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متّثل جملة »االت�صال والتنمية« ف�صاء بحثيا لن�رش البح�ث والدرا�صات االأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رشوط   

بني  واحل�ار  اللقاء  وفر�س  االأكادميي،  للن�رش  املخ�ّص�صة  الف�صاءات  ندرة  جتاوز  اىل  املجلة  وتهدف  العلمية.  الكتابة 

تبادل  عملية  تي�صري  خالل  من  وذلك  والتنمية،  االت�صال  ح�ل  تتمح�ر  التي  الدرا�صات  حقل  وتط�ير  العرب،  الباحثني 

املعارف والتجارب البحثية. كما ت�صعى املجلة اىل ت�صجيع اآليات الن�رش، مما ي�صمح بخلق ف�صاءات ن�رش جديدة بالن�صبة 

للباحثني العرب، والتعريف ببح�ثهم واإ�صهاماتهم يف جمال الدرا�صات االت�صالية والتنم�ية لدى االأو�صاط االأكادميية يف 

جمال العل�م االإن�صانية واالجتماعية، واالأو�صاط املهتمة باإ�صكاليات االت�صال والتنمية. 

ترحب املجلة مب�صاهمات ال�صادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�صات والبح�ث وفقا للق�اعد التالية:

اأن يك�ن البحث اأ�صيال غري من�ص�ر �صابقًا

اأن يّتبع البحث االأ�ص�ل العلمية واملنهجية 

تخ�صع  البح�ث املعدة للن�رش للتحكيم. وميكن اأن ُيطلب من الباحث اإجراء التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�صرية علمية م�جزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�ص�ب  بخط Simplified arabic( 14(، على اأن يك�ن عدد الكلمات بني 4000 و7000 كلمة، مبا 

يف ذلك احل�ا�صي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر

تاأتي امل�صادر مع اله�ام�س يف اآخر البحث.

يرفق مع البحث ملخ�س بالّلغة الثانية)العربية اأو االجنليزية(، على اأن ال تزيد كلمات امللخ�س  عن 300 كلمة.

يتم اعتماد الت�ثيق با�صتخدام اأ�صل�ب APA . ميكن اال�صرت�صاد بالرابط التايل:

 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل االأبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرن�صية واالجنليزية.

تر�صل البح�ث اىل رئا�صة التحرير على العن�ان:

 ittisaltanmia@gmail.com أو  mayabdallah@hotmail.com 

عنوان املحور القادم: “الإعالم اجلديد” واآفاقه التنموية.

قواعد الن�شر يف املجلة
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الكلمة الإفتتاحية

الرهانات الثقافية 

ل�صبكات التوا�صل الإجتماعي

رئي�شة التحرير

               د.مي العبداهلل 

 

احلركات  يف  قياديا  دورا  موؤخرا  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  لعبت    

لل�صباب  مثالية  اأداة  وكانت  الأهداف،   ونف�س  الروؤى  نف�س  احل�صود حول  وجمع  العربية  الأنظمة  لتغيري  الجتماعية 

ال�صمولية  الأنظمة  من  اأنف�صهم  يحرروا  اأن  للنا�س  �صمحت  وقد  التغيري،  واإحداث  ن�صاطاتهم  وتنظيم  للتوا�صل 

والدكتاتورية ويعربوا عن اإرادتهم وخ�صو�صا امل�صاركة يف  �صيا�صة بلدهم. لكن هذه ال�صبكات نف�صها اأدوات يف اأيدي 

املتالعبني بالنظام القت�صادي وال�صيا�صي العاملي وتخدم خمططاتهم و�صيا�صات بلدانهم.

فائقة.  ب�رسعة  يزداد  امل�صتخدمني  عدد  اأن  حتى  خدماتها،  تطور  و  ب�رسعة  تتطور  الجتماعية  ال�صبكات   

ويكت�صف م�صتخدمو الإنرتنت عاملا جديدا حيث قوتهم اأكرب، وكذلك حريتهم الفردية، ويف الوقت نف�صه ي�صاركون يف 

ال�صداقات ويبنون عالقات جديدة، ويتفاعلون مع ثقافات جديدة، غري معروفة لديهم من قبل ...

هي  هل  اأ�صا�صي:  �صوؤال  يف  الجتماعية  ال�صبكات  تطرحها  التي  الثقافية  الق�صايا  تخت�رس  هنا  من   

الإمربيالية؟  اأ�صكال  من  جديد  �صكل  هي  اأم  لثقافتهم،  احلقيقي  الوجه  ولإظهار  للتثاقف  للنا�س  جديدة   فر�صة 

تتحكم  ثقافية  اأدوات  من  اخلوف  دائما عن  احلديث  يتم  التنمية،  تقارير  ويف  الثقافة  النقا�س حول  قلب  اإنه، يف  اإذ     

اإنتاج ثقايف يرتبط  اأن كل  بها امل�صالح القت�صادية وال�صيا�صية لو�صائل الإت�صال. واخلطر هو حقيقي: فنحن نعلم 

ال�صيء  وينطبق  اأحد.  يالحظها  اأن  دون  الأحيان  من  كثري  يف  الثقافية  اآثاره  له  اقت�صاد  وكل  ما،  بطريقة  بالقت�صاد 

امل�صاحة  اإنكار �رسورة وجود  يعني  املجالت ل  والرتابط بني  بالتفاعل  العرتاف  اأن  نرى  ولكننا  ال�صيا�صة،  نف�صه على 

وم�صتقلة  قوية  باإدارة  نوؤمن  فاإننا  ذلك،  من  العك�س  وعلى  الثقايف.  والعمل  الإت�صال  لو�صائل  لال�صتقاللية  الالزمة 

لو�صائل الإت�صال، لأن الق�صايا الثقافية هي يف �صلب الق�صايا الجتماعية ويجب اأن يكون لها عالج حمدد يف اإدارة 

حمددة وقوية. ولذلك ل بد اأن تلحظ م�صاريع التنمية مهارات معينة: بالإ�صافة اإىل الثقافة والتعليم، ياأتي البحث 

العلمي، و�رسورة الهتمام بتطوير جميع املجالت املتعلقة بنوعية احلياة كالديناميات الجتماعية والإبداع واأ�ص�صها 

كالدميقراطية واملمار�صة املدنية ، وبالطبع القت�صاد والبنية التحتية . 

لقد عرف ال�صتهالك الإعالمي تغريات كبرية بالتزامن مع تطور و�صائط ال�صتقبال )عناوين جديدة لل�صحافة،   

 ADSL، ،وقنوات اإذاعية وتلفزيونية جديدة، اأ�صكال جديدة من ال�صورة وال�صوت، والإنرتنت، والفيديو ح�صب الطلب

TNT ...(، وارتفاع القوة ال�رسائية، وبالتايل تنوع ا�صتخدام اأوقات الفراغ. لذلك اأ�صبح من امل�صتحيل الآن التهرب من 

املجال  ا�صتقاللية  الذي يخ�صع ملنطق مزدوج، يجمع ما بني  الت�صال  التمويل يف جمال  القت�صادي وم�صاألة  املعيار 
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الثقايف، واخل�صو�صية القت�صادية لو�صائل الإعالم والت�صال التي لها دور هام يف ر�صم ال�صيا�صات الثقافية العامة. 

هذا املنطق ي�صع بالتاأكيد  حدودا ملجالت العمل الثقايف. فلقد اأثّرت تكنولوجيا املعلومات والت�صالت الرقمية اىل حد 

كبري يف ال�صناعات الثقافية القدمية من خالل خلق عالقات جديدة بني ال�صناعات املحتوى، و�صناعات و�صائل الإعالم 

والت�صال، و ل يزال “امل�صهد الرقمي اجلديد” يت�صكل اأمام اأعيننا يف تطور م�صتمر )تغيري الأ�صكال، و�صائل الإعالم اأو 

البث(، حيث تظهر قنوات جديدة واأ�صكال جديدة ثقافية ت�ّصكل اآفاقا جذابة لالقت�صاد التقليدي للمحتوى. 

العملية  تفعيل  لإعادة  للموؤ�ص�صات  وال�صناعية  املالية  ال�صرتاتيجيات  النظر يف  اإعادة  يقت�صي  كل هذا   

الإبداعية، واإنتاج  ون�رس الإبداعات الفكرية والفنية.

فقوة و�صائل الت�صال احلديثة و �صبكة الإنرتنت تنبع من حقيقة اأن املعلومات تاأتي من ال�صعب، واجلهات   

الفاعلة احلقيقية هي ال�صعوب واملجتمعات ولي�س فقط و�صائل الإعالم والت�صال التي اأ�صبحنا ن�صك يف مو�صوعيتها. 

فعلى امل�صتوى ال�صيا�صي، اأ�صبحت ال�صبكات الجتماعية اأداة حديثة من اأدوات الديكتاتورية، لكنها  قد ت�صاهم يف 

حل م�صكلة الهوية وتطوير الت�صال والتفاعل بني الثقافات، مع احلفاظ على الختالفات الثقافية والهويات اخلا�صة 

بكل ثقافة. اأمل ال�صعوب هو يف هذا التفاعل، و ثقافة امل�صاركة هي اخلال�س لها...

الكلمة الإفتتاحية
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الثقافة الوطنية و حتديات العوملة

د. قار�ص حممد- د. هادف م�شطفى

جامعة احلاج خل�شر- باتنة- اجلزائر

Abstract
 The arab world is living in two contradictory worlds carrying two apart and unequel 
cultures that is difficult to bring together: one  heritage culture wich is full of citizenship and the 
other is  globalized and oriented toward invidual and artificial modernization.

مقدمة:

املعلومات  الأفق، فمنذ دخولنا ع�رس  الب�رسية يف مرحلة معرفية غري م�صبوقة، وغري حمدودة  لقد دخلت  	

الإن�صان  حول  املجتمع  متركز  من  قرون  ثالثة  بعد  حدث  وهذا  اأيدينا،  بني  كله  فالعامل  واحدة،  قرية  العامل  اأ�صبح 

القت�صادي،  كما يقول تقرير اليون�صكو، ومل ي�صبق لقوة املعرفة اأن اأخذت هذا احلجم يف تاريخ الب�رسية،  فقد اأدت 

ثورة املعلومات والت�صالت “الثورة الرقمية “ اإىل انهيار حدود الزمان واملكان، ومن هنا فاإن قاعدة املعلومات وال�صبكات 

الإعالمية املتعاظمة تقدم فر�صة غري م�صبوقة يف تاريخ الب�رسية.

وقد ت�صكل م�رسوعا لالرتقاء بنوعية حياة الإن�صان بعيدا عن التنميط الكوين للثقافة باعتبار اأن الثقافة   

يف اأي جمتمع اإن�صاين هي ح�صنه املنيع الذي مينحه ا�صتمراراً دون فتور، وبقاءه  متزنا من غري انكفاء اأو ارمتاء،  اإنها �رس 

التقدم املجتمع الإن�صاين وحت�رسه يف كل مكان، وهي ر�صالته يف احلياة روؤيته لالأحداث، وت�رسفه اإزاء املواقف وهذا كله 

يف ظل املتغريات التكنولوجية و العوملية واملعرفية، ومما �صبق تطرح الإ�صكالية التالية: 

اإىل اأي مدى ميكن للثقافة الوطنية اأن ت�صمد اأمام رياح العوملة؟ كما تربز من خالل هذه الإ�صكالية جملة   

من الت�صاوؤلت هي:

اإىل اأي مدى ت�صتطيع الثقافة ا�صتيعاب املتغريات التكنولوجية وو�صع الثورة املعرفية يف خدمة الإن�صان.؟

ما هي التحديات والإ�صكالت التي تواجه الثقافة الوطنية؟

الثقافية  املتغريات  جملة  عن  للحديث  يجرنا  عنها  املنبثقة  والت�صاوؤلت  الإ�صكالية  هذه  عن  الإجابة  اإن   

والتكنولوجية واملعرفية ونبداأ بـ:

الثقافة وامل�صار التكنولوجي : 

باقي  بيولوجيا مثل  الإن�صان  اكت�صبه  ن�صاط غريزي  التاريخ من  الإن�صاين عرب  الت�صايل  الن�صاط  اإن تطور   

الكائنات احليوانية الأخرى اإىل ن�صاط ابتكاري ميثل �صلب التطور احل�صاري لالإن�صان، فبينما ا�صتمر الت�صال الغريزي 
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

بني الكائنات احليوانية ينظم وجودها يف احلا�رس دون اأي ارتباط باملا�صي، اأو ا�صت�رساف امل�صتقبل، بينما الت�صال الإن�صاين 

كان يرتقي دائما بالوجود الب�رسي،  ويقيم ج�صور الو�صل والتوا�صل بني املا�صي واحلا�رس وامل�صتقبل. 

لأنه  الت�صال”  “تكنولوجيا  يف  ويتمثل  والتفرد،  التميز  هذا  لالإن�صاين  اأتاح  الذي  احلا�صم  املتغري  كان  لقد   

عندما متكن الإن�صان من اخرتاع العديد من املبتكرات التي ت�صاهم يف جمع املعلومات الت�صالية وحفظها واإنتاجها 

ونقلها وا�صتقبالها؛ حتول الت�صال حينئذ اإىل ن�صاط ابتكاري، وقوة رمزية فاعلة يف التطور احل�صاري للب�رسية والذي 

ي�صكل فيها الن�صق الثقايف لأي جمتمع.

كما اأ�صافت اإىل الإن�صان قدرات �صوتية وب�رسية وعقلية قدرات اآلية مبقدار ماليني الأ�صعاف، ولعل التطور   

الفائق واملذهل يف حقول تكنولوجيا الت�صال اأتاح لها الرتباط بكافة جمالت،  الأن�صطة الإن�صانية، وجعل املبتكرات 

.
1
التكنولوجية الت�صالية تبدو يف حقل الثقافة من امل�صلمات يف املجتمعات الإن�صانية يف الع�رس احلديث

والتطورات  عليها،  تاأ�ص�صت  التي  العلمية  واملبادئ  الت�صال  لتكنولوجيا  املتخ�ص�صة  الأكادميية  الدرا�صة  اإن         

املتالحقة التي مرت بها حتى بلغت هذا التقدم الفائق، كما تقدم الت�صنيف العلمي ملبتكرات هذه التكنولوجيا التي 

تتنوع ما بني مبتكرات جلمع املعلومات الت�صالية لتاأثرياتها على الن�صاط الت�صايل الإن�صاين وعلى املجتمع الإن�صاين 

.
2
باأبعاده الجتماعية وال�صيا�صية والثقافية

لقد تتابعت ثورات الت�صال عرب خمتلف مراحل الوجود الإن�صاين وكل ثورة منها قدمت و�صيلة ميكن من   

خاللها اإحداث تغيري كبري يف الفكر الإن�صاين، و يف تنظيم املجتمع،  وتراكم الر�صيد الثقايف واحل�صاري للب�رسية،  فكما 

انتقلت الب�رسية من ع�صور ال�صيد امل�صتتة اإىل ع�رس الرعي املرحتلة، فع�صور الزراعة امل�صتقرة،  ثم ع�صور ال�صناعة 

املتح�رسة،  و�صول اإىل ع�رس ما فوق الت�صنيع احلايل )ع�رس املعلومات واملعرفة( بكل تطلعاته اإىل الكون الف�صيح.

قد توالت ثورات الت�صال لرتافق ذلك ال�صعود الإن�صاين يف مدارج الرقي، بحيث �صكلت كل ثورة من هذه   

3
الثورات مرحلة فا�صلة يف تاريخ تطور الت�صال الإن�صاين قفزت به اإىل الأمام نحو املزيد من التقدم على النحو التايل:

ثورة الت�صال الأوىل: 

اإطار موحد  بناء  الإن�صان يف  اللغة لتعرب يف �صياغة عبقرية عن رغبة  الأوىل بعدما ظهرت  	    بداأت ثورة الت�صال  	

للتفاهم واملعاين امل�صرتكة وبالتايل كانت ثورة الت�صال الأوىل هي ثورة اللغة.

ثورة الت�صال الثانية: 

الب�رسية  املعاين  وت�صجيل  حلفظ  من�صبط  تاريخي  كوعاء  الكتابة  ظهرت  عندما  الثانية  الت�صال  ثورة  بداأت        

امل�صرتكة وبالتايل ر�صيدها الثقايف واإنقاذها من الن�صيان وال�صياع وبالتايل كانت ثورة الت�صال الثانية هي ثورة الكتابة 

الت�صويرية اأول ثم الكتابة الألفبائية ثانيا.

1  حممد حمف�ظ، تكن�ل�جيا االت�صال، دار املعرفة اجلامعية، االإ�صكندرية. ط3، 2005، �س26-25.

2  اأحمد جمدي حجازي، اخلطاب الثقايف للع�ملة. دار الثقافة اجلديدة القاهرة، ط2، 2014.

3  حممد حمف�ظ، تكن�ل�جيا االت�صال، مرجع �صابق،  �س70.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

ثورة الت�صال الثالثة: - 1

بداأت ثورة الت�صال الثالثة عندما ظهرت املطبعة يف القرن اخلام�س ع�رس واأتاحت للغة املكتوبة لأول مرة   

قدرا كبريا من النت�صار والذيوع، يتجاوز الدائرة املحدودة لأن�صطة الن�صخ اليدوي مبعرفة اخلطاطني، وينطلق بها اإىل 

الآفاق الوا�صعة لأن�صطة الطباعة الآلية بوا�صطة املطبعة... بالتايل كانت ثورة الت�صال الثالثة هي ثورة املطبعة.

ثورة الت�صال الرابعة: - 2

رغم اأن املطبعة اأتاحت للغة املكتوبة فر�صة لتتخطى حاجز املكان وامل�صافة، لكن يف املقابل ظلت اللغة   

ع�رس، فظهر  التا�صع  القرن  منت�صف  الرابعة يف  الت�صال  ثورة  جاءت  احلاجز حتى  هذا  تخطي  عن  عاجزة  املنطوقة 

التيليغراف ثم التيليفون ثم الراديو، فحطمت بذلك حواجز اجلغرافيا، و ما لبثت حواجز الزمن تتحطم هي الأخرى، 

عندما ظهرت اآلة الت�صوير الفوتوغرايف لت�صجل وحتفظ وجتمد اللحظة املرئية املنق�صية، و�رسعان ما تطورت ال�صينما 

لتحرر تلك ال�صور الثابتة من جمودها ومتنحها احلركة، ثم ظهر التلفزيون ليزيل حاجز الزمن متاما وينقل اللحظة 

احلالية بكل جمرياتها ووقائعها... لقد كانت ثورة الت�صال الرابعة هي ثورة الكهرباء والكهرومغناطي�صية و الالمكان 

والالزمان. 

ثورة الت�صال اخلام�صة:- 3

بحلول الن�صف الثاين من القرن الع�رسين بداأت ثورة الت�صال اخلام�صة على مرحلتني. متثلت املرحلة الأوىل   

يف ظهور احلا�صب الآيل كذاكرة اآلية ذكية حلفظ وحتليل كميات مهولة من املعلومات، ومتثلت املرحلة الثانية يف اإطالق 

الأقمار ال�صناعية كعيون واآذان �صناعية خارقة  معلقة يف ال�صماء لنقل الن�صو�س وال�صور والأ�صوات. 

ولقد اأدى الندماج ما بني تكنولوجيا احلا�صب الآيل،  وتكنولوجيا الأقمار ما ي�صمى ظاهرة املعلومات، والتي   

تتمثل يف املعاجلة الآلية للمعلومات،  وتخزينها وا�صرتجاعها با�صتخدام احلا�صب الآيل يف اأقل حيز متاح وباأ�رسع وقت 

ومرئية(  )مكتوبة وم�صموعة  فورية  واملحيطات بطريقة  والقارات  الدول  وتدفقها عرب  املعلومات  تلك  و�رسيان  ممكن. 

با�صتخدام الأقمار ال�صناعية.

      لقد اأدت هذه املرحلة  اإىل النمو الهائل املت�صاعف يف حجم الإنتاج الفكري، وتنوع م�صادره وتعدد اأ�صكاله، وات�صاع 

اإىل �صناعة  املعلومات  اإنتاج  اأن�صطة  تتحول  اأن  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الإن�صاين،  الن�صاط  لي�صمل كافة جمالت  جماله 

متكاملة، وبالتايل كانت ثورة الت�صال اخلام�صة هي ثورة املعلومات.

ثورة الت�صال ال�صاد�صة:- 4

			يطرح علينا الع�رس الراهن �رسورة العرتاف باأن ثمة ثورة �صاد�صة لالت�صال اأخذت يف الت�صكل حتت اأنظارنا، وتتمثل 

يف �صبكات املعلومات والطرق ال�رسيع للمعلومات، وتتمثل �صبكة الإنرتنيت النموذج الأمثل ل�صبكة املعلومات، ولذلك 

اأنها متثل تلخي�صا لكافة  املرتابطة، كما  ال�صبكات  ال�صبكات، ملا ت�صمنه من عدد مهول من  يطلق عليها �صبكة 

فاعليات و�صائل الت�صال، مبا توفره من قدرة على اجلمع بني كافة الأ�صكال الت�صالية )الن�صية وال�صوتية واملرئية( 

 
4
وقدرة على اجلمع بني كافة الأنواع الت�صالية )الإعالمية والت�صالية واملعلوماتية(.

4  حممد حمف�ظ. تكن�ل�جيا االت�صال، �س71.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

       ورغم القدرات الهائلة ل�صبكة النرتنيت مقارنة بكافة و�صائل الت�صال التي �صبقتها، اإل اأنها متثل الطريق الغري 

الدول ال�صناعية  التي قررت  ال�رسيع للمعلومات ذلك الطرق  املاأمولة للطريق  بالفعاليات الطموحة  املمهد مقارنة 

املتقدمة  الدول  كل  يف  املعلومات  نظم  بني  الربط  خالل  من  اإن�صاءه   1995 عام  بروك�صل  يف  اجتماعها  يف  ال�صبع 

با�صتخدام �صبكة عمالقة من كابالت الألياف الب�رسية، وذلك بتكلفة تزيد عن الألف مليار دولر )ترليون دولر(.

        اإن ما تطرحه فعاليات �صبكة النرتنيت يف عامل اليوم،  ميثل النموذج امل�صغر ملا �صيكون عليه امل�صتقبل القريب 

مع فاعليات الطريق ال�رسيع للمعلومات، املتمثلة يف القدرة على اجلمع بني كافة الأ�صكال والأنواع الت�صالية، ونقلها 

اإىل كافة اأرجاء العامل ب�رسعات عالية، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل جتاوز الطريق لوظيفة نقل املعلومات والنتقال اإىل وظيفة 

   
5
نقل املعرفة، وهذا يو�صح باأن ثورة الت�صال ال�صاد�صة التي مازالت مالحمها تتك�صف يوما بعد اآخر... هي ثورة املعرفة.

التحولت الثقافية يف ظل العوملة:

البنتاغون _  	  ي�صهد العامل منذ هجمات يوم 11 �صبتمرب 2001 التي ا�صتهدفت مركز التجارة العاملي و  	 	 	 	 	 	

املتحدة  الوليات  �صعيد  على  كان  اإن  و�صعبة  �صاخبة  دولية  قيل حولها_  حتولت  وما  تفا�صيلها  يف  اخلو�س  دون 

الأمريكية اأو على العامل من اأق�صاه اإىل اأدناه،  ولعل اأبرز ما يف امل�صهد هو ت�صلم اأمريكا قيادة العامل بعد �صقوط الحتاد 

ال�صوفياتي وخروج  الدول ال�صرتاكية من فلكه،  وتكري�صها لنظام عاملي جديد اأكرث �رساحة،  واأ�صد انقيادا ل�صالح 

الوليات املتحدة الأمريكية وعوملته وفق الروؤى الأمنية الإ�صرتاتيجية ملا بعد يوم الثالثاء 11 �صبتمرب 2001.

  اإذا كانت البنية الكونية للقوة يف احلرب الباردة ثنائية فاإن ما مييز الراهنة هو اإعادة ت�صكيلها وفق �صيغ 

ثقافية وح�صارية،  ولعلنا اإذا رجعنا قليال اإىل الوراء لوجدنا التحالف قائما بني النظام العاملي اجلديد وم�صاألة نهاية 

ثالثني  يف  التاريخ  نهاية  بعنوان  مقالة   Francis Fukuyama فوكوياما  فران�صي�س  ن�رس   1989 جوان  ففي  التاريخ،  

�صفحة يف جملة اأمريكية تدعى “نا�صيونال انرتي�صت”.

         لقد اأثارت هذه املقالة نقا�صا مده�صا على امل�صتوى العاملي،  واأ�صبح فوكوياما  م�صهورا  يف  العامل اأجمع وهو 

املدير امل�صاعد يف اإدارة املوارد الب�رسية لوزارة اخلارجية الأمريكية الذي ولد عام 1952،  وح�صل على �صهادته من جامعتي 

“كورنيل وهارفرد” وهو متخ�ص�س يف التوقعات ال�صيا�صية وم�صت�صار لدى )الواند كوربوراي�صن( وهو اأمريكي اجلن�صية 

ياباين الأ�صل.

اإن املنحنى الذي انتهجه الكاتب مرتبط بالعلم ال�صيا�صي،  اأو علم العالقات الدولية “فوكوياما” يتكلم   

عن عوملة اأو توحيد الإن�صانية �صمن الليربالية الدميقراطية، كما اأن نهاية التاريخ فكرة لي�صت من عندياته اأ�صا�صا،  

واإمنا ا�صتقاها اأ�صا�صا من »هيغل«، ويعلن فوكوياما اأن الت�صور الأيديولوجي لالإن�صانية اأف�صى اإىل تدويل الدميقراطية،  

وتعميمها على الكون وكاأنها ال�صكل النهائي لأي حكم �صيا�صي.

اإن طبيعة هذه املقولة نهاية التاريخ ذات طابع فل�صفي يرجع اأ�صلها كما  قلت اإىل »هيغل«  ثم اأخذها   

عنه كارل مارك�س واأعطاها اأبعادا مادية تاريخية،  وهذا ما اأقّر به فوكوياما مع فارق كبري هو اأنه رد العتبار لهيغل على 

5  حممد حمف�ظ، تكن�ل�جيا االت�صال، مرجع �صابق، �س27.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

ح�صاب مارك�س، ونهاية التاريخ ينتهي عندما يزول التناق�س »ال�صلبي« بني الفكر والواقع وبني الإن�صان والإن�صان،  وبني 

الطبيعة والإن�صان، وبني ثقافة وثقافة اأخرى.

اإذا كان التاريخ قد انتهى بالن�صبة لهيغل عام 1806 يف معركة »بينا« بت�صالح العقل مع الواقع وانت�صار   

التاريخ انت�رس يف نظر  اإذا كان الأمر كذلك فاإن  الثورة الفرن�صية،  الإن�صانية املج�صدة ملبادئ  نابوليون ممثال للطبيعة 

فوكوياما عام 1989م ويف هذا التاريخ و�صلت الوليات املتحدة الأمريكية اإىل مرحلة حيث ميكن للفرد اأن ي�صد حاجاته 

دون اأن يعمل اأكرث مما يريد وهذه الطريقة الأمريكية هي منط العي�س اخلا�س ملرحلة  ما بعد التاريخ.

الليربالية  وبديل  تعوي�صي  كحل  دميقراطية  دولة  اقرتح  الذي  الوحيد  هو  الإ�صالم  باأن  فوكوياما  يعرتف  و   

وال�صيوعية ولكن ل ميكن لهذه النظرية تعبئة غري امل�صلمني اإذ اأن جاذبيتها حمدودة على �صاللة واأمة هي غري قادرة –

ر�َصْلنَاَك  على حد تعبريه_ اأن تولد حركة ذات اأهمية ومعنى كوين نا�صيا اأن الإ�صالم ر�صالة كونية ور�صالة عاملية »وََما اأََ

.
7 
  »وََما اأََر�َصْلنَاَك اإل َكافًَّة لِّلنَّا�ِس ب�صريا ونذيرا ولكن اأكرث النا�س  ل يَْعَملُوَن«

6
ل رَْحَمًة لِّْلَعامَلنِْي«

ٍِ
اإ

اأن العامل كان نظامني فانتهى نقي�س الراأ�صمالية وهو ال�صيوعية وبالتايل انتهى ال�رساع   ويرى فوكوياما   

ال�صيء موجودين ويحكمان  نقي�س  ال�صيء  يزال  ول  اأبدا  تتوقف  لن  اإىل ت�صويب،  فال�رساعات  الفكرة حتتاج  اإن هذه 

الله ل حتابي  التدافع لن تتغري: »و�صنن  التاريخ، فال�صنن الكونية هي ال�صنن و�صنة  و�صيظالن يحكمان حتى ينتهي 

  
8
اأحدا« 

اإن �رساع احل�صارات مل يعد م�صاألة نظرية ولكنها واقعية، فرتكيا يف �صنة 2001 اأ�صدرت قانونا - مر يف هدوء   

ومل يلتفت اإليه اأحد-  يف�صي بتعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية الرتكي وجاء �صدوره بناءً على طلب من الحتاد الأوربي 

باعتباره �رسطاً من �رسوط قبول تركيا ع�صوا يف الحتاد الأوربي،  وهذا التعديل يف القانون يلغي قوامة الرجل على املراأة 

ويعطيها احلق يف اأخذ خم�صني باملائة من ر�صيد الرجل اإذا حدث الطالق، كما تغري قانون املواريث يف تركيا مبا يتفق مع 

القوانني الأوربية ي�صاوي بني الذكر والأنثى فنحن اأمام حرب ثقافية اأ�صا�صها القوة املهيمنة.

						   اإن احلديث عن نهاية التاريخ، ونهاية اليدولوجيا، ونهاية الدولة و�صيطرة  اأمريكا على العامل قد اأ�صبح من 

املا�صي،  فعندما ي�صعر فوكوياما باأن اأمريكا هي يف تراجع وتقهقر �صي�صاب بالده�صة و�صرياجع مواقفه واأطروحاته 

اإن بقي على قيد احلياة.

         اأما اجلانب الثاين يف هذا املو�صوع هو �رساع احل�صارات، فقد اأحدث بحق الكاتب »�صموائيل هنتنغتون« 

كتاب  اأحدثه  مثلما  عاملية  �صجة  عاملي  نظام  وت�صكيل    le conflit des civilisations احل�صارات  �رساع  بحثه  يف 

فوكوياما نهاية التاريخ la fin de l’histoire ب�صبب اأن الباحث يعتمد يف بحثه على فكرة واحدة اأحادية التفكري، وكان 

من املفرت�س تنويع الجتاهات مثلما كتبه “ارنولد توينبي” وماك�س فيرب” وما اأبعدنا عن عمق الطالع على احل�صارات يف 

.
9
كتاب يريد اأن يتحدث عن �رساع احل�صارات

�ص�رة االأنبياء اأية 107.   6

�ص�رة �صباأ االآية 34 .   7

8  �صالح خليل اأب� اإ�صبع، االت�صال واالإعالم يف املجتمعات املعا�رشة، عمان، ط2 ، 2004، �س70.

9  �صالح خليل اأب� اإ�صبع، املرجع نف�صه، �س 71.  
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

اإن �صموئيل هنتنغتون يعرتف بتنويع احل�صارات ب�صفة م�صبوهة ويعترب اأن هذه احل�صارات �صت�صطدم يوما   

ما، مثل: احل�صارات الكونفو�صية ال�صينية، قد تتحد مع احل�صارة الإ�صالمية �صد احل�صارة الغربية.

الأمريكي  التعط�س  وتلبي  الأمريكية،   الإ�صرتاتيجية  امل�صالح  عن  تبحث  الأمريكية  النظرية  هذه  اإن    

لإخ�صاع العامل مكت�صحة كل العوائق القيمية والقومية والثقافية من جهة ملبية تطلعات التحالف امل�صيحي 

10
ال�صهيوين يف دائرة �صموها حمور اخلري وال�رس الأمريكي بني قو�صني،  والذي ميثل كل ما هو اإ�صالمي.

         ويذكر هنتنغتون �صموئيل الفرق بني احل�صارة والثقافة بقوله: »لقد و�صع املفكرون الأملان يف القرن التا�صع 

ع�رس متييزا حادا: بني احل�صارة التي تت�صمن الآلت والتكنولوجيا والعوامل املادية، وبني الثقافة التي تت�صمن القيم 

الثقافة  املادي من  اجلانب  باأنها  البع�س احل�صارة  املجتمع،  ويعرف  الراقية يف  والأخالقية  الذهنية  وال�صفات  املثل  اأو 

ويرى هو �صخ�صيا اأي هنتنغتون �صموئيل اأن احل�صارة والثقافة كالهما ي�صري اإىل جممل اأ�صلوب  احلياة لدى �صعب ما 

 11
»فاحل�صارة هي الثقافة على نطاق وا�صع« 

النزاعات  اأ�صباب  اأهم  تكون  �صوف  والت�صال  الإعالم  و�صائل  اأن  �صموئيل  هنتنغتون  يرى  كما            

الأ�صا�صي  امل�صدر  تعد  ثم عوملتها  وال�صعوب  الأمم  التقريب بني  الإيجابي فيها وهو  اجلانب  بالرغم من  امل�صتقبلية،  

للنزاعات يف هذا العامل اجلديد )عامل ما بعد احلرب الباردة(،  فال�رساع لن يكون م�صدره اإيديولوجيا اأو اقت�صاديا يف املحل 

الأول، فالنق�صامات الكربى بني الب�رس �صتكون ثقافية،  وامل�صدر الأ�صا�صي  للنزاع �صيكون م�صدرا ثقافيا و�صتظل 

الدول )الأمم( هي اأقوى الالعبني يف ال�صوؤون الدولية، لكن النزاعات الأ�صا�صية يف ال�صيا�صات العاملية �صتحدث بني الأمم 

وجمموعات لها ح�صاراتها املختلفة و�صي�صيطر ال�صدام بني احل�صارات على ال�صيا�صات الدولية ، وذلك اأن اخلطوط 

الفا�صلة بني احل�صارات �صتكون هي املعارك يف امل�صتقبل،  و�صيكون النزاع بني احل�صارات هو املرحلة الأخرية يف تطور 

                             
12

النزاع يف العامل احلديث.

كما يرى هنتنغتون اأن الثقافة هدف ميوت الإن�صان من اأجله و الدين عنده جزء من الثقافة  و اخلالفات الثقافية هي جزء 

من النزاعات الدولية التي تتطور اإىل �رساعات ح�صارية ثم �صدامات، والنجاح القت�صادي هو نتيجة  للنجاح الثقايف. 

         و العوملة يف هذا ال�صياق ت�صري لت�صكل ما ي�صمى  » بنظرية التالقي«، و التالقي هو توحد النماذج كلها بحيث 

تتبع منطا واحدا، وقانونا عاما  واحدا هو قانون التقدم و التطور، و بالتايل حتى الدرا�صات الثقافية والجتماعية تدعو 

اإىل النمطية الأحادية.

        اإن ال�صوؤال املطروح – حتى ولو افرت�صنا اإننا مع العوملة يف بعدها الثقايف الذي تدعو اإليه اأمريكا: هل حافظت على 

الثقافة والرتاث العراقي عندما قامت بغزوه؟ ال�صيء الوحيد الذي حافظت عليه هي وزارة النفط  والباقي دمر تدمريا 

كامال حتى تطم�س معامل الهوية العربية الإ�صالمية...

         اإن معظم املجتمعات و ال�صعوب تبدو غري مطمئنة اإىل هذا الكم الكبري من املفاهيم و القيم واأفكار العوملة 

10  غالب كاجك. قلق الغرب .دار الهادي للن�رش والت�زيع. بريوت لبنان، ط2، 2005، �س57.

11  تي�صري اأب� عرجة ، االإعالم  والثقافة، دار املعرفة .بريوت لبنان، ط1، 201 ،�س15. 

12  عبد الفتاح عبد النبي، تكن�ل�جيا االت�صال والثقافة. العربي للن�رش والت�زيع. القاهرة، ط2،  1999، �س17.



1
3

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الأمريكية  الثقافة  مترير  ثم  ومن  واملعلومات،  الت�صال  تقنيات  اأخذ  خالل  ومن  الف�صائيات،  عرب  تروج  التي  الثقافية 

كنموذج لثقافة عاملية ينبغي ن�رسها. ومل يحدث يف التاريخ اأن اأ�صبح العامل مقبال على رموز ومعطيات و�صلع الثقافة 

ال�صتهالكية كما مقبل عليها يف الوقت الراهن، وقد �صاعد هذا الثورة التكنولوجية يف جمالت الت�صال التي جعلت 

العامل قرية واحدة، وبالتايل �صاعدت يف توحيد كثري من الثقافات.

         لقد ركزت النظرية النقدية الإعالمية والنظرية الثقافية على ق�صايا وقوة وال�رساع والتغيري، فقد راأى علماء هذه 

النظريات اأمثال »جوام�صي« »األتو�صري«  »اأدرنو« »رميوندوليام« و»ت�صوم�صكي« اأن و�صائل الإعالم قوة موجهة تهدف اإىل 

الناحية الثقافية لي�صتطيع نظام احلكم ال�صيطرة وال�صتمرارية،فاإذا  واإعادة ت�صكيله من  الواقع الجتماعي،  فهم 

كان ال�رساع اإبان احلرب الباردة �رساعا ع�صكريا واقت�صاديا فاإن ال�رساع اليوم مت ت�صكيله و�صياغته وفق �صيغ ثقافية 

.
13

وح�صارية

و�صائل الإعالم وال�صيطرة الثقافية: 

	       يف درا�صة )اليون�صكو( التي اأ�رسف عليها )ماكربيد( حديث م�صتفي�س عن الدور الثقايف لو�صائل الت�صال وجاء فيه 

اأن الت�صال يوؤدي دور الناقل الأ�صا�صي للثقافة وو�صائل الت�صال هي اأدوات ثقافية ت�صاعد على دعم املواقف اأو التاأثري 

فيها، وعلى حفز وتعزيز ون�رس الأمناط ال�صلوكية وحتقيق التكامل الجتماعي، وهي تلعب اأو يتعني عليها اأن تلعب دورا 

اأ�صا�صيا يف تطبيق ال�صيا�صات الثقافية، ويف ت�صيري واإ�صفاء طابع دميقراطي على الثقافة، وهي ت�صكل بالن�صبة ملاليني 

من النا�س الو�صيلة الأ�صا�صية يف احل�صول على الثقافة وجميع اأ�صكال التعبري اخلالق.

الذاكرة اجلماعية للمجتمع  وبخا�صة جمع املعلومات           كذلك لالت�صال دور يف تدبري �صوؤون املعرفة وتنظيم 

اإعادة �صياغة القالب الثقايف للمجتمع،  العلمية ومعاجلتها وا�صتخدامها، وهو ي�صتطيع _احتمال على الأقل_ 

ومع ذلك ففي هذا املجال كما يف �صائر املجالت، فاإن التطور ال�رسيع للتكنولوجيا اجلديدة ومنو البنى امل�صنعة التي 

  
14

ت�صتمد �صيطرتها على الثقافة وعلى الإعالم يخلق م�صكالت واأخطاراً.

         لقد بينت الدرا�صة اأن امل�صوؤولية امللقاة على عاتق و�صائل الإعالم اجلماهريية م�صوؤولية هائلة �صواء كان ذلك خريا 

اأم �رسا ذلك اأنها ل تقوم مبجرد نقل الثقافة اأو ن�رسها بل بانتقاء حمتواها اأو ابتداعها.

         وهناك خطر اآخر اكت�صب اأبعادا كبرية هو ال�صيطرة الثقافية، التي تتخذ �صكل العتماد على مناذج م�صتوردة، 

القوية على بع�س  لالأم  الطاغي  التاأثري  الثقافية للخطر جراء  الذاتية  وتتعر�س  واأ�صاليب حياة غربية،  تعك�س قيما 

الثقافات القومية وا�صتيعابها رغم اأن بع�س الأمم �صاحبة هذه الثقافات الأخرية هي وريثة ثقافات اأقدم عهدا واأكرث 

15
ثراء،  وحيث اأن التنوع والتباين هما من اأهم خ�صائ�س الثقافة واأقيمها، فاإن العامل باأ�رسه هو اخلا�رس من جراء هذا. 

         اإن هذه ال�صيطرة الثقافية اأ�صار اإليها الدكتور »اأحمد حجازي« وهو يتحدث عن بلورة ثقافة عاملية: تت�صم ب�صمات 

التقنية  حتتكر  حيث  والإعالمية،  وال�صيا�صية  القت�صادية  العمليات  على  امل�صيطرة  الفئات  منها  ت�صتفيد  خا�صة 

13  عبد الفتاح عبد النبي، تكن�ل�جيا االت�صال والثقافة. مرجع �صابق

14  �صالح اأب� خليل. املرجع ال�صابق، �س29.

15  �صالح خليل اأب� اإ�صبع. االت�صال واالإعالم  يف املجتمعات املعا�رشة. عمان االأردن ط 2، 2004، �س28.



1
4

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

والإنتاج الإعالمي على امل�صتوى العاملي، ول �صك اأن ذلك من �صاأنه ت�صكيل منط معني من الوعي الثقايف، وفر�س مناذج 

وفل�صفات غربية من خالل اإنتاج وتوزيع  وا�صتهالك املواد الإعالنية والت�صالية. لقد لعبت ال�رسكات املتعددة اجلن�صيات 

وامل�صيطرة على اأدوات التقنية احلديثة دورا بارزا يف تغيري اجتاهات الأفراد �صواء داخل املجتمع الغربي ذاته اأو خارجه، وكان 

التاأثري الأكرب على الفئات ال�صعبية يف املجتمعات التقليدية التي تغلغل فيها الثقافات الغربية املوجهة.

“تدفق املعلومات بني الدول املتقدمة والنامية” خطورة  “مانكيكان” يف درا�صة بعنوان    وقد بني الأ�صتاذ  

التقنية  يف  حتكمها  “وبف�صل  قائال:  العاملية  الثقافية  ال�صيطرة  يف  الأمريكية  الإعالم  و�صائل  به  تقوم  الذي   الدور 

احلديثة والجنازات املذهلة التي حققتها الثورة الإلكرتونية”  فقد جنحت الوليات املتحدة يف تطوير ما اأ�صبح يعرف 

�صناعات املعرفة والإعالم، التي جنحت �صادراتها الثقافية البالغة القوة والتاأثري وحتويل التدفق احلر للمعلومات يف اجتاه 

واحد اأي من الدول املتقدمة اإىل الدول املتخلفة”

         وتفيد الإح�صائيات باأن خم�صة و�صتني يف املائة من الأخبار واملعلومات التي يتم تداولها يف العامل 

اإىل  املتقدمة  الدول  واحد من  اإجتاه  املعلومات مي�صي يف  واأن �صري  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ترد من  باآخر  اأو  ب�صكل 

الدول النامية كما اأ�صلفنا وبذلك توا�صل الوليات املتحدة �صيطرتها على العامل، وتلك هي املفارقة املثرية لل�صخرية 

فيما يتعلق بحرية الإعالم،  واأكرث الأدوات التي ت�صتعملها وا�صنطن فعالية لتحقيق هذه الغاية هي و�صائل الإت�صال 

.
16

الإلكرتونية،  والهيئات املتعددة اجلن�صيات لكي تن�رس اأ�صلوب احلياة الأمريكية وثقافة املال والتجارة

        اإن �صناعة الت�صال حتتل مكانا بارزا بني ال�صناعات الأخرى، وهي حتتوي كما يقول ماكربيد على ما ميكن اأن ي�صمى  

»�صناعة الثقافة« مبعنى اأنها تعيد اإنتاج اأو نقل منتجات ثقافية،  اأو اأعمال فنية وثقافية بالو�صائل ال�صناعية وكانت 

م�صادر  انتفاع النا�س باأعمال الإبداع الثقايف يف بدايات القرن الع�رسين مق�صورة ب�صفة عامة على جمال بيع الكتب، 

واملكتبات واملتاحف وامل�صارح وقاعات املو�صيقى، اأما اليوم فاإن منتجات الثقافة من كتب واأفالم وت�صجيالت وبرامج 

تلفيزيونية ت�صل غالبا اإىل اإىل جمهور يعد باملاليني.

وقد اأو�صح الدكتور »ال�صيد عليوة وهو يحلل ظاهرة البث املبا�رس عرب الأقمار ال�صناعية من زاوية تاأثريه على   

امل�صاهد العربي اأن اجلوانب الإيجابية لهذا البث تتمثل فيما يلي:

)احلتمية - 1 ع�رسية  وتطلعات  بنماذج  بتطعيمها  الأحيان  بع�س  يف  الراكدة  الوطنية  الثقافة  حتديد   

 جديدة تتعلق بالإبداع اأو الأداء الرفيع،  والإيقاع ال�رسيع مع ت�صجيع التبادل احل�صاري،  ون�رس 
17

التكنولوجية( 

الت�صامح الثقايف بني الأمم وال�صعوب.

 تطور و�صائل الت�صال املحلية وبالذات التلفزيون حيث تفر�س عليها املناف�صة مع القنوات العاملية �رسورة - 2

حتديث اأ�صاليبها.

16  غالب كجك. قلق الغرب. دار الهادي للن�رش والت�زيع بريوت . لبنان ط1، 2005، �س57 .

17  �صالح جليل اأب� اإ�صبع. االت�صال واالإعالم يف املجتمعات املعا�رشة . عمان ط2، 2004، �س73.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

احلكومات - 3 قلق  يثري  �صوف  الذي  الأمر  الدول،  بها  تتم�صك  كانت  التي  الإعالمية  ال�صيادة  فكرة  اختفاء 

اأو ما ي�صمى بـ )التكنوفوبيا(  ال�صتبدادية،  والنظم العن�رسية،  وانت�صار اخلوف املر�صي من التكنولوجيا 

لأنه يت�صمن مزيدا من الدعوة اإىل التحرير والنطالق،  كما يزود النا�س باملزيد من املعلومات التي ت�صاعدهم 

على حرية الختيار.

 
18

        وتتمثل اجلوانب ال�صلبية يف مايلي:

ت�صكيل العقول والتالعب باجتاهات الراأي العام وتوجيه رغباته مبا يتفق مع �صيا�صات وم�صالح اأ�صحاب - 1

هذه مع الدول ال�صناعية الغربية )ويف مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية( وغريها من رجال الأعمال.

حقن الوجدان القومي بقيم ومعايري و�صلوكيات قد ل تتفق مع الثقافة التقليدية الأمر الذي �صيهدد - 2

الن�صيج الجتماعي.

 اإ�صاعة امليول ال�صتهالكية املهمة والرغبة يف التقليد واملباهاة )اإن�صان ال�صوق اإن�صان الربح واخل�صارة - 3

ل اإن�صان القيم واملبادئ(.

تركيز بع�س املحطات الإخبارية يف الوليات املتحدة الأمريكية بجذب اهتمام امل�صاهد يف تقدمي الأخبار - 4

بعيدا عن املجرى ال�صحيح اأو احلقيقي لالأحداث بغر�س الإثارة والت�صويق واملالحقة.

التهديد الذي متثله وكالت الإعالن العاملية مبا تفر�صه من اأ�صاليب اإعالنية غربية راأت فيها اليوني�صكو - 5

التهديد للذاتية الثقافية والتحقيق الذاتي لكثري من البلدان النامية فهي تعر�س على جماهري غفرية 

قد  ا�صتهالكية  اإىل جمالت  النامية  البلدان  امل�صتهلكني يف  وقد حتول طلبات  اأجنبية،  اأخالقية  قيما 

عن  ف�صال  ت�صوهها،  ما  وكثريا  احلياة  واأ�صاليب  املعي�صة  اأمناط  يف  توؤثر  وهي  الإمنائية،  اأولوياتها  تعوق 

اإعالناتها قد ت�صكل تهديدا حلرية ال�صحافة. اأو احلكومية بح�صب   ذلك فاإن تهديد امل�صالح اخلا�صة 

          وهو نف�س ما اأ�صار اإليه الدكتور »حممد ال�صيد حممد« يف كتابه »الغزو الثقايف واملجتمع العربي املعا�رس« حيث 

يقول: اإن و�صائل الإعالم يف الوطن العربي قد انزلقت انزلقا وا�صحا يف �صلبيات الإعالن، وانعك�صت الأ�صكال الغربية 

لالإعالن على الإعالن يف العامل العربي بدرجات خمتلفة.

            وقدم الدكتور “حممد �صومان” حتليال لأثار “عوملة الثقافة والإعالم” على الواقع الت�صايل الثقايف 

يف النظام الإعالمي العربي عرب عنه بـ )عدم التوازن يف انت�صار تكنولوجيا الت�صال اجلماهريي( قائال: اإن و�صائل الإعالم 

ومالحقتها         وا�صتخدامها  املعا�رسة  التكنولوجية  التطورات  ا�صتيعاب  عن  عاجزة  زالت  ما  العربية  الدول  بع�س  يف 

وتوفري الكوادر الإعالمية التي تفي باحتياجات الإنتاج كّما وم�صمونا و�صكال.

           اإن امللفت لالنتباه هو تلك  الفجوات بني الدول العربية اأو داخل كل قطر والتي تت�صع كلما تعلق الأمر با�صتخدام 

وتداعيات  اآثار  عليه  يرتتب  قد  ما  وهو  كالإنترينيت،  التقليدية  غري  الت�صال  و�صائل  اأو  احلديثة،   الت�صال  تكنولوجيا 

18  �صالح جليل اأب� اإ�صبع. مرجع �صابق، �س78.
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اإعالمية  ا�صترياد م�صامني  من حيث  الغربي  لالإعالم  العربية  الإعالمية  التبعية  اأن  وثقافية خطرية، كما  اجتماعية 

الهوية  على  اأكرب  خطرا  وميثل  والإ�صالمية  العربية  الأقطار  وخ�صو�صيات  املجتمعية  للثقافة  مراعاة  دون  ترفيهية 

  
19

الوطنية.

الثقافة الوطنية ورياح العوملة:

      يعي�س العامل العربي عاملني متناق�صني حامال يف �صخ�صيته ثقافتني متباعدتني ي�صعب التقريب بينهما، ثقافتني 

غري متكافئتني ، ثقافة تراثية مفعمة باملواطنة الأ�صلية واأخرى عوملية تغريبية ت�صلبه الأوىل،  وتدفعه نحو ع�رسنة 

 
20

فردية كوكبية م�صطنعة.

           لقد اأ�صبحت درا�صة الدور الثقايف للم�صهد الإعالمي للف�صائيات العربية حتكمه كثري من العتبارات اأولها منط 

الثقافة املنتجة لهذا امل�صهد،  وثانيها ن�صق الأيديوجيا ومكوناتها التي تروج له �صمنا وعلنا، وثالثها نوع الو�صائل 

والتكنولوجيات والأدوات امل�صتخدمة يف الرتويج لهكذا م�صهد، خا�صة الو�صائل ال�صمعية الب�رسية احلاملة لثقافة 

ال�صورة باعتبارها الثقافة ال�صائدة حاليا على ال�صعيد العاملي، والعمود الفقري للثقافة اجلماهريية، وثقافة الوجدان 

والنفعال، و الغرائز، اإ�صافة اإىل ذلك موقع الف�صائيات العربية من النظام العاملي وفل�صفة بثها، والتناف�س فيما بينها 

واإمكاناتها يف اإنتاج براجمها، ويف و�صع اآليات عملها وجدول اأعمالها.

          ول نن�صى اأي�صا ال�صياق العاملي الذي تتم فيه عملية اإنتاج وا�صتهالك برامج الف�صائيات العربية التي تزيد اليوم 

اأي الظروف ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية والت�رسيعية التي حتيط بعملية الإنتاج وظروف  عن �صتمائة قناة. 

اجلمهور امل�صتقبل وتنوعاته ورغباته، وميولته، وامل�صافة بني واقعه الفعلي والواقع الذي �صنعته ال�صورة من خالل 

.
21

ال�صا�صة 

        مل يعد ال�صاأن الثقايف ق�صية وطنية فح�صب مع تهاوي حدود الزمان واملكان،  بل اأ�صبح ق�صية اإن�صانية تت�صابك 

فيه العوملة مع اخل�صو�صيات، والأحادية مع التعددية    وتتاأرجح بني الرغبة يف النفتاح، واخلوف من الذوبان،  لذلك يبدو 

اأو الوطنية يف �صياق الثقافة ال�صائدة حاليا على ال�صعيد العاملي خا�صة  من الأهمية مبكان و�صع الثقافة املحلية 

الوطنية”،   املجالت  بني  م�صبوق  وغري  مميز  متف�صل  عن  يك�صف  والإ�صالمي  العربي  الوطن  يف  الإعالمي  امل�صهد  واأن 

.
22

والإقليمية والعاملية وحتى املناطقية

         و من هنا يقف الإن�صان العربي عاجزا عن الو�صل بني ما�صيه الرتاثي وبني ع�رسنة الآخر املغرتبة عنه، في�صبح 

العوملة  جتليات  يواجه  كيف  يعرف  ل  ثقافته،  يف  مغرتبا  ذاته  يف  منف�صما  الفقري  اجلنوب  دول  يف  غريه   �صاأن  �صاأنه 

اأو عجزا  اإما هربا من واقعه،   واإ�صكالية اخل�صو�صية، فيعي�س يف عامل من الوهم،  ون�صق من اخليال ي�صنعه لذاته 

اإىل ما�صيه يتباكى عليه، ومع ذلك قد ي�صعى للع�رسنة املظهرية  اأن ينك�س  اإل  عن الفكاك منه، فال يجد خمرجا 

امل�صطنعة، في�صبح مم�صوخ ال�صخ�صية فاقد الهوية غري قادر حتى على التكيف مع الواقع اأو الت�صالح مع الأنا،  اأو 

19  اأحمد جمدي حجازي. اخلطاب الثقايف والع�ملة، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة ط2، 2001، �س77.

20  اأحمد جمدي حجازي. اخلطاب الثقايف للع�ملة. مرجع �صابق، �س37.

1999، �س70. 21  عبد الفتاح عبد النبي. تكن�ل�جيا االت�صال والثقافة، العربي للن�رش والت�زيع القاهرة ط2، 

عبد الفتاح عبد النبي، املرجع ال�صابق، �س 71.   22
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23
التعاي�س احلر مع الآخر من اأجل اإعادة اإنتاج الذات

          من اخلطاأ ت�صور ثقافات متماثلة متاما اأو اجتاهات ايديولوجية متقاربة يف املجتمعات الب�رسية اإل اأن ما مييز ثقافة 

ذات هوية ذاتية عن غريها تفتقد اإىل ال�صتقاللية هو قدرتها على التحاور وقدرتها على النف�صال و«الت�صال« مبعنى 

املجتمع  وم�صكالت  لق�صايا  الواقعية  احللول  �صبيل طرح  دميقراطي يف  ب�صكل  وراأيه  يعرب عن موقفه  تيار  ترك كل 

الغربي، وهنا التاأكيد على اأن الثقافة العربية �صاأنها �صاأن الثقافات الأخرى يف العامل الثالث. تفتقد اإىل احلوار مع الذات 

.
24

وتفتقد اإىل التحاور مع الآخر لأن غياب فهم الأنا يلغي التجديد والإبداع يف الزمان واملكان

           اإننا نوؤكد اأنه يف حالة حتقيق �رسوط التحاور مع الذات،  وكذا حتليل م�صمون الآخر ميكن لنا جتاوز حالة الت�رسذم 

الفكري والعقائدي ال�صائد بني املثقفني العرب، ومن ثم ميكن خلق الوعي بالرتاث والذات واإعادة تاأ�صي�س العقل العربي،  

والتخطيط للم�صتقبل فال�صكل الثقايف ل يكمن يف التباين الفكري داخل منظومة الثقافة العربية،  بل يف بنية 

العقل العربي واآلياته، ومن ثم ت�صبح الإ�صكالية يف كيفية التعرف على الأنا والتحاور معها ل يف انف�صالها عن الآخر 

وثقافته، بل يف ات�صالها بالثقافات الأخرى يف �صوء متطلبات الع�رس، ويف اإطار حتقيق الذات امل�صتقبلية ل التابعة.

         ويف �صوء هذا الت�صور ميكن القول اأن النقد الذاتي للم�صتقبل مبعنى روؤية الرتاث والتعامل معه من منظور 

التثاقف والتحاور بدل من النف�صال والتباعد  وهو اأمر هام يف تخطي اأزمة الثقافة العربية �صكال وم�صمونا حيث 

يجب اإعادة تاأ�صي�س بنية العقل العربي وخلق التجديد واإعادة الإنتاج،  فدون التحاور النقدي الذاتي لن تتوافر اإمكانية 

.
25

الإبداع الثقايف  امل�صتقل، اأي جتديد الفكر العربي وثقافته يف الزمان واملكان ويف املو�صع والواقع

لل�صعوب،   الثقافية  للهوايات  وطم�صها  الثقافية،   التعددية  لتهديد  هو طريق  والت�صال  الإعالم  عوملة  اإن           

نتيجة  ازدواجية  تعاين من  العربية مثال  فالثقافة  تطورا،  الأقل  املجتمعات  بع�س  الثقافة يف  ذلك حالة  �صاعد  وقد 

احتكاكها مع الثقافة الغربية بتقنياتها وعلومها وقيمتها احل�صارية بالإ�صافة اإىل التمايز الوا�صح بني ثقافة النخب 

وثقافة اجلماهري،  والنتيجة ا�صتمرار و  اإعادة  متوا�صلة ومتعاظمة لالزدواجية  نف�صها، ازدواجية التقليدي والع�رسي، 

 
26

اإزدواجية الأ�صالة و املعا�رسة يف الثقافة و الفكر  وال�صلوك.

  اإن التداخل املتعاظم عرب احلدود القومية لل�صوؤون الثقافة ال�صيا�صية حيث اأ�صبحت العوملة تعرب عن منط 

معني من احلياة �صاع العتقاد ب�رسورة اإتباعه، بل وتبنيه فل�صفة ونظرة معينة اإىل احلياة والكون، ومن هذه الفل�صفة 

التخلي عما ي�صمى باخل�صو�صية فم�صاألة اخل�صو�صية هذه نادرا ما تثار ب�صبب طول عهدنا باكت�صاح هذا النمط 

حلياتنا، وب�صبب هذا الكت�صاح و�رسعته، وب�صبب وجود م�صلحة اأكيدة لأ�صحاب الثقافة واملنتجات التي جتري عوملتها 

والعقلي  وال�صيكولوجي  وال�صيا�صي،   املادي  القهر  و�صائل  خمتلف  وا�صتخدامها  خ�صو�صيتها،  افت�صاح  عدم  يف 

.
27

لت�صدير ما هو خا�س على اأنه اإن�صاين وعام

23  اأالن ت�رين.  نقد احلداثة، ترجمة �صباح اجلغبم. وزارة الثقافة االل�ص�رية  دم�صق ،1998، �س10.

24  اأالن ت�رين .نقد احلداثة ، ترجمة �صباح اجلغيم، مرجع �صابق.

1990، �س39. 25  حممد عابد اجلابري. اإ�صكالية الفكر املعا�رش. بريوت. مركز درا�صات ال�حدة العربية ط2، 

26  اأ�صامة اأمني اخل�يل، العرب والع�ملة، دار املعارف �صل�صلة  اقراأ القاهرة العدد  636، 1998، �س 59، 72. 

27  اأ�صامة اأمني اخل�يل. املرجع ال�صابق، �س 74-73 .



1
8

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الأمركة خا�صة يف ظل  بثقافة  اأو ما ي�صمى  ثقافة معممة  اجتاه  الب�رسي يف  لل�صلوك  املتزايد  التنميط  اإن            

تزايد �رسعة النقل واملوا�صالت،  وات�صاع الأ�صواق واإزالة احلواجز اأمام انتقال املعلومات والأفكار، فمن ينظر اإىل ثقافة 

املجتمعات اليوم ميكنه و�صفها باأنها ثقافة »الهامبورغر« و»الكوكاكول« »واجلينز«، كيف يكون موقفنا لو اأدركنا باأن 

هذا الذي جتري عوملته لي�س اإل �صلعا وخدمات بعينها ذات طبيعة وخ�صائ�س معينة اأفرزتها ثقافة بعينها، واأنه لي�س 

 28
هناك التزام قانوين اأو ديني اأو خلقي اأو فني يجربنا على قبول هذه ال�صلع واخلدمات والثقافة بالذات 

          اإننا جند اأنف�صنا كعرب م�صتهلكني لثقافة غرينا وتلعب و�صائل الإعالم املعا�رسة دورا موؤثرا يف ذلك حيث اأ�صبح 

ال�صلع،  واندماج  اأ�صبحت يف خدمة مروجي  الإعالم  اأكرث قدرة على جذب الكرثة من امل�صاهدين، لأن و�صائل  العالن 

القيود اجلمركية وباتت  اإذا حتررت من  املنتجات  اأ�صوة بغريها من  التجارية اجلديدة  األثقافة يف العملية القت�صادية- 

قابلة للتداول على اأو�صع نطاق يف العامل،  ويف هذا املعنى اأ�صبحت الثقافة �صلعة �صاأنها �صاأن ال�صلع املادية الأخرى، 

ودخلت جمال املناف�صة غري املتكافئة فالدول التي متتلك تقنية معرفية وات�صالية ثقافية اأكرب هي قادرة على الت�صويق 

يف ال�صوق العاملي، ولأن عدم التكافوؤ بني الدول م�صاألة واردة، بل واقع ل مفر منه ي�صبح التثاقف اأو التبادل الثقايف بني 

. 
29

ال�صعوب �رسبا من اخليال

اخلامتة:

قرية  العامل  اأ�صبح  العوملة،  حيث  رياح  بعد هبوب  دارها  الوطنية مهددة يف عقر  الثقافة  اأ�صبحت  لقد   

واحدة،  واأ�صبحت املعرفة والثورة املعلوماتية وتكنولوجيا الت�صال والإعالم من اأهم م�صادر امتالك القوة يف القرية 

الكونية اجلديدة، حيث تغريت الأحوال وتبدلت الأو�صاع يف ظل نظام عاملي جديد مت تاأ�صي�صه على ال�صعيد العاملي 

الدول  اأو�صاع  اأحدث فجوات كربى بني  الثقافية مما  العوملة  تاأثريا، والذي يعرف با�صم  العوملة  اأبعاد  اأخطر  م�صتخدما 

ومكانة ال�صعوب.

28   حممد عابد اجلابري. الع�ملة واله�ية الثقافية. دار الثقافة امل�صتقبل العربي القاهرة، ط2، 1997، �س87.

1998، �س35. 29  جالل اأمني. الع�ملة والدولة. دار املعارف القاهرة، ط2، 
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قام��س اأك�صف�رد احلديث، )اجنليزي، اجنليزي عربي( من�ص�رات جامعة اأك�صف�رد، اأكف�رد، 1999.. 3
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

 تاأثري امل�صالح التجارية يف حمتوى الإعالم

اأ. ر�شيد فريح 

كلية االإعالم واالت�شال - جامعة اجلزائر 3

Abstract
 This presentation highlights the reality of media institutions in the liberal order, 
and brought economic pressure from advertisers and productive business owners, as 
well as some political parties that try to control media and control in the opening line. 
Increasing economic pressures that drive them to seeking support media groups, and sometimes 
paid to go to politicians or interest groups, during which they must sacrifice their freedom and 
independence, because these rescuers are looking primarily for a propaganda way serve the 
political and economic interests.

مقدمة

من  ال�صحافة  حترر  �رسورة  هو  وموؤداه   ، التعبري  حرية  مبداأ  تطبيق  اإىل  الإعالمية  النظم  جميع  ت�صعى   

ومعلوماتية  تثقيفية  باأدوار  القيام  على  الأ�صا�س  يف  القائم  ال�صحفي  لعملها  ممار�صاتها  يف  باأنواعها  ال�صغوط 

واإعالمية...الخ واملالحظ ان اعتماد ال�صحف على التمويل الإعالين ي�صمح للمعلنني يف كثري من الأحيان التدخل يف 

ال�صيا�صة التحريرية لل�صحيفة ، فين�رس ما يعزز مكانة املوؤ�ص�صة املعلنة ، ومينع ن�رس ماقد ي�صيء اإليها. ول�صك ان 

تداخل الأدوار ، و�صيطرة املعلن على ال�صحفيني ميكن ان ي�صل بال�صحيفة يف النهاية اإىل القيام بدور كبري يف حتقيق 

ماي�صمى باخلداع الإعالين للقارئ ، وهو مايزيد من �صلبيات الإعالن ال�صحفي ، ويوؤثر يف مراحل لحقة على م�صداقية 

ال�صحيفة ككل.

1- اأهمية و�صائل العالم:

الالزمة لعمل  الدولية  الأ�صا�صية  البنية  الإعالم من ت�صهيالت تعد مكونا مهما يف  اإن ما تقدمه و�صائل   

ال�رسكات العاملية ، فالتعامل مع الأ�صواق الوطنية باعتبارها �صوقا واحدة يتطلب �صبكة عاملية من الت�صالت وو�صائل 

الإعالم والتخفيف من القيود املفرو�صة على الأن�صطة الإعالمية التي تخدم هذه ال�صوق العاملية ، وهو الدور ذاته الذي 

انطوى عليه منو و�صائل الإعالم التجارية بالن�صبة لظهور ال�رسكات التجارية ومنوها يف القت�صاديات املحلية ، فالفر�س 

الإعالنية املتاحة يف و�صائل الإعالم العاملية عرب الأ�صواق املختلفة تعد عامال مهما يف تو�صيع ال�رسكات العاملية ودخول 
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املزيد من الأ�صواق اجلديدة . ويوؤكد ذلك اأن ال�رسكات العاملية هي امل�صدر الأ�صا�صي للعائدات الإعالنية يف و�صائل الإعالم 

30
العاملية ولذلك متثل و�صائل الإعالم العاملية اجلهاز الع�صبي للنظام ال�صيا�صي والقت�صادي العاملي اجلديد 

ف�صناعة الإعالم اأ�صبحت متثل بذاتها قيمة اقت�صادية هائلة ومتنامية ، وبخا�صة يف ظل اقت�صاد املعلومات   

الذي اأ�صبح ال�صمة الأ�صا�صية لالقت�صاد العاملي ، حيث بلغت ا�صتثمارات �صناعة املعلومات تريليوين دولر عام 1995، 

ويف نهاية القرن بلغت 3 تريليونات دولر �صنويا بنهاية عام 2000 بعد اأن كانت هذه ال�صتثمارات ل تتجاوز 350 مليار 

دولر عام 1980.

   2-خ�صو�صية املحتوى العالمي:

اإن املحتوى الإعالمي كمنتج يختلف كثريا عن املنتجات الأخرى التي ت�صرتى وتباع. ويعتقد معظم النا�س   

اأن املنتجات الإعالمية متفردة ب�صبب املعاين التي تنقلها. و ي�صري اآخرون اإىل اختالفات اأكرث دقة تنجم عن اخل�صائ�س 

واملرئي  امل�صموع  والإعالم  ال�صحافة  تنقلها  التي  املعاين  اأن  من  الرغم  وعلى  الرمزية،  لل�صلع  الفريدة  القت�صادية  

ت�صتهلك مبعنى معنى للكلمة، فاإنها ل تتلف بعملية ال�صتهالك، ولذلك فاإنها ل ت�صتنفد اأبدا. فخالفا لل�صلع املادية 

فان ال�صلم نف�صه اأو الربنامج التلفزيوين اأو املقالة ميكن اأن ي�صتمتع بها اأي عدد من النا�س مرات كثرية، ولهذه احلقيقة 

الإعالم، ويوفر فهم هذه النعكا�صات مدخال مالئما ملناق�صة  اأ�صواق  العمليات يف  انعكا�صات كربى على  الب�صيطة 

31
امل�صالح التجارية التي تعمل يف حقل الإعالم وتاأثريها يف املحتوى الإعالمي

اأو �صماعهم  النا�س لربنامج تلفزيوين  اأي عدد من  اإمكانية م�صاهدة  الأ�صا�صية املتمثلة يف  هذه احلقيقة   

لربنامج اإذاعي اأن �صوقاً مثل هذه الربامج تعمل ب�صكل خمتلف عن �صوق ال�صلع املادية اأن م�صتهلكي املواد التي تبث 

عرب الأثري لي�صوا مناف�صني حمتملني بع�صهم لبع�س بالطريقة نف�صها التي يتناف�صون بها على معطف اأو منزل مثال 

ونتيجة لذلك ل ت�صتطيع اآليات الأ�صعار التوفيق بني العر�س والطلب على مواد الإر�صال الإذاعي اأو التلفزيوين كما نفعل 

مع ال�صلع الأخرى ول ميكن منع امل�صاهدين الذين ميلكون معدلت تلقي الإر�صال ال�رسورية من �صماع وم�صاهدة الإر�صال 

املجاين وبينما جند يف حالة ال�صلع املادية حلظة تبادل ي�صجل فيها امل�صتهلكون اأف�صلياتهم عرب الدفع، فاإن مثل هذه 

اإىل ذلك فاإن التكلفة التي يتحملها  اأو تلفزيوين، بالإ�صافة  اإذاعي  ال�صفقة ل حتدث عندما نبداأ يف ت�صغيل برنامج 

املنتج لكي يقدم خدماته اإىل اأع�صاء اإ�صافيني من م�صاهدي الإر�صال تختلف كثريا عن تكلفة الوفاء بالطلب الإ�صايف 

على ال�صلع املادية، فما اإن يتم اإنتاج برنامج ما حتى ميكن بثه اإىل عدد متزايد دوما من النا�س دون احلاجة اإىل اآية مدخالت 

اإ�صافية �رسورية بالن�صبة اإىل الربنامج نف�صه، و بينما ت�صفر خ�صائ�س غياب املناف�س »و ا�صتحالة املنع« التي يتمتع 

اآليات ال�صوق العادية فاإن احتمال تو�صع امل�صتمعني و امل�صاهدين امل�صتمر  بها الإعالم الإذاعي والتلفزيوين يف ف�صل 

تقريبا تخلق لغزا اإ�صافيا، وكما اأ�صار نيكول�س جارمن Nicholas  Garnham وغريه يف ثمانينات القرن الع�رسين فلن 

30  ح�ليات االآداب والعل�م االجتماعية، جمل�س الن�رش العلمي، جامعة الك�يت، احل�لية 24، الر�صالة 205، 2003، �س 14.

31  نع�مي �صقر، االإعالم العربي يف ع�رش املعل�مات، مركز االمارات للدرا�صات و البح�ث اال�صرتاتيجية االمارات،   

2006، �س71.    ط1، 
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32
تقف اآلية �صوق طبيعية يف طريق البث التجاري الذي ي�صعى اإىل تو�صيع ح�صة امل�صاهدين اإىل درجة ت�صبع الحتكار

3- انتاج املحتوى التجاري:

   لقد دفعت امل�صالح التجارية العاملني يف حقل الإر�صال التلفزيون املجاين اإىل اإنتاج حمتوى ير�صي اأو�صع جمهور ممكن 

باأقل خماطرة ممكنة، ومبا اأن املوؤ�ص�صات العاملة يف هذا املجال ل ت�صتطيع التناف�س فيما بينها عن طريق الأ�صعار فاإن 

اأي مناف�صة حتدث �صوف تكون مق�صورة على جمال املحتوى، وهناك عوامل جتارية اأخرى تقيد تنوع الربامج و املناف�صة، 

ومنها م�صالح املعلنني وتكاليف الربامج. اإذ يخاطب املعلنون النا�س على اأ�صا�س اأنهم م�صتهلكون ولي�صوا مواطنني 

فح�صب، بينما حتتاج اجلماهري اإىل حمتوى تخدمها كمواطنني ل كم�صتهلكني.

ففي �صنة 2005 وح�صب املوؤ�ص�صة العاملية لل�صحافة فقد ارتفع ال�صهار يف اجلرائد العاملية ب 5،7٪ ، التي   

املبيعات  وزيادة  البداع  وراء  اذ ا�صبحوا يلهثون   ، ال�صوق  اوامر  املوؤ�ص�صات العالمية حتت  جعلت من مديري وم�صريي 

لإقناع املتعاملني القت�صاديني ) املعلنني ( ب�رساء �صفحات على اجلريدة .

يف �صنة 1992 �صدر كتاب ابي�س لل�صحفيني بجريدة  figaro  نددوا فيه بالتداخل بني املادة التحريرية واملادة ال�صهارية، 

والذي منع الزمالء يف املهنة من ذكر ا�صماء معلني اجلريدة يف مقالتهم، او توقيع �صريهم الذاتية واملنجزة كليا من 

طرف القائمني على اجلريدة ، ومبوافقة م�صرييها .

وكذلك ع�صو جلنة اخالقيات ال�صحافة METEF ومدير جريدة Nicolas Beytout  يتفاخر انه لدى و�صوله   

كمدير قد قام بتطهري العالقات بني املوؤ�ص�صة العالمية واملعلنني بقوله “ يجب ان يكون العنوان ال�صحفي م�صتقال 

ربح  املوؤ�ص�صة العالمية على  اول بقدرة  ال�صتقاللية م�رسوطة  ، لكن هاته  ال�صغط  ال�صهار وجمموعات  متاما عن 

.
املال”33

مداخيل  من  مهماً  جانباً  متثل  لأنها   ، لالإ�صهار  بالن�صبة  عنها  ال�صتغناء  ميكن  ل  احلايل  الوقت  يف  العالم  و�صائل 

، وحتى  لل�رسكة  بالن�صبة  النجاح  نتائج  وتوؤدي وظيفة هامة من   ،  ) القت�صادية  املوؤ�ص�صات   ( العالنية  املوؤ�ص�صات 

ال�صهار هو مهم جدا بالن�صبة للموؤ�ص�صات العالمية ، فبف�صل ال�صهار تتمكن املوؤ�ص�صات العالمية من تخفي�س 

ا�صعارها ) ا�صعار بيع الن�صخ ( ، وحتى التوزيع املجاين للن�صخ ، فاملداخيل ال�صهارية تعمل كذلك على تو�صيع �صوق 

اجلريدة .

فاملجالني اذن مرتابطان ول ميكن لحدهما ال�صتغناء عن الآخر ، لكن يف بع�س الأحيان هناك �رساع بينهما عند التقاء 

34
امل�صالح وت�صاربها بني ال�صهار واملوؤ�ص�صات العالمية .

خف�س ا�صعار ال�صحف �صمح بالو�صول للمعلومة من طرف الطبقة العامة ، والهمية ال�صا�صية لتمويل   

32   نف�س املرجع �س72.

33	 	Marie	Bénilde,	on	achète	bien	les	cerveaux	(la	publicité	et	les	médias),	édition	raison	d’agir,	Paris	,		

	 2008,	p70.

34	 Patrick	Eveno	,	Revue	Le	temps	des	médias,	N	2,	printemps	2004,	p22	.
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ال�صحف من طرف ال�صهار فر�صت نوعا من الو�صوح واحلقيقة يف احل�صابات ، والتي كانت مطلوبة من طرف املعلنني 

كرقم توزيع ال�صحف ومداخيلها وغريها ، وا�صبح بالإمكان الن معرفة من ؟ يدفع ماذا؟ وملاذا؟ ، وا�صبحت ال�صحف 

الفا�صدة او املرت�صني ا�صحابها والتي متنع من الو�صول اىل ارقام اموالها ومداخيلها ا�صبحت جمربة الن لف�صح املجال 

لو�صائل العالم التي تك�صف م�صادر متولها .

ويف بع�س الحيان اخلطر ياأتي من تدخل بع�س املعلنني ) م�صهرين او م�صتهلكني ( والذي يخلط احيانا الراي   

ال�صيا�صي بامل�صالح التجارية ، وبالتايل فالإ�صهار ميكن ان يكون اذن و�صيلة �صغط على و�صائل العالم وعلى حرية 

. 
35

التعبري

الن�صف  اثناء  ففي   ، الح�صائيات  يف  يت�صح  الربامج  من  معينة  باأنواع  منتجاتهم  لربط  املعلنني  تف�صيل  ان  كما 

الول من عام 2002 ، مثال ، جذبت الربامج ال�صيا�صية اقل ن�صبة من العالنات يف الف�صائيات العربية ، بينما جذبت 

، و13٪، و12٪ من العالنات على التوايل. وقد جذبت الربامج  ، وبرامج امل�صابقات ٪17  امل�صل�صالت الدرامية، والفالم 

الخبارية اي�صا رقما عاليا ن�صبيا بلغ 14٪ ، ولكن الفرتات العالنية التي حجزت يف الربامج ال�صيا�صية بلغت 14٪ من 

اجمايل النفاق على العالنات ، ومبا انه يعتقد ان هذه الرقام حتجب اثر التخفي�صات املخفية ، فان التفاوت احلقيقي بني 

النفاق على العالنات على ا�صا�س نوع الربنامج رمبا يكون اكرث و�صوحا بالفعل ، والنتيجة ان امل�صالح التجارية تف�صل 

انواعا معينة من املحتوى على اخرى .

، ولكنها تنك�صف خالل  التحريرية علنا  اف�صلياتهم  تربير  او  املعلنني ب�رسح  التزام من جانب  اي  ل يوجد   

املمار�صة فعلى �صبيل املثال ، كانت �رسكات »بروكرت اند جامبل« ، وماكدونالدز، وفورد موتورز، و�صريز ريبيك ، وامريكان 

المريكية  التلفزة  �صبكات  باحلرب يف  العالقة  ذات  الخبار  من  اعالناتها  �صحبت  التي  ال�رسكات  بني  من   ، اك�صرب�س 

عدد  يف  تناق�س  اي  اىل  يرجع  ل  الفعل  هذا  وراء  ال�صبب  ان  يف  ت�صور  هناك  وكان   .  1991 عام  اخلليج  حرب  اثناء  يف 

امل�صاهدين، ولكن بالأحرى اىل عدم الر�صا عن الطبيعة املزعجة لبع�س التقارير احلربية . وقد زاد عدد م�صاهدي قناة 

اجلزيرة الف�صائية يف انحاء العامل اىل نحو 35 مليونا اثناء الهجوم الع�صكري المريكي على افغان�صتان يف اواخر عام 

 .
36

2001 ، ولكن معلنني مثل جرنال الكرتيك وبيب�صي كول ان�صحبا على الرغم من هذه الزيادة يف عدد م�صاهدي القناة

وتت�صاعف مثل هذه التاأثريات التجارية بحقيقة ان النواع املختلفة من الربامج تختلف يف تكاليف انتاجها ، ففي 

، وتتطلب تقريبا �صعف ال�صتثمار يف الخبار  الدراما املنتجة حديثا يف مرتبة الكرث تكلفة  تاأتي   ، التكلفة  تراتبية 

واربعة ا�صعاف برامج اللعاب على القل . ورمبا ت�صعى �رسكات التلفزة اىل ا�صباع الطلب على الدراما عرب ا�صترياد دراما 

جاهزة رخي�صة ، وتوفر ميزانياتها للحالت الطارئة مثل حق بث الحداث الريا�صية، يف �صوء كل هذا قد يتخذ املعلنون 

قرارات �صيا�صية ب�صكل ا�صا�صي عو�صا عن قرارات جتارية ب�صان اجلهة التي تذهب اليها اعالناتهم ، مما ي�صفر عن عدم 

جتان�س بني عوائد العالنات التي رمبا تتمتع بها قناة ما ون�صيبها من اجلمهور.

35	 	Marie	Bénilde	,	op.cit.,	p84	.

36   نع�مي �صقر ، املرجع ال�صابق ، �س 74.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

4- �صيطرة املعلنني:

فكما يقال اليوم ، ان ال�صحافة هربت من �صيطرة ال�صلطة ال�صيا�صية ، فوقعت حتت �صيطرة املعلنني،   

فاملعلن مبا يقدمه من دعم ومتويل غري مبا�رس ا�صبح �رسيكا يف ال�صحيفة ، �رساكة حتى وان مل تكتب على الورق ، فهي 

متنحه احلق يف التاأثري على امل�صمون الذي يقدم من خاللها وياأتي هذا التاأثري من عدة جوانب :

اأ_ احلد من حرية ال�صحيفة يف ال�صري يف اطار �صيا�صتها التحريرية :

من  لكثري  عمله، خا�صعة  او  نف�صه  املعلن  تهم  التي  الخبار  تناول  عملية  ت�صبح  بالذات  الطار  هذا  يف   

التعديل يف اعطاء اآراء مو�صوعية م�صوؤولة اجتماعيا، وهذا ما يربر ما تقوم به بع�س ال�صحف حتت �صغط ال�صهار 

باعتباره امل�صدر املايل الوحيد لل�صحيفة ، بالدفاع عن الق�صايا التي تهم اليد املالية امل�صترتة ، او تدافع عن وجهة 

نظرها مهما كانت خاطئة او غري م�رسوعة ، او تلتزم ال�صمت يف اح�صن احلالت .

اذ من املفرت�س ان تكون ال�صحيفة تعترب بقلم �صحافييها ل�صان احلق الذي ينقل احلقيقة ، ويح�صد الراي العام حول 

الق�صايا امل�صريية ، وهذا حني يكون ال�صحفي الفي�صل يف الق�صايا الوطنية والدولية ، الفكرية والعقائدية ، وكل 

ميادين احلياة، وهو كذلك راعي احلقوق ، فاذا كان حتت �صغط مادي اقت�صادي كيف له ان يقوم بواجبه ، مثله كمثل 

القا�صي حني توفر له المكانيات  املادية واملعنوية ليمار�س واجبه املهني كما يجب .

ب_ التاأثري غري املبا�رش على عملية اختيار املادة العالمية:

الطبقة  متثل  وبالتايل   ، اجلمهور  من  املتو�صطة  الطبقات  اىل  العالنية  بر�صائلهم  عادة  املعلنون  يتجه   

وبرامج غري مثرية  تناول م�صامني  يتم  ان  العدد، ويحر�س هوؤلء على  انت�صارا من حيث  والكرث  الوا�صعة  الجتماعية 

للجدل ، بحيث ل يتعر�س ل النتاج ول �صاحبه املمول لأي هزة اعالمية ، ومن الوا�صح ان الربامج الرتفيهية تنا�صب 

.
37

هذين املعيارين اكرث من الربامج الخبارية والوثائقية

وهناك حالت عرفتها ال�صحافة الغربية خ�صو�صا ، حيث ا�صبحت م�صامني الو�صيلة العالمية تخ�صع   

الربح واخل�صارة،  اقت�صادياً، يخ�صع لقانون العر�س والطلب وبالتايل مبداأه  ، وا�صبح اخلرب منتوجاً  لقوانني اقت�صادية 

ولتحقيق ربح اكرب يتم تناول ق�صايا ذات ا�صتهالك اكرب ، وهي عموما ق�صايا ثانوية او تافهة وعادة هي تلك املوا�صيع 

الفنية او التي تتعلق بف�صائح امل�صوؤولني ....او يتم التناول ال�صطحي للموا�صيع اجلدية .

5- اأ�صباب التمركز:

ويرجع التمركز اىل عدة ا�صباب لن الظاهرة منت�رسة يف الدول ال�صناعية الغربية اكرث من باقي دول العامل 

: 
38

وهي تتخذ ال�صكال التالية 

1- امتداد ملكية و�صائل الت�صال عن طريق امل�صاركة بني مالكي موؤ�ص�صات خمتلف الو�صائل اجلماهريية 

وظهور جممعات �صخمة ت�صم قطاعات متعددة.

37   ج�ن مريل، رالف ل�ين�صتاين، االإعالم و�صيلة ور�صالة :�صاعد خ�رش العرابي احلارثي ، الريا�س:دار املريخ، �س 125-126.

38	  عبد اهلل اخلزعان ، مرجع �صابق ، �س 82.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

2- زيادة حجم امل�رسوعات الفردية يف جمالت متعددة : انتاج النباء ، منتجات ثقافية، انتاج الربامج ، �صناعة 

اجهزة الت�صال .

 ، يومية   « الدوريات  ملختلف  بل   ، اليومية فح�صب  لل�صحف  بالن�صبة  لي�س  واحدة  ن�رس  دار  يف  الرتكيز   -3

ا�صبوعية ، �صهرية، و�صحف متخ�ص�صة ، او دوريات الت�صلية....الخ.

4- الندماج  بني ال�صحف و�رسكات خمتلفة.

5- ال�صيطرة على ال�صحف بوا�صطة �صناعات او بنوك خمتلفة.

ومع ارتفاع تكاليف النتاج وتطور �صناعة الت�صال ا�صبح العتماد على اجلهد الفردي يف التمويل والنتاج   

متعذرا ال من عدد قليل من النا�س ، وحتت �صغط تكاليف النتاج والغراءات التي يقدمها مالك ال�صال�صل وال�صيطرة 

الكبرية على �صوق املعلومات ، وجدت ال�صحف امل�صتقلة نف�صها هدفا لالمتالك من قبل �رسكات ال�صحف الكبرية 

التي تعمل على تو�صيع نطاق نفوذها وزيادة ملكيتها.

ونتيجة لهذا ، متثل الحتكارات خطرا كبريا على العمل العالمي ، وبالذات عندما ي�صتغل مالكو ال�صال�صل   

العالمية الو�صع ل�صاحلهم ، في�صتخدمون ال�صحف ك�صوت موحد للراأي ، ا�صافة اىل ما يت�صمنه ذلك من �صيطرة 

احتكارية على املعلومات وانعدام احلوافز لتح�صني اخلدمات العالمية اذا مل يكن هناك مناف�س يف منطقة الحتكار .

دخول الدورة القت�صادية اىل عامل اجلريدة :

حتدث  ان  اهمها  وظائف  بعدة  وتقوم   ، الواقع  من  اخلرب  تنقل  اعالمية  و�صيلة  املكتوبة  ال�صحافة  تعترب   

ا�صتجابة يف املجتمع ، اما بتثبيت اأو تعديل اأو تغيري �صلوك. وال�صحافة املكتوبة كن�صاط حر هي موؤ�ص�صة اقت�صادية 

انواع  من  كنوع  فردية  او  حمدودة،  م�صوؤولية  ذات  او  وجتاري،  �صناعي  طابع  ذات  موؤ�ص�صة  او   ، ا�صهم  ذات  تكون  قد 

ال�رسكات القت�صادية لذلك يعترب ال�صهار فيها املنتج املرغوب ا�صتهالكه.

وهي اي�صا موؤ�ص�صة اعالمية حتكمها قوانني تنظم حريتها من الناحية ال�صيا�صية ، ون�صت د�صاتري كثرية   

يف العامل على القرار بحريتها وا�صتقالليتها واتخذت ت�صميات كثرية : قوانني ال�صحافة ، قوانني الطباعة ، قوانني 

.
39

الن�رس...

كما ان طبيعتها اجلديدة حتمت عليها اعادة �صيغ هياكلها التنظيمية ، لأنها ا�صبحت تخ�صع للقوانني القت�صادية 

والتجارية ، فال�صحيفة اليوم دخلت عامل ال�صناعة وا�صبحت حتتاج اىل توفري املواد الولية الالزمة من حرب وورق واآلت 

للطبع .....، وهي قائمة على مبداأ الربح واخل�صارة ، فعليها تغطية امل�صاريف اما بتوفري را�س مال يتحمل ال�صدمات 

والزمات وقت اللزوم ، او فتح املجال للم�صتثمرين  مهما كانوا.

6- خال�صة: اآثار ال�صغوط القت�صادية على اجلريدة:

وامام هذا التطور احلا�صل ، ا�صبحت اجلريدة تقوم على ا�صا�س ا�صتثماري ولها خ�صائ�س �صناعية ميكن تلخي�صها 

		فني عا�ص�ر، اقت�صاديات ال�صحافة املكت�بة:هل ال�صحافة املكت�بة ن�صاط اقت�صادي؟،اجلزء الثالث:ال��صيط يف الدرا�صات   	39

   اجلامعية، دار ه�مة للن�رش والت�زيع ،اجلزائر، 2003 ،�س 9.
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حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

فيما يلي:

- التق�صيم ح�صب طبيعة الوظيفة لكل ن�صاط اعالمي :

ويختلف المر من موؤ�ص�صة اعالمية لأخرى ، من وكالت النباء اىل دور الن�رس ، ومن املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف عامل 

الطباعة او التوزيع اىل املراكز الح�صائية اخلا�صة بدرا�صة وقيا�س اجلمهور او �صرب الآراء او وكالت ال�صهار .

- التق�صيم التقني للجريدة:

ا�صا�س هذا التق�صيم يرتبط مبدى التطور التكنولوجي املعتمد يف اجلريدة ، لذلك جند حاليا عدة اق�صام مثل ق�صم 

الخراج ، ق�صم التحرير ،.....الخ ، مما يجعل التخ�ص�س يف العمل اأمراً �رسورياً .

-تخ�ص�س اجلريدة ح�صب طبيعة امل�صمون :

حيث انه ا�صبحت اليوم اجلريدة متنوعة وقد تخت�س يف ميدان واحد من ميادين احلياة : �صيا�صية، ثقافية ، اقت�صادية، 

ريا�صية ...الخ، او يتباين التخ�ص�س ح�صب اجلمهور امل�صتهدف : اطفال ، �صباب ، املراأة ، الطباء .... فا�صبح لكل 

جمهور جريدة او جملة .

ال�صحيفة منتوج �رشيع التلف :

ان عمر ال�صحيفة ق�صري ، مرتبط ب�صويعات او ايام ح�صب طبيعة ال�صحيفة باعتبار انها جمموعة من الخبار ، مهما 

تنوع ا�صلوبها او تنوعت م�صامينها او تباينت طريقة حتريرها فعمر ر�صالتها ق�صري حمكوم بوقت زمني حمدد.

ارتفاع تكلفة النموذج ال�صلي :

الوىل من  الن�صخة  انتاج  التكاليف  وت�صمل هذه   ، واخرى متغرية  ثابتة  تكاليف  املكتوبة هناك  ال�صحافة  يف عامل 

اجلريدة ، بحيث انها ل تتاأثر هذه التكاليف عادة بعدد الن�صخ .

وت�صمل النفقات الدارية من كراء املباين والجور وامل�صاريف التحريرية ، ونفقات ال�صرتاك يف الوكالت الخبارية ونفقات 

ق�صم ال�صهار ، الرتكيب والت�صوير ...الخ  ، اما التكاليف املتغرية الناجتة عن الطباعة ، التوزيع وعن الورق الذي ميثل 

اهم تكلفة والذي ب�صعره يخ�صع لل�صوق الدولية كما �صبق وان ا�رسنا اىل ذلك ، بالإ�صافة اىل اجور العمال املكلفني 

باآلت الطباعة اىل غري ذلك .

مل يعد الإ�صهار مقت�رسا على الر�صائل املبا�رسة التي تبث عرب ال�صا�صة ال�صغرية ، بل اخذ عدة ا�صكال ، ل   

ينتبه اليها امل�صاهدون يف الغالب ، منها » التمويل« )Sponsoring ( ، اي قيام املوؤ�ص�صة املعلنة بتمويل برنامج تلفزيوين 

 )Parrainage( و“ال�رساف”   ، اعالناتها  لتمرير  فيه  زمنية  التمتع مب�صاحة  تقرتحه، مقابل  التي  او هي  عليها  يقرتح 

على بع�س الربامج التلفزيونية ، والذي ت�صبح مبوجبه “ماركة املوؤ�ص�صة” امل�رسفة مقرتنا بالربنامج التلفزيوين . هذا 

ا�صافة اىل بيع ال�صلع اجلديدة التي تدخل ال�صوق عرب التلفزيون )Téléachat( فتلفزيون البيع يقوم بوظيفتني : الرتويج 

للمنتجات من خالل ا�صتعرا�س خ�صائ�صها وجتريب ا�صتخدامها امام امل�صاهدين ، والقيام بدور الو�صيط بني ال�رسكات 

املنتجة لها والزبائن مقابل هام�س من الربح.
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تعد بريطانيا اول دولة اوروبية �صمحت ببث الر�صائل العالنية �صنة 1955، بعد ظهور القناة التلفزيونية   

اخلا�صة ITV مبا�رسة ، وتلتها ايطاليا بعد �صنتني من هذا التاريخ ، ثم املانيا التي �صمحت ببث العالنات يف قنوات 

التي ل متنع بث  الدول  بقائمة  التحقت فرن�صا  التاريخ  العمومي �صنة 1959.وبعد ت�صع �صنوات من هذا  تلفزيونها 

الر�صائل العالنية يف التلفزيون . لقد د�صنت القناة التلفزيونية الفرن�صية الوىل بث العالنات ، حينما كانت تابعة 

للقطاع العام ملدة دقيقتني يف اليوم ، وارتفعت هذه املدة الزمنية لتبلغ 6 دقائق �صنة 1969، ثم ع�رس دقائق يف �صنة 

لبث  ال�صاعة  يف  دقيقة   12 تخ�ص�س  التاريخ  هذا  من  �صنة  ثالثني  بعد  الفرن�صية  الوىل  القناة  وا�صبحت   ،1970

.
40

العالنات

، والتي  التعبري  ، وحرية  الو�صول اىل املعلومة  لتاأثري املعلنني  يف كل من حق اجلمهور يف  ميكن متييز ثالثة م�صتويات 

تف�صح املجال للدفاع عن امل�صالح القت�صادية .

1- امل�صتوى الول : يتمثل يف الرقابة التي تهدف للحفاظ على ال�صورة ال�صهارية ، ففي �صنة 1996 قامت ح�صة 

)Hours 48(  بتح�صري ربورتاج حول ا�صتغالل العمال والعامالت من طرف �رسكة NIKE  يف اندوني�صيا وفيتنام، 

�صمعة  يلطخ  الذي  الربورتاج  بث هذا  رف�صت   CBS لكن جمموعة   ، �صنة 1988  ال�صتوية  اللعاب  قبل  وذلك 

موؤ�ص�صة NIKE لن المر يتعلق باأحد اهم راٍع ر�صمي لالألعاب ، وادى احتجاج ال�صحفي اىل حتويله اىل برامج 

الفرتة ال�صباحية .

املوؤ�ص�صات  ، فبع�س  املعلنني  امل�صمون من طرف  الرقابة على  للتاأثري يف  الثاين  امل�صتوى  يتمثل   : الثاين  امل�صتوى   -2

املعلنة ت�صرتط الطالع على املحتوى العالمي لل�صحيفة او الربنامج قبل �رساء امل�صاحة العالنية.

3- امل�صتوى الثالث لتدخل املعلنني يف املحتوى ي�صري اىل النهيار التام للجدار الذي يف�صل املادة التحريرية عن ال�صهار 

.  وهو المر احلا�صل يف الكثري 
41

، او تنا�صبها ب�صكل طبيعي مع املحتويات ، او ان يختفي ال�صهار يف �صكل اخبار

من املوؤ�ص�صات ال�صحفية اجلزائرية والذي يظهر يف �صفحات اخبارية تخ�ص�س ملوؤ�ص�صات انتاجية معينة ، دون 

ال�صارة اىل ان هاته املادة الخبارية هي عبارة عن ا�صهار ، وهذا ماي�صمى بالإ�صهار عن طريق التقارير الخبارية 

وهو اكرث انواع ال�صهار فعالية بالن�صبة للموؤ�ص�صات املعلنة والذي تدفع املوؤ�ص�صات العالنية مبالغ م�صاعفة 

للح�صول عليه ، لن القارئ يف هاته احلالة يكون ب�صدد مادة اخبارية �صمن موؤ�ص�صته العالمية دون ان يعلم انه 

يتعر�س ملادة ا�صهارية، وبالتايل فالفعالية هنا تكون مرتفعة المر الذي يزيد من ا�صعار هذا النوع من ال�صهار .

  ومن جهة اخرى فان هذا النوع من ال�صهار يجنب املوؤ�ص�صات العالمية دفع ال�رسائب لأنه ي�صمح مبداخيل عالية 

ولكن غري معلن عنها ، وبالتايل فبالن�صبة للموؤ�ص�صات العالمية هذا النوع من ال�صهار هو �صكل اخر من ا�صكال 

التهرب ال�رسيبي 

	 ن�رش الدين العيا�صي ، فن الربجمة ، واعداد اخلارطة الرباجمية يف القن�ات التلفزي�نية العربية ،�صل�صلة بح�ث ودرا�صات   	40

    اذاعية ، ت�ن�س ، 2007، �س24.

41	 Anne–Marie	Gingras,	Média	et	démocratie,	Presses	de	l’université	de	Québec,	3eme	édition,		

	 2009,	p	121-122.
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، ويف بع�س الحيان يدفعها  ازدياد ال�صغوط القت�صادية يدفع املجموعات العالمية اىل البحث عن الدعم وال�صند 

اىل التوجه لل�صيا�صيني او جمموعات امل�صالح ، واثناء ذلك فان عليها ان ت�صحي بحريتها وا�صتقالليتها ، لن هوؤلء 

.
42

املنقذين يبحثون قبل كل �صيء عن و�صيلة دعائية تخدم م�صاحلهم ال�صيا�صية والقت�صادية 

ميكن القرتاب من جتليات عالقة العالن بالربجمة التلفزيونية عرب امل�صتويات التالية :

ان تزايد عدد املعلنني ادى اىل ارتفاع الطلب ، بل ال�صغط للح�صول على م�صاحة زمنية اطول لإعالناتهم ، خا�صة يف 

الفرتة التي ت�صمل زمن الذروة وما بعدها ، حيث ان �صعر الوم�صة العالنية التلفزيونية ا�صبح متوقفا على وقت 

بثها ، وعدد اجلمهور الذي ت�صل اليه ، خا�صة اذا كان يت�صمن �رسيحة وا�صعة من الزبائن الفعليني او املحتملني 

امل�صتهدفني من ال�صلعة او اخلدمة التي يقرتحها.

لقد ا�صبحت امل�صاحة الزمنية لالإعالنات ت�صرتى يف املزاد العلني ، ومتنح للمعلن الذي يدفع اكرث ، فارتفعت ا�صعار 

اللقطات العالنية  ، فالإعالن ملدة دقيقة واحدة يف كربيات ال�رسكات التلفزيونية المريكية اثناء نقل مباراة “�صوبربول” 

بلغ خم�صة ماليني دولر ، بعد ان كان ل يتعدى ربع مليون دولر قبل ع�رسين �صنة ، لقد بث ابان هذه املدة الزمنية 1500 

اعالن ا�صتغرق 800 دقيقة ، ودر على التلفزيونات بليوين دولر.

وبلغت قيمة 30 ثانية من ال�صهار يف التلفزيون الفرن�صي خالل بث احد مباريات كا�س العامل لكرة القدم ، التي جرت 

عام 2006 باأملانيا ، 250 الف يورو ، اي ما يعادل احلد الدنى لأجر عامل فرن�صي ملدة 15 �صنة.

ان هذا الرتفاع يف ا�صعار العالنات جنم اي�صا عن بروز ا�صكال جديدة من احتكار النقل التلفزيوين لالأحداث والفعاليات 

املختلفة ، خا�صة املتعلقة باملناف�صات الريا�صية ، حيث ا�صبحت جمموعة قليلة من القنوات التلفزيونية حتتكر بث 

اقت�صاديات  التلفزيونات  .لقد غريت  الدولية  الريا�صية  املناف�صات  او فورميل1، وغريها من  القدم،  العامل لكرة  كا�س 

اللعاب الريا�صية ، وباملقابل احدث النقل التلفزيوين املبا�رس لها انقالبا كبريا يف اقت�صاديات التلفزيون.

يقال ان املعلن �صيد اختياره: اختيار الوقت املنا�صب لبث اعالناته، والربامج التي يجب ان تبث فيها ، انه يطبع بب�صماته 

الربجمة التلفزيونية على م�صتويني : طبيعة الربامج التي تتما�صى ورغبة املعلنني ، والوقت الذي يختار لبثها . قد 

يبدو من الوهلة الوىل ، ان العالن ادخل القنوات التلفزيونية التجارية يف دوامة ، بل يف دائرة مغلقة ، تتمثل فيما يلي :

على القناة التلفزيونية ان تكون وا�صعة النت�صار وجماهريية حتى ت�صتويل على اكرب ح�صة من العالنات، ولتحقيق 

التلفزيونية  للقنوات  بالن�صبة  تقت�رس  ان  تكاد  والتي   ، لذلك  املالية  امكانياتها  توؤهلها  ان  يجب  املذكور  انت�صارها 

.
43

التجارية على عائدات العالن

42	 	Tim	Carrington	et	Mark	Nelson,	Le	droit	d’informer	(le	rôle	des	médias	dans	le	développement		

	 	économique),	traduit	par	Marie-France	Pausllet	et	Caroline	Guinbert,	Nouveaux	horizon,	1ère	éd,					

	 Paris,	2005,	p	293 .

	 ن�رش الدين العيا�صي ، فن الربجمة ، واعداد اخلارطة الرباجمية يف القن�ات التلفزي�نية العربية ،�صل�صلة بح�ث ودرا�صات   	43

    اذاعية، ت�ن�س، 2007، �س25.



2
9

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

ميكن القول انه ل توجد قناة تلفزيونية واحدة تاأخذ ح�صة ال�صد من ن�صبة امل�صاهدة طيلة مدة بثها ، فهناك فرتات 

زمنية يتناق�س عدد م�صاهديها ، وفرتات اخرى يرتفع ب�صكل ملحوظ اىل درجة �صحق القنوات التلفزيونية املناف�صة ، 

فموؤ�رس قيا�س املعلنني يكاد ينح�رس يف زمن الذروة Prime Time  .ملاذا؟ لن هذا الزمن ي�صجل اكرب عدد من امل�صاهدين 

الفئات  هو  عادة  املعلنني  يهم  ،وما  العالنات  من  امل�صتهدف  اجلمهور  من  املختلفة  ال�رسائح  وي�صتقطب   ، من جهة 

العمرية التي تقل عن �صن اخلم�صني من ارباب وربات البيوت ) اي اجلمهور النافع ( لذا فان �صعر العالنات يختلف من 

قناة تلفزيونية اىل اخرى، كما ان �صعر اللقطة العالنية التي تدوم ثالثني ثانية يختلف يف القناة التلفزيونية الواحدة 

باختالف الفرتة التي تبث فيها :)Access time(و)Prime time(و)Second time(و)Day time(ويوم ال�صبوع ، حيث ان 

ر�صالة اعالنية ت�صتغرق ثالثني ثانية يف القناة الثالثة من التلفزيون الفرن�صي تكلف املعلن 500 اورو عند افتتاح القناة، 

.
44

و 15800 اورو ابان نقل مباريات التزحلق على الثلج يف نهاية ال�صبوع ، على �صبيل املثال

يعترب البع�س باأن زيادة م�صاحة العالنات يف البث التلفزيوين ، وامكانية قطع خمتلف الربامج التلفزيونية   

مبا فيها الخبار ، والفالم وارتفاع ا�صعارها ، نعمة تتيح للقنوات التلفزيونية حتقيق ارباح ، او على القل حتافظ على 

توازنها املايل ، بينما يرى البع�س الآخر بان هذه المور تزيد يف ه�صا�صة القنوات التلفزيونية ، وجتعل موقعها �صعيفا يف 

ظل املناف�صة ال�رس�صة بني القنوات التلفزيونية ، ولعل روؤيتهم هذه تنطبق اكرث على القنوات التلفزيونية العمومية 

.كيف؟

لقد بداأت ال�صلطات العمومية وهيئات املجتمع املدين وقطاع وا�صع من ال�صحافة يف العامل يف حتميل �صوق العالنات 

م�صوؤولية جنوح املادة التلفزيونية نحو الت�صطيح و “التبليد” .

ان قاعدة العمل التي فر�صتها هذه ال�صوق على القنوات التلفزيونية هي البحث باي طريقة عن اكرب عدد من   

اجلمهور ليتابع الربامج التلفزيونية ، خا�صة تلك التي تبث يف الوقات املف�صلة ، وتنفيذ هذه القاعدة يقت�صي تب�صيط 

هذه الربامج ، والنزول بها اىل قاع املجتمع ، وا�صتبعاد الربامج التي حتاول الرتقاء باجلمهور او دفعه للتفكري يف و�صعه، 

او ال�صتفادة من وقت فراغه لتعزيز جتربته الجتماعية ، وتلطيف احا�صي�صه وم�صاعره الن�صانية.

يف �صنة 2004 احدث Patrick de Lay  الرئي�س املدير العام لقناة TF1  �صجة كبرية بت�رسيحه ال�صهري “يف ال�صا�س 

مهمة TF1 هي م�صاعدة موؤ�ص�صة كوكا كول لبيع منتوجاتها ، ........ ومن اجل ان تكون الر�صالة ال�صهارية ناجحة 

يجب ان تكون اذهان امل�صاهدين حا�رسة ، وبراجمنا موجودة جلعلها كذلك ، وهذا يعني ان نرفه عنها وجنعلها ت�صرتخي 

 .”45
لتح�صريها بني ر�صالتني ، ما نبيعه ل كوكاكول هو الوقت واذهان النا�س املفتوحة

ان تاأثري العالن على الربجمة التلفزيونية يظهر ب�صكل جلي يف تدخل املعلنني املرن او حتى المر لبث بع�س   

الربامج التلفزيونية ، وحذف حمتويات بع�صها لأنها ميكن ان تخد�س �صمعة املعلن او ت�رس مب�صاحله ، ب�صكل او باآخر ، 

ومن خالل »الن�صائح »التي يوجهونها اىل املربجمني يف تقدمي بث بع�س املواد التلفزيونية او تاأخري بثها حتى تتنا�صب مع 

	 ن�رش الدين العيا�صي ،  املرجع ال�صابق ، �س26. 	44

45	 	Marie	Bénilde,	op.cit.,	p19.
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الفئة الجتماعية التي يتوجه اليها املعلن وال�صلعة املعلن عنها ، ويتجلى اي�صا يف توقيف بع�س الربامج عن البث 

لإخفاقها يف حتقيق العائد العالين املاأمول .

ان التاأثري ال�صمني لالإعالن ، والذي ل ي�صت�صف ال من طرف ال�صخا�س املهتمني واملطلعني يتمثل يف تقييد   

الربامج  بع�س  رعاة  ميار�صها  التي  »اللينة«  الرقابة  من  التلفزيون  منتجي  من  الكثري  ا�صتكى  لقد   ، املبدعني  حرية 

التلفزيونية وممولوها ، �صواءً بتوجيه »ن�صائح« ملحة حلذف بع�س التفا�صيل او ا�صافة اخرى ، وفر�س �صكل من ال�رسد 

التلفزيوين على املواد الدرامية : الفالم وامل�صل�صالت حتديدا ، وكذا فان كتاب ال�صيناريو ، والقائمني باملونتاج ، وخمرجي 

التلفزيون ا�صبحوا يقدمون حلقات من امل�صل�صالت تت�صمن وقفات درامية حم�صوة بالرتقب والنتظار امل�صوق لتمرير 

لقطات اعالنية دون ثني امل�صاهد عن متابعة م�صاهدة ما بقي من حلقة امل�صل�صل ، واللتحاق بربنامج قناة تلفزيونية 

مناف�صة اثناء بث اللقطة العالنية .
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�صبكات التوا�صل الجتماعي

 ومدى تاأثريها على ال�صباب

د.ابراهيم خ�شاونة

جامعة البرتاء- عمان- االأردن

Abstract
  Social networks play a key role in supplying much of human information, attitudes and 
trends, which contributes to the formation of consciousness and being prepared to be more able to 
influence others and to co-opt.
  The increasing influence of digital networks to the participants, especially young people, 
which is the most interaction with these networks to the extent that it became a competition in which the 
traditional media in shaping their views on many issues of political, economic, social, and was able to 
highlight the events in the world more effectively than traditional media of radio, television and others. 
  The research found concrete results contribute to the organization of this market, which 
attract each other in social networks of participants to draw up laws governing the process of 
communication, in the light of openness to the media witnessed by the world of globalization, 
communication has become the control order does not make sense; but must educate young people 

for messages misinformation and rumors destructive targeted and affect the course of their lives.

مقدمة

اإىل تفاعالتها وحاول الباحثون ابتكار منهجيات  اإىل ولوج املاليني من الب�رس  دفعت ال�صبكات الجتماعية   

علمية يف درا�صاتها. وهناك حقيقة ت�صتوقف املتاأمل يف دروب درا�صة ال�صبكات الجتماعية، موؤداها اأن الواقع ي�صري 

على نحو �رسيع مل تتواكب مع �رسعته النظريات واملنهجيات العلمية التي تن�صغل بدرا�صة ال�صبكات الجتماعية.

يقف الوطن العربي اأمام ثورة اإعالمية ل �صابق لها يف اأ�صاليبها، وهي ثورة اإعالمية رقمية ج�صدتها �صبكات التوا�صل 

الجتماعي، فغريت من مفاهيمنا وعاداتنا واأمناط حياتنا وما كان لها اأن تنت�رس ب�رسعة هائلة لول �صبكة النرتنت.

الوعي  اإنتاج  على  قدرة  والأكرث  ال�صيا�صي  التغري  لردود  دعما  والأكرث  فتكا  الأ�صد  ال�صالح  الإعالم  اأ�صبح   

الجتماعي وال�صيا�صي.

قامت �صبكات التوا�صل الجتماعي بدور ي�صعب تخيله يف الثورات ال�صيا�صية املعا�رسة يف تون�س وم�رس   

وليبيا و�صوريا واليمن اإىل حد يجوز القول فيه اإن الذي اأ�صهم يف اإ�صقاط الأنظمة ال�صيا�صية يف هذه الدول هو هذا 

النوع من الإعالم  .
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الثورات فيها،  اأ�صهمت بتفجر  هناك عوامل اجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية عديدة يف هذه املجتمعات   

غري اأنه كان ي�صعب جناح هذه الثورات لول احل�صد املالييني الذي قام به الإعالم خالل فرتات ق�صرية ملنا�رسة املحتجني 

ودعمهم وم�صاندتهم .

يف  ووظائفه  واأدواره  الإعالم  عن  مفاهيمنا  قلبت  ثورة  املقايي�س،  بكل  اإعالمية  ثورة  اأمام  العربي  الوطن   

جمتمعات ما بعد احلداثة، فالإعالم اجلديد هو نتاج للواقع اجلديد الذي متخ�س عن التقدم املذهل يف تكنولوجيا الت�صال 

يف جمتمعات ما بعد احلداثة يف الغرب .

اليوم ي�صهد العامل لأول مرة يف تاريخ التوا�صل الجتماعي �صكالً جديداً من الإعالم هو الإعالم ال�صعبي اأو   

�صحافة ال�صعب، ونوعاً جديدا من ال�صحافيني هو : »املواطن ال�صحايف » بحيث حتول ع�صو ال�صبكة الجتماعية اإىل 

مرا�صل �صحايف ينقل الأحداث التي يراها، ب�رسف النظر عن مكان وجوده على �صكل اأخبار عاجلة مرفقة بال�صور . 

ولعل هذا النوع من الإعالم هو اأحدث �صكٍل من اأ�صكال العوملة الإعالمية يف املجتمعات املعا�رسة.

الإنرتنت  م�صتخدمي  عدد  موؤ�رسات  مع  الأردن  يف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  انت�صار  ويرتبط   

اإح�صائيات الحتاد الدويل لالت�صالت ال�صادرة نهاية عام 2011 بارتفاع عدد م�صتخدمي الإنرتنت يف  يف الأردن، وت�صري 

الأردن اإىل 1.987.400 م�صتخدم ون�صبة 30.05٪ من عدد ال�صكان، وقد بلغ عدد م�صرتكي الفي�س بوك 1.987.400 وجاء 

م�صاوياً لعدد م�صتخدمي الإنرتنت للمدة ذاتها، وهو موؤ�رس على ارتفاع ن�صبة ا�صتخدام الأردنيني ل�صبكات التوا�صل 

الجتماعي . )1(

عام  نهاية  Pew Research Center يف  الأمريكي  بيو  اأبحاث  اأجراها مركز  ا�صتطالعية  درا�صة  وك�صفت   

اأن   Global Digital Communication: Texting، Social Networking Popular Worldwide بعنوان   2011

ن�صبة ال�صباب الأردنيني الذين ي�صتخدمون �صبكات التوا�صل الجتماعي هم الأكرث، فقد جاءت املرحلة العمرية من 

العمرية  املرحلة  واحتلت  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  33٪ من م�صتخدمي  ن�صبة  واحتلت  الأوىل  باملرتبة   29-18

الثالثة، وبن�صبة 16٪، وبينت  الثانية، ون�صبة 31٪ بينما احتلت املرحلة العمرية 50 فاأكرث املرتبة  من 30-49 املرتبة 

الدرا�صة اأن هناك فجوة بني الفئات العمرية الكربى وال�صغرى مبقدار - 17 يف معدلت ا�صتخدام الإنرتنت، وال�صبكات 

الجتماعية.)2(

اإن �صمة الفورية التي يت�صم بها هذا النوع من الإعالم هي من �صمات الإعالم يف مرحلة ما بعد احلداثة، فما   

يوفره من معلومات واأخبار، يجعله �صالحا فتاكا يف احلروب املقبلة وفقاً للنظرية الإعالمية اجلديدة التي قال بها »جون 

اأركيال« و »روزفلت « يف كتابهما ال�صادر العام 1999، واملو�صوم بـ »انبثاق �صيا�صة املعرفة «  حيث اأ�صار هذان املوؤلفان 

اإىل ما ي�صمى بـ »احلروب املعرفية الفرتا�صية« كاأحد اأ�صكال احلروب يف امل�صتقبل وقبلها كان عامل الجتماع الفرن�صي 

املعروف »جان بودريار« قد قال ال�صيئ نف�صه عن القوة التي لعبها  الإعالم يف حرب اخلليج الأوىل، فكتب مقالً العام 

1999 عن الأ�صلحة الإعالمية واحلرب الفرتا�صية امل�صتخدمة يف تلك احلرب .
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هذا النوع من الإعالم يوؤكد اأن العامل اأمام حقيقة  اإعالمية تفر�س نف�صها على املجتمع لدرا�صتها وحتليلها   

وتبيان ما اأحدثته من تغريات لي�س يف املجال ال�صحفي وح�صب، بل يف اأمناط التفكري والعادات واملفاهيم ، ول�صيما اأن 

هذا الإعالم حتول اإىل »فريو�س الكرتوين« يت�رسب عرب احلدود من دون رقابة .

الف�صل الأول

اإ�صكالية البحث:   

يف ظل وفرة املعلومات الهائلة التي قدمتها �صبكة النرتنت وما نتج عنها من تطور اأ�صاليب ن�رس املعلومات،   

املعلومات   تلقي  يف  خمتلفة  حياة  طريقة  اأمام   ال�صباب  اأ�صبح  الجتماعي؛   التوا�صل  ب�صبكات  �صمي  ما  وابتكار 

اأ�صا�صيا يف حياتهم  اأ�صبحت عن�رسا  بذلك  لها، فهي  التعر�س  اأوقاتهم يف  ي�صتهلكون جل  والتفاعل معها، فهم 

بو�صفها ظاهرة عامة  تنت�رس بينهم،  فهي الفئة الأكرث تعاطياً مع التكنولوجيا احلديثة والتاأثر بها، وهي التي تبحث 

عن اأماكن يتاح لها فيها اإبداء اآرائها بحرية بعيداً عن الرقابة.

اأهمية البحث :  

تتجلى اأهمية الدرا�صة يف اأنها من الدرا�صات الأوىل التي تتناول دور �صبكات التوا�صل الجتماعي يف تاأثريها   

على فئة ال�صباب ول�صيما طلبة اجلامعات، وتبحث يف الآثار املرتتبة على ا�صتخدامهم ل�صبكات التوا�صل الجتماعي 

فئة  جعل  يف  الإعالمية  جهودها  مل�صاعفة  ت�صعى  حتى  املعنية  الأردنية  ال�صلطات  تنبه  اأن  ميكن  نتائج  اإىل  وتقود 

ال�صباب عن�رساً ي�صهم يف م�صاندة التوجهات التنموية يف الأردن. 

اأهداف البحث :  

  يهدف البحث اإىل درا�صة مواطن التاأثري اليجابي وال�صلبي على  ال�صباب �صواء يف �صلوكهم اأو اأفكارهم 

بينها  املقارنة  على  وقدرتهم  للمعلومات  تلقيهم  ودرا�صة كيفية  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  مع  التعامل  عند 

ومعرفة جوانب ال�صواب واخلطاأ  فيها .

يحاول البحث الإجابة عن الت�صاوؤل : ما هدف ال�صباب من التعامل مع �صبكات التوا�صل الجتماعي؟ وكذلك معرفة 

مدى اإدراك ال�صباب لأهمية هذه املواقع وخطورتها على من يتعر�س لها دون وعي.

اأ�صئلة البحث : 

ت�صعى الدرا�صة اإىل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:    

	 هل �صبكات التوا�صل الجتماعي قادرة على مناف�صة و�صائل الإعالم التقليدية يف تعبئة النا�س 	.

للم�صاركة يف املنا�صبات والن�صاطات املختلفة ؟

	 ما مدى احلرية التي ي�صعر بها الطلبة يف ا�صتخدامهم ل�صبكات التوا�صل الجتماعي بغية طرح 	.

اآرائهم واأفكارهم .

	   ما هي ايجابيات و�صلبيات ا�صتخدام �صبكات التوا�صل الجتماعي؟    	.
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منهج البحث واأداته :  

ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي  ملعرفة راأي الطلبة يف جامعة البرتا، بهدف التعرف اإىل اآرائهم واأفكارهم     

وجمع حقائق ومعلومات عن مو�صوع الدرا�صة، وا�صتخدم  ال�صتبانة اأداة للح�صول على املعلومات املتعلقة مبو�صوع 

تاأثريها على  التوا�صل الجتماعي يف  الدرا�صة، وا�صتملت على حماور رئي�صية تتناول اجلوانب املتعلقة بدور �صبكات 

اجتاهات ال�صباب.

عينة البحث :  

عينة  على  وزعت  ا�صتبانة  الباحث   اأعد   ، ال�صباب  على  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  تاأثري  مدى  ملعرفة   

ع�صوائية من طالب وطالبات جامعة البرتا وذلك يف درا�صة ا�صتطالعية بهدف التعرف على م�صتوى تعامل هذه العينة 

مع �صبكات التوا�صل الجتماعي.

ت�صمنت الأ�صتبانة 22 �صوؤالً عدا �صوؤال يتعلق بالعمر واآخر باملهنة، ووجهت للذكور ولالإناث من طالب جامعة البرتا، 

وت�صمنت اأ�صئلة متنوعة تو�صح اإذا ما كان الطالب والطالبات ي�صتخدمون هذه املواقع، وما هي دوافعهم للت�صجيل 

امل�صاركة بهذه  وراأيهم يف  التوا�صل الجتماعي،  التي يق�صونها يف ت�صفح �صبكات  ال�صاعات  اإىل عدد  اإ�صافة  بها، 

املواقع .

وقد وزعت على عينة ع�صوائية من �صتمائة طالب وطالبة حيث اأعيد منها 533 ا�صتبانة، ومت ا�صتبعاد 33 ا�صتبانة 

نظرا لعدم ا�صتكمالها للبيانات املطلوبة، واأظهرت الدرا�صة م�صاركة 50.6 ٪ من الإناث 49.4 ٪ من الذكور.

حدود البحث  

حدود مكانية : اعتمد الباحث جامعة البرتا  لتنفيذ الدرا�صة، واختار العينة الع�صوائية وهي من أ. 

اأكرث العينات ا�صتخداماً، بهدف الو�صول اإىل نتائج تعزز  اجلانب النظري.

وقد  اختار الباحث عينة عددها 	. 
  
حدود ب�رسية :  يتكون جمتمع الدرا�صة من طلبة جامعة البرتا

لأنها غري م�صتوفية ل�رسوط  ا�صتبانة   33 الباحث  وا�صتبعد  ا�صتبانة،   533 ا�صتعادة  ومتت  وطالبة،  600 طالب 

البحث نظرا لعدم اكتمال البيانات الواردة فيها، وبذلك يكون حجم العينة 500  بلغ عدد الذكور 247 طالباً 

والإناث 253 طالبة وهم من الفئة العمرية من 18اإىل 25 عاماً.

حدود زمانية : اأجري البحث خالل �َصهرْي كانون الثاين و�صباط  2012.   ج.   

�صدق الأداة وثباتها :  

مت عر�س ا�صتبانة البحث على خم�صة اأ�صاتذة اإعالم  يف اجلامعات الأردنية، لال�صتئنا�س باآرائهم، بهدف احلكم   

عينة  على  اختبارها  مت  وقد  العتبار  بعني  واأخذت مالحظاتهم  فيها.  امل�صتخدمة  املعلومات  ودقة  �صموليتها،  على 

مكونة من )50( فرداً. ومنح املبحوثون وقتا لالإجابة عن اأ�صئلتها، وكانت ردودهم اإيجابية، وتدلل على فهم ال�صتبانة 

وعدم وجود غمو�س فيها. وعند حتليل النتائج وجد اأنها كافية لختبار ثبات اأداة البحث.
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امل�صطلحات :  

          املواقع الجتماعية: هي منظومة من ال�صبكات الإلكرتونية ت�صمح للم�صرتك فيها باإن�صاء موقع خا�س به ومن 

ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي اإلكرتوين مع اأع�صاء اآخرين لديهم نف�س الهتمامات والهوايات اأو جمعه مع اأ�صدقاء 

اجلامعة اأو الثانوية.

املدونة: هي امل�صطلح اأو التعريب الأكرث قبول لكلمة blog الإجنليزية التي حتتوي على كلمتني Web log مبعنى �صجل 

ال�صبكة وهي نوع من اأنواع املواقع، وعادة ما تكون لفرد بحيث يقوم باإدخال تعليقات، اأو ي�صف حدثاً معيناً ، اأو غريها 

من املواد مثل الر�صومات اأو الفيديو. املدخالت تكون مرتبة ترتيباً زمنياً ت�صاعدياً.

املعلومات  و�صبكات  الإنرتنت  ـ  الإلكرتوين  الف�صاء  عرب  يتم  الب�رس  بني  الت�صال  من  نوع  الإلكرتونية:  ال�صحافة     

والت�صالت الأخرى ـ ت�صتخدم فيه فنون واآليات ومهارات العمل يف ال�صحافة املطبوعة م�صافا اإليها مهارات واآليات 

تقنيات املعلومات التي تنا�صب ا�صتخدام الف�صاء الإلكرتوين كو�صيط اأو و�صيلة ات�صال مبا يف ذلك ا�صتخدام الن�س 

ومعاجلتها  الآنية  وغري  الآنية  الأنباء  ل�صتق�صاء  املتلقي،  مع  التفاعل  من  املختلفة  وامل�صتويات  وال�صورة  وال�صوت 

وحتليلها ون�رسها على اجلماهري عرب الف�صاء الإلكرتوين ب�رسعة.

يحظى  راأ�صها الإنرتنت،  الطرق الإلكرتونية وعلى  عرب  يتم  الذي  الإعالم  هو    Electronic media  : الإلكرتوين  الإعالم 

هذا النوع من الإعالم بح�صة متنامية يف �صوق الإعالم وذلك نتيجة ل�صهولة الو�صول اإليه و�رسعة اإنتاجه وتطويره 

وحتديثه كما يتمتع مب�صاحة اأكرب من احلرية الفكرية.  وتعد الت�صجيالت ال�صوتية املرئية والو�صائط املتعددة الأقرا�س 

املدجمة والإنرتنت اأهم اأ�صكال الإعالم اللكرتوين احلديث.

الو�صائط املتعددةMultimedia : وهو م�صطلح وا�صع النت�صار يف عامل احلا�صوب يرمز اإىل ا�صتعمال عدة اأجهزة اإعالم 

خمتلفة حلمل املعلومات مثل )الن�س، ال�صوت، الر�صومات، ال�صور املتحركة، الفيديو، والتطبيقات التفاعلية(.

بني حوا�صيب حول العامل بربوتوكول موحد  ما  احلا�صوبية ي�صل  من ال�صبكات  ات�صال  وو�صيلة  نظام  وهي  الإنرتنت:  

واحلكومية  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  يف  والعامة  اخلا�صة  ال�صبكات  ماليني  بني  ما  الإنرتنت  تربط  اإنرتنت  هو بروتوكول 

وموؤ�ص�صات الأعمال وتتباين يف نطاقها ما بني املحلي والعاملي وتت�صل بتقنيات خمتلفة.

الربيد الإلكرتوين: هو م�صطلح يطلق على اإر�صال ر�صائل ن�صية اإلكرتونية بني جمموعات يف طريقة مناظرة لإر�صال 

الر�صائل واملفكرات قبل ظهور الإنرتنت. حتي يف وقتنا احلا�رس، من املهم التفريق بني بريد الإنرتنت الإلكرتوين وبني الربيد 

الإلكرتوين الداخلي.

اإىل كثري من  وتنطلق منه  بلد  اأ�صا�صية يف  لها قاعدة  دولية �صخمة  اإعالمية  اإن�صاء موؤ�ص�صات   : الإعالمية  العوملة 

البلدان ، ولها اأثر فاعل يف الإعالم املحلي لتلك البلدان.)3(        
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املواقع الجتماعية : 
 

تعريفها :   هي منظومة من ال�صبكات الإلكرتونية التي ت�صمح للم�صرتك فيها باإن�صاء موقع خا�س به ومن   

ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي اإلكرتوين مع اأع�صاء اآخرين لديهم نف�س الهتمامات والهوايات اأو جمعه مع اأ�صدقاء 

اجلامعة اأو الثانوية.

( و�صميت اجتماعية لأنها  جاءت من  ) ويب 2.0  الثاين لل�صبكة  املواقع �صمن مواقع اجليل  ت�صنف هذه   

م�صرتكة  اهتمامات  لديهم  اأ�صخا�س  اإىل  التعرف  امل�صتخدم  ي�صتطيع  الطريقة  بهذه  جمتمعات«   »بناء  مفهوم 

اأ�صدقائه  املواقع مع  واأخريا م�صاركة هذه  التي تهمه،  املواقع يف املجالت  املزيد من  اإىل  والتعرف  الإنرتنت  يف ت�صفح 

واأ�صدقاء اأ�صدقائه. 

اأدى لك�رس احلدود اجلغرافية له وجعله يبدو قرية  العامل مما  اأنحاء  املواقع الجتماعية ب�صكل كبري يف  انت�رست هذه   

وذاع  الإنرتنت  مرتادي  بني  ا�صتخداماً  الأ�صهر  لت�صبح  املواقع  هذه  تطورت  ببع�س.  بع�صهم  اأبناءه  تربط  �صغرية 

�صيت هذه املواقع ب�رسعة بني اأو�صاط ال�صباب.

ن�صاأتها :   

كان اأول ظهور للمواقع الجتماعية يف اأواخر القرن الع�رسين حيث ظهر موقع Classmates.com عام 1995     

اإر�صال  املواقع على فتح �صفحات �صخ�صية للم�صتخدمني وعلى  اعتمدت هذه   .SixDegrees.com ثم تاله موقع 

ر�صائل ملجموعة من الأ�صدقاء ولكن مت اإغالقها لأنها مل تاأت باأرباح ملالكيها.

من  املاليني  وجمعت  العامل  يف  وا�صعا  انت�صارا  انت�رست  التي  املواقع  من  العديد  فتح  مت  �صنوات  عدة  بعد    

امل�صتخدمني وكان من الوا�صح اأن تلك ال�صبكات الجتماعية قد اأحدثت تغيرياً كبرياً يف كيفية الت�صال وامل�صاركة 

بني الأ�صخا�س واملجتمعات وتبادل املعلومات. وتلك ال�صبكات الجتماعية جمعت  املاليني من امل�صتخدمني يف الوقت 

احلايل.

اأ�صدقاء العمل  اأ�صدقاء الدرا�صة واأخرى جتمع  اأنواع  ال�صبكات الجتماعية فهناك �صبكات جتمع  تعددت   

في�س بوك وماي �صبي�س  املوجودة حالياً  ال�صبكات الجتماعية  اأ�صهر  ، ومن  امل�صغرة  التدوينات  بالإ�صافة ل�صبكات 

)4(
وتوتري وليف بوون وهاي فايف واأوركت وغريها.

3. اأنواعها :  

مثل  عامة  خدمات  له  يوفر  م�صتخدم  لكل  �صخ�صي  ملف  فتح  على  يعتمد  النوع  هذا  الأ�صا�صي :        النوع 

املرا�صالت ال�صخ�صية وم�صاركة م�صتخدمي هذه املواقع فيما بينهم العديد من ال�صور  وامللفات املرئية والروابط  مثل 

موقع الفي�س بوك ال�صهري.

النوع املرتبط بالعمل :  هو املوقع الذي يربط زمالء املهنة الواحدة اأو اأ�صحاب الأعمال وال�رسكات ببع�صهم بع�صا، 

كما يعطي هذا النوع من ال�صبكات ملفات �صخ�صية للم�صتخدمني تت�صمن �صريتهم الذاتية وخربتهم بالإ�صافة 

اإىل الدرا�صات التي قاموا بها خالل حياتهم املهنية. 
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 اخلدمات التي تقدمها ال�صبكات الجتماعية :

ت�صرتك اأغلب ال�صبكات الجتماعية فيما بينها بالعديد من اخلدمات  التي تقدمها للم�صتخدمني ولكنها    

تختلف  ببع�س املميزات التي يخت�س بها كل موقع عن الآخر ومن اأبرز هذه اخلدمات.)5(

امللفات ال�صخ�صية :  

اأبرز  امليالد،  مكان  )العمر،  مثل  عنه  اأ�صا�صية  معلومات  على  حتتوي  م�صرتك  بكل  خا�صة  �صفحة  وهي   

الهوايات(. من خالل زيارة هذه ال�صفحة ميكن م�صاهدة ن�صاطات ال�صخ�س واأي�صا التعرف على قائمة اأ�صدقائه.

الأ�صدقاء :

هم الأ�صخا�س الذين يقوم امل�صتخدم بالتعرف عليهم واأ�صافهم لقائمته لغر�س معني. تختلف ت�صمية   

الأ�صدقاء من موقع لآخر فهناك بع�س املواقع تطلق على ال�صديق )ات�صال/ عالقة(.

الهتمامات،  توفر  نف�س  يكون  لأع�صائها  تن�صاأ لغر�س معني  مب�صمى حمدد  عبارة عن جمموعة  :  هي   املجموعات 

عن  تن�صيق  اجتماعات  منظموها  ي�صتطيع  املجموعة.  هذه  اأع�صاء  بني  م�صغر  حلوار  منتدى  املجموعات  هذه 

طريق الأحداث Events وكما اأنهم ي�صتطيعون دعوة اأع�صاء اآخرين  لالن�صمام ملجموعتهم.

 ويوجد العديد من اخلدمات الأخرى مثل البومات ال�صور والر�صائل الفورية التي تكتب على  جدار الأع�صاء وال�صفحات 

الإعالنية التي  ت�صتخدم جتاريا لعر�س املنتجات والفعاليات. )6(

درا�صات �صابقة :

قّلة  وتبدو  الأردن مبحدوديتها،  الجتماعي ل�صيما يف  التوا�صل  �صبكات  تاأثري  بتنامي  املتعلقة  الدرا�صات  تت�صم       

الدرا�صات امل�صحية اأكرث و�صوحا يف جمال تاأثري �صبكات التوا�صل الجتماعي الرقمية على ال�صباب، وترجع اأ�صباب ذلك 

لأن بروز �صبكات التوا�صل الجتماعي يت�صم باحلداثة ن�صبيا، اإل اأن هناك درا�صات وبحوثاً تقرتب يف مو�صوعاتها من 

مو�صوع البحث ومنها: 

  درا�صة د.عبدالكرمي علي الدبي�صي ود. زهري يا�صني الطاهات )دور �صبكات التوا�صل الجتماعي يف ت�صكيل أ. 

الراأي العام لدى طلبة اجلامعات الأردنية(  قدمت اإىل  املنتدى الإعالمي ال�صنوي ال�صاد�س للجمعية ال�صعودية 

لالإعالم والت�صال الذي يعقد خالل املدة   14 – 15 ني�صان 2012م. ا�صتخدم الباحثان املنهج الو�صفي عن 

طريق القيام مب�صح الراأي العام يف اجلامعات الأردنية، بهدف التعرف اإىل الآراء والأفكار لدى الطلبة بهدف 

جمع حقائق ومعلومات عن مو�صوع الدرا�صة، وا�صتخدم الباحثان ال�صتبانة اأداة للح�صول على املعلومات 

املتعلقة مبو�صوع الدرا�صة، وا�صتملت على حماور رئي�صية تتناول اجلوانب املتعلقة بدور �صبكات التوا�صل 

من  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  الجتاهات.  ت�صكيل  يف  الجتماعي 

قبل طالب اجلامعات الأردنية له عدة �صلبيات لعل  اأبرزها اإنها هدر للوقت واجلهد اإذ احتلت هذه ال�صلبية 

املرتبة  احتلت  احلقائق فقد  ت�صويه وحتريف  اأما   ،40.20% وبن�صبة   117 تكراراتها  وبلغ عدد  الأوىل،  املرتبة 



3
9

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الثانية، وبلغ عدد تكراراتها 112 وبن�صبة %38.48 ، بينما احتلت ترويج ال�صائعات املرتبة الثالثة، اإذ بلغ عدد 

تكراراتها 88 وبن�صبة %30.24 ، ويبني جدول رقم 5 �صلبيات ا�صتخدام طلبة اجلامعات الأردنية ل�صبكات 

)7(
التوا�صل الجتماعي.

درا�صة الدكتور كامل خور�صيد مراد ) دور الإعالم يف  تن�صيط احلراك ال�صيا�صي العربي، �صبكات التوا�صل ب. 

بربيع  يعرف  ما  اأو  العربي  ال�صيا�صي  احلراك  توظيف  كيفية  فيها  تناول  وقد   2011  ) منوذجا  الجتماعي 

وتعبئة �صبابها، وكيف  واإدامتها  الثورات  توجيه  الجتماعي حتديداً، يف  التوا�صل  العربية، ومواقع  الثورات 

حتولت �صبكات التوا�صل احلديثة اىل �صالح مبا متتلكه ال�صعوب من اإمكانات  وجدت يف الإعالم اجلديد منابر 

)8(
حقيقية للتعبري عن اآرائها وترجمة الراأي العام اىل اأفعال ملمو�صة على �صعيد الواقع.

ظاهرة ت.  الجتماعية  ال�صبكات  خالل  من  اجلامعي  ال�صباب  توا�صل   ( حافظ  حممد  عبده  الدكتور  درا�صة 

الجتماعية  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اآثار  على  ركزت  التي   2011 ؟(  تقنية  �رسورة  اأم  اجتماعية 

املفرط  ال�صتخدام  على  ال�صباب  فئة  اإدمان  اأّن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  اجلامعي،  ال�صباب  على  والنف�صية 

لل�صبكات الجتماعية قد اأدى اإىل فقدان املهارات املطلوبة لإقامة عالقات اجتماعية يف البيئة املجتمعية 

)9(
احلقيقية والواقعية.

درا�صة حممد بن هالل ) الإعالم اجلديد ورهان تطوير املمار�صة ال�صيا�صية( 2010  يتناول فيها ال�صتخدام ث. 

اأجندتها  خلدمة  ال�صيا�صية  الكائنات  قبل  من  ال�صيا�صي  امليدان  يف  اجلديد  الإعالم  لتكنولوجيا  املتزايد 

وتطبيق براجمها.

  واأفادت الدرا�صة اأنه ومع الإقرار بدور التكنولوجيا احلديثة يف زيادة قدرات النا�صطني وممار�صتهم لأن�صطتهم 

)10( 
ال�صيا�صية فال ينبغي املبالغة كثريا يف الوقت احلايل باأنها �صتعو�س عن املمار�صة ال�صيا�صية التقليدية.

درا�صات اأجنبية: 

درا�صة )Amir Hatem Ali( اأمري حامت علي  قوة �صبكات التوا�صل الجتماعي يف البلدان النامية 2011، 

كلية احلقوق بجامعة هارفارد، تناول فيها تاأثري الإعالم الجتماعي يف اأحداث م�رس التي اأطاحت بالرئي�س ح�صني مبارك، 

)11(
ودور �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل الفي�س بوك يف اإحداث التطورات يف الدول .

يف  ميديا‹  ›هامبورغ  كلية  من   )2010( راينكه  وليونارد  تريبته  زابينه   )Sabine Trepth( درا�صة 

و�رساحة”. انفتاحا  اأكرث  امل�صتخدم  يجعل  الإنرتنت  عرب  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  بعنوان”   املانيا 

واأفادت الدرا�صة التي مت الإعالن عنها يف املوؤمتر الأوروبي للتوا�صل بهامبورغ اأن من يذكر الكثري من بياناته    

ال�صخ�صية على اأحد مواقع التوا�صل الجتماعي مثل موقع في�صبوك ’ ت�صبح لديه بعد عام قدرة نف�صية اأكرب على 

امل�صارحة الذاتية‹.
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الب�رس  مثل  لدى  يتكون  ال�صخ�صية  املعلومات  من  باملزيد  للبوح  الإن�صان  ا�صتعداد  اأن  الدرا�صة  وتعترب 

املتعاملني مع ال�صبكات الجتماعية مع مرور الوقت، اأي اأنهم يتغريون فيما يتعلق مبدى ال�صتعداد بالبوح مبعلومات 

عن اأنف�صهم عرب الإنرتنت’.   

التوا�صل  �صفحات  يف  اأنف�صهم  عن  املعلومات  من  باملزيد  يدلون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  الدرا�صة  وتوؤكد 

الجتماعي يجمعون اأ�صدقاء اأكرث خالل ن�صف عام.

غري اأنه تبني من خالل الدرا�صة اأي�صا اأن هذه ال�صداقات قلما تكونت منها �صداقات حميمة ’اأما ال�صداقات 

)12(
احلقيقية فال تزال تتم وت�صتمر بعيدا عن الإنرتنت.

درا�صة )Turkle  Sherry ( �صريي تركل  )2009( اأ�صتاذة علم الجتماع الأمريكي يف معهد ما�صات�صو�صت�س 

ل�صبكات  تاأثري  وجود  اإىل  بالتكنولوجيا«   الب�رس  لعالقة  النف�صية  »الآثار  حول  درا�صتها  يف  خل�صت   للتكنولوجيا، 

التوا�صل الجتماعي عرب الإنرتنت على حياة املتعاملني مع هذه التقنية واأن الطريقة املحمومة للنا�س يف التوا�صل 

عرب الإنرتنت من خالل �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل »التويرت« و»الفي�صبوك«، »ويو تيوب« وتاأثرهم بها ؛ تعد �صكالً 

جديداً من اأ�صكال اجلنون احلديثة.

تاأثري  اإن هذا ال�صلوك الذي بات مقبولً ومنوذجياً يعرب عن م�صكلة نف�صية - اجتماعية؛ لها  وتقول تركل    

)13(
طويل املدى على النا�س حيث اإنه يغري من �صلوكاتهم واأفكارهم اأكرث من اأي و�صيلة اأخرى. 

مكانة الدرا�صة بني الدرا�صات ال�صابقة  :

الجتماعي هذه  التوا�صل  تاأخد �صبكات  اجلديدة فلم  املو�صوعات  املو�صوع من  اأن  الدرا�صة بحداثتها خا�صة  تتميز 

الأهمية يف حياة النا�س اإل حديثا وتكمن اأهميتها يف التعرف على توجهات ال�صباب من عمر 18 - 30   عاماً وتق�صي 

اآرائهم يف ال�صبكات الجتماعية وقيا�س مدى تاأثريها عليهم حتى يتم تقدمي اإ�صهام علمي ومعريف يف هذا اجلانب.

ال�صبكات الجتماعية.. روؤية للمفهوم: 

ازداد الهتمام الأكادميي بق�صايا �صبكات التوا�صل الجتماعي واملجتمع الفرتا�صي منذ اأن اأ�صبح الإنرتنت   

بتفاعالته جزءاً من احلياة اليومية للماليني من الب�رس. ويعد م�صطلح »املجتمع الفرتا�صي« من املفاهيم ال�صائعة 

النت�صار، لي�س على م�صتوى التحليالت العلمية فح�صب، واإمنا عند العديد من م�صتخدمي �صبكة الإنرتنت. ويرجع 

  Virtual Community .املفهوم اإىل هاوارد رينجولد الذي و�صع الكتاب الرائد يف هذا ال�صياق بعنوان املجتمع الفرتا�صي

والذي عّرفه باأنه جتمعات اجتماعية ت�صكلت من افراد يف اأماكن متفرقة يف اأنحاء العامل، يتقاربون ويتوا�صلون فيما 

بينهم عرب �صا�صات الكمبيوتر والربيد الإلكرتوين. يجمع بني هوؤلء الأفراد اهتمام م�صرتك، ويحدث بينهم ما يحدث يف 

)14(
عامل الواقع من تفاعالت، ولكن عن بُعد من خالل الإنرتنت.
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  )Cyber Space( ي�صكل املجتمع الفرتا�صي جمال منو ال�صبكات الجتماعية، وي�صكل الف�صاء املعلوماتي  

احليز والإطار الذي يتم يف �صياقاته جتميع خيوط ال�صبكات الجتماعية. فقد عرفه نبيل علي اأنه “ف�صاء جديد تقطنه 

هناك  لي�س  فائقة،  ب�رسعة  املعلومات  فيه  تنقل  واملتاحف،  املوؤ�ص�صات  فيه  وتقام  ال�صفقات  فيه  متار�س  اجلماعات، 

�صلطة مركزية حتكمه اأو جهة رقابية تراجعه، بل جمرد جلان اأو جمموعات غري حكومية”.)15(

الإفادة فح�صب، ولكن على م�صتوى  التفاعالت الجتماعية، لي�س على م�صتوى  الإنرتنت يف ت�صهيل  جنح   

ال�صبكات الجتماعية. فلقد عّرف ال�صون وبويد ال�صبكات الجتماعية باأنها »مواقع تت�صكل من خالل الإنرتنت، ت�صمح 

لالأفراد بتقدمي ملحة عن حياتهم العامة، واإتاحة الفر�صة لالت�صال بقائمة امل�صجلني، والتعبري عن وجهة نظر الأفراد اأو 

املجموعات من خالل عملية الت�صال، وتختلف طبيعة التوا�صل من موقع لآخر. ولقد ُعرفت ال�صبكات الجتماعية 

باأنها جمموعة من املواقع على �صبكة الإنرتنت. ظهرت مع اجليل الثاين للويب Web 2 تتيح التوا�صل بني الأفراد يف بنية 

جمتمع افرتا�صي، يجمع بني اأفرادها اهتمام م�صرتك اأو �صبه انتماء )بلد، مدر�صة، جامعة، �رسكة...الخ( يتم التوا�صل 

بينهم من خالل الر�صائل، اأو الإطالع على امللفات ال�صخ�صية، ومعرفة اأخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعر�س. 

وهي و�صيلة فّعالة للتوا�صل الجتماعي بني الأفراد، �صواء كانوا اأ�صدقاء نعرفهم يف الواقع، اأو اأ�صدقاء عرفتهم من 

خالل �صياقات افرتا�صية.)16(

تتعدد اخلدمات التي تبثها ال�صبكات الجتماعية، ومن اأبرزها:  

ال�صم،  مثل  الأ�صا�صية،  بياناته  الفرد  فيها  يقدم  ملفات  وهي  الويب:  �صفحات  اأو  ال�صخ�صية  امللفات   - 1

وال�صن، وتاريخ امليالد، والبلد، والهتمامات، وال�صور ال�صخ�صية، ويعد امللف ال�صخ�صي هو بوابة الو�صول 

اإىل عامل ال�صخ�س.

اأو الذين  اأو العالقات: وهي خدمة متّكن الفرد من الت�صال بالأ�صدقاء الذين يعرفهم يف الواقع،  الأ�صدقاء   - 2

ي�صاركونه الهتمام نف�صه يف املجتمع الفرتا�صي. ومتتد عالقة ال�صخ�س لي�س فقط باأ�صدقائه، ولكن تتيح 

ال�صبكات الجتماعية فر�صة للتعارف مع اأ�صدقاء الأ�صدقاء بعد موافقة الطرفني.

اإر�صال الر�صائل: ت�صمح هذه اخلدمة باإر�صال الر�صائل، �صواء اإىل الأ�صدقاء الذين يف قائمة ال�صخ�س، اأو غري   - 3

املوجودين يف القائمة.

اإن�صاء عدد ل نهائي من الألبومات، ورفع مئات ال�صور،  البومات ال�صور: تتيح هذه اخلدمة للم�صتخدمني   - 4

واإتاحة امل�صاركات لهذه ال�صور لالإطالع عليها وحتويلها اأي�صاً.

املجموعات: تتيح ال�صبكات الجتماعية فر�س تكوين جمموعات بهدف معني اأو لأهداف حمددة، ويوفر موقع   - 5

ال�صبكات ملوؤ�ص�س املجموعة اأو املنت�صبني واملهتمني بها م�صاحة من احلرية اأ�صبه مبنتدى حوار م�صغر، كما 

تتيح فر�صة التن�صيق بني الأع�صاء يف الجتماعات من خالل ما يعرف با�صم Events  ودعوة الأع�صاء لتلك 

املجموعات، ومعرفة عدد احلا�رسين واأعداد غري احلا�رسين.

التجاري ب�صكل فّعال،  امل�صتوى  ا�صتخدامها على  Face Book ومت  الفكرة موقع  ابتدع هذه  ال�صفحات:   - 6
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حيث ت�صمح هذه اخلدمة باإن�صاء حمالت اإعالنية موجهة تتيح لأ�صحاب املنتجات التجارية فر�صة عر�س 

اأو املنتجات للفئات التي يحددونها. ويقوم موقع الفي�س بوك با�صتقطاع مبلغ مع كل نقرة يتم  ال�صلع، 

)17(
التو�صل اإليها من قبل امل�صتخدم.

مراحل الن�صاأة من التاأ�صي�س العاملي اإىل املردود املحلي

مرحلتني  اإىل  الإ�صارة  جتدر  املعلوماتي،  الف�صاء  يف  الجتماعية  ال�صبكات  تطور  مراحل  عن  احلديث  عند   

اأ�صا�صيتني:

التي ظهرت مع  التاأ�صي�صية لل�صبكات الجتماعية، وهي املرحلة  الأوىل: وميكن و�صفها باملرحلة  املرحلة   

اجليل الأول لل�صبكة Web 1 . ومن اأبرز ال�صبكات التي تكونت يف هذه املرحلة �صبكة موقع Sixdegrees.com الذي 

منح لالأفراد املتفاعلني يف اإطاره فر�صة طرح ملحات عن حياتهم واإدراج اأ�صدقائهم. وقد اأخفق هذا املوقع عام 2000. 

ومن املواقع التاأ�صي�صية لل�صبكات الجتماعية اأي�صاً موقع Classmates.com الذي ظهر يف منت�صف الت�صعينيات، 

وكان الغر�س منه الربط بني زمالء الدرا�صة.

 1999 Cyworld وموقع ، lie journal اإن�صاء مواقع �صهرية اأخرى، مثل موقع اأي�صاً  �صهدت هذه املرحلة   

الذي اأُن�صئ يف كوريا، وموقع Ryze  الذي كان يهدف اإىل تكوين �صبكات اجتماعية لرجال العمال لت�صهيل التعامالت 

واخلا�صة  الق�صرية  الر�صائل  خدمة  بدايتها  يف  الجتماعية  ال�صبكات  مواقع  عليه  رّكزت  ما  اأبرز  وكان  التجارية. 

بالأ�صدقاء. وعلى الرغم من اأنها وفرت بع�س خدمات ال�صبكات الجتماعية احلالية، اإل اأنها مل ت�صتطع اأن تدر ربحاً 

على موؤ�ص�صيها، ومل يكتب لكثري منها البقاء.)18(

بتطور  ارتبطت  وقد   ،  2  Web لل�صبكة  الثانية  املوجة  باأنها  الثانية  املرحلة  الثانية: ميكن و�صف  املرحلة   

 my space خدمات ال�صبكة، وتعد مرحلة اكتمال ال�صبكات الجتماعية. وميكن اأن نوؤرخ لهذه املرحلة بانطالقة موقع

، وهو املوقع الأمريكي امل�صهور، ثم موقع الفي�س بوك. وتت�صم املرحلة الثانية من تطور ال�صبكات الجتماعية بالإقبال 

النرتنت على  تزايد م�صتخدمي  الإقبال  مع  ذلك  ويتنا�صب  العاملية.  ال�صبكات  ملواقع  امل�صتخدمني  املتزايد من قبل 

م�صتوى العامل.

و�صيلة  فهي  العامل،  م�صتوى  على  املتفاعلني  من  العديد  الجتماعية  لل�صبكات  الثانية  املوجة  جذبت   

على  متغرياتها  وتتبلور  العاملي،  ال�صياق  خلفية  على  تتم  فالتفاعالت  واملحلية.  العاملية  بني  والتقاطع  للتوا�صل 

ال�صعيد املحلي، وذلك عرب عدة متغريات ميكن الوقوف عليها يف النواحي التالية:

املتغريات الجتماعية:  - 1

تتلخ�س املتغريات الجتماعية لل�صبكات يف حمورين، يتمثل املحور الأول يف تكوين �صداقات، بينما يتمثل   

املحور الثاين يف ع�صوية اجلماعات، وميكن طرحهما من خالل ال�صياق التايل:
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تكوين ال�صداقات: اأ . 

الواقعية،  ال�صداقات  بني  ال�صبكات  جتمع  حيث  ال�صداقات،  تكوين  من  الجتماعية  ال�صبكات  �صهلت   

وال�صداقات الفرتا�صية. والفر�صية ال�صيا�صية التي تقوم عليها هذه ال�صداقات هي م�صاركة الهتمامات، واجلمع بني 

اأ�صحاب الهتمامات عرب الف�صاء املعلوماتي.

ع�صوية اجلماعات: ب . 

�صمحت ال�صبكات الجتماعية باأن جتمع يف طياتها اجلماعات الجتماعية ذات الهتمامات املتجان�صة، وميكن   

اأن توؤ�ص�س هذه اجلماعات بني اأفراد املجتمع املحلي، اأو يتم ال�صرتاك فيها على ال�صعيد العاملي. واملتابع لواقع الفي�س 

املحافظات،  املحلية، فهناك جماعات ملعظم  انت�صار اجلماعات  يدرك   – املثال  على �صبيل   – وانت�صاره يف م�رس  بوك 

وهناك مدار�س اأ�ص�صت جماعات يف معظم املحافظات، بل هناك مدار�س اأ�ص�صت جماعات على الفي�س بوك، كما اأن 

املختلفة، وجماعات لأ�صحاب الهتمامات وغريها. فمن�صاأة  باجلامعات، وجماعات للكليات  هناك جماعات مرتبطة 

ال�صبكات الجتماعية عاملي، ومردوده الجتماعي حملي، حيث تقع هذه اجلماعات على مت�صل العاملية واملحلية.

املتغريات ال�صيا�صية:  - 2

يعد ال�صاأن ال�صيا�صي متغرياً اأ�صا�صياً بالن�صبة لل�صبكات الجتماعية، التي اأ�صهمت يف دمج التفاعالت ال�صيا�صية 

بني عاملني، الأول هو العامل الواقعي، والثاين هو العامل املتمثل يف ال�صبكات الجتماعية املنت�رسة عرب الف�صاء الفرتا�صي. 

اإن املردود البارز لل�صبكات الجتماعية يتجلى بو�صوح يف النواحي ال�صيا�صية، وميكن التدليل على ذلك يف ثالثة حماور، 

يتمثل الأول يف تعبئة الراأي العام، ويتمثل املحور الثاين يف ممار�صة ق�صايا املواطنة، والثالث يف تفعيل دْور املجتمع املدين.

تعبئة الراأي العام : اأ . 

ت�صهم اجلماعات املنت�رسة يف ال�صبكات الجتماعية يف تعبئة الراأي العام جتاه بع�س الق�صايا ال�صيا�صية.   

فعلى �صبيل املثال، اأ�صحت ال�صبكات الجتماعية جمالً لالحتجاجات والت�صجيع على الإ�رسابات. والدليل على ذلك 

حركة �صباب 6 اإبريل يف م�رس، ا�صتغلت الف�صاء الفرتا�صي يف التحري�س على الإ�رساب والتحول من ال�صياق الفرتا�صي 

اإىل ال�صياق الواقعي.

النتخابية، حيث  الربامج  وطرح  النتخابية  للدعايات  جديداً  الجتماعية جمالً  ال�صبكات  فتحت  اأخرى،  ناحية  من   

التاأييد  النتخابية، وجمع  الربامج  دول لن�رس  املحلي يف عدة  امل�صتوى  الفي�س بوك على  تكونت جماعات عرب �صبكة 

ال�صعبي، وبذلك اأ�صحت ال�صبكات الجتماعية منطلقاً للممار�صة ال�صيا�صية. وقد ظهر هذا الهتمام بال�صيا�صة 

الجتماعية  ال�صبكات  �صيت  ازداد  ثم  البداية،  يف  ا�صتحياء  وعلى  الجتماعية،  لل�صبكات  الثانية  املوجة  مع ظهور 

ومردودها على ممار�صة ال�صيا�صة على الأ�صعدة املحلية.

ظهور املواطنة الفرتا�صية : ب . 

وهي الظاهرة التي اأُطلق عليها املواطنة الفرتا�صية Virtual Citizenship  ففي ظل التوترات التي تعانيها الدولة 

القومية، وتقّل�س احلقوق ال�صيا�صية، وعدم م�صداقيتها – اإىل حد ما – يف ال�صياقات الواقعية للمجتمعات العربية، 

ي�صبح املجتمع الفرتا�صي جمال ممار�صة حلقوق املواطنة، واملطالبة باحلقوق ال�صيا�صية.)19(
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تفعيل دْور املجتمع املدين: ج . 

تُ�صهم ال�صبكات الجتماعية وتناميها يف ال�صياقات العاملية ومردودها املحلي يف زيادة تفعيل دْور املجتمع   

ال�صبكات  اإن هناك العديد من منظمات املجتمع املدين قد بنت لها قواعد يف املجتمع الفرتا�صي عرب  املدين، حيث 

الجتماعية. ت�صتغل بع�س النقابات واجلمعيات الأهلية ال�صبكة يف زيادة التوا�صل بني اأفرادها، ودعوة امل�صتفيدين اإىل 

براجمها وم�رسوعاتها.

نظرية ال�صبكات الجتماعية.. »املقولت الرئي�صية«:

ت�صكل ال�صبكات الجتماعية واقعاً اجتماعياً له مردوده على الكيانات ال�صيا�صية والجتماعية. ولذلك،   

فاإن الوقوف على اإطار نظري حتليلي اأ�صبح اأمراً مهماً لتف�صري هذا الواقع.

وُلدت فكرة التنظري لل�صبكات الجتماعية من رحم علم الجتماع، فلقد تبنى التنظري الجتماعي على   

اأطرٍ حتليلية، اأبرزها التحليالت املرتبطة براأ�س املال الجتماعية لدرا�صة فاعلية ال�صبكات الجتماعية. وقد برزت دعوة 

موؤداها �رسورة ال�صتفادة من الفر�صيات النظرية املطروحة يف علم الجتماع يف تف�صري واقع ال�صبكات الجتماعية، 

مع الأخذ يف العتبار تاأثرياتها على واقع احلياة ال�صيا�صية. )20( ويتم عر�س املقولت الأ�صا�صية املتعلقة بال�صبكات 

الجتماعية على م�صتوى التنظري الجتماعي.

مقولة البناء ال�صبكي:  - 1

تتمثل  التي  الجتماعية  احلزم  الرابط بني جمموعة من  ال�صبكي ميثل  البناء  اأن  املقولة من   تنطلق هذه   

يف الأفراد اأو اجلماعات، اأو كيانات مثل ال�رسكات واملوؤ�ص�صات. وعلى عك�س الفر�صيات املرتبطة بالبناء الجتماعي يف 

التنظري التقليدي، فالتفاعالت املتبادلة التي تتم داخل البنية ال�صبكية ل ي�صرتط اأن ت�رسي يف الكيان ال�صبكي كّله. 

فقد يتم التفاعل الجتماعي يف م�صتواه الفرتا�صي بني الأفراد بع�صهم بع�صاً، اأو اجلماعات والأفراد، وقد يهمل الأفراد 

اأو تهمل اجلماعات تفاعالت مع اأفراد اآخرين داخل ال�صبكة. وقد ي�صل الأمر اإىل غياب التفاعل لدى بع�س الأفراد داخل 

ال�صبكة.   

اأن  تعني  التي  الروابط،  قوة  يف  الأوىل  الدعامة  تتثمل  اأ�صا�صيتني،  دعامتني  على  ال�صبكي  البناء  يعتمد    

ال�صبكات الجتماعية والبناء ال�صبكي ي�صتمد طاقته التي ت�صبب ذيوع انت�صار ال�صبكة على قوة الروابط بني الأفراد 

بتنوع جمالت  تتنوع  التي  الروابط  تتمثل يف خوا�س  الثانية  والدعامة  البناء  متانة  والتي متخ�س عنها  اجلماعات،  اأو 

الهتمام، والتي تتعدد بدورها داخل البناء ال�صبكي.

يتمحور البناء ال�صبكي يف جمالني، يتمثل الأول يف البناء ال�صبكي العاملي املتمثل يف بنية تفاعلية عاملية   

داخل  الثقافية  والتباينات  الأقليات  كل  تن�صهر  ولكن  معينة،  اأقلية  اأو  اإثنية  جماعة  تخ�س  ل  مبو�صوعات  تت�صل 

دْور  اجلانب  ويظهر يف هذا  الجتماعية.  لل�صبكات  املحلي  البناء  يتمثل يف  والثاين  لل�صبكة.  العاملي  التفاعل  بوتقة 

اجلماعات املحلية التي عملت لنف�صها وحدات داخل التفاعالت العاملية، والتي يتمحور الرتكيز فيها على املو�صوعات 

وال�صيا�صات املحلية، اأو التي تخ�س جماعات بذاتها يف اإطار اهتمام داخلي. وتخ�صع البنية ال�صبكية يف هذا املحتوى 
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اإىل التجان�س الثقايف اإىل حد كبري. وي�صاف اإىل ذلك يف هذا ال�صدد روؤية موؤداها اأن الأفراد واجلماعات يف اإطار ال�صبكات 

الجتماعية لهم القدرة على التفاعل مع البنية الكوكبية والبنية املحلية يف وقت واحد، وهنا يتهجن البعد الثقايف 

لالأفراد ويجمع بني املحلية والعاملية. ويرتجم ذلك بو�صوح فكرة الثقافة الرمزية “Cyber Culture”  التي تتلخ�س يف 

اأنها ثقافة املتفاعلني يف ال�صياقات الفرتا�صية.

مقولة العتماد املتبادل  - 2

تختلف  مقولة  وهذه  الجتماعية،  ال�صبكات  بتحليالت  مرتبطة  اأ�صا�صية  مقولة  املتبادل  العتماد  ميثل   

اأدبيات علم النف�س النظرية ترّكز على املحور ال�صلوكي يف  اأدبيات العلوم الإن�صانية. فاإذا كان الهتمام يف  باختالف 

تف�صري مرجعية العتماد املتبادل، فاإن اأدبيات العلوم ال�صيا�صية ترّكز على فكرة نقل املعلومات، باعتبار اأن لها دوراً يف 

حتليل ال�صبكات الجتماعية من ناحية، ولها موؤثراتها ال�صيا�صية من ناحية اأخرى. بينما ترّكز اأدبيات علم الجتماع 

على تف�صري العتماد املتبادل يف �صياقاته الجتماعية. 

على  يوؤثر  مبا  املعلومات  تبادل  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  يلعب  املتبادل  العتماد   « باأن  تتحدد  للمقولة  الأ�صا�صية  والفر�صية 

املعتقدات والقرارات ال�صخ�صية واجلماعية واملنافع وحتى الحتجاجات والإ�رسابات«، مع الأخذ يف العتبار اأّن ت�صّكل 

العتماد املتبادل يكون بح�صب قوة الروابط بني الأفراد واجلماعات. وتتفاوت قوة الروابط بالدوافع املختلفة ل�صتخدام 

ال�صبكات الجتماعية، فالدوافع الرتفيهية تختلف عن الدوافع الجتماعية التي تختلف بدورها عن الدوافع ال�صيا�صية، 

مع مالحظة دينامية العالقات عرب ال�صبكات الجتماعية. فهي من املمكن اأن ت�صعف لأنها مرتبطة باهتمامات الأفراد 

التي رمبا ت�صعف قوتها مبا يوؤثر على فاعلية العتماد املتبادل.)21(

ال�صبكات الجتماعية من�صاأها الأ�صلي يخ�صع لالعتبارات الأيديولوجية. فموؤ�ص�صو ال�صبكة، �صواء كانوا   

اأفراداً اأو جماعات، يتبنون اأفكاراً معينة، وتن�صاأ بناء على هذه الأفكار ال�صبكة. هذا ل يعني اأن هناك تعقيداً يف البناء 

ال�صبكي، فقد تتغري التوجهات الفكرية ملوؤ�ص�صي ال�صبكة. وتعد �صبكة الفي�س بوك مثالً على ذلك، حيث اأ�ص�س املوقع 

Mark Zuckerberg  وهو طالب يف جامعة هارفارد الأمريكية، خوفاً من اإدمانه لالإنرتنت قد يجعله يفقد اأ�صدقاءه بعد 

الإنتهاء من الدرا�صة اجلامعية، فاأ�ص�س موقع Face Book ،ثم تو�صع املوقع لي�صم، اإ�صافة لطلبة جامعة هارفارد، طالب 

مدار�س وجامعات اأخرى، ثم وا�صل املوقع ات�صاعه اإىل اأن اأ�صبح ميثل اأكرب مواقع ال�صبكات العاملية.)22(

التي  الهتمامات،  ترتكز على م�صاركة  ن�صاأته  الفرتا�صي منذ  للمجتمع  الأ�صا�صية  الفر�صية  واإذا كانت   

تعد حمدداً اأيديولوجياً ي�صتمد مرجعيته من الأطر الفكرية احلاكمة للم�صتخدمني، فاإن ال�صبكات الجتماعية تتميز 

باإمكانية الدخول واخلروج اإليها، وذلك تبعاً للتغريات التي تطراأ على معتقدات اأو اأفكار الفرد. اإذ اإن هناك قدراً كبرياً من 

احلرية يف الدخول واخلروج من ال�صبكة.)23(

منهجية حتليل ال�صبكات الجتماية:

اأفاد هيل�صت )Van Der Hulst(  ب�رسورة ا�صتخدام اأدوات بحث متقدمة لدرا�صة ال�صبكات الجتماعية،   

الأبنية الجتماعية  التحليل فح�س  ال�صبكات الجتماعية. وي�صتهدف هذا  باأ�صلوب حتليل  ومن �صمنها ما و�صفه 
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اإىل  للو�صول  ح�صابية  تقنيات  وت�صتخدم  بيانية،  ر�صوم  على  وت�صتمل  وا�صعة،  بتطبيقات  ت�صمح  التي  املعقدة، 

ال�صبكي  للتحليل  الأ�صا�صي  والغر�س  وامل�صاركات.  الجتماعية،  والأدوار  ال�صبكي،  الن�صاط  موؤ�رسات حتدد خ�صائ�س 

يكمن يف الك�صف عن اأنواع الروابط بني امل�صجلني، وحتديد املنافع والقيود والبناء ال�صبكي، بالإ�صافة اإىل الرتكيز على 

خ�صائ�س ال�صبكة.)24(

حتليالت الإثنوجرافيا الفرتا�صية

التكنيكات  اأبرز  ومن  الجتماعية،  ال�صبكات  لدرا�صة  املنهجية  الو�صائل  اإحدى  الو�صفية  املناهج  تعد   

يف  التجمعات  ودرا�صة  ال�صبكات،  حتليل  يف  مفيدة  و�صيلة  وهي  الفرتا�صية،  احلالة  درا�صة  هي  فيها  امل�صتخدمة 

فيها  التحليل  وحدة  وت�صتهدف  الإنرتنت،  و�صط  داخل  الفرتا�صية  احلالة  درا�صة  وت�صتخدم  الفرتا�صية.  ال�صياقات 

ال�صبكية  املواقف  اأحد  عرب  الإنرتنت،  هو  و�صيط،  خالل  من  وال�صتجابات  املقابالت  جميع  وتتم  اجلماعات،  اأو  الأفراد 

جلميع املعلومات عن الفرد اأو اجلماعة. وت�صتهدف الو�صول اإىل بيانات كيفية ميكن من خاللها تقدمي و�صف للجماعات 

درا�صة املجموعات عرب  التي تتم يف �صياقات  الإثنوجرافيا الفرتا�صية املالحظة  اأدوات  ال�صبكية. ومن �صمن  والعقد 

الإنرتنت.

.)2005(  Cross وكرو�س  Drentea ومن الدرا�صات التي ا�صتخدمت املالحظة بامل�صاركة هي درا�صة درنتيا  

)25( حيث اأجريت درا�صة على جماعة من الأمهات عرب الف�صاء املعلوماتي، وكانت تقدم الن�صائح اإىل الأمهات عرب 

مراحل احلمل والولدة والر�صاعة، وكانت كرو�س اإحدى امل�صاركات يف املجموعة. 

حتليالت الربيد الإلكرتوين

حيث  الفرتا�صي،  باملجتمع  املرتبطة  الدرا�صات  يف  ملحوظ  ب�صكل  الإلكرتوين  الربيد  حتليالت  ا�صتخدمت   

يقوم الباحث با�صتئذان املجموعة اأو القائمة الربيدية التي يبغي درا�صتها، ويقوم بجمع الر�صائل الربيدية التي تتم يف 

اإطار املجموعة، ثم يتوىل عملية حتليل هذه الر�صائل، مع الأخذ يف العتبار حتديد الفرتة الزمنية التي يتم من خاللها 

جمع الربيد الإلكرتوين. وهناك تكتيكات علمية م�صتحدثة لتحليل ر�صائل الربيد الإلكرتوين، ا�صتخدمها العديد من 

الباحثني امل�صغولني بدرا�صة املجتمع الفرتا�صي، ومنهم اأولف اجرين.)26( وقد ا�صتخدم اجرين هذا الأ�صلوب يف حتليل 

ر�صائل الربيد الإلكرتوين جلماعة ال�صحفيني املبتدئني ال�صويدية، حيث ق�صم حتليالت الربيد الإلكرتوين اإىل حتليالت من 

ا�صتخدمت املالحظة بغري م�صاركة يف  التي  الدرا�صات  بامل�صاركة، ومالحظات بدون م�صاركة. ومن  خالل مالحظات 

حتليالت الربيد الإلكرتوين درا�صة كينفي Susan C. Kinnevy  التي اأجراها على جماعة ن�صطاء ال�صالم.

امل�صوح الفرتا�صية

معينة  افرتا�صية  جماعة  داخل  الأفراد  درا�صة  اأو  بذاتها،  مواقع  ح�رس  على  الفرتا�صية  امل�صوح  تعتمد   

الأدوات  اأ�صهر  العمدية يف معظمها. ومن  العينات  الفرتا�صية على  امل�صوح  ال�صبكية.  لذلك، تعتمد  البنية  داخل 

والذي  ال�صياقات الفرتا�صية،  البيانات من  اأداة جلمع  الإلكرتونية، وهي  امل�صوح الفرتا�صية ال�صتبانة  امل�صتخدمة يف 

ال�صبكة  عرب  الأفراد  اإىل  الرابط  الباحث  وير�صل  ال�صبكة،  على  املواقع  اأحد  على  وتو�صع  ا�صتمارته  الباحث  ي�صمم 
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الباحث. ويف�صل يف  الذي يحدده  الإلكرتوين  الربيد  اأو  اإىل املوقع نف�صه  رّدها  الإلكرتوين، ثم يتوىل املبحوث  اأو بريدهم 

ال�صتمارة امل�صحية على الإنرتنت اأن تكون جميع الأ�صئلة فيها مغلقة. )27(

الف�صل الثاين

ا�صتطالع الراأي ونتائج الدرا�صة

اأجريت الدرا�صة على عينة ع�صوائية من قطاع ال�صباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 -30 عاماً وهذه الفئة هي الأكرث 

اإقبال على التعر�س لل�صبكات الجتماعية والتعامل معها؛ وقد و�صعت ال�صتبانة بناءً على املعلومات املتوفرة، ومت 

ا�صتطالع اآراء ال�صباب فيما يخ�س ال�صبكات الجتماعية وجرى حتليل البيانات وو�صع النتائج لها وكانت على ال�صكل 

التايل:

*ال�صتبانة :

تهدف هذه ال�صتبانة اإىل قيا�س تاأثري ال�صبكات الجتماعية باأنواعها على اأفكار ال�صباب و�صلوكهم  اإيجاباً و�صلبا،  

وقد كانت الأ�صئلة العامة على النحو التايل :-

العمر :                                             اجلن�س:

املهنة : 1( طالب               2( موظف             3( عاطل عن العمل                4( غري ذلك

اأعد  الجتماعي  التوا�صل  تتعامل مع �صبكات  ل  اإذا كنت   . الجتماعي  التوا�صل  يتوا�صل مع �صبكات  اأنت ممن  هل 

ال�صتبانة اإىل م�صدرها ؟

ل( نعم (  

  ما هي �صبكات التوا�صل الجتماعي التي ت�صرتك بها حالياً : 

You tube )4       Flick )3     Twitter )2       Face book )1       5( غري ذلك  

3 -  ما الوقت الذي تق�صيه على �صبكات التوا�صل الجتماعي يف اليوم الواحد :

1( �صاعة                   2( �صاعتان               3( اأكرث من ذلك      

4- ما هو هدفك من ا�صتخدام  �صبكات التوا�صل الجتماعي؟

1( اجتماعي           2( ثقايف           3( �صيا�صي     4 ( جتاري      5 ( ترفيهي 

5- براأيك مدى تاأثري  �صبكات التوا�صل الجتماعي يف حياتك:  

3( ل اأدري         1( ايجابي                 2( �صلبي  
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النتائج : 

1- العينة من حيث اجلن�س

 كانت م�صاركة اجلن�صني يف العينة مت�صاوية تقريباً  فقد بلغت ن�صبة الإناث امل�صاركات يف ال�صتبانة 50.6٪ يف حني 

كانت ن�صبة الذكور 49.4٪ ، وقد بلغ حجم العينة 500 طالب وطالبة توزعت بني 253 من الإناث و247 من الذكور.

ر�صم تو�صيحي 1

2- �صبكات التوا�صل الجتماعي التي ت�صرتك بها العينة:

فقد اأبرزت نتائج  الدرا�صة اأن ن�صبة امل�صاركة يف موقع “facebook.com”  باملرتبة الأوىل بن�صبة و�صلت ؛ لـ 74.8 ٪ثم 

جاء “غري ذلك” من ال�صبكات يف املرتبة  الثانيًة بن�صبة 11.5 ٪  وحل موقع “youtube.com”يف املرتبة الثالثة بن�صبة 

10.2٪ ثم موقع “twitter.com”  يف املرتبة الرابعة بن�صبة 3.5٪ ومل ينل موقع “fliclc.com” اأية م�صاركة من قبل 

العينة امل�صتجيبة .

ر�صم تو�صيحي 2

3- الوقت الذي يتم ق�صاوؤه بت�صفح �صبكات التوا�صل الجتماعي يف اليوم الواحد من قبل اأفراد 

العينة:

تباينت الأوقات التي يق�صيها امل�صتجيبون يف ت�صفح �صبكات التوا�صل الجتماعي فقد اأجاب 34٪ من العينة باأنهم 

امل�صتجيبني  اأجاب 26٪ من  الجتماعي، يف حني  التوا�صل  اليوم فقط يف ت�صفح �صبكات  واحدة يف  يق�صون �صاعة 

باأنهم يق�صون �صاعتني يوميا يف الت�صفح ، واأجاب 40 ٪ منهم باأنهم يق�صون اأكرث من �صاعتني يومياً يف ت�صفح هذه 

ال�صبكات وهذا النتيجة توؤ�رس على ا�صتحواذ هذه ال�صبكات جانباً كبريا من اأوقات اأفراد العينة .

ر�صم تو�صيحي 3

4- الهدف من ت�صفح �صبكات التوا�صل الجتماعي :

كان الهدف الجتماعي من الت�صفح هو الأبرز يف اإجابات العينة وح�صل على ن�صبة 44 ٪ وحل الرتفيه ثانياً بن�صبة ٪23 

ثم جاء الثقايف بــ 13.8 ثم ال�صيا�صي رابعاً بـــ 13.6 واأخرياً التجاري بن�صبة 4.6 ٪  .

ر�صم تو�صيحي 4

5- تاأثري ال�صبكات الجتماعية على حياة ال�صباب:  

ر�صم تو�صيحي 5

وحول تاأثري �صبكات التوا�صل الجتماعي يف حياة امل�صاركني بالعينة �صواء كان اإيجابيا اأو �صلبيا فقد جاءت الإجابة 

بـــ“ايجابي” بن�صبة و�صلت 91٪ يف حني اأجاب 9٪ فقط باأنهم يعتقدون اأن تاأثريها كان “�صلبياً “ يف حياتهم  .



4
9

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

اأما باقي الأ�صئلة فكانت نتائجها على النحو التايل:

جدول رقم )1(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

*تعد �صبكات التوا�صل 

الجتماعي اأحد م�صادر 

معلومات الأخبار لدى 

ال�صباب

56.4%17.3%20.5%4.6%1.2%

   

ومتثل  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  هي  الدرا�صة  لعينة  الأ�صا�صية  الأخبار  م�صادر  اأن  اإىل  اجلدول  ي�صري   

م�صدرا مهماً يف احل�صول على الأخبار مبا ن�صبته اأكرث من ثلثي العينة حيث كانت اإجاباتهم اأوافق واأوافق ب�صدة مبا 

جمموعه 74.1 ٪ فالذين اأجابوا موافق بلغت ن�صبتهم  56.4 ٪ والذين اأجابوا موافق ب�صدة كانت ن�صبتهم 17.3 ٪،، 

يف حني اأن العن�رس املحايد يف العينة مثل ما ن�صبته 5/1 العينة تقريباً وكانت اإجابات ل اأوافق ول اأوافق ب�صدة قليلة 

ن�صبياً.

جدول رقم )2(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* تعد �صبكات التوا�صل 

الجتماعي بيئة منا�صبة 

لنت�صار “الإ�صاعة”
45%27.6%17%8.1%2.3%

يوؤكد اجلدول  اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي بيئة لن�رس الإ�صاعات وهذا يوؤ�رس على خماطر حقيقية جتاه   

املتعاملني معها لأن الإ�صاعة  اأهدافها خبيثة على البيئات التي تنت�رس فيها، فن�صبة العينة التي اأكدت انها بيئة 

منا�صبة لالإ�صاعة بالإجابة مبوافق وموافق ب�صدة ت�صل اإىل 82.6 ٪ وهذه ن�صبة عالية حيث اإن الذين اأجابوا اأوافق كانت 

ن�صبتهم 45 ٪ واأوافق ب�صدة بلغت 27.6 ٪ و كان الراأي املحايد يف هذا اجلانب ميثل 17٪ يف حني كان جمموع الذين اأجابوا 

بـ ل اأوافق ول اأوافق ب�صدة  اأكرث من 10 ٪ بقليل.

جدول رقم )3(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* تعزز �صبكات  التوا�صل 

الجتماعي مناخ حرية 

التعبري
48.3%20.7%21.8%6.9%2.3%
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يو�صح اجلدول اأن دور �صبكات التوا�صل الجتماعي يف تعزيز مناخ حرية التعبري كانت ت�صل اإىل اأكرث من ثلثي   

العينة حيث اإن الذين اأجابوا بـ  اأوافق واأوافق ب�صدة كانت 48.3 و 20.7 على التوايل وهو ما جمموعه 69 ٪،  يف حني �صكل 

الذين كانت اآراوؤهم حمايدة ن�صبة  ت�صل اإىل 5/1 العينة تقريباً، وكان من اأبدى بـ ل اأوافق ول اأوافق ب�صدة اأقل من ٪10 

وهذا يوؤكد اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي اأتاحت مناخاً من حرية التعبري مل يكن متاحاً من قبل .

جدول رقم )4(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

التوا�صل  �صبكات  تتيح   *

الطالع  فر�صة  الجتماعي 

ميكن  ل  موا�صيع  على 

لها  التعر�س  اأو  مناق�صتها 

الأخرى الإعالم  و�صائل  يف 

48.3%23%17.2%9.1%2.4%

تعطي معلومات اجلدول موؤ�رساً اأن �صبكات التوا�صل تعد متنف�صاً ملا يقارب ن�صف اأفراد العينة يف مناق�صة   

موا�صيع ل ميكن لهم مناق�صتها من خالل و�صائل الإعالم التقليدية فن�صبة 48.3 ٪ اأجابت باملوافقة والتي وافقت 

ب�صدة مثلت ن�صبة مقدارها 23٪ اأي اأن 71.3 ٪  من اأفراد العينة ت�صعر اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي ميدان ميكن اأن 

يخو�صوا فيه اأي مو�صوعات ويناق�صوا اأية م�صائل، اأما املحايدون من اأفراد العينة فكانت ن�صبتها اقل من 5/1 حجم 

العينة،  يف حني اأن الفئة التي مل توافق من  اأفراد العينة كانت ن�صبتها 9.1 ٪ والتي مل توافق ب�صدة 2.4 ٪ مما يدلل على 

اأن الراأي الأغلب يرى بهذه ال�صبكات فر�صة لبحث املو�صوعات احل�صا�صة.

جدول رقم )5(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ت�صهم �صبكات التوا�صل 

الجتماعي ب�صكل كبري 

يف تغيري الآراء والأفكار جتاه 

الق�صايا املختلفة

48.3%13.8%27.6%8%2.3%

تدلل املعلومات الواردة يف اجلدول اأن  ما يقارب ن�صف اأفراد العينة اأجابوا مبوافق واأن 13.8 اأجابوا موافق ب�صدة   

اأي اأن اقل من ثلثي اأفراد العينة بقليل يرون اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي عامل مهم يف تغيري الآراء والأفكار حيال 

اأفراد العينة التي  اأن  اأفراد العينة فكانت ن�صبتهم اأكرث من ربع العينة، يف حني  اأما املحايدون من  خمتلف الق�صايا، 

اأجابت ل اأوافق ول اأوافق ب�صدة كانت ن�صبتها 8٪ و 2.3 ٪ على التوايل.
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جدول رقم )6(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ت�صهم الو�صائط 

املتعددة)فيديو؛ �صوت، 

�صورة( يف اإي�صال املعلومات 

ب�صكل اأكرب على  �صبكات 

التوا�صل الجتماعي 

�صفر44.8%39%13.8%2.4%

املتحركة،  ال�صور  الر�صومات،  ال�صوت،  )الن�س،  مثل  املعلومات  حلمل  خمتلفة  اإعالم  اأجهزة  ا�صتعمال   

الفيديو، والتطبيقات التفاعلية كان له دوره يف اإي�صال املعلومات للمتعاملني مع �صبكات التوا�صل الجتماعي حيث 

اإن من اأدلوا باإجابات موافق وفقا للجدول )5(  كانت ن�صبتهم 44.8 ٪ ومن اأجابوا بـ اأوافق ب�صدة كانت ن�صبتهم 39 ٪ 

اأي كان جمموعهم 83.8 ٪ وهذه ن�صبة عالية من عينة الدرا�صة يف حني اأن املحايدين كانت ن�صبتهم 13.8 ٪ والذين 

اأجابوا ل اأوافق كانت ن�صبتهم �صعيفة جدا ومل يدل احد منهم بال اأوافق ب�صدة،وهذا يوؤكد ب�صورة ل تدع جمالً لل�صك 

اأن الو�صائط املتعددة دورها حموري يف اإي�صال املعلومات ب�صكل ل يدركه ال�صك .

جدول رقم )7(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* يوجد اإ�صكاليات كبرية 

يف م�صاألة اخل�صو�صية” 

مل�صتخدمي �صبكات 

التوا�صل الجتماعي

38%20.5%24.2%15%2.3%

املعلومات الواردة يف اجلدول )7( حول وجود اإ�صكالية يف م�صاألة اخل�صو�صية مل�صتخدمي ال�صبكة تك�صف   

عن  وجود اإ�صكالية يف اخل�صو�صية ح�صب راأي العينة، وت�صكل ن�صبة ل ي�صتهان بها حيث اأجاب 38 ٪ باأوافق و20.5 

اأوافق ب�صدة ، اأما الفئة املحايدة فقد مثلت ربع حجم العينة تقريباً يف حني الذين اأبدوا عدم املوافقة كانت ن�صبتهم 

15 ٪ والذين مل يوافقوا ب�صدة كانت ن�صبتهم �صعيفة متثلت 2.3 ٪ .

جدول رقم )8(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ينبغي و�صع  �صوابط 

قانونية حتد من جتاوزات 

مت�صفحي �صبكات 

التوا�صل الجتماعي

41.4%33.3%15%5.7%4.6%
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تفيد معلومات اجلدول اأعاله اأن الذين اأبدوا اهتماماً بال�صوابط القانونية هم اأ�صحاب الن�صبة الغالبة فقد   

اأجاب 41.4 ٪ باأوافق يف حني وافق ب�صدة 33.3 حيث اإن 74.7 ٪ كانوا مع و�صع �صوابط قانونية حتكم عمل �صبكات 

التوا�صل الجتماعي وهذا يعك�س رغبتهم يف اأن تكون هذه ال�صبكات اآمنة يف التعامل معها فهم يبحثون عن جانب 

الأمان يف املعلومات التي يتداولونها، اأما املحايدون فكانت ن�صبتهم 15 ٪ يف حني اأن من اأجاب بال اأوافق 5.7 ٪ ول اأوافق 

ب�صدة 4.6 ٪ وهذه تعد ن�صباً قليلة ن�صبياً.

جدول رقم )9(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* حتفز ال�صفحات اخلا�صة 

باملنا�صبات واملهرجانات 

والندوات واحلوارات املختلفة 

الأ�صخا�س على امل�صاركة 

بها ب�صكل اأكرب

55%25.4%13.8%4.6%1.2%

تبدي الأرقام الواردة يف اجلدول )9( تفاوؤلً باأن ال�صفحات املتخ�ص�صة  باملنا�صبات املختلفة حتفز الأ�صخا�س   

امل�صاركني على التفاعل ب�صكل كبري وهذا ما مثلته اإجابات العينة التي قالت اأوافق بن�صبة 55٪ يف حني اأن من اأجابوا 

اأفراد العينة فكانت ن�صبتهم  اأما املحايدون من  باأوافق ب�صدة متثل 25.4 ٪ وهذه الفئة من العينة ن�صبتها  80.4 ٪ 

13.8٪ والذين ابدوا بال اأوافق ول اأوافق ب�صدة فكانت ن�صبتهم 4.6 ٪ و 1.2 ٪ على التوايل مما ي�صعر باأن الغلبة يف الراأي 

اأن ال�صفحات اخلا�صة باملنا�صبات واملهرجانات وغريها  حمفزة للم�صاركني على التفاعل معها ب�صكل اأكرب .

جدول رقم )10(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ي�صهم )الت�صميم( 

اخلارجي ل�صبكة التوا�صل 

الجتماعي يف زيادة الإقبال 

عليها

33.3%34.5%26.4%4.6%1.2%

الجتماعي  التوا�صل  الإقبال على �صبكات  زيادة  يف  دوراً مهماً  توؤدي  الت�صميم  اأن جودة   )10( اجلدول  يبني   

حيث اإن املظهر اخلارجي وجمالية ال�صكل ل�صبكات التوا�صل ت�صهم يف جذب املت�صفحني على التعامل معها، وقد 

اأكدت ذلك نتائج  العينة حيث اإن 33.3 ٪ اأجابوا موافق و 34.5 ٪ اأجابوا مبوافق ب�صدة اإذ اإن  ما ي�صكل 67.8 ٪ من اأفراد 

العينة اأبدوا موافقتهم على جودة ت�صميم املوقع يف جذب امل�صاركني، اأما املحايدون فكانت ن�صبتهم تزيد على ربع 

اأفراد العينة بقليل يف  حني اأن الذين مل يبدوا موافقتهم على ذلك متثلت ن�صبتهم بـ 4.6 ٪  والذين مل يوافقوا ب�صدة 

كانت ن�صبتهم 1.2 ٪ .
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جدول رقم ) 11(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* تزيد خيارات التفاعل 

املتاحة يف �صبكات التوا�صل 

الجتماعي من الإقبال 

عليها

�صفر53%28.8%17%1.2%

توؤكد نتائج اجلدول )11(  اأن اخليارات التي تتيحها �صبكات التوا�صل الجتماعي تزيد من اإقبال مت�صفحي   

ال�صبكات على متابعة فعالياتها حيث اإن الذين  اأجابوا باملوافقة كانت ن�صبتهم 53 ٪ والذين وافقوا ب�صدة 28.8٪ وقد 

بلغ جمموع هوؤلء 81.8 ٪ ، اأما املحايدون فبلغت ن�صبتهم 17 ٪ يف حني اأن غري املوافقني كانت ن�صبتهم �صعيفة جداً 

متثلت بـ 1.2 ٪ وي�صتدل من اأرقام املحايدين وغري املوافقني وغري املوافقني ب�صدة اأن الراأي الراجح اأن هذه ال�صبكات تزيد 

من خيارات التفاعل املتاحة للم�صاركني .

جدول رقم )12(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

*ي�صهم  م�صاركة اأ�صدقاء 

يف �صبكات التوا�صل 

الجتماعي من خمتلف دول 

العامل باإبداء الراأي بحرية يف 

خمتلف املوا�صيع

44.8%33.4%17%2.4%2.4%

تعزز الأرقام الواردة يف اجلدول )12( واملتعلقة مب�صاركة الأ�صدقاء يف �صبكات التوا�صل الجتماعي من خمتلف   

دول العامل باأبداء الآراء بحرية يف خمتلف املوا�صيع لأن التعامل بو�صوح مع الأ�صدقاء ي�صمح باإيجاد �صداقات ت�صتمر 

طويال حيث اإن من اأجابوا باأوافق كانت ن�صبتهم 44.8 ٪ والذين اأجابوا باأوافق ب�صدة كانت ن�صبتهم 33.4 ٪  وهوؤلء 

ي�صكلون ما ن�صبته 80.2 ٪ من جمموع العينة، اأما املحايدون ف�صكلت ن�صبتهم 17 ٪ يف حني الذين مل يوافقوا كانت 

ن�صبتهم 2.4٪ وكذلك كانت ن�صبة الذين مل يوافقوا ب�صدة، مما ي�صري اإىل اأن احلرية تعزز جانب ال�رساحة يف اإبداء الآراء.

جدول رقم )13(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ت�صهم �صبكات التوا�صل 

الجتماعي يف ملء وقت 

الفراغ عند ال�صباب

37%28.8%20.5%11.3%2.4%
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ت�صري الأرقام الواردة يف اجلدول رقم )13( اإىل اأن ثلثي العينة تقريباً ترى اأن �صبكات التوا�صل ت�صهم يف ملء   

اإن الذين اأجابوا باملوافقة كانت ن�صبتهم 37 ٪ والذين وافقوا ب�صدة مثلوا ما ن�صبته 28.8 ٪ مبا  فراغ ال�صباب حيث 

ي�صكل ما جمموعه 65.8 ٪ .اأما اأ�صحاب الراأي املحايد فبلغت ن�صبتهم 20.5 ٪ وهذا ميثل 5/1 العينة تقريباً يف حني 

الذين اأجابوا بال اأوافق  كانت ن�صبتهم 11.3٪ والذين اأجابوا بال اأوافق ب�صدة كانت ن�صبتهم ٪2.4 .

جدول رقم )14(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

تنطوي الأخبار واملعلومات 

التي يتم تداولها على 

�صبكات التوا�صل 

الجتماعي  على نوع من 

املبالغة والتهويل

33.3%24.1%22%17.2%3.4%

التي يتم  الأخبار واملعلومات  اأن  يرون  العينة  اأفراد  اأن 57.8 ٪ من  الواردة يف اجلدول رقم )14(  النتائج  تدلل   

تداولها على �صبكات التوا�صل الجتماعي  تنطوي على نوع من املبالغة والتهويل وهذه ن�صبة تتجاوز ن�صف حجم 

العينة مما يوؤكد عدم ثقة قطاع كبري من املتعاملني مع �صبكات التوا�صل الجتماعي مبا ين�رس من اأخبار ومعلومات 

على هذه ال�صبكات، اأما املحايدون فكانت ن�صبتهم 22 ٪ وهي ن�صبة تتجاوز 5/1  اأفراد العينة، يف حني اأن الذين اأجابوا 

بال اأوافق كانت ن�صبتهم 17.2 ٪ والذين اأجابوا بال اأوافق ب�صدة كانت ن�صبتهم 3.4٪ مبا جمموعة 20.6 ٪ مبا ي�صكل اأكرث 

من 5/1  حجم العينة .

جدول رقم )15(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* الرتفيه هو اأكرث ما 

تقدمه �صبكات التوا�صل 

الجتماعي

23%22%36.8%14.8%3.4%

اأن الذين اأجابوا باملوافقة  باأن الرتفية  هو اأكرث ما تقدمه �صبكات التوا�صل  تفيد نتائج اجلدول رقم )15(   

الجتماعي كانت ن�صبتهم 23 ٪ من العينة  والذين وافقوا ب�صدة �صكلوا ما ن�صبته 22٪  مبا ي�صكل ما جمموعة ٪45 

الثلث وهي  اأما املحايدون فن�صبتهم جتاوزت   ، العينة  اأكرث من ن�صف  اإنها ت�صكل  اإذ  الن�صبة لي�صت ب�صيطة  وهذه 

ن�صبة لفتة لنهم قد مييلون يف اأي وقت من الأوقات لأي من جهتي املوافقة اأو عدمها، يف حني اأن الذين اأجابوا بال اأوافق 

بلغت ن�صبتهم 14.8 ٪ والذين مل يوافقوا ب�صدة بلغت ن�صبتهم 3.4 ٪ .
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جدول رقم )16(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

* ت�صهم �صبكات التوا�صل 

الجتماعي يف تنمية 

ال�صلوك العدواين لدى 

ال�صباب 

16%16%30%32.3%5.7%

اأبدى  اأفراد العينة بح�صب اجلدول )16( اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي تعمل على تنمية ال�صلوك العدواين   

موؤ�رسا غري   يعد  �صاب  الثلث يف جمتمع  وحجم  تقريباً  العينة  3/1 حجم  يعادل  ما  وهو   ٪  32 بن�صبة  ال�صباب  لدى 

مرغوب فيه لأنه ي�صكل خطورة على هذه الفئة من النا�س لأن هذه الفئة يف الأ�صا�س يجب اأن تكون اأكرث اإجنازا وعطاء، 

او  باملوافقة  للتاأرجح م�صتقبال  قابلة  تكون  رمبا  الفئة  وهذه  العينة  ٪ من حجم  املحايدة فقد مثلت 30  الفئة  اأما 

الرف�س، يف حني كانت ن�صبة الذين مل يوافقوا 32.3 ٪ والذين مل يوافقوا ب�صدة 5.7 ٪ .

جدول رقم )17(

ل اأوافق ب�صدةل اأوافقحمايداأوافق ب�صدةاأوافقال�صوؤال

*  التعامل “غري امل�صوؤول” 

مع �صبكات التوا�صل 

الجتماعي ينطوي على 

خماطر على املجتمعات

43.7%20.5%25.4%9.2%1.2%

توؤكد نتائج اجلدول )17( اأن التعامل غري امل�صوؤول مع �صبكات التوا�صل الجتماعي ينطوي على خماطر على   

املجتمعات وذلك لأن معظم املتعاملني مع هذه ال�صبكات هم من فئة ال�صباب وقد توافق مع ما جاء يف ال�صوؤال مبن 

اأجابوا باأوافق بلغت ن�صبتهم 43.7 ٪ والذين اأجابوا باأوافق ب�صدة كانت ن�صبتهم 20.4 وقد بلغ جمموعهم 63.8  وهذه 

الن�صبة تقارب الثلثني من حجم العينة، اأما املحايدون فقد بلغت ن�صبتهم 25.4 ٪ وهي ن�صبة تزيد على ربع العينة 

التعامل  1.2٪  فمخاطر  ن�صبتهم  ب�صدة كانت  يوافقوا  والذين مل   9.2 اأوافق  ل  اأجابوا  الذين  ن�صبة  بلغت  ، يف حني 

غري امل�صوؤول توؤكدها عينة الدرا�صة مما ي�صري اإىل اأن املتعاملني مع ال�صبكات الجتماعية تتجه رغبتهم اإىل التعامل 

امل�صووؤل مع هذه ال�صبكات.

النتائج :

لقد مت التو�صل اإىل النتائج التالية :    

◊ تعتمد العينة ب�صكل كبري على التوا�صل عرب ال�صبكات الجتماعية الرقمية واأ�صبحت هذه ال�صبكات توؤثر 	

على ال�صباب يف خمتلف مناحي حياتهم،  وكلما زاد تطورها زاد تاأثريها ب�صورة م�صطردة.

◊ تطور دور �صبكات التوا�صل من م�صدر للمعلومات والت�صوق لت�صبح مراآة حلياة امل�صتخدمني الذين يقومون 	

ا�صتخدام  خالل  من  اليومية  حياتهم  جمريات  وتغطية  اأحوالهم  لنقل  با�صتمرار  �صفحاتهم  بتحديث 
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الو�صائط املتعددة بتحميل ال�صور واأفالم الفيديو وكتابة الآراء والتعليقات.

◊ تعمل �صبكات التوا�صل الجتماعي على  ت�صكيل الراأي العام حول الق�صايا املختلفة ب�رسعة كبرية جداً مبا 	

تتيحه من خيارات تفاعل ملت�صفحيها.

◊ متثل �صبكات التوا�صل الجتماعي متنف�صاً لل�صباب ليعربوا عن اآرائهم بحرية بعيداً عن الرقابة.	

◊ يعترب البع�س �صبكات التوا�صل الجتماعي “مقهى” للحديث الإلكرتوين يتبادلون من خالله اآراءهم واأفكارهم 	

بدافع الت�صلية والرتفيه وق�صاء اأوقات الفراغ .

◊ �رسورة و�صع قوانني وت�رسيعات حتمي الأ�صخا�س املتوا�صلني على ال�صبكات الجتماعية؛ دون اأن تقيد حرياتهم .	

◊ العامل اأ�صبح قرية �صغرية يف ظل �صبكات التوا�صل الجتماعي فما يحدث يف بيوت الب�رس ي�صل اإىل العامل 	

؛ فكيف بالأحداث العاملية.

◊ يق�صي ال�صباب اأوقات فراغهم اليومي  يف ت�صفح �صبكات التوا�صل الجتماعي ولذلك على احلكومات اأن 	

تفتح ميدان التوا�صل معهم والتفاعل مع ق�صاياهم  من خالل هذه الو�صيلة لنها  الأمثل لإي�صال ما تريد 

من ر�صائل.

◊ وعدم 	 املختلفة  باملنا�صبات  املتعلقة  الأخبار  لنقل  اإعالمية  منابر  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اأ�صبح  

اقت�صار  الأمر على ما تن�رسه  و�صائل الإعالم التقليدية؛ وذلك بهدف اإي�صال ر�صائل اإعالمية اإىل الفئة الأكرب 

يف املجتمعات األ وهي ال�صباب”.  

التو�صيات:

يف �صوء النتائج التي مت التو�صل اإليها مت و�صع التو�صيات التالية :

◊ اجلانب 	 ول�صيما  امليادين  خمتلف  يف  درا�صات  باإجراء  علمياً  جهداً  ت�صتوجب  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

الإعالمي، وبحيث ت�صتمل على خمتلف فئات املجتمع و�رسائحه بهدف جتلية هذا الأمر والتعريف مبواطن قوته 

و�صعفه.

◊ الدعوة لتاأ�صي�س �صبكة توا�صل اجتماعي عربية – اإ�صالمية من �صاأنها تعزيز التوا�صل بني ال�صباب العربي 	

وامل�صلم وال�صباب يف العامل، للم�صاهمة يف زيادة فر�س تنويع م�صادر املعرفة واملعلومات ون�رس الثقافة العربية 

الإ�صالمية، وقيم الإ�صالم املبينة على العدل وامل�صاواة.

◊ الرقي 	 بهدف  الإلكرتوين  الن�رس  واأخالقيات  معايري  بتناول  تعنى  مو�صوعات  اجلامعات  طلبة  تدري�س  اأهمية 

مب�صمون �صبكات التوا�صل الجتماعي الرقمية، واإيجاد ثقافة ترتكز على امل�صداقية واملو�صوعية يف احلوار 

بعيدا عن التطرف اأو التحري�س.

◊ ال�صعي حلماية اخل�صو�صية للطلبة على مواقع هذه ال�صبكات من خالل اإ�صدار ت�رسيعات قانونية حتول دون 	

ا�صتغاللها �صدهم باأي �صكل من الأ�صكال.

◊ يف ظل النفتاح الإعالمي الذي ي�صهده عامل العوملة الت�صايل يت�صح ب�صورة جلية اأن املنع اأو الرقابة اأمر ل 	

معنى له  يف زمن التكنولوجيا؛ بل يجب توعية ال�صباب ملا ميكن اأن ي�صلهم من ر�صائل م�صللة او اإ�صاعات 

هدامة توؤثر على م�صار حياتهم .

◊ يجب موا�صلة اإجراء درا�صات حول اأداء هذه ال�صبكات نظراً للتغريات احلا�صلة �رسيعاً يف طبيعة عملها ومل�صتوى 	
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تاأثريها الذي اأ�صبحت متثله يف املجتمعات وذلك �صعياً للحفاظ على القيم واخل�صو�صية ال�صخ�صية.

◊ على علماء الإعالم و�صع مناهج نظرية لدرا�صة �صبكات التوا�صل الجتماعي  من حيث :اأهدافها ووظائفها 	

وتاأثريها ونوع الت�صال... وغريها.

◊ على احلكومات يف الدول التي ت�صمم مواقع ال�صبكات الجتماعية اأن تنظم هذه ال�صوق التي تتجاذب فيها 	

هذه املوؤ�ص�صات العمالقة وامل�صرتكني بو�صع �صوابط قانونية حتكم عملية التوا�صل .

اخلامتة:

اأثبتت مواقع التوا�صل الجتماعي اأن لها دوراً يف التاأثري على حياة ال�صعوب ومواقفهم ول�صيما فئة ال�صباب   

الذين هم اأكرث ا�صتخداماً لها مما ي�صري اإىل اأن  تكنولوجيا الت�صال لي�صت فقط للرتفيه والت�صلية واإمنا تقوم بدور فاعل 

وكبري يف اأدوار �صيا�صية وحتييد من كانوا يظنون اأنهم فوق القانون حتى لو رحلت كل �صعوبهم.

يت�صح اأن واقع الدرا�صات واملنهجيات التي تتم يف اإطار التفاعالت ال�صبكية على امل�صتوى الفرتا�صي يدرك اأن تطور 

ال�صبكات �رسيع، واأن تطور املنهجيات ل بد اأن يتواكب مع هذا التطور.

ومن ناحية اأخرى، فاإن واقع ال�صبكات الجتماعية وتنامي دوائرها وات�صاع اأعمالها ميثل �صعوبة يف التكهن   

مب�صتقبلها، وذلك لعتبارين هما:

�رسعة التغريات التي تطراأ على هذه ال�صبكات، وارتباط حتولتها ب�صناعة الربجميات التي تتطور يف عاملنا   - 1

ب�صكل ملحوظ.

كرثة املتفاعلني يف �صياقات ال�صبكات الجتماعية، وكرثة الأفراد الذين ين�صّمون اإليها، الأمر الذي يجعل من   - 2

اإح�صاء العام املا�صي اأو قبل املا�صي �صيئاً جتاوزه الزمن.

ولكن تزايد اجلماعات على ال�صبكات، �صواء يف ال�صياقات العاملية اأو ا�صتغالل هذه ال�صبكات على خلفية   

املوؤ�ص�صي على  اإمكانية ظهور تنظيمات اجتماعية يف �صكلها  التفكري امل�صتقبلي حول  ال�صياقات املحلية، يحفز 

ال�صبكات يف الف�صاء املعلوماتي، وعلى اخل�صو�س منظمات املجتمع املدين. ولي�س معنى ذلك اختفاء هذه املنظمات 

املجتمع  ي�صكل  حيث  موؤ�ص�صي،  ب�صكل  املنظمات  هذه  تفعيل  تزايد  ولكن  احلالية،  الجتماعية  ال�صبكات  من 

الفرتا�صي مدخالً جديداً للتفاعالت التي تخرج عن اإطار املحلية.
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املجتمعات الفرتا�صية و ال�صباب العربي: اأي عالقة ؟

درا�صة �صو�صيولوجية لعالقة  ال�صباب التلمذي

و الطالبي التون�صي باملجتمعات الفرتا�صية

د. حبيب بن بلقا�شم

جامعة امللك �شعود – الريا�ص-اململكة العربية ال�شعودية

Abstract
 The huge and rapid explosion of ICT in recent years made the Internet a king media; 
strong and irreversible. It is now the basis for the emergence of a «new virtual society» whose 
components are set up, while causing unprecedented changes our perception of time and space. 
Indeed, the rapid development of social networks on the Internet raises, today, many questions, 
while the answers are limited and not consistent. Issues related to the specific effects of virtual 
companies on interpersonal relationships, communication, integration and exclusion, trust and 
identity.
 These issues found a few that have actually radical nature: Is the Arab citizen concerned 
with the use of these social networks interning? The use of these virtual networks she promotes 
interaction between people? Can it create new forms of relationship with others? To what extent 
the virtual company can meet the needs of young Arabs?
In Tunisia, there are very few studies on the use of ICT by young people and especially in relation 
to the uses of virtual social networks.
 It is in this perspective that seeks to study in this paper the impact of the uses of virtual 
social networks on the attitudes and behaviors of young Tunisians. Our study is essentially a field 
work. This required us to meet young student, to talk to each other and to know their attitudes and 
vis-à-vis a behavior still nascent phenomenon that is the «virtual society».

مقدمة

يذهب عديد املخت�صني يف جمال الإعالم و الت�صال اإىل اأن  الثورة التي ي�صهدها العامل يف جمال الت�صال   

وتقنيات املعلومات فر�صت واقعا جديدا جعل من العامل قرية كونية تنتقل فيها املعلومات ب�رسعة خارقة. و قد اأدت 

اأ�صبح  قد  و  للمجتمعات.  املكونة  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  املبا�رس على  الأثر  لها  تغيريات كان  اإىل  الت�صالية  الثورة  هذه 

الإنرتنت يف خ�صم هذا الواقع اجلديد �رسورة حياتية ل ميكن ال�صتغناء عنها، واأ�صبح ا�صتثمار فوائده مطمع اجلميع 
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وخا�صة من قبل ال�صباب. و قد اأدى تنامي ا�صتخدام الإنرتنت اإىل �صيوع اأمناط جديدة ومتنامية من ال�صلوكيات والقيم، 

 .
1
ت�صاهم ب�صكل مت�صارع يف التاأثري على البناء القت�صادي وال�صيا�صي والجتماعي للدول.

من هذا املنطلق فاإن درا�صتنا هذه ت�صعى اإىل تناول مو�صوع �صائك ذي اأبعاد متعددة اإذ نرمي اإىل التعرف على ظاهرة 

م�صتحدثة مل تبلور العلوم الإن�صانية و الجتماعية بعد حدودها و خ�صائ�صها انه »املجتمع الفرتا�صي« ، »الذي بداأ 

ي�صكل واقعا ل واقع له �صوى ما تن�صجه الثقافة الرقمية بتقنياتها من روابط تعلقت فيها العالقات الجتماعية 

و حدودها  ال�صا�صة  افرتا�صية ف�صاوؤها  اجتماعية  روابط  لتربز  و معنى  لالإن�صان ح�صا  نب�س  فيها من  مبا  التقليدية 

  .
2
ال�صورة« 

اأن�صاقه    يبدو »انه اأكرث عر�صة اإىل توتر 
3
اإن جمتمعنا احلديث والذي ي�صفه »جورج غريفيت�س« ب»اجليا�س«  

الجتماعية و الثقافية الأ�صلية، لأنه مير اإىل مرحلة مل حتدد كل معاملها بعد. فهو ل يزال يف مفرتق الطرق، تتجاذبه 

اأطراف خمتلفة،  دون اأن تكون له القدرة الذاتية على حماية منظومته«. 

I - ت�صاوؤلت البحث : 

من هنا فاإن احلياة الجتماعية بهذا املعطى اجلديد، هي حياة رقمية اجتماعية على الإنرتنت يف الف�صاء   

التقني، الأمر الذي يفر�س على علماء الجتماع و الأخ�صائيني يف ميدان الت�صال و الإعالم اأن يو�صعوا دائرة اهتماماتهم 

البيئة  يف  الجتماعية  احلقيقة  يدر�س  اليوم  املعا�رس  الجتماع  علم  اإن  الإلكرتوين.  الإن�صاين  املجتمع  بيئة  لت�صمل 

. اإن هذا النتقال ل ميثل يف احلقيقة هروبًا اأو ان�صحابًا بل ميثل 
4
الفرتا�صية من خالل لغة ورموز جديدة رقمية ورمزية

بيئة افرتا�صية حقيقية تتم خالل فاعلني يف الف�صاء اللكرتوين. وانطالقا من هذا الف�صاء اجلديد ملجتمع جديد هناك 

بع�س  الت�صاوؤلت التي تطرح نف�صها باإحلاح : 

◊ ما مدى انخراط املواطن العربي و بالتحديد ال�صاب التون�صي يف املجتمعات الفرتا�صية ؟ 	

◊ هل ميكن اأن تولد ال�صبكات الجتماعية على الإنرتنت  اأ�صكال جديدة من العالقة مع الآخر، هذه العالقة 	

التي كانت تن�صج تفاعالتها �صمن ف�صاءات اجتماعية معروفة كالأ�رسة و ال�صارع و املدر�صة و ال�صاحات العامة و 

الأ�صواق...؟ 

◊ هل ميكن لهذه العالقات الفرتا�صية اأن تعو�س و/اأو تكمل العالقات املبا�رسة يف املجتمع التقليدي؟ 	

◊ اإىل اأي حد ميكن لهذه العالقات الفرتا�صية اجلديدة اأن تلبي حاجات النا�س و خا�صة من ال�صباب العربي الذي 	

ي�صعى ل�صبب اأو لآخر اأن يتمل�س من كافة ال�صلطات التقليدية ؟  

◊ اإذا �صلمنا بوجود روابط و عالقات اجتماعية افرتا�صية عرب ال�صبكات الجتماعية على الإنرتنت، 	

فاإن ال�صوؤال امللح الذي يفر�س نف�صه هو مدى تاأثري هذه الروابط الفرتا�صية على القيم الأخالقية ال�صائدة كاحلب 
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و ال�صدق و الثقة و الوفاء و ال�صداقة و الأ�رسة ...؟

II - منهجية البحث :

اعتمدنا يف مرحلة اأوىل من هذا البحث املنهج الو�صفي م�صتخدمني املدخل الوثائقي وذلك لتقييم كافة   

ما ن�رس من معارف اأو حقائق تتعلق مبو�صوع البحث اإ�صافة اإىل تف�صريها ومقارنتها للو�صول اإىل تعميمات ب�صاأن هذه 

الظاهرة امل�صتحدثة التي تتعلق باملجتمعات الفرتا�صية.  

الذي  الكمي  باملنهج  الأول  يتعلق  متكاملني.  منهجني  اعتماد  اإىل  بحثنا  من  ثانية  مرحلة  تدرجنا يف  ثم   

حاولنا من خالله قيا�س بع�س الظواهر التي تتعلق بر�صد ا�صتخدام ال�صباب التلمذي و الطالبي التون�صي لتقنيات 

الت�صال و الإعالم و التجهيزات و تواتر ال�صتخدام و مدى النفاذ اإىل خدمات الإنرتنت و ميادين ال�صتخدام. بينما حاولنا 

من خالل املنهج الكيفي  حتليل مواقف ال�صباب العربي ) التون�صي (  من هذه الظاهرة امل�صتحدثة األ و هي املجتمعات 

الفرتا�صية و التعرف خا�صة على متّثالتهم لدورهم  يف هذه الف�صاءات الإلكرتونية اجلديدة.

11 ال�صتبيان :.

التي  املالئمة  التقنية  اعتقادنا  و هي بح�صب  للبحث  ال�صتبيان كتقنية   درا�صتنا هذه على  اعتمدنا يف   

متكننا من حتقيق الأهداف التي ن�صبو اإليها يف هذا البحث. و يت�صمن ال�صتبيان حمورين اأ�صا�صني. يتعلق اجلزء الأول 

بينما  بتون�س.  بولية منوبة  الطالبي  و  التلمذي  ال�صباب  لدى  الإنرتنت  ا�صتعمالت  اأهم  بتحديد  باأ�صئلة تهتم  منه 

طرحنا يف املحور الثاين اأ�صئلة تتجاوز اجلانب الو�صفي  لتحليل مواقف امل�صتجوبني و معرفة ت�صوراتهم و اآرائهم يف 

هذا  اخل�صو�س .

وطرحنا يف ا�صتبياننا جمموعة من الأ�صئلة املنظمة و املبوبة اإىل جملة من امل�صتجوبني. و قد راوحنا بني   

املجال  تف�صح  اأنها  منطلق  من  �رسورية  و  مهمة  كانت  املفتوحة  فالأ�صئلة  املغلقة.  الأ�صئلة  و  املفتوحة  الأ�صئلة 

للم�صتجوب كي يعرب بحرية عن اآرائه يف خ�صو�س ق�صية تختلف فيها الآراء و تت�صعب. و كان من ال�رسوري فتح هذا 

املجال من احلرية للبحث عن الدوافع و الأ�صباب و النعكا�صات و العوائق التي ت�صاحب ظاهرة املجتمعات الفرتا�صية 

يف عالقتها بال�صباب التون�صي. كما راأينا من ال�رسوري طرح هذه الأ�صئلة املفتوحة ملعرفة خلفيات بع�س املواقف و 

التمثالت املتعلقة باملو�صوع. ويف املقابل ا�صتملت ا�صتمارتنا على جملة من الأ�صئلة املغلقة التي كان الهدف منها 

قيا�س بع�س ال�صتخدامات املتعلقة بالإنرتنت. 

21 تكوين العينة : .

اأن هذا البحث امليداين هو نتاج جمهود فردي هدفه البحث يف عالقة فئة  اإىل  البداية  الإ�صارة يف  لبد من   

اجتماعية معينة من املجتمع التون�صي بالفرتا�صي،  و كان هدفنا يف البداية القيام ببحث ي�صمل عينة ممثلة لل�صباب 

التون�صي ب�صفة عامة غري اأن عامل الوقت و الإمكانيات حالت دون حتقيق هذا الهدف. لذلك اقت�رسنا يف هذه املرحلة 

من البحث على عينة من ال�صباب املدر�صي و الطالبي بولية منوبة ) ال�صاحية الغربية لتون�س العا�صمة (.
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و قد قمنا يف هذا الإطار بتوزيع 350 ا�صتبيانا مل نح�صل بعد اأكرث من �صهر اإل على 273 اإجابة و هو ما يعني 78 باملائة 

اأنها غري �صاحلة لال�صتغالل  لأننا قدرنا  الإجابات مت حذف 14 منها  التثبت من  و بعد  املوزعة.  ال�صتمارات  من جملة 

ترتاوح  ممن  منوبة  ولية  من  طالبا  و  تلميذا   259 هي  الدرا�صة  لهذه  النهائية  العينة  فاإن  لذلك  خمتلفة.  لأ�صباب 

اأعمارهم بني 15 و 25 �صنة. و قد اأجريت هذه ال�صتبيانات خالل الثالثية الأخرية من ال�صنة اجلامعية 2009 و حتديدا يف 

الفرتة الفا�صلة بني 20 اأفريل و 29 ماي. و قمنا باإجناز اأغلب ال�صتجوابات بطريقة مبا�رسة وجها لوجه ، غري اأن هناك 

بع�س التالميذ اأو الطلبة من خريوا ) ب�صبب �صغط المتحانات يف تلك الفرتة ( الإجابة عن الأ�صئلة  مبفردهم واإرجاع 

ال�صتبيان يف وقت لحق.

و حاولنا اختيار العينة على اأ�ص�س علمية ومو�صوعية تتعلق مبراعاة توزيع ال�صباب الطالبي و املدر�صي  وفق جمموعة 

من املتغريات التي راأينا اأنها ميكن اأن تكون دالة يف ر�صد بع�س الظواهر املتعلقة باملو�صوع. 

و قد كان توزيع العينة كالآتي :

اجلدول رقم 1 : عينة البحث ح�صب اجلن�س

الن�صبة %العدداجلن�س 

10440،2ذكور
15559،8اإناث

259100املجموع

اجلدول رقم 2 : عينة البحث ح�صب ال�صن

الن�صبة %العددال�صن

1511946 – 19 �صنة
2014054 – 25 �صنة 

259100املجموع

اجلدول رقم 3 : عينة البحث ح�صب الخت�صا�س

الن�صبة %العددالخت�صا�س

16563،70الخت�صا�صات العلمية
9436،3الخت�صا�صات الأدبية 

259100املجموع
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املقابلة و املالحظة امل�صاركة: 

اإن ر�صد ظاهرة عالقة ال�صباب بالعامل الفرتا�صي ل ميكن قطعا ح�رسها فيما ميكن اأن تقوله عينة �صغرية   

مع  املقابالت  من  جملة  على  باملو�صوع  املتعلقة  للم�صائل  حتليلنا  يف  اعتمدنا  لذلك  حمدودة.  فرتة  يف  ال�صباب  من 

ال�صباب يف اإطار عملنا مبعهد ال�صحافة و علوم الأخبار بتون�س. كما اعتمدنا يف درا�صتنا لهذا املو�صوع على ما يعرب 

عنه علماء الجتماع باملالحظة امل�صاركة Observation participante فانتماوؤنا اإىل اجلامعة التون�صية كاأ�صتاذ باحث 

يف معهد ال�صحافة و علوم الأخبار منذ �صنوات عديدة و مهمتنا كمن�صق للدرو�س الفرتا�صية  و �صهادة الإعالمية 

والإنرتنت باملعهد و كذلك كم�صوؤول و منتج “لدر�س اإلكرتوين عن بعد” باجلامعة الفرتا�صية بتون�س منذ 2005، كل 

هذه الوظائف املتعلقة بتوظيف التكنولوجيات احلديثة لالإعالم  و الت�صال مكنتنا من مواكبة هذه الظاهرة عن قرب 

واحلديث ب�صكل مبا�رس ) مقابالت �صخ�صية ( اأو غري مبا�رس مع العديد من ال�صباب الطالبي من خمتلف الخت�صا�صات 

و اجلهات و بالتايل مكنتنا من التعرف على واقع معقد يتداخل فيه التقني بالإن�صاين...

و كانت هذه احلوارات و املتابعات و املالحظات مفيدة بالن�صبة لنا لإثراء و اإ�صالح ما جاء يف بحثنا امليداين عرب   

ال�صتبيان و كذلك عرب املقابالت التي رغم اأهميتها تبقى حمدودة و ر�صمية و م�صطنعة يف بع�س الأحيان.

III - يف مفهوم املجتمع الفرتا�صي : 

نتيجة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  املا�صي  القرن  من  الثمانينات  يف  الفرتا�صية  املجتمعات  ظهرت   

ل�صتخدام الإنرتنت يف اجلامعات ومراكز البحث ونتيجة كذلك لل�صعبية التي اكت�صبتها نظم املذكرات الإلكرتونية 

 .
5
يف ذلك الوقت

و يعترب هوارد رينجولد، اأول من قدم تعريفا للمجتمعات الفرتا�صية يف كتابه Les communautés virtuelles الذي 

 : »جمموعات اجتماعية-ثقافية تن�صاأ عرب ال�صبكات املعلوماتية 
6
ن�رس يف عام 1993 حيث بنّي اأن هذه املجتمعات هي 

وت�صم عددا كافيا من الأفراد. هوؤلء الأفراد ي�صاركون يف حوارات لبع�س الوقت، وي�صاهمون بذلك يف خلق �صبكة من 

الأفراد،   : هي  الفرتا�صي  املجتمع  عنا�رس  فاإن   ، رينجولد  وح�صب   .« الويب  ف�صاء  م�صتوى  على  الإن�صانية  العالقات 

الزمان.  يف  ديناميكية  عملية  وفق  البع�س  بع�صها  مع  تتفاعل  العنا�رس  هذه  والأهداف.   ، الجتماعية  والعالقات 

رينجولد اأبرز كذلك تنوع الأ�صكال والأحجام يف املجتمعات الفرتا�صية واأكد على اأن هذه املجتمعات تن�صاأ على اأ�صا�س 

 .
7
العالقات ال�صخ�صية

املجتمعات  لهذه  والتكنولوجي  الجتماعي  املقّومني  على  احلقيقة  يف  رينجولد  هوارد  تعريف  يركز  و   

الفرتا�صية ، فهي تن�صاأ اأ�صال بفعل الدافع الجتماعي ) جتمعات اجتماعية ( يف بيئة التكنولوجيا )�صبكة املعلومات( 

بعدد كاف من امل�صاركني والأع�صاء ، وي�صتمرون يف تفاعلهم الجتماعي رقميا لوقت كاف من الزمن ، يكفل لهم بناء 

 .
8
�صبكات من العالقات ال�صخ�صية واجلماعية املتبادلة يف الف�صاء الفرتا�صي الكوين

 اأدخل بُعدا اآخر لهذه التعريفات، حيث اأكد على اأهمية »البيئات 
9
كيو  )مدير ق�صم الإعالم واملعلوماتية يف اليون�صكو(
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الفرتا�صية الفردية« التي ت�صكل املجتمعات الفرتا�صية. وهذا يعني اأنه يجب عدم جتاهل العالقة بني الإن�صان والآلة. 

هذه العالقة تتداخل بني الأفراد يف ظل العالقات الجتماعية. 

، ) اأ�صتاذ يف ق�صم القت�صاد، بجامعة الكيبيك يف مونرتيال – كندا(، 
10

 .Harvey، P.Lاأما بيري ليونارد هاريف  

املجتمعات الفرتا�صية هي جمموعات من الأفراد، خمتلفة من حيث احلجم وال�صكل، تتفاعل مع   “  : اأن  فهو يعترب 

بع�صها البع�س من خالل نظم الت�صالت العاملية داخل حدود معينة، رمزية اأو وهمية ”. 

 اأن مفهوم 
11

و يرى الدكتور ر�صا عبد الواجد اأمني ) اأ�صتاذ الإعالم  بجامعة مملكة البحرين و جامعة الأزهر (  

، يرتبط بظهور  اإعالمي جديد  ات�صالية جديدة وواقع  اأمناط  اإىل  ال�صنوات الأخرية لي�صري  املجتمع الفرتا�صي ظهر يف 

و�صائل م�صتحدثة من الإعالم اأو ما ا�صطلح عليه ب) الإعالم اجلديد ( ، الذي يقوم اأفراد املجتمع بالدور الأكرب يف اإنتاجه 

وبثه على �صبكة الويب ، وهو الأمر الذي اأحدث تغيريات جذرية يف العالقة بني اأطراف العملية الت�صالية ، و�صمح بتبادل 

الأدوار بني كل من املر�صل وامل�صتقبل ، وق�صى على مفهوم الت�صال اأحادي الجتاه الذي يقوم فيه القائم بالت�صال و 

حار�س البوابة الإعالمية بالتحكم يف نوعية وحجم املعلومات التي متر عرب قنوات الت�صال ، لتظهر مفاهيم جديدة 

متعلقة بالت�صال مزدوج الجتاه ، والت�صال متعدد الجتاه الذي وفره الإعالم الإلكرتوين املنت�رس عرب ف�صاء الإنرتنت.

املجتمع  تطبع  التي  الأ�صا�صية  ال�صمة  اأن   
12  

اجلمو�صي جوهر  التون�صي  الجتماع  علم  اأ�صتاذ  يعتقد  و   

يف  تتزاحم   التي  ال�صطناعية  الأقمار  حركة  �صمن  اأخرى  جمتمعية  �صبكات  ي�صل  اأن  على  قدرته  هي  الفرتا�صي 

الف�صاء لت�صل الأفراد فيما بينهم على ار�س املعمورة يف ملح الب�رس و يف �رسعة الربق. و يرى اأن املجتمع الفرتا�صي ميثل 

حاليا اكرب �صبكة جمتمعية عرب تاريخ الب�رسية، تتنوع تركيبته من الأفراد اإىل املنظمات و املوؤ�ص�صات، وهو دائما يف منو و 

. و يذهب الأ�صتاذ اجلمو�صي يف كتابه املجتمع الفرتا�صي، اإىل اأن هذا النتقال من املجتمع التقليدي 
13

تزايد م�صتمرين 

اإىل جمتمع افرتا�صي �صبكي قد اأدى اإىل  انتقال مفاجئ يف حركة جمتمعنا قد اأربك يف احلقيقة  التوازنات الجتماعية 

واأحدث بلبلة يف �صريورة املجتمع و طرح اإ�صكاليات حمرية.

IV- ف�صاءات املجتمع الفرتا�صي : 

ي�صمح مبمار�صة كافة  رحبا  الفرتا�صي ميثل ف�صاء  املجتمع  اأن  اإىل  اأمني  الواجد  ر�صا عبد  الأ�صتاذ  يذهب   

 ، جديدة  �صداقات  وتكوين   ، الآخرين  مع  كاملحادثة   ، الواقعي  العامل  يف  الإن�صان  ميار�صها  التي  الت�صالية  الأ�صكال 

وممار�صة البيع وال�رساء ، واإن�صاء امل�صاحات اخلا�صة بكتابة الآراء ال�صخ�صية واملقالت ، ون�رس ال�صور وملفات الفيديو 

كاملدونات ، اأو املنتديات ، اأو ما هو اأبعد من ذلك يف بع�س الن�صخ املطورة من العوامل الفرتا�صية كارتداء وتغيري املالب�س، 

وال�صفر عرب الطائرة ، واإن�صاء وت�صييد البيوت واملنازل اخلا�صة يف العامل الفرتا�صي. و يف خ�صم هذا الواقع ال�صبكي 

 :
14

ميكن تق�صيم ف�صاءات املجتمعات الفرتا�صية على الإنرتنت اإىل نوعني اثنني
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31 النوع الأول من الف�صاءات.

هو ذاك الذي يقوم على التفاعل بني الأفراد امل�صاركني فيه عرب التوا�صل املبا�رس و الفوري  اأو غري املبا�رس و   

ي�صمن هذا النوع مل�صتعمليه اإمكانية تبادل الآراء و الأفكار و امللفات و املعلومات كما ي�صمح للم�صرتكني اأن يكونوا 

فاعلني عن طريق التعليق و الإ�صافة و امل�صاركة الفاعلة. و يندرج يف هذا النوع من الف�صاءات الفرتا�صية :

ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية :

التي تدعم  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  انت�رست يف  التي  الإلكرتونية  ال�صبكات الجتماعية  املواقع و  و هي   

مبو�صوعات  تهتم  التي  املختلفة  املجموعات  وتكوين  جدد،  اأ�صدقاء  عن  والبحث  القدامى  الأ�صدقاء  مع  التوا�صل 

مت�صابهة. و لعل اأهم هذه ال�صبكات هي �صبكة الفي�صبوك Facebook وهي �صبكة اجتماعية على الإنرتنت  اأن�صاأها 

ال�صاب مارك زوكربريج  من م�صاكن الطلبة يف جامعة هارفارد يف �صباط )فرباير( عام 2004، وكان الهدف منه، اإن�صاء 

�صبكة اجتماعية لزمالئه يف اجلامعة حيث يتبادلون من خاللها اأخبارهم و�صورهم واآراءهم. 

واأمام ازدياد �صعبية املوقع كان من املنطقي اأن يقرر زوكربريج الذي عرف بولعه ال�صديد بالإنرتنت، اأن يفتح   

امل�صرتكني، فقد  بعدد  تقفز �رسيعاً  والأرقام  احلني  ذلك  ومنذ  ذلك.  يرغب يف  املوقع لكل من  وامل�صاركة يف  الت�صجيل 

.
15

اأ�صبح ترتيبه الرابع عامليا على مقيا�س اإليك�صا لرتتيب املواقع العاملية بعد كل من ياهو وجوجل ويوتيوب

: les blogs املدونات

املدونة الإلكرتونية هي جمموعة من املعلومات املن�صورة على �صفحات موقع واب، ت�صمح برجمتها التقنية   

لأي اأحد باإر�صال معلومات اإىل ذلك املوقع ب�صفة تلقائية وتفاعلية ثم تدرج ب�صفة منظمة ت�صاعديا من الأحدث اإىل 

اأو يومية وذلك با�صتعمال الربامج احلا�صوبية اخلا�صة بذلك وهذا  الأقدم«. و تقع عملية حتيني املدونات ب�صفة دورية 

.
16

الأمر ل ي�صتوجب اأي معرفة تقنية متخ�ص�صة من كاتب املدونة بالربجمة اأو تعقيدات التحيني و�صيانة املدونة

 املدونة  على اأنها تطبيق من تطبيقات الإنرتنت، يعمل من خالل نظام 
17

وقد عرفت مو�صوعة ويكبيديا احلرة الإلكرتونية

لإدارة املحتوى، و هو يف اأب�صط �صوره عبارة عن �صفحة واب تظهر عليها تدوينات  موؤرخة و مرتبة ترتيبا زمنيا ت�صاعديا، 

ت�صاحبها اآلية لأر�صفة املداخالت القدمية. 

 : les forums / املنتديات

على  عام  اأو  خا�س  طابع  ذات  اأخرى  مواقع  اأي  اأو  اإعالمية  مواقع  على  تعمل  خا�صة  برامج  عن  عبارة  هي   

�صبكة النرتنت. وت�صمح املنتديات بعر�س الأفكار والآراء يف الق�صايا اأو املو�صوعات املطروحة للمناق�صة على املوقع، 

واإتاحة الفر�صة للم�صتخدمني اأو امل�صاركني بالرد عليها ومناق�صتها فورياً، �صواء كان ذلك مع اأو �صد الآراء اأو الأفكار 

ال�صبط  املنتدى من خالل نظام  امل�صوؤولني على  التي ي�صعها  القيود  با�صتثناء  امل�صاركني  دون قيود على  املطروحة، 
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والتحكم املقام على الربنامج. وتتطلب امل�صاركة يف هذه املنتديات ت�صجيل بع�س البيانات ال�صخ�صية للم�صرتكني 

 ويحق للزائر بعد ذلك طرح املوا�صيع والأ�صئلة 
18

فيها اأولً وب�صفة خا�صة ال�صم وكلمة املرور وعنوان الربيد الإلكرتوين

املنتديات  ت�صمل  وقد  املطروحة.  والآراء  املو�صوعات  على  التعليق  اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة  طرحها،  ويريد  تهمه  التي 

اأو عدة موا�صيع كالقت�صاد وال�صيا�صة والتاريخ. و هي اإحدى الو�صائل  و�صاحات احلوار مو�صوعاً واحداً كالأمن مثالً، 

.
19

اجلديدة لت�صكيل الراأي العام جتاه الق�صايا املختلفة 

غرف الدرد�صة :

غرف الدرد�صة هي جتمع ب�رسي اإلكرتوين يبداأ بني اثنني اأو اأكرث ويتم الت�صال والتفاعل بينهم ب�صكل مبا�رس   

جهاز  ومنها  ال�رسورية،  اللوازم  وجود  ب�رسط  والكلمة  وال�صورة  بال�صوت  اأو  فقط،  الكلمة  اأو  بال�صوت  �صواء  وحي 

.
20

الكمبيوتر و الت�صال عرب النرتنت و الكامريا لدى جميع اأطراف املحادثة 

علي  املقابالت  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  لو�صف  الأول  املقام  يف  املحادثة  غرف  اأو  الدرد�صة  غرفة  ت�صتخدم  و   

الإنرتنت التي تكون يف �صكل حوارات بني اأ�صخا�س ب�صفة متزامنة. و تعترب الدرد�صة على النرتنت و�صيلة ات�صال بني 

الأفراد املوجودين يف نف�س غرفة الدرد�صة عن طريق اإر�صال الر�صائل الن�صية. و ت�صتخدم بع�س غرف الدرد�صة مثل ياهو 

كالً من الر�صائل الن�صية وال�صوتية يف وقت واحد. واأقدم �صكل من اأ�صكال غرف الدرد�صة هي التي تعتمد الر�صائل 

الن�صية.

و قد اأ�صبحت اليوم اأغلب غرف الدرد�صة تت�صمن و�صائل الت�صالت ال�صمعية والب�رسية، بحيث ميكن للم�صتخدمني 

يف الواقع اأن يروا بع�صهم البع�س. 

جمموعات الأخبار :

تعّد جمموعات الأخبار �صكالً من اأ�صكال املناق�صة عرب الإنرتنت حيث يجتمع جمموعة من النا�س لديهم   

على  ال�صيا�صية.  وال�صوؤون  الكوميدية  الق�ص�س  اإىل  الربامج  من  بداية  �صيء  للحديث عن كل  اهتمامات م�صرتكة 

خالف ر�صائل الربيد الإلكرتوين التي تكون ظاهرة فقط للمر�صل وامل�صتلمني الذين مت حتديدهم. و ميكن قراءة ر�صائل 

جمموعة الأخبار بوا�صطة اأي �صخ�س يقوم بعر�س املجموعة التي يتم ن�رس هذه الر�صائل فيها. ويعترب اإن�صاء ر�صالة 

اإر�صال الر�صالة اإىل  اإخبارية مثل كتابة ر�صالة بريد اإلكرتوين، لكن يف هذه احلالة تتم الكتابة جلمهور اأكرب. وبدلً من 

جمموعة �صغرية من امل�صتلمني، يتم ن�رسها اإىل جمموعة اأخبار عامة، وميكن اأن يقراأها اأي �صخ�س يقوم بال�صرتاك يف 

.
21

جمموعة الأخبار هذه

41 النوع الثاين من ف�صاءات املجتمع الفرتا�صي.

هو ذاك الذي ن�صميه باملجتمعات الفرتا�صية الكاملة على �صبكة الواب و هي كما ي�صري الدكتور ر�صا عبد   

الواجد اأمني، تلك املواقع الإلكرتونية التي حتاول حماكاة العامل الواقعي من خالل اإتاحة عدد من اخليارات املتعددة اأمام 
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امل�صتخدمني متكنهم من ممار�صة تفا�صيل متعددة وكاأنهم يف العامل احلقيقي من بيع و�رساء وارتداء مالب�س وال�صفر 

عرب الطائرات وغريها وجني الأموال واإن�صاء البيوت وال�رسكات، مبا يف ذلك من اإن�صاء جمتمعاتهم اخلا�صة بن�رس اأفكارهم 

ومن  بامل�صتخدمني.  اخلا�صة  وال�صفحات  املدونات  اإن�صاء  اإمكانية  من خالل  اآخرين  مع  امل�صرتكة  الهتمامات  وتبادل 

:
22

الأمثلة على هذا النوع من املجتمعات الفرتا�صية 

جمتمع احلياة الثانية  : 

هي حياة افرتا�صية ثالثية الأبعاد ، انطلقت على �صبكة الإنرتنت عام 2003، ومت تطويرها من قبل �رسكة لندن   

املحدودة ، وهي �رسكة اأمريكية خا�صة مقرها �صان فران�صي�صكو ، ويقول املوقع جمتمع احلياة الثانية اإن هذا العامل 

الفرتا�صي املعروف باحلياة الثانية اأن�صاأه �صكانه ، وجذب الأنظار يف اأواخر 2006 ، وبدايات 2007 . وهو العامل املوازي الذي 

بداأت فكرته كلعبة اإلكرتونية من األعاب الفيديو يف الإنرتنت عام 1999، ثم حتولت اإىل م�رسوع حياة افرتا�صية تقوم على 

. 
23

حماكاة العامل احلقيقي

      وتقوم فكرة هذا املجتمع املتكامل يف �صبكة الويب على اأن يقوم ال�صاكن اأو امل�صتخدم باختيار ا�صمه يف هذه احلياة 

بدل من احلياة الواقعية التي ل ميكنهم فيها اختيار اأ�صمائهم ، وكذلك اختيار ال�صخ�صية الفرتا�صية ذات املالمح ، 

وقد تكون قريبة من املالمح احلقيقية يف العامل الواقعي وقد ل تكون ، ثم ميار�س احلياة بكافة تفا�صيلها كما هي يف 

الن�صخة احلقيقية ، في�صتطيع امل�صتخدم امل�صي والطريان وال�صباحة والتفاعل مع الآخرين بكافة �صوره ، مبا يف ذلك 

التعامالت املالية.

و طبقا لتقديرات مار�س 2008 فاإن 13 مليون �صخ�س �صجلوا ان�صمامهم لعامل احلياة الثانية الفرتا�صي،   

و�صارعت كثري من الدول يف افتتاح �صفارات لها يف احلياة الثانية ، وتعد ال�صويد اأول دولة تقوم بذلك ، كما يوجد العديد 

من ال�رسكات التي قامت ب�رساء جزر وتقوم من خالل موقعها الت�صويق ملنتجاتها والبيع بالفعل للعمالء من قاطني 

  .
24

احلياة الثانية ، مثل �رسكة ني�صان ، و�رسكة اأديدا�س ، وتويوتا ، وفنادق �صتاروود هوتلي�س 

ومن املواقع واملوؤ�ص�صات الإعالمية العربية فاإن اأول موؤ�ص�صة ت�صيد جزيرة يف تلك احلياة ) اإ�صالم اأون لين ( . ورمبا يعود 

قلة ن�صبة املوؤ�ص�صات العربية والأفراد العرب يف هذا املجتمع الفرتا�صي كونه – حتى الآن – ل يدعم اللغة العربية ، 

 . 
25

ول يحمل خيارات التعامل بها من خالل الواجهة الرئي�صية للموقع الذي ي�صم جمتمع احلياة الثانية

V - البحث امليداين : قراءة يف عالقة ال�صباب التون�صي باملجتمع الفرتا�صي

نحاول يف الفقرات املتوالية اأن ن�صتعر�س باخت�صار اأهم النتائج التي تو�صلنا اإليها من خالل البحث امليداين   

الذي حاولنا اأن  نر�صد فيه ا�صتخدامات ال�صباب التلمذي و الطالبي بولية منوبة ) تون�س ( لالإنرتنت ب�صفة عامة و 

عالقته باملجتمعات الفرتا�صية ب�صفة خا�صة و معرفة اأثر هذه الثقافة الرقمية اجلديدة  يف �صلوكاته. كما �صنحاول 

فيه من  ما  و  الجتماعي  التبادل  اأ�صكال  التقليدية، من خالل �صمور  الجتماعية  الروابط  الفرتا�صي يف  اأثر  معرفة 

تفاعالت رمزية ت�صتند اإىل العالقات الجتماعية املبا�رسة. 
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51 تون�س : ف�صاء منا�صب للتعر�س اإىل التكنولوجيات احلديثة لالت�صال .

بينت الدرا�صة ال�صو�صيولوجية التي قمنا بها اأن اأغلب ال�صباب املدر�صي و اجلامعي بتون�س يولون اأهمية   

كربى للتكنولوجيات احلديثة لالت�صال و يتجلى هذا الهتمام من خالل جملة من املوؤ�رسات. فقد �رسح  63 ٪  من الذين 

�صملهم ال�صتجواب اأنهم ميلكون حا�صوبا مبنازلهم و �رسح )76،5٪( من العينة اأن موؤ�ص�صاتهم العلمية ) املعهد اأو 

اجلامعة ( ت�صع حتت ت�رسفهم قاعات خم�ص�صة لالإعالمية و الإنرتنت. 

اإذا ما متت مقارنتها بن�صبة انت�صار احلوا�صيب لدى الأ�رس  و تعترب ن�صبة امتالك احلوا�صيب بالن�صبة للعينة مرتفعة 

. اأما بالن�صبة اإىل عدد احلوا�صيب لكل 100 �صاكن، فهي يف 
26

التون�صية، حيث ل تتجاوز 13.1 ٪ اإىل موفى �صنة 2008 

تون�س بلغت  10.58٪ اإىل حدود �صهر جويلية من �صنة 2009 . و لئن بلغت ن�صبة امتالك عائالت الطلبة و التالميذ 

.
27

املبحوثني جلهاز احلا�صوب 63 ٪ فاإن ن�صبة توفر احلوا�صيب يف اجلامعات التون�صية قد بلغت يف بداية 2009 ن�صبة ٪100

اأنهم جمهزون باملعدات املتعلقة  اأجهزة كمبيوتر  اأغلب امل�صتجوبني الذين ميتلكون  اأخرى �رسح  من جهة   

بالإعالمية كالفال�س دي�صك )71٪( و اآلة الن�صخ ) 66،26٪(. ويف املقابل تظل ن�صبة التالميذ و الطلبة املالكني لآلت 

الكامريا  ) 35٪( و ال�صكانري  scanner ) 14،11٪(   قليلة و حمت�صمة مقارنة مع بقية املعدات الإعالمية الأخرى.

اأّما بالن�صبة للربط ب�صبكة الإنرتنت فقد اأعلن حاوىل ) 54٪( من الذين ميتلكون اأجهزة حا�صوب مبقر �صكناهم اأنهم 

مرتبطون ب�صبكة النرتنت. و هي ن�صبة تتجاوز مرة اأخرى ن�صبة الأ�رس التون�صية املرتبطة ب�صبكة النرتنت، حيث مل 

2008. و رغم اأن ن�صبة الأ�رس التون�صية املرتبطة ب�صبكة النرتنت تعد حمدودة فاإن هذه 
28

تتجاوز 5 ٪ يف موفى �صنة 

املحدودية ل تعك�س ن�صبة م�صتعملي الإنرتنت يف تون�س، حيث ارتفع عدد م�صتعمليه �صنة 2009 اإىل اأكرث من ثالثة 

 اأي ما يعادل تقريبا ثلث ال�صكان. 
29

ماليني م�صتخدم من جمموع ال�صكان التون�صيني

61 ال�صباب التون�صي و النرتنت : .

تبني الدرا�صة امليدانية اأن قرابة 60٪ من اأفراد العينة ي�صتخدمون الإنرتنت ب�صفة منتظمة و يومية، يف حني   

عرب حاويل ثلث امل�صتجوبني اأنهم ي�صتخدمون الإنرتنت اأ�صبوعيا، يف حني نالحظ اأن اأقلية �صئيلة من ال�صباب املدر�صي 

و اجلامعي عربت عن كونها ل ت�صتخدم الإنرتنت اإل يف منا�صبات قليلة  ٪6.56. 

اجلدول رقم 4 : ن�صبة اإبحار ال�صباب املدر�صي و اجلامعي عرب الإنرتنت

الن�صبة %العددمعدل ا�صتخدام الإنرتنت 

15459.46يوميا

8030.88اأ�صبوعيا

176.56اأحيانا
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83.10اأبدا

259100املجمـوع

وقد ك�صفت الدرا�صة عن اأن الذكور اأكرث من الإناث ا�صتخداماً لالنرتنت، حيث اأعلن ) 70.19٪( من الذكور   

اأن  ( بالن�صبة لالإناث. و يف ال�صياق نف�صه بينت درا�صتنا امليدانية  اأنهم ي�صتخدمون الإنرتنت يوميا مقابل ) ٪52.25 

الإنرتنت حيث عرب  ا�صتخدام  انتظاما يف  الأكرث  الطلبة هم  الذين هم يف جزء كبري منهم من  و  الأكرب �صنا  ال�صباب 

)62.1٪( من الفئة العمرية  20 – 25 �صنة اأنهم يبحرون على الإنرتنت يوميا  يف حني مل تتجاوز هذه الن�صبة 56 ٪ 

بالن�صبة للفئة الأقل عمرا ) 15 – 19 �صنة(. 

و يبدو اأن عدم امتالك  37 ٪ من اأفراد العينة لأجهزة حا�صوب مبحل �صكناهم و افتقار اأكرث من 66٪ من   

العينة امل�صتجوبة للربط بالإنرتنت يف منازلهم مل مينعهم من الإبحار يف ال�صبكة عرب الف�صاءات العمومية لالإنرتنت، 

بحثا عن فر�س واإ�صافات مل يجدوها يف ال�صكن العائلي، اأو ال�صكن اجلامعي، اأو حتى يف موؤ�ص�صاتهم اجلامعية خارج 

اإطار الدرو�س.

و قد بني اأ�صتاذ علم الجتماع جوهر اجلمو�صي يف درا�صة ميدانية قام بها يف �صنة 2004 اأن هذه امل�صاحات   

اأو»املراكز العمومية  اأ�صماء خمتلفة، مثل »نوادي النرتنت«، مراكز النرتنت«، »مقاهي النرتنت«  التي يطلقون عليها 

لالإنرتنت«... بداأت تكت�صح امل�صاحات، و توؤ�ص�س مل�صاحات جديدة للمعرفة و لت�صكيل ثقافة املجتمع التون�صي. و بداأت 

هذه املحالت تفتح لها موقعا بني املحالت التجارية يف اأف�صل املناطق و اكرب ال�صوارع يف العا�صمة و املدن الكربى، و 

حتى يف القرى ال�صغرية. 

و تناف�س هذه املحالت، من حيث العدد، �صبكة دور ال�صباب و الثقافة و املكتبات العمومية، التي مت بعثها   

يف تون�س على امتداد اأكرث من خم�صني �صنة من ال�صتقالل. و يبدو اأن هذه املحالت قد ك�صبت معركة املناف�صة يف 

ا�صتقطاب اجلمهور، و ال�صباب منه خا�صة، على ح�صاب الف�صاءات التقليدية للثقافة و ملمار�صة الن�صاط ال�صبابي، 

. كما بني الأ�صتاذ اجلمو�صي اأن  اأكرث من 60٪ من  الطلبة يف تون�س 
30

التي ت�صهد تراجعا ملحوظا لإقبال ال�صباب عليها

يرتادون هذه الف�صاءات العمومية لالإنرتنت.

71 مدى انخراط ال�صباب يف ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية :.

يبني  اجلدول رقم )5( اأن اأكرث من ثلثي عينة البحث هم اأع�صاء يف اإحدى ال�صبكات الجتماعية املختلفة،   

وك�صفت الدرا�صة اأن ع�صوية الذكور يف هذه ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية قد فاقت بقليل ن�صبة ع�صوية الإناث، 

حيث بلغت الن�صبة 64.42 ٪ لدى الذكور مقابل 61.29٪ لدى الإناث.
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اجلدول رقم 5 : ع�صوية ال�صباب يف ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية

الع�صوية يف ال�صبكات 

الفرتا�صية
الن�صبة %عدد الإناثالن�صبة %عدد الذكور

العدد 

اجلملي

الن�صبة 

العامة

نعم، منخرط يف اإحدى 

ال�صبكات 
6764.429561.2916262.55

ل ، ل�صت ع�صوا يف 

اإحدى ال�صبكات 
3735.586038.719737.45

104100155100259100املجمـوع

و اأظهرت الدرا�صة امليدانية اأن ن�صبة الع�صوية يف ال�صبكات الفرتا�صية لدى ال�صباب الأ�صغر �صنا و نعني   

بذلك الفئة العمرية ) 15 – 19 �صنة ( و هم اأغلبهم من التالميذ باملعاهد الثانوية قد فاقت ن�صبة ال�صباب يف الفئة 

الثانية من 20 – 25 �صنة، حيث بلغت هذه الن�صبة 64.7 ٪ للفئة الأوىل و 60.7 ٪ للفئة الثانية. 

اجلدول رقم 6 : توزيع ن�صب الع�صوية يف املجتمعات الفرتا�صية ح�صب متغري ال�صن

الع�صوية يف ال�صبكات 

الفرتا�صية

 19 – 15
�صنة

العدد اجلمليالن�صبة %20 – 25 �صنةالن�صبة %
الن�صبة 

العامة

اإحدى  يف  منخرط  نعم، 

ال�صبكات 
7764.78560.716262.55

يف  ع�صوا  ل�صت   ، ل 

اإحدى ال�صبكات 
4235.35539.39737.45

119100140100259100املجمـوع

اجلدول رقم 7 : توزيع ال�صبكات الجتماعية امل�صتخدمة لدى ال�صباب

الن�صبة %العدد ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية

12778.40الفي�صبوك 

3521.60�صبكات اأخرى : 

162100املجموع



7
2

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الفي�صبوك    �صبكة  يف  املنخرطني  من  هم  ال�صبكات  هذه  يف  الأع�صاء  اأغلب  اأن  ال�صتبيان  نتائج  بينت  و   

)78.4٪( بينما مل تتجاوز ن�صبة الذين ينخرطون يف �صبكات اأخرى �صوى ) 21.6٪(. و يرجع اأحد اخلرباء جناح  الفي�صبوك  

رغم املناف�صة لع�رسات املواقع لل�صبكات الجتماعية اإىل عدد التطبيقات التي ي�صيفها الفي�صبوك ب�صكل متوا�صل 

و اإىل التطوير امل�صتمر الذي يلحظه امل�صتخدم ب�صكل �صبه يومي؛ وقد بلغت التطبيقات املوجودة حتى الآن حواىل 

20 األف تطبيق. و امليزة الأخرى التي �صاهمت يف جناح الفي�صبوك هي تعدد خيارات اخل�صو�صية فامل�صرتك ي�صتطيع 

اأن ي�رسك يف �صفحته كل اأع�صاء ال�صبكة التي اختار الن�صمام اإليها وي�صتطيع اأن يقل�س ذلك اإىل اأ�صدقاء حمددين 

وميكنه اأن يجعل اأي اإ�صافة خا�صة به اأو باآخرين حمددين اأو يفتحها لعموم ال�صبكة. هذه املرونة يف تدرج اخل�صو�صية 

جعلت الكثريين ي�صرتكون وي�صعون ما ي�صاوؤون من �صور ون�صو�س وفيديو ويختارون من يحق له الطالع اأو امل�صاركة 

.
31

يف التعليق عليها

اجلدول رقم 8 : توزيع ا�صتخدام الدرد�صة يف �صفوف ال�صباب

ا�صتخدام الدرد�صة من الذين يبحرون 

على الإنرتنت
الن�صبة %العدد

4718.72دائما

11445.42غالبا

7931.47اأحيانا

114.39اأبدا

251100املجموع

نالحظ من خالل اجلدول رقم ) 8 ( اأن اأكرث من 64 ٪ ممن يبحرون على الإنرتنت من الطلبة و التالميذ  الذين �صملتهم 

الدرا�صة اأعلنوا اأنهم ي�صتخدمون الدرد�صة دائما اأو غالبا. و من املهم اأن ن�صري اإىل اأن نتائج بحثنا اأبرزت فوارق دالة فيما 

يتعلق مبتغريات ال�صن و اجلن�س والخت�صا�س الدرا�صي. حيث بلغت ن�صبة الذين ي�صتخدمون الدرد�صة دائما اأو غالبا 

)  72٪ ( لدى الذكور مقابل قرابة 51٪ لدى الفتيات. كما بلغت ن�صبة الذين ي�صتخدمون الدرد�صة دائما اأو غالبا اأكرث 

من 67 ٪ لدى ال�صبان الذين ينتمون اإىل الخت�صا�صات الأدبية مقابل 62 ٪ لدى التالميذ و الطلبة الذين ينتمون اإىل 

الخت�صا�صات العلمية.

81 عوامل اجلذب اإىل املجتمعات الفرتا�صية.

الإلكرتونية هو  الف�صاءات  اإىل  التون�صي  ال�صباب  الذي يجذب  الأول  ال�صبب  اأن  امليدانية  درا�صتنا  ك�صفت   

التوا�صل و الدرد�صة و النفتاح على الآخرين  و ذلك بن�صبة 54.2 ٪ ، وتعزي ن�صبة ل باأ�س بها من العينة 43 ٪  اجنذابها 

للمجتمع الفرتا�صي لكونها ت�صتطيع اأن تعرب عن م�صاغلها بحرية دون قيود اأو رقابة. كما يرى 38.6 ٪ باأن ولوجهم 
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للمجتمع الفرتا�صي ي�صعرهم بال�صتقاللية و الأمان، ويعتقد 34.3 ٪ باأن �صبب اجنذابهم للمجتمع الفرتا�صي هو 

التعرف على اأ�صخا�س ل ميكنهم  معرفتهم يف املجتمع الواقعي. 

على �صعيد اآخر،  يرى 23.5٪ من اأفراد العينة اأن �صبب اندفاعهم اإىل املجتمع الفرتا�صي و خا�صة من خالل   

م�صاركتهم يف ال�صبكات الجتماعية هو البحث عن الإثارة و الإغراء و اللذة. و يربز هذا الدافع اأكرب لدى الذكور، باعتبار 

تاأكيد اأكرث من 30 ٪ منهم لهذا الختيار مقابل 18.1 ٪ لالإناث. كما لحظنا يف ذات الجتاه اأن الأحدث �صنًّا هم الذين 

يبحثون اأكرث على ال�صتمتاع و الإغراء و اللذة باعتبار اأن 26.1 ٪ من الفئة العمرية 15- 19 �صنة اأكدوا على هذه امل�صاألة 

مقابل 20٪ فقط للفئة العمرية 20 – 25 �صنة.  

اجلدول رقم 9 : عوامل اجلذب اإىل املجتمع الفرتا�صي 

الرتتيبالن�صبة %العدد

املجتمع  يف  الأمان  و  بال�صتقاللية  اأ�صعر 

الفرتا�صي
9738.63

13654.21التوا�صل و الدرد�صة و النفتاح على الآخرين

108432اأ�صتطيع اأن اأعرب عن م�صاغلي بحرية 

5923.56الإثارة و الإغراء و اللذة

ميكنني  ل  ثقافات  و  اأ�صخا�س  على  اأتعرف 

معرفتها يف الواقع
8634.34

عن  لالبتعاد  و�صيلة  الفرتا�صي   املجتمع 

م�صاكل العامل احلقيقي
4718.77

7730.75الأخبار و البحث عن معلومات

2811.18اإجابات اأخرى 

مالحظة : ن�صبة الإجابات جتاوزت 100٪ لأنه �صمح لأفراد العينة باإعطاء اإجابات متعددة

هذا  اأن  الإلكرتوين  العامل  اإىل  اجنذابهم  لتربير  ال�صباب  من  املقدمة  الأ�صباب  هذه  من كل  اإذن  ن�صتخل�س   

اجتماعية  لت�صبح ظاهرة  الآلة  مع  الفرد  يقيمها  التي  التقنية  العالقة  يتجاوز »جمرد  املتوا�صل  لالإبحار  التحم�س 

اأبعادا خمتلفة، ذهنية و بدنية و نف�صية و اجتماعية و انفعالية. كل هذه الأ�صباب تتداخل حلظة  كلية، ت�صتدعي 

، الذي ي�صنع له »مدينة فا�صلة« لطاملا حلم بها، و 
32

الإبحار، و تلزم الفرد بت�صليم اأمره ل�صحرية هذا العامل اخليايل« 

عانقها  مبخيلته. 
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91 تفاعل ال�صباب مع املجتمعات الفرتا�صية .

ال�صتجواب  �صملهم  الذين  و  اجلامعي  و  املدر�صي  التون�صي  ال�صباب  من  الأكرب  الن�صبة  اأن  الدرا�صة  تبني   

يتعاملون يف العامل الفرتا�صي مع اأ�صخا�س حقيقيني و كذلك اأ�صخا�س ل يعرفونهم يف الواقع و قد مت التعرف عليهم 

اأنهم يعرفون اأ�صدقاء حقيقيني و غري  اأفراد العينة  من خالل الدرد�صة و الإبحار على الإنرتنت، حيث عرب 46.60٪ من 

حقيقيني يف العامل الفرتا�صي و يتعاملون معهم ) بدون احرتاز اأو حذر ( مقابل 23.10٪ فقط للذين ل يتعاملون اإل مع 

الأ�صخا�س الذين يعرفونهم يف الواقع. 

اجلدول رقم 10 :  نوعية الأ�صدقاء يف املجتمع الفرتا�صي

الن�صبة %العددنوعية الأ�صدقاء يف املجتمع الفرتا�صي

5823.10اأ�صدقاء حقيقيون ) يف الواقع ( و اأتفاعل معهم

 و اأتفاعل معهم
33

11746.60اأ�صدقاء حقيقيون ) يف الواقع ( و غري واقعيني

اأ�صدقاء حقيقيون ) يف الواقع ( و غري واقعيني و اأتفاعل معهم 

و لكن بحذر 
239.16

3714.75اأ�صدقاء غري حقيقيني )واقعيني( و اأتفاعل معهم

145.60اأ�صدقاء  غري واقعيني و اأتفاعل معهم بحذر

20.79اأ�صدقاء غري حقيقيني )واقعيني( ول اأتفاعل معهم

251100املجمـوع

كما اأف�صت نتائج ال�صتمارة اإىل اأن ن�صبة الذين يعتقدون اأن املجتمع الفرتا�صي هو جمتمع حقيقي وواقعي   

مل تتجاوز 22.7 ٪، بينما عرب اأكرث من 60 ٪ من اأفراد العينة  اأن املجتمع الفرتا�صي  يتاأرجح بني الواقعية و اخليال. و 

اعتربت  ن�صبة قليلة 15.5٪ اأن  املجتمع الفرتا�صي هو جمتمع خيايل ل يعك�س واقع احلياة الجتماعية احلقيقة. 

و رغم اأن ن�صبة الذين يعتقدون اأن املجتمع الفرتا�صي هو جمتمع حقيقي و واقعي مل تتجاوز 22.7 ٪ فاإن اأغلبية اأفراد 

العينة )58.6٪( ي�صعرون باأن تفاعلهم مع العامل الفرتا�صي يتوافق مع تفاعلهم مع املجتمع. اإن يف هذه املفارقة بني 

الوعي بال�صيء و ممار�صة نقي�صه لدى ال�صاب التون�صي و العربي ب�صفة عامة اأكرث من معنى.   

و قد يعود هذا الندفاع اإىل العامل  “اخليايل” اإىل رغبة داخلية لدى ال�صباب يف الهروب من واقع قد ل يتما�صى   

و تطلعاته و النفتاح اأكرث على عامل خارجي و يف ربط عالقات مع الآخرين اأينما كانوا و يف احلوار عرب نوافذ احلوار املبا�رس 

اأو غرف التخاطب و الدرد�صة، حتى و لو كانت هذه الف�صاءات غري واقعية و ل تعك�س الواقع املعي�س.

الإبحار يف العوامل الفرتا�صية مبا حتمله من حلم و خيال قد يكون ب�صبب ال�صيق  اإن ال�صاب الذي يختار   

اإىل ن�صق قيمي تقليدي تتكاثف فيه �صطوة ال�صلطة  الذي يعي�صه يف عامله املح�صو�س.  هذا العامل الذي يخ�صع 
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الإكراهية و ما فيها من �صغوط معيارية. هذه ال�صغوط التي تبداأ من الأ�رسة و تنتهي باأغلب املوؤ�ص�صات الجتماعية 

و ال�صيا�صية و القت�صادية التي تكون املجتمع احلقيقي. من هذا املنطلق ينح�رس التوا�صل و التبادل الثقايف التقليدي 

ال�صائد، ليحل حمله تبادل اآخر بديل ميار�س هو الآخر �صلطته لكن من زاوية لها خ�صو�صيتها ؟؟؟

ل �صك اأن عددا كبريا من ال�صباب العربي »املثقف« اأ�صبح يطمح من خالل م�صاركته يف �صبكات التعارف   

الجتماعية مثل الفي�صبوك واملجموعات التي تت�صكل فيها واملنتديات واملدونات التي لقت اإقبال هائال يف فرتة �صابقة 

اإن العامل الفرتا�صي رغم جانبه اخليايل  اإعادة �صياغة العالقة بني الأنظمة املختلفة يف املجتمع.  اأ�صبح يطمح يف 

اأ�صاف بالن�صبة لأغلبية من ال�صباب العربي اأبعادا جديدة للتوا�صل الجتماعي بني الأفراد داخل النظام، كما اأن العامل 

الفرتا�صي اأ�صبح ي�صتخدم حل�صد اجلماهري املتفرقة جغرافيا وعقائديا لل�صغط على الأنظمة ال�صائدة يف املجتمع 

احلقيقي. 

جدول رقم 11 : تاأثري املجتمع الفرتا�صي على العالقات الجتماعية الواقعية

الن�صبة %العددال�صعور بوجود املجتمع احلقيقي اأثناء التفاعل مع املجتمع الفرتا�صي

9939.40نعم،  اأ�صعر باملجتمع احلقيقي

12750.60اأ�صعر اإىل حد ما بوجود املجتمع احلقيقي

2510.00ل، ل اأ�صعر باملجتمع احلقيقي

251100املجمـوع

عربت اأقلية من اأفراد العينة  39.4 ٪  عن كونها تدرك ب�صدة وجود عامل حقيقي من حولها عند تفاعلها   

مع املجتمع الفرتا�صي بينما عرب 50.6 ٪  اأنهم ي�صعرون جزئيا بوجود املجتمع احلقيقي عند اإبحارهم يف الإنرتنت. 

اإن هذه الن�صب ذات دللة و تثري عددا من الت�صاوؤلت حول تاأثريات تفاعل ال�صباب العربي مع هذه العوامل الفرتا�صية.

ثم هل اأن هذه التفاعالت ت�صيب ال�صباب بالعزلة الجتماعية من خالل ال�صتغراق يف عملية الت�صال ؟ اأم اأنها تعمل 

على ك�رس حواجز هذه العزلة من خالل التفاعل الفرتا�صي املتمثل يف املحادثة و امل�صاركة الفعالة وممار�صة كافة اأمناط 

ال�صلوك الإن�صاين يف العامل الواقعي ونقله اإىل العوامل الفرتا�صية ؟ 

VI – بني اإرها�صات تفكك “الجتماعي” و املفارقات الجتماعية لالفرتا�صي 

اأف�صت درا�صتنا امليدانية حول عالقة ال�صباب العربي التون�صي باملجتمعات الفرتا�صية اإىل جملة 

من النتائج ذات دللة ن�صتعر�صها يف النقاط الآتية : 

◊ احلديثة 	 الت�صال  لتكنولوجيات  التون�صي  ال�صباب  امتالك  خالل  من  ا�صتعرا�صها  مت  التي  املوؤ�رسات  اإن 

يف  احلقيقة  يف  ذلك  يندرج  و  رقمي.  هو  ما  كل  نحو  ال�رسيع  و  الكبري  التطور  تبنّي  الإنرتنت  ب�صبكة  الربط  تو�صع  و 
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اإطار اإ�صرتاتيجية �صاملة تبنتها الدولة يف ال�صنوات الأخرية من اأجل ن�رس الثقافة الرقمية و م�صاعفة القدرة على 

ا�صتخدام التكنولوجيات احلديثة لالت�صال و املراهنة على انخراط املجتمع التون�صي يف جمتمع املعلومات من خالل 

عديد الإجراءات التي ت�صجع على امتالك هذه التكنولوجيات و توظيفها يف كافة امليادين. 

◊ اإن ال�صباب التون�صي �صديد الرتباط بالعامل الفرتا�صي  و قد ت�صنى لنا  التاأكد  من ذلك من خال ل  ما 	

الذي  بالتوقيت  و  اجلامعة  و  العائلي  ال�صكن  يف  الإنرتنت  با�صتخدامات  تتعلق  اإح�صائية  موؤ�رسات  من  ا�صتعر�صناه 

يخ�ص�صه ال�صاب التون�صي لرتياد الف�صاءات العمومية لالإنرتنت و الع�صوية يف ال�صبكات الجتماعية الفرتا�صية . 

◊ ففيها  	 احلقيقي  املجتمع  من  حرية  اأكرث  ف�صاء  التون�صي  لل�صاب  بالن�صبة  الفرتا�صية  املجتمعات  متثل 

ي�صعر بال�صتقاللية و الأمان و فيها ميكن اأن يعرب عن م�صاغله وفيها ميكن اأن يتعرف على اأ�صخا�س ل ميكنه التعرف 

عليهم يف الواقع، و يف املجتمع الفرتا�صي ميكن  اأن يتوا�صل و يدرد�س و ينفتح على الثقافات الأخرى. اإن هذه املجتمعات 

اللكرتونية اخليالية هي يف خال�صة القول متنف�س، و القول يعود اإىل اأحد امل�صتجوبني يف العينة، لتجاوز كافة ال�صلط 

الجتماعية التقليدية املت�صمة بالقهر و الت�صلط و منا�صبة للتحّرر من كل �صوابط الرقابة الذاتية وعمليات القمع 

التي متار�صها الأ�رسة اأو املدر�صة اأو اجلريان اأو زمالء الدرا�صة .

◊ اإن املفارقة الكربى يف نتائج هذه الدرا�صة امليدانية و التي هي يف حاجة اإىل مزيد من الدرا�صات و مزيد من 	

التعمق هو اأن ال�صاب التون�صي يعي جيدا اأن املجتمع الفرتا�صي هو يف جزء كبري منه ينبني على اخليال و ل يتوافق 

ال�صبكات  الع�صوية يف  اللكرتوين من خالل  العامل  اإىل  ان�صياقا  ين�صاق  و يف مقابل ذلك جنده  الواقعي  املجتمع  مع 

الجتماعية الفرتا�صية و من خالل تعامله مع اأ�صدقاء غري واقعيني و التفاعل معهم ) دون حذر اأو حتّرج ( و من خالل 

“اإدمانه” على الدرد�صة و التحاور مع الآخرين.

           قد يكون ال�صبب يف هذه املفارقة اأن ال�صاب التون�صي ب�صفة خا�صة و العربي ب�صفة عامة يبحث من خالل 

العوامل الفرتا�صية عن قناع للتخفي وراءه من اأجل التعبري عن م�صاغل قد يعجز عن الت�رسيح بها يف احلياة اليومية 

و من اأجل تلبية حاجات نف�صية كامنة يف اأعماقه. اإن القدرة على »التخفي« اأو اإدراك باأن عيون الآخر ل حتا�رسه قد تزيد 

يف رغبة  الفرد على الإدمان و الولوج يف هذه املجتمعات اخليالية. 

          من هذا املنطلق ين�صاق ال�صاب العربي لر�صم ما نعرب عنه »اأحالم اليقظة« التي تراوده. ففي غرف املحادثات 

ب�صكل خا�س ميكن لهوؤلء ال�صباب اأن يلعبوا اأدواراً متنوعة، ينزعون عن اأنف�صهم اأ�صماءهم ويتبّنون األقاباً تُعّرف بهم 

ويتحررون من كل �صوابط الرقابة الذاتية وعمليات القمع التي ميار�صها املجتمع عليهم. و“كما تُبنى »ال�صداقات« 

يف العامل الفرتا�صي �رسيعاً فاإنها تنتهي بكب�صة زر، يكفي اأن يقرر املرء اأن ين�صحب، ويقفل جهاز الكمبيوتر ليدخل 

»عتمة الن�صيان«، �صي�صاأل عنها اأع�صاء جمموعته لبع�س الوقت ثم ين�صون اأنه »وُجد« بينهم وفق ما قال الباحث 

.
الفرن�صي مايكل �صتورا”34
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◊ اإن ان�صياق ال�صاب التون�صي اإىل ف�صاءات افرتا�صية بو�صائطها اجلديدة قد اأدت �صيئا ف�صيئا اإىل انكما�س 	

و�صائل الت�صال التقليدية، و تراجع دورها املمتد الذي �صاد اإىل زمن لي�س بالبعيد. لكّن هذا ال�صتبدال مل يتّم لالأ�صف 

بطريقة تدريجّية، بل حدث بطريقة مباغتة، “ مل تكن البنى الجتماعية و الثقافية و القت�صادية و ال�صيا�صية مهياأة 

ل�صتيعاب رموزها و قيمها اجلديدة. فكان حلول هذه الثقافة اجلديدة حلول ي�صبه ال�ّصطو على ال�ّصائد ممّا هو حمّلي يف 

الّثقافة و املجتمع. يحدث هذا، يف اللحظة التي ما تزال فيها املجتمعات العربية و املجتمع التون�صي كذلك، ت�صتهلك 

قيما ما قبل حداثية ) Pré-moderne( من قبل هيمنة اجلماعي على الفردي، و لو ب�صورة متفاوتة بح�صب ال�ّصياقات 

.
املجتمعية”35

اإّن هذا البعد “الإ�صقاطي” املباغت، املتعايل على املجتمع، يوؤثر يف الروابط الجتماعية ال�صائدة، و يربكها،   

و يخلق روابط اجتماعية جديدة مو�صومة بالفرتا�صي، تتعاي�س ب�صكل “ورمي” مع املنظومة الّثقافية املحلية، فتولد 

ن�صقا ثقافيا متوترا، يتاأرجح بني النغما�س يف املحلي باأ�صالته، و النكما�س عليه، و النفتاح على واقع فوق الواقع، خارق 

 .
للواقع، م�صحون بثقافة هجينة خارجة عن �صياقاتها” 36

ما  و  الجتماعي،  التبادل  اأ�صكال  اإىل �صمور  الإلكرتوين  الرقمي  للو�صيط  املفاجئ  التدخل  اأدى هذا   قد  و   

الت�صال  التقليدي يف  الفرتا�صي على  اإن هيمنة  املبا�رسة.  الجتماعية  العالقات  اإىل  ت�صتند  رمزية  تفاعالت  فيه من 

لدى ال�صباب  التون�صي قد حمل معه نزعة تفكك الروابط الجتماعية التقليدية، التي بداأ يكت�صح الرقمي بع�س 

اأن كان  بعد  اجلماعي  �صيئا ف�صيئا على  التي تطغى  “الفردانية”،  مبوؤ�رسات ظاهرة  تلوح  النزعة  اإن هذه  م�صاحاتها. 

يف  الآن  تختزل  املجتمعات،  هذه  يف  �صائدة  كانت  التي  الجتماعية،  فالعالقات  العربية.  املجتمعات  متا�صك  يحكم 

العالقة بالآلة، و من خاللها، و ما قد يعنيه ذلك من �صمور لالجتماعي، و العجز عن انتاجه بالتفاعل بنف�س ما كان 

يحدث �صابقا. الجتماعي، يف مثل هذا ال�صياق، يف�صح املجال ملا بعد الجتماعي، الذي يتعاىل على التفاعل و التبادل 

اإىل �صعوبة توليد الجتماعي. و هو ما فتح املجال للفرد ليتعلق داخل  و اللتقاء املبا�رس بوا�صطة التقني، و يحيل 

م�صاحاته احلميمية و ال�صخ�صية، و يدير ظهره اأحيانا للم�صاحات الجتماعية و العامة. فما احلاجة اإىل تكبد م�صقة 

ولوج الجتماعي، ما دامت التقنية حتمله اإليه ) الفرد ( فتخت�رس الزمان و املكان، و ما دام ال“عن بعد”  ي�صبح قريبا 

37
على مرمى اليد ؟ 



7
8

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

الهوام�س :

بن �صع�د بن خالد ) حممد (.-  تقنية االت�صال احلديثة بني القب�ل واملقاومة:اململكة العربية ال�صع�دية من�ذجًا.- م�ؤمتر تقنيات . 1

االت�صال والتغري االجتماعي، جامعة امللك �صع�د ، ق�صم االإعالم، الريا�س، اململكة العربية ال�صع�دية، 15 17 /3/ 2009

 الب�عزيزي ) حم�صن (، رئي�س اجلمعية الت�ن�صية لعلم االجتماع، يف “املجتمع االفرتا�صي” للدكت�ر ج�هر اجلم��صي، �س 11 ، . 2

ت�ن�س، اأوت 2007

 ج�هر اجلم��صي.- املجتمع االإفرتا�صي.- ت�ن�س : ن�فا برنت، 2007، �س 17.. 3

العم��س اأحمد ) فالح (.- ال�ج�د االجتماعي يف املجتمع االفرتا�صي ، درا�صة من منظ�ر �ص��صي�ل�جي.- م�ؤمتر تقنيات االت�صال . 4

والتغري االجتماعي، جامعة امللك �صع�د ، ق�صم االإعالم، الريا�س، اململكة العربية ال�صع�دية، 15 17 /3/ 2009

 عبد الرحيم ) حممد لطفي (.-املجتمعات االفرتا�صية وال�صبل الكفيلة بتط�يرها.-  م�ؤمتر تقنيات االت�صال والتغري االجتماعي، . 5

جامعة امللك �صع�د ، ق�صم االإعالم، الريا�س، اململكة العربية ال�صع�دية، 15 17 /3/ 2009

6. Rheingold, Howard, Les communautés virtuelles (Trad. de l'anglais par Lionel Lumbroso).
Paris: Addison-Wesley France, coll. Mutations technologiques, 1995. 

يف مداخلة الدكت�ر حممد لطفي عبد الرحيم .- املرجع ال�صابق.. 7

8. “Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people 
carry on those public discussions long enough ,with sufficient human feelings, to form webs 
of personal Relationship in cyberspase,“ Howerd Rheigold, The Electronic version of The 
Virual Community, Introduction, p. 5 (1995) 

يف درا�صة للدكت�ر ر�صا عبد ال�اجد اأمني، 2009 ، مرجع �صابق الذكر   . 9

رح�مة ) على حممد (، تنمية املجتمعات االفرتا�صية ع�امل جديدة للتط�ير ال�صبكي التكن�اجتماعي ، يف درا�صة د. ر�صا عبد ال�اجد . 10

اأمني، مرجع ذكر �صابقا.

11. Queau P.,  Le virtuel : vertus et vertiges, Seyssel, Editions Champ Vallon, Institut National de 
l’Audiovisuel, in, Mohamed Lotfi Abderrahim, op.cit(1993). 

12.  Harvey P.L., Cyberespace et communautique : appropriation,  réseaux, groupes virtuels.- 
Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, , in, Mohamed Lotfi Abderrahim, Ibid.

 اأمني ر�صا عبد ال�اجد ، 2009 ، مرجع �صابق الذكر.. 13

اجلم��صي ) ج�هر (.- املجتمع االفرتا�صي.- ت�ن�س : مطبعة ن�فا برنت، 2007، �س 15.. 14

امل�صدر ال�صابق.- �س 16. 15

 املرجع ال�صابق.- . 16

 خلف علي اخللف .- اجلمه�رية العاملية االفرتا�صية : الفي�صب�ك ال�صبكة االأ�رشع من�ًا وتاأثريًا يف االنرتنت.- احل�ار املتمدن -. 17

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133641 -.6 / 5 / 2008 - 2273 :العدد 

 عبد اللطيف ) �صنية (.- ا�صتخدامات املدونات االلكرتونية يف ت�ن�س .-  ت�ن�س : ر�صالة ماج�صتري يف عل�م االإعالم و االت�صال مبعهد . 18



7
9

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

ال�صحافة و عل�م االأخبار ت�ن�س، 2012.

 ويكيبيديا هى م��ص�عة حرة، متعددة اللغات، ي�صاهم فيها املاليني من املتط�عني ح�ل العامل. تكمن ق�ة م��ص�عة ويكيبيديا يف نظام . 19

اإدارة املحت�ى امل�صتعمل فيها. وه� نظام ال�يكي ، وي�صمح هذا النظام بالقيام بتعديالت واإ�صافة ال�صفحات بحرية كاملة با�صتثناء 

عدد قليل من ال�صفحات املحمية.

  عبد املجيد  ) حممد ( .-  االت�صال واالإعالم على �صبكة االنرتنت.-  القاهرة : عامل الكتب، 2007.- �س 262 – 263.. 20

 الهما�س ) متعب بن �صديد بن حممد ( .-  ت�صكيل الراأي العام االلكرتوين.- مداخلة مب�ؤمتر تقنيات االت�صال والتغري االجتماعي، . 21

جامعة امللك �صع�د، ق�صم االإعالم، الريا�س، اململكة العربية ال�صع�دية، 15 / 17 مار�س 2009.

 املرجع ال�صابق.. 22

23 .http://windows.microsoft.  : التايل  العن�ان  على  االأو�صط.-  ال�رشق  ميكرو�ص�فت  م�قع  االأخبار.-  ما هي جمم�عات   

com/ar-XM/windows-vista/What-are-newsgroups تاريخ الزيارة : 05 / 10 / 2009.

  اأمني ) ر�صا عبد ال�اجد ( .- مرجع �صابق الذكر. . 24

 املرجع ال�صابق.. 25

 املرجع ال�صابق. . 26

 املرجع ال�صابق.. 27

28 .http://www.infocom.tn/index.php?id=98 -.ن�صبة االأ�رش املجهزة بحا�ص�ب.- وزارة تكن�ل�جيات االت�صال 

تاريخ الزيارة 28 / 09 / 2009. 29

30 .www.infocom.tn ،2009 وزارة تكن�ل�جيات االت�صال، اآخر زيارة 05 اأكت�بر  

31 .www.infocom.tn ،2009 وزارة تكن�ل�جيات االت�صال، اآخر زيارة 05 اأكت�بر  

32 .www.infocom.tn ،2009 امل�صدر ال�صابق.- 05 اأكت�بر 

 انظر : وزارة ال�صباب والطف�لة و الريا�صة باجلمه�رية الت�ن�صية، اال�صت�صارة ال�صبابية ل�صنة 2000، �صباب احل�ار... �رشيك يف . 33

القرار، تقرير ح�ل عملية �صرب االآراء، ت�ن�س، 2001، �س 131 يف كتاب املجتمع االإفرتا�صي، اجلم��صي �س 134. 

34 . - املتمدن  احل�ار  االنرتنت.-  يف  وتاأثريًا  من�ًا  االأ�رشع  ال�صبكة  الفي�صب�ك   : االفرتا�صية  العاملية  اخللف.-اجلمه�رية  علي  خلف   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.  : التايل  الرابط  العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 .- مقال مت�فر على 

asp?aid=133641

 اجلم��صي  ) ج�هر (.- مرجع �صابق الذكر.- �س 177.. 35

 نق�صد باالأ�صدقاء غري ال�اقعيني : االأ�صخا�س الذين ال يعرفهم امل�صتج�ب يف ال�اقع، و مت التعرف عليهم من خالل االإبحار يف االإنرتنت.. 36

 بي�صان طي.- فاي�صب�ك واأخ�اتها... اأو ماذا تق�ل عنا ال�صبكات االجتماعية االإلكرتونية.- جريدة االأخبار اللبنانية. - ال�صبت 9 . 37

http://www.al-akhbar.com/ar/node/63153 : صباط 2008. - مقال مت�فر على الرابط التايل�

 اجلم��صي ) ج�هر( .- مرجع �صابق.- �س 158. 38

 املرجع ال�صابق.- �س 158. 39

 اجلم��صي ) ج�هر ( .- مرجع �صابق.- �س 159.. 40



8
0

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات

 يف القرن احلادي والع�رشين

روؤية و�صفية تقويـمية

د.عبد الرزاق حممد الدليمي

جامعة البرتا- عمان االأردن

Abstract
 Despite all what is being said  about the Uses and Gratifications Theory, many researchers 
say that they fully believe that any predicted future in Communication Sciences must include it, 
and we can also confirm that the theory can be applicated on the development of applications and 
uses computer communications, as on  e-journalism, e-radio and television, and the Internet.

تقدمي

رغم كل ما يثار من مالحظات حول هذه النظرية ومن  �صمنها ما يعتربه بع�س علماء الت�صال اجلماهريي   

من اأن نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات لي�صت النظرية ال�صارمة والدقيقة يف علم الجتماع. ال ان هناك اأراء ، تقول 

– اأن ي�صمل  اأي تكهن م�صتقبلي يف نظريات الت�صال اجلماهريي يجب  باأن  اأنها توؤمن متاما  عك�س ذلك متاما، بحيث 

وب�صكل جدي وكبري- نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات، ون�صتطيع ان نوؤكد اأي�صا اأن تطور تطبيقات وا�صتخدامات  

العمليات  اىل م�رسح  واإعادتها  قوية  دفعات  وال�صباعات  الإ�صتخدامات  نظرية  باإعطاء  ا�صهم  احلا�صوبية  الإت�صالت 

الت�صال  و�صائل  يف  متطورا  نظريا  منهجا  ت�صكل  وال�صباعات  ال�صتخدامات  نظرية  اإن  ومعروف،  بقوة.  الت�صايل 

الإعالم  العلماء �صي�صتخدمون و�صائل  ولو كان  والنرتنت.  والتلفاز،  الإذاعة  اجلماهريي احلديثة كال�صحف املطبوعة، 

التقليدية لالإجابة على الأ�صئلة املتعلقة بو�صائل الإعالم، فاإن علينا اأن نو�صع مناذجنا النظرية حيال ذلك، ويجب اأن 

حتتوي هذه النماذج املفاهيم التالية: التفاعل، والرتابط الن�صي، والالجماهريية، والالتزامنية. ويجب على الباحثني اأن 

يكونوا على ا�صتعداد ل�صتك�صاف اجلوانب ال�صخ�صية و النوعية لالت�صالت وذلك من خالل منهجية اأكرث �صمول. )*(

احلاجات والدوافع وال�صباعات

يرى علماء النف�س اأن حمرك احلاجة هو الدافع، هذا الأخري الذي يعرف على اأنه حالة ف�صيولوجية اأو نف�صية   

توجه الفرد اإىل القيام ب�صلوك معني يقوي ا�صتجابته اإىل مثريها)**(

وت�صري كلمة “حاجة” يف علم النف�س على �صنفني من احلاجات هما: 

اأو الكائن احلي للمحافظة  اأي�صا باحلاجات الأولية وتتمثل يف كل ما يحتاجه الفرد  1-حاجات ف�صيولوجية وت�صمى 

على حياته وا�صتمرار بقائه كاحلاجة اإىل الطعام، املاء، لذلك فان اإ�صباعها يعترب �رسوري. 
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2- حاجات نف�صية ويطلق عليها احلاجات الثانوية، وهي حاجات يكت�صبها الفرد من البيئة كالرغبة يف ال�صداقة، حب 

ال�صتطالع، احلب...الخ. 

واملواقع  الأدوار  حيث  من  الأفراد  بني  القائم  للتباين  تبعا  الأفراد  باختالف  تختلف  والدوافع  احلاجات  وهذه   

تتطلب  احلاجات  وهذه  الأفراد،  فيه  يعي�س  الذي  للمجتمع  والجتماعية  الثقافية  املعايري  باختالف  وكذلك  والأعمار، 

الإ�صباع حتى يتحقق للفرد نوع من الر�صا والتزان النف�صي، فعدم اإ�صباع حاجة معينة يرتتب عنه �صعور الفرد بحالة 

من الإحباط مما قد يدفعه اإىل كبت احلاجة وقد تدفع به اإىل الت�رسف متجها نحو الهدف الذي يعتقد باأنه �صوف يحقق 

له الإ�صباع. 

الإ�صباع هو اإر�صاء رغبة اأو بلوغ هدف ما اأو خف�س دافع ما، فالإ�صباع يف نظرية التحليل النف�صاين تعني خف�س التنبيه 

والتخل�س من التوتر)***(. 

ووفق نظرية ال�صتخدام و الإ�صباع فان الأفراد يو�صفون باأنهم مدفوعني مبوؤثرات نف�صية واجتماعية ل�صتخدام و�صائل 

الإعالم بغية احل�صول على نتائج خا�صة، يطلق عليها “ال�صباعات”. 

وعلى العموم وح�صب “ويرن” “Weiner” فو�صائل الإعالم حتقق نوعني من ال�صباعات هي: 

1 - ا�صباعات املحتوى: وتنتج عن التعر�س اإىل حمتوى و�صائل الإعالم. 

2- ا�صباعات العملية: وتنتج عن عملية الت�صال والرتباط بالو�صيلة الإعالمية ذاتها

الإطار النظري لـنظرية ال�صتخدامات وال�صباعات

ال�صتخدامات  درا�صات نظرية  )100( من  يقارب  نتائج ما  لزمن، وعقب مراجعة  ا  اأكرث من عقد من   قبل   

اأهمية ما قال يف  اأن بناءً معقداً  لنظرية يدخل حيز الوجود، وتكمن  اإىل   )Palmagreen، 1984( اأ�صار  ، والإ�صباعات 

حا�رس وم�صتقبل الإعالم اجلماهريي بطريقتني: 

األأول: كان حديثه منوذجاً متكامالً لالإ�صباع يوحي مبدخل مت�صعب، مبعنى التزام للباحثني للبحث يف العالقة   

اإىل تقنيات بحثية جديدة منها الرتاجع الهرمي  اأ�صار  اأكرث من متغري م�صتقل، وقد  اأكرث من املتغريات و  اأو  بني واحد 

والعالقة القانونية والتحليل الت�صنيفي املتعدد وتخطيط املعادلة الهيكلية لل�صيطرة على التعر�س لو�صائل الإعالم 

وغريها من املتغريات الداخلية  .

الثاين: كان بع�س النقاد مثل ايلفيت و�صوان�صون ووي�س قد ادعوا اأن  نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات اأكرث   

قرباً من اإ�صرتاتيجية البحث من اأن يكون نظرية  وقد راأى  Palmagreen اأن م�صاهدي بع�س الربامج الأمريكية املهمة 

مثل GS و GO يرتبطون مبتغريات وا�صعة من املوؤثرات الإعالمية منها املعرفة والتبعية واملزاج العام ومفاهيم احلقائق 

الجتماعية وو�صع الأجهزة واملناق�صة وال�صيا�صة.

وهكذا فان احد اأهم عنا�رس قوة نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات هو قدرتها على التطور عرب الزمن اإىل   

منوذج نظري راٍق.
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وكان حمور الت�صاوؤل ح�صب )Rubin، 1994( قد انتقل تاريخياً من اهتمام ميكانيكي م�صلحي يف املوؤثرات املبا�رسة 

لالإعالم مع املتلقي اإىل نظرة نف�صية تركز على ال�صتخدام الفردي والختيار.

اأن وحدة  الوا�صع رغم  اإىل التحليل  انتقل باحث ال�صتخدامات وال�صباعات من النظرة ال�صيفة  وكذلك،   

جمع البيانات ظلت الفرد، وتغري مركز الت�صاوؤل عرب الزمن، وقد تغري تف�صري العلماء ل�صتجابة الفرد من املر�صل اإىل 

امللتقي، من و�صائل الإعالم اإىل امل�صاهدين، وت�صتمر الوحدة الأ�صا�صية بجمع بيانات ال�صتخدامات وال�صباعات هي 

التوا�صل  الإعالمية وو�صائل  التبعية  اإطار نف�صي واجتماعي مبا يف ذلك  الآن يتم حتليله يف  الفرد  اأن ن�صاط  اإل  الفرد 

والرتباط اأو التحا�صي، والتعلم الجتماعي وتعزيز الدور، وت�صتمر اأبحاث ال�صتخدامات وال�صباعات يف تنميط الدوافع 

يف ا�صتخدام و�صائط الإعالم من حيث التحول )متهرب من الرقابة اأو ال�صرتخاء العاطفي( اأي لتحقيق الذات )تعزيز 

ال�صعور العام( واملعتقدات والقيم والرقابة )كتعلم �صوؤون املجتمع والأحداث وال�صوؤون ال�صيا�صية(.

وطريقة  والتلقي  الختيار  على  وال�صباعات  ال�صتخدامات  جمال  يف  الباحثني  قدامى  ركز  لذلك  اإ�صافة   

اأن الفرد يف جمهور امل�صاهدين يقوم باختيار واع من بني  التجاوب من جمهور الإعالم، كان الفرتا�س من الأ�صا�س هو 

القنوات وحمتوياتها  )****(، اإل اأن الباحثني املعا�رسين قد بداأو يت�صككون حول الفرتا�صات املتعلقة مبفهوم امل�صاهد 

الن�صط، فرغم اأن الباحثني ما زالوا يعتربون امل�صاهد ن�صطاً، فبع�صهم يرى الآن اأن امل�صاهدين لي�صوا كلهم ن�صطني 

بالت�صاوي يف كل الأوقات  هذا اجلزم من جانب باحثي ل يف نقد الفرتا�صات الأ�صا�صية يدل على بيئة نظرية متحركة 

ومتغرية وخا�صة ونحن نغادر الع�رس ال�صناعي اإىل ع�رس ما بعد ال�صناعة.

اإن الإ�صكالية املهمة  التي تواجهها  عمليات تطبيق نظرية ال�صتخدامات و الإ�صباعات تتمحور حول اإيجاد   

املتحققة من  الآثار  والإ�صباع وحجم  القبول  ودرجة حتقيق  احلديثة  الإعالم  و�صائل  ا�صتخدام  بني  الرتباطية  العالقة 

تطبيق هذه النظرية، و هذا ما حاولنا اخلو�س به با�صتخدام املنهج الو�صفي و�صول اإىل هدف حتقق العالقة التي تربط 

بني ال�صتخدام و الإ�صباع و التاأثري

ان نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات التي ي�صري اإليها العلماء اليوم، كاأداة فاعلة للبحوث التي تاأخذ بعني   

العتبار تاأثريات الإعالم. ويف وقت مبكر من تاريخ بحوث الت�صالت، قد مت �صياغة منهجها املوجه لدرا�صة الإ�صباعات 

التي جتذب اجلماهري لأنواع الإعالم واملحتوى الإعالمي الذي ير�صي حاجات النا�س الجتماعية والنف�صية. يف وقت مبكر، 

كما مت اعتماد املنهج التجريبي و�صبه التجريبي يف درا�صات التاأثري الإعالمي، والتي مت التالعب فيها بالظروف التي مت 

فيها الت�صال وذلك لتح�صني ظروف التوا�صل، ومعرفة العواقب الغري مق�صودة من الر�صائل. 

هذه  ومن  اجلديدة.  الإعالم  لأمناط  اجلماهري  عند  الختيار  واأمناط  دوافع  اإىل  الأخرى  الإعالمي  التاأثري  بحوث  �صعت  لقد 

  )1940( Waples، Berelson، and Bradshaw ،”لالإعالم امل�صموع “الإذاعة  )1935( Cantril and Allport :الأمثلة

 Suchman 1940، 1944( لربامج امل�صابقات وامل�صل�صالت الإذاعية النهارية، و( Herzog لالإعالم املقروء “القراءة”، و

)1942( لدرا�صة دوافع الإ�صتماع للمو�صيقى، Wolfe and Fiske )1949( لدرا�صة �صغف الأطفال مل�صل�صالت الكرتون، 

  )1949  ،1944  ،1942(  Lazarsfeld and Stanton الأخبار املكتوبة،  تاأثري قراءة  )1949(  لدرا�صة وظائف   Berelson
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لدرا�صة اأنواع وو�صائل الإعالم املختلفة. وعملت كل من هذه الو�صائل على و�صع قائمة من الوظائف والتي بنيت اإما 

)1(
على املحتوى الإعالمي اأو و�صيلة الإعالم بحد ذاتها.

لإعداد  ما،  ل�صخ�س  اإطار حياة  لعمل  اليومية،  للحياة  والن�صائح  املعلومات  على  للح�صول  الآخرين،  ذكاء  ملطابقة 

�صخ�س ما ثقافيا ملتطلبات الرقي والتطور، اأو لطماأنة الأفراد بكرامتهم اأهمية الأدوار التي يقومون بها،

هذا الرتكيز الأخري من البحوث اأجريت يف و�صع اجتماعي نف�صي، والذي مت الرتكيز فيه على اجلمهور، متبلورا بذلك يف 

نظرية الإ�صتخدامات والت�صبع. 

للدرا�صات  الدويل  وال�صندوق  الأخالقي”  “الهلع  اأن  اإىل  اجلماهريي  الت�صال  و�صائل  باحثي  بع�س  اأ�صار   

“باين” هي �صلف لنظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات. وقد قام جمل�س بحث ال�صور املتحركة يف الأمم املتحدة باإن�صاء 

ال�صندوق الدويل للدرا�صات باين يف اواخر الع�رسينيات من القرن احلايل. وقد �صعى عدد من كبار علماء الإجتماع وعلم 

 Herbert Blumer، Philip Hauser، and L. L. النف�س لفهم تاأثري عر�س الأفالم على ال�صباب الأمريكي من اأمثال

 )1994( Rosengren، Johnsson-Smaragdi، and Sonesson ولكن ..)Lowery & DeFleur، 1983( ...Thurstone

اأ�صاروا اإىل اأن درا�صات ال�صندوق الدويل باين كانت بالأ�صا�س درا�صات اإعالنية ت�صبو اإىل التاأثري على اجلماهري والتي تناق�س 

الهدف الرئي�صي من نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات والتي ترمي اإىل درا�صة اإ�صتخدام الفرد لالإعالم. وب�صكل مماثل 

ركزت درا�صة Cantril’s )1940( على الربنامج الإذاعي “حرب الكوكب” على العوامل النف�صية والإجتماعية املرتبطة 

)2 (
بالت�رسفات وال�صعور بالهلع عالوة على اإن�صاء نظرية خمت�صة بالت�صال اجلماهريي  

اأ�صار  كما  املا�صي  القرن  من  الأربيعينيات  يف  بداأت  الإ�صتخدامات  نظرية  اأن  على   اجماع  �صبه  وهناك   

الإعالم  باأ�صكال  النا�س  اإهتمام  املهتمون بعملية تف�صري  الباحثون  بداأ  )1994( عندما   Wimmer and Dominick

ن�صاأت  النظرية  اأن  اإىل  اآخرون  باحثون  اأ�صار  بينما  ال�صحف.  وقراءة  التلفاز،  م�صاهدة  لالإذاعة،  كالإ�صتماع  املختلفة 

ب�صبب جهود ولرب �رسام )1949( التي جاءت على �صكل من اأ�صكال الإ�صباع الإعالمي. 

وبغ�س النظر عن ما �صبق ذكره، فاإن بحوث نظرية ال�صتخدامات وال�صباعات  يف الفرتات الأخرية، كانت على   

 Berelson،( الأغلب و�صفية يف املقام الأول حيث اهتم الباحثون بت�صنيف ردود اأفعال اجلمهور اإىل فئات ذات معنى

 Lazarsfeld، & McPhee، 1954; Katz & Lazarsfeld، 1955; Lazarsfeld، Berelson، & Gaudet، 1948;

.)Merton، 1949

يتفق العلماء على اأن البحوث املبكرة مل تكن متما�صكة ومرتابطة بال�صكل املطلوب من الناحية النظرية،   

منهجهم  يف  الباحثون  ا�صرتك  وقد   ،McQuail  )1994( املنهجية  توجهاتها  يف  وفردية  �صلوكية  بالأ�صا�س  وكانت 

النوعي ملحاولة جتميع بيانات الإر�صاء اإىل فئات حمددة، متجاهلني بذلك وترية توزيعها على الأ�صخا�س الذين خ�صعوا 

للدرا�صة. ومل يقم الباحثون القدماء بالربط بني الإ�صباعات التي مت ر�صدها مع اأ�صولها النف�صية والإجتماعية، وغالبا 

ما ف�صلوا يف الربط بني العمليات الإعالمية املختلفة – �صواء كانت كمية اأو نظرية – والتي كانت بالإمكان اأن تك�صف 

عن البنية الكامنة لالإ�صباعات الإعالمية. 
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وقد تبلورت الإنتقادات على بحوث نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات يف النقاط التالية:

 )اأ( اأنها تعتمد اإعتمادا كبريا على التقارير الذاتية.

 )ب( مل تكن ملمة بالأ�صول الإجتماعية لإحتياجات اجلماهري التي يح�رسونها لالإعالم

 )ج( مل تقم بتمحي�س الأحتمالت ال�صعيفة التي ت�صبو لإر�صاء الأفراد اأو املجتمع على حد �صواء

)Katz، 1987(.. وعلى  الن�س  والتي كانت ت�صتخدم للرتكيز على قيود  الإبتكاري للجمهور  التنوع  )د( تكتمت على   

الرغم من القيود ال�صديدة، ثابر الباحثون القدامى، وخ�صو�صا الباحثون يف مكتب للبحوث الجتماعية التطبيقية 

قام  وقد  ال�صيا�صية.  ال�صلوكيات  على  اجلماهريي  الإت�صال  يفر�صها  التي  التاأثريات  درا�صة  يف  كولومبيا،  جامعة  يف 

اأن  اإىل   الدرا�صتان  نيويورك يف عام 1948 حيث تو�صلت  اأوهايو يف عام 1940 ويف  الناخبني يف  بدرا�صة على  الباحثون 

الإعالم لعب دورا �صعيفا يف عملية اإتخاذ قرار الناخبني واأن التاأثري ال�صخ�صي وتاأثري النا�س على بع�صهم البع�س كان 

له الدور الأبرز يف عمليات الإنتخاب. وعليه “بار�صيلون واآخرون” قاموا بت�صخيم نظرية التدفق على مرحلتني، مبتعدين 

بذلك من نظرية جمهور “م�صغر” اإىل درا�صة اآثار التاأثري ال�صخ�صي )3( 

بحوث اخلم�صينات وال�صتينات

بالرغم من الختالفات بني علماء الت�صال يف اجلذور الدقيقة لهذا النهج، فقد حدد الباحثون يف املرحلة   

الجتماعية  املتغريات  من  العديد  وال�صتينات-  اخلم�صينات  يف   – والإ�صباعات  الإ�صتخدامات  نظرية  من  القادمة 

والنف�صية والتي مت تفعيلها على افرتا�س اأنها �صالئف وم�صببات ال�صعف يف الإ�صباعات )فميرب و دومينيك، 1994(. 

تبعا لذلك، خل�س )Schramm، Lyle، and Parker 1961(  اإىل اأن تاأثر الأطفال بالتلفاز كان نتيجة للقدرات العقلية 

الفردية وعالقة الأطفال مع اأهليهم واأ�صدقائهم، بينما ت�صور )Katz and Foulkes 1962( و�صائل الإعالم كمحطة 

اأهمية  حتليل العواقب املرتتبة على ال�صتخدامات عالوة على  اأكد )Klapper  1963(  على  اآخر،  هروب. ومن جانب 

الهتمام فقط  بت�صنيف اأنواع ال�صتخدامات. وقد اهتم الباحث . )Mendelsohn 1964( بتحديد عدد من الوظائف 

العامة لالإ�صتماع للمذياع ومنها: الرفقة، اليوم بني اأقوا�س، تغيري للمزاج، ال�صعور بالوحدة وامللل، احل�صول على الأخبار 

اجلديدة واملعلومات، مما ي�صاعد على امل�صاركة يف الأحداث والتفاعل الجتماعي. واجته )Gerson 1966( اإىل الرتكيز على 

العرق والطوائف واأثبت اأن لها تاأثريا كبريا على ا�صتخدام املراهقني لو�صائل الإعالم. اأن الأعراق والطبقات الجتماعية 

حتدد كيفية ا�صتخدام املراهقني للتلفزيون كم�صدر ر�صمي للمعلومات. 

للبحوث  اإىل  التقليدية  الآثار  منوذج  من  حتول  الفرتة  هذه  يف  اأجريت  التي  وغريها  الدرا�صات  هذه  تعك�س   

وو�صائل الإعالم اإىل منظور اأكرث وظيفياً.حني دعا )Klapper  1963( للمزيد من التحليل الوظيفي لدرا�صات نظرية 

الإ�صتخدامات والإ�صباعات والتي من �صاأنها اإ�صتعادة اأفراد اجلمهور اإىل “مكانه ال�صحيح كع�صو فعال ون�صط، بدل 

 Markedly، Geiger and Newhagen( وافق  القدمية.  الدرا�صات  به  نادت  والتي  ن�صط،  اأو  يكون غري مفعل  اأن  من 

1993( على نظرية كالبر ، وركزوا على “الثورة املعرفية” يف جمال الت�صالت.)4(
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البحث يف ال�صبعينات

ركزت البحوث يف نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات على غر�س الإ�صباعات والإر�صاء متجاهلة بذلك النتائج   

اأو احل�صول على الإر�صاء. يف ال�صبعينات فح�س الباحثون باهتمام اجلمهور واأمناط الدوافع الإ�صافية التي مت تطويرها 

لل�صعب الذين ي�صتخدمون و�صائل الإعالم لإر�صاء احلاجات الجتماعية والنف�صية. هذا قد مت جزئيا ا�صتجابة ملوجة 

قوية من النتقادات من و�صائل الت�صال اجلماهريي الأخرى العلماء. ويف نف�س الفرتة اأكد النقاد اأن نظرية الإ�صتخدامات 

والإ�صباعات ل تزال تعاين من م�صاكل مفاهيمية خطرية وهي:

 )اأ( اإطار عمل مفاهيمي غام�س،

 )ب( عدم الدقة يف املفاهيم الرئي�صية،

 )ج( التف�صريات غري وا�صحة،

 )د( عدم النظر يف ت�صورات اجلمهور ملحتوى الو�صائط. 

الذين   )Katz، Gurevitch، and Haas 1973( قام الباحثون بعد ذلك بالرد على هذه النتقادات ومن هوؤل الباحثني

قاموا يعمل قائمة بالإحتياجات النف�صية والإجتماعية والتي يعتقد اأن يتم اإ�صباعها عن طريق و�صائل الإعالم. بينما 

قال )Rosengren 1974(، - الذي حاول اأن يعيد �صياغة نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات من الناحية النظرية – قال 

اأن بع�س الحتياجات الأ�صا�صية تتفاعل مع اخل�صائ�س ال�صايكولوجية والبيئة الإجتماعية وينتج عن هذا التفاعل 

ت�صور لبع�س امل�صاكل وت�صور لبع�س احللول. وهذه امل�صاكل واحللول عادة ما تتكون من دوافع خمتلفة ل�صلوك الإر�صاء 

والتي تتاأتى من ا�صتخدام و�صائل الإعالم والأن�صطة الأخرى. وا�صتخدام و�صائل الإعالم والأن�صطة الأخرى ينتج عنه 

�صلوك الإ�صباع اأو غري الإ�صباع، والتي لها تاأثري على الفرد اأو املجتمع، وبالتي يعاد بداأ العملية من جديد. ويف حماولة 

لإيجاد العالقة بني الدوافع النف�صية والإر�صاء يف التوا�صل، قام )Palmgreen and Rayburn 1979( بدرا�صة عينة من 

امل�صاهدين الذين ي�صاهدون التلفاز العام واختتم اأن نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات خدم كعن�رس مكمل لعوامل 

اأخرى مثل: توافر و�صائل الإعالم، ومواعيد العمل، والقيود الإجتماعية. وجادل الباحثون اأن املهمة الأ�صا�صية التي تواجه 

الباحثني يف و�صائل الإعالم هو “دمج الأدوار التي تقوم بها الإر�صاء وعوامل اأخرى يف النظرية العامة لال�صتهالك و�صائل 

الإعالم”. وقد قام )Blumler  1979( بعد ذلك بتحديد ثالثة اأ�صول اجتماعية يف عملية الإ�صباع بو�صائل الإعالم:

 )اأ( التاأثريات املعيارية،

 )ب( التغريات احلياتية املوزعة اجتماعيا، 

)ج( وردود الفعل الذاتية للتغريات الجتماعية. 

ويف تطور نظري اآخر، اأدرك الباحثون اأن احلالت املعرفية والوجدانية لها اأثر يف تعزيز اإ�صتخدام و�صائل الإعالم املختلفة، 

مثل ما اأقرته نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات. اقرتح )Blumler ( اأن الدوافع املعرفية �صاهمت يف تعزيز احل�صول على 

املعلومة من و�صائل الإعالم، بينما اأ�صهمت دوافع الهروب يف تعزيز ت�صورات اجلمهور ومدى دقة الت�صوير الجتماعي  

يف الربامج الرتفيهية. ويف بحوث مماثلة وجدة كل من )McLeod and Becker( اأن الأفراد من اجلمهور الذين مت اإعالمهم 
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يف وقت �صابق اأنهم �صيخ�صعون لإختبار، قاموا بقراءة املجالت التي تتناول ال�صوؤون العامة ب�صكل اأكرب من جمموعة 

قاموا  خمتلفة  ب�صغوطات  ميرون  الذين  اجلماهري  اأن   )Bryant and Zillmann( من  كل  اأكت�صف  واأي�صا  التحكم. 

مب�صاهدة برامج اأكرث هدوءا، بينما قام اجلمهور الذي ي�صعر بامللل مب�صاهدة الربامج املثري والأكرث جراأة.)5(

البحث يف الثمانينات والت�صعينات

اأن زمالوؤه قد حاولوا  اإىل  اإجابات دقيقة للنقاد. وقد خل�س روبن  اإعداد  الباحثون قد بداأو يف  اأن   )Rubin 1983( لحظ

ب�صكل منهجي ومنظم لـ:

 )اأ( اإعادة عمل البحوث وامللحقات البحثية،

 )ب( تعديل وتطوير الطرق البحثية،

 )ج( حتليل مقارن لنتائج بحوث خمتلفة،

 Eastman’s د( معاملة الإعالم كمنهاج توا�صل كامل وكظاهرة اجتماعية. ومن اأمثلة ذلك، التحليل الذي قام به( 

 Ostman 1979(  للمقارنة بني العمليات املتغرية مل�صاهدة التلفاز و�صمات منط احلياة. واأي�صا الدرا�صة التي قام بها(

)and Jeffers’s )1980   ملعرفة العالقة بني الدوافع التي تدفع امل�صاهدين مل�صاهدة التلفزيون و مواقف منط احلياة والتي 

 )Bantz’s 1982( توؤدي اإىل التبنوؤ بالدوافع التي تدفع امل�صاهدين مل�صاهدة التلفزيون. واأي�صا الكت�صاف الذي قام به

والتي تخ�س معرفة الفرق بني الربامج التلفزيونية العامة واخلا�صة والدوافع النا�صئة مل�صاهدة هذه الأنواع من الربامج 

، واملقارنة بني نتائج البحوث املختلفة يف هذا ال�صاأن، واإعادة النظر التي قام بها )Rubin’s 1981( ل�صالحية نطاق 

 Palmgreen( ،دوافع م�صاهدة التلفزيون وعالقتها بالبحوث التي اأجريب يف نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات. واأخريا

and Rayburn’s 1985( واملقارنة التجريبية للبدائل يف مناذج الإ�صباعات. 

“الإ�صتخدامات  كتابه  ويف  والإ�صباعات.  ال�صتخدامات  نظرية  ودعم  لتعزيز   )Windahl 1981( �صعى  وباملثل، 

التقليدية  التاأثريات  نظرية  يف  الباحث  بني  الأ�صا�صي  الفرق  اأن  على  الكاتب  جادل  الطرق”  مفرتق  على  والإ�صباعات 

ونظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات هو اأن الباحثون يف الطريقة التقليدية ي�صتخدم و�صائل الإعالم كنقطة اإنطالق 

بينما ينطلق الباحث يف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات من اأفراد اجلماهري. وقد دافع الكاتب عن وجهة نظره وهي 

اأن  حيث  املنهجني.  لتوليف  احلاجة  ن�صاأت  ولذلك  الإختالفات  يف  النظر  من  اأكرث  الت�صابه  اأوجه  يف  النظر  يجب  اأنه 

النتائج اجلزئية من املحتوى بحد ذاته مع تاأثري ال�صتخدامات عليه من املمكن اأن تكون روؤية اأكرث فاعليه وفائدة من 

غريها. وعليه يعتقد بع�س املهتمني ب�صوؤون ال�صتخدامات وال�صباعات �رسورة ربط نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات 

بالبحوث الع�رسية واحلديثة.)6(

 لقد ا�صتاأثرت تطبيقات هذه النظرية باهتمام عدد من املخت�صني لزيادة �صحة النظرية من وجهة املحددات الهيكلية، 

مثل )Webster and Wakshlag 1983( من خالل دمج وجهات نظر متباينة من نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات و 

“مناذج من اخليارات،” وكذلك حماولة لتحديد موقع التبادل بني هياكل الربجمة، وتف�صيل املحتوى، وظروف امل�صاهدة 

اأثناء عملية اختيار الربنامج. مثل )Wise ، Dobos )1992، وذلك عرب ا�صتخدام النظرية للنماذج املطبقة على ر�صا 
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اجلمهور عن و�صائل الإعالم والختيار يف املنظمات، وتوقع التلفزيون اختيار قناة  بعينها والرتياح يف اطار ا�صتخدام 

تكنولوجيات الت�صال املحددة. 

اجلمهور املتفاعل

يف الثمانينات، قام الباحثون باإعادة تقييم فكرة وم�صطلح اجلمهور املتفاعل، حيث اأنهم قاموا باإعادة الأفكار ال�صابقة 

يف نظرية الإ�صتخدامات والتاأثريات حيث اأن الأفكار التي طرحت يف هذه النظرية واملخرجات هي اأ�صا�صها الرتكيز على 

اجلمهور والن�صاط الذي يقوم به اجلمهور )1994(Rubin وقد قام )Levy and Windahl )1984 مبحاولة التاأكيد على 

هذه النظرية وفكرة اجلمهور املتفاعل وذلك من خالل فح�س جانب من توجهات اجلمهور والتي ربطت ن�صاط اجلمهور 

بنظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات، ولكن  )Rubin )1984راأى اأن ن�صاط اجلمهور هو عبارة عن عامل متغري ولي�س عامل 

ثابت. ومن جانب اآخر قال )Windahl )1981 اأن فكرة ن�صاط اجلمهور تظهر اأن اجلمهور ميتلكون ح�س انتقائي ب�صكل 

كبري مما يوؤدي اإىل الإنتقادات من قبل الباحثني، وعليه جادل الكاتب اأن ن�صاط اجلمهور يغطي جمموعة من الجتاهات 

املمكنة يف عملية التوا�صل، والتي من املمكن اأن تتنوع يف مراحل التوا�صل املختلفة.

وب�صكل مماثل، فاإن مناذج ن�صاط اجلمهور قد �صكلت اأ�صكال وم�صتويات خمتلفة من التفاعل مع و�صائل الإعالم. وقد 

بينت نظرية التبعية ونظرية احلرمان اأنه يف بع�س احلالت، كاحلب�س، والفقر، وتدين الأجور، ت�صكل انتماء اأكرث ومتابعة 

اأكرث لو�صائل الأعالم والتي تت�صمن التلفزيون، وال�صحف اليومية واأجهزة التحكم عن بعد )الرميوت( وغريها. 

نظرية التبعية

تقر نظرية التبعية الإعالمية اأن تاأثري الإعالم مرتبط اإرتباطا مبا�رسا بعالقة الإعالم باجلمهور، واملجتمع. ورغبة الفرد يف 

احل�صول على املعلومة هي العامل الذي يف�رس ملاذا للر�صائل التي توجهها و�صائل الإعالم تاأثري عقلي، وعاطفي وتاأثريات 

اأخرى. وتكون التبعية الإعالمية يف اأوجها عندما يكون الو�صول اإىل اأهداف الأفراد واإ�صباع هذه الأهداف معتمدا ب�صكل 

 Rubin and Windahl هذا وقد زاد .)Ball-Rokeach، 1985( .مبا�رس على احل�صول على املعلومات من و�صائل الإعالم

التبعية  نظرية  اجلمهور، كعن�رس فعال يف  بها  يرغب  التي  الإ�صباعات  اأي�صا  تت�صمن  الإعالمية  التبعية  اأن   )1986(

الإعالمية. ويرى الكاتبان اأن اإجتماع الرغبة يف الإ�صباعات و التبعية التي يفر�صها املجتمع ي�صكالن تاأثري اإعالمي فعال. 

وقد جادل الكاتبان اأن الإعتماد على الإعتماد على الإعالم والر�صائل املوجهة من الإعالم ينتج من حماولة البحث اجلادة 

عن املعلومة اأو الإ�صتخدام ال�صعائري لبع�س قنوات الإت�صال وتو�صيل املعلومة. وقد لحظ )Mc Wraith )1998 اأن 

الأ�صخا�س “املدمنني” على ا�صتخدام التلفزيون، ي�صتخدمون التلفزيون لإلهاء اأنف�صهم من الأفكار املزعجة، ول�صبط 

الإ�صتخدامات  نظرية  اأن  اإثبات  مبثابة  هو  الوظيفية  البدائل  و  التبعية  بني  الربط  هذا  ويعترب  الوقت.  و�صغل  املزاج، 

والإ�صباعات هي النظرية القادرة على ربط الإت�صالت ال�صخ�صية مع الإت�صالت التي تتو�صطها و�صائل اأخرى  )7(

نظرية احلرمان
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 Berelson قام  و  والإ�صباعات.  الإ�صتخدامات  نظرية  يف  التبعية  نظرية  من  باعا  اأطول  احلرمان  نظرية  تاريخ  ويعترب 

)1949( بدرا�صة الإ�رساب الذي قامت به 8 �صحف يومية رئي�صية يف مدينة نيويورك يف عام 1945 والتاأثري الذي حدث 

على ت�رسفات اجلمهور. وبعد ذلك ن�صاأت العديد من الدرا�صات التي قلدت درا�صة الكاتب والتي جميعها قامت بدرا�صة 

الإ�رساب وتاأثريه على اجلمهور وت�رسفاته. 

وقد وجد الباحثون )Windahl، Hojerback، and Hedinsson )1986 اأن تاأثري الإ�رسابات الإعالمية مت�صلة   

اأي�صا باحلرمان الكلي للمراهقني من م�صاهدة التلفزيون اأو احلرمان اجلزئي من م�صاهدة بع�س الربامج كربامج الت�صلية 

الإعالمية على حد �صواء. حيث  الإعالمية وغري  باملتغريات  اأنواع احلرمان هذه  العلمي وغريها. وترتبط  برامج اخليال  و 

وجد الباحثون اأن اجلمهور الذي يحرم من الإعالم يف املناطق ذو الإجتاهات الإجتماعية ي�صعرون باحلرمان ب�صفة اأكرب من 

الأ�صخا�س القاطنني يف املناطق ذو الجتاهات املفاهيمية. )8(

نظريات ن�صاط اجلمهور املنخف�س واملتغري

كان يعتقد قدميا اأن العوامل مثل :

 )اأ( التوقعات التي ت�صبق العر�س

 )ب( وجود نوع من الإزعاج اأثناء امل�صاهدة

 )ج( اإ�صتخدام و�صائل الإعالم ال�صعائري واملعتاد اأن لها اأثرا يف تن�صيط مدى تفاعل اجلمهور مع و�صائل الإعالم، ولكن 

من  الأفراد  باأن  جتادل  والتي  )اأ(  بند  مثالها  والتي  الوقت  عالقات  نظرية  فاإن  اخل�صو�س  وجه  وعلى  �صحيح.  العك�س 

اجلماهري هم انتقائيني ولهم اأهداف معينة من ا�صتخدام و�صائل الإعالم ح�صب الأوقات املختلفة لإ�صتخدام و�صائل 

Lemish )1985( مثال، اكت�صف .Levy & Windahl، )1984( )الإعالم هذه )قبل العر�س ، اأثناء العر�س، بعد العر�س

اأن بع�س طلبة اجلامعات قد نظموا جدولهم املزدحم مل�صاهدة برنامج اأوبرا، و�صكلوا جماعة ملناق�صة الربنامج بعد 

العر�س. 

ويرى )Galloway & Meek، 1981(، ان التنوع يف اأ�رساك اجلمهور يف الربامج الإعالمية والدافعية للم�صاركة تتاأثر مبدى 

اإعتماد الأفراد من اجلمهور على و�صائل الإعالم، وعلى مدى اإر�صاء و�صائل الإعالم حلاجات امل�صتخدم. ولذلك قام العديد 

باإن�صاء  اأي�صا  وقاموا  مناذجهم  التوقعات يف  بت�صمني عنا�رس من  والإ�صباعات  ال�صتخدامات  نظرية  الباحثني يف  من 

 Rayburn cited Fishbein and نظريات التوقع لتف�صري ا�صتهالك الإعالم. ويوجد ثالث معتقدات رئي�صية يف نظرية

)Ajzen’s )1975  لقيمة التوقع وهي :

 )اأ( معتقد و�صفي ناجت من املالحظة املبا�رسة لعن�رس ما

 )ب( معتقد معلومات والذي ي�صتمد املعلومات من اخلارج لريبط بني العنا�رس املختلفة

 )ج( معتقد ا�صتنتاجي والتي تاأخذ بعني العتبار �صفات العنا�رس والتي مل يتم مالحظتها ب�صكل مبا�رس. وقد قام . 

)Palmgreen and Rayburn )1982 بتطوير منوذج للتوقعات والذي جنح يف معرفة م�صعى الإ�صباع من التلفزيون. 
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وقد قام الكاتبان باجلمع بني نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات وبني نظرية قيمة التوقعات واأدى ذلك للنجاح يف معرفة 

م�صعى الإ�صباعات و الإ�صباعات املحققة.

والذين يت�صلون  للراديو”  “حتدث  اأن امل�صتمعني لربنامج   Armstrong and Rubin )1989( املثال وجد  وعلى �صبيل 

بالربنامج كانوا اأكرث ا�صتماعا للذين ل يت�صلون بالربنامج. 

والرجوع اإىل ال�صتخدام ال�صعائري للتلفزيون وال�صتخدام املعتاد، فاإن ن�صاط اجلمهور يت�صمن م�صطلح   

الفائدة، والتي متثل الدافعية لإ�صتخدام و�صائل الأعالم، ولكن ل تت�صمن الإنتقائية اأو الق�صدية من ا�صتخدام و�صائل 

اأن العر�س ال�صكلي يت�صمن ا�صتخدام معتاد للتلفزيون لأ�صباب ت�صليلية وانتماء اأكرث لالإعالم. اأما العر�س  الإعالم. 

الفعال للتلفزيون ينبني على اأهداف معينة وذلك من اأجل اإ�صباع بع�س احلاجات لدى امل�صتخدمني. واأ�صار الباحثون 

اإىل اأن العر�صني ال�صكلي والفعال للتلفزيون مرتابطني ولي�صوا فرعني ثنائيني خمتلفني. اأما من ناحية اجلمهور، فاإن 

والظروف  والوقت،  اخللفية،  على  كبريا  اعتمادا  يعتمد  فاإنه  فعال  ب�صكل  اأو  �صكليا  الإعالم  لو�صائل  ا�صتخدامهم 

املواتية الأخرى. ولذلك قدم بع�س الباحثني ومنهم )Perse and Rubin )1988 اقرتاح لعر�س  متعدد الأبعاد موؤكدين 

بذلك على اأهمية النظر يف ا�صتخدامات و�صائل الإعالم ولي�س فقط النظر يف التعر�س لها. وهذا ما دعم الجتاه الداعم 

اإىل تعزيز   البحوث الهادفة اىل تطوير نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات ونقلها من جمرد درا�صة ال�صتخدامات والتاأثري 

على اجلمهور اإىل اإن�صاء مناذج معقدة والتي ت�صور و�صائل الإعالم وحقيقتها املعقدة. 

حماولت تطوير نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

ال�صتخدامات  نظرية  يف  الباحثني  ان  يف  تركزت  لالنتباه  ملفته  ظاهرة  بربوز  ال�صابقة  املراحل  ات�صمت   

الإ�صتخدامات  نظرية  يف  الباحثون  حتدى  املا�صية  العقود  عرب  لها.  املنتقدين  اأ�صد  اأنف�صهم  هم  كانوا  والإ�صباعات 

،Klapper، 1963; Rubin( والإ�صباعات مناذجهم وانتقدوها وطالبوا بتاأ�صي�س نظري اأكرب من الذي كان من قبل

وقنوات  الإعالم  و�صائل  بني  العالقة  ت�صويح  اأجل  من   Rubin )1986( نادى  فقد   .)Schramm et al.، 1961  ;1994

الإت�صال ال�صخ�صية وم�صادر التاأثري الأ�صا�صية. بينما اأكد )Swanson )1987 اأن تركيز البحث ين�صب يف ثالثة اأ�صياء:

 )اأ( دور البحث عن الإ�صباعات من خالل التعر�س لالإعالم اجلماهريي،

 )ب( العالقة بني الإ�صباع والأطر التف�صريية والتي يفهم من خالل اجلمهور املحتوى الإعالمي،

 )ج( واأخريا العالقة بني الإ�صباع وحمتوى و�صائل الإعالم. بينما مييل )Windahl )1981 اإىل اجلمع بني خمتلف الآراء حيث  

اأنه يعتقد اأن الدمج �صيكون اأكرث اإنتاجية وذلك من حيث:

 )اأ( ت�صورات و�صائل الإعالم هي التي تقوم بالتحكم بت�رسفات النا�س،

 )ب( اأنه بجانب احلاجات، تاأتي الدافعية من عن�رس الت�صويق يف الربامج الإعالمية،

 )ج( اأنه توجد هناك بدائل وظيفية لال�صتهالك الإعالمي،

 )د( املحتوى الإعالمي يلعب دورا مهما يف تاأثريات الإعالم. )*****(
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ا�صتمرار النتقادات على نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

الإ�صتخدامات  باحثون قدموا ما بو�صعهم من اجل حت�صني وتطوير نظرية  فاإن  وبناء على ما �صبق ذكره،   

النظرية،  يف  النق�س  باإنتقاد   Stanford )1983( مثل  الناقدين،  بع�س  قام  املحاولت  هذه  من  وبالرغم  والإ�صباعات، 

كالتعريفات العملية املحرية، والنموذج التحليلي عدم وجود ترابط ووحدة داخلية، وعدم القدرة على توفري التف�صري 

النظري للنظرية املقدمة. حيث انتقد الكاتب اأن املناق�صات لي�س لها عالقة باخللفيات والثوابت النظرية املقدمة. وقام 

بع�س الكتاب بالتاأكيد على اأن النظرية هي طريقة ذكية لتحليل اجلوانب النف�صية والإجتماعية للجماهري، ولكن 

بالرغم من ذلك فاإن ولكن العوامل احلتمية، واملادية، والإختزالية كلها ل تزال �صامدة وموؤثرة. 

ولذلك فاإن الإنتقادات احلديثة التي تنتقد نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات تتناول املوا�صيع التالية:

 )اأ( اختيار الأفراد لو�صائل الإعالم )اأو الفردية يف اختيار و�صائل الإعالم(

 )ب( توقعات اإ�صتخدام و�صائل الإعالم والتي تنطلق من امليل الفردي والعوامل البيئية املحيطة،

 )ج( اجلمهور املتفاعل ذو الأهداف املحددة و�صلوك متاأثر بو�صائل الإعالم. 

ويف خارج الوليات املتحدة، وخ�صو�صا الدول الغري غربية، ل يتلقى م�صطلح اجلمهور املتفاعل قبول كبريا،   

�صبيل  على  الآخرين.  عن  ي�صتخدمونها  التي  الطرق  تختلف  والإ�صباعات،  الإ�صتخدامات  نظرية  الباحثون يف  وحتى 

املثال، لحظ Cooper )1997( اأن علماء الإت�صال اليابانيون يرون اأن تاأثري الإعالم على امل�صتوى الفردي كمنظور حمدود 

لدرا�صة تاثريات الإعالم، وذلك لأن هذه الطريقة تقوم بتعزيز ال�صلوك الذي هو يف الأ�صل موجود �صابقا ولي�س لإن�صاء 

�صلوك اأخر جديد. 

ا�صتمرار العيوب يف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

بالرغم من املحاولت للحد من العيوب يف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات، فاإن عددا من العيوب مل تزل   

تطعن يف النظرية، والذي قد اأقره علماء النظرية. اأحد هذه العيوب، هو اأنه عند درا�صة ا�صتخدام اجلماهري لالإعالم، فاإن 

اأن يحجب  نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات تركز على الفرد ب�صفة اأوىل كما راى )Elliott، 1974(، وهذا من �صاأنه 

النظر عن ال�صفات املجتمعية للجماهري. والعيب الثاين، هو اأن بع�س الدرا�صات يف النظرية جمزاأة اإىل حد كبري بحيث 

واجلمع بني  التوفيق  اإىل �صعوبة  يوؤدي  مما  اأ�صناف خمتلفة،  اإىل  الإعالم  و�صائل  الدوافع ل�صتخدام  اأنواع  اأنها ت�صنف 

الدرا�صات املختلفة لأن لكل درا�صة �صفاتها اخلا�صة. والعيب الثالث، هو عدم و�صوح عدد من امل�صطلحات الأ�صا�صية 

امل�صتخدمة يف النظرية، كاخللفيات الجتماعية، والنف�صية، والحتياجات، والدوافع، وال�صلوك، والعواقب اأو النتائج. 

الإ�صباعات،  ال�صتخدامات،  الدوافع،  مثل:  للم�صطلحات،  خمتلفة  معاين  يربطون  الباحثني  اأن  هو  الرابع  والعيب 

والبدائل الوظيفية، مما يوؤدي اإىل تف�صري غام�س للم�صطلحات. والعيب اخلام�س هو اأن حجر الزاوية يف النظرية والتي 

والتي  الإعالم  و�صائل  لإ�صتخدام  الدوافع  حتدد  والتي  ال�صخ�صية  التقارير  و�صحة  املتفاعل  اجلمهور  م�صطلح  هي 

�صككا يف   )Rosenstein & Grant، 1997( فاإن  وعليه   . و�صطحية  اإىل حد كبري  مب�صطة  تعترب  الباحثون،  حددها 
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الطريقة املتبعة يف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات وخ�صو�صا الطرق التي تبنى على تف�صريات لأمناط حياة اجلماهري 

اأو التي تنبني على وجهات نظر �صخ�صية من اجلماهري. ووجهات النظر ال�صخ�صية رمبا لن تعك�س ال�صورة احلقيقية 

والواقعية ل�صلوك الأفراد من اجلماهري اأكرث من ما تعك�س التف�صري ال�صخ�صي لل�صلوك الفردي احلادث. وميتد النقا�س 

يف هذا املو�صوع ليكون اأكرث تعقيدا عندما ن�صع يف احل�صبان اأن �صلوك اجلماهري قد تكون م�صبباتها عوامل فكرية 

عميقة ولي�صت جمرد حوادث عر�صية تعر�س لها الفرد يف تلك الفرتة .   

نحو فهم متطور لنظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

وبالرغم من وجود هذه النواق�س يف نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات، فاإن نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات   

ما تزال تلك النظرية التي ميكن اأن يعول عليها الأمل. ميكن لنوعية الإ�صتخدامات وت�صنيفها اأن تعمل كاأداة لتوحيد 

اأ�ص�س البحوث التي جترى يف نظرية الإ�صتخدامات والإ�صباعات ومن املمكن اأن تعمل على اإعادة اإختبار اإ�صتخدامات 

و�صائل الإعالم لدى اجلمهور. واقرتح )Finn )1997 باأن التوجه املعا�رس لوجود مناذج �صحيحة لتحليل �صخ�صية الأفراد 

من اجلماهري، اأدى اإىل اأن ت�صاميم البحوث يف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات لأن ي�صبح التعامل مع حجم كبري من 

ال�صخ�صيات فعلى �صبيل املثال، يف�صل بع�س العلماء املعا�رسين التعامل مع خم�صة اأنواع من ال�صخ�صيات، بينما 

يف بع�س الأحيان يف�صلوا التعامل مع ثالثة اأنواع فقط بينما يف املا�صي، كان العلماء يتعاملون مع 16 نوعية اأ�صا�صية 

من ال�صخ�صيات. 

ل�صتخدام  العاطفية  بالدوافع  املتعلقة  النظريات  وتطوير   تو�صيع  اأجل  من  توجه  هناك  اأ�صبح  كذلك   

وال�صلوك  بعوامل خارجية  املعزز  ال�صلوك  بني  الكبري  النق�صام  اأن  )Finn، 1997(. مثال، حيث لحظ  الإعالم  و�صائل 

ال�صعائري نتيجة تاثريعاملي البحث عن املعلومة والبحث عن املتعة ، فان ذلك �صيوؤدي اإىل ت�صخيم هذه العوامل 

بنظريات اأخرى تتعلق بالدوافع، بحيث تاأخذ هذه النظريات بعني العتبار احلالت العاطفية لالأفراد، ، اأو من اأجل الو�صل 

اإىل امل�صتوى الأف�صل واملثايل للمتعة .     

ماهية  اإدراك  يتم  مل  ما  �صداه  يجد  ان  ميكن  ل  والثقافية  الجتماعية  العوامل  على  الكامل  الرتكيز  ان   

وكيفية ا�صتخدام اجلماهري لقنوات الت�صال امل�صتخدمة ، وذلك لأن اجلمهور املتلقي يف ع�رس املعلومات �صيبحث عن 

التي تخاطبهم ب�صفه �صخ�صية  املعلومات  اإىل م�صادر  الويب،  العاملية  ال�صبكة  بينما مييل م�صتخدمو  املعلومة، 

.)Eighmey & McCord( ولكن يف حمتوى اأكرث متعة واإثارة وفقا ملا يراه

الالزم  من  يجعل  ب�صكل  معقدة  اأ�صبحت  اجلماهري،  على  تاأثريها  وعملية  الإعالم  و�صائل  ا�صتخدامات  فاإن  وعليه 

 Rubin،(  الرتكيز على املراحل التي ت�صبقها ، واملراحل الآنية لعملية ال�صتخدام، واملراحل والنتائج التي تليها ح�صب

1994(   ويجب اأن ي�صتمر التاأكيد على بناء نظرية وا�صحة، وخ�صو�صا من قبل العلماء الذين �صي�صعون اإىل تطوير 

تنبني على متغريات نف�صية، واجتماعية،  والتي  الإعالم،  العوام لو�صائل  ا�صتخدامات  التي ت�صعى لتف�صري  نظريات 

وتنظيمية)******(
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الو�صائل  جمال  يف  م�صداقية  يزداد  الن�صط  امل�صاهد  مفهوم  ان  الباحثني  يرى   ، تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا   

فالأفراد  املعلومات،  وقنوات  امل�صادر  خيارات  من  وا�صعة  جمالت  للم�صتخدمني  اأتاحت  قد  التقنية  ولن  الإعالمية، 

يختارون الو�صائط الإعالمية التي تتنا�صب مع ما يروق لهم من مو�صوعات، ويرى )Greenburg& Meeter،1985( انه 

من خالل تعدد خيارات الربامج الرتفيهية التي يوفرها التلفزيون الكابلي يختار معظم امل�صاهدين جمموعة �صغرية 

اأو الو�صائط التي يف�صلونها، وقد اكت�صف )Furguson، 1992( اأن املكون الأ�صا�صي لو�صائط القنوات  من القنوات 

يدر�س  الو�صائط عندما كان  )Atkin، 1993( ظاهرة  وتعرف  القناة،  يف  امل�صاهد م�صرتكاً  اإذا كان  ما  التلفزيونية هو 

العالقة امل�صرتكة بني تلفزيون ال�صرتاك عرب الكوابل. وتلفزيون القنوات املفتوحة وا�صرتاك اأ�صحاب اأجهزة احلا�صوب 

والراديو املحمول والهواتف النقالة فيها.

ذات  الربامج  مل�صاهدة  ال�صتخدام  �صهلة  الو�صائط  على  العتماد  الآن  ي�صتطيع  فرد  كل  اأن  ريغان   ويرى   

الهتمام القليل بينما ي�صتخدم و�صائط اأكرث تعقيداً مل�صاهدة الربامج عالية الهتمام، كما يرى ريغان اأن على الباحثني 

اأن يكفوا من ت�صنيف م�صتخدمي و�صائل الإعالم اإىل ع�صاق تلفزيون وع�صاق �صحف وان يعتربوهم بدلً عن ذلك باأنهم 

م�صتخدمو  جمموعات مت�صابكة من م�صادر املعلومات ، وعلى ذات النحو ينظر بع�س علماء الت�صالت مثل �صنكر 

التي  الفرد من جانبي املعلومات  باعتباره �صورة للفردية املطلقة  لأنه و�صيط قادرة على تعزيز وتقوية  اإىل النرتنت 

يبحث عنها واملعلومات التي ينتجها ، وعلى العك�س من ذلك، يرى اآخرون ال)Web( باعتبارها غاية يف بناء املجتمع 

واإثرائه والتي من خاللها ي�صتطيع امل�صتخدمون اإن�صاء العالقات اللكرتونية على نحو مل يكن ممكناً عن طريق و�صائل 

الإعالم التقليدية، ورغم هذه ال�صورة املتفائلة، فان الت�صالت املعتمدة على احلا�صوب كما يعتقد بع�صنا قد يعود 

اإىل الإح�صا�س بالوح�صة واملعزلة، اإ�صافة لذلك  اأبدى )Yiung، 1996( قلقه من اأن ال�صتخدام املكثف لو�صائل الإعالم 

احلديثة كاحلا�صوب ال�صخ�صي، قد يعر�س امل�صتخدمني اإىل العتماد الكلي على التقنية مثل “اإدمان النرتنت”.

مثل  مفاهيم  اأن  على  يتفقون  وال�صباعات    ال�صتخدامات  نظرية  علماء  معظم  فان  احلديث،  مدخل  كان  ومهما 

النرتنت من  ا�صتخدام  اأ�صباب  وتختلف  النرتنت،  ات�صالت  ينبغي مراجعتها عند تطبيقها يف  )م�صاهد(  و  )ن�صط( 

اأما  الكرتونية معينة،  زيارة مواقع  اإكمال مهمة من خالل  يرغبون يف  الهدف فهم  يقودهم  فالبع�س  لأخر،  �صخ�س 

البع�س الأخر فقد يكون ف�صولياً يت�صفح من اجل الرتفيه، وعلى �صبيل املثال، فبع�س م�صتخدمي جمموعات احلوارات 

اللكرتونية مراقبون هادئون اأو مت�صللون ل ي�صاركون اأبدا بينما ي�صارك اآخرون اأحيانا يف املناق�صات الدائرة.

)Fredin David، 1998(  لها ثالثة مكونات  الإعالم الكبرية كما ي�صنفها  اأن�صطة م�صاهدي و�صائل  اأن   

مت�صابكة هي :

اأولً: تعر�س و�صائل الإعالن الكبرية بع�س ردود الفعل من امل�صاهد لأنها على العك�س من الراديو اأو التلفاز، تتجمد اأو 

تتوقف اإذا انعدم التفاعل.

ثانياً: يجد امل�صاهد خيارات ل حد لها من املو�صوعات ل بد اأن يختار منها.

ثالثاً: تعتمد خيارات الفرد يف كثري من الأحيان على �صل�صلة من ال�صتجابات ال�صابقة.
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من  اخلربات  ذوي  اأن  اللكرتونية  الإعالم  و�صائل  م�صتخدمي  بني  وكيفية  كمية  فروق  هناك  لذلك  اإ�صافة   

م�صتخدمي النرتنت لديهم خيارات اأو�صع من امل�صتجدين وخا�صة يف اأمور مثل التنبه اإىل م�صادر مو�صوعات الأخبار 

اللكرتونية.)9(

النرتنت ونظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

ب�صبب  تعديل جذري  اإىل  يحتاج  نف�صه  التقليدي  امل�صاهد  اأن مفهوم  الإعالم  و�صائل  علماء  بع�س  يعتق   

اخلوا�س املعلوماتية احلديثة لالنرتنت،  فالنرتنت يتحول من و�صيط �صوق جتاري اإىل رافعة لوفري معلومات حمددة جداً 

قد  النرتنت حتديداً  فان جمهور م�صتخدمي  ولذلك   ، ي�صتهلكونه بكرثة  وذات قيمة عالية مل�صاهدين حمددين جداً 

انق�صم اإىل جمموعات نخبوية �صغرية كما حدث ملجالت امل�صتهلكني يف ال�صتينات.

اأن العتقاد الذي اأ�صبح �صائدا لدى كثري من الباحثني يدور حول حقيقة ان و�صيلة الإعالم �صتتحول من �صلعة اإنتاج 

اأنظمة  من  م�صفوفة  بظهور   )Wearer،1990( وتنباأ   ، الرثاء”  من  لها  حد  ل  د�صمة  “وليمة  اإىل  ا�صتهالكي  جتاري 

كبري  قطاع  اإىل  ت�صل  واأخرى  احلروب،  وتغطيات  الرئا�صية  )اخلطابات  حول  اجلمهور  اإىل  ت�صل  ر�صائل  مع  الت�صالت 

اخلا�صة  امليول  ذات  ال�صغرية  املجموعات  اإىل  ت�صل  واأخرى  الريا�صية(،  الأحداث  وبع�س  التجارة  اأخبار   ( املجتمع  من 

)مو�صيقى، فنون، هوايات... الخ(.

وتاأ�صي�صا على ذلك فاأن امل�صالح امل�صرتكة �صتحدد موقف جمهور النرتنت باأكرث مما يحدده املوقف اجلغرايف،   

اإل اأنها توؤكد اأن النرتنت على عك�س و�صائل الإعالم الأخرى، لي�س له جمهور م�صتهدف كجمهور اأ�صا�صي اأو لنتيجة 

لوظائفه.

كذلك  فاأن مفهوم اجلمهور التقليدي يجب تعديله ب�صبب القدرات الكامنة يف النرتنت، كذلك فاأن العالقات   

ال�صخ�صية، وهي اإحدى متغريات مناذج الإقناع القدمية يف النتقائية وانت�صار احلداثة، تظهر جمدداً كمتغريات مفيدة 

يف ال�صتخدامات والإ�صباعات ، ويف اطارهذه النظرية لبد من ت�صور اأخر ملفهوم هذه ال�صخ�صنة واحل�صور الجتماعي 

اأو درجة بروز العالقات ال�صخ�صية وخا�صة يف ما يتعلق بربوز التفاعل لأن الإعالم املتفاعل )الن�صو�س وال�صور( تتمتع 

بخوا�س �صخ�صية اأكرث مما يتمتع به الإعالم اللكرتوين غري املتفاعل، ولذلك فان نظرية الإ�صباع الإعالمي قد ن�صجت 

للبحوث امل�صتقبلية، مبا يف ذلك الإعالم احلديث وان تلك البحوث  قد حتدث يف اأف�صل ظروفها يف اإطار بيئة اإعالمية 

فردية مطلقة .

لقد بات وا�صحا اأكرث من اأي وقت م�صى اأن النرتنت يركز كثريا على احلوار الودي ال�صخ�صي اأكرث مما كان يف اأعالم املا�صي، 

كذلك فان من ابرز اخلوا�س ال�صلوكية جلمهور النرتنت ظاهرة اأن امل�صتخدمني يقولون الكرتونياً ما ل ميكن قوله وجهاً 

لوجه اأو عرب الهاتف وكل ذلك يتمثل يف �صلوك ل يردعه �صيء، كما لحظت اأن احلديث على النرتنت اقرب اإىل احلديث 

ال�صفوي من حديث ال�صحف اأو التلفاز، وان امل�صتخدم كثرياً ما يتقبل املعلومات الواردة من النرتنت دون مناق�صة يف 

حني انه لن يقبل بذلك من م�صدر اأخر.
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دائمة،  ب�صورة  الإخبارية  املعلومات  م�صتهلك  عنه  يبحث  الذي  التوا�صلي  لالإ�صباع  هامة  فروع  لالنرتنت  كان  ورمبا 

فالأخبار وخا�صة تلك الواردة من املوؤ�ص�صات الإعالمية التقليدية ارتبطت بخلق جمهور ناخبني واعني يف ال�صيا�صة 

والأحداث العاملية كما ارتبطت ببقاء املجتمع الدميقراطي.

اأن حكومة الكتاب املفتوح، رمبا �صكل جزءاً هاماً من عهد جديد من الدميقراطية اللكرتونية والنرتنت لي�س   

قادراً على حت�صني الو�صول اإىل احلكومة فح�صب، بل ي�صتطيع حفز الدميقراطية التمثيلية.)10(

وامل�صاركة وت�صهيلها وتنوعها وتوفري  العام  الت�صاور  دائرة  اإىل تو�صيع  يوؤدي  ان  التقدم اللكرتوين ميكن  ان   

اأن تركز وتنوع املعلومات التي يتلقاها النا�س ويح�صلون عليها بينما الإعالم  الفر�س الإعالمية اجلديدة التي ميكنها 

القدمي ينق�صم اإىل املزيد من الأ�صكال ال�صيا�صية واملتخ�ص�صة مثل القنوات الريا�صية وقنوات املو�صة... الخ..

وعلى �صبيل املثال، فقد ا�صت�صهد )Weir& Dunlenvy(  ب�صبكة النتخابات  IVل�صبكة الإذاعة الربيطانية والتي 

قامت يف ليلة النتخابات بت�صجيل اأكرث من 1.5 مليون عمل ناجح، واأثناء النتخابات مل يوفر املدفع معلومات ميكن 

الربيد  اأ�صئلتهم عرب  اإر�صال  اأتاحت للنا�س  اإعالمي تقليدي فح�صب، بل  اأي م�صدر  باأكرث مما ا�صتطاع  العتماد عليها 

اإجاباتهم، وقد انده�س خرباء ال�صيا�صة بجودة الأ�صئلة التي �صلمت والروؤية التي احتدت  اللكرتوين ليح�صلوا على 

عليها ومدى �صهية النا�س للمعلومات.

وقد مت من خالل ذلك تو�صيح �صيا�صات احلزب وا�صتطالع الآراء وامل�صار النتخابي كما مت تو�صيح الق�صايا الأ�صا�صية 

ومناق�صتها بعمق.)11(

والنرتنت رمبا يكون ذا فائدة عظمى يف خلق )دميقراطية حكمية( ناب�صة باحلياة  فمن املمكن اأن تقوم الدوائر احلكومية 

واملجال املحلية وغريها من الكيانات العامة اأن تو�صح كيف ت�صمم �صيا�صاتها وان تطلب من املواطنني والخت�صا�صني 

الراغبني امل�صاركة املبا�رسة يف حتديدها.

باإقامة حلقات  اإمكانية قيامهم  العتبار، ومن ذلك  اأن ي�صنعوه يف  القرار  الكثري مما ميكن ل�صناع  هنالك   

الأ�صئلة والأجوبة واللقاءات ال�صيا�صية والجتماعية وجمموعة النقا�س وا�صت�صارات التخطيط وا�صتطالعات الراأي، 

وكلها ميكن اأن تنتج قدراً هائالً من املعلومات التي ميكنها ال�صتفادة منها، كما اأن ذلك ميكنهم من اإعطاء املعلومات 

املتعمقة جماناً ودون م�صقة وان يتجاوبوا مع اأ�صئلة النا�س واأفكارهم وت�صجيع اجلمهور على تقدمي املقرتحات العملية  

)12(

التوا�صل  بحوث  ر�صمية يف  النرتنت كمادة  و�صع   )Rafaeli & Newhagen، 1996( الباحثني مثل  بع�س  وقد حاول 

اجلماهريي والعلوم الجتماعية وجعل من ال�صتخدامات والإ�صباعات مدخالً للبحث فيه كو�صيلة اإعالمية، كما اقرتحا 

ب�صبب تقليد يف بحوث التوا�صل اجلماهريي بدرا�صة ال�صتخدامات والإ�صباعات املوجود �صلفاً، اأن ذلك املدخل �صيكون 

مفيداً يف و�صع ت�صنيف للف�صاء اللكرتوين، وقد ركز)Rafaeli & Newhagen، 1996( على خم�س خوا�س تعريفية 

للتوا�صل عرب النرتنت هي: الو�صائط املتعددة، ونقل حزم البيانات والن�صو�س الت�صعيبية وتزامن الربجمة والتفاعلية.

التو�صيح،  من  املزيد  ت�صتحق  الأخرى  الثالثة  فاخلوا�س  نقا�صها  �صبق  وقد  والتفاعلية،  الربجمة  تزامن  جانب  واىل 
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وكما  متكاملة،  ب�صورة  وال�صوت  وال�صور  والر�صوم  الن�صو�س  لعر�س  احلا�صوب  ا�صتخدام  هي  املتعددة  فالو�صائط 

ب�صبب  الت�صعينات  اأوا�صط  نادرة حتى  املتعددة  الو�صائط  تطبيقات  كانت  فقد  امل�صتقبل،  ثورة  باأنها  دائما  تو�صف 

غالء الأجهزة املطلوبة ل�صتخدامها، وبزيادة قدرات الأداء وانخفا�س اأ�صعارها فقد اأ�صبحت الو�صائط املتعددة �صائعة 

ومتوفرة الآن، فمعظم احلوا�صيب ال�صخ�صية قادرة الآن على عر�س �صور الفيديو، على الرغم من اأن الت�صميم املتاح 

الآن يعتمد على قوة حمول �صور احلا�صوب ووحدة املعاجلة املركزية، وب�صبب متطلبات التخزين تطبيقات الو�صائط 

املتعددة، فان اأكرث الو�صائط الفاعلة هي CD-Rom، واألن القر�س Zip TM وكالهما يحتوي على قدرات ذاكرة اكرب 

بكثري من القر�س املرن.)13(

اإر�صالها ثم يتم بث كل  اإ�صارة اإىل بروتوكولت يتم فيها تق�صيم الر�صائل اإىل حزم قبل  ان نقل احلزم هو   

اإىل  التي ت�صكل ر�صالة واحدة  حزمة على حدة، وقد يتبع م�صارات خمتلفة حتى وجهتها، ومبجرد و�صول كل احلزم 

وجهتها، يتم جتميعها اإىل الر�صالة الأ�صلية وعلى عك�س ذلك، يتاأ�ص�س خدمة الهاتف العادي على تقنية نقل الدائرة 

حيث يتم تخ�صي�س خط منف�صل للبث بني جهتني، ونقل الدائرة منوذجي عندما يتوجب بث البيانات ب�رسعة بحيث 

يت�صل بذات الرتتيب الذي اأر�صلت به، وذلك هو ما ينطبق على ال�صوت وال�صورة احلية، ونقل احلزم يكون اأكرث كفاءة 

للبيانات التي حتتمل بع�س التاأخري يف البث مثل ر�صائل الربيد اللكرتوين و�صفحات ال�صبكات .

الن�صو�س ال�صعبية ت�صكل اأ�صل وثائق النرتنت ويتم اإن�صاوؤها بلغة )HTML( حتى ميثل الن�س �صبكة ميكن توليها 

 Sandbolhe،( تنباأ  وقد  بالفارة،  نقرها  و�صور ميكن  ن�س عدة كلمات مفتاحيه  بناء  وي�صتمل كل  ثابتاً  ترتيباً  ولي�س 

قارئ  اللكرتونية.ويتابع كل  الن�صو�س  ا�صتخدام  على  بالغ  اثر  ذات  اأ�صبحت  املت�صعبة  الن�صو�س  تقنية  بان   )1996

الن�س الذي يقراه اأو يوؤلف املو�صوع الذي يقراه عن طريق اختيار اخليط املوجود ويحدد مفهوم ال�صتقبال لدى كل فرد 

تتابع بناء مكونات الن�س.

ان القراءة بحد ذاتها مل تعد عملية ا�صتقبال �صالب بل عملية تفاعل خالق بني القارئ والكاتب والن�س    

وف�صال عن ذلك ي�صعى كثريون من الباحثني يف جمال الت�صالت املعا�رسة اإىل اإخفاء ال�رسعية على النرتنت كرابط بني 

التوا�صل العام واخلا�س، وهناك اأ�صئلة م�صابهة يف اأدبيات ال�صتخدامات والإ�صباعات والتوا�صل بني الأفراد.

تبادل  يف  ي�صاركون  النا�س  جتعل  التي  هي  والجتماعية  والنف�صية  اجل�صدية  الدوافع  على  الرتكيز  فان  احلالتني  ويف 

الر�صائل ، ذلك اأن و�صائط الإعالم التفاعلية لها الدقة على اجلمع بني امل�صادر ال�صخ�صية على اإحدى اأو كلتا الأبعاد 

ال�صخ�صية .

كما اأن احل�صور الجتماعي ميثل و�صط العالقة بني ال�صتخدام التفاعلي وغري التفاعلي حلقات ال�صيا�صة يف احلا�صوب، 

وقد تبنى ال�صتخدامات والإ�صباعات على حتديد عدد من الأ�صئلة الهامة عن كيف وملاذا يلجا ال�صحفيون اإىل كتابة 

التقارير عن طريق احلا�صوب.

بحوث  فان  وهكذا  اللكرتونية،  بالواقع  املرتبطة  امل�صاهد  جتربة  لختبار  والإ�صباعات  ال�صتخدامات  مفهوم  ان 

ال�صتخدامات والإ�صباعات قد تلعب بالفعل دوراً هاماً يف الإجابة على الأ�صئلة املبدئية املرتبطة با�صتخدام ال�صبكة 
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اأن ت�صاعد ال�صتخدامات  اأي�صا  اأو الجتماعيات، ويتوقع  املكا�صب  اأو  اأو حب ال�صتطالع  اللهفة  باب  اللكرتونية من 

اأو متغريات النرتنت وفر�صه الوا�صعة يف التوا�صل وذلك بو�صع ت�صنيف ملا يجري يف  والإ�صباعات يف فهم متحولت 

الف�صاء.

ال�صتخدامات والإ�صباعات واملنهجية الكمية

املجالت  تندلع يف كل  ثورة  ثمة  اأن  والإ�صباعات  ال�صتخدامات  نظرية  بدرا�صات  املهتمني  من  يتوقع كثري   

التي تتناول ال�صلوك الب�رسي مبا يف ذلك الت�صالت، وقد حددت “الدرا�صات الثقافية والنظرية النقدية وما بعد احلداثة 

والظاهرية والهيكلية والتف�صريية وال�صتف�صار الطبيعي والنرثبولوجيا والتوا�صل الجتماعي.

وقد قاد ذلك )Weaver، 1993( اإىل التحيز من ا�صتبعاد املناهج الكمية، حيث جادل Weaver بان العديد من الباحثني 

يف جمال الت�صالت قد ق�صوا عقوداً منا لزمن وهم يطبقون املناهج الكمية والتحاليل الإح�صائية، وقد علمنا من 

هذه املناهج الكثرية عن الأطر العامة والجتاهات والعالقات والتي ت�صتطيع اأن “متكننا من التقييم بدقة اأكرث مما متكننا 

خرباتنا ال�صخ�صية وانطباعاتنا .

اأهمية  تاأكيد  فاعليتها يف  تربهن  اأن  عليها  والإ�صباعات  ال�صتخدامات  نظرية  بان  الأمر  يلخ�س  ان  وميكن   

و�صائل  ل�صتخدام  النا�س  يختارها  التي  الطريقة  اأن  الوا�صح  ومن  الت�صالت،  جتربة  يف  كعامل  الجتماعي  ال�صياق 

الإعالم تختلف باختالف و�صفهم الجتماعي .

وهكذا فمن املهم اأن نتذكر اأن نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات توا�صل يف توفري اأكرث من مفهوم منهجي،   

حيث اأن خمططي الإعالم ل�صيما اأولئك الذين يقومون باحلمالت الإعالمية عليه البدء بدرا�صة مب�صتقبل م�صتخدمي 

اإجابات حتى تبدو الدنيا معقولة، فالو�صيلة الإعالمية يف مراحل تطويرها الأوىل  املعلومات والأ�صئلة التي يريد لها 

كانت حتاط بتنبوؤات غالباً ما تكون خاطئة، ولذلك فان ال�صتخدامات والإ�صباعات قد ت�صلح كمقدمة لتحليل كمي 

وكيفي جيد ومثري لتقنيات الإعالم اجلديدة.

اإىل  املناهج الكمية والتف�صريية  التقليل من �صاأن  )Weaver، 1993( لي�س الهدف منه  اإليه   ان ما ذهب   

دور ثانوي، بل على العك�س، فاأن املناهج الكمية ميكن ا�صتخدامها ب�صورة فاعلة ملخاطبة اجلمهور الأكرث ا�صتخداما 

للو�صائل الكمية عن البحوث الإعالمية التف�صريية، وقد حتتاج نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات م�صتويات خمتلفة 

من التحاليل، منها املجموعات اخلا�صة ال�صغرية الجتماعية والثقافية ا�صتخدام و�صائل متعددة يف الدرا�صة الواحدة، 

وعلى ذلك فال بد من ت�صجيع الباحثني يف جمال الت�صالت على ا�صتخدام نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات ب�صورة 

اكرب مع الو�صائل الكمية يف اأطال مدخل متكامل، ومن هذه احلالت حالة درا�صة )Avery& Schaefer، 1993( ت�صكيل 

.”Late Night with David Letterman“ مفهوم امل�صاهدين يف الربنامج التلفزيوين

املقابالت  ثراء  الإح�صائية مع  البيانات  ال�صخ�صية للجمع بني قوى  الدرا�صة ال�صتبيانات واملقابالت  ا�صتخدمت  وقد 

الكمية  درا�صتها  لتعزيز  الت�صعة   U&G رموز   )Massey، 1995( ا�صتخدم  لذلك  اإ�صافة   ، املتعمقة  ال�صخ�صية 

ل�صتخدام الو�صائط الإعالمية لدى اجلمهور وذلك خالل كارثة الزلزال الذي خرب منطقة Loma Prieta يف العام 1989.
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نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات

يرى )Rataeli& Newhager، 1986( اأن الأ�صئلة على امل�صتوى الثقايف والجتماعي توفر اكرب امل�صاهمات   

للباحثني يف جمال الت�صالت، وعلى �صبيل املثال فان درا�صات )Morely، 1980،1986،1992( حول الأ�رسة وم�صاهدة 

التلفاز والقوى الداخلية لدى الطبقة املعاملة، ودار�صة )Ranway، 1984( حول تعزيز املراأة وقراءة الروايات الرومان�صية، 

Dallas، وحتليل  العاملي  التلفزيوين  الهولندية، وا�صتخدامها للم�صل�صل  املراأة  )Ang، 1995( حول تف�صريات  وحتليل 

 )Luil، 1991( ودرا�صة ،  Dallas )Liebes& Katz،1990( حول املتغريات الأخالقية والثقافية يف م�صاهدي م�صل�صل 

يف�رس  طريقها  عن  التي  املعينة  الو�صائل  وتاريخاً  ثقافياً  توثق  كلها  للتلفزيون،  ومقاومته  ال�صيني  امل�صاهد  حول 

.)Luil، 1995( امل�صاهدون و�صائل الإعالم

وعلى كل، فان فهم تقنيات الإعالم احلديثة ي�صتوجب اأن يتعلم العلماء النقاء بتبني م�صتويات متعددة   

من التحليل، ويرى  )Rataeli& Newhager، 1986( اأن التجريبيني عليهم اإظهار الكثري من الحتمالت جتاه العلوم 

التجريبية 

ويف �صوء هذه الروؤية املعقدة نعتقد ان هذه النظرية يف �صوء كل ما مت اجنازه من درا�صات نظرية وميدانية ل   

تزال متتلك  م�صاحة كبرية للتعمق يف ثناياها فرغم كل ما بذلة علماء مثل )كاتز وليتل جون( وغريهم كثري من جهود 

بحثية راقية ال هناك جوانب اأخرى تطرح نف�صها بقوة على الباحثني ل �صيما يف تطبيقات هذه النظرية على جمهور 

وجمتمعات لها خ�صائ�س و�صمات تختلف عن اجلمهور الذي اخ�صع للدرا�صة يف تطبيقات هذه النظرية يدخل يف 

الواقع  اأحيانا التحكم يف درا�صتها درا�صة دقيقة يف  درا�صتها اعتبارات �صيكولوجية واجتماعية كثرية من ال�صعب 

فالظاهرة الت�صالية  فيها كثري من التعقيد وزادها تعقيدا و�صائل العالم اجلديد ويف مقدمته النرتنيت  .
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العالقات الت�صالية لل�صباب واحلاكمية التفاعلية لالإقليم

 ا�صتخدامات ال�صبكات الجتماعية يف انتاج ون�رش امل�صامني 

العالمية والثقافية

درا�صة ميدانية على عينة من م�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية اجلزائرينب

اأ. عبوب حممد اأمني

كلية العلوم االن�شانية واالجتماعية جامعة ح�شيبة بن بوعي ) ال�شلف ( اجلزائر

Abstract
 If we try to exceed the dimensions of virtual communities on the internet and we focused 
on the information dimension informational specifically, we can through this study to identify 
the nature and open questions to monitor the phenomenon of the production and reproduction 
of contents, aiming for this study to ensure that the survey and investigation on the interactive 
behaviour between users on Social Networks, as well as the process of information circulating 
within it, especially with the advent of Web 2.0 and enable the user to perform the role of the media 
and by producing and disseminating news and information in different themes and forms.
 Look at this exploratory study well to understand the dynamism of social media and 
citizen media, which is used within this type of communities of an informative nature, in order to 
understand behaviour within social media and find out the suitability of this area to be room for 
the circulation of information.
 The study gave many results, which include: social networks are one of the largest 
virtual communities ever since it embodied in a huge number of users, wich texts are the form of 
information the most received and sent and Published by the users of Social Networks, ahead of 
images and video clips because the most shared informations form users have been written as the 
number of lot of posts users have written.
Keywords:Dissemination of content, content production, receipt, use, social media, Web 0.2, users 

of the Internet, social networks.

متهيد

مع اإطالق خدمة النرتنت لال�صتعمال العمومي والجتماعي يف بداية الت�صعينات من القرن املا�صي، وظهور   

الويب )World Wide Web(، اأ�صبحت النرتنت تهتم بعدة ق�صايا وموا�صيع غري تلك الأكادميية، وخا�صة الإعالمية 
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والثقافية منها فاأ�صبح لها �صدى قوي لدى جمهور عري�س وتناف�س يف ذلك الو�صائل التقليدية لالإعالم.

ويف ظل تو�صع �صلطة النرتنت على املادة العالمية وتناقل املعلومات، فاإن حجم ات�صاعها يت�صاعف، حيث   

ثالثة  بني  من  واحداً  تقريبا  يعني  املليارين  من  يقرتب  العامل  يف  النرتنت  م�صتخدمي  عدد  اأن  الإح�صائيات  اآخر  تقدر 

اأ�صخا�س ي�صتخدمون �صبكة النرتنت يف العامل، وحجم املواد )املعلومات( املتداولة عربها يكاد ي�صاهي ع�رس مرات الكم 

املعريف الب�رسي عرب جميع الع�صور املتوالية، ودخول خدمات النرتنت يف جميع نواحي الن�صاط الإن�صاين، فان النرتنت 

اأ�صبح له انعكا�صات ظاهرة على جميع جوانب احلياة وجمالتها الجتماعية والإعالمية والثقافية والقت�صادية وكذا 

ال�صيا�صية...الخ، وهذا ما اأدى اإىل ظهور جمتمع يعتمد كليا على معاجلة املعلومات وا�صتثمارها وهو ما اأطلق عليه 

جمتمع املعلومات.

دميقراطية  اأكرث  منه  التي جعلت  امليزات  )Web 2.0( وظهور   )2.0 )الويب  للويب  الثاين  اجليل  ومع ظهور   

الدميقراطية  بتكري�س مفهوم  الويب  الثاين من  اجليل  وقام  للم�صاركة يف مبناه وحمتواه،  للجميع  الفر�صة  وباإتاحة 

الإلكرتونية، حيث �صمح بفتح املجال وا�صعا نحو التعبري والتاأثر اللكرتوين، وهذا ما ي�صمح بخلق جمتمعات وتكتالت 

معلوماتية ترتكز حول طبيعة املعلومة املتداولة داخلها اأو نوع احلوامل امل�صتعملة يف تناقل هذه املعلومات اأو غريها 

من املواد الإعالمية. 

وهذا ما يدفعنا اىل طرح اإ�صكالية البحث التالية:

• كيف ي�صتخدم اجلزائريون ال�صبكات الجتماعية يف انتاج واإعادة انتاج ون�رس امل�صامني العالمية والثقافية؟ 	

• وحتت هذه ال�صكالية كان بالإمكان ادراج جمموعة الت�صاوؤلت التالية: 	

• ما هو نوع امل�صامني التي مييل م�صتخدمو ال�صبكات الجتماعية اىل توليدها و تلقيها ون�رسها؟	

• ال�صبكات 	 على  ن�رسها  اىل  الجتماعية  ال�صبكات  م�صتخدمو  يقوم  التي  امل�صامني  موا�صيع  و  �صكل  هو  ما 

الجتماعية؟

• ما هي احلاجات التي ي�صعى م�صتعملو ال�صبكات الجتماعية اىل ا�صباعها عن طريق هذا ال�صتخدام؟ 	

• حتاول الدرا�صة الو�صول اىل جمموعة من الهداف نوجزها فيما يلي:  	

• انتاج 	 جمال  يف  فعاليتها  مدى  واإظهار  الجتماعية  ال�صبكات  با�صتخدامات  التعريف  هو  الرئي�صي  الهدف 

امل�صامني ن�رسها.

• حتديد دوافع ا�صتخدام ال�صبكات الجتماعية من طرف خمتلف فئات املجتمع العمرية والجتماعية.	

اأهم  والك�صف عن  والذهنية  ال�صخ�صية  الجتماعية  ال�صبكات  ت�صخي�س �صمات و�صفات م�صتخدمي   

اخل�صائ�س العامة ل�صلوك م�صتخدمي املجتمعات الفرتا�صية على �صبكة النرتنت وال�صبكات الجتماعية خا�صة، 

وتاأثرياته على ال�صلوك الإعالمي، من حيث معرفة مدى اإقبال امل�صتخدمني على تلقي واإر�صال امل�صامني التي يقومون 

بتوليدها.
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منهج البحث:   

تهدف درا�صتنا اإىل تكوين فكرة عامة واأر�صية �صلبة عن ظاهرة التداول امل�صتمر والهائل للمعلومات واإنتاج   

امل�صامني عرب جمتمعات التوا�صل الجتماعي، فاإن درا�صتنا تنتمي اإىل الدرا�صات ال�صتك�صافية ال�صتطالعية، حيث 

اإن “الأبحاث ال�صتك�صافية اأو الأبحاث ال�صتطالعية هي تلك الأبحاث الأولية التي يلجا اإليها الباحث عادة لتذليل 

ال�صعوبات التي يواجهها على م�صتوى ا�صتك�صاف الظواهر حمل الدرا�صة “38، ولهذا ا�صتعملنا املنهج الو�صفي 

وكذا املنهج التحليلي.

يعرف املنهج الو�صفي على انه “ كل ا�صتق�صاء ين�صب على درا�صة الظاهرة...كما هي قائمة يف احلا�رس   

بق�صد ت�صخي�صها وك�صف جوانبها وحتديد العالقات بني عنا�رسها...”.39، كما يعرفها الدكتور ال�صيد علي �صتا: هي 

درا�صات »تتناول الواقع وتقدم لها و�صفا حمدداً لأبعادها وبنائها ومكونتها بجمع البيانات الكافية واملالئمة، ويفيد 

البحث الو�صفي يف اأنه يوفر املعلومات التي تتيح الفر�صة ل�صياغة املو�صوع«40، لهذا ا�صتعانت هذه الدرا�صة مبنهج 

الو�صفي التحليلي، ذلك اأن الدرا�صات الو�صفية ل تتوقف عند جمرد تقدمي البيانات واحلقائق، بل تتجه اإىل التحليل 

والتف�صري والو�صول اإىل نتائج نهائية ميكن تقييمها، فهو املنهج الذي يقوم على جتميع البيانات واحلقائق وحتليلها، 

فقمنا بدرا�صة واقع انتاج امل�صامني و اعادة انتاجها وكذا ا�صتخدامات مواقع التوا�صل الجتماعية يف هذه العملية 

وحتليل مظاهرها با�صتخدام هذا املنهج، ويعترب املنهج الو�صفي الأكرث مالءمة لهذا النوع من املوا�صيع على ح�صب 

تقديري.

بالعينة، اعتماداً على ال�صتمارة  املنا�صب ا�صتخدام امل�صح  باأنه من  اأما يف اجلانب التطبيقي فقد وجدنا   

الأولية  البيانات  جمع  يف  م�صتخدمة  كاأداة  املطروحة،  الت�صاوؤلت  على  الإجابة  لغر�س  اإعدادها  مت  التي  اللكرتونية 

املعطيات  حتليل  يف  التطبيقي  اجلانب  يف  التحليلي  املنهج  على  بالعتماد  قمنا  وقد  وثباتها،  �صدقها  مدى  واختبار 

املتح�صل عليها من ا�صتمارة الدرا�صة املوزعة على م�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية.

اأدوات جمع البيانات الرقمية:

من اأهم واأبرز الو�صائل الإلكرتونية التي متكن الباحث يف جمال درا�صة املجتمعات الفرتا�صية وجمع املعلومات   

واحلقائق حول الظواهر احلا�صلة داخل هذا املجال وهي: املالحظة اللكرتونية بامل�صاركة، ال�صتبيان اللكرتوين.

باأنها »توجيه احلوا�س مل�صاهدة  البيانات واملعلومات، وتعرف املالحظة  الو�صائل املهمة يف جمع  اإحدى  املالحظة: هي 

ومراقبة �صلوك معني اأو ظاهرة معينة و ت�صجيل جوانب ذلك ال�صلوك اأو خ�صائ�صه«.41

وهناك قول �صائع باأن العلم يبداأ باملالحظة. 

 
42

.)participant observation virtuel( :املالحظة بامل�صاركة الإلكرتونية

اأثناء حدوث  ويكون حا�رسا  الفرتا�صية،  املجتمعات  اأو  املجتمع  داخل  الباحث ع�صوا فاعال  غالبا ما يكون   

يف  خا�صة  الو�صيلة  هذه  وت�صتعمل  الإلكرتوين  التفاعل  من  جزءا  اأو  للفعل  عر�صة  ب�صاطة  بكل  يكون  اأو  الظاهرة 

درا�صة  املجتمعات ال�صعبة الدرا�صة اأو املجتمعات املميزة اأو املغلقة، فهذه الو�صيلة متكن الباحث اأن يكون جزءا من 
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املجتمع املدرو�س ويف نف�س الوقت يجعل اأفراد املجتمع املدرو�س على طبيعتهم الأولية، �رسط اأن ل يوؤثر الباحث فيهم 

ول يف بيئتهم واأهم ما يجب اأن يكون عند املالحظة بامل�صاركة اللكرتونية هو الو�صف الدقيق لكل مالمح الظاهرة 

من مكان وقوعها )املواقع، غرفة الدرد�صة...الخ( وخمتلف الآراء وامل�صاعر، وترجمة وتاأويل الباحث لالأيقونات والرموز 

امل�صتخدمة داخل املجتمعات الفرتا�صية .

الباحث مع  تفاعل  بينهم، وكذا  فيما  والتفاعل  الجتماعية  ال�صبكات  املالحظة مل�صتخدمي  وقد كانت   

اأن ال�صتمارة كانت الكرتونية متكن الباحث من مالحظة كيفية تعامل املبحوثني مع ال�صتمارة  م�صتخدميها، ومبا 

والإجابات فور اإدراجها على ال�صتمارة بف�صل جمموعة من التقنيات كالزمن الذي ا�صتغرق يف ملء ال�صتمارة وبع�س 

املعلومات ال�صخ�صية عن املبحوثني.

:)Questionnaire( ال�صتبيان

اأدوات البحث العلمي جلمع املعلومات حول جوانب مو�صوع البحث ومن ثم  الإ�صتبانة ا�صطالحا : اإحدى   

البيانات من جمموعة من  املراد بحثه، ويتم جمع  املو�صوع  بنتائج علمية وا�صحة حول  تف�صريها وحتليلها للخروج 

الأفراد عن طريق اإجاباتهم لأ�صئلة مكتوبة يف ا�صتمارة، وهي الأداة التي تخدم منهج الدرا�صة وجمع البيانات الدللية 

الإح�صائية بطريقة قابلة للقيا�س الكمي والكيفي.

وقامت درا�صتنا هذه با�صتعمال ال�صتبيان اللكرتوين على اخلط.

 :)Online Questionnaire( ال�صتبيانات الإلكرتونية

اإحدى الطرق التي ميكن ا�صتخدامها لتوزيع ال�صتبيانات، تتميز ال�صتبيانات الإلكرتونية والتي تكون  هي   

غالبا من�صورة على موقع ما باأنها طريقة �رسيعة جدا لعر�س املعلومات للزائر اأو امل�صتهدف من ال�صتبيان واحل�صول 

على اإجابات منه يف مدة ق�صرية،  وقد ا�صتعملت درا�صتنا ال�صتمارة الإلكرتونية على اخلط .

جمتمع البحث والعينة الدرا�صة:

جمتمع الدرا�صة:

اأو غري منتهية من العنا�رس  “جمموعة منهية  اأنه  اأجنلر�س جمتمع البحث بتعريفه على  ويب�صط موري�س   

املحددة م�صبقا والتي ترتكز عليها املالحظات”43

وجمتمع درا�صتنا هو م�صتخدمو ال�صبكات الجتماعية يف اجلزائر والذين حت�رسهم اآخر الح�صاءات مبا يتجاوز   

4 ماليني م�صتخدم من اجلن�صني، ففي درا�صتنا فاإن جمتمعنا ل حدود له ول اإح�صائيات دقيقة تبني عدد مفرداته، اأو 

اأماكن تواجدهم، اأو اأوقات وجودهم ول عن اأجنا�صهم )ذكور اإناث(،...الخ.

عينة الدرا�صة:

تعني العينة اجلزء الذي يختاره الباحث وفق طرق حمددة ليمثل جمتمع البحث متثيال علميا �صليما”44،   

فهي ذلك اجلزء من املجتمع الذي يجري اختياره وفق قواعد وطرق علمية، بحيث متثل العينة املجتمع متثيال �صحيحا45، 
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يقوم الباحث با�صتخدام العينة يف البحث يف حالت املجتمعات الكبرية التي تعد مفرداتها بالآلف واملاليني، كما هو 

احلال يف درا�صتنا هذه ونظرا لكون مفردات جمتمع البحث ل ميكن ح�رسها ب�صكل دقيق ول اإح�صاوؤها فان حتديد العينة 

اأي�صا ي�صبح اأمرا �صعبا، فالعينة عبارة عن جمموعة من العنا�رس اأو املفردات من بني مفردات جمتمع بحث معني.

نوع العينة:

اعتمدنا يف درا�صتنا على العينة ال�صدفية )العر�صية( لأنها تخدم طبيعة الدرا�صة التي نحن ب�صدد القيام   

بها وكان هذا الختيار لأ�صباب تقنية متعلقة مبميزات مفردات جمتمع الدرا�صة غري معروفة اأو حمددة، وكذا متا�صيها 

اأو  الأفراد  اللكرتونية مفتوحة وممكنة جلميع  ال�صتمارة  امل�صاركة يف  الفرتا�صي(، كانت  )الف�صاء  الدرا�صة  بيئة  مع 

امل�صتخدمني لل�صبكات الجتماعية ولأنها اعتمدت على عر�صية ال�صتجابة للم�صاركة يف عينة الدرا�صة، وقد كان 

عدد مفردات عينة الدرا�صة 200 مفردة .

توزيع عينة الدرا�صة على املتغريات الدميوغرافية وال�صخ�صية اخلا�صة مبتغريات )اجلن�س، ال�صن، 

امل�صتوى، احلالة الجتماعية(:

املجموعالن�صبة )%(التكرار )ك(اأ�صناف املتغرياتاملتغريات

اجلن�س

%11055ذكر
200

%9045اأنثى

ال�صن

15 - 00402%

200

30-1515075%
45-303417%
60-451005%

01%6002 فاأكرث

امل�صتوى

%010.5ابتدائي

200

%0603متو�صط
%3417ثانوي

%15979.5جامعي

احلالة الجتماعية

%16281اأعزب

200 %3417متزوج

%402اأرمل

حدود الدرا�صة: 

املجال املكاين هو الف�صاء الفرتا�صي باعتباره )مكان ل مكاين( لكن الدرا�صة مت�س عينة من م�صتخدمي   

دون  الب�رس  النرتنت وهي �صبكات متاحة جلميع  التوا�صل الجتماعي- على �صبكة  الكيانات الجتماعية -�صبكات 
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متييز ل جغرايف ول ثقايف بني امل�صتخدمني.

اأما املجال الزمني للدرا�صة فانه مدة اإطالق ال�صتمارة اللكرتونية على �صبكة النرتنت فهي ما بني )6 جوان   

2014 - 6 اأوت 2014(، اأي �صهران من الزمن، مت ا�صت�صافة ال�صتمارة اللكرتونية من طرف املوقع )كويك �صريفري( 

)kwik surveys(46 وهو موقع ي�صمح باإن�صاء ون�رس ا�صتمارة الكرتونية وكان لينك ن�رس ال�صتمارة على العنوان التايل: 

)http://kwiksurveys.com?u=facebook-aboub(

حتديد املفاهيم:

◊ ال�صبكات الجتماعية:	

ال�صبكات الجتماعية هي عبارة عن مواقع ويب تقدم جمموعة من اخلدمات للم�صتخدمني مثل املحادثة   

تلك  اأن  الوا�صح  ومن  وغريها،  امللفات  وم�صاركة  والتدوين  والفيديو  الإلكرتوين  والربيد  اخلا�صة  والر�صائل  الفورية 

ال�صبكات الجتماعية قد اأعادت ر�صم خارطة العالقات الجتماعية واأحدثت تغيريا كبريا يف اأمناط الت�صال وامل�صاركة 

بني الأ�صخا�س واملجتمعات وتبادل املعلومات، وجتمع هذه ال�صبكات املاليني من امل�صتخدمني وهي اأنواع منها �صبكات 

جتمع اأ�صدقاء الدرا�صة واأخرى جتمع اأ�صدقاء العمل بالإ�صافة اإىل �صبكات التدوين، وي�صكل فاي�صبوك اأ�صخم هذه 

47
ال�صبكات على الإطالق، يليه )twitter( تويرت و)Myspace( ماي �صباي�س.

اأنواع التجمعات الفرتا�صية على ال�صبكة العاملية، ت�صمح بتبادل املعلومات ون�رس  اإجرائيا: وهي نوع من   

امل�صامني العالمية والثقافية مبختلف اأنواعها وموا�صيعها وكذا فتح نقا�صات وتعليقات داخل جمموعات الهتمام 

املن�صاأة داخلها...اإلخ،  وتتميز بقدرة اأفرادها على خلق عالقات اجتماعية متطورة و�صداقات دائمة اأو عابرة، وتتخ�ص�س 

درا�صتنا يف التعر�س اإىل ال�صبكة الجتماعية الفاي�صبوك باعتبارها اأكرب جتمع افرتا�صي من هذا النوع، وكذا الأ�صهر 

على امل�صتويني العاملي والعربي.

◊ اإعالم الو�صائط اجلديدة48*:	

يعرفها لي�صرت “lester” باأن الإعالم اجلديد هو: “جمموعة تكنولوجيا الت�صال التي تولدت من التزاوج بني   

الكمبيوتر والو�صائل التقليدية لالإعالم، الطباعة الت�صوير الفوتوغرايف وال�صوت والفيديو”49 هذا التعريف يركز على 

التكنولوجيا امل�صتعملة يف الإعالم اجلديد ول مي�س املحتوى اأو الناجت من هذه التكنولوجيا من �صناعة ون�رس للمعلومات.

النا�س  الرقمية مبا ي�صمح للمجموعات الأ�صغر من  البيئة  الت�صال يف  الطرق اجلديدة يف  اإىل  اأي�صا  املفهوم  “وي�صري 

باإ�صماع  واملجموعات  لالأفراد  ت�صمح  بيئة  وهي  واملنافع،  املعلومات  وتبادل  النرتنت  على  والتجمع  اللتقاء  باإمكانية 

اأ�صواتهم واأ�صوات جمتمعاتهم اإىل العامل “50

◊ 	:)Social Media( 51الإعالم الجتماعي

وي�صري مفهوم اإعالم املجتمع )Society media( الذي بداأ ينت�رس على نطاق وا�صع لي�صري اإىل ذلك املحتوى   

ال�صبكية  الت�صالية  الو�صائل  عرب  بثه  هو  وباإنتاج  الواقع  يف  بخلقه  اجلمهور  اأو  املجتمع  اأفراد  يقوم  الذي  الإعالمي 
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املتمثلة يف النرتنت ب�صفة اأوىل، و�صاعد يف انت�صار هذا النوع من الإعالم انت�صار اأدوات مثل كامريات الفيديو والكامريات 

ي�صمح  والذي  الثاين  اجليل  من  الويب  ي�صمى  اأ�صبح  ما  اإىل  الويب  تطور  وكذا  املتطورة،  النقالة  والهواتف  الرقمية 

للم�صتخدم باإدراج منتجات اإعالمية ومعلومات خمتلفة الأنواع، وكذا �صاعد على ذلك انت�صار املواقع الإلكرتونية التي 

ت�صمح باإرفاق وبث هذا النوع من املعلومات على الإنرتنت، واأ�صهر هذه املواقع هي( يوتيوب، فليكر، جمتمعات الويكي...

الخ(، حيث اأنها ح�صب فريد كافازا )kavaza fréde( )م�صت�صار م�صتقل يف �صوؤون النرتنت( “الإعالم الجتماعي ي�صمل 

جمموعة من اخلدمات التي ت�صعى اإىل تطوير التحاور والتفاعلية الجتماعية على �صبكة النرتنت.” 52

◊ �صحافة املواطن:	

اإىل نوع م�صتحدث من ال�صحافة املكتوبة  ظهر م�صطلح �صحافة املواطن قبل ظهور النرتنت لالإ�صارة   

ظهر يف ال�صبعينات من القرن الفائت، وتتمثل يف خلق م�صاحات على �صفحات اجلرائد وو�صائل الإعالم ب�صفة عامة 

 )2.0 Web( للقراء للم�صاركة واإبداء اآرائهم والتعبري، فهو عبارة عن ومع ظهور النرتنت، وخا�صة اجليل الثاين من الويب

والإعالم اجلديد فان امل�صطلح قد ا�صتعري ليدل على ذلك امل�صتخدم53 الذي يقوم بلعب دور فعال يف جمع املعلومات 

حتليلها ون�رسها بطرق وقنوات حديثة )النرتنت خا�صة(.

◊ 	:)Web 2.0( 2.0 الويب

فالويب 2.0 عبارة عن حتول نحو �صبكة النرتنت اأقل قيودا واأكرث اإن�صانية وحتويل امل�صتخدم من متلقٍّ اإىل   

واخلدمات  الفرتا�صية  املجتمعات  من  الثاين  اجليل  اأنه  على   )Web 2.0(  2.0 الويب  ويعرف  ايجابي،”  و  فعال  �رسيك 

اأنه بب�صاطة يتحدث عن ثورة معرفية جديدة يف طريقها نحونا،  اإل  التعريف  امل�صت�صافة عرب النرتنت، ورغم غرابة 

فالنرتنت القدمية بنيت على البنية العالئقية )واحد اإىل متعدد( اأو ما ي�صمى ب )One to many(، وذلك يعني موقع 

انرتنت واحداً لعدد كبري من امل�صتخدمني وحول هذا املفهوم بنيت اأغلب مواقع النرتنت منذ تاأ�صي�صها، اأما الويب 2.0 

فهو ي�صعى خللق مفهوم جديد، مبني على عالقة )متعدد نحو متعدد( اأو )Many to many relationship(، وترتكز 

بنيته على خلق انرتنت جديد اأكرث اإن�صانية واأكرث تفاعال من النرتنت.

◊ ثورة املحتويات التي يولدها امل�صتخدم:	

دائرة امل�صاحات املخ�ص�صة لذلك مع ظهور  ات�صاع  بالن�رس وكذا  مع تنامي حجم امل�صتخدمني املهتمني    

اجليل الثاين من الويب )الويب 2.0( الذي ي�صمح بحرية كبرية يف الن�رس وتداول املعلومات وامل�صامني، فمنه من املالحظ 

فاملحتويات  اإنتاجها-ن�رسها-تعديلها...(،  )اإنتاجها-اإعادة  بتوليدها  امل�صتخدمون  يقوم  جديدة  حمتويات  مواد  تنامي 

التي يولدها امل�صتخدمون )User Generated Contains( والتي ي�صار اإليه اخت�صارا ب “يو جي �صي” )UGC(، هي 

اأي نوع من مواد النرتنت التي قام الهواة باإنتاجها و/اأو اإخراجها ون�رسها، وهذا ي�صمل الن�صو�س وال�صور الفوتوغرافية 

من  املتنوعة  املحتويات  يف  نوعية  ثورة  اأي�صاباإحداث  املواد  هذه  وقامت  الفيديو،  واأ�رسطة  الب�رسية  ال�صمعية  واملواد 

ن�صو�س اإىل �صور وملفات �صوتية ولقطات الفيديو.

◊ حجم املعلومات املتداولة على الفاي�صبوك: 	

:2010
54

وفيما يلي بع�س الأرقام اخلا�صة بالفي�صبوك حتى يف نوفمرب   
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يزيد عدد امل�صتخدمني لهذا املوقع ذوي الأر�صدة الن�صطة اأكرث من 600 مليون م�صتخدم 50 باملائة منهم يدخلونها 

كل يوم، ويدخله 500 األف م�صتخدم جديد يوميا. 

ويرى الكثريين اأن �صبب جناح الفاي�صبوك بهذه ال�صورة الكبرية اأن الفاي�صبوك هو عبارة عن )يوتوب وفليكر   

التي  والت�صحيح  والتعليق  الن�رس  اأدوات  جميع  فيه  وفر  فقد  الوقت(،  نف�س  ومدونة...يف  وديغ  وتويرت  ويكي  وجمتمع 

توفرها هذه املواقع جمتمعة واأعطى احلرية اأكرث للم�صتخدمني يف ن�رس اأي نوع من املعلومات يريدون ن�رسها.

30 بليون مادة اأو حمتوى )�صور، مقاطع فيديو...( يتم تقا�صمها على ال�صبكة �صهريا.

لكافة  حمتوى  قطعة  مليار   30 اأن  اأي  )املعلومات(  املحتويات  من  �صهريا  قطعة   90 بن�رس  العادي  امل�صتخدم  يقوم 

امل�صتخدمني �صهريا، 7 مليون مقطع فيديو 

اأما عن ال�صور فهو يف املرتبة الأوىل عامليا حيث يتم اإدراج اأكرث من مليارين ون�صف �صورة يف ال�صهر الواحد.

اأكرث من 10 اآلف موقع يدخلون الفاي�صبوك يوميا للرتويج ل�صلعهم وخدماتهم وجمع اأكرب عدد من املعجبني والزبائن.

20 مليون تطبيق �صالح للفاي�صبوك ينتجه ويطوره م�صتخدمو الفاي�صبوك يوميا.

30 بليون مادة )لينك، ن�س، مقالة، �صورة، فيديو...( تتقا�صم كل �صهر على الفاي�صبوك.

معدل النتماء اإىل املجتمعات داخل الفاي�صبوك )املجموعات )group(، جمتمعات املعجبني )page de fane(، هو 80 

جمموعة وجمتمع للم�صتخدم الواحد.

متو�صط عدد الأ�صدقاء لكل ع�صو 130 �صديقاً. 

�صعة الدخول اإىل املوقع 700 مليار دقيقية و�صل اأو دخول على املوقع �صهريا .

األف مربمج ي�صاهمون يف ت�صميم  اأخرى قيد التطوير.اأكرث من 600  اأكرث من 40 ترجمة متوفرة على املوقع 70 لغة 

برجميات الفي�س بوك.

اأكرث من 8 ماليني ملف فيديو يرفع �صهريا على املوقع

األف تطبيق مت�س كل نواحي احلياة و كل  اأما عن التطبيقات55 التي يحتوى عليها الفاي�صبوك داخله تقدر ب 550 

جمالت الرتفيه والتعبري واخلدمات املتنوعة.

كما انه يحتوي على ثالثة ماليني �صفحة Page  ل�رسكات ويت�صل اأكرث من 250 مليوناً من امل�صتخدمني   

باملوقع عن طريق الهواتف النقالة من الأجيال املتقدمة من اأكرث من 60 دولة و 4 مليون ع�صو ي�صبحون من جماهري 

اإحدى ال�صفحات يف اليوم الواحد.

يحتوي املوقع على 1.8 بليون �صورة خمتلفة و850 مليون �صورة ت�صاف �صهريا اإىل املوقع.

املجتمع  هذا  تاأثري  ات�صاع  مدى  على  تدل  الجتماعية  ال�صبكة  هذه  اخلا�صة  والإح�صائيات  الأرقام  وهذه   

اأهمية  وال�صيا�صية وهو ما �صنف�صل فيه يف نقطة  والقت�صادية  الجتماعية  احلياة  نواحي  الفرتا�صي على جممل 

الفاي�صبوك، واملالحظ كذلك تنامي حجم التوا�صل عرب الفاي�صبوك وذلك با�صتعمال الهاتف النقال من ذوي الأجيال 

 SMS والهواتف الذكية وحتى الهواتف النقالة التقليدية وذلك با�صتعمال الر�صائل الق�صرية G2.5-G2 املتقدمة
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وهذا ما جعل الفاي�صبوك اأكرث تدخالً يف احلياة ال�صخ�صية فيقوم امل�صتخدمون بن�رس املعلومات مبختلف اأ�صكالها 

بطريقة مبا�رسة اآن حدوث احلدث وهذا ما يجعل املعلومات اأكرث اآنية و�رسعة يف ن�رسها وت�صابك مرورها وتداولها.

القراءة الكمية والكيفية للجداول الح�صائية لال�صتمارة اللكرتونية

قمنا بتحي�صل النتائج يف اجلداول الح�صائية التالية:

اجلدول رقم )01(: متغري اجلن�س بالن�صبة لعينة الدرا�صة.

الن�صبة )%(التكرار )ك(

متغري اجلن�س

%11055ذكر

%9045اأنثى

%200100املجموع

بالعتماد على اجلدول اأعاله نالحظ اأن ن�صبة امل�صاركني الذكور 55٪ من ن�صبة امل�صاركني يف ال�صتبيان اأي   

100 ذكر اأما ن�صبة امل�صاركني من الإناث 45٪ من امل�صاركني من الإناث اأي 90 اأنثى وهذه ن�صب متقاربة، وهذا ما يوؤكد 

اأن الإقبال املتماثل والكبري من طرف اجلن�صني على حد �صواء على و�صيلة النرتنت وعلى ال�صبكات الجتماعية خا�صة.

وتقول اآخر الإح�صائيات اأنه يف البيئة العربية 64٪56 من م�صتخدمي الفاي�صبوك من الذكور والباقي من الإناث .

ال�صكل رقم )01(: ن�صب امل�صاركني من اجلن�صني

اجلدول رقم )02(: متغري امل�صتوى الدرا�صي بالن�صبة لعينة الدرا�صة.

الن�صبة )%(التكرار )ك(امل�صتويات التعليمية

متغري امل�صتوى التعليمي

%100.5ابتدائي

%052.5متو�صط

%3417ثانوي

%16080جامعي

  اأظهرت الدرا�صة ارتفاع امل�صتوى التعليمي عند امل�صاركني حيث �صيطر اجلامعيون ب 80 باملائة من جمموع امل�صاركني 

يف الإجابة عن ال�صتمارة وذلك بوقع 160 مفردة من اإجمايل 200 مفردة، يف املرتبة الثانية الطلبة الثانويون مبجموع 34 

مفردة اأي 17 باملائة من جمموع الن�صب، اأتت ن�صبة الطورين املتو�صط والبتدائي يف مراتب متاأخرة بن�صب �صعيفة 

تقريبا حيث اأن ن�صبة املبحوثون ذوو امل�صتوى املتو�صط بلغت 2.5 باملائة اأما املبحوثني ذوي امل�صتوى البتدائي فتلخ�صت 

يف مفردة واحدة من جمموع املفردات، وهذا يدل على م�صتوى عال للمفردات املبحوثة واأي�صا اهتمام هذه الفئة باملجال 

للمعلومات  الو�صيلة كم�صدر  واتخاذ هذه  واملعلوماتية(  الكمبيوتر  ا�صتعمال  )الأمي هو من ل يح�صن  املعلوماتي 

وجمال لالطالع على كل جديد كل يف جماله.
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اجلدول رقم )03( : متغري احلالة الجتماعية بالن�صبة لعينة الدرا�صة.

الن�صبة )%(التكرار )ك(

احلالة الجتماعية

%16281اأعزب

%3417متزوج

%0420اأرمل

  اأما اجلدول رقم )03( املخ�ص�س للحالة الجتماعية للمفردات امل�صاركة يف الإجابة عن ال�صتمارة، يالحظ من خالل 

اجلدول اأن 81 باملائة من املفردات من اجلن�صني عزاب اأي 162 مفردة، اأما املتزوجون فقد بلغ عددهم 34 مفردة اأي 17 باملائة 

من اإجمايل امل�صاركني يف ال�صتمارة من اجلن�صني وهي ن�صبة جيدة اأما الأرامل فقد كان عددهم 04 مفردات من اإجمايل 

امل�صاركني.

اجلدول  رقم )40( : نوع امل�صامني العالمية التي يبحث عنها م�صتعملو ال�صبكات الجتماعية.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(نوع املعلومات 

%31 98معلومات علمية

%55 174معلومات عامة

%14 44معلومات على اأ�صخا�س طبيعيني

%316100جمموع الإجابات املقدمة

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا 

اأكرث من اإجابة واحدة 

اأجاب املبحوثون عن ال�صوؤال ما هي املعلومات التي يبحثون عنها غالبا على ال�صبكات الجتماعية وهذا   

ال�صوؤال ميكن املبحوثني الإجابة باأكرث من اإجابة واحدة، فنزع اأكرثية املجيبني 174 اأي 55 باملائة من جمموع الإجابات اإىل 

اأنهم يبحثون يف الغالب عن معلومات عامة يف خمتلف املجالت وذلك مبا توفره ال�صبكة من معلومات عن كل املجالت 

اأو عاملية التي تخطر على بال ومال يخطر على بال،  )القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية والثقافية حملية كانت 

اأما )31 باملائة من جمموع الإجابات( اأي 98 من املبحوثني اأجابوا اأنهم يبحثون يف الغالب عن املعلومات العلمية تخ�س 

درا�صتهم اأو جمال عملهم، وهذا مربر بالنظر اإىل اأن اأغلب مفردات العينة من اجلامعيني، اأما 44 مفردة فقد اأجابوا اأنهم 

واأ�صدقاء قد ين�رسون معلومات لهم  اأقارب  اأو ل وذلك من  اأ�صخا�س طبيعيني يعرفونهم  يبحثون عن معلومات عن 

مبختلف اأنواعها اأو عن اأ�صخا�س يريدون التعرف عليهم اأو تو�صيع جمال معارفهم الجتماعية.
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اجلدول رقم )05(: �صبب ا�صتخدام ال�صبكات الجتماعية كم�صدر للمعلومات.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(�صبب التف�صيل

%4214اأقل كلفة

%12843�رسعة احل�صول على املعلومة

%12843الكم الكبري من املعلومات املوجود على ال�صبكة

%298100جمموع الإجابات املقدمة

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا اأكرث من 

اإجابة واحدة

اأجاب املبحوثون عن ال�صوؤال )ملاذا ت�صتعمل اال�صبكات الجتماعية كم�صدر للح�صول على املعلومات؟(   

حيث كان باإمكان املبحوثني اختيار اأكرث من جواب واحد، 43 باملائة من جمموع الإجابات اأن ال�صبب هو �رسعة احل�صول 

بظرف  املعلومة  على  التح�صل  الفرد  ي�صتطيع  التطبيقات  من  والكثري  البحث  حمركات  فبف�صل  املعلومة  على 

قيا�صي مقارنة بالأوعية املعلوماتية الأخرى، ونف�س الن�صبة 42 باملائة من جممل الإجابات املتح�صل عليها فيقرون اأن 

�صبب ا�صتعمالهم لالأنرتنت كم�صدر للمعلومات هو الكم الهائل من املعلومات الذي ميكن لالأنرتنت اأن توفره فالعديد 

من اخلرباء يقولون اأن الب�رسية وبعدما كانت تعاين من �صح يف املعلومات يف الع�رسيات ال�صابقة فاإنها تعاين و�صتعاين 

يف الع�رسيات القادمة من وفرة اأو )تخمة( املعلومات وذلك ب�صبب الكم الهائل الذي يختزنه هذا الوعاء منها، اما )14 

باملائة من جمموع الإجابات( فقد اأعزت ال�صبب اإىل اأن املعلومات املتوفرة على ال�صبكة اأقل كلفة حيث انه ل يكلف 

امل�صتخدم عند بحثه عن املعلومة اأو عند ا�صتغاللها �صوى كمبيوتر وات�صال بال�صبكة اإل ما تعلق باملنتجات املحمية 

جتاريا املتوفرة باأ�صعار معقولة وما ات�صل بامللكية الفكرية .

ال�صكل رقم)02(: �صبب ا�صتعمال النرتنت كم�صدر للمعلومات

اجلدول رقم )06(: �صكل امل�صامني التي متيل مفردات العينة اإىل تلقيها.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(�صكل املعلومات

%15337ن�صو�س
%10425�صور

%5413مقاطع �صوتية
%10325مقاطع فيديو

جمموع الإجابات املقدمة

414100%

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن 

يختاروا اأكرث من اإجابة واحدة
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ال�صكل رقم )03(: �صكل املعلومات التي متيل مفردات العينة اإىل تلقيها اأو البحث عنها

اجلدول رقم )06( واخلا�س ب�صكل امل�صامني التي مييل املبحوثون اإىل البحث عنها وتلقيها، ويدل اجلدول اإىل   

اأن الإجابات مالت اإىل الأنواع الرابعة على رغم التفاوت بينها، 37 باملائة من جمموع الإجابات على هذا ال�صوؤال الذي 

كان للمبحوثني احلق يف اإجابات متعددة مالت اإىل اخليار )ن�صو�س( اأي اأنها متيل اإىل تلقي املعلومات املكتوبة الكرتونيا 

كاملقالت والأخبار املتوفرة يف املواقع املنوعات واملواقع الإخبارية وكذا املعلومات املتوفرة على ال�صبكات الجتماعية 

املخت�صة ك )تويرت(، اأما 104 مفردة اأجابت اأي 25 باملائة من جمموع الإجابات فمالت اإىل تلقي املعلومات يف طابعها 

موقع  اأ�صهرها  ولعل  املعلومات  من  ال�صكل  اأو  النوع  هذا  توفر  عديدة  مواقع  فهناك  فيديو(  )مقاطع  الفيديوغرايف 

ر�صمية  جهات  توفرها  التي  املعلومات  فيه  فتوفر  وغريهما،   )dailymotion( مو�صن  ودايلي   )youtube( اليوتوب   

الإجابة �صبت يف  باملائة من  اأي 25  الن�صبة  املواقع، ونف�س  باإنتاجها وتوفريها عرب هذه  الأفراد  التي يقوم  املواد  وحتى 

اأهم املواقع التي توفر هذا النوع من املعلومات )فليكر( الذي ان�صئ يف  اأنواعها ومن  خانة الإجابة )ال�صور( مبختلف 

فرباير 2004 وهو تابع ل�رسكة ياهو العاملية واملتخ�ص�س يف ن�رس ال�صور وحث م�صتخدميه اإىل ن�رس املواد امل�صورة من 

طرفهم وكذا موقع ان�صتغرام )Instagram (، اأما املواد ال�صوتية ولعدم توفرها ب�صكل كبري على النت ولتخ�ص�صها 

يف جمال الكتب ال�صوتية ومقاطع املو�صيقى )Mp3،Itune ( فاإن املبحوثني ل مييلون اإىل تلقيها كثريا، كل هذا يدل 

اأن م�صتعملي �صبكة النرتنت مييلون اإىل تلقي امل�صامني الن�صية اأكرث ، وهذا ينق�س نظرية طغيان ال�صورة بنوعيها 

ال�صاكن واملتحرك على املواد التي يتلقاها م�صتخدمو ال�صبكة.

اجلدول رقم )07(: احلاجات التي توفرها ال�صبكات الجتماعية ملفردات عينة الدرا�صة *

الن�صبة )%(التكرار )ك(

%5714التنفي�س

%11428التعبري عن راأيك

%11027اإ�صباع نق�س يف املعلومات

%10225التخل�س من الفراغ

%2460اأخرى

جمموع الإجابات املقدمة

407100%

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن 

يختاروا اأكرث من اإجابة واحدة

التي توفرها ال�صبكات الجتماعية  يتبني من اجلدول رقم )07( واخلا�س ب�صوؤال املبحوثني عن نوع احلاجات   

وات�صح من نتائج ال�صتمارة اأن احلاجات التي توفرها ال�صبكات املختلفة واملتنوعة املالحظ اأن الن�صب متقاربة اأي�صا، 
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الراأي والنقا�صات  ال�صبكات الجتماعية توفر لهم م�صاحة للتعبري عن  اأن  الإجابات يقرون  باملائة من جمموع  ف 28 

وف�صاء للتعبري عن الأفكار والذات، اأما 27 باملائة فيعتربون هذه ال�صبكات اأنها توفر اإ�صباعاً يف املعلومات التي يعاين 

منها املبحوثون من الو�صائل التقليدية اأو الإعالم القدمي، اأما 25 باملائة منهم فرييدون التخل�س من الفراغ الذي يعاين 

منه امل�صتخدمون والهروب منه. اأما 14 باملائة للتنفي�س عن ال�صغط الذي يعانون منه يف املجتمع )البيت-العمل..( 

و06 باملائة من الإجابات فقد اختارت )اأخرى( يعني يف ذلك حاجات اأخرى مثل: احلاجة اإىل ال�صعور بالأمن والطماأنينة، 

اإىل النجاح  اإىل النتماء، احلاجة  اإىل ال�صلطة ال�صابطة، احلاجة  اإىل احلرية، احلاجة  اإىل احلب والعطف، احلاجة  احلاجة 

والتقدير، احلاجة اإىل املعرفة، وهي احلاجات امل�صاحبة لالإن�صان يف مراحله املختلفة.

ال�صبكات  على  بن�رشها  العينة  مفردات  تقوم  التي  املعلومات  مو�صوع   :)08( رقم  اجلدول 

الجتماعية*

الن�صبة )%(التكرار )ك(

%5511�صيا�صية

%10521ريا�صية

%9018م�صتجدات

%12525اإجتماعية

%3006اقت�صادية

%9519اأخرى )ثقافية دينية...الخ(

جمموع الجابات املقدمة 

500100%

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا 

اأكرث من اإجابة واحدة

ال�صكل رقم )04(: مو�صوع املعلومات التي تقوم مفردات العينة بن�رشها على ال�صبكة الجتماعية.

ال�صبكة  على  بن�رسها  يقومون  التي  املعلومات  مو�صوع  عن  املبحوثني  ب�صوؤال  املتعلق   )08( رقم  اجلدول   

الجتماعية الفاي�صبوك، تبني اأن 25 باملائة من جمموع الإجابات املقدمة جاءت يف �صالح املوا�صيع الجتماعية وذلك 

مبا فيها موا�صيع عن م�صاكل يومية موا�صيع املراأة الطفل، العنف، التعليم... اإلخ، بعدها تاأتي املوا�صيع الريا�صية 

21 باملائة من الإجابات وذلك راجع اإىل املرحلة التي ن�رست فيها ال�صتمارة والتي ت�صادفت مع اأحداث ريا�صية كبرية 

مثل الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�س افريقيا والفريق الوطني ، ثالثا ب 19 باملائة تاأتي موا�صيع اأخرى مثل موا�صيع ثقافية 

وموا�صيع دينية ...الخ، اأما 18 باملائة فجاءت لتختار خيار )م�صتجدات( وهي الأخبار احلديثة واملتفرقة كاأخبار الثورات 

ال�صيا�صية  الأخبار  اأما  الأحداث،  من  وغريها  اليمنية”  و“ثورة  يناير”   25 “ثورة  اليا�صمني”  “ثورة  املعا�رسة  العربية 

والقت�صادية فجاءت اأخريا ب 11 و06 باملائة على الرتتيب فقد جاءت يف اآخر اهتمامات مفردات العينة.
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اجلدول رقم )09(: عالقة متغري امل�صتوى التعليمي مبو�صوع امل�صامني التي يقوم املبحوثون بن�رشها 

على ال�صبكات الجتماعية.* 

متغري امل�صتوى الدرا�صي

جامعيمتو�صطمتو�صطابتدائي

)%()ك()%()ك()%()ك()%()ك(

%11133%1420%0000%0000�صيا�صية

%14343%5679%1286%0000ريا�صية

%17853%2231%0643%01100م�صتجدات

%21865%6085%0750%01100اإجتماعية

%6519%0406%0000%0000اقت�صادية

اأخرى ثقافية دينية...الخ

00100%0643%5036%16148%

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا اأكرث من اإجابة واحدة

يف اجلدول رقم )09( والذي يحاول الربط بني امل�صتوى التعليمي للمبحوثني وموا�صيع امل�صامني )املعلومات(   

اإجابات ذوي امل�صتوى البتدائي ا�صتملت املوا�صيع  التي يقوم امل�صتخدمون بن�رسها على ال�صبكات الجتماعية، فاإن 

اأما اإجابات املفردات ذوي امل�صتوى املتو�صط فقد   ، الجتماعية وامل�صتجدات كذا موا�صيع اأخرى )دينية ثقافية...الخ( 

اختار 86 باملائة من الإجابات املوا�صيع الريا�صية اأما 50 باملائة منها فقد متحورت حول املوا�صيع الجتماعية، اأما 06 

باملائة من الإجابات فكانت للم�صتجدات و املوا�صيع الأخرى، اإجابات ذوي امل�صتوى الثانوي فاإن 85 باملائة من اإجاباتهم 

متيل فيها مفردات العينة اإىل ن�رس املعلومات الجتماعية، اأما 79 باملائة فين�رسون مواد )معلومات( ذات طابع ريا�صي، 

ننتقل اإىل اإجابات املبحوثني ذوي امل�صتوى اجلامعي، 65 باملائة من اإجابات هذه الفئة متيل اإىل ن�رس املواد الجتماعية اأما 

53 باملائة منهم فيميلون اإىل ن�رس الأحداث وامل�صتجدات ال�صاخنة والآنية، 48 باملائة اإىل املواد الثقافية والدينة الأخرى، 

43 باملائة اإىل املعلومات الريا�صية، املالحظ اأن هناك ت�صابهاً كثرياً يف نوع املعلومات التي يقوم اأفراد العينة بن�رسها 

مع اختالف امل�صتوى التعليمي لكن كم اخليارات املختارة يرتفع مع ارتفاع امل�صتوى فذوي امل�صتوى اجلامعي جند لديهم 

تنوعاً كبرياً يف نوع املعلومات التي يقومون بن�رسها عك�س امل�صتويات اأو الفئات الأخرى

اجلدول رقم )10(: م�صدر امل�صامني التي تقوم مفردات العينة تن�رشها على ال�صبكة الجتماعية.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(

%10530من اأحداث يومك
%13639من مواقع اأخرى على ال�صبكة

%10831من اأ�صدقائك على الفاي�صبوك
%349100جمموع الجابات املقدمة

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا 

اأكرث من اإجابة واحدة
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على  بن�رسها  يقومون  التي  املعلومات  ا�صتيقاء  م�صدر  عن  املبحوثني  ب�صوؤال  واملتعلق   )10( رقم  اجلدول   

ال�صبكة الجتماعية فقد انق�صمت اإجاباتهم اإىل ثالثة اأق�صام مت�صاوية تقريبا فقد ان�صب )39( باملائة من الإجابات 

يف خانة )من مواقع اأخرى على �صبكة النرتنت( اأي اأن املبحوثني ياأخذون الأخبار من مواقع اإخبارية اأو مواقع يت�صفحونها 

املن�صورة من  املعلومات  با�صتيقاء  فيقومون  الإجابات  من  باملائة   )31( اأما  الجتماعية،  ال�صبكة  على  وجودهم  اأثناء 

اأ�صدقائهم على الفاي�صبوك اأي اأنهم يقومون بتتبع املعلومات املن�صورة من طرف اأ�صدقائهم ويقومون باإعادة ن�رسها 

با�صتخدام ميزة )share( اأو )partager( فيقومون با�صتخدام )ال�صبكنة( )réseautage( وهذه من ميزات ال�صبكات 

الجتماعية يف ن�رس املعلومات باأكرب �رسعة ممكنة لأكرب م�صتخدمني ممكنني، اأما 30 باملائة من الإجابات فقد اأقروا بها 

اأنهم يقومون با�صتيقاء املعلومات من اأحداث يومهم اأي اأنهم يقومون باإنتاج املعلومات باأنف�صهم مما يرون اأو ي�صمعون 

واإنتاج  اإبداع  املالحظ  هنا  ومن  ثابتة...الخ،  م�صاهد  اأو  فيديو  مبقاطع  بت�صويره  يقومون  ما  اأو  اجلرائد  من  يقروؤون  اأو 

املعلومات من طرف اأفراد العينة )م�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية( ومع اأنه ل ميكن التاأكد من �صحة املعلومات 

لكن املواطن الرقمي ال�صحفي حا�رس بقوة يف مفردات عينتنا.

اجلدول رقم )11(: كيفية ن�رش امل�صامني على ال�صبكة الجتماعية.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(

)le mur( )the Wall( 13967بتقا�صمها على حائطك%

)message( 3517باإر�صالها عن طريق الربيد%

)événement( 3416اإدراج جمموعة حول املو�صوع اأو اأحداث%

%208100جمموع الجابات املقدمة

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن يختاروا اأكرث من اإجابة واحدة

ال�صكل رقم )05(: كيفية ن�رش امل�صامني على ال�صبكة الجتماعية

اجلدول رقم )11( واخلا�س ب�صوؤال املبحوثني عن كيفية ن�رس امل�صامني على ال�صبكات الجتماعية ، فكانت   

67 باملائة من جمموع الإجابات اأنهم يتقا�صمون املعلومات على حائطهم )le mur( على الفاي�س بوك وذلك بكتابة 

الن�صو�س، اأو اإدراج لينكات )links(، اأو �صور ثابتة، اأو مقاطع فيديو وهذه طريقة ا�صتحدثتها ال�صبكات الجتماعية 

وذلك بتقا�صم الأفكار اأو املواد على احلائط اأو املكان ال�صخ�صي املخ�ص�س للتعبري، وهذا ميكن الأ�صدقاء واملعارف على 

هذه ال�صبكة مبعرفة كل الأخبار والتعليقات وامل�صاركات التي يقوم امل�صتخدمون بن�رسها، اأما 17 باملائة من جمموع 

اأكرب عدد ممكن من الأ�صدقاء وم�صتخدمي ال�صبكة،  اإىل  اإر�صالها  اأن طريقتها يف ن�رس املعلومات هي  الإجابات فتقر 

العادي حيث  الإلكرتوين  الربيد  الفاي�س بوك على  املوجود على  الإلكرتوين  الربيد  الدرا�صات حتذر من طغيان  وكثري من 

بنوعيها  جمموعات  بتكوين  فيقومون  باملائة   16 اأما  املنا�صباتي،  والرتا�صل  امللفات  لنقل  اإل  م�صتخدما  يعد  مل  اأنه 

على  املوجودة  املجموعات  داخل  الندماج  اأو   )  page de faneاملعجبني اأو جمموعات   groups املوا�صيع  )جمموعات 

ال�صبكة وكذا خلق اأحداث )événements( وذلك لتقا�صم املعلومات واإدراج التعليقات والآراء.
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اجلدول رقم )12(: اللغة امل�صتخدمة من طرف املبحوثني للتوا�صل ون�رش امل�صامني داخل ال�صبكات 

الجتماعية.*

الن�صبة )%(التكرار )ك(

%7628العربية

%6022العامية

%9334الفرن�صية

%4316الجنليزية

272100%

)*( يف هذا ال�صوؤال كان للمبحوثني اأن 

يختاروا اأكرث من اإجابة واحدة

داخل  بها  ون�رشامل�صامني  للتوا�صل  املبحوثني  طرف  من  امل�صتخدمة  اللغة   :)06( رقم  ال�صكل 

ال�صبكات الجتماعية

التوا�صل ون�رس امل�صامني  التي ي�صتعملونها عند  اللغات  املبحوثني عن ماهية  واملتعلق ب�صوؤال  يف اجلدول رقم )12( 

داخل ال�صبكات الجتماعية، 34 باملائة من جمموع الإجابات تدل للغة الفرن�صية ، اأما 28 باملائة من جمموع الإجابات 

فت�صري اإىل اللغة العربية امل�صتعملة يف ن�رس الن�صو�س ، اأما العامية فقد كان لها 22 باملائة من جمموع الإجابات على 

هذا ال�صوؤال والعامية متثل لغات خمتلف الفئات القطرية التي ت�صمها هذه ال�صتمارة، وهي عامة خليط بني اللغة 

العربية ولغة اأجنبية اأخرى الفرن�صية اأو ما ي�صمى مثال ب“العرابيزي” وهو م�صتعمل يف ال�رسق الأو�صط وهو خليط 

بني العربية والإجنليزية، اأما 16 باملائة من جمموع الإجابات فت�صري اإىل ا�صتعمال اللغة الإجنليزية يف الن�رس والتوا�صل 

على ال�صبكات الجتماعية.

النتائج العامة:

وذلك مبثابتها 	  العاملية  الإلكرتونية  ال�صبكة  ولوجا و�صعبية على  املواقع  اأكرث  الفرتا�صية هي  املجتمعات 

مكانا اجتماعيا اإعالميا جديدا.

تعترب املعلومات اخلا�صة وال�صخ�صية مل�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية كنزا بيد م�صريي هذا النوع من 	 

امل�صتهلكني  مع  مبا�رسة  واملتعاملة  واخلدمات  العام  ال�صتهالك  ملواد  املنتجة  ال�رسكات  اأن  حيث  املواقع، 

تقوم ب�رساء وا�صتثمار هذا النوع من املعلومات، وا�صتعمالها لت�صويق منتجاتها وخدمتها وتطوير ر�صائلها 

الإعالنية وتركيزها ب�صيغة موجهة لفئات عمرية وثقافية وعلمية واجتماعية حمددة لتطبيق تاأثري فعال 

ومبا�رس، ق�صد تغيري ال�صلوك ال�صتهالكي لهذه الفئات.

املجتمعات الفرتا�صية جمال اإعالمي مهم ومنفذ فعال وم�صتحدث لكافة الفئات العمرية والجتماعية، 	 
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املواد  وتبادل  امل�صرتكة،  الهتمامات  وتقا�صم  الآخرين  مع  التوا�صل  خالله  من  ميكن  مكان  اأو  بيئة  فهي 

الإعالمية مبنتهى ال�صيولة والي�رس.

�صيولد 	  العر�صية  والأحداث  اليومية  حياتهم  عن  امل�صتخدمون  يولدها  التي  للمحتويات  الهائل  الإنتاج 

كما من املواد الإعالمية والإخبارية، ما �صيو�صل الب�رسية اإىل اأر�صفة احلياة وخلق نوع من الذاكرة اجلماعية 

الإلكرتونية.

نتائج حتليل ال�صتمارة اللكرتونية:

تبني من بيانات الدرا�صة امليدانية املتعلقة بال�صتمارة الإلكرتونية املقرتحة باأن املتغريات ال�صو�صيودميغرافية 	 

، كانت عدد  التعليمي واحلالة الجتماعية  امل�صتوى  العمرية  والفئات  البحث متحورت حول اجلن�س  لعينة 

امل�صاركني يف  ن�صبة  من   %55 الذكورية  امل�صاركات  ن�صبة  فجاءت  م�صارك،   200 ال�صتمارة  امل�صاركني يف 

اأكرب فئة  امل�صاركني وهذه ن�صب متقاربة،  الأنثوية يف 45% من جمموع  امل�صاركات  اأما ن�صبة   ، ال�صتبيان 

عمرية هي التي ترتاوح بني 15 و30 �صنة ب 76 باملائة من جمموع امل�صاركني، يتمتعون مب�صتوى تعليمي عاٍل 

حيث اأن 80 باملائة منهم جامعيون، 81 باملائة منهم من العزاب.

فيما يتعلق بنوع املعلومات التي مييل اأكرث املبحوثني للبحث عنها على ال�صبكة العلمية هي املعلومات 	 

العامة وذلك يف كل املجالت )القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية والثقافية حملية كانت اأو عاملية( بعيداً 

عن املعلومات التي تخ�س الأ�صخا�س العاديني اأو املعنويني، لكن للمعلومات العلمية ق�صماً يف املعلومات 

املراد الو�صول اإليها حيث اأن 31 باملائة من املبحوثني اأقروا اأن موا�صيع بحوثهم على ال�صبكة هي علمية 

ال�رسعة  هما  رئي�صيني  ل�صببني  معلومات  عن  للبحث  لنرتنت  اإىل  جلوئهم  �صبب  ويربرون  الأوىل،  بالدرجة 

الفائقة مقارنة بامل�صادر الأخرى وكذا الوفرة، معتمدين على حمركات البحث كمن�صة اأويل، وعك�س كل 

ما يروج فاإن للن�صو�س حظاً كبرياً يف نوع املعلومات التي مييل املبحوثون اإىل البحث عنها وذلك اإىل جانب 

ال�صور الثابتة واملتحركة واملقاطع ال�صوتية بن�صبة اأقل ن�صبيا، مع اأن هذه املعلومات ل تتميز باملوثوقية 

لدى مفردات العينة لذلك يلجاأ اأغلبهم اإىل معايري واأ�صاليب لتقييم هذا الكم الهائل من املعلومات اأهمها 

)التحقق من م�صدر املعلومات وموؤلفها(

اأما عن احلاجات التي توفرها هذه ال�صبكات الجتماعية فقد جاءت على التوايل: 	 

التخل�س من الفراغ	 

التعبري عن راأيك	 

اإ�صباع نق�س يف املعلومات	 

التنفي�س	 

وقد تبني اأي�صا اأن عينة م�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية ل يكتفون بتلقي املعلومات، بل يقومون بتوليد 	 

تقنية  عوامل  من  ت�صمه  وما  املجتمعات  هذه  وبف�صل  امل�صتخدم  لأن  ون�رسها،  تعديلها  وكذا  حمتويات 

وفرها اجليل الثاين من الويب )الويب 2.0(، والتي ت�صمح للم�صتخدم بالنتقال من متلٍق �صلبي اىل منتج 

للمعلومة.
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املعلومات التي تقوم مفردات العينة بن�رسها على ال�صبكة الجتماعية بني )�صيا�صية، ريا�صية، اجتماعية، 	 

هذه  بتقا�صم  العينة  مفردات  من   %67 يقوم  حيث  دينية...الخ(،  )ثقافية  اأخرى  م�صتجدات،  اقت�صادية، 

املعلومات على �صطح حائطه يف ر�صيده الفاي�صبوك باعتبارها طريقة �صهلة وفعالة وكذا لها حظوظ 

يف التاأثري اأو اإعالم اكرب عدد ممكن من امل�صتخدمني، اأما 17% فيقومون باإر�صال املعلومات عن طريق الر�صائل 

عن طريق الربيد وذلك حفاظا على �رسية املعلومات املن�صورة، اأما حول �صكل املعلومات التي تقوم مفردات 

العينة بن�رسها داخل ال�صبكة الجتماعية فاإن )ن�صو�س �صور ومقاطع فيديو(  تتقا�صم �صكل املعلومات 

املتداولة على هذه ال�صبكة الجتماعية.

 	
اخلال�صة:

ن�صتخل�س من النتائج ال�صابقة اأن ا�صتخدامات اجلزائريني لل�صبكات الجتماعية خمتلفة يف جمال تلقي   

وانتاج امل�صامني العالمية والثقافية داخل هده املجتمعات، حيث ك�صفت الدرا�صة موا�صيع واأ�صكال امل�صامني التي 

يقوم امل�صتخدمون بتلقيها وانتاجها وحتى ن�رسها مع الرتكيز على طغيان الن�س اأو املادة املكتوبة على هذه امل�صامني 

مبختلف اللغات واللهجات، فبف�صل تقنيات اجليل الثاين من الأنرتنت الويب 2.0 متكن امل�صتخدمون من ا�صتغالل اإعالم 

للمعلومة مبختلف موا�صيعها  ومنتج  اىل �صانع  العالمية  للمواد  ال�صلبي  التلقي  والتحول من  اجلديدة  الو�صائط 

وا�صكالها.
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مالحق:

امللحق رقم )01(: ال�صتمارة اللكرتونية

�صيدي، �صيدتي، ال�صالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته. 

ال�صبكات  ا�صتخدامات    “ درا�صتها حول  يدور حمور  والتي  املعلومات،  تخ�ص�س جمتمع  علمية  درا�صة  اإطار  يف      

م�صتخدمي  من  عينة  على  الكرتونية  ميدانية  -درا�صة  والثقافية  العالمية  امل�صامني  ون�رس  انتاج  يف  الجتماعية 

ال�صبكات الجتماعية اجلزائريني .”

 )X( نرجو منكم التف�صل مب�صاعدتنا يف اإجناز هذه الدرا�صة، وذلك من خالل الإجابة على هذه الأ�صئلة بو�صع عالمة    

يف اخلانة املنا�صبة، اأما الأ�صئلة التي حتمل اإ�صارة النجمة )*( فيمكن الإجابة عنها باأكرث من اإجابة واحدة.

     نتعهد اأن املعلومات التي �صتدلون بها �صتحظى بال�رسية التامة ولن ت�صتخدم اإل لالأغرا�س العلمية امل�صار اإليها 

هنا.

و�صكرا لكم م�صبقا على م�صاعدتكم وتعاونكم اإعداد ال�صتاد: عبوب حممد اأمني 

اجلن�س :. 1

/ذكر              / اأنثى 

ال�صن:. 2

/15-0         /30-15          /45-30           /60-45          /اأكرث من 60    

ما هو م�صتواك الدرا�صي؟. 3

/ابتدائي           /متو�صط           /ثانوي           /جامعي 

احلالة الجتماعية ؟. 4

/متزوج              /اأعزب           /اأرمل        

ما هو نوع امل�صامني التي تبحث عنها غالبا على ال�صبكات الجتماعية؟*. 5

/معلومات علمية        / معلومات عامة        / معلومات على اأ�صخا�س طبيعيني 

ملاذا ت�صتخدم ال�صبكات الجتماعية  كم�صدر للح�صول على املعلومات ؟  لأنها. *. 6

/اأقل كلفة       /�رسعة احل�صول على املعلومة      /الكم الكبري من املعلومات املوجود على ال�صبكة 
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ما هو �صكل امل�صامني التي متيل اإىل تلقيها اأو البحث عنها على ال�صبكات الجتماعية؟ *. 7

/ن�صو�س         /�صور          /مقاطع �صوتية          /مقاطع فيديو 

ما هي احلاجات التي توفرها لك ال�صبكات الجتماعية ؟ *. 8

/التنفي�س        /التعبري عن راأيك        / اإ�صباع نق�س يف املعلومات        / التخل�س من الفراغ 

/اأخرى 

ما مو�صوع امل�صامني التي تقوم بن�رسها على ال�صبكات الجتماعية ؟ *. 9

/�صيا�صية        /ريا�صية       /م�صتجدات      /اجتماعية       /اقت�صادية      / اأخرى )ثقافية دينية..الخ(

ما هو م�صدر امل�صامني التي تن�رسها على ال�صبكات الجتماعية ؟.*. 10

/من اأحداث يومك       /من مواقع اأخرى على ال�صبكة       /من اأ�صدقائك على الفاي�صبوك 

كيف تقوم بن�رس امل�صامني على ال�صبكات الجتماعية ؟ *. 11

        )message( باإر�صالها عن طريق الربيد /      )le mur( )the Wall( بتقا�صمها على حائطك/

)événement( اإدراج جمموعة حول املو�صوع اأو اأحداث

ما هي اللغة التي تقوم با�صتخدامها للتوا�صل ون�رس امل�صامني داخل ال�صبكات الجتماعية ؟*. 12

/العربية         / العامية            /الفرن�صية              / الجنليزية          
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العالقات الت�صالية لل�صباب

 واحلاكمية التفاعلية لالإقليم 

 درا�صة اإمربيقية ملدينة عنابة-اجلزائر

اأ. لبنى اأحمان 

ق�شم علوم االإعالم واالت�شال - جامعة باجي خمتار عنابة - اجلزائر 

Abstract
 The present study aims to emphasize one of the contemporary themes of the governance, 
the interactivity which becomes a priority at the moment. The adoption and the use of the concept 
(the interactive governance) allows to indicate (appoint) the stakeholders of the governance of the 
territory and the changes associated to intense media usage and interactive networks by the youth. 
Nowadays the youth tends to represent a source of energy and change at the same time. Relying 
on both exploratory and empirical approaches, this study attempts to diagnose the youth’s role in 
the governance of territory, Annaba city as a case in point. The study suggests a test modeling by 
proposing a collaborative, inclusive model for all the partners. This model integrates the essential 
applications of the technologies and interactive media.

Keywords:   Interactive governance, territory, youth, networks.

مقدمة

يعي�س العامل اليوم حتولت عميقة تاأ�صلت يف املجتمع من خالل ما جاءت به التطورات العلمية والتقنية   

الهائلة مركزة ب�صكل وا�صح يف ثورة الت�صالت عرب �صبكة النرتنت التي �صكلت عمقا تتدفق فيه ب�صكل م�صتمر 

والرتكيبة  الهيكلة  اأف�صت هذه  لقد  والت�صالية.  والرتفيهية  والعلمية  والثقافية  والتجارية  املعرفية  العنا�رس  كل 

اإىل فر�س واقع اجتماعي جعل من ال�صبكات التفاعلية املختلفة قوى كامنة، تعمل على  اجلديدة املتاآلفة عنقوديا 

ت�صكيل مالمح ع�رس جديد ات�صم بتغريات جذرية، اأدت يف �صياق ثورة املعلومات اإىل بناء جمتمع املعلومات وتد�صني 

بنى القت�صاد املعريف اأو القت�صاد الإلكرتوين الذي انعك�س تاأثريه على اأ�صاليب عي�س الأفراد وتعلمهم وعملهم، وعلى 

اأ�صاليب تعامل وتفاعل احلكومات مع املواطن اأو املجتمع املدين.

اإن انعكا�صات ا�صتخداماتها قد اخرتقت كل  فلم يعد النرتنت جمرد �صبكة عاملية لتبادل املعلومات، بل   

التنمية  العالقة بني  بذلك  والجتماعية، لت�صبح  والعلمية  والثقافية  والقت�صادية  والإعالمية  ال�صيا�صية  املجالت 

وبني ا�صتخدام املعلومات وتوليد املعارف وا�صحة، وت�صتلزم تفعيل دور امل�صاركة بني فئات املجتمع يف خمتلف مراحل 

اتخاذ وتطبيق القرارات.
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وانتظاراتهم  احلالية  الأفراد  لحتياجات  ال�صتجابة  اإىل  ت�صعى  جديدة  حاكمية  اأ�ص�س  تبني  ي�صتوجب  ذلك  كل 

امل�صتقبلية يف ظل امل�صوؤولية وال�صفافية واملحا�صبة وامل�صاركة يف �صنع القرارات ور�صم ال�صيا�صات وتنفيذها.

الإ�صكالية  

ر�صختها  التي  والثقافية  والقت�صادية   وال�صيا�صية  الجتماعية  والتعامالت  للتفاعالت  اجلديدة  الأطر  اإن   

ال�صبكات التفاعلية قد فر�صت على ال�صاحة الدولية واملحلية اأ�ص�صا حاكمية اأكرث تفاعال وديناميكية ملا حتققه من 

مرونة زمنية. فمن جهة توفر التكنولوجيا احلديثة فر�صا واإمكانيات متعددة للممار�صة الفردية واجلماعية. ومن جهة 

ثانية متكن على امل�صتوى التنظيمي ال�صلطات العمومية من ممار�صة دور اأكرب فيما يتعلق بجودة تقدمي اخلدمات وتوزيع 

الأدوار وامل�صوؤوليات ب�صفافية. وتتمظهر على امل�صتوى الفردي يف عالقة الفرد بالإقليم؛ التي تعد تقاطعا والتقاء لبناء 

التمكني املحققة.  ال�صيا�صات العمومية وتقييم لدرجة  الأخري يف و�صع حيز لتطبيق خمتلف  الت�صورات، ودور هذا 

بتعبري اآخر بناء ال�صلم املنا�صب ملناق�صة كل الق�صايا املرتبطة بحياة الفرد واملجتمع املدين ب�صكل اأو�صع يف الإقليم. 

اإن هذا الهدف ل ميكن حتقيقه اإل عرب اإعادة النظر يف املمار�صات القائمة، وحتليل البنيات املوؤ�ص�صاتية؛ باإعادة   

�صياغة قواعد وميكانيزمات ل �صخ�صانية لتاأطري الفعل واملمار�صة املوؤ�ص�صاتية يف الإقليم الذي مل يعد جمرد معطى 

حمدد م�صبقا، واإمنا باعتباره  خال�صة بناء للواقع57 من قبل خمتلف الفاعلني. اإن هذا الطرح ي�صتوجب اعتماد مبادئ 

الدقيقة واملو�صوعية ليتمكن  التي جتيز للمواطن احل�صول على املعلومات واملعارف  ال�صفافية وامل�صاركة الفعلية 

ملمار�صة  بالتاأ�صي�س  بداأ  التوجه  هذا  اإن  من امل�صاركة يف �صنع القرارات وجت�صيدها واملحا�صبة على نتائجها.  

قائمة على التمكني واملرافقة وهي فل�صفة جديدة توؤكد على اأهمية اإدارة ال�صكان املحليني ل�صوؤونهم املختلفة مبا 

اإعادة  الدرا�صات يف هذا املجال تعد مبثابة  باإقليم حمدد فاإن  التنمية املحلية  التنمية املحلية. ونظرا لرتباط  يحقق 

اكت�صاف ملفهوم الإقليم، حيث تعرف )Decoster، D-P.، 2002( التنمية املحلية باأنها �صريورة جتديد اإقليمي جماعي 

م�صتدمي58؛ اإذ تتجذر هذه العملية يف مدى الندماج ودرجات التبادل املحققة بني الفاعلني القت�صاديني وال�صلطات 

العمومية واملجتمع املدين، مما ي�صتوجب اإعادة هيكلة �صلم احلاكمية وهيكلة جديدة للفعل اجلماعي الذي جت�صد يف 

القوى اجلديدة التي اأعادت تكوين تدفقات الفاعلني. 

جهة  فمن  الإقليم.  حاكمية  مرتكزات  يف  التحول  اإبراز  حماولة  يف  الدرا�صة  هذه  اأهمية  تكمن  وعليه؛   

اأ�صبحت ال�صبكات التفاعلية الجتماعية مبثابة فاعل اأ�صا�صي ي�صتمد مكانته من القبال وال�صتخدام املكثف  لهذا 

النوع من الت�صال. ومن جهة ثانية تنامي تاأثري ال�صباب باعتباره قوة تغيري حقيقية والراأ�صمال ال�صتثماري لكل اإقليم. 

لذلك عمدت هذه الدرا�صة اإىل توظيف مفهوم يتجاوز الطرح واملرتكزات املتعارف عليها يف اأدبيات احلاكمية األ وهو 

“احلاكمية التفاعلية” تعبريا عن قوة وتاأثري هذه ال�صبكات يف �صتى مناحي احلياة الجتماعية ومن خاللها تنامي دور 

ال�صباب يف حاكمية الإقليم.

وعليه؛ وبهدف القيام مبحاولة منذجة للحاكمية التفاعلية ميكن يف �صوئها ا�صتك�صاف واقع ومرتكزات املمار�صة يف 
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مدينة جزائرية )عنابة(، اجتهت هذه الدرا�صة راأ�صا اإىل فح�س مكانة �صباب مدينة عنابة يف حاكمية الإقليم من خالل 

عدة متغريات مت�س خمتلف جوانب احلياة الجتماعية، وترتبط يف وجودها بجملة الفاعلني املعنيني بحاكمية الإقليم، 

وهي املرفق العمومي، والقطاع املنتج واجلمعيات. 

منهجية الدرا�صة 

اإنباء عن كيفية  املو�صوع، وطريقة  النظر حول  لتاأكيد وجهة  اأ�صلوب  للدرا�صة هو  املنهجي  التعريف  اإن   

على  الإ�صتق�صائية،  الإمربيقية غري  الإ�صتك�صافية  الدرا�صات  اإطار  الدرا�صة يف  تندرج هذه  اإذ  النتائج.  وتقدمي  عر�س 

اعتبار جوهري مفاده اأن تنامي دور ال�صباب يف الإقليم لي�س بفعل اأطر تنظيمية مدركة. واإمنا ذلك عائد لالإقبال املكثف 

من  الإمكان  قدر  والتقرب  اإمربيقي  بعمل  القيام  يف  ورغبة  التفاعلية.  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  على  لل�صباب 

امليدان كان لبد من اختيار املقاربة النوعية وفق منهج ال�صتقراء التحليلي )L’induction analytique(. اإذ �صيوجه 

امليدان التحليل بتف�صيل اللتقاء املبا�رس مع الفاعلني خا�صة ال�صباب، مما �صيمكننا من فهم واإدراك دوافع الفاعلني، 

وديناميكية ال�صلوكات وخ�صائ�س الأفعال والعمليات من خالل تف�صيل اأ�صلوب الت�صاوؤل “كيف” ولي�س “ملاذا” لأن ما 

يهمنا هو العمليات ولي�س املربرات، عرب اإح�صاء خمتلف الفاعلني يف حاكمية اإقليم املدينة حمل الدرا�صة وت�صنيفهم 

بالرتكيز على تو�صيف دقيق ملكانة ال�صباب التي نعتقد انها تنامت من خالل القبال املكثف على ا�صتخدام �صبكات 

التوا�صل التفاعلية. اإن هذه املكانة تت�صح من خالل تو�صيح طبيعة العالقات الت�صالية القائمة يف اأبعادها املرتبطة 

مب�صتويني اأ�صا�صيني:

تنوعها  ومدى  توزيعها  ت�صميمها،  طرق  حيث  من  لل�صباب،  املوجهة  امل�صاريع  بطبيعة  ويرتبط  الأول؛  امل�صتوى 

وا�صتهدافها لأكرب عدد ممكن من �صباب املدينة.

اأما امل�صتوى الثاين؛ فيتعلق بنوع الإ�صباعات املحققة يف الإقليم بالنظر لهذه امل�صاريع؛ وهو ما �صيو�صح مدى ال�رساك 

الفعلي لفئة ال�صباب يف ت�صميم واإطالق امل�صاريع؛ ومن خاللها ر�صم الت�صورات والتطلعات لنموذج حاكمية اأكرث 

والتغيري  البناء  عمليات  كل  يف  اأ�صا�صيا  فاعال  باعتبارها  ال�صباب  فئة  ويدمج  التطلعات  لهذه  ي�صتجيب  تفاعلية 

املجتمعية. ولذلك مرت الدرا�صة بثالث مراحل اأ�صا�صية:

مرحلة معاينة  الفاعلني املوؤطرين )Acteurs cadres( على م�صتوى اإقليم مدينة عنابة. والتي اعتمدت املقاربة . 1

الفاعلني هي:  لثالث جمموعات من  اأويل  اإىل حتديد  والتي خل�صت  الفاعلني  وت�صنيف فئات  لو�صف  الفهر�صية 

اأداة املقابلة املفتوحة ون�صف  ال�صلطات العمومية، املوؤ�ص�صات القت�صادية وفئة املجتمع املدين. وقد مت اعتماد 

املوجهة مع هذه الفئة والتي بلغ عددها 45 مفردة. وهذا بهدف تكوين اإطار اأويل ملعرفة التفكري والطرح الأويل 

اأويل للممار�صة وللربامج املوجهة لل�صباب قبل الذهاب ملقابلة  الفئة  املت�صمن يف الإ�صكالية. اي ا�صتك�صاف 

امل�صتهدفة يف هذه الدرا�صة.   
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    وعليه، مت اإح�صاء جميع امل�صاريع املوجهة لفئة ال�صباب على م�صتوى مدينة عنابة وقد مت اعتماد التق�صيم 

.باإح�صاء امل�صاريع املوزعة على القطاعات الإدارية وفقا لتحليل املرا�صيم التنظيمية 
59

الإداري النظامي املعتمد

والن�صو�س القانونية وتدقيقها تبعا للمقابالت التي متت على م�صتوى القائمني على اإدارة وت�صيري هذه القطاعات. 

وقد ا�صتمرت هذه العملية من تاريخ اأكتوبر 2012 اإىل غاية جانفي 2013.

 مرحلة التعرف على الفاعلني ال�صباب )Acteurs jeunes(  وقد مت التعرف عليهم من خالل ال�صبكة التنظيمية . 2

الوظيفية للتنظيم الإداري من حيث كونهم حملة امل�صاريع وروؤ�صاء جمعيات اأو تنظيمات اأي منخرطني ولهم 

امل�صكلة من خالل  ال�صورة  ا�صتكمال  بهدف  وقد جاء هذا  التطوعي.  و  النظامي  انتمائهم  مميز بحكم  ن�صاط 

النتائج املتو�صل اإليها يف املرحلة الأوىل. لقد بلغ عدد الفاعلني ال�صباب املتعرف عليهم يف هذه املرحلة 125 مفردة 

 فقد مت ت�صميم ا�صتمارة مكونة 
60

وبهدف حتقيق نوع من التكامل يف هذه الدرا�صة بني املعطيات النوعية والكمية

اأ�صئلة مفتوحة  الأ�صئلة بني  اإقليم مدينة عنابة. حيث تنوعت  من ع�رسة حماور مت�س خمتلف جوانب احلياة يف 

واأ�صئلة ذات الإجابات اأو الختيارات املتعددة واأ�صئلة القيا�س وفقا ل�صلم قيا�س. وهذا بهدف مو�صعة هذه الفئة 

يف الإقليم والتعرف على انتظارا تهم وتطلعاتهم فيما يخ�س جودة اخلدمات وامل�صاريع، وعالقاتهم بالفاعلني يف 

الإقليم. وا�صتمرت هذه العملية اأربعة ا�صهر من مار�س اإىل جوان 2013.

يف هذه املرحلة مت انتقاء عينة ع�صوائية ممثلة لإقليم مدينة عنابة ح�صب التنظيم امل�صار اإليه �صابقا مكونة من . 3

80 مفردة ترتاوح اأعمارهم بني 15-30 �صنة وقد روعيت اإجراءات التمثيل من حيث النتماء والنوع، وهي معاينة 

مرت بعدة مراحل ـ ل يت�صع املجال لتف�صيلها يف هذا املقام ـ ا�صتجابة لتحقيق م�صتوى من املو�صوعية وحتقيقا 

لأهداف الدرا�صة. ويف هذه املرحلة متت مقابلة ال�صباب وجها لوجه يف مقابالت ن�صف موجهة مت ت�صجيلها لإيجاد 

اإليها يف املرحلتني ال�صابقتني. لالإ�صارة فاإن حتديد الفئة العمرية  التف�صريات والتعمق يف فهم النتائج املتو�صل 

لل�صباب تعرف العديد من التباينات ملا تتميز به هذه املرحلة العمرية. ولذلك فقد ارتكز الختيار يف هذه الدرا�صة 

على العديد من املوؤ�رسات ال�صو�صيولوجية والإجراءات التنظيمية املتعلقة بالت�صغيل وغريها. وقد ا�صتغرقت هذه 

العملية اأربعة اأ�صهر من �صبتمرب اإىل دي�صمرب 2013.

اأ�ص�س احلاكمية التفاعلية

اأن  ذلك   ،)Gouvernance( احلاكمية  ملفهوم  موحدة  وترجمة  واحد  تعريف  يوجد  ل  الواقع  يف    

املنظمات  ولدى  والتنظيمات  املوؤ�ص�صات  يف  متباينة  ومبعاٍن  كثرية  جمالت   يف  ا�صتخدامات  عدة  عرف  املفهوم  هذا 

مّكن من  الدولية  الهيئات  قبل  املفهوم من  تبني  فاإن  وتطوراته  للمفهوم  التاريخي  البعد  اخلو�س يف  ودون  الدولية. 

الدولة  م�صتوى    )Gouvernance Globale(الدويل امل�صتوى  املفهوم:  لتفعيل  الأقل  على  كربى  ميادين  ثالثة  متييز 

التجزئة  هذه  مع  وباملوازاة   .)Gouvernance d’entreprise( املوؤ�ص�صة  م�صتوى  وعلى    )Gouvernance d’Etat(

الن�صقية مل�صتويات املمار�صة يتم تفريع النظم والأن�صاق القائمة لأن�صاق فرعية بغر�س تو�صيح حدود املمار�صة يف 

اإطار الت�صور العام للمفهوم؛ مثل احلاكمية املحلية وحاكمية الإقليم وغريها. 

ورغم التباينات والدعوات التي �صاحبت اإطالق هذا املفهوم خا�صة بعد تبنيه من قبل الهيئات    
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اإجماع لدى  اإدارة ال�صوؤون العامة للدول، فاإنه يوجد  راأى فيها البع�س نوعا من الت�صيي�س للف�صل يف  الدولية، والتي 

من�صجمة  جاءت  فاحلاكمية  والإدارة.  الت�صيري  مبادئ  جمرد  يف  اختزاله  ميكن   ل  املفهوم  باأن  والدار�صني  الباحثني 

ال�صوؤون العامة للدول واملوؤ�ص�صات، وهو ماجاء مع دعوات  واإدارة  الت�صيري الكال�صيكية  والتطلعات املناه�صة لطرق 

موؤ�ص�صاتية غري  بنيات  اعتماد  املعرفية �رسورة  املفهوم يف حمدداته  يت�صمن  الرا�صد.وعليه؛  احلكم  ملبادئ  التاأ�صي�س 

مقاربة  اعتماد  مبعنى  ا�صتثناء،  دون  ال�رسكاء  لكل  الكامل  والإدماج  وال�صفافية  النجاعة  تكفل حتقيق  �صخ�صانية 

�صاملة اإدماجية ت�صاركية وغري اإق�صائية. 

 تعرف احلاكمية باأنها “ جمموعة من القيم والتوجهات التنظيمية التي متكن املجتمع من ت�صيري �صريوراته القت�صادية 

وال�صيا�صية والجتماعية على جميع امل�صتويات بف�صل التفاعل بني احلكومة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س، اإنها 

. فاحلاكمية جتمع امليكانيزمات وال�صريورات التي 
الأداة التي متكن املجتمع من حتقيق تفاهم وتوافق وعمل تعاوين”61

حقوقها  ممار�صة  بهدف  تتقبلها  بل  وتبايناتها،  اختالفاتها  وتتجاوز  م�صاحلها  تفهم  واملجموعات  املواطنني  جتعل 

وواجباتها القانونية على اأكمل وجه.

 على اأهمية اعتماد الت�صيري والإدارة 
62

 )Pierre،2001( ويف هذا ال�صياق جتمع العديد من النظريات   

التقا�صمية واملوؤ�ص�صات البينية بني القطاع العام، القطاع النتاجي والقطاع الثالث اجلمعوي. ونتيجة لهذا يقرتب 

التنظيم ال�صيا�صي من منوذج ال�صبكة. فتزداد مبوجبه العالقات الرتابطية خا�صة مع تطور الروابط اللكرتونية التي 

. الأمر الذي يوؤدي اإىل 
63

حتقق التزامنية والالتزامنية وت�صمح بتبادل الأفعال يف منط حوار بني الفاعلني يف الوقت احلقيقي

ايجاد حكم تفاعلي مبني على اأ�صا�س التبادل املبا�رس بني خمتلف الفاعلني عرب هذه القنوات والأجهزة والربامج. من 

هنا تت�صح معامل ما ا�صطلحنا على ت�صميته احلاكمية التفاعلية من حيث كونه ي�صري اإىل املمار�صة مقابل النظرية، 

وهي فعل ات�صايل يتجاوز احلدود الكال�صيكية املتعارف عليها من خالل ال�صبكات والو�صائط املتعددة.

بناء على ما تقدم فاإن الربط بني مفهومي احلاكمية والتفاعلية يف كلمة واحدة وهي “احلاكمية    

التفاعلية” جاء بهدف تفعيل وجتاوز الفعل الت�صويقي الذي يطرح يف الدوائر والنقا�صات الر�صمية، والذي يعطي الكثري 

من الوهم. وملا ارتبطت التفاعلية يف العديد من اجلوانب بالدميقراطية وحرية الختيار بني الو�صائل والربامج وامل�صامني 

، جاءت حماولتنا لدمج احلاكمية بالتفاعلية لتحقيق نوع من القيمة امل�صافة للمفهومني وبالتايل 
64

وامل�صاركة واحلوار

ت�صبح احلاكمية التفاعلية تعبرياً يتجاوز الدللت اجلزئية للمفهومني منف�صلني للدللة عن �صياق توليف للعديد من 

املبادئ والأ�ص�س التي ميكن تلخي�صها يف كون احلاكمية التفاعلية ترتكز وتعمل يف ذات الوقت لتحقيق ما يلي:

◊ الدميقراطية التفاعلية بدل الدميقراطية النيابية	

◊ امل�صاركة بدل ال�صت�صارة	

◊ ال�رساكة لتعميق الدماج	

◊ التمكني عو�س الدعم	

◊ ال�صفافية وامل�صاءلة	



1
2

6

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

يف . أ للمواطنني  الفردية  امل�صاركة  خالل  من  وتتحقق  النيابية؛  الدميقراطية  بدل  التفاعلية  الدميقراطية 

الق�صايا والقرارات التي لها تاأثري مبا�رس يف حياتهم عرب حتديد جملة املطالب التي حتدد معامل ال�صيا�صات العامة من 

قبل النظام بدل اإنابة املمثلني للتعبري عن مطالبهم وتطلعاتهم. والنموذج التفاعلي يقت�صي بدوره تفاعل ال�صلطات 

الفاعلني  خمتلف  م�صاهمات  تد�صرت  وقوانني  ت�رسيعات  اإىل  حتويلها  طريق  عن  لها  بال�صتجابة  املطالب  هذه  مع 

. ول يقت�رس دور املواطن يف هذا النموذج على 
65

وت�رسعها، لي�صبح النظام جمرد اأداة ينتجها املواطن لتكون يف خدمته

حتديد املطالب بل يتعداه اإىل تقييم نتائج الت�رسيعات والن�صو�س القانونية ملعرفة مدى تالوؤمها مع رغباته وتطلعاته؛ 

لإعادة ماليحقق ذلك لل�صلطة بغر�س الو�صول اإىل الن�صجام القائم على ات�صال مبا�رس اآين وتفاعلي من دون و�صاطة 

قد تعيق عملية تبادل وتدقيق املعلومات واملعارف يف الجتاهني. 

القرار وتنفيذه، ويقيم . ب املواطن �رسيكا حقيقّيا يف عملية �صنع  امل�صاركة بدل ال�صت�صارة؛ بحيث ي�صبح 

الذين ينفردون  وا�صتعرا�صية وغري ملزمة للم�صرّيين  التي كثريا ما تكون �صكلية  بال�صت�صارة  نتائجه بدل الكتفاء 

التفاعلية بكل  القنوات  ولذلك متّكن  للعملية.  تغذية مرتدة  دون وجود  ال�صت�صارة  بتطبيق ت�صوراتهم حتت غطاء 

الرائدة  . والدليل على ذلك بع�س التطبيقات 
66

الآنية ويف الزمن احلقيقي اإىل هذه امل�صاركة  تطبيقاتها من الو�صول 

باملواطنني ملتابعة  املتخ�ص�صة  الدوائر  وزرائها عرب  اإىل ربط م�صوؤوليها وحتى  التي تو�صلت  الإ�صكندنافية  الدول  يف 

قدمها كل  التي  النتخابية  والوعود  الواقع  على معطيات  بناء  بخطوة  عنها خطوة  املتمخ�صة  والنتائج  املداولت 

تكوين �صيا�صي.

و�صفاف . ج ب�صكل متكافئ متكامل  الأطراف  تعاوين بني جميع  وتعني خلق جو  الدماج؛  لتعميق  ال�رساكة 

باأحقية  العرتاف  على  قائم  ملناخ عمل  يوؤ�ص�س  مما   .
67

الأطراف مل�صالح كل  املت�صاوية  واملعاجلة  امل�صاهمة  عن طريق 

الطرف الآخر دون اإنقا�س اأو تهمي�س، ويحتكم فيه على اأ�صا�س ال�صتحقاق  يف كل املجالت وامل�صتويات باإدراج ق�صايا 

واحتياجات جميع الأطراف �صمن اخلطط وال�صيا�صات  واتاحة فر�س التغيري.

التمكني عو�س الدعم؛ وذلك بتو�صيع اإمكانيات وقدرات الأفراد يف املفا�صلة بني البدائل والتاأثري والتحكم يف . د

 التي تقرر وتوؤطر الختيارات وتر�صم م�صارات النجاح واأ�صاليب حتقيقها وتقييمها.
68

عوامل القوة والقدرة

تدفق . ه ب�صهولة  ترتبط  والتي  التفاعلية  احلاكمية  يف  الأ�صا�صيتان  الركيزتان  وهما  وامل�صاءلة؛  ال�صفافية 

املعلومات الدقيقة واملو�صوعية و�صهولة ا�صتخدامها، والتحقق من وثوقيتها و�صدقها وم�صدرها. مما ي�صمح باتخاذ 

قرارات �صليمة تولد نتائج تلبي الحتياجات العامة بال�صتفادة الق�صوى من املوارد املتاحة. مبعنى ي�صبح الن�صغال 

الأ�صا�صي للقائمني على اإدارة ال�صوؤون العامة هو تعظيم املنفعة للقرارات املتخذة. اإن هذا التعظيم ل يتحقق اإل مع 

اكتمال دائرة التغذية للقرارات والنتائج املرتبطة بنظام امل�صاءلة.

ال�صباب اأداة لتعريف هوية الإقليم

يعترب ال�صباب ثروة ب�رسية هائلة قادرة على مواجهة حتديات احلا�رس وامل�صتقبل، وعلى تغيري املجتمع وحتديثه   

يف كل الظروف التي يعي�صها مبا يحقق التنمية. واحلديث عن هذه ال�رسيحة يقودنا بال�رسورة اإىل الت�صاوؤل عن تعريف 
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هذه املرحلة احلياتية التي قال عنها )Bourdieu P.،1980( اإنها جمرد كلمة تعني بناءً م�صطنعاً وايديولوجياً بحت69. 

اإىل  الطفولة  عمر  من  املرور  اأي  احلالة،  من  اأكرث  النتقال  تعني  ـ  احلياة  من  كعمر  ـ  لل�صباب  الجتماعية  فاحلقيقة 

البلوغ. اإل اأن هذا املمر ل يعني طبعا التخطي الب�صيط للعتبة الدميغرافية، بل معاناة للذات من منظور اجتماعي، 

التعريف  تبلور  لل�صباب  حمدودة  نظرة  يج�صد  التعريف  هذا  الرا�صدين.اإن  اأدوار  على  للتمرن  حت�صريية  مرحلة  كونه 

الكال�صيكي للبالغ اأو للبلوغ كمرحلة حياة70 تعرف ب�صغل اأو�صاع واأدوار اجتماعية عائلية مهنية اأ�صا�صية؛ كامتالك 

عمل وتكوين اأ�رسة.

غري اأن املنظور احلديث لل�صباب يجعل منه مرحلة جتريب تبنى فيها املكانة خطوة بخطوة، وتتطلب اأقلمة   

انتقالية طويلة وغري موؤكدة؛  ال�صباب مرحلة  اأحيانا. مما يجعل من  املنال والتحديد  الفر�س ال�صعبة  التطلعات مع 

منيز فيها ثالث مراحل حتتية وهي: مرحلة املراهقة، مرحلة ما بعد املراهقة ومرحلة ال�صباب البالغ71. اإن هذا الت�صور 

عرب  الأفراد  فيها  يجمع  طويلة،  جد  حت�صريية  مرحلة  ت�صبقه  الر�صد  اأو  البلوغ  حياة  يف  الدخول  اأن  فكرة  على  يركز 

ال�صخ�صية،  واكتمال  واجتماعي،  وج�صمي  عقلي  ن�صج  من  الدخول  هذا  لنجاح  ال�رسورية  الأ�صول  جزئية  مراحل 

واقتناء املهارات واملعارف، وتكوين العالقات. لذا تت�صم مرحلة ال�صباب بالديناميكية واملجالية واملرونة والطاقة، يف ظل 

ال�صعي لتحقيق واثبات الذات والقدرة على اتخاذ القرارات والإبداع والتغيري. 

اأبعاده  بكل  اإقليمهم  اأو  وم�صتقبل مدينتهم  اخلا�س  ال�صباب هم حملة م�صتقبلهم  باأن  يت�صح  وعليه   

الفيزيائية والقيمية والرمزية. ولهذا يتوجب تب�صيط وت�صهيل كل ال�صعوبات التي تعيق و�صولهم للتكوين والثقافة 

والرتفيه وال�صكن والعمل والنقل وغريها من اخلدمات. اإن ظاهرة ال�صباب يف واقع الأمر لي�صت م�صكلة، واإمنا هي فر�صة 

حقيقية لالإقليم، فمن دون ال�صباب ل جمال للحديث عن اخللق والإبداع، ومن دون اإبداع ل وجود للم�صاريع التجديدية، 

ومن دون م�صاريع ل وجود للمدينة كاإقليم حي وديناميكي. لهذا ال�صبب فاحلاكمية التفاعلية لالإقليم تعني الميان 

لتطوير  وتطلع حقيقي  بل هو طموح  القليم  يوؤثر يف  فاعل  لي�س جمرد  فال�صباب  فيه.  وال�صتثمار  بال�صباب  اجلازم 

اليجابي؛ كي يتمكن  التفاعل  والعي�س وفق منطق  القليم  ال�صباب الح�صا�س بهذا  يتوجب على  الأخري. لهذا  هذا 

من املبادرة وتطوير م�صاريعه اخلا�صة من خالل خياله وطاقته وقدرته على اإدماج التكنولوجيات اجلديدة والندماج يف 

الف�صاء الرقمي، فهو القادر على حمل م�صارات التغري والتطور لالإقليم وت�رسيعها.

 

 اأبعاد الدرا�صة امليدانية 

تربط هذه الدرا�صة بني القبال املتنامي لل�صباب على ا�صتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�صال ومتطلبات   

احلاكمية التفاعلية التي تدفع باجتاه اعتماد اأ�صاليب اأكرث جتديدية لدمج فئة ال�صباب عرب كل تفاعالتها الجتماعية 

والقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية؛ باعتبارها فاعال اأ�صا�صيا وقوة تغيري ل كعن�رس اأو عامل مقاوم ومقو�س للنظام. 

الجتماعية  احلياة  اأوجه  خمتلف  ت�صمل  اأ�صا�صية  حماور  ع�رسة  على  امليدانية  الدرا�صة  ارتكزت  الأ�صا�س  هذا  وعلى 

والثبات  الرتباط  درجات  يربز  الذي  املوايل  اجلدول  يو�صحه  ما  وهذا  اإقليم مدينة عنابة  لل�صباب مبختلف جتلياتها يف 

للمتغريات التي �صممت على اأ�صا�صها ال�صتمارة.



1
2

8

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

12345678910الأبعـــاد

)0،75(1. احلياة يف احلي

)0،76(20،38.احلياة العائلية

3.العمل 
والدرا�صة

-0،61-0،03)0،72(

)0،72(0،090،19-0،10-4.الدين

5. ال�صيا�صة، 
املواطنة

-0،08-0،040،180،20)0،71(

)0،69(0،050،280،380،48-6.املال                      0،07-

7.العالقات 
ال�صخ�صية

-0،060،090،310،410،510،37)0،74(

8.العالقة مع 
و�صائل العالم

-0،060،180،290،280،410،370،40)0،70(

9.الن�صاطات 
والرتفيه

-0،070،160،260،190،260،330،430،48)0،73(

10.ال�صاب 
واملجتمع

-0،070،190،160،170،080،090،120،110،19)0،70(

وت�صتت  تنوع  �صوء  يف  بها  العتداد  ميكن  اإح�صائية  دللة  ذات  ثبات  درجات  مع  مقبولة  ارتباطات  وجود  اجلدول  يربز 

املتغريات. وملا كانت هذه العنا�رس جد مرتابطة ومتداخلة مع الفئات اأو جمموعات الفاعلني يف اإقليم مدينة عنابة فقد 

قمنا بتفريغ البيانات وحتليلها وفق برنامج متخ�ص�س يف املعاجلة الح�صائية ثم عمدنا اإىل مقاطعة النتائج وتركيبها. 

نتائج الدرا�صة

رغبة يف عدم اإثقال هذه الدرا�صة باجلداول والبيانات امليدانية، وحتقيقا ملبداأ التكامل بني املعطيات النوعية   

والكمية وبهدف اإبراز احلاجات الأ�صا�صية لل�صباب وانتظاراتهم وتطلعاتهم ومقاطعتها بنتائج الت�صخي�س املرتبط 

بالفاعلني املوؤطرين، ميكن القول اأن العالقات الت�صالية لل�صباب مع الفاعلني املعنيني بحاكمية الإقليم ميكن اإبرازها 

من خالل �صتة حماور اأ�صا�صية ترتبط باجلوانب التنظيمية، والجتماعية، والقت�صادية، وال�صيا�صية والثقافية وهو ما 

�صيعطي �صورة متكاملة عن اإقليم مدينة عنابة.مما ميكن اإجماله فيما يلي: 

ات�صال الإقليم )املدينة(: ات�صمت عالقة ال�صباب بالتعقد واملعاناة مع م�صتخدمي الدارة من حيث . 1

عدم توفر املعلومات ال�رسورية يف الوقت املنا�صب. حيث اعتربوا اأن امل�صدر الأ�صا�صي للمعلومات عن ن�صاطات املدينة 

اأ�صهر  ال�صتة  املدينة يف  ملوقع  زيارتهم  املبحوثني عن  من   ٪25 الجتماعي. كما عرب  التوا�صل  و�صبكات  الأقارب  هم 

اإعالم  و�صائل  ي�صتهلك  ال�صباب  اأن  ورغم  تفاعلية.  باأية  ليتميز  الذي  املوقع  مع  التوا�صل  �صعوبة  واأكدوا   الأخرية، 
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متنوعة دولية، ووطنية وحملية، اإل اأن النرتنت و�صبكات التوا�صل الجتماعي تت�صدر هذه الو�صائل باعتبارها الف�صاء 

املوؤدي اإىل العامل الفرتا�صي؛ مبا توفره من خدمات اإعالمية ومعرفية وترفيهية وتوا�صلية خا�صة مع ما يعي�صه هذا 

اأن  املبحوثني  يرى غالبية  لذا  واقت�صادية.  اجتماعية  يعانيه من م�صاكل  وما  اليومية،  فراغ يف حياتهم  ال�صباب من 

�صبكة النرتنت تعد ف�صاء لتحقيق ذواتهم من خالل امل�صاركة والتفاعل. يف حني كانت ن�صبة اأقل ا�صتهالًك تتعلق 

بالتلفزيون وال�صحافة املكتوبة اللذين اقت�رس ا�صتخدامهما على متابعة الأخبار الريا�صية.

والنحراف . 2 والإجرام  العنف  خماطر  يواجه  ال�صباب  اأن  النتائج  اأبرزت  القليم:  يف  الجتماعية  احلياة 

والتمييز داخل الأحياء التي يعي�صها خا�صة الأحياء ال�صاخنة والفقرية من جهة. ومن جهة اأخرى يعاين فروقات التباين 

بني خمتلف الأحياء، اإذ كلما ابتعدنا عن املركز كلما زادت الفروقات، فجل اجلمعيات والن�صاطات واملوؤ�ص�صات تتواجد 

اأن النتماء للحي قد �صقل طباع و�صلوكات وتوجهات معينة تختلف عن �صباب  وتتجمع يف املركز. ومنه ن�صتنتج 

الأحياء الأخرى، مع وجود نوع من الت�صادم حول من هم اأبناء املدينة احلقيقيون. 

اأما فيما يخ�س العائلة فتبقى دائما اأحد املعامل الأ�صا�صية املحددة ل�صخ�صية ال�صاب، ملا تت�صم به العائلة   

اجلزائرية من احت�صان لأبنائها حتى �صن الزواج بغ�س النطر عن ال�صن. فللعالقة مع العائلة تاأثري قوي.اإذ من خالل  ما 

عا�صه ال�صاب فيها ومعها تتحدد طموحاته ورغباته ونوع واأ�ص�س العائلة التي ينوي تكوينها يف امل�صتقبل، �صواء بعد 

معاناة عائلية اأو حياة م�صتقرة. اإل اأن النتائج املتو�صل اإليها قد بينت �صخط ال�صباب على درجة حتكم الآباء وعدم 

والإبداع والنتماء واحلرية؛ لكي يتمكنوا من  امل�صوؤولية  اإك�صابهم قيم  اأبنائهم بدل  الزائد على  تفهمهم وخوفهم 

مواجهة حتديات احلياة والعتماد على اأنف�صهم ب�صكل �صليم يف نف�س الوقت. ومن جهة اأخرى جند ن�صبة معتربة من 

املبحوثني توؤكد على اأهمية عالقات ال�صداقة وجمموعات النتماء يف الوقت الذي يوؤجل فيه الذكور عالقات الزواج ملا 

لها من متطلبات وتبعات اجتماعية. اأما الفتيات فبناء اأ�رسة يحقق لهن مكانة اجتماعية واإ�صباعا عاطفيا حقيقيا. 

ف�صال على الأمن وال�صتقرار.

مع  وعالقات  ممار�صات  من  الغام�صة  الإحاطات  ذات  اعتقاداتهم  عن  بب�صاطة  املبحوثني  غالبية  عرب  كما   

املرتبطة  الت�صاحلية  بالعالقة  و�صفها  ميكن  الدين  مع  ال�صباب  هوؤلء  فعالقة  وعادات.  عائلي  واإرث  وطقو�س  “الله” 

باعتقادات وممار�صات جمزاأة تدمج بني البعد الفردي واملوروث الجتماعي. فهي على العموم عالقة توافقية رغم خلوها 

من التاأطري املوؤ�ص�صاتي، فقد اأبدت فئة حمدودة جدا ل تتجاوز ن�صبة 5٪ انتماءها جلمعيات دينية مما يف�رس غياب اهتمام 

اجلهات الو�صية على هذا القطاع بو�صع برامج تغر�س املفاهيم والقيم الدينية التي تعمل على التن�صئة ال�صلوكية 

الدينية ال�صليمة لل�صباب.

احلياة القت�صادية يف الإقليم: لميثل احل�صول على املال غاية بالن�صبة لـ30٪ من املبحوثني واإمنا هو . 3

اأن املال  جمرد و�صيلة للح�صول على حياة م�صتقرة ومرتاحة )منزل، �صيارة، ودخل م�صتقر(. يف حني راأت ن�صبة ٪40 

اأنهم يعي�صون يف جمتمع تنت�رس فيه تقانة  اإليهم طاملا  اأ�صا�س حتقيق الذات، فكل و�صائل الرثاء م�رسوعة بالن�صبة 

ل  املال  املجتمع، فحتى  للمال يف هذا  ول قيمة  اأنه ل م�صتقبل  البقية فريون  اأما  وال�صتحواذ.  واملح�صوبية  الر�صوة 

ميكنهم من احل�صول على ما يطمحون اإليه من مكانة ورفاهية، لذا فاحلل بالن�صبة اإليهم يتمثل يف الهجرة.



1
3

0

العدد 13 / ني�شان 2015

ة
مي

ن
والت

ل 
�شا

ت
الإ

ا

حمور العدد: مواقع التوا�شل اللكرتونية ودورها يف التنمية

لقد بينت الدرا�صة الفجوة بني ما يرغب فيه ال�صباب وما ميكنه فعله حقا، مما جعل طموحات ال�صباب   

اأن قطاع الدرا�صة والتكوين بعيد كل البعد عن  اإىل حد ما فاأحالمهم بالكاد حمققة، فهم يرون  ب�صيطة وواقعية 

�صوق العمل. اإذ توجد ح�صب راأيهم قطيعة بني العاملني؛ مما جعلهم يرتقبون بحذر مرحلة ما بعد التخرج. نظرا لغياب 

م�صاريع وعرو�س العمل امل�صجعة لل�صباب والتي تفتح اأمامهم املجال لالإبداع. اإذ يرى 75٪ من املبحوثني اأن ال�صباب 

يعاين من التهمي�س وال�صتبعاد يف �صوق العمل؛ خا�صة ما تعلق بعقود ما قبل الدماج لأنها ل ت�صجع الفرد على 

مبا�رسة احلياة املهنية.    

احلياة ال�صيا�صية واملواطنة يف الإقليم: اأبدت ن�صبة معتربة من املبحوثني جتاوزت 80 ٪ فقدان الثقة . 4

لل�صيا�صة  ب�صلة  ميت  ما  كل  مع  قطيعة  يعي�صون  جعلهم  مما  والعدالة؛  وامل�صاواة  واحلرية  الدميقراطية  مبادئ  يف 

وممار�صتها. اإل اأنهم يرف�صون اأن تختزل مواطنتهم يف العزوف عن القيام بالواجب النتخابي. فهم يتطلعون لتحقيق 

الأف�صل لوطنهم اإن اتيحت لهم الفر�صة، و�صعورهم بالنتماء اإليه ل يزال ن�صبّيا ما مل يتمكنوا من احل�صول على 

حقوقهم يف ظل الفو�صى التي يرون انها ت�صود املجتمع يف الوقت احلايل. 

احلياة الثقافية والرتفيه يف الإقليم: يف الوقت الذي ت�صاهم فيه الريا�صة يف تن�صئة ال�صباب على . 5

اأ�صا�س �صليم ينمي قدراتهم اجل�صدية والفكرية والنف�صية وتعلمهم النتماء و�صبط النف�س والتعاون واللتزام جند 

اأن 65٪ ل يقومون بن�صاطات ريا�صية او ثقافية اأو فنية ب�صفة نظامية رغم رغبتهم القوية يف ذلك. وهذا راجع ح�صب 

راأيهم لعدم توفر املرافق ال�رسورية املالئمة لذلك. اإل اأن ما يفوق الثلثني من الذكور ميار�س ريا�صة كرة القدم للمتعة 

لأنها ريا�صة ال�صارع على حد قولهم. ويف ذات ال�صياق ينتمي البع�س اإىل جمعيات واأندية ذات ن�صاطات خمتلفة مثل 

دار البيئة، ونادي الرتفيه العلمي، وبع�س اجلمعيات اخلريية والثقافية. 

الكثري . 6 فعنابة فقدت  بالإيجابية عموما  لي�صت  للمدينة  ال�صباب  نظرة  اإقليم مدينة عنابة:  �صورة 

ال�صلبية  النظرة  فكرة  من  املبحوثني  من  كبرية  ن�صبة  تعاين  كما  والجتماعية.  والثقافية  ال�صياحية  مميزاتها  من 

التي يكونها عنهم املجتمع؛ كونهم ل ميلكون اخلربة وغري قادرين على حتمل امل�صوؤولية والتفكري ال�صليم، متهورين، 

حيث  تكربهم،  التي  العمرية  بالفئة  عالقاتهم  يف  �صلبا  الح�صا�س  هذا  انعك�س  فقد  وعليه  واعني.  وغري  مندفعني 

يعي�س هوؤلء ال�صباب و�صعيات وعالقات معقدة يف تفاعلهم مع الفئات الجتماعية الأخرى، مع ات�صاع دائرة التهمي�س 

وتزايد الفجوة بني الأجيال. ويف املقابل اأبدت فئة حمدودة عطفها وعالقة طيبة مع كبار ال�صن يف املجتمع، ورغبتها 

يف الأعمال التطوعية، ولكن تدخل النتهازيني الذين يح�صدون النتائج وي�صتحوذون على الأفكار وامل�صاريع يحول دون 

ا�صتمرارها واندماجها يف حياة املدينة.

يف الأخري ميكن القول اأن ال�صباب يتطلع لت�صال فعال عن فر�س العمل والإدماج والن�صاطات املوجهة اإليه وزيادة   

الن�صاطات الثقافية والرتفيهية والأماكن العمومية. فقد عرب70 ٪ من املبحوثني عن اأهمية اإدماج ال�صباب و�رسورة اإ�رساكهم 

يف القرارات التي تخ�صهم. ورغم تف�صيلهم لالت�صال اجلواري فهم يلحون على �رسورة ال�صتماع اإليهم با�صتمرار وذلك 

لنعدام ندوات ال�صتماع فبا�صتثناء بع�س اجلمعيات التي تخ�ص�س خطوطا خ�رساء لال�صتماع لل�صباب الذين يعانون من 

�صعوبات نف�صية واجتماعية فاإن كل اخلطوط املخ�ص�صة يف ظاهرها لهذا الغر�س اإما م�صغولة اأو ل يرد عليها اأحد. 
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مرافق  عنابة  مدينة  �صباب  يف�صل  اأخرى  دول  يف  املطبقة  الناجحة  الت�صالية  بال�صرتاتيجيات  ومقارنة    

ال�صتقبال والتوجيه واملجالت اللكرتونية املتخ�ص�صة؛ خا�صة اإذا كان يديرها ال�صباب، مما ميكنهم من التعبري بحرية 

عن خمتلف الرهانات املتعلقة مبدينتهم.

 خامتة 

امل�صتويات،  جميع  وعلى  املجتمعات  جذري  ب�صكل  غريت  قد  والت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  كانت  اإذا   

فاإنها ا�صتدعت يف ذات الوقت تغيري منظومة احلاكمية بكل معايريها وم�صلماتها بحثا عن مقايي�س وم�صادر جديدة 

هذا  ويف  وال�رساكة.  والتعاون  التوافق  اأ�ص�س  على  القائمة  الأدوار  تكامل  خالل  من  والنجاعة  وامل�صوؤولية  للفعالية 

ال�صياق ي�صود اعتقاد عام مفاده اأن تكنولوجيا املعلومات والت�صال تدعم ب�صكل جلي الدميقراطية وت�صهل عملية 

والتطبيقات  املوؤ�رسات  من  العديد  يف  تربيره  يجد  الذي  العتقاد  هذا  نتقا�صم  كنا  واإذا  املجتمع.  م�صاكل  البحث يف 

املرتبطة بتكنولوجيا الت�صال واملعلومات، اإل اأننا على يقني باأن تعقد وترية العي�س وت�صارعها يف جمتمعنا يزيد من 

حا�صمة  قرارات  اتخاذ  يتوجب  التي  امل�صاكل  من  مزيدا  م�صتمر  ب�صكل  نواجه  اأننا  ذلك  القائمة؛  النظم  ه�صا�صة 

و�رسيعة ب�صاأنها. بتعبري اأدق �رسورة ايجاد العديد من احللول والبدائل لتو�صيع دائرة الختيارات املمكنة لتحقيق نوع 

من املرونة الدائمة واحلر�س امل�صتمر. وهذا ال�صلوك اأو التوجه ذاته يحتم اللجوء اإىل هذه التكنولوجيات لإدارة الوقت 

ال�صباب  فيه  ي�صبح  الذي  الفرتا�صي  العامل  بني  الفجوة  لت�صييق  وذلك  الدقيقة،  والقرارات  واحللول  فيه  والتحكم 

والواقع احلقيقي. مبعنى ا�صتغالل هذا الف�صاء لبناء عالقة جديدة مع ال�صباب مبنية على اأ�ص�س ال�رساكة وال�صفافية 

والتمكني. 

اأ�صا�صي  كرهان  امل�صتدامة  التنمية  خاللها  من  تتحقق  بنيوية  عالقة  بالإقليم  ال�صباب  عالقة  اأن  ذلك   

للحاكمية التفاعلية التي ت�صتوجب انخراطا مكثفا لل�صباب يف ف�صاءات احلوار امل�صممة من قبل خمتلف املوؤ�ص�صات 

حواري  دميقراطي  نظام  وبناء  �صياغة  من  للتمكن  قدراتهم  وتنمية  ورعايتهم  ا�صتيعاب طاقتهم  ق�صد  ال�صبابية، 

تنموي متما�صك. وهذا ما يخلق �صبكات تفاعلية بني ال�صباب والأطراف الفاعلة يف الإقليم )القطاع العام واخلا�س 

واجلمعيات( يف �صكل منتديات للحوار ت�صمم من خاللها م�صاريع يتم اإ�رساك ال�صباب يف اإعدادها واإجنازها وتقييمها 

لإدماجهم يف احلياة القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية.

اإن النجاعة املنتظرة ل ميكن حتقيقها اإل من خالل التخفيف من وطاأة التحولت الجتماعية التي يعي�صها   

التهمي�س  دائرة  اإليه، وت�صييق  املوجهة  وبرامج احلماية الجتماعية  العمل، و�صعف هيئات  ال�صباب يف غياب فر�س 

والفجوة التكنولوجية الرقمية، بالعمل على ت�صميم برامج وهيئات تعمل بال�صباب ول�صاحله، لتمكينه من حتقيق 

ذاته، وفهم حقوقه واأبعاد م�صوؤولياته للقيام بدور ن�صط يف الإقليم. 
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املجتمع املدنـــــــــي

من ع�صف ال�صتبداد اىل رحاب التوا�صل

مدير التحرير

د. عدنان خوجة

اإجنازات كبرية يف م�صاراته املطلبية على خمتلف  القرن احلايل  الأول من  حقق املجتمع املدين خالل العقد   

موازية  فاعلة  اإجتماعية  �صلطة  اىل  الراقية،  املجتمعات  بع�س  يف  الرا�صدة،  املمار�صة  بفعل  حتول  وقد  ال�صعد. 

والقت�صادية اىل  والثقافية  ال�صيا�صية  احلياة  وامل�صاهمة يف  والتاأثري  والتغيري  التحريك  قادرة على  لل�صلطة. �صلطة 

ال�صاأن  والإيجاب ومن خالل تعاطيها مع  ال�صلب  املميز يف  املنتخبة دميقراطياً، من خالل ح�صورها  ال�صلطات  جانب 

العام من موقع امل�صاهمة يف تطوير مفاهيم الدميقراطية واآلياتها. 

وقد بات املجتمع املدين مبثابة �صمري الدميقراطية احلي يف اأكرث من بلد يف العامل املعا�رس، ال�صمري احلا�رس   

والرعاية  التوجيه  والنا�صط يف تقدمي اخلدمات يف ميادين عديدة وخ�صو�صا يف جمالت  ال�صلطة،  والفاعل اىل جانب 

الإجتماعية وحماية البيئة والتعبري عن الوعي الدميقراطي، من خالل املوقف احلر والتعبري احلر عن راأي ال�صارع عندما 

تغفل ال�صلطة اأو املوؤ�ص�صات، او يحيدان ل�صبب ما عن جادة ال�صواب. 

وللمجتمع املدين تاريخ من العطاء ليقت�رس على زمن احلروب او الكوارث الطبيعية او الأزمات املف�صلية   

يف حياة ال�صعوب التي حتفز ال�صمائر وت�صتثري الهمم لدى الأفراد واجلمعيات، بل هو ميار�س دوره اأنطالقاً من قناعات 

بهذا الدور. قناعات مبنية على اإرادة العمل التطوعي اخلرية يف الذات الإن�صانية. وهو مبثابة الإطفائي وامل�صعف واملنقذ 

الظروف  مع  التاأقلم  املدين  املجتمع  ا�صتطاع  لذلك  ال�صلم.  زمن  واملوجه يف  واملحر�س  املر�صد  وهو  ال�صدائد  زمن  يف 

واملتطلبات والتطور يف م�صار التعبري عن رغبات املجتمع وا�صتحداث اآليات حركة وتعبري تواكب احلدث والع�رس كما 

حدث مع الثورة ال�صورية يف بدايات تعبريها ال�صلمي، ويف ميدان التحرير يف القاهرة يف ثورة 25 يناير و�صاحة ال�صهداء 

املعلومات  ثورة  ال�صتفادة من  ا�صتطاع  وهو  العربي  الربيع  �صاحات  وتون�س  ويف خمتلف  عام 2005والردن   بريوت  يف 

بني  ما  احلوار  الو�صائط جمالت  تلك  ي�رست  وقد  والتنظيم.  والتحري�س  الوعي  ن�رس  الإجتماعي يف  الت�صال  وو�صائط 

الأفراد واجلماعات و�صاهمت يف ن�رس الراأي والأفكار الداعية للتغيري يف ظل جربوت وع�صف ال�صلطة وتغول ال�صتبداد 

كما حدث يف �صوريا والعراق وحققت دميقراطية التوا�صل، دميقراطية اأخذ القرار والتجمهر وال�صتعداد وتنظيم احل�صد 

والثبات يف ال�صاحات، ور�صم واقع افرتا�صي لطموحات قابلة للتحقيق. 
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وا�صبانيا  اليونان  القت�صادي يف  والعجز  البطالة  اإجنازات هامة يف وجه �صيا�صة  املدين  املجتمع  وقد حقق   

الوعي  تنامي  بف�صل  وذلك  وامريكا  وايطاليا  وفرن�صا  بريطانيا  يف  اجلماعات  ل�صالح  املكت�صبات  من  العديد  وانتزع 

ور�صد  اخلرب  تق�صي  على  القدرة  واجلماعات  الفرد  التي منحت  الت�صال  و�صائل  تطور  ويف ظل  واملطلبي  الإجتماعي 

املعلومة واحل�صول عليها بي�رس، و�صهولة توظيفها يف تطوير الوعي الجتماعي وال�صيا�صي لالأفراد واجلماعات وتنظيم 

عملية املطالبة بالتغيري بالو�صائل ال�صلمية.

لقد �صكلت و�صائل الت�صال اأداة فاعلة و�صالحاً ناجعاً للمجتمع املدين لالنتقال من ع�صوائية التحرك اىل   

احلراك املنظم والواعي عرب تاأطري الأفراد واجلماعات يف حدود القناعات الوا�صحة من خالل احلوار ور�صم الأطر الفرتا�صية 

للحراك الجتماعي والبدء بالعملية املطلبية وفق خطط منهجية وعلى مراحل زمنية وقد غيبت و�صائل الت�صال 

مفهوم القيادة الرمز وفتحت الباب اأمام حقل وا�صع من ال�صهامات الدميقراطية للجماعات والأفراد يف اإطار مت�صاو 

با�صتقالة  انتهت  والتي  بلدية طرابل�س موؤخرا  اأزمة  الإجنازات وهذا ما حدث يف  وال�صغط لتحقيق  والتاأثري  التاأثر  من 

الرئي�س فحققت املجتمع املدين بذلك اخرتاقاً مرحلياً مهما يف وجه ال�صلطة ولكنه عجز عن الإ�صهام يف احلل، ول يزال 

عليه موا�صلة ال�صغط لتحقيق خياره الدميقراطي بعيدا عن الإمالءات اخلارجية وم�صالح اأ�صحاب النفوذ. 

النار  العربي كما  تنمو يف جمتمعنا  وا�صتبدادية  و�صلفية  رجعية  اأفكار  املدين حماولته جلبه  وللمجتمع   

يف اله�صيم الياب�س عرب و�صائط الت�صال. فهو يتنطح ملناق�صتها وحماججتها وتفنيد مثالبها والرد على منطقها 

مبختلف الو�صائل املبا�رسة وغري املبا�رسة وباأ�صاليب تراوح بني احلوار والنقا�س والته�صيم والبكيت والتنكيت اأحياناً، مما 

يغني حوار الو�صائط ومينحه حيوية يفتقدها الإعالم املرئي وامل�صموع ملا ميتلكه املتحاورون من حرية التعبري والتفلت 

من ال�صغوط عرب و�صائل الت�صال، وكثريا ما يربز من خالل تلك املعار�صات  �صوابية الراأي ومنطق العرتا�س و�صجاعة 

الأفكار املطروحة بعيداً عن وجهة نظر ال�صلطة ال�صيا�صية او الإعالم التقليدي. غري اأن الإ�صفاف وال�صوقية اأحياناً 

يخد�صان الذوق واحلوارات عرب العبارات النابية التي تفقد املتحاورين ال�صدقية التي تتيحها و�صائط الت�صال. من هنا 

النبيلة  بالق�صايا  الذي ي�رس  ال�صفاف  والبعد عن  واجلماعات  الأفراد  راقية بني  اعتماد حرفية حوار  ال�رسورات  تفر�س 

ويفقدها بريقها كما يفقد احلوار.

وباتت  الكربى،  ال�صناعية  والثورة  ثورة احلداثة  بتاأثرية  يوازي  واإن�صانياً،  علمياً  الت�صال حدثاً  ثورة  باتت  لقد   

تاأثرياته متتلك قدرة كبرية على تغيري الواقع واملجتماعات. قدرة جارفة يف اأثرها وتاأثريها متتلك كل المكانيات القابلة 

لإحداث التغيري املطلوب يف البنى الجتماعية وال�صيا�صية. وقد خطا العامل العربي خطوات هامة يف التعاطي مع ثورة 

الت�صال ويف تقبل منجزاتها التكنولوجية وبات عليه مناق�صة حدود وم�صاحات تقبله للمعطيات الإيديولوجية وعلى 

راأ�صها ثقافة العوملة. فهل يتحقق لنا ذلك اأم اأننا �صوف ن�صتمر يف ع�صوائية اخليار لنخرج من اإطار التاريخ كاأمة متتلك 

لعنتها البدية مع اجلهل.
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Conclusion :
 Internet fait face à des enjeux d’une extrême importance pour l’avenir 

de l’humanité. Trois instances se disputent son contrôle : les gouvernements 

qui veulent se l’approprier afin de maintenir un contrôle social sur les 

populations ; les industriels qui veulent créer un marché mondial ; les 

internautes qui rêvent de progrès grâce au facteur d’ubiquité planétaire 

qu’offrent les réseaux d’ordinateurs. Les deux premières instances détiennent 

présentement une grande avance sur les internautes. L’élaboration de 

concepts et objectifs conduira notre réflexion, en premier lieu, à déterminer 

si les internautes ont le potentiel de rattraper le temps perdu et, en second 

lieu, d’anticiper les impacts que les réseaux d’ordinateurs auront sur les 

comportements des internautes dans leurs sociétés. Nous citons  les cas de 

l’Egypte et de la Tunisie où, les réseaux sociaux on joué énormément dans 

l’organisation du soulèvement populaire.

 Les regards croisés hier, des pessimistes et des optimistes sur Internet, 

n’a pas empêché ce dernier de connaître aujourd’hui sa gloire. Par le même 

ordre, Virilio (1993) est convaincu que l’informatisation nous fera entrer 

dans une période de régression et de déséquilibre qui durera certainement 

une génération ou deux. 

 Contrairement à Quéaux (1995), qui est plus optimiste en considérant 

que l’information sera plus réelle et interactive, les gens développeront leur 

esprit critique et n’auront d’autre choix que de se prendre en main et de se 

rassembler en groupe selon leurs intérêts. De cette façon ils contrôleront 

l’information pertinente. 

 La force d’Internet découle du fait que l’information provient du 

peuple, des acteurs réels et pas uniquement des médias de masse, dont on 

doute parfois de leur objectivité. Au niveau politique, Internet est devenu 

l’instrument de regroupement à des conférences dans lesquelles on peut 
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dénoncer des formes de dictature.11

 Un nouveau cadre de vie quotidien s’établit au Liban par exemple, 

caractérisé par l’atténuation du rôle de l’appartenance confessionnelle, et 

la consolidation du “contact des cultures”. La construction identitaire chez 

les jeunes se distingue actuellement par le détachement de sa dimension 

confessionnelle et le désir de vivre une expérience du partage culturel inter 

et intra- confessionnel. 

 La problématique identitaire  devient ainsi “un fait interculturel”, 

et le développement d’un “contact des cultures” serait possible, malgré la 

diversité renfermant certaines différences culturelles et donnant à chaque 

confession sa particularité “identitaire”. C’est un nouveau type d’interaction 

qui s’installe permettant une meilleure compréhension de l’autrui et 

débouche, dialectiquement, à une meilleure compréhension de soi-même.

Notre unique espoir est donc dans cette interaction, et le « contact des 

cultures » est le salut de nos peuples…
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Michel Sleimane (Twitter), les députés Nouhad Machnouk, Ghassan 

Moukheiber (Facebook), Atef Majdalani, Nadim Gemayel, Samy Gemayel, 

Simon Abiramia et Nayla Tuéni (Twitter), l’ex-député Mosbah Ahdab 

(Facebook et Twitter), le président du Renouveau démocratique Nassib 

Lahoud (Facebook), et l’ancien ministre Ziyad Baroud (récemment sur 

Twitter). Ce dernier s’est présenté sur le site comme un « nouvel arrivant 

désireux de connaître les outils de ce phénomène mondial, et de   s’engager 

dans la communauté Twitter ». La députée Nayla Tuéni affirme, quant à 

elle, que Twitter est aujourd’hui l’un de ses compagnons préférés, ajoutant 

toutefois que, pour elle, ce n’est autre « qu’une source d’informations ». 

 Mais la controverse est grande. Ces médias sociaux que nos politiciens 

envahissent aujourd’hui seraient-ils bien plus une source d’information ou 

plutôt un moyen de communication avec le public ?   

 Pour beaucoup, il s’agit en fait d’un outil de marketing ou de propagande, 

plus adapté pour atteindre les jeunes ou convaincre l’opinion publique. 

Par exemple, suite au désaccord à propos du réajustement des salaires, le 

ministre du Travail Charbel Nahas a « entretenu » une soirée Facebook  pour 

répondre aux questions concernant les solutions proposées. « Il ne s’agit pas 

de campagne, ni de publicité, ni de commerce », soutient le ministre à L’OLJ. 

« J’essaye juste de clarifier le projet et de dissiper l’ambiguïté présente et la 

confusion générale dont je suis témoin. Ce n’est pas une mode que je tente 

de suivre, mais le besoin pressant m’a encouragé à tenir cette discussion en 

direct ». Pour ce qui est de l’adaptation à cette nouvelle technologie, Charbel 

Nahas précise que « Facebook et Twitter sont particulièrement simples », 

ajoutant qu’« une équipe l’a aidé dans le filtrage des interventions mais qu’il 

a veillé à répondre personnellement aux questions posées». 9

 De son côté, le député du courant Futur Nouhad Machnouk s’affirme 

comme l’un des tout premiers hommes politiques à communiquer en 

direct grâce aux médias sociaux. Depuis plus d’un an, il réserve le 5 de 

chaque mois à répondre aux questions du public. Les inscrits à sa page 
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Facebook dépassent les 12 000. Pour lui, « Facebook est un outil de 

communication directe avec des Libanais et des Arabes, des personnes 

qu’il ne pourrait normalement pas rencontrer sans leur servir les réponses 

diplomatiques qu’un politicien se doit de donner dans les médias ».  

« Ici, les inscrits posent leurs questions en toute franchise, et j’y réponds 

en toute liberté », affirme Nouhad Machnouk. « Ce n’est pas vraiment 

un outil politique et certainement pas un outil publicitaire, poursuit-

il. Facebook me permet d’entrer en contact avec une catégorie de gens 

différente de celles que l’on peut rencontrer dans les occasions politiques, 

sociales et mondaines, d’où sa nécessité ». Pour finir, le député avoue que 

« l’utilisation du site était techniquement difficile au départ », mais qu’avec 

l’aide de certains collaborateurs, il le maîtrise aujourd’hui parfaitement. 

 Il faut dire que s’adapter aux médias sociaux n’est pas chose facile 

pour tous. Ainsi, les jeunes politiciens s’affirment clairement comme les 

plus actifs sur le réseau ; les anciens restant sceptiques ou plutôt méfiants. 

Pour Dory Chamoun, président du Parti national libéral, « cette technicité 

nouvelle reste plus adaptée aux jeunes qui y ont accès plus facilement ».  

 « Je n’en ai pas vraiment besoin à vrai dire, affirme-t-il. Je préfère de 

loin le face-à-face avec les gens qui aimeraient communiquer avec moi. 

Personnellement, je suis encore loin de ces médias sociaux », ajoute-t-

il, qualifiant cette nouvelle vague sur Facebook et Twitter de « marketing 

politique, où le produit à commercialiser serait les idées politiques ».  

 Entre outil de propagande et outil politique, une chose est sûre : les 

médias sociaux font rage, et menacent de remplacer bientôt les moyens de 

communication traditionnels. D’ici là, nous attendons encore l’élaboration 

d’un projet-loi qui réglementerait le fonctionnement des sites électroniques, 

un projet annoncé dernièrement par le ministre de l’information Walid 

Daouk, qui a mis l’accent sur l’importance de la révolution technologique 

sur Internet.10
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Michel Sleimane (Twitter), les députés Nouhad Machnouk, Ghassan 

Moukheiber (Facebook), Atef Majdalani, Nadim Gemayel, Samy Gemayel, 

Simon Abiramia et Nayla Tuéni (Twitter), l’ex-député Mosbah Ahdab 

(Facebook et Twitter), le président du Renouveau démocratique Nassib 

Lahoud (Facebook), et l’ancien ministre Ziyad Baroud (récemment sur 

Twitter). Ce dernier s’est présenté sur le site comme un « nouvel arrivant 

désireux de connaître les outils de ce phénomène mondial, et de   s’engager 

dans la communauté Twitter ». La députée Nayla Tuéni affirme, quant à 

elle, que Twitter est aujourd’hui l’un de ses compagnons préférés, ajoutant 

toutefois que, pour elle, ce n’est autre « qu’une source d’informations ». 

 Mais la controverse est grande. Ces médias sociaux que nos politiciens 

envahissent aujourd’hui seraient-ils bien plus une source d’information ou 

plutôt un moyen de communication avec le public ?   

 Pour beaucoup, il s’agit en fait d’un outil de marketing ou de propagande, 

plus adapté pour atteindre les jeunes ou convaincre l’opinion publique. 

Par exemple, suite au désaccord à propos du réajustement des salaires, le 

ministre du Travail Charbel Nahas a « entretenu » une soirée Facebook  pour 

répondre aux questions concernant les solutions proposées. « Il ne s’agit pas 

de campagne, ni de publicité, ni de commerce », soutient le ministre à L’OLJ. 

« J’essaye juste de clarifier le projet et de dissiper l’ambiguïté présente et la 

confusion générale dont je suis témoin. Ce n’est pas une mode que je tente 

de suivre, mais le besoin pressant m’a encouragé à tenir cette discussion en 

direct ». Pour ce qui est de l’adaptation à cette nouvelle technologie, Charbel 

Nahas précise que « Facebook et Twitter sont particulièrement simples », 

ajoutant qu’« une équipe l’a aidé dans le filtrage des interventions mais qu’il 

a veillé à répondre personnellement aux questions posées». 9

 De son côté, le député du courant Futur Nouhad Machnouk s’affirme 

comme l’un des tout premiers hommes politiques à communiquer en 

direct grâce aux médias sociaux. Depuis plus d’un an, il réserve le 5 de 

chaque mois à répondre aux questions du public. Les inscrits à sa page 
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par le Premier ministre Nagib Mikati et l’ex-premier ministre Saad Hariri. 

Les deux hommes à la rivalité intense s’acharnent a essayer de se surpasser 

en nombre d’abonnés (ou followers) sur leurs pages respectives Twitter qu’ils 

utilisent pour communiquer en direct avec le grand public, pour discuter de 

tout et de rien. Confessions personnelles ou encore déclarations politiques, 

tout y passe, « Twitter » devenant ainsi un mot-clé de la vie politique et 

médiatique au Liban. 

 Nagib Mikati, qui a inauguré depuis septembre sur Twitter les séances 

de communication en direct (live) en envoyant des messages brefs appelés 

tweets ou « gazouillis », via son iPhone, son iPad ou encore son BlackBerry. 

C’est ainsi que le Premier ministre a affirmé par exemple « qu’il signerait 

tout décret portant sur une application de la peine capitale, tant que celui-

ci n’enfreindrait ni la loi ni les préceptes religieux, même si cela n’est pas 

conforme à sa nature pacifiste ». 7

 De plus, c’est aussi sur Twitter que Nagib Mikati a exprimé sa 

peine après le décès du prince héritier saoudien Sultan ben Abdel Aziz. 

Plus récemment, il a révélé qu’il avait eu une heure de discussion avec 

l’ambassadeur du Royaume-Uni au Liban Tom Fletcher, en direct à partir de 

Londres, une initiative sans précédent qui a suscité un grand intérêt. Suite à 

l’événement, le Premier ministre a fait valoir que « les médias sociaux aident 

à construire une diplomatie numérique parallèle à la diplomatie classique ». 

C’est aussi via Twitter qu’il a expliqué à L’Orient-Le Jour que « les médias 

sociaux, en général, et Twitter, en particulier, l’aident à s’engager directement 

avec les gens, participer à la conversation mondiale, susciter une interactivité, 

apprendre et partager les meilleures pratiques ». 

 Aujourd’hui, Nagib Mikati a plus de 20 000 inscrits sur sa 

page officielle. Ses messages sont envoyés par son équipe ou par lui 

personnellement, et sont dans ce dernier cas signés des initiales N.M.   

 L’interaction directe avec le public a aussi encouragé l’ex-Premier 

ministre et chef de l’opposition Saad Hariri à se joindre à la partie il y a 
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quelques semaines. Ayant plus de temps libre que Nagib Mikati pour 

« gazouiller » à son aise sur Twitter, il a diffusé en l’espace d’un mois plus 

de 3 500 messages personnels, suscitant un forte recrudescence du nombre 

d’inscrits à sa page, qui frôle aujourd’hui les 60 000. Saad Hariri pour sa part 

n’est abonné qu’à quelques pages, notamment celles d’agences de presse 

et autres institutions médiatiques. En réponse à une question, le chef de 

l’opposition a promis « de ne plus voter Nabih Berri à la présidence du 

Parlement », ce qui a provoqué le mécontentement du chef du législatif, 

lequel a aussitôt conseillé ironiquement à l’ancien Premier ministre « de se 

consacrer à la plongée sous-marine (son hobby préféré annoncé sur Twitter), 

et de laisser tomber la politique ». Plus récemment encore, Saad Hariri 

a estimé que l’attaque contre les forces françaises de la Finul constituait 

un « message personnel clair de la part du président syrien Bachar el-

Assad », ajoutant que ce dernier « finira par s’en aller de gré ou de force ». 

De plus, l’ancien Premier ministre s’est prononcé en faveur du chef des 

Forces libanaises, Samir Geagea, comme « candidat à la présidence de la 

République », et qualifié Walid Joumblatt de « leader honnête ». 

 Finalement, la page officielle de Saad Hariri reste un lieu de complainte 

pour beaucoup de chômeurs. « Mon équipe vous contactera bientôt » est 

généralement la réponse qu’il présente. Pour beaucoup, ce nouveau moyen 

de communication est excellent. Christine, abonnée aux pages Mikati et 

Hariri sur Twitter, affirme que « c’est une façon très intelligente et saine 

de communiquer aussi longtemps que les politiciens et les abonnés sont 

honnêtes les uns envers les autres ». Via Twitter, Saad Hariri a déclaré à L’OLJ 

que le site n’est pour lui ni un outil publicitaire ni un outil politique, mais 

« juste un moyen de permettre aux gens de mieux le connaître et de les 

connaître à son tour ».8

 La liste des politiciens qui interviennent directement sur Facebook 

ou sur Twitter est longue, malgré l’absence de responsables du Hezbollah 

ou encore du mouvement Amal. Nous citerons, entre autres, le président 
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par le Premier ministre Nagib Mikati et l’ex-premier ministre Saad Hariri. 

Les deux hommes à la rivalité intense s’acharnent a essayer de se surpasser 

en nombre d’abonnés (ou followers) sur leurs pages respectives Twitter qu’ils 

utilisent pour communiquer en direct avec le grand public, pour discuter de 

tout et de rien. Confessions personnelles ou encore déclarations politiques, 

tout y passe, « Twitter » devenant ainsi un mot-clé de la vie politique et 

médiatique au Liban. 

 Nagib Mikati, qui a inauguré depuis septembre sur Twitter les séances 

de communication en direct (live) en envoyant des messages brefs appelés 

tweets ou « gazouillis », via son iPhone, son iPad ou encore son BlackBerry. 

C’est ainsi que le Premier ministre a affirmé par exemple « qu’il signerait 

tout décret portant sur une application de la peine capitale, tant que celui-

ci n’enfreindrait ni la loi ni les préceptes religieux, même si cela n’est pas 

conforme à sa nature pacifiste ». 7

 De plus, c’est aussi sur Twitter que Nagib Mikati a exprimé sa 

peine après le décès du prince héritier saoudien Sultan ben Abdel Aziz. 

Plus récemment, il a révélé qu’il avait eu une heure de discussion avec 

l’ambassadeur du Royaume-Uni au Liban Tom Fletcher, en direct à partir de 

Londres, une initiative sans précédent qui a suscité un grand intérêt. Suite à 

l’événement, le Premier ministre a fait valoir que « les médias sociaux aident 

à construire une diplomatie numérique parallèle à la diplomatie classique ». 

C’est aussi via Twitter qu’il a expliqué à L’Orient-Le Jour que « les médias 

sociaux, en général, et Twitter, en particulier, l’aident à s’engager directement 

avec les gens, participer à la conversation mondiale, susciter une interactivité, 

apprendre et partager les meilleures pratiques ». 

 Aujourd’hui, Nagib Mikati a plus de 20 000 inscrits sur sa 

page officielle. Ses messages sont envoyés par son équipe ou par lui 

personnellement, et sont dans ce dernier cas signés des initiales N.M.   

 L’interaction directe avec le public a aussi encouragé l’ex-Premier 

ministre et chef de l’opposition Saad Hariri à se joindre à la partie il y a 
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4- Médias sociaux et liberté d’expression :

 Dans la plupart de ces pays, des actes de répression à l’encontre 

des blogueurs, des journalistes, des activistes, ont été enregistrés. En Egypte, 

Kareem Amer, en Syrie, Tal al-Mallouhi, à Bahreïn, Ali Abduleman, tous ont 

été incarcérés et maltraités à cause d’écrits publiés en ligne.

 En effet, le technologies de communication numériques ont étendu 

les capacités d’expression des individus et des groupes. Selon Clay Shirky : 

« We are living through the largest expansion of expressive capability in the 

history of the human race« . Mais ce potentiel mettra du temps à se réaliser 

dans les contextes de répression des régimes arabes actuels. L’autocensure 

est la norme car l’expression libre en nom propre demeure très risquée.

   Les pays qui ne bloquent pas de site exercent une surveillance de l’activité 

sur ces réseaux. Le ministère de l’intérieur égyptien par exemple rémunère 

45 personnes pour surveiller 5 millions d’utilisateurs de Facebook.

 En face, des organisations de défense des droits de l’homme mènent 

des campagnes contre la répression menée à l’encontre d’opposants qui 

s’expriment en ligne.

 A Bahreïn, 230 personnes ont été arrêtées et accusées de terrorisme 

en 2010, quelques mois avant les élections. Ali Abdulemam est l’un d’entre 

eux. Blogueur, il a témoigné sur les actes de torture et les menaces qu’il 

a subit. Son arrestation a donné lieu sur twitter à une campagne visant le 

ministre des affaires étrangères de Bahreïn, actif sur le site de micro blogging.  

 Les campagnes menées sur les médias sociaux pour protester contre 

les lois ont connu un certain succès en Jordanie. Après la volée de critiques 

en ligne contre une partie d’un projet de loi sur le cybercrime permettant 

d’infliger des amendes à des sites sur la base de propos diffamatoires, 

le texte de lois a été modifié. La partie du texte sur la possibilité de 

mener des poursuites sans décision des juges a également été modifiée. 
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 Mais cet exemple constitue une exception au regard de la variété des 

mesures prises par les gouvernements pour controler les activités menées en 

ligne.

 Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez les textes rédigés par Helmi 

Noman pour l’OpenNet initiative du Berkman Center d’Harvard.

Selon le rapport du programme des Nations Unies pour le développement : 

Arab Knowledge Report, publié en 2009 :

« A l’exception des chaines reçues par satellite et des blogs, qui ont fourni 

une soupape à la liberté d’expression, les perspectives demeurent sombres 

en la matière dans les pays arabes. Certains gouvernements arabes ont 

imposé des restrictions à la radiodiffusion par satellite arabes. Des lois 

ont été promulguées qui ont renforcé l’emprise des gouvernements sur les 

médias, la presse, les journalistes, les blogs et des blogueurs, ainsi que des 

intellectuels. La plupart des médias sont controlés par les États et opèrent 

aux côtés d’un nombre limité de grands médias proches du pouvoir. »6

 Une certitude se dessine, à savoir, il ne reste plus de nouveaux 

territoires géographiques, ni de nouvelles cultures à découvrir. L’avènement 

d’un nouveau monde, virtuel celui-là, nommé Internet, apporte de nouveaux 

espoirs, et une nouvelle chance pour l’humanité d’apprendre à travailler, 

réfléchir et vivre ensemble. Ces nouveaux habitants se construisent de 

nouvelles cultures, de nouvelles identités basées sur l’échange et le partage 

d’informations, et qui ne tiennent compte ni de l’origine, ni de la couleur de 

la peau, ni de l’apparence physique, ni de la religion des autres.

5- Nouveau  terrain de guerre des hommes politiques (Le cas du Liban)

 Comme les mois derniers ont vu les jeunes du monde arabe s’éloigner 

des médias classiques en faveur des réseaux sociaux, la compétition et les 

rivalités politiques au Liban ont  su gagner le monde de l’Internet. 

 En effet, Twitter et Facebook s’affirment aujourd’hui comme le nouvel 

outil préféré des plus grandes instances politiques au Liban, à commencer 
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4- Médias sociaux et liberté d’expression :

 Dans la plupart de ces pays, des actes de répression à l’encontre 

des blogueurs, des journalistes, des activistes, ont été enregistrés. En Egypte, 

Kareem Amer, en Syrie, Tal al-Mallouhi, à Bahreïn, Ali Abduleman, tous ont 

été incarcérés et maltraités à cause d’écrits publiés en ligne.

 En effet, le technologies de communication numériques ont étendu 

les capacités d’expression des individus et des groupes. Selon Clay Shirky : 

« We are living through the largest expansion of expressive capability in the 

history of the human race« . Mais ce potentiel mettra du temps à se réaliser 

dans les contextes de répression des régimes arabes actuels. L’autocensure 

est la norme car l’expression libre en nom propre demeure très risquée.

   Les pays qui ne bloquent pas de site exercent une surveillance de l’activité 

sur ces réseaux. Le ministère de l’intérieur égyptien par exemple rémunère 

45 personnes pour surveiller 5 millions d’utilisateurs de Facebook.

 En face, des organisations de défense des droits de l’homme mènent 

des campagnes contre la répression menée à l’encontre d’opposants qui 

s’expriment en ligne.

 A Bahreïn, 230 personnes ont été arrêtées et accusées de terrorisme 

en 2010, quelques mois avant les élections. Ali Abdulemam est l’un d’entre 

eux. Blogueur, il a témoigné sur les actes de torture et les menaces qu’il 

a subit. Son arrestation a donné lieu sur twitter à une campagne visant le 

ministre des affaires étrangères de Bahreïn, actif sur le site de micro blogging.  

 Les campagnes menées sur les médias sociaux pour protester contre 

les lois ont connu un certain succès en Jordanie. Après la volée de critiques 

en ligne contre une partie d’un projet de loi sur le cybercrime permettant 

d’infliger des amendes à des sites sur la base de propos diffamatoires, 

le texte de lois a été modifié. La partie du texte sur la possibilité de 

mener des poursuites sans décision des juges a également été modifiée. 
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régulation de la production et de la consommation culturelle , ils doivent:

• Redéfinir les structures et stratégies financières et industrielles; 

• Renouveler les politiques publiques, de réglementation et de  

 régulation ; 

• Inventer de nouveaux processus de création, production,  

 diffusion et valorisation des productions intellectuelles et  

 artistiques ; 

• Accompagner et favoriser les usages et pratiques de   

 consommation innovantes .

 L’enjeu est donc double: il s’agit, d’une part, d’inventer les nouveaux 

produits et usages sociaux de «dispositifs et services médiatiques» non 

encore stabilisés, notamment dans le domaine de l’audiovisuel numérique 

et des médias interactifs. D’autre part, une approche en termes de média 

cultures ou de cultures médiatiques doit ici être mise en œuvre, qui soit 

particulièrement attentive à la redéfinition croisée des configurations 

techniques et des cadrages sociaux de ces nouveaux médias.3 

2- Culture nationale et diversité:

 L’industrie de la culture n’est pas seulement un facteur économique 

important, c’est aussi une possibilité pour renforcer un sentiment 

d’appartenance commune et la conscience d’une culture nationale et 

aujourd’hui de plus en plus internationale.  Il ne s’agit cependant pas d’une 

uniformisation mais au contraire de la protection de l a diversité culturelle 

des pays et du monde et d’une connaissance mutuelle de l’autre. 

« La culture n’est pas un territoire à conquérir [...] ou un domaine qu’il 

convient encore de démocratiser, mais elle est devenue une démocratie à 
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mettre en marche » (UNESCO, Conférence intergouvernementale sur les 

politiques culturelles en Europe, Helsinki, 1972)

 La culture se situe sur une trajectoire individuelle et collective 

puisqu’elle relève à la fois d’un héritage et d’une construction : la société 

contemporaine nous confronte aujourd’hui à la nécessité de construire notre 

culture en raison des recompositions sociales, économiques, culturelles et 

politiques auxquelles la société nous contraint. Plus largement encore, la 

culture participe réellement au travers d’un processus d’expressivité vivante 

et évolutive, au projet collectif du « vivre ensemble ».4

3- La progression rapide des réseaux sociaux dans le monde :

 Utilisés pour le divertissement et l’organisation de la vie privée, 

les médias sociaux modifient la distribution de l’information, facilitent la 

mobilisation et l’organisation de manifestations, permettent l’expression de 

communautés et tendent à imposer plus de transparence et de responsabilité 

aux responsables politiques.

 Les blogs, les sites de partage photo et vidéo, les réseaux sociaux 

représentent sans aucun doute le plus grand bouleversement en matière de 

liberté d’expression et d’association dans l’histoire du monde arabe.

Les internautes du monde arabe en chiffres :

 Sur 2 milliards d’utilisateurs d’internet en 2011 dans le monde, il y 

aurait 40 à 45 millions d’internautes dans 16 pays du monde arabe (sur une 

population de 351 millions d’habitants). Devant l’explosion des usages, les 

Etats ont réagi en bridant les réseaux et les blogueurs ont appris à contourner 

les contrôles mis en place.

 L’Egypte, les Emirats Arabes Unis et le Liban sont les plus avances en 

matière d’adoption des usages. 5
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important, c’est aussi une possibilité pour renforcer un sentiment 
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aujourd’hui de plus en plus internationale.  Il ne s’agit cependant pas d’une 
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des pays et du monde et d’une connaissance mutuelle de l’autre. 
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convient encore de démocratiser, mais elle est devenue une démocratie à 
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réelle pour les pays du monde arabe de montrer leur vraie culture et leur  

vrai visage ? 

 Seule une lecture des échanges faits sur Internet, et des usages des 

médias sociaux,  pourrait révéler les indices réels du changement et de 

l’impact culturel de la nouvelle communication sur les générations arabes 

futures.

1- Le double enjeu des nouvelles industries de la culture :

 Au cœur du débat qui porte sur le rapport culture et développement, 

on parle toujours de la crainte d’une instrumentalisation étroite du culturel 

par l’économique et le politique dans les médias. Le risque est réel : nous 

savons que toute production culturelle est liée à un état de développement 

de l’économie, et toute économie a des implications culturelles souvent 

inaperçues. La même réalité s’applique sur le politique.

 Pour nous, la reconnaissance des interactions et de l’interdépendance 

des champs ne signifie nullement le refus ou la négation d’un nécessaire 

espace d’autonomie des médias et de l’action culturelle. Au contraire, nous 

pensons qu’il faut une administration forte et autonome  des médias. Car 

les questions culturelles sont spécifiques mais se trouvent au cœur des 

questions de société : elles doivent avoir un traitement spécifique dans une 

administration spécifique et forte. Mais, simultanément, elles doivent être 

articulées à un projet de développement où certaines compétences sont 

indispensables : outre la culture et l’enseignement, il s’agit de la recherche, 

de tous les domaines liés à la qualité de la vie, de ce qui concerne la 

démocratie, la pratique citoyenne et la participation qui sont conditions de le 

dynamique sociale et de la créativité ainsi que bien évidemment l’économie 

et les infrastructures.1 

 D’autre part, les bouleversements successifs qui affectent depuis 

quelques années le monde des médias conduisent à accorder un intérêt 

croissant aux phénomènes économiques qui gouvernent ce secteur. La 

consommation des médias change en liaison avec l’accroissement du nombre 
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de vecteurs et des modes de réception (nouveaux titres de presse, nouvelles 

radios et chaînes de télévision, nouveaux supports de l’image et du son, 

Internet, vidéo à la demande, ADSL, TNT...), l’élévation du pouvoir d’achat, 

du niveau culturel et du temps de loisir. On assiste à une fragmentation 

des audiences, à une consommation très « mobile », à la construction de 

programmes « à la carte ». L’étude des réactions de consommation aux 

variations et aux prix de l’offre sollicite aussi l’attention des économistes. 

Il est donc désormais impossible d’éluder le poids de l’économique et le 

problème de savoir qui finance l’information et quel type d’information. 

   C’est dans la ligne de la double logique, autonomie du champ culturel et 

cependant articulation avec un projet de développement, que j’insiste sur  

la spécificité économique des médias et les fonctions que devraient assurer 

les politiques culturelles publiques : cette conception conduit à relever une 

notion de transversalité et à questionner les limites et les champs de l’action 

culturelle.2

 Les TIC et le numérique ont entraîné une profonde remise en cause 

des anciens équilibres des industries de la culture et de la communication. 

En instaurant de nouveaux rapports entre industries de contenus, industries 

médiatiques et industries techniques, la « convergence numérique « affecte 

variablement les anciennes filières du secteur culturel. En même temps que 

des industries comme le cinéma, la radio, la télévision ou le disque, sont 

touchées de plein fouet par la numérisation, un « nouveau paysage numérique 

« se dessine sous nos yeux, qui évolue sans cesse (changements de formats, 

de supports ou de diffusion). De nouveaux canaux et de nouvelles formes de 

distribution culturelle apparaissent (télévision numérique, téléchargement, 

peer to peer...) qui représentent à la fois de grandes menaces et des perspectives 

attrayantes pour l’économie traditionnelle des contenus. Prenant la mesure 

des conséquences économiques et sociales de ces mutations, les acteurs 

de ce secteur dans les divers pays du monde, developpés ou en voie de 

développement, doivent par conséquent inventer des modèles inédits de 
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démocratie, la pratique citoyenne et la participation qui sont conditions de le 

dynamique sociale et de la créativité ainsi que bien évidemment l’économie 

et les infrastructures.1 

 D’autre part, les bouleversements successifs qui affectent depuis 

quelques années le monde des médias conduisent à accorder un intérêt 

croissant aux phénomènes économiques qui gouvernent ce secteur. La 
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Les enjeux culturels 
des réseaux sociaux dans le monde arabe

Dr. May Abdallah
Université Libanaise

Introduction :
 Les réseaux sociaux électroniques par le biais d’Internet ont joué 

récemment un rôle principal dans le bouleversement des régimes arabes 

et le rassemblement des foules autour des mêmes causes et des mêmes 

buts. Ils ont été l’outil idéal pour les jeunes pour pouvoir communiquer, se 

rassembler, s’organiser, dialoguer et réaliser le changement. Ils ont permis 

aux peuples de se libérer des régimes totalitaires et dictatoriaux et d’exprimer 

leur volonté et surtout de participer dans la direction de la politique de leurs 

pays. 

 Mais ces mêmes réseaux sont des outils entre les mains des 

manipulateurs du système économique et politique mondial et servent leurs 

desseins. 

 Les réseaux sociaux se développent rapidement et développent  si 

vite leurs services, de telle façon que le nombre des utilisateurs augmente à 

une vitesse vertigineuse. Les internautes découvrent un nouveau monde où 

leur force est plus grande, de même leur liberté et leur individualité, et en 

même temps ils se trouvent engagés dans de nouvelles amitiés et relations 

humaines, et au contact de nouvelles cultures, inconnues pour eux jusque-

là …

 Les enjeux culturels d’Internet dans le monde arabe se posent 

alors en deux termes : Internet, une nouvelle forme d’acculturation ou 

d’impérialisme ? Ou au contraire, faudrait-il voir en Internet une chance 
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