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قواعد النشر في اجمللة
   متّثل مجلة »االّتصال والتنمية« فضاًء بحثيا لنشر البحوث والدراسات األصيلة واملبتكرة 
وامللتزمة بشروط الكتابة العلمية. وتهدف اجمللة إلى جتاوز ندرة الفضاءات اخملّصصة للنشر 
األكادميي، وفرص اللقاء واحلوار بني الباحثني العرب، وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول 
االّتصال والتنمية، وذلك من خالل تيسير عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية. كما تسعى 
للباحثني  بالنسبة  نشر جديدة  بخلق فضاءات  مما يسمح  النشر،  آليات  إلى تشجيع  اجمللة 
لدى  والتنموية  االّتصالية  الدراسات  مجال  في  وإسهاماتهم  ببحوثهم  والتعريف  العرب، 
األوساط األكادميية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، واألوساط املهتمة بإشكاليات 

االّتصال والتنمية. 
ترحب اجمللة مبساهمات السادة الباحثني وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية:

أن يكون البحث أصيال غير منشور سابقاً.. 1
أن يّتبع البحث األصول العلمية واملنهجية. . 2
ة للنشر للتحكيم. وميكن أن يُطلب من الباحث إجراء التعديالت . 3 تخضع  البحوث املعدَّ

على ضوء مالحظات احملّكمني.
يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه.. 4
يطبع البحث على احلاسوب  بخط Simplified arabic( 14(، على أن يكون عدد الكلمات . 5

بني 4000 و6000 كلمة، مبا في ذلك احلواشي واملالحق وقائمة املراجع واملصادر.
تأتي املصادر مع الهوامش في آخر البحث.. 6
يرفق مع البحث باللغة العربية ملّخٌص بالّلغة الثانية )الفرنسية أو اإلجنليزية(، على أن . 7

ال تزيد كلمات امللخص على 300 كلمة.
يتم اعتماد التوثيق باستخدام أسلوب APA . ميكن االسترشاد بالرابط التالي:. 8
9 . http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل األبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرنسية واإلجنليزية.. 10
 يسّدد الباحث رسما رمزيا قيمته 100$ مئة دوالر أميركي مقابل نشر البحث.. 11
12 .. rabitaarabiya@hotmail.com:ترسل البحوث إلى رئاسة التحرير على العنوان 

عنوان محور العدد القادم: دور شبكات التواصل االجتماعي في االتصال املؤّسسّي.
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الكلمة االفتتاحية

مفهوم الهوية الرقمية واملسارات البحثية اجلديدة

رئيسة التحرير د. مي العبداهلل

الهرمي  للتسلسل  خاضعة  عامودّية  السلطة  وكانت  مغلًقا  العالم  كان  السابق،  في     
وبيِد مالكي املعرفة واملعلومات. أما اليوم، فإن ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصال وظهور 
شبكة املعلومات وتطورها قد غير اللعبة، وبات يفرض على اجملتمعات توازنا جديدا للسلطة. 
على  املعلومات  قواعد  فيها  تنمو  مستهلكة،  جديدة  مجتمعات  تتشكل  بدأت  وبالتالي، 
حساب الروابط االجتماعية. في هذا السياق، تُلطرح لدى الباحثني أسئلة عديدة حول حتّول 
اجملتمعات من التركيز على القيم اإلنسانية والتواصل اإلنساني واالجتماعي، إلى االستهالك 
والسعي إلى السيطرة على املعلومات بأي ثمن. هذه األسئلة حتملنا إلى التفكير في اإلطار 
األخالقي لنقل املعلومات، وفي شروط التبادل واملشاركة عندما تكون مرتبطة باملعلومات. 
ففي نهاية املطاف، ال ميكن استخام التكنولوجيا احلديثة والبيانات من دون “أخالق” التحديث 

والتفكير.
   قد تؤثر األنشطة عبر اإلنترنت على هويتنا الشخصية غير املتصلة باإلنترنت أيًضا. فمن 
الباحثون  اقترح  مثال،  اإلنترنت  جنسياً  املتحولني  األشخاِص  استخداِم  أمناط  دراسة  خالل 
استخدام اإلنترنت كمجال مبدئي أو بديل، وخلصوا إلى أنه، على الرغم من احلدود التي توضع 
على حرية التصرف في عالم اإلنترنت، فإن فضاء اإلنترنت يبقى مجاال واسعا للتواصل ويوفر 

جتربة تعوض عن الدونية االجتماعية التي يعانيها األفراد في عالم الواقع.
الفرد،  يرتديه  قناعا  كثيرة،  أحيان  في  الواقع،  عالم  في  االجتماعية  الهوية  تكون  وكما     
التي يجب  القرارات  أكثر وضوحا بسبب  ويصبح  بل  اإلنترنت،  أبدا عبر  يختلف  ال  األمر  فإن 
على املساهم عبر اإلنترنت اتخاذها بشأن ملفه الشخصي، إذ يجب عليه اإلجابة عن أسئلة 
ومع  ذلك،  على  ذلك. عالوة  إلى  وما  املستخدم  واسم  والعنوان  واجلنس  العمر  محددة حول 
في  أسلوبه  متزايد من خالل  قناعه بشكل  تعريف  يتم  اإلنترنت،  على  الفرد  نشاط  تراكم 

الكتابة واملفردات واملواضيع.
   وبسبب العديد من الديناميكيات العاطفية والنفسية، ميكن أن يحجم الناس عن التفاعل 
اخملاوف  ومن  أمان.  شبكة  إنشاء  للشخص  ميكن  الهوية  قناع  فباستحضار  اإلنترنت.  عبر 
العظيمة للهوية على اإلنترنت هو أن تكون هوية املرء قد ُسرقت أو أسيء استخدامها. هذا 
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اخلوف مينع الناس من مشاركة هوياتهم، والبعض يخاف من سرقة الهوية أو سوء املعاملة، 
لدرجة أنهم لن يكشفوا حتى عن معلومات معروفة بالفعل عنهم في القوائم العامة. من 

خالل جعل القناع متاًحا، ميكن لألشخاص التفاعل بدرجة ما من الثقة دون خوف.
الهوية، ونعني  التي تتحقق من خاللها  التغيير  التعليم عملية  اعتبار  الواقع، ميكن     في 
أو  بالهوية  الشعور  بناء  عملية  هو  فالتعليم  مكانَه،  خاللها  من  املرُء  يجد  التي  الكيفّيَة 
عملية »تنوير«، إذ يجب على الطالب الذين يتفاعلون في مجتمع عبر اإلنترنت أن يكشفوا 
شيًئا عن أنفسهم، وأن يستجيب آخرون لهذه املساهمة. وبهذه الطريقة، يتم وضع القناع 
باستمرار في حوار مع اآلخرين. وبالتالي، سيكتسب الطالب إحساًسا أكثر ثراًء وأعمق مبعرفة 

من هم. ستكون هناك عملية تنوير تساعد الطالب على فهم نقاط قوتهم وضعفهم.
االجتماعي  التواصل  خدمات  عملت  إذ  اإلنترنت،  زمن  في  الهوية  إشكاليات  هي  كثيرة     
واألفكار على اإلنترنت على تعقيد مفهوم الهوية، حتى أثار ظهور مفهوم الهوية الرقمية 
العديد من األسئلة بني األكادمييني. وقد استجابت اجلهات األكادميية لهذه االجتاهات الناشئة 
فعملت على تطوير مسارات بحثية جديدة تتناول جميع جوانب الهوية البشرية في اجملتمعات 

التكنولوجية، سنتعرف إلى بعضها في هذا العدد اخلاص من مجلتنا. 
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املرأة اجلزائرية وإشكالية البحث عن الهوية بني الواقعية واالفتراضية 
الفايسبوك أمنوذجا 

أ. شادلي عبداحلق
جامعة د. الطاهر موالي سعيدة/اجلزائر

Abstract:
The concern of the Algerian woman’s and the research problematic of identity 
among reality and digital environment in facebook shapes a template of a serious 
matter that is related to the Algerian woman’s usage to these social media. The 
reflections of this usage on her true identity, thus the importance of this research is 
embodied in hour the matter is serious since the identity that the Algerian woman 
created in the blue online environment is impacting her real identity , these findings 
were found due to some statistical tools, what anoles it valuable for this research , 
it may helps some specialist in different domains to understand this phenomenon 
and its reflections on woman in general. Through the findings online environment 
create a dilemma in woman personality, struggling between what is the real and 
virtual identity.  Key words: Woman- identity-virtual-real –facebook.

مقدمة:
   شهد العالم اليوم تطورات تكنولوجية هائلًة غّيرت معالم اجملتمعات وفطرة أفرادها على 
حد سواء، وباملقابل أّدت إلى بروز ظواهر جديدة لم يكن لها وجود من قبل، جاءت نتاج ما وفرته 
هذه التطورات من وسائل وجتهيزات أعطت لإلنسان فسحة لتخطي احلدود مبختلف أنواعها، 
وبناء عالقات كثيرة مع اآلخرين لم يكن له أن يقيمها في واقعه املعيش. ومن بني أشكال هذا 
التطور التكنولوجي الهائل التي أثرت بشكل جلي على األشخاص مبختلف شرائحهم، جند 
مواقع التواصل االجتماعي التي فتحت لهم اجملال للولوج إلى العالم االفتراضي الفسيح الذي 
خّلف ظواهر وانعكاسات دفعت العديد من الباحثني إلى الوقوف عليها ومحاولة استجالئها 
والوقوف على الدوافع التي كانت وراء حدوثها، خاصة وأن عالقة األشخاص بهذه املواقع أخذت 
منحًى خطيرا يتمثل في التنامي املتسارع لهذه العالقة والتزايد املستمر الظاهر جليا في 
أعداد املنخرطني فيها،  وازدياد اخلدمات التواصلية واالجتماعية االفتراضية التي وفرتها لهم 

هذه املواقع.
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أوال: مشكلة البحث
   فتح التطور التكنولوجي الذي شهده العالم لإلنسان نافذة فسيحة للهروب من الواقع، 
وممارسة كل ما هو مفقود واقعيا في العالم االفتراضي، حيث وّفر هذا الفتح  سبال كثيرة  
للبحث عن السكينة والراحة، والسفر واملتعة، وإبداء الرأي واملشاركة في صناعته، واألهم 
حّيز  في  الغير  مع  والتواصل  الشخصية  إلثبات  فرصة  لإلنسان  أعطى  أنه  ذلك  كل  في 
اجتماعي افتراضي. وباملقابل، أدى هذا األخير إلى وقوع الكثير من الناس في مشكلة ضياع 
طياته  في  يحمل  الذي  اإلفتراضي  والعالم  بحقيقته،  املعيش  الواقعي  العالم  بني  الهوية 
الكثير من اخليال والوهم، مما شّكل مشكلة جديدة تسمى مشكلة البحث عن الهوية  بني 
في  جلماله  فاقدا  باهتا  الواقع،  في  وجميال  ملموسا  كان  ما  كل  وأصبح  واالفتراض،  الواقع 
)الهوية  العاملني  بني  التيه   وأدى هذا  احلديثة،  التكنولوجيا  الذي صنعته  االفتراضي  العالم 
الواقعية والهوية االفتراضية( إلى حصول نوع من أنواع املرض النفسي يشبه مرض انفصام 
الشخصية لدى الكثير من الناس حيث يظهر املريض بعدة هويات وشخصياٍت، وهو نوٌع من 
أنواع مرض الفصام يُظِهر املريض بشخصيتني على األقل، وتكون هذه الشخصيات منفصلًة 
متاماً عن بعضها البعض في الصفات حيث قد يظهر مرٌض معني عند شخصيٍة منها وتعاني 
شخصيٌة أخرى من مرٍض آخر، كما أنَّ كل شخصية تنقل الشخص إلى عالٍم مختلف عن 

العالم الذي تعيشه الشخصية األخرى.)1(
بني  والذات  الهوية  فقدان  جراء  النفسّي  املرض  هذا  من  اجملتمعية  الفئات  جّل  تسلم  ولم 
العاملني الواقعي واالفتراضي خاصة النساء، وذلك بعد دعوة الكثير من الهيئات واملنظمات 
إلى حق املرأة في مواكبة التطور التكنولوجي، واستخدام التكنولوجيا احلديثة. ويخلص هذا 
البحث إلى أن التحدي الذي يواجه املرأة هو ضرورة تعلم تكنولوجيات االتصال واملعلومات، 
اآلن بصدد خلق  أننا  وذلك حتى تتمكن من تشكيل أشكال جديدة من االتصال، وال سيما 
اجملتمع  هذا  خللق  للمرأة  الفرصة  تتاح  أن  ويجب  املعلومات،  مجتمع  وهو  جديد،  مجتمع 
التخيلي )cyber society( الذي ال بد أن يعكس قيمها ومصاحلها، وهذا يعني اكتساب ثقافة 
الكمبيوتر )computer culture( على كل املستويات.)2( ومن هنا، ميكننا أن نطرح اإلشكالية 
التالية: كيف شّكل العالم االفتراضي مشكلة الهوية لدى املرأة اجلزائرية؟ وكيف أّثرت هذه 

املشكلة على واقعها االجتماعي.

ثانيا: تساؤالت البحث
- ما أوجه استخدامات املرأة اجلزائرية للفايسبوك؟

- ما مظاهر الهوية االفتراضية التي صنعتها املرأة اجلزائرية على الفايسبوك؟
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الفايسبوك على هويتها  في  اجلزائرية  املرأة  التي صنعتها  االفتراضية  الهوية  أّثرت  - كيف 
الواقعية؟

ثالثا: فروض البحث
- استخدام املرأة اجلزائرية الفايسبوك بصورة كبيرة أّثر بشكل سلبي على واقعها االجتماعي.

-املظاهر التي صنعتها املرأة اجلزائرية في الفايسبوك شجعت بشكل إيجابي على خلق هوية 
افتراضية.

على  الفايسبوك بشكل سلبي  في  اجلزائرية  املرأة  التي صنعتها  االفتراضية  الهوية  -أثرت 
هويتها الواقعية.

رابعا: أهمية البحث واحلاجة إليه
انقسام هوية  األولى في معاجلة ظاهرة  ريادته حيث ميثل اخلطوة  البحث في  تكمن أهمية 
املرأة بني واقعيتها والعالم االفتراضي املتجسد في منوذج البحث املتمثل في عينة البحث 
أن  ميكن  إذ  العلمي،  تأصيلها  من حيث  الظاهرة  حداثة  عن  فيها، فضال  الفايسبوك  وتأثير 
والثقافة  والتربية  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم  ميادين عديدة كاإلعالم  في  اخملتصني  تفيد 

والسلوك، في التعرف على هذه الظاهرة. 

خامسا: أهداف البحث
الوقوف على استخدامات املرأة اجلزائرية للفايسبوك.	 
حتديد مظاهر الهوية االفتراضية التي جسدتها املرأة اجلزائرية في الفايسبوك.	 
الفايسبوك 	  املرأة اجلزائرية في  التي جسدتها  الهوية االفتراضية  انعكاسات  تشخيص 

على هويتها الواقعية. 

سادسا: مجاالت البحث
يتخذ البحث احلالي مجاالت عدة في تعامله مع الظاهرة تتمثل في:

جملتمع . 1 ممثالٍت  سعيدٍة  مدينة  من  نساء  عينة  على  للبحث  املكاني  اجملال  املكاني:  اجملال 
على  تعميمها  ميكن  نتائج  إلى  التوصل  من  الباحث  متّكُن  بالعموم  اجلزائريات  النساء 

مجاالت أوسع.
اجملال الزماني: حددت املدة من 2018/3/25 إلى غاية 2018/5/25.. 2
اجملال البشري: شمل مجتمع البحث على أربع مفردات كما يلي:. 3
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ـ 16 طالبة من جامعة الدكتور الطاهر موالي سعيدة.
ـ 14 تلميذة من ثانوية عبد املؤمن مبدينة سعيدة.

ـ 13 موظفة باحلي اإلداري مبدينة سعيدة.
ـ 14 ربة بيت من مدينة سعيدة.

سابعا: منهج البحث
األفكار  من  لسلسلة  الصحيح  التنظيم  بأنه:  املنهج  عمر  زيان  محمد  الباحث  يعّرف 
ال  حقيقة  على  البرهنة  أجل  من  أو  مجهولة،  حقيقة  عن  الكشف  أجل  من  إما  العديدة، 
يعرفها اآلخرون)3(. وعليه، فإن هذا البحث يندرج ضمن الدراسات الوصفية التي تهدف ملعرفة 
هويتها  على  الفايسبوك  في  اجلزائرية  املرأة  أوجدتها  التي  االفتراضية  الهوية  انعكاسات 

الواقعية من خالل  مفردات عينة البحث اخملتارة.

ثامنا: عينة البحث
اختار الباحث عينة طبقية حيث قام بتقسيم اجملتمع األصلي إلى فئات أو طبقات متجانسة، 
تكون  أن  الطبقية  العينة  في  يشترط  إذ  املدروسة،  والبيانات  املعلومات  طبيعة  حيث  من 
أعدادها في قوائم محددة، حتى تتسنى  الباحث  مفردات اجملتمع األصلي معروفة، ليضبط 
له مهمة تقسيم هذا اجملتمع األصلي إلى الفئات أو الطبقات املطلوبة في الدراسة.)4( وقد 
قام الباحث بتطبيق احلصص املتساوية في سحب العينة الطبقية، بأخذ حصص متساوية 
تقريبا من كل فئة أو طبقة على مستوى اجملتمع األصلي كما هو مبني في اجملال البشري أعاله، 
اختيار  في  للباحث  الشخصي  التقدير  على  يقوم  الذي  القصدي،  األسلوب  على  باالعتماد 
مفردات مجتمع البحث، وهذا انطالقا من دراسته الكاملة واملفصلة ملا يحتوي هذا اجملتمع 
وبالتالي  وبيانات،  معلومات  من  تتضمنه  ما  حيث  من  األخيرة،  هذه  ولطبيعة  مفردات  من 

اختيار تلك التي لها صلة بالبحث.)5(

تاسًعا: حتديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة
1-الهوية: أ-لغة: هِويَة: )اسم(/ َهِويَة: فاعل من َهوَي/ هوّية: )اسم( َمْنُسوٌب إلى ُهَو/ الَهِويَُّة: 
البئُرالبعيدُة القعر/ هِويَُّة اإْلِنَْساِن: َحِقيَقُتُه امْلُْطلََقُة وَِصَفاتُُه اجْلَْوَهرِيَّة/ هويًَّة وََطِنيَُّة: َمَعامِلَُها 

وََخَصائُِصَها امْلَُميَّزَُة وَأََصالَُتَها.)6(/ 
الثقافّية واالجتماعية،  بالّذات  الوعي  الفرد، وهي  الهوّية هي اإلعالء من شأن  ب-اصطالحا: 
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متّيز شخصاً  عن سماٍت  عبارة  والهوّية  الواقع،  لتحّول  تبعاً  تتحّول  وإمّنا  ثابتة،  تعد  ال  وهي 
عن غيره أو مجموعة عن غيرها، والهوّية هي اخلصوصّية والّذاتّية وهي ثقافة الفرد ولغته 
وعقيدته وحضارته وتاريخه، والهوّية جزء ال يتجّزأ من منشإِ الفرد ومكان والدته حّتى وإن لم 
يكن أصله من نفس املنشإِ.)7(فالهوية هي مجمل السمات التي متيز شيئا عن غيره أو شخصا 
عن غيره أو مجموعة عن غيرها، كل منها يحمل عدة عناصر في هويته، وعناصر الهوية هي 
شيء متحرك ديناميكي ميكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها اآلخر في 
مرحلة أخرى، والهوية الشخصية تعرف شخصا بشكله واسمه وصفاته وجنسيته وعمره 
وتاريخ ميالده، والهوية اجلمعية )وطنية أو قومية( تدل على ميزات مشتركة أساسية جملموعة 
من البشر، متيزهم عن مجموعات أخرى، وأفراد اجملموعة يتشابهون بامليزات األساسية التي 
كونتهم كمجموعة، ورمبا يختلفون في عناصر أخرى لكنها ال تؤثر على كونهم مجموعة، 
فما يجمع الشعب الهندي مثال هو وجوده في وطن واحد وأنَّ له تاريخا طويال مشتركا، وفي 
العصر احلديث جتمعه دولة واحدة ومواَطنة واحدة، كل هذا يجعل منه شعبا هنديا متمايزا 

رغم أن أفراده يختلفون فيما بينهم لغًة ودينا وأمورا أخرى)8(.
ج-إجرائيا: الهوية هي املميزات والصفات التي يتصف بها الشخص، ومتّيزه عن اآلخرين، في 

إطارها الواقعي املتجسد في اجملتمع.
/ فكرة غير واقعيَّة:خياليَّة/ الَواِقِعيَُّة في  2-الواقعية: أ- لغة: واِقعّية: )اسم(/ مصدر ِصَناِعيٌّ
الفلسفة: مذهٌب يُلَتزَُم فيه التصويُر األَمنُي ملظاهر الطبيعة واحلياة كما هي، وكذلك عرض 
ِفي  نََشأَ  أَدَبِيٌّ  تَيَّارٌ  األَدَِب:  الَواِقِعيَُّة في  دون نظر مثالي/  واملالبسات  والظروف  واألَحداث  اآلراِء 
َادِ  َفرَنَْسا ُمْنُذ ُمْنَتَصِف الَقرِْن الثَّاِمِن َعَشرَ، َكاَن يَْدُعو إلى تَْقِدميِ الَواِقِع وَنَْقلِِه َكَما ُهَو، وَِفي االحتِّ
تَْصِويرِ  بَِضُرورَِة  وَالَفنَّ  األَدََب  وَرَبََطِت  َمْذَهباً  َغَدِت الَواِقِعيَُّة االْشِترَاِكيَُّة  َسابِقاً  وْفَياتِيِّ  السُّ
اإلِنَْساِن ِمْن ِخالَِل َعَملِِه ِفي َمْعرََكِتِه االجتماعية/ سياسة واقعيَّة:)السياسة( سياسة وطنيَّة 
والفنون(  )الثقافة  الواقعيَّة التَّصويريَّة:  الوطنيَّة/  املصلحة  تقدمي  األوحد  هدفها  توسيعيَّة 
بالتَّفاصيل الواقعيَّة/  اهتمامه  حيث  من  وئّي  الضَّ التَّصوير  يشبه  الّرسم  فّن  في  أسلوب 
ره بدقَّة، ِفقدان احلِّس العملّي بلغ في  الالَّواقعيَّة: موقف ال يأخذ الواقع بعني االعتبار وال يقدِّ

تعنُّته أقصى درجات الاّلواقعيَّة.)9(
صاغ أوتو  وقد  احلقيقية”،  للحياة  انعكاس  هي  »الواقعية  يقول فونتانه:  ب-اصطالحا: 
لودفيج مفهوم الواقعية بأّن »الواقعية تريد أن تعبر عن عالم تكون فيه العالقات أوضح مما 

هي عليه في العالم احلقيقي، وال بد من أن تعبر عن اجلوهر الداخلي لألشياء.)10(
مشاعر  فيها  تنتابه  اإلنسان،  يعيشها  التي  احلقيقية  احلياة  هي  الواقعية  إجرائيا:   - جـ 

يستشعرها ويحس بها فعال، ويتفاعل فيها مع الغير في إطار حقيقي واقعي.
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تبنَّى في كلمته  افتراض  إلى  افتراضّية: )اسم( اسم مؤنَّث منسوب  أ- لغة:  3-االفتراضية: 
تصّورات وأفكارا افتراضّية حتتاج إلى الدليل، مصدر صناعّي من افتراض: قضّية أو فكرة يؤخذ 

ة افتراضيَّته. د صحَّ بها في االستدالل أو البرهنة على قضية أخرى استطاع أن يؤكِّ
من  بدالً  النَّظرية  أو  الفرض  يعتمد على  ما  افتراض  إلى  )اسم( اسم منسوب  ب-اِفتراضّي: 

التَّجربة أو اخلبرة.)11(
أ- اصطالحا: تعّبر االفتراضية عن تكنولوجيا اإليهام واحملاكاة.)12(

نطاق  تخرجه عن  والوهم،  اخليال  ميأله  عالم  في  اإلنسان  االفتراضية هي عيش  إجرائيا:  ب- 
العالم الواقعي الذي متأله احلقيقة. 

حتليل البيانات:
أوال: األساليب اإلحصائية املستخدمة

من  العديد  باستخدام  الباحث  قام  اجملموعة،  البيانات  وحتليل  البحث  أجل حتقيق هدف  من 
 IBM SPSSاألساليب اإلحصائية كالبرنامج اإلحصائي )احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
Statistics 22 (، وحدد طول املدة املستخدمة على مقياس ليكرت اخلماسي بـ 5/4 أي )0.80( 
فتكون اإلجابة على أحد خمسة اختيارات هي: أبدا، نادرا، أحيانا، غالبا ودائما وهكذا أصبح 

طول اخلاليا كالتالي: 
املتوسط املرجح من 1 إلى 1.79 يقابله عبارة أبدا.	 
املتوسط املرجح من 1.80 إلى 2.59 يقابله عبارة نادرا.	 
املتوسط املرجح من 2.60 إلى 3.39 تقابله عبارة أحيانا.	 
املتوسط املرجح من 3.40 إلى 4.19 يقابله عبارة غالبا.	 
املتوسط املرجح من 4.20 إلى 5 يقابله عبارة دائما.	 

وقد اعتمد كذلك على األساليب اإلحصائية التالية:
- معامل الثبات ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( لقياس ثبات أداة الدراسة.

- التكرارات والنسب املئوية.
- املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد العينة.

ثانيا: ثبات أداة القياس
 قبل إجراء التحاليل، ال بّد من التأكد من صدق أداة القياس املستخدم، ألن  صدق )املوثوقية( 
تعكس درجة ثبات أداة القياس. ويستعمل معامل الثبات )Cronbach’s Alpha( لقياس مدى 

ثبات أداة القياس من ناحية االّتساق الداخلي لعبارات األداة.)13(



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال
13

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

جدول رقم )1( يوضح قيمة معامل الثبات

الصدقالثباتعدد العبارات

720.860.92

 α( بالنظر إلى جدول اختبار )كرونباخ ألفا( أعاله املستخرج من البرنامج فقد بلغت قيمة 
= 0.86( وهي درجة جيدة جدا كونها أعلى من النسبة املقبولة )0.6(، وإذا ما أعيد استخدام 
األداة، فإنها تعطينا نفس النتائج، وبلغ معامل الصدق )0.92( وهذا دال على أن األداة تقيس 

ما صممت لقياسه.

ثالثا: التحليل اإلحصائي للبيانات.
احملور األول: البيانات الشخصية لعينة الدراسة.

جدول رقم )2( يوضح توزيع العينة حسب العمر

%تالعمر

1424.6أقل من 20 سنة

3154.4من 20 إلى 30 سنة

1221.1أكثر من 30 سنة

57100اجملموع

النساء  من  متكونة  الدراسة  عينة  أفراد  غالبية  فإّن  أعاله،   )2( اجلدول  في  هو موضح  كما 
اللواتي تتراوح أعمارهن ما بني 20 و30 سنة بنسبة)54.4 %(، يليهن النساء دون الـ 20 سنة 
بلغت  بنسبة  30 سنة  الـ  يفوق سنهن  اللواتي  العينة  أفراد  األخير  وفي   ،)%  24.6( بنسبة 
)21.1%( فيما تكونت العينة من مجموع 57 مفردة بنسبة )100%( ، والشكل رقم )1( أدناه 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر.
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الشكل رقم )1( يوضح توزيع العينة حسب العمر.

جدول رقم )3( يوضح توزيع العينة حسب احلالة العائلية

%تاحلالة العائلية
3764.9عزباء

1424.6متزوجة

047.0مطلقة

023.5أرملة

57100اجملموع

أّما فيما يخص توزيع أفراد العينة حسب احلالة العائلية فقد أشارت النتائج كما هو موضح 
في اجلدول )03( أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة مكونة من النساء العازبات بنسبة بلغت 
)64.9%(، بينما جاءت في املرتبة الثانية النساء املتزوجات بنسبة )24.6%( أما كل من املطلقات 

واألرامل فقد جاءت في املرتبة األخيرة وبنسب ضئيلة جــــدا)7.0%( و)3.5%( على التوالي.

الشكل رقم )2( يوضح توزيع العينة حسب احلالة العائلية.
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جدول رقم )4( يوضح توزيع العينة حسب نوع املستوى التعليمي.

%تاملستوى التعليمي

058.8ابتدائي

058.8متوسط

2035.1ثانوي

2747.4جامعي

60100اجملموع

يبنّي اجلدول )4( أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة مكونة النساء الّلواتي ميثلن النخبة حيث 
الّلواتي لهن مستوى تعليمي  يليها   ،)%47.4( الّلواتي ميتلكن مستوى جامعيا  بلغت نسبة 
ثانوي بنسبة )35.1%(، وفي األخير أفراد العينة من النساء الّلواتي اكتفني باملستوى املتوسط 

واالبتدائي بنسبة ضئيلة ومتساوية بلغت)%8.8(.

الشكل رقم )3( يوضح توزيع العينة حسب املستوى التعليمي.

جدول رقم )5( يوضح توزيع العينة حسب احلالة االجتماعية

%تاحلالة االجتماعية
1424.6ربة بيت
1322.8موظفة
1424.6تلميذة
1628.1طالبة
57100اجملموع

أما فيما يخص توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية فقد جاءت النتائج متقاربة كما 
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هو موضح في اجلدول )05( أعاله حيث نالحظ تفوقاا طفيفا للطالبات بنسبة بلغت )%28.1(، 
يليها كل من ربات البيوت والتلميذات بنسبة متساوية )24.6%( بينما جاءت في املركز األخير 

النساء املوظفات بنسبة )%22.8(.

الشكل رقم )4( يوضح توزيع العينة حسب احلالة االجتماعية.

احملور الثاني: استخدامات املرأة اجلزائرية للفايسبوك.
جدول رقم )6( يوضح عدد مرات استخدام الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيعدد املرات

1.921.23مرة واحدة في اليوم

3.281.25من مرتني إلى 05 مرات في اليوم

3.561.30أكثر من 05 مرات في اليوم

أظهرت النتائج كما هو مبني في اجلدول رقم )6( أعاله، أن مفردات عينة الدراسة من النساء 
اجلزائريات يستخدمن الفايسبوك ألكثر من 5 مرات في اليوم وهذا ما تؤكده قيمة املتوسط 
احلسابي )3.56( كما أظهرت انحرافا معياريا مقداره )1.30( وهو املتوسط الذي يقع في الفئة 

الرابعة من فئات املقياس اخلماسي والتي تشير إلى خيار غالبا.

الشكل رقم )5( يوضح عدد مرات استخدام الفايسبوك
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جدول رقم )7( يوضح احلجم الساعي في استخدام الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياحلجم الساعي

2.350.97أقل من ساعة

3.001.08من ساعة إلى ساعتني

3.851.15أكثر من ساعتني

1.981.10طوال اليوم

كما أظهرت النتائج من خالل البيانات على اجلدول رقم )7( أعاله، أن املرأة اجلزائرية من خالل 
مفردات العينة محل الدراسة غالبا ما تقضي أكثر من ساعتني في استخدام الفايسبوك 
مبتوسط )3.85( وأظهرت انحرافا معياريا مقداره )1.15(، بينما نالحظ من خالل نفس النتائج 
أن مفردات العينة أحيانا ما يستخدمن الفايسبوك من ساعة إلى ساعتني مبتوسط )3.00( 

ونادرا ما يستخدمنه ألقل من ساعة أو طوال اليوم.

الشكل رقم )6( يوضح احلجم الساعي في استخدام الفايسبوك

جدول رقم )8( يوضح عدد احلسابات املستخدمة

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيعدد احلسابات

4.700.99حساب واحد

1.280.95حسابان

1.170.68أكثُر من حسابني

الدراسة على  املستخدمة من طرف مفردات عينة  بعدد احلسابات  اخلاصة  النتائج  أظهرت 
الفايسبوك أن النساء املبحوثات دائما ما يستخدمن حسابا واحدا على الفايسبوك وذلك 
ما يتجلى من خالل قيمة املتوسط احلسابي )4.70( واالنحراف املعياري املقدر بـ )0.99(، وهو 
املتوسط الذي يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي والذي يرجح خيار دائما، كما 
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أبدا أكثر من  الدراسة ال تستخدم  العينة محل  املرأة اجلزائرية من خالل مفردات  أن  نالحظ 
حساب واحد على الفايسبوك حيث تشير املتوسطات )1.28( و)1.17( إلى خيار أبدا.

الشكل رقم )7( يوضح عدد احلسابات املستخدمة

جدول رقم )9( يوضح الغاية من استخدام الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالغاية

2.801.38التواصل مع اآلخرين بكل حرية

3.591.03اكتساب املعرفة

3.731.43الهروب من الضغوطات االجتماعية والنفسية

3.141.18التسلية والترفيه

3.431.34إبراز الذات وإظهار املهارات

3.141.30التسوق إلكترونيا

4.310.94مسايرة مستجدات عالم الطبخ واملوضة

2.771.23التعرف على أصدقاء جدد

النساء  عينة  مفردات  أن  أعاله،   )9( رقم  اجلدول  على  البيانات  خالل  من  النتائج  كشفت 
اجلزائريات محل الدراسة يستخدمن الفايسبوك بالدرجة األولى لغرض مسايرة مستجدات 
عالم الطبخ واملوضة مبتوسط )4.31( وانحراف معياري مقداره )0.94( وهو متوسط يقع في 
الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي والذي يرجح خيار دائما، بينما كشفت النتائج 
أنه غالبا ما يستخدم لغرض الهروب من الضغوطات االجتماعية والنفسية مبتوسط )3.73(، 
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واكتساب املعرفة مبتوسط )3.59( باإلضافة إلى إبراز الذات وإظهار املهارات مبتوسط )3.43( 
وهي كّلها متوسطات تقع في الفئة الرابعة من املقياس والتي تشير إلى خيار غالبا.

الشكل رقم )8( يوضح الغاية من استخدام الفايسبوك.

احملور الثاني: مظاهر الهوية االفتراضية للمرأة اجلزائرية على الفايسبوك

جدول رقم )10( يوضح استخدام االسم و الصورة على الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعبارة

2.191.77تستعملني اسمك احلقيقي على حسابك في الفايسبوك

3.771.78تستعملني اسما مستعارا على حسابك في الفايسبوك

1.190.83تستعملني صورتك احلقيقية على حسابك في الفايسبوك

4.840.64تستعملني صورة مستعارة على حسابك في الفايسبوك

كشفت النتائج من خالل البيانات في اجلدول رقم )10( أعاله، أن أفراد عينة الدراسة من النساء 
مبتوسط  الفايسبوك  في  حساباتهن  على  مستعارا  اسما  يستعملن  ما  غالبا  اجلزائريات 
)3.77( وانحراف معياري مقداره )1.78( وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس 
اخلماسي والتي ترجح خيار غالبا، بينما أظهرت النتائج أنه نادرا ما يستعملن االسم احلقيقي 
في استخدام الفايسبوك مبتوسط )2.19(. أما فيما يخص استعمال الصورة على احلساب، 
املرأة اجلزائرية دائما ما تستعمل صورة مستعارة على حسابها في  أن  النتائج  فقد أشارت 

الفايسبوك مبتوسط )4.84(.
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الشكل رقم )9( يوضح استخدام االسم و الصورة على الفايسبوك.

جدول رقم )11( يوضح الغاية من استعمال االسم املستعار على الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالغاية

3.841.48التحفظ من إظهار االسم احلقيقي

2.291.51اخلوف من رقابة ومتابعة األسرة

2.681.44التعبير والتواصل مع الغير بكل حرية

3.751.52احترام العادات والتقاليد اجملتمعية

1.921.17استمالة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

املرأة  أّن  الدراسة  عينة  مفردات  خالل  من  أعاله،  اجلدول  في  مبنّي  هو  كما  النتائج،  أظهرت 
احلقيقي  االسم  إظهار  من  التحفظ  بغرض  املستعار  االسم  تستعمل  ما  غالبا  اجلزائرية 
بالدرجة األولى مبتوسط )3.84( وانحراف معياري مقداره )1.48( يليها في الدرجة الثانية احترام 
أفراد عينة  أن  النتائج  )3.75(، فيما أظهرت  السائدة في اجملتمع مبتوسط  والتقاليد  العادات 
الدراسة من النساء اجلزائريات نادرا ما يخفن من رقابة ومتابعة األسرة مبتوسط )2.29( وأن 
استمالة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب مبتوسط )1.92(، سببها استعمال االسم املستعار 

على احلساب في الفايسبوك.
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الشكل رقم )10( يوضح الغاية من استعمال االسم املستعار على الفايسبوك

جدول رقم )12( يوضح الغاية من استعمال الصورة املستعارة على الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالغاية من الصورة املستعارة

4.331.05التحفظ من إظهار الصورة احلقيقية

2.361.47اخلوف من رقابة ومتابعة األسرة

2.781.46التعبير والتواصل مع الغير بكل حرية

4.361.18احترام العادات والتقاليد اجملتمعية

2.051.27استمالة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

4.151.22لكي ال يتم استغاللها لالبتزاز والتهديد

4.051.39لكي ال يتم تشويهها بالفوتوشوب

2.211.22لكي ال يكون لدى عائلتك علم بها

أشارت النتائج كما هو مبنّي في اجلدول أعاله من خالل مفردات عينة الدراسة أّن املرأة اجلزائرية 
دائما ما تستعمل الصورة املستعارة احتراما للعادات والتقاليد السائدة في اجملتمع بالدرجة 
األولى مبتوسط )4.36( يليها في الدرجة الثانية غرض التحفظ من إظهار الصورة احلقيقية 
مبتوسط )4.33( وهما املتوسطان اللذان يقعان في الفئة اخلامسة من فئات املقياس والتي 
ترجح خيار دائما، باإلضافة إلى أن املرأة اجلزائرية غالبا ما تستعمل صورة مستعارة من أجل 
بالفوتوشوب  تشويهها  يتم  ال  ولكي   )4.15( مبتوسط  والتهديد  لالبتزاز  استغاللها  عدم 

مبتوسط )4.05(.
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الشكل رقم )11( يوضح الغاية من استعمال الصورة املستعارة على الفايسبوك.

جدول رقم )13( يوضح طبيعة الصورة املستعارة على الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيطبيعة الصورة املستعارة

3.171.62فنانات أو ممثالت

1.470.88صور فنية رسومات ولوحات

2.071.25مناظر طبيعية

2.151.41صور أطفال

1.420.88صور حيوانات

2.241.45صور أدعية أو آيات قرآنية

1.571.08أحد أفراد العائلة

في  اجلزائرية  املرأة  حساب  على  املستعلمة  املستعارة  الصور  طبيعة  يخص  فيما  أما 
عينة  مفردات  خالل  من  أعاله  اجلدول  في  مبنّي  هو  كما  النتائج  أظهرت  فقد  الفايسبوك، 
أو ممثالت على حساباتهّن في  لفنانات  ما تستعمل صورا  أحيانا  اجلزائرية  املرأة  أّن  الدراسة 
املقام األول مبتوسط )3.17( وأنه نادرا ما تستعمل صور أدعية أو آيات قرآنية مبتوسط )2.24( 
بينما نالحظ أن املرأة اجلزائرية ال تستعمل أبدا صور حيوانات أو صورا ألحد أفراد العائلة على 
حسابها في الفايسبوك مبتوسط )1.42( و)1.57( على التوالي، وهما املتوسطان الّلذان يقعان 

في الفئة األولى من فئات املقياس والتي تشير إلى خيار أبدا.
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الشكل رقم )12( يوضح طبيعة الصورة املستعارة على الفايسبوك.

جدول رقم )14( يوضح طبيعة املعلومات املقدمة عن الهوية على الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيطبيعة املعلومات

2.501.82املعلومات صادقة

2.101.68املعلومات غير صادقة

1.501.07املعلومات وهمية

2.351.73ال تقدمي أي معلومات

أظهرت النتائج كما هو مبني في اجلدول أعاله، أن املرأة اجلزائرية من خالل مفردات العينة محل 
الدراسة نادرا ما تقدم معلومات صادقة في حسابها على الفايسبوك مبتوسط )2.50( وذلك 
ما ينطبق على عدم تقدمي أي معلومات مبتوسط )2.35( وتقدمي معلومات غير صادقة مبتوسط 
)2.10(، فيما أظهرت مفردات عينة الدراسة أّن املعلومات املقدمة على حسابات الفايسبوك 

العائدة للنساء اجلزائريات ال تكون أبدا وهمية مبتوسط )1.50(.

الشكل رقم )13( يوضح طبيعة املعلومات املقدمة عن الهوية على الفايسبوك
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جدول رقم )15( يوضح الغاية من عدم تقدمي معلومات صادقة على الفايسبوك

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالغاية من عدم تقدمي معلومات صادقة

3.431.72التحفظ من إظهار الهوية احلقيقية

2.191.54اخلوف من رقابة ومتابعة األسرة

2.541.45التعبير والتواصل مع الغير بكل حرية

3.701.71احترام العادات والتقاليد اجملتمعية

2.911.67تقدمي هوية مغايرة عن الهوية احلقيقية

2.001.22استمالة اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب

3.491.61لكي ال يتم استغاللها من قبل املتصّيدين

أشارت النتائج كما هو مبنّي في اجلدول أعاله، أن السبب األول لعدم تقدمي املرأة اجلزائرية من 
خالل مفردات عينة الدراسة للمعلومات الصادقة على حسابها في الفايسبوك يعود الحترام 
املعلومات  استغالل  اخلوف من  يليه   )3.70( اجملتمع مبتوسط  في  السائدة  والتقاليد  العادات 
من قبل املتصيدين على الشبكة مبتوسط )3.49( ثم التحفظ من إظهار الهوية احلقيقية 
اخلماسي  املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  في  تقع  وهي كلها متوسطات   )3.43( مبتوسط 
الصادقة استمالة  املعلومات  نادرا ما يعود سبب عدم تقدمي  بينما  والتي ترجح خيار غالبا، 

اآلخرين ونيل املزيد من اإلعجاب مبتوسط )2.00(.

الشكل رقم )14( يوضح الغاية من عدم تقدمي معلومات صادقة على الفايسبوك
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احملور الثالث: انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية على الواقعية.

جدول رقم )16( يوضح الرضا عن الهوية االفتراضية على الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعبارة

4.361.53أنت راضية على الهوية االفتراضية التي صنعتها في الفايسبوك

2.141.49يرجع الرضا إلى التعبير عن الهوية الواقعية

3.571.63يرجع إلى تعبيرها عن الهوية التي متنيتها في اجملتمع

3.221.58يرجع إلى تعبيرها عن الهوية التي تريدين أن تكون في الواقع

1.911.18يرجع إلى عدم تعبيرها عن الهوية الواقعية

كشفت النتائج من خالل البيانات في اجلدول رقم )16( أعاله، أن مفردات عينة الدراسة من 
الفايسبوك  التي صنعنها في  االفتراضية  الهوية  الرضا عن  راضيات كل  اجلزائريات  النساء 
مبتوسط )4.36( وأظهرت انحرافا معياريا مقداره )1.53( وهو متوسط يقع في الفئة اخلامسة 
من فئات املقياس اخلماسي والتي ترجح خيار دائما، كما أظهرت النتائج أن رضا املرأة اجلزائرية 
عن  تعبر  كونها  إلى  يرجع  ما  غالبا  الفايسبوك  في  صنعتها  التي  االفتراضية  الهوية  عن 

الهوية التي متنتها في اجملتمع مبتوسط )3.57(.

الشكل رقم )15( يوضح الرضا عن الهوية االفتراضية على الفايسبوك
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جدول رقم )17( يوضح أهم اجلوانب احملققة على الفايسبوك.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيأهم اجلوانب

3.001.72التواصل مع الغير بكل حرية وكسب املزيد من األصدقاء

4.826.96متابعة املستجدات والتفاعل معها

3.401.22مشاركة املنشورات بكل حرية مع الغير

3.610.97اكتساب املواهب اجلديدة

4.260.83مشاركة اجملموعات النسوية القضايا التي تهمهن

3.821.28التحرر من الضغوطات النفسية واالجتماعية

قامت مفردات  التي  اجلوانب  بأهم  واخلاصة  أعاله،  اجلدول  النتائج كما هو مبني في  أظهرت 
حققن  العينِة،  مفردات  اجلزائريات،  النساء  أن  الفايسبوك،  في  بتحقيقها  الدراسة  عينة 
بالدرجة األولى متابعة املستجدات والتفاعل معها مبتوسط )4.82( وانحراف معياري مقداره 
)6.96( يليها في الدرجة الثانية مشاركة اجملموعات النسوية القضايا التي تهمهن مبتوسط 
دائما،  يرجحان خيار  واللذان  املقياس  فئات  أعلى  في  يقعان  اللذان  املتوسطان  وهما   ،)4.26(
فيما كشفت النتائج أن النساء اجلزائريات غالبا ما يحققن التحرر من الضغوطات النفسية 
واالجتماعية مبتوسط )3.82( واكتساب املواهب اجلديدة مبتوسط )3.61(، باإلضافة إلى أنهن 

غالبا ما يحققن مشاركة املنشورات بكل حرية مع الغير مبتوسط )3.40(.

الشكل رقم )16( يوضح أهم اجلوانب احملققة على الفايسبوك.
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جدول رقم )18( يوضح طبيعة تأثير الهوية االفتراضية.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيطبيعة تأثير الهوية االفتراضية

3.911.60هل أّثرت هويتك االفتراضية على هويتك الواقعية

2.101.20يتجسد التأثير في طريقة اللباس

2.471.44يتجسد التأثير في التعامل مع الغير

2.801.48يتجسد في طريقة الكالم والتفكير

3.081.52في النشاط الوظيفي أو الدراسي أو املنزلي

3.941.36في خلق ُمشكل في تنظيم الوقت واألشغال

3.101.45السعي إلى نشر ومشاركة املشاهد الواقعية

1.871.01ردود أفعال العائلة بشأن تناول املعلومات والصور

أشارت النتائج كما هو مبني في اجلدول أعاله، من خالل مفردات عينة الدراسة أّن املرأة اجلزائرية 
غالبا ما تؤثر هويتها االفتراضية على هويتها الواقعية مبتوسط )3.91( وهو املتوسط الذي 
يشير إلى خيار غالبا، كما أنه غالبا ما يتجسد هذا التأثير في خلق مشكل في تنظيم الوقت 
واألشغال مبتوسط )3.94( فيما أظهرت نفس النتائج أّن تأثير الهوية االفتراضية على الهوية 
نشر  إلى  السعي  في  أحيانا  يتجسُد  الدراسِة  محلِّ  اجلزائرية  املرأة  عينة  ملفردات  الواقعية 
أو  الدراسي  أو  الوظيفي  النشاط  إلى  إضافة   )3.10( الواقعية، مبتوسط  املشاهد  ومشاركة 
املنزلي مبتوسط )3.08(، كما أنه أحيانا ما تؤثر على طريقة الكالم والتفكير مبتوسط )2.80(.

الشكل رقم )17( يوضح طبيعة تأثير الهوية االفتراضية
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املرأة  هوية  انعكاسات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  الفرض  الفروض:  اختبار 
اجلزائرية االفتراضية على الواقعية باختالف العمر.

جدول رقم )19( يوضح اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة اجلزائرية باختالف العمر

الداللةقيمة املعنويةsigدرجة احلريةقيمة فالتبايناالنعكاسات

دال5.3426.14120.04العمر

بلغت قيمة التباين5.342 في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية على الواقعية من 
حرية  درجة  عند   6.141 ف  قيمة  بلغت  كما  العمر،  باختالف  الدراسة  عينة  مفردات  خالل 
الفرض  نقبل  فإننا  سبق،  ما  على  وبناًء  إحصائيا.  دال  هو  والذي   0.04 معنوية  ومستوى   2
البديل والذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية 

االفتراضية على الواقعية باختالف العمر.
ولتحديد موقع الفروق، سوف يستخدم الباحث اختبار LSD كما هو مبني في اجلدول أدناه.

جدول رقم )20( يوضح االختبار اختبار LSD لتحديد موقع الفروق في العمر

الفئة

أكثر من 30 سنةمن 20 إلى 30 سنة

املعنويةالفرق بني املتوسطاتاملعنويةالفرق بني املتوسطات

0.720.000.650.01أقل من 20 سنة

0.070.75//من 20 إلى 30 سنة

والفئة  20 سنة  أقل من  بني  ما  املتوسطات  بني  الفرق  بلغ  أعاله،  اجلدول  في  كما هو مبني 
العمرية من 20 إلى 30 سنة 0.72 عند مستوى معنوية 0.00 والذي هو دال إحصائيا، وبلغ 
0.65 ما بني الفئتني أقل من 20 سنة وأكثر من 30 سنة عند مستوى معنوية 0.01، وبالتالي 
فإّن موقع الفروق يكمن ما بني فئة أقل من 20 سنة ومن 20 إلى 30 سنة، وكذلك ما بني 

الفئتني أقل من 20 سنة وأكثر من 30 سنة.
الفرض الثاني:

توجد فروق من خالل مفردات عينة الدراسة، ذات داللة إحصائية في انعكاسات هوية املرأة 
اجلزائرية االفتراضية على الواقعية باختالف املستوى التعليمي.
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جدول رقم )21( يوضح اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة باختالف املستوى التعليمي

الداللةقيمة املعنويةsigدرجة احلريةقيمة فالتبايناالنعكاسات

دال3.7822.66730.05املستوى

بلغت قيمة التباين من خالل مفردات عينة الدراسة 3.782 في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية 
االفتراضية على الواقعية باختالف املستوى التعليمي كما بلغت قيمة ف 2.667 عند درجة 
حرية 3 ومستوى معنوية 0.05 والذي هو دال إحصائيا، وبناًء على ما سبق فإننا نقبل الفرض 
البديل الذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية 

االفتراضية على الواقعية باختالف املستوى التعليمي.

جدول رقم )22( يوضح االختبار اختبار LSD لتحديد موقع الفروق في املستوى التعليمي

املستوى

 التعليمي

جامعيثانويمتوسط

بني املعنويةالفرق بني املتوسطاتاملعنويةالفرق بني املتوسطات الفرق 

املتوسطات

املعنوية

0.270.530.550.110.000.99ابتدائي

0.270.420.270.41//متوسط

0.550.00////ثانوي

كما هو مبني في اجلدول أعاله،  بلغ الفرق بني املتوسطات ما بني املستوى التعليمي الثانوي 
واملستوى اجلامعي من خالل مفردات عينة الدراسة 0.55 عند مستوى معنوية 0.00، والذي 
هو دال إحصائيا، وبالتالي فموقع الفروق في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية على 

الواقعية باختالف املستوى التعليمي يكمن ما بني املستويني الثانوي واجلامعي.
الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية من خالل مفردات عينة الدراسة في انعكاسات 

هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية على الواقعية باختالف احلالة االجتماعية.

جدول رقم )23( يوضح اختبار أنوفا النعكاسات هوية املرأة باختالف احلالة االجتماعية

الداللةقيمة املعنويةsigدرجة احلريةقيمة فالتبايناالنعكاسات

دال8.5447.44030.00احلالة االجتماعية

الواقعية  على  االفتراضية  اجلزائرية  املرأة  هوية  انعكاسات  في   8.544 التباين  قيمة  بلغت 
باختالف العمر من خالل مفردات عينة الدراسة، كما بلغت قيمة ف 7.440 عند درجة حرية 3 
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ومستوى معنوية 0.00 والذي هو دال إحصائيا، وبناًء على ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل 
اجلزائرية  املرأة  هوية  انعكاسات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  على  ينص  والذي 

االفتراضية على األنا الواقعية باختالف احلالة االجتماعية.

جدول رقم )24( يبني اختبار LSD لتحديد موقع الفروق في احلالة االجتماعية

احلالة 

االجتماعية

طالبةتلميذةموظفة

املعنويةالفرق بني املتوسطاتاملعنويةالفرق بني املتوسطاتاملعنويةالفرق بني املتوسطات

0.350.130.690.000.310.17ربة بيت

0.340.150.670.00//موظفة

1.010.00////تلميذة

كما هو مبني في اجلدول أعاله، بلغ الفرق بني املتوسطات ما بني ربة بيت وتلميذة 0.69 عند 
عند  وطالبة  موظفة  بني  ما   0.67 بلغ  كما  إحصائيا،  دال  هو  والذي   0.00 معنوية  مستوى 
ما بني  والذي هو مقبول   0.00 1.01 عند مستوى معنوية  بلغ  فيما   ،0.00 مستوى معنوية 
االفتراضية  اجلزائرية  املرأة  انعكاسات هوية  الفروق في  فإّن موقع  وبالتالي،  تلميذة وطالبة. 
على الواقعية باختالف احلالة االجتماعية يكمن ما بني التلميذات والطالبات، باإلضافة إلى 

التلميذات وربات البيوت كما يكمن ما بني املوظفات والطالبات.

نتائج البحث:
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ميكن تلخيصها في اآلتي:

 يستخدمن 	 املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  اجلزائريات  النساء  أن 
الفايسبوك ألكثر من 05 مرات في اليوم مبتوسط حسابي )3.56(.

 أكثر 	 املدروسة غالبا ما تقضي  العينة  اجلزائرية من خالل مفردات  املرأة  أن 
من ساعتني في استخدام الفايسبوك مبتوسط )3.85( ونادرا ما يستخدمنه 

ألقل من ساعة أو طوال اليوم.
 أن النساء اجلزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة دائما ما يستخدمن 	

حسابا واحدا على الفايسبوك مبتوسط )4.70(.
 يستخدمن 	 املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  اجلزائريات  النساء  أن 

واملوضة  الطبخ  عالم  مستجدات  ملسايرة  األولى  بالدرجة  الفايسبوك 
الضغوطات  من  الهروب  لغرض  يستخدمنه  ما  وغالبا   )4.31( مبتوسط 
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االجتماعية والنفسية مبتوسط )3.73( واكتساب املعرفة مبتوسط )3.59(.
 أن املرأة اجلزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة غالبا ما تستعمل اسما 	

مستعارا على حسابها في الفايسبوك مبتوسط )3.77( ودائما ما تستعمل 
صورة مستعارة على حسابها في الفايسبوك مبتوسط )4.84(.

 تستعمل 	 ما  غالبا  املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  اجلزائرية  املرأة  أن 
االسم املستعار بغرض التحفظ من إظهار االسم احلقيقي بالدرجة األولى 
مبتوسط )3.84( يليها في الدرجة الثانية احترام العادات والتقاليد السائدة 

في اجملتمع مبتوسط )3.75(.
 تستعمل 	 ما  دائما  املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  اجلزائرية  املرأة  أن 

بالدرجة  والتقاليد السائدة في اجملتمع  الصورة املستعارة احتراما للعادات 
الثانية غرض التحفظ من إظهار  األولى مبتوسط )4.36( يليها في الدرجة 

الصورة احلقيقية مبتوسط )4.33(.
 أن املرأة اجلزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة أحيانا ما تستعمل صورا 	

لفنانات أو ممثالت على حسابها في املقام األول مبتوسط )3.17(.
 يقدمن 	 ما  نادرا  املدروسة  العينة  مفردات  خالل  من  اجلزائريات  النساء  أن 

معلومات صادقة في حسابهن على الفايسبوك مبتوسط )2.50(.
 أن السبب األول لعدم تقدمي املرأة اجلزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة 	

العادات  يعود الحترام  الفايسبوك  الصادقة على حسابها في  للمعلومات 
استغالل  من  اخلوف  يليه   )3.70( مبتوسط  اجملتمع  في  السائدة  والتقاليد 

املعلومات من قبل املتصيدين على الشبكة مبتوسط )3.49(.
 أن النساء اجلزائريات من خالل مفردات العينة املدروسة راضيات كل الرضا 	

عن الهوية االفتراضية التي صنعنها في الفايسبوك مبتوسط )4.36( ويرجع 
ذلك لكونها تعبرعن الهوية التي متنْينها في اجملتمع مبتوسط )3.57(.

 أن املرأة اجلزائرية من خالل مفردات العينة املدروسة حققت بالدرجة األولى 	
الدرجة  في  يليها   )4.82( مبتوسط  معها  والتفاعل  املستجدات  متابعة 
الثانية مشاركة اجملموعات النسوية القضايا التي تهمهن مبتوسط )4.26(.

 	 )3.91( مبتوسط  الواقعية  الهوية  على  االفتراضية  الهوية  تؤثر  ما  غالبا 
ويتجسد هذا التأثير في خلق مشكل في تنظيم الوقت واألشغال.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية 	
على الواقعية باختالف العمر.
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 يكمن موقع الفروق ما بني فئة أقل من 20 سنة ومن 20 إلى 30 سنة وكذلك 	
ما بني الفئتني أقل من 20 سنة وأكثر من 30 سنة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في انعكاسات هوية املرأة اجلزائرية االفتراضية 	
املستويني  بني  ما  تكمن  والتي  التعليمي  املستوى  باختالف  الواقعية  على 

الثانوي واجلامعي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في انعكاسات املرأة اجلزائرية االفتراضية على 	

الواقعية باختالف احلالة االجتماعية.
 وربات 	 التلميذات  والطالبات،  التلميذات  بني  ما  الفروق  موقع  يكمن  كما 

البيوت، وما بني املوظفات والطالبات.
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املراجع:

بتاريخ ( 1) استرجاعه  مت   ،http://mawdoo3.com الشخصيات،  تعدد  اضطراب  الدويكات،  سناء 

:2018/01/12 على الساعة:21:22.

شريف درويش اللبان، تكنولوجيا االتصال قضايا معاصرة )التأثيرات السياسية واالجتماعية ( 2)
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استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية

 لتعزيز صورة املنظمات غير احلكومية
أ.حسن فقيه

 اجلامعة اللبنانية

Abstract:
Even though social media has been recognized as one of the most promising 
medium, there is lack of understanding the role of social media in building image 
of an organization. The aim of this paper is to clarify the role of social media in 
enhancing the image of non-governmental organizations and to find out the role of 
social media in promoting the quality of its work. This paper will also show how 
non-governmental organizations may have good management of these platforms, 
and how to have a continuous activation of their presence through these means.

مقدمة:
أصبحت وسائل اإلعالم االجتماعية اليوم أداةً أساسية تُستخدم للمساهمة في رفع مستوى 

املنّصات  هذه  احلكومية  غير  املنّظمات  وتبنّت  اخليريّة.  النشاطات  وزيادة  االجتماعي  الوعي 

استخدامها  عن  فضالً  واملانحني  واملؤيّدين  الداعمني  مع  والتواصل  الرقمي  العصر  ملواكبة 

إلظهار وحتسني صورتها.

تقوم  خاللها  من  التي  االتصال  وقنوات  أدوات  من  واحدة  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  تعتبر 

الهدف  الرسالة لتحقيق  نقل  يتم  األداة  وأخبارها. فمن خالل هذه  املنظمة بنشر رسائلها 

ذو  “شارع  كـ  أكثرُ  أنها  في  التقليدية  الوسائل  الوسائل عن  وتختلف هذه  اجلمهور(.  )بلوغ 

اجتاهني”، إذ جتاوزت مرحلة تقدمي الرسائل إلى مرحلة إجراء وتقاسم وتبادل احملادثات وساهمت 
بتطوير اجملتمع باعتبارها منصة لتبادل اآلراء واألفكار بني العديد من األفراد.1

وتستخدم هذه الوسائل أيضاً لبناء العالمة التجارية )الصورة(، فهي تسمح للمستخدمني 

فنسبة  عليه،  يعلقون  أو  ينشئونه  أو  يشاركونه  أو  يشاهدونه  الذي  باحملتوى  التحكم  في 

1- Adapted from O’Sullivan, G.A., Yonkler, J.A., Morgan, W., and Merritt, A.P. A Field Guide to 
Designing a Health Communication Strategy, Baltimore, MD: Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health/Center for Communication Programs, March 2003



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال
35

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

اإلعالم  وسائل  مع  باملقارنة  لالستهداف  وقابلة  كبيرة  بدرجة  للقياس  قابلة  االستخدام 
التقليدية. ومن ميزات هذه الوسائل أيضاً هي التكلفة املنخفضة أو غير املوجودة واملقدار 
الصغيرة  املنظمات  أمام  اجملاالت  من  الكثير  يفتح  ما  لوجودها  الالزمة  املوارد  من  القليل 

الستخدامها في بناء صورة جيدة لها.1
فوفًقا ملونترو توريس، أتاحت وسائل اإلعالم االجتماعية الفرصة للجمهور للتحدث بشكل 
مباشر مع املنظمات املعنية باخلدمة التي يقدمونها، هذا النوع من التفاعل الشخصي قد 
يؤدي إلى تعزيز والء اجلمهور جتاه العالمة التجارية التي تشاركهم بنشاط في احملادثات عبر 
الشبكات االجتماعية2. ويعتبر افرامي توربان أنه باستخدام هذه الوسائل ميكننا الوصول إلى 

الهدف احملدد بدقة أكثر3.
بدأت املنظمات غير احلكومية ألول مرة بتجربة وسائل اإلعالم االجتماعية عام 2003 من خالل 
استخدام املدونات. في ذلك الوقت، كان التدوين حتواًل جذريًا في استراتيجية احملتوى وكان يُعد 
خطرًا على منظمة غير حكومية أن تفتح اجملال في منّصاتها للتعليق العام.4 وأثّر بروز وسائل 
اإلعالم االجتماعية بشكل كبير على املنّظمات منذ انطالقها )برنامج “ماي سبايس” في عام 
2003، وفيسبوك عام 2004، ويوتيوب عام 2005 ، وتويتر في عام 2006( باألخص مع عدم وجود 

تكلفة مادية الستخدام هذه املنصات في ذلك الوقت.
فقد تبنّت املنّظمات هذه املنّصات ملواكبة العصر الرقمي والتواصل مع الداعمني واملؤيّدين 
تقرير أصدرته منظمة  عن استخدامها إلظهار وحتسني صورتها. فبحسب  واملانحني فضالً 
أّن هناك  “نونبروفيتس تيك فور غود” )Nonprofits Tech For Good( بداية سنة 2018، تبنّي 
الدول  في  املنظمات  بني  االجتماعية  اإلعالم  ووسائل  اإلنترنت  استخدام  في  كبيرة  فجوة 

الغربية واملنظمات في الدول النامية.
هذا وكشف التقرير الذي قام على استبيان شمل 5352 منظمة من 164 بلداً، أّن 92% من 
املنظمات لديها موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت و87% من هذه املواقع مالئمة لالستعمال 
عبر اجلوال، وما يقارب الـ 72% من األشخاص الذين قاموا بتعبئة االستمارة اعتبروا أّن وسائل 
هذه  من   %  11 فقط  ولكن  )التبرعات(،  األموال  جمع  عملية  في  فّعالة  االجتماعية  اإلعالم 

1- Joshi, U. (2018). Using Social Media to enhance Your NGO Visibility.. [online] Funds for 
NGOs. Available at: https://www.fundsforngos.org/featured-articles/using-social-media-enhance-
ngo-visibility/ [Accessed 7 Jul. 2018].
2- Montero Torres, R. 2015. Las Redes Sociales en la Empresa. IT Campus Acad-emy.
3- Turban, E., King, D., Lee, J.K., Liang, T.-P., Turban, D.C. 2015. Electronic com-merce: A 
Managerial and Social Networks Perspective. Cham: Springer.
4-
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املنظمات قادرة على توظيف أو استخدام متخصصني في وسائل اإلعالم االجتماعي بدوام 
جزئي أو بدوام كامل، وأن 15% منهم يعتمد على عمل املتطوعني.

على  خاصة  صفحة  متلك  االستطالع  في  املشاركني  من   %93 املذكور،  للتقرير  ووفقاً 
“الفيسبوك” يبلغ فيها عدد املعجبني )likers( حوالي 5700 للمنظمات الصغيرة و128000 
للمنظمات الكبيرة. ويبني التقرير أن 77% من هذه املنظمات لديها صفحة خاصة على “تويتر” 
للمنظمات  وحوالي 66000  الصغيرة  للمنظمات   )followers( متابعاً  يتابعها حوالي 3332 
الكبيرة. هذا وكشفت الدراسة أن 75% من املنظمات تقوم بإرسال أخبارها وآخر حتديثاتها 

عبر رسائل البريد اإللكتروني.1

من خالل بحثنا هذا، سنسلّط الّضوء على وسائل اإلعالم االجتماعية، باإلضافة إلى كيفية 
استخدامها في تعزيز نوعية العمل وبناء صورة جيدة للمنظمات غير احلكومية.

املاليني  إلى  الوصول  من  املنّظمات  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  وباألخص  اإلنترنت  لقد مكّن 
والعكس بالعكس، ممّا ساهم بربط بعضهم ببعض. فوسائل التواصل االجتماعي هي عبارة 
الهدف  مختلفة،  أساسية  اجتماعية  إجراءات  توّفر  قد  التي  املواقع  يشمل  مصطلح  عن 
في  العالم،  أنحاء  جميع  في  ينتشر  كبير  بجمهور  االتصال  هو  استخدامها  من  الرئيسي 

غضون جزء من الثانية لنشر مختلف الرسائل اخلاصة باملنظمة.
لكن قبل الدخول في مسألة وسائل اإلعالم االجتماعية، هناك بعض األسئلة الرئيسية 

التي يجب أن تُسأل الستخدام هذه الوسائل بشكل فّعال من أجل تعزيز نوعية العمل.

1 - ملاذا تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية في تعزيز نوعية العمل؟
	 االجتماعيني واألخصائيني  احملتملني  املانحني  إلى  الوصول  في  الوسائل  هذه  تساعد 

كل  ويُعد  االجتماعي.  للتفاعل  منصة  األساس  وهي في  املستخدمني  من  وغيرهم 
منشور )Post( فرصة للتحسني واالستثمار. فعندما تكّون قاعدة من املتابعني، ستتوّفر 
للمنظمة إمكانية الوصول إلى جمهور جديد، باإلضافة إلى اجلمهور املستهدف دون 
أن ننسى اجلمهور املتواجد، الكّل في وقٍت واحد؛ كما يتوجب عليها أن تكون قادرة على 
التفاعل مع كل الفئات املذكورة. يُعد كل منشور أو صورة أو مقطع فيديو أو تعليق 

1- Techreport.ngo. (2018). http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.
pdf. [online] Available at: http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.
pdf [Accessed 16 Jun. 2018].
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تشاركه، فرصًة لشخص ما للردّ، وكل ردّ فعل ميكن أن يؤدي إلى زيارة موقع، وفي نهاية 
املطاف تعزيز العمل. فإن نشر املنتج أو العمل على هذه املواقع يساعدها على الوصول 
إلى عددٍ كبير من املستخدمني. هؤالء املستخدمون ميكن أن يكونوا على اطالع ومعرفة 
إلى هؤالء املستخدمني اجلدد عن طريق  الوصول  أو مستخدمني جدداً. وميكن  بعملك 

النشر على هذه املواقع.
	 ،معظم مواقع وسائل اإلعالم االجتماعية لديها ميزة االكتشاف. ومن خالل هذه امليزة

عندما يبحث املستخدم أو يعّلق على شيء ما أو يحب/ يتفاعل )like( مع نوع معنّي 
من احملتوى، فإّن املوقع يبحث عن وظائف أو محتوى مماثل ويقترحه على املستخدم من 
أجل احلصول على انطباع أفضل عند املستخدمني؛ مما يوّفر منصة متكن املستخدم من 

الوصول إلى منظمة ال يعرف عنها شيئاً، من خالل اهتمامه باحملتوى اخلاص بها. 
	 لديه املستخدم  كان  إذا  أي  املستخدمني،  فعل  ردود  إلى  موّجهة  بإجراءات  تقوم  هي 

اإلعالم  وسائل  فإن  باملنّظمة،  اخلاص  احملتوى  أو حتى  اخلدمة  أو  املنتج  مالحظات حول 
االجتماعية هي مكان ممتاز للمستخدمني للحصول على اتصال والتواصل معها. وهذه 
قابلة  أيضاً  الّتعليقات، هي  النشطة على  السريعة  واالستجابة  السريعة  اإلجراءات 
للعرض على املستخدمني اآلخرين، فهذا ما يسمح مبشاركة نفس النوع من ردود الفعل. 
بالتالي، إن كافة فئات اجلمهور تدرك أيضاً الردّ على ردود الفعل. وقد أظهرت الدراسات أن 
املستخدمني يقّدرون املنظمات التي تستجيب للتغذية املرتدة )Feedback( وال يتردّدون 
في التفاخر عبر اإلنترنت بأي شخص يستمع إليهم ويتواصل معهم لالستفسار عن 

تعليقاتهم، والعكُس بالعكس. 
	 ،بها اخلاصة  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  تدير  من  املنظمة هي  كانت  إذا  هي مجانية. 

ميكنها إدارة حملة عبر هذه الشبكات االجتماعية بكلفة مقبولة. وإذا كانت تتعاون 
مع مؤسسة أو وكالة  متخّصصة على اإلنترنت فبذلك، تقوم باستثمار سوف يعود 
بنتائج إيجابية عليها. وفي حال كانت املنظمة ال متتلك الشخص املناسب الذي ميتلك 
تتعاقد مع  أن  اإلنترنت، فعليها  الناس عبر  للتفاعل مع  املتخصصة  الكتابة  مهارات 
متخّصصني في اجملال وهي الطريقة األمثل للنجاح، ألن نشر محتوى ضعيف أو نقل 
نوع خاطئ من الرسائل على مواقع اإلعالم االجتماعية ميكن أن يؤثر تأثيراً خطيراً على 

الوجود الرقمي للمنظمة.
	 اإلعالم وسائل  فإن  باملنظمة،  اخلاص  الويب  موقع  زيارات  عدد  زيادة  من  متكّن  هي    

املوقع  على  النشاط  حركة  لزيادة  كبير  ومولّد  أساسّي  سبب  أيضاً  هي  االجتماعية 
املنظمة  موقع  من  آخر  ومحتوى  فيديو  ومقاطع  منشور  مشاركة  فعند  اإللكتروني. 
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على الويب، فإن ذلك يعطي جمهورها سبباً للنقر على الويب وزيارة موقعها. من هنا، 
إجراءات عند دعوتهم  اتخاذ  أجل  الزوّار من  الفرصة إللهام هؤالء  املنظمة  لدى  يكون 
لالشتراك في القائمة البريدية اخلاصة بها، أو االتصال بها ملعرفة املزيد حول اخلدمات 
األشخاص  عدد  إلحصاء  متخّصصة  ببرمجيات  االستعانة  لها  وميكن  تقّدمها،  التي 

الذين يزورون املوقع اإللكتروني عبر هذه الوسائل.1

2 - كيف تستخدم املنظمة وسائل اإلعالم االجتماعية لتعزيز عملها؟
	 العديد من باملنظمة بشكل مناسب. هناك  اخلاصة  احملتوى  الهدف وخطط     حتديد 

األهداف التسويقية أو الترويجية التي ميكن للمنظمة من خاللها إنشاء املزيج املُراد، 
سواٌء من ناحية بناء الوجود على اإلنترنت، أو من ناحية التواصل مع اجلمهور القدمي أو/ 
و احلالي، إليجاد مستخدمني جدد أو ببساطة مواكبة املزاحمة/املنافسة. وقبل البدء 
املُراد حتقيقها،  باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية، يجب إعداد قائمة من األهداف 

وعلى هذه األهداف أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق. 
	 البدء ببطء. إذا كانت املنظمة تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية ألول مرّة من أجل   

تعزيز عملها، فعليها البدء ببطء، كي ال يصبح هناك إرباك في العمل بسبب الوجود 
الكبير ملنّصات مواقع وسائل اإلعالم االجتماعية. في هذه احلالة، تبدأ املنظمة باختيار 
اثنتني فقط من مواقع منصات الشبكات االجتماعية، بحيث تكون  أو  منّصة واحدة 

قادرة على فهم األساسيات والبدء بالعمل بشكل تدريجي.2
وهذه قائمة ببعض مواقع التواصل اإلجتماعي:

الفيسبوك: يوجد ماليني من الناس يستخدمون الفيسبوك كل يوم ملواكبة األصدقاء، 	 
وحتميل عدد غير محدود من الصور، وأشرطة الفيديو، وغيرها من النشاطات.3

في 	  متعددة  وأجهزة  شبكات  عبر  تعمل  التي  القصيرة  الرسائل  خدمة  هي  تويتر: 
الناس مبتابعة املصادر األكثر أهمية لهم للوصول  العالم، حيث يقوم  أنحاء  جميع 

1- Joshi, U. (2018). Using Social Media to enhance Your NGO Visibility.. [online] Funds 
for NGOs. Available at: https://www.fundsforngos.org/featured-articles/using-social-media-
enhance-ngo-visibility/ [Accessed 7 Jul. 2018].
2-  Joshi, U. (2018). Using Social Media to enhance Your NGO Visibility.. [online] Funds 
for NGOs. Available at: https://www.fundsforngos.org/featured-articles/using-social-media-
enhance-ngo-visibility/ [Accessed 7 Jul. 2018].
3- Di Capua, I. (2012). A Literature Review of Research on Facebook Use. The Open 
Communication Journal, 6(1), 37-42.
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إلى املعلومات.1
إنستاجرام: هو أحد التطبيقات التي تسمح بتبادل الصور مع املتابعني والّتعليق على 	 

املشاركات. كما يسمح إنستاجرام مبشاركة تلك املنشورات عبر الفيسبوك وتويتر.2
لينكيدين: هي شبكة مترابطة مكونة من أكثر من 36 مليوناً من املهنيني ذوي اخلبرة 	 

أفضل من  االستفادة بشكل  أن يساعد على  املوقع ميكن  العالم.  أنحاء  في جميع 
الشبكة املهنية ومساعدة الناس للثقة باملنظمة اخلاصة بك.3

	 التعرّف على ميزات التطبيقات واملواقع. يجب معرفة كيفية تشغيل التطبيق واملوقع 
بطرق  تختلف  لكنّها  املشتركة،  القواسم  من  الكثير  منّصة  فلكل  اختياره،  مت  الذي 
هاّمة يجب معرفتها، باإلضافة إلى ضرورة معرفة كيفية احملافظة على إعدادات األمن 

والسريّة للحساب قبل الكشف عنه للجمهور.
	 استخدام البيانات واحلقائق جنباً إلى جنب، مع ذكر نبذة عن املنظمة وأفضل املمارسات

والتأكد من استخدام احلقائق واألرقام املتعلقة بها، إذ تعتبر املصداقية من أهم الركائز التي 
ستساعد املستخدمني على فهم القضية االجتماعية التي تتبناها وتعاجلها املنظمة.

	 التناسق، فمن الضروري أن يكون هناك خطة للوقت )جدول زمني( الستخدام وسائل
اإلعالم االجتماعية. إن املّدة  احملددة تعود إلى املنظمة، لكن، يجب التنبه إلى ضرورة أخذ 
األمور على محمل اجلد؛ إذا كان هناك نشاط على أساس يومي أو أكثر من نشاط يومياً. 
عطلة  واحد،  ليوم  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  استخدام  عدم  للمنظمة  ميكن  نعم، 
اجليد. لكن يجب عليها  دون تهديد وضعها  الراحة  أخذ قسط من  أو  نهاية األسبوع 

التفاعل من وقت إلى آخر وإاّل فإنها لن تؤخذ على محمل اجلد.
	 أسرع بشكل  يستجيب  فاملشاهد  املرئي،  احملتوى  من  مستمر  تدفق  على  احلفاظ 

للمحتوى املرئي من احملتوى املكتوب. لذلك، فإّن احتواء املنشور على احملتوى املرئي إضافًة 
إلى احملتوى املكتوب أمرٌ مهم. على سبيل املثال، ميكن إضافة صورة مع شرح صغير مع 
وصلة إلى املوقع مع محتوى متقن. فالصور البصرية وقصص الفيديو دائماً تخلق فهما 

أفضل للمشروع وبالتالي تؤثّر على املزيد من الناس لالتّصال باملنظمة. 
	 ،إدخال قسم للتبرع. يجب االستفادة من منّصة افتراضية لدعم جهود جمع التبرّعات

فوجود زر التبرع على امللف الشخصي االجتماعي، يؤدي إلى زياة املساهمة من الناس 
املتحّمسني للقضية، وبالتالي زيادة جناح جمع التبرّعات عبر اإلنترنت.

1- Kwak, H., Lee, C., Park, H., & Moon, S. (2010). What is Twitter, a social network or a news 
media? Proceedings of the 19th international conference on World wide web - WWW ‘10.
2- Afandi, A. (2018). Instagram and Tourism Promotion.
3- Wallwork, A. (2014). USING LINKEDIN. CVs, Resumes, and LinkedIn, 173-184.
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	 العالم في  احلقيقي،  العالم  في  احلال  هو  كما  عليه،  التعليق  أو  احملتوى  مشاركة 
ميكن  مختلفة.  بطرق  يساعد  العالم  هذا  في   )Network( شبكة  فبناء  االفتراضي، 
للمنظمة البدء في بناء شبكة من خالل مشاركة وتقدير محتوى اآلخرين. إن وسائل 
اإلعالم االجتماعية متبادلة جداً. الناس يالحظون ويقدرون ذلك عندما تأخذ من الوقت 
يعود  أن  املرجح  ومن  ذلك  إلى  وما  الفيديو،  وأشرطة  والصور  منشوراتهم  ملشاركة 
بالفائدة على املنظمة. ليس فقط املشاركة، ولكن الّتعليق على محتوى اآلخرين ميكن 

أن يساعد على بناء سمعة في وسائل اإلعالم االجتماعية.1
التخطيط  ويجب  داخلي،  محتوى  هو  اإلنترنت  على  احملتوى  أن  إلى  دائماً  االنتباه  يجب  إذاً، 
وقوية  وسائل عظيمة  االجتماعية هي  اإلعالم  وسائل  إن  النشر.  قبل  احملتوى  إلى  والوصول 
للوصول إلى الناس اليوم وكل يوم، وبالتالي ينبغي استخدامها بحذر وبطريقة موجهة خللق 

صورة إيجابية للمنظمة.

3 - ملاذا يعتبر استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية مهماً للمنظمات؟
	.تساعد األشخاص في العثور على املنظمة، وإيصال رسالتها، ومتييزها عن اآلخرين
	 في مختلف مجاالت الشخصية  الروابط  وتشجع  للمنظمة  اإلنساني  الوجه  تُظهر 

العمل.
	.متكن من متابعة القضايا والرأي العام واألخبار، واالستجابة السريعة
	 تتيح للمنظمة دعم تبادل املعارف بني األقران والتعلم حول القضايا األساسية اخلاصة 

بها، ما يعني توفير فرص تعليمية منخفضة الكلفة.
	2.تفتح مجال اتصال بجهات مانحة جديدة

إن الهدف الرئيسي من استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية هو حتسني التفاعل لدى اجلمهور، 
باإلضافة إلى خلق صورة جيدة عن املنظمة )عالمة جتارية في مجال عملها(. فوفًقا لبوزين، تعد 

وسائل التواصل االجتماعي مهمة “للوصول للعالمة التجارية واالستحواذ واالحتفاظ” بها.3 

1- MENAHRA (2017) Guidelines on: Developing Communication Strategies for Harm 
Reduction , 1st edn., Lebanon: .
2-  Jeffrey, K. (2011). Using Social Media to Enhance NGO Impact. NGO Connect.
3- Pozin, I. 2014. [Web page] Small Business Expert: Answers To Your Five Biggest  Social 
Media Branding Questions. Forbes. [Ref. 2 Jul. 2018]. Available at:  http://www.forbes.com/
sites/ilyapozin/2014/11/07/small-business-expert-answers-to-your-five-biggest-social-media-
branding-questions/
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ولالستفادة من قوة وسائل اإلعالم االجتماعية من أجل بناء صورة جيدة، حتتاج املنظمة إلى 
هذا  خالل  فمن  الوسائل.  هذه  عبر  باستمرار  حضورها  وتفعيل  الوسائل  لهذه  جيدة  إدارة 
احلضور الفعال ميكن للمنظمة لفت نظر اجلمهور وجعله يتابعها باستمرار ويشاركها في 
أنشطتها. ومن خالل تقدمي محتوى جيد ومثير الهتمام املستخدمني، فإنها تستطيع جذب 
الوالء  تعد مفيدة جًدا في خلق وصيانة  االجتماعي  التواصل  أيضاً، فوسائل  جمهور جديد 

للعالمة التجارية من خالل إدارة العالقات مع املستخدمني.
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دور املنظمات النسوية
 في تغيير واقع املرأة اللبنانية وتعزيز مشاركتها السياسية

د.هيفاء محي الدين سالم 

معهد العلوم االجتماعية - اجلامعة اللبنانية 

 Abstract:
 The Civil Campaign for Electoral Reform, which includes Lebanon’s main
 women’s organisations, has worked exhaustively over the years to pressure
 politicians to pass a fair election law and to lobby public opinion in supporting
 key electoral reforms.
 The dire situation of women’s political representation and their inferior human
 rights vis-a-vis men has not galvanized a women’s movement outside urban elites
to pressure MPs and political leaders in their local constituencies.
 Women activists and scholars came together recently to discuss why so few
 women are active in Lebanese politics. They quickly concluded that the constraint
 was not the lack of able women candidates for office – but rather a tangled web
 of legal, social, financial, and political barriers in deeply patriarchal society that
discriminated against women entering the public political sphere.
 Barriers to women in Lebanese politics were also seen to be part of wider
 discriminations and inequities in other fields of Lebanese public life, though
 possible breakthroughs to overcome some of these were also discussed -- including,
most notably for women in politics, quota systems.   
 In this paper, we will discuss efforts deployed by activits women affiliated to some
 Lebanese organizations to face the patriarchal structures of the Lebanese society.
 Opportunities to affect change of the current level of women’s participation will
 be highlighted and conclusions will be drawn to point out the obstacles preventing
 these women’s organizations to attain a fair Lebanese women’s political
representation.
 Keywords: political participation, women, gender studies, feminist organisations,
Lebanon.

مقدمة:
وبناء  والزراعة  الصيد  الرجال  احلياة للجميع، شاركت  العالم، مهدت  إلى  احلياة  املرأة أهدت 
اجليوش،  ورغم دورها البارز في احلياة العامة منذ قدمي الزمان ظلت هناك أطروحات وجداالت 
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فكرية بعينها مثل: قضية قصر دور املرأة على اجملال اخلاص، أي لرعاية املنزل ووظيفة اإلجناب، 
واالهتمام باألسرة واألوالد.

وقد أشارت كثير من كتابات الفكر السياسي إلى ضرورة ابتعاد املرأة عن السياسة استنادا 
إلى طبيعتها البيولوجية، منهم أفالطون وأرسطو. وعلى اجلانب اآلخر، جند أنصار حترر املرأة 
أكد في كثير من كتاباته  الذي  ومنهم »جون ستيوارت ميل«  العام،  اجملال  في  ومشاركتها 
وحتديدا »كتاب خضوع املرأة« على ضرورة حترير املرأة، وأن يكون لها حق املواطنة وعلى أهمية 

حتقيق املساواة بني اجلنسني )فراج، 2017(.
قامت احلركات النسائية للمطالبة بحقوق املرأة االجتماعية، االقتصادية والسياسية وعدم 
التمييز بينها وبني الرجل في مجتمع طغت عليه العقلية التقليدية الذكورية البطريركية. 
عادة ما يراد للحركات النسائية أن تكون في صدارة التغيير االجتماعي التحرّري. لكنّها تواجه 
في لبنان صعوبة في التأثير والتعبئة وإحداث التغيير االجتماعي املنشود. فاملنظمات غير 
احلكومية، بشكلها املؤسساتي الطاغي، تبدو أكثر استقراراً واستفادةً من التمويل الدولي 
واعتماداً على املهنّيني من أصحاب االختصاص واملهارات. ومع ذلك، فإنها تفتقر هيكلياً إلى 
القدرات التعبوية نفسها، إذ إنّها تدار من قبل »نشطاء« محترفني ومحترفات يستهدفون 
شرائح محددة وينفذون مشاريع معينة. في املقابل، تصبو احلركات النسائية إلى استقطاب 
عددٍ كبيٍر من األشخاص حول هدف مشترك، سعياً وراء التأثير في التغيير االجتماعي )متري، 

.)2015
هذه احلركات النسوية ليست وليدة اليوم وال الصدفة، ولها امتداد زمني وتاريخي في لبنان، 
إال أن دورها بدأ ما قبل احلرب األهلية وخاللها )1975-1990م( مقتصراً على األعمال اخلدمية 
أهدافاً  حتمل  التي  اجلمعيات  تؤسس  أو  تنخرط  لم  وهي  عام،  بشكل  االجتماعية  والرعاية 
نسوية إال في مرحلة الحقة من احلرب األهلية، وبالتحديد أثناء التحضير ل«مؤمتر بكني« عام 

1994م )القاطرجي، 2007(.
)منذ  األخيرة  السنوات  مدى  على  املرأة  بحقوق  اإلعتراف  في  ملحوظا  تقدما  لبنان  سّجل 
املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو، 1996(، وترجم 
ذلك من خالل تعديل عدد من القوانني اجملحفة بحق املرأة وإقرار قوانني أخرى ترسي نوعا من 
املساواة والتوازن في احلقوق بني الرجل واملرأة. متثلت مطالب الهيئات واملنظمات النسوية في 
العقوبات  قانون  وبعض مواد  االجتماعي،  والضمان  العمل  قوانني  بتعديل بعض مواد  لبنان 

اللبناني )جرائم الشرف، أحكام الزنى، اإلجهاض، االعتداء على العرض، البغاء(.
أو  معدلة  غير  حالها،  على  املرأة  بحق  املنصفة  غير  القوانني  من  مجموعة  بقيت  باملقابل، 
ملغاة، وأبرزها قوانني األحوال الشخصية، قانون اجلنسية، مع العلم أّن إقرار الكوتا النسائية 
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يضمن متثيل املرأة في الندوة البرملانية بنسبة %30.
التقدم احملقق لم يكن ليتم لوال حركات ونضاالت املنظمات النسوية في لبنان التي كانت 
ناشطة في اآلونة األخيرة، السيما فيما يتعلق بالضغط على املؤسسات التشريعية واإلدارية 
يقوم  والتي  سيداو  اتفاقية  بنود  جميع  تطبيق  على  حلثها  منها  محاولة  في  والقضائية 
عمل املنظمات اللبنانية من أجل تطبيقها على محورين. احملور األول: محلي، يتعلق بتطبيق 
بتقدمي  يتعلق  دولي،  الثاني:  واحملور  لبنان،  في  عنها  التحفظات  رفع  على  والعمل  االتفاقية 
التقارير لألمم املتحدة حول مدى التزام احلكومة اللبنانية بتطبيق هذه االتفاقية )القاطرجي، 

.)2007
تنقسم اجلهات التي تهتم بقضايا املرأة إلى قسمني: منظمات رسمية ملحقة باملؤسسات 
احلكومية ومنظمات غير رسمية أو غير حكومية، وهي بدورها تختلف فيما بينها من حيث 

األهداف واألدوار.
الشؤون  وزارة  بينها:  ومن  املرأة،  بقضايا  املعنية  احلكومية  املؤسسات  وهي  األول:  القسم 
الشؤون  مصلحة  في  للمرأة  خاصة  دائرة  هيكليتها  ضمن  خصصت  التي  االجتماعية 
األسرية، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية التي أنشئت عام 1998م، والتي من 
بني أهدافها رفع التحفظات عن االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، ومحو األمية  تزال مجحفة بحق  التي ال  القوانني  إلغاء  أو  أو تعديل  املرأة، واستحداث 

القانونية.
القسم الثاني: املنظمات غير احلكومية التي تعنى بقضايا املرأة، وتنقسم هذه املنظمات إلى 
ثالثة أنواع: املنظمات التي تعنى بحقوق املرأة بشكل عام، واملنظمات التي تعنى بقضية من 
قضايا حقوق املرأة، مثل العنف ضد املرأة أو تنظيم األسرة، وأخيراً املنظمات النسائية ذات 

املنحى الثقافي )القاطرجي، 2007(.
دور املرأة اللبنانية في احلياة السياسية ما زال محدودا، ولم تصل املرأة اليوم إلى املشاركة 
املرأة،  القرار، وهذا ناجت عن االصطدام بذهنية تبرز اإلنكار املنظم حلقوق  احلقيقية في صنع 
مرتكزة على األعراف والتقاليد السائدة حول مفهوم اجملتمع الذكوري وحول املوروث الثقافي 
اجلنسني.  بني  املساواة  حتقيق  أمام  أساسية  وعقبة  حتديا  يشكل  زال  ما  الذي  واالجتماعي 
في  تكمن  جتلياته  وأبرز  الوضع،  هذا  من حدة  يفاقم  لبنان  في  الطائفي  السياسي  النظام 
قانون االنتخاب الطائفي املذهبي الالدميقراطي الذي ال يعكس التمثيل الشعبي احلقيقي وال 

يوفر تكافؤ الفرص وخاصة بالنسبة للمرأة )مروة، 2006، صفحة 68(.
تنقسم هذه الورقة البحثية إلى أربعة محاور، فبعد عرض املقدمة املنهجية، تستعرض أبرز 
أهداف املنظمات النسوية املستطلعة وآليات عملها، قدرتها على التعبئة، جهودها باجتاه 
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تفعيل املشاركة السياسية للمرأة، فضال عن حتديد طبيعة العالقات التي نسجتها مع 
وإستثمارها إلحراز  العالقات  توظيف هذه  وإمكانية  أجنداتها  وتأثيرها على  املانحة  اجلهات 

تقدم على صعيد قضايا املرأة وحقوقها. 

* اإلجراءات املنهجية املتبعة:
- األهداف: تسعى هذه الورقة البحثية إلى:

· استكشاف دور املنظمات النسوية في إحداث التغير االجتماعي والتحقق 	
من قدراتها املادية، املعنوية والبشرية واجلهات التي تتعاون معها، وباملقابل 

تلك التي تواجهها ومتارس عليها الضغوط لتحقيق أهدافها. 
· تسليط الضوء على نشاطاتها، استمراريتها وعالقتها باملنظمات واحلركات 	

النسوية األخرى.
· مع 	 وتقاربها  اللبنانية  البطريركية  مع  امللتبسة  ارتباطاتها  عن  الكشف 

البنى  عن  بنفسها  النأي  ومدى  السياسي،  اجملال  في  املؤثرة  الشخصيات 
املهيمنة.

· في 	 املرأة  حق  دعم  حول  العام  الرأي  تعبئة  في  عملها  طبيعة  استطالع 
املشاركة السياسية في ظل مجتمع ذكوري بطريركي تعددي وطائفي.

- األهمية: تنبع أهمية هذه الورقة البحثية من طبيعة املوضوع نفسه الذي يطرح مقاربة 
وضع املرأة ومكانتها في اجملتمع انطالقا من املنظمات النسوية في ظل عالم متغير، متطور 
انعكس في زيادة الوعي ألهمية دور املرأة في اجملتمعات البشرية كافة وإن بدرجات متفاوتة، 
متظهر عامليا في خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030 والتي نصت في الهدف 5 
على »حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات« )UN، 2015(، مما حتم بالتالي 
كافة  على  وذلك  احلاصل،  التطور  مع  متاشيا  النسوية  املنظمات  عمل  طبيعة  في  تغييرا 

املستويات )األهداف، األجندات، البرامج وآليات العمل( للوصول إلى األهداف املنشودة. 
من  وعديدة  لتعبئة قطاعات مختلفة  النسوية  املنظمات  لبنان، جهدت  في  اإلشكالية:   -
اجملتمع اللبناني حول حقوق املرأة والعنف املوّجه ضدها، ولكنْ تنشط احلركات النسوية في 
أبوي )بطريركي( مقّسم طائفياً. فالنظام الطائفي يرى  ظل سياق مقّيد لعملها: مجتمع 
العوائل  وكذلك  الدينية  املذاهب  احلالة،  هذه  )في  احملددة  اجملموعات  من  كتشكيلة  اجملتمع 
املمتدة( ويختزل الفرد في هويته »األولية«، كما يقّوض عملية التمايز الفردي وتطوير هويات 
السلوك  حتدد  التي  السائدة  االجتماعية  واألعراف  القيم  أّن  إلى  باإلضافة  ويعّقدها،  أخرى 
االجتماعي، والصور النمطية املستمدة من املوروثات في العقل اجلمعي التي تكرس التمييز 
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في  القرار  صنع  عن  املرأة  إبعاد  يتم  حيث  السياسية،  البيئة  على  انعكست  اجلنسني  بني 
السلطتني التشريعية والتفيذية.

التي  القوانني  بعض  ووجود  املرأة  حقوق  لبعض  املقيض  العام  التشريعي  الوضع   ظل  في 
الضمان  العقوبات،  اجلنسية،  الشخصية،  األحوال  )قوانني   - التمييز ضدها  نوع من  تشكل 
االجتماعي، العمل، الوظيفة العامة، احملاكمات املدنية، قوانني التجارة والتوريث ... الخ(، فضال 
بكامله  اجملتمع  على  الضاغط  الطائفي  والواقع  السائدة  الذكورية  اجملتمعية  الثقافة  عن 
اجلندري  والتمييز  للالمساواة  املناهضة  النسوية  املنظمات  تعد حتركات  لم  باألخص،  واملرأة 
سهلة وميسرة، ال سيما على مستوى إحراز تقدم على مستوى املشاركة السياسية و صنع 

القرار والذي يعتبره الرجل حكرا عليه حصرا.

تنحدر من هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
للمرأة  االجتماعي  الواقع  تغيير  لناحية  النسوية  املنظمات  حققتها  التي  اإلجنازات  هي  ما 
اللبنانية عموما؟ ما هي أجنداتها، أولوياتها ودينامياتها؟ ما هي األساليب التي تعتمدها في 
حمالت التعبئة إلقرار قانون الكوتا النسائية؟ ما طبيعة العوائق والتحديات التي تواجهها 
للوصول إلى أهدافها؟ هل ارتبطت احلركة النسوية في لبنان بالغرب وبنشر القيم الغربية 
من خالل تنفيذ برامج ومخططات الدول الغربية املانحة واملمولة لهذه املنظمات احمللية غير 
احلكومية؟ ما هو موقعها من العالقة مع النظام البطريركي في لبنان؟ ما طبيعة العالقة 

التي تربط بعضها ببعض، هل هي عالقة تكامل أم تنافس؟

- الفرضيات : تطرح الورقة الفرضيات التالية:
· عدم توحيد اجلهود والتنسيق بني املنظمات النسوية يعيق التقدم على صعيد حتقيق 	

األهداف، السيما على صعيد تعزيز املشاركة السياسية للمرأة،
· اعتماد املنظمات النسوية على التمويل األجنبي يفرض عليها اتّباع أجندات الدول 	

املمولة مبا ال يخدم أحيانا قضايا املرأة اللبنانية وحقوقها.
- املنهج املتبع: اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ألنه يالئم طبيعة املوضوع، ويتيح مقاربة 
هذا  يساعد  احلالي،  املوضوع  في  احلاضر.  في  دقيقا  ووصفها وصفا  الظاهرة سوسيولوجيا 
لبنان،  في  النسوية  للمنظمات  املتقدمة  التنظيمية  والبنية  الهيكلية  فهم  على  املنهج 
إدراك  وبالتالي  بالرجل،  املرأة ومساواتها  وتتبع مطالبتها بحقوق  ويسمح برصد نشاطاتها 
العكس  على  أو  يسرع  قد  مما  اجملتمع،  على  املسيطرة  والقوى  العام  الرأي  في  تأثيرها  درجة 

يبطئ ويؤخر حتقيق املطالب. 
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تقنية  إلى  باالستناد  االجتماعي  التحليل  من  الورقة  هذه  تنطلق  املستخدمة:  التقنية   -
املقابلة املباشرة التي استخدمت فيها األسئلة شبه املوجهة ملقاربة واقع املرأة اللبنانية 
من  مجموعة  خاضتها  التي  التحركات  إثر  طرأ  الذي  والثقافي  االجتماعي  والتغير  اليوم 

املنظمات النسوية التي مت اختيارها كنموذج للدراسة. 
في  الناشطة  النسوية  املنظمات  في  الناشطات  من  عدد  مع  املقابالت  أجريت  العينة:   -
أسئلتنا.  عن  واإلجابة  للتعاون  وجتاوبا  استعدادا  التحديد،  وجه  أبدين،على  اللواتي  بيروت، 
سبب اختيارالناشطات املستطلعات يعود إلى بروز وتردد اسم املنظمات التي ينتمني إليها 
في وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة ومتيزها عن غيرها من املنظمات في تنظيم التحركات 

والنشاطات على األرض. 
وعليه، مت اختيار 6 منظمات نسوية، اختير من كل واحدة منها ناشطة وممثلة عنها. غالبا ما 
كانت املستطلعة هي رئيسة املنظمة. أجريت املقابالت مع الناشطات من: »اجمللس النسائي 
»اللجنة   ،»)RDLF( اللبناني  الدميقراطي  النسائي  »التجمع  أبعاد«،  »جمعية  اللبناني«، 
األهلية ملتابعة قضايا املرأة«1، و«جلنة حقوق املرأة اللبنانية«، »مؤسسة متكني املرأة«. اعتمد 
بني  امليدانية  الدراسة  أجنزت  املبحوثات.  اإلذن من  أخذ  بعد  الصوتي  التسجيل  املقابالت  في 

شهري آذار وآب من عام 2018.

- حتديد املفاهيم املتسقة بالورقة البحثية
- النسوية: كما يعرفها معجم أوكسفورد: »هي االعتراف بأن للمرأة حقوقًا وُفرًَصا مساوية 
للرجل«، وذلك في مختلف مستويات احلياة العلمية والعملية«، أما معجم »ويبستر«، فيعرفها 
بأنها: »النظرية التي تنادي مبساواة اجلنسني سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى كحركة 
سياسية إلى دعم املرأة واهتماماتها، وإلى إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاني منه« )خضر، 2013(.

»مجموعة من  بأنه  النسوية  النسوية« مفهوم  للدراسات  »نظرة  ملركز  دراسة  عرّفت  كما 
الرجال  بني  التفرقة  وأسباب  جذوره  لفهم  تسعى  التي  والفلسفية  الفكرية  التصورات 
والنساء، وذلك بهدف حتسني أوضاع النساء وزيادة فرصهن في كافة اجملاالت« )أحمد مصطفى، 

النظرية النسوية في موقع العلوم االجتماعية، 2011(. 
نستخلص من ذلك بأن النسوية مفهوم يقوم على االعتراف بحقوق املرأة ومساواتها بالرجل 

والقضاء على التمييز اجلندري ضدها.

1- بعد التواصل مع الناشطة د. أمان كبارة شعراني، واعتذارها عن إجراء املقابلة لدوافع صحية والدعوة إلى االّطالع على موقع 

املنظمة اإللكترونية اخملصص للجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة، مت الدخول إلى الرابط اإللكتروني حيث استخرجت املعلومات 

املتوفرة عن املنظمة املذكورة.                         
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- احلركة النسوية: هي حركة اجتماعية تتبنى قضية النساء في اجملتمع من منطلق القناعة 
بوجود خلل في ميزان القوى االجتماعية والسياسية بني الرجال والنساء وتقوم على الوعي 
والفعل. وتتشكل احلركة النسوية من األفراد واجملموعات واملنظمات التي تشترك في املوقف 

والهدف، وتعبر عن ذلك بالفكر والعمل )فراج، 2017(.
به  يقوم  الذي  بالنشاط  السياسية  املشاركة  مبدِإ  تعريُف  ميكن  السياسية:  املشاركة   -
املواطنون واملواطنات بقصد التأثير في عملية صنع القرار احلكومي، سواء أكان هذا النشاط 
فرديا أم جماعيا، منظما أم عفويا. ويتضمن املفهوم قدرة املواطنني على التعبير العلني عن 
آرائهم ومواقفهم والتأثير في عملية صنع القرار، إما من خالل خوض االنتخابات كمرشحات 
ومرشحني وتكوين النقابات واحلركات مبختلف أنواعها، أو من خالل انتخاب األحزاب واألفراد 

للمجالس التشريعية واحملليات والنقابات وغيرها من الكيانات التمثيلية )فراج، 2017(.
- التغير االجتماعي: يعتبر أنتوني غيدنز )Antony Gidens( أن »التغير االجتماعي هو حتول في 
البنى األساسية للجماعة االجتماعية أو اجملتمع، ويرى أن التغير االجتماعي هو ظاهرة مالزمة 

على الدوام للحياة االجتماعية«. 
الزمن،  في  ملحوظ  »كل حتول  باعتباره  اإلجتماعي  التغير   )Guy Rocher( روشي  يعرف غي 
التنظيم اإلجتماعي  أو وظيفة  بنية  الزوال، في  أو سريعة  يؤثر بطريقة غير مرحلية  والذي 

جلماعة معينة ويقوم بتعديل مجرى تاريخها« )بو النعناع، 2017 ، صفحة 85(.
ولعل ما نفهمه من ذلك أن التغير ينطوي في عمقه على نوع من االستمرارية، ألن التغير 
على مستوى الواقع االجتماعي هو عملية مستمرة ومتجددة في آن واحد. كما أن هذا التغير 

يطال بصفة رئيسية البنيات االجتماعية األساسية التي يتشكل منها اجملتمع.

- النظريات املوجهة للورقة البحثية:
إذ  االجتماعي،  التغير  الوظيفية فسروا  البنائية  النظرية  رواد  االجتماعي:  التغير  أ- نظرية 
انطالقا من تصور  )منو( اجملتمعات  تغير  أن يفسر   )Herbert Spenser( حاول هربرت سبنسر 
وظيفي للمجتمع، حيث يرى أنه »ال ميكن أن يتم التغير في البناء التركيبي دون حدوث تغيرات 
في الوظائف واألدوار… نظرا ألن كثيرا من تغيرات البنية في اجملتمع تبرزها التغيرات الوظيفية 
أكثر مما ميكن رؤيتها مباشرة«. ففي هذا االجتاه بلور سبنسر نظريته االجتماعية حول التغير 
البسيط مجسدا في  أن اجملتمع يتطور من حالة اجملتمع  اعتبر  التطور األجتماعي، حيث  أو 
احلالتني  وبني  املعاصرة،  الصناعية  اجملتمعات  في  مجسدا  املركب،  اجملتمع  حالة  إلى  األسرة 

تتمظهر تنظيمات اجتماعية أخرى كالعشيرة والقبيلة.
أما إميل دوركامي )Emile Durkheim( فقد انطلق، في تفسيره لظواهر التغير، من التأكيد 
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على ضرورة التمييز بني األسباب والوظائف. »واعتبر أن األسباب التي توِجد الظواهر مستقلة 
عن الغايات التي تخدمها. فوجود األشياء ال ميكن أن يُردَ إلى حاجتنا إليها، بل إلى أسباب من 
نوع آخر«. وفي ذات السياق، اعتبر دوركامي أنه »لتفسير ظاهرة حيوية ال يكفي أن نحدد سببها، 

بل ينبغي عالوة على ذلك، إيجاد القدر الذي تسهم به في إقرار االنسجام العام«.
ووفق هذا املنظور، كان دوركامي يعتقد أنه ميكن تفسير التغير االجتماعي بالرجوع إلى العامل 
التضامن  االنتقال من  أن  االجتماعي« على  العمل  ويؤكد في كتابه »تقسيم  الدميوغرافي، 
اآللي الذي مييز اجملتمع التقليدي، إلى التضامن العضوي الذي مييز اجملتمع احلديث، رهني بعامل 

رئيسي هو ارتفاع الكثافة الدميوغرافية في اجملتمع )بو النعناع، 2017(.

)Feminism post-modernist( ب - النظرية النسوية: النسوية ما بعد احلداثة
تعتبر النظرية النسوية اجتاها جديدا في العالقات الدولية، وقد ركزت أساسا اهتمامها حول 
اجلنس )مذكر، مؤنث( وتهميش دور املرأة في العالقات الدولية. وبذلك، ميكن تعريف النظرية 
على أساس اجلنس )gender(. وقد امتدت جذورها حتى عهد أرسطو وأفالطون وتطورت عبر 

الفترات الزمنية اخملتلفة.
األكثر  املوقف  هو  وهذا  )رجل-امراة(،  ذكر-أنثى  تقسيم  رفض  فكرة  من  االجتاه  هذا  ينطلق 
راديكالية في النظرية النسوية. وتعزو النسوية رفَضها لهذا التقسيم إلى كونه مصطنعا، 
ويهدف بشكل مقصود إلى تكريس عالقات ال متكافئة، واالستمرار في الوضع واحلفاظ على 
وامرأة في  بالتفرقة بني رجل  االعتراف  التيار  للعالم، بحيث رفض هذا  أو تصور ذكري  فهم 
مختلف جوانب احلياة، كما رفض فكرة أن الذكر أي الرجل هو الذي يستطيع صناعة احلياة 
السياسية فقط، وأن املرأة عاجزة عن ذلك، من خالل مالحظة التصنيفات التي تضفي الطابع 

الذكوري على أي دراسة أو حتليل في العالقات الدولية.
وقد وجد هذا االجتاه أنهم اختصروا جميعا -رجاال ونساًء- في أصناف مناسبة جدا، كرجال 
الدولة وليس نساء الدولة، صناع القرار وليس صانعات القرار، محاربني، سجناء احلرب، وهي 
كلها صفات أو تطبيقات ذكورية ال تبرز إطالقا اجلنس األنثوي. وكذلك رأى هذا التيار من خالل 
التحاليل واالفتراضات العلمية، أن النساء موجودات داخل حلقة معزولة عن احلياة الداخلية 
أثناء مباشرتهن نشاطات ال عالقة لها مبيادين تخص العالقات الدولية، كاحلرب، صناعة القرار 

خالل األزمات والتجارة الدولية )أحمد مصطفى، 2011(.
كل هذا ولد لهذه الفئة، أي النساء شعورا بالالتكافؤ وعدم املساواة، ولذلك يجب القضاء 

على هذه التفريقات التي تعتبر مجحفة في حقهن. 
 Jean أما من اجلانب اإلبستيمولوجي، فيتجلى هذا الطرُح في محاولة )جون بيثيك أيلثتاين
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Bethke Elshtain( من خالل إعادة تأويلها للحقل الفلسفي للفكرة التي تعتبر أن النساء 
أرسطو  أفالطون،  من  بداية  الفكر  ثنايا  في  بحثها  فكان   ،)Unpublic( عمومية  مخلوقات 
ومكيافيلي. وقادها هذا إلى اكتشاف احلدود التي وضعها الرجال أمام النساء، من خالل بناء 
املعرفة البشرية وفق منظور ذكوري خاصة في اجملال السياسي. ومن هنا، يعتبر هذا التصور 

هو األكثر نقدية وثورية برفض فكرة التمييز والتقسيم واحلدود بني الرجل واملرأة.
إسهاماٍت معتبرة  كانْت  وإْن  إسهامات،  لها  فإن  النشأة،  النسوية حديثة  النظرية  أّن  رغم 
في العالقات الدولية في اجلانبني األنطولوجي، بإدخالها املرأة كفاعل في العالقات الدولية، 
واإلبستميولوجي من خالل إيجاد فرضيات خاصة بها. كما أن النظرية النسوية فندت مقولة 
جون جاك روسو التي تقلل من شأن املرأة : »إن حظ جنسكن أن يتحكمن في جنسنا دائما 

ولكن كزوجات وأمهات، ليس كمواطنات«. )أحمد مصطفى، 2011 (..
· إسقاط النظرية على موضوع الورقة البحثية: تخدم نظرية التغير االجتماعي موضوع 	

الذي يشهد  اليوم  اجملتمع  بواقع  وتربطه  املرأة  واقع  تغير  لنا  تفسر  أنها  ذلك  البحث، 
املتغير  الواقع  هذا  أن  كما  والتكنولوجي.  املعرفي  والتقدم  التطور  من  كبيرة  درجة 
للمجتمعات يتزامن مع متطلبات العصر املتمثلة بتحقيق التنمية البشرية التي تركز 
على تنمية قدرات اإلنسان وتكافؤ الفرص بني األفراد بغض النظر عن النوع أو اجلنس. 
قبل  من  احملتكر  السياسي  اجملال  أن  بإظهارها  النسوية  النظرية  من  كذلك  نستفيد 
الرجال نابع من عقلية ذكورية تبغي الهيمنة، ال مبرر لها علميا، وتستند إلى املبررات 

العلمية لرفض فكرة التمييز وتقسيم احلدود على أساس النوع االجتماعي.

أوال- أهداف املنظمات النسوية املستطلعة وآليات عملها
اللبنانية  املرأة  تشتمل أهداف كافة املنظمات النسوية املستطلعة إحراز تقدم في حقوق 
والقضاء على التمييز بينها وبني الرجل والسعي إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني عموما وفقا 
التفاقية سيداو )1996( التي وافقت عليها احلكومة اللبنانية. أضيف إلى هذا الهدف العام 
والشامل أهداف متفرعة منه، إذ ركزت كل منظمة من املنظمات املستطلعة اهتماماتها 
على هدف فرعي محدد، ورتبت حتركاتها ونشاطاتها حوله. كما وتباينت آليات عملها وتراوحت 
والتدريب  العمل  ورش  تنظيم  إلى  األرض،  على  مجموعاتها  وحشد  الضغوط  ممارسات  بني 

والتأهيل، وإقامة املؤمترات وصوالً إلى الندوات واحملاضرات. 

فيما يلي نستعرض أبرز أهدافها وبعض مناذج آليات عملها كما أوردتها لنا الناشطات من 
خالل املقابالت.
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أ - األهداف: 
تعتبر »جمعية أبعاد« بأنها مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني، وهذا هو الهدف الرئيسي 
املرأة  ضد  العنف  وإنهاء  مناهضة  املرأة،  دعم  هي:  منه  املنحدرة  األهداف  أما  إنشائها،  من 
والعمل عليه وكيفية إشراك الرجال ملناهضة العنف ضد املرأة. تقول السيدة إسعيد رئيسة 
مجتمعا  نبني  أو  العنف  إنهاء  على  نعمل  عندما  أننا  فكرة  من  رؤيتنا  »تنطلق  اجلمعية: 
سلبي  سواء  دورا،  لهم  أن  ونعتبر  املعنيني،  األطراف  كافة  مع  نتواصل  أن  فعلينا  عنفيا  ال 
لكي نحصل على  االجتماعية  الفئات  نُشرَك كل  وأن  املرأة،  العنف ضد  إيجابي مبوضوع  أو 
عمل  يقتصر  ال  لذلك  عنفي.  ال  مجتمع  إلى  بالنهاية  لنصل  املوضوع،  هذا  حول  التكاتف 
اجلمعية فقط على املساواة بني الرجل واملرأة، بل هناك تدخل من قبل جمعية أبعاد لدعم 
وإنهاء  املستويات  كل  على  دورها  وتفعيل  القوانني  وحتسني  ضدها  العنف  ومناهضة  املرأة 
التمييز من النواحي القانونية اجتاه املرأة في قوانيننا اللبنانية، سواء أكانت احملاكم الشرعية 
أو القوانني األخرى، بل علينا أيضا إشراك الرجال في مناهضة  )قوانني األحوال الشخصية( 
العنف ضد املرأة والتركيز على الدور اإليجابي الذي ميكن أن يلعبه الرجل في مناهضة العنف 
ضد املرأة، وتثقيف اجملتمع بكافة فئاته والتوجه أيضا نحو األطفال لكي ننشئ جيال جديدا 
يقوم في تنشئته على مبادئ املساواة بني الرجل واملرأة، ألن التربية والتثقيف شيء أساسي« 

)إسعيد، 2018(.
باملقابل، توضح السيدة نصر اهلل، من »جلنة حقوق املرأة اللبنانية«، أن أهداف اللجنة تتركز 
حول السعي الستحداث قانون مدني اختياري لألحوال الشخصية، ورفع التحفظ عن البند 2 
من املادة 9 من »اتفاقية سيداو« املتعلقة »مبنح املرأة حقا مساويا للرجل في إعطاء اجلنسية 
عام  الصادر   15 القرار  1 من  املادة  بتعديل  واملطالبة  أجنبي«،  إذا كانت متزوجة من  ألوالدها 
1952 من قانون اجلنسية. لتصبح كاآلتي: »يعد لبنانيا كل مولود من أب لبناني أو أم لبنانية« 

)نصر اهلل، 2018(.
املرأة«1 إلى حتقيقها فهي »أهداف متكينية من  التي تسعى »مؤسسة متكني  األهداف  أما 
أجل تنمية استقاللية املرأة وتوعيتها حلقوقها وللتغيرات احلاصلة من الناحية االقتصادية 

1- هي منظمة اجتماعية غير حكومية، وفرع من فروع مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتواجد على كافة األراضي اللبنانية، 

إذ بلغ عددها 56 مؤسسة موزعة على كافة املناطق. العاملون فيها من املتخصصني في مجاالت اخلدمة االجتماعية والتدخل 

االجتماعي، منهم عامالن ثابتان ومنهم من يقوم بأعمال تطوعية، ويبلغ عددهم حوالي 1000 عامل تقريبا، وتشكل نسبة النساء 

منها  املؤسسة،  تضعها  وشروط  ملعايير  يخضعون  واملتطوعون  التطوعي.  العمل  تشجيع  على  املؤسسة  وتعمل   .%80 منهم 

االختصاص املالئم لطبيعة العمل من جهة، ومن جهة أخرى اخلبرة في هذا اجملال. وحترص املؤسسة على مراقبة سوق العمل، إذ 

إنها تعمل على برمجة نوع ونوعية الدورات التدريبية املقدمة إلى النساء مبا يتماشى مع متطلباته وتطوره السريع، مما يضمن 

تأمني فرص عمل للنساء املنتسبات إلى هذه الدورات.
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واالجتماعية والتكيف معها ومواكبتها من خالل الدورات التدريبية املكملة لبعضها البعض 
التي تؤمنها لها املؤسسة والتي تتناسب وأعمار السيدات املستفيدات وقدراتهن الفكرية 
السيدات  هن  املؤسسة  خدمات  من  واملستفيدة  املستهدفة  الفئة  والنفسية.  واجلسدية 
تتراوح  والسيدات  لهن.  عائل  ال  وممن  ومعنفات  ومطلقات  أرامل  من  اجملتمع،  في  املهمشات 

أعمارهن بني 21-55 سنة«  )حرفوش، 2018(.
يسعى التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني، وهو منظمة نسوية غير حكومية، علمانية 
مطلبية، تناصر وتناضل من أجل قضايا حقوق النساء في لبنان، إلى حتقيق املساواة الكاملة 
بني النساء والرجال في كل اجملاالت واحلماية من العنف القائم على النوع االجتماعي وإلغاء 

جميع أشكال التمييز ضد النساء وحتقيق املواطنة الكاملة )سكر، 2018(.
على  النساء  وحث  النسائية  الكوتا  »حتقيق  على  اللبناني  النسائي  اجمللس  أهداف  تتركز 
الترشيح، فضال عن حتفيز  والعمل مع اجملتمع احمللي على دعم هذا  الترشح في مناطقهن 
تضم  ال  التي  اللوائح  مبقاطعة  ومطالبتهم  والشباب  والشابات  النساء  وحتديدا  الناخبني، 

مرشحات« )دوغان، 2018(.
من جهتها، لدى اللجنة األهلية لقضايا املرأة أهداف عديدة لتحقيقها، ومنها كما حددتها  
الناشطة أمان كبارة شعراني: »تطوير مشاركة املرأة في جميع مستويات احلياة االجتماعية 
النوع  على  التوعية  املرأة؛  ضد  التمييز  أشكال  جميع  وإلغاء  والسياسية  واالقتصادية 
في  املشاركة  من  النساء  متكني  الوطنية؛  السياسات  في  وإدماجه   )GENDER( االجتماعي 
صنع القرار وفي ممارسة حقوقهّن والقيام مبسؤولّياتهّن في تخطيط السياسات في احلياة 
الوطنية؛ تعزيز القيم التي حتترم حقوق اإلنسان وفي صميمها حقوق املرأة؛ تعزيز التواصل بني 

النساء على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي« )فوز، 2007(.

ب- آليات العمل
*- تتمثل آليات عمل جمعية أبعاد في إشراك الرجال حلثهم على الوعي بقضايا املرأة، وذلك 
من خالل ما يسمى »ببرنامج الرجولية« كما أوضحته لنا السيدة إسعيد، وهو برنامج له 

عدة مستويات من التدخل:
“مستوى التدخل املباشر مع الرجال، من خالل مركز الرجال، ونعتبرها خطوة مميزة . 1

ألبعاد بالنسبة للجمعيات األخرى في لبنان وفي الشرق األوسط، وهو مركز يتدخل 
مع الرجل املعنف ومع املعنف. وهذا يصب في صميم هدفنا، ألننا ننطلق من فكرة 
والذي  املعنف  الرجل  بأن هذا  فنعتبر  وليس مرضا،  العنف هو سلوك مكتسب  أن 
لديه الوعي واإلدراك بأن لديه سلوكيات عنيفة ويطلب الدعم من جهة ليفرغ عن 



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال

54

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

ضغوطاته ليبدأ بعد ذلك بإعادة التفكير بكيفية إدارة انفعاالته التي ميكن أن يديرها 
بطريقة إيجابية وليس سلبية ومدمرة لآلخر الشريك، أو له وحلياته بأكملها. هدفنا 
مساعدة الرجل، ولكن أيضا مساعدته على التعامل مع الضغوطات، ونسعى ألن 
ويغيرالصورة  ويغيرها  يكسرها  أن  ميكنه  يفرضها،  التي  اجلندرية  األدوار  بأن  يفهم 
النمطية للرجل. وهنا نقوم بتفعيل دوره، ونعمل على تنشئة جيل يكون لديه الوعي 
واإلدراك بأن يتساءل عن دوره وكيف يجب أن يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه من 
داعما  الرجل  يكون  أن  التغيير، على  بإحداث  نبدأ  هنا  العنف. من  إلى  يلجأ  أن  دون 
تقوم  ما  غرار  وعلى  أيضا  اجلمعية  تقوم  نفسه.  الوقت  في  ذاته  على  يشتغل  وأن 
تقوم  النساء كما  املباشر مع  بالتدخل  املرأة،  إلى  تتوجه  التي  األخرى  به اجلمعيات 
بالتدخل املباشر مع الرجال، وهذه هي أهم صيغة أو رؤية نعمل بها من خالل “برنامج 

الرجوليات”.
- آليات العمل مع الرجال في جمعية أبعاد تتمحور بحسب ما ذكرته السيدة إسعيد، 
حول “إداراة احلاالت التي تثير اخلالفات الزوجية. وفي حال االنفصال نهتم بكيفية العمل 
على الرؤية أو املقاربة التي تضمن املساواة وكيفية قراءة القوانني وتنفيذها لكي تكون 
غير مميزة وغير مجحفة بحق املرأة، وأيضا خالل التدريبات التي نقوم بها. كما نعمل على 
إنشاء نوع من اللحمة تكون جزءا من شبكة واسعة تؤدي إلى تفعيل دور “الرجوليات”. 
نبدأ بالعمل على التثقيف للفتيان الصغار وللفتيان بعمر املراهقة والرجال بشأن دورهم 
وكيف ميكنهم أن يلعبوا دورا إيجابيا ألن اجملتمع، وفي األدوار اجلندرية، يلقي بثقله الكبير 
التعامل  في  حائرا  وتتركه  تربكه  أن  ميكن  التي  املسؤوليات  أمام  ويضعه  الرجل  على 
معها أو في معرفة قراءتها، ما يؤدي إلى سوء استخدام لسلطته أو لهذه األدوار، فيقوم 
جمع  على  يقتصر  ال  الذي  لدوره  فهمنا  مدى  هنا  له  نبرهن  بالتعنيف.  بالتالي  الرجل 
املال وعلى اعتباره “البنك”، بالعكس، نشعره بأن الرجل له دور في التربية وفي تثقيف 
أطفاله من خالل حضوره، ونشجعه على التعبير عن مشاعره”. وتضيف السيدة إسعيد 
“أننا كمجتمع نحجب عن الرجل حقه في التعبير عن مشاعره، فمن خالل هذا التدريب 
إليه  املوضوع، بل ننظر  وانتهى  املعنف  بأنه  الرجل، فإننا ال نشعره  دور  وكيفية مقاربة 
بأنه املعني بإنهاء العنف، ونشعره بأهمية مشاركته بوضع حد لهذا العنف ونساعده 
على ذلك، فنحن ال نصوب أصابع االتهام على الرجل أو نقول له بأنه هو املشكلة وسبب 

العنف ونقف عند هذه النقطة، ألننا بهذه الطريقة ال نحدث التغيير”.  
البرنامج وتقول: “لدينا برنامج متنقل، من خالله  تستفيض السيدة إسعيد في شرح 
النائية واألكثر بعدا وننظم على فترة يومني نشاطات تستهدف  املناطق  نزور مختلف 
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بحقوق  املرتبطة  باملواضيع  الوعي  لنشر  واألطفال  والفتيات  الفتيان  النساء،  الرجال، 
وسبل  البلوغ  ومرحلة  والنمو  اجلنسية  التربية  على  والتوعية  الرجال  بإشراك  النساء، 
احلماية للفتيان والفتيات. نحن ناشطون على األرض في نشر الثقافة والتوعية والقوانني، 
وهذا يتم على مدار السنة، فبرنامج الدار انطلق منذ 2013، وبرنامج املساحات اآلمنة 
وضع منذ سنتني، ونطمح بأن يستمر. ونعمل على توسيع املراكز، فمثال كان لدينا مركز 
واحد للرجال في بيروت، أما اآلن فلدينا مركز آخر في منطقة اجلنوب، ونطمح بأن يكون 
هناك مراكز أخرى في مناطق لبنانية أخرى، وهذا من ضمن خطتنا، ألن الرجال من مناطق 
بعيدة يصعب عليهم احلضور إلى مركز بيروت العتبارات عديدة، فنحن نذهب إليهم، إلى 

مناطقهم.”    
“هناك  أبعاد،  جمعية  من  املقدمة  البرامج  مع  الرجال  “جتاوب  إسعيد  السيدة  وتالحظ 
جتاوب ألنهم يالحظون بأن هذه اجلمعية تتوجه إليهم، تعطيهم املساحة للتعبير عن 
آرائهم ومشاعرهم، تستمع لهم وتسأل عن احتياجاتهم وتعمل على إيجاد طريقة أو 
وسيلة لتقوية قدراتهم وتعمل جديا حلل مشاكلهم وتشعرهم بأن لديهم دورا إيجابيا، 
وتقول لهم أنتم لستم مجرد معنفني أو مرتكبني، باستطاعتكم أيضا أن تكونوا داعمني 
لنا، ونحن نتوجه أيضا إلى ال front-liners )املعنيات( من النساء في مقاربة دور الرجل 
ونحفزهن على الشغل على أنفسهن وأن يكسرن هذه الصورة النمطية للرجل، فنعمل 

إذاً على كسر هذه الصورة النمطية عند الرجال والنساء على حد سواء.”
“نوعا . 2 األطفال، فقد طورت  أيضا مع  ولكن  الرجال،  مع  بالعمل  اجلمعية  تكتفي  ال 

من الكتيب وألعابا ووسائل لألطفال ولألهل، للمربيني وملقدمي الرعاية لتعليمهم 
كيفية التربية على مبادئ املساواة بني الرجل واملرأة )اجلندر(. فلذلك سمي البرنامج 
الذي يتوجه لألطفال “لنلعب من أجل املساواة”. من خالل النشاطات مع األطفال، 
نبدأ بالقول لألطفال مثال أنت صبي ميكنك أن متارس رياضة كرة القدم، والفتاة أيضا 
ميكنها أن متارس هذه اللعبة، ليس عيبا أنت كصبي أن تساعد في املطبخ أو بتنظيف 
املنزل، على العكس هذا إيجابي جدا بأن تتفاعل داخل البيت وتكون شريكا حقيقيا 
في األمور املنزلية، فنبدأ بكسر هذه الصور النمطية التي تفيد بأن األدوار اجلندرية 
بأنواع معينة ومحددة في املهمات، بدءا من جيل الصغار، وأنه ليس من  محصورة 
العيب التعبير عن مشاعرنا، خصوصا الرجل، وكذلك نتوجه إلى األهل ونعطيهم 
أن  يجب  الذكر  فالطفل  املساواة،  مبادئ  على  تقوم  التي  للتربية  وتقنيات  نصائح 
يتربى بالطريقة نفسها التي تتربى فيها الطفلة األنثى، من دون متييز، ونقوم بذلك 

أيضا مع مقدمي الرعاية )إسعيد، 2018(.
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تعتبر السيدة إسعيد بأن جمعية أبعاد ال تقف عند التحديات، “ال أقول أن لدينا دائما اإلجنازات، 
أكيد هناك حتديات ولكن السياسة اخلاصة التي نتبعها تساعدنا كثيرا على جتاوز بعض هذه 
التحديات وكيفية مقاربة األحداث، وكيف علينا دائما أن نتعايش مع هذا املد واجلزر لنصل إلى 
التغيير املنشود، ولكي نحمل اآلخر على رؤية اإليجابية في تدخلنا”. تشير السيدة إسعيد 
إلى أن “بعض رجال الدين بدأوا يطلبون التعاون معنا. ومؤخرا، صادفنا إحدى الوضعيات حيث 
األطفال  لصالح  حضانة  قانون  غّير  مسلم،  دين  رجل  وهو  شرعية  محكمة  في  قاضيا  أن 
ولصالح األم في الوقت نفسه والذي جاء إلى حد ما، عكس القوانني الشرعية املتبعة عامة. 
معايير  على  املبنية  واحلجج  البراهني  له  قدمنا  أن  بعد  معنا،  بالتواصل  يقتنع  أن  استطاع 
املرأة  حقوق  على  تقوم  معايير  ليست  وهي  للطفل،  طبية  علمية  مهنية  نفسية  صحية 
فقط، بل مبنية أيضا على أسس واقعية ومنطقية، فكان هناك جتاوب. وهذا هو التوجه الذي 
نتبعه دوما، أي أن ال نبقي على احلواجز ونحاول دائما إزالتها باألخذ والرد واحلوار، ونعتمد دائما 

املقاربة اإليجابية، ألن التصادم ال يوصل ألي نتيجة أو ألي مكان”.
بها ال يصب في  ودون املس  الكاملة  باملطالب  أحيانا  “التمسك  بأن  السيدة إسعيد  تعتقد 
صالح القضية وليس هو احلل، فيجب الرضا بجزء ومن ثم البناء والعمل مجددا لنيل اجلزء 
للمضي  أجنز  ما  على  نبني  ثم  ومن  بجزء  نرضى  وطالب،  خذ  سياسة  ننتهج  فنحن  اآلخر، 
قدما في التقدم والتطور الذي يصب في صالح املرأة، والعمل خطوة خطوة. ال تتم املناصرة 
ونحن  شاق،  مسار  إنه  بيوم.  ذلك  يحصل  وال  فجأة،  وضحاها،  ليلة  بني  والتغيير  واملطالبة 

نعيشه وهو طويل”.)إسعيد، 2018(.
املهني  التدريب  على  أساسا  املرأة  متكني  مؤسسة  عمل  آليات  تقوم  مغاير،  منطلق  من   
النفسي واالجتماعي، والتوعية الصحية والتشبيك مع سوق  الدعم والتدخل  واحلرفي مع 
والتعليم  التدريب  برامج  املؤسسة  تعتمد  اجملانية.  الشبه  املدفوعة  وتوفيرالدورات  العمل 
املهني للنساء بهدف تأهيلهن وإكسابهن مهنا متكنهن من االندماج في اجملتمع واحلصول 
على االستقاللية املادية ملواكبة العجلة االقتصادية، وتهّيئ للمرأة السبل التي متكنها من 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تخطي  على  وإعانتها  العلمي،  حتصيلها  متابعة  فرصة 
الصعبة، عبر تلقي التدريب والتمكني املهني املكثف املتمثل بدورات تدريبية عدة، كاألشغال 
اليدوية واحلرفية، فن املطبخ، الكمبيوتر، التزين النسائي وغيرها من البرامج كتعليم الكبار 
)محو األمية( لتطوير مهاراتهن. وحتاول املؤسسة مساعدة هؤالء السيدات اللواتي خضعن 
التدريبية وأنهينها، وذلك من خالل تنظيم املعارض للترويج ملنتجاتهن وتصريفها  للدورات 

)حرفوش، 2018(.
في حني يركز اجمللس النسائي اللبناني نشاطاته على تنظيم حمالت ضغط ومناصرة لدعم 
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وكتل  )أحزاب  السياسية  الفعاليات  على  الوسائل  بشتى  الضغط  وممارسة  نساء،  ترشيح 
وغيرها..( املسؤولة عن تشكيل اللوائح االنتخابية لكي تتضمن مرشحات، فضال عن تنظيم 
املؤمترات على الصعيد اإلقتصادي. على سبيل املثال، تقول السيدة دوغان بأن “اجمللس ينظم 
حاليا مؤمترا حول موضوع املشاركة السياسية للمرأة في غرفة الصناعة والتجارة وبالتعاون 
مع األمم املتحدة، للبحث في وضع املرأة العربية بعد الربيع العربي، من الناحية السياسية 
واالقتصادية أوال في لبنان، وهو مؤمتر متهيدي، فضال عن االتصال باالحتادات العربية لتنظيم 
مؤمتر عربي عام، ومن ثم الترتيب ملؤمتر مصّغر في كل بلد لطرح قضية وضع املرأة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا، ومن املقرر أن يطلق املؤمتر نشاطاته في أوائل 2019 )دوغان، 2018(.
يعمل التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني على إقامة الدورات التدريبية لصاحبات احلقوق 
للنساء  القانونية  واملشورة  واالجتماعي  النفسي  والدعم  اإلرشاد  وتقدمي  قدراتهن  وتنمية 
والفتيات الناجيات من العنف، ويلجأ إلى املناصرة واإلعالم من أجل نشر وتعميم ثقافة حقوق 
والنساء  الرجال  بني  املساواة  تعزيز  في  تساهم  وقوانني  سياسات  لتبني  والضغط  النساء 

)سكر، 2018(.
تتركز نشاطات جلنة حقوق املرأة اللبنانية حول زيادة الوعي في موضوع  زواج القاصرات، 
السوريني  النازحني  أسر  داخل  للعمل  تدريب  ورش  حاليا  “لدينا  اهلل:  نصر  السيدة  وتقول 
العمل على األسر  نركز  املبكر.  الزواج  الوعي لديهم حول مخاطر  لزيادة  البقاع  في مناطق 
السورية، ذلك ألننا نعلم بأن هذا النوع من الزواج منتشر لديهم بشكل كبير أوال، وثانيا ألن 
تواجد هذه األسر بأعداد كبيرة ميكن أن يؤثر على ممارسات األسر اللبنانية. وما يجري هناك 
هو أن األب يزوج ابنته وملّا تبلغ بعد السّن القانونية لكي يحصل باملقابل على مبلغ من املال، 
ومن ثم يقوم الزوج ومقابل أيضا مبلغ من املال بتشغيل زوجته في الدعارة. لقد انتشر االجّتار 

بالبشر بشكل ملحوظ بعد تزايد أعداد النازحني السوريني في لبنان )نصر اهلل، 2018(.
أكدت رئيسة اللجنة األهلية لقضايا املرأة السيدة أمان كبارة شعراني بأن اللجنة جتتهد 
في إقامة الدورات مع املركز التربوي، بهدف »تغيير الصورة النمطية للمرأة عبر إدماج النوع 
االجتماعي في السياسات التربوية واملناهج وعلى مستوى املادة النظرية بالكتب املدرسية، 
ملا لهذه املدارس من أدوار حقيقية في بناء التلميذ واألجيال« )اللجنة األهلية ملتابعة قضايا 

املرأة تنظم دورة تدريبية حول النوع االجتماعي، 2008(. 
األهداف.  هذه  على  للعمل  عديدة  بنشاطات  األخيرة  العشر  السنوات  اللجنة خالل  قامت 
كما أسست اجلمعية مركزاً للنوع االجتماعي بهدف التوعية والتثقيف والتدريب معتمدة 
من  النوع  هذا  ألّن  الرسمية،  وغير  الرسمية  واملنظمات  الهيئات  مع  التنسيق  مبدِإ  »على 
واملعلومات  احلقائق  جمع  حول  املعرفة  »حتصيل  نواٍح:  بثالث  أبعاده  حتديد  ميكن  النشاطات 
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اخلاصة باملؤسسات في مختلف اجملاالت، االلتزام بالنظام والقوانني، واملشاركة الفعلية في 
إعداد املواطنني بهدف إمتام الوحدة الوطنية« )فوز، 2007(. 

دائماً  تعتبر  لم  وإن  حتى  اجتماعية،  حركات  هي  النسائية  احلركات  بأن  نستنتج  تقدم  مما 
نسوية بشكل صاف، إذ تدرج في أجندتها برامج وقضايا مجتمعية عامة إضافة إلى قضية 
في  ع  النسوية، تشجِّ احلركات  أي  وهي،  أبعاد.  نشاطات جمعية  في  ذلك جليا  وظهر  املرأة، 
االجتماعي،  التغيير  في  الفاعل  واالنخراط  السياسي  النشاط  على  املرأة  نفسه  الوقت 
في  سيما  ال  املرأة،  حقوق  وجلنة  الدميقراطي  النسائي  اجمللس  نشاطات  في  واضحا  هذا  بدا 
مسألة التهميش احلاصل بحق املرأة في لبنان على صعيد املشاركة في صنع القرار والتمثيل 

السياسي.
حتتاج املنظمات النسوية، لنيل احلقوق وحتقيق الغايات، إلى حمالت التعبئة وشحن الهمم 
في  املشاركة  على  وحملها  لتأييدها  ونساء  رجال  من  العام  الرأي  وحتفيز  اجملموعات  حلشد 
حتركاتها ومساندتها في مطالبها احملقة عبر الضغط على القوى اجملتمعية الفاعلة للتأثير 

في موقفها وتغييره أو انتزاع القرارات املناصرة للمرأة. فما هي قدرتها على التعبئة؟

ثانيا- قدرة املنظمات النسوية على التعبئة في قضية حق املشاركة السياسية للمرأة
أ- حمالت التعبئة:

كجمهور  للمرأة  مناشدات  على  القائمة  »التعبئة  بأنّها  النسائية  احلركة  تعبئة  تعرّف 
املشاركة  على  املرأة  ع  يشجِّ الذي  األمر  تنظيمية،  كاستراتيجية  ذلك  وتبنّي  مستهدف 
السياسية النشطة، وإعادة حتديد دورها في اجملتمع في القطاعني العام واخلاص، والتوّجه نحو 
والقضاء  التغيير  إلى  الداللة على احلاجة  أمثل، وذلك بغية  التوعية كخيار  إنشاء شبكات 
كلها  النسائية  احلركات  وصف  ميكن  ال  أنّه  ومع  جندري.  أساس  على  والتمييز  القمع  على 
بالنسوية، إالّ أنّها »متجذِّرة كّلها في هياكل االضطهاد املبنية على النوع االجتماعي )متري، 

.)2015
حشد  في  كثيرة،  أحيان  في  احلكومية،  غير  املنظمات  من  اجلديدة  األنواع  هذه  فشلت 
مجموعات كبيرة من النساء في لبنان حول قضاياهّن ومصاحلهّن، مثل العنف املنزلي، وقانون 
ومن  التعبئة  تعيق  عديدة  عوامل  وهناك  اجلنسية.  إكتساب  وحقوق  الشخصية،  األحوال 
بينها اللغة التي تستخدمها املنظمات غير احلكومية اللبنانية. إذ تعتمد الوكاالت الدولية 
واملنظمات غير احلكومية مصطلحات خاصة بها عادة ما تكون باإلجنليزية. وقد أصبح إتقان 
هذه املصطلحات إلزامياً تقريباً للتمكن من العمل بشكل صحيح وكتابة التقارير والبرامج 
واملشاريع، بالرغم من بذل جهد حقيقي في التواصل وتنظيم احلمالت باللغة العربية، وذلك 
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باستخدام مزيج مثير لالهتمام من العامية واللغة العربية الفصحى يسهل على اجلميع 
فهمه. 

يتم  أيضاً،  اإلجنليزية  باللغة  احلديثة مكتوبة  النسوية  والنصوص  النظريات  أّن معظم  ومبا 
تعبئتهم/ّن.  دون  يحول  ما  النقاش،  دوائر  من  فعلياً  اللغة  بتلك  الناطقات/ين  غير  استبعاد 
عملياً، استتبع ذلك أن تستمر نساء الطبقة الوسطى أو العليا املتعلمة في قيادة الغالبية 
العظمى من احلركات النسائية، مبا في ذلك اجليل األخير، مما اصطلح على تسميته بـ »املوجة 

الرابعة« والذي حاول جتنّب الهياكل البيروقراطية والهرمية السابقة )متري، 2015(.
ترافق مكسب الكفاءة والرؤية الناجم عن تلك التحوالت للمنظمات النسوية )من منظمات 
تطوعية إلى منظمات غير حكومية، متخصصة( مع تزايد االحترافية في هذه املنظمات، ما 
أدى إلى عواقب غير متوقعة، إذ »متيل احلركة إلى االنطفاء عندما تعود الهويات التنظيمية 
لتطغى مرة أخرى، أو عندما يكون »الشعور باالنتماء« مرتبطاً أساساً باملنظمة التي ينتمي 

إليها املرء وأحد مكّوناتها، وليس بجماعة أوسع هالمية احلدود )ضو، 2015(.
طابع  إلى  بالتحول  تسميته   على  اصُطلح  ما  أو  اجملموعات،  لهذه  االحترافي  التحول  إّن 
على  النسائية  املنظمات  قدرة  في  سلباً  يؤثِّر  ال   )NGO-ization( احلكومية  غير  املنظمات 

التعبئة فحسب، بل له عواقب غير متوقعة على هيكلة الفضاء السياسي اللبناني. 
من العوامل األخرى التي تسببت بضعف التعبئة انقسام النساء على أسس طائفية، ويعزى 
انخفاض مستويات مشاركة املرأة إلى النظام السياسي الطائفي والزبائنية السياسية في 
لبنان حتديداً. هذا باإلضافة إلى عدم متكن احلركات االجتماعية واملنظمات غير احلكومية من 

احلشد خارج حواجز الهويات الطائفية أو الوالءات السياسية )متري، 2015(.
ديني  بطريركي  ذكوري  مجتمع  في  نعيش  »بأننا  سكر  تعتبرالناشطة  السياق،  هذا  وفي   
طائفي وتعددي وأن العقلية الذكورية طاغية ومتجذرة، والنظرة إلى املرأة في لبنان هي نظرة 
ذلك  أبسط مثال على  والواقع.  القوانني  تغيير  السياسيني في  لدى  إرادة  وال  نية،  وال  دونية. 
بأن وزير الشوؤن االجتماعية )أو وزير املرأة في حكومة الرئيس احلريري هو رجل: أوغاسابيان( 
وليس وزيرة، مع العلم بأن لبنان لديه ما يكفي من النساء املتعلمات الكفوءات اللواتي أثبنت 

جدارتهن في مختلف اجملاالت وامليادين«. 
 فبحسب السيدة سكر: »لبنان بلد طائفي، الكلمة األخيرة دائما لرجال الدين الذين لهم 

تأثير في الوقت نفسه على رجال السياسة« )سكر، 2018(.
عليه، وعلى ضوء هذا الواقع في اللبناني املعقد واملتشابك، قد تبدو املنظمات النسوية غير 

احلكومية غير مؤهلة للتعبئة والتنظيم اجلماهيري من أجل حتقيق التغيير االجتماعي.



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال

60

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

ب- جهود املنظمات النسوية باجتاه التعبئة للمشاركة السياسية للمرأة:
اختيارات األشخاص في حياتهم  وتعتبر  أنشطة معينة،  السياسية حول  املشاركة  تتبلور 
العامة واخلاصة مبثابة التعبير عن موقف سياسي أو أيديولوجي. ويجب اعتبار القدرة على 
هذا التعبير أيضا كأحد جوانب املشاركة السياسية في اجملال العام والتي تتشكل حسب 
جملة من العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية اخملتلفة. تلك العوامل تساعدنا في 
القائم على فكرة  املواطنة وهو  السياسية، وهو مبدأ  احلياة  فهم وحتليل أحد أهم معايير 
أي  أو  العرق  أو  النوع  أو  العمر  عن  النظر  بغض  ونساء،  رجال  من  الوطن  أبناء  بني  املساواة 
أن  جند  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  الفرص  تباين  بسبب  ولكن  أخرى.  اختالفات 
املواطنني ليسوا متساوين بهذا الشكل، بل تفتقد بعض الفئات املوارد االقتصادية واملعرفية 
واملقومات االجتماعية التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم كمواطنني متساويني ميارسون 
اختياراتهم الشخصية والفكرية دون إرهاب أو تخويف، فالفرد ال يستطيع املشاركة سياسيا، 

إال إذا توافرت لديه وسائل حمايته.
أصبحت قضية املشاركة السياسية للمرأة موضع اهتمام العديدين وتنبع أهمية املشاركة 
السياسية للمرأة كونها جزًءا ال يتجزأ من اجملتمع، وبدورها تكتمل جميع األدوار اجملتمعية. 
قضية مشاركة املرأة في صياغة القرار الوطني هي قضية مجتمعية، حتتاج إلى وعي جميع 
أفراد اجملتمع، ويعتقد البعض أن هذه القضية هي قضية تخص النساء فقط )قضية نسوية(، 
والصحيح أنها قضية جميع أفراد اجملتمع، فمشاركة املرأة السياسية هي مسؤولية جميع 
أفراد اجملتمع وليست من مسؤولية املرأة، فاملرأة بتكوينها اإلنساني اخللقي قادرة على هذه 
املشاركة، وذلك من خالل التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، سواء بحضورها الندوات وورش العمل وبالكتابة عنها في الصحف واجملالت وفي 
والبلدية،  البرملانية  االنتخابات  في  املشاركة  من خالل  اإليجابية، كذلك  اإللكترونية  املواقع 
ترشحاً وانتخاباً، واالنضمام إلى األحزاب السياسية وترؤسها لها. وفي بعض الدول تصل املرأة 

إلى أن تترشح إلى رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء )فراج، 2017(.
تعتبر العالقات املتبادلة بني الفرد والدولة، وما بني األفراد فيما بينهم في اجملالني اخلاص والعام 
واألعراف  والقانون  الدستور  إطارها  يحدد  والتي  املواطنة  مستويات  لتحليل  املعايير  أحد 
االجتماعية على حد سواء. وانطالقا من هذا التعريف، جند أن املرأة في لبنان تتراجع عن الرجل 
بشكل واضح فيما يخص حقوقها السياسية املرتبطة باجملال العام وحقوقها الشخصية في 
اجملال اخلاص. فيبدو أن الهياكل القانونية حلقوق املواطنة قد وضعت حول نوع مجتمعي واحد 
ولم تتضمن حقوقا متس واقع املرأة اجملتمعي بشكل خاص، فهي هياكل ال تضمن مساواة 
اجتماعية  عالقات  منظومة  عن  تعبر  ولكنها  والنساء،  الرجال  بني  املتوفرة  اإلمكانيات  في 
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وسياسية وجنسية، ترى املرأة على هامش احلياة العامة، ونفتقد ألدلة تشير إلى الرغبة في 
ومجموعات  االجتماعية  واحلركات  واحلزبي  والتنموي  األهلي  العمل  وفي  الرؤية.  تلك  تغيير 
الضغط، ظهرت بحدة أشكال التفاوت بني املساحات املتوفرة حلرية حركة وتعبير النساء وبني 

املساحات املتوفرة للرجال أثناء تأديتهم األنشطة نفسها )فراج، 2017(.
إستمرت بعض املنظمات النسوية في العمل على القضايا الوطنية أيضاً، وفّضلت املقاربة 
الشاملة للتغيير االجتماعي، ولكنْ، هذه املرة، متحورت الدعوة حول املطالبة بحجز »مكان« 

للمرأة في املؤسسات، من خالل تخصيص حصص برملانية وإدارية للنساء )ضو، 2015(.
على هذا الصعيد تعتبر الناشطة واحملامية إقبال مراد دوغان، رئيسة اجمللس النسائي اللبناني، 
أن »عدد النساء اللواتي أفرزتهن انتخابات 2018 البرملانية غير كاٍف، إذ جنح في هذه االنتخابات 
6 نساء فقط من أصل 113 مرشحة سيدة، بعد أن كان عددهن 4 في البرملان السابق. ما زالت 
اللبناني ضعيفة وغير منصفة لها نسبة لدورها في اجملتمع  البرملان  املرأة في  نسبة متثيل 

والعمل السياسي«.
لغتهم«  في  التأنيث  »تاء  يوضعوا  يتعودوا  »الزم  »نائبة«،  على تسمية  دوغان  السيدة  تصر 
وبذلك نزيل تدريجيا هذه احلواجز النفسية لقبول املؤنث من العقول واألذهان بداية، وصوال 

إلى القبول بإعطاء دورا لها في السياسة وفي مواقع اتخاذ القرار الحقا«. 
تعتبر السيدة دوغان »أن الكوتا النسائية ضرورية في مجتمع بطريركي وذات عقلية ذكورية، 
الكوتا  قانون  مشروع  يبصر  لكي  جاهدا  عمل  فيه  ناشطة  هي  والتي  النسائي  اجمللس  وأن 
النسائية النور، وهو اآلن ما زال في أدراج مجلس النواب«. وتضيف »ال ميكن وصول املرأة إلى 
اجمللس اللنيابي ما لم تطبق الكوتا قصريا ومرحليا وملدة مؤقتة بشكل يجبر األحزاب اللبنانية 
أن تدرج على لوائحها نسبة محددة بحسب القانون، مخصصة للنساء. والنسبة املقترحة 
إلى  املنتسبات  من  عدد مهم  لديها  اللبنانية  األحزاب  كل  أن  ال سيما   ،%30 هي  لبنان  في 
صفوفها، إال أن التراكم التاريخي وانعدام الثقة بإمكانات النساء باتا يستلزمان قرارا حاسما 

لكسر احلواجز النفسية وحتقيق التغيير« )دوغان، 2018(.
 تشير السيدة دوغان إلى مؤمترين عامليني لتطبيق الكوتا: مؤمتر بيجني العاملي الرابع للمرأة 
زيادة  على  بالعمل  العالم  في  احلكومات   190 الفقرة  في  طالبت  خطة  أصدر  والذي   1995
مشاركة املرأة في صنع القرار، لتصل في احلد األدنى إلى 30%، والذي صادق عليه لبنان والتزمت 
احلكومة اللبنانية بتوصياته، ولكن حتى اآلن كل ذلك يبقى ذلك من باب الدبلوماسية، من 
دون أن يكون هناك أي تطبيقات فعلية. يوصي املؤمتر بضرورة رفع متثيل املرأة إلى نسبة ال تقل 
عن 30% بحلول 2005. واتفاقيُة القضاء على كافة أشكال التمييز بني املرأة والرجل )1996( 
تلزم الدول األطراف باتخاذ التدابير واإلجراءات التي متكن املرأة من املشاركة السياسية في 
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مواقع صنع القرار، »حيث دعت املادة الرابعة من االتفاقية إلى اعتماد ما يسّمى مبدأَ التمييز 
اإليجابي لصالح املرأة. وقد دعا قرار اجمللس االقتصادي واإلجتماعي التابع لألمم املتحدة، رقم 
املرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع  إلى مشاركة  العام 1990،  والذي صدر في   ،15
القرار بنسبة 30%، والعمل على تعبئة اجملتمع رجاال ونساء، وتوعيته بالقيام بتغيير املواقف 
اجملتمعية السلبية املتحيزة ضد املرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات متكنها من 

إجناز ذلك، وفي مقدمتها نظام الكوتا النسائي« )دوغان، 2018(.
البرملانية  االنتخابات  النسائي قبيل  النسائية، عقد اجمللس  الكوتا  إقرار  للتحفيز على مبدِإ 
اللبنانية  األخيرة 2018، اجتماعات مع املرشحات املستقالت واملنتسبات إلى كافة األحزاب 
ودعاهن إلى التحرك ضمن أحزابهن للمساهمة في إقرار الكوتا النسائية التي تضمن حقهن 
في الترشح والوصول إلى البرملان، حيث ميكن أن يخدم هذا النظام الشعب، ويحقق مبتغاه 

ويقوم بالعمل السياسي الفعلي.
من  يبدأ  أن  يجب  للمرأة  البرملاني  التمثيل  تصحيح  على  العمل  »أن  دوغان  السيدة  تعتبر 
القاعدة، أي من االنتخابات البلدية. إذا مت العمل على تصويب متثيل املرأة على هذا املستوى 
مقبول  متثيل  إلى  نصل  أن  ميكن  البلدية،  اجملالس  إلى  للوصول  الترشح  على  وتشجيعها 
للمرأة في الندوة البرملانية، فضال عن ضرورة أن يكون لها تواجد وحصة في التعينات اإلدارية 

الرسمية. هناك أسماء بارزة من النساء أثبنت كفاءتهن في العمل في الشأن العام«.
إذا طبقنا كوتا 30% نحصل على 3000-  تضيف السيدة دوغان: »يوجد 13000 مركز بلدي، 
4000 امرأة قيادية في كل لبنان. البلديات مهمة، فهي تعتبر حكومات مصغرة، عندئذ ميكن 
االختيار من بينهن مجموعة للترشح للبرملان. العمل على التمثيل الصحيح للمرأة انطالقا 
من االنتخابات البلدية من شأنه أن يفتح الباب للنساء ألخذ دورهن في الشأن العام. في لبنان 
لدينا نساء متعلمات ولديهن القدرة والكفاءة ويشكلن أكثر من نصف الشعب اللبناني، إال 

أنهن لم ينلن حقوقهن وما يستحققن من مراكز في السلطة.«
الدوائر  مستوى  على  اخللل  لتصحيح  النسائي  اجمللس  بها  قام  التي  النشاطات  آخر  كان 
الرسمية، »حملة اجتاه املدراء العامني في الدوائر الرسمية، متثلت بالتوجه إلى مجلس اخلدمة 
الدوائر  في  عامة.  مديرة   26 عددهن  بلغ  إذ  مصالح،  رئيسات  النساء  عدد  إلحصاء  املدني 
للمنصب«  املؤهالت  النساء  لصالح  بالتدخل  اجمللس  يقوم  الترقيات،  في  وحتديدا  الرسمية 

)دوغان، 2018(.
لألحزاب:  النسائية  الكوتا  الدميقراطي( مسؤولية  النسائي  )التجمع  السيدة سكر  حتمل 
»على صعيد األحزاب، كل حزب لديه عدد مهم من النساء املنتسبات، ولكن الالفت أن هذه 
األحزاب ال تبرزهن أو تدعمهن على الصعيد السياسي.  فأغلبية األحزاب السياسية التي 
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لديها نسبة ال بأس بها من املنتسبات من النساء، لم ترشح سوى عدد ضئيل جدا منهن. 
وحتى وإن رشحتهن، فإنها لم تدعمهن بالصوت التفضيلي في انتخابات 2018 النيابية ولم 

تبرزهن« )سكر، 2018(.
، يتمثل في العمل على مبدِإ املساواة  تعتبر جمعية أبعاد »بأن األولوية بالنسبة لها هو عامٌّ
بني اجلنسني. وتوضح السيدة إسعيد ذلك بالقول: »هذا ال يعني أننا نعارض مشاركة املرأة 
السياسية. بالعكس، ألنه مبجرد أن يكون هناك إرادة من قبل البعض ومن اجلمعيات لتفعيل 
دور املرأة ومكانتها على املستوى السياسي والعمل بأن تصل إلى املراتب واملناصب التي ميكن 

أن حتدث تغيير، فهذا يصب في صالح قضية املرأة. إنها حلقة متصلة«. 
تشدد السيدة إسعيد على التخصصية في ممارسة العمل وذلك عندما تعتبر أن »في لبنان 
نقصا في إدراك معنى اجلهود املشتركة. هناك جمعيات متخصصة أكثر في تفعيل دور املرأة 
 Women السياسي، ونحن نفضل بأن يعمل كل واحد منا ضمن اختصاصه. هناك جمعية
على  الضوء  نسلط  املوضوع.  هذا  على  تعمل  التي  اجلمعيات  من  وغيرها  مثال   In Front
موضوع املشاركة السياسية للمرأة ألن تفعيله يعود باخلير عليها، وعلى جميع املستويات، 
انطالقا  التغييرالعام  دورا فعاال إلحداث  لها  يؤمن  النواب، فهذا  أو مبجلس  بالوزارات  إن كان 
موضوع  على  أكثر  نركز  نحن  أخرى.  أطراف  أي  ندعم  طبعا  نحن  السياسي.  موقعها  من 
مناهضة العنف وتأثيره بالشراكة مع كل الشركاء: وزارِة الشؤون، وزارِة العدل، وزارة الداخلية 
واجلمعيات واملمولني الدوليني واألمم املتحدة واليونسيف أو الشركاء احملليني” )إسعيد، 2018(.

في مسألة مشاركة املرأة في القرار السياسي، قامت جلنة حقوق املرأة بتشكيل جزء من 
حتالف وطني مع الهيئة الوطنية لشؤون املرأة من أجل تطبيق قانون كوتا نسائية بنسبة %30 
في االنتخابات اللبنانية وفي توظيف النساء في وظائف الفئة األولى في الدولة اللبنانية. 
تعبر السيدة نصر اهلل عن أسفها والسبب كما تقول: “باءت جهودنا بالفشل، بالرغم من أن 
األحزاب قد وعدت سابقا بإقراره، إال أنها تخلفت عن وعودها”. وتسترسل بالقول: “نعلم أن 
األحزاب تضم عددا كبيرا من النساء الناشطات في العمل السياسي لصاحلها، ولكن غالبا 
داخل احلزب. غالبا  الهامة  القرارات  اتخاذ  ثانوية، غير مؤثرة في  النساء في مواقع  ما تكون 
السياسية  أهدافها  وحتقيق  غاياتها  إلى  للوصول  النساء  هؤالء  األحزاب  هذه  تستخدم  ما 
النيابي وال  التمثيل  الناشطات مبناصب تستحقها، ال في  النساء  باملقابل هؤالء  وال تكافئ 
تتمرد على هذا  ال  األحزاب  الناشطات في صفوف هذه  النساء  أن  املستغرب  احلكومي. من 

الواقع اجملحف بحقها” )نصر اهلل، 2018(.
“من  فتقول:  دهشتها،  أثارت  شخصيا  معها  حصلت  حادثة  إلى  اهلل  نصر  السيدة  تشير 
الالفت واملستغرب في آن معا عندما سألت عن عدم مطالبة النساء املنتميات إلى األحزاب 
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السياسية أحزابها وتياراتها والضغط عليها لتطبيق الكوتا النسائية في مؤمتر جمعنا مع 
ممثلي األحزاب اللبنانية حول مشاركة املرأة في االنتخابات ومتثيلها في الندوة البرملانية قبل 
إجراء االنتخابات النيابية األخيرة 2018، أن إحدى ممثالت هذه األحزاب واملنتسبات إليها كان 

جوابها أن “ال شيء يعلو فوق القرار احلزبي”!! 
تعتبر السيدة نصر اهلل “أن القانون االنتخابي األخير )2018( هو قانون مشوه، فضال عن أنه 
خال من أي كوتا نسائية. ولكي تأخذ املرأة حقوقها يجب أوال أن نصدر قانونا انتخابيا عادال 
يعتمد النسبية وخارج القيد الطائفي القائم على مبدِإ لبنان دائرة واحدة. هذا القانون هو 
قابل للتطبيق ألن لبنان بلد صغير من حيث املساحة، بحيث ينتخب أي لبناني أي نائب يختاره 
في الئحة 128 نائبا بغض النظر عن طائفته أو منطقته، وكذلك من الضروري إشراك الشباب 
وطنا  نبني  أن  نستطيع  الصحيح  فبالتمثيل  االنتخابية،  بالعملية  فوق  وما  سنة   18 في 
ومواطنة صحيحة وحقيقية، وميكن بعد ذلك احلديث عن الكوتا ومتثيل املرأة ومشاركتها في 

اتخاذ القرار”.)نصر اهلل، 2018(.

رابعا - التمويل األجنبي وتأثيره على أجندة املنظمات النسوية
املرأة  حقوق  قضية  لطرح  مطالبات  اخلصوص،  وجه  على  املاضي،  القرن  ثمانينيات  شهدت 
بيجني  املرأة في  األشمل. جاء مؤمتر حقوق  اإلنسان  التشريعات ضمن خطاب حقوق  وتبني 
ودعا  اإلنسان،  من حقوق  باعتبارها جزءاً  املرأة،  ليطرح منوذجاً جديداً حلقوق  العام 1995  في 
إلى مشاركة املرأة في جميع جوانب احلياة العامة واخلاصة وإلى التوعية بحقوقها. فصادقت 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  على  لبنان(  فيها  )مبا  الدول  غالبية 
املمّولة من اجلهات  النسائية  املنظمات  إلى دمج عدد كبير من  توّجه أفضى  )سيداو( ، في 
املشاريع  نحو  موجهة  منظمات  إلنشاء  اجملال  وأفسح  دولية،  شبكات  في  الدولية  املانحة 

وتستهدف املرأة من خالل معاجلة احتياجاتها االجتماعية واالقتصادية. 
جديد  أعمال  جدول  اللبنانية  احلكومية  غير  النسائية  املنظمات  تبنّت  املؤمتر،  لهذا  نتيجة 
وأدخلت عدداً من التعديالت الهيكلية بغية الوصول إلى النساء من خالل مشاريع مفّصلة 
لهن خصيصاً، بتمويل من الوكاالت املانحة، وانسجاماً مع التوّجهات اجلديدة التي حّددتها 
املانحة  للدول  السياسي  األعمال  يتفق مع جدول  ومبا  املرأة،  املتعاقبة حول حقوق  املؤمترات 
الغربية. انتقلت النساء في اجلمعيات من كونهّن ناشطات متطوعات إلى مهنيات مدفوعات 
األجر، واضطررن للتكيف مع طرق عمل جديدة وبيروقراطية لم تخدم اجملتمع احمللي فحسب، 
بل أيضاً الوكاالت املانحة، حتى وإن كانت هذه املنظمات حترص دوماً على صياغة مشاريعها 
وفقاً الحتياجات املستفيدين. وكما أوضحت ممثلة عن التجمع النسائي الدميقراطي في لبنان، 
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»عادة ما نختار املعايير والتدخالت من مشاريعهم )املانحني( التي تخدم أهدافهم الرئيسية، 
والتي هي بدورها ما يحتاجه مجتمعنا« )سكر، 2018(.

الطابع  النسوية ظهر مع إضفاء  احلكومية  املنظمات غير  التخصصي في  الطابع  أن  يبدو 
غير  املنظمات  هيكليات  استجابت  احلكومة.  تديرها  التي  البرامج  بعض  على  املؤسسي 
احلكومية اجلديدة ملتطلبات اجلهات املانحة الدولية: حتولت املبادرات إلى »مشاريع«، والنشطاء 
غير  املنظمات  منط  إلى  التحول  هذا  أثّر  عملياً،  بأجر.  ات  وعاملني/  مشاريع  »موظفي«  إلى 

احلكومية على هيكليات اجملموعات النسوية، وأيضاً على محتوى مطالباتها )ضو، 2015(.
املهني  التأهيل  عن  تترتب  اإلنساني،  والعمل  كالتنمية  أخرى  مجاالت  في  يحدث  وكما 
إلى  املؤسسات  تلك  في  والعاملني  بالعامالت  تؤدي  أخرى  تبعات  النسائية  للمنظمات 
ارتباطاً مباشراً مبيزاينات أعلى. كما ترتبط  »التحول نحو العمل املأجور«، األمر الذي يرتبط 
هذه العملية مبتطلبات الوكاالت املانحة، ما ساعد على خلق فئة جديدة من العامالت: مزيج 
اختفاء  القاعدة، على حساب  هو  األجر  دفع  وأصبح  الناشطة(.  )أو  واملتطوعة  املوظفة  بني 
الناشطني واملتطوعني واملتطوعات، في منحى أنتج منظمات أقل نشاطاً وذات توجه »إداري« 

أكثر )متري، 2015(.
من العوامل الهامة، التي غالباً ما ترافق التحول إلى منط املنظمات غير احلكومية، البحُث 
استمرارية  عليه  تتوقف  الذي  التمويل،  هذا  لكّن  املانحة.  اجلهات  لدى  التمويل  عن  الدائم 
وفيما  املنظمات  داخل  والتناحر  الشقاق  خلق  ذاته  الوقت  في  يسبب  اجلديدة،  الهيكليات 
الدخول في  التركيز على املنظمات غير احلكومية  املانحة  أولويات اجلهات  بينها. وقد جعل 

منافسة محمومة، وساهم في انحرافها عن أهدافها )القاطرجي، 2007(.
احلكومية  غير  النسائية  املنظمات  مجال  في  املؤسسي  االستقطاب  أشكال  ظهرت  كما 
املانحني، وفي حتديدها ملوقعها كـ »جهات تقدم خدمات«، من دون  في استجابتها ملشاريع 

االحتجاج على الوضع الراهن بشكل جدي )ضو، 2015(.
مبنظمات  تدريجياً  اسُتبدلت  واضحاً،  نسوياً  نهجاً  تتبنى  التي  تلك  أو  النسوية،  املنظمات 
لقي  وقد  املرأة.  العنف ضد  الوعي حول قضايا، مثل  تنشر  لكن  تستهدف جوانب محّددة، 
هذا املنحى اجلديد من التحول أو »االنقسام« إلى منظمات مختلفة، تشجيعاً من املنظمات 
واجلهات املانحة الدولية التي متوِّل برامج إقليمية ووطنية ضخمة1 واملبنية على جدول أعمال 
أوسع يركز على تعزيز »احلكم الرشيد«، كما حّددته الواليات املتحدة األميركية أساساً )ضو، 

.)2015

1- بيجني 1995، إعالنات األمم املتحدة حول العنف ضد املرأة  
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بلغت املنظمات النسائية اللبنانية ذروتها بعد انتهاء احلرب األهلية اللبنانية )1990-1975( 
تزامناً مع نهاية حقبة احلرب الباردة والتمويل الهائل الذي رصده املانحون الغربيون للمنظمات 
غير احلكومية احمللية سعياً إلى تطبيق السياسات الليبرالية ما بعد احلرب الباردة، مثل »إرساء 

الدميقراطية« أو »احلكم الرشيد«، والتي شكّلت حقوق املرأة أحد مكوِّناتها األساسية.
كما عملت هذه احلركات واملنظمات مع شبكات اجملتمع املدني املعوملة، بحثاً عن الدعم ضمن 
شبكات مثل اتفاقية سيداو وسعياً وراء أموال املانحني الدوليني األقل ميالً إلى فرض رؤيتهم 
وأيديولوجيتهم اخلاصة. هذا وروّجت لنسوية تتجاوز »احلدود احلزبية والوطنية، وتعتمد على 
هت حول واقع التعاون والتشبيك املعتمد دائماً على  قاعدة دعم أوسع. بيد أّن انتقادات وجِّ
التمويل وحول الفشل في خلق أجواء حقيقية من التنسيق حول القضايا املشتركة )متري، 

.)2015
ومما يشير إلى قيام املنظمات غير احلكومية بتنفيذ برامج البلدان املانحة، هذا التمويل الذي 
األجنبي، حتديد  التمويل  الباحث في موضوع  ال يستطيع  والتي  األجنبية،  الدول  تتلقاه من 
مصادره وال تقدير حجمه، وذلك بسبب حرص كثير من املنظمات غير احلكومية على عدم ذكر 
مصادر متويلها األساسية، متسترة بالقانون اللبناني، ألنه ال يلزم املنظمات األهلية اإلعالن 

عن مصادرها املالية وقيمتها.
بالرغم من التكتم عن مصادر التمويل، إال أن هناك بعض املنظمات التي تعلن عن البرامج 
التي تدعمها، وعن األرقام التي تدفع ملنظمات اجملتمع املدني من أجل تطبيق هذه البرامج، 
علماً بأن هذه اجلهات املانحة التي تتعاطى الشأن االجتماعي في لبنان تتنوع بني: منظمات 
األمم املتحدة على اختالفها: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، منظمة 
األغذية والزراعة )الفاو(، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 
للمرأة »يونيفم« )UNIFEM( وبني منظمات أهلية غربية ميول بعضها من قبل بعض األحزاب 

السياسية، مثل »مؤسسة فريديريش ناومان«، و«مؤسسة فريديريش أيبرت« األملانيتني. 
الدول  وأبرز هذه  لبنان كبير،  احلكومية في  للمنظمات غير  فإن دعمها  األجنبية،  الدول  أما 
األمريكية  الوكالة  وأهمها:  لبنان  في  الناشطة  وكاالتها  عبر  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األوروبي،  دول االحتاد  )NED(، وكذلك  الوطني للدميقراطية  والصندوق   ،)USAID( للتنمية 

والسفارة البريطانية، والسفارة األسترالية (القاطرجي، 2007).
على  تتركز  للتمويل  أخرى  سبال  اعتمدت  التي  املستطلعة  النسوية  املنظمات  هي  قليلة 
إمكاناتها اخلاصة مع دعم مؤسسة الشؤون االجتماعية، كان من بينها »مؤسسة متكني 
املرأة«. فهي »تعتمد على تبرعات أهل اخلير، كما وتساهم وزارة الشؤون االجتماعية بنسبة 
معينة من النفقات، مبوجب عقود لفئات اجتماعية محددة، وتخضع حساباتها لتدقيق مالي 
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من قبل شركة خاصة. املعرفة والعلم بوجود املؤسسة واخلدمات التي تقدمها، ال يستند كثيرا 
إلى الدعايات اإلعالمية، فهو يتم في الدرجة األولى عبر اإلفطارات الرمضانية التي تنظمها 
والبلديات،  املنطقة  وفعاليات  املتبرعون  إليها  يدعى  والتي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات 
متويل  في  إما  للمساهمة،  ودعوات  متهيدية  رسائل  لهم  توجه  إذ  اجملتمعية،  والشخصيات 
هذه اإلفطارات أو في إفطار صائم أو سحور صائم أو الفطرة أو التبرع املادي )الزكاة والهبات 
والتبرعات(، والذي يعتمد على دعم ومساعدة أهل اخلير والعطاء لتلبية حاجات مستخدميها 
في مؤسساتها املنتشرة على األراضي اللبنانية، وذلك من خالل املساهمات النقدية املتمثلة 
أو  الطعام(  القرطاسية،  بامللبس،  )املتمثلة  العينية  التبرعات  أو  والزكاة  املالية  بالتبرعات 
نظام الكفالة الشاملة )السنوية( أو اجلزئية والتي حتدد من قبل الكافل بحسب قدرته. وهذا 
النظام توليه املؤسسة اهتماما بالغا ملا له من أثر في اإلسهام في مد املستفيدين مبستوى 
الئق من الرعاية والتعليم. فالنساء احملتاجات يتعرفن إلى املؤسسة مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة، إذ تقوم النساء اللواتي حضرن هذه اإلفطارات بإخبار غيرهن من النساء من ضمن 

محيطهن االجتماعي ممن هن بحاجة إلى املساعدة والتمكني.
كما وتشجع مؤسسات القطاع اخلاص على تعزيز دورهم كشركاء في املسؤولية االجتماعية 
من خالل املساهمة في األنشطة االجتماعية، كبناء القدرات، تبادل اخلبرات، الهبات، التبرعات 

والتطوع” )حرفوش، 2018(.
أما املنظمات املدعومة ماليا من اجلهات املانحة األجنبية، فلقد أدى االمتثال ألجندات املانحني 
إلى االعتماد على التمويل املتاح وفرض انتظام ال ميكن جتنبه مع التوجهات العاملية املتعلقة 
بقضايا املرأة. وتعرضت اجلهود الشعبية ملزيد من العرقلة بسبب احترافية الهياكل وفقدان 
وخاضعة  كبير  متويل  ذات  مشاريع  تنفيذ  إلى  السعي  أثناء  امليداني،  الواقع  مع  التواصل 
للمساءلة. هذا ويبقى اخلطر قائماً »من إغفال هذه املنظمات غير احلكومية الكفاح من أجل 

تبديل الطريقة التي يجسد فيها اجلندر والتغيير في الوعي الشعبي )متري، 2015(.
وأخيراً، متيل اجلهات املانحة إلى التقرب من املنظمات غير احلكومية التي تعرفها والتي غالباً 
وتقدمي  النظام  إدامة  إلى  هذا  يؤدي  معروفة.  شخصية  وبرئاسة  للغاية  ممأسسة  تكون  ما 
احللول »السريعة والفنية« في قضايا سياسية أكثر تعقيداً، على حد قول خّطاب. وبالرغم 
من وعي محدودية »مطاردة الصناديق الداعمة« والتنافس بني املنظمات غير احلكومية الذي 
املشاريع  احلكومية بااللتزام بصياغة  املنظمات غير  يتمّسك بعض  التسابق،  عه هذا  يشجِّ

وفقاً للقيم األساسية واألهداف املستقاة من االلتزام األسياسي األصلي )متري، 2015(. 
وخير دليل على ذلك مشروع منظمة »أبعاد« املثير للجدل حول استهداف الرجال والنساء 
والذي »فرض فرضاً« على املانحني، بعد أن مت التأكيد على ضرورته من خالل مجموعات التركيز 
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والتواصل على األرض )إسعيد، 2018(.
“لذا ال  داخلي، وتضيف  بأنه   دوغان  إقبال  احملامية  النسائي، توضح  فيما خص متويل اجمللس 

نسمح ألحد أن ميلي علينا أجندته أومطالبه أو شروطه” )دوغان، 2018( .
تتلقى دعماً  اللجنة »ال  بأن  السيدة شعراني،  املرأة، تؤكد  األهلية لقضايا  بالنسبة للجنة 
من أي طرف سياسي، لكن تعتمد لتمويل نشاطاتها على مساهمة املنّظمني فيها وبعض 
وتساندها  برامجها  بعض  الهولندية  السفارة  تدعم  كما  منهم.  الشخصية  »التّبرعات« 

حتديدا في مشروع »التثقيف السياسي للمرأة« ضمن برنامج »واترا كاب« )فوز، 2007(. 
في  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  من  استفاد  فقد  الدميقراطي  النسائي  التجمع  أما 
)تدريب  وورش عمل  تأهيلية  دورات  تنظيم  املعنفات من خالل  التعاطي مع  مجاالت كيفية 
اإلنسانية  بالقواعد  تتعلق   )Case Supervisionو  SPSS وال   Outreach  برنامج على 
واألخالقية واملساندة النفسية االجتماعية بطريقة علمية منهجية. ميول التجمع النسائي 
الدميقراطي املنظمات الدولية غير احلكومية ويتعاون معها التجمع النسائي وفقا للمشروع 
الدولية  املنظمات  تقدمه هذه  الذي  التمويل  “أن  السيدة سكر فكرة  ترفض  الذي تطرحه. 
يفرض عليها اإللتزام بشروطها، وأن النظرة إلى واقع املرأة العربية واللبنانية ال ميكن أن تكون 
ثقافتها  منظار  من  البنانية  املرأة  إلى  تنظر  والتي  املمولة  اجلهات  تقترحه  ما  مع  مطابقة 
الغربية أو أن هناك خصوصية ثقافية جملتمعاتنا ال ميكن إغفالها”. وتقول: “إن كل ما يتعلق 
بني  للتمييز  وال  أو خاضع ال للخصوصية  الشخصية غير مشروط  واحلرية  اإلنسان  بحقوق 
اجملتمعات، وأن هذه احلقوق تشمل جميع اجملتمعات واألفراد كافة وهي تنص على التساوي بني 

اجلميع” (سكر، 2018).
وداعمني  »شركاء  ب  يتمثل  إسعيد،  السيدة  تصرح  وكما  أبعاد،  جلمعية  بالنسبة  التمويل 
أو غير  أكانت مباشرة  وداعمني للخدمات، سواء  القضية  لنا خارجيني ملتزمني معنا بهذه 
مباشرة على مستوى الدراسات والتدريبات واملؤمترات املنظمة، نحن نضع خطة كل 5 سنوات، 
نحدد فيها طريقة العمل على مستوى تفعيل دور اخلدمات ومتكني الدولة والفعاليات وهيئات 

الدولة« )إسعيد، 2018( .
ويوجد أيضا مشكلة ارتهان بعض املنظمات النسوية للممول، فاملمولون معظمهم من الدول 
الغربية التي لها أجندتها السياسية. يفرضون أجندتهم، مثال كأن يلزموا اجلمعيات املمولة 
من قبلهم بأن تنكب على موضوع االجّتار بالبشر وهي قضية لها عالقة بالنزوح السوري، ألن 
ما يهمهم هو قضية النازحني وما تشكله من عبء على مجتمعاتهم، هذا النزوح له بعد 
سياسي. ما يهم الغرب هو أن ال تشكل هذه القضية خطرا عليه، فيطلبون من اجلمعيات أن 
حتاول معاجلة هذا املوضوع ألنهم يركزون جل اهتمامهم عليه، فبذلك يحددون املواضيع التي 
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يرونها مناسبة بالنسبة لهم ويسقطون بذلك أجندتهم على اجلمعيات.  يعرضون عددا من 
املواضيع التي تهمهم بالدرجة األولى ويقترحونها على اجلمعيات الختيار واحٍد منها. فليست 
حاجات مجتمعنا هي التي تفرض نفسها في مسألة اختيار طرح املواضيع ومعاجلتها، وال 

تنبع هذه املواضيع أحيانا من أولوياتنا وحاجات مجتمعاتنا« )نصر اهلل، 2018(.
أما فيما يتعلق بتمويل جمعية جلنة حقوق املرأة اللبنانية، فقد صرحت السيدة نصر اهلل  
شروطنا  نفرض  ولكن  غربية،  دول  من  منه  وجزء  الداخلية،  املساعدات  مصدره  »متويل  بأنه 
وأجندتنا بخالف اجلمعيات األخرى، وال نقبل التمويل من مؤسسات أجنبية تابعة حلكومات 
وأجندتها  األمريكية  السياسة  وتنفذ  األمريكية  بالسفارة  امللحقة   USAID مثل  دول 
سياسية في الدرجة األولى، فنحن من يختار املواضيع والقضايا التي تهم مجتمعنا ومتثل 

حاجة مجتمعية وتلبي حاجاتنا الوطنية بالنسبة لنا، للعمل عليها” )نصر اهلل، 2018(.

خامسا- التعاون والتنسيق بني املنظمات النسوية املستطلعة
واألهداف  بها  رسالة خاصة  لديها  »بأن كل منظمة  أبعاد(  )جمعية  إسعيد  السيدة  تذكر 
تعمل كل  الساحة،  على  عدة جمعيات  وتواجد  »التنوع  فبنظرها،  أن حتققها«.  حتاول  التي 
واحدة منها على مستوى معني، هو أمر مهم، ألن هناك استحالة بأن تعمل كل اجلمعيات 
على جميع املستويات، وتوحيد اجلهود هو الشيء األهم. وهنا ميكن أن يكون هناك نقص لدينا 
بيننا  والدعم فيما  االحتاد  بيننا. ففي  والتنسيق فيما  التعاون  تفعيل  لبنان في كيفية  في 
للمطالب املتصلة بقضايا املرأة يتحقق النجاح، ونعجل بالتالي للوصول إلى التغيير املنشود. 
إال أن كل جمعية لديها مقاربتها. نحن أبوابنا مفتوحة للمشاركة وللتفكير معا، ولكن ما 
يحول دون ذلك هو أن كل منظمة لديها خطتها ورؤيتها اخلاصة بها وتعمل على إجنازها. هذه 
التنسيق بسبب  الفردية. هناك صعوبة في  روح  التعاون وطغيان  أي عدم  تواجهنا،  حتديات 
اختالف التوقيت، األرضية غير ناضجة بعد، وهناك عموما اختالف في التوجهات فيما بيننا« 

)إسعيد، 2018(.
تعتقد السيدة عايدة نصر اهلل، رئيسة جلنة حقوق املرأة اللبنانية، أن »مشكلة عدم التنسيق 
التنافس في ما بينها وغياب روح التعاون عند  بني اجلمعيات واملنظمات النسوية تعود إلى 
البعض لالستفراد باإلجنازات، مع أن جلنة حقوق املرأة سعت إلى التنسيق مع اجلمعيات األخرى 

انطالقا من مبدإ في االحتاد قوة، ولكن لم تنجح )نصر اهلل، 2018(.
يفرض هذا الواقع تساؤل حول خلفيات تعثر العمل املشترك؟ فيتضح بأنه أحيانا قد يحدث 
أن تتحالف مجموعة من الهيئات وتشكل إطارا تنسيقيا، فينشأ إطار آخر في املقابل مع 
ذات النرجسية، و يبرز في العمل االجتماعي كما في السياسي نوع من الصراع على مناطف 
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النفوذ،  وأحيانا ”يتم االتفاق على اقتسام مناطق النفوذ، ويتم التعبير عن هذا الصراع 
بأشكال مختلفة  طائفية أو مناطقية أو حزبية ... إلخ )مهنا، 1995، صفحة 2(.

خامتة:
عملها  إطار  في  النسوية  املنظمات  نشاطات  على  اإلضاءة  البحثية  الورقة  هذه  حاولت 
للمطالبة بحقوق املرأة ومساواتها مع الرجل، واستعرضت مساعيها في حتقيق التغيير على 
الصعيد االجتماعي العام وباألخص حقها باملشاركة في صنع القرار واحلياة السياسية وذلك 
األهداف  إلى  للوصول  أطلقتها  التي  والتثقيف  التوعية  وبرامج  التعبئة  حمالت  خالل  من 

املنشودة.  
حلمالت  االفتقار  في  تكمن  املستطلعة  املنظمات  هذه  ضعف  نقاط  بأن  االستنتاج  ميكننا 
تتمثل في  لبنان  النسائية في  املنظمات  تواجه  التي  التحديات  أهم  التعبئة بطرق فعالة. 
الريفية/احلضرية،  واالنقسامات  الطبقية،  اخلطوط  وراء  وما  جمهورها،  دوائر  خارج  التعبئة 
قضية  إيجاد  صعوبة  أّن  كما  والتخصصية.   واحلرفية  والتعليم،  السياسية،  والطائفية 
للحصول  التسابق  يفرضها  التي  والتنافسية  املنظمات  بني هذه  التعاون  لتعزيز  مشتركة 
التركيز على مواضيع  في  تتمثل  املمولة  للجهات  تبعية  عليه من  يترتب  وما  األموال  على 

محددة تعتبر أولوية بالنسبة لها، يسهم أيضاً في عدم وضوح الرسالة النسوية.
وتعزيز  املرأة سياسيا  في قضية متكني  انصبت  التي  النسوية  املنظمات  من جهود  بالرغم 
بشكل  منقوصة  مازالت  احلقوق  هذه  أن  إال  السياسي،  العمل  في  الفعالة  مشاركتها 
ملحوظ ولم حتظ باهتمام كبيرعلى أجندة األحزاب السياسية بشكل عام في لبنان، وذلك 
بسبب الواقع االجتماعي الثقافي السائد ورسوخ النظرة التقليدية الذكورية الدونية للمرأة. 
اهتمام بعض املنظمات النسوية بهذه املسألة يرجع إلى أنها تعتبر مشاركة املرأة في احلياة 
املرأة  السياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وحتضر اجملتمع، ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد 
في العملية السياسية في اجملتمع يجب تطوير مشاركتها في األحزاب واحلركات السياسية 
واالجتماعية اخملتلفة، ومنظمات اجملتمع املدني التي تهتم مبختلف قضايا اجملتمع، أو تسعى 
قوانني  وجود  ذلك  إلى  يضاف  دورها،  وإبراز  السياسية  املرأة  أمام مشاركة  الطريق  فتح  إلى 

معاصرة تقر باحلقوق األساسية واملشروعة للمرأة وضامنة حلرياتها ومساواتها.
بالرغم من كل التحديات، لقد استطاعت اجلمعيات النسوية املدنية اللبنانية حتقيق إجنازات 

مهمة تنوعت بني:
- إعداد الدراسات واألبحاث عن أوضاع النساء في لبنان، وتنظيم احلمالت الضاغطة حلمايتهن 
من العنف املسلط عليهن، وتثقيفهن قانونيا وتقدمي املتابعة القانونية لبعض احلاالت امللحة 
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)التجمع النسائي الدميقراطي(.
- إنشاء مراكز الستقبال املعنفات وتقدمي اإلرشاد القانوني واالجتماعي والدعم النفسي لهن 

)جمعية أبعاد(.
- متابعة قضايا قانونية ومهنية واجتماعية تخص املرأة العاملة وإصدار منشور سنوي يعبر 

عن مطالبها )اجمللس النسائي اللبناني(.
احلركة  ووثيقة  املرأة  حقوق  ميثاق  وإطالق  واألبحاث  للدراسات  املرأة  حقوق  مركز  إنشاء   -

النسائية )جلنة حقوق املرأة اللبنانية(  )مطر، 2008، صفحة 43(.
- إقامة املؤمترات والندوات ونشاطات وحمالت توعية للحد من ظاهرة العنف ضد املرأة، ورفع 
شعارات إعالنية وإعالمية في اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، في 10 كانون األول وهو 

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان )التجمع النسائي الدميقراطي ومنظمات نسوية أخرى(.
- تشبيك اجلمعيات النسائية في لبنان مع اجلمعيات النسائية في العالم العربي والدولي 

)اجمللس النسائي اللبناني(، )باحثون، 2018، صفحة 60(.
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الشباك، بيروت، لبنان.
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http://www.lebanonfiles.com/news/51793 :مدني وثقافة
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5 تشرين األول، 2018، من مركز جيل البحث العلمي: ، jilrc.com/سوسيولوجيا-التغير-االجتماعيرؤية-
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https:// :نادر فوز، (19 شباط، 2007)، األخبار، تاريخ االسترداد 17 تشرين الثاني، 2018، من األخبار -
al-akhbar.com/Archive_Local_News/178254

https:// من  الثاني، 2018،  تشرين  االسترداد 7  تاريخ  البيان،  القاطرجي، (2007).،مجلة  عدنان  نهى   -
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 UN-، )2017(. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030.



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال

74

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحصيل مادة التاريخ
 لدى طلبة المرحلة الثانوية

                                                                                
     أ.زينب سليم

 اجلامعة اللبنانية

Abstract:
 The accumulated developments in the field of communication and information
 technology have put the teaching - learning process in front of new challenges that
 are represented with the ability to invest its various means and applications to raise
 the quality of education and improve the performance of learners. The challenges
 got even harder due to the increasing differences in the research results that have
 addressed the feasibility of investing in these means, especially social networks that
 allow teachers and learners to access various types of information and documents
 and interact, save, use, and share it. In addition it provides them with additional
opportunities to acquire more technical, intellectual and analytical skills.
 In front of such ambiguous vision, this study was presented to examine the role
 of social network sites, especially Facebook, in the success of the teaching and
 learning process for the History subject in the secondary level, by addressing
 its contribution as a teaching tool in the process of increasing educational and
 cultural achievement of students, developing their motivation to learn the subject,
and prompt them to self-investigate knowledge.

مقدمة:
شهد العالم في العقود املاضية تطورات متراكمة ومتتابعة في مجال تكنولوجيا االتصال 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  ميادين  مختلف  في  أثرها  تركت  واملعلومات، 
التعليمية  األدوات  وانتشار  اإلنترنت  تطور  فمع  التعليمية.  وكذلك  واإلعالمية  والثقافية 
الرقمية، لم تعد الصفوف الدراسية مقتصرة على هذه املساحة الواقعة بني أربعة جدران، 
إذ إن توفر العديد من املوارد والوسائل واملصادر العلمية اجلديدة، ساهم في ادخال تغييرات 
املعارف  نقل  على عملية  يقتصر  الذي  التقليدي  ببعديها:  التعليمية  العملية  على  كبيرة 
إليها على  الذي ينظر  املتعلم(، واحلديث  إلى  املعلم  إلى الصغار )من  الكبار  واملعلومات من 
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أنها “مجموعة من التجارب التي تكسب الفرد خبرة تتناقل وتتطور لتحقق أهدافاً شاملة”1.
»فالثورة  جديدة،  وحتديات  ضغوطات  أمام  التعليمية  العملية  املتغيرات  هذه  وضعت  لقد 
يترتب  وما  التكنولوجية  والثورة  واالتصاالت  املواصالت  وثورة  السكاني  واالنفجار  املعرفية 
عليها من سرعة انتقال املعرفة، كلها عوامل تضغط على املؤسسة التربوية من أجل مزيد 
من الفعالية واالستحداث والتجديد جملاراة هذه التغيرات«2. السيما وأن مقياس األمية اليوم، 
بات يُقاس مبدى توفر البيئة احلاضنة لهذه التكنولوجيا، والقدرة على استيعابها وتوظيفها 

في مختلف املسارات التعليمية. 
وعلى أساس ما تقدم، ميكن تعريف التعليم اإللكتروني على أنه »أسلوٌب جديد من أساليب 
التعليم يعتمد في تقدمي احملتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلم عبر تقنيات 
مع  النشيط  التفاعل  للطالب  يُتيح  بشكل  املتعددة،  ووسائطهما  واالتصاالت  املعلومات 
احملتوى ومع املدرس والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت واملكان والسرعة التي 
تناسب ظروف املتعلم وقدرته، وإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل 

إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية  اخملصصة لذلك«3.
اإللكتروني،  التعليم  املهمة في  األدوات  االجتماعي من  التواصل  تعتبر شبكات  الواقع،  في 
على اعتبار أنها تعزز العالقة بني كافة عناصر العملية التعليمية )املعلم، املتعلم، اإلدارة، 
وتخزينها  املعلومات  أنواع  مختلف  على  والطالب  املعلمني  حصول  إمكانية  وتتيح  األهل(، 
املزيد  الكتساب  إضافية  فرصا  لهم  توفر  وكذلك  معها،  والتفاعل  وتناقلها  واستخدامها 
من املهارات التقنية والفكرية والتحليلية. وعليه ذهب بعض التربويني إلى »اعتبار أن هذه 
الشبكات متثل بيئة مناسبة لتعليم حديث ومتطور يلبي حاجات الفرد، ويتماشى مع الثورة 
العاملية«4. ويعد موقع فايسبوك من أشهر مواقع هذه الشبكات، وأسهلها  التكنولوجية 

استخداماً وأكثرها انتشاراً بني الطالب وجيل الشباب.

1- عواج سامية، سامية تبري، »دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعليم عن بعد لدى الطللبة اجلامعي«، بحث نُشر في 

كتاب املؤمتر الدولي احلادي عشر ملركز جيل البحث العلمي حول »التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية«، لبنان، أبريل/نيسان، 2016، 

ص 120.

https://www. :الرابط 23، متوفر على  التعليم«، ص  واالتصال في  املعلومات  »تكنولوجيا  بلعيدي مليكة،  2- فيصل كربوعة، 

ouarsenis.com/up/uploads/ouarsenis.com145406729824642.pdf
3- الزين أميمة، »التحول لعصر التعلم الرقمي: تقدم معرفي أم تقهقر منهجي«، من كتاب املؤمتر الدولي احلادي عشر ملركز جيل 

البحث العلمي حول »التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية«، مصدر سابق، ص 9.

4- عودة فراس، »دور شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية«، اجمللة اإللكترونية ملركز التميز والتعليم اإللكتروني، 

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=34 :اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 2014، متوفر على الرابط
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	 الفايسبوك: مبادئه واستخداماته من قبل املراهقني
يعتبر موقع فايسبوك الذي بدأ نشاطه في  العام 2004، من أكبر شبكات التواصل االجتماعي 
في العالم اليوم بعدما »بلغ عدد مستخدميه 2.17 مليار في أوائل العام 2018، بينهم 180 

مليون مراهق ممن هم دون 18 سنة«1.    
أن ال تقل أعماهم عن 13 سنة »إمكانية كتابة  الذين يجب  املوقع ملستخدميه  يتيح هذا 
وكذلك الروابط التي يودون مشاركتها عبر املوقع،  يومياتهم ونشر صورهم وفيديوهاتهم 
حيث تنتشر أخبار املستخدم ونشاطاته على حائط صفحته التي ميكن التحكم في مدى 
خصوصيتها أو إتاحة محتوياتها للغير«2. ومن مميزات هذا املوقع سهولة إنشاء مجموعات 
والتفاعل مع  وإتاحتها أمام مختلف املستخدمني لالطالع عليها  خاصة أو صفحات عامة 

منشوراتها بشكل مجاني.
التفاوت في نتائج اإلحصاءات حول معدل منو استخدام املراهقني )بني 13 و17  وبالرغم من 
سنة( ملوقع فايسبوك، إال أن أغلبها أكد على أن الفترة الزمنية الستخدامهم ملواقع التواصل 

االجتماعي بشكٍل عام في ارتفاٍع مستمر )انظر الرسم التوضيحي رقم 1(3. 

رسم توضيحي -1-
تعرض األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 13 و 17 عاًما
لوسائل التواصل االجتاعمي بني عامي 2012 و 2018

1-  املصدر: تقرير »DIGITAL IN 2018«، الصادر عن  »We Are Social« و »Hootsuite«، كانون الثاني/ يناير 2018، متوفر على الرابط 

 file:///C:/Users/Y900/Downloads/Digital-in-2018-001-Global-Overview-Report-v1.02-L%20)1(.pdf:التالي

2-  عبد اهلل عامر،  “الفیس بوك وعالم التكنولوجیا«، مجلة العلوم والتكنولوجیا، عدد 14، جامعة البتراء، األردن، عمان،2007 

، ص 8.

 ،”Common Sense Media“ الصادر عن ”Teens Reveal Their Experiences: SOCIAL MEDIA, SOCIAL LIFE« 3- املصدر: تقرير

 https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/2018_:التالي الرابط  2018، على  عنوان،  حتت 

cs_socialmediasociallife_executivesummary-final-release_3_lowres.pdf
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إن استخدام املراهقني لهذه املواقع )مبا فيها موقع فايسبوك( يحمل دون شك مخاطر عدة 
الشخصية،  للمعلومات  اخلاطئ  واالستخدام  الئقة،  غير  حملتويات  التعرض  حول:  تتمحور 
والتأثيرات اخلارجية من طرف أفرادٍ أو مجموعات مجهولة، إضافًة إلى التعرض للمضايقات 
والتهديدات بكافة أشكالها. لكن في املقابل ثمة إيجابيات لهذا الولوج كزيادة فرص التعرف 
مستمرة  صلة  على  والبقاء  والهوايات،  االهتمامات  في  معهم  يتشاركون  أشخاص  إلى 
باألصدقاء واألهل السيما من يصعب االلتقاء بهم بشكل دوري، وكذلك تنمية مهارات احلوار 

والنقد وإبقاء املستخدم على تواصل مع قضايا مجتمعه.
باتوا  إذن أصبح من احملتم أن جزًءا غير قليل من طالب مراحل التعليم املتوسطي والثانوي، 
اليوم من مستخدمي موقع فايسبوك. وفي ظل هذا اإلقبال الشديد الذي غالباً ما يترافق 
إلى محاولة  التربويني  الكثير من  املتاحة عليه، ذهب  والتفاعل  النشر  إعجاٍب بخدمات  مع 
في  دمجها  خالل  من  لطالبهم  واملهاراتية  التعليمية  االحتياجات  لتلبية  منه  االستفادة 

املناهج الدراسية.

	مسارات استخدام الفايسبوك في عملية التعليم والتعلم
شبكات  توفرها  التي  التطبيقات  استخدام  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  من  العديد  ثمة 
التواصل االجتماعي في العملية التعليمية، فعلى سبيل املثال، ميكن للمعلم إنشاء صفحة 
)Page( أو مجموعة مغلقة )Group Closed( على موقع فايسبوك، يضم إليها طالب الفصل 
أو املادة التي يدرسها، »فيتيح لهم من خاللها النقاش واحلوار حول مواضيع لها عالقة باملادة 
الدراسية، مما يشجعهم على التفاعل واملبادرة واالستكشاف واالعتماد على النفس للحصول 
على املعرفة، وهي الطريق األفضل للتعلم البديل املثالي عن التلقين«1. كما ميكن االستفادة 
األخبار  نشر  أو  ما،  موضوٍع  الفعل حول  وردود  الرأي  استطالعات  إلنشاء  املوقع  من خدمات 
و   )Drive  Google( كـ  أخرى  خدمات  مع  دمجه  إلى  إضافًة  واملهام،  باالختبارات  املتعلقة 

.)Books Google(
أما عن املميزات التي ميكن لهذا املوقع تقدميها في حال أُدخل في العملية التعليمية، فيمكن 

القول إنه2:

1-  عودة فراس، مصدر سابق.

2- Chi-Un Lei, Krilavicius, Nan Zhang,  Kaiyu Wan,  Ka Lok Man,  ”Using Web 2.0 Tools to 
Enhance Learning in Higher Education: A Case Study in Technological Education”, Research 
Gate, 2012, Published on: file:///C:/Users/Y900/Downloads/IMECS_teaching.pdf
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سُيمثل قناة تفاعلية، غير رسمية للتواصل بني املعلمني واملتعلمني، وبني املتعلمني مع - 1
بعضهم البعض، وذلك ألنهم يستخدمون الفيس بوك في حياتهم اليومية.

الراجعة، - 2 التغذية  تقدمي  على  قادرة  ومجاني،  ومريح  بشكل سريع  تواصل  قناة  سيوفر 
وعلى عرض األسئلة واالستفسارات، وعلى توفير املساعدة الفورية للمتعلمني.

سيخلق فرصة لتعزيز التعليم التشاركي ولتحويل العملية التعليمية من التعليم إلى - 3
التعّلم، وذلك عبر إتاحة اجملال أمام الطالب للنشر والتعليق واحلوار والنقاش. 

على  ويعمل جاهداً  يدركها  أن  من  للمعلم  البد  ثمة مهاّم جديدة  اجلديد،  الواقع  أمام هذا 
إيجادتها، وهي1:

أن يتقبل فكرة أن دوره لم يعد مقصوراً على التدريس خالل الدوام املدرسي، بل سيمتد - 1
إلى خارج ساعات العمل التقليدية.

أن يقوم بعملية البحث عن النصوص والصور ومقاطع الفيديو واخلرائط والرسوم البيانية.. - 2
وإعادة توليفها مبا يتناسب وأهدافه التعليمية قبل نشرها ومشاركتها على املوقع.

وأن - 3 خاصًة  املنشورات،  مختلف  مع  وتفاعلهم  الطالب  مشاركة  تعزيز  على  يعمل  أن 
التواصل بني الطالب وأساتذتهم يساهم في حتفيزهم على التعّلم.

أن يتابع بشكل دائم وعن كثب الصفحة التعليمية لتقدمي التوجيه واملساعدة املناسبة - 4
للطالب. 

أن يرشد الطالب إلى أن هذه الصفحة تهدف فقط إلى التعليم، وليس إلى نشر وتبادل - 5
املعلومات الشخصية.

أن يبلغ األهل واإلدارة بكل ما يحدث على الصفحة.- 6
التواصل  الكثير من شبكات  باستخدام  بدأت جدياً  قد  املدارس2  بعض  أن  الرغم من  وعلى 
من  مهٍم  جزٍء  إلى  املواقع  هذه  بتحول  أنه  معتبرةً  التعليمية،  العملية  في  االجتماعي 
أو  تعليمية  مميزاتها سواء على شكل وسيلة  االستفادة من  األجدى  بات من  حياة طالبها، 
االختالف  أن  إال  على سلبياتها.  الدائمة  اإلضاءة  في  الوقت  إضاعة  من  بدالً  تعليمية،  مادة 
الدراسات  من  الكثير  وظهور  االستخدام  هذا  من  اجلدوى  حول  النظر  وجهات  في  املستمر 

1  Donline Mike, “Protecting Children in the 21st Century/CIPA. Facebook/Social 
Networking Guidance for Teachers”, The School Safety Center, 2013, p 3-4.
2- في مدينة ساسكاتون الكندية تقع مدرسة أجنيال االبتدائية، حيث يستخدم طالب الصف السادس االبتدائي الفيس بوك في 

مقرر اجلغرافيا للتواصل مع طالب آخرين في البرازيل وفي إجنلترا وفي إفريقيا اجلنوبية، بهدف التعاون على حل الواجبات وطرح 

 Euronews, Les réseaux sociaux( األسئلة واملناقشة بينهم، ويعدون تقارير فيديو، حيث توضع في الصفحة اخملصصة للمقرر

  .)à l’école, 2011
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املعالم،  واضحة  غير  الرؤية  التعليم1، جعل  جودة  في حتسني  احلقيقي  بأثره  التي شككت 
ودفعنا إلى البحث في هذا املوضع وتناوله من خالل طرح اإلشكالية التالية: هل ميكن ملواقع 
التواصل االجتماعي )الفايسبوك( أن تكون أداة مساهمة في إجناح عملية التعليم والتعّلم 

ملادة التاريخ في املرحلة الثانوية؟

	 :الفرضيات
ينبثق عن هذه اإلشكالية، أربع فرضيات ميكن صياغتها على الشكل التالي:

يُساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة التاريخ في املرحلة الثانوية - 
من زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب.

يُساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة التاريخ في املرحلة الثانوية - 
من زيادة التحصيل الثقافي لدى الطالب.

يُساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة التاريخ في املرحلة الثانوية - 
في تنمية الدافعية لدى الطالب نحو تعّلم مادة التاريخ.

يُساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة التاريخ في املرحلة الثانوية - 
في حتفيز الطالب على البحث واالستقصاء الذاتي.

	:اإلطار املنهجي للدراسة
	 التواصل وسائل  اعتماد  إمكانية  من  التحقق  هو  البحث  هذا  من  العام  الهدف  إن 

االجتماعي كأداة مساهمة في تعزيز عملية التعليم والتعّلم، وقد مت اختيار مادة التاريخ 
باحملاوالت  يتعلق  ما  ومنها  املادة،  هذه  مبضمون  يتعلق  ما  منها  عدة  ألسباب  بالتحديد 

اجلارية لتطوير امليدان امليتودولوجي/ الطرائقي لتعليمها في لبنان2. 
فمادة التاريخ تعتبر من املواد األدبية غير احملببة بشكل عام لدى الطالب، العتمادها على 
األسلوب السردي النظري والقتران تقييماتها مبهاراة احلفظ واالستذكار دون سواها، ولذلك 

 university  Social networking tools in a« حتت عنوان Stephen Parker و Diana L. Haytko 1-  بحسب دراسة أجرتها كل

setting: a student’s perspective«، فإن معظم أفراد العينة والبالغ عددهم 236 صرحوا بأنهم ال يعتبرون الفيس بوك كأحد 

  Andrei Stanciuمواقع الشبكات االجتماعية التي ميكن استخدامها في الفصول الدراسية. بينما خلصت دراسة أجرتها كل من

وFlorin Mihai  و Ofelia Aleca حتت عنوان  “Education  Social Networking as an Alternative Environment For” إلى أن مواقع 

شبكة التواصل االجتماعي ومنها الفيس بوك قد أصبحت ذات شعبية كبيرة بني الطالب، وميكن اعتبارها أداة ذات قيمة تعليمية.

2-  لالطالع أكثر على هذه احملاوالت، ميكن مراجعة كتاب د. سيمون عبد املسيح »تدريس التاريخ بني اإلبستمولوجيا واإلديولوجيا: 

قراءة في أزمة منهج مادة التاريخ في املرحلة اإلنتقالية/ النموذج اللبناني«، منشورات املركز اإلقليمي للتوثيق والدراسات التاريخية 

والسياسية والتربوية، بيروت، 2012.
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غالباً ما تكون نتائجها متدنية مقارنًة بنتائج املواد األخرى. لكن في املقابل، بدأت منذ 
سنوات كليات التربية ودور املعلمني في لبنان، تُدرّب معّلمي مادة التاريخ على استخدام 
مختلف أنواع املستندات )صور ومقاطع فيديو وخطوط زمنية وخرائط ونصوص ورسوم 

بيانية وجداول..( في شرح الدروس، وهي ما يسمح بعرضها وتداولها موقع فايسبوك.
أما بالنسبة إلى موقع فايسبوك، فقد جاء اختياره بناًء على سؤاٍل مسبق وُجه إلى عينة 

الدراسة حول شبكة التواصل االجتماعي األكثر استخداماً من قبلهم. 
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج التجريبي لتوافقه مع املعلومات املراد احلصول عليها، 
وقد أجريت على 174 طالبة )موزعاٍت على ثالث شعب( يتابعن دراستهن في صف الثاني 
الثانويات الرسمية املتواجدة في بيروت، حيث اختير  / القسم العلمي في إحدى  ثانوي 
فايسبوك حملت اسم  ملتابعة صفحة مغلقة على موقع  87 منهن بشكل عشوائي 
ذات صلة  وخرائط  فيديو  ومقاطع  بصور  تباعاً  الصفحة  تزويد  مت  تاريخية”1.  “معلومات 

مبضمون الدروس التي مت شرحها في الصف، مرفقٍة بشروحات بسيطة.
بعد مرور ما يقارب الثالثة أشهر من متابعة الصفحة، أُجري اختبار تقييمي لكل الطالبات 
متّ تقسيمها على ثالث مجموعات، على  الدراسة، احتوى على ستة عشر سؤاالً  عينة 

الشكل التالي:
األولى احتوت على ثمانية أسئلة مختارة من ضمن املنهج الرسمي املقرر حتصيله. )لكل - 

سؤال عالمة(
الثانية تألفت من أربعة أسئلة حول معلومات إضافية من خارج املنهج املقرر، لكن مت - 

شرحها في الصف وعلى الصفحة. )لكل سؤال عالمة(
الثالثة تألفت من أربعة أسئلة حول معلومات اضافية من خارج املنهج املقرر، مت التطرق - 

إليها فقط على الصفحة. )لكل سؤال عالمة(
الهدف من هذا االختبار كان مقارنة نتائجه بني اجملموعة التي تابعت فقط شرح الصف، وتلك 

التي تابعت باإلضافة إلى شرح الصف، صفحة “معلومات تاريخية” على موقع فايسبوك.
الحقاً، مت توزيع استتبيان على الطالبات اللواتي تابعن الصفحة، من أجل الوقوف على أثر هذه 
التاريخ، وفي  الدافعية لديهن نحو تعّلم مادة  املادة وفي تنمية  املتابعة في حتصيل معارف 
توزيعها  اثنا عشر سؤاالً، متّ  التاريخي. شمل االستبيان  البحث واالستقصاء  حتفيزهن على 

على محورين:
األول، متعلق بكيفية تفاعل الطالبات مع صفحة الفايسبوك.- 
الثاني، متعلق بأثر متابعة الصفحة على عالقة الطالبات باملادة.- 

/https://www.facebook.com/groups/186963542214289/members :1  رابط الصفحة على موقع فايسبوك
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	:نتائج الدراسة
أوالً، فيما يتعلق باالختبار التقييمي:

عرض النتائج:
بعد فرز االختبارات وتصحيحها، مت حتديد املعايير التالية لُيصار إلى املقارنة بني اجملموعتني: 
العالمة القصوى، العالمة األدنى، املعدل العام، عدد الناجحات، عدد الراسبات، نسبة النجاح. 

وقد ُجمعت النتائج في اجلدول أدناه:

الطالبات اللواتي 
اكتفني مبتابعة شرح 

الصف

الطالبات اللواتي 
تابعن صفحة 

الفايسبوك إلى جانب 
شرح الصف

االنحراف املعياري للقيم

12141.4العالمة القصوى

252.1العالمة األدنى

8.31.1 )من 16(6.7 )من 16(املعدل العام

11184.9عدد الناجحات

18114.9عدد الراسبات

6217%38%نسبة النجاح

جدول -1- يظهر املعدل العام ونسب النجاح في االختبار التقييمي لعينة الدراسة 
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أما فيما يتعلق بنتائج كل مجموعة من اجملموعات الثالث من األسئلة على حدة، فقد اكتفينا 
بحساب املعدل العام، وقد كانت النتائج على الشكل التالي:

املعدل العام لـ
الطالبات اللواتي اكتفني 

مبتابعة شرح الصف

الطالبات اللواتي 

تابعن صفحة 

الفايسبوك إلى جانب 

شرح الصف

االنحراف املعياري 

للقيم

اجملموعة األولى من األسئلة

)معلومات من ضمن املنهج(
4.90.7 )من 8(3.9 )من 8(

اجملموعة الثانية من األسئلة 

)معلومات من خارج املنهج مت 

شرحها في الصف وعلى الصفحة(

2.20.4 )من 4(1.6 )من 4(

اجملموعة الثالثة من األسئلة 

)معلومات من خارج املنهج مت التطرق 

إليها فقط على الصفحة(

صفر1.2 )من 4(1.2 )من 4(

جدول -2- يظهر نتائج االختبار التقييمي لعينة الدراسة بحسب مجموعات األسئلة

حتليل نتائج االختبار التقييمي:
الطالبات -  كانت إلحدى   )16 من   14( األعلى  العالمة  أن  أظهرت  النتائج  أن  من  بالرغم 

املتابعة لصفحة الفايسبوك، واألدنى )2 من 16( كانت لطالبة غير متابعة للصفحة، 
إال أن االنحراف املعياري للقيم )1.4 بالنسبة للعالمة القصوى و2.1 بالنسبة للعالمة 
الفارق في  أن  يعني  للتشتت، ما  بسيطاً  بنّي مقداراً  الطالبات  األدنى( بني مجموعاتي 

العالمات لم يكن بالكبير.
تؤكد نتائج املعدل العام، صحة النتيجة الواردة أعاله، إذ إنه وبالرغم من أن املعدل األعلى - 

كان للطالبات املتابعات لصفحة الفايسبوك، لكنه لم يكن باملعدل البعيد عن معدالت 
النجاح )بلغ املعدل 8.3 فيما معدل النجاح هو 8(، كما أن انحرافه املعياري عن معدل 

العام للطالبات غير املتابعات للصفحة لم يكن بالكبير إذ بلغ 1.1.
بلغت -  حيث  الناجحات،  ونسب  أعداد  في  ظهر  اجملموعتني،  نتائج  بني  األكبر  الفارق  إن 

نسبة النجاح عند الطالبات املتابعات للصفحة 62%، بينما لم تتجاوز الـ 38% عند غير 
املتابعات، ولذلك جاءت قيمة االنحراف املعياري مرتفعة 17.

الفوارق، -  أن  تبني  فقد  األسئلة،  مجموعات  بحسب  النتائج  حتليل  إلى  بالنسبة  أما 
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وبالرغم من تضاؤلها، ظهرت بشكل أكبر في اجملموعة األولى من األسئلة )احملددة ضمن 
في  أكثر  تضاءل  ثم   ،)0.7( املعياري  االنحراف  بلغ  حيث  الصف(  في  واملشروحة  املنهج 
اجملموعة الثانية )معلومات من خارج املنهج مت شرحها في الصف وعلى الصفحة( حيث 
بلغت )0.4(، ثم زال نهائياً في اجملموعة اخملصصة لألسئلة التي مت تطرق إليها فقط على 
صفحة الفايسبوك، حيث بلغ )صفر(.  ما يعني أن الفايسبوك ساهم بالدرجة األولى 
في تثبيت املعلومات التي مت شرحها في الصف واملراد حتصيلها بحسب املنهج املقرر، 
لكنه لم يستطع املساهمة في حتصيل الطالبات ملعلومات إضافية من خارج املنهج 

املقرر.

خالصة حتليل نتائج االختبار التقييمي:
ساعدت نتائج هذا االختبار في دراسة الفرضيتني األولى والثانية:

بالنسبة إلى الفرضية األولى: ساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة 
التاريخ في املرحلة الثانوية، في زيادة بسيطة في التحصيل الدراسي للطالبات، األمر الذي 

يؤكد على أن احملور األساسي لهذه العملية يبقى الشرح داخل الصف.
بالنسبة إلى الفرضية الثانية: لم يساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية 
معظم  إن  إذ  الطالب،  لدى  الثقافي  التحصيل  زيادة  في  الثانوية،  املرحلة  في  التاريخ  ملادة 

الطالبات فشلن في استذكار املعلومات االضافية التي مت عرضها فقط على الصفحة.
في احملصلة، ميكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة تعليمية مساعدة أو متممة 

لعملية الشرح والتعّلم داخل الصف، لكنها تبقى عاجزة لوحدها عن إجناح هذه العملية.

ثانياً، فيما يتعلق باالستبيان:
عرض النتائج:

أسلوب  على  باالعتماد  وذلك  االستبيان  أجوبة  لتحليل   ،”spss“ الـ  ببرنامج  االستعانة  متت 
النسبة املئوية. وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

بالنسبة إلى األسئلة املتعلقة بكيفية تفاعل الطالبات مع صفحة الفايسبوك:أ. 
املرفقة -  املعلومات  دائم كل  يقرأن بشكل  كّن  أنهن  أكدن  الصفحة،  متابعات  62% من 

بالصور ومقاطع الفيديو واخلرائط.
55.2% من الطالبات كن دائماً يشاهدن الفيديو بشكل كامل حتى النهاية، فيما %31 - 

أحياناً، و13.7% نادراً.
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13.8% فقط هم من كن يقرأن دائماً مفاتيح اخلرائط لفهمها بشكل جيد، فيما %20.7 - 
لم يكن يفعلن ذلك أبدا.

أي -  عن  شخصي  بشكل  بالبحث  يقمن  لم  للصفحة  املتابعات  الطالبات  من   %75.9
معلومة تاريخية اضافية ذات عالقة باملنهج املقرر، بينما 13.8% كنا يقمن بذلك نادراً و 

10.3% أحياناً.
69% صرّحن بأنهن لم يناقشن أبداً أيا من املواضيع املطروحة على الصفحة مع زمالئهن، - 

و31% نادراً ما كن يناقشنها.
96.6% من الطالبات رِغنب باالستمرار في متابعة الصفحة على الفايسبوك، فيما %3.4 - 

فقط لم يجدن حاجة إلى ذلك.
أما بالنسبة إلى ترتيب نوع املنشورات حسب االستفادة منها )صورة مع تعليق، مقطع - 

فيديو مع تعليق، خريطة مع تعليق(، فقد جاءت اإلجابات متفاوتة جداً:

خريطة. 1

فيديو. 2

صورة. 3

فيديو. 1

خريطة. 2

صورة. 3

صورة. 1

خريطة. 2

فيديو. 3

خريطة. 1

صورة. 2

فيديو. 3

فيديو. 1

صورة. 2

خريطة. 3

صورة. 1

فيديو. 2

خريطة. 3

13.8%17.2%20.7%24.2%20.7%3.4%النسبة  املئوية

بالنسبة إلى األسئلة املتعلقة بأثر متابعة صفحة الفايسبوك على عالقة الطالبات ب. 
مبادة التاريخ:

89.7% من الطالبات اعتبرن أن متابعة الصفحة جعلت مادة التاريخ أكثر تشويقاً.- 
65.5% اعتبرن أن املتابعة ساهمت في حتفيزهن لتعلم مادة التاريخ.- 
التي ظلت -  املعلومات  الصفحة ساعدتهن على فهم بعض  بأن متابعة  82.8% صرّحن 

مبهمة بعد شرحها في الصف.

89.7% اعتقدن أن متابعة الصفحة زادت من ثقافتهن التاريخية.- 

جدول -3- يظهر نتائج ترتيب الطالبات املتابعات للصفحة للمنشورات بحسب استفادة
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76.3% اعتبرن أن متابعة الصفحة ساهمت في زيادة حبهم ملادة التاريخ. - 

حتليل نتائج االستبيان:
أنهن كن يقرأن بشكل دائم كل املعلومات -  إن تأكيد 62% من متابعات الصفحة، على 

التواصل  مواقع  استغالل  إمكانية  يُظهر  واخلرائط،  الفيديو  ومقاطع  بالصور  املرفقة 
االجتماعي من قبل املعلمني في سبيل استقطاب الطالب ملمارسة القراءة ولو بكميات 

قليلة، في ظل تصاعد ظاهرة العزوف عن القراءة بني الشباب.
إن اقتصار نسبة الطالبات اللواتي يشاهدن مقاطع الفيديو بشكل كامل حتى النهاية - 

على 55% فقط، قد يكون مرده إلى محدودية سعة االستخدام والتحميل في معظم 
اشتراكات اإلنترنت في لبنان، أو إلى ضعف سرعة الشبكة، وبالتالي اضطرار الطالبات 
لالنتظار فترة أطول من أجل التمكن من مشاهدة كامل املقطع، ما قد يشعرهن بامللل. 

لعل من أسباب تدني نسبة الطالبات اللواتي كنا يقرأن مفاتيح اخلرائط لفهمها بشكل - 
جيد )13.8%(، هو االعتماد اجلديد على هذا النوع من املستندات في تعليم مادة التاريخ، 
ما يعني أنه الزال هناك بعض الصعوبات لدى التالميذ في فهمها واستخدامها بشكل 

صحيح.   
إن عدم قيام معظم الطالبات )75.9%( بأي بحث عن معلومة تاريخية إضافية ذات عالقة - 

التواصل  باملنهج املقرر، بالرغم من تصفحهن لشبكة اإلنترنت، يقلل من دور شبكات 
االجتماعي في زيادة فرص التعلم الذاتي أو ما يُعرف بإفراد التعّلم بالنسبة إلى طالب 

املرحلة الثانوية.
الغياب الكبير ملناقشة املواضيع املطروحة على الصفحة بني الطالبات أنفسهن سواء - 

جعل  األمر،  وأهمية  بإمكانية  املسبقة  معرفتهم  رغم  الصفحة  على  أو  الصف  في 
الطالبات مجرد متلقيات للمعلومات فيما تتجه كل األبحاث التربوية اليوم إلى التأكيد 
على أهمية تفعيل دور املتعلم في العملية التعليمية التعلمية. ولذلك، يجب عند إدخال 
هذه املواقع كجزء من التدريس التنّبه إلى دور املعلم في حتفيز املتعلمني على مناقشة 
ما يعرض عليها )سواء في الصف أو على الصفحة نفسها( بهدف تنمية مهارات طرح 

األسئلة، وإبداء الرأي، والتفكير النقدي عند الطالب.
إن رغبة 96.6% من الطالبات باالستمرار في متابعة الصفحة على الفايسبوك، هو أمر - 

في غاية األهمية، فباستحالة استبعاد فئة الشباب )مبا فيهم طالب املرحلة الثانوية( 
من متابعة هذه املواقع، ميكن االجتاه نحو إرشادهم الستخدامها في العملية التعليمية 

مبا أنهم مرحبني بالفكرة.
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املنشورة -  أنواع املستندات  الطالبات من مختلف  الكبير في درجة استفادة  التفاوت  إن 
التواصل  مواقع  استخدام  ذلك  في  مبا  التعليم  تكنولوجيا  دور  يؤكد  الصفحة،  على 
االجتماعي التي تسمح بنشر وعرض والتفاعل مع مختلف املواد السمعية والبصرية، 

في استيعاب تعدد ذكاءات الطالب1 في عملية التعليم والتعّلم.
إن تصريح غالبية الطالبات من أن متابعتهن للصفحة زادت من حبهن للمادة )%76.3( - 

وجعلتها أكثر تشويقاً )89.7%(، وحفزتهن على تعّلمها )65.5%(، يؤكد ما ذكر سابقاً من 
أن هذه املواقع تعطي املعلم فرصة لتقدمي املعلومات بقوالب مختلفة )سمعية، بصرية، 
الذي يحبب  األمر  املتوفرة لدى طالبه،  الذكاءات  أكبر من  تتناسب مع عدد   ) تفاعلية... 

الطالب أكثر باملادة.
على الرغم من أن نتائج االختبار التقييمي لم تظهر أي تفاوت بني الطالبات املتابعات - 

من  الثالثة  اجملموعة  عن  الصحيحة  اإلجابة  على  القدرة  في  للصفحة  املتابعات  وغير 
إليها فقط على الصفحة(، إال أن  األسئلة )حول معلومات من خارج املنهج مت التطرق 

89.7% من املتابعات اعتقدن أن متابعتهن للصفحة زادت من ثقافتهن التاريخية.
ظلت -  التي  املعلومات  بعض  فهم  على  الطالبات  من   %82 لنحو  الصفحة  مساعدة 

مبهمة بعد شرحها في الصف، يؤكد إمكانية أن يكون لهذه املواقع دور متمم للعملية 
التعليمية والتعلمية التي جتري في الصف، وبخاصة أنها قد تساعد بعض الطالب الذين 
أي غموض  اإلبهام عن  أو  االلتباس  إزالة  أمام زمالئهم على  يخجلون من طرح األسئلة 

يخص فكرة أو معلومة ما مرّت خالل شرح الدرس.
 

خالصة حتليل نتائج االستبيان:- 
ساعدت نتائج هذا االستبيان في دراسة الفرضيتني الثالثة والرابعة:

بالنسبة إلى الفرضية الثالثة: ساهم موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية ملادة 
التاريخ في املرحلة الثانوية في تنمية الدافعية لدى الطالب نحو تعّلم مادة التاريخ، بعدما 

جعل املادة أكثر تشويقاً وأوضح بعض الغموض الذي رافق عملية الشرح في الصف.
بالنسبة إلى الفرضية الرابعة: إن مساهمة موقع فايسبوك عند استخدامه كأداة تعليمية 
ملادة التاريخ في حتفيز طالب املرحلة الثانوية على البحث واالستقصاء الذاتي، كانت ضئيلة، 

1- نظرية الذكاءات املتعددة )Multiple Intelligence(، وضعها عالم النفس  األمريكي هاورد غاردنر عام 1983 
الذي رفض فكرة الذكاء الواحد، وحدد من خالل مالحظته ألطفال ما قبل املدرسة  ثمانية أنواع من الذكاءات 
هي: الذكاء اللغوي، املنطقي، التفاعلي، الذاتي، احلركي، املوسيقي، البصري، الطبيعي. وقد ساهمت أفكار 

غاردنر بشكل كبير في إعادة النظر جذرياً فيما يتعلق بالذكاء وآثاره على العملية التعليمية التعلمية.
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العملية  في  االجتماعي  التواصل  ملواقع  استخدامه  حني  املعلم  على  أن  يؤكد  الذي  األمر 
التعليمية التعلمية، العمل على مساعدة الطالب وتشجيعهم على استخدامها كمصدراً 

للبحث واالستقصاء وليس فقط للتلقي.

	:خالصة الدراسة
العملية  من  كجزء  استخدامه  عند  فايسبوك  ملوقع  نسبياً  دوراً  الدراسة  أظهرت 
التعليمية التعلمية، في ارتفاع حتصيل طالب املرحلة الثانوية ملادة التاريخ باملقارنة 
مع الطريقة االعتيادية )االكتفاء بالشرح داخل القاعة الدراسية(. كما تبني أهميته 
في حتسني موقف الطالب من املادة )زاد احلب، أصبحت أكثر تشويقاً...( وفي حتفيزهم 
على دراستها، السيما وأنه يذلل عقبات عدة عادةً ما يشكو منها املعلمون كاستبعاد 
البيئة  لغياب  أو  املادية  املوارد  توفر  لعدم  أو  الوقت  لضيق  املستندات  وحتليل  عرض 

الصفية املناسبة.
لكن من جهة ثانية، تبنّي صعوبة اعتبار متابعة هذا املوقع بحد ذاته وسيلة لزيادة املستوى 
إدخال  أن  ولذلك جند  الذاتي،  واالستقصاء  البحث  لتحفيزهم على  أو  الطالب  لدى  الثقافي 
مواقع التواصل االجتماعي في التعليم، قد تتضاعف أهميته عند ترافقه مع استراتيجية 
معدة مسبقاً تتيح للطالب فرصة حقيقية للمشاركة والتفاعل مع بعضهم البعض في 

البحث واإلعداد والتفكير والتحليل واالبتكار.
ختاماً، إن االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبا فيها شبكات التواصل االجتماعي 
في عملية التعليم والتعّلم داخل املدارس، هو أمرٌ حديث ويحتاج إلى الكثير من الدراسات 
التجريبية واألبحاث امليدانية للتعرف على إيجابياتها وسلبياتها وعوائقها وأثرها احلقيقي من 
أجل الوصول إلى التوظيف األمثل لها مبا يحقق األهداف األكادمية والتربوية املرجو حتقيقها. 
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المشكالت اإلبستمولوجية والمنهجية في بحوث اإلعالم الجديد 
من وجهة نظر طلبة الدكتوراه 

                                                                                      
شــــــرارة حياة

                                                                                       
مــدودي نادية 

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن - اجلزائر

Abstract:
The tremendous development that the world is witnessing today is based on the 
technological revolution and the emergence of new means and technologies, 
especially in the field of information and communication, which have abolished 
geographical boundaries and transformed the world into small screens through 
digital technology. This brings us to new research and studies adapted to the 
question of information technology. And communication, especially those 
relating to the new media, which imposed itself on the assumption, which led to 
the transformation of the majority of researchers and thinkers, and the exploration 
of its effects and techniques, and even implications. The resulting problems and 
challenges of knowledge and methodology began to confront them, it was found 
that the classical media theory was not sufficient and effective in addressing the 
challenges of Epistemology and emerging methodology. 
Doctoral students, like other researchers, are obliged to provide academic research, 
and those who have chosen the new media as a field of study, find themselves facing 
methodological and cognitive obstacles both to the theory and how to employ it 
appropriately, or those related to the methodological tools that fit their  studies.

مقدمة:

   ميثل اإلعالم اجلديد ثورة اتصالية جديدة، حيث أدى تطور اإلنترنت من مرحلة جيل الويب 
األول 0.1 ملرحلة جيل الويب الثاني 0.2 إلى ظهور كيان اتصالي متفرد ومتميز، ظهرت معه 
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الشبكات  مواقع  املدونات،  في  واملتمثلة  اإلعالم،  من  اجلديد  النوع  هذا  وصفت  تطبيقات 
في  جديدا  اجتاها  أنتج   مما  وامللفات...،  والصور،  الفيديو  مشاركة  ومنصات  االجتماعية، 
مع  تتواءم  والباحثني  املفكرين  من طرف  وأفكارا  واالتصال، مستدعيا جهودا  اإلعالم  بحوث 
بيئة اإلعالم اجلديد، ونعني أولئك الباحثني واملفكرين الذين أيقنوا أنهم أمام موجة اتصالية 
يصعب السيطرة عليها وذلك ملا متتلكه من تقنيات جتعلها تتميز باملرونة واالنفالت من جهة، 
ومن جهة أخرى ما حققه من سيطرة على جميع مناحي احلياة، واستقطابها جمهورا كبيرا 

من أفراد ومجتمعات ومؤسسات ومنظمات، جعل مواكبتها واستخدامها  لزاما ال اختيارا.

إشكالية الدراسة: 
إن اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي هي مراكز إشعاع ألي مجتمع من اجملتمعات وال يخرج 
، لذا أصبحت  عملها عن إطار وظائفها الثالث )التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع(1 
احلاجة إلى نتاجات العلم واملنجزات احلديثة املواكبة لتطور اإلنسانية أشد من أي وقت مضى 
التي  التحديات  ملواجهة  الوحيد  اخملرج  والتكنولوجيا  العلم  تفعيل  أصبحت عملية  بحيث 
تندرج  والتي  االتصالية  الظواهر  دراسة  أحد جوانب اإلشكالية في  أن  البشرية، غير  تواجه 
ضمن علوم اإلعالم واالتصال ما يتمثل في عملية االجترار لكل ما هو غربي؛ ونتحدث هنا عن 
مشكلتني تتمثل أوالهما في النظريات اإلعالمية واالتصالية التقليدية الغربية التي استند 
عليها الباحثون العرب وجذبتهم رغم اختالف البيئة والسياق الذي مت إنتاج هذه النظريات 
صالحيتها  وعدم  تقادمها  رغم  العربية  بحوثنا  في  النظريات  هذه  توظيف  وكذلك  فيها، 
لتفسير وحتليل الظواهر االتصالية واإلعالمية املستجدة في الفضاء االفتراضي وفي بحوث 
اإلعالم بوجه عام، ولعل السبب يرجع هنا للتأخر في ترجمة هذه النظريات احلديثة وبقائها 
في األدبيات الغربية، هذه الريادة التي احتلتها النظريات الغربية في اخلارطة البحثية العربية 
ميكن إرجاعه إلى تخاذل الباحثني واألساتذة اخملتصني واملهتمني في هذا اجملال، فضال عن ضعف 

أو انعدام الدعم املالي ألعمال الترجمة والتعريب ثم البحث بشكل عام.
أما املشكلة الثانية فتتجلى في األدوات واألساليب التقليدية في جمع البيانات واملعلومات، 
إذ إن األساليب واألدوات القدمية إمنا صممت لبيئة االتصال التقليدية التي تقوم على املواجهة 
إزاء شاشات كمبيوترية ومجتمعات غير محسوسة اصطلح  اليوم  لكننا  األولى،  بالدرجة 
على تسميتها اجملتمعات االفتراضية، واحلقيقة أن معظم مجاالت الفعل والنشاط التقليدي 
تداعياته  له  الذي »أصبح فضاء شبكيا  اإللكتروني،  أو  االفتراضي  الفضاء  إلى هذا  انتقلت 
السابقة  األساليب  أن  تبني  وهكذا   ،2« اخملتلفة  البحث  وأدوات  مناهج  إلى  وصوال  الكثيرة 
وأدواتها لم تعد كافية، أو لم تعد فاعلة، أو لم تعد صاحلة متاما لتحقيق األغراض املطلوبة من 
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جمع بيانات ومعلومات، ولم يعد ممكنا مثال اتّباع نفس األساليب في اختيار عينات الدراسة، 
والزمان،  املكان  بعدي  تعتمد على  التي كانت  الدراسة  تغيرت حدود مجتمعات  ذلك،  وقبل 

فأصبحت اليوم تعتمد على احلضور في الفضاء االفتراضي.
من هذا املنطلق تطرح الدراسة تساؤلها الرئيس التالي: ما أهم املشكالت اإلبستمولوجية 
واملنهجية التي تواجه طلبة الدكتوراه في منجزاتهم العلمية األكادميية حول اإلعالم 

اجلديد؟
متخضت عن هذه اإلشكالية مجموعة أسئلة جاءت كما يلي: 

على  اجلديد  اإلعالم  دراسات  في  الدكتوراه  تواجه طلبة  التي  املنهجية  اإلشكاليات  ما  ـ   1
مستوى اختيار النظرية املناسبة للدراسة؟

2 ـ ما اإلشكاليات املنهجية التي تواجه طلبة الدكتوراه في دراسات اإلعالم اجلديد من حيث 
اختيار األدوات البحثية؟

لدى  مكانة  من  العلمي  البحث  يكتسبه  ما  إلى  الدراسة  أهمية  ترجع  الدراسة:  أهمية 
اجلامعة ولدى طالب الدكتوراه خصوصا في مجالي اإلعالم واالتصال املعروفة بانفتاحها على 
مختلف العلوم والتخصصات، مما شكل خطرا الحق منجزاتهم العلمية وبحوثهم اخلاضعة 
للنظريات الغربية دون اكتراث الختالف البنيات والسياقات بينهما، وكذلك عدم صالحيتها 

نظرا ملا يقع من مستجدات تفرض علينا إنتاج بديل أصيل مالئم للبيئة العربية.  
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:  

معرفة اإلشكاليات املنهجية التي تواجه طلبة الدكتوراه في دراسات اإلعالم اجلديد على 	 
مستوى اختيار النظرية التي تتواءم ودراسته.

الدكتوراه في دراسات اإلعالم اجلديد من 	  التي تواجه طلبة  رصد اإلشكاليات املنهجية 
حيث اختيار األدوات البحثية.

معرفة مدى صالحية املرجعيات النظرية واملنهجيات التقليدية، لدراسة اإلعالم اجلديد.	 
البحث في واقع هذه املشكالت ومحاولة اقتراح البديل.	 

مجتمع البحث وعينته: يتمثل مجتمع البحث لهذه الدراسة في طلبة الدكتوراه املنتمني 
إلى تخصص علوم اإلعالم واالتصال من مختلف جامعات الغرب اجلزائري، وتصب دراساتهم 

في اإلعالم اجلديد.
اجلزائري  الغرب  دراستنا على عينة قصدية على مجموعة طلبة من جامعات  في  اعتمدنا 
املتمثلة في كل من جامعة مستغامن – جامعة شلف – جامعة وهران – املركز اجلامعي غليزان، 
إذ بلغ عدد مفرداتها 12طالب)ة( دكتوراه في تخصص علوم اإلعالم واالتصال بهذه اجلامعات، 
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وقد جاءت منجزاتهم البحثية حول اإلعالم اجلديد عامة، أو أحد تطبيقاته كمواقع التواصل 
االجتماعي، أو الصحافة اإللكترونية، أو املدونات...

منهج الدراسة: تنتمي الدراسة احلالية إلى فئة الدراسات االستكشافية، حيث مت االعتماد 
على االستكشاف لغرض التعرف ولرصد اإلشكاالت املنهجية واملعرفية التي تعترض باحثي 
وطلبة الدكتوراه خالل إعدادهم البحوث العلمية املتعلقة باإلعالم اجلديد وتطبيقاته، باعتبار 
أن االستكشاف« يلجأ إليه الباحث للتعرف على املتغيرات املتعلقة باآلراء التي يتخذها الناس 

بالنسبة ملوضوع معني«3 .
أداة الدراسة: اقتضت ضرورة البحث االستعانة بكل من أسلوب املالحظة من خالل واقع جتربة 
الباحثتني في مرحلة الدكتوراه، ومن أداة املقابلة مع عدد من الباحثني والطلبة في مستوى 
دراسات ما بعد التدرج أو من اخلريجني اجلدد الذين انتهوا من التجربة وذلك ألجل التوصل إلى 

نتائج موضوعية من خالل وجهات نظرهم.

الدراسات املشابهة للبحث: 
الدراسة األولى:4 حول التوجهات املوضوعية والنظرية واملنهجية لدراسات اإلنترنت بالتطبيق 
واستهدفت حتليل  إلى عام 2006،  واألمريكية من عام 1996  املصرية  على عينة من اجملالت 
واملنهجية  املوضوعية  توجهاتها  معرفة  بغرض  العلمية  اجملالت  طرحتها  التي  املوضوعات 
فيها  املستخدمة  البحثية  واألدوات  النظريات  عن  والكشف  اإلنترنت  لدراسات  والنظرية 
أن موضوعات عديدة مهمة  إلى  وتوصلت  الثاني  املستوى  أداة حتليل  الدراسة  واستخدمت 
اإللكترونية مازالت غائبة وغير مكتملة، كما  الصحف  وإدارة  بتحرير وتصميم  الصلة  ذات 
أنها أكثرت من االستخدامات أكثر من املضمون في البحوث املصرية والعكس في البحوث 
األمريكية، ومن جانب آخر مازال االعتماد على النظريات واألدوات التقليدية، ووحدات التحليل 
ماذا قيل ؟ كيف قيل؟ في حني أن بيئة اإلنترنت تتطلب االنفتاح على رؤى بديلة حول: ملاذا 
قيل؟ وبأي طريقة قيل؟ ويتحقق ذلك من خالل الدراسات التقوميية التي تتجه إلى وضع رؤى 

بديلة. 

الدراسة الثانية6: حول حتديد موقع املستخدم في اجملال العام الرقمي، وهي دراسة حتليلية 
نقدية من املستوى الثاني ملا نشر من بحوث ودراسات عن اإلعالم اجلديد، استهدفت حتليل منط 
املعاجلة التنظيرية واملنهجية لدور املستخدم في األدبيات العلمية العربية واألجنبية، قصد 
النظرية واألدوات  املداخل  أفرزت تكنولوجيا االتصال  التالي: هل  معرفة اإلجابة عن السؤال 
املنهجية املرتبطة باملستخدم، أم متت استعارة املداخل واملناهج واألدوات التقليدية وتطويعها 
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ملالئمة طبيعة وخصائص تكنولوجيا االتصال الرقمية؟ وتوصلت الدراسة إلى أن الدراسات 
احلديثة  الدراسات  بعض  وظفت  بينما  التقليدية،  البحثية  األدوات  وظفت  األولى  العربية 
عالقتها  في  اجلديد  اإلعالم  بسياقات  ارتبطت  منهجية  أدوات  األجنبية  الدراسات  ومعظم 

غالبا بالوسيلة بالنسبة للدراسات العربية وباملستخدم بالنسبة للدراسات األجنبية. 

اجلديدة  اإلعالم  وسائل  في  املصرية  اإلعالمية  الدراسات  خارطة  حول  الثالثة7:  الدراسة 
على  الضوء  وتسليط  الدراسات،  تلك  في  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  »واستهدفت حتديد 
املستقبلية،  والتحديات  الفرص  على  اعتمادا  مستقبال،  تالفيها  على  والعمل  الفجوات 
واعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل البعدي للتراث العلمي عن وسائل اإلعالم اجلديدة، 
دون مقارنتها  إعالمية مبفردها  اإلنترنت كوسيلة  دراسة  التركيز كان على  أن  إلى  وتوصلت 
بوسائل أخرى منافسة ودراسة الصحافة اإللكترونية متفردة في جزء معتبر من العينة، كما 
تبني ميل البحوث إلى الدراسات التطبيقية على حساب اجلانب املنهجي والتأصيل النظري، 
وجاءت االستخدامات في مقدمة اهتمام الباحثني والقضايا التقنية بدرجة أقل وجاء موضوع 
تقييم مواقع اإلنترنت في املراتب اخللفية وتبني غلبة املنهج املسحي وغلبة األدوات الكمية 

على األدوات الكيفية. 

اإلطار النظري للدراسة:
أوال: اإلعالم اجلديد	 

مفهومه:
تعددت مسميات اإلعالم اجلديد واختلفت، كل مسمى يستند إلى أرضية جديدة لهذا اإلعالم 
التلفزيون  مثل  الرقمية  التكنولوجيا  على  تطبيقاته  بعض  العتماد  الرقمي  اإلعالم  فهو:« 
الرقمي والراديو الرقمي وغيرهما... ويطلق عليه اإلعالم التفاعلي، اإلعالم الشبكي احلي على 
خطوط االتصال...كما يطلق عليه الوسائط السيبرونية من تعبير الفضاء السيبروني... وهو 

إعالم املعلومات، إعالم الوسائط التشعبية، إعالم الوسائط املتعددة«8 .
صحافة  صناعة  أو  عموما،  الرقمية  اإلعالم  “أجهزة  أنه  املوجز  اإلنترنت  قاموس  عرفه  كما 
على انترنيت وفي أحيان يتضمن التعريف إشارة ألجهزة اإلعالم القدمية، وهو هنا تعبير غير 
الراديو،  التلفزيون،  الطباعة،  جديدة:  تقليدية  إعالم  نظام  لوصف  أيضا  يستخدم  انتقامي 

والسينما«9.
ويذهب بعض الباحثني في حتديد مفهوم اإلعالم اجلديد أنه مصطلح يستخدم لوصف أشكال 
من أنواع االتصال اإللكتروني أصبحت ممكنة باستخدام الكمبيوتر، كمقابل لإلعالم القدمي 



محور العدد: إشكاليات الهوية في اإلعالم واالتّصال

94

صال والتنمية
اإلت

العدد 24 / كانون 2ـ  2019

التي تشمل الصحافة املكتوبة من جرائد ومجالت والتلفزيون والراديو- إلى حد ما- وغيرها 
من وسائل ساكنة«10.

جديدة  تواصلية  منظومة  أنه  اجلديد  اإلعالم  وصف  فقد  احلمامي،  الصادق  الباحث  أما 
مختلفة في طرق اشتغالها عن منظومة التواصل املؤسساتي أو منظومة التواصل اجلمعي 
)إعالم النحن، إعالم اجلماهير( تقوم هذه املنظومة على وسائط ومضامني ومناذج اقتصادية 

مستحدثة بني الفاعلني داخلها.11

خصائصه:
اقترحت  وقد  الكالسيكي،  التقليدي  اإلعالم  عن  متيزه  خصائص  على  اجلديد  اإلعالم  يتوفر 

الباحثتان اليفرو وليفنجستون مجموعة من اخلصائص نوضحها في ما يلي12:
التواصل الشبكي املتداخل: حيث يسمح بالتواصل من عدة نقاط إلى عدة نقاط أخرى، وليس 

فقط من نقطة واحدة إلى عدة نقاط، كما هو احلال في االتصال اجلماهيري التقليدي.
كمرسلني  بنشاطهم  ليقوموا  املستخدمني  األفراد  قبل  من  والدخول  الوصول  سهولة 

ومستقبلني ومنتجني.
التفاعلية: وهي قدرة املستخدم على املشاركة في إنتاج احملتوى االتّصالي، ويتفق الكثير من 
الباحثني أن هذه اخلاصية هي من أهم ما مييز اإلعالم اجلديد، نظراً ألنها تكاد تكون معدومة 

من االتصال اجلماهيري التقليدي.
املضامني  من  وأمناط محددة  بأنواع  احملصور  القدمي  باإلعالم  مقارنة  احملتوى  في  الغزير  التنوع 

اإلعالمية.
وفنياً في محتوى  - تعدد االستخدامات وخاصية االنفتاح على كل ما هو جديد موضوعياً 

وشكل املواد اإلعالمية.
- سعة االنتشار والتحرر من املكان وعدم ارتباط اإلعالم اجلديد مبنطقة جغرافية محددة، أي 

أنه يتخطى حواجز املكان اجلغرافي.
الوحدات  اجلديد  اإلعالم  »استبدال  في  تتجلى  نيغروبونتي  حصرها  كما  امليزات  أهم  ولعل 
املادية بالرقمية، وتشبيك عدد غير محدود من األجهزة مع بعضها البعض، وتلبية االهتمامات 
األكثر أهمية هي خروج هذا اإلعالم من أسر السلطة  وامليزة  العامة،  الفردية واالهتمامات 

التي كانت تتمثل في قادة اجملتمع والدولة إلى أيدي الناس جميعا«13
أشكاله: أوضح ريتشارد ديفيز وديانا أوين اإلعالم اجلديد وفق ثالثة أنواع هي14:

األشكال  من  مجموعة  إلى  يعود  والذي  قدمية:  بتكنولوجيا  )الكتروني(  جديد  إعالم    -1
احلية  األخبار  وبرامج  راديو  إلى  ويشيران  والصحف،  والتليفزيون  اإلذاعة  في  الصحافية 
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مثل صباح  املعروفة  الصباح  وبرامج   ،  Line Nightمثل املسائية  والبرامج   ،shows Live
اخلير أمريكا America Morning Good ، وبرامج التابلويد مثل Edition Inside الشبيهة 
وينفري أوبرا  برنامج  منوذج  أخر  حاالت  في  التجديد  ويشمل  الورقية،  التابلويد  بصحافة 

Oprah Winfrey   وقنوات مثل ام تي في املتخصصة في املوسيقى  
اآلن  تعايشها  التي  الوسائل  متثله جميع  بتكنولوجيا جديدة:  )الكتروني(  إعالم جديد    -2
التي تعمل على منصة الكمبيوتر، وهي الوسائل التي مكنت من إنقاذ حالة التبادل احلي 

والسريع للمعلومات  
3 ـ إعالم جديد )الكتروني( بتكنولوجيا مختلطة: فيه تزول الفوارق بني القدمي واجلديد، فقد 
أصبحت احلدود الفاصلة بني أنواع الوسائل اخملتلفة حدودا اصطناعية، وحدثت حالة متاهي 

وتبادل للمنافع بني اإلعالم القدمي واجلديد.

ثانيا: البحث العلمي	 
لغة: أورد ابن منظور في لسان العرب في مادة »بحث« بأنها طلبك الشيء، والبحث أن تسأل 
عن شيء وتستخبره، وبحث عن اخلبر وبحثه يبحثه بحثا، وكذلك استبحثه وابتحث وبحثت 

عن الشيء مبعنى واحد أي فتشت عنه.15
 كما أورد في معنى العلم أنه نقيض اجلهل، علم علما، ورجل عالم وعليم، وقال ابن جني: ملا 

كان العلم قد يكون الوصف به بعد املزاولة له وطول املالبسة صار كأنه غريزة 16.
اصطالحا: عرفته ثريا عبد الفتاح ملحس بأنه محاولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها، 
وتنميتها، وفحصها، وحتقيقها بتقصي دقيق ثم عرضها عرضا مكتمال بذكاء وإدراك لكي 

تسير في ركب احلضارة العاملية وتساهم فيها مساهمة إنسانية »17
املعرفة  ومنو  جديدة  عالقات  أو  معلومات  الكتشاف  دقيق  وفحص  تقصي  أنه  رمل:«  عرفه 

احلالية والتحقق منها«18
عرفه أحمد بن مرسلي: »سعي منظم في ميدان معني يهدف إلى اكتشاف احلقائق واملبادئ19.
إلى حلول  للوصول  الناقدة  الدقيقة  احملاولة  العلمي كونه:«  للبحث  دالني مفوها  فان  وأورد 

املشكالت التي تؤرق اإلنسان وحتيره«20.

ثالثا: املشكالت املنهجية في بحوث اإلعالم اجلديد	 
الباحثني  التي جتذب اهتمام  أبرز اجملاالت  يرتبط به من تطبيقات من  يعد اإلعالم اجلديد وما 
لها، وذلك ملا حققه من تطورات وتزايدها وتنوعها، وكذا تزايد عدد املستخدمني له، مما جعله 
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جزءا  أصبح  كونه  عنه،  التغاضي  ميكن  ال  العلمية، حيث  البحوث  في  فرضا  نفسه  يفرض 
الفكرية،  االجتماعية،  احلياة  في  املؤثرة  العوامل  أبرز  وأحد  احلياتية،  املنظومة  من  يتجزأ  ال 

والثقافية داخل اجملتمعات، وميكن القول إن وجوده أصبح ضروري ضرورة املاء والهواء.
إن ما سبق ذكره يجعل الباحثني األكادمييني مجبرين على خوض هذا اجملال، لدراسة حيثياته، 
دراسة  نتائجه، دالالته.... بطريقة علمية قائمة على أسس منهجية، وقد أظهرت  تأثيراته، 
Tomasello( وآخرون2010( إلى أن ما يقرب من نصف عينة البحوث يتناول موضوعات اإلعالم 
اجلديد، وأن التزايد الواضح في اجتاه البحوث اإلعالمية نحو دراسة اإلعالم اجلديد، يجعله اجملال 
الرئيسي للنشر في الدوريات العلمية املتخصصة في علوم االتصال، بل وأن البحوث العلمية 

في مجال اإلعالم اجلديد قد حققت مستوى الكتلة احلرجة بني الباحثني اإلعالميني.21
لقد أدى ذلك إلى ظهور عده بحوث على الساحة العلمية تناولته بالدراسة والتنقيب »غير أن 
اختالف تطبيقات اإلعالم االجتماعي في خصائصها، وكيفية عملها، واستخدامات اجلمهور 
لها عن وسائل اإلعالم التقليدية، ينعكس في عدة إشكاليات تواجه الباحثني في هذا اجملال 
التي  النظرية  واملداخل  البحثية،  واألدوات  األساليب  ال سيما عند جلوئهم الستخدام نفس 
اعتادوا على استخدامها في دراسة وسائل اإلعالم التقليدية، برغم عمق االختالف بينها وبني 

الظواهر التي تنتجها بيئة اإلعالم االجتماعي«22
أظهر  التقليدية،  االتصالية  البيئة  تلك  عن  متاما  مختلفة  جديدة  اتصالية  بيئة  ميالد  إن 
فجوات منهجية في طريقة البحث فيها، وثغرات نظرية عجزت في الكثير من األحيان تلك 
وإذا  البيئة اجلديدة  تتواءم وتلك  أدوات بحثية  الكالسيكية عن إعطاء  التنظيرات اإلعالمية 
ما حاولنا الوقوف على مجمل تلك اإلشكاليات والنقائص املنهجية التي صاحبت دراسات 
وجود   « في  تتلخص  والتي  االجتماعي  باإلعالم  املتعلقة  تلك  اجلديد خاصة  اإلعالم  وبحوث 
عدة أوجه قصور في توظيف األساليب املنهجية اخملتلفة واملتبعة في الدراسات اإلعالمية، 
عند دراسة موضوعات وظواهر مختلفة في مجال اإلعالم االجتماعي، يرجع ذلك إجماال إلى 
اختالف خصائص اإلعالم االجتماعي، والبيئة االتصالية التي يعمل فيها عن وسائل اإلعالم 

التقليدية. مما ينتج اإلشكاليات املنهجية التي تواجهها بحوث اإلعالم االجتماعي«23.
فالكثير »من البحوث املنجزة ال يزال هاجس التجديد النظري واملنهجي فيها محدودا جدا 
بسبب التقاليد البحثية الطاغية في حقل علوم اإلعالم والتي تفضل املنهجيات الكمية 
على املنهجيات الكيفية واملقاربات النظرية التقليدية على مقاربات بديلة كنظريات التلقي 

مثاال والسيميائيات«.24
من  لعينة  العزيز  عبد  عزة  دراسة  قدمتها  التي  والتحليلية  النقدية  الرؤية  كشفت  وقد 
البحوث العربية في مجال اإلعالم اإللكتروني، عن أن عينة البحوث كانت في معظمها بحوثاً 
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انحسر معظمها في  املدروسة، فقد  اإلعالمية  الظواهر  لتفسير  شكلية منطية ال تصلح 
نوعية البحوث الوصفية، وانتهت النتائج إلى وجود أزمة منهجية يعاني منها الباحثني في 
حقل اإلنترنت، حيث هيمنة املنظور الوظيفي املعتمد على الوصف في معظم تلك البحوث 
وبالتالي محدودية املردود العلمي، ووقوف هذه الدراسات بأهدافها عند حدود الوصف، لتجيب 

فقط عن سؤالي ماذا وكيف، أي التعريف بالظاهرة ثم ماذا تغير فيها25. 
كما انتهت الدراسة املقارنة حللمي محسب على عينة من البحوث اإلعالمية التي تناولت 
لوحدات  أكثر  حتديد  إلي  حتتاج  باإلنترنت  املتصلة  البحثية  األدوات  أن  إلى  اإلنترنت  شبكة 
التحليل يتيح املرونة في فئات التحليل، فوحدات التحليل اخلاصة باإلنترنت ال ميكن قصرها 
في فئتي ماذا قيل، وكيف قيل، ولكن يجب طرح رؤى بديلة حول ملاذا قيل وبأي طريقة يقّدم، 
ولن يتأتّى ذلك إال من خالل الدراسات التقوميية التي ال تكتفي بطرح السلبيات واإليجابيات 

ولكنها تضع رؤى بديلة ملعاجلة اخللل.26
وإذا ما حاولنا أن نقف على بعض االشكاليات التي رافقت بحوث اإلعالم اجلديد سواء تلك 

املتعلقة باحملتوى، أو باجلمهور أو باألداة املنهجية أمكن أن نوردها فالنقاط التالية27:
وسائل  محتوى  عن  جذريًا  االجتماعي  اإلعالم  تطبيقات  محتوى  وتكوين  طبيعة  اختالف 
تتنوع  حيث  املعروفة.  احملتوى  حتليل  بأدوات  دراسته  الباحثون  اعتاد  الذي  التقليدية،  اإلعالم 
إلخ، كما  وبصرية...  و/أو مواد سمعية  املعلوماتية من حيث كونها نصوص،  الوسائط  فيه 
تتنوع فيه مستويات عالقات التناّص التي تربط بني وحداته من خالل الروابط التي متثل جزًءا 
أصيال في تكوين شبكة الويب، كما أنه يشتمل كذلك على بعد يرتبط بالعالقات التفاعلية 

واالرتباطية التي تنشأ من خالل تبادل االتصال. 
أو  والتطوير  باإلضافة  كانت  وتغير شبه مستمرة، سواء  حالة جتدد  في  بأنه  احملتوى  يتسم 
باحلذف واالختفاء، األمر الذي يضع إشكالية أمام الباحثني سواء عند اختيار وحتديد وحدات 
املعاينة، أو عند الرغبة في تطبيق اختبارات الصدق والثبات وإعادة حتليل مضمون سبق حتليله 

من قبل( .
واملرونة  الديناميكية  حلالة  نظرًا  املعاينة.  إجراءات  إتباع  وفي  العينة  حتديد  في  إشكالية 
الشديدة التي تتسم بها شبكة الويب، سواء على مستوى احملتوى املنشور عليها، أو على 
مستوى املواقع والتطبيقات املوجودة نفسها. فكل دقيقة تظهر مواقع وحسابات إلكترونية 
جديدة، مع وجود أخرى خاملة رغم استمرار تواجدها على الويب، مما يؤدي إلى عدم إمكانية 
البحث  وتقنيات  البحث  االستعانة مبحركات  أن  البحث عليها. كما  إطار عام جملتمع  حتديد 
بتتبع الروابط سوف يرصد فقط املواقع والصفحات التي ترتبط ببعضها، أو املواقع املشهورة 
وتبقى املواقع املغمورة بعيدة عن التصنيف. وبالتالي ال ميكن التعامل مع عينات عشوائية، 
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وال ميكن تعميم نتائج البحث طاملا أن العينات عمدية.
السياقات  تتنوع  االجتماعي، كما  اإلعالم  تطبيقات  في محتوى  املستخدمة  اللغات  تتنوع 
االعتماد على استخدام  يزيد من خطورة  مما  يُطرح من خاللها،  التي  واالجتماعية  الثقافية 
الترميز اآللي والبرمجيات اإلليكتروني في حتليل املضمون املنشور على الويب بشكل كامل، 
ألن ذلك اإلجراء يتجاهل طبيعة السياق االتصالي الذي تتم من خالله عملية إنتاج احملتوى 

وتداوله والتفاعل معه، بل أنه غالبا ما سيؤدي إلى نتائج مضللة عند تطبيقه.
صعوبة حصر وحتديد إطار عام جملتمع مستخدمي تطبيقات اإلعالم اجلديد، فإذا أردنا دراسة 
ومن  بل  جدا  الصعب  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  ما  موضوع  مع  اجلمهور  تفاعل 
املستحيل محاولة حتديد إطار عام جملتمع البحث حتى ميكن استكمال إجراءات املتابعة وحتديد 
العينة وسحبها، لذا ال ميكن االعتماد على العينات االحتمالية في دراسة جمهور تطبيقات 

اإلعالم االجتماعي كمثال، وما يترتب على ذلك من عدم إمكانية تعميم نتائج البحث.
ال تغطي فئات التحليل التقليدية املتعارف عليها في أداة حتليل املضمون والتي جتيب بشكل 
رئيسي عن “ماذا قيل”، “وكيف قيل” متطلبات حتليل احملتوى - املنشور على تطبيقات اإلعالم 

اجلديد.
غلبة الطابع الكمي على البحوث التي ترصد وحتلل حالة البحث في وسائل اإلعالم اجلديدة 
املفاهيم  وتستخلص  العريضة  البحثية  االجتاهات  حتلل  التي  الكيفية  البحوث  وغياب 

والنظريات في هذا اجملال.
هناك حاجة إلى بلورة أطر نظرية لتفسير عمل وسائل اإلعالم اجلديدة، سواء من خالل تطوير 
نظريات خاصة بهذه الوسائل، أو من خالل تطبيق النظريات االتصالية القائمة عليها، أو بلورة 

النظريات املرتبطة بها
أما من ناحية التنظير فإن اإلعالم اجلديد يواجه حتديات أوردها السيد بخيت حني حتدث عن 

اإلشكاليات النظرية في مواقع التواصل االجتماعي والتي حددها في جملة من النقاط28:
عدم وجود مناذج ومقوالت ومفاهيم نظرية كافية ومناسبة لتفسير ظواهر وسائل التواصل 
االجتماعي مما يدفع بعض الباحثني إلى إجناز دراساتهم بدون االستناد إلى قواعد ورؤى نظرية، 
مع االكتفاء بوصف هذه الظواهر دون التعمق في حتليلها وتفسيرها، والبعض اآلخر يستند 
بناء  الظواهر وهو ما ال يساعد في  تتناسب مع طبيعة هذه  ملقوالت ومناذج تقليدية قد ال 

تراكم نظري ثري كما ال يساعد في توفير رؤى تفسيرية موضوعية لهذه الظاهرة.
الواقع  خصائص  واختالف  وطبيعتها  دراستها  يتم  التي  اإلعالمية  الظاهرة  خصائص  تغير 

التي ينتجها وتداخل عوامل مغايرة في تشكيلها، يصعب حصرها أو تعميمها.
عدم قدرة النظريات التي تتسم بالشمول والكلية على استيعاب ظواهر وسائل التواصل 
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االجتماعي، فضال عن أن معظمها كان وليدا لسياق إعالمي واجتماعي وثقافي مختلف، مما 
يجعل مسألة استعارتها في مجال وسائل التواصل االجتماعي محفوفا بالعديد من احملاذير، 
النظرية  والنماذج  املداخل  توظيف  صالحية  مدى  حول  الباحثني  بني  الدائر  اخلالف  ظل  في 

التقليدية على الدراسات املهتمة بوسائل التواصل االجتماعي.
التواصل  وسائل  ظواهر  طبيعة  مع  تتالءم  نظرية  مداخل  استحداث  في  االجتهاد  قلة 
االجتماعي من جهة وشْطح بعض الباحثني الى استعارة مناذج ونظريات في مجاالت وعلوم 
أخرى، من باب السبق البحثي، دون دراية كافية بإمكانية توظيفها في استقراء ظواهر وسائل 
التواصل االجتماعي، وقيام البعض اآلخر باالستناد إلى مفاهيم إبستمولوجية غير مستقاة 
في  بتعمق  النظر  ودون  االجتماعي  التواصل  لوسائل  املصاحبة  الظواهر  دراسة  واقع  من 

استخالص مفاهيم خاصة بها 
الوسائل  وتغير  االجتماعي  التواصل  واقع  على  التقليدية  النظريات  بعض  تطبيق  صعوبة 
تخضع  ال  إعالمية جديدة  وسائط  وظهور  األخرى  والعوامل  باملتغيرات  وعالقتها  االتصالية 

لذات الضوابط التنظيمية املألوفة مثل املدونات وصحافة املواطن.
ثمة غياب لرؤى تفسيرية لظواهر عديدة مثل حتليل اتصال اجلماعات الصغيرة وحتليل األبعاد 

النفسية املرتبطة بالتفاعل الفوري مع األفراد، والنصوص وتناقل الشائعات وغيرها.

اإلطار التطبيقي: - حتليل وتفسير املقابالت
احملور األول: النظريات املستخدمة في دراسات بحوث اإلعالم اجلديد لدى طلبة الدكتوراه.

اجلدول األول )1( يوضح النظريات املستخدمة في دراسات بحوث االعالم اجلديد لدى طلبة الدكتوراه.
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الرسم البياني )1( يبني نسب النظريات املستخدمة في دراسات بحوث اإلعالم اجلديد

السؤال األول:
جاء هذا احملور منضويا حتت عنوان النظريات التقليدية ومدى مواءمتها أو عدم مواءمتها في 
دراسات اإلعالم اجلديد، أي ما مدى صالحية النظريات التقليدية وإمكانية إسقاط فروضها 
املبحوثني حضور  إجابات  مت مالحظة حسب  وقد  اختالفها،  على  اجلديد  اإلعالم  بحوث  على 
النظريات التقليدية أطرت أعمالهم وبحوثهم في الدكتوراه، بدءا من نظرية احلتمية القيمية 
وصوال إلى نظرية انتشار املبتكرات أو هذا ما أشارت إليه ثريا بدوي في قولها: »من املالحظ 
اإلعالم  مجال  لتناسب  وتطويعها  اخملتلفة  الويب  فضاءات  في  التقليدية  النظريات  حضور 
اجلديد، ومن أبرزها مدخل االستخدامات واإلشباعات، ونظريات وضع األجندة، ونظرية حارس 
البوابة وانتشار املبتكرات...ظهرت اجتهادات بحثية تصل بني اإلعالم التقليدي واجلديد، وتعزز 

من التكامل بني نظريات الوسائل التقليدية واجلديدة«29.
رافقت طلبة  التي  النظريات  أولها محاوال رصد  ثالثة أسئلة، جاء  احملور على  توزع هذا  لقد 
الدكتوراه في أعمالهم وأطرت بحوثهم املتعلقة باإلعالم اجلديد، فجاءت اإلجابات مختلفة 
اختالف النظريات من جهة، واختالف املواضيع التي مت فيها تناول متغير من متغيرات اإلعالم 

اجلديد
ومن خالل املقابالت وإجابات املبحوثني جاءت نظرية احلتمية القيمية لصحابها عبد الرحمان 
باحلتمية  استعانوا  بلغت نسبة 50 مبعدل ستة مبحوثني  التي  اإلجابات  عزي معتلَية هرم 
سواء  االجتماعي  التواصل  مواقع  معظمها  عالج  والتي  لبحوثهم  التنظير  في  القيمية 
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االستخدامات  نظرية  بعدها  لتأتي  نحوها،  االجتاهات  أو  االستخدام،  أو  التأثير،  جانب  من 
واإلشباعات مبجموع ثالث إجابات من أصل 12 مبحوثا أي ما يعادل ما نسبته 25، تلتها كل 
األولويات، ثم نظرية االعتماد على وسائل  ترتيب  التكنولوجية، ونظرية  من نظرية احلتمية 
اإلعالم، ونظرية الفضاء العمومي بنسبة 16.66 أي ما يعادل إجابتني لكل نظرية من إجابات 
حارس  نظرية  االجتماعي،  التسويق  نظرية  اإلعالمية،  األطر  نظرية  بعدها  لتأتي  املبحوثني، 
البوابة، نظرية انتشار املبتكرات، نظرية املسؤولية االجتماعية، وخطوط توجيهية لنظرية 
سندابول روكيش، وميقن ديفلر بنسبة بلغت 8.33 لكل نظريةـ أي مبعدل إجابة واحدة مقابل 

كل نظرية.

السؤال الثاني: ما مدى مواءمة النظرية ملتطلبات الدراسة؟
أما فيما يخص السؤال الثاني من هذا احملور واملتعلق مبدى مواءمة النظرية التي استعان بها 
كل مبحوث من املبحوثني في بحوثهم حول اإلعالم اجلديد فلقد جاءت متراوحة بني الرضى 
دراستهم، جاءت  القيمية وطبقوا فروضها على  وعدمه، فالذين استعانوا بنظرية احلتمية 
إجاباتهم مبواءمتها لبحوثهم كونها على حد تعبير املبحوث 06 أن »نظرية احلتمية القيمية 
تراعي تكييف املوضوع حسب طبيعة اجملتمع العربي واإلسالمي، وخصوصية دينه، ثقافته، 
لغته، تراثه«، وكان هذا رأي جل املبحوثني، أما املبحوث الثاني فمدى فاعلية نظرية احلتمية 
القيمية كان نسبيا حيث »حاولنا التركيز على أهم مبادئ وأفكار النظرية التي تتوافق مع 
أهم النقاط في دراستنا«، ولعل هذا راجع إلى كون النظرية حداثية جتمع بني األسلمة مع 
التفاعل اإليجابي مع النظرية الغربية باعتبارها إرثا إنسانيا دون عقدة، وبني التأصيل الذي 
النظرية  فهذه  املستوى«30،  عالية  ومنهجية  فكرية  بأدوات  التراثية  النصوص  يستقرئ 
جمعت في حتليلها واستقرائها لعلوم االتصال عامة واإلعالم اجلديد خاصة بني ما هو غربي، 
وما هو عربي أي إنها »تتعايش مع النظريات األخرى وال تلغيها، فهي تتقاطع جزئيا مع تلك 
النظريات«31، ولكنها تأخذ باحلسبان االنتماء العربي واإلسالمي للمستخدمني، وقد جاءت 
جل الدراسات محاولة تفسير ظاهرة التأثير والتأثر ملظاهر اإلعالم اجلديد على مستخدميه، 
كما أن النظرية قدمت أدوات ومناهج تتواءم والواقع االجتماعي، والديني،... الذي ينتمي إليه 

املستخدم العربي عامة، واجلزائري خاصة.
  أما عن نظرية االستخدامات واإلشباعات ومدى مواءمتها لدراسات املبحوثني الذين أطرت 
أعمالهم، فقد جاءت اإلجابات مبواءمة النظرية لبحوثهم خاصة وأن مستخدميها قد سلطوا 
الضوء في دراستهم على استخدامات األفراد ملواقع التواصل االجتماعي، ومدى اإلشباعات 
املتحققة، حيث صرح املبحوث 3 في قوله: أثبتت نظرية االستخدامات واإلشباعات قوتها في 
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تفسير استخدام األفراد ملواقع التواصل االجتماعي بهدف تلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم 
من هذه املواقع، وهذا ما توافق مع فرضيات الدراسة التي انطلقت منها«.

هذه  تتعلق  النظرية  »هذه  أن  واقع  من  دراسته  ناسبت  النظرية  أن   01 املبحوث  أشار  كما 
كثيرا  أفادتني  أنها  أرى  لذلك  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  باستخدامات  باألساس  النظرية 
وما  تقليدي  هو  ما  بني  اإلعالمي  الفضاء  بتغير  يتغير  لم  الذي  املستخدم  على  تركز  ألنها 
هو جديد« حسب قوله، أي إن نظرية االستخدامات واالشباعات أثبتت فعاليتها في اإلعالم 
املاضي  القرن  من  التسعينيات  بداية  في  الويب  »فظهور  التقليدي  اإلعالم  في  كما  اجلديد 
للشبكة  الناس  الدراسات حول استخدام  اهتمامات  لتسليط  أدت  بحثية  انشغاالت  طرح 
العنكبوتية، واالشباعات التي تتحقق من ذلك«32، كما أشار راي بيرن إلى نفس التوجه حني 
قال: »شكل التفاعلية على مستوى شبكة اإلنترنت يتمتع مبستوى أكثر قوة وارتفاعا عن تلك 
على مستوى وسائل اإلعالم التقليدية، وكون الفرد قصدي في تعرضه وتصفحه ملواقع معينة 
االجتماعي،  التواصل  احلالية حول شبكات  للدراسات  تعتبر مناسبة  إلشباع حاجته، فهي 
على  إسقاطها  ميكنها  أنه:«أحيانا  أجاب  فقد  آخر  مبحوث  أما  عامة...«33،  اجلديد  واإلعالم 
الظواهر اجلديدة، وأحيانا ال...« ، ولعل ذلك راجع إلى أن بعض الظواهر االتصالية ال تناسبها 
إلى  تنظيرات إعالمية نشأت في مجتمع آخر ووليدة ثقافة مختلفة عن ثقافتنا،  مما يؤدي 
بكيفية  الدكتوراه  طلبة  معرفة  عدم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  فروضها  تطبيق  صعوبة 
إسقاط تلك الفروض على دراستهم مما جعل بعضهم يكتفي بذكر فروضها في التنظير، وفي 
بناء االستمارة، وخلو تفسير نتائجها انطالقا من فروضها ومبادئها، وهذا ما أشارت إليه ثريا 
أحمد بدوي في قولها:« يالحظ قلة األطر التنظيرية على مستوى الدراسة الواحدة، والربط 
بينها وبني املنطلقات الفكرية للدراسة، وتوظيفها لتقدمي تفسيرات لطبيعة املستخدمني 

في سياق البيئة االفتراضية«34
وفي ما يتعلق بنظرية احلتمية التكنولوجية، فقد مت االستعانة بها في الدراسات التي تعلقت 
بتأثير الوسيلة نفسها، ومدى االعتماد عليها في حياة األفراد واجملتمعات، حيث عبر املبحوث 
03 عن ذلك في قوله: »تكمن قوة الرسالة في الوسيلة التي تقدمها، واإلنترنت أصبح وسيلة 
جد ناجعة في توصيل الرسالة وتثبيتها في عقول املستخدمني للمواقع التجارية، وحاجة 

األفراد للمواقع القتناء حاجاتهم... وهنا تظهر قوة الوسيلة اإلعالمية«.
أما فيما يخص باقي النظريات، فقد أشار كل املبحوثني إلى مواءمتها لبحوثهم وذلك حسب 
ما اقتضته حاجة بحوثهم لنظرية بعينها دون أخرى، نتيجة خصوصية البحث وتركيزه على 
جزئية من جزئيات ظاهرة اتصالية ما، فأبرز النظريات التي استعانت بها بحوث اإلعالم اجلديد 
البوابة،  حارس  ونظرية  األجندة،  وضع  ونظريات  واالشباعات،  االستخدامات  مدخل  كانت:« 
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وانتشار املبتكرات، والغرس الثقافي«35.
احملور الثاني: مشكلة األدوات واألساليب التقليدية في جمع البيانات واملعلومات

السؤال األول: ما األدوات املنهجية التي قمت باستخدامها في الدراسة السابقة أو احلالية؟  
وما هي املشكالت املنهجية التي ظهرت لك أثناء استخدام هذه األدوات؟

جدول رقم )02(: يبني األدوات املنهجية املستخدمة في دراسات بحوث اإلعالم اجلديد

المحور الثاني 

النسبة المئوية التكرارات األداة

األدوات المنهجية 
المستخدمة في دراسات 

بحوث اإلعالم الجديد

%75 09 االستبيان
%66.66 08 المقابلة

%8.33 01 المالحظة

%50 06 تحليل المضمون

الرسم البياني )2( يبين األدوات المنهجية المستخدمة في دراسات بحوث اإلعالم الجديد

حيث  األكادميية،  بحوثهم  في  املستخدمة  األدوات  حول  املستجوبني  إجابات  تباينت  لقد 
استخدم معظم املبحوثني كانت إجاباتهم أكثر من أداة، فقد أجاب 9 مبحوثني من بني 12 
على استخدامهم لالستبيان بنوعيه الورقي واإللكتروني بنسبة 75 باملئة، أما األداة الثانية 
األكثر استخداما فتمثلت في املقابلة املباشرة مع املبحوث، ومتثلت في 8 مستجوبني بنسبة 
اإللكتروني  احملتوى  مضمون  وحتليل  املضمون  حتليل  في  الثالثة  األداة  ومتثلت  باملئة   66.66
األقل  فيعتبران  السيميولوجي  والتحليل  املالحظة  أما  باملئة،   50 بنسبة  مستجوبني   6 ب 

استعماال في بحوث أفراد العينة املدروسة.
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ويرجع سبب استخدام االستمارة أكثر من غيرها من األدوات املنهجية لسهولتها ووضوحها، 
من  للكثير  التطبيق  منعرج  أخذت  والتي  اإللكترونية  لالستمارة  بالنسبة  األمر  نفس  وهو 
وهذا  أظهرت فشلها  األداة  لكّن هذه  ووسائطه،  اجلديد  اإلعالم  دراسة  املنشغلني  الباحثني 
حسب ما رصده الباحثون، إذ أشارت العينة املبحوثة إلى ضعف هذه األداة مقارنة مع باقي 
 ”3 رقم  املبحوثة  صرحت  حيث  املنهجية  األدوات  لتلك  جتربتهم  بعد  وهذا  األخرى،  األدوات 
أنا شخصيا ال أثق في أداة االستمارة نظرا لسماتها حيث ميكن للمبحوث أن ال يجيب عن 
األسئلة أو يعطي معلومات مقنعة وقيمة أو غياب الصدق واملصداقية في اإلجابة وهذا يرجع 
الباحث  وقد حصر   ،« باملبحوث  أو سياسية متعلقة  ثقافية  أو  اجتماعية  إلى خلفيات  رمبا 
العزيز هذه املشاكل في نقطتني رئيسيتني، متثلت أوالهما »في إشكالية الصدق  عزة عبد 
إلى عدم معرفة  أحيان كثيرة  الباحث في  يتعرض  اإللكتروني، حيث  االستبيان  والثبات في 
اإلجابة  الواحد  للفرد  ميكن  كما  عليه،  العينة  مواصفات  انطباق  ومدى  املبحوث  شخصية 
عن أكثر من استبيان، ومتظهر اإلشكال الثاني في إشكالية صدق املرمزين  في حالة حتليل 
مضمون اإلنترنت، حيث الحظ بعض الباحثني وجود مشكالت نتيجة تغيير مضمون املواقع 
الوقت  في  بالتحليل  املرمزين  قيام جميع  بواسطة  ذلك  على  التغلب  مت  وقد  اإلنترنت  على 
نفسه أو القيام بتنزيل املواقع من على اإلنترنت في حالة إمكانية حتقيق ذلك، حيث أن هناك 
بعض املواقع ال ميكن تنزيلها أو تخزينها، حيث توجد بعض احملاذير القانونية أحيانا والفنية 
في أحيان أخرى« 36 ، أضافت املبحوثة رقم 2 »ال ميكن اعتبار االستبيان كافيا حلصر ودراسة 
الظاهر، فبعض االستبيانات ترجع فارغة ما يضطر حلذفها وهذا مضيعة للوقت واجلهد على 
غرار ذلك جند بعض االستبيانات متناقضة في إجاباتها من محور ألخر وهذا يدل على عدم 
صدق اإلجابات ،في بعض األحيان نالحظ إجابات عشوائية حيث يحس املستجوب انه ملزم 
فيكون  السؤال  املستجوب  يفهم  ال  املرات  بعض  سريعة،  إجابات  لوضع  فيضطر  باإلجابة 
السؤال في واد واإلجابة في واد آخر، فهذه كلها عقبات وحتديات تواجه الباحث في دراسته«، 
والذي اعترضت استخداَمه مشاكل تنوعت  بالنسبة لالستبيان اإللكتروني  ذاته  وهو األمر 
في تطبيقه أهمها عملية تفريغ البيانات دون تصنيفها باإلضافة إلى عدم التمكن من مدى 
مالءمة املستوجبني جملتمع الدراسة، وذلك لصعوبة حصرهم في الفضاء اإللكتروني، ويبرز 
برامج  توفر  نتيجة عدم  الرقمي من خالل حتليله  احملتوى  دراسة  الثاني في صعوبة  املشكل 
تقنية متخصصة في حتليل الشبكات االجتماعية وإن كانت متوفرة فيصعب الوصول إليها 
أو يصعب تطبيقها نتيجة عدم برمجتها لتالئم اللغة العربية، وهنا نورد ما جاء به الباحث 
عزة عبد العزيز في مداخلته حول  اإلشكاليات املنهجية لبحوث اإلعالم اإللكتروني إذ ذكر 
وإن ظهرت  أغلبها حتى  في  بحوثا كمية  تزال  ال  العربي  العالم  في  اإلعالمية  البحوث  »أن 
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محاوالت لتطبيق املناهج الكيفية )كتحليل اخلطاب( على سبيل املثال إال أنها ال تزال متأثرة 
تطبيقيا باملدرسة اإلمبريقية حيث حاولت بعض الدراسات اجلمع بينه وبني حتليل املضمون 
وتتنوع  الباحثني  من  الكثير  مطلب  األداة  هذه  تبقى  ولكن   .37« تعسفية  بطريقة  الكمي 
البيانات  جلمع  االستمارة  أداة  ساعدتني  »لقد   5 رقم  املبحوثة  أجابت  فمثال  استخداماتها 
الكثير  األداة استحسان  املقابلة فالقت هذه  أما بخصوص  البحث االستطالعي«،  في إطار 
من املبحوثني، كونها جتعلك قريبا نوعا ما من املبحوث وتستطيع من خاللها التعرف على 
أمور كثيرة تخص الدراسة وتساعدك في التحليل كحالته وطريقة إجابته وتصرفاته، فقد 
صرح املبحوث رقم 10 »لقد استخدمت تقنية املقابلة نظرا ألن دراستي كانت حول القائم 
بدور  يقوم  من  باعتباره  التحرير  ورئيس  والصحافي  الوسيط  احلالة  هذه  في  وهو  باالتصال 
الوسيط غالبا. ولكن لكل تقنية حدود، وممكن جدا أن الصعوبات املواجهة تكمن في طول 
لتعبر  تطول  قد  التي  اإلجابة  يخص  ما  في  األحيان  بعض  في  للتأويل  وقابليتهم  املقابالت 
عن فكرة أو تكون مختصرة ولكن تعبر عن حالة. لذلك فإّن جانَب تأويل الباحث صعب جدا 
ويرتبط مبدى التزامه باألمانة العلمية والدقة وعدم التسرع،  ولكن أعتقد أنها من أحسن 
التقنيات ألن فيها مرونة من خالل التعامل مع املستجوب الذي قد يألف املبحوث فيعطيه 
معلومات جد قيمة إال أن هذه التقنية تعتمد بشكل أساس على شخصية الباحث ولذلك 
التقنيات  أهم  ولكنها من  التأويل  أو  األسئلة  الذاتية في طرح  فقد تكون حتمل بعضا من 
في الدراسات الكيفية حاليا حسب رأيي«. أما عن حتليل املضمون فقد القت هذه التقنية 
له  أشارت  كما  بامتياز،  مكتبية  مرنة  تقنية  كونها  للمبحوثني  االستخدام  قابلية  أيضا 
له حنكة ومقدرة   تكون  أن  الباحث  وعلى  أداة مرنة  املضمون  »أعتبر حتليل   4 رقم  املبحوثة 
من  العديد  هنالك  »أن  إلى  البدوي  أحمد  ثريا  الدكتورة  أشارت  وقد  هذا  استخدامه«،  على 
الدراسات املتعلقة بالويب 0.2 تعتمد على حتليل املضمون مثل حتليل مضمون بعض املواقع 
احلكومية  العاملية  باملنظمات  اخلاصة  التويتر  وتغريدات  الفايسبوك  وصفحات  اإللكترونية 
وغير احلكومية، أو حتليل مضمون ملقاطع الفيديو عن القضية املدروسة، أو حتليل املضامني 
القنوات الرسمية official channels للمرشحني السياسيني في االنتخابات«38، وعليه تبقى 
وتفسير  حتليل  على  تساعد  لغوية  مقدرة  تتطلب  التي  األدوات  من  املضمون  حتليل  تقنية 
وتأويل النتائج وكذلك مقدرة إحصائية تساعده في حساب البيانات. ونستنتج أن املشكلة 
جند  البحث، حيث  متطلبات  مع  املعلومات  تقنية جمع  تكييف  بكيفية  تتعلق  األساسية 
ضعف  بسبب  وهذا  البحث  تقنيات  في  جيد  بشكل  يتحكمون  ال  الدكتوراه  طلبة  بعض 

تكوينهم املنهجي في مرحلتي الليسانس واملاستر.
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السؤال الثاني: هل جتدون هذه األدوات كافية وفاعلة في حتقيق أغراض الدراسة؟ 
وإشكاليتها  الدراسة  طبيعة  باختالف  العلمية،  البحوث  في  املنهجية  األدوات  تختلف 
واألهداف املرجو حتقيقها أما في ما تعلق بالبحوث املرتبطة باإلعالم اجلديد فقد صرح معظم 
طلبة الدكتوراه املبحوثني أن األدوات كانت فاعلة نسبيا في حتقيق أغراض الدراسة وهذا ما 
اجته اليه 80 باملئة من العينة املبحوثة. ومنه ما صرحت به املبحوثة رقم 10 »فيما يخص 
أسئلة  املؤشرات في شكل  العمل على حتديد  إذ كان  ذلك،  األدوات« فقد كان  فاعلية هذه 
ـُحّددة بدقة  ـُجديا وله نتائجه املتوافقة مع البدايات امل سواء في إطار مقابلة أو استبيان مـ
بالغة  ووضوح« ومنه نستخلص أن كاّل من املنهج املستعمل واألدوات املنهجية له أهمية 
في البحث العلمي. فاملنهج بكّل عناصره مهم في أن يكون العمل منظما وواضحا سواء 
من حيث النظرية التي من املفروض أن تتوافق أفكارها مع منطلقات الدراسة لتكون مبثابة 
املؤطر والسند لها، واألمر ينسحب أيضا على األدوات املنهجية حيث أّن قوة الدراسة ومدى 
إلى  باإلضافة  وهضمه  جيدا  املوضوع  بفهم  كبير  وبشكل  مرتبط  ومنهجيتها  صالبتها 
حتديده بدقة ووضوح، فسالمة اختيار النظرية واألدوات متوقف على ذلك في النهاية. وهنا 
إلى   0.1 الويب  العربي في فضاءات  بدوي حول املستخدم  ثريا أحمد  الكاتبة  نورد ما ذكرته 
0.4 حيث قالت »إن اعتماد قلة في األدبيات العربية في مجال اإلعالم اجلديد على استخدام 
السياق مثل  املستخدم في هذا  ودور  االفتراضية  البيئة  تتوافق مع طبيعة  أدوات منهجية 
االستقصاء اإللكتروني واالثنوغرافيا االفتراضية واملناقشات االفتراضية وحتليل اخلطابات أو 
مضامني املؤسسات واملستخدمني وصفحاتهم وتغريداتهم وملفات الفيديو اخلاصة بهم، 
كما دمجت بعض الدراسات بني عدة أطر منهجية تقليدية وحديثة كمنهج املسح واملنهج 
املقارن أو اجلمع بني حتليل ملفات الفيديو أو التغريدات والدراسة املسحية.« وتضيف الكاتبة أن 
استخدام األدوات املنهجية في بحوث اإلعالم اجلديد في الدراسات العربية ارتبطت معظمها 
الباحثني مجموعة من  الرقمي، كما وظف كعظم  العام  الفضاء  الوصفية في  بالطبيعة 
تتفق مع فضاء  أدوات  استخدام  إلى  الدراسات  من  قلة  وجلأت  التقليدية،  املنهجية  األدوات 

اإلنترنت كما دمجت دراسات أخرى بني األدوات التقليدية واألدوات اجلديدة« 39

اقتراحات في سبيل تطوير األطر نظرية:
التواصل االجتماعي واإلعالم اجلديد  النظري مع ظواهر وسائل  التعامل  إن السعي لتطوير 

يقتضي40:
ال ميكن القول متاما بهجر النظريات القائمة دراسَة ظواهر التواصل االجتماعي، ولكن ميكن 
لتحل  النظرية  األبنية  في هذه  إدماجها  ورؤى ميكن  وتفسيرات  إنتاج قضايا  بضرورة  القول 
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يعني  ما  وهو  اجلديدة،  اإلعالمية  الظواهر  طبيعة  مع  وتتناسب  املهجورة،  نظيرتها  محل 
تطوير األبنية النظرية القائمة، فأساس النظرية قد يبقى دون تغيير، لكم مفردات هذا اإلطار 
والعالقات بينها هي التي تتغير لتشكل تطويرا ملقوالت النظرية حتى تتناسب مع الظاهرة 

التي نسعى لفهمها وتفسيرها.
جتنب املبالغة في محاوالت تطويع مفاهيم إعالمية واتصالية سابقة، ومحاولة إخضاعها 

قسرا على ظواهر اتصالية جديدة، تتم في بيئة مغايرة.
عدم إغالق أبواب االجتهاد نحو صياغة مفاهيم ومقاربات ومداخل ومناذج نظرية تساعد في 

تفسير بعض ظواهر التواصل االجتماعي.
ملعاجلة  مبتكرة  حتليلية  وأدوات  نظرية  مقاربات  لتطوير  الباحثني  بعض  بدعوات  الترحيب 
االستخدامات والتأثيرات وأمناط االنخراط في هذه اجملاالت اجلماعية، وإنتاج أشكال املضامني 

اجلديدة.
السير في مسارين يؤدي أحدهما إلى اآلخر، على أن يبدأ املسار األول بالسعي لصياغة مناذج 
نظرية مصغرة أو جزئية تتالءم مع طبيعة الظواهر، ومبا يساعد في االنتقال للمسار الثاني، 
والذي يستهدف صياغة نظريات تتناسب مع طبيعة الظواهر، حيث يرى بعض الباحثني البدء 
ببناء مناذج كمخرج للتعامل مع اإلشكاليات التي توجهها بحوث اإلعالم اجلديد41، في إطار 
سعيها عن إطار نظري يالئم خصائص ظواهرها والتي تختلف عن خصائص ظواهر البيئة 

اإلعالمية التقليدية.
- 

اقتراحات في سبيل تطوير األطر املنهجية: 42
توظيف األدوات املنهجية الكيفية التي تتعايش وتتعمق في فكر املستخدمني وعقليتهم 
وتعكس وتقدم تفسيراتهم ورؤاهم احلرة لواقع األحداث بصورة قد تختلف عن الرؤى املطروحة 

أو »املفروضة« من قبل الباحث في األدوات املنهجية الكمية.
الرقمي، للوصول  لطرق متثيل الظواهر  االهتمام بتطبيق األدوات املنهجية في سياق اجملال 
شبكة  على  فعليا«  »املتواجدين  االفتراضيني  املستخدمني  لدى  اجلديد  باإلعالم  املرتبطة 
مثل:  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  بسياقاتهم  وربطها  اإلنترنت، 
املستخدمني  وفيديوهات  وتغريدات  خلطابات  الكيفي  والتحليل  اإللكتروني،  االستقصاء 
املنتديات  عبر  االفتراضية  اجلماعية  املناقشات  أو  واملقابالت  اخملتلفة  اإلنترنت  فضاءات  في 
مبعايشة  املرتبطة  االفتراضية  واالثنوغرافيا  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  اجملموعات  أو 

املستخدمني االفتراضيني عبر منتديات النقاش او بني اجملموعات على الفايسبوك مثال.
تشجيع تطبيق أدوات منهجية جديدة تعبر عن ذاتية املستخدمني واجتاهاتهم نحو موضوع 
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أو قضية بعينها، مثل حتليل ترتيب كيو A Q SORT ANALYZIS  الذي يتميز بالقدرة على 
الدمج بني التحليل الكمي والكيفي.

التحليل  طرق  على  وتدريبهم  الكيفية  األدوات  استخدام  على  اجلدد  الباحثني  حث  ينبغي 
تقدمي  وعلى  االفتراضية  واالثنوغرافيا  املتعمقة  اجلماعية  واملناقشات  للمقابالت  الكيفي 

تفسيرات كيفية تربط بني إشكالية الدراسة وسياقها.

نتائج الدراسة:  
أظهرت نتائج المالحظة ومقابالت أفراد العينة المدروسة مجموعة نتائج جاءت كالتالي:

البحثية،  ألعمالهم  منظرة  القيمية  احلتمية  نظرية  جاءت  البحث  عينة  أفراد  من   )%50(
ومرافقة لدراستهم في بحوث اإلعالم اجلديد.

فاعلية نظرية االستخدامات واالشباعات في اإلعالم اجلديد واستخدامها من طرف العينة، 
مع أنها نظرية تقليدية، وذلك راجع إلى أنه مع ظهور اإلعالم اجلديد ركزت الدراسات والزالت 

على االستخدامات لهذه البيئة اجلديدة ومدى تأثيرها على املستخدمني.
رغم تغير البيئة اإلعالمية من بيئة ثابتة إلى بيئة مرنة ومتغيرة، فال تزال النظريات التقليدية 

تنظر بحوث اإلعالم اجلديد.
افتقار بيئة اإلعالم اجلديد إلى نظريات متعلقة بها وبفضاءاتها، وإلى مناذج اتصالية تتعمق 

في مجاالت اإلعالم اإللكتروني.
قصور التنظير اإلعالمي العربي، واالعتماد على نظريات غربية ال تتواءم مع البيئة العربية، مما 

يؤثر على مصداقية النتائج. 
 )75%( من أصحاب العينة املبحوثة يستخدمون االستمارة بالطريقتني الورقية واإللكترونية 
املنهجية  األدوات  باقي  على  األخرى  النسب  تتوزع  بينما  والعلمية،  األكادميية  بحوثهم  في 

األخرى.
الكثير  في  لها  استخدامهم  بعد  وهذا  االستبيان  أداة  فشل  عن  أعربوا  املبحوثني  أغلبية 
من البحوث العلمية، مشيرين إلى العيوب واملساوئ التي  حتتويها األداة كغياب مصداقية 
املبحوث في االستمارة الورقية وإشكالية الصدق والثبات وعدم معرفة املبحوث في االستمارة 

اإللكترونية.
تعد املقابلة إحدى األدوات املثلى التي تعطي نتائج معمقة للباحث وذلك ألنها جتعلك قريبا 
عينة  من   )%66.66( نسبة  أن  حيث  البحث  تثري  بها  ومعلومات  بيانات  وجتمع  املبحوث  من 
لبحثه  مساعدة  أو  ثانية  كأداة  الباحثني  لدى  جتسيدها  يبقى  لكن  يستخدمونها،  البحث 

فقط.
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يستصعب طلبة الدكتوراه عينة الدراسة، تقنية حتليل املضمون خلواصها املركبة كونه أداة 
احلل  فيها  يرون  ذلك  ورغم  وحسابية،  لغوية  وقدرة  مضاعف  مكتبي  جهد  تستدعي  مرنة 

األمثل للخروج مبعلومات  معمقة تساعدهم على تفسير وحتليل وتأويل نتائج  دراساتهم.
ضعف التكوين املنهجي لطالب الدكتوراه عينة الدراسة في مرحلتي الليسانس واملاستر، ما 

جعله يستصعب اإلجراءات املنهجية في املراحل الالحقة من تكوينه األكادميي.
معظم األدوات املنهجية التي استعان بها الباحثون عينة الدراسة في بحوثهم حول اإلعالم 

اجلديد كانت فاعلة نسبيا في حتقيق أغراض دراستهم. 
يعتبر اختيار املنهج واألداة في البحوث العلمية العمود الفقري ألي دراسة، واالختيار السليم 

لهما يوصالن الباحث إلى نتائج قوية وصلبة.
أدوات  إلى  كبير  بشكل  تفتقر  ووسائطه،  اجلديد  باإلعالم  املتعلقة  العربية  البحوث  الزالت 
رصينة تلم البحث وتوائم البيئة االفتراضية وتبقى املرجعية إلى األدوات التقليدية بشكل 

دائم.
أدوات  في  اخلوض  الدكتوراه  طلبة  على  املشرفني  الدكاترة  سماح  عدم  الدراسة،  الحظت 
وذلك خوفا من عدم  لديهم  االجتهاد  وإغالق مجال  البحثي  تثري مجالهم  ومناهج جديدة 

القدرة على املواصلة في البحث. 
خامتة: حللت الدراسة واقع املشكالت املنهجية واملعرفية البحثية املتعلقة ببحوث ونظريات 
أولية ألجندة االهتمامات  الدكتوراه وهو ما يساعد في وضع خريطة  اإلعالم اجلديد لطلبة 
القائمة،  االتصالية  النظريات  النظرية،  املفاهيم  اجملال، سواء على صعيد  البحثية في هذا 
حول  عميقة  نتائج  إلى  التوصل  في  فاعليتها  ومدى  املستخدمة  واألساليب  األدوات  وكذا 

طرحهم البحثي.
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