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 "Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall 

find. Knock,and it shall be opened unto you. 

For everyone who asks receives. He who seeks 

finds. And to him who knocks it shall be opened" 

Gospel of Matthew ,The Bible heT8 ),-Matthew (7:7 
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 إهــــــــــــــــــداء

 

ىل وادلي الكرميني، مل هلام من أ هدي هذا العمل املتواضع ا 

ْينو  الفضل عيل، َ ما حققت أ و سأ حقق أ دين هلام بلك  الّلذ

ْينو  مس تقبال، َ و ا أ ي هجد يف سبيل تكويين مل يدخر  الّلذ

هذا  بلوغيحىت  دمعي و تشجيعي عن يكفا، و مل تعلميي

 . رنجوا من هللا أ ن جيزهيم عنا خري اجلزاءفاملقام ، 
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 المستخلص 

 مدى أي إلى معرفة و محاولة ، الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات مقاربة إلى الحالية الدراسة هدفت
 التي الصعوبات إلى بالنظر سيما ال ، السيبراني الفضاء داخل فضاءا عموميا هامشيا المجموعات هذه ُتشكل

من المنظور  العمومية الفيزيقية و الوسائطية. الفضاءات ولوج في منتظم بشكل الجزائرية المرأة تواجهها
الهامشي كناظم ابستيمولوجي أساسي. منهجيا تبنت  العمومي على نظرية الفضاء االبستيمولوجي، اتكأت الدراسة
استوظاف االستبيان االفتراضي و المسح االفتراضي، و  على االعتماد خالل الدراسة المنهج الوصفي ، من

 المقابلة االفتراضية بغية جمع المعطيات من مجتمع البحث محل الدراسة.

مجموعات فايسبوكية بتدخل قصدي و  6االحتمالية، قمنا بانتقاء  المعاينة غير بالتوازي مع ذلك، و بإتباع أسلوب
شر االستبيان االلكتروني داخل فضاء مباشر و وفقا لمعايير و إستشراطات محددة سلفا. بعد ذلك تم ن

 386 على المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة ،و بعد فسح سقف زمني كاف لإلجابة على االستبيان، تحصلنا
عن طريق آلية التراسل الفوري التي تتيحها  ٌموجّهة و مغلقة مقابلة أجرينا ، ضمن نفس السياق. صحيًحا استبياًنا

 38 بإجراء قمنا ، لذلك وفقا ؛و  الفايسبوكية محل الدراسة المجموعات و وسطاء فيمشر مع شبكة الفايسبوك
 مع المستجوبين. مقابلة

تأسيسا على الدراسة االجرائية و الميدانية توصلنا إلى جملة من النتائج المتعددة ، من أهمها أن المجموعات 
تستوعب المستخدمات دون عوائق أو  الفايسبوكية محل الدراسة ُتشكل فضاءات مفتوحة و سهلة الولوج

إكراهات. ضمن نفس المنحى، تستوظف المستخدمات الديناميات االتصالية المتاحة كمجهولية الهوية و االليات 
التفاعلية و اليات إنتاج و مشاركة المحتوى بكيفيات استراتيجية في تناول القضايا و االشكاليات التي ُتهمّهن ، 

رهن الخاصة. على صعيد آخر، وفرت هذه المجموعات الفايسبوكية مساحات مفتوحة و ومعالجتها من زاوية نظ
آليات عملية و  محل الدراسة المجموعات أمّنت ، ذلك على عالوة. حيوية لبروز المستخدمات و تجليّهن عموميا

و  و مشاركة والتعليق فعالة مكنت العضوات من التفاعل مع واقعهن بكيفية نقدية ديناميكية عن طريق النشر
النقاشات البينية و التفاعالت الخطابية التي  كما توصلت الدراسة إلى أن. ذات المنزع النقدي  تداول المضامين

تجري داخل فضاء المجموعات الفايسبوكية تستجيب لحد مقبول من متطلبات النقاش العقالني و االيتيقي و 
 الصيرورة الحجاجية.

 المجموعات ، السيبراني الحيز ، الفضاء العمومي الهامشي ، الجديدة ائط االتصاليةالوسالكلمات الدالة: 
 االفتراضي. المسح ، الجزائرية النسائية الفايسبوكية

 



The Role of New Media in Generating Feminine Subaltern Public Spheres within the 

Cyberspace 

 

Abstract: 

The present study aimed at approaching Algerian women's Facebook groups, in order to gauge 

to which extent these groups constitute a feminine subaltern public sphere within the cyberspace, 

especially in view of the difficulties that Algerian women encounter systematically in accessing 

the physical and mediatic public spheres. From an epistemological perspective, the study was 

inspired by the feminine subaltern public sphere approach as a fundamental theoretical pattern. 

Methodologically speaking, we have adopted a descriptive method of research, by relying on 

online survey and employing online questionnaire and online interview in collecting data from our 

respondents. In a similar vein, we have used a non-probability type of sampling, and based on 

that, we have selected six Facebook groups with direct and intentional intervention and according 

to specifically well-suited and designed criteria. 

After targeting the members and deploying the online questionnaire within the space of the 

selected Facebook groups, and providing sufficient time to them, to complete the questionnaire, 

we have obtained 386 valid and correctly answered questionnaires. In parallel, we have 

conducted an online structured interview with the admins and mediators of the selected groups; 

accordingly, we have interviewed 38 respondents. 

Based on that, we have obtained multiple and varied results. Most importantly we found that the 

studied Facebook groups constitute an open and easily accessible space that welcome new 

members without barriers. On top of that, the respondents are using the offered communicative 

dynamics, such as anonymity, interactive mechanism and generating and sharing content tools 

strategically, in raising issues and topics of interest to them and approaching it from their own 

perspective and according to their visions. 

The studied Facebook groups are vital and open spaces that provide visibility for female users. 

Furthermore, these groups also secured an efficient mechanism for criticism that enabled the 

users to publish, comment, and re-share dissident and counter-discourse to mainstream culture 

in a dynamic way. Finally, we have found that the discussions within the space of these groups 

meet the requirements of rational discourse, to an acceptable extent. 

Keywords: New Media, Subaltern Public Sphere, Cyberspace, Algerian women's Facebook 

Groups, Online Survey. 
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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 مقدمة:

 و التواصل علوم من ،حقول لعدة تقاطع بؤرة( public sphere) العمومي الفضاء مفهوم شكلُي
 و التخاطب علوم و البوليتولوجيا إغفال دون العمران وسوسيولوجيا االنثروبولوجيا و االجتماع

 االبستيمولوجية وجاهته و إجرائيته مدى و نظريا، إستعماله و توظيفه لمردودية نظرا ذلك و التداوليات،
 حول مختلف الظواهر السوسيوتواصلية. لإلستبصار جديدة آفاق فتح على قدرته و

مع بروز الوسائط  فرض نفسه بإلحاحية تزامنا الذيالنقاش حول الفضاء العمومي  يتميزو 
موطئ قدم ثابت  النفسه قد نحتت هذه اإلشكاليةو . 1متزايدة التعقد إشكالية بنيويةالجديدة بكونه  االتصالية

 التفكير وشروط مختلف حقول المعرفة االجتماعية، التي وظفت مختلف آليات فيالبحثية داخل األجندات 
 امسياقاته العمومي في مفهوم الفضاء و الحيز االفتراضياالبستيمولوجي من أجل فهم تقاطعات 

  .2اممختلف رهاناته إستيضاحالمترابطة و 

 تقاطبانبلج حقبة التسعينيات،  فياألكاديمي الفعلي  االهتماملحظة ولوج اإلنترنت إلى حيز  فمنذ
-techno) بالتكنولوجيا االتجاه المتفائلو نظري محموم اتخذ اتجاهين أساسين،  ابستمولوجي

optimist)، قدرات تحريرية و إمكانات ل الوسائط االتصالية الجديدة كميكانزمات تتوفر على والذي تمّث
ط الضوء على دورها في زيادة أشكال ّلسو (، democratizing capabilities) جوهريةدمقرطة 

إستيالد  و االجتماعية الكثافات و رفدالفردي بصيرورات الديمقراطية  االلتزام التعاضد الجمعي و
( الذي ينظر للوسائط techno-pessimist) المتوّجس و االتجاه .اإلفتراضي فضاء العموميلا

 الحالية الراهنية إكراهات مع نفسها وسكونية و يرى بأنها ستكّيف تشكيكية نظرة االتصالية الجديدة
أفضل، و أن كل ما  ممارسات و ظروفا تخلق أن من ،بدال التقليدية وممارساتها وظروفها المهترئة

( و أعطابه status quoالواقع السائد )لتناقضات  الغلبة ستكون فيها سينّجر عنها من تحوالت
 الوظيفية. 

                                                           
1
 Boeder, Pieter. Habermas’ heritage: The future of the public sphere in the network 
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و تأثيرها على التمكين  االجتماعي بالنوعو تحظى إشكالية عالقة الوسائط االتصالية الجديدة 
للشرائح النسائية و دمقرطة بروزها ، و إستنباتها لفضاء عمومي إفتراضي نسائي، بقسط كبير من 

 في الُمهيمن القيمي و نسيجها الرمزي و الثقافية البنى عمق في مباشرة إحالة الهالداللة و الراهنية، إذ 
تغييب  على ، خصوصا في ظل المجتمعات التقليدية و التي تعمل أنساقها الرمزية و الثقافيةالمجتمع

 و إستبعادها من الفضاءات العمومية الفيزيقية و الوسائطية. كذاتية و كفاعلية المرأة

التفاوتات و اإلكراهات و  من العديد على الجزائري الفيزيقي العمومي للفضاء الناظر يقفإذ 
أشكال اإلستبعاد التي تطال حضور المرأة الجزائرية و تعرقّل بروزها العمومي و حركيتها االجتماعية، 

كترجمة  و األفراد بين الخطابية تفاعالتللالمادي كمسرح  بمفهومه العمومي الفضاءحيث يتحول 
 و التملك يحتضن رهانات و إلى مضمار االجتماعي، لإلقصاء أداة مخصوصة إلى تعاقدية لترتيبات
، مما ينتج عنه إقتسام و تشارك غير متكافئ للفضاء فيه االجتماعي التوجيه ممارسات و السيطرة

امشية العمومي بين الفئات الرجالية و الفئات النسائية، و بالتالي الدفع بالمرأة الجزائرية نحو وضعية ه
(subaltern position.) 

و بخصوص الفضاء العمومي الوسائطي و الذي تعد وسائل اإلعالم ناظمه البنيوي و رافعته 
 و المكتوب اإلعالم مستوى على الجزائري اإلعالمي المشهد يعرفه الذي األساسية، فبالرغم من التعدد

، و فشلت في األساسية أدوارها صميم أداء عن انحرفت قدالمرئي، فإن الميديا الجزائرية  و المسموع
و ، أطر رمزية نمطية متكلسة و جامدة ضمن هاصوّر، إذ التزال ُتتمثيل المرأة الجزائرية بكيفية منصفة 

ط مسار و ترسم حدودا قمعية لكيانها الرمزي و تخ ذكورية تلوينات ذات إجتماعية تمثالتتعيد إنتاج 
 غير المنصفو التمثيل االعالمي  التنميطات السوسيورمزية. و إستمرارية هذه األداور المنتظرة منها

ائية الولوج لوسائط االعالم التقليدي و إنحسار حيز الظهور المخصص مرتبط بعدم إستطاعة الفئات النس
 لها.

الوسائط االتصالية الجديدة و على رأسها شبكات التواصل االجتماعي،  أتاحتلكن في مقابل ذلك،
 تزودها و (stigmatized feminine identities) الموصومة النسائية الهويات تقبل جديدة فضاءات
 ما ،التفاعلية من الممارسات جديدة أشكاال من البروز و الحركية، و تحتضن من تمكنها جديدة بديناميات

 لها تتيح إستعراض الذات، كماالسرديات و  إنتاج من مختلفة أنماطا وتبدع والهامش، المركز ثنائية وراء
 الظروف و السياقات. مستوى على معها تتقاطع أخرى، هويات مع الفضاء هذا تقاسم
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 خصبةو  مبتكرةنظرية  مخارج لهذه اإلشكالية، تبدو الحاجة ضرورية للبحث عن واستحضارا
السيبرانية التي بفضل الفضاءات التحوالت التي أنتجتها الوسائط اإلتصالية الجديدة  فهم في تنخرط

من ع يوّس جديد  إلستيالد أفق معرفي منا ، و سعياأتاحتها، في إستنبات فضاء عمومي إفتراضي نسائي
 العمومي الفضاءتبني نظرية  إقترحنا ور الفعلي لهاته الوسائط الجديدة،و تصوراتنا حول الد فهمنا

سلط ُي بخّصديناميكي  تفسيري كنموذج المقترب لهذا االستراتيجية األهمية إعتبار على ،الهامشي
و  صوتها إلستردادكيفيات تشييدها لخطابها و محاولتها وإهتماما جوهريا على دور الفئات الهامشية 

 عمومية في هاانخراطو مسارات بنائها لفضائها العمومي البديل و مقاومتها ألشكال الهيمنة الرمزية 
 التغييبعاني من التي تو  للفئات الهامشيةالمقاربة على اإللتزام الخطابي  ، حيث ترّكز هذه موازية نقدية

 الهابرماسيالمنظور و على عكس  ، االجتماعي النوع ضوء في، خصوصا إلقصاء او التهميش و 
شامل  فضاء تمثيلي ال يدعي أن هذا الفضاء النسائية العمومية فضاءات، فإن مقترب الفضاء العمومي لل

، و يوفر مساحات تواصلية و نقدية  و سهل البلوغ، مفتوح موازيفضاء  لكل فئات المجتمع ، و لكنه
و يمكنها من تمّثل ذاتها و  فئات النسائية المهمشة داخل المجتمعلل المتساوي و المنصف الولوجيتيح 
 3.هويتها

 الجديدة الوسائطزمن  العمومي الفضاء مفهوم في البحث عادةو ُتمثل هذه الدراسة محاولة إل
، و االجتماعي النوع ظل في تعريفه إعادة و بديلة مقاربة عن البحث ووشبكات التواصل االجتماعي ،

معرفة الممكن تحُقّقه جزائريا، عن طريق إستيضاح و تفّحص المدى الذي يمكن أن تشّكل و تشتغل 
 ات عمومية هامشية، و مدى إستجابتها لجملةضمنه المجموعات الفايسبوكية النسائية الجزائرية كفضاء

 في سواء الهامشي العمومي الفضاء إلشتغال (normative conditions) المعيارية الشروط من
 من األعمال النظرية لـ  منها أساسي جزء في المستلهمة و ، االفتراضي الحيز أم المكانية الفضاءات

Fraser Nancy,Gayatri Spivak, Squires Catherine, Felski Rita ،و بعض الباحثين االخرين 

 لجملة استجابت إذا إال ةهامشي ةعمومي اتفضاء إلى تتحول أن يمكنها ال الفايسبوكية المجموعات أن إذ
 .المفعولية و الفعل إلى االحتمالية اإلمكانية من بموجبها تخرجالتي  الشروط من

ميداني ، محور نظري ، و و محور  محور منهجي ،و قد قمنا بتقسيم دراستنا إلى ثالثة محاور، 
حيث قمنا بتحديد إشكالية الدراسة و الخيارات المنهجية األساسية ، على  األول المحور اشتملو 

                                                           
3
 Felski, Rita.Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change. 

Cambridge: Harvard University Press.1989.p.167. 
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و قمنا  ،موضوع الدراسة، أهميتها و أهدافها  اختيارتساؤالتها المركزية و فروضها ، و كذا أسباب 
ج منهقمنا باستعراض حيث ، في إجراء دراستنا الميدانيةبالتعرض ألهم مفاصل المنهجية المتبعة 

 و أدوات جمع البيانات الدراسة عينة لتحديد الٌمنتهجة المسالك االجرائية مجتمع البحث و والدراسة 
 .و المشابهة بقة، و عرض الدراسات الساتحديد المفاهيم المركزية للدراسة، كما قمنا بمنها

و  مدخال مفاهيميا شمل القسم األول منها ، فصول ستةالنظري لدراستنا إلى  محورو تم تقسيم ال
 هابرماس يورغن عن طريق عرض التصورات النظرية المتنوعة لكل منللفضاء العمومي   امنظوماتي

(Jürgen Habermas )أرندت ،حنة (Hannah Arendt)، كيري لوي (Louis Quéré)، مارك جون 
 Alexander) كلوج ألكسندر  و( Oskar Negt) ناجت أوسكار ،( Jean-Marc Ferry) فيري

Kluge) فعله و  استراتيجياتآلياته و  والفضاء العمومي  لجينالوجيا. كما تطرقنا في المقام الثاني
  الدمقرطة المجتمعية.مطلب تشابكه مع و ، خواصه و دينامياته

 العمومية الفضاءاتلمقترب  الذي خصّصناه و من المتن النظري لدراستناالثاني  فصلالو في 
، تناولنا هذه المقاربة النظرية و روافدها االبستيمولوجية و خصوصيتها المعرفية، كما تعرضنا  الهامشية

، و تناولنا بالتوازي مع ذلك مساقاتها و روافدها و الهامشية العمومية الفضاءات ألهم تمفصالت
 لتشكل المعيارية اتالمحّك، كما قمنا بعرض أنماطها و بنيتها و الهامشية العمومية الفضاءات جياطوبولو

و التي عملنا على استخالصها و إعادة صياغتها و تنسيقها و تكييفها مع  الهامشية العمومية الفضاءات
 متطلبات البحث االمبريقي.

 و الفيزيقية الفضاءات ضمن الجزائرية المرأة حضور واقعو في الفصل الثالث حاولنا مالمسة 
 اتالفضاءمختلف تضاريس  داخل الجزائرية المرأة حضورو أهم المساقات التي تطبع  الوسائطية

الكالسيكية  الميديا فضاءات داخل الجزائرية المرأة حضورمعرفة واقع  استهدفناة، كما الفيزيقي ةالعمومي
 أدوات البصرية. كما تم في هذا القسم من الدراسة رصد دورالمتعددة بأنساقها المكتوبة و السمعية و 

كمضمار رمزي بديل يمكن أن يستوعب النساء الجزائريات المقصيّات من  االجتماعي التشبيك
 .الوسائطية و الفيزيقية الفضاءات

 تقنية-السوسيو المسارات العمومي، الفضاء و السيبراني لحيّزو في الفصل الرابع ، الُمعنّون با
 انبالجهالتي يستشرُطها تشكله و  الموضوعية و المعايير  العمومي الفضاء، تناولنا التشظي و لالستيعاب
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 الفضاء اشتغالو  حتضانال سانحة كبيئة السيبرانية الفضاءاتوفقا للتصور الكالسيكي، كما تناولنا 
 جهض ذلك.العمومي ، و تطرقنا بموازاة ذلك إلى أهم الرهانات و االكراهات التي ُت

 داخل النسائية االفتراضية للهوية إنثروبوثقافي تصورو ضمن حدود الفصل الخامس، قمنا بنحت 
السيبراني  الفضاء، وقد فّصلنا في مفهوم الهوية النسائية و محدداتها، كما قمنا بفحص  السيبراني الفضاء

 الهوية من التحول لمسارات  ، و تعرضناالنسائية الهويات من جديدة أشكال النبالج كحيز رمزي جديد
 الفضاء، كما تطرقنا إلى أهم الفرص و الرهانات التي يطرحها النسائية االفتراضية الهوية إلى الواقعية

 على الذات و الهوية النسائية. السيبراني

 شبكاتو خصّصنا الفصل السادس من القسم النظري لألسئلة االشكالية المتعلقة و المتعالقة ب
النسائي، و قد قمنا في هذا الفصل  الهامشي العمومي فضاءلل احتضانهاات رهان و  جتماعياال التواصل

 النسوي التمثل ، كما بحثنا مسالك ها و دينامياتهاخواصو  االجتماعي التواصل شبكاتبالتطرق لمفهوم 
 الحقيقي دوربفحص ال، و ختمنا هذا الفصل الجديدة االتصالية وسائطلل الفعلي النسائي التبني و االكاديمي

 .الهامشية العمومية الفضاءات استنبات في االجتماعي التواصل شبكاتل

و تحليل ب اختصفصال واحد  ،اإلطار التطبيقي للدراسةالمحور الثالث ، و هو و تضمن 
تفسيرا سياقيا يرتكز على نواتج و مخرجات مسارات البحث ذات  و تفسير إجابات المبحوثتمحيص 

على  االستداللالعالقة و التراكمات النظرية السابقة، وبعد استحضار النتائج، تم إستوظافها في عملية 
ت المعيارية الخاصة بشروط تشكل الفضاء مدى استجابة المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة للمحكّا

 ي، كما شمل هذا المحور العرض النهائي للنتائج المتحصل عليها.العمومي الهامش
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 :للدراســــــــــةاالطـــــار المنهجي 

 الدراسة:إشكالية  -1

على  االتصاليةحدثها التكنولوجيات ُتأحدثتها و التي  و البنى التناقضية الترتيبات شكلتلطالما 
إذ أن كل ثورة تقنية  ،والتعّقد التشابك أفق على مفتوحاسجاليا  اموضوع االجتماعيةالحياة  أبعادمختلف 

( و المتشائمين techno-optimistصاحبتها أجيال جديدة من المتفائلين ) االتصالجديدة في وسائط 
(techno-pessimist ومع كل ظهور وسيط ،)بعضها يحمل  متباينةجديد تتناسل خطابات  اتصالي

( لمقاربة الحقل الرحب simplistic( و البعض اآلخر صبغة تبسيطية )mithologicصبغة ميثولوجية )
 الجديدة. االتصاليةفتحته الوسائط  ذيو الرمزية ال اجتماعية-من اإلمكانات الثقافية و التكنو

عد تي ت، ال(social networking sites) االجتماعي التواصل شبكاتأن و غني عن القول 
حتل حيزا متناميا في جغرافيات حت ت، قد أصبالجديدةخرجات التكنولوجيات من ُم ناتجا و مخرجاأساسا 

ولدا لكثير من المطامح و اآلمال عامال ُم الحقائق االجتماعية اليومية لألفراد، و غالبا ما شكل هذا الحيّز
ر حّرو قدرته على توفير ديناميات جديدة ُتالرمزية و  التفاعليةمرونته إمكانياته التواصلية و حول 

 ليست التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعيفالفضاءات الواقع و إكراهاته. تناقضات من األفراد 
 داخله تتّشكل (complex locus)ا ُمركبا عتموُض تمثل إنها بل ،يليةو تخ خائلية أمكنة مجرد

 و السوسيوتقنية- المخياالت و الخطابية الممارسات و االجتماعية التفاعالت و الرمزية التصورات
 . االنثربولوجية الطقوس

فضاءات شبكات التواصل الذي توفره  االفتراضيالطابع المخصوص للتفاعل الواقع أن و 
خلق إمكانيات ال يمكن إغفالها  ( بشكل خاص،facebookشبكة الفايسبوك )االجتماعي بشكل عام و 

كل  وعبيستديمقراطي، أكثر مرونة و تمثيلية بحيث  ومفتوح  افتراضيفضاء عمومي  الستنبات
مادي  حيزالعمومي من  الفضاءمفهومنا عن  تحول الفايسبوك قد اتفضاءإذ أن  ،الشرائح االجتماعية

و تتداخل في تركيبته جملة من المعطيات التكنولوجية  ، افتراضيإلى مجال وسائطي  فيزيقي
 و المتقاطعة.المتفاعلة  األنثربوثقافيةلوجية و السوسيو

 online) افتراضيفضاء عمومي  استيالدو تكتسي إشكالية مدى قدرة شبكة الفايسبوك على 
public sphere المجتمعات التقليدية ذات الفضاء العمومي ( داللة بالغة األهمية، خصوصا في ظل

شبكة الفايسبوك فرصة سانحة للفئات الهامشية لتّشييد فضائها العمومي  كلّشُتق، أين غّلاألحادي و الُم
 برهانات العمومي الفضاء في المرأة حضور قضية ترتبط إذالخاص بها، خصوصا الشرائح النسائية، 
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 la condition) المرأة تعيشها التي الظرف إلى أساسي بشكل تحيل الحساسية، شديدة رمزية و ثقافية

féminine )4المجتمعي الفضاء داخل التحول و الحداثة مسارات تعكس أنها كما. 

 6(Seyla Benhabib) حبيب بن سيالو  5(Nancy Fraser) فرايزر نانسيو ترى الباحثتان 
 المشاركة و الولوج صريةو ح الفضاء العمومي و إقصاءه لحضور العنصر النسائي، النغالق أنه نظرا

 و موازية فضاءاتالفئات النسائية إلى تشكيل فضاءاتها العمومية الخاصة بها، و هي  تضطرفيه، 
-counter) مضادةنقدية  خطابات، و تستوعب انفتاحاتحتضن أنماط تواصلية أكثر تشاركية و  تنفيسية

discourses)  ألعضائهاو تتيح ( الظهورappearance و التعبير )النسائية الجمعية الذات عن 
(collective feminine selfو ) مبتكرة و مخصوصة، و تصطلح الباحثة  بكيفيات الهوية محددات

Fraser ( على هذا النوع من الفضاءات بمصطلح الفضاءات العمومية الهامشيةsubaltern public 
spheres.) 

هيكال على التراتبيات الجندرية و ٌم مجتمعا ال يزال هأن بما و ، المجتمع الجزائريو إسقاطا على 
وّجه الخطاب االجتماعي المهّيمن و تفرض محددات الفعل الثقافي، على مفاهيم الذكورة / األنوثة التي ُت

 من النساء فيها تعاني حيث والمتكافئة، ملتبسة العمومي عالقة الجزائرية بالفضاء المرأة فإن عالقة
 إلى الفيزيقي العمومي الفضاء في النسائية الفئات ظهور يتحول إذ ،الرمزي اإلقصاء من عديدة أشكال
 العمومي االهتمام مركز النساء تصبح حيث ،(over-visibilization) المقبول الحد فوق بروز

(public attention)، التمّثل يسود و ، السطح إلى الرمزية التمثالت و المستبطنة التصورات تطفو و 
 تجّسده في العمومي فالفضاء ،( excessive visibility) المقبول الحد فوق ظهرت قد المرأة أن

االحتواء و الصراع الرمزي من أجل  و التمّلك و الهيمنة لديناميات محاوالت مضمار بمثابة يعد المادي
 مشروطية الظهور. ضبطالظهور و 

 بمختلف و نلمس نفس الواقع داخل المشهد الوسائطي الذي ترسمه وسائل االعالم الجزائرية
 في التفاعل مع قضاياها االختزال تلويناتها، إذ تغيب المرأة كموضوع و كقائم باالتصال ، و يحضر

                                                           
4
 Benzerfa-Guerroudj Z. Les Algériennes dans l’espace public. Architecture et Comportement, vol. 8, 

n° 2.1992.p. 123-136. 
5
 Fraser, Nancy. Mapping the feminist imagination: From redistribution to recognition to 

representation.Die Neuverhandlung sozialer Gerechtigkeit. VS Verlag für 

Sozialwissenschaften.2006.pp.37-51. 
6
 Benhabib, Seyla. Situating the self: Gender, community, and postmodernism in 

contemporary ethics.Routledge.Psychology Press, 1992. 
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ُممتد يستند في بناء  إال نسقإذ أن وسائل االعالم في المحصلة ما هي  و اإلهمال و االبعاد . والتجزيء
الرمزي المهيمن، و يشتغل ضمن سيرورة  ونموذجها السائدة، ثقافية-السوسيو الترتيبات مساراته إلى

 وظيفي مع باقي األنساق المجتمعية األخرى. تبادل
من الفضاء العمومي، من  االستبعادُتكثف ظروف اإلقصاء الرمزي و  ،الواقع هذا على ترتيباو 

 الجزائر في الفايسبوك شبكة مستخدمات عددجاوز  قدلجوء النساء الجزائريات إلى شبكة الفايسبوك، إذ 
حيث تسعى مختلف الشرائح النسائية  ،7الفايسبوك مستخدمي إجمالي عدد من % 36 نسبة 2017 سنة

المنصات و الديناميات التواصلية و التفاعلية التي تتيحها هذه الشبكة، و على رأسها  استثمارإلى 
 افتراضيعد مكمنا حقيقيا لفضاء عمومي (، و التي ُتfacebook groupsالمجموعات الفايسبوكية )

و مشاركة  ا آلليات التواصل و النشر و التعليق و النقاش و التعبيرتوفيره و انفتاحهبديل، بحكم ا
و الخطابات النقدية و إمكانية اإلسهام في النقاش العمومي  الستيالد، و إتاحتها المحتوى في أفق تفاعلي

و بروز الهويات  ،(production of online self-public) االفتراضية العمومية الذات إنتاج
 النسائية دون حواجز أو إكراهات رمزية.  

 :  إشكاليتنا بحثنا تتمثل فيما يليفإن و بناءا على ماتم طرحه، 

 داخل هامشية عمومية الجزائرية فضاءات النسائية الفايسبوكية المجموعاتإلى أي مدى تشكّل 
 ؟االفتراضي الحيز

 و تحت هذا السؤال الجوهري ندرج التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟ة الفيزيقي ةالعمومي اتالفضاء داخل الجزائرية المرأة حضورمحددات  ما هي أهم -1

 ؟ الوسائطي العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضورتطبع  المظاهر التي أهم هي ما -2

إلى  االنضمام من و بسهولة الفايسبوك لشبكة الولوجهل تتمكن المرأة الجزائرية من  -3
 دون موانع أو معّوقات ؟ النسائية الفايسبوكية المجموعات

                                                           
7
 Algeria Internet Usage, 2018 Population Stats, Gender and Facebook Subscribers.Internet 

World stats. Accessed 16 january 2018 

At: https://www.internetworldstats.com/stats1.htm  

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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 النسائية الفايسبوكية المجموعات المتاحة في فضاء االتصالية اتيالدينام ما هي أهم -4
 و ماهي صور إستوظافها من قبل المستخدمات ؟ ؟الجزائرية

 ؟ لبروز المستخدمات مفتوحا فضاءا الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات هل وفرت -5

 ؟مستخدمات لل نقدية مساحات الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات هل وفرت -6

لشروط الصيروة   الفايسبوكية المجموعاتداخل فضاء  االفتراضية اتالنقاشهل تستجيب  -7
 ؟ رصانةال متطلبات تستبطنالحجاجية العقالنية و 

 صحة الفرضيات التالية : اختبارو تسعى الدراسة إلى 

 الفرضية األولى:

 ة.الفيزيقي ةالعمومي اتالفضاء  داخل  الرفض و االستبعادمن  الجزائرية المرأة تعاني

 الفرضية الثانية:

حضورا هزيال نتيجة إهمال  الوسائطي العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضور يعد
وسائط اإلعالم للمسائل و الشواغل التي تهم المرأة و تخصيص حيز ضيق لمعالجتها، إضافة إلى إعادة 

 إنتاجها للتنميطات االجتماعية و الثقافية المستبطنة في تناولها لمواضيع المرأة الجزائرية.

 الفرضية الثالثة:

 الفايسبوكية المجموعاتإلى  االنضمام من و الفايسبوك كةلشب الولوجتتمكن المرأة الجزائرية من 
مهارات للذلك و  الضروريةلألدوات التكنولوجية  المتالكهادون موانع أو معّوقات نظرا  النسائية
 و إلنفتاحية هذه المجموعات، لربط مع اإلنترنت هذه األدوات إضافة إلى تمكنها من ا استخدام

 .الفايسبوكية

 الرابعة:الفرضية 

 في الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات المتاحة في فضاء االتصالية الدينامات تتمثل أهم
 و ،(interactive mechanism) المستخدمين مع التفاعل آلياتو ،(anonymity) الهوية مجهولية

 generating and sharing content) المحتوى مشاركة و نشر و إنتاج آليات

mechanisms.) 
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 الفرضية الخامسة:

  .المستخدماتلبروز  مفتوحاديناميكيا وفضاءا  الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات وفرت 

 الفرضية السادسة:

 للمستخدمات. واسعة نقدية مساحات الجزائرية النسائية الفايسبوكية المجموعات وفرت

 :السابعة الفرضية

الحجاجية  لمشروطية التبادل الفايسبوكية المجموعاتداخل فضاء  االفتراضيةات النقاش تستجيبال 
 رصين.ال كما تفتقر لمتطلبات النقاشالعقالنية 

 :أسباب اختيار الموضوع -2

جملة من األسباب التي  إلى انبثاقها في ستندت ةقاصد موضوع البحث عملية اختيارتعتبر عملية 
 نااختياروتوجهها، و يرجع  تسندها التي المنهجية رؤيةو ال النظري اإللمام من أرضية تدفع بها ، و إلى

 دراستنا إلى مجموعة من األسباب الذاتية و الموضوعية نجملها في ما يأتي:  لموضوع

 األسباب الذاتية :-2-1

نظرية هابرماس للفضاء العمومي  رفض تمركزاتالتي  بالتيار النقديالشخصي  االنشغال -
(post-habermasian theoriesو سعى ،)  خصب و مفتوح لإلسهام و اإلثراء، و لتقديم بديل نظري

 لمقاربة ظاهرة الفضاء العمومي. جديدة رؤية فيه تترتب معرفي جديد أفق فتح

واحدة من بين  باعتبارهابنظرية الفضاءات العمومية الهامشية  ستثنائياال الخاص و االهتمام -
الكولونيالية  ما بعد( و الدراسات Subaltern Studiesالنظريات التي تأثرت بدراسات الهامشي )

(Postcolonial Studies و التي سعت إلى خلق ،)النقد  وضعيات وتكثيفالمضادة  مثاقفةلل جديد مجال
 النعطاف يؤسس ديدج ابستيمولوجي و معرفي جهاز، و نحت الغربية التمركزات نسفو محاوالت 

 األخرى. للثقافاتالسياقات المخصوصة  استيعابمن  يتمكن نظري

، و اإلدراك بأن من شأن الوسائط رهانات و قضايا المرأة الجزائريةبالتفاعل مع  االلتزام -
و الدفع  االجتماعي المخيال مستوى على حول المرأة جديدة وتصورات مفاهيماالتصالية الجديدة خلق 
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 أساسية كفاعلة و تفعيل أدوارها الوظيفية و اإلرتقاء بها ، الثقافي و السوسيواقتصادي التمكين نحوبها 
 .  المجتمعية الرهانات سائر في

 األسباب الموضوعية : -2-2

،  ككل العربي أو المحلي المستوى على بموضوعنا اإلهتمام على تدل فعلية مؤشراتأي  إنعدام -
 البحث أدبيات في الموضوع يشهدها التي المتنامية الديناميكية مع مقارنة ، بالكلية النقاش و غياب

 و الدولية. كسونيةانجلوساأل

الفضاء العمومي سواء في شقه  استنبات إمكانية مدى حول التقاطبات و النقاشات انبالج -
 ةيخصوصال التاريخية و السياقات على حصريته وعدم الفيزيقي أو الوسائطي في مختلف المجتمعات،

  .الغربية للمجتمعات االجتماعية و الثقافية

في ظل معطيات  الكالسيكي هتفصيلو  الفضاء العمومي مفهوممراجعة و إعادة فحص ضرورة  -
 التي نتجت عنها. تواصليةالوسائط التكنولوجية الجديدة و منطقها و الفاعليات ال

للبحوث تدشين و مواكبة النقاش المعرفي و النظري الدائر في األدبيات الدولية  الرغبة في-
فضاءات  استنباتفي  دور أدوات التشبيك االجتماعيحول  بصفة خاصة االتصاللبحوث االجتماعية و 

 السيبراني. الحيز داخل التعبير و التنفيس و التفاعل فرص للمرأة توفر ائيةنس افتراضيةعمومية 

 ، و ذلك من خاللمستقبالن ويتكأ عليها الباحث  ابستيمولوجية و نظرية أرضيةتوفير الرغبة في  -
 اإلسهامات لمختلف استعراضناتحليلنا و ترجمتنا و  تفاعلنا مع المصادر األولية في لغتها األجنبية و

 العمومي تمفصالت الفضاء أبعاد والتي تناولت  اإلنجلوسكسونيةالدولية و  أدبيات البحث و النظرية
 .الراهنة االتصاليةو اإليكولوجيا  انيالسيبر الحيزي في ظل ائالنس االفتراضي

شبكات التواصل المساهمة في تغطية النقص اإلمبريقي بخصوص إشكالية دور ب االلتزام-
و في دمقرطة التعبير النسوي و خلق الفضاءات التي تتيح للمرأة حق النفاذ و المشاركة  االجتماعي

ية الواسعة مبريقمحايثة هذا الموضوع  بالبحوث اال و إبداء اآلراء ،حيث  أنه إلى اآلن لم يتمالبروز 
التحليالت  و التي التزال رهينة منطق التكهنات و على هذه اإلستشكاالت لإلجابةية النطاق و الكاف

 (emperically proved)و مدعوم باإلثبات اإلمبريقي  ننا ال نزال نفتقر إلى فهم مناسبأالنظرية، إذ 
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للفئات  عمومية افتراضيةلدور الوسائط التواصلية الجديدة و إسهامها في بلورة و تشييد فضاءات 
 و  استيعابا سهلة البلوغ و أكثرو فضاءات أين يتوفر للمرأة إمكانيات تواصلية و تفاعلية  النسائية،

 الهيمنة الذكورية . و االجتماعية التنميطات و الموصومة الهوية ضواغطتشاركية ، بعيدا عن 

 :أهمية الدراسة -3

 راهنيةو  جدةمكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج صلب أحد مواضيع النقاش األكثر  يتجلى -
و هو دور الوسائط بصفة خاصة و بحوث العلوم اإلنسانية بصفة عامة ، أال  االتصالفي أدبيات بحوث 

 online alternativeبديلة ) افتراضية عمومية اتفضاء استنباتو  الجديدة في تشكيل االتصالية
public spheres) ترهل الفعل تشنج الفضاء العمومي التقليدي و في ظل ، و الذي يكتسب أهمية خاصة

الشرائح  مختلفالشعبي بالشواغل العمومية و عزوف  االهتمام، وتآكل مسالك السياسي الكالسيكي 
الديمقراطية  باألنظمةاألعطاب الوظيفية التي لحقت  عن المشاركة السياسية، إضافة إلى االجتماعية

 .العربية أو على المستوى الدوليسواء في المنطقة والتكنوقراطي عليها ،  البيروقراطي المنزع وهيمنة

 و التواصلية تهابعّدات التواصل االجتماعي شبكدور  تعالج بداللة خاصة كونها الدراسةتستأثر  -
إسماع صوتها حقها في الظهور و التنفيس وو دمقرطة  التعبير للمرأة في عملية توفير إمكانيات التفاعلية

 افتراضية عمومية فضاءات استنباتفي تقنية -ها كفضاءات سوسيودورو كذا ، و التعبير عن خطابها 
على تجاوز اإلكراهات السوسيوثقافية و  من قدرتهاتوسع و ،، تسهم في تعزيز صوت المرأة  نسائية

من  و تحفّز اتهذا الفضاء( داخل social visibilty) االجتماعيالرمزية و تتيح لها إمكانية البروز 
 ي .النسائ تماعياالجالثقافي و الفعل  منتشكيل نمط جديد  ةعادإ وتسهم في مشاركتها ،

 subaltern publicفي مفهوم الفضاء العمومي الهامشي ) تبحث ريادية ةمبادر ةتعد الدراس  -
sphere) في  هذه الفضاءات استنباتتشكل و  لمقاربة مالئمةعملية  ومنهجية نظرية رؤية متقد إذ أنها

 لالستنبات قابلة ظاهرة سوسيوتواصلية باعتبارها اشتغالها و تحركها منطلقات تحديد و الحيز السيبراني
 معرفية و إجرائية أهمية تكتسي الدراسة و بالتالي ،السيبراني متى توفرت الشروط لذلك الفضاء داخل

 و السياقات األنساق و الظواهر من الكثير تحليل فيمنها  االستفادةو  الحقاخاصة يمكن المراكمة عليها 
 داخل الحيز السيبراني. باستيالدهاالهامشية و  العمومية الفضاءاتب رتبطت التي
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و (،   social informatics) االجتماعيةتندرج  هذه الدراسة ضمن حقل اإلعالميائيات  و -
 التي( interdisciplinary fieldsمنهجية ) -العبر يعد أحد الحقول  Rob Klingالباحث  الذي بحسب

 تفاعلها مع السياقات الثقافية و و مداخل تأثيراتها و االتصالتكنولوجيات اإلعالم و  استخدامات تقارب
بأنها جزء من البحوث السوسيو Rosenbaum و  Sawyer الباحثان كما عرفها كل من .8 االجتماعية

و  االجتماعية المساقاتمع  االتصاليةالتكنولوجية  الوسائطثقافية التي تبحث في منواالت تواشج و تعالق 
و التأثيرات البينة المنجرة عن  هاته التكنولوجيات الستخدامخيرة و تشكيل هاته األ الثقافية و الرمزية

  .9ذلك

( Feminist studies) النسوية الدراسات مع بعض اإلشكاليات التي تعالجهاالدراسة  تتقاطعو  -
 الشرائح شواغل في المختلفة الحقول هذه ( و تبحثgender studies) االجتماعيو دراسات النوع 

ما لها، كما تندرج الدراسة ضمن  االجتماعيالمرأة و سبل التمكين  وضعية و خصوصيات النسوية
 النوع ةمقارب تستحضرالتي  ، و(cyber-feminisim) بحقل النسوية السيبرنيطيقية أيضا فيعر

 الفئات النسائيةتبحث في تفاعل في مقاربة عالقة الوسائط التواصلية الجديدة بالمرأة،  كما  االجتماعي
( في web 2.0) 2.0المتمخضة عنها و إسهام أدوات الويب  االفتراضيةمع اإلنترنت و المنصات 

وصايتها  استردادو  افتراضهاالمستنبت في الفضاء العمومي  انخراطهاالتمكين للمرأة و تعزيز تفاعلها و 
و تعرف الحقول  صوتها.إسماع و و تمثيلها الرمزي بروزها زيادة ( و self-agencyعلى ذاتها )

و  البحوث عدد ارتفاع يترجمه، وهذا ما و ديناميكية تصاعدية متزايًدا العلمية المذكورة اهتماًما
بحثية و  آفاق فتحل نالضرورييتحقيق القيمة المضافة و التراكم  المجال و مساهمته في هذا فيالدراسات 

  االجتماعية. العلوم داخل جديدة مسارات نظرية

-Computer-Mediatedالوسائطي ) االتصالو يمكن إدراج هذه الدراسة ضمن أبحاث  -
Communication Reaserch و هو الحقل المعرفي الذي يدرس أنساق التفاعالت و التبادالت )

و الثقافية المتصلة بها و   االجتماعيةو األبعاد  االنعكاساتالتي تتم بوساطة الحاسوب ، و  االتصالية
 المترتبة عنها . 

                                                           
8
 Rob Kling.What is Social Informatics and Why Does it Matter?. Volume 5 Number1. 

January,1999.  Retrieved 07 May 2016.  

http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html    
9
 S Sawyer, H Rosenbaum.Social informatics in the information sciences: Current activities 

and emerging directions.Informing science, 3 (2).2000.pp.89-89. 

http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html
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 The net-based ) االفتراضيي متندرج الدراسة ضمن  حقل بحوث الفضاء العموو  -
public sphere جنيني ظهر منذ نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات من القرن معرفي ( و هو حقل

،  Dahlgren ،Calhoun ،Thompson ،Fung ، Kellnerالماضي ، و ومن أبرز رواده  
Schules ، Dahlberg ،Sunstain ، Benkler ، Papacharissi،Barber، Fisher  و تستهدف ،

في خلق فضاءات عمومية  الجديدة االتصالية لوسائطا و نواتج مخرجاتالحقل فحص دور بحوث هذا 
حول هذه الظاهرة ، و معرفة ماذا إذ كانت هذه  جديدة نظريات و صياغة االفتراضيداخل الركح 

م الواقعية أ االجتماعيةم كان و ال يزال موجود ضمن البيئة قدي لواقع الفضاءات االفتراضية إعادة إنتاج
بة و متفاعلة من األنساق ل من مجموعة مرّكأم حيزا هجينا تشّك الواقع في له وجود ال عضوي امتداد

 و الرمزية. الثقافيةالتقنية و 

التيار الناقد لمفهوم  ضمن أدبياتتنخرط الدراسة  ،من الناحية اإلبستيمولوجية و النظريةو  -
-postالسوسيولوجي االنجلوسكوني بـ )أو ما يعرف في الفضاء هابرماس للفضاء العمومي 

Habermasian public sphere theories ) و الذي تتزعمه الباحثة األمريكيةNancy Fraser  و
 هابرماس مفهوم عند العمومي مفهوم الفضاء بأنالتيار  هذا رى، حيث  ي Rita Felskiالبريطانية 

األمر فضاء يقوم على الهيمنة الذكورية  حقيقةفي  حيث أنه، االجتماعيلي و متعالي عن الواقع مثا
(masculine hegemony) و إقصاء و تهميش دي لهذا الفضاء األحا بالتدبير فئة نخبوية  استئثار و

 ة الهامشيةالعموميايز نظرية الفضاءات و صاغت الباحثة فر، واألثنية االجتماعية و األقليات المرأة
لم محليا و عربيا  العمومي، و على مستوى أدبيات بحوث اإلتصالء كبديل عن نظرية هابرماس للفضا

الدراسات التي تبحث  بما في ذلك،  الفضاءات العمومية الهامشية مقاربةإعتمدت على  أي دراسة نجد
 ةالهامشي فضاءاترقمية تحتضن ال منصاتفي تشكيل إشكالية دور شبكات التواصل اإلجتماعي في 

 مضافةو بذلك تكتسي دراستنا أهمية  ،(online subaltern public Sphereالعمومية اإلفتراضية )
 .إنتظاره أمد طالابستيمولوجي و نظري إلستفتاحها لنقاش 

 :أهداف الدراسة -4

و آليات  ةالهامشي العمومية فضاءاتالفي خلق  النسائية المجموعات الفايسبوكيةفهم دور  -
 .إستنباتها و تشكلها داخل المجال اإلفتراضي، و مشروطيتها الراهنة و كذا ديناميتاتها المخصوصة
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 التعرف على الوضعيات المركبة و المخصوصة لحضور المرأة الجزائرية داخل الفضاءات -
 إلستبعاد.العمومية الوسائطية و الفيزيقية و مدى حاجتها لفضاءات بديلة بغية تجنب اإلقصاء و ا

 كيفيات و سيرورة فهم االجتماعي،و التواصل لشبكات الجزائرية المرأة تمثالت الكشف عن -
 .االجتماعي واقعها إكراهات مع التفاعل في التعبيرية و التواصلية آلياتها لمختلف إستوظافها

 لتكنولوجيات الجزائرية المرأة( accessأهم العوائق و الصعوبات التي تعترض نفاذ) رصد -
 و إعتالالتها. رقميةال نوعيةال فجوةو الكشف عن أعراض ال بفعالية واستخدامها الجديدة اإلتصال

 ية ضمنائالنس الشرائح الذي تقوم به و الرمزي و الثقافي االجتماعيفهم ديناميكية الّنشاط  -
 ائية.المجموعات الفايسبوكية النس فضاء

 و دورها كمنصة  النسائية الفايسبوكية المجموعاتسهولة ولوج إنفتاحية و الكشف عن مدى  -
 ( شاملة لكل الشرائح النسائية دون إقصاءات بنيوية.inclusive platform) استيعاب

داخل فضاء المجموعات  بين الفئات النسوية تي تتمال ةاالفتراضي تالتفاعال طوبولوجياسبر  -
مدى تبني  و حواري كمسلك يحجاجال و العقالني النقاش طرأل اعتمادها الفايسبوكية و معرفة مدى

 .االختالف لتدبير االيتقيةالنقاش  شروطو  عقالنيةال طرائقال

-socioدور المجموعات الفايسبوكية النسائية كفضاءات بروز سوسيوتقنية جديدة )مقاربة و فهم  -

technical spaces of visibility) ،النسائية  إلنتاج النحن كحّيزسياقات إشتغالها  و و سيرورات(the 

production of feminine- we) لخلق التضامن و التعاضد و الحس آلية ك، و ةها الرمزياتتجسيد و
 أعضاء هذه المجموعات.لدى  باالنتماء

 

 

 

 

 



 

18 
 

 :للدراســــــــــةاالطـــــار المنهجي 

 منهج الدراسة و أدواتها : -5

 منهج الدراسة: -أ

التي يتبعها  المتسلسلة العمليات و الخطواتمن بأنه عبارة عن مجموعة العلمي ف المنهج يعّر 
 Oxfordد البريطاني )رقاموس أكسفو هو عرف .10و الوصول إلى نتائج ملموسة الباحث بغية إنجاز بحثه

Dictionary بأنه سيرورة منتظمة من اإلجراءات التي تشمل المالحظة الهادفة و صياغة الفرضيات )
(hypotheses formulation( و القياس )measurement( و التجريب االمبريقي )experiment و )

مسلك مخّطط و منّظم  البريطاني على أنه البيولوجيةالعلوم  و عرفه قاموس .11الفرضيات اختبارعملية 
 المنتجة المعارف من والتحقق ،فحصها و إنتاج المعرفة حولها  خاللللتفاعل مع مشاكل الواقع من 

 الخطوات من سلسلة المنهج العلمي يتبعو تأهيلها ، و  دمجها إعادة( و previous knowledgeسابقا )
كشرط  والتجريب و المتابعة البحث خالل من الفرضيات األولية جدوى أو صحة يميتقمن شأنها  التي

 .12دقيقة استنتاجات إلى( للوصول preconditionقبلي )

التي  (practical procedures) العملية اإلجراءات مجموعة منكما تم تمّثل المنهج العلمي ك 
 و التقاليد االبستيمولوجية النظرية المقتضيات و المفاهيمية األجهزة مركّبة تّشملتنتظم ضمن سيرورة 

يجمع المنهج العلمي بين  حيث.  13سياقاتها تستهدف فهمها في التي تتفاعل مع الظواهر محل البحث و
أبعاد  ضبط تدبير و لباحث و يعينه علىا مسلكية يؤطر، إذ أنه  المظاهر اإلجرائية و المظاهر المفاهيمية

 .14هاو فرضيات ته البحثيةإشكالي

البحثية التي  هامساقاتاإلشكالية محل الدراسة و  خصوصياتب العلمي المنهج اختيارو يرتبط 
و معلومات الأننا بصدد جمع  و بما و كذا مجتمع البحث و األهداف المتوخاة من الدراسة،تتواشج معها 

 حضورهنظروف حول  استجوابهنو  ،النسائية مجموعات الفايسبوكية للمن النساء المنتسبات البيانات 

بما في ذلك الفضاءات العمومية ( spaces of visibility) المجتمع داخل البروز فضاءات ضمن
                                                           
10

 Angers, Maurice.Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Montréal. 

CEC.1997.p.58. 
11

 Oxford Dictionaries: British and World English. Scientific Method.2016. Retrieved 28 May 2016. 
12

 Biology-Online Dictionary.Scientific method.October 2008.   Retrieved 19 April 2016.  

https://www.biology-online.org/dictionary/Scientific_method  
13
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Retrieved 13 April 2016. 
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 Boudon,Raymond.La Place du désordre.Critique des théories du changement social. Paris, 
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داخل فضاء المجموعة  المتاحة لهنيناميات التواصلية و التفاعلية الدالوسائطية و الفيزيقية، و حول 
و خلق فضائهن العمومي النسائي الموازي، و كيفيات التعبير في  ن لهاو كيفيات توظيفه الفايسبوكية

 و التشارك و االنتماء حسهذه المجموعات ل استنباتهوياتهن، و حول  و الرمزية عن كياناتهنالتنفيس 
 discursive)الخطابي نسيجه و البنائية أطره و  االفتراضي النقاش مسارات حول و ، بينهن التفاعل

texture )فإن دراستنا تندرج و على هذا األساس ،  الحجاجية و االيتيقية. متطلباتال على توفره مدى و
باعتبارها مالئمة لمقاربة موضوعنا ، حيث  (descriptive research) الوصفية البحوثهذه ضمن 

لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة تقوم هذه األخيرة على رصد و متابعة دقيقة 
زمنية معينة أو عدة فترات، من أجل التعرف على الظاهرة او الحدث من حيث المحتوى و المضمون، 

إلى عرض البحوث الوصفية هدف تو  .15و الوصول الى نتائج و تعميمات في فهم الواقع و تطويره
صورة دقيقة لمالمح الظاهرة التي يهتم الباحث بدراستها حتى يتيسر إدراكها  و فهمها  فهما دقيقا بتبيين 

 . 16ض و دور كل منها في أداء وظيفتهابعضها ببع ارتباطالعناصر التي تتكون منها و 

المنهج ا نجد الوصفية في جمع بياناته الدراساتالتي تعتمد عليها  البحثية و من أهم المناهج
 أكثر من( surveys) المسوح تعد و ،في دراستنا هذه سنرتكز عليه بشكل أساسيو الذي  المسحي
 المعرفة حقول ضمن المعطيات جمع في استخداما( quantitative methods) ةالكمي المناهج

 االنثروبولوجية و السوسيولوجية المعارف من كبير قسم يدين حيث االنسانية، و االجتماعية التخصصية
 .أنساقها بمختلف المسحية البحوث لنتائج تمفصله و تراكميته في

 بتصميم خالله الباحث يقوم منتظما بحثيا مسلكا( survey method) المسحي المنهج يعدو 
 الذي األصلي المجتمع من عينة على توزيعه و( standardized questionnaire) موحد استبيان
 face-to-face) لوجه وجها يقدم قد االستبيان و ،مضبوط إحصائي منطق وفق دراسته يبتغي

questionnaire )إلكترونيا يكون قد أو (online questionnaire)، عن باإلجابة المبحوثون يقوم و 
 أنه كما مواقفهم، و تفضيالتهم و آرائهم و نظرهم وجهات و تصوراتهم عن للتعبير  ،االستبيان أسئلة

                                                           
 دار الثانية. .الطبعةالعملية والتطبيقية النظرية األسس العلمي البحث أساليبمحمد.غنيم  ، مصطفى عليان  15

 .41.ص.2008والتوزيع. للنشر صفاء
 .40.ص.2000.األنجلو المصرية مكتبة: القاهرة. التربوية المناهج موسوعة. عزيز مجدي إبراهيم  16
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، و في 17سةالدرا عينة من المعطيات لجمع( interview) المقابلة تقنية الباحث يستخدم أن الممكن من
 .سياقنا البحثي سوف نستخدم كال التقنيتين البحثيتين من إستمارة و مقابلة 

يستخدم لقياس صحة الفرضيات، و أن المسح  Isaac, S & Michael, W. Bالباحثان يرى و 
من الظواهر التي نريد  لالقترابالناشئة و لتحقيق أهداف و غايات البحث ، و  التساؤالتلإلجابة عن 

 .18فيةاستشرادراستها ، و لتحصيل بيانات تستخدم الحقا في إطار دراسات مقارنة أو 

 أن المسح هو العملية المتكاملة التي ينتقى بموجبها الباحث عينة Kendall و أشارت الباحثة
 على بغية اإلجابة( target population) مجتمع بحث محدد من( representative sample) تمثيلية
أن من   Kraemer  الباحث و يرى. 19حول مسائل أو سلوكيات بعينها آرائهم أو بمواقفهم تتعلق أسئلة

(، أنه يستخدم لتحديد األبعاد الكيفية للظواهر survey researchبين خصائص للمسح البحثي )
بين الظواهر ، كما أن المسوح تشمل جزء من العينة ثم  االرتباطيةبكة العالئقية و المدروسة و كذا الش

 & Campbellيرى الباحثان ضمن نفس المنحى،  .20تعمم النتائج بعدها على باقي مجتمع البحث
Katona على مرونتها و قدرتها أهم ما يميزها هو بعينه و أن حقل إلى تنتمي ال المسحية أن البحوث 

 (، العامل الذي يجعل منها capacity for wide application)  التطبيق في مجاالت واسعة
 .21بحثية تستوعب الكثير من اإلشكاليات و تسير ضمن إيقاعها استراتيجية

بدوره  لجوهري لعملية المسح ، و الذي يعتبراألساس ا (self-report)و يعد اإلفصاح عن الذات 
طبيعية في اإلجابة عن الظروف ال، حيث تتوفر  االجتماعيةمن أكثر التقنيات المستخدمة في حقل العلوم 

التي تسود المخبر ، إذ أنه يسمح بمعرفة  االصطناعية، تختلف إلى حد كبير عن الظروف  االستمارة
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االجتماعية مع المواقف و التصورات و ( المعطيات الديمغرافية و intersectionsتقاطعات و تشابكات )
 ألن ، مالحظتها للباحث يمكن ال معطيات لجمع البحثية تستعمل هذه الدينامية ما عادة و .22ىالرؤ

 يدلي من أفضل هو و مواقفه و آرائه و تمثالته و تصوراته معرفة على القادر الوحيد هو المبحوث
  .حولها معلومات و بمعطيات

لواقعنا  مالءمته محدوديةبسب لن يسعفنا و في سياق دراستنا، فإن المسح في إطاره الكالسيكي 
في دراسة مجتمعات البحث التي تتواجد بشكل كلي  المنهجية كفاياته ضعف البحثي و عينتنا المستهدفة و
أو ما  (online survey) االفتراضي، مما يحتم علينا اللجوء إلى المسح داخل الفضاءات السيبرانية

 التي التقنية التحوالت مجموع تأثير تحت ، إذ أنه(cyber-surveyيعرف أيضا بالمسح السيبراني )
 و مواكبتها أحيانا يصعب التي الظواهر من معقدة أنساق ظهرت اإلعالم، و االتصال وسائط طالت
تتمكن من إعادة  حتى االجتماعية للعلوم المنهجية للمنظومة مستمرة مراجعة فرضت التي و فهمها،

مقاربة  بخصوص تتوخاه الذي الفهم لتحقيق يؤهلها الذي المنهجي و اإلجرائي إطارها إنتاج تكييف و
يع األمر الذي أدى إلى تسر و هو ،خاص بشكل اإلعالم و االتصال تكنولوجيات إستولدتها التي ظواهرال

 اإللكترونية. لالستماراتاللجوء  و االفتراضيةوتيرة تبني المسوح 

الستيعاب المنهجي للتحوالت الراهنة على مستوى الظواهر ا فقد دفعت محاولةضمن هذا المعنى، 
لي منهجي مسار تحو انبالجإلى  ،االنسانية و االجتماعية التي تتولد داخل كارتوغرافيا العوالم السيبرانية

 محكم منهجي تدبير استيالد للوصول إلى( كمحاولة online survey) االفتراضيةبتبني المسوح  انتهى
 ذات األبعاد االجتماعية.  (cyber-phenomena) السيبرانية للظواهر

أن تصميم المسوح االفتراضية  إذو يعد استخدام المسح االفتراضي مجاال خصبا في طور النشوء، 
النصية و أنظمة التشفير بكة و معقدة تتطلب إلماما دقيقا بالبرمجيات كان إلى وقت قريب عملية مّر

(HTML code and scripting programsأما اآلن فقد أضحت ،) و  عملية أكثر االفتراضية المسوح
 مصادرها من المعطيات جمع و الستخالص مكلفة غير لكونها إضافة الوظيفية، أكثر بساطة من الناحية

 large-scale dataنطاق واسع )المسوح االفتراضية بجمع المعطيات على  تسمح حيث مباشر. بشكل

                                                           
22
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collection ،األمر الذي كان محصورا في السابق على المؤسسات الحكومية الكبرى و مراكز البحث ،)
 . (to everyone with Internet accessإذ أصبح األمر متاحا لكل فرد يتمكن من الولوج لإلنترنت )

الحصول على المعلومات بطرق أكثر سهل أن المسوح االفتراضية ُت Zanuttoو ترى الباحثة 
عملية، إذ تسمح بتنزيل المعطيات في صيغ قابلة للتعديل و اإلضافة، مع وجود إمكانية تصحيح المحتوى 

 و المعطيات بجمع له السماح خالل الباحث من أنها توفر وقت . كما 23و التحكم في المعطيات
و مع ذلك ال تزال المسوح االفتراضية في مرحلة جنينية  .24في نفس الوقت أخرى بنشاطات االضطالع

 نتائج( validity) صحة و موثوقية حول انبلج الذي المعرفي النقاشأن  Dillman، إذ يرى الباحث 
يماثل لحد بعيد النقاش الذي كان دائرا حول استعمال الهاتف و البريد في  االفتراضية المسوح استخدام

ترى فئة واسعة من الباحثين أن المسوح  و في هذا السياق،.25السبعيناتإجراء المسوح في فترة 
يمكن إقحامها في مقاربة ظواهر و أنساق الواقع السيبراني   بفضل مكتسباتها المنهجية فتراضيةاال

 & Changمالئم. و تعتبر دراسة كل من  منهجيإجرائي و  بشكل تفعيلها خصوصا إذا ما تم
Krosnick   أخطاء إجرائية على احتوت االفتراضيةمن الدراسات المرجعية التي أثبت أن المسوح 

 face-to-face)( أو التي تتم وجها لوجه )survey by phoneالهاتفية ) نظيراتها من أقل ومنهجية
survey 26 . و كذلك دراسةDillman & Bowker االفتراضية المسوح أن أوضحت التي أيضا، و 

و بغض النظر عن نوع المسوح و األدوات التي تستعملها ، فإنها تحتاج .27تسمح بمرونة و مفعولية أكبر
إلى مساطير إجرائية مضبوطة و أهداف محددة و استبيانات محكمة التصميم و البناء و استراتيجية 

 .28مالئمة للمعاينة

                                                           
23

 Elaine Zanutto.Web & E-mail Surveys.2001. At                                                                 

http://www stat.wharton.upenn.edu/~zanutto/Annenberg2001/docs/websurveys01.pdf    

Accessed 20 February 2017  
24

 Llieva, J., Baron, S., & Healey, N. M.Online surveys in marketing research: Pros and 

cons. International Journal of Market Research, 44 (3).2002.pp.361–367. 
25

 Dillman, D. A. Mail and Internet surveys: The tailored design method  . (2nd ed.). New 

York: Wiley.2000.p.02. 
26

 Krosnick, Jon & Lin Chiat Chang. A Comparison of the Random Digit Dialing Telephone 

Survey Methodology with Internet Survey Methodology as Implemented by Knowledge 

Networks and Harris Interactive. Paper presented at the Annual Conference of the American 

Association for Public Opinion Research, Montreal, Canada.2001. 
27

 Dillman, D. A., & Bowker, D. K. Op. cit.p.05. 
28

 Valerie M. Sue, Lois A. Ritter.Conducting Online Surveys.London:SAGE, 2012.p.04. 



 

23 
 

 :للدراســــــــــةاالطـــــار المنهجي 

أنه بفضل فضاءات  Garton, L., Haythornthwaite, C., & Wellman, Bو يرى كل من 
، الوصول عمليا سيكون من المستحيل يتال المجموعاتاالنترنت يستفيد الباحث من إمكانية الوصول إلى 

و . 29عبر قنوات أخرى، خصوصا إذا كانت هذه المجموعات ال تتواجد إال في الفضاء السيبراني اإليه
لوجه  وجها التفاعل في يترددون قد الذين األفراد بين التواصليتيح الفضاء السيبراني  فإنكما هو معلوم 

 لتهميش و اإلقصاء ، و بالتالي عدم، إذ أن هناك العديد من الشرائح االجتماعية التي  تعاني من ا
 األفراد هؤالء مصادفة يمكن ما وغالبا عن هذا اإلقصاء في الفضاء العمومي ، التعبير في االرتياح

أكثر ،  المسوح االفتراضية استخدامعن طريق و الوصول إليهم  داخل فضاءات التواصل االجتماعي ،
 face-to-face research) لوجه وجها البحث أساليب استخدامالوصول إليهم عن طريق  يمكن مما

methods و ضمن هذا الطرح، يرى  .( في الواقع االجتماعيWellman   أن من أهم مزايا
 االهتماماتأنها توفر للباحث فرصا حقيقية للوصول لألفراد الذي يشتركون في  االفتراضيةالفضاءات 

 يصعب في( ، إذ demographically-similarأو المواقف و األهداف أو المعطيات الديمغرافية )
و نفس الشيء  .30المسوح التقليدية الوصول إلى مجموعة كبيرة من األفراد ذوي الخلفيات المتشابهة

الوصول إلى الشرائح النسوية في الواقع و التفاعل  علينا تعذروضوع بحثنا، إذ أنه من الُمينطبق على م
وحدها، و بالتالي لإيجاد فضاءات خاصة بالفئات النسائية أيضا ، و من الصعب بسهولة استجوابهامعها و 

( في سياق بحثنا منصات مثالية إلجراء مختلف facebook groupsتعد المجموعات الفايسبوكية )
تكون هذه المجموعات فضاء  نا نتوقع أنأن اإللكترونية، كما االستماراتو توزيع  االفتراضيةالمسوح 

الممارسات التواصلية و المضامين  ( حولdata-rich spaceبالمعطيات ) سوسيوتواصليا مّفعما و غنيا
التفسير و ستثمرها في عملية التحليل وتند عليها و نسنّس و التي التي تحتضنها المجموعة، التفاعلية
 .التأويل

و بالرغم من التشابه في الدينامية اإلجرائية ، يبقي لكل نمط من المسوح اختالفاته التي تميزه 

(idiosyncrasies( عن بقية األنماط األخرى، و تختلف المسوح االفتراضية )online surveys عن )

                                                           
29
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( و التطوير planning( على مستوى التخطيط )classical surveysالكالسيكية )المسوح 

(development( و التوزيع )distribution( و تحليل المعطيات )data analysis)31: 

:المسوح االفتراضية تكون محصورة على من (planning) على مستوى التخطيط -1

يستطيع الولوج لإلنترنت ، و على أعضاء المجموعات االفتراضية فقط، و لذلك ينبغي للباحث بذل جهود 

( و وصول االستبيان لكل أفراد العينة، كما يتوجب على coverage) التغطيةمضاعفة للتعامل مع إشكالية 

انات و حق المبحوثين في الخصوصية ، بكيفية تختلف عن المسوح الباحث األخذ في حسبانه سرية البي

 التقليدية.

االفتراضية تتيح خيارات أوسع و  المسوح :(development) التطوير مستوى على -2

 ميزات أكثر تنوعا و فرادة.

االفتراضية استراتيجية مختلفة  : تتطلب المسوح(distribution) مستوى التوزيع على -3

 (.target populationحث المستهدف )لتحديد مجتمع الب

توفر المسوح االفتراضية إمكانيات غير  (:data analysis) المعطيات مستوى تحليل على

محدودة في التعامل مع البيانات، تختصر الجهد و الوقت و تسمح بتجاوز األخطاء الشائعة في المسوح 

 التقليدية.

، فإنها تحتاج إلى مساطير إجرائية  تستعملهاع المسوح و أدواتها التي و بغض النظر عن نو

 .32مضبوطة و أهداف محددة و استبيانات محكمة التصميم و البناء و استراتيجية مالئمة للمعاينة

 :أدوات جمع البيانات -ب

 جمعمتعددة تستهدف في مجملها  اطرائق ا تضمإجرائيجمع البيانات عملية منتظمة  عمليةعد ت
، و كم  ودقيقة كاملة صورة على للحصولمن واقع الظواهرالمستهدفة بالدراسة و البحث،  المعلومات

كاف من اإلستبصارات الضروية لتوكيد أو دحض الفرضيات و إستنتاج العالقات و الترابطات و بناء 
 .33التوقعات

                                                           
31
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32
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البحث  ، و خصوصية مجتمعاإلجرائية و النظريةو ُتملي علينا طبيعة الدراسة و مقتضياتها    
الذي يوجد ضمن الفضاء السيبراني، إستخدام األداوات األكثر عملية في جمع البيانات اإلفترضية 

(online data collection tools( و هما أداة اإلستبيان اإللكترونية ،)online questionnaire و ،)
 .(online interview) االلكترونية المقابلةأداة 

 اإلفتراضي: االستبيان -1-ب

 مظبوطو  منهجي بشكل التي ٌتطرح األسئلة من سلسلةالكالسيكي  في مفهومه االستبيانيعد 
مثل و ُت. االحتماالت من معين عدد بين إحتمال صحة أو ، أكثر أو متغيرين بين عالقة أو حالة، لتحديد

أو الظاهرة موضوع إستمارة اإلستبيان مجموعة من المؤشرات الموجهة للكشف عن أبعاد المفهوم 
الدراسة بواسطة إستقصاء امبريقي يوجه لمجتمع بحثي محدد ، و تظطلع اإلستمارة بوظيفة رئيسية أال و 

مكنه من التحقق إحصائيا إلى أي مدى يمكن هي أنها تمنح للبحث أبعادا أكثر رحابة و إتساعا ، و ٌت
 .34مسبقا تعميم المعطيات التي جمعها و فرزها و الفرضيات التي أعدها

 المؤشرات المرفقة بجملة من األسئلة من مجموعة من تتألف مرنة بحثية أداة يعد االستبيانكما 
 االستمارة تكون ما دراستهم و بحثهم  و غالبا تمت الذين األشخاص من المعلومات على الحصول بهدف

  Dillman & Redlineو يرى الباحثان  35.لإلجابات المتحصل عليها إحصائي تحليل إلجراء مصممة
المعلومات ذات العالقة المباشرة  استرجاعاالستمارة و فهمها و بحوثين يقومون بالتفاعل مع أسئلة أن الم

 3عن األسئلة ، و تشمل صيرورة اإلجابة  لإلجابة( contextualization)نتها أو غير المباشرة و سيّق
( و إصدار الحكم comprehension( و الفهم )perceptionعمليات متكاملة ، االدراك )

(judgment)36.  االستمارةعلى  المجيبينو بالنسبة لنوعية (types of respondents يقسمهم ،)
Krosnick ( :إلى فئتين رئيسيتينoptimizers( و )satisficers و ،)حين تخصص الفئة األولى  في

، فإن الفئة الثانية تسعى إلى تمضية أقل ممكنة  االستمارةكامل جهدها و وقتها إلكمال االجابة على 
 . 37ممكن لإلجابة على األسئلة و بأقل جهد

                                                           
34

 Jean Claude Combessie. La méthode en sociologie .Paris, La découverte ,1996.p33 
35
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 للجمهور يمكن إستمارة على أنه اإللكتروني االستبيان Techopediaفت موسوعة و عّر
هذه بناء اإلستمارات و توزيعها داخل  يتم و، داخل الفضاءات السيبرانية او التفاعل معه املئه المستهدف

تحليالت  لتوفير اإلحصائية والبرامج اإلجابات لتخزين بيانات قاعدة بالتوازي مع بناءالفضاءات، 
أو  المؤسسات اإلستبيانات اإللكترونية في إطار البرامج التسويقية تستخدم ما ، و غالبالالجابات
نطباعاتهم و أرائهم ، و تهدف بشكل عام إلى الحصول على فهم أعمق لتصورات المبحوثين و إاإلتصالية

، و تنقسم المعلومات المتحصل عليها من اإلسبيانات اإللكترونية إلى قسمين ، معطيات ديمغرافية 
(demographic data( و معطيات إجتماعية )social data)38. 

الورقية  االستبيانات وتوزيع بطباعة المرتبطة بتوفير التكاليف اإللكترونية تسمح االستبيانات و
(paper-based questionnairesإذ أن ،) التقليص من يؤدي إلى إلكتروني شكل في البيانات جمع 

 الكشف عدم المستهدف بالبحث في الجمهور ثقة يزيد من وقد البيانات لمعالجة الالزمة والتكاليف الوقت
فورية  لفع ردود على الحصول ( ، كما أنه هذه التقنية المبتكرة تمكن نتanonymityهويته ) عن

(instant feedback). 

تحصيل إجابات المبحوثين بصورة عملية و سريعة ، إذ أنه  اإلستماراتكما يمّكن هذا النوع من 
يمكن للباحث أن يحصل على عدد كبير من اإلجابات في  االفتراضيةبعد توزيع اإلستبيان في الفضاءات 

تنزيل اإلستبيان في مختلف المواقع و المجموعات تيحه ي يإضافة لعامل المرونة الذ .39وقت وجيز نسبيا
،  اإلستمارة اإللكترونية يعد إستعمال ،المنحىضمن نفس  االفتراضية و فضاءات التواصل االجتماعي.

اآللية األمثل لطرح األسئلة ذات ،( self-administered processكعملية تدار ذاتيا من قبل المبحوث )
( و التي ال يمكن للمبحوث أن يجيب عليها في ظل اإلستمارات التي sensitive questionsالحساسية )

 تتوفر و . 40تقدم وجها لوجه، كما أن اإلستمارات اإللكترونية تحافظ على خصوصية المبحوثين
 skip) األسئلة تجاوز خيار تّوفر مع المختلفة األسئلة أنماط من الكثير على اإللكترونية االستمارات
questions )عليها االجابة في المبحوث يرغب ال التي.  

                                                           
38
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 ام وسيطستخدذلك أنها تاألداة األقل تكلفة في جمع البيانات،  اإلستمارات االلكترونية و تعد
 تشتتها ال و العينة حجم كبر يهم ال و بالتالي ،( بدال من الورقelectronic medium) اإلكتروني
اإلستغناء  إلى االلكترونية اإلستمارات استخدام حيث يؤدي. 41(geographically dispersed) جغرافيا

 .42البيانات وإدخال الطباعة و التوزيع و اإلرسال كتكاليف األخرى المرتبطة به، والتكاليف الورق عن
  .إلنجازها بسيطةجد ( softwares) برمجيات فقط تتطلب اإللكترونية اإلستمارات أن ضف إلى ذلك

بشكل مفّرط على استمارة من قبل الباحثين ينّصب  عادةسيجد أن التركيزالنظر  مّعني   من لعل و

 سوى تمثل االستبيان عند إجراء المسوح ، لذلك ينبغي على الباحث أن يضع في حسبانه أن االستمارة ال

التي تشكل منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الغايات  اإلجراءات المنهجية من مركبة سلسة ضمن حلقة

(defining objectives ) و تنتهي بتحليل المعطيات التي تم جمعها(analysing data ) و طرح النتائج

(reporting results)
43

، (Total survey design)أي ( TSD)اختصارا بـ   Fowlerو هذا ما يسميه .  

ذات الباحث أنه من المالئم تمثّل عملية إجراء المسح كصيرورة ديناميكية تتكون  المعنى ، يقرّ  هذا ضمن

من جملة من الخطوات اإلجرائية الجوهرية التي تضمن سالسة إنجاز المسح و نجاح المشروع البحثي ، إذ 

و  متناسبة مع أهداف الدراسة( data collection)أن الطريقة المثلى ألن تكون عملية جمع المعطيات 

متوافقة مع وقت و موارد و إمكانيات الباحث
44

 . 

 methods) هاعرض لطرق وفقا اإللكترونية بياناتتاإلس Bowker & Dillmanو يقسم الباحثان 

of presentationالتي تظهر سؤال واحد في كامل الشاشة ) ( فهناك اإلستبياناتscreen-by-screen 

surveys) بالصعود و النزول في اتجاهين عمودي و أفقي  و رؤية  تسمح التي اإلستبيانات تلك أو
فقط اإلجابة على السؤال الوحيد الذي يظهر   للمبحوث المسوح من النوع األول تتيح و. كامل اإلستمارة 

في الشاشة و ال يتم اإلنتقال إلى السؤال الذي يليه إال إذا تمت اإلجابة عن السؤال السابق ، بينما يسمح 
 ستمارة إستبياننا.إل تصميمنا نيه فيبمن المسوح بمرونة أكثر، و هو ذات النوع الذي قمنا بتالنوع الثاني 
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تحصيل  سيرورة تعيق قد التي اإلكراهات و المظاهر  من مجموعة هناك أن إلى اإلشارة و تجدر
أن  Sue & Ritterيرى الباحثان فعالية، حيث  و بسالسة االلكترونية اإلستمارات المعطيات عن طريق

من أكثر المشاكل شيوعا في يعد ( nonresponse errors) اإلستمارةعدم اإلجابة أو التجاوب مع 
البعد األول ، عندما يقّرر  45، و يتمظهر هذا المشكل في بعدين أساسين : اإللكترونية اإلستماراتسياق 

يعرف بـ ما و أ ألساسمن ا المبحوثون عدم المشاركة في المسح و عدم اإلجابة عن استمارة االستبيان
(unit non-response و ،) االستبيان استمارةالبعد الثاني، عندما يترك المبحوثون بعض األسئلة في 

 (.item non-responseيعرف بـ )هذا ما دون إجابة و 

آليات تفادي  حول أهم  Tuten & Bosnjakبتبني إقتراحات الباحثين قمنا  و بغية تجنب ذلك،
و قد ( survey abandonment)االلكترونية  االستمارةعدم إكمال اإلجابة عن  حصول حاالت

 :46 العناصر االتية لخصاها في

( والتي تتطلب جهدا وقتا و جهدا اضافيا open-ended questionsاألسئلة المفتوحة )تجنب  -
جنب ت -(.questions arranged in tablesاألسئلة المرتبة في الجداول ) تجنب-.لإلجابة

عدم وضوح تجنب  -(. graphically complex designالبياني المعقد ) االستمارات ذات التصميم
 (.unclear instructionsالتعليمات على االستمارة )

أنه لضمان ألكبر قدر ممكن من اإلجابات ينبغي  Tortora& Bowke,Dillmanو يرى كل من 
للباحثين تجنب اللبس و الغموض و اختيار تصميم مناسب و حجم و لون الخط المناسب ، و عدم اإلكثار 

أنه من العوامل  Sue & Ritterو يرى الباحثان .47من األسئلة بهدف تسهيل االجابة على  المبحوثين
تفادي وقوع حاالت عدم اإلجابة أو إهمال استمارة االستبيان وعدم الموضوعية التي تساعد الباحث على 

بناء تصميم بسيط لالستمارة و االعتماد على الوضوح و البساطة  -: 48استكمال عملية اإلجابة ما يلي
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تذكير المبحوثين بأهمية مجهوداتهم في اإلجابة عن أسئلة  - في تحرير بنود االستبيان و أسئلته.
لفت أنظار المبحوثين إلى حرص الباحث  - اإلضافة التي ستحققها لمجال البحث العلمي.االستمارة و 

 على أن تحاط إجاباتهم بالسرية التامة و أن ال تخضع معلوماتهم الشخصية لإلفشاء أو النشر.

بخصوص تصميم  Frary ها الباحثطرح التي  االقتراحاتالخطوط و  وتبني باستحضاركما قمنا 
على أهمية أن تكون االستمارة واضحة و بسيطة و تكون هذا األخير لكترونية ،حيث ركز االستمارة اال

 على تجنب Fraryركّز المحرجة و ذات الحساسية، كما  األسئلة مباشرة و مختصرة مع تجنب األسئلة
التقليل قدر اإلمكان من ، و أيضا (open-ended questionsاألسئلة ذات النهايات المفتوحة ) استعمال
 .49(other responseخيارات مسبقة ) وضعاألسئلة التي تتطلب ''إجابات أخرى'' دون  استعمال

( و هو structured questionnaireالمقنن ) االستبيان استمارةفي دراستنا على  اعتمدناو 
المحددة من خالل  السلوكياتالذي يتضمن األسئلة التي تستهدف التعرف على الحقائق أو  االستبيان

. و 50(، ذات البدائل المحددةpreviously prepared questionsمجموعة من األسئلة المعدة سلفا )
األسئلة، إذ أنها تكون في صيغة دقيقة و  تفسير في الخطأ المحتمل هامش االستبيان يقلل هذا النمط من

في أغلب أقسام  (closed-ended questions) األسئلة المغلقة باستخدامواضحة و مباشرة. و قمنا 
و في هذا  بديل واحد.أكثر من أحيانا اختيار إجابة واحدة و للمبحوث  تتيح، وهي أسئلة  االستمارة

المغلقة فقط بمصطلح  األسئلة اإللكترونية التي تحوي على االستمارة Gaddisالصدد، تسمي الباحثة 
(respondent-friendly web survey أو )هي حسب واإللكترونية صديقة المبحوث،  االستمارة

 .51ها االستمارة االلكترونية التي تحصد القدر األكبر من االجاباتتصوّر

اإللكترونية داخل المجموعات  استمارتناو قبل الشروع في عملية توزيع و تنزيل رابط 
األولية على مجموعة من األساتذة و الباحثين من ذوي  االستمارةالفايسبوكية محل الدراسة، قمنا بعرض 

وتمت العملية مع األساتذة التالية  و تقويمها و إثرائها، االستمارةو الدراية بغية تحكيم  االختصاص
  أسمائهم:
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 ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم د/ العربي بوعمامةاألستاذ المشرف : 

 أستاذ علم االجتماع، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،فوزي عالوة د/

 المسيلة ، بوضياف محمد جامعة االجتماع، علم ، أستاذبومدين مخلوف د/

 المسيلة ، بوضياف محمد جامعة النفس، مأستاذ عل ،عبد المالك مكفس د/

 تبسة جامعة ،االتصال و اإلعالم علوم أستاذة ،رضوان بلخيريد/

 ،  المركز الجامعي غليزاناالتصالة علوم اإلعالم و أستاذ ،عمارسعيدة خيرة بن  د/

  ، جامعة أم البواقياالتصالعلوم اإلعالم و  أستاذكمال حجام د/ 

 المسيلة ، بوضياف محمد ،االجتماع علم أستاذ، جغلولي يوسفد/

 و استمارتنالة و توجيهاتهم قمنا بالتعديالت المطلوبة بغية تنقيح و بناءا على مالحظاتهم المسّج
 صدق من للتأّكد ضروريا مسلكا ، و التي تعد االستطالعية الدراسةبإجراء  . و قد قمنا انتظامها ضبط
 ستجرى الذي حول الميدان كاف فهم لتحصيل عنها غنى ال خطوة كونها إلى إضافة الدراسة، أداة وثبات

 على يقوم التي المعيارية اتالمحّك كفاءة و جاهزية فحص و به، المحيطة السياقات و الدراسة فيه
 معهم، التعامل سيتم الذين العينة أفراد طبيعة و ملموس حول واضح تصور على الحصول و ، االستبيان

 .اإللكترونية االستبيان استمارة مع تجاوبهم مدى كذا و

حيث قمنا بالتواصل  ،2018 ديسمبر 15 غاية إلى 2017 ديسمبر 07 يوم من العملية امتدت و
مع مسّيري المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة و طلبنا منهم وضع االستمارة االلكترونية في فضاء 

 استمارة 63 تحصيل من تمكنا أيام، 8لمدة  االنتظاربعد  و المجموعة حتى يجيب عليها األعضاء،
 ألفا كرونباخمعامل الثبات:  باستعمالقمنا  االستمارةو للتأكد من ثبات . ملكا بشكل مملؤة إلكترونية

(Cronbach's alphaحيث جاءت قيمة معامل الثبات أل ،)جيد، و هو معامل ثبات  ،0.81 كرونباخ لفا
كما تم حسب صدق االستمارة عن طريق الصدق الذاتي الذي هو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل 

 ومنه نقول أن االستمارة صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه. 0.90الحصول على القيمة التالية الثات وتم 
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محاور  8سؤاال ، موزعة على  64بحثنا على ثمانية محاور متعددة بمجموع  استمارة احتوتو 
 بمختلف االبستيمولوجية المتبناة في البحث و النظرية المنظومة من انطالقارئيسية ، تم تصميمها 

الفرعية ، و من أجل  احتى تجيب عن اإلشكالية الرئيسية للبحث و تساؤالته،  تقاطعاتها و مساراتها
العمرية، و  المتغيرات المتعلقة بالفئة الديمغرافية محور البياناتالتحقق من صدق الفروض. و تضمن 

 داخل الجزائرية المرأة حضور محورلالمستوى التعليمي و الحالة العائلية و الحالة المهنية، أما بالنسبة 
داخل الفضاءات العامة  خصوصيات حضور المرأة تظهرمؤشرات  احتوىفقد  الفيزيقي العمومي الفضاء

 الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضور محور التي تهدد هذا الحضور، و تضمن االختالالتو الفيزيقية 
البنود التي تبين تمثيلية المرأة داخل الفضاء العمومي الرمزي الذي مجموعة من  الوسائطي العمومي

تشكله وسائط اإلعالم عن طريق معرفة مدى الحيز الذي تحتله مشاغل المرأة الجزائرية داخل المشهد 
تعيد إنتاجها هذه تتبناها و االعالمي و كيفيات التناول و التفاعل مع المرأة كموضوع و التصورات التي 

ط حول المرأة الجزائرية، و كذا قنوات رجع الصدى التي تتيحها الميديا أمام المرأة الجزائرية الوسائ
حاولنا  الفايسبوكية للمجموعة االنضمام و الفايسبوك لشبكة الولوجمحور و من خالل  إلبالغ صوتها.

عليها  االستدالل( و التي يتم digital gender divideمعرفة إذا ما كان هناك فجوة نوعية رقمية )
للولوج لشبكة اإلنترنت، مؤشر التمكن  الضرورية التكنولوجية االدوات امتالكبأربع مؤشرات ، مؤشر 

( أو الوسيط التكنولوجي الذي يتيح الولوج لشبكة computer skillsالحاسوب ) استخداممن مهارات 
( representationsمؤشر التمثالت )و  اإلنترنت و لشبكة الفايسبوك، مؤشر الربط مع شبكة االنترنت،

هذا المحور معرفة  استهدفالتكنولوجيات االتصالية، كما  حول التي تستبطنها المبحوثات و التصورات
إليها و إنفتاحيتها على األعضاء  االنضماممدى سهولة الولوج للمجموعة الفايسبوكية و مدى سهولة 

 ديناميات 3فهم  استهدفنا، الفايسبوكية المجموعة تتيحها التي االتصالية اتيالدينام محورالجدد. و في 
و آليات التفاعل مع المستخدمين ، و آليات إنتاج و نشر و ،( anonymity) الهوية هي مجهولية أساسية

 هذه الديناميات االتصالية من قبل المبحوثات. استوظاف وكيفيات ، وصورمشاركة المحتوى 

، ركزنا على مختلف المسالك و السياقات التي للظهور كفضاء الفايسبوكية المجموعة محورو في 
( و التجلي داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية ، و يتميز الظهور أو visibilityتتيح للمبحوثات البروز )

أي عن طريق ( discursive visibilityالبروز داخل الفضاء السيبراني بكونه ظهورا خطابيا )
ة و الفيديوهات، و يترجم الظهور في مجموعة من المؤشرات تشمل ظهور النصوص و الصور التعبيري
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 المواضيع و المشاغل التي تهم المستخدمات داخل فضاء المجموعة و التي ال تظهر في واقعهن
، و ظهور المحتوى النصي الذي تنتجه المستخدمات، و إظهار المرأة في الصورة التي االجتماعي

 حولالعمومي  النقاش في المشاركة ر المستخدمات عن طريق إمكانيةتبتغيها المستخدمات، و ظهو
 العام داخل فضاء المجموعة. الشأن قضايا

 لالستدالل، فقد ضم مجموعة من المؤشرات نقدية كمساحة الفايسبوكية المجموعة محورلو بالنسبة 
مستويات إنتاج و  و محل الدراسة، الفايسبوكية اتالمجموع على مدى الديناميكية النقدية التي تتمتع بها

مسّيري المجموعة في إتاحة أو  تدخل ، و مدى النقدية داخل فضاء هذه المجموعات المضامين تبادل
 حجب المحتوى النقدي.

من خالله معرفة  استهدفنا، فقد الفايسبوكية المجموعة فضاء داخل النقاش رصانة محورو أما 
تدور داخل  التي النقاشات سياق في المساطير الحجاجية العقالني النقاش بأطر المبحوثات التزاممدى 

للحد المطلوب من أخالقيات النقاش ، ومدى ترجمة التفاعالت الخطابية و  االحتكاممجموعتهن، و مدى 
داخل المجموعة  االفتراضيةالسجالية لتعددية اآلراء ، و أهم المسارات التي تنتهي إليها النقاشات 

 لمبحوثات.الفايسبوكية ل

 االفتراضية:المقابلة  -2-ب

باإلضافة إلى اإلعتماد على أدة اإلستبيان، إرتأينا كذلك اإلعتماد على أداة المقابلة الٌمقنّنة و التي 
( المجموعات الفايسبوكية moderators( و وسطاء )adminsتم صياغتها و توجيهها إلى ُمشرفي )

تستجيب هذه المجموعات الفايسبوكية لشروط سهولة الولوج محل الدراسة ، بغية معرفة إلى أي مدى 
(accessibility( و اإلنفتاحية )openness و إلى أي مدى ُتعد هذه المجموعات الفايسبوكية فضاءا ،)

مفتوحا و مرنا لبروز المستخدمات، و كذا مستوى الديناميكية النقدية التي تتميز بها هاته المجموعات 
يكفي فقط إستجواب أعضاء المجموعات الفايسبوكية ، حيث ينبغي رفد نتائج اإلستبيان الفايسبوكية. إذ ال 

 لى هذه المجموعات و ُمسّييريها. الستباري الُمعمق لوجهات نظر و تصورات القائمين عا بالفحص

و ضمن هذا السياق تعد المقابلة أداة مثالية نظرا لمحدودية عدد المستهدفين بالمقابلة و كفاءتها 
 و المبحوث، و الباحث بين فعاال و مباشرا تواصالاالجرائية و التطبيقية و المنهجية، حيث ٌتحقق المقابلة 

تعد المقابلة تقنية إجرائية و و ، فعلية و حقيقة بصورة الميدانية المعطيات من الباحث اقتراب تتيح
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منهجية شائعة االستعمال في حقل البحوث االجتماعية، نظرا لمرونتها و فعاليتها في جمع البيانات و بناء 
و قد عرفها المعطيات و تمكينها للباحث من الحصول على معدالت عالية من إستجابة المبحوثين. 

Maurice Angers تجواب األفراد على حدة أو ضمن مجموعات، بكيفية بأنها تقنية منهجية تستخدم إلس
 . 52نسقية و مظبوطة

المستجوبون  يستضمرها التي المعاني و التصورات لفهم خاص و تعتبر المقابالت مفيدة بشكل
 المقابالت سهمُت كما وتجاربهم، ودوافعهم نظرهم و وجهات االجتماعية المختلفة؛ ألنشطتهم و ممارساتهم

 . 53عليها االستدالل أو اإلنتباه أو مالحظتها للباحث اليمكن التي الجوانب عن الكشف في

 المقابلةو ضمن مساق دراستنا لن نعتمد على النمط الكالسيكي للمقابالت ، بل سنوظف 
أداة بحثية يتم توظيفها داخل البيئات  تم تعريفها على أنها التيو  ،(online interview) االلكترونية
 computer-mediatedتتم عن طريق األشكال المختلفة لإلتصال الوسائطي )، و االفتراضية

communication،) كالتراسل ( الفوريinstant messaging) االتصال عن  أو اإللكتروني البريد أو
 .54(video-conferencingأو االجتماع المرئي ) الفيديو مؤتمر نظامطريق 

التي تتم داخل الفضاءات السيبرانية عن المقابلة  المقابالت تختلف ،و من الناحية االجرائية  
( التي ethical considerationsااليتيقية ) عتباراتمن حيث اال( traditional interview) التقليدية

(، و طرق فرز و تصنيف و تبويب البيانات sampling) العينات أخذطريقة  و ،ينبغي مراعتها
 .55نالمتحصل عليها من المستجوبي

 (offline interviews) التقليدية المقابالتاالفتراضية عن  المقابالت و لكن حتى وإن اختلفت
 تشترك من حيث التصميم و طريقة إجراء المقابلة بسبب طبيعة البيئات االفتراضية و شروطها، إال أنها
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في نفس الهيكلية والغايات، حيث يقوم كال النمطين على سؤال المستجوبين و إستقصاء آرائهم و  معها
  .56االجتماعي هممعينة من واقع جوانبتصوراتهم و وجهات نظرهم حول 

البحوث االجتماعية التي تستهدف دراسة  فيبالدرجة األولى  االلكترونية المقابالت ُتستخدمو 
داخل  جديدةال تواصليةالو و االنثربولوجية ثقافية نساقالسوسيولوجية االفتراضية و األالتفاعالت 

من  (original data) األصلية البيانات لجمع إذ ُتستوظف هذه التقنية المنهجية ، الفضاءات السيبرانية
كما  (،logging out( أو أثناء غيابهم وتسجيل خروجهم )onlineالمبحوثين أثناء تواجدهم على الخط )

 جديدة استبصارات لتقديم للتحليل إخضاعها تستهدف هذه التقنية تحصيل كم من المعلومات االضافية و
 .57يتعلق باالشكالية محل البحث فيما

 المحادثات خالل من أساسي بشكل البيانات علىالحصول  االفراضية المقابالت في يتمو 
(conversations ) و يتيح االتصال الوسائطي كيفيات ، المستجوبالمبحوث/و  الباحث بينالتي تدور

 .58مختلفة الجراء المقابالت

نوعان أساسيان من المقابالت اإللكترونية، المقابالت االلكترونية المتزامنة  كو هنا
(synchronous online interviews بحيث تحدث عملية االستجواب داخل الحيز السيبراني  في )

( و هي asynchronous online interviews(، و المقابالت الالتزامنية )real timeوقت حقيقي )
التي ال تجري في لحظتها الوقتية ، و إنما تبدأ فعليا في الوقت الذي يبدأ المستجيب عملية االجابة، و 

 . 59(emailعادة مايتم هذا النوع من المقابالت عن طريق البريد االلكتروني )

 synchronous / real-time) الفعلي الوقت فيفإنها تجري  تزامنةالمبالنسبة للمقابلة 

interview) الفعلي، الوقت في، حيث تسمح مختلف أشكال االتصال السيبراني بالتحدث مع المبحوثين 
 وجهًا شخصيةال مقابلةال يشبه ( مثال هي الشكل األقرب الذيSkype) سكايبال عبر التي تتم المقابالتف

و  للمبحوث الوجهية التعبيراتقراءة ب(، إذ أنها تسمح للباحث face-to-face interview) لوجه
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( textually based formsلالتصال ) النصية النماذج في توجد التي ال البصرية اإلشارات استبصار
 .60الدردشة غرف مثل

و المستجوب  الباحث فهي تجري في حالة ال تزامن حضور متزامنة،ال غير مقابلةو بالنسبة لل
 not online at) الوقت نفس في متصلين داخل الفضاءات السيبرانية، أي عندما ال يكون كال الطرفين

the same time اإللكتروني البريد المقابالت هذا النوع من ستخدمي ما عادًة(، و (e-mail )قد ولكن 
بالمرونة و العملية، إذ أنها تناسب  المتزامنة غير لمقابلةو تتسم ا .أخرى تقنيات استخدام أيًضا يتم

( مختلفة و متباينة، و أيضا في time zones) زمنية مناطقوضعية وجود الباحث و المستجوبين ضمن 
إلى أن المقابلة الغير المتزامنة تمنح  Kitvits. و يشير الباحث 61حالة ضيق وقت المستجوبين و انشغالهم

بعمق و التثبت قبل االجابة على االسئلة المطروحة، و بالتالي تمتاز وقت كافي للمستجوب للتفكير 
 .62االجابات التي يتم الحصول عليها من قبل المقابالت الالتزامنية بالدقة و العمق

مع مبحوثينا عن طريق التراسل الفوري الذي يتيحه  متزامنة مقابلةأجرينا   و في سياقنا البحثي،
 المقابلة(، و من حيث التصميم االجرائي إعتمدنا على facebook instant messagingالفايسبوك )

( أو structured interviewأو الُموجّهة ، و التي ُتعرف في اللغة االنجليزية بـ ) ةالمقنّن
(standardized interview( أو )esearcher-administered interview و ُيعتبر هذا النمط من )

(، كما يشمل هذا النمط survey researchفي الدراسات و البحوث المسحية ) المقابالت شائع االستخدام
 كال المقنّنة المقابلة تحوي أن يمكن و ،قنّنوُم مضبوط ة و وفقا لمنحىسبقُم طرح أسئلة ُمعدة بكيفية

 open-ended) مفتوحة وأخرى( close-ended questions) مغلقة أسئلة من النمطين

questions)63 الومحددة بحيث  دقيقة إجابات المقنّنة المقابلة. و تتطلب األسئلة التي يتم طرحها في 
، لذلك يستوجب على الباحث أن والتكرار لعشوائيةالمطول و اإلطناب، أو ا للشرح مجال أي تفسح

 .64يصيغ أسئلته وفقا لمعايير التركيز و الترتيب و التسلسل و الضبط
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و عملية، حيث ُيسهل  تطبيقيةالنمط من المقابالت يعد أكثر  و تجدر اإلشارة إلى أن هذا
 المقنّنةالمتحصل عليها، كما تسمح المقابلة  البياناتو معالجة و تحليل  ،االحصائي ستجماعاال
(structured interview) اإلحصائية ساليبمختلف األل الباحث إليها يتوصل التي النتائج إخضاعب 

 .و تحليلها عرضهاتفريغها و تكميمها و   سهولة تمكن من التي
(، فقد احتوى على مجموعة من المحاور التي interview guideو بالنسبة لدليل المقابلة )

ذات النهايات المغلقة و المفتوحة، و التي إنبثقت من  االستفسارية و االستجوابية األسئلةضمت جملة من 
المحكات المعيارّية المتبناة و إستجابت لطبيعة الموضوع االشكالي للدراسة و لغايات البحث و أهدافه و 

 فيما يلي: المقابلة دليلأولوياته، و تمثّلت محاور 
 الفايسبوكية للمجموعة اإلنضمام و الولوج محور المحور األول:
 للظهور كفضاء الفايسبوكية المجموعة محورالمحور الثاني:
 نقدية كمساحة الفايسبوكية المجموعة محور المحور الثالث:

 
 :و العينة مجتمع الدراسة -6

مجموعة من الظواهر أو العناصر أو األفراد  بأنه (population studyمجتمع الدراسة )يعرف 
مجتمع الدراسة جملة المكونات التي لها عالقة  يحويو  .65أو الحاالت التي تجري عليها عملية البحث

 مجتمع دراستنا يتمثلو  .دراسته نتائج عليها معّمٌي نأ لىإ الباحث يسعى التي ، والبحث مشكلةب مباشرة
( و ُمشرفين memebersالفايسبوكية النسائية الجزائرية بما تشمله من أعضاء ) المجموعاتفي  الحالية

(admins و )( وسطاءmoderators  .) 

من مجتمع  البيانات جمع كما هو معلوم يوجد في إطار الدراسات المسحية نمطين من أساليبو 
 كل من المعطيات و البيانات يتم جمع أين (census) الشامل الحصر ، النمط األول هو أسلوبالدراسة
هذا النمط إمكانات هائلة و موارد لوجستية و تقنية معتبرة  و يتطلب مجتمع البحث، مفردات من مفردة

 Sampling) المعاينة أسلوب الثاني هو و النمط للباحثين أو مراكز البحث. عادة المتاحة تفوق الموارد

method )مجتمع مفردات من جزء عن البيانات جمع يتم بحيث ( البحثsubset of population )
و  لخصائصه (، بشرط أن يكون هذا الجزء ممثال للمجتمع و عاكساSampleأو ما يعرف بالعينة )
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ف و تعّر  البحث بأكمله مجتمع على الدراسة نتائج تعميمببعدها  يسمحو ميزاته، بحيث  هتطوبولوجي
حيث  من للبحث األصلي للمجتمع على أساس مماثلتها يتم اشتقاقها ( بأنها شريحةsampleالعينة )

من  المعطياتالحصول على و يعد  .66الدراسة و البحث قيد الرئيسية المتغيرات عاد والمكونات و األب
المادية   عملية ترتبط باإلمكانياتالعتبارات  البحث الكلي خالل العينات أفضل من المسح الشامل لمجتمع

  و الظروف. و الوقتو التقنية و اللوجستية 
عملية منتظمة و مضبوطة  للعينة التصميم اإلجرائي( أو Samplingو تعتبر عملية انتقاء العينة ) 

 . 67و تعيين الجزء الذي سيشمله التحليل و الدراسة سلفا تحديد مكونات مجتمع البحث ضمن عمليةتت
التصميم اإلجرائي للعينة بأنه مجموعة اإلجراءات Wright, T & H.J.Tsao ف الباحثان و يعّر

بأنها  Grovesو عرفها .  68العينة من مجتمع البحث األصلي اختيارالتي يتخذها الباحث في عملية 
و يعرف  .69اآلليات و التقنيات التي تحدد و تسمح للباحث بالوصول لعينة من المجتمع الكلي للبحث

سحب جزء منه بغية دراسته، و  يتم الذي أو المورد المصدر ( بأنهsampling frame) المعاينة إطار
 .  كما تم تعريفه بأنه كافة70أو المكونات أو األفراد التي يمكنها أخذها كعينةكل العناصر  يشمل اإلطار

 الدراسة. مجتمع ألفراد الكاملة القائمة أو منها العينة سحب سيتم التي المفردات
 non-probability)االحتمالي  غير المعاينة أسلوب بانتهاجو في سياق دراستنا، قمنا 

sampling) من قصدي و مباشر بتدخل البحث مجتمع من مفردات اختيار األسلوب هذ وفق حيث يتم 
 البحث مجتمع مفردات جميع تحظى ال إذ و وفقا لشروط و معايير محددة، االنتقاء عملية في الباحث
عينة قصدية  بانتقاءقمنا . و تماشيا مع هذا األسلوب، (non-zero probability) االختيار فرص بنفس

(purposive sampleمن )  إذ و كما تشير الباحثة ، النسائية الجزائريةالمجموعات الفايسبوكية
Zanutto الحصول على عينة في سياق البحوث االجتماعية و االنثروبولوجية فإنه من الصعب للباحث 
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( داخل الفضاءات السيبرانية،  إذ لحد الساعة لم تثبت أي طريقة ذات random sampleعشوائية )
، لذلك فإن العينة القصدية هي التي االفتراضيةعشوائية في إطار المسوح  عينة على للحصول فعالية

 انتقاءهاالعينة التي يتم . و تعرف العينة القصدية بأنها 71تقود إلى مخرجات بحثية متوازنة و مظبوطة
( و بتدخل مباشر من الباحث بناءا على محكات و معايير non-random fashionبشكل عمدي )

 .72ية يحددها هو بنفسه و فقا لمتطلبات بحثة و الغرض منهموضوع
على أساس  التي شملتها الدراسة الفايسبوكية المجموعات اختيارو على هذا األساس تمت عملية 

 معايير هي: أربعة

 .االهتماماترصانة المواضيع و جدية  -

 (. number of membersعدد األعضاء ) -

 (.posts a dayالواحد )عدد المنشورات في اليوم  -

 (.date of group creationتاريخ إنشاء المجموعة ) -

 يعرف الذي الفايسبوك محرك  بحث استخدمناعن هذا النمط من المجموعات، عملية البحث  فيو 
 sophisticatedخوارزميات جد متقدمة ) (، و الذي يستعمل منظومةGraph Searchباسم )

algorithmsالمنشورات ورة دقيقة عن ( تتيح البحث بص(Posts ) و الملفات الشخصية(Profiles ) و
و ( Pictures)الصور  ( وVideos) و الفيديوهات( Groups)و المجموعات  (Pages) الصفحات

 عرض ، و يقوم منطق البحث علىالفايسبوك شبكة قواعد بياناتالتي تحتويها ( eventsاألحداث )
ترتيبا تنازليا وفقا  البحث نتائج حيث يتم ترتيب االولى، الصفحة في للمستخدمين أهمها و النتائج أفضل
و  ل عليها المحتوى المبحوث عنه.التي تحّص( comments) التعليقات كمية و( likes) االعجابات لعدد

المجموعات النسائية التي تعالج فقط الشؤون  باستبعادو بعد أن قمنا  بعد عملية البحث و التتبع و التقييم ،
كالطبخ أو التجميل أو الموضة أو التداوي باألعشاب الطبية أو نصائح الزواج و  الروتينيةالنسائية 
و  و هي مجموعات نقاشية ديناميكية، موعات فايسبوكية نسائية جزائرية مج 6 انتقاءتوصلنا إلى الحمل، 
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و تتفاعل مع مختلف األحداث و تتيح و رصينة القضايا بصورة جادة  تعالج مختلف المواضيع و هادفة
 و نّجمل هذه المجموعات فيما يأتي: و التجارب بين األعضاء، اآلراءإطارا حقيقيا للتواصل و لتبادل 

 
 :The Algerian Woman Revolution _ الجزائرية المرأة ثورة مجموعة -1

 2432:األعضاء عدد -

 25:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 : قبل سنة المجموعة إنشاء تاريخ -

 M.B,  K.L,O.M المشرفين: -

 J.K, P.L,B.N.A,R.Z الوسطاء: -

  :رابط المجموعة  -

https://www.facebook.com/groups/193366277872169     

 : Femme Algérienneمجموعة   -2

 4433 :األعضاء عدد -

 54:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 : قبل سنةالمجموعة إنشاء تاريخ -

 K.B.S,P.M المشرفين: -

 M.M الوسطاء: -

  :رابط المجموعة  -

https://www.facebook.com/groups/1315207831907291/?ref=br_rs  

 :L'univers de La Femme Algérienneمجموعة  -3

 6889 :األعضاء عدد -

 32:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 : قبل سنتين المجموعة إنشاء تاريخ -

 L.L.A, Y.K.K المشرفين: -

 Y.O, Z.B, F.K.B, S.S, D.D.A, A.B الوسطاء: -

  :رابط المجموعة  -

https://www.facebook.com/groups/147214879085025/  

 :الجزائرية المرأة يومياتمجموعة  -4

https://www.facebook.com/groups/193366277872169
https://www.facebook.com/groups/1315207831907291/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1315207831907291/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/147214879085025/
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 2110 :األعضاء عدد -

 8:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 : قبل سنتينالمجموعة إنشاء تاريخ -

   A.N.I,  J.M,  A.B.A ,  S.Z.E,  I.N, H.Z المشرفين: -

 J.J,M.R  الوسطاء: -

  :رابط المجموعة  -

 https://www.facebook.com/groups/1517384635225346/  

 :(الجزائرية المراة يخص ما كل) جزائريات نساء لمةمجموعة  -5

 2287:األعضاء عدد -

 9:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 : قبل سنة المجموعة إنشاء تاريخ -

 N.A, L.A , M.A المشرفين: -

 T.Q , C.A الوسطاء: -

  :رابط المجموعة  -

 ://www.facebook.com/groups/396469284055755 https/   

 :الجزائرية عالم المراةمجموعة  -6

 8560:األعضاء عدد -

 5:الواحد اليوم في المنشورات عدد -

 سنوات  3: قبلالمجموعة إنشاء تاريخ -

 K.Z.R, O.A المشرفين: -

 B.N.D, O.Z ,M.A , B.B, A.M الوسطاء: -

   :رابط المجموعة  -

https://www.facebook.com/groups/746653595416103/?ref=br_rs  

  
طلبنا و بعد عملية تحديد المجموعات الفايسبوكية المستهدفة بالدراسة، قمنا بالتفاعل مع مّسيريها و 

قدمنا أنفسنا و هويتنا الحقيقة و الغرض من البحث، إذ و كما يرى  لهذه المجموعات ، و االنضمام
Kevin B. Wright التواصل مع، أن ( األدمنadmin) مّسير أو ( المجموعةmoderator يّسهل )

https://www.facebook.com/groups/1517384635225346/
https://www.facebook.com/groups/396469284055755/
https://www.facebook.com/groups/746653595416103/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/746653595416103/?ref=br_rs
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و يزيد من إقبال أعضاء المجموعات االفتراضية على مأل  االفتراضيةكثيرا من عملية إجراء المسوح 
على  كما أن أفضل كيفية إلنجاز المسوح االفتراضية  بصورة فعالة و التغلب .73اإللكترونية االستمارة

العينة داخل المسالك السيبرانية ، تتمثل في أن يكون الباحث جزءا أو  انتقاءالمشاكل التي قد تطرأ عن 
عضوا، و لو بشكل مؤقت، من المجموعة التي ينوي دراستها، و أن يدخل في عالقة تفاعلية مع 

و المعطيات العملية التي تمكنه من فهم ديناميات التفاعل  االطالعا و أن يحّصل قدرا مطلوبا من أعضائه
 .74و العالقة بين أعضائها

( بالدور respondent)يحظى المبحوث  االفتراضيةو  تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل المسوح 
بإمكانه من الناحية العملية أن  ، إذ أن صيرورة المسح تتوقف على مدى تجاوبه و تفاعله ، إذالفاعل

. و بالتالي فجّل ما يستطيع 75( أو أال يجيب من األساسat their own paceيجيب وقت ما يشاء )
أكبر عدد  استقطاب( للمشاركة محاوال بذلك open invitationالباحث فعله هو إرسال دعوة مفتوحة )

ر مسّي قمنا بالتواصل مع و في هذا الصدد، .يةاالفتراضممكن من أفراد مجتمع الدراسة داخل الفضاءات 
(adminكل مجموعة ، وشرحنا له )و كيفية التفاعل معها و طريقة مألها ،  االستمارةالهدف من هذه  م

اإللكترونية في فضاء المجموعة، و قد كانت  االستمارة( linkو طلبنا من كل واحد أن يضع رابط )
و  عملية التواصل مع المسيرينب بادرناقد  و. ثمرةالمجموعات سلسلة و ُم مسيريعملية التواصل مع 

-preالمسبق ) أن دور التنبيه القبلي أو اإلخطار Solomon، حيث يرى الباحث بشكل مبّكر األعضاء

notification of the surveyله دور و أغراضه ( للمبحوثين و اطالعهم على مشروع البحث ،
  . 76اإللكترونية  االستماراتجوهري و فعال في تحفيزهم على المشاركة في اإلجابة على 

بين على يجزاد عدد الُمأنه كلما  Bateson & Martin الباحثين كل منيرى على صعيد آخر ، 
زادت كمية البيانات المتحصل عليها من أفراد المجتمع المبحوث، و تحسنت كلما  اإللكترونية االستمارة

هي أن يمنح الباحث  االفتراضيةو الوسيلة ألنسب ذلك في ظل المسوح ، للمعطيات اإلحصائية المتانة
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 بمنح قمنا و في هذا السياق، .77اإللكترونية االستمارةلإلجابة على ممكنة  زمنية مدة للمبحوثين أطول
 أربع لمدة انتظرنا ، حيثاستمارتناعلى  لإلجابةالفايسبوكية  المجموعات ألفراد معقولزمني  سقف

 07العملية من يوم  امتدتو  لتحصيل عدد هام من اإلجابات. نظرنا فيأسابيع، و هي مدة جد كافية 
إلكترونية مملؤة بشكل  استمارة 368 تحصيل، و تمكنا من 2018فيفري  4إلى غاية  2018جانفي 

و  الفئة األكثر ديناميكيةاإللكتروني  استبيانناالتي أجابت على  حوثاتبمال فئةو صحيح. و تعد  كامل
ألعضاء المجموعات  Kozinetsو وفقا لتقسيم الباحث . االفتراضية التفاعالت و األنشطة مشاركة في
هي الفئة التي تكون  ( وnewbiesاألولى )، حيث يصنفهم إلى أربع فئات رئيسية ،الفئة االفتراضية

( والتي ال تظهر الحماسة minglersسطحية ، و الفئة الثانية ) االفتراضيةتفاعالتها و مشاركتها 
 اهتمام( و هي التي تظهر devoteesالفئة الثالثة ).و 78المشتركة االفتراضيةالمطلوبة في النشاطات 

( و insidersو الفئة الرابعة هي ) قت أقل للمشاركة فيها،قويا بالنشاطات االفتراضية لكنها تخصص و
. وإستنادا 79هي التي تحافظ على تفاعل متماسك و نشاط كبير داخل فضاء المجموعات اإلفتراضية 

 مثالن مصدرتالرابعة هما األكثر ديناميكية و تفاعال ،و بالتالي  الثالثة و فإن الفئتين Kozinetsللباحث 
ألساس تنتمي المبحوثات التي . و على هذ ا 80( بالنسبة للباحثينrich data sourcesمعطيات )ثريا لل
 على إستمارتنا إلى هاتين الفئتين.  أجبن

فقد قمنا بإجرائها مع مشرفي و وسطاء المجموعات الفايسبوكية  ،االفتراضيةو بالنسبة للمقابلة 
( و Adminالفايسبوكية الُمشرف أو األدمن )إذ من المعلوم أنه يقوم بإدارة المجموعة محل الدراسة، 

 بتعيين (Admin)يختّص األدمن  ، و لكل منهما صالحيات مخصوصة ، حيث( Moderatorالوسيط )
 المجموعة إعدادات إدارةعلى المجموعة و كذا إمكانية إزالته و تغييره، و أيضا  شرفُمك آخر عضو

(group settings )الخصوصية إعداداتظبط و تعديل  أو الغالف صورة أو المجموعة تغييراسم: مثل 
(privacy settings بينما يتشارك كل من ،)األدمن (Admin )الوسيط و (Moderator)  في

 (postsالمنشورات ) رفض أو الموافقة، و في  رفضها أو العضوية طلبات على الموافقةصالحيات 
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و إنهاء  حظر، و كذا المنشورات على( comments) التعليقات إزالة، و في  المجموعة داخل فضاء
 الفايسبوكية. المجموعة أحد أعضاء عضوية

 procedural and methodologicalكما تقتضي الضرورة اإلجرائية و المنهجية )و 

necessity دليل المقابلة قمنا بعرض( فقد (interview guide )الذين سبق  الباحثين و األساتذة على
 مالحظاتهم و توجيهاتهم. ونجاعته، و قد إستفدنا من  دقته تحكيمه و تصويبه و الزيادة منذكرهم بغية 

قمنا بتطبيقة على جزء من عينة دراستنا  للتأّكد من مالئمة األسئلة و سالمتها من الناحية بعدها  مباشرة 
 مع بالتفاعل قمنا إذ البنائية و سهولة فهمها و إستيعابها من قبل المبحوثين، و درجة تجاوبهم معها ،

الدراسة، و إخترنا جزءا منهم و ظبطنا كيفية و مواعيد  محل الفايسبوكية و وسطاء المجموعات مسّيري
 المقابالت.

عملية إجراء المقابالت  قد امتدت بعد ذلك شرعنا في عملية التطبيق النهائي للدليل، و
في اليوم الواحد ، حيث إستغرقت كل مقابالت  5، بمعدل  مارس  18إلى  11 يوم من االفتراضية

سؤاال، و تم  12 بمجموع متعددة محاور ثالثة على مقابلتنا دليل احتوى دقيقة، و 20مقابلة حوالي 
الذي  (text-based communication)االتصال النصي الفوري عملية إجراء المقابلة عن طريق 

 إلى جانب (typedwords) المكتوبة الكلمات بوساطةالتواصل  على شبكة الفايسبوك و الذي يقوم ٌتتيحه
 الصورالتعبيرية،  و من حيث التجهيزات تبادل أو االيقونات للصور وذلك عن طريق محدودال اإلستخدام

اللوحات  كذا ومكتبي، محمول أو  كمبيوتر بوساطة جهاز هذا النوع من التواصلإجراء  فيتمالمطلوبة  
، و في سياق بحثنا ، قمنا بإجراء المقابالت عن طريق إستخدام الحاسوب 81الرقمية أو الهواتف الذكية

 . المحمول

 
 

 التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة-7

المفصلية،  تقاطعاتهاه بوصلة أي دينامية بحثية و ترسم وّجاألساسية التي ُت الدعاماتعد المفاهيم ُت
سهم في ُت اتجاوزها، إذ أنه يمكن ال خطوة جوهريةللمفاهيم  اإلجرائي التحديد ةعملّيت ّدو لذلك ُع

 إلى المجرد المعرفي و من مستواها الضبط لحظة إلى العامي إنسياب و نقل المصطلحات من التداول
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و مثمرة على  خصبة حركية لنا يضمن األجرأة محك على المفهوم كما أن وضع ،االجرائي  مستواها
الي تقوم عليها  المركزية سنكتفي بالتعريج على أهم المفاهيم المقامو في هذا مستوى البحث و التفكير. 

 . للدراسةفّضل تأجيل التفصيل فيها و معالجتها الحقا في الفصول النظرية بإيجاز، إذ ُن أرضية دراستنا

 أو الميديا الجديدة: الجديدة االتصاليةالوسائط  -1

كاف و مكتف بذاته  الجديدة إلى تحوله لمصطلح االتصالية الوسائط مصطلحأدى التداول المفرط ل
نتجت  التي( outputsو المخرجات ) دواتحيل بالضرورة لألأصبح ُي حيث تعريف، إلى يحتاج يكاد ال

الجماهيري، و أضحى  االستخدامبدورها بدخول االنترنت حيز  ارتبطتعن الثورة االتصالية التي 
 social networking) االجتماعي أدوات التشبيك تلقائيا يرادف الجديدة االتصاليةمصطلح الوسائط 

sites )،  و المدونات(blogs) كاليوتيوب و باقي التطبيقات  الفيديو و مشاركة تحميل ومواقع
 .82االتصالية

، إذ امستمر اتغير"  الجديدة االتصالية الوسائط " مصطلحل السيموطيقية و التداولية داللةال تعرفو 
. و عرفتها 83انتشارهالتكنولوجي تتغير وفقا للسياقات الزمنية و إيقاع  الوسيط (noveltyأن جدة )
باإلنترنت التي  ( بأنها تشير لمجموعة األدوات التقنية و الحاسوبية المتصلةwebopediaموسوعة )

و و توزيع المحتويات الرقمية في مختلف أنواعها  و إعادة نشر إنتاج الممكن إتاحة و  من جعلت
( بأنها مصطلح جامع Techopediaو عرفتها موسوعة ) 84وضعتها تحت تصرف المستخدم.

(catch-all termيستعمل للداللة على مختلف األشكال و التلوينات ) االتصال نظم من المستحدثة 
 اندماج على وتفاعلي يعتمد بالكومبيوتر التي تحول المضامين إلى  شكل رقمي المرتبطة اإللكتروني

، و تشمل الوسائط الجديدة المواقع التفاعلية و شبكات التواصل االجتماعي و  والصورة و الصوت النص
( بأنها الوسائط التي High-Tech Dictionaryو لخصها قاموس ) .85آليات التدوين و نشر المحتوى

                                                           
82

 Sean Aday, et al.Blogs and Bullets: New Media in Contentious Politics.Washington 

(D.C).Institute of Peace. Accessed: November /19/2017 

At http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pw65.pdf     
83

 Debatin B.  New Media Ethics. In: Schicha C., Brosda C. (eds) Handbuch Medienethik. VS Verlag 

für Sozialwissenschaften.2010.p 318. 
84

 Webopedia.What is New Media?  Retrieved February 18, 2017  

https://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html 
85

 Techopedia.What does New Media mean?. Retrieved March 2, 2017 

https://www.techopedia.com/definition/416/new-media 

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pw65.pdf
https://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html
https://www.techopedia.com/definition/416/new-media


 

45 
 

 :للدراســــــــــةاالطـــــار المنهجي 

عن ذلك من تطبيقات و  انجرو ما  الكومبيوتر بشبكات  التقنيات الرقمية الجديدة اندماجتقوم على 
 .86ديناميات جديدة

 :االفتراضيالحيز  -2

، ينبغي علينا اإلقرار بأنه من المعّقد االفتراضيتعاريف الحيز  استعراضقبل الشروع في عملية 
تعريفا على األقل في األدبيات  28و الصعب انتقاء تعريف واحد للفضاء االفتراضي، حيث تم إحصاء 

 التي السيبرانية البيئة بأنه (Oxford Dictionary) البريطاني أكسفورد قاموس هعرفو .87النظرية
عرفه كل من الباحثين كما  .  88الكمبيوتر ضمن منظومة شبكية كونية أجهزة بوساطة التواصل عن تنتج

Chip Morningstar  وF. Randall Farmer تعقده التقني ب خائلي يتسم ه فضاء تواصلي أن
(technical complexityو األداتي ) الثقافية  و االجتماعية التفاعالت من لمصفوفة باحتضانه و

 . 89الثرية 

 باالستخدام يتميز وديناميكي تفاعلي كوني أيضا بأنه مجال االفتراضي الحيزتم تعريف  و
 واستخراج وتبادل وتعديل وتخزين بإنشاء يسمح الذي الكهرومغناطيسي والطيف لإللكترونات المشترك

 L'Intelligence''في مؤلفه  Pierre Lévy. و عرفه 90المعلومات داخل منظومة فائقة التطور

collective:Pour une anthropologie du cyberespace''  يحيل إلى مفهوم جديد بأنه
لفضاء الذي نتج عن ظهور الشبكات الرقمية ، و هو فضاء محموم بالتفاعالت و الرهانات و التجاذبات ا

الجديد و ما سنحت به  االتصالإلى وسائط  التكنو اجتماعية، كما يحيل من الناحية  االقتصاديةفية و الثقا
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. و يذكر أنه بعد فترة 91االجتماعيةمن تبادل و تدوير للمعلومات و إنتاج للمعرفة و بناء للعالقات 
 لإلنترنت، الواقع بحكم مرادفا األكاديمية األوساط في" االفتراضي الفضاء" مصطلح ، أصبح التسعينات

 .92(World Wide Webالعنكبوتية العالمية ) الشبكة الحق وقت وفي

 :المجموعات الفايسبوكية -3

 ألي يمكن على أنها مجموعات  الفايسبوكية المجموعات (techopediaف موسوعة )تعّر
 بالتفاعل لهم يسمح مما ، إليها االنضمام للمستخدمين اآلخرين يمكن إنشاءها و Facebook مستخدم

 و قد تكون هدف مشترك،  أو (common interestمشترك ) اهتمام على داخل فضائها بناًءا
إليها  فقط يتم االنضمام أو ، (open to anyoneمستخدم آخر ) ألي مفتوحة المجموعات الفايسبوكية

ائها، و تتوفر ( أو أحد أعضjoined by invitationمن قبل مسيري المجموعة ) الدعوة طريق عن
منها الكتابة على حائط المجموعة و فتح  التفاعلية الخيارات من المجموعات الفايسبوكية على العديد

 . 93النقاشات الجماعية و تنبيه األعضاء للمنشورات الجديدة

 شبكة داخل نشائهاإ يمكن مجموعات عن بأنها عبارة (webopediaفتها موسوعة )و عّر
( real-life interestاهتمامات حقيقية ) بغرض متابعة( Facebookفايسبوك ) االجتماعي التواصل

أو تقديم الدعم لفكرة معينة أو مشروع معين أو شخصية معينة، كما ينجر على إنشاء المجموعة 
يتشاركون  ، تتكون من مجموعة من األفراد الذيناجتماعيةالفايسبوكية بصفة تلقائية خلق جماعة 

  94.بالمجموعة الصلة ذات الموضوعات ونالتوجهات و يناقش

( فهي  المجموعات feminine facebook groups) النسائية الفايسبوكية مجموعاتو بالنسبة لل
الشواغل و القضايا  بمناقشة لهن يسمحخاص بهن ،  فضاء تشكلها مستخدمات الفايسبوك بغية خلق التي

 مّسيري وشروط ألولويات تبعاو يتم التفاعل داخل فضاء المجموعة   ،مهن و يستوعب هويتهنالتي تّه
 نفس الالتي لديهن أو المواضيع بنفس للمهتمات و تتيح هذه المجموعات ،عليها المجموعة و القائمين
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 membership)إرسال طلب العضوية  بعدإلى هذه المجموعات ،  باالنضمام و األطروحات التوجهات

request )الجماعة أو أحد األعضاء. مسيريمن قبل  القبوللى و الحصول ع 

 :اءات العمومية الهامشية النسائيةالفض -4

لسان العرب نجد أن  اشتقاقها(  و كيفية subalternبالبحث المعجمي عن جذر كلمة ''الهامشي'' )
جذرا يقترب في المعنى من مفهوم المصطلح ، فقد ورد في لسان العرب أن الفعل همش :  يورد لم

همشى بالتحريك : تكثر  امرأةالهمشة ، همش ، و همش القوم فهم يهمشون و يهمشون و تهامشوا ،و 
حيل جذر الكلمة في اللغة العربية الذي ي دال يوجالكالم و تجلب ، و الهمش : السريع العمل بأصابعه. و 
 إلى مفهوم التهميش و اإلقصاء السوسيوثقافي و الرمزي.

( في المعجم الفرنسي ، يذهب الباحث المغربي أحمد marginalitéو بخصوص معنى الهامشية )
و  االستعمالشراك إلى أنه حسب المعجم الفرنسي فإن الهامش يأخذ دالالت متعددة حسب السياق و 

زاوية النظر ، فهو المساحة البيضاء في محيط النص المخطوط أو المطبوع ، كما يعني فارقا في 
الفضاء كما في الوقت، و يعني كذلك المجال المتروك بين حدود معينة ، كالهامش الديمقراطي ، أي ذلك 

يء أو الحدث أي المجال أو الحيز ما بين حدي االستبداد و الديمقراطية ، كما نقول على هامش الش
خارج عنه ، غائب عن معطياته ، و نقول يعيش في الهامش أي يعيش بدون مراعاة المجتمع ، أو أن 
يكون مقبوال من المجتمع ، كما أن الهامش يرادف الحاشية أو اإلحالة في الكتابة ، و قد يعني أيضا 

 . 95درسيمجاال للسلطة ، كما هو الشأن بالنسبة لهامش الورقة أو الدفتر الم

و يذهب الباحث المغربي مولييم العروسي في دراسته المعنونة ب ''الهامش في الثقافة المغربية'' 
'' في اللغة العربية مشتق من فعل همش ، و منه المهمش بتسكين السين و الهمش )بفتح  ''الهامشأن 

حيث يمكن الحديث عن  الميم( أي كثرة الكالم و ما يقال في غير صواب كما هو وارد في لسان العرب
 .96الهامشأو  الهامشيأو  المتهامشأو  الهمشي

للقاموس اإليتمولوجي البريطاني  استنادااالنجليزية، و  اللغة فيمن الناحية اإليتمولوجية و 
(Online Etymology Dictionary فإن كلمة  )''باللغة اإلنجليزية  ''الهامشيsubaltern’’ '’  مشتقة

                                                           

 .53،ص  2010، مجلة آفاق ، المغرب ،الهامش،الهامشي و األدبأحمد شراك ،  - 95

96
 .54 ،صسابقالمرجع نفس ال 
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، و تنقسم إلى ’‘ subalterus’‘و المشتقة بدورها من الالتينية ’‘ subalterne’‘الفرنسية من الكلمة 
 .97و يعني اآلخر  ’‘ alternus’‘و تعني ''تحت'' و الشق الثاني  ’‘sub ’‘شقين ، الشق األول 

في قاموس أكسفورد اإلنجليزي ضمن فئتين ،  ’' ’’subalternو من الناحية المعجمية، ترد كلمة 
( و تحيل إلى adjective( و تحيل إلى رتبة عسكرية في الجيش البريطاني، و كصفة )nounإسم )ك

أن  Guha الهندي   (. و يرى الباحثinferior rankشخص ذو مكانة متدنية و منخفضة )
 .98ترد في قواميس اللغة اإلنجليزية في معنى شخص منخفض الرتبة و المكانة ’' ’’subalternكلمة

 International encyclopedia of Social) االجتماعيةو إستنادا إلى الموسوعة الدولية للعلوم 
Sciences اصطالح( فإن subaltern’’ '’  ففي 1871كان يستخدم في الجيش البريطاني إلى غاية ،

م و  20المصطلح متداوال حصريا في السياق العسكري ، و في القرن  استخدامم ظل  19و  18القرنين 
الكولونيالية  دما بعم و بتأثير من التيارات الماركسية و النقدية و الدراسات  21بدايات القرن 

(postcolonial studies )لإلشارة إلى الخضوع  يستخدمالمصطلح دالالت أخرى ، و أضحى  اكتسب
و التبعية  االستبعادلى و الهامشية و األوضاع الثقافية و الرمزية و السوسيوإقتصادية التي تدفع األفراد إ

 . 99و الصمت

 موارد يملك من كل إلى يشير أصبح (subalternأن مصطلح الهامشي ) Greenو يرى الباحث 
( subalternity) الهامشية فإن غرامشي منظور من و ، محدودة أنطولوجية و تمثيلية و رمزية و ثقافية

 في( subjection) اإلخضاع و التهميش و( exclusion) اإلقصاء أشكال مختلف من بنيويا تتركب
 نسيج و أنطولوجيتها و بذاتها وعيها و تنظيمها بمدى المجموعة هامشية ترتبط المختلفة، و أشكاله
 .100المركزية المهيمنة األطراف بين و بينها العالقة
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بأن مصطلح الهامشي يصف الطبقات الدنيا في المجتمع و كذا الجماعات   Youngكما يرى 
 يفتقر( المجتمع ، ''فالهامشي'' هو الفرد الذي marginsالتي تتواجد على حواف و هوامش ) االجتماعية

 .101أو الثقافي أو الرمزي أو الجنوسي االجتماعي( بسبب وضعه agenceللوصاية على ذاته )

المصطلح للداللة على النساء المهمشات داخل  استخدمأول من   Spivakو تعد الباحثة الهندية 
المجتمعات ما بعد الكولونيالية ، حيث ترى أن قضايا النساء في هذه المجتمعات تم تجاهلها كليا من قبل 

. حيث قامت الباحثة بدارسة أوضاع النساء الهنديات و 102األكاديميا الغربية و من قبل التيارات النسوية
( و أن subaltern cannot speakو ال يستطعن التعبير عن أنفسهن )التي رأت بأنهن هامشيات 

 في الصمت و التغييب. انغماساالهامشي كإمرأة هي أكثر إغراقا و 

في نحت  Nancy Fraserاألمريكية  للفيلسوفة يعود الفضلو من الناحية االبستيمولوجية 
( ألول مرة ، subaltern feminine public sphereالنسائية ) الهامشية العمومية مصطلح الفضاءات

جملة من  التي رأت أنه قام علىالفضاء العمومي الهابرماسي و كان ذلك في إطار نقدها لمفهوم 
 االجتماعية األقل حظا ، الفئاتهمش المرأة و كذا  ، حيثو االجتماعية و الجندرية  الرمزيةاالقصاءات 

و  ،الواقع أرض على السوسيواقتصادية و ت الرمزية و القوىالتمثال تراتبية و عاك لهرمية كما أنه حيز
، و هي تعد فضاءات عمومية موازيةية الولوج شكلت الشرائح النسائية المهمشة نظرا لإلقصاء و حصر

،بغية التصدي للخطابات المهيمنة و (parallel discursive arenas) تنفيسية خطابية مساحات بمثابة
بأنها  النسائية الهامشية العمومية الفضاءات Fraserهويتها.  و تعرف   محددات و ذاتها عن التعبير

 و المضاد خطابهن و توزيع تتيح للنساء المهمشات إنتاج (discursive spheres)فضاءات خطابية 
تحديد ل هوياتهن و التعبير عنها بصور مختلفة  و ح لهن تمّثيت، كما تالسائد المجتمعي للخطاب الرافض

 . 103الحيوية حاجاتهن و أهدافهن

النسائية بأنها مساحات بديلة تشكلها  الهامشية العمومية الفضاءات Susenو عرف الباحث 
المجموعات النسائية المقموعة و المهمشة، بهدف إيجاد فضاء رمزي يستوعبها ، سواء داخل األمكنة 
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و للعنف الرمزي داخل مجتمعاتها،  الفيزيقية أو الفضاء السيبراني، بهدف التصدي للخطاب الهيمني
فالفضاءات العمومية الهامشية تجتمع بنيويا على خطاب نقدي رافض للهيمنة و غير معترف بشرعيتها، 

 .104و يشترط في هذه الفضاءات أن تكون مفتوحة لكل الفئات النسائية المهمشة

ية التي تتعرض لإلستبعاد من الفضاءات البديلة التي تشكلها الشرائح النسو إجرائيا نعرفها بأنهاو 
 mediatic public( و الوسائطية )spatial public sphereالفضاءات العمومية المكانية )

sphere على حد سواء ، و تحرم من أحقيتها في الظهور في مختلف تضاريسها بشكل منصف ، و )
مفتوحة و سهلة الولوج لكل الشرائح فضاءات تكون أن  النسائية الهامشية العمومية يشترط في الفضاءات

االتصالية المتاحة لها بشكل إستراتيجي ، و أن  تستثمر الدينامياتالنسائية األخرى دون إقصاء، و أن 
خطابات نقدية ألعضائها، و أن تتنتج  (visibility) تتيح هذه الفضاءات البديلة إمكانية الظهور و البروز

( بين discursive interactionيكون التفاعل السجالي و الخطابي )اقعها ، و أن و ديناميكية لمجابهة
و مستجيبا لحد معقول من الشروط  المساطير الحجاجية و العقالني النقاش أعضائها خاضعا ألطر

 .لتعددية اآلراء و إختالفهاااليتقية للنقاش، و أن يكون عاكسا و مترجما 

 

 السابقة: عرض الدراسات -8

من أكثر الحقول البحثية ديناميكية و  اإلفتراضيالفضاء العمومي التي تقارب ظاهرة بحاث األتعد 
فيما  .105في مسارات البحوث اإلنسانية و السوسيولوجية على مستوى أدبيات البحث الغربية  انشاط

اإلنشغال على مستوى دوائر البحث العربي أو المحلي ، و عليه سوف  لهذاتنعدم أي دالئل أو مؤشرات 
و . دراستنا ورد حصريا الدراسات األجنبية ، ألننا لم نصادف أي دراسة محلية أو عربية في مجالن

مسلكين ، المسلك األول يخّصص تجدر اإلشارة إلى أننا سنقوم بعرض الدراسات السابقة ضمن 
 عالقة لها التي الدراسات الثاني يّشمل المسلكللبحث ،  النظرية بالمقاربة عالقة لها التي دراساتلل

 .البحث بموضوع
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  :الدراسات التي لها عالقة بالمقاربة النظرية للبحث 8-1

 Constructing and Disseminatingبعنوان ) Weiyu Zhangدراسة الباحثة الصينية 
Subaltern Public Discourses in China جامعة بنسلفانيا األمريكية ) 2006( فيUniversity of 

Pennsylvania نظرية الفضاء العمومي الهامشي ) على الباحثة إتكأت( ، حيثsubaltern public 
sphere theory ،االتصالية الوسائط أن فرضية من الباحثة إنطلقت و( كمقاربة أساسية لدراستها 

 فضاءات داخل بروزها مدار توّسع أن و المهمشة االجتماعية للشرائح تمّكن أن شأنها من الجديدة
 .المجتمع

 RearWindow)معرفة إلى أي مدى يشكل موقع النقاش االفتراضي الصيني الدراسة و إستهدفت 
to Movies) ،و يعد فضاءا عموميا إفتراضيا هامشيا (RearWindow to Movies )نقاش  ةمجموع

، (lower middle class) إقتصاديا المحرومة الوسطى الصينية الطبقات من أغلب أعضائها ةإفتراضي
المجموعة النقاش و تبادل األراء وجهات النظر بصورة نقدية حول مختلف األفالم  تستهدف هذهو 

( ، إذ أن الصناعية banned movies( خصوصا األفالم الممنوعة )movies reviewsالسينمائية )
نتاج الفيلمية محتكرة من قبل الدولة الصينية حيث ال تزال الرقابة تمارس بشكل منتظم على اإل

-counterمضاد ) خطاب و بديل تصورالسينمائي، و تسعى المجموعة اإلفتراضية إلى تقديم 
discourse السينمائية األعمال جودة تقييم( للخطاب السائد حول معايير. 

( شملت إستوظاف منهجي hybrid methodologyو إستخدمت الدراسة منهجية بحثية هجينة )
( لتحليل عينة من discourse analysis( و تحليل الخطاب )content analysisتحليل المحتوى )

 onlineالنقاشات و التفاعالت الخطابية التي تجري داخل المجموعة، إضافة لمنهج المسح اإلفتراضي )
survey مبحوثا، حصلت  255( و الذي شمل أعضاء المجموعة محل الدراسة وشارك في اإلجابة عليه

( مع In-depth interviewsإستبيان صحيح، إضافة إلى المقابالت المعمّقة ) 185منهم الباحثة على 
 من مسّيري المجموعة و الباقي شملوا األعضاء األكثر ديناميكية في المجموعة. 6فردا،منهم  14

ثة جملة من األبعاد فتها الباحالتي إستوظ( normative criteria)و شملت المحكات المعيارية 
 ( degree of accessدرجة أو مدى اإلنفتاح ) - :هي

 .المشاركة في النقاش الولوج للمجموعة و سهولة - 
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إستيعاب األعضاء الجدد أو األعضاء المحتملين، إذ وجدت الباحثة أن المجموعة تتطلب عملية  -
تتيح المجموعة إختيار إسم ( تستغرق ثواني معدودة و registration processتسجيل بسيطة )

 .(the discursive competenceالكفاءة الخطابية ألعضاء المجموعة )  -مستعار،
 .(equal statusالمكانة المتساوية بين كل أعضاء المجموعة )- 
رصانة النقاش و إستجابته لمقتضيات السيرورة الحجاجية ، طبيعة العالقة مع وسائل اإلعالم  - 

 الرسمية.
و  18من أعضاء المجموعة تترواح أعمارهم ما بين  %99.5 لت الباحثة إلى أن مانسبته و توص

منهم هم في المستوى الجامعي أو حاصلين على شهادة جامعية  %97.3 سنة ، إضافة إلى أن 35
(university level.) 

من المبحوثين شاركوا بصفة ديناميكية و مستمرة في النقاشات، بينما  %77.3كما أن ما نسبته 
أن الهدف الرئيسي  %67.2من المبحوثين بالتفاعل و الرد على ماينشره زمالئهم. و أفاد  %74.2إلتزم 

( للمواضيع mutual understandingمن الدخول في النقاشات و التفاعالت كان بلوغ فهم مشترك )
من المبحوثين أن كل المتحاورين تمتعوا بمكانة  %77.2ل حولها، و رأى ما نسبته التي يتم التداو

من المنشورات داخل  %81.1متساوية دون إقصاء أو تمييز. على صعيد اخر أشارت الباحثة إلى أن 
فضاء الجامعة إستجابت للمساطير الحجاجية و اإلستداللية إلثبات صحة اآلراء أو دحضها. كما أفاد 

من المبحوثين  %15.8من المبحوثين أنهم ال يثقون في وسائل اإلعالم الرسمية ، فيما عبر  67.8%
من المبحوثين وسائل اإلعالم  صورة جد سلبية و رأوا  %2.7عن عالقة إيجابية إتجاهها، بينما حمل  

 بضرورة القطيعة معها.

ة قد وفرت فضاءا خطابيا و توصلت الباحثة إلى أن المجموعة اإلفتراضية النقاشية محل الدراس
( ، كما أن الفضاء السيبراني بإمكانه إحتضان و إستيعاب الفضاءات safe discursive spaceآمنا )

العمومية الهامشية ، حيث تسمح ديناماتها االتصالية و التفاعلية للفئات المهمشة إجتماعيا من تشكيل 
محل الدراسة نجحت في إستنبات نقاش و  فضائها الخاص و خطابها النقدي الخاص. إذ أن المجموعة

تبادل خطابي حقيقي و نقدي عكس تصورات و آراء شريحة من الشرائح المهمشة داخل المجتمع 
 (.alternative system of meaningsالصيني و وفر لها نظام رمزي بديل )
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دون  توجد أن ما كان لها (RearWindowو تستنتج الباحثة أن المجموعة النقاشية محل الدراسة )
الفضاء السيبراني الذي يحتضنها و يستوعبها ، كما أن الفضاءات العمومية الهامشية لن توجد دون 

( سهل الولوج ، متنوع و مفتوح لكل األفراد. و ترى الباحثة أن discursive spaceفضاء خطابي )
لفضاءات الخطابية المكانية الوسائط االتصالية الجديدة هي المنفذ الوحيد في المجتمع الصيني لنقص ا

(discursive spatial spaces التي بإمكانها أن تستوعب خطاب سوسيوثقافي مغاير و مختلف عن )
الخطابات السائدة مجتمعيا، خصوصا في ظل تقّلص الفجوة الرقمية و تمكن فئات  واسعة من المجتمع 

 من الولوج لإلنترنت دون عوائق.

 عالقة بموضوع البحث: لها التي الدراسات 8-2

 الدراسة األولى: -

 Social Networking Sitesتحت عنوان ) Lize-Marié Smutsباحثة لل أطروحة دكتوراة 
as a New Public Sphere: Facebook and its Potential to Facilitate Public Opinion 

as the Function of Public Discourse)106  2010سنة (  بجامعةStellenbosch University) 
 فيه يمكن أن تشّكلالذي مدى التعرف على القسم العلوم السياسية، بجنوب افريقيا، و حاولت الدراسة 

( يحتضن النقاشات حول الشؤون العامة و يسهم في public sphereشبكة الفايسبوك فضاءا عموميا )
(، حيث ركزت facilitator of public opinionبناء الخطاب العمومي و يمّهد لتشكيل الرأي العام )

كيفية إستوظافهم و  (سنة 24-18)األمريكين الشباب في الفترة العمرية من  عينة منالدراسة على 
من التعبير و التواصل و الدخول في نقاشات  مكنتهمديناميات التواصلية التي يتيحها الفايسبوك و التي لل

 .2008االمريكية االنتخابات الرئاسية فترة مع المستخدمين االخرين خالل

 Obama campaignلصفحة حملة باراك أوباما ) (case studyحالة ) دراسة إجراء تم و
page،) في شبكة الفايسبوكFacebook ، 2006، إذ في عام 2008 لعام الرئاسية االنتخابات خالل 

ألمريكية شبكة الفايسبوك كجزء من األمريكي إمكانية أن يستعمل المرشحون للرئاسيات ا أقر الكونجرس
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الترويج لحملتهم الرئاسية، حيث كان أوباما من أوائل السياسين الذين إستثمروا شبكة الفايسبوك للوصول 
 (.politically disengaged youthإلى الشباب العازفين عن المشاركة السياسية )

 (facebook page) الفايسبوك حاتو تمثلت األسئلة الرئيسية للدارسة في مايلي : هل شّكلت صف
( منصة للنقاش و التداول facebook pageفضاءا عموميا إفتراضيا؟  هل وفرت صفحات الفايسبوك )

 في تشكيل الرأي العام؟ (facebook page) الفايسبوك العمومي ؟ هل ساهمت صفحات

 اإلذن على الحصول بعد حيث (discourse analysis) الخطاب تحليل و تبنت الدراسة منهج
 المتحدة بالواليات 2008 لرئاسيات اإلنتحابية بحملته الخاصة أوباما صفحة على القائمين قبل من

منشورا ذات عالقة مباشرة بموضوع  83بالصفحة تم إنتقاء  المشتركين قبل من اإلذن كذا و األمريكية،
النقاشات و التعليقات التي رافقتها داخل الصفحة، اإلنتخابات األمريكية و تم تحليلها  إضافة إلى مختلف 

( التي normative criteriaو تم تحليل هذه المعطيات في ظل مجموعة من المحّكات المعيارية )
إستلهمتها الباحثة من جملة من الجهود االبستيمولوجية و النظرية حول مفهوم الفضاء العمومي و من 

ل الفضاء العمومي ، و شمل المقياس الذي صممته الباحثة حول شروط تشك Habermasبينها أعمال 
أربعة أبعاد أساسية، البعد األول هو إستبعاد المكانة اإلجتماعية و حصول كامل المشاركين في النقاش 

 freeالثاني هو حرية الولوج لكل المستخدمين ) (، البعدdisregard of statusعلى نفس الحقوق )
accessالثالث و  (،البعد( هو حرية المشاركة في النقاش و التفاعل لكل مستخدمfree participation )

و البعد الرابع هو إستيعاب النقاشات و المداوالت لكل المستخدمين دون إقصاء من أي نوع كان 
(inclusivity.) 

و أفادت الباحثة بتحقق الفرضية األولى و التي ترى بأنه بإمكان صفحات الفايسبوك أن تشكل 
اءا عموميا عن طريق دينامياتها التواصلية كالية نشر المحتوى و مشاركته و الكتابة على جدران فض

 الفايسبوك البروفايالت و الصفحات و التفاعل النصي المباشر، حيث أقرت الباحثة بأن صفحات
(facebook page) العمومي. التداول و للنقاش منصة قد وفرت 

ية الثانية لدراستها، التي ترى بأن ديناميات شبكة الفايسبوك كما أفادت الباحثة بتحقق الفرض
التواصلية سهّلت من تشكيل رأي عام، فقد أكدت الباحثة تحققها، حيث أن صفحة الفايسبوك محل 
الدراسة إحتضنت مجموعة المستخدمين الذين قاموا بنقاش و مداولة قضية ذات اهتمام عام مشترك 
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 اآلخرين ت و تدافعو الحجج و عبروا عن وجهات نظرهم و حاولوا إقناعبينهم، أين تبادلوا المعلوما
بأطروحاتهم، و بالتالي دعمت نتائج الدراسة معطى شبكة الفايسبوك كمحّفز و مسّهل لتشكل الرأي العام 

(facilitator of public opinion.) 

 الدراسة الثانية: -

 Expanding the Publicبعنوان ) Steven Michael Schneiderدكتوراة للباحث  أطروحة 
Sphere through Computer-Mediated Communication: Political Discussion about 

Abortion in a Usenet Newsgroup)107  للتكنولوجيا األمريكي بمعهد ماساشوسيتس 1997سنة 
(Massachusetts Institute of Technology) مدى يمكن أن ، و إستهدف الباحث معرفة إلى أي

 فضاءا عموميا إفتراضيا يتوافق مع السيبراني الحيز داخل اإلفتراضية النقاشية تشّكل المجموعات
و إستخدم الباحث منهج تحليل العقالنية،  التي تقوم على إستشراطات التواصلية الهابرماسية المعايير
 إحتضنها موقعالنقاشات اإللكترونية التي  منألف رسالة  46حث بتحليل احيث قام الب ،الخطاب

Usenet newsgroup 31إلى  1994أفريل  1دارت في فترة إمتدت من للنقاشات، والتي  المخصص 
معياري  قام بتصميم مقياسو مدى شرعيته. و بموازة ذلك  حول موضوع اإلجهاض 1995مارس 

(normative scale) مع المعايير و الشروط التي  اإلفتراضية و التفاعالت مدى توافق النقاشات لمعرفة
 وضعها هابرماس لتشّكل الفضاء العمومي، و يتكون مقياس الباحث من أربعة مؤشرات هي: مؤشر

، ( و يقصد به التنوع في وجهات النظر و اآلراء و األطروحاتdiscursive diversity)التنوع الخطابي
يقصد به مدى إلتزام أعضاء المجموعة بموضوع ( و discursive quality) النوعية الخطابيةمؤشر

 discursive( ، و مؤشر المساواة الخطابية )staying-on-topicالنقاش و عدم الخروج عنه )
equality و يقصد به أن يكون النقاش مفتوحا للجميع دو إقصاء و كذا التوزيع العادل لفرص الكالم و )

 والرد اآلخرين آلراء باإلنصات المحاورين إلتزام يقتضي و (reciprocityالمشاركة، و مؤشر التبادلية )
 و األطروحات و اآلراء و األفكار تبادل مستويات تكون أن و ، حججهم و أطروحاتهم على التعقيب و

   . ديناميكية النقاشات في المتحاورة األطراف بين الحجج
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 إلى أن النقاشاتالباحث بعد قيامه بعملية تحليل الخطاب و تطبيق مقياسه في التحليل و  توصل 
حيث توصل الباحث  (reciprocity) التبادلية إستجابت لمؤشرين من المؤشرات األربعة، و هي مؤشر

 تقدير و إستجابة و المتحاورين بين اإلقناع محاوالت و الحجج تبادل و الخطابي التفاعل إلى أن مستوى
حيث  (discursive diversity)الخطابي التنوع البعض كانت ديناميكية، و مؤشر لبعضهم المتناقشين

الرؤى مما يدل على التسامح مع االراء و  و المواقف و اآلراء في أفاد الباحث بوجود تنوع حيوي
 األطروحات المخالفة.

النوعية راسة لم تستجيب لمؤشرعلى صعيد اخر وجد الباحث أن النقاشات االفتراضية محل الد
( إذ كان هناك خروج عن الموضوع األصلي للنقاش أحيانا و اإلنتقال discursive quality) الخطابية

لموضوعات أخرى دون سيرورة منتظمة و منطقية، كما توصل للباحث أن النقاشات ال تستيجب لمطلب 
 و المشاركة بفرص تستأثر المتحاورين يلة منإذ أن فئة قل (discursive equality) الخطابية المساواة

 الكالم  و الظهور و إدراة بوصلة النقاش.

 :الثالثةالدراسة  -

 To what extent does facebook function as a) بعنوان Ben Macloughlinدراسة  
public sphere)108   إمكانية و التي حاول فيها الباحث فحص الدور الفعلي لشبكة الفايسبوك و مقاربة

 ethnographic) االثنوجرافيو تبنت الدراسة المنهج ، تشكيلها لفضاء عمومي داخل الفضاء السيبراني
method( لمعرفة هذا الدور، حيث قام الباحث بدراسة مجموعة )Bristol Funding Our Future 

campaignتعليم و إلغاء رسوم ( و هي مجموعة فايسبوكية بريطانية أنشأها الطالب للمطالبة بمجانية ال
(، و تضم الصفحة الفايسبوكية Bristol University( في جامعة بريستول )tuition feesالتسجيل )
 online) االفتراضيةالباحث في دراسته الميدانية أداتي المالحظة  استعملعضوا، و  594المذكورة 

observationو المقابلة )(interview) إليها  االنضمام، و قام الباحث بالمشاركة في الصفحة عن طريق
و تحليل دينامياتها التواصلية مثل الية نشر المحتوى و مشاركته و التعليق و التفاعل و مشاركة الصور 

على  احتجاجهمو الفيديوهات و الكتابة على حائط الصفحة  و دورها في التعبير عن رفض األعضاء و 
وم التسجيل و دور كل من مسيري الصفحة و أعضائهم و صور توظيفهم لمختلف الزيادات في رس
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الخطابية و اآلليات التعبيرية التي تتيحها شبكة الفايسبوك ، كما قام الباحث بالمشاركة في  االستراتيجيات
ة أين قام بإجراء مقابلة مع عينتظاهرتين من التظاهرات التي نظمتها الصفحات داخل حرم الجامعة ، 

مفردة من أعضاء الصفحة الفايسبوكية الذي شاركوا في هذه التظاهرات و تمحورت أسئلة  25تقدر بـ 
للصفحة الفايسبوكية في التواصل و التنسيق و تجميع جهودهم و  استثمارهمالمقابلة حول كيفيات 

لتسجيل،  و للزيادات على مستوى رسوم ا احتجاجهمالطلبة االخرين و التعبير عن رفضهم و  استقطاب
 احتضنتالدراسة قد شكلت منصة تواصلية بديلة  محل الفايسبوكية توصل  الباحث إلى أن الصفحة

في الفعل و التأثير  االنتقالالنقاش العام حول مسألة الزيادات في الرسوم و ساهمت في تنسيق الجهود و 
الصفحة الفايسبوكية محل الدراسة  اشتغالمن الفضاء السيبراني إلى الفضاء الواقعي ، و أفاد البحث أن 

( الفاعلين لهذا الوسيط االتصالي الجديد و representations) كفضاء عمومي متوقف على تمثالت
كما توصل الباحث إلى أن  نحو المسائل و الشؤون المشتركة التي تهمم ، التزامهمنيتهم المسبقة و مدى 

 أكثر جماعي لتحرك أطرا أنها توفر إذ ديناميكية أكثر و انعتاقا أكثر بمشاركة تسمح شبكة الفايسبوك
( access) للنفاذ حقيقيا تبقى إعضاال الرقمية الفجوة ، غير أن اقتصادية أكثر و فعالية و تنظيما

، إذ و جد الباحث أن األغلبية العظمى من المشاركين في الصفحة االفتراضية العمومية للفضاءات
من البريطانيين البيض ،مما يدّلل على هزالة حضور باقي االثنيات التي الفايسبوكية محل الدراسة هم 

 تنتمي للمجتمع البريطاني، بفعل الفجوة الرقمية و عدم تمكنهم من الولوج.

 الدراسة الرابعة: -

-Generating Counterبعنوان ) Su Young Choi & Younghan Choدراسة للباحثتين  
Public Spheres Through Social Media: Two Social Movements in Neoliberalised 

South Korea)109  استنباتالدراسة معرفة دور الميديا الجديدة في خلق و  استهدفت، و  2017سنة 
( عن طريق دراسة حالة لمجموعتين counter-public spheresالفضاءات العمومية المضادة )

 استخدمتامناهضتان للعولمة و للتيار النيوليبرالي في كوريا الجنوبية، و نالحظ أن الباحثتان  اجتماعيتين
كل من  استخدمهو هو المصطلح الذي  (counter-public spheres) المضادة مصطلح الفضاءات

كمرادف  111Palczewski Catherineو الباحثة  Downey John & Natalie Fenton110الباحثين 
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للمرة  همااستخدتم ( الذي  subaltern public spheresفضاءات العمومية الهامشية )لمصطلح ال
 . Fraser 112األمريكية الفيلسوفةاألولى في كتابات 

 باسماحتجاجيتين ، الحركة األولى عرفت  اجتماعيتينو تكونت عينة الدراسة من حركيتين 
(anti-beef rallies)  لحم البقر األمريكي المصاب بفيروس جنون البقر  استيرادرفض  استهدفتو
(mad-cow في ماي )باسم، و الحركة الثانية عرفت 2008 (janitors’ protest أو )عمال  احتجاج

 متابعة الباحثة تغيأت . و2011( في Hongik universityالنظافة الذين تم طردهم من جامعة )
، إذ أن (online and offline) السيبراني الفضاء خلدا و االجتماعي الفضاء داخل الحركتين نشاطات

و تجنيد أعضاء جدد و التنسيق بينهم و توسيع دائرة  الستقطاب الفضائيينكلتا  استثمرتاالحركتين 
 االحتجاجات و تمديدها.

الباحثة من فرضية أن كال الفئتين اللتين أسستا المجموعتين عانوا من التهميش  انطلقتو 
(marginalization( و الالإعتراف المجتمعي )social unrecognition و كالهما لم يتمكنا من ولوج )

المشهد االعالمي و الحصول على الحق في البروز، إذ تم إهمال قضاياهما من قبل وسائل االعالم 
 فضاءا عموميا المهمشتين الكورية الرسمية، و على هذا األساس فتحت الميديا الجديدة لكال المجموعتين

( و وفرت لهما ميكانيزمات mainstream public sphereبديال و موازيا للفضاء العمومي المهيمن )
( و لتحقيق solidarity( و لخلق التضامن )counter-publicityتواصلية لإلشهار العمومي المضاد )

 (.collective agencyالوصاية على الذات الجمعية )

بين  زاوجتمنهجية هجينة  Su Young Choi & Younghan Cho الباحثتين و تبنت دراسة
( anti-beef rallies) التقاليد الكمية و التقاليد الكيفية للبحث االجتماعي، فالنسبة للمجموعة األولى

نصوص النقاشات  السترجاع( archival researchالباحثة تقنيات البحث األرشيفي ) استخدمت
عة التي تم إنشاءها داخل الحيز االفتراضي خالل الفترة االفتراضية التي جرت داخل فضاء المجمو

النصوص و تصنيفها و تبويبها قامت الباحثة بإجراء  استرجاع، و بعد 2008الممتدة من ماي إلى أوت 
( لهذه النصوص. و بالنسبة للمجموعة الثانية online discourse analysisتحليل خطاب إلكتروني )
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(janitors’ protest )لباحث بتبني نفس األدوات المنهجية لتحليل النصوص التي نشرتها قامت ا
( و الهاشتاجات tweets( و التويتات )Twitterالمجموعة في الفضاءات التدوينية و فضاء التوتير )

(hashtags التي )و  االحتجاجية، و النقاشات التي تم تداولها إلكترونيا بين أعضاء المجموعة  احتضنها
 ها داخل المجموعة االفتراضية التي خلقها لهذا الغرض.المتعاطفين مع

( normative dimensionsو قامتا الباحثتان بتصميم مقياس يتكون من أربعة أبعاد معيارية )
الممارسات  احتضنتحتى تتمكن من معرفة إلى أي حد تستجيب الوسائط االتصالية الجديدة التي 

الخطابية و النقاشات االفتراضية إلى إستشراطات تشكل الفضاء العمومي الهامشي، و تشمل هذه المعايير 
 critical-rationalizedنقدي )-مايلي: أن تكون النقاشات و التفاعالت ذات بعد عقالني

exchanges( أن تخلق حركية في التواصل البيني و تشارك التجارب ،)experience sharing أن ، )
و  االنتماء( و التعاضد، أن تخلق حس rituals of mutual empathyتخلق طقوس التشارك الوجداني )

 ( بين أعضاء المجموعة. sense of belonging and connectivityالترابط )

إلى أن فضاءات الميديا الجديدة وفرت منصات بديلة للفئات المهمشة و  الباحثتانو توصلت 
إبداء  سيرورةدة عن الظهور ، كما أن النقاشات و التفاعالت االفتراضية داخل هذه الفضاءات و المبع

الرأي و مطارحة األفكار قد تمت ضمن سيرورة حجاجية و نقدية، كما أن هذه الفضاءات خلقت حس 
ضافة إلى و الفهم المشترك و تشارك التجارب بين األفراد في إطار المجموعتين، إ االلتزامالتعاضد و 

 و الترابط البيني داخل هذه الفضاءات. باالنتماءذلك، هناك حس متينا 

 :الدراسة الخامسة -

 :Mechanisms of an Online Public Sphereبعنوان ) Nathaniel Poorدراسة الباحث 
The Website Slashdot)113  و التي هدفت إلى معرفة ما إذا كان موقع 2006سنة ،Slashdot 

الذي يعرف أيضا بتسمية  114Slashdot فعليا، و يعد موقع افتراضيااإللكتروني قد خلق فضاء عموميا 
(News for Nerds)  تهتم بنشر المسّتجدات و األخبار حول األمور المتعلقة  افتراضيةمنصة

التشغيل و التطبيقات  بالمعلوماتية و العلوم التطبيقية و الثقافة الحاسوبية مثل البرمجيات و أنظمة

                                                           
113

 Poor, Nathaniel.Mechanisms of an Online Public Sphere: The Website Slashdot. Journal of 

Computer‐Mediated Communication,10,2006       accessed 04/10/2017 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fj.1083-6101.2005.tb00241.x  
114

 https://slashdot.org  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fj.1083-6101.2005.tb00241.x
https://slashdot.org/
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، و يتيح 1997و زمالئه سنة  Rob Maldaالمنظومية الجديدة للكومبيوتر، و تأسس الموقع من قبل 
ما  2012سنة  الموقع زوار عدد و بلغ الموقع فضاءات للتعليق و الكتابية و للتفاعل بين المشتركين،

 شهريا. زائر مليون 3.7يفوق 

 ضوئها في و شروطه حتى يتمكن العمومي لمفهوم الفضاء وطةمضب معايير و قام الباحث بترسيم
التي  االفتراضية التواصلية الممارسات فيه تشكل أن يمكن الذي للمدى والكمي الكيفي التقييم من

عمومي حقيقي. و تتمثل المعايير التي حددها الباحث في  على وجود فضاء مؤشرا Slashdotيحتضنها 
( للنقاش و التعليق و التفاعل، أن يكون spaces of discourseخطابيا ) : أن يوفر هذا الفضاء مجاال

هذا الفضاء مفتوحا و يسمح بتقبل أعضاء جدد دون إقصاءات ، أن تكون طبيعة المواضيع محل النقاش 
 تقتصر على( و أن ال within the scope of common interestsالمشترك ) االهتمامضمن مدار 

ها، أن يتم الحكم على آراء األفراد و أطروحاتهم و إسهاماتهم في التفاعل و النقاش فئة بعينها دون غير
 على أساس مدى منطقيتها و صدّقها ال على المكانة االجتماعية لصاحبها.  

فيها على المالحظة بالمشاركة  اعتمد اثنوجرافيةالباحث بدراسة  قام و بالتوازي مع ذلك،
(participative observation)،  باإلضافة إلى ذلك، قام الباحث بتحليل االليات التي تتيح التواصل و

 من لعينة (discourse analysisالخطاب ) بتحليل التفاعل بين أعضاء المجموعة، كما قام الباحث
الدراسة، و بتطبيق مقياسه المعياري  محل المجموعة فضاء احتضنها التي النقاشات و التعليقات نصوص

 تحليل.خالل عملية ال

يوفر إمكانيات النشر و التعليق على ما  Slashdotبالنسبة للمعيار األول، رأى الباحث أن موقع 
ينشره االخرين و كذا اإلمكانية الفعلية للمساهمة في النقاشات الجارية داخل فضاء المجموعة و القدرة 

هو فضاء نخبوي  Slashdot على فتح نقاشات جديدة. بالنسبة للمعيار الثاني ، يرى الباحث أن موقع
(elitist space مقصور على الفئة األكثر )على الثقافة الحاسوبية و التي تملك قدرا متينا و  اطالعا

متقدما من المعرفة المتخصصة في مجال التكنولوجيات، و بالتالي ال يمكن لألفراد االخرين الذي 
نفس  األعضاء. ضمنيفتقرون للدراية الكافية بهاته المسائل الولوج لهذا الموقع أو التفاعل فيه مع باقي 

لغة الموقع و لغة التفاعالت و النقاشات هي اللغة االنجليزية ، مما يؤدي إلى المنحى، و جد الباحث أن 
 و لكنهم ال يتقنون اإلنجليزية.  االنضمامإقصاء األعضاء المحتملين أو الراغبين بالمشاركة و 
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و بخصوص المعيار الثالث، توصل الباحث إلى أن مواضيع النقاش و التفاعل تدخل ضمن 
لألعضاء ، و ال أدل على ذلك من حيوية التفاعالت الجارية داخل فضاء الموقع،  المشتركة االهتمامات

 يوميا من قبل األعضاء. تعليق 5300 الموقع يحتضن للباحث  استناداإذ 

في ما يخص المعيار الرابع، فقد تحقق داخل فضاء المجموعة، إذ يستعمل األعضاء أسماء 
ن النوع االجتماعي و السن و الهوية، و بالتالي فإن منطق مستعارة تخفي ورائها المعلومات األولية ع

 النقاشات و التفاعالت االفتراضية ال يخضع العتبارات الهوية أو المكانة االجتماعية.

 على تركّز إذ ، التوجه أحاديةكانت  الحظنا أن أغلبها  و بعد التفاعل مع الدراسات الستة،
للمعايير  استجابتهاو التفاعالت الخطابية و مدى  اإللكتروني النقاش بنيات و خصائص و مضامين

 السياق كذا و ، الكلية التواصلية البيئة أهملت مقاربة بينما ، فقط الخاصة بشروط تحقق الفضاء العمومي
و التفاعلية  الخطابية الممارسات و اإللكترونية النصوصالعام ، إذ أن تحليل  االجتماعي و الثقافي
 الممارسات ال يكفي وحده، إذ ينبغي إستبصار النصوص استهالك و تلقي و بإنتاج المتعلقة

و المنظومة الثقافية و الرمزية التي تجري فيها هذه  اإلفتراضي التفاعل بعملية تحيط التي السيوسيولوجية
 التفاعالت.

 Constructingبعنوان ) Weiyu Zhang بأن الدراسة األولى أي دراسة الباحثة غير أننا نرى
and Disseminating Subaltern Public Discourses in China) (2006 كانت الدراسة التي )

من الدراسات القليلة جدا التي  وتعد من أهم الدراسات في مجالها، اعتمدنا عليها بشكل ركيزي، حيث 
الفضاء العمومي و دفعت بين التأصيل االبستيمولوجي و االستدالل االمبريقي في مقاربة ظاهرة  زاوجت

ومنهجيا، كما أنها نقلت مفهوم الفضاء العمومي من كونه ظاهرة تاريخية  نظريا تأطيرها إعادة نحو
(historical phenomenon )في ظل سياقات سوسيوتاريخية غربية مخصوصة إلى تصور  انبلجت

لشروط المطلوبة كوجود ( يمكن له التجسد في الواقع إذ ما توفرت اnormative conceptمعياري )
 وثقافتها ، و التعبير عن مختلف للمواطنة الفعلي الفضاءات المكانية أو السيبرانية التي تضمن التحقق

الجماعية ، و الحق في البروز للجميع، و تحلي الفاعلين االجتماعيين ببيداغوجيا التواصل  الحياة أشكال
الرأي اآلخر، و االنضباط بإستشراطات العقالنية النقدية و آليات الخطاب الحجاجي في مداولة  احترامو 

 الجزائري المجتمع هيكلية كما تتجلى لنا األهمية الدالة للدراسة في حقيقة أن مسائل الشؤون العامة.
للمجتمع بفعل المعياري  التأطير السياسي و غياب المشهد انغالق حيث من الصيني بالمجتمع شبيهة

غياب جمعيات المجتمع المدني و هزالة دورها إن وجدت و تراجع دور النخب الثقافية، و طغيان 
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العمومي داخل فضاءات الواقع  الفضاء استنبات العمومية، ما يجعل التصورات التقليدية على األمكنة
 الموانع. من بالكثير محكوما المجتمعين االجتماعي في كال
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 للدراسة النظري اإلطارالفصل الثاني: 
I  إبستيمولوجية و نظريةالفضاء العمومي ، رؤية 
I -1  مفهوم الفضاء العمومي 
I -1-1  الفضاء العمومي( عند يورغن هابرماسJürgen Habermas ) 
I -1-2 عندالعمومي  الفضاء ( حنة أرندتHannah Arendt) 
I -1-3 كيري  العمومي عند لوي الفضاء(Louis Quéré) 
I -1 -4 مارك العمومي عند جون الفضاء ( فيريJean-Marc Ferry ) 
I -1 -5 ناجت أوسكار عند العمومي الفضاء (Oskar Negt )كلوج ألكسندر  و (Alexander 

Kluge) 
I-2 العمومي الفضاء جينيالوجيا 
I -3 الديناميات و الخصائص ، العمومي الفضاء 
I -4 فعلال استراتيجياتو  إشتغال الفضاء العمومي آليات 
I -5 المجتمعي  االنعتاق و الدمقرطة سيروة و العمومي الفضاء 

II-  المقاربة الهامشية لمفهوم الفضاء العمومي 
II-1 مقاربة الفضاء العمومي الهامشي، الخصوصية النظرية و المعرفية 
II-2  تمفصالت، المسالك و الالفضاءات العمومية الهامشية  
II -3  طيبولوجيا الفضاءات العمومية الهامشية 
II -4 الهامشية العمومية المحكات المعيارية لتشكل الفضاءات 

III- الفضاءات المادية و الرمزية ضمن الجزائرية واقع تمثيلية المرأة 
III-1 حضور المرأة الجزائرية ضمن الفضاء العمومي الفيزيقي 

III-2  حضور المرأة الجزائرية ضمن فضاءات الميديا 
III-3   االجتماعي، المنفذ الرمزي البديل التشبيكأدوات 
IV - و التشظي تقنية لالستيعاب-والحيّز السيبراني و الفضاء العمومي، المسارات السوسي 
IV -1 الفضاء العمومي ، الشروط الموضوعية و إمكانات التجسيد 
IV -2  الفضاء العمومي  الحتضانالفضاءات السيبرانية كبيئة تمكينية 

IV 3 اإلكراهات و إمكانيات التجاوزبين  الفضاء العمومي االفتراضي  
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V -  نياداخل الفضاء السيبر النسائية االفتراضيةللهوية  وثقافيإنثروبتصور نحو 
V-1 مفاهيمي مدخل 
V-2 النسائية الهويات من جديدة أشكال النبالج جديدة ، إمكانيات الفضاء السيبراني   
V-3 النسائية االفتراضية الهوية إلى الواقعية الهوية من التحول مسارات 
V-4 الفرص الرمزيةرهانات و البين  انيالفضاء السيبر 

VI -  الفئات النسائية و رهان الفضاء العمومي الهامشياالجتماعيشبكات التواصل ، 
VI-1  المفهوم ، الخواص و السيرورة التكنولوجية االجتماعيشبكات التواصل : 

VI -2  الديناميات التواصلية للشبكات التواصل االجتماعي 
VI -3 النسائي الفعلي التبني و النسوي االكاديمي التمثل بين الجديدة االتصالية الوسائط 
VI -4 الهامشية الفضاءات العمومية استنبات في ،االجتماعي التواصل شبكات دور 
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 ـــــــــــــــــــــــــ النظري للدراســــــــــة: االطـــــار

I  إبستيمولوجية و نظريةالفضاء العمومي ، رؤية 

 تمهيد

I -1  مفهوم الفضاء العمومي 

I -1-1  الفضاء العمومي( عند يورغن هابرماسJürgen Habermas ) 

I -1-2 عندالعمومي  الفضاء ( حنة أرندتHannah Arendt) 

I -1-3 كيري  العمومي عند لوي الفضاء(Louis Quéré) 

I -1 -4 مارك العمومي عند جون الفضاء ( فيريJean-Marc Ferry ) 

I -1 -5 ناجت أوسكار عند العمومي الفضاء (Oskar Negt )كلوج ألكسندر  و 

(Alexander Kluge) 

I-2 الفضاء العمومي جينالوجيا 

I -3 الديناميات و الخصائص ، العمومي الفضاء 

I -4 المجتمعي  االنعتاق و الدمقرطة ةرسيرو و العمومي الفضاء 

 خاتمة 
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I -  إبستيمولوجية و نظريةالفضاء العمومي ، رؤية 

 تمهيد:

ُيعد مفهوم الفضاء العمومي في تصوره الكالسيكي أحد المفاهيم الرئيسية التي يرتكز عليها 
ة، في النظري أن نقدم في هذا المقام مدخال يشمل بعض االستخالصات ارتأيناصلب دراستنا لذلك 

ان لهم إسهام ابستيمولوجي ال يمكن على هذا المفهوم و ك اشتغلواشكل ُموجز، ألهم الباحثين الذين 
الحالية، و قد أوردنا  راهنتيهاتجاوزه في أي محاولة جادة لفهم ظاهرة الفضاء العمومي في 

 Hannahحنة أرندت )(، Jürgen Habermasيورغن هابرماس )التصورات النظرية لكل من  

Arendt) ،كيري  لوي(Louis Quéré) ،مارك جون ( فيريJean-Marc Ferry ) ،أوسكار 
 .كلوج ألكسندر  و( Oskar Negt) ناجت

الفضاء  اشتغالو تّشكل و  انبالجفي ذات السياق، قمنا بعرض جينالوجيا ألهم مسارات 
 و تعرضنا ألهم خصائصه وسوسيوتواصلية،  معرفية بخلفية ،و التحوالت التي عرفها العمومي
 و الدمقرطةبلوغ  سيرورةه و آليات فعله و اشتغاله، كما تطرقنا إلى أهم تقاطعاته مع ديناميات
  .المجتمعي االنعتاق
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I -1  مفهوم الفضاء العمومي 

I -1-1  الفضاء العمومي( عند يورغن هابرماسJürgen Habermas ) 

 الفيلسوف األلماني يورغن باسميرتبط مفهوم الفضاء العمومي و تقعيده االبستيمولوجي عادة 
 Strukturwandel der Öffentlichkeit)، حيث القى مؤلفه (Jürgen Habermas) هابرماس

Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft)1962  بعد
ترجمته من اللغة األلمانية إلى اللغة اإلنجليزية الكثير من التعليق و التعقيب والنقاشات الثرية و 
المثمرة ، و شمل العمل الكثير من المصطلحات المفتاحية في جل حقول المعرفة اإلنسانية و 

و تشظي الفضاء  رازدهااإلجتماعية. حيث قدم هابرماس في مؤلفه سردا سوسيوتاريخيا إلنبالج و 
العمومي البرجوازي الذي تأسس على الخطاب العقالني النقدي و النقاشات الجادة حول الشؤون 

 العمومي الفضاء لكلمة الدقيقة الغير الترجمة جراء وقع لبسا أن إلى اإلشارة تجدر و .115العامة
 األلماني اللفظ أن حيث ،(public sphere) اإلنجليزي اللفظ إلى( Öffentlichkeit) األلماني باللفظ
 (.publicity) اإلشهار حرفيا يعني

 من لمانياأل سوسيولوجيال و فيلسوفال ( Jürgen Habermas)  هابرماس يورغنو يعد 
 أبرز من يعتبرإذ  الراهنة ، الحقبة في السوسيولوجيا و الفلسفة و السياسية العلوم منظري أهم

 على نفسه فرضو قد  ،(Frankfurter Schule) النقدية فرانكفورت لمدرسة الثاني الجيل منظري
 (1950 -1949) غجوتنجين جامعات في درس ، بإمتياز واألروبي األلماني والثقافي السياسي المشهد

(Göttingen) زيورخ و(Zürich) (1950- 1951)، وبون ( (Bonn (1951-1955)، ونال 
 التناقض حول والتاريخ المطلق"  بأطروحته 1954 عاَم بونجامعة  من الفلسفة في الدكتوراه درجة

 The absolute and history: on the contradiction in Schelling's'' )ِشلينغ فكر في

thought ) .والديمقراطية العمومي الفضاء و والتواصل والتنوير الحداثة مواضيع عالجت كتاباته 
 االخالق و التيولوجيا و التأويليات و االجتماعية النقدية النظرية والتواصلية  الفلسفة و  التشاورية

 مجتمع نحو: مؤلفاته بين من.  متعددة إبستيمولوجية زوايا من اإلنسان حقوق و القانون و والحق
 ،التواصل(1974) االجتماعية الهوية ،(1968) كايديولوجية والعلم التكنولوجيا ،(1967) عقالني

                                                           
115

 Bohman, J.The Globalization of the Public Sphere. Philosophy and Social Criticism, 

vol.24,N.03.1998. p.201. 
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 الصريحة الفعل نظرية ،(1976) االجتماعي التفاعل براجماتيات ،(1976) المجتمع وتطور
 بين ،(1985) للحداثة الفلسفي الخطاب ،(1983) التواصلي والفعل األخالقي الوعي ،(1981)

 التواصل براجماتيات ،(1992) والديمقراطية القانون جدل لنظرية مساهمات: والمعايير الحقائق
 .(2006) المنقسم الغرب  ،(1998) والدين العقالنية ،(1992)

و يعتبر التصور النظري الهابرماسي حول الفضاء العمومي تصورا داال و مهما جدا 
لمساعدتنا على فهم الميديا و دورها في تشكيل الديمقراطية و مختلف أشكالها و مساقاتها و معانيها، 

 انتظاماية و النظرية األكثر كما يعتبر تنظير هابرماس للفضاء العمومي من االنتاجات اإلبستيمولوج
 و تكامال المتوفرة لحد الساعة في هذا المجال.

و  استلهاماالعمومي من المفاهيم النظرية األكثر حضورا و تداوال و  كما يعتبر مفهوم الفضاء
و اإلنسانية و على  االجتماعيةمقاربة داخل األدبيات النظرية في جل تضاريس حقول المعرفة 

رأسها حقل الدراسات التواصلية ، إضافة إلى أنه من المفاهيم التي ُيستعان به عادة في الخوض في 
النقاش النظري حول الديمقراطية و الدمقرطة و التمكين السوسيوسياسي و المواطنة و الفعل 

 نقطة اإلبستمولوجية و نظريةمن الناحية ال  العمومي الفضاء مفهوم يمثل و . االجتماعيالسياسي و 
 العقالنية وهي ، العمومي الفضاء عن فصلها يمكن ال التي و ، المتشابكة المفاهيم من لجملة التحام

 116.التداولية الديمقراطية و التواصلية

 the project ofو ينخرط عمل هابرماس في سيرورة سعية لتطوير مشروع التنوير )
enlightenment يث تسود بناء الفضاء العمومي بمعاييره النموذجية ، ح( عن طريق إعادة

يستبعد العقل األداتي ، و يحكم العقل النقدي الذي يمثل أفضل التقاليد العقالنية المعيارية ، و 
 .117الديمقراطية

( تركز بشكل حيوي على العقالنية Neo-Kantianو يتبنى هابرماس مقاربة نيوكانطية )
( ، social emancipation) االجتماعيب للتحرر ال ينض( generatorكمفعل و مولد )

فهابرماس ينظر للفضاء العمومي كمساحة حاضنة لألفراد الذي يدخلون في نقاشات تحت راية 
                                                           
116

 Dahlgren, Peter.The Internet, Public Spheres, and Political Communication: 

Dispersion and Deliberation. Political Communication,vol 22,2005. pp.147-162.   
117

 Poster, M.CyberDemocracy: Internet and the public sphere.1995                        

Retrieved August 28, 2016, from http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html.  

http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html
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(، و يقومون communicative rationalityلقواعد المعيارية  العقالنية التواصلية ) االنصياع
العمومية و شواغل الشأن العمومي  من أجل البحث عن بتبادل األطروحات و الرؤى حول الشؤون 

الصالح العام ، و ينتج عن هذه العملية في المحصلة تشكل الرأي العام ضمن سيرورة ديمقراطية 
صحية و حيوية، و بذلك يلعب الفضاء العمومي دور جوهريا في توفير منتديات و مساحات 

 the democratic) البناء الديمقراطي للمجتمعلعمليات النقاش و تبادل اآلراء التي تهدف إلى 
construction of society)118. 

 bourgeoisو قد طور هابرماس موشورا نظريا لما أسماه بالفضاء العمومي البرجوازي )
public sphere باستنباتو الثقافية التي سنحت  االجتماعية(، لتحليل و توصيف البنى و اللبنات 

 modus) اشتغالهألنشطة و األدوار الوظيفية التي أداها و نظام الفضاء العمومي و كذا ا
operandi119( و تحوالته السوسيوسياسية. 

التي  االجتماعيةو قدم هابرماس سبرا نظريا متكامال و دقيقا للفضاء العمومي و السيرورات 
ويا عن ال تنفصل عض ارتباطيةأنتجته مرتكزا على تصور بنيوي يتمثل الفضاء العمومي كنتيجة 

 120.التي أفرزته االجتماعيةالسيرورة الثقافية و 

و يمثل الفضاء العمومي بالنسبة لهابرماس مساحة مشيدة بكيفية بين ذاتوية 
(intersubjectively و بوساطة سيرورات لغوية و خطابية من قبل فاعلين )اجتماعيين 

فبوساطة األفعال الكالمية و الخطابية ينتج الفضاء العمومي مواقف و آراء تسهم في  .121ملتزمين
العامة وفقا للتراضي و التوافق المجتمعي ، و في الظروف المثالية يعد الفضاء  الشؤونمناقشة 

العمومي مصدرا شرعيا إلنتاج الرأي العام الضروري و المطلوب إلعطاء خاصية الشرعية للسلطة 
 .122يمقراطية صحيةفي أي د

                                                           
118

 Susen, Simon.Critical Notes on Habermas’s Theory of the Public Sphere. 

Sociological Analysis, 5(1).2011.p.97. 
119

 Kahn, R., & Kellner, D.New media and internet activism: From the'Battle of 

Seattle'to blogging. New media & society, 6(1).2004.pp.87-95. 
120

 Thompson, John B. The media and modernity: A social theory of the media. 

Stanford University Press, 1995.p.71. 
121

 Susen, Simon.Op. cit.p.57. 
122

 CAMMAERTS, Bart. Critiques on the participatory potentials of Web 
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لمنظور هابرماس فإن الفضاء العمومي يلعب وظائف متعددة على رأسها توكيد  استناداو 
، إذ الشرعية الجمعية يجب أن تستلهم من رحم الفضاء  سياساتهشرعية النظام السياسي و سلطه و 

الشرعية هي العمومي ، و المسلك الوحيد الذي يمكن أن يحوز فيه أي نظام سياسي ديمقراطي على 
 السياسية النظم ديمقراطية مدى فإن بذلك و .123النقاش و التداول العمومي داخل الفضاء العمومي

 .العمومي الفضاء داخل النقاش فرص توفير على قدرتها في تتجلى

الفضاء العمومي بمثابة الميكانيزم الوسائطي الذي يتموسط بين المجتمع وبين نظمه  و يعد
 يهدف العمومي فالفضاءالجماعية.   لإلدارةالسياسية و اإلدارية و التنفيذية، كما أنه ميكانيزم عاكس 

 قبل من محاسبة و مساءلة محل السلطة جعل و الدولة و المجتمع بين تحقيق الوساطة إلىأساسا 
 (.publicity) العمومي اإلشهار طريق عن المجتمع

( و المجال privateيعد الفضاء العمومي بمثابة جسر رابط بين المجال الخاص )  و وظيفيا
. 124( ، حيث يبقي السلطة السياسية في تواصل مع المجتمع و متطلباته و تطلعاتهpublicالعمومي )

المجتمعات الحديثة، فهو يحتضن المشاركة السياسية و الفضاء العمومي هو بمثابة مسرح ضمن 
. فالفضاء العمومي ليس فضاءا 125عن طريق آلية النقاش، و يتوج بتشكيل رأي عام جماعي

.و 126كاألسواق ، فهو ليس فضاءا للبيع و الشراء ، و لكنه فضاء للنقاش و التداول اقتصاديا
( لعقلنة institutional mechanismبالمجمل فإن الفضاء العمومي يمثل ميكانيزم مؤسسي )

 127.ممارسات السلطة السياسية و جعلها محل مراجعة من قبل األفراد

نشأة الفضاء ل ممهدة Habermasو يمكن إيجاز أهم التحوالت التي اعتبرها هابرماس 
التحول من األنظمة السياسية واالقتصادية ذات الحكم الفردي -بصورة تمهيدية هي : العمومي 

                                                           
123

 Benhabib, Seyla. Situating the self: Gender, community, and postmodernism in 

contemporary ethics. Psychology Press, 1992.p.87. 
124

 Fraser, Nancy.Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually 

Existing Democracy. in Craig Calhoun, ed., Habermas and the Public Sphere. Cambridge, Mass.: 

MIT Press,1992. P.57. 
125

 Asen, Robert. What puts the “counter” in counterpublic?. Communication Theory, 

Volume 10, Issue 4.2000.p.444. 
126 Fraser, Nancy. Op. cit.p.59. 
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نشأة المؤسسات - تطور الطباعة كأسلوب لالتصال داخل المجتمع.- إلي الدولة الرأسمالية. المطلق
  .128التي تسمح لألفراد في األنظمة الرأسمالية الجديدة بأن يتقابلوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض

 االجتماعيينو تتجلى خاصية الخطاب النقدي العقالني للفضاء العمومية في قدرة الفاعلين 
(social actors( على اإللتحام في نقاشات بينذاتية )intersubjective discussion موجهة نحو )

 .129(normative regulationالتعاضد الجمعي و التنظيم المعماري )

( هو الحيز الذي يحتضن النقاش العام ، فهو المجال Public sphereالفضاء العمومي )و 
الفضاء يعرف تبادالت  هذا يعرف والضروري لتبلور مسارات الديمقراطية التداولية   االجتماعي

عقالنية ونقدية بين الذوات التي تسعى إلى بلوغ التوافق واإلجماع حول القضايا التي تتصل 
 . 130بالممارسة الديمقراطية في أبعادها السياسية و اإلجتماعية

المساحات التي فيها يقوم األعضاء بتناول ما هو تلك  –بشكل عام  –و الفضاء العمومي 
يفضلونه، ويصلون لتوافقات حول قضايا و متطلبات العيش ، و هناك ثالثة مظاهر تمّيز الفضاء 
العمومي أولها أن المشاركة فيه مفتوحة، وثانيها أنه يسـاوي بين مواقع وأدوار األطراف المشاركة 

االقتصاديـة، وثالثها أن أية قضية فيه تكون قابلة فيه بصرف النظر عن أوضاعهم االجتماعية و
 131.(debatableللنقاش )

ليس من  معياريالفضاء العمومي بأنه مجتمع افتراضي أو  Habermasعّرف هابرماس  و
تواجد في مكان معروف أو مميز )في أي فضاء(، فهو مكون من مجموعة من ي أن الضروري

األفراد لهم سمات مشتركة مجتمعين مع بعضهم كجمهور, ويقومون بوضع وتحديد احتياجات 

                                                           
128

 Habermas, Jürgen, & Craig, Calhoun.Habermas and the public sphere. Habermas 

and the public sphere.Cambridge, MIT Press,1992, P.42. 
129

 Susen, Simon. Op. cit.p.48. 
130

 Leys, Colin.The Public Sphere and the Media. Socialist Register. Vol.35.1999.p. 314. 
 وأحداث قضايا عن واالجتماعية السياسية التعبيرات لتقديم العام المجال خصائص ، هشام ، المقصود عبد  131

 الثاني الجزء ، العصر وتحديات واإلعالم األسرة"  األول العلمي المؤتمر ، الجديد اإلعالم وسائل في العامة الشئون
 .14.ص.2009. القاهرة جامعة ، اإلعالم كلية ، فبراير ،
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من خالل السلوكيات والحوار، والتي تسعى للتأكيد  واالتجاهاتالمجتمع مع الدولة، فهو يبرز اآلراء 
  .132لة وهو شكل مثاليعلى الشؤون العامة للدو

( Encyclopaedia of the Social Sciences) االجتماعيةو عرفته موسوعة النظرية 
و يشكل الفضاء  العامة،على أنه ذلك الفضاء المرتبط بالحوار الفكري حول السياسة و الشؤون 

للمشاركة السياسية ، و تشكيل اآلراء و األفكار، و أشكال الخطاب األخرى .  العمومي ساحة
فالفضاء العمومي يتجسد كساحة يأتي إليها األفراد من أجل الدخول في حوار و جدل حول األفكار 

 .133المرتبطة بالدولة أو السياسة

ة حيث يتجمع بأنه منطقة داخل الحياة االجتماعي( Wikipedia)و تعرفه موسوعة ويكيبديا 
الناس معا ويناقشون بحرية المشكالت المجتمعية بعد أن يحددوها، ومن خالل مناقشاتهم يؤثرون 

( يجتمع فيه األفراد والجماعات ليناقشوا Discursiveعلي الفعل السياسي، و هو فضاء خطابي )
 134.األمور ذات األهمية بالنسبة لهم ، للوصول إذا كان ذلك ممكنا إلى حكم عام

( سوسيوتواصلية ، تقوم على التبادل الحر و البناء Infrastructureأنه بنية تحتية )كما 
ونقل  و اآلراء ، و التداول حول الشواغل العامة ، و تسهم في تشكيل ارادة عامة توافقية ، لألفكار

واص و هذه االرادة الى دوائر صنع القرار السياسي و االجتماعي . و هو حلبة يقوم فيها أفراد خ
 مستقلين عن سلطة الدولة، بالدخول في تشاور نقدي عقالني حول القضايا ذات األهمية المشتركة.

كثقل موازي للسلطة السياسية ، تجسد في فضاءات مكانية ويتبلور   Habermasو يعده هابرماس 
 عن طريق االتصال المباشر و المواجهي .

( منذ أن Public Sphereالفضاء العمومي )و قد تم إحياء النقاشات المعرفية حول مفهوم 
 Structuralبنشر كتابه العمدة : التحول البنيوي للفضاء العمومي " Habermasقام هابرماس 

Transformation of the Public Sphere  م، وكان قد سبق نشر هذا الكتاب 1989" وذلك عام
                                                           

 الحراك في المشاركة على األردنيين المواطنين تحفيز في االجتماعي التواصل مواقع دورحاتم سليم العالونة،   132
 .2012،ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع العشر، جامعة فيالدلفيا.الجماهيري

133
 International Encyclopedia of the Social Sciences.Public Sphere.                                  

Retrieved May 20, 2017  From  http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-

social-sciences-magazines/public-sphere  
134

 Wikipedia.Public sphere. Retrieved August 04, 2016, 

From: https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sphere  

http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/public-sphere
http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/public-sphere
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74 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ النظري للدراســــــــــة: االطـــــار

ارتبط بالترجمة اإلنجليزية التي صدرت  م، ولكن ذيوع المفهوم وانتشاره1961باللغة األلمانية عام 
 1989.135عام 

إلى فضاء بالدرجة األولى فضاء العمومي يحيل تصور هابرماس لل القول أن  مجملو 
مسلكية  و العقالني النقاش ضمن أطرأفراد مستقليين و متنورين  تفاعلتواصلي خطابي يتشكل من 

. فالتواصل وازن و مؤثرعن هذا النقاش الى فعل سياسي  يتولدما  ترجمةالتداول و تبادل اآلراء و 
العمومي الذي يجري داخل المجال العام يسهم بطريقة فاعلة في تقليل وضبط استفراد السلطة 
السياسية بميكانيزمات أخذ القرار العمومي ، كما أنه يوسع من مشاركة األفراد التأثير على الحياة 

  الصحي. الديمقراطيالفعل  و يؤسس إلستنباتالعامة ،

I -1-2 عند العمومي  الفضاء( حنة أرندتHannah Arendt) 

( من اإلسهامات المفتاحية لفهم الكثير من Hannah Arendtتعد إسهامات حنة أرندت )
 136.المفاهيم السوسيوسياسية الجوهرية كالحرية و المشاركة و الفضاء العمومي و الفعل السياسي

وباحثة و  سياسية فيلسوفة (1975 ـ 1906) (Hannah Arendt) حنة أرندتو تعد 
 و نالت( Marburg)ماربورغ  بجامعة  في قسم الفلسفة أصل يهودي، درست ألمانية من منظرة
هيدلبيرغ  جامعة من (Karl Jaspers) ياسبرز كارل إشراف تحت الفلسفة في الدكتوراه شهادة

(Heidelberg ) .إلى ثم باريس إلى النازيين من الهروب في 1933 عام صيف في نجحت 
السياسي  نشاطها بدأت و جامعية ومحاضرة لغوية ومراجعة كصحفية، هناك عملت حيث نيويورك،
 بناء إعادة لمنّظمة تنفيذّية ومديرة اليهودّية، العالقات مؤتمر في للبحوث مديرة عملتكما هناك ، 

الباحثين و  أهم بين من المجاّلت. تعد أرندت عديد تحرير في وساهمت بنيويورك، اليهودّية الثقافة
و الهوية و الدولة و الحرية و الديمقراطية  إشتغلوا على إشكاليات الحداثة الذين المعاصرين الفالسفة

 و الثورة و العنف و اإلستبداد السياسي و اإلجتماعي و الشمولية و السلطة.  من بين مؤلفاتها: 

                                                           
135

 Schneider, Steven M. Expanding the Public Sphere through  Computer-Mediated 

Communication: Political  Discussion about  Abortion in a  Usenet Newsgroup.  

DoctoralDissertation in Political Science,  Massachusetts: MIT. 1997.p.19. 
136

 Thuma, Andrea. . Hannah Arendt, Agency, and the Public Space.2011. In: 

Modernities Revisited, ed. M. Behrensen, L. Lee and A. S. Tekelioglu, Vienna: IWM 

Junior Visiting Fellows’ Conferences, Vol. 29.2011. 
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The Origins of Totalitarianism(1951), The Human Condition (1958), Die 

ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus (1958), Reflections on Little 

Rock (1959), Between Past and Future: Six exercises in political thought (1961). On 

Revolution (1963), Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil 

(1963), Men in Dark Times (1968), On Violence (1970), Crises of the Republic: 

Lying in Politics; Civil Disobedience; On Violence; Thoughts on Politics and 

Revolution (1972). 

ى، إذ ترى أن الفرد يتمتع بالحرية و هو يترجم و تتمثل أرندت الفضاء العمومي بكيفية أخر
حريته عن طريق قيامه بجملة من األفعال و التفاعالت داخل فضاءات مشتركة مع اآلخرين بفضل 
خاصية التواصل ، فالتواصل هو العنصر الموجد لكل التفاعالت الممكنة داخل الفضاءات 

الفعل السياسي و اإلجتماعي هو ( و هي الفضاءات العمومية. و shared spacesالمشتركة)
تحقيق الحرية عن طريق التفاعل مع اآلخرين داخل حلبات الفضاء العمومي المشتركة . فالفضاء 

 العمومي يتيح لألفراد مسرحا للتفاعل و النقاش و التواصل مع أندادهم.

الفرد و ( في حلبات الفضاء العمومي يؤكد أنطولوجية visibilityو تجزم أرندت بأن الظهور )
كينونته اإلجتماعية و السياسية ، فهي ترى بأن الفضاء العمومي هو بمثابة منصة للظهور 

(platform of coming into view يستغله األفراد للتعبير عن ذواتهم ، كما أن هذا الفضاء )
الفضاء ( على الحياة اإلجتماعية ، و يعزز هذا durability( و اإلستدامة )realityيضفي الحقيقة )

التفاعل الحاصل بين األفراد و يؤطر أفعالهم. فظهور األفراد داخل الفضاء العمومي هو عامل 
 incarnation( لهم ، كما أنه عامل محقق لهويتهم و مجسد لها )empowering elementممكن )

of identity.) 

سانية هي إذ يرى أن الحقيقة اإلن Jerome Kohnو تتوافق تصورات أرندت مع الفيلسوف 
( ، فاألفراد يظهرون ليأكدون ذواتهم ، فعن طريق الظهور للجمهور visibilityالظهور أو التمظر )

(، فهوية الفرد تتحقق بالظهور للعلن ، إذ أن إظهار الهوية visibleالعام يصبح الفرد مرئيا )
(identity revealingال يمكن أن يتحقق في الخفاء أو بعيدا عن أنظار اآلخر ) ين ، و لكن فقط
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. و يعد إظهار 137أمام أعين اآلخرين يمكن للفرد إستعراض ذاته و التأكيد على هويته بكل أبعادها
( . فحسب أرندت الفرد يتمكن من identity performanceالذات جزءا جوهريا من أداء الهوية )

بشكل علني  عيش هويته و التعبير عنها بالمعنى األكمل فقط من خالل عرضها على اآلخرين
(publicly داخل فضاء مشترك و هو الفضاء العمومي ، و ظهورها داخل هذه الفضاء هو )

( . و في agencyبالمحصلة واحد من الفواعل األساسية للتمكين و الوصاية على الذات أو الوكالة )
سيرورة  هذا المقام ترى أرندت أن القدرة على التفاعل و التواصل مع اآلخرين هي التي تفعل أي

 تهدف إلى الوصاية على الذات. 

و بالمقابل ينجم عن اإلقصاء من الفضاء العمومي أشكال متعددة من الالمساوة و التهميش و 
الذات على إمكانات  على إعتبار اآلخرين أدنى مرتبة و أقل حقوقا.و تتوقف الوكالة و الوصاية

 الفرد على الفعل و التفاعل و التواصل .

( و أن يصبحوا ذوات public visibilityومي يتيح لألفراد الظهور العلني )فالفضاء العم
( ، لذلك ينبغي أن يتأسس هذا الفضاء على التواصل و التشارك العادل و أن public selfعمومية )

-under( أو غير مفعلة )hidden( حتى ال تبقى الهويات مخفية )accessibleيكون متاح البلوغ )
performed.) 

 facilitator ofرى حنة أرندت أن الفضاء العمومي هو رافعة ممكنة للوكالة على الذات )و ت
agency( فهي تربط بين اإلشهار العمومي ، )publicness( و الوكالة على الذات )agency .)

فالمرأة حين تظهر و تلج إلى الفضاء العمومي فإن هذا يعني أنه تم اإلعتراف بها كفاعل كامل 
متساوي مع اآلخرين. و الفضاء العمومي الديناميكي حسب أرندت هو الفضاء الذي يتيح  الحقوق و

( و أن تكون مرئية و ظاهرة لآلخرين و مسموعا لها و public selfللمرأة أن تكون ذات عمومية )
 قادرة على التعبير عن هويتها و ذاتها .
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I -1-3 كيري  العمومي عند لوي الفضاء(Louis Quéré) 

مدير و يشغل حاليا ،  ينفرنسيال من أهم السوسيولوجيين (Louis Quéré)يعد لوي كيري 
مدير لمعهد مارسيل موس كما إشتغل سابقا ك ،(CNRS)العلمي  للبحث الفرنسي الوطني المركز

(l'Institut Marcel Mauss) ، علم اجتماع تدور أبحاثة و دراساته ضمن نسق واسع يشملو 
العمل، نظرية الفعل اإلجتماعي ، نظرية المعرفة إبستيمولوجيا العلوم اإلجتماعية و كذا قضايا 

 Jürgen)السياسة الدولية الراهنة ، و تتأثر إسهاماته بشكل جلي بتنظيرات يورغن هابرماس 

Habermas) غادامير ، وأعمال(Georg Gadamer)  الهرمنيوطيقا  و التأويلياتفي مجال
(l'herméneutique) ، من بين مؤلفاته :  و 

Jeux interdits à la frontière. Essai sur les mouvements régionaux (1978), Des 

Miroirs équivoques. Aux origines de la communication moderne(1982), La 

sociologie à l'épreuve de l'herméneutique. Essais d'épistémologie des sciences 

sociales(1999), L'ethnométhodologie:une sociologie radicale (2000), Dynamiques 

de l’erreur )2009). 

 المجتمعات في السيما ملحوظا تطورا شهد العمومي الفضاء أن كيري لوي يرىو 
 من جعل ما وهو اليومية حياتهم وفي الناس عامة بين متداوال ، حتى بات المصطلح  الفرانكوفونية

 نظرياته أن ورغم. صرف سياسي لحقل منطلقا كان أن بعد سوسيولوجية بحث مادة المصطلح هذا
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 معايير ضبط على عمل أنه يرى إذ هابرماس نقد في كيري يتردد لم الهابرماسي الفكر من نابعة
 التصاقه إلى إضافة البرجوازيين خالل من تاريخية مقاربة على معتمدا العمومي للمجال محددة

 تحديد مجال في بالغرض تفي ال أضحت األمر واقع في وهي الكالسيكية الماركسية بالمقاربة
 فضاء إلى اسياسي افضاءكونه  من تحولقد  مجال فهو وبالتالي. العمومي بالمجال المتعلقة المفاهيم

 .سوسيولوجي

اإلطالل على المشهد و بالنسبة لكيري فالفضاء العمومي هو فضاء للبروز و الظهور و 
العمومي ، و الظهور يكون بوساطة آليات اإلشهار العمومي الذي يتشكل أساسا من بعدين ، بعد 

 dimension représentative et( و بعد تمثيلي بصري )dimension discursiveخطابي )
visuelle( و رمزي ، فالفضاء العمومي هو بالدرجة األولى فضاء ميديائي )espace 

médiatique و بذلك يختلف عن البنية و الطبيعة التي تصورها هابرماس ، حيث رأى أنها ، )
أساس الفضاء العمومي و هي الصبغة المثالية و المعيارية .فالفضاء العمومي حسب تصور كيري 
النظري هو عبارة عن حقيقة إجتماعية تتأسس على أبعاد رمزية و تمثيلية و تتمظهر ضمن 

 ة و سوسيومكانية و حتى ميديائية ، و بواسطة ممارسات ثقافية و سوسيولوجية. فضاءات فيزيقي

( حسب تعبير كيري، جهاز لتمثيل و dispositifإذ أن الفضاء العمومي عبارة عن جهاز )
( و un mécanisme facilitateurتمثل الجماعة ضمن سيرورة رمزية، فهو ميكانيزم مسهل )

( لألفراد و visibilitéو الظهور فيها ، إذ أنه يمنح خاصية البروز)ممكن لولوج الحياة العمومية 
 leالقضايا و الموضوعات المتختلفة. فالظهور في الفضاء العمومي هو بمثابة اللحظة التأسيسية )

moment fondateur لألحداث و الفعاليات و حتى األفراد ، فاألفراد يكتسبون أنطولوجيتهم )
( بمجرد الظهور في الفضاء العمومي و socialtéومية و إجتماعيتهم )العمومية أو ذاتهم العم

 . 138التجلي أمام الجهمور العام

( تتأسس و تشيد على le dynamisme de l’apparitionفدينامية الظهور و البروز )
( لألحداث la construction sociale( و على البناء اإلجتماعي )visibilitéفينومولوجيا الظهور )
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مخصوصة في  )modalité( لظواهر و األفراد و الفاعلين ، فالفضاء العمومي يتفرد بأنموذجيةو ا
 .139التفاعل اإلجتماعي العمومي و في تمثيل األحداث

و يستند كيري في مقاربته للفضاء العمومي إلى التصورات النظرية لغوفمان ، الذي يرى 
 la scénaretie deلألشخاص و األحداث )بدوره أن الحياة اإلجتماعية هي عبارة مسرح مشهدي 

la vie sociale فالفاعلون اإلجتماعيون و األفراد يعيشون جزءا كبيرا من حياتهم و تجربتهم ، )
( common perception( و اإلدراك المشترك )receptionاألنطولوجية ضمن وسط من التلقي)

المسرح المشهدي دورا إستراتيجيا و  نحو بعضهم البعض و نحو أفعالهم و تصرفاتهم ، و يلعب هذا
  داال في ظبط بوصلة السلوكات و تأسيس العالقات و صياغة و تشكيل الهوية الفردية و الذات

(self) ( كحقيقة تفاعلية و بينذاتويةintersubjective).140 

فالفضاء العمومي الراهن لم يعد يقتصر على كونه حلبة لنقاش مسائل و قضايا الشأن العام و 
ال منصة لتشكيل الرأي العام و صياغته و مسرحا لتجلي القضايا و األحداث السياسية، فلقد أضحى 

 (.événementsالفضاء العمومي ساحة رمزية لتجلي األحداث و األشخاص و الوقائع )

فالفاعلون اإلجتماعيون يسجلون حضورهم داخل الفضاء العمومي عن طريق اإلشهار و 
ا لآلخرين ، فالذات من الناحية العملية ال توجد قبل إظهارها و تمظهرها إظهار الذات و تجليته

 داخل المشهد العمومي و بكيفيات و أنماط بصرية و رمزية و خطابية .

 أو إقصائي عائق أي دون البلوغ و الولوج متاح و مشترك مجال هو العمومي والفضاء
بينذاتواي مشترك يقوم على أساس فينومولوجيا ، و الفضاء العمومي هو بمثابة مجال  إحتكاري

هو ميكانيزم تعاضدي جمعي للتواصل و الفعل  عندي لوي الظهور ، و بالمحصلة فالفضاء العمومي
و يتأسس على اإلظهار و اإلدراك و تلقي اإلظهار ،إذ أن الفضاء العمومي يقوم على فينومولوجية 

 الفضاء داخل إبراز الهويات و األحداث، و التفاعلالحقيقة اإلجتماعية و الوساطات العمومية و 
  .  المتلقى العام الجمهور و الظهور سيرروة و الفاعلين من يتكون العمومي
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I -1 -4 مارك العمومي عند جون الفضاء ( فيريJean-Marc Ferry ) 

 ينفرنسيال من أهم الفالسفة  ( -1946)ماي  (Jean-Marc Ferry)جون مارك فيري يعتبر 
 l’Université deعلى شهادة الدكتوراة من جامعة لوزان السويسرية ) تحصل ،ينمعاصرال

Lausanne ،)الحرة ) بروكسل درس العلوم السياسية و الفلسفة بجامعةL'Université libre de 

Bruxelles و يشغل حاليا كرسي تدريس الفلسفة األوروبية بجامعة نانت الفرنسية )(l'Université 

de Nantes) عضو بالمرصد األوربي للسياسات الجامعية ) كما أنهl’Observatoire 

Européen des Politiques Universitaires ) كتابا ، و يعد أول من  30، ألف ما يزيد عن
من األلمانية إلى الفرنسية ، تتركز أعماله  هابرماس ترجم أعمال الفيلسوف األلماني يورغن

( و Kantديمية في السوسيولوجيا السياسية و الفلسفة األوربية المعاصرة و فلسفة كانط )األكا
السياسة الدولية و حقوق اإلنسان و قضايا الهوية و المواطنة و إشكالية الدولة الظواهر المرتبطة 

 ببروز اإلتحاد األوروبي المستقبل األوروبي المشترك ، من بين مؤلفاته : 

Habermas. L’Éthique de la communication (1987), Les Puissances de 

l’expérience)1991(, Discussion sur l’Europe)1992(, L’Allocation universelle. Pour 

un revenu de citoyenneté)1995(, L’Éthique reconstructive)1996(, La Question de 

l’État Européen)2000(, De la Civilisation. Civilité, Légalité, Publicité (2001), 



 

81 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ النظري للدراســــــــــة: االطـــــار

Valeurs et normes. La question de l’éthique )2002(, Les Grammaires de 

l’intelligence )2004(, Europe, la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale 

)2005(, L’École au défi de l'Europe. Médias, éducation et citoyenneté postnationale 

(2006), La république crépusculaire (2010), La Religion réflexive (2010). 

 فلسفة حول و إنتاجاته المعرفية ( Jean-Marc Ferry) فيري مارك جان نظريات و تدور
 االتحاد حول وأعمال اشكاليات عدة وطرح ، العمومي المجال في السياسي الواقع وتأثير التواصل
 ،البورجوازي الوسط في ومثيله اليوناني المجتمع في العمومي المجال حول له دراسة وفي األوربي

 العامة شؤونهم ليتداولون يجتمعون الناس كان حيث العام للنقاش (agora) ساحة على ركز
 في العمومي الفضاء أن يعتبركما و   (netteté) ، بالنقاء يتسم مجاال ويعتبره بينهم فيما والسياسية

 دراسته في فيري ينفي وال( Publicité" )العمومية"ب يتسم  سياسي فضاء هو البورجوازي المثال
 المجال تداخل على ركز وقد.  الديمقراطي الواقع أفرزها العمومي المجال من أخرى نماذج ظهور

 ما وهو التكنولوجية والوسائل الصحيحة والعلوم كاالتصال أخرى مجاالت مع السياسي العمومي
 أراد الذي هابرماس عكس على( démocratie participative) التشاركية الديمقراطية يدعم

 .141نظره في األصيلة التداولية الديمقراطية مهد اليوناني المثال إلى العودة

 و األفكار إلشهار ديناميكية منصة بمثابة يعد العمومي الفضاء أن فيري مارك جون يرى و
 اإلطار ذلك هو العمومي فالفضاء 142.تمثلها آليات و ةاإلجتماعي األحدث و األطروحات و اآلراء

 فهو ، الثقافية و السياسية و اإلجتماعية لألحداث اإلعالمي التمثيل عملية يحتضن الذي الميديائي
األفكار و اآلراء و األحداث  على الضوء تسلط التي و اإلعالم وسائط تشكله وسائطي مجال

اإلجتماعية ، و يشتمل الفضاء العمومي على هذا النحو األحداث و اآلراء و التفاعالت التي تتجلى 
في الفضاء اإلعالمي عندما تعالجها وسائل اإلعالم التي يتعرض لها الجمهور العام ، و هكذا 

 143.لها ذاتهافالفضاء العمومب هو المنظومة التي تتمثل الجماعة من خال
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 Martine Paquette. La production médiatique de l’espace public et sa médiation du 

politique.Communication. vol.20.N.01.2000. 
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 NEVEU, Érik. Les sciences sociales face à L’Espace public, les sciences sociales 

dans l’espace public,dans Isabelle PAILLIART )dir.(, L’Espace public et l’emprise de la 
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شهد توسعا أفقيا و عموديا ، و ال يمكن إختصاره  العمومي الفضاءأن  Ferryو يعتبر فيري 
في الفضاءات التي يتواصل فيها المجتمع مع ذاته فحسب ، ألن الفضاء العمومي هو كذلك المجال 
الذي يتواصل فيه مجتمع ما مع المجتمعات األخرى )التوسع األفقي (. و من جهة أخرى فإن 

تجسدت في ظهور قضايا و أحداث و  الفضاء العمومي الوطني عرف كذلك تحوالت حاسمة
 .144شخصيات ومسائل ذات طابع شخصي و حميمي )التوسع العمودي(

 

 

 

I -1 -5 ناجت أوسكار عند العمومي الفضاء (Oskar Negt )كلوج ألكسندر  و 
(Alexander Kluge) 

هابرماس Oskar Negt & Alexander Klug (1993 )  األلمانيان إنتقد كل الباحثان
المتعالية و إبتعاده عن الواقع اإلجتماعي و تعقيداته ، و يرى الباحثان أن  الفضاء العمومي  لمثاليته

هو مجال مركب جماعيا و يعبر عن اإلرادة الجماعية و عن الهوية الجماعية و الذات الجماعية ، و 
البروليتاري  يتسم بالتعاضد و الترابط النسيجي بين مكوناته و أعضائه ، و قد تولد الفضاء العمومي

كرد فعل رافض و مقاوم لهيمنة الفضاء العمومي البرجوازي الذي يخدم حصريا مصالح الطبقة 
البروليتاري  العمومي البرجوازية و يطيل من وجودها و يضمن سيطرتها ، و ال يتسم الفضاء

عبارة ( بالطابع التأسيسي ، إذ أنه في المقام األول Negt( )Klugeبحسب التصوري النظري ل )
عن نوع من اإلنتظام الذي يحوي عناصر إجتماعية متجانسة تسعى نحو بلوغ أهداف و غايات 

أن هابرماس قد أهمل وجود فضاءات   Oskar Negt & Alexander Klugو يرى  مشتركة .
عمومية موازية للفضاء العمومي البرجوازي ، و هي فضاءات واكبت الفضاء العمومي المهيمن و 
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ت خطابا إيديولوجيا و رمزيا و ثقافيا مغايرا ، و على  رأسها الفضاء العمومي عادته و تبن
 .145(Proletarian public sphereالبروليتاري )

و قدما الباحثان تعريفا مغايرا للفضاء العمومي الذي طرحه هابرماس ، حيث يتمثل الباحثان 
 horizon of organizing socialالفضاء العمومي كأفق لتنظيم التجارب اإلجتماعية )

experience و هو مجال يشتمل على منظومة مركبة من تعاضدات المجتمع و مصالحه و ،)
 146.توافقاتع و صراعاته و عالقات القوة و النفوذ

بأن راهنية مفهوم الفضاء العمومي البروليتاري أنه  Miriam Hansen و ترى الباحثة 
غير البوصلة البحثية للتنظير في ظاهرة الفضاء العمومي من زاوية تاريخية تتمثل هذا الفضاء 

( و روحه، إلى رؤية enlightenmentبكيفية مثالية و مجردة على أنه تجسيد لمشروع التنوير )
 .147( تشتمل على خطابات متصارعة و متنافرةheterotopiaتتمثل هذا الفضاء كهيتروتوبيا )

أنه من الناحية النظرية و المنهجية يفيد اإلعتقاد بوجود  Bruce Robbinsو يرى الباحث 
تعدد في الفضاءات العمومية التي تتنافس و تتوازى و تتشابك فيما بينها من الفضاءات العمومية و 

ر من الجزم بوجود فضاء عمومي واحد و أحادي ، تتنوع الخطابات المتنوعة التي  تسودها ، أكث
 .148ألن اإلعتقاد بوجود فضاء عمومي واحد يقصي كل تنوع في فهم ظاهرة الفضاء العمومي

بروليتاري أحادي، بل هناك العديد من الفضاءات العمومية التي  عمومي و ال يوجد فضاء
مخصوصة. و يستجيب هذا الفضاء يتميز كل واحد منها بخواص إجتماعية و سياقات ثقافية 

العمومي لخصوصيات المهمشيين و المقصيين و حاجاتهم و مطالبهم ، و يوفر لهم منافذ جديدة و 
 أشكال تعبير مبتكرة و غير مسبوقة .
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البروليتاري في تفاعله مع المجتمع  العمومي أن الفضاء  Negt & Klugو يتصور كل من 
ة اإلنتاج و إعادة اإلنتاج تحت النظام الرأسمالي ، الفصل يتأسس على ثالثة عناصر و هي تجرب

( و التمثيل ، والمقاومة public visibilityالمفروض على العمال و إقصاءهم من الظهور العمومي )
( الناتجة imaginary strategies( و اإلستراتيجيات المخيالية )symbolic resistanceالرمزية )

مال. و إستنادا إلى هذا التصور فإن أي ممارسة من شأنها أن تظهر عن الظغوطات على هؤالء الع
التجربة اليومية البروليتارية أو تجربة األفراد العاديين لألفق المشترك و العام بين األفراد، يمكن أن 

 تكون تجسيدا للفضاء العمومي. 

أساسيتين ، أوالهما  و أشار الباحثان إلى أن الفضاءات العمومية البروتاليرية تتسم بخاصيتين 
( تجاه القمع المادي و الرمزي form of resistanceأن هذه الفضاءات شكل من أشكال المقاومة )

الذي يمارسه مركز المجتمع على الحواف و الهوامش ، و الخاصية الثانية أن هذه الفضاءات تتسم 
باحثان النظري داحضا ويعد إسهام ال 149.(sub-cultural discourseبخطابها الثقافي الفرعي )

إلستشراطات هابرماس للخطاب العقالني الحجاجي، بل و يحل محله و يصبغ أهمية قصوى 
 العمومية و يرى الباحثان أن الفضاءات 150( لألفراد.everyday experienceللتجارب اليومية )

تجاه القمع و البروليتارية تتسم بخاصيتين أساسيتين ، أوالهما أنها شكل من أشكال المقاومة 
اإلقصاء الذي يمارس على الطبقات المهمشة داخل المجتمع ، الخاصية الثانية أن هذه الفضاءات 

 151.(subcultural discourseتتسم بخطابها  الثقافي الفرعي )
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I-2 الفضاء العمومي جينيالوجيا 

و موقعا مركزيا في الفكر السياسي  Habermasيحتل الفضاء العمومي حسب هابرماس 
المعاصر باعتباره مجاال للمناقشة و إطارا لمختلف القدرات الفكرية على السوسيولوجي و الفلسفي 

البرهنة و اإلقناع، والحل الرمزي للصراعات بنوعيها الداخلية و الخارجية، و ليس بأي حال من 
                                العتراف به.األحوال مجاال للعنف و الهيمنة و نفي األخروعدم ا

 Strukturwandel der Öffentlichkeit Untersuchungen zu einerومن خالل مؤلفه )
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft( )1962هابرماس منظور  لنا ( وفر

الفضاء العمومي وضمور وإنتعاش  وإلنبالج ( socio-historical perspective)سوسيوتاريخي 
ظهر الفضاء العمومي مع الطبقة البرجوازية في إطار التنظيم األسرى الداخلي لها،  البرجوازي. و

                           .                                                                إال أنه لم يبقى مالزما لهذا التنظيم، بل خرج من حيزه الحميمي أو الخاص إلى المجال العمومي

، حيث سبقه تراث  من فراغ مفهوم الفضاء العمومي Habermasهابرماس  ينحتو لم 
النظرية التي  مجمل األفكار و التجريدات ها فيعبر عنو تراكمات اجتماعية و تاريخية ، نظري 
فضاء العمومي . و قد أشار هابرماس لل ه المخصوصمفهومفي تشييد تصوره حول عليها  إرتكز
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Habermas  هذا المفهوم ترجع إلى مراحل تاريخية  يستبطنهافي مقدمة كتابه إلى أن المعاني التي
أولى  فيها (Agora) األغورا ساحات إستوعبت، من قبيل المدينة اإلغريقية األثينية التي سابقة

رجع تراث الفضاء العمومي إلى ساحة إذ ي .152أشكال النقاش العمومي المفتوح و الديمقراطي
( و الذي يعني أن كل األفراد Ὅμοιοι( )باليونانية Homoioiاآلغورا تحديدا و سيادة مبدأ )

متماثلون و متساوون، و أن الحظوة الرمزية و القبول يكون للحجة األفضل و األكثر توافقا مع 
 .153المنطق ، بغض النظر عن المكانة اإلجتماعية لصاحبها

الفضاء العمومي  (re-emergenceكانت إعادة ظهور ) هابرماس،  فقدإستنادا الى و 
تجسد في فضاءات فيزيقية ، حيث في فرنسا و وألمانيا و بريطانيا  18تاريخيا  خالل القرن 

كان البرجوازيون يتناقشون و يتبادلون  أينو الصالونات االدبية و النواد الثقافية ، يالمقاه إحتضنتها
 المطارحاتفنية في المرحلة االولى ،بعد ذلك اكتسبت النقاشات و الدبية و األمسائل الاالراء حول 

. وقد اتسم النقاش و الحجاج في هذه الفضاءات 154بعدا سياسيا و اجتماعيا بعد الثورة الفرنسية
عتراف الجماعي بفضائل العقل و أفضلية التبادل القائم الفيزيقية بالتكافؤ والعقالنية وتأسس على اال

 .155على الحجة بين األفراد و تدافع األفكار المستنيرة

ظهر الفضاء العمومي البرجوازي ، الذي يدين في  18وبداية القرن  17ومع نهاية القرن 
نتاج لظروف انبالجه و ظهوره لجملة من التحوالت السوسيوإقتصادية والثقافية و السياسية ، وك

معينة  منها ارتفاع معدالت القراءة و الكتابة و شيوع المعارف و سهولة الوصول الى األدب 
، وصراع المجتمع (critical journalism) نوع جديد من صحافة الرأي و الصحافة النقدية روظهو

جاحه في البرجوازي الحديث النشأة آنذاك و صدامه مع الممارسات السلطوية والبيروقراطية ون
تشكيل مساحة مستقلة بعيدا عن تأثير السلطة السياسية، كما أن شيوع و توفر المنتجات الثقافية و 
األدبية ساهم في تكريس نوع معين من القيم الراقية و الداعمة لتحرر الفرد و مركزيته ، وبالتزامن 

اء العمومي في ظل مع تداعي سلطة الكنيسة والتي كانت تحتكر سلطة التأويل،وقد تبلور الفض
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فضاءات مكانية مخصوصة ،أين كان األفراد يتداولون في الشوؤن العامة في ظل تضاريس 
 إيكولوجية  بعيدة عن أي إكراه أو تأثير من قبل الحكومات أو القوى االقتصادية.

 representativeوقبل ظهور المجال العمومي البرجوازي ،كانت العمومية التمثيلية ) 
publicity)  سائدة منذ العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر،حيث كان الملك هو الشخص

(, وفي هذه المرحلة spectatorsالعمومي الوحيد، واألفراد الباقون عبارة عن جمهور متفرج )
( كانت تحيل الى كل ما هو Publicينفصال بعد. و كلمة عمومي ) لم المجالين العمومي والخاص

كراهها الشمولي ضد سلطة إة السياسية أو الدولة، والتي كانت انذاك تتميز بمرتبط أو يمثل السلط
 .156الفرد

 حول تاريخ اإلنفصال بين ماهوعمومي اركيولوجي بحفر Habermasوقام هابرماس 
(public)  ( وما هو خاصprivate،)  ففي ظل النظام اإلقطاعي(feudalism ) مثال لم يكن هناك

،كما أن الحاكم كان يتمثل نفسه الدولة وليس ممثل لسلطتها ،و تزامن فصل بين الخاص والعمومي 
( المستقلة Publicتالشي النظم االقطاعية وتقلص سلطة الكنيسة ، مع بروز سلطة الجمهور العام )

وتزامن ظهور البرجوازيون مع ظهور أولى أشكال الرأسمالية . 157نوعا ما عن السلطة السياسية
كانوا يجسدون و يمثلون و كانوا من مالك األراضي، حيث  ،(Merchant capitalism)التجارية 

السلطة  ، و هذهتستمد من مكانتهم االقتصادية و االجتماعية و ثقافتهم و تعليمهم ،مخصوصةسلطة 
 public) كانت  تتوقف على مدى اظهارهم وعرضهم لها ، فالصفة التمثيلية العمومية

representativity) ط الملكي أو االميري ,وانتقلت الى أجهزة الدولة وأذرعها تالشت من البال
 .158كالجهاز القضائي و التشريعي ,التي كانت تحتكر سلطة المحاسبة و اإلكراه،

كما أن حرية المعتقد ساهمت تاريخيا في ظهور مستقل نوعا ما للطبقة البرجوازية المستقلة 
تشظي و تاكل السلطة االميرية و الملكية و  عن السلطة السياسية و عن سلطة الكنيسة، اضافة الى

 .159ظهور قنوات السلطة العمومية المتجسدة في االجهزة القضائية و القانونية و االدارات التنفيذية
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و إنبلج الفضاء العمومي من الفضاءات البرجوازية التي احتضنت النقاشات االدبية و الفنية 
يستمد شرعيته و ، كان أدبي جديد أو حتى موسيقي في المرحلة األولى، حيث أن أي عمل فني أو 

قبوله من خالل النقاشات التي تدور داخل هذه الصالونات و المقاهي االدبية و النواد الثقافية 
البرجوازية ,بعد ذلك توسعت دائراة النقاشات لتشمل القضايا العامة السياسية و االجتماعية ، و 

و أصبحت هذه النقاشات  ءات ينتقل الى الجمهور العام ,أصبح ما يتم مناقشته داخل هذه الفضا
 .160بوصلة تحدد أجندة االهتمامات و االراء العامة

أن تحول الصحافة االدبية إلى صحافة رأي في النصف الثاني  Habermasويرى هابرماس 
العامة و و تجاوزها اإلخبار إلى النقاش و التحليل و ابداء الرأي حول الموضوعات   18من القرن 

 .161بالتالي اثارة نقاشات كانت مصدرا لتغذية الفضاء العمومي و رافدا من روافده

حررت الشؤون العامة  والتي كانت حكرا على  المكتوبة انذاك قد فهو يرى أن الصحافة
الفاعليين العموميين، و جعلتها متاحة  للجمهور العام ،كما أنها وفرت فضاءا لنقد ومساءلة السلطة 

أعطت للفضاء العمومي  اسية ، و أسهمت في خلق وبناء فضاء عمومي نشط وفاعل وقوي ، والسي
 .162امتدادا جديدا

 سوسيوتاريخية هيأن الفضاء العمومي مدين في ظهوره لثالثة عوامل  Habermas يرىو 
الحركة التنويرية التي بجلت سلطان العقل و حررته من سلطة األسطورة ورواسبها و سيطرة -

حركة الرأسمالية التجارية ما قبل الصناعية وما نتج عنها من تراكم األموال لدى جملة -يسة ، الكن
من األفراد و خلق لديهم نوع من اإلستقاللية و التحرر و السلطة المستقلة )الطبقة البرجوازية(، و 

الثالث هو ظهور الصحف و إنتشارها على النطاق األوسع ،كنتيجة لحاجة  السوسيوتاريخي العامل
 .163الرأسمالية التجارية للمعلومات عن األسواق واألمكنة البعيدة

إستمرارية الفضاء العمومي كظاهرة ملموسة و ميكانيزم الى أن  Habermas أشارو 
لتواصل و التداول بطريقة عقالنية و بكفاءة االفراد في ا امرهون وظيفي يؤدي أدواره بإنتظام ، كان
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مجموعة  يتمكن في إطاره الذي و النقاشالخطابي  التفاعل و عقالنيةمعيارية ، و مدى تبنيهم لنقدية
 لتداول و الحجاج البرهاني.ا إستخالصات كناتج من نواتج آراء و من تبنيمن األفراد المتنورين 

لى انهيار الفضاء العمومي و إ وظيفيةاإلنفالتات الأدت مجموعة من  Habermasبحسب  و
توسع و  ضمور االهتمام بالفعل السياسي ، ،و النزعة االستهالكية الجماهيرية  على رأسها،تشظيه

 واالعالن التجاري أكثر من في التسويقاالعالم  طوسائ و إستثمار ،بين طبقات المجتمع الفوارق
 ، كما أن ف الموضوعية و المتوازنةلتنوير الرأي العام و تزويده بالمعلومات والمعار إستثمارها

التضليل االعالمي والدعاية االدماجية و إنخرطت في باتولوجيا  فقدت حسها النقدي وسائط االعالم
هور إسهامها في تصنيع القبول و نشر الثقافة السطحية واالستهالكية و تخذير الحاسة النقدية للجمو

، فقد تحول محتواه و مضمونهو يرى هابرماس أن اإلشهار العقالني لآلراء و األفكار فقد  .164العام
إلى آلية لتصنيع  التواصلية و المسالك الحجاجية على أسس العقالنية الرأي العام لتشكيلمن وسيلة 
 .165الرأي العام

اهنا إلى إنحراف اإلعضاالت التي يعاني منها الفضاء العمومي ر Habermasو يرجع 
تسهم في عملية التالعب بالجمهور العام وتضليلهم  وسائط اإلعالم عن مسلكها الصحيح، إذ أنها

وتنمية روح اإلستهالك فيهم ، وبذلك تحولت وظيفة اإلعالم من إشراك الجمهورالعام في المجتمع 
قشة قضايا المجتمع و كمواطنين وإدماجهم في العمل السياسي وفي الشأن العام والمساهمة في منا

وسائط االعالم  راجع إلى وقوعذلك  ،المشاركة في صناعة القرار إلى مجرد وحدات استهالكية
تحت سيطرة النفوذ اإلقتصادي  والسلطة السياسية، وبذلك لم يعد الفضاء العمومي قادرا على أداء 

 .166المنوطة بهالوظيفة النقدية 

خلق ثقافة  على المجتمعات الراهنة الرأسماليةتغول أن  Carey يرى الباحث األمريكيو 
، حيث تعرضت معظم المساحات جماهيرية إستهالكية تسببت في تقويض هيكلية الفضاء العمومي 

 العمومي الفضاء محل كلها، و حل الحديثة الحياة جوانب تسليع عملية ظل في النقدية للتآكل
و رفض  المقاومة و اإلستقاللية و النقد إمكانيات الذي قّوض الثقافي اإلستهالك نموذج التنويري
تراجعت  و ، بالتمشهدات التسلوية و مسرحة الترفيه العقالنية المناقشات إستبدال تم و الهيمنة،
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 فردية إستجابات أفعال و إلى ردود تحول تفاعلهم مع الواقع و المتنورة و الثقافية أدوار النخب
 نقديا يتأمل أن على قادرا  العمومي الفضاء يكّون الذي( public) العام الجمهور يعد لم و ، منعزلة

 .167مجرد مشاهد إستعراضات عمومية إلى تحول إنما و العامة، المسائل في

إلى أن إنخفاض درجة المشاركة و اإلهتمام  Putnam السوسيولوجي األمريكي وذهب
بالشؤون العمومية بسبب التلفزيون الذي غير مفهموم الزمن و سلب أوقات األفراد ،كما تسبب في 

الكالسيكية  لياتاآلالعديد من ، و أدى إلى تآكل نشر قيم السلبية و الخمول و االمباالة بين األفراد
التفكير العقالني ، و إبداع اآلراء ، و المشاركة في المناظرات كالفضاء العمومي  شكلت التي

 .168المرتبطة بالشأن العام الحر و اإلبداعي لإلستبصارات توليد الالسياسية  و 

 

I -3 الديناميات و الخصائص ، العمومي الفضاء 

للتأثير و النفوذ  موضعا، و و للتداول للحوار مضمارا فيزيقا أو رمزيا الفضاء العمومي يعد
و  المشاركين في التداول العمومي على إحترام و يستند الفضاء العمومي ،  الشرعي السياسي

، و ذلك بهدف تحقيق اإلجماع على رأي واحد في ما يتصل بالمصلحة كفاياتهم التواصليةو  نآرائه
هو المتكافئ و البناء داخل الفضاء العمومي التداول العمومي على صعيد آخر ، فإن  169.العامة

و نسيجها من روح المشاركة و الكفاءة التواصلية ألفراد المجتمع و يعزز الديمقراطية  الذي يرفع
و يسهم في التماسك و منواالته و آليات فعله  كما أنه يشرعن النظام السياسيالتداولي، 
  .170اإلجتماعي
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( و vividمن الفضاء العمومي ، الفضاء العمومي النشيط ) بين نوعين  Gripsudو يفرق الباحث 
، و الفضاء بطريقة فعالة الذي يؤثر على مسارات صنع القرار و عمليات توجيه السياسة العمومية 

( و الذي يقتصر على عمليات النقاش و المداوالت بين األفراد دون التأثير inertالعمومي الخامل )
مليات التسيير العمومي ، و يرى الباحث أن كال النوعين ضروري على المسارات القرارية و ع

 .171لألنظمة الديمقراطية

إلى وجود فضاءات عمومية متشابكة و مترابطة ، ولكنها   John Keanالباحث  أشارو 
( يشتغل Micro-public sphereمتباينة في معمارها و هندسة بناءها ، فالميكرو فضاء عمومي )

( تعتمل Meso-public sphereذات طابع محلي ،والميزو فضاء عمومي )على مستوى جماعات 
ة لألوطان تتميز عابر(Macro- public sphere)داخل أطر الدولة و فضاءات عمومية ماكروية 

 .172بصبغتها الكونية

القدرة على التواصل  -العناصر األساسية للفضاء العمومي  على النحو التالي: Calhounو لخص 
 إعتبار -اإلجتماعي بين األفراد دون إعتبار للمكانة اإلجتماعية التي يتمتع بها هؤالء األفراد. 

 أية قضية تطرح للنقاش و الحوار و للفصل في مدى أحقية المناقشات العقالنية المعيار الوحيد للحكم
تمثل الموضوعات و القضايا المطروحة للنقاش في الفضاء العمومي  قضايا مستجدة و  -.للتداول و

، إذ ينبغي أن يكون التفاعل وشيجا بين مسار و ولم يتم تداولها ونقاشها من قبلذات راهينة ، 
 .173مجريات األحداث و بين بوصلة النقاش داخل الفضاء العمومي

كبير من األفراد في إطار عملية  ي  خاصية إحتوائه لعددو من أهم سمات الفضاء العموم
النقاش  ، أين يدور و لفاعلين اجتماعيين ذو كفاءات تواصلية و خطابية نقاش و وحوار مشترك

راد غير حول قضايا مخصوصة تهم جميع األفراد ، سواء المشاركين في الحوار ، أو األف
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ي النقاش العمومي، يكتسبون المتحاورون صيغة ، إذ بمجرد الدخول فالمشاركين في هذا الحوار
 .174تمثيلية عمومية

يضمن إستمرار  عام ورأي  و يشترط في الفضاء العمومي الديناميكي أن ينتهي إلى تكوين
السياسي -و الكيان اإلداريالسلطة العامة  جهازدينامياته ، فالفضاء العمومي يتوسط في بين 

(politico-administrative body)شؤون األفراد  الحميمية و التي تشملالمجال بين  ، و
  .175الخاصة

، من خالله ُيمكن تشكيل الرأي رمزي-سوسيوالفضاء العمومي ُيمكن رؤيته كمجال  و
العام، ويؤكد "هابرماس" على إمكانية خلق حوار خارج سيطرة الحكومة و نفوذ اإلقتصاد من خالل 

لإلنترنت بين األفراد، ولإلنترنت دور في تحقيق الديمقراطية، نظريته، فضاًل عن التأثير السياسي 
 .176فهي في المجال العمومي ُينظر إليها كمحيط سياسي

الفضاء العمومي  أن - :هابرماس للفضاء العمومي رسمها  الخواص التيومن أهم السمات 
 تشكيل ما يقترب من الرأي العام يسهم فيمن أن  ، و لكنه ذو صبغة عمومية تمكنه اجتماعيحيز 

تكون من م ، يجتمعون معًا كجمهورخواص أفراد قبل الفضاء العمومي ينشأ من-.العمومي
من الفضاء العمومي هو مجموعة  -.و شواغلهليتناولوا احتياجات المجتمع  مخاطبين و مخاطبين،

و تدبر في مناقشة  النيةو العق و يوظفون مواردهم الرمزية و النقدية يستثمرون الذي شخاصاأل
 .177العامة المسائل
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بمجاالت جغرافية للتبادل ، و رمزيا  من الناحية الماديةيتصف الفضاء العمومي كما 
بشبكات للعالقات مبنية على خطابات متباعدة و على مسلسل لتكوين اآلراء العامة و على إرادت 

ي و في ذات الوقت كمكان للتعبير سياسية في الزمن ، و على هذا األساس يظهر الفضاء العموم
 ومسرح للفعل التواصلي .

 a)من الحياة العامة هامة مساحة  أنه يشكل فيالفضاء العمومي أهم خاصية في  تتمثلو 
space of public life ) التي يمكن فيها الوصول إلى توافق عام على قيم و معايير تعمل،

عندما ذهب  Keaneما أكده  هو نفس،و 178كميكانيزمات لحل المشكالت اإلجتماعية و السياسية 
إلى أن الفضاء العمومي  يتضمن تلك الساحات التي يقوم فيها األفراد بنقاش و تناول ما يجري ،و 

يعملون بشكل جماعي خالل ت تنظم العيش المشترك ،و يتوصلون إلى قرارت و توافقا
 .179المستقبل

أن البنية الهالمية للفضاء العمـومي  بنفسه  Habermas هابرماس يعترفمن جهة أخرى 
جعلته أكثر حساسية و هشاشة تجاه تأثيرات التهميش و اإلقصاء التي تنجم عن التوزيع الغير العادل 

. فبمجرد ظهـور التناقضـات   180نف البنيوي و اإلتصال المضللللنفوذ و السلطة اإلجتماعية و الع
جوهر الفضاء  يعد بمثابةالعقالني ، الذي  الخطاب النقاشياإلجتماعية داخل الفضاء العمومي ، فإن 

.و هنـا  181 اإلرتكان إلى الظواغط الخارجيةالعقالنية الخالية من  البرهانية والعمومي ، يفقد سمة 
أساسـات   ينسـف هـذا  و محاولة إخضاعه ، األمر الذي  ء العمومي،لفضااتظهر عملية إختراق 

و في ظرف كهذا يتشكل الفضاء العمومي دون التخلي عن تلك التمايزات غير الحقيقية  .182الفضاء
لعقالنية و قبـول  عتمد على ايال  حاضنا لركام لفظي ، و غير الفاعلة ، و تصبح الفضاء العمومي

 ينزلق نفي اآلخر ، كما أن نفي اآلخر في بعض األحيان الذم و القدح وعلى تأسس ياآلخر ، و إنما 
إلى خلط العمومي بالحميمي و الخاص ، بمعنى إمكانية اللجوء إلى التشهير باآلخر ،حتى يتحـول  
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، و تخلق ضروبا من عدم الثقة الحوارعنف رمزي ، تسد أفق  ديناميةالتبادل الخطابي و الكالم إلى 
 .183داخل المجال العمومي عل بين األفرادفي عالقات التفا

إلى أن الفضاء العمومي كمفهوم يحتاج ألن يتم فهمه كوضع بنائي، يتضمن  Eleyذهب إيلى و ي
متنوعة من األفراد، وهذا يتطلب  اتبين مجموع الرمزيالتنافس الثقافي ، أو التفاوض الثقافي و 

ضمن جماعات يت حتى يتم إستيعاب وإعادة النظر في فكرة هابرماس عن المجال العمومي 
الفضاء  ستسمح بإستمرارية و التجاذب هي التي إذ أن ديناميكية االختالف، تنوعا اجتماعية أكثر

 .184هو فضاء االختالف بالدرجة األولىالفضاء العمومي  ألن،  و إستطالته العمومي

I -4 المجتمعي  اإلنعتاق و الدمقرطة ةرسيرو و العمومي الفضاء 

بين الديمقراطية و المناقشة، فهو يؤّسس لمبدأ المناقشة السياسية كمبدأ  Habermasيربط هابرماس 
ديمقراطي يحقق تشريعًا متوافقًا عليه من قبل الجميع، هذا التوافق يجد مرجعيته في الفضاء 

حكومات و الالعمومي كمجال للحرية والديمومة الذي تصبح فيه الحياة العامة مشتركة بين الجميع.
تستمد شرعيتها من هذا الفضاء العمومي ، كما أن الكفاءة الديمقراطية لهاته الحكومات تتجسد في 

، ية من أي تدخل أو اكراه أو ظواغطمدى توفيرها لفرص مشاركة األفراد في مجاالت عمومية خال
 وهو بمثابة بوصلة موجهة للرأي العام .

بدونه لن و ديمقراطية شرعية متماسكة ،كل مؤسس لالعنصر بمثابة الالفضاء العمومي هو ف
 ، إذن التأثير على عمليات صنع القراريتاح لألفراد المجال للتعبير عن االرادة العامة ولن يتمكنوا م

أن الفضاء العمومي هو قوة نسقية في ميكانيزمات و عمليات صنع القرار ,ومتطلب حيوي و 
 .185ضروري لتجسيد الحوكمة

أن الديمقراطية الرشيدة تتطلب سريان و تدفق المعلومات ذات  Dahlbergويرى الباحث 
الفئوية و المصالح  الظواغطمتحرر من سلطة المعقلن و النقاش الالطابع العمومي و السياسي ،وكذا 
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و أن أي نظام ديمقراطي رشيد يستلزم فضاء عمومي منفتح و متنوع و ، السياسية و اإلقتصادية 
 . 186على العمومية النقدية و اإلستخدام العمومي للبرهنة متاح البلوغ ،قائم

( و الحواري في ظل Public deliberationو إنطالقا من من عمليات التداول الخطابي )
الفضاءات المكانية و اإلتصالية ، المجال العمومي يولد آراء ومواقف مجمع عليها،إما ترفض و 

لحكومة أوتزكيها و تشرعنها . فالفضاء العمومي هو تشجب السياسات و القرارت المتخذة من قبل ا
مصدر انتاج الرأي العام الذي يعطي القبول و الشرعية ألفعال السلطة السياسية في أي ديمقراطية 
نشيطة و ديناميكية . فهو بمثابة جدار ديمقراطي أو سد ضد االختراقات واالعتداءات التوسعية من 

 .187و مكتسباتهمقبل السلطة ضد األفراد و حقوقهم 

أنه حيثما يكون هناك حوارعمومي مفتوح وشفاف ،يحترم أصول  Bohman ويرى
و صفة العمومية  التواصل العمومي و مستلزماته ،يتشكل فضاء عمومي بطريقة سلسلة و تلقائية .

(Publicness ) الوجه األول أن يكون النقاش يخاطب بالنسبة لذات الباحثتتمفصل في وجهين،
( ويصب في قلب الشؤون العامة ، والوجه الثاني أن يتمظهر Publicالجمهور العام ) إهتمامات

ئي و متاح البلوغ من الفضاء العمومي داخل الحيز اإلجتماعي الواسع ،ويكون مفتوح  وغير إقصا
  .188دون إستثناء

درجة تأثير الفضاء العمومي على سياسات الدولة و ممارساتها مرهون بمدى كما أن 
هذا الفضاء و تمثيليته للجمهور العام. كما أن تشتت األفراد بين الفضاءات العمومية  تماسك

اإلفتراضية المتعددة يؤدي إلى تشتت تأثير هذه الفضاءات على السلطة السياسية ، لكن توحيد أجندة 
 و مواضيع نقاش هذه الفضاءات يؤدي إلى بروز قوة عمومية ظاغطة و فعالة .

بمثابة وسيط بين يعيد أن الفضاء العمومي  Bohmanيرى الباحث  ضمن ذات االتجاه ،
و هو يترجم أصوات األفراد إلى رأي ، (political aparatusأصوات األفراد و الجهاز السياسي )

الفضاء العمومي يرتكز إذ أن  ،)منطق(  Ratio)اإلرادات( إلى   Voluntasعام قار، فهو يحول
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 إدارة العمليات القرارية كنتاج و في ضوء التداول و التشاورعلى ممارسة و بصفة جوهرية 
       .189العقالني والنقدي العمومي بين المواطنين

الفضاء العمومي من جهة أخرى يتوقف في إستراتيجيات فعله و مدى خطاطته ، على ف  
المواطنين من األفراد و  توسع عدد المشاركينفكلما شارك ، وعلى حجم المشاركة نوعية الخطاب ،

في نقاش الشؤون العمومية في ظل التساوي و التكافؤ ، كلما إقتربنا أكثر من تحقيق مثالية 
  .190هابرماس بخصوص تصوره للفضاء العمومي

وداخل هذا الفضاء أو المجال العمومي يبرز الدور الريادي ألخالقيات المناقشة المستند على الحوار 
الذوات المشاركة في العملية الحوارية إلى الدفع بالنقاش إلى حدوده والحجة والبرهان، بحيث تسعى 

القصوى في إطار التفاهم وتبادل الحجج، اإلتفاق، واإلجماع، باإلضافة إلى االعتراف المتبادل 
باألخر، وهنا تتأسس العملية التشاورية للديمقراطية، بحيث يساهم كل أفراد المجتمع في بلورة رأي 

مناقشة الحرة والنقد العقالني للقضايا والشؤون السياسية و االجتماعية، وهذا ال عام من خالل ال
يتيسر إال إذا تحرر الرأي العام والعقل الجمعي من الهيمنة السياسية للسلطة، واإليديولوجية 

 .191األحادية

في الحياة اإلجتماعية للتفاعل الكالمي و  ةو يرتكز الفضاء العمومي على قطاعات مفتوح
ل ضمن الساحات و الفضاءات ادل اآلراء ،  التداول الفكري و التناظر السياسي ، فهو يتمفّصتب

المكانية التي يخرج إليها أفراد المجتمع بهدف الحوار و النقاش مع غيرهم في ما يتصل بالمسائل 
ير ، و العامة ، و يتمأسس هذا الحوار على عدد من المبادئ و المعايير ، تتمثل في عقالنية التفك

و يهدف الجميع من خالل  ،و حرية الرأي و التعبير.و التسامح ، و اإليمان بالتعدديةقبول اآلخر ، 
هذا الحوار النقدي البناء إلى التوصل إلى اإلتفاق الجمعي ، أو تكوين الرأي العام الموضوعي، الذي 

جوهر الحوار و مادته ينأى عن أية مصالح خاصة في ما يتصل بالمسائل العامة التي كانت تشكل 
 الكالمية.
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وهو يعبر المجال ( Liminal Spacesفي فضاءات المابينية )الفضاء العمومي  يتموضع و
 الخاص ومجال السلطة العمومية من خالل آلية الرأي العام الذي ينبه الدولة لحاجيـات المجتمـع.  
و يحيل الفضاء العمومي إلى عقلنة القوة عن طريق آلية النقاش العمومي بين األفـراد المسـتقلين   
فالفضاء العمومي مجال حيادي و مستقل ،أين تلعب وسائل اإلتصال و اإلعالم الدور األبرز فـي  

ـ  حول الشؤون العامة توفير المعلومات   ع .و الشواغل العمومية التي تمس واقع كل أفراد المجتم
إلى أن الفضاء العمومي يظهر إلى الوجود من خالل و زمالئه  MANSBRIDGE الباحثيشير  و

كل حوار يتجمع فيه األفراد الخصوصيين لتشكيل هيئة عامة دون اعتبار للفروق االجتماعية التـي  
ألفعال و الفضاء العمومي هو مصدر انتاج الرأي العام الذي يعطي القبول و الشرعية تكون بينهم. 

السلطة السياسية في أي ديمقراطية نشيطة و ديناميكية . فهو بمثابة جدار ديمقراطي أو سـد ضـد   
 . 192االختراقات واالعتداءات التوسعية من قبل السلطة ضد األفراد و حقوقهم و مكتسباتهم

 ةحد وظيفية يتمثل دورها الطبيعي في تخفيف ميكانيزم أو آلية العمومي ُيعد الفضاءو      
والمتنوعة داخل مختلف تضاريس  المركبة المدينية التفاعالت وتسهيل االجتماعية الصراعات

و  المواطنين بين التواصل أهم مسالك من و واحد إيتيقية ، قيمة جوهره في وهو المجاالت العامة،
 متطلب ضروري منه جانب في كما يعد الفضاء العمومي احترام كينونتهم و تجسيد مواطنيتهم،

 .193للمجتمع األخالقي للدولة الديمقراطية الحديثة و شرطا من شروط الرشاد

 الشرعية إضفاء خالل رشاد الدولة أخالقيا من تحقيق على العمومي حيث يعمل الفضاء   
 أو المواطنين اتفاق إلى باالستناد اتخاذها يتم الناتجة عنه و التي النقاش العمومي و القرارات على

 (validity claimsطريق التداول و الدفع بحجج و أسانيد و ادعاءات صالحية )و عن  ممثليهم،
 للتفاوض و التفاعل و التباحث يسعون الذين المتساوين األحرار المواطنين جانب من مقبولة تكون
 ( للفضاء العمومي، و المتمثلethical dimension) األخالقي البعد يظهر وهنا  منصف، بشكل

 من مشتركة ألرضية للوصول ممكن حد أدنى إلى و التصدعات االختالفات تقليص محاولة في
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 هم العمومي الفضاء ظل في فالمواطنون اآلخرين و أطروحاتهم، آلراء المتبادل االحترام خالل
غير  أو بكيفية مباشرة سواء النقاش العام و يقومون بإبداء رأيهم في يشاركون مستقلون فاعلون
تشييد مشروع  في دورا استراتيجية يعطيهم مما المشتركة القضايا حول تهمو يصيغون رؤي مباشرة،

 .194العيش المشترك

 و المساواة و التعددية أساس على و المبني الجوانب العمومّي و النقاش المتعدد التداول و بفضل    
 على قادرة تواصلية سلطة إلى العمومي الفضاء ظل في المنتج العام الرأي احترام االختالف يتحّول

فهو القناة التي تمنع االستئثار و احتكار اتخاذ  العمومية و ترشيد مسلكها، السلطة بوصلة توجيه
  .195التوجيه على أساس المنفعة العامة و حس التشارك في االنخراط القرار العمومي و ُتتيح

 ن ُتجّسد إمكانيةو أ المواطنة مبدأ وُيخّول نسق الفضاء العمومي ألنظمة الحكم أن تقوم على    
 المنوطة بهم، إذ ال لواجباتهم إنجازهم ، مقابل العامة والحريات الحقوق المواطنين على حصول

 النظم السياسية النمط الديمقراطي وبناء إلى آليات الحكم تحّول أو شرعي خطاب عن الحديث يمكن
ضمن تضاريس  المواطنين تضمين شأنها من إجراءات اتخاذ دون المدني التعددي الطابع ذات

 .196التي تمس مسلكية واقعهم و عيشهم الفضاء العمومي و تمكينهم من مداولة الشؤون و السياسات

هو الل أفراد واعيين و متنورين ، وفضاء تواصلي خطابي يتشكل من خ الفضاء العموميف
والتواصل العمومي حول النقاشات و االراء و االجماعات الى فعل سياسي موازي و فاعل . مسلك ُي

الذي يجري داخل الفضاء العمومي يسهم بطريقة فاعلة في تقليل وظبط استفراد السلطة السياسية 
، عامةالتأثير على الحياة ال في بميكانيزمات أخذ القرار العمومي ، كما أنه يوسع من مشاركة األفراد

الفضاء اري.و بالرغم من و يظبط مسارات الجهاز السياسي و االدو ينمي الفعل الديمقراطي 
ال يمثل إرادة الكل ، لكنه نتاج  رغم أنه توافق شرعي قد يفرز توافقا مخصوصا ، لكنه العمومي

و بالتالي فإن ،  ذوات واعية و كيانات فردية/عمومية ضمن مساقات العقالنية النقديةلتداول و نقاش 
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التي تتشكل من خاللها إرادة الجميع ، ة الجوهريالعملية  التداول العمومي داخل الفضاء العمومي هو
اإلرادة األكثر عن طريق النقاش الجماعي العقالني ، و هو ال يعبر مجموع إرادات الجميع ، لكن 

 .197و توافقا مع إستشراطات الديناميات البرهانية و االستداللية منطقية و عقالنية

 خاتمة

يحظى بوجاهة نظرية و ،  كمفهوم نظري و معياري فضاء العموميُمجمل القول أن ال و
 و اإلنسانية االجتماعية ومالعل حقول متميزة داخليحوز كفاءة تفسيرية  معرفية خاصة، كما

و التواصل و  االجتماع ومديد من الباحثين في علبتفريعاتها المختلفة، وهذا ما دفع الع
، و الذي أضحى االشتغال بهذا المفهوم الجديد حووالسياسة، واالقتصاد، وغير ذلك ن االنثروبولوجيا

 أحد المفاهيم المرجعية و الصميمية داخل منظومة هذه العلوم و التخصصات. 

 خاصة أهمية ثقافية و سوسيوتواصلية كظاهرة العمومي الفضاء يمتلك أخرى، صعيد على
 للفعل المشكلة األنساق أداء يحتضن الذي المضمار أنه إذ به، النظري و المعرفي االهتمام ُتّشرعن

 في المخصوص اليومي المعيش بداخلها يتمظهر التي المركزية المساحة أنه كما ، االجتماعي
 .السياسية و التواصلية و االنثروبولوجية و السوسيولوجية تجلياته

 

 

 

 

 

 

II-  المقاربة الهامشية لمفهوم الفضاء العمومي 
 تمهيد
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II-1  الهامشي، الخصوصية النظرية و المعرفيةمقاربة الفضاء العمومي 
II-2  المسالك و التمفصالتالفضاءات العمومية الهامشية ، 
II -3  طيبولوجيا الفضاءات العمومية الهامشية 
II -4 الهامشية العمومية المحكات المعيارية لتشكل الفضاءات 

 خاتمة
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كظاهرة  الهامشية العمومية فضاءاتنحاول من خالل هذا الجزء من دراستنا مقاربة ال
  معرفيةال توليفاتال إلىسوسيوثقافية و كاقتراب نظري و ابستيمولوجي، عن طريق االستناد 

التي أنتجها مختلف الباحثين في هذه المجال. و ضمن هذه المساحة من دراستنا،  نظريةال نساقاألو
 و تماسكا األكثر النظري و المعرفي التجريدقمنا باستحضار أهم الباحثين و المنظرين الذين قدموا 

الهامشي. كما قمنا بعرض  العمومي الفضاء مقاربة و لتوصيف من الناحية اإلبستمولوجية انتظاما
ولوجيات الفضاءات بيطألهم مسالك و ديناميات و  (thick description) سميك نظري توصيف

العمومية الهامشية، كمحاولة منا لّسد فراغ معرفي و نظري خصوصا أن المقاربة لم تدخل بعد حيز 
 داخل أديباتنا البحثية بالشكل المطلوب. (under-theorised)التنظير 

 العمومي الفضاءو قمنا اعتمادا على المرتكزات المعرفية و النظرية األساسية لمقاربة 
 تستجيب التيكل الفضاء العمومي الهامشي ت المعيارية لتّشالهامشي، باستخالص جملة من المحكّا

 والمفاهيم المعايير ضفة من السلس االنتقال هلّسُت و ، والتطبيقي الميداني البحث لمتطلبات بكفاءة
شكل فيه مساحة وسائطية مكن أن ُتُي الذي مدىالن من معرفة  مّكو التقييم، و ُت الممارسات ضفة إلى

 أو فيزيقية أو افتراضية معينة فضاءا عموميا هامشيا. 

 

 

 

 

 

 

 

II-1  العمومي الهامشي، الخصوصية النظرية و المعرفية الفضاءمقاربة 
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 أطروحة قبول إلى االجتماعية و اإلنسانية العلوم حقل في النظرية الراهنة األدبيات جل تميل
 العمومي الفضاء مع بالتوازي (multiplicity of public spheresالعمومية ) الفضاءات تعدد

ترى الباحثة  و في هذا السياق، .الواحد المجتمع ضمن( mainstream public sphere) المهيمن

أن يوفر فضاء عمومي واحد منصة مفسوحة و متاحة  أنه من غير الممكن Fraserاألمريكية  
للجماعات التابعة و الهامشية، أين يكون بإمكانها تمثل نفسها و مطارحة مسائلها و التعبير عن 
هويتها و خطابها و تبني إسترايجية إلثبات وجودها ،حيث أنه في الواقع الفضاء العمومي الواحد 

. بل و أكثر من 198رية أو تواصلية تسمح لهم بإسماع أصواتهمالمهيمن ال يتيح لهم أي متنفسات تعبي
( ال all-inclusiveذلك ، فإن تفضيل فضاء عمومي واحد و اإلدعاء بأنه مثالي و متاح للجميع )

يقلل فقط من التنوع الموجود على مستوى الفضاءات العمومية و الموازية و أشكال التعبير و 
 .199ج المهيمنالبروز فيها ، و لكنه يدعم النموذ

ه الكالسيكي ، أن الفضاء العمومي البرجوازي في هابرماس ضمن تصوّر بينما يرىو 
يمثل النموذج المثالي ، كما يرى بأن المجتمعات الحالية يخدمها  19الصيغة التي وجد بها في القرن 

وجود فضاء عمومي واحد وال يخدمها تشظي الفضاء العمومي إلى فضاءات جزئية، حيث فشل 
هابرماس في إدراك أو إستيعاب حقيقة أن المجتمعات الراهنة تتدافع فيها و تتعايش في حضنها 

 .200كوكبة متعددة و متنافسة من الفضاءات العمومية الفرعية

أن منظري تيار الفضاء العمومي الهامشي يرون أن تحليل هابرماس كان ضيق األفق ،إذ  إال
شريح الفضاء العمومي البرجوازي للتنظير لظاهرة الفضاء أنه إعتمد بشكل شبه كلي على تحليل و ت

( الفضاء العمومي الراهن في complexityد )، حيث أنه قلل و حد من تعّقفي نسقها العمومي
المجتمعات الحالية ، نتيجة تركيزه على فرادة ظاهرة الفضاء العمومي البرجوازي األحادي 

لوجية و الدالئل الثقافية للبدائل التعبيرية التي ظهرت الدالالت ، كما أنه أهمل الراهنية السوسيو
 .201كفضاءات و مساحات تفاعلية للنقاش
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أنه من الطبيعي في ظل المجتمعات التي تقوم على التراتبية  Fraserترى بالموازة مع ذلك 
( أن تسعى الفئة المهيمنة إلى فرض قواعد محددة للظهور stratified societyو الهيراركية )

 خاص فضاء مومي تقصي باقي األفراد، و في ظل هذا المعطى تسعى الفئات الهامشية إلى تشييدالع
، كمحاولة منها لإلفالت من الهيمنة الرمزية و المادية و التخلص من فرض الوصاية و الصمت  بها

 modelأن نموذج الفضاءات العمومية المتعددة ) Fraser. و بالتالي تستنج 202و اإلقصاء عليها

of multiple public spheres الذي يتشكل من وجود فضاء عمومي مهيمن و فضاءات )
عمومية فرعية هامشية تكافح ألجل الظهور الرمزي و إشهار خطابها و الحصول على 

  203.اإلعتراف

و تعد مقاربة الفضاء العمومي الهامشي مقاربة ديناميكية تسلط إهتماما جوهريا على دور 
لتي لم تكن أصواتها تسمع من قبل و تهتم بكيفيات تشييدها لخطابها و محاولتها الفئات الهامشية ا

إلستعادة أصواتها المسلوبة و مقاومتها ألشكال الهيمنة الرمزية داخل فضاءات المجتمع المتعددة. إذ 
( للهامشي كفئة discursive engagementأن هذه المقاربة تسلط الضوء على اإللتزام الخطابي )

. 204عية تعاني من الصمت و التهميش و األشكال الرمزية و الملموسة لإلقصاء و التهميشاجتما
( تمنح أولوية مخصوصة للمساواة و الحق subaltern theoryإضافة إلى ذلك فنظرية الهامشي )

الولوج المتكافئ و المشاركة العادلة في التفاعل الخطابي داخل الفضاء العمومي، إذ أنها ترفض أي 
( في بناء مشروع الفضاء العمومي الذي يستوعب كل elitists conceptionsات نخبوية )تصور

 .فئات و أطياف المجتمع

و تنخرط مقاربة الفضاء العمومي الهامشي ضمن نظريات ما بعد الفضاء العمومي 
( sensitivity( و التي تتميز بحساسيتها )post-bourgeois public sphereالبرجوازي )

( و فئات dominant categoriesاالجتماعية  و إقرارها لحقيقة وجود فئات مهيمنة ) للفروقات
(، إذ أن الفضاء العمومي بالشروط الهابرماسية هو dominated categoriesمهيمنة عليها )

( و كذا بالعنصر الذكوري فقط class-limited public sphereفضاء محدود بالطبقية  )
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(gender-limited public sphereكما أن نظرية الفضاء  .) الهامشي تقوم على  العمومي
( بعكس مفهوم equal accessتصورات واقعية تأخذ في اإلعتبار الولوج المتكافىء للجميع )

الفضاء الهابرماسي الذي يعد مفهوما معياريا و مثاليا يتعالى على الحقيقة التاريخية . إضافة إلى 
رية توفر زاوية جديدة لتقييم اإلمكانات الديمقراطية التي يمكن أن ذلك ، فإن هذه المقاربة النظ

 تتيحها الوسائط اإلتصالية الجديدة.

( subaltern public sphere approachكما تعد مقاربة الفضاء العمومي الهامشي )
تراث النظري تدين خصوصا للمقاربة إبستيمولوجية تندرج ضمن المساقات النظرية النقدية، و 

 subalternو كتاباته حول الطبقات الهامشية )( 1937-1891)للمفكر اإليطالي غرامشي 

classes تلقى معروفا اماركسي ومناضال اسوسيولوجيا و سياسي افيلسوف(، و يعد هذا األخير ، 
 أحد يعدكما ، 1916 عام مسرحيا ناقدا عمل و (Torinoبجامعة تورينو ) اآلداب كلية في دروسه

 تأسيسه منذ اإليطالي الشيوعي بالحزب اإليطالية،  إلتحق الثورية الحركة ومنظرين قادة أهم
السجن  في عامًا 11 االشتراكية، أمضى األممية من اإليطالي الفرع أمانة فاعال في عضوا وأصبح

عالجت  اليد، بخط مكتوبة صفحة آالف 3دفترًا ضمت حوالي  32 خاللها كتب تحت الحكم الفاشي،
 ودانتي، ومكيافيلي، النهضة، و التنوير و واإلصالح، المثقف، دور مسائل و إشكاالت مركبة تتناول

 1947 عام األولى للمرة واألدب و النقد المسرحي ، ُنشرت والفلكلور المدني، والمجتمع والعلمانية،
 ( .Prison Notebooksالسجن'' ) بعنوان '' رسائل

دارسين و الباحثين قي جنوب شرق آسيا و تحديدا الهند بإثراء و قد قامت مجموعة من ال 
إذ بعد توظيف المصطلح ألول مرة من قبل غرامشي ، فإنه قد تم نقله  هذه المقاربة و تخصيبها.

 Subalternإلى الدراسات الكولونيالية و ذلك بفضل إسهامات مجموعات دراسات الهامشي )

studies group المعروفة إختصارا ب )(SSG و هي مجموعة من الباحثين من جنوب آسيا )
تعنى أجندتهم البحثية بدارسات المجتمعات مابعد الكولونيالية مع التركيز بشكل خاص على المجتمع 

، و تتبنى المجموعة منهج قراءة و تفكيك التاريخ من األسفل  آسيا الهندي و باقي مجتمعات جنوب
(history from belowحيث تسلط الضوء ) 205على ما يعتمل داخل الطبقات الدنيا من المجتمع .

بشكل الفت في تأسيس هذه المجموعة  Ranajit Guhaو  Eric stokesو قد قد ساهما الباحثان 
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على الفحص المعمق  (SSG). و يركز فريق 206البحثية و في تطور الدراسات مابعد الكولونيالية
ساءا في تاريخ جنوب آسيا أكثر من تركيزهم على للدور الثقافي و اإلجتماعي للمهمشين رجاال و ن

 voiceبقية الفاعلين ، فاألولوية المعرفية لهذه المجموعة هي إعادة بناء أصوات )

reconstruction الفئات المهمشة و إعطائها فرضة للظهور و إبراز ذاتها و كينونتها. أي بمعنى )
ن زاوية نظر الفئات المهمشة بخالف المنظور آخر أنهم يعيدون سرد التاريخ الكولونيالي للشعوب م

( و الذي يقارب مسائل الفئات المهيمن عليها من زاوية نظر marxist perspectiveالماركسي )
 .207إقتصادية بحتة

فإن مصطلح الهامشية تلّقح  (SSG)و الجدير بالذكر في هذا المقام أنه بعد إسهامات فريق 
( و submissionلى دالالت مرتبطة بوضع الخضوع )بحموالت نظرية جديدة و أصبح يحيل إ

( و كذا مختلف األشكال الثقافية و الرمزية و اللغوية لإلقصاء. hegemonyالوقوع تحت الهيمنة )
فإذا كان غرامشي أول من إستخدم المصطلح ، فإن المصطلح اليوم قد إغتني بزاويا نظر و آفاق 

مما دل عليه المصطلح في مرحلة ما قبل غرامشي نظرية و أدوات منهجية أوسع و أكثر رحابة 
(pre-Gramsci era)208. 

( بحثية متنوعة مؤسسة تأسيسا themesفاليوم أصبحت الدراسات الهامشية تشمل ثيمات )
معرفيا و إبستيمولوجيا واضح الحدود و المعالم ، حيث تركز على الفئات الهامشية و تتبنى مقاربات 

بأن  Ludden David. و كما إستنتج الباحث 209ن تخصصات متعددةو أداوت تحليلية مستلهمة م
إجتازت منعطفا   دراسات الهامشي إنبلجت من أعمال غرامشي ، لكنها في المحصلة و النهاية

 .210(subalternityحاسما أخذت بموجبه مسارا نظريا آخر و أعادت إكتشاف الهامشية )

( و بحث non-elitفراد من غير النخب )و ترتكز هذه المقاربة على تسليط الضوء على األ 
( ، agents of socio-political changeأدوارهم كفاعلين في التغيير السوسيوثقافي و السياسي )
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( عن society from belowأي أن هذه المقاربة تنزع إلى دراسة المجتمع من األسفل أو القاعدة )
من الطبقات الدنيا في المجتمع. و قد إمتد  طريق التركيز بشكل جوهري على األفراد و الجماعات

تأثير هذه المقاربة و طال الكثير من الحقول المعرفية كاألنثروبولوجيا و السوسيولوجيا و النقد 
 األدبي و اإليستوغرافيا و دراسات اإلتصال.

النقد و التعقيب و التعليق إلشتغاالت و و قدمت نظرية الفضاء العمومي الهامشي الكثير من 
 من أعمال هابرماس النظرية حول الفضاء العمومي ، و بالمجمل تركز نقد هذا التيار في جملة

العمومي و سيرورته التاريخية و  الفضاء شروط حول تتمحور التي والمآزق اإلشكاالت
 subalternالسوسيولوجية، ومن بين اإلسهامات الديناميكية التي أدلت بها نظرية الهامشي )

theoryتها إلى فشل هابرماس في معاينة أشكال اإلقصاء المتعددة التي تأسس عليها الفضاء (، إشار
. كما يتفق هذا اإلتجاه على أن هابرماس أهمل 211العمومي البرجوازي و الذي يعد مثاليا في نظره

( التي ظهرت بالتزامن مع parallel public spheresبروز الفضاءات العمومية الموازية )
ي السائد و المهيمن ، أين إتسم كل فضاء من هذه الفضاءات الموازية بأنه مشروط الفضاء العموم

 .212بنوع معين من أشكال اإلقصاء )سواء الجندري أو الطبقي أو االثني(

و ضمن التيار الهامشي الناقد للمفهوم الهابرماسي  نجد عدد األكاديمين و الباحثين الذين 
 أن إال القطيعة مع النموذج الهابرماسي، إلى الدعوة و قدالن قوامها مشتركة، أرضية يقفون على

 األبلغ و أهمية األكثر فرازر نانسي تعد و. بينهم تمايز أرضية يشكل ما هي القطيعة هذه حيثيات
 في دراساتها و أبحاثها تنخرط و الغرامشي بالتراث عضويا إرتباطا فرايزر صيتا، و ترتبط

بأن الفضاء العمومي الهابرماسي قام منذ بداياته   ترىو في هذا الصدد .الهامشي دراسات مشروع
فقد همش المرأة و كذا ، األولى على جملة من االقصاءات الطبقية و االجتماعية و الجندرية 

كما أن شبكة من النوادي و الصالونات و المقاهي األدبية و  الطبقات االجتماعية األقل حظا ،
كانت بمثابة قاعدة لتأثيرها  و ،لبداية حلبة لممارسة سلطة الطبقة البرجوازيةالثقافية، شكلت منذ ا

 .213على عمليات صنع القرار
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 feminist line ofو قد إرتكزت نانسي فرايز في نقدها لهابرماس على خط فلسفي نسوي )

reflexion( و باإلعتماد على المنهج اإليستوغرافي ، )historiographical method حيث ، )
 Evelyn و  Joan Landes ،Mary Ryan ، Geoff Eley إعتمدت على أبحاث كل من 

Brooks-Higginbotham.  و بخصوص توكيدات هابرماس على أن الفضاء العمومي البرجوازي
كان متاح الولوج و تتأسس على وضع المكانة اإلجتماعية جانبا ، ترى فرايزر أن هذا األمر غير 

لفضاء العمومي يقوم على بنية إقطاعية و تمييزية ضد الفئات النسوية و الشرائح دقيق ، إذ أن ا
اإلجتماعية المهمشة .حيث أن الفضاء العمومي لم يكن متاحا للجميع ، فقد كان منصة إجتماعية 
تشتغل  لصالح الطبقة البرجوازية ذات المستوى الثقافي و التعليمي المرتفع ، و المكونة بشكل 

لذكور ، و كانت المشاركة في هذا الفضاء العمومي تتوقف على اإلنتماء الطبقي و حصري من ا
 214.الجندر و المكانة  اإلجتماعية و المستوى التعليمي

و بذلك فإن هيكلية الفضاء العمومي البرجوازي كرست من هيمنة الطبقات اإلجتماعية 
يش الفئات المهمشة أساسا . إضافة المسيطرة إقتصاديا و رمزيا و ثقافيا و عمقت من تبعية و تهم

إلى ذلك فإن المخيال اإلجتماعي آنذاك كان يتمثل الفضاء العمومي كمجال ذكوري ، في حين أن 
 .215مجال المرأة هو الفضاء المنزلي

في عمومها إلى شقين ، الشق األول ما أسمته بإنتقادات  Fraser و تنقسم إنتقادات  فرازر
( و يتعلق بنقص النفاذ و المشاركة في الفضاء العمومي من  Legitimacy critiquesالشرعية )

قبل الطبقات المهمشة و النساء و األقليات العرقية ،و الشق الثاني ما أسمته بإنتقادات الفعالية 
(Efficacy critiques ويتمحور حول عدم قدرة الفضاءات العمومية على التأثير على مسارات )

 .216العمومي و السياسيالقرار 

و يعكس الفضاء العمومي األحادي حسب التصور الهامشي إنبالج نظام إجتماعي و سياسي 
(، يضمن دوام سيطرة الفئة المهيمنة و يعزز من نفوذها ، و hegemonic systemهيمني جديد )
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جتماعية بذلك فقد تم تمثل الفضاء العمومي بمثابة المضمار الذي إحتضن نموذج سيطرة طبقة إ
. فالفضاء العمومي البرجوازي حّول مسارات الهيمنة و كان من 217واحدة على باقي الطبقات

 218.مخرجاته اإلنتقال من النموذج القمعي للهيمنة إلى نظام الهيمنة الرمزي

و التي تنتمي للجيل الثالث من مدرسة  Benhabibسيال بن حبيب   و ترى الباحثة التركية
اء العمومي البرجوازي كان محصورا في فئة من أصحاب الملكية و النفوذ الفضفرانكفورت ، أن 

 البيض الذكور ، من أصحاب الثقافة الرفيعة و التعليم الجيد,و كان هذا الفضاء هو الذي يوجه
النقاشات العمومية ،كما أن التمييز بين القضايا العامة و القضايا الخاصة غير واضح المعالم  بوصلة

ن الشواغل العامة للفضاء العمومي البرجوازي ليست هي نفسها بالنسبة للجمهور أ إضافة إلى.
 .219العام

، و إنطالقا من إتكائها على التراث الغرامشي،  أن عمليات   Geoff Eleyو ترى الباحثة 
اإلقصاء الممنهج كانت صفة جوهرية في بنية الفضاء العمومي الهابرماسي، و الذي كان قائما 

. و في نفس اإلتجاه ترى سيال بن 220أساسا على التحيز و اإلقصاء على أساس النوع االجتماعي
ييد مفهومه للفضاء العمومي على أساس تصور إقصائي أن تركيز هابرماس ش Benhabibحبيب 

(exclusionary conception إذ أنه رأى بضرورة أن يحتض الفضاء العمومي حصريا )
المسائل العمومية من قد يؤدي إلى إقصاء القضايا و المسائل التي تهم المرأة لكونها ذات طبيعة 

العمومي و الخاص من شأنه أن يقصى الفئات خاصة و حميمية ، كما ترى الباحثة أن التفريق بين 
النسوية و يحرمها من مناقشة الشواغل التي تمسها ، بل و يدفع بها إلى اإلستبعاد داخل الفضاءات 

. فهي ترى بأن الفضاء العمومي ما دام مفتوحا للجميع دون تمييز أو إقصاء 221المنزلية و الخاصة
 .222ئات النسوية و سائر الشرائح اإلجتماعية األخرى، فإنه ينبغي طرح كل المسائل التي تهم الف

ضمن نفس منظور التفكير الهامشي أن التصورات النظرية الهابرماسية  Bakerو يرى 

للفضاء العمومي تصورات مثالية تتعالى على الحقيقة التاريخية ، إذ أن الفضاء العمومي الديمقراطي 
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قيا و المد الكولونيالي ، مع أن نظريات التنوير التي المزعوم تزامن مع تنامي تجارة العبيد في إفري

يتكأ عليه الفضاء العمومي ذاته كمفهوم و التي تدعي الحرية و حقوق اإلنسان، تتناقض مع الوقائع 

 .223التاريخية

تزودنا بكوكبة من المنظورات  الهامشية العمومية و بالمجمل، فإن مقاربة الفضاءات
لتحليل أنماط اإلخضاع و الهيمنة المفروضة من قبل المركز على اإلبستيمولوجية و المفهومية 

الفئات الهامشية و كذا هيكلية بناء عالقات القوة و النفوذ في السياقات الثقافية و اإلجتماعية 
( و subalternityالمخصوصة ، كما نعد بمثابة إطار نظري لمقاربة خصوصية الهامشية )

ة و الثقافية و المخيالية ، إذ أنها تعد بمثابة موشور جماعات الهامش و مساقاتها الرمزي
( في أبعاده و subaltern praxisإبستيمولوجي يعين على فهم و إستيعاب البراكسيس الهامشي )

 تجلياته المختلفة.
 
II-2  تمفصالت، المسالك و الالفضاءات العمومية الهامشية 

،  (collective platforms)العمومية الهامشية بمثابة منصات جمعية  تعد الفضاءات
(، يتم إنتاجها و إستحداثها كآلية لرفض virtual( أو إفتراضية )socio-spatialسوسيومكانية )

( و subjectionالهيمنة الرمزية و المنظوماتية و كرد فعل على أي ظرف من ظروف اإلخضاع )
 اإلجتماعية و الثقافية و الرمزية.اإلقصاء و الوصم في أبعاده 

أن الفضاءات العمومية الهامشية هي بالدرجة األولى جماعات  Asenو يرى الباحث 

(collectivities تتشكل لتشّهر رفضها ضد مختلف أشكال اإلقصاء الرمزي و اإلبعاد ، محاولة أن )

الخلفيات الثقافية أو  (، و قد تكون متمايزة من حيثalternative spaceتبني فضاءا بديال )

نحو رفض  نزعتها و النقدي اإلستراتيجيات  و األهداف ، و لكن أهم ما يجمعها هو خطابها

 .224الالمساواة و الوصاية و الوصم

رمزي -الفضاء العمومي الهامشي كفضاء سوسيو Carl Cassegårdو يتمّثل الباحث 
(socio-symbolic sphere يوفر نوعا من التحّرر من )( الخصائص القمعيةoppressive 
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featuresو يرّكز 225( التي تميز الفضاءات العمومية الكالسيكية المهيمنة .Cassegård  في
( verbalization formsتصوره النظري للفضاءات العمومية الهامشية على دور أنماط التعبير )
الفضاءات، و العامل الذي و كيفيات التفاعل بإعتبارها الرافعة األساسية و المجسد لخطاب هذه 

يؤدي إلى خلق التعاضد و التماسك بين الفئات الهامشية و يحفز مشاركة التجارب بين أفرادها و 
 .226ينمي رأسمالها الرمزي الجمعي

إلى أن الفضاءات العمومية الهامشية تعد بمثابة حلبات أو  Susenو ذهب الباحث البريطاني 
عة ، و تتميز هذه الفضاءات برفضها للخطاب الهيمني و العنف ساحات للجماعات الهامشية أو التاب

الرمزي المفروض عليها داخل المجتمع من المركز ، و تجمعها أجندة رافضة لشرعية الفضاء 
 .227العمومي المهيمن ، و منتجة لخطابها الخاص

 و المجموعة هوية تعتمد على الهامشية العمومية أن الفضاءات Youngو يرى الباحث 
( و النوع Classلها، إذ أنه عادة ما تشّكل الطبقة االجتماعية ) كمحددات ظروفها و خطابها

والتفاوتات ضمن  األساس الذي تبنى عليه التفاضالت (race( و االثنية )genderاالجتماعي )
( التي تسود مجتمعات structural relations of hierarchyالعالقات البنيوية للهيراركية )

الهامشية و تحديد  العمومية الفضاءات ، و بالتالي تترجم هذه التفاوتات في توجيه بوصلةالراهن
( كانت مقصية و subaltern categoriesأن الفئات الهامشية ) Fraserو ترى . 228غاياتها 

شكل األفراد المهمشون ،و نظرا لإلقصاء و الحصرية مستبعدة من الفضاء العمومي المهيمن 
، و أضحت هذه الفضاءات ( خاصة بهمsubaltern counterpublicموازية )فضاءات عمومية 

فيما بعد تشتغل من الناحية الوظيفية بكيفية ديناميكية كفضاءات خطابية موازية تتيح لألفراد 
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المهمشين إنتاج و توزيع خطابهم المضاد و الرافض للخطاب المهيمن و كذا تشييد و تمثلهم هوياتهم 
 .229و أهدافهم الحيويةو تحديد حاجاتهم 

إذ أنه من المسّلم به أن الفضاء العمومي األحادي و المهيمن خاضع لترتيبات مسبقة تستمد 
وجودها من النظام االجتماعي و الرمزي الذي يتسيد المنظومة المجتمعية و يظبط إيقاعها ، و يعمل 

الفئات النسوية و  ( وworking classesعلى إقصاء أصوات المهمشين من الطبقات العاملة )
. بالموازة مع ذلك، يتفق كل من الباحثان 230باقي الشرائح الهّشة و تدفع بهم إلى الهوامش

Goodnight & Hingtsman  مع هذا الطرح، إذ يشيران إلى أن الفضاءات العمومية الهامشية
ضاءات تتأسس تشّيد من قبل األفراد الذي يقبعون على هوامش المجتمع و أطراف، لذلك فإن هذه الف

 .231بنيويا في ضوء اإلقصاء على أساس الهوية أو النوع االجتماعي أو االثنية أو الطبقة االجتماعية
 على فعل كردة هامشية فضاءات لبناء النسوية الفئات و الدينية و االثنية األقليات تظطر إذ

 ضد ككل المجتمعية المنظومة و المهيمن العمومي الفضاء يمارسها التي االقصائية االستراتيجيات
 .االجتماعية الهّشة الفئات هذه

مكن األفراد الهامشيين من تجنب ظغط األطراف المهيمنة التي فالفضاءات العمومية الهامشية ت  

تحيط بهم ، و توفر لهم نوعا من المساحات الخلفية اآلمنة التي تحتضن هشاشتهم الرمزية 

(symbolic fragility و معاناتهم )( من الوصمstigmatization وتستوعب تفاعلهم حول )

أوضاعهم و تداولهم لمسائل التمييز و اإلقصاء، و توفر لهم أدوات خطابية للتعبير و التنفيس، و 

 و أشكال التفاعل بينهم وفقا إلنتظام مخصوص ومحدد. العالقاتتظبط 

الفواعل، منها القمع و يتحدد ظهور الفضاءت العمومية الهامشية بجملة من المعطيات و 
والثقافية المتاحة لهاته  و الرمزية الرمزي الذي تتعرض له الفئات الهامشية، و كذا الموارد التقنية

و قد ولّدت الفضاءات العمومية الهامشية حراك  الفئات، و الكفاءات الخطابية و الحجاجية ألفرادها.
( و نوعا publicityاإلشهار العمومي )اجتماعيا حيويا و متعدد األبعاد و أشكال مستحدثة من 

جديدا من الخطابات الجديدة التي تستجيب لواقع هذه الفئات و حقيقتها الرمزية و الثقافية. و بشكل 
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 أشكال مختلف تفعيل إمكانية على تتوفر عام ، فإن أكثر الفضاءات ديناميكية هي الفضاءات التي
 و قنوات اإلتصال البديلة، وسائط و إستثمار (،publicityالترابط و التنسيق و اإلشهار العمومي )

 .ذلك إلى وما المجتمع المدني، ومنظمات السياسي المتاحة، الفعل

 subalternبأن فضاءات الهامشي العمومية ) Nancy Fraserو ترى الفيلسوفة األمريكية 

public spheresابة فضاء جامع يضم ( تقوم بتأدية وظيفتين جوهريتين ، األولى هي أنها بمث
الفئات الهامشية ، و الوظيفية الثانية أنها فضاء وسيطي  إلسماع صوت المهمشين للجمهور العام و 

 232.للفضاء العمومي المهيمن، و بين هذين الوظيفتين تكمن اإلمكانات التحريرية

 إجبارالهامشية ال يمكنها  الفضاءات هذه أن من أنه بالبرغم Palczewskiو يرى الباحث 
 تلعب الفضاءات هذه أن ، إال مطالبها قبول و بشرعيتها اإلعتراف على المهيمن اإلجتماعي النظام
 :  233حيوية ، على رأسها و جوهرية أدورا

 ( collective identity constructionتشييد الهوية الجمعية ) -

 validation of group senseالتوكيد على الحس الهوياتي المجموعات التي تشكلها  ) -

of identity .) 

( تسمح لهم بنشر خطاباتهم self-discursive spacesتوفير مساحة خطابية آمنة ) -

 ( و الرافضة للهيمنة الرمزية و اإلجتماعية.counter-discourseالمضادة )

 ( collective experienceالتعبير عن التجارب الجمعية ) -

تحسين وضعيتهم و إعادة التموقع الرمزي ضمن الفضاء تبني إستراتيجيات عملية بهدف  -

 اإلجتماعي العام.

 potentialالعمل على حشد األعضاء الحاليين و جذب أعضاء جدد محتملين ) -

members.) 

 

أن أهم ما يفرق الفضاءات العمومية   Asen & Brouwerو يذهب كل من الباحثان 
 shared marginalوجود هوية هامشية مشتركة ) المهيمنة عن الفضاءات العمومية الهامشية هو
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identity( و أيضا رفضها لالديولوجيات الهيمنة السائدة ، )counter-ideology و منطق )
التمثالت المستبطنة التي تؤسس إلقصاء األطراف الهامشية، و أيضا قدرتها على إنتاج خطابات 

 .234الفضاء العمومي المهيمن ( لخطابات production of counter-discoursesمضادة )

 

إلشتغال و تفاعل الفضاءات العمومية الهامشية  Asen & Brouwer الباحثان(: يمثل تصور 01الشكل رقم )

 ضمن الواقع االجتماعي

من الدراسات المرجعية حول الفضاءات العمومية  Dawsonضمن سياق آخر، تعد دراسة 

 Black subalternالهامشية، حيث قدم فيها سبرا ايستوغرافيا للفضاء العمومي الهامشي للسود )

public sphere في الواليات المتحدة األمريكية، و الذي ظهر في فترة الخمسينيات من القرن )

األفارقة التي كانت تشهد نقاشات مستمرة و تفاعالت الماضي، و الذي إنطلق من كنائس األمريكيين 

( و القمع الذي يتعرضون black rightsحيوية و عملية دائرية لتبادل اآلراء حول حقوق  السود )

 له، و مصالحهم المشتركة و كذا إستراتيجيات التصدي لإلقصاء و القمع المفروض عليهم.  

للسود و تتبع بداياته األولى  الهامشي العمومي الفضاءرصد جينيالوجيا   Dawsonو حاول 

منذ الخمسينيات ، حيث شكلت الكنسية الفضاء األساسي الذي احتضن هذه الفضاءات ، و ظهرت 

 Church-based) و التي كانت تعرف انذاك بـ آنذاك الكنائس من إنطلقت التى الحركات

organizations.)  نت فضاءات الجامعات و المدارس و مع بداية الستينات و السبعينات احتض
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نشاط الفئات الهامشية للسود و بذلك إنتقل الفضاء الهامشي من الكنائس إلى الجامعات و المدارس، و 

أن اإلطار المرجعي التي إستندت إليه هذه الفضاءات و قامت عليه هي الهوية Dawson يرى 

 العمومي الفضاء أن Dawsonو يعتبر  .235(Common Black identityالمشتركة للسود )

بحاجة إلى اإلطار السوسيوفيزيقي الذي يسنح بإنبالجه ، و غياب هذا الفضاء يؤدي   الهامشي

 .236بالضرورة إلى إندثار الفضاء العمومي الهامشي

و بالمحصلة يعبر ظهور الفضاءات العمومية الهامشية على ديناميكية المجموعات االجتماعية 
 الهامشية النسوية الفئات تبدأ حيث رفضها ألشكال اإلقصاء و التغييب،المؤسسة لها و حيويتها و 

 لها تضمن منصة كذا و الولوج سهولة و حرية على يتوفر بديل فضاء عن البحث بمحاولة مسارها
 بغية اجتماعية و رمزية احتجاجية ميكانزمات تبني و المهيمن العمومي الفضاء خطابات تحدي

أن هذه الفضاءات ال تبقى بالضرورة بمعزل  Fraserو ترى  . المعنوي القمع و الصمت من اإلفالت
( public arenaعن الفضاء االجتماعي العام ، إذ أنها سرعان ما تبادر بإقتحام الحلبة العمومية )
 .237، ومحاولة كسب فضاءات خطابية جديدة و رفض الوصم و التمييز بشكل علني
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 حول مسارات الفضاءات العمومية الهامشية داخل المجال العام Fraser(:يمثل تصورات 02الشكل رقم )

أن خطاب الفضاءات الهامشية النسوية سواءا في  Mitraضمن مساراخر، يرى الباحث 

نوعين من الجمهور، يستهدف بالضرورة المساحات االفتراضية أو المساقات االجتماعية الواقعية، 

(، والجمهورالخارجي الذي يقبع خارج مدار intergroupالجمهور المنتسب لهذه الفضاءات )

( و لكنه معني بشكل معين بنشاط هذه الفضاءات و غاياتها و outgroupالمجموعة  )

 .238إستراتيجيتها

                                                           
238

 Mitra, Ananda.Marginal voices in cyberspace.New media & society. Vol.03.No.01 

2001.p.31. 
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 (: يمثل مسالك تفاعل الفضاءات العمومية الهامشية مع جمهورها الداخلي و الجمهور الخارجي03الشكل رقم )

النسائية كفئات هامشية، إذ أنها تفتقر للرأسمال اإلبستيمي الفئات على صعيد آخر، تصّنف 
(epistemic capital و لإلمكانية االجتماعية و الشروط الرمزية التي تمكنها من إسماع صوتها )

(، dominant/subordinateو إحتجاجها و رفضها، إذ أنه ضمن ثنائية المهيمن/المهيمن عليه )
ى التعبير و التنفيس و الرفض و االحتجاج الرمزي. و ويعد الباحثان تفقد الفئات النسائية القدرة عل

Sant-Wade, A. & K.M. Radell   من أوائل الباحثين الذي تطرقوا لمسألة األصوات
النسائية الهامشية ، إذ عالجا الباحثان إشكالية النساء المهاجرات من العالم الثالث و كفاحهن للتعبير 

 .239(speaking identityلفكرة ''الهوية الناطقة'' )عن أنفسهن و التأسيس 

الهامشية هي عبارة عن حيز بديل  أن الفضاءات النسائية  Felskiو ترى الباحثة األمريكية 
يجمع الفئات النسوية التي تشترك في الظروف و السياقات االجتماعية و الثقافية و لها نفس الغايات 

 رفض و معارضة كرد فعل و النسوي الفضاء و ينبلج، ءو تعاني نفس أنواع الوصاية و اإلقصا
                                                           
239

 Sant-Wade, A. and K.M. Radell.Refashioning the Self: Immigrant Women in 

Bharati Mukherjee's New World. Studies in Short Fiction 29: 11-17.(1997). 

الفضاءات الهامشية  
 subalternالنسوية 
feminine spaces 

الجمهور الداخلي 
 النسوية   للفضاءات 

 Intergroup  

                      الجمهور الخارجي 
Outgroup 
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.  في نفس السياق، تشير ذات الباحثة 240السلطوي و خطاباته و آلياته اإلقصائية العمومي للفضاء
الهامشي قد يتشكل عفويا ضمن فضاءات مكانية نسوية  إلى أن الحيز الذي يحتضن الفضاء النسوي

الطبية ،الحدائق، المرافق العامة، الصالونات و المكتبات و  متعددة ، كقاعات اإلنتظار في العيادات
قاعات السينما، حيث تستغل الفئات النسائية هذه الفضاءات للتعبير عن خطابها و تمثالت و إبراز 

. فالفضاءات الهامشية النسائية توفر بيئة أكثر إستجابة لمطامح الشرائح النسوية و 241هويتها
في البروز و الولوج للفضاء العام دون إبعاد، و من الناحية العملية  لمطالبهن المشروعة  و حقهن

ال ترتتبط هذه الفضاءات بعوالم فيزيائية او اجتماعية معينة ، و انما تنبلج في الظروف المواتية، 
 مجاال يزال ال االفتراضي سواءا ضمن الفضاءات المكانية أو الفضاءات السيبرانية، إذ أم الحيز

 فيه تعرف وقت في الرمزية مساحاته و التقنية امكاناته من االستفادة و اليه الولوج يسهل مفتوحا
 المهيمنة و النافدة االطراف أو السياسية السلطة قبل من هيمنة و استئثارا الكالسيكية االعالم وسائط

 .  المجتمع على

تقوم بوظيفتين العمومية النسائية  الهامشي أن فضاءات Felskiو ترى الباحثة النسوية 

 genderثنائيتين، فعلى المستوى الداخلي فإن هذه الفضاءات تخلق و تعزز هوية جندرية )

identity( و تعمقها داخل الفئات النسوية و داخل المخيال الجمعي النسوي )feminine 

collective imaginaryو ترفد روح التعاضد و التضامن بين النساء، و من الناحية الخارجية ) 

فهي تسهم في مناصرة القضايا النسوية و التسويق اإلجتماعي للفئات النسوية ، و إقناع المجتمع 

بأحقية المطالب النسائية و مشروعيتها ، و تحدي البنى الذكورية الثقافية و الرمزية القائمة التي تعد 

 فضاءات أن . إال أن الباحثة ترى بأن أغلب242من آليات إستمرار وضعية الهيمنة على النساء

و ترى ذات الباحثة أنه من أجل تقييم   .243تكتفي بتحقيق الوظيفة الداخلية النسوية العمومية الهامشي

 :244أداء فضاءات الفضاء العمومي الهامشي ، ينبغي النظر لبعض المعايير و اإلستشراطات منها

 المجتمع.عالقة الفضاءات الهامشية بالفضاء العمومي المهيمن و بباقي فئات  -

 التنوع الخطابي و ديناميكية التداول و متانة الخطاب داخل هذه الفضاءات. -

                                                           
240

 Felski, Rita .Beyond feminist aesthetics: Feminist literature and social change. 

Cambridge,MA: Harvard University Press.1989.p.171. 
241

 Ibid.p.167. 
242 Felski, Rita.Beyond feminist aesthetics: Feminist literature and social change. 

Cambridge,MA: Harvard University Press.1989.p.164. 
243

Ibid.p.168. 
244 Ibid.p.169. 
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 الموارد الرمزية و التنظيمية و التقنية التي تحوزها هذه الفضاءات. -

 نماذج التواصل و نظم التعبير الثقافي و التنفيس الرمزي. -

II -3 : طيبولوجيا الفضاءات العمومية الهامشية 

السوسيوثقافية و  الممارسات فيها حيوية تتجسد فضاءات الهامشية العمومية الفضاءاتتعد 

بنيتها  في تتحكم في ظلها التعبير عن الذات و الهوية و التنفيس عن اإلقصاءات و ويتحقق التواصلية

الخصوصية و تعبر عن كياناتها أدوات خطاب و تمثيل رمزي متباينة، و على هذا  مركبات شديد

 األساس تتنوع طيبولوجياتها و أنماطها و تصنيفاتها.

 لطيبولوجيا Catherine R. Squiresو يحظى التصنيف الذي قدمته الباحثة األمريكية 
معالمها، بأهمية نظرية و منهجية خاصة، إذ أن  و الهامشية و أهم تمفصالتها العمومية الفضاءات

 الهامشية العمومية للفضاءات ي و ملموسواقع تصور أمام شك بال هذه الطيبولوجيا تضعنا
تتفاعل مع واقعها المتشابك و تنتج خطاباتها و أنساقها  و كفعالية و كمنظومة بنيوية كصيرورة

الرمزية و إستراتيجياتها التي تقاوم بها إستعباد و إقصاء األطراف المهيمنة و  قد قسمت الباحثة 
 بوصفها مجملها نظر الباحثة إلى هذه األنماط فيأنماط ، و ت 3فضاءات الهامشي العمومية إلى 

 الصمت فرض نوعا من ردة الفعل الخطابية و الرمزية و الثقافية على اإلقصاء و التهميش و آليات
عليها. و قد شّيدت  الشرائح المهيَمن الذي يمارسه الفضاء العمومي السلطوي على مختلف والقمع

السياقات  -إلى مجموعة من الفواعل و المحددات هي:  طيبولوجيتها إستنادا Squiresالباحثة 
عالقة  -( التي تظهر فيها هذه الفضاءات. socio-political contextالسوسيوسياسية )

 -(. mainstream public sphereبالفضاء العمومي المهيمن ) الهامشية العمومية الفضاءات
أدائها  مخرجات -( available resourcesالموارد الرمزية و المادية التي تتوفر لديها )

(outcomes of performance .)-  قواعدها المعيارية و الثقافية (normative and 

cultural rules):و نجمل هذه األنماط فيما يلي . 

 (: Enclaved subaltern public sphere) الفضاء العمومي الهامشي المّطّوق -1

( و الرافض counter-discourseابها المضاد )التي تكتفي ببناء خط و هي الفضاءات
 frontalللهيمنة و إستراتيجيات و أشكالها ، و لكنها تتوخى تفادي الصدام المباشر )
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confrontation و المواجهة العلنية مع الفضاء العمومي المهيمن ، و يحتضن الفضاء العمومي )
ل التي تهم شريحة النساء و يتيح لهن الهامشي المنطوي نقاشات و تفاعالت ديناميكة حول المسائ

 فرص التعبير و التنفيس و التشارك.حيث تقع الفئات االجتماعية الهامشية تحت رحمة المنظومة
اليها في تصنيف مختلف الشرائح و الفئات و  و أبنيتها الرمزية و التي يتم واالحتكام المعيارية

ور و الحصول على البروز العمومي و من حرمانها جزء معين منها )الفئات النسائية( من الظه
(، و بذلك يتم إقصاءهم و entrance into public spaceالولوج إلى المجال العمومي )

 إبعادهم إلى فضاءات مّطّوقة و مرسومة الحدود.

في هذا الصدد أن أي مجتمع يتوفر على حد أدنى من الديمقراطية  Mansbridgeو يرى 
(، marginalized groupsوفر فيه فضاءات آمنة للفئات الهامشية )االجتماعية ، ينبغي أن يت

 إلى المطّوقة الفضاءات تهدف و .245تمكنها من التفاعل في بيئة خالية من القهر الرمزي و اإلقصاء
 و الرمزية و الجمعية ذاكرتها على الحفاظ و الهامشية المجموعات أفراد بين التعاضد روح خلق

  . اإلقصائي الخطاب وجه في  موحدة رمزية و ثقافية بناءهوية

المّطّوقة داخل المجتمعات التقليدية المغلقة ، نتيجة للقمع  الهامشي و تكثر ظاهرة فضاءات
الرمزي و المادي التي تتعرض لها الهوامش و األقّليات ، التي تلجأ في المحّصلة إلى اإلنسحاب من 

( ، و تبادر باإلنكفاء في فضاءات بعيدة space of public visibilityمجال الظهور العمومي )
عن المعاينة و رقابة األطراف المهيمنة في المجتمع، و تسعى إلى تشكيل خطابات بديلة و رافضة 

 للهيمنة المفروضة عليها، لكن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع األطراف المهيمنة.

الفارقة الحديثي التحرر من العبودية و من المنظور االيستوغرافي ، شكل االميركيون ا
(Free African Americans)  فضاءاتهم الهامشية المطّوقة في الخفاء ، حيث  19في القرن

االبيستيمي لألمريكين البيض بشكل منّتظم ، لذلك شّيدوا مضمارهم  الخطاب كانوا يتعرضون لعنف
ية اليومية المفروضة عليهم و تم نحت التداولي الخاص بهم، أين كان يتم مناقشة المعاملة العنصر

 (. white supremacyإستراتيجيات رمزية و سيكولوجية لمقاومة إيديولوجيا إستعالء البيض )

                                                           
245

 Mansbridge, J.Using power/fighting power: The polity. In S. Benhabib (Ed.), 

Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political.Princeton, NJ: 

Princeton University Press.1996.p.47. 
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 الفضاءات و الخطابات
Spaces and 
discourses 

 الموارد
Resources 

 الغايات
goals 

األداء
Performance 

 المحتملة العواقب
consequences 

 مثال
example 

فضاءات مخفية و  -
 متوارية عن األنظار

فضاءات تشغل مختلف  -
تضاريس المجال المادي 

 للفضاء االجتماعي
خطاب ينتج حصريا من  -

قبل أعضاء المجموعة 
 الهامشية

  

 موارد محدودة     
 رمزية
 ثقافية
 تقنية

 صيانة الهوية  -
الثقافية 

 المشتركة
 تدعيم المقاومة -

 الرمزية/المادية
و تبني  إبتكار -

استراتيجات 
 لرفض الهيمنة

تفاعالت -
 خطابية

 نقاشات دورية -
 مدواالت بينة -

    

التعرض للعنف  -
الرمزي/المادي من 

 قبل السلطة
النبذ و اإلقصاء  -

 من المجال العمومي

حركة 
االمريكين 

 االفارقة
 األحرار
(Free 

African 
Americans) 

 المّطّوق الهامشي العمومي الفضاءيمثل خواص و ديناميات   ( :01الجدول رقم )

  ( :counterpublicsالفضاءات المضادة ) -2

بالمعارضة المباشرة للفضاء العمومي السائد و  هذه الفضاءات تلتزم أن Squires ترى
مختلف المهيمن، كما تسعى إلى مناصرة القضايا النسائية عالنية و إلى دعم الحراك النسوي في 

أبعاده، و تظهر هذه الفضاءات بالتزامن مع حدوث إنفراج و تراجع التضييق و القمع  الرمزي 
داخل المجتمع و سيرورة اإلنفتاح و سهولة بلوغ وسائط اإلتصال البديلة مثل أدوات اإلعالم الجديد 

 و منصات اإلنترنت.

و  اآلمنة المساحات ( منCounterpublic discourses) خطابات هذا الفضاء  و تنتقل
إشّهار الرفض و تحّدي  (، حيث يكونpublic visibilityالمطّوقة إلى مجال البروز العمومي )

المهيمنة ، و يسعى هذا النوع من الفضاءات إلى إستثمار  المفروضة من قبل المجموعة السائدة القيم
، ةهامش و تأسيس شرعيته الخاصبال السلطة عالقات لتعديل بجهود منتظمة اآلليات البالغية و القيام

 الهامشية. باقي المجموعات مع و البحث عن التضامن و التنسيق

 ستينات في( civil rights movement) المدنية الحقوق حركات مع الظاهرة هذه تجلت و
 الجماعية العامة االحتجاجات بّشن قام التي و األمريكية، المتحدة الواليات داخل الماضي القرن
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(mass public protests)واالعتصامات، (sit-ins)والمسيرات، (marches )، 
 .البديلة االتصال قنوات إستغلت و المنتهجة، السياسيات ضد حمالت و  ( boycotts)والمقاطعات

و تندرج الحركات االحتجاجية لالمريكين االفارقة في السبعينات و المساحات التي شغلتها 
، إذ إستّغلت الرسوم الجدارية و مخرجات (counterpublics)المضادة ضمن حيز الفضاءات

الفنون البصرية و الفنون الموسيقية و الحمالت االحتجاجية و التظاهرات ، و عملت على توحيد  
 خاصة أفريقي و صياغة خطاب هوياتي و ثقافي موحد تم ترجمته في مطالب أصل من األمريكيين

 ثقافية و جمعوية و رمرزية. وميكانيزمات ياتبآل أجل بلوغها من تم النضال ومحددة
الجائرة التي  القانونية والرمزية و حتى السوسيوثقافية الفضاءات مساءلة العقبات هذه تتيح و

 ترهن ديناميات الفئات الهامشية و تعرّقل فعاليتها االجتماعية، كما يعد تشكيل هذه الفضاءات جزء
 الـمـهـيمنة التمثيل أشـكـال سـلـطـة مـن مـتـحـررةعملية تأسيس هوية بديلة و  من
  عامة أكثر موضوعية. صورة تكوين وإعادة السائدة المجتمع، و رفض الصور النمطية في

( على مدى توفر counterpublicityو تتوقف صيرورة إنتاج الخطابات المضادة )
قطاعات واسعة من الفئات الهامشية و الوسائط اإلتصالية البديلة و التي بإمكانها الوصول إلى 

 تضمينها داخل فضاءاتها و ضّمها إلى مشروعها.
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فضاءات استعمال ال -
التي تسيطر عليها 
 األطراف المهيمنة

إقتحام مساحات الفضاء  -
 العمومي المهيمن

اإلستخدام االستراتيجي  -
لفضاءات المجموعات 

 الهامشية األخرى
علني  إحتجاجيخطاب  -

 و مباشر
خطاب ينتج بشكل  -

جمعي و مفتوح يقبل 
 اإلسهام في إنتاجه من

قبل كل األطراف 
 الهامشية 

  

موارد أكثر  -
 تنوعا و ثراءا  

قنوات إتصال  -
رسمية و وسائط 

 إعالمية بديلة 

موارد تقنية  -
و تنظيمية و 
رمزية أكثر 

 تعقيدا 
بعض  -

المساحات 
المحدودة في 

وسائط اإلعالم 
 الرسمي 

موارد فنية و  -
إبداعية و 

تعبيرية )فنون 
بصرية ، 
جدارية ، 
موسيقى 

 تعبيرية...إلخ(

  اتالهوي دعم -
لكل  المشتركة

 الفئات الهامشية
 االستراتيجيات-

الحجاجية و 
 البالغية على

 أوسع؛ نطاق
تضمين -

أعضاء جدد 
(outsiders من)

 الفئات الهامشية 
دعم حراك  -

 الفئات الهامشية
كسب  -

تعاطف الرأي 
 العام

إستثمار  -
اآلليات القانونية 

و التشريعية 
كمحاولة 

 لتحسين الواقع
فرض  -

وجودها داخل 
مجال البروز 

 العمومي

ت تفاعال-
 خطابية

التداول بشكل  -
 عمومي 

استثمار االليات -
البالغية و الفنون 

البصرية 
كحوامل لخطاب 
المجموعة و 

 أجندتها
محاولة تمللك  -

المجال العمومي 
appropriation 
of public 
spaces 
  

التعرض للعنف  -
و اإلقصاء 

الرمزي في الغالب 
من األطراف 

 المهيمنة
 

 حركات
المدنية  الحقوق

الواليات  في
المتحدة 

1950/1960  

(civil rights 

movement) 

 المضادة الفضاءات ديناميات و خواص يمثل( :  02) رقم الجدول
 
 
 
 
 

 (: satellite subaltern public spheres) المساندة أو النصيرة الفضاءات -3
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( نحو hostile counter-discourseو تتميز هذه الفضاءات بخطابها العدائي و المضاد )
ميكانيزمات و بنى التهميش المركزية في المجتمع ، فهي أكثر تحديا و جرأة في طرحها ، و هي 
األكثر رفضا لتصورات الجماعات المهيمنة و األكثر راديكالية في بناء أجندتها و خطابها. و ال 

لفضاء سعى للتفاعل مع اتبحث هذه الفضاءات عن دعم و تعاطف باقي الفئات الهامشية و ال ت
الفضاءات إلى تعضيد اإلنتماء و الكيان الهوياتي لألفراد و تسعى هذه تهدف ن ، وهيّمالُم العمومي

 لإلستقاللية التامة عن سائر الفضاءات.

و ال يتمثل الهدف الجوهري لهذه الفضاءات في اإلندماج داخل المجتمع العام و الحصول 
لحلبة العمومية و اإلستفادة من شروط تمثيلية عادلة ، و لكنها ( داخل اvisibilityعلى حضور)

هدفها هو تأسيس مجتمع داخل مجتمع و هوية فرعية داخل نظام اجتماعي فرعي منفصل كلية عن 
 sense of( تتميز بحسها اإلستعالئي )self-segregateالمجتمع، إذ أنها كيانات ذاتية الفصل )

superiority.) 

 تسعى العكس على بل ، تضمينا و شمولية أكثر جعلها و فضاءاتها توسيع ال تستهدفكما 
 راديكالية تجليات لها يكون قد و ، مكوناتها( purity) نقاوة على المحافظة و التفرد و لإلنفصال

( في white right wing، و من أمثلة هذه الفضاءات حركات اليمين المتطرف األبيض ) عنيفة
 & Downeyو تذهب الباحثان .مريكية التي ظهرت في الستينات و السبعينات الواليات المتحدة األ

Fenton (2003 إلى أنه بسب التأثيرات الثقافية للعولمة و إنهيار حدود الجغرافيا و بروز القيم )
النيوليبرالية و الفرادنية الجديدة و تزايد مد الدمقرطة اإلجتماعية و السياسية ، فقد أصيبت 

عمومية المهيمنة بالضعف و التهلهل و إنحسار نفوذها ، مما سنح لفضاءات الهامشية الفضاءات ال
العمومية بالظهور و التناسل ، كما أتيحت لها مجاالت تعبيرية و تواصلية جديدة أدت إلى إسهام 
مقاومتها للفضاء العمومي المهيمن و زادت من مشاركة المرأة في الحياة العمومية و دعمت حراك 

 رطة.الدمق

النسوية يمكن أن تولد في  العمومية الهامشي ( أن فضاءات1989) Felskiو ترى الباحثة 
فضاءات متعددة و متنوعة داخل نسيج الحياة اليومية ، كقاعات اإلنتظار في العيادات الطبية 
النسائية ، و قاعات السينما و قاعات ممارسة الرياضة و فضاءات األحزاب السياسية و الساحات 

 العامة. 
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النسوية ال  العمومية امشياله و على عكس الفضاء العمومي الهابرماسي ، فإن فضاءات
تدعي لنفسها أنها فضاء تمثيلي شامل لكل فئات المجتمع ، و لكنها فضاء جزئي مفتوح يوفر 
مساحات تواصلية و نقدية من زاوية نظر الفئات النسوية المهمشة داخل المجتمع 

(Fleksi,1989:167.) 

 الفضاءات و الخطابات
Spaces and 
discourses 

 الموارد
Resources 

 الغايات
goals 

األداء
Performance 

 المحتملة العواقب
consequences 

 مثال
example 

و  مفتوحةفضاءات  -
 مستقلة 

 فضاءات تشغل مختلف  -
تضاريس المجال المادي 

 للفضاء االجتماعي
خطاب ينتج من قبل  -

و من أعضاء المجموعة 
قبل األطراف الهامشية 

 األخرى

  

وسائط إعالم -
 بديلة 

قنوات إتصال  -
 متنوعة 

 موارد تقنية  -
 موارد رمزية -
 

 صيانة الهوية  -
 الثقافية المشتركة

التفاعل مع -
الفئات الهامشية 

األخرى و 
 التنسيق معها

محاولة  -
التموقع داخل 
مجال البروز 

 العمومي

تفاعالت -
 خطابية

نقاشات و  -
 مدواالت بينة

استثمار االليات -
البالغية و الفنون 

 البصرية
الرسومات -

 الجدارية 

التعرض للعنف  -
الرمزي/المادي من 

قبل األطراف 
 المهيمنة

 

 اليمين حركات
 المتطرف
األبيض 

األمريكي 
(1960/1970) 

 

(white right 

wing) 

 المساندة أو النصيرة ديناميات الفضاءات و خواص يمثل( :  03) رقم الجدول

II -4 الهامشية العمومية المعيارية لتشكل الفضاءات المحكات 

من التداول الخصب و  عرفت أدبيات البحوث االجتماعية  في العشريتين األخيرتين الكثير
النقاش و التقاطب حول إستشراطات تشكل الفضاء العمومي الهامشي و تجّسده سواءا داخل األمكنة 

 إلستيعاب اإلفتراضي الحيز إمكانيات لنقاش حولالعمومية أو داخل التضاريس السيبرانية، و يعد ا
 اإلفتراضي أكثر تعقدا و صعوبة ، ذلك أن الحيز (online) شبكيا الهامشية العمومية الفضاءات

 والبنى الثقافية، والسياقات الرمزية التفاعالت من ومتعالقة وديناميكية واسعة كوكبة يحتضن
 اإلمبريقي من الظاهرة محل الدراسة ، وعلى التحقق صعوبة من تضاعف ،والتي السوسيولوجية

 أكثر إلى تطوير إستراتيجيات بحثية الرائدة الدراسات بعض طمحت الصعوبات، هذه من الرغم
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و إنضباطا من الناحية االجرائية واإلمبريقية لمقاربة الفضاء العمومي الهامشي في ظل  وضوحا
  .246مارسات الخطابية الشبكية التي يحتضنهاالحيز السيبراني وفضاءاته التفاعلية  و الم

 الهامشي، وجود العمومي الفضاء لتشكل والمستلزمة المعيارية و مما يصّعب تحديد األسس
 مفهوم ، وعدم الدقة  في تطوير العمومي الهامشي كفاية بمفهوم الفضاء تجريدات نظرية غير ملمة

إضافة إلى  اإلمبريقي النقدي، التحليل ( بصورة تناسبnormative conception معياري )
التجريبي و القابلية للتثبت  الى إمكانية التقييم النظرية من االنتقال عدم توفير جسر عملي يؤمن

 المستوى التنظيري إلى مستوى التحقق اإلمبريقي ، الميداني ، وفي الغالب إنتقال غير سلس من
 ئج المتوصل اليها على أرض الواقع .وكذا عدم توفير إسقاط مناسب للتفسيرات والنتا

العمومي الهامشي  لتشّكل الفضاء معايير مظبوطة و بما أننا نستهدف في هذا المقام ترسيم
االفتراضي، حتى نتمكن و يتمكن على ضوءها الباحثون  الحيز أم المكانية الفضاءات في سواء

أن تشكل فيه المنصات االفتراضية الذي يمكن  الكيفي والكمي للمدى الحقا من التقييم الموضوعي،
التواصلية اإلفتراضية  بإختالف أنواعها ، بوساطة الدينامات التواصلية التي تتيحها و الممارسات

(online communicative practice) ،إلستنبات و إستيالد فضاءات  مساحة فعلية التي تحتضنها
لمعايير المظبوطة ،  وذلم بعد التفاعل فقد قمنا بتقعيد و ترسيم مجموعة من ا عمومية هامشية ،

العمومي  الفضاء الكافي و الخصب مع األعمال النظرية النقدية المرجعية التي تناولت مفهوم
الهامشي وأنماط إشتغاله وتركيبته البنيوية وسياقاته الوظيفية، حيث قمنا بالقراءة المعمقة لهذه 

التماس بينها في كلياتها ، و ليس  و مناطق إستحضار تقاطعاتها النصوص في لغتها األولية مع
اإلستعانة بعمل مخصوص في سياقات جزئية مبتورة، و بعد إطالعنا على دراسات و أبحاث كل 

 Fraser Nancy,Gayatri Chakravorty Spivak, Felski Rita ,Seylaمن 
Benhabib,Squires Catherine, Robert Asen, Mah Harold,Michael Dawson ,Iris 

Marion Young, Downey & Fenton ,Dahlberg, Lincoln ، توصلنا إلى تبني المحكات 
 التالية : المعيارية

 اإلستبعاد من الفضاءات العمومية المكانية و الوسائطية : -1 -
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 Dahlberg, Lincoln.Net-public sphere research: Beyond the “first phase”. Javnost-The Public 

11.1.2004.pp. 27-43. 
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يتمظهر الفضاء العمومي ضمن مجالين ، حيز مكاني فيزيقي يشمل األمكنة العمومية و 
الفضاءات المدينية و الحضرية التي تجسد روح المجال العام ، و مجاال التجسيدات العمرانية ضمن 

رمزيا و سائطيا تشكله وسائط االعالم من خالل تملّكها للقدرة على توجيه االنتباه العمومي للقضايا 
 بروزها ، و إستئثارها بالتأطير ونمط العمومية الديناميات لكل و المسائل و بإعتبارها محرك

 و المخيال الرمزي الجمعي. الجمعية والثقافة االجتماعية وللعالقات االجتماعية التالرمزي للتحو

و من الثابت أن الفئات االجتماعية الهامشية غالبا ما يتم دفعها بعيدا و ركنها خارج كال 
حتمية البحث عن  النمطين من الفضاءات العمومية، مما يخلق لهذه الفئات مسوغات حقيقة في

 التداول و المعلومات ة و بديلة ، تحتضنهم و تستوعبهم و تتيح لهم إمكانية تبادلفضاءات موازي
أو  حلبة في خلق الدائرة النقاشات و التفاعالت تسهم هذه و ، تهمهم التي القضايا أو المسائل حول

 المطروحة و تكثف من المكاشفة و والكشف للمسائل باقي الفئات الهامشية أنظار توجه منصة بديلة
  Ananda Mitraالعتمة و التناقضات الجائرة و التفاوتات ، إذ كما و ترى الباحثة  مناطق عن

فإنه ينبغي علينا أن ندرك أن الحصول على فرصة السماع الصوت و التعبير عن الذات و الهوية 
داخل الفضاءات الهامشية هو تماما مثل الجلوس على طاولة و الحصول على فرصة الكالم أمام 

( و تجاوز voice( من الحصول على صوت )subalternمهور، إذ تمكن الفرد الهامشي )الج
 .247( dominant/subordinateالمنطق الثنائي للعالقة المهيمن/المهيمن عليه )

 الوسائطية يعتبر و المكانية العمومية الفضاءات من على هذا الضوء، نستنتج أن اإلستبعاد
يظطر الفئات الهامشية إلى تشكيل الفضاءات العمومية الهامشية و عامال بنيويا  أساسيا معطى

كمجاالت للتنفيس و للتعبير و التفاعل و إستعراض الهوية الموصومة و كمنظومة رمزية و ثقافية 
بنيتها و تمفصالتها بعيدا عن ظواغط  و نسقها من استكمال تشييد بديلة تمكن الفضاءات الهامشية

 إكراهاته.المركز المهيمن و 

 الهامشي مفتوحا و سهل الولوج: العمومي أن يكون الفضاء -2-

(  ليس مفتوحا mainstream public sphereمن المعلوم أن الفضاء العمومي المهيمن )
إذ للجميع، بل هو متاح حصريا لفئات بحد ذاتها و يتم منع فئات اخرى من التواجد و الظهورفيه،  
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 Ananda Mitra.Marginal Voices in Cyberspace. New Media & Society 3, no. 1.2001. pp.29–48. 
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 racial) العرقية األقليات و( working classes) العمالية بقاتتلجأ الفئات الهامشية كالط
minorities )النسوية، تحت وطأة ظروف اإلقصاء و التغييب ، و كذا نظام الهينمة  الفئات و

( الذي يفرض عليهم و الذي يتكون بصفة جوهرية من مهيمن binary patternالثنائية )
(dominant( و مهيمن عليه أو تابع )subordinated إلى اإلنسحاب من هذه الفضاءات العمومية )

 للفئاتالرسمية و تشكيل فضاءاتها الموازية الخاصة بها و التي تعد أساسا مجاال رمزيا و تداوليا 
و  ، المجتمع داخل الرمزي العنف و الهيمني الخطاب المهمشة، التي تستهدف تجنب و المقموعة

الخاص، فإذا كانت هذه الفضاءات العمومية الهامشية  خطابها تاجتحاول إن و ، عن شرعيتها  تبحث
نفسها التي تعرضت لها،  لظروف القمع و اإلقصاء غير مفتوحة و غير سهلة البلوغ، فإنها تتنكر

 الفجوة بتعميق القاضي الهيمني والنسق والسيطرة الرمزية اإلقصاء كما أنها تنخرط في إعادة إنتاج
 إلى الولوج Fung & Kedlو يرى الباحثان (. subalternityالتبعية ) حال و إستطالة

 تجاوز و المتساوية المشاركة المتساوي و الحق أن على يبنى ينبغي أن الفضاءات العمومية الهامشية
 . كما تذهب الباحثة248أو أي مائز إقصائي اخر لألفراد التعليمية أو اقتصادية-السوسيو الخلفيات

Fraser  إلى أن دينامكية الفضاءات العمومية الهامشية ال تتجسد بشكل ملموس إال عن طريق
و فسح  لكل الفئات الهامشية التي تعيش نفس الظروف السوسيوثقافية و الرمزية الولوج إتاحة

إذ أن إنفتاحية هذه الفضاءات و درجة  خطابها و تمثيلها الرمزي، صياغة في للمشاركة المجال لها
 الذي يمكن من تقييم مساراتها. الميكانيزم لكافة الفئات الهامشية تعد هاإستيعاب

هي المجاالت  الهامشية أن الفضاءات العمومية Felskiضمن نفس التصور، ترى الباحثة 
 انتاج و الفئات الهامشية و المبعدة و تمكنها من تمثل هويتها الوحيدة التي يمكن أن تستوعب

(، وأن أي إقصاء أو حصرية reinvent their visibiliy) بروزها إعادة اختراع و خطاباتها
و يرى الباحثان  .249الفعالية إلى فضاءات إنغالقية منزوعةللولوج لهذه الفضاءات ، سيحولها حتما 

Dixon, T., & Linz تتحدد بنيوي منظور الهامشية من أن القيمة المعيارية للفضاءات العمومية 
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ختلف الفئات المحرومة من الظهور و الهامشية و الموصومة ، كما مدى إحتضانها لم في حصريا
 .250لكل هذه الفئات و مدى إستعابها لها تمثيلها شرعيتها فقط من مدى أنها تستمد

 (:visibilityأن يكون الفضاء العمومي الهامشي مساحة للظهور و البروز ) -3-

المركزية التي ارتبطت بالفضاء العمومي ( واحد من المفاهيم visibilityيعد مفهوم البروز )
الهامشي ، إذ أن الفضاء العمومي عموما و الفضاء العمومي الهامشي بشكل مخصوص كظاهرة 

أن مصطلح البروز يعد واحد من  Brighenti . و يرى251سوسيورمزية يتم تعريفه في أفق البروز
ة السياسية و االتصال االجتماعي و المفاهيم المركزية التي تحظى بأهمية بالغة داخل حقول الفلسف

 .252التي لطالما ارتبطت بظاهرة الفضاء العمومي

 (publicness( بمفهوم العمومية )visibilityمفهوم البروز ) Shapiroالباحث  و يربط
 central activityحيث يرى أن البروز هو النشاط المركزي المؤسس للفضاء العمومي )

constituve of public sphere و لذلك فالفضاء العمومي يتطلب الحرية المضمونة التي )
 to be seen asتكفل لألفراد البروز كما تضمن لهم المشاركة في النقاش و التعبير عن آرائهم )

much as to be heared)253 . 

 األفكار إلشهار قبلي و مسبق هو شرط البروز و الظهورفإن  Dahlbergو كمايرى الباحث 

إذ أنه يمكن من توجه األنظار نحو الفاعل االجتماعي داخل الفضاء العمومي و هو األطروحات،  و

 .254(strategy of attention grabbingيدخل في إطارما يمسيه الباحث بـ )

أن الجماعات الهامشية محرومة من الحق في الظهور و  spivakو تذهب الباحثة الهندية 
( و representationالبروز ألنها ال تملك وسائل و آليات الظهور الرمزي و ال تتحكم في تمثلها )
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254

 Dahlberg, Lincoln.Ibid.p.04. 

http://eprints.biblio.unitn.it/1844/1/quad49.pdf


 

129 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ النظري للدراســــــــــة: االطـــــار

(، لذلك تلجأ إلى تأسيس فضاءاتها الخاصة حتى تتمكن من self-perceptionإدراكها لذاتها )
 .255الظهور

إمكانية داخل الفضاءات المادية أو السيبرانية، أي  يشمل التجليوتتعدد مؤشرات البروز ، إذ 
( و ما ينجر عن ذلك من التلقي العمومي للظهور exposure to othersالتعرض لالخرين )

(public reception( كما يشمل البروز السماح بظهور الالاتفاق .)visibility of 

disagreement و قبول اإلختالف ، أو ما يسميه )Habermas المواقف عن التعبير بتمكين 
(، و إتاحة الفرصة للفاعلين enabling the expression of opposing positionsالمعارضة )

. و في 256( بالبروز و الظهورdissenting viewsاالجتماعيين ذوي وجهات النظر المعارضة )
يمنح مساحات حقيقية  أن الفضاء العمومي الصحي هو الذي Mouffeهذا الصدد يرى الباحث 

 . 257للمعارضة و الرفض و االختالف

( ، phenomenality of actionو في تنظيره لظهور الفاعلين، و فينمولوجية الفعل )
( و بين الظهور،إذ self-agencyبين الوصاية على الذات ) Etienne Tassinالباحث  يربط

(  subalternهو ظهور الهامشي ) يرى أن البعد الجوهري المؤسس للفضاء العمومي الهامشي،
. فالفاعل الهامشي يظهر نفسه كظاهرة مرئية 258(revelation of the actorفي صيغة الفاعل )

(perceptible phenomenon( إذ أن البعد الفيزيائي و الجسماني ، )corporeal and 

spatial dimensionsات المكانية ، و ( بعدين اساسيان من ابعاد الفعل االجتماعي  في الفضاء
( بعد جوهري أيضا في الفضاءات السيبرانية ، و discursive dimensionالبعد الخطابي )

يتجلى هذا النوع من الظهورفي النصوص و الكتابات و آليات النشر و إنشاء ومشاركة المحتويات 
ينبغي أن يوفر  النصية التي تقوم بها الفئات الهامشية داخل الحيز االفتراضي. و في هذا المنحى،

(، discursive  stage of visibilityالفضاء العمومي الهامشي حلبة خطابية عمومية للظهور )

                                                           
255

 Sspivak, Gayatri Chakravorty. A critique of postcolonial reason. Harvard university 

press.1999.p.18. 
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تهمهم ضمن مساقات النقاش، و ينبغي أن تتمكن الفئات  التي المشاغل و المواضيع أي ظهور
 التي تخلقها.داخل الفضاءات العام  الشأن قضايا حولالهامشية من الولوج إلى النقاش العمومي 

(، و mutual cognitionو يعد البروز أيضا مخرجا من مخرجات االعتراف المتبادل )
نواتجه، فالمشاركون ينبغي عليهم االعتراف باالخرين و استعدادهم لقبول بروز االخرين و 

ف أساسا يّجسد السعي للقبول الجمعي و الحصول على االعترا (visibility)و البروز االستماع لهم.
( public attention، إذ أنه من المعروف أن الفئات الهامشية ال تحظى باإلهتمام العمومي نفسه )

، و لذك ينبغي للفضاءات العمومية الهامشية أن تستوعب كل أعضائها و 259مقارنة بالفئات األخرى
 تتيح لها إمكانيات وفرص التجلي و الظهور. 

 (:space of criticismحة للنقد )أن يكون الفضاء العمومي الهامشي مسا -4-

تعد الدينامية النقدية أحد أهم الشروط المعيارية التي ينبغي توفرها حتى يتشكل الفضاء 
(، إذ أن الفئات االجتماعية الهامشية تعيش subaltern public sphereالعمومي الهامشي )

التي تتمظهر ضمن فضاء الرمزية الكامنة  مجموعة من التفاوتات و التناقضات و الصراعات
الفئات الهامشية   النخراط تمهد أخرى مداخل بين من المعيش اليومي لألفراد ، والتي تعد مدخال

الضرورية و للبحث عن حيز بديل لإلعتراض و الرفض و للتعبير النقدي عن  النقدية السيرروة في
 هذه االختالالت و العطاالت التي تعيشها هذه الفئات. 

أن االستشراط الجوهري الذي ينبغي أن تحققه  Holtيرى الباحث  المعطى،و ضمن هذا 
الفضاءات العمومية الهامشية هي إتاحتها لمساحات خطابية نقدية تسائل الشروط الثقافية و الرمزية 

. 260للمنظومة االجتماعية المهيمنة و تشتبك مع مختلف أشكال القمع الرمزي و اإلسكات و الوصم
إلى أنه إذا كانت الفضاءات الهامشية لم تنخرط ضمن  Dawsonو تذهب الباحثة األمريكية 

ديناميكية نقدية و تعبئة حقيقية تمهد لفعل رفضي و احتجاجي رمزي أو مادي بصفة منتظمة ، فإنها 
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تفقد شرط وجودها األساسي، و تتحول إلى مجرد فضاءات للتفاعل االجتماعي العابر و 
 261المحدود.

أن أهم آلية تتمكن من خاللها الفضاءات العمومية الهامشية   Fraserو ترى الباحثة األمريكية 
( critial publicness) من اإلستمرارية و الحفاظ على الحيوية المطلوبة هي اإلشهار النقدي

لى توليد القدرة ع في لهذه الفضاءات تتمثل النقدية الفعالية إذ أن لألطروحات المضادة و الرافضة ،
الهامشية   األسئلة النقدية بصفة متجددة، و هي تعد المؤشر الوحيد الدال على عدم ارتكان الفئات

. و لمعرفة و تقييم مدى الديناميكية النقدية التي 262إقصاءات األطراف المهيمنة في المجتمع إلى
 الخطاب النقدي المنتج داخلالهامشية ،ينبغي النظر إلى مدى متانة  الفضاءات العمومية تتمتع بها

النقدية داخل هذه  المضامين مستويات إنتاج و تبادل و تشارك الهامشية و للجماعات التداولي المجال
المحتوى النقدي ضمن حدود سقف معين و محّدد  الفضاءات و تثمينها و التفاعل معها ، و عدم تقييد

 سلفا.

 العمومي الفضاء حجاجية والعقالنية داخلأن يكون النقاش رصينا و خاضعا للسيروة ال -5-
  الهامشي:

تدور  التي النقاشات سياق في العقالني والمساطير الحجاجية النقاش بأطر األفراد و يعد إلتزام
داخل فضاءاتهم العمومية الهامشية من أهم الشروط التي تتيح بناء مسارات النقاشات على أساس 

 الهامشي نتاجًا العمومي يشترط أن يكون التفاعل داخل الفضاءالتبادل الحجاجي و البرهاني، حيث 
 إلى تستند تواصلية عقالنية مسطرة ممارسات على مؤسس (Intersubjective) بينذاتي لحوار
إلى ضرورة إستخدام  spivakالمعيارية. و ذهبت الباحثة  الصبغة عليها وتطغى والمنطق، الحجة

(، و self-agencyية إستراتيجية لتحقيق الوصاية على الذات )الفئات الهامشية لملكات العقل بكيف
من أدوات  الموضوعي و أهمية التمكن الخطاب، المنتجة الرمزية شددت على حتمية تملكها لالليات

 .263الحجاح
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أنه من الشروط المعيارية الضرورية الستنبات فضاء  Fung & Kedlو يرى الباحثان 
عمومي هامشي، سواءا داخل فضاءات االنترنت أو داخل مختلف فضاءات العالم االجتماعي،  

الحجاجية التي  و إستجابته لشروط البرهنة العقالني الخطاب لمتطلبات النقاش شرط إستحضار
 المشترك ظبوطة بغية بلوغ الفهمضمن مساقات موضوعية وم التفاعل التواصلو تستهدف

(communication for understanding)، على طرف هيمنة أو و إقصاء أو تضليل دون 
 264. طرف

من خالل الهامشية  العمومية و يمكن قياس مدى عقالنية التفاعل الخطابي داخل الفضاءات
 التي النقاشات سياق في الحجاجي العقالني و مسالك التفاعل النقاش بأطر األفراد معرفة مدى إلتزام

 يكون إجرائّية وعقالنية و في دينامية تواصلّية الفعلي تدور داخل هذه الفضاءات، و مدى انخراطهم
 تستند إلى عملية متواليات حوارّية الذي ينتج عن واإلجماع االتفاق من كاف سقف بلوغ منها الهدف
 المتبادل التفاهم تحقيق بغية الهامشي،وذلك العمومي الفصاء ضمن المتحاورين بين الحجج تبادل

النظر. و يعد اإلحتكام للحد المطلوب من أخالقيات النقاش و إيتقياته أيضا  وجهات بين والتقريب
 عنصر مهما في هذه المشروطية.

  خاتمة

كمقترب نظري وابستيمولوجي  الهامشية العمومية الفضاءاتو ُملخص القول، فرض مفهوم 
ل و تقّب ،مفهوم الفضاء العمومي بالتصور الهابرماسي تعريف إعادة االجتماعي البحث أدبيات على

في تسليط  نظري كمقترب الهامشية العمومية الفضاءات مفهومتصورات نظرية أخرى، كما نجح 
أي من منظور  (society from margen)الضوء على الفئات االجتماعية من هوامش المجتمع 

و  جتماعيةاال شروطال و خلفياتال ذوي من فرادمن منظور األ و الناشزةالمغييبة و  صواتاأل
 الرمزية الهامشية.

 بظهور، فقد سمحت سوسيوتواصلية كظاهرة الهامشية العمومية فضاءاتأما بالنسبة لل
لكل  (discursive opportunity) خطابية فرصة شكلت و( marginal voices) مشالهوا صوت

 ،( new spaces) جديد فضاء من ال صوت له، و ال تعكس الفضاءات العمومية الهامشية ظهور
                                                           
264
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 صيغة ببناء تنتهي( new contextual features)جديدة  سياقية تضاريس  انبالجتعكس  بل
خطابات جديدة  استنبتو  ديناميكيةهذه الفضاءات منظومة نقدية  خلقتو الهوية، كما  للذات جديدة

 االفراد بين االجتماعية الروابط و العالئق من اجتماعية شبكة من يتكون جديد اجتماعي رأسمالو 
 و الثقافي. الرمزي للفعل كقاعدة المهمشين
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III -  الوسائطيةو  الفيزيقيةالفضاءات  داخل الجزائرية المرأة حضورواقع 
 تمهيد
III – 1 الفضاء العمومي الفيزيقي  داخلحضور المرأة الجزائرية  مساقات 
III – 2  حضور المرأة الجزائرية ضمن فضاءات الميديا 
III -3  البديل الرمزي  المتنفس، أدوات التشبيك االجتماعي 

 خاتمة
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III - الوسائطية و الفيزيقيةالفضاءات  داخل الجزائرية واقع تمثيلية المرأة 
 تمهيد

حضور المرأة  ورلُص وازنة معرفية رؤية توفيرإلى  الدراسة القسم من نسعى في هذا
لقضايا و  اإلعالمي التناول الجزائرية داخل الفضاءات العمومية المكانية و الوسائطية، و كيفيات

 استقصاء حاولن كما ،كموضوع  تمثيلها و تمّثلها كيفيات و ،الجزائرية شواغل و رهانات المرأة
المرأة الجزائرية داخل حضور و بروز  بنية شّكلُت التي الرمزية و األنثروبولوجية المسارات

 الرهانات و البنية، هذه ضمنها انفرزت التي السياقية الظروف كذا و ،الفضاءات العمومية الفيزيقية
 أدوات . على صعيد آخر، نستهدف معرفة داللةمعّقد و متشابك راهن ظل في اليوم تطرحها التي

المرأة  احتياجات، و تقاطعات معانقته لخصوصيات و تكنولوجي مستجدك االجتماعي التشبيك
 فيالفضاء العمومي و  في التفكير إلعادة جديدة سياقات أفرز نجزم بأنه قد الجزائرية، و الذي

 و خطابات نسائية نسائية سرديات بظهور سمح و النسائية، الجمعيةالذات  و الفردية الهوية و الذات
و تجلياتها الثاوية  المهيمنة الثقافة يسائل و السائدة االجتماعية الخطابات يرفض خطابا حملت جديدة

 ضمن الخطاب االعالمي.

III – 1  الفضاء العمومي الفيزيقي  داخلالجزائرية  المرأةحضور مساقات 
 من العديد على الجزائري في مفهومه المادي و الفيزيقي، العمومي للفضاء الناظر يقف
 تدبير الفضاء العمومي  حيث يتقاسم الفضاء، هذا تؤثث التي السوسيوثقافيةو التشوهات  التناقضات

السلطة الُمنظمة  باعتباره( l'acteur étatiqueأو الفاعل الدولتي )الدولة  نسق، في الجزائر نسقان
فقا لسياسات عمومية ُمّسطرة و و و براغماتيالتي تدير الفضاء العمومي من موقعها كقوة إكراه 

 التوازن تحقق و العامة على ترسانة من التشريعات و اللوائح التي تعبر عن المصلحةمبينة 
و الذي  االجتماعيمختلف مكونات المجتمع. أما النسق الثاني فهو النسق الثقافي و  بين واالنسجام

يتشكل من منظومة مركبة و ديناميكية من األعراف والتقاليد و التمثالت المستبطنة و التصورات 
أدوار و لمجاالت التفاعل اإلنساني، و يمارس هذا النسق  االجتماعيةناظمة لسيرورة الحياة ال

حيث يفرض منطقه على الحاضرين في الفضاء العمومي ، و المراقبة و الردع الترّصد المتابعة و 
 بصورة فاعلة و مؤثرة، و يحدد ترتيبات وجودهم االجتماعي.
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ائري تطغى أدوار النسق السوسيوثقافي على أدوار النسق و من المالحظ أنه في المجتمع الجز
فيه ، و يتضح  االجتماعيينالعمومي و تنظيمه و تدبير بروز الفاعلين ، في توجيه الفضاء الدولتي 

و هن الفئات النسائية من مستخدمي هذا الفضاء لنا هذا من خالل أنماط التعامل مع فئات واسعة 
التصورات المجتمعية  ( تفرضهاconservative approach) ظيةحفا مقاربة نملس تحديدا ، حيث

داخل تضاريس الفضاء العمومي ، حيث أن هذا  المرأة حضور على رفض جوهرها التي يقوم
األخير في سياق المجتمع الجزائري يخضع لسيرورة إعادة بناءه وتمّلكه بكيفية تستحضر إعادة 

جديدا  مفعوال و الثقافية حول المرأة و وإعطائها يةاالجتماعتفعيل مختلف التصورات و التمثالت 
 الفضاء العمومي الجزائري.  طوبولوجياداخل 

و مع أن الميكانيزمات الرمزية المستضمرة و الظابطة بشكل صريح أو ضمني لحركية 
للتغيرات الثقافية و  استناداالتفاعل الرجل/ المرأة تخضع لتحول مستمر و إعادة تفاوض و تعريف 

السوسيولوجية التي تطرأ على المجتمع الجزائري، إال أن التصور التقليدي اليزال فاعال و مؤثرا 
في المجتمع الجزائري الذي يرى بأن مكان المرأة المثالي و الطبيعي هو الفضاء المنزلي أو 

تراتبي الرجل/المرأة ، و .إذ يتأسس صلب المجتمع الجزائري على التصور الثنائي و ال265العائلي
  266.المرأة ترتبط بالسكون و الحميمية و معاني الشرف و الحرمة

و تأسيسا على هذه الرؤية، يعد فضاء المرأة هو العائلة و المنزل العائلي ، أما الفضاء 
على حضور الرجل ،و خروج المرأة إلى الفضاء العمومي و  فتقتصرالعمومي في الخارج 

المجتمع و نسقه الزمكاني  انتظامبط برهانات و تشنجات عديدة تتأثر بكيفيات فيه يرت انخراطها
(spatio-temporel فظهور المرأة داخل الفضاء العمومي يعكس تطور النظام الثنائي العالئقي ، )

( داخل/خارج homme femme) امرأة( رجل/privé/publicخاص / عام )
(dedans/dehors. ) 

على الفضاءات العمومية، وضبط  االحتكارنوع من التملك و سة ممارو يعكس هذا األمر 
و ، للهوامش على االنزياح إلجبارهن تمهيداللبروز فيها ووضع شروط صارمة  ولوج النساء إليها
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 و حرمانهن من كل فعالية في تحمل هنصواتأل مباشرة و إقصاءتفريغ هو دون شك عملية 
 .السائدة تقاليدللالتابع للرجل و يةفي وضع نوإبقائه المجتمعية و التنمويةمسؤولية ال

تعّقد المجتمع الجزائري مع تزايد  االستقاللو من المنظور السوسيوتاريخي ، بعد فترة 
التحوالت االجتماعية و الثقافية و تسارع إيقاعها ، و التي ترجمت أساسا في تطور الخطاب 

التحديث و الميكانيزمات الجديدة  استراتيجيات بالجان، و  االجتماعيو زيادة التفاعل  االجتماعي
( و التعليم mobilitéالتي أكسبت النساء كفاءات جديدة على أساس القدرة على التحرك )

(education( و تقاضي األجر )salarisation) ط لتحقيق و هي كلها ممكنات موضوعية و شرو
(، espace privé familialالنسوية تضمن للمرأة الخروج من الفضاء العائلي الخاص ) االستقاللية

و لكن مع ذلك لم تتطور مسارات بروز المرأة الجزائرية بالشكل الذي يواكب و يماهي هذه 
 التحوالت السوسيواقتصادية.

التي حققتها  مةالها التنميطات المخيالية حول المرأة بالرغم من المكتسبات استمراريةو ترجع 
أداء  استمرارمنسوب تعليمها و ولوجها للمجال االقتصادي، إلى  ارتفاعالمرأة الجزائرية من حيث 

باقي الحقول االجتماعية في إعادة انتاجها للمنظومة الرمزية السائدة عن طريق تبني دينامية 
 الحفاظية التي تسعى إلحباط أي دينامية تغييرية. 

رية الراهن في الفضاء العمومي بالدرجة األولى هو ثمرة التفاعالت فموضع المرأة الجزائ
الديناميكية بين األعراف و التقاليد و البروتوكوالت الثقافية و التعاقدية و العائلية السائدة و الفاعلة و 

على العالم ، فكل  االنفتاحكذا التصورات الدينية و التيولوجية و اإلسالمية و متطلبات الحداثة و 
 بدرجة متفاوتة إيقاع لعبة التواجد النسوي داخل الفضاء العمومي .  تضبطهذه العناصر 

 االنتقاص من النساء، حقفي الواقع من جانب المؤسسات الرسمية تقصير الترّتب على و 
في الغالب تحت  يضطررنالولوج للفضاءات العمومية بشكل مضمون و عادل ، حيث  حقهن في

نحو  االنزواءالذاتي و  االستبعاداليومية في شكل الرمزي و المادي إلى  الضغوطاتوطأة 
السائدة  االجتماعيةللتصورات  استناداالفضاءات الخاصة و الحميمية أي '' المنزل '' والذي يعد 

فإن  Fatima Sadiqi & Moha Ennajiالمكان الطبيعي و المفترض لهن. و كما ترى الباحثتان 
 هذا أن هو العربي المغرب مجتمعات في العمومي الفضاء تميز ثروبولوجيةأهم خاصية سوسيوان
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الذي يعد الفضاء الخاص  العائلي الفضاء عن مختلف و مناقض ذكوري كفضاء تمثله يتم الفضاء
 . 267بالفئات النسائية

إزعاج النساء في مختلف تضاريس الفضاء العمومي، إضافة إلى ظاهرة  إذ نالحظ توّسع
وسائل ، حيث نعاين ذلك في الساحات العمومية و األسواق و في  المعاكساتظاهرة  استفحال

 أو مرافقين رجالاللفظي عليهن، بحجة أنهن دون  و قد يصل األمر للتعدي المواصالت العامة،
النساء  ه حتىرغم أن ، االجتماعيةالخارجي يخالف التقاليد و األعراف مظهرهن أن بحجة 

 من هذه المعاناة اليومية. المحتشمات لم يسلمن

، و تراجع بروز  مختلف مجاالت الفضاء العمومياستعمال كما نلمس تراجعا ملحوظا في 
المرأة دون مرافقة الرجل ، إذ يظهر لنا التراجع  على مستوى الولوج للفضاءات الترفيهية و 

، فال يتم  االحتجاجيو  التعليمية و الرياضية و تراجعا في المساهمة في الفعل السياسي و النقابي
 يرافقهن المواصالت العامة و الحدائق العامة إال مع حضور رجل استخدامالتسوق أو التنزه أو 

 الوقت. أغلب

الهشة و الهامشية الفئات االجتماعية  و ضمن هذه الظروف، تتموضع الشرائح النسائية ضمن 
(subaltern categories ، ) الفئة التي تعاني لكونهن و الدخل أو  االقتصاديليس من المنظور

النمطية  و محدودية التعليم، و لكن لكونهن الفئة االجتماعية التي تخضع للتصورات من األمية
الفئات الذكورية و تترجمها إلى مواقف قارة و سلوكيات  تستطبنها الشائعة والتمثالت الجمعية التي

  .ي الفضاء العموميمعادية لوجود المرأة فبالمحصلة تكون روتينية 

لم تكن لمعالجة هذه الظاهرة،  الجهات الرسمية أن المبادرات التي اتخذتها االنتباه يلفت ما و
بكيفية تدعم حقهن في تشاُرك الفضاء العمومي  حيث لم،  مثمرة على الصعيد العملي الملموس

من قبل هذه الفئات و لم  عليه احتكار هذا الفضاء والهيمنة متساوية مثل الفئات الرجالية ولم توقف
في كفالة استعمال الجنسين  اتهواجب إذ أن النظام السياسي لم يتحمل،  العمومي الفضاء تكُفل مشاعية

 و في إعادة هندسته بشكل يزيل هرمية التراتبيات السابقة. ، و تكافؤ لهذا المجال الحيوي بعدالة
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البيني بين مختلف مكوناته، إذ ال تقبل  كما نالحظ غياب أنسنة الفضاء العمومي و التضامن
و ال تتضامن هذه  فيها، بحصتهن تضحية الفئات الرجالية عادة تشارك الفضاء العمومي معهن دون

 قيد أو تعد ، إذ ترفض فرضية أن تستوعببال  الفضاءات العمومية حقهن في استخدامالفئات مع 
ور النسوي المادي و العضوي نوعا من الفضاءات العمومية الجنسين سوية ، حيث يعتبر الحض

 الجزائري. االجتماعيالتهديد الرمزي للمنظومة السوسيوثقافية الفاعلة و المستبطنة داخل المخيال 

الحضور النسائي داخل الفضاء العمومي الجزائري يمكن أن ُنصنفها  لطوبولوجياو بالنسبة 
سكونة من قبل العنصر الرجالي حصريا، : الفضاءات الم االجتماعيةأنواع من المضمارات  3إلى 

 الفضاءات  المخصصة للفئات النسائية ، و الفضاءات المختلطة.

بشكل حصري فتشمل المقاهي و  بالنسبة للفضاءات المسكونة من قبل العنصر الرجالي -
، مالعب كرة القدم و سائر الفضاءات  بامتيازاألماكن العامة و الساحات و أماكن التفاعل الذكوري 

 الرياضية الذكورية .

و هي الفضاءات الخاصة بالنساء ، و تشمل  صالونات الحالقة و  النسوية الفضاءات -
التجميل و تصفيف الشعر ، المراكز الرياضية المخصصة للنساء ، فضاءات األمومة كالحضانات و 

ة هي فضاءات تحتلها الفئات النسوية دون مناصفة أو مراكز الطفولة، و كل هذه الفضاءات المذكور
مشاركة مع العناصر الذكورية و التي إن وجدت فإنها توجد ضمن نسق وظيفي ، أستاذ ، مدرب 

 رياضي ، بائع...إلخ.

تتضمن كال الجنسين ، لكن ضمن سياق منتظم و  فضاءاتو هي المختلطة ،  الفضاءات -
المقابر، الحمامات ، حيث غالبا ال يدخلها الرجال في نفس الوقت  محدد زمانيا ومكانيا ، زمنيا مثل
( حيث تحضر النساء إلى جانب الرجال لكن كل salle des fêtes، ومكانيا مثل قاعة الحفالت )

النساء  و للرجال االنتظار غرف ، العالج و التطبب في مكانه الخاص و كذلك المساجد ، و أماكن
ظ أيضا وجود بعض الفضاءات في المقاهي و المطاعم مخصصة المنفصلة عن بعضها، و نلح

مثل أماكن الخدمات  االختالطللنساء ، سواء فرادى أو نساء متزوجات أو أزواج، و أيضا أماكن 
( la proximité physiqueالعامة ، اإلدارات ،البلديات، و هي فضاءات يكون القرب الفيزيائي )
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و الذي يعطي شرعية معينة، حيث تحتضن هذه الفضاءات نوعا بين الجنسين مبررا برابط العائلة 
 من إعادة ظهور و بروز لنوع من الحميمية العائلية و األسرية في الخارج في الفضاء العمومي. 

و  Arat268و رغم ما أثبتته بعض الدراسات التي اطلعنا عليها مثل دراسة و ترتيبا على ما سبق، 
من أن الفضاء العمومي في الدول المغاربية بدأ  Moghadam270و دراسة  Sadiqi269دراسة 

يعرف نوع من النضج و الكثافة في الديناميكية النسائية من حيث الحضور و الحركية أن الفئات 
أن الفضاء العمومي الجزائري اليوم ال تحتل النسائية تمكنت من فتح مجاالت خطابية عديدة ، إال 

و دينامياته  حركتيهبمعية المكونات األخرى في اإلسهام في  فيه النساء المركز الفاعل و ال تنخرط
من األساس و منحها مشروعية الحضور ت ، فالمنظومة الرمزية التي ال الركيزةمستوياته  و تأسيس

في معطيات االجتماعي و يمنعها من المشاركة الحراك ثنايا المشاركة الفاعلة داخل  ال تهبها حظ
 طور يعيش الجزائر بالمفهوم الحقيقي  العمومي فال يزال الفضاء ، ناالجتماعيي الزمان والمكان

تخضع للترسبات الرمزية ،  والثقافية االجتماعية مكوناته فيه ال تزال تخضع إذ ، التحول و االنتقال
الديمقراطي  التحول لتثبيت األساسي المدخل العمومي يعد الفضاء بناء إعادة أن رهانو لذلك نرى 

  على المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية.و الحفاظ 
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 III – 2  حضور المرأة الجزائرية ضمن فضاءات الميديا 
العمومي الوسائطي الذي تنتجه وسائل  الفضاء أن يكون يفترضمن الناحية النظرية ، 

جميع المكونات و ظهر ( الذي ُيrepresentative frameworkالتمثيلي ) اإلطار االعالم بمثابة
 الرموزو  التفاعالت من بألوان عجت ة التيتواصليال و الفسيفساءالمجتمع،  بها يزخر األنساق التي

و الصور التي تستوعب كل الشرائح االجتماعية ضمن مسلك متوازن و موضوعي دون  والدالالت
 إقصاء رمزي أو تغييب.

غير أنه بعد معاينتنا للمشهد اإلعالمي الجزائري، نرى بأن أغلب الوسائط االعالمية لم تكن 
إذ يتم  البصري، السمعي اإلعالم وسائل في صورتها بشأن الجزائرية المرأة انتظاراتفي مستوى 

  اإلعالم وسائلفالصورة التي ُتسّوقها  ،تقديمها بصورة مؤبدة في وضع سلبي و غير فاعل
 و هامجتمعالجزائرية داخل  المرأة تحتلهاأضحتها  التي الحقيقية المكانة بتاتا تعكس الائرية الجز

  .راهنا بها تضطلع التي واالجتماعية واألسرية المهنية األدوار تعددية

 روجُيبل  الجزائرية، المرأة وأوضاع أدوار تنوع المضمون االعالمي السائد يعكس و ال
الجزائريات  النساء أن العلم معالجزائريات ،  النساء كافة يمثل أنه علىو ُمنمط  وحيد لنموذج

 الجزائري. الواقع منهاما  جزءا يشكلن الناجحات و المكافحات

بين  و  الجزائريات نساءلل اليومي الحقيقي  معيشال بين ا و ُمجحفاشاسع الفارقو ال يزال 
 ال والتي ،استدامتهاو ُتسهم في  اإلعالم وسائل تغذيها التي الرمزية و التنميطات المخيالية الصور

مكانتها داخل المجتمع الجزائري، إذ ُتعطي وسائط اإلعالم  عن األحوال، من حال بأي ر،عّبُت
 التقدير من إستمكان و مهما نالت منجزائرية ال المرأة مهما بلغت بأنه االنطباعالجزائرية 
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 دوما تظل فإنها المهني، األكاديمي و العلمي و الوسط في االجتماعي و االستحقاق واالعتراف
 بإمكانياتها. االستهانةُمتكلّسة من اإلستخفاف و التغييب و  نظرة حبيسة

عند إنتاجها لمضامينها  الجزائرية اإلعالم وسائلو ترتيبا على هذا التصور، نالحظ أن 
و إنما تتفاعل مع قضايا المرأة  ،االعتبار بعين للمرأة الحقيقي الواقع أخذت الرمزية و االعالمية ،ال

التقدم  عن تتغاضىبكيفية  الواقع ، و عن بعيدة جاهزة و ُمصطنعة، نماذج تقديم عن طريق
و تحقيق القيمة  المجتمع تطور في فعليا أسهمن اللواتيالجزائريات  النساء حققته الذي الملموس

التي  قضايامناولة ال في واضحة إعالمية ستراتيجيةا غيابالُمضافة المطلوبة، و كل هذا ُيدلل على 
 .المرأةتخص 

 التي والكيف الكم حيث من اإلعالمية المضامين كفاية من جهة أخرى نلحظ نقص وعدم
تعالج و تتفاعل مع قضايا المرأة الجزائرية بصورة موضوعية و رصينة، إضافة إلى غياب 

 المجتمع في السائدة والتمثالت التفاوتات الرمزية تصحيحالمضامين االعالمية التي تستهدف 
 أو قصدي شكلالجزائري حول المرأة، بل بالعكس ُجّل الوسائط االعالمية بمختلف أنساقها تتجه ب

 افتراضفي هذا المقام إلى  نميلالواقع. و  و إعادة إنتاجها في نحو تثبيت هذه التمثالت قصدي غير
 صلب في ثاوية تزال ال التي الرمزية و التاريخانية واسبالر بين ناظمة و دالة عالقة وجود

 الجزائرية الميديا وسائط تناول بين وحول المرأة ،   البنيوية مفاصله و الجزائري الجمعي المتخيل
 المرأة. تخص التيو المواضيع  القضايا لجملة

المتلقي  يفصل تبني طرح إعالميإلى  الجزائريةو في هذا المنحى ، سعت وسائط الميديا 
، حيث قامت بتبني خصوصياتها و المسائل التي ُتهمهاو  للمرأة الجزائرية الفهم الوازن عن

التي حققتها في مكتسبات و تحرّمها من المن صفة الفعالية  ادهجّرُتاستراتيجيات داللية و خطابية 
و يخضعها لمساطير  النسائيةالجزائرية تجاه المسائل على مضامين الميديا  يطلع منمجتمعها. إذ 

 طأغلب وسائ اإليهانزلقت الذي  االختاللو التعميم  و التّشوهالقراءة النقدية، يالحظ جسامة مظاهر 
 المرأة الجزائرية. ، في تغطيتها و تناولها لقضاياالجزائريةاإلعالم 

 قد ريالجزائ اإلعالمي الخطاب منطق أن دركُي حتى شواهد كثير إلى الناظر يحتاج وال
 باعتبارهاقضايا المرأة الجزائرية  تناول و لفهم الموضوعية و العلمية المقاربة تبني من انحدر
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المرأة  تسبطنمقاربات تبسيطية و سطحية  تبني إلى شريحة مهمة من المجتمع الجزائري،
الجزائرية كفئة هامشية غير فاعلة، مما يحرمها من حصتها الرمزية في الفضاء العمومي 

فعاليتها  معادلة ومواطنتها  حركية على سلبية بكيفيات يؤثر أن شأنه من الذي األمرالجزائري، 
 la) النقدي الشرط من الخالية و الموضوعية غير اإلعالمية الممارسات هذه أن إذ برمتها،

condition critique )الى اإلرتكان للصمت و الالفعالية. دفعاالمرأة الجزائرية  تدفع 

 Menaمرصد االعالم في شمال افريقيا والشرق االوسط )اها و في الدراسة التي أجر
Media Monitoring بتحليل محتوى عينة من البرامج  المرصد ، أين قام 2015( في فيفري

الجزائرية في اإلعالم السمعي  حضور المرأةالتلفزيونية واإلذاعية ، وخلّصت الدراسة إلى أن 
كقائم باالتصال أو كفرد في المجتمع ، والمرئي ضعيف كما و كيفيا، و أن تمثيل المرأة الجزائرية 

اء على الخبرة الشخصية أو كمعّلق على أو كخبير يدلي برأيه في مختلف البرامج  أو كمتحدث بن
يحتل مساحة ضيقة جدا مقارنة بتلك التي تمنح للرجل في وسائل االعالم  ،األحداث الراهنة

في المئة من  2.7 كل إالّشجهة للمسائل النسائية ال ُتالجزائرية. كما أن المحتويات االعالمية المو
البرامج االعالمية في وسائل االعالم السمعية البصرية، كما أن اإلنتاجات اإلعالمية الخاصة بالنساء 

مرة عن تلك الخاصة بالرجال، زيادة على أن التركيز عليهن في المواضيع  37تقل بحوالي 
 .271في المئة 10السياسية واالقتصادية ال يتجاوز 

اإلعالم و  بقطاع المشتغالت زيادة في عدد النساءال أنب أيضا ساتالدرا بعضنت و قد بّي
عكس أي تحسن في تمثيل و حضور المرأة و قضايا داخل و عدد القائمات باالتصال ال يالصحافة 

 .272الوسائط اإلعالمية
أن اإلعالم العربي فشل في توجيه أنظار الرأي العام إلى   Raadو أظهرت دراسة الباحثة 

قضايا المرأة العربية و متاعبها و ما تتعرض له من عنف مادي و رمزي في مجتمعها ، ومن 
، أو من الناحية المهنية ،  فإن عدد النساء المشتغالت بقطاع اإلعالم  باالتصالزاوية المرأة كقائم 

ن السياق المهني اإلعالمي النسوي زلق جدا و شاق و محفوف أ و الصحفيات محدود جدا، كما
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( إلى أن البث الفضائي و تكنولوجيا Amin Husseinذهب الباحث )و .273بالمصاعب والتهديدات
و  التلقيالتمكين للمرأة العربية و دمقرطة حقها في التواصل و  المفترض أن يدفع نحوالساتل من 

، إال أن ذلك لم يحدث، إذ أن القنوات الفضائية علومات الجديدةالتفاعل و البحث عن األفكار و الم
 . 274االعالم التقليدي بوصلةللمنظومة الرمزية التي وجهت  امتدادالجديدة ما هي إال 

دورا مهما، خصوصا  باالتصال، لعبت النساء كقائمات الجزائرياالعالمي و في السياق 
 سليمة و سايحي كحورية ، المجال ذات في الباحثات و النسائي الشأن في ختصاتالُم الصحفيات

 صفحات في علمية أبحاث و أكاديمية دراسات و رأي مقاالت تنشران اللتين كانتا و ،تلمساني
 بغية ، بصفة منتظمة،المرئية و اإلذاعية البرامج في تشاركان و الدوريات و الصحف و المجالت

 العنف حول الطابوهات من الكثير خلخلةفي  ، حيث نجحتاالعام للجمهور المرأة صوت إسماع
 العام الجمهور إلىو إيصال هذه القضايا المنزلي  التعنيف و ضد المرأة التحّييز و األسري

و كذا لنساء العامالت في قطاع االعالم ا ، كما نجحتا في تسليط الضوء على يومياتالجزائري 
 .275معاناتهن و المضايقات التي تعرضن لهن

و  ضغوطاتله من  عرضنتتو ما  الجزائرية النسائية الصحفية األصوات كفاحو رغم 
و ظروفهن الهّشة، و رغم  في ظل مواردهن المالية المحدودةخصوصا  متاعب سوسيومهنية،

تبقى غير ُمثّمنة و دون  مجهوداتهن فإن  .276الشرائح النسائية دافعُيالذي  نقديال صوتكونهن ال
 إشكاالت مع تتقاطع الجزائرية للمرأة اإلعالمي التمثيل مسألةإذ أن  نتيجة ملموسة في الواقع ،

 الثقافية و الرمزية المرجعية تعكس و بل اإلعالمي، النسق تتجاوز ثقافية و رمزية بنيوية
 .اإلعالمي النسق فيها بما المجتمعية األنساق كل إليها حتكمت التي المخصوصة

و ترى الباحثة المغربية فاطمة المرنيسي أن ظهور المرأة في مختلف قنوات اإلعالم 
للفضاء الفضائي ، خصوصا النساء المتحديات و القويات و الناجحات ، هو بمثابة غزو عنيف 
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 ترى الباحثة أن حيث. 277العمومي الوسائطي الذي تسوده الرموز و الدالالت و المخياالت الذكورية
تخضع لثنائية النوع في المجتمعات العربية  العمومية االجتماعية و الرمزية و الوسائطيةالفضاءات 

الباحثة إلى أن  أشارتو االجتماعي في صيغتها التقليدية اإلكراهية الرجل/ُمهيمن و المرأة/تابع، 
و النوع  مشروط بشكل إكراهي بالجندر العربية عموما و المغاربية خصوصا، المرأة بروز

االجتماعي ، إذ ال يمكن للمرأة البروز و الظهور إال وفق األطر الرمزية و التُصورية التي تحددها 
 الفئات الذكورية داخل المجتمع.

وتتحكم في عالقة النسق اإلعالمي العربي بالمرأة و كيفيات تمّثله و تمثيله و تناوله 
التي التزال فاعلة و دالة بشكل ملموس ، و ال تزال إلى لثقافية البطريركية الرواسب القضاياها، 

إذ أن المشترك الرمزي بين كل الخطابات  .278اآلن ثاوية في صلب المنظومة االعالمية العربية 
ي زمن تمفصل/تخييلي يستحضر استهامي خطاب على يتأسس االعالمية في معالجتها لقضايا المرأة

 و إحياءه.  استنباتهة ماض و يحاول إعاد
خلخلة التقسيم الجندي الجائر و التأثير  و الباحثات على أنجمع الكثير من الباحثين و ُي 

التفاوتات تأثير على هو المسلك الوحيد لللألدوار الجنوسية  االجتماعينظام التصور الرمزي للعلى 
 مقاربة تعتمدشاملة  إعالمية استراتيجية الجندرية داخل الفضاء العمومي الوسائطي، و التمهيد لتبني

 ذاتها و كينونتها بالكيفية التي تبتغي و تريد.  عن للتعبير للمرأة الفرصة منحب الكفيلة النوع
و الصور الحّسية و الخطابات االعالمية التي تبثها الوسائط  الذهنية التمثالتحيث  ُتؤدي 

التحوالت السوسيوسياسية و الثقافية التي تعتمل  االعالمية إلى استبعاد دور المرأة بشكل كلي من
المجتمع ، كما تؤدي إلى تغييب حضورها و مشاركتها في كال الفضاءين الوسائطي و داخل 

 المادي. 
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III-3   االجتماعي، المنفذ الرمزي البديل تشبيكالأدوات 

شبكات التواصل  أو  (social networking sites) االجتماعي تشبيكال أدوات جذبت
 التقاليدمن كل الخلفيات المعرفية و  األكاديمييناالجتماعي في السنوات األخيرة أنظار الباحثين و 

أصبحت تنتمي إلى الحقول البحثية األكثر توسعا و تمددا و ديناميكية . و قد بدأت  المنهجية، حيث
مع أبحاث كل من  االجتماعيتواصل الدراسات التي تهتم بالعالقة بين المرأة و الجندر و شبكات ال

Geinder , Flak , Bell (2007)279 و كانت أولى اإلشكاليات المطروحة هي مدى قدرة هذه ،
االجتماعي  التواصل بديل ، إذ حمل ظهور شبكات افتراضيالشبكات على توليد فضاء عمومي 

(social networking sitesمعه العديد من التوقعات و المطامح، و التي )  كان من أبرزها بناء
فضاء بديل يسمح بتشييد فضاءات عمومية أكثر مساواة و ديمقراطية و تمثيلية و أسهل  في الولوج 
والمشاركة ، بحيث تحتضن كل الفئات االجتماعية و منها الفئات النسائية، و رافقت هذه المطامح  

في أن تشكل فضاءات  اعياالجتممجموعة من األسئلة ، تمحورت حول إمكانية شبكات التواصل 
تحريرية تقود في النهاية إلى التمكين للمرأة و تمهد لها الوصاية على ذاتها  افتراضيةعمومية 

(agency و كذا مدى إمكانيتها في أن توفر فضاءات بديلة عن الفضاء العمومي التقليدي ،)
 النخبوي.

ايجابي ، إذ رأوا أنها ضرورية و قد تفاعل الباحثون مع شبكات التواصل االجتماعي بشكل 
لتحسين وصول المرأة و ولوجها إلى الفضاء العمومي على االقل افتراضيا، حيث كانوا يرون بأن 

( على المرأة داخل الفضاء العمومي ال تزال تتركب حول Male dominationالهيمنة الذكورية )
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 masculineمركزية الذكرية )( و مختلف أشكال الgender hierarchiesالتراتبيات الجندرية )
self-centeredness التي تحمن مجاالت متعددة من حياة الشرائح النسائية و تفرض عليها )

 . 280التكيف مع أنماط سلوكية و رمزية خاصة

، كما أن  اآلخرين مع التفاعل أدوات من متنوعة كوكبة االجتماعي التواصل شبكات توفر و
على بناء عالقات بينية و  تشجعهنالكثير من المستخدمات، حيث أنها تزيد من ترابطهن و  تستقطب

 االهتماماترحبا تتفاعل ضمنه المستخدمات ذوي  اجتماعياروابط متينة ، فهي تشكل فضاءا 
( و تقدير الذات belongingness) لالنتماءإشباع حاجاتهم  ابتغاءالمشتركة أو الخلفيات المشتركة 

(self-esteem( و ذلك عن طريق تقديم الذات و عرضها )self-presentation.) 

و على المستوى الوصفي ،يمكن وصف الفضاء العمومي بنيويا بأنه مجموعة من الحلبات 
(arenas التي تحتضن النقاشات و تكون مفتوحة و يسهل بلوغها للجميع و ال يكون محصورا في )

ح القضايا المختلفة التي تهم و مناقشتها علنيا أمام الجمهور فئة مخصوصة ، و يقوم األفراد بطر
قد حددوا أطره زمانيا و مكانيا و وصفوا   العمومي شك أن منظري الفضاء ما من. و 281العام

سياقاته التاريخية و الفيزيقية ، إال أنه و نظرا للحقائق و المتغيرات التي طرأت بفعل التحوالت 
التقنية ، فإنه من الضروري إعادة النظر في المفهوم و توصيفه حتى يالءم التصورات الحاصلة 

ال ي تمثله في ظل إطار تصوري كالسيكي ، ألنه ال ينبغ االفتراضي العمومي راهنا. و الفضاء
حيزا مكانيا واحد محددا و ال حدودا جغرافية بعينها ، و إنما يتفاعل مع الظروف التاريخية و  يحتل

 السوسيولوجية المحيطة .

مرده تطور تكنولوجيات  االفتراضيالعمومي  و ظهور هذا النقاش حول مفهوم الفضاء
شبكات التواصل االجتماعي أساسا و إتاحتها لفرص متساوية لكل  و ظهور االتصالاإلعالم و 

أو النوع االجتماعي، و  االقتصاديةاألفراد بغض النظر عن المحددات السوسيوغرافية أو الثقافية أو 
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السائدة  االجتماعية االتفاقياتكذا ما صاحب هذا التحول التقني من إعادة تفاوض على 
(renegotiation of social arrangements.) 

على نموذج تواصلي جديد  االفتراضيالفضاء العمومي  استنادو الفارق األساسي اليوم هو 
( و ذلك نظرا لما وفرته many-to-many communication paradigmجمعي في جوهره )

من قبل قطب واحد و فتح المشاركة لجميع  االتصال الحتكارتكنولوجيات التواصل و إنهاءها 
دون أي تراتبية من أي نوع، و بذلك فإن الفضاء العمومي لم يعد مهيمنا عليه من قبل  األطراف

نخب مخصوصة تنتمي إلى جهات منظوماتية و كيانات مؤسسية ، حيث أضحى الفضاء العمومي 
ساحة لكوكبة متنوعة من اآلراء و المواضيع و النقاشات المطروحة من قبل األفراد  االفتراضي

العمومي التقليدي،  تعد مضبوطة ببوصلة األطراف المهيمنة سابقا على الفضاءالعاديين و لم 
أصبح فضاءا عاكسا للديناميات التواصلية الجديدة ذات الطابع  االفتراضي العمومي فالفضاء

 السوسيوثقافي خصوصا. 

داخل فضاء  االفتراضيةيتكون في رحم العديد من الحلبات  االفتراضي العمومي فالفضاء
و  االهتماماتيتشاركون  االفتراضيةشبكات التواصل االجتماعي ، كما أن أعضاء الجماعات 

على أرض  االجتماعيإلى النضال  االفتراضييتبادلون اآلراء و من الممكن أن ينتقلوا من النضال 
 الواقع لبلوغ أهدافهم. 

في تشكيل فضاء عمومي حقيقي و بما أن وسائط اإلعالم في الجزائر ال تسمح و ال تسهم 
(، و المناولة mobilizationيستوعب كل المكونات االجتماعية ، إذ أن دورها ال يتعدى التعبئة )

السطحية و الموسمية لمختلف القضايا و اإلشكاالت الجوهرية، إضافة لعد إتاحتها للتفاعلية و رجع 
التقليدية هو نموذج  وسائط االعالم حهتتي(، كما أن نمط التواصل السائد الذي feedbackالصدى )

 (.top-down modelشاقولي عامودي )

و في ظل هذه المعطيات، يصبح األفراد بحاجة إلى فضاء بديل للتعبير عن رفضهم للهيمنة و 
القرار،  اتخاذالوضع السائد و إسماع آرائهم، و بحاجة للتأثير على المؤسسات التقليدية و مسارات 

 التواصل لنسائية المحرومة أصال من الظهور و البروز ، لذلك نجد أن شبكاتخصوصا الفئات ا
فئات المجتمع الواسعة و ليس فقط للناشطين  احتضنو  استخداماو  انتشاراأضحت أكثر  االجتماعي
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(، فالشرائح النسائية تمكنت هي األخرى من تجاوز التهميش political activist) السياسيين
التقليدي و الموجه من قبل وسائط اإلعالم  العمومي داخل تضاريس الفضاءالمفروض عليها 

( power relationsالرسمية، فالوسائط الجديدة غيرت من موازين و عالقات النفوذ و القوة )
لصالح الفئات التي تركن على هوامش المجتمع، على حساب مختلف المؤسسات الرسمية و منتجي 

ذ أن شبكات التواصل االجتماعي أتاحت فضاءات ديناميكية متنوعة لم الخطاب الرسمي المهيمن ، إ
تكون موجودة من قبل سنحت إلنتاج المحتوى و تشاركه بشكل جماهيري و سمحت للمستخدمات 

 بمشاركة أفكارهم و آرائهم .

-self) الذات هوية عن اإلفصاح أن( Seyla Benhabib) حبيب بن سيال كما ترى و 
expression )مؤلف إلى تتحول بأن  األنثوية للذات يسمح أنه اعتبار على للمرأة جوهري بمطل 

 ال األنثوية فالذات ، الخارجي المحيط مع بالتفاعل  يسمح ميكانيزم أنه كما ، سردياتها و لحكايتها
 و المعنى وإنتاج التواصل و التفاعل إلى تسعى أنها إذ اآلخرين عن بمعزل تربض أن لها يمكن
 .282(collective recognition) الجماعي االعتراف شرعية على الحصول كذا و الهوية توكيد

و خصوصا إذا علمنا أن الفضاء العمومي في المجتمع الجزائري هو فضاء ذكوري  
، سواء من حيث الفاعلين فيه ، أو من حيث الخطاب الذكوري السائد داخله . حيث تزرح بامتياز

المكانية و االجتماعية تحت وطأة الذكورة المقصية لكل أنوثة ، إذ  أغلب قطاعات الفضاء العمومي
داخل المجتمع الجزائري مشروطة بهيمنة سوسيوثقافية تقصي و ترفض أي  أن األمكنة العمومية

 حضور نسوي بداخله.

إذ نستطيع أن نزعم أن مختلف الفضاءات المادية و الساحات و الحدائق العمومية يسكنها  
كوري للحضور األنثوي ، حيث أن ظهور النساء و بروزهن ليس مشجعا و ال مرحبا اإلقصاء الذ

 به، إذ التزال الثنائيات الجندرية تفعل مفعولها و ال تزال مهيمنة على هذه الفضاءات المذكورة. 

و في هذا السياق المأزوم يعد قدوم شبكات التواصل االجتماعي بمثابة عامل تخليص  
(salutary و هذا ،) االجتماعي التواصل الشرائح النسائية لشبكات استعمالما يبرر تزايد وتيرة 

، بغية المساهمة في النقاش و التعليق و التعبير عن  االفتراضي العمومي كمنصات للولوج للفضاء
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، و التي كان حضورها غائبا داخل مجال  االقتصاديةو الثقافية و  االجتماعيةآرائهن في المسائل 
في مناقشة  االجتماعي التواصل الميديا التقليدية ، و هكذا فالمرأة الجزائرية أصبحت توظف شبكات

و الرفض و التعبير عن التمرد الرمزي و التعبير عن آرائها  االحتجاجالشؤون العامة و النقد و 
المسائل التي كانت تعد بمثابة طابوهات في وسائل االجتماعية و السياسية و نشر المعلومات عن 

 اإلعالم التقليدية و في الواقع االجتماعي.

الفئات النسائية المحرومة من أدوات  وسائل  االجتماعي التواصل شبكات و بالمحصلة مكنت
 ( بأسلوبهن الخاص ، و بذلكself storyالبوح و التنفيس من التعبير و سرد نسختهن أو حكايتهن )

مكّن الشرائح النسائية من تجاوز اإلكراهات الفيزيقية و الرسمية و  االفتراضينرى بأن الفضاء 
( أدت إلى new communication environment، و أفرز بيئة تواصلية جديدة ) االجتماعية

( و new ideasفضاء عمومي أكثر ديمقراطية و أكثر تحفيزا على ظهور أفكار جديدة ) استيالد
 ( بطريقة أفقية .new identitiesجديدة ) هويات

 و االشتراك و للتواصل بديلة شبكات التواصل االجتماعي منافذ أتاحت و في هذا السياق،
اإلعالمية أو صانع  الوسيلة مالك كان أين التقليدية، الميديا نموذج سطوة و نفوذ من زعزعت

 فقد بذلك و. للمتلقين يبث الذي المحتوى انتقاء و توجيه في الحرية مطلق يحوز السياسية التحريرية
 لهن سنحت و للمهمشات من الشرائح النسائية الصوت االجتماعي التواصل شبكات أعطت

 . رؤاهن و تصوراتهن مشاركة و أصواتهن و آرائهن إسماع و االفتراضي الفضاء في بالمشاركة

( أن النخب التي كانت تهيمن على الفضاء 2007) Lynchو يرى الباحث األمريكي 
خسرت مكانتها فعليا و لم تعد قادرة  المادية قدالعمومي الكالسيكي، سواء في أبعاده الرمزية أم 

. و مهما يكن فال يمكن إنكار 283على فرض منطقها داخل فضاءات شبكات التواصل االجتماعي
قد وفرت لألفراد العاديين منفذا إلسماع أصواتهم و فضاءات  االجتماعي التواصل حقيقة أن شبكات

مكنتهم من أن يعبروا عن آرائهم و يتم اإلنصات لهم بجدية. كما أن و التفاعالت التي تتم  تفاعلية
على مستوى فضاءات التواصل االجتماعي ال تختلف في شيء عن النقاشات التي تجري على 

للتعاضد و  استنباتها( من ناحية face-to-face offline exchangeأرض الواقع وجها لوجها )
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بزيادة في  االجتماعيإذ تشي  شبكات التواصل  التشاركي البيني بين الشرائح النسائية المختلفة، 
( و النقاش common actionالمشاركة و أنماط جديدة في التعاضد و التعاون و الفعل المشترك )

 284.التشبيكو 

أن فضاءات التواصل االجتماعي ال تضمن بالضرورة تحسين ب ُنسّلم ال يسعنا إال أنو 
 فضاء انبعاثالفضاء العمومي الفيزيقي المادي ، و لكنها على األقل ُتسهل سيرورة إحياء و 

افتراضي أين يكون الولوج سهال و مضمونا و مرنا و محدود التكلفة ،  كما من شأن هذه  عمومي
و  االجتماعيللعمل السياسي و  استعداداالمستخدمات أكثر  الفضاء أن يجعل المستخدمين و
مواطن فاعل و ديناميكي يقوم  استيالدو قد تدفع  بالضرورة إلى المشاركة السياسية و المواطنية، 
 بالمعايير المفقودة في العالم الواقعي. افتراضيمع أقرانه بتشكيل فضاء عمومي 

  خاتمة
الوسائطية و الفيزيقية، في ظل  ةالعمومي اتالفضاءإعادة تعريف و ُمجمل القول، فإن 

مقاربة النوع االجتماعي، ضرورة ال بد منها من أجل كسب رهان تشييد فضاء عمومي متوازن و 
المعوقات الثقافية و االجتماعية و الرمزية التي ، و من أجل تجاوز النوعين بين المساواة على قائم

 ريات و بغية تجسيد إنتظاراتهن المشروعة.الجزائتعاني منها الكثير من النساء 
في ظل  يسعف الشرائح النسائية الجزائريةلن  االنطواء و من جهة أخرى ، فإن التباعد

 راهنا بإمكان المرأة الجزائرية أضحى أنه من الناحية النظرية، ، إذالتكنولوجية الراهنةالمعطيات 
جديد ُيجابه التنميطات الرمزية و التمثالت المخيالية  الُمهيمّنة و ُيجاوزها  افتراضيخطاب  صياغة

،  كما أصبح بإمكان المرأة الجزائرية إنتاج محتواها النقدية ارهاناته في عضويا انخراطا ينخرطو 
كما ، السائدالخطاب اإلعالمي و رداءة رتابة على  بإمكانه أن يقفز التواصلي الخاص بها، و الذي

تدشين ب بح بإمكانها أيضا التفاعل و البروز و التعبير و التنفيس بالكيفية التي تبتغيها، مما ُيبشرأص
و  الرمزيوه التّشتفكيك في  سهمُيو  جديدة نحو تقديم المرأة الجزائرية في صورة جديدة، جسور
 بكيانها. الذي لحق الثقافي
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IV - تقنية لالستيعاب و التشظي-والحيّز السيبراني و الفضاء العمومي، المسارات السوسي 

 تمهيد

IV -1 الفضاء العمومي ، الشروط الموضوعية و إمكانات التجسيد 

IV -2  الفضاءات السيبرانية كبيئة تمكينية إلحتضان الفضاء العمومي 

IV - اإلكراهات و إمكانات التجاوزبين  الفضاء العمومي االفتراضي 
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 تمهيد
الفضاءات  قدرة إلشكالية مدى األساسية المسالك نحاول في هذا الجزء من الدراسة رسم

 اإلنفتاحية و سهولة  على تقوم شروطه الفضاء العمومي الذيالسيبرانية الجديدة على احتضان 
 التواصلية الحقوق و االحتكام للمساطير الحجاجية و العقالني و المنزع النقدي و النقاش الولوج

 التوافق من صيغة للفاعلين االجتماعيين. و نستهدف من خالل هذا الفصل إيجاد المتساوية
الضّيقة التي حاولت تفسير تأثير الوسائط االتصالية الجديدة  التبسيطات تجاوز و االبستيمولوجي

على مفهوم الفضاء العمومي في ظل أفقين نظريين سكونيين األول طوباوي و الثاني  متوّجس من 
 تقنية الملموسة التي تؤثث منواالت-السوسيو المعطى التكنولوجي. كما نسعى إلى رصد المسارات

نحاول في هذا الجزء من  تضاريس الحيز االفتراضي.و في المجمل داخل العمومي استيالد الفضاء
إشكالية التأثير الفعلي للوسيط الشبكي الجديد  من االقتراب بغية صلبة انطالق نقطة إيجاد دراستنا

 استنبات سينتهي بالضرورة إلى السيبراني إذا كان الفضاء على الفضاء العمومي و معرفة ماذا
أم أنه يعمل  العمومي الكالسيكي الفضاء لتوسيع رافد موازي أو أنه يشكل افتراضيفضاء عمومي 

 و تشظيه البنيوي. انكماشهعلى 
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 IV -1 الفضاء العمومي ، الشروط الموضوعية و إمكانات التجسيد 

( intersubjectively) بينذاتوية بكيفية سوسيوفيزيقية مّشيدة يعتبر الفضاء العمومي مساحة
فبوساطة األفعال  .285ملتزمين اجتماعيين فاعلين قبل من خطابية و لغوية سيرورات بوساطة و

الكالمية و الخطابية ُينتج الفضاء العمومي مواقف و آراء ُتسهم في مناقشة الشؤون العامة وفقا 
 للتراضي و التوافق المجتمعي، و في الظروف المثالية ُيعد الفضاء العمومي مصدرا شرعيا إلنتاج

 .286الرأي العام الضروري و المطلوب إلعطاء خاصية الشرعية للسلطة في أي ديمقراطية صحية

قد تعرض لمسار  تصور النظري الهابرماسي للفضاء العموميو وجبت اإلشارة إلى أن ال
إنما هو مؤشر على مدى  الموجهة االنتقادات تعدد و تباين و نقدي ُمتنوع ، لكن في تقديرنا تنوع

 فاالنتقادات و تغلغله داخل مختلف األدبيات النظرية و التقاطعات المعرفية ، انتشارهتأثيره و سعة 
فسر بشكل مبتور بأنها مؤشر على ضعف التصور الهابرماسي المتعددة ينبغي أن ال ُت

فيدة في فهم ظاهرة درك أن هابرماس قدم تصورات دالة و ُم، و لكن ينبغي أن ُناالبستيمولوجي
. إذ أنه من العسير التطرق لموضوع الفضاء 287او تهيكله االفضاء العمومي و سيرورة تحوله

و  تصورات هابرماس النظرية و تفسيراته لفهم ظاهرة الفضاء العمومي استلهامالعمومي دون 
 .سيروراته و تحوالتها

 هابرماس Habermas قدم،الفضاء العمومي  لظاهرةاستوغرافي -السوسيوفي تحليله و 
 أنتجته، التي االجتماعية و الثقافية السيرورات و العمومي للفضاء معياريا و متكامال نظريا سبرا

 عن كٌمخرج ُمباشر و عضوي ناتج العمومي الفضاء يتمثل بنيوي تصور مرتكزا في ذلك على
الى ما اصطلح عليه ب "المعايير  Habermasأشار  مخصوصة، و اجتماعية و ثقافية سيرورات

( كشروط مسبقة لظهور الفضاء العمومي، فالفضاءات institutional criteriaالمؤسسية" )
 ألمانيا في و طاوالت النقاش المستديرة النقاشية ، كالمقاهي االنجليزية، والصالونات االدبية الفرنسية

(Tischgesellschaften،)  ونسق اشتغالها، والمناخ النقاشي سياقاتهانسيجها و من حيث تختلف ،
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من عدد من المعايير المؤسسية  انطلقت، و لكن جميعها  التداولالسائد، ومحاور و مواضيع 
( لألفراد المتحاورين ،و disregard of statusالمكانة االجتماعية ) تجاوزالمشتركة على رأسها 

إلى  و االستناد(،common concernتركة )و الشواغل المش الشؤونلتداول حول ا على التركيز
 .                   يالحجاج التي تضبط المسلكالمبادئ العقالنية 

( الستنبات الفضاء preconditionsبشكل عام أن الشروط المسبقة ) Habermasحيث يرى 
من و تحترم ( التي ُتثsocial cultureالعمومي تنحصر في بعدين ، األول و هو الثقافة االجتماعية )

قيم حرية الرأي و التعبير و النقاش و االختالف في الرؤية، و البعد الثاني يتمثل في الظروف 
( و التي تتجلى في وجود فضاءات و منصات قادرة على institutional conditionsالمؤسسية )

ي تحدد احتضان النقاش و ضامنة الستمراريته ، و يرى هابرماس بأن الشروط المؤسسية هي الت
( أم مشروعا عمليا يسعى نحو غايات يمكن utopianلنا إذا كان جوهر الفضاء العمومي طوباويا )

 .288(attainable goalبلوغها )

الوظيفي للفضاء العمومي يتوقف على مدى  االشتغالأن إلى  Rutherford و يذهب الباحث 
عن النفوذ االقتصادي والمصالح الخاصة و  االستقالليةالنفاذ و المشاركة من قبل األفراد ، و درجة 

و كذا رفض أي شكل من  تعتبر شرطا لكل ممارسة نقدية ، فاالستقالليةواإلكراهات ،   الضواغط
 إضافة إلى فعاليةمنظومة تشريعية  قانونية متينة و فعالة ، و وجود  أشكال الهرمية و التراتبيات ،
إلى العقل و المنطق والحجة  االحتكام والنقاش بأخالقيات  االلتزامالمشاركة من حيث مدى 

 .289الصائبة

الموضوعية الكفيلة بتجسيد الفضاء العمومي  في صياغته  للشروط هابرماس استلهمو   
( التي وضعها rules of reason) الحجاجي من معايير المنطق كحقيقة اجتماعية ملموسة، استلهم

Alex Robert فضاء العمومي ، أطلق ال اشتغال، و وظفها في بلورة تصور مخصوص لكيفيات
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وحددها فيما  اختصارا، (ISS)( أو ideal speech situation)عليه وضعية الخطاب المثالي 
 : 290يلي

له الحق في المشاركة في  التداولكل فرد يتمتع بالكفاءة التواصلية و القدرة على الفهم و  -
 اش.المطارحة و النق

 يحق لكل فرد أن يسائل صحة أية أطروحة و معقوليتها . -

 بحجته.يحق ألي فرد إدخال أي أطروحة جديدة و اإلدالء  -

 .يحق لكل فرد اإلعالن عن مواقفه و مطالبه و تصوراته  -
 .ال يمنح أي متحاور، بموجب إكراه داخلي أو خارجي ،من ممارسة حقوقه التواصلية -
و تفعيل إنخراطه الفضاء العمومي الشروط األساسية لقيام أن  Nishat Kaziالباحث  ُيؤكد و

التعدد الموجود  جماعي ُيراعي تضامن في صلب المجتمع تشمل ضرورة كونه تعبيرا عن
بآرائهم  تحتضن نقاشاتهم و إدالئهمو  ااألفراد بداخلهبالمجتمع، و ُيفسح مساحات تداولية تستوعب 

 إقصاء دونغير المشروط بالحرية و بالمساواة في التفاعل الخطابي  مااللتزا في ضوءو حججهم 
الفضاء  و يربط ذات الباحث بين االستمرارية النقدية و بين ديناميكيةمن أي صنف ،  أو استبعاد
، إذ كلما كان الخطاب الُموجه لخطاب الفضاء العمومي نقديا كلما ازدادت ديناميكية و العمومي

 .291ميحركية الفضاء العمو

بإرادة الفاعلين  عضويا و وظيفيا أن تشّكل الفضاء العمومي مرتبط Bohman ويرى الباحث
شفاف  و مفتوح عمومي و مدى استعدادهم لالنخراط في نقاش العام بالشأن االجتماعيين المعنيين

الفاعلين مستلزماته الخطابية و الحجاجية، و بالتالي فإن إرادة  و العمومي التواصل أصول يحترم
 . 292تلقائية و بكيفية سلسلة العمومي االجتماعيين و التزامهم هو الكفيل بأن يدفع نحو تشكيل الفضاء

تشكل من توازي البحث عن يأن الفضاء العمومي  Stéphanie Wojcikترى الباحثة بينما 
اد المستقلين ، كما العقالنية النقدية  بين األفر التداوليةالمصلحة العامة مع الممارسات الخطابية و 

يتكأ على أربعة  استيالد الفضاء العمومي و إخراجه من دائرة الممكن إلى دائرة الُمجّسدترى أن 
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أو  أو سياسوية اقتصاديةالمنخرطين في التداول عن أية مصالح  استقاللية أولها :293شروط
و ثالثها ، االجتماعيةللمكانة  اعتبارالمساواة التامة بين المتداولين و دون و ثانيها  .إيديولوجية

، د على أساس تبادل الحجج المؤسسة على المنطق شّييخطاب عقالني  االستناد إلى ضرورة
 توافق.غائية الوصول إلى إجماع و  ورابعها

العمومي أن العنصر الضمني األساسي الذي يقوم عليه الفضاء  John Gastilو يرى الباحث 
 تمأسس التداول علىت النقدية و العقالنية داخل هذا الفضاء و مدى جااجهو جودة النقاشات و المح
رأي  لكل و المعقولية الصحة نقاط والحقائق، و تتضمن وزن المعلومات مساطير حجاجية تتكأ على

، كما أن هذه النقاشات  جماعي بشكل بغية الوصول لحلول عملية للشواغل العمومية من اآلراء
 .294واالعتبارات االيتيقية و االخالقية بالقيم أيضا يجب أن تنضبط

و ٌيشير ذات الباحث إلى أن أهم شرط من شروط تجّسد الفضاء العمومي ُخلوه من أي شكل 
كما يربط الباحث تحقق مطلب الفضاء  ..295العنف استخدام أو بعقوبة من أشكال اإلكراه أو التهديد

 ه و المشاركة في النقاشات التي يتضمنه،في الولوج إلي المساواة بتحقق مطلب العمومي في المجتمع
 النقاش و التفاعل دون في المجتمع مكونات جميع تضمين يتم المساواة، أن بين مؤشرات ومن

 .296من األطراف ببوصلة النقاش و آلية توجيهها أي طرف يستأثر وأال أحد ، استبعاد

أن الفضاء العمومي يتجسد ضمن أفقين،  Alain Touraineو يرى السوسيولوجي الفرنسي 
األفق األول كتعبير عن اإلرادة الجمعية العامة التي تتشكل عن طريق الخطاب العقالني و آلية 
الحجاج  و التي تتوسط بين المجتمع المدني و أجهزة الدولة وبين المواطنين و الجهاز السياسي، و 
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أين يظهر الفاعلين و خطاباتهم  (scene of occurrences)األفق  الثاني كمساحة ظهور و بروز 
 .297و فعاليات التفاعل و الصراع و االحتكاك و التملك

بأن الفضاء العمومي ُيعد بمثابة الميكانيزم الوسيط الذي يؤدي مهمة  Toblerو يرى 
عاكسة الوساطة بين المجتمع وبين نظمه السياسية و القرارية و التنفيذية، إذ أنه اآللية العمومية ال

 و المجتمع بين لإلدارة الجماعية و الُمترجمة لها بكيفية ديمقراطية، و تتجلى دينامية التوسط 
 اإلشهار طريق ( عنpolitico-administrative apparatusاالدارية )-منظومته السياسية

 أن األول وجهين الوجه في( Publicness) العمومية صفة تتمفصل . و298(publicity) العمومي
 والوجه ، العامة الشؤون قلب في ويّصب( Public) العام الجمهور اهتمامات يخاطب النقاش يكون
 و إقصائي وغير  مفتوح ،ويكون الواسع االجتماعي الحيز داخل العمومي الفضاء يتمظهر أن الثاني
 من حيث أنها هذه الفضاءاتالعمومية أيضا في  صفة و تتجلى .299إستثناء دون من البلوغ متاح

، و ال تقتصر على جماعة مخصوصة و شموليته كليتهفي العام  الجمهورتخاطب حاجات و مطالب 
الفضاء  النبثاقشرط مسبق  بمثابة( Publicnessاإلشهار العمومي ) و بالتالي يغدوبعينها ،
إلى أن أهم ما ُيجسد الفضاء العمومي هو  Cohenو يذهب  .و ديمومة اشتغالهالعمومي 

و  مكوناته، و المجتمع فئات لكل اإلشراكي و الشفاف  المفتوح استبطان األفراد لشروط التداول
(  وضمان the sense of being publicالتساوي في الحصول على شرعية صفة العمومية )

 .300اتجاه أو فريق تي يطرحها كلال المختلفة لآلراء المتبادل الظهور المنصف ، و االحترام

 من األكبر العدد و ال يتحقق تجسُّد الفضاء العمومي و اشتغاله المثالي إال إذ تضمن
 لكل طرف من المشاركين يكون كما ينبغي أن ، التداول و النقاش بموضوع والمتأثرين المهتمين
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 االحترام المساواة و في و بكامل الحرية مع التمتع النقاش، عملية على التأثير في متساوية فرص
. وتقبلها فهمها لآلخرين يمكن التي والمبررات األسباب تعطي أن ينبغي و المختفة، لآلراء المتبادل

    .متساوين و أحرار أشخاص بين للتعاون عادلة شروط إيجاد إلي التداول يهدف أن يجب و

إلى أن الفضاء العمومي يستشرط ترتيبات معينة و  Muhlbergerو يذهب الباحث  
و ُبعده الحقيقي، ومن بين هذه الترتيبات السياق المكاني أو  مخصوصة حتى ُيوّلد ُمحتواه

و الكفاءة الخطابية للفاعلين  المناقشات و التفاعالت، الحتضان مختلف االفتراضي المناسب
 األطراف تنوع ، للتداول المواضيع العمومية حول المتوازنة المعلومات االجتماعيين وتوفرهم على

سهولة الولوج و االحتكام لألسس االخالقية الضرورية التي تجعل  والحوار، التشاور في المشاركة
 .301لمرتاديه للتعايش من هذا الفضاء فضاء

على أن الفضاء العمومي ٌيحيل بالضرورة إلى كيفية جماعية في التداول و  Elsterو ُيجمع الباحث 
و تستوجب  ممثليهم عنهم، أو بالمشاغل و الشؤون العامة يتأثرون من كل مشاركة خالل من النقاش

النقدية و الموضوعية،   العقالنية بقيم المشاركين فعالية الفضاء العمومي و اشتغاله الوظيفي، التزام
 .302المعقول من االيتقيات و أخالقيات قبول االختالف و الحد

طرحناها حول شروط الفضاء العمومي و ممكنات  التي التصورات المعيارية على و بناء
الفضاء  تحقّقوجود هذا المفهوم، إذ أن  ضرورية حتى ينعقد أن هناك شروطا لنا يتبين اشتغاله،

 في و حريتهم الخطابية األفراد بين الكاملة بالمساواة مشروط الغير بوجود االلتزامالعمومي مرتبط 
ومبادئ العقالنية التواصلية ، وكذا  اج، و خضوع النقاش لمتطلبات المنطق و الحجباآلراء اإلدالء

الروافد السياسية و ، إضافة لوجود الثقافة المجتمعية الحاضنة له و لقضايا الجمهور العام االستجابة
  تستوعب الفضاء العمومي و تضمن استمرارية دينامياته.التي  المؤسساتية
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IV -2 السيبرانية كبيئة تمكينية إلحتضان الفضاء العمومي  الفضاءات 

 العمومي الفضاء عن مفهومنا ما من شك أن الترتيبات التي أحدثتها وسائط الميديا قد حوّلت
و  التكنولوجية المعطيات من جملة تركيبته في ،تتداخل وسائطي مجال إلى فيزيائي مادي مكان من

تعد  األمر أنها واقع في الكالسيكية سيدرك اإلعالم التقنية و الميديائية. غير أن الناظر لوسائط
مساحات  الدعامة الرئيسية للفضاء العمومي المهيمن في جل المجتمعات ، حيث أنها ال تتيح لألفراد
 303.غير مفتوحة و غير سلطوية و ال تسمح لهم بالتبادل الحر و النقدي لآلراء و االطروحات 

و رمزي لصالح  اتصاليكحامل  تشتغل الكالسيكية اإلعالم فإن وسائط بالتالي و       
منطق  النظام السياسي المهيمن و الفئة المالكة أو المموّلة لها ، فهي تخضع للديناميات التجارية و

(، كما أن حريتها في رسم سياساتها اإلعالمية محددة وفقا ألجندة معينة ، market logicالسوق )
فهي تخضع للرقابة ، و لذلك فإن وسائط اإلعالم تدعم األطراف المهيمنة بشكل أساسي و كذا 

 one-to-many) االتجاهأحادي  صالياإت، وهي تتيح نمطا واالقتصاديين السياسيينالفاعلين 

communication و غير تفاعلي ، بخالف اإلنترنت التي تتيح نمطا إتصاليا مرنا و تفاعليا و )
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( من المجموع إلى المجموع و من الواحد إلى trans-boundaryمحدود الكلفة و خارق للحدود )
  304.الواحد و من المجموع إلى الواحد

أن وسائط اإلعالم الكالسيكية بخصائصها  Terje Rasmussen كما يرى الباحث
و األحادية في الطرح تخنق الفضاء العمومي الذي يقوم  االتصاليالالتفاعلية و السلبية و نمطها 

و  المنتدباتأما األنساق التواصلية اإلنترنيتية من قبيل ، و مبدأ التشارك  االنفتاحعلى خاصية 
،فإنها تؤسس للتنوع و التفاعلية الفائقة و  االجتماعيةكات الويكي و المدونات و مواقع النقاش و الشب

 . 305التعدد في المضامين

و  في تسهيل جوهريادورا  الوسائط االتصالية الجديدة فبعكس الوسائط الكالسيكية ، تلعب
 .306الحوارت النقدية و اإلشهار العمومي العقالني، و إتاحته لألفراد أكثر من ذي قبل احتضان

لطابع المخصوص للتفاعل الشبكي الذي توفره اإلنترنت خلق إمكانيات ال يمكن كما أن ا
 اإلرادةنقاشي يستضيف تشكيل  اجتماعيفضاء عمومي تشاركي و توفير حيز  الستنباتإغفالها 

، الفضاء العمومي الهابرماسي يشهد سيرروة والدة جديدة داخل رحم الفضاء السيبرنيطيقي. فالعامة
المشوه ،و داخل هذا  واالتصالة مكان طوباوي آمن من أشكال التضليل و الهيمنة  يعد بمثاب والذي

 .307(Reaussain( بالمفهوم الروسوي )social contarct) االجتماعيالفضاء سيتم العقد 

العمومية  مفهومأنه ينبغي علينا إعادة النظر في  John Thomson و يرى الباحث
(publicness ) و تجاوز مدلولها  االتصاليةظل التطور التقني الحاصل على مستوى الوسائط في

و الجغرافيات الفيزيائية  ، حيث أصبح األفراد يتفاعلون خارج أطر الزمان و المكانالكالسيكي
 ، العمومي اإلشهار سبل أتاحت و دمقرطت االفتراضيةو الحقيقة أن النقاشات  .308للعالم االجتماعي

و أدت إلى تناسل النقاشات في العالم الواقعي و رفعت من نسبة  ةغير معهود كةخلقت ديناميو 
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 انالتداول العمومي و النقاش العقالني ال يشترط، كما أن الوعي و إطالع األفراد على ما يجري
أن زمن التفاعل المواجهي قد   Poster. حيث يرىاإلتصال المواجهي و الحضور الفيزيائي

 االتصالللفعل الديمقراطي أن يتمأسس على أشكال حداثية من  آن،و أنه قد  انحصر
تملك  االفتراضية المنصاتإلى أن  Coleman & Gøtzeتوصل الباحثان . كما 309السيبرنيطيقي

  .310مو توليد النقاشات العقالنية ذات البعد النقدي حول قضايا الشأن العا االلتزامالقدرة على خلق 

اإلنترنت تملك نفس خواص و تضاريس ساحة األغورا أن  Éric Georgeويرى الباحث 
( ، بل و تفضلها بميزاتها التكنولوجية ، فاإلنترنت قد قوضت الحيز الفيزيقي Agoraاألثينية )

،و إذا كانت األغورا تقوم على التماكن  افتراضيةلساحة األغورا ، و تحولت إلى ساحة كونية 
(Spatialityالديمقراطي الذي يشترط الحض ) ، ور الجسدي الفيزيقي لألفراد في المساحات المكانية

فإن الفضاء السيبرنيطيقي الجديد قد أعاد تشكيل مفاهيم المكان و الزمان و الحضور الفيزيقي 
بطريقة جذرية ، كما أن هذا الفضاء الشبكي يحمل اليوم على عاتقه وعود تحقيق الفضاء العمومي 

يوازي الفضاءات العمومية النقدية المكانية ، و تقوم  ( وOnlineالهابرماسي على الخط ) بالمفهوم
فائقة الحداثة على الحضور و التفاعل الشبكيين و تبني على أساس الفيزياء  االفتراضيةاألغورا 

 . 311الرقمية

فبسب بنيتها األفقية  وإنفتاحيتها و طبيعتها الودية و سهولة النفاذ إليها و المشاركة في صنع 
اإلنترنت المرونة في توزيع و تبادل  وإستهال ك المضامين داخل فضاءاتها ، تعد  محتوياتها و

قنوات وسائطية فالوسائط الجديدة وفرت دون شك . 312بتوسيع الفضاء العمومي حامال مثاليا يشي 
 313.و تفاعلية لعمليات الحوار و النقاش و تبادل اآلراء و المعلومات
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إلى التفريق بين نمطين من الفضاء العمومي ،األول  Rasmussen314و يذهب الباحث 
(presentational( و يتميز باإلختالف و الالتجانس )heterogeneity في الموضوعات و )

األساليب و األنواع و الفاعلين في الفضاء العمومي ،و يعكس ثقافة المعيش اليومي لألفراد ،و قد 
 االتصالاليومية و الحميمية لألفراد ،قبل أن يتوسع بفضل  االجتماعيةتواجد هذا البعد في التفاعالت 

، و يعد هذا البعد طابعا أساسيا مميزا للفضاءات انتشاراالرقمي و يصبح أكثر عمومية و أكثر 
لمطالب و حاجات  استيعاباالعمومية الشبكية ،و قد أضفى عليها تنوعا أكبر و مساحة أكثر تحررا و 

،الفنون  االجتماعيةفي األجندة النقاشية و التداولية )الرياضة ،القضايا األفراد ، حيث نالحظ تنوعا 
  ( .إلخ...

الذي يتسم بالعقالنية النقدية  التمثيلي ( و هو الفضاء التداوليrepresentationalو الثاني )
و يتميز  االجتماعيةألولويات النخب السياسية و  إنعكاسا،و يخضع لألجندة العمومية ،و يكون 

( و بطابعه السياسوي . و المعطيات التكنولوجية الحالية عززت من homogeneityتماثل )بال
البعدين ضروريا الحضور لخدمة و بلوغ الديمقراطية .كما أن  ، و يبقى كالحضور البعد األول

 الفضاءات العمومية األكثر تنوعا و نشاط هي التي تدمج بين البعدين بطريقة ديناميكية .

الجماعي للشابكة ، يعضد من مستوى  االستخدامأن و زمالئه  Kobayashi يعتبرو 
( و يسهم في رفع حس األفراد السياسي و Offlineفي العالم الواقعي ) االجتماعيةالمشاركة 
إلى أن  Michael Margolis & David Resnickو يذهب كل من الباحثان . 315االجتماعي

 newالديمقراطية و الفعل السياسي و الفاعلين الجدد )اإلنترنت سهلت و كرست نمطا جديدا من 

actors الذين يتمثلون في المواطنين العاديين ، و هي بذلك خلقت ميكانيزما جديدا يختلف عن )
و التصويت و نظام التمثيل البرلماني و األحزاب  كاالنتخاباتالميكانيزمات السياسية التقليدية 

الهيكلية للفضاء العمومي في ظل الميديا الجديدة في رفد و  لقد ساهمت التحوالتو  316.السياسية
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( ، فالفضاء العمومي الذي إستنبتته اإلنترنت أسهم public deliberationإنعاش التداول العمومي )
 .في تسليك منواالت التواصل السياسي

الديمقراطي، إذ  و السياسي الفعل لرفد المثلى الوسائط تعد كما أن الوسائط التواصلية الجديدة
 السياسية و االجتماعية المشاركة فرص يوفر و الديمقراطية يستبطن إلكتروني بخطاب تبشر أنها
مناخا و ظروفا مغايرة لتلك التي سادت في ظل الميديا بالفعل أفرزت نطاقها، و قد  أوسع في

،و  االفتراضيةات ، وكذا النقاشات و الحوار االجتماعيةالكالسيكية : فهي تحتضن نشاط الحركات 
التشاركية ، و تتيح تواصال  االفتراضيةو كذا الصحافة  ،رح التفاعل المباشر مع صناع القراتتي

 أكثر ترابطا، كما تعد منصة للبث الجماعي للمضامين. اجتماعيا

إلذكاء النقاشات العامة و تعزيز  التفاعلية لياتاآلوفر الكثير من ت فالفضاءات السيبرانية 
، كما أنها توفر إمكانات التعليق و التدوين  فاعلةمشاركة الجمهور العام على الخوض فيها بطريقة 

فرض إكراهات أقل في ي ذيال و تعد هذه الفضاءات المضمار الوحيد و الكتابة و النقد و التعبير،
شكله هو أكثرا يسرا و تكلفة من الفضاءات ي يذالوصول إليه ، و الولوج إلى الفضاء العمومي ال

 إذكاء دينامياتها.في  الكالسيكيةالعمومية التي تسهم وسائط اإلعالم 

أن اإلنترنت قوة تاريخية بالغة القوة و  Kahn & Kellnerضمن نفس المنحى،  يرى كل من 
. فالوسيط الشبكي 317أنها أحد مفاتيح صياغة الحقبة الحالية على المستويات الثقافية و السياسية

( و النفوذ داخل المجتمعات الراهنة power relationsالجديد غّير معادلة الهيمنة و عالقات القوة )
( و سهولة openness) االنفتاحفبفضل خاصية  318.أفقياو ثقافيا مرنا و  اجتماعياو خلق نظاما 

( خفت حّدة تحكم و هيمنة مراكز االوليغارشية التقليدية في السيطرة accessibilityالولوج )
 319.( و اإليديولوجية و الهوياتية على المجتمعinformational controlالمعلوماتية )
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( emancipator factorينامية تحرير )و من دون شك ، فإن اإلنترنت تعد بمثابة عامل و د
. فاإلنترنت منظومة متحررة كليا 320من هيمنة الدولة و النظام السياسي و منطق السوق للمواطنين

من هيمنة الدول و النظم السياسية و تدخل أجهزتها و كذا متحررة من وسائط اإلعالم التقليدية و 
 321.أكثر فعالية بكيفيةتغيها دون وساطة و  هذا ما يتيح للمواطنين الولوج للمعلومات التي يب

و ميديائية متزايدة  اتصاليةالمشهد السيوسيولوجي الحالي مطبوع بكثافة أن   Shirky و يرى
، كما أن األفراد يصلون إلى المعلومات و يتداولونها بسرعة و كفاءة غير مسبوقة ،هذه العوامل 

 . 322ن قدرة األفراد على التحرك و الفعل جماعياو المشاركة العامة و حسنت م االلتزاميسرت سبل 

و ضمن نفس التصور يتفق الكثير من الباحثين على أن تكاثر و تناسل المواقع اإللكترونية و 
( في حقبتنا الراهنة إلعادة إحياء the best hopeيشكل األمل األفضل ) االفتراضيةالمنصات 

قد ذهب إلى   Lévyحيث أن  323.المجتمعاتالنواة البنيوية األساسية للديناميات السوسيوسياسة في 
الديمقراطية السيبرانية  ما سماه استنباتالدكتاتوريات في العالم و  بانهيارحد التنبؤ 

(cyberdemocracy فهو يرى أن مصير الديمقراطية و مصير ،) اإلنترنت مترابطان بشكل وثيق
( و emancipation، ذلك أن كالهما يحوي على ما هو جوهري للمجتمعات اإلنسانية ، التحرر )

فاإلنترنت تعد بمثابة قوة دافعة 324.(power of collective intelligenceقوة الذكاء الجمعي )
نمط الديمقراطية المشاركة  انتشار( ، و هي ال تساعد فقط على democratizationللدمقرطة ، )

(participatory democracyو لكنها تؤسس لع )ة يينيهد جديد هو عهد الديمقراطية األث
(Athenian democracy).325 
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ضاءات الميديا الجديدة لألفراد بإسماع أصواتهم دون قد سنّحت فف، و من الناحية العملية 
و تبادل  االحتجاجفي الحراك اإللكتروني ، و حمالت الرفض و  االنخراطو مكنتهم من  وسيط،

  االفتراضية الفضاءات تستجيب(. من جهة أخرى ، onlineاآلراء و النقاشات مع اآلخرين شبكيا )
تنبع من  االفتراضيةالهابرماسية لبلوغ التداول العمومي ، فالتفاعالت الخطابية  االشتراطاتلبعض 

محددة من قبل المتحاورين آال وهي تحسين الوضع  قصديةوفق  ،ومشتركة  نقاشاتأجندات 
بخلق  االلتزامآراء اآلخرين ،و كذا  احترامبحرية التعبير و  بااللتزام،و تتسم  االجتماعيالسياسي و 

  .326فهم مشترك ضمن حوار مفتوح

IV - 3 بين اإلكراهات و إمكانات التجاوز العمومي االفتراضي الفضاء 

التفاعلية ال يعني  االتصاليةاألدوات لكوكبة متنوعة من  إلى أن إتاحة االنترنت اإلشارة تلزم
، فضاءا عموميا مساواتيا و عادال وتمثيليا ألغلب فئات المجتمع  آلياتخلق بطريقة س هابالضرورة أن

بما ربكيفية راديكالية و رومانطيقية ، بل  التقليديالنقاش اإللكتروني ليس تثويرا للنقاش كما أن 
 . (visibilityو الظهور ) الحركيةمن  أوسع فقط مساحاتيتيح 

تسمح لألفراد بالولوج إلى  الفضاءات السيبرانيةبأن  Eric Georgeيرى في هذا السياق و    
الفضاء العمومي دون المرور باإلكراهات التقليدية التي تحكم العالم الواقعي ، لكن النفاذ إلى 

كما أن   ،و التعبير االتصالال يعني بالضرورة ،و ال يولد بطريقة آلية دمقرطة الحق في اإلنترنت 
 .327ضمن تضاريس العوالم السيبرانية قضايا الشأن العام ال يتم تداولها بشكل كبير

الجديدة ال تضمن  االتصاليةأن القدرات التكنولوجية  Hill & Hughesويرى الباحثان 
بالضرورة إشاعة التفاهم و القبول بين األفراد المختلفين ثقافيا وسياسيا وإيديولوجيا. و توصال 

ودوره كفضاء عمومي   Usenetالباحثان في دراستهما للمجموعات اإللكترونية على موقع 
،حيث كان  اعيةاالجتم، إلى عدم التساوي في الحضور بين مختلف التيارات السياسية و افتراضي

 .328على مستوى هذا الموقع االفتراضي تيار المحافظين هو األضعف ديمغرافيا في الحضور
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الجديدة داخل مجتمعات تهيمن عليها  االتصالإلى أن توظيف تكنولوجيات  Barberذهب يو 
حتما  سيدفع ، االستهالكيةمحدودة وتسود فيها النزعات  اجتماعيةنماذج ديمقراطية هشة ومشاركة 

و ، التي ميزت الوضع في ظل التكنولوجيات القديمة  االهتراءنفس أنماط التخلف و  استيالدإلى 
ير الممارسات السياسية يتغ في رهانالجديدة  االتصاليةالتكنولوجيات بالتالي ال يمكن التعويل على 

 Michelويرى الباحث ميشال سينيكال ) .329داخل النسق المجتمعي السائدة االجتماعيةو 

Sénécalو باقي وسائط اإلعالم التقليدية  ( أنه قد يحدث لإلنترنت ما حدث قبال للصحافة المكتوبة
بعد ذلك أنها مطية للربح و تبين تم تمثلها كلبنة صلبة لتحرير المجتمع و دمقرطته ، و التي 

 اختراقهان أن فضاءات اإلنترنت يتزايد يالباحث بعضيرى حيث  330.االقتصاديالتجاري و المنطق 
و أن الفواعل التاريخية  إذ يبدو يوما بعد يوم من قبل منطق السوق و التسويق التجاري و اإلعالني،

 .331افتراضياعلى الفضاء العمومي سابقا ، تستولي عليه اليوم  استولتالتي االقتصادية 

نفس اإلقصاءات و  استنساخأعاد  و حتى وإن وجد فقد االفتراضي فالفضاء العمومي
فمن الناحية الواقعية ،اإلنترنت ليست أكثر  .332التهميشات التي قام عليها الفضاء العمومي التقليدي

 333.عن العالم الواقعي(Digital Replica)من صورة رقمية طبق األصل 

تضعف من فرص و إمكانيات  االفتراضي االتصالأن خصائص  Shapiroو يرى الباحث 
 االتصالاء و تشكيل فضاء عمومي شبكي بالتصورات الهابرماسية ،كما أن ميزات و أفضليات بن

.من جهة أخرى يرى 334ال تعني بالضرورة قدرته على خلق نقاش عقالني ديمقراطي االفتراضي
Sunstein  تفاعل أي فضاء عمومي ،أو  استنباتينسف إمكانية تشكيل و  االفتراضي االتصالأن
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أن الممارسات  Rasmussenيرى الباحث  و. 335حقيقيةضروري ألية ديمقراطية  صحي و
( و عزلة المجموعات اإلفتراضية ،و كذا Polarizationالتواصلية قد تنبني على قطبية النقاشات )

وعدم مراعاة  االحترامو قلة  لية العمومية ،يالفرص غير المتساوية في المشاركة ، ونقص التمث
 .336أخالقيات النقاش

أن النقاش الحجاجي و العقالني ذو الطبيعة النقدية بالمفهوم الهابرماسي من  Poster يرى و
،كما أن هوية األفراد تكون سائلة و متحركة ،  االفتراضيةالصعب مصادفته في الفضاءات التفاعلية 

أن  إذوفر في الفضاء السيبرنيطيقي ،و إجماع تكون صعبة التأ اتفاقإلى  تقودو الشروط التي 
( ، كما أن العمليات unencouragedو التنوع في الرؤى و األفكار غير مشجع ) االختالف
( ، لكن في نظره هذه هي الظروف المثالية decentralizedمشتتة و ال متمركزة ) االتصالية

في  االختالفأن ظروف ب Jean-François Lyotardلديمقراطية صحية و متينة ، فهو يتفق مع 
 .   337هي التي تهيأ الجو لبلوغ ديمقراطية قوية االتصاليةاآلراء والفوضى 

 Kantian) الكانطي بالمنظورالعمومي للعقل  االستعمالأن  Papacharissiو ترى 

perspectiveل إلى اإلشهار العمومي لآلراء و المسائل الشخصية ،أي أن اإلشهار العقالني ( تحّو
 ، (Show not tell-mode)العمومي أصبح إعالنا عموميا عن الذات و الهوية أو كما تسميه هي 

وهذا  حول المسائل العمومية، و التطارح حيث أصبح التعبير عن الرأي وعن الذات أهم من النقاش
اسي الهابرم بالمفهوميحتل التداول العمومي  و بالتالي (Identity Politics)بـ  Cornerيسميهما 

حولت القضايا الشخصية إلى قضايا قد  Papacharissi بتعبير الجديدةالميديا ثانوية، إذ أن مكانة 
 ـب Boydصطلح عليه ت، أو ما  338(ecocentric political action)بـ تسميهما  أو عمومية

(Identity-driven-politics)339 .في فوضوية عوالم أساسا من يتشكل السيبرنيطيقي فالفضاء 
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بينذاتي في  و حميمي فضاء فإنه يعّد ،و بالتالي عالقاتها شبكة في وهالمية ، معمارها و بنيتها
  .                                                                             نقدي عقالني خطاب إلرساء مضمارا منه أكثر المقام األول،

يناقشون مواضيع  افتراضياأن األفراد  ارتأتو التي Papacharissi 340 تؤكد الباحثةو 
عشوائية بطريقة عشوائية ، دون أجندة أو تحديد مسبق و هذه المحادثات و التفاعالت الخطابية عادة 
ما يغلب عليها التشظي، كما أن تأثيرها يكون محدودا ، وصحيح أن إمكانية نقاش أي موضوع ،و 

 انطالقمن موضوع إلى آخر تعكس حرية في التعبير والنقاش، لكنها ال تخلق نقطة  االنتقال
(Starting -point قوية للتصدي للمشاغل العامة والشؤون العمومية  ،كما أن اإلمكانات )

. ضمن إمكانية إحياء الفضاء العمومي ال يضمن التواصلية للشابكة يمكن أن تولد خطابا متشظيا و
حيث  بالحميمية العمومية الجديدة تخلط األبعادالميديا أن إلى  Rasmussen شيري،  الطرحنفس 

أنها تسمح لألفراد بإبداع أشكال جديدة من التعبير و التنفيس و البوح و الكتابة و التأليف ،وتوفر 
 .341قنوات مثالية إليصال ما يبدعه األفراد و توزيعه على النطاق األوسع

( overabundance of informationو التخمة المعلوماتية ) االتصاليالزخم  و في ظل
اإلفراط في التشبيك ، و ، كما أن التركيز و التحليل و المعالجة الالئقة لسيول المعلومات يتراجع 

ة ، و التي تضارب الدوافع و الحاجات يولد عدد ال محدود من الفضاءات العمومية الشبكية الهّش
 ( و السياسات العمومية.decisional  pathsسبة على المسارات القرارية )تفتقر لصيغ التأثير المنا

أن النقاش اإللكتروني حيث يرى الباحثان  Van Selm & Jankowskiكل من و هو نفس ما يؤكده 
 أن كما .342محدود في التأثير على مسار أخذ القرارت العمومية دورله العام الشأن حول مسائل 

 درجة إلى المقبول الحد فوق االتصال لهم تتيح و ، االتصالية بالفورة األفراد تغري اإلنترنت
لعدم القدرة  نظرا ، إقصاءهم و لآلخرين اإلنصات إمكانات بنسف يهدد مما ، التواصل في التطرف

 .الهائلة االتصالية الطاقة استيعاب على
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 بالديمقراطية يتعلق فيما الساذجة الحماسة تجاوز إلى ضرورة Benkler يشير و
 و السياسية الحقائق بين تخلط الحماسة هذه ،ألن االفتراضيالسيبرنيطيقية و الفضاء العمومي 

ليس سياقا إلنتاج الفضاء العمومي لجملة من العوامل منها  االفتراضي االتصال ، إذ أن التكنولوجية
تي ،الكثافة المعلوماتية و ،المركزية و فوضوية الفضاء اإلنترني االفتراضيالخطاب  انقسامتشظي و 
 .343،الفجوة الرقمية و عدم التساوي في النفاذ الجارفة االتصاليةالسيول 

بأن الالمساواة في الولوج لإلنترنت و الهوة الرقمية و رقابة   Palczewskiو يرى الباحث 
الفضاءات العمومية على مستوى الركح  انبالجالدولة هي من أهم المعوقات التي تحول دون 

،  المنشود مازال لم يرتقي ليصبح الفضاء العمومي فتراضياال و بالتالي فالركح .344 االفتراضي
فالتفاعالت و النقاشات اإللكترونية مهيمن عليها من قبل أقليات ، كما أنها تأثيرها محدود على 

و اإلبحار ال يعني  االفتراضيكما أن الحضور  .345عمليات صنع القرار و توجيه السياسيات العامة
  .أكثر حيوية تمثيال عموميا أوسع و فعالية مواطنية و سياسية بالضرورة

الهابرماسي شبكيا على الخط وفقا للتصور ل الفضاء العمومي يتشك األعطاب التي تطالمن  و
(Online اإلمكانيات الغير متساوية في النفاذ الشامل لإلنترنت و الفجوة الرقمية )التي تعد أبرز 

 أكثر سياسية و اجتماعية فجوة تخلق الرقمية الفجوة أن االفتراضي، إذمجهضات الفضاء العمومي 
 عمقا.

 بين( fruitful discursive interaction)أضف إلى ذلك غياب أي تفاعالت خطابية مثمرة  
أن الكثير من الدراسات توصلت إلى أن  Buchsteinيرى ( حيث users)اإلنترنت  مستخدمي

اآلراء المخالفة  احتراممحكوم بغياب البيداغوجيا و  االفتراضيةالتفاعل بين األفراد داخل الفضاءات 
 اشتغال ةسيرورأن اإلشكال الذي يعترض Bohman  يرى بينما. 346اتو التشتت و التجاذب الثلبو 
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 مستوى على العمومي الفضاء يؤطر من أي ، الوساطة انعدامالفضاء العمومي شبكيا هو ضعف أو 
 347.بوصلتها يضبطالنقاشات و  يدير ومن ،االفتراضيالركح 

الفضاء العمومي شبكيا ، منها  الشتغالإلى أنه توجد جملة من المعوقات  Dahlbergو يذهب 
و السياسية و  االقتصادية( الفضاء السيبرنيطيقي من طرف المصالح colonisation) استعمار

األفراد  التزامعدم تدخالت الدولة ،أيضا نفوذ التسويق و اإلعالنات و المنطق الربحي ، و 
و كذا نقص التقيد بأخالقيات النقاش و حسن اإلصغاء لآلخرين ، بالمساطير الحجاجية في تفاعالتهم 

مينية الفضاءات الشبكية لكل الفئات ،إضافة إلى هيمنة الخطابات أيضا اإلقصاء و عدم تض
 .348الشخصية و الحميمية

يتميز  االفتراضي االتصاليإلى أن الخطاب  Lincoln Dahlbergتوصل الباحث  كما        
من اآلخر ، و  االنتقاصأنه يتضمن قدرا من اإلساءة و الثلب و  حيثبحميميته و بعده الشخصي ،

تحمل نفس توجهاتهم  افتراضيةإلكترونية ينتسبون لجماعات  حواراتأكثر األفراد الذين يدخلون في 
، إذ السائدة  االتجاهاتو تحدي آراء اآلخرين ويدعم  االختالف،األمر الذي يقلل من  اهتماماتهمو 
( like-mindedو الميوالت ) ماتاالهتماتستقطب األفراد الذين لديهم نفس  االفتراضية تفاعالتالأن 

      .349و تخلق نوعا من الرتابة الخطابية واآلراء السياسية

 

 خاتمة 

تجسيد فيزيقي أو حيز مكاني  مجردليس  وميالعماء الفضنستنتج أن الختم  سبيل على
منظومة  المختلفة لسيرورة التواصل بينهم ، و لكنه يحتضن تفاعالت األفراد و األشكال، محسوس

الوساطات  تمظهراتها، و تتأس على دور بمختلف االجتماعية الحياة طقوس بنيوية مركبة تحتضن
 على تتّجذر تمكينية بتدبيره، و ال يمكن أن يتواجد إال في ظل بيئة تقوم الثقافية و الخطابية التي

خطاب  اجإنت على المحفّزة واالنفتاح التواصل ديناميات و الفردية الحريات من صلبة أساس منصة
 يستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. منظور حجاجي و عقالني ضمن
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و ما من شك أن الفضاءات السيبرانية قد أضحت فسيفساء حاضنة لكوكبة متنوعة من اآلراء 
المتطارحة من قبل األفراد العاديين و لم تعد مضبوطة ببوصلة األطراف  و المواضيع و النقاشات

 الجديد أصبح فضاءا عاكسا يفالحيز االفتراضعلى الفضاء العمومي التقليدي،  المهيمنة سابقا

 يضمن لكن هذا الحيز ال .للديناميات التواصلية الجديدة ذات الطابع السوسيوثقافي باألخص
أن المعطى  حيث تضاريسه، داخل التقليدي العمومي الفضاء استيالد إعادة و إحياء بالضرورة

( engaged citizen) ملتزمين مواطنين بالضرورة األفراد من يجعل ال المتاح الولوج التكنولوجي و
 بالمحددات المعيارية المطلوبة. افتراضي عمومي فضاء منخرطين في مشروع تشكيل و

التفاعالت االفتراضية التي تتم على مستوى الفضاءات السيبرانية إذ يتعيَّن علينا اإلقرار بأن 
في شيء عن النقاشات التي تجري على أرض الواقع وجها لوجه حتى و إن كانت ال تختلف 

(face-to-face offline exchange ) الحيز العمومي داخل  الفضاء الستنباتو التي تعد حيوية
 الفضاءات يمنح ما هي و الكفايات التواصلية وحدها االجتماعية اإلرادات أن إال ،ياالفتراض

 التحليل أفق ضمن التقاسم والتشارك كمضمار قائم على خاصيةو جوهرها،  محتواها االفتراضية
 باآلخر.  االتيقية واالعتراف النقدي والنزاهة والسّجال العقالني
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V -  نياداخل الفضاء السيبر النسائيةللهوية اإلفتراضية   إنثروبوثقافي تصورنحو 
 تمهيد 

V -1 مفاهيمي مدخل 
V -2 النسائية الهويات من جديدة أشكال إلنبالج جديدة ، إمكانيات الفضاء السيبراني   
V -3 النسائية االفتراضية الهوية إلى الواقعية الهوية من التحول مسارات 
V -4  الرهانات و الفرص الرمزيةالفضاء السيبرنيطيقي بين  

 خاتمة 
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V -  داخل الفضاء السيبرنيطيقي النسائيةنحو إنثروبولوجيا للهوية اإلفتراضية 
 تمهيد

تم تمثل الحيز السيبراني الذي تتيحه شبكات التواصل االجتماعي خصوصا و باقي غالبا ما 
ديناميات جديدة تحرر  و تفاعلي يقوم على التطبيقات االتصالية المرتبطة بالويب ، كفضاء تواصلي 

( التي تسود العالم physical identity markersاألفراد من دالئل و محددات الهوية  الفيزيقية )
ماعي كالجندر و المائز الخارجي و اإلثنية، و تعمل على تالشي قدرتها التصنيفية االجت

(categorization( لألفراد، إذ أنه في ظل التفاعلي االفتراضي النصي )text-based online 

interactionال تظهر  ات التواصل االجتماعي( ،و هو التفاعل األكثر انتشارا في فضاء ،
( و العناصر physical presence)للجسم ، و بذلك يفقد الحضور الفيزيائي  الخصائص الفيزيائية

(، حيث أن عملية dislocation of the self)المرتبطة به تأثيرها ، و هو ما يعرف بانزياح الذات 
( و نصية discursiveإعادة بناء الذات اإللكترونية و تمثلها و تقديمها تتم بطريقة خطابية )

(textualفقط )  فالمكونات الفيزيائية تتالشى داخل تضاريس العوالم االفتراضية، مما يرشحها أن .
فضاءا جديدا الحتضان هوياتها و تمثيلها و تمثلها، و عالوة  النسائيةتكون حلبة جديدة تتيح للفئات 

على ذلك ، مجاال يمكن للمرأة أن تثبت فيه كيانها الرمزي في خضّم سعيها إلى صياغة خطاب 
التي تعاني من التهميش و الشطب الرمزي الناتج عن ضغط  النسائيةبها يمثل هويتها  خاص

 المركزيات الكالسيكية و اإلكراهات السوسيولوجية التي تستوطن الواقع االجتماعي.
إلسهام في تعزيز التراكم المعرفي و ا نحاول في هذا الفصل من الدراسةو في هذا السياق 

و مقاربة دور الفضاءات االفتراضية في الدفع بإمكانيات جديدة النبالج  النظري الذي يستهدف فهم
تصّور  اجتماعية تحتضن صيرورة خلق-و خلق مسارات تكنو النسائيةأشكال جديدة من الهوية 

داخل الفضاء  االنثوية الذاتديناميكية و كذا تشييد  ائيةجمعي مشترك يمكن من خلق فاعلية نس
 االفتراضي وفقا لشروطها الخاصة و دينامياتها االجتماعية و االنثروبولوجية.
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V -1 مفاهيمي مدخل 
 الهوية . و تفهمWho I am''350''? أنا ؟  من التساؤل على إجابة كل هي (identity)الهوية 

 و ارتباطية عالقة تفترض الوقت نفس في و اآلخرين عن متفردا أو متميزا الفرد يجعل ما على أنها
هي  بما للثقافة، الواسع تحت المدلول ثقافية حية، منظومة و تعد الهوية .351اآلخرين مع  تفاعلية

والمحرمات  والمعايير، والقواعد والمعارف والمهارات، الممارسات من متكامل عالقات نظام
 كل ويستعيدها جيل، إلى جيل من تستمر واألساطير، والقيم واألفكار والمعتقدات واالستراتيجيات،

 وتتضمن ومكتوب، ومنقول محفوظ هو ما داخلها في وتجمع. وتجدِّده االجتماعي" التعقيد" وتِّولد فرد
لعملية  المنظور هي منتوج مركب و معقد لهذا فالهوية تبعا . 352الفعل ومناهج االكتساب مبادئ
 . 353( self) "الذات"االجتماعية التي تؤطر سيرورة تشييد  التنشئة

الثابتة و بنيته األحادية ، بل  و من الناحية السوسيوثقافية الهوية ليست مفهوما جامدا بمحدداته
. حيث أن النسق  354هي منتوج ديناميكي لسيرورات المتناهية من التفاعالت االجتماعية و الرمزية

وية و الموارد الثقافية و البيئ الهوياتي ليس نسقا انغالقيا و لكنه حقل مفتوح يتفاعل مع العالقات
 المساطير االجتماعية بشكل مستمر و ممتد داخل مسارات التفاعالت االجتماعية للفرد.

، 355الجوهري بالكينونة األنثوية الشخصي و تم تعريف الهوية النسائية على أنها اإلحساس
تماعية و التوقعات االج المتعلقة  بالمرأة و المستمدة من التنشئة كما تحيل إلى جملة من الخصائص

 النسائية االجتماعية التي تترتب عن الصفات البيولوجية و التصنيف الثقافي لها ، حيث  أن الهوية
 للمرأة البيولوجي المكون من األنطولوجي وجودها تستمد و النسائية الفئات قبل من يتم استبطانها

 بوصفها النسائية الهوية على يترتب و ، معينة ببيئة المرتبطة االجتماعية و الثقافية المعطيات ومن
 . الرهانات و األدوار و الخيارات من جملة جندرا
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( بأنها الهوية التي virtual identityالهوية االفتراضية ) webopediaو عرفت موسوعة 
( و التي تتوسط الفرد الفيزيائي الحقيقي و human userيتم إنشاءها من قبل المستخدم البشري )

فتراضي و تمثله أمام المستخدمين اآلخرين في سياقات افتراضية متعددة كالمجموعات الفرد اال
 كما تم تعريف الهوية االفتراضية بأنها الهوية .االفتراضية أو غرف الدردشة أو األلعاب االلكترونية

االفتراضي ، االجتماعية و الرمزية داخل الفضاء  التفاعالت خالل و تشييدها من إنشاؤها يتم التي
. و يتبني 356الفعلية أو قد تتقاطع معها و تماثلها الفرد هوية عن االفتراضية الهوية تختلف و قد

الفرد في تفاعله مع اآلخرين هوية افتراضية معينة كمحاولة منه ألن يحرز مكانة اجتماعية و هوية 
أو يتفاعل مع  مقبولة و متوافقة مع خصوصيات و إستشراطات المجموعة التي ينتسب إليها

 .357افتراضيا
داخل  ( life story) حياته لقصة بناءه و الفرد تشييد كيفية على االفتراضية  الهوية و تتأسس

مساقات الفضاء السيبرنيطيقي ، و تتمظهر ضمن حيز رمزي يرتبط بتمثالت الفرد لوجوده و 
كما أن الهوية االفتراضية   .358(narratives of selfأنطولوجيته و كيفيات تشييده لسردياته ذاته )

( في سياق محاولة تعديل الذات و ضبطها constant negotiationهي في حالة تفاوض مستمر )
(self-regulation ، فاألفراد ال يحددون هوياتهم بشكل حاسم و نهائي داخل الفضاء االفتراضي ،)

 .359( من قبل اآلخرين confirmation( و التوكيد )recognitionو لكنها تعتمد على االعتراف )
 التي االفتراضية البيئة هو االفتراضي ( أو الفضاءcyberspace) السيبرنيطيقي و الفضاء

.  و يرى كل من 360الكمبيوتر ضمن منظومة شبكية كونية أجهزة بوساطة التواصل عن تنتج
ضي هو أن أهم ما يميز الفضاء االفترا F. Randall Farmerو  Chip Morningstarالباحثين 
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( و technical complexityكونه مصفوفة للتفاعالت االجتماعية أكثر من تعقده التقني )
. و من الجدير القول بأنه من المعقد و الصعب انتقاء تعريف واحد للفضاء االفتراضي، 361األداتي

 . 362تعريفا على األقل في األدبيات النظرية 28حيث أنه تم إحصاء 
 يتميز وديناميكي تفاعلي كوني أيضا بأنه مجال السيبرنيطيقيكما تم تعريف الفضاء 

 وتعديل وتخزين بإنشاء يسمح الذي الكهرومغناطيسي والطيف لإللكترونات المشترك باالستخدام
في مؤلفه  Pierre Lévy. و عرفه 363المعلومات داخل منظومة فائقة التطور واستخراج وتبادل

''L'Intelligence collective:Pour une anthropologie du cyberespace''  بأنه يحيل
للفضاء الذي نتج عن ظهور الشبكات الرقمية ، و هو فضاء محموم بالتفاعالت و الرهانات و 

الجديد و  االتصالالتجاذبات الثقافية و اإلقتصادية ، كما يحيل من الناحية التكنوإجتماعية إلى وسائط 
.  و 364االجتماعيةات و إنتاج للمعرفة و بناء للعالقات ما سنحت به من تبادل و تدوير للمعلوم

 مرادفا األكاديمية األوساط في" االفتراضي الفضاء" مصطلح ، أصبح التسعيناتيذكر أنه بعد فترة 
 .365(World Wide Webالعنكبوتية العالمية ) الشبكة الحق وقت وفي لإلنترنت، الواقع بحكم
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V -2 النسائية الهويات من جديدة أشكال إلنبالج جديدة إمكانيات،  السيبراني الفضاء   
فتحت الفضاءات السيبرنيطيقية بفضل خواصها و دينامياتها التواصلية آفاقا غير مسبوقة 

و تشبيكية ما كان من الممكن وجودها في مرحلة ما قبل  اتصاليةلألفراد ، كما خلقت أنماط 
قلصت فعليا من الحواجز الجغرافية و حدت من  حيث(، Prior to the Interentاإلنترنت )

العوائق الثقافية و اإلجتماعية و منحت الصوت لكل من ال صوت له ، إذ أنها نسيج الهيراركي و 
ال مركزي يمكن األفراد من التفاعل بكيفية أفقية . و بالتوازي مع ذلك، سنحت الفضاءات 

نظيم الذاتي و الجمعي و التعبير عن الهوية و أشكال متعددة للفعل و الت باحتضان االفتراضية
( ، كما أفرزت منصات تفاعلية تتداخل فيها self disclosureاإلفصاح الرمزي عن الذات )

 . 366االفتراضيةالعوالم الواقعية و 
مساحات  انبالج( إلى virtual space) االفتراضيضف إلى ذلك ، أدى ظهور الفضاء 

لتفاعل و طرق تشكيل الجماعات و تشييد الهويات و تمثيلها جديدة غيرت جذريا من كيفية ا
 استنباتو  استيعابثقافة مرنة و مفتوحة بإمكانها  االفتراضي. و قد تولد عن المجال 367بالكامل

هويات متباينة و هجينة و مفاهيم غير مسبوقة أفرزت مفاهيم جديدة عن الذات تتسم بالمرونة و 
 .368السيولة و التنوع

بالالمركزية و المرونة و سهولة الولوج إليه ، فإنه يتيح  االفتراضيالركح  اتصافو نتيجة  
 عقد و جديدة سوسيوثقافية تعاقدات للفئات النسائية فرص التفاعل و التشارك و التعاضد ، و تأسيس

، و بذلك أضحت اإلنترنت عامل الدمقرطة األول ألنها أساسا ( cultural contract) جديد ثقافي
( و المشاركة األفقية connectivityتفاعلي يتيح إمكانيات النقاش و الحوار و الترابط ) فضاء

(horizatal participation)369. 
( و بالبروز العمومي voicingفالفضاءات الرقمية تتيح للفئات النسائية بإسماع صوتها )

(public visibilityحيث في مرحلة ما قبل ، ) اإلنترنت لم يكن يتسنى لهن البروز أو  انتشار
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إسماع أصواتهن و الكشف عن خطاباتهن الهوياتية، فاإلنترنت تكنولوجيا تواصلية تسمح لألفراد 
( و تمكنهم من complete selfبصفة عامة بعرض آرائهم و التعبير عن ذواتهم كذاوت كاملة )

 .370الظهور العلني
كون مهمشة ضمن فضاءات البروز داخل المجتمع و بما أن الفئات النسائية غالبا ما ت

(spaces of visibility  فإن كياناتها الرمزية و هوياتها تكون بالضرورة مهمشة و مقصاة ، )
(marginal identities و لذلك هي بحاجة لحس ، )االنتماء (sense of belonging و التشارك )

فضاءات جديدة و بديلة للتنفيس و التعبير . و و التفاعل مع هويات أخرى متماثلة ، و بحاجة إلى 
ضمن هذا السياق بالذات خلقت اإلنترنت فرصا غير مسبوقة و سنحت لهن بالظهور و البروز و 

 symbolic( أو العنف الرمزي )stigmatizationالحراك دون التوجس أو الخوف من الوصم )
violence 371االجتماعية( أو اإلقصاء وهي أشكال تسود سياقات الحياة. 

( و التهميش أساسا يزيد من حاجة الفرد للمشاركة symbolic oppressionفالقمع الرمزي )
( و يسهم في زيادة اللجوء إلى identity building( و بناء الهوية )sharingو التشارك )

( توفر فضاءا anonymity. ضف إلى ذلك فإن صفة مجهولية الهوية )372االفتراضيةالفضاءات 
 غطاء لهن وفرت كما .373ر أمنا للتعبير عن كوامن الذات و نوازعها و تجليات الهويةأكث

 فضاءات لهن خلقت و الكالسيكية الميديا قنوات حول االلتفاف إمكانيات( anonymity) المجهولية
-counter) رافضة خطابات السائدة وهي الخطابات عن مختلفة خطابات تداول فيها يتم جديدة

discourseالمرأة على قبضتها تحكم الرمزية التي و السوسيوثقافية اإلكراهات على متمردة ( و 
المستخدمات  بإمكان أصبح المجهولية خاصية مختلف المجتمعات. من جهة أخرى، بفضل في

 (.untried identities) مجربة غير جديدة هويات تجريب
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أن اإلنترنت من الناحية الجوهرية  Sadie Plantو في هذا السياق ، ترى الباحثة البريطانية 
اإلنترنت كالتبادل  استخدام انتشارتعد بمثابة تكنولوجيا أنثوية، كما أن التغيرات التي ترتبت عن 

كله ساهم في الدفع بالمرأة  االجتماعيةالحر للمعلومات و تالشي التراتبيات ، و تناسل التفاعالت 
، ترى ذات الباحثة أن الهيمنة الذكورية في الواقع  االتجاه. و في نفس 374من الهامش إلى المركز

، ألن اإلنترنت فضاء المركزي و غير قابل  االفتراضيأن تنتقل للواقع  ال يمكن االجتماعي
 375(The end of patriarchyلإلخضاع أو السيطرة أو الهيمنة ، فهي تمثل نهاية البطريركية )

اطي يمكن المرأة من اإلفالت من الهيمنة .فاإلنترنت هي عبارة عن فضاء تحريري و ديمقر
 .376الجنوسي االختالف و الجندري التقسيم إكراهات الذكورية و من

، فإن األفراد لديهم  االفتراضيةتتم بشكل كلي في البيئات  االفتراضيةو بما أن التفاعالت 
( و بذلك تشييد ذوات self-presentationاإلمكانيات إلختيار كيفيات تقديم ذواتهم لآلخرين )

 ، الجسدية و الفيزيائية األبعاد إقحام يمكن ال أنه تختلف جوهريا عن الذوات الحقيقية ، إذ افتراضية
وسائطية.  بيئة ضمن أبعاده و لمكوناته و الواقعي للعالم إلكتروني تمثيل هو االفتراضي فالعالم
ومكونات التجربة اإلنسانية التفاعلية  األساس، فقد غير االتصال الوسائطي أساسا مجال هذا وعلى

عبر الحقب الزمنية ، حيث ثور مفاهيم الزمن /المكان و الجسد /الذات و اإلنسان /اآللة و تداخلت 
  377.في بعضها البعض و تالشت الحدود بينها

كما أن التفاعل االفتراضي يكشف عن حقيقة االختالفات و الفروقات بين التفاعل الذي يتم 
ئة الوسائطية االفتراضية و التفاعل االجتماعي الذي يتم ضمن جغرافية العالم الواقعي، إذ ضمن البي

أن العوالم االفتراضية مختلفة عن سياقات العالم الواقعي وال تحتكم لقواعد و سيرورات التفاعل في 
 العالم الواقعي.

 fluidة و مرنة )أن اإلنترنت تدفع نحو خلق و تشكيل هويات سائل O'brienو يرى الباحث 
indentity .و كذا االنعتاق من ثنائية الرجل/ المرأة ة و تجاوز هذا التقسيم السوسيوثقافي للجندر ،)

( و توفر pressure of identityفمن جهة أخرى اإلنترنت تحرر المستخدمات من ضغط الهوية )
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 بأن حاليا االعتقاد يسود و .378(being what she wants to beلهن إمكانية بناء هويات بديلة )
 تطوير و تشكيل مساقات حتى على تؤثر السيبرنيطيقية العوالم في النسائية االفتراضية الهويات بناء

 . 379االجتماعية البيئة في الهويات إثراء و
أن اإلنترنت بمجالها االفتراضي خلقت منصة  Wendy Horeourtو ترى الباحثة األسترالية 

( public shpereتواصلية سمحت بانبالج ميكانيزم نسوي قادر على الولوج إلى الفضاء العمومي )
 النسائية الفئات من فالكثير .380و تشكيل و تنسيق الفعل النسوي االجتماعي و الثقافي و الرمزي

 مغايرة و مختلفة خطابات نشر و إنتاج بغية اتيجيةاستر بكيفيات الجديدة الميديا أدوات استخدمت
 و الصوت مسموعة غير هامشية و هوياتها كفئات كينونتها عن التعبير كذا و السائد الثقافي للنمط
حيث وفرت لهن منصة تفاعلية للظهور و البروز  .(symbollicaly invisible) رمزيا مرئية غير

بعث ديناميكية الفعل الجمعي ، فالفضاء االفتراضي أداة جوهرية من األدوات التي وفرت   و إعادة
 الهوية النسائية . من جديدة أشكال النبالج جديدة إمكانيات
V -3 التحول من الهوية الواقعية إلى الهوية االفتراضية النسائية مسارات 

من الثنائيات  ائيةالفئات النسحررت قد  االفتراضيأن مورفولوجيا الفضاء  ما من شك
 fixed( و الحدود القارة و الثابتة )traditional dichotomiesالتقليدية السائدة )

boundaries )( و القطبيات الكالسيكيةclassical polarities) و خلقت براديغما إنعتاقيا ،
ذلك أن الفضاء  . و نفهم من 381جديدا يقوض الحواجز الرمزية المفروضة على الذات األنثوية

( inequalities( و التفاوتات )hierarchiesالسيبرنيطيقي فتح مجاال تداوليا فككك التراتبيات )
و التي تبنى على أساس التصنيف الهوياتي أو أحد مكوناته ، و مهد  االجتماعيالموجودة في الواقع 
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ميات األنثروبولوجية و لظهور أشكال جديد من الهويات و الذوات و الرموز و الطقوس و الدينا
 .382اجتماعية-البنيات  التكنو

كمجال تفاعلي مركب يقوض  االفتراضيأن الفضاء  Lori Kendallو تتصور الباحثة 
( و التي تعد العنصر األول المحدد لعمليات بناء bodily featuresسلطة العالمات الجسدية )

تحييد هذه  االفتراضي، حيث أنه داخل الفضاء  االجتماعيالذات و تمثيلها داخل سياقات التفاعل 
( كالجندر و اإلثنية و الصوت و المظهر body characteristicsالعوامل البنيوية و الفيزيقية )

( ، حيث أنه هو يقلل من textual communicationالنصي ) االتصالالخارجي ال تظهر في 
 .383بروز مالمح الهوية الفيزيقية و سطوتها

( أنه بخالف التقسيم الثنائي 1991) Novakلمساق النظري ، يرى الباحث ضمن نفس ا
( و يرى body/mind( الذي يفصل بين الجسد والعقل )Cartesian Dualismالديكارتي )

بأنهما جوهرين مخصوصين و متمايزين ، فإنه في العالم اإلفتراضي يحدث اإلنزياح من الجسد 
(body( إلى العقل )mindأي من ا ، ) لتكوين الجسدي إلى التصور العقلي و الذاتوي ، و من

(، فالفضاء اإلفتراضي هو فضاء للعقل و abstract( إلى المحسوس )tangibleالملموس )
. و في ذات اإلتجاه ، يرى الكثير  384أنظمته الرمزية و التصورية ، ال للجسد و مكوناته الفيزيائية

 virtual) االفتراضيةو تيارات ما بعد الحداثة أن الحقيقة  من النقاد المنتمين إلى التيارات النسوية

reality قوضت أسس الثنائية الديكارتية القائمة على دينامية الجسد و العقل، حيث أن الفضاء )
 ( .disembodied spaceالسيرنيطيقي هو فضاء يقصي المفهوم التقليدي للجسد و تضاريسه )

، للتعبير  ائيةمنح إمكانيات واسعة للفئات النس االفتراضيالمجال و في سياقات إشكاليتنا ، 
الواقعي ، حيث أنه في  االجتماعيعن ذواتهن دون التقيد بالمحددات الكالسيكية للهوية في العالم 

الغالب تتشكل التمثالت الجمعية حول الهوية في واقع األفراد على أساس اإلسناد إلى جندر أو إثنية 
خلفية ثقافية و دينية ، و تحدد هذه التمثالت كيفيات و سياقات التفاعل  أو اجتماعيأو مستوى 
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أضحت نسقا متعاضدا يحرر األفراد عموما من بعض  االفتراضيةبرمته ، لكن الحقيقة  االجتماعي
  .و أبعاده الجماعية المشتركة االجتماعيمحددات النسيج 

 االفتراضية( إلى الهوية real life identityو في سياق التحول من الهوية الواقعية )
(virtual identityتتبنى الفئات النس )توافق بين متطلبات الهوية  استراتيجياتمزيجا من عدة  ائية

تعارف عليها في العالم مع السياق الثقافي و الترتيبات السوسيولوجية الم االنتظامو سائية الن
( أن المستخدمات يتمثلن هوياتهن 2004) Boyedترى الباحثة  وضمن هذا الطرح،. االجتماعي

.  ةللمستخدم السيكولوجيةكنتيجة للتفاوض بين المعطى التكنولوجي و البيئة السوسيوثقافية و البنية 
أصبح مؤشرا داال و  االفتراضية( داخل الفضاءات self-presentationفالتعبير عن الذات )

 . 385االجتماعيحيويا على الهوية في سياقات الواقع 
( في دراستها 2006) Boyed and Heer، يذهب كل من الباحثان بالتوازي مع ذلك

'' إلى أن هناك عالقة وطيدة بين الهوية  Networked identity performance المعنونة ب ''
. حيث  يرى  االجتماعيعلى مستوى وسائط التواصل  االفتراضيفي العالم الواقعي و النشاط 

( في شبكات التواصل personal profile constructionبروفايل الشخصي )الباحثان أن بناء ال
النفسية و خصوصياته الهوياتية و الثقافية مع  احتياجاتههو نتاج لتفاعل ثقافة الفرد و  االجتماعي

 staticو ما تتيحه من الناحية التقنية، فالبروفايل ليس تمثيال تقنيا جامدا ) االفتراضيةالبيئة 

presentation بل هو مسرح لسيرورة تفاعلية ديناميكية بين الفواعل الرقمية و المادية و التقنية )
 386.و السوسيوثقافية و النفسية و السيموطيقية و الرمزية

( هي عملية ديناميكية feminine self-presentationفعملية تقديم الذات األنثوية )
ارد التكنولوجية والبرمجيات الحاسوبية و الموارد الرمزية تفاعل مستمر بين المو تأويلية ناتجة عن

المشتركة و المستبطنة ، و التي يتم  االجتماعية( و حقائقهن userو الخلفيات الثقافية للمستخدمات )
 .االفتراضيتضمنيها الحقا في نسق الهوية على مستوى الركح 
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ليست  النسائيةيالت الشخصية للفئة المعاني و الدالالت و المخزونات التي تظهر في البروفاو 
( و التفاعالت negotiationsهي نتاج التفاوضات ) بحتة وإنمافردانية  سلوكيات

(interactions الثقافية مع التكنولوجيا و مع )ضمن الفضاء اإلنترنيتي ، و  االجتماعية االتفاقيات
 توظيف حيوي للموارد السيموطيقية و النصوص و الفيديوهات و سائر األشكال الحاملة للمعنى.

إلى تبني فكرة العالقة المتبادلة بين   Wajcmanتذهب الباحثة تأسيسا على هذا التصور، و 
ولوجيا في المحصلة هي (، فالتكنmutual shaping( والتكنولوجيا )gender) االجتماعيالنوع 

تتيحه التقنية و السياقات اإلجتماعية لإلستخدام و كذا خصوصية النوع  نتاج لمخرجات تفاعل ما
 . 387اإلجتماعي

إذ أن طريقة تفاعل الجندر داخل تضاريس البيئة اإلفتراضية محكوم بجملة من الترتيبات 
(، التي symbolic representationالثقافية و التمثالت الرمزية )اإلجتماعية و البروتوكوالت 

باألساس تتغذى من جملة من المرجعيات التصنيفية التي تميز الرجل عن المرأة و تعزو لكل واحد 
منها جملة من الخصائص و األدوار و بذلك يكون التفاعل بين األفراد مبنيا على تمثالت مسبقة و 

ة لكل فئة ، فالذكورة و األنوثة في المحصلة هي أداءات و عناصر تصنيفات محددة و مخصوص
 أنثروبولوجية و بيولوجية . 
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Virtual Identity 
 االفتراضية الهوية 

التكنولوجية المتاحة و بين معطيات البيئة يوضح سيرورة التأثير المتبادل بين االمكانات ( : 04رسم تمثيلي رقم )
 االجتماعية و شروطها في تشكيل الهوية االفتراضية.

   
( لكل من الرجل و المرأة ، virtual behaviour) االفتراضيو في دراسة حول السلوك 

و  االجتماعيةال ينفصل عن محددات الحياة  االفتراضيأن نشاطهما  Herringوجدت الباحثة 
 االفتراضي. حيث أن تضاريس الفضاء  388الثقافية و السلوكية و القيمية و أبعادها البروتوكوالت

، فهي باألساس  استنباتهاالتزال مشروطة بصيرورة إعادة إنتاج ظروف الهيمنة الذكورية و إعادة 
 و فيزيائيا في العالم الواقعي.  اجتماعياللبيئة السائدة  امتداد

 استخدامبين الجندرين في  االختالفدراسات اإلمبريقية التي قاربت و هناك الكثير من ال
( ، فقد توصل self-definition( و تعريفها )self-presentationاإلنترنت في تقديم الذات )

على سبيل المثال في دراستهما للصفحات اإللكترونية إلى أن  Miller & Mather الباحثان
و الخطاب المباشر كما تتسم  االختصارية تتميز باإلقتضاب و صفحات و بروفايالت الفئات الرجال

هي أطول من حيث المحتوى و أكثر توسعا و  ائيةبالطابع الموضوعي بينما صفحات الفئات النس
( ، و هي أكثر self-reference، كما تتسم بطابعها الذاتوي ، و طغيان اإلحالة لألنا ) استطرادا

 .389رجاليمراعاة للقارئ بعكس الخطاب ال
 the female-stylistics ofو في بحثها حول الكيفيات األسلوبية األنثوية للتواصل )

expression وجدت الباحثة ، )Herring يتسم  ائيةأيضا أن السلوك اإلتصالي للفئات النس
باللباقة و المرونة و مراعاة المحاور ، في حين يتم السلوك اإلتصالي الذكوري بميله للمجابهة و 

 .االفتراضيةة تتجنب المشاركة المباشرة في األنشطة ائي. كما أن الفئات النس العدوانية
النصي داخل البيئة  االتصالكما و جدت الباحثة في ذات الدراسة أن هناك فروقات في 

للدراسة تميل إلى  استنادا، فالفئات الذكورية  ائيةو كيفيات تفاعل الفئات الذكورية و النس االفتراضية
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( أكثر عدوانية و هجومية، بينما الفئات discursive imageryخطاب تصويري ) استخدام
 .  390تستخدم خطاب أكثر مرونة و تكيفا النسائية

Ramón Salaverría & Marziyeh Ebrahimi (2015 )و في دراسة للباحثين 
، حاولت فيها الباحثتان مقاربة تجليات الهوية  391لإليرانيات ائيةحول الهوية اإلفتراضية النس

التي تتيحها  االفتراضيةداخل الفضاءات  ائيو معاينة مسارات التمثيل الذاتي النس افتراضياية ائالنس
بروفايل في الفايسبوك، و توصل  550عن طريق تحليل لمحتوى  االجتماعيشبكات التواصل 

( nicknamesولة بالدراسة يستخدمن األسماء المستعارة )الباحثين إلى أن أغلب أفراد العينة المشم
المختار بعيدا  االسماألصلي لكن في صيغة أقصر ، و قد يكون  االسمو التي قد تكون مشتقة من 

( و 1999و زمالئه ) Michael Jaffeالحقيقي. و في دراسة مماثلة للباحث  االسمكل البعد عن 
( أكثر من الفئات pseudonymsألسماء المستعارة )جدوا أن الغالبية من النساء تستخدم ا

 .392مع اآلخرين افتراضياالتي تواجه المرأة في التفاعل  الضغوطالذكورية ، و هو ما يعكس 
، فقد  االجتماعي( في شبكات التواصل profile picturesو فيما يخص صور البروفايل ) 

أن أغلب أفراد العينة  Ramón Salaverría & Marziyeh Ebrahimiالحظ الباحثين 
بوضع صور للطبيعة،  اكتفتعن وضع صور شخصية حقيقة لكامل الوجه ، و  امتنعتالمدروسة 

أو صور أطفال أو صور حيوانات ، فيما لجأت أخريات لتمويه أو تغطية مالمح الوجه عن طريق 
كس وضع صور شخصية للوجه مع النظارات الشمسية أو  نشر الصور بالحجاب، و هو ما يع

( بين مايتيحه المجال الرقمي من حرية و مرونة و بين negotiationعملية التفاعل و التفاوض  )
اإلكراهات السوسيولوجية و الثقافية التي تسود اإلطار االجتماعي، فالمرأة خصوصا في المجتمعات 

لتعبير عن ، تحاول ا االفتراضيالمحافظة ، في ظل سعيها إلثبات هويتها األنثوية داخل الفضاء 
ذاتيتها بأساليب مبتكرة و بآليات هرمنيوطيقية ديناميكية إلنتاج المعنى و إسناده ، و لكن في ظل 

 و رموزه و تراتبياته و طقوسه و أنساقه الثقافية.  االجتماعيالخضوع للواقع 
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( و المعطيات التي نشرتها typology of contentالمحتوى ) طوبولوجياومن حيث  
(، أي neutral contentفإن الباحثين صنفا المحتوى ضمن خانة المحتوى المحايد ) المبحوثات ،

أو  االجتماعيةالمحتوى الذي ال يثير أي نوع من الجدل أو يتضمن أي شكل من أشكال النقد بأبعاده 
،  االجتماعيةالسياسية أو الثقافية ، مثل تهاني عيد الميالد أو تهاني مناسبات الزواج أو المناسبات 

أو الصور ، و األقوال و اإلستشهادات ، و توصل الباحثين إلى أن فئة نسوية قليلة تعبر عن آرائها 
هي مفاهيم محددة  افتراضيا، مما يدلل على أن الفاعليات و األنشطة النسائية االجتماعيةالسياسية و 

 ثقافيا.
 social) االجتماعي( بأن التشبيك 2012) Coverفي سياق آخر، يرى الباحث 

networking الجديدة هو  االجتماعيالتي تتيحها وسائط التواصل  االفتراضية( داخل الفضاءات
( identity، حيث أن تنظيراتها حول الهوية )Butler393 اقترحتهبمثابة أداء هوياتي بالمفهوم الذي 

ف المتعددة ( لديها كفاءة نظرية تفسيرية تمكن من فهم أعمق للوظائperformativityو األدائية )
 و الواقعية.  االفتراضيةفي بناء و تشييد خطاب الهوية داخل الفضاءات  االجتماعي االتصاللوسائط 

( هو socially constructed) اجتماعيأن الجندر عبارة عن بناء   Butlerو ترى 
،  و يحوز جملة من التنوعات في المعنى و المبنى ، و 394مفهوم مركب و مفتوح و متعدد األبعاد

( ، و يشتمل على مزيج offline worldو الثقافية في العالم الحسي ) االجتماعيةيتأثر بالشروط 
من الخصائص البيولوجية و الفيزيائية و كذا العناصر األنثروبولوجية و السوسيوثقافية ،  استراتيجي

 و ثقافي عن الجندر كمفهوم بيولوجي محسوس. اجتماعيوم و بذلك ال ينفصل الجندر كمفه
 identity as''الهوية كأداء '' ) Butlerو يتجسد أفضل فهم للهوية، في مبدأ 

performance و التي سعت من خالله لتوصيف كيفية تمثل الفرد لهويته و كيف أن هذا  ،)
يرورة أفعاله متوائمة و منسجمة التمثل الرمزي  يؤثر على كيفية تصرفه و مسلكه بحيث تكون س

مع تمثالته الهوياتية ، و تؤثر الميديا و وسائطها سواء الكالسيكية  أو الجديدة بشكل عام على 
 .395الكيفية التي يتمثل بها األفراد هوياتهم و كذا كيفية ترجمة التمثالت إلى أداءات
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ها توفر مساحات ( إذ أنperformative spaceواإلنترنت دون شك تعد فضاء أدائي )
و  االفتراضيةإلبراز هويات األفراد و تجليها و تمظرها أمام باقي األفراد في مختلف الفضاءات 

، بشكل  امثال أصبح منصة يتم تمضية قدر معتبر من الوقت فيه facebookالفايسبوك فالرقمية . 
الفايسبوك قيام األفراد شهد يالواقعية ،و  االجتماعيةللفضاءات  اربما يفوق الوقت المخصص سابق

، و ذلك عن طريق المشاركة  االفتراضية( و تعهد الهوية الفردية maintenanceبصيانة )
الدورية للصور الشخصية و الفيديوهات و تنزيل األخبار و المعلومات و مختلف المضامين السمعية 

من الناحية األنشطة هي  و البصرية و النصية و التفاعلية في جدار البروفايل الشخصي ، و كل هذه
 (.performance of identityعملية أداء للهوية )الرمزية 
V-4 الرمزية الفرص و الرهانات بين السيبراني الفضاء 

( يتواجد شطرها األول social reality) اجتماعيةهو حقيقة  االفتراضيشك أن الفضاء  ال
، و يمتد  (real worldالرحب ، و شطرها الثاني داخل العالم الواقعي )  االفتراضيداخل المجال 
فاإلنترنت ال تشتغل في ، اميكي و مركب إلى الحياة الواقعية بشكل دين االفتراضيتأثير الفضاء 

 .  396فضاء مخملي وهمي و لكنها جزء من العالم الواقعي
( مطبوع بعوامل relational frameworkكما أن اإلنترنت توجد ضمن نسيج عالئقي )

( محررة من utopiaليس يوتوبيا ) االفتراضيمتشعبة ومركَّبة ، و الفضاء   اجتماعيةثقافية و 
أشكال التحيز الرمزي أو الجندري ، إذ أن التصنيفات السوسيوثقافية القائمة على الجندر أو اإلثنية 

 397.هاال تزال تفرض منطق االجتماعيو المستوى  االقتصاديأو الدخل 
الفضاء اإلنترنيتي ، يرى  يتيحهاو بخصوص إمكانيات الدمقرطة و التحرير و التمكين التي 

( ، يتم إعادة offlineبعض الباحثين بأن أشكال الالمساواة و القهر الرمزي في العالم الواقعي )
( ، فالتراتبيات التقليدية و الفروقات و التقسيمات online) االفتراضيإنتاجها و نسخها في العالم 

، مما  االفتراضييتم نقلها للواقع  االجتماعيةو المكانة  أو الطبقة  االجتماعيالسوسيولوجية كالنوع 
 ينسف مقومات اإلنترنت كوسيط تحريري و ديمقراطي.
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إعادة إنتاج نفس  ( تشهد ال محالةcyberspatial interactionsفالتفاعالت السيبرنيطيقية )
السرديات الكالسيكية الموجودة داخل العالم الفيزيائي المحسوس ، إذ أن هناك تيار واسعا من 

 االجتماعيالباحثين يرون أن هناك صيرورة إعادة إنتاج للمفاهيم و التصورات السائدة في النظام 
 حول الجندر و تكويناته السوسيولوجية و الثقافية .

عن مكوناتها الجسدية و  ائيةأنه من غير الممكن أن تنفصل الفئة النس Bergو  ترى الباحثة 
، فالمكون الجسدي ال يمكن أن ينفلت من الحضور  االفتراضيدالالتها بمجرد الولوج إلى الفضاء 

بمورفولوجيته و مداه الداللي، بل هو حاضر بفعالية في صيرورة بناء  االفتراضيفي هذا الفضاء 
 . 398(construction of virtuality) االفتراضيالنسق 

 excessiveالمفرط ) االنغماسلآلثار السلبية التي يخلفها  االنتباهمن جهة أخرى ، يجب 
immersion إذن أنها تقود إلى بروز مجتمع مفتت )االفتراضية( في المصفوفة ،atomized 

societyيعاني جل أفراده من العزلة و التشظي الهوياتي ، )  . 
 االعتماداإلنترنت و  استخدامأنه كلما زاد  Dreyfus، يرى الباحث االتجاهو ضمن نفس 

غير الواقعية و المأهولة بكل من يحاول الهروب  االفتراضيةبالعوالم  االلتحامعليها كلما زادت نسبة 
العامة و  الشؤونفاإلنترنت تؤدي في المحصلة إلى العزلة و محدودية المشاركة في  399.من الواقع
. حيث يتخوف الكثير من الباحثين من اآلثار المترتبة عن 400المتنوعة االجتماعيةاألنشطة 
المتزايد للكومبيوتر و الولوج إلى اإلنترنت ، و التي تتجلى في المحصلة في اإلحباط و  االستخدام
 401.االجتماعيةو العزلة  االغتراب

من اإلنترنت  االستفادةجملة من العوامل التي تحد أساسا من  آخر هناكو على صعيد 
(alienating factors( كالولوج ،)access( والمهارات الالزمة و الدافعية )skills and 

motivation أكثر من ذلك تتصاعد المخاوف بشأن تزايد ظاهرة الرقابة اإللكترونية و التجسس .)
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و في سياق آخر .402 الخصوصيات احترامدية و الحق في الرقمي مما يشكل خرقا للحريات الفر
( و غير invisibleال تزال غير مرئية ) ائية،أثبتت الكثير من الدراسات الميدانية أن الفئات النس

 .403ممثلة تمثيال عادال في الفضاء السيبرنيطقي
 تزال نسوية ال افتراضيةو في تشكيل مجموعات  االفتراضيةكما أن المشاركة في التفاعالت 

( و social capital)  االجتماعيمشروطة و محكومة بالعوامل التقليدية كالتعليم و الرأسمال 
و  االجتماعي( الضرورية و الكافية و كذا طبيعة النظام skills( و المهارات )resourcesالموارد )

مرونة النسيج الثقافي للمجتمع. أضف إلى ذلك محاولة األنظمة السياسية للهيمنة على المجال 
  404.و فرض الرقابة عليه االفتراضي

و بينما يرى بعض الباحثين بأن اإلنترنت مكنت الفئات النسائية من تشييد خطاب نسوي 
يفتقر للمتانة   االفتراضيةضاءات و التعاضد داخل الف االلتزاممشترك يستجيب لتطلعاتهن، إال أن 
 .405االفتراضيخارج العالم  االستمراريةالمطلوبة و التماسك الذي يضمن له 

( محكومة بمساطير تشكل و تبلور الذات في العالم oline self) االفتراضيةكما أن الذات 
، كما أن  االجتماعية( و جدلياتها ، و ال يمكن لها أن تنفلت من إكراهات الحقيقة offline)  الواقعي

معقدة تحتاج  ثقافية و رمزية شبكة و الثقافة الواقعية يتم بناءها ضمن االفتراضيةالعالقة بين الثقافة 
 . 406و ترجمتها إلى واقع االفتراضيةإلى وقت طويل حتي يتم نقل التغييرات 
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 خاتمة 

هي   االفتراضيةداخل الفضاءات  ائيةنستخلص مما سبق طرحة أن عملية بناء الهوية النس
و  االجتماعي( مركبة و متشعبة غير منفصلة عن السياق األنثروبولوجي و processيروة )ص

سياقات التقني، و تشتغل ضمن مساقات متنوعة و بإسهام فاعلين متعددين  من مستخدمين و 
 هي تنوعاتها بكل ائية أساسافالهوية النسأنثروبولوجية . -أداتية و ثقافية-و أبعاد تقنية اجتماعية

 ال و تنتهي ال مركبة و معقدة صيرورة عملية في متفاعلة منخرطة لعوامل تضافري تركيب
 تتوقف. 

تصور أن كل التكنولوجيات لها القدرة على تغيير أن نمن جهة أخرى لم يعد من المقبول 
'' تكنولوجيات ت كل التكنولوجيا ليستالسياقات التي تشتغل بداخلها بشكل راديكالي ،بمعنى أنه 

'' وقادرة على زحزحة الممارسات التي كانت موجودة disruptive technologies قاطعة'' ''
ممارسات و ترتبات و عواقب سوسيوثقافية  استحداثقبل ظهور التكنولوجيا و التأثير بعمق نحو 

و اإلبحار في المجال  االتصال  تكنولوجيات استخدامفاآلثار المترتبة عن . 407جديدة داخل المجتمع
تتسم بالغموض و الالوضوح و التباين ، و بهذا فهي تحتاج لجهد نظري مضبوط و  االفتراضي

ظم و منسق لفهمها . و بشكل عام يتوجه الباحثون اليوم إلى تبني مقاربة متوازنة ترى بأن تمن
افية التي تشتغل فيها و أن الوسائط و الثق االجتماعيةالتكنولوجيا تشكل و تتشكل من خالل السياقات 

الجديدة هي في تطور مستمر و ديناميكي و بالتوازي مع سيرورة التهجين  االتصالية
(hybridzation process.لكل من المحتوى و الوسائط  ) 

( exogenousوتأسيسا على ذلك فبدال من فهم التكنولوجيات  كفواعل خارجية و برانية )
( و كجزء صميمي و ديناميكي endogenousنبغي فهمها كأدوات جوانية )أو كأدوات جامدة ، ي

. حيث أن او متغيراته ايؤثر و يتأثر بكل أبعادهو الرمزية ، و الثقافية  االجتماعيةمندمج بالسياقات 
و تمثلها و تمثيلها داخل هذه  ائيةعلى عملية تشييد الهوية النس االفتراضيةتأثير اإلنترنت بفضاءاتها 

( ، لكن دوافع affordancesالفضاءات ال يمكن حصره في ما تطرحه التكنولوجيات و ما تتيحه )
 (.feminine agent) ائية( للفاعلة النسtransformative conscienceو الوعي التحولي )
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VI -  الفئات النسائية و رهان الفضاء العمومي الهامشياالجتماعيشبكات التواصل ، 
 تمهيد
VI-1  المفهوم ، الخواص و السيرورة التكنولوجية االجتماعيشبكات التواصل : 

VI -2  الديناميات التواصلية للشبكات التواصل االجتماعي 
VI -3 النسائي الفعلي التبني و النسوي االكاديمي التمثل بين الجديدة االتصالية الوسائط 
VI -4 الهامشية الفضاءات العمومية استنبات في االجتماعي التواصل شبكات دور 

 خاتمة 
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VI -  الفئات النسائية و رهان الفضاء العمومي الهامشي، االجتماعيشبكات التواصل 
 تمهيد 

نستهدف في هذا الجزء من دراستنا فحص مختلف الديناميات االتصالية و االمكانات التفاعلية 
 و  وضعها التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعي بشكل عام و شبكة الفايسبوك بشكل مخصوص،

الفضاءات العمومية  استيالدالتحليل من خالل مقاربة تأثيراتها و تعالقاتها و أدوراها في  بمحك
، إذ أننا نفترض (new narratives) الجديدة السردياتالهامشية و استنبات  الهويات الجديدة و 

 لُمهمّشةللفئات االجتماعية ا  التفاعل التواصل و و البروز و الكالم إمكانيات وفرتبشكل أولي أنها 
 ربط و( collective entity) جمعي كيان تشكيل في حت لها بالتشارك،كما سنالمحرومة رمزيا  و

سطوة الميديا  من حررتها و  (hyperlinked connections of voice) لألصوات التعقيد فائق
 الواقع مواجهة عن ، كما أغنتها خطابها عن ذاتها و عن  التعبير عن أتاحت لها و الكالسيكية،
 يسمح مما ،( mobility) الحركية لها تتيح ديناميكية منصات لها وفرت إذ ، الفيزيائي االجتماعي

 فضاءات تمثيلية ورمزية جديدة أكثر تعبيرا عن ثراء و تعقد و تنوع مجتمعات الراهن.  باستيالد
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VI -1  المفهوم ، الخواص و السيرورة التكنولوجية االجتماعيشبكات التواصل : 

جيل الجديد للظهور ذلك من  تلىتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وما  تناسل و انتشارأدى 
شبكات التواصل  بروز أدوات تواصلية مستحدثة، و على رأسها إلى ( web 2.0)اإلنترنت لشبكة 

 و الحوار، و منتدياتمواقع مشاركة الصور والفيديوهات  و الفضاءات التدوينية االجتماعي و
، و اإلنسانية مجتمعاتالتمس تفاصيل الحياة اليومية داخل أضحت تأثيرات هذه الوسائط الجديدة 

بناء الصور  في ، والجمعي و الفرديعلى المستوى  التصوراتتشكيل  فيتلعب دورًا محوريًا 
صياغة اإلدراك ( و public sphereالمجال العمومي )تشكيل  ، والرمزية عن الذات و اآلخرين

 .واالجتماعي السياسي

ينبغي اإلشارة إلى أن مفهوم ،  االجتماعي التواصل و قبل الخوض في عملية تعريف شبكات
( أساسا كان متداوال في أدبيات البحث االنثروبولوجي و social networksاالجتماعية ) الشبكات

 اجتماعيةو  اتصالية-إلى ظاهرة تقنوبالضرورة السوسيولوجي قبل أن يكتسب داللة جديدة تحيل 
 social networking) االجتماعي التواصل بشكل جوهري بظهور شبكات ارتبطتجديدة 

websites )408 . 

( sociological conceptمفهوما سوسيولوجيا ) يعد مفهوم الشبكات االجتماعية حيث
بالدرجة األولى ،و قد أصبح شائع التداول بعد طرحه ألول مرة من قبل االنثروبولوجي االسترالي 

John Arundel Barnes  '' في مقال له بعنوانClass and Committees in a Norwegian 

Island Parish''409  االجتماعيةنسيج العالقات ،أين حاول الباحث مقاربة 1954سنة (social 

relationships االجتماعيون( التي يقيمها الفاعلون (social actors بينهم و كذا مختلف )
ميكانيزمات صيانة و تمتين هذه العالقات و سيرورتها و تأثيراتها على مكونات هذه الشبكات 

 العالئقية.
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 العالقات بين من معقدة ( لمجموعةsocial network) االجتماعيةكما يشير مفهوم الشبكة 
 كاألفراد أو الجماعات أو المؤسسات و أنماط االجتماعيةاالجتماعية و المتمثلة في الكيانات  الحزم

 التي تجمع بينها.  االجتماعيةالتفاعالت 

العقد  من تتكون التي الشبكة زاوية خالل من االجتماعية العالقات مقاربة و يتيح هذا المفهوم
(nodes) ( الشبكات داخل االجتماعيينالفاعلين) والروابط (links )(الفاعلين  بين العالقات

 تصوير يتم . و عادة ما410تنظيمية، ...إلخ( تراتبيةالصداقة، القرابة العائلية، عالقات  ،االجتماعيين
 والروابط نقاط شكل على العقد تمثل حيث تمثيالت بيانية أو مرئية ، خالل من االجتماعية الشبكات

( أي sociogramsو يصطلح على هذه التمثيالت البيانية بالسوسيوغرامات ) .411خطوط شكل على
 معينة. جماعة أعضاء بين االجتماعية العالقات ( يمثلgraphic representation) بياني رسم

 

 
 للشبكات االجتماعية ئيامر ( يمثل تمثيال05الشكل رقم )

                                                           
410

 Carlos Andre & Reis Pinheiro.Social Network Analysis in Telecommunications. Chichester: 

John Wiley & Sons.2011.P.04. 
411

 Otte, Evelien; Rousseau, Ronald .Social network analysis: a powerful strategy, also for the 

information sciences. Journal of Information Science. 28 (6): 441–453. (2002)  Retrieved 

04/12/2016 
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(، فقد social networking websitesاالجتماعي ) التواصل شبكاتبالنسبة لمفهوم مواقع 
يعد (  Boyd) و( Ellson) التعاريف، غير أن التعريف الذي قدمه كل من الباحثان قدمت العديد من

و اإلنسانيات  االجتماعيةمن التعاريف الرائدة و المرجعية التي  يستند عليها الباحثون في العلوم 
 فضاء داخل تتشكل مواقع''  الباحثان شبكات التواصل االجتماعي بأنها :بشكل عام، و يعرف 

 عالقات تكوين لهم تتيح كما ، االجتماعية حياتهم عن لمحة تقديم لألفراد تتيح و ، اإلنترنت
 القضايا حول التعليق و نظرهم وجهة عن التعبير و األصدقاء قائمة مع التفاعل و مختلفة اجتماعية
 ''.412أخرى إلى اجتماعية شبكة من التواصل طبيعة تختلف و ، المختلفة

 االجتماعيون( يستخدمها الفاعلون online platforms) سيبرانية منصاتو تم تعريفها بأنها 
 المصالح في يشتركون معهم الذين الفاعلين اآلخرين مع اجتماعية عالقات أو اجتماعية شبكات لبناء

إقتصادية و الثقافية -أوالخلفيات السوسيو ( أواألنشطة،career interests) الوظيفية أو الشخصية
 . 413(real-life connectionsأو مع معارفهم في الواقع )

( شبكات التواصل االجتماعي بأنها: " برامج إلكترونية 2006) Balasو يعرف الباحث 
التواصل مع بعضهم أن  لألفرادعلى شبكة االنترنت، اين يمكن  افتراضيةتستخدم لبناء جماعات 

 .414البعض، و التفاعل  ألغراض مختلفة "

 اجتماعيةبأنها قنوات تواصلية تخلق بنية  Manuel Castellsبينما عرفها الباحث اإلسباني 
، دون المساس بشكل هذه البنية، مع صعوبة تحديد الهدف لهذه االبتكارمفتوحة و قادرة على 

 . 415عن التطور التقني و المعلوماتي المتسارع المبتكرة و الناتجة االجتماعيةالخاليا 

 بروفايالت إنشاء للمستخدمين تتيح إلكترونية بأنها مواقع Technopediaو عرفتها موسوعة 
 الشبكات مواقع تحوي ما اآلخرين، وعادة المستخدمين مع ( والتفاعلpublic profile) عامة

 ، و تتيح هذه البروفايالت السماحباستمرارمع بعضهم  يتفاعلون الذين باألشخاص قوائم االجتماعية

                                                           
412

 Danah m. Boyd, Nicole B.Ellison,Social network sites Definition, history and scholarship, 

Journal of computer mediated communication , vol(13),issue(1).(2007) p.06. 
413

 Amichai-Hamburger, Y; Hayat, T (2017). "Social Networking". In Rössler, P. The 

International Encyclopedia of Media Effects. 2. John Wiley & Sons, Inc. pp. 1–12. 
414

 Balas, J. )2006(, “The social ties that bind”, Computers in Libraries, Vol. 26 No. 2, pp. 39-41. 
415

، ورقة  تمكين الشباب و منظماتهم و دعم مبادرات المجتمع المدني في الدول العربية جنوب البحر المتوسطالمؤتمر العربي األوروبي ،  

 . 2012مارس  24-22مقدمة للمؤتمر في المؤتمر العربي األوروبي ،مالطا ،
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 رفضهم، كما تتيح هذه المواقع للمستخدمين الخاصة بهم أو بإدراج مستخدمين جدد في القوائم 
 .416مع المستخدمين اآلخرين  االتصاليةالبحث عن مزيد من التفاعالت 

ضمن مواقع الجيل  االجتماعيشبكات التواصل  ( Wikipedia)موقع ويكيبيديا  و يصنف
مواقع تقوم على المستخدمين بالدرجة األولى  و يعرفها على أنها أساسا(، 2.0الثاني للويب )ويب 

على أرض الواقع أو كانوا أصدقاء في  يعرفهم الفردوإتاحة التواصل بينهم سواء أكانوا أصدقاء 
 . 417العالم االفتراضي

هي عبارة  االجتماعي التواصل شبكات محمد عواد بأنو في نفس المنحى ، يرى الباحث 
تتم تسمية  أفراد أو جماعات أو مؤسسات، وقبل  من تشكيلهاتم يإلكترونية  اجتماعيةتركيبة عن 

يتم إيصال هذه العقد بأنواع مختلفة من  و ،(Node)الجزء التكويني األساسي )الفرد( باسم العقدة 
وقد تصل هذه  ،ما أو حمل جنسية بلد ماكتشجيع فريق معين أو االنتماء لشركة ، العالقات 

أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها  االجتماعيالعالقات لدرجات أكثر عمقًا كطبيعة الوضع 
 .418الفرد

و التي شبكة اإلنترنت اإللكترونية على  أنها " مجموعة من المواقع  على كما تم تعريفها 
 بنية مجتمع افتراضي داخلالتواصل لألفراد تتيح و  (web 2.0)ظهرت مع الجيل الثاني للويب 

(virtual comunityو ، ) ( الدراسة، العمل،...إلخيجمع بين أفرادها اهتمام مشترك)،  و يقومون
و  الشخصية الصفحة ىأو االطالع علالفورية بينهم من خالل الرسائل فيما التواصل بالتفاعل و

 متاحةالتي محتويات و معلومات و منشورات  خرون مناآل ما ينشرهعلى  االطالعو  التفاعل معها
 .419للعرض

                                                           
416

  Technopedia, Social Networking Site (SNS)  

https://www.techopedia.com/definition/4956/social-networking-site-sns  Retrieved 

22/09/2016. 
417

 :08/2016/ 12: الولوج تاريخ االجتماعية، الشبكات خدمات ، ويكيبديا موسوعة 
 /http:// ar.wikipedia.org/wiki االجتماعية_ الشبكات_خدمات    

 اإلعالم في ماجستير رسالة ، المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير ، المنصور محمد 418
 .25 ص ، الدانمارك في العربية األكاديمية واالتصال

 :2016/ 08/05: الولوج تاريخ ،عملها طريقة و االجتماعية الشبكات مواقع ،المعرفة وحدة 419
           http://knol.google .comعملها_ وطريقة_ االجتماعية_ الشبكات_ مواقع 

https://www.techopedia.com/definition/4956/social-networking-site-sns
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الحسيني إلى أن شبكات التواصل االجتماعي كأدوات يتم  الرحمن أشار الباحث عبدو 
إنشاؤها و برمجتها من قبل شركات متخصصة ، توفر خدمات متعددة لعدد كبير من المستخدمين 

تكوين صداقات و البحث عن اهتمامات وأنشطة كمشاركة األنشطة و االهتمامات، و البحث عن 
لدى األشخاص اآلخرين الذين لديهم إحدى االشتراكات الفكرية أو الثقافية أو غيرها ، كما توفر هذه 

الخاص  التراسل العام و ( وInstant messagingالمواقع ميزات متنوعة مثل المحادثة الفورية )
وفيديو والملفات، وقد استقطبت هذه الخدمات ماليين ومشاركة الوسائط المتعددة من صوت وصورة 

 .420المستخدمين من شتى أنحاء العالم

لم تعد تقتصر على كونها االجتماعي  التواصل شبكات أنإلى  Hongladaromو يشير 
و خائلية ، و إنما أصبحت تشابه و تتماهي  إلى حد كبير مع الفضاءات الفيزيقية  افتراضيةحلبات 

أو األسواق و الساحات العامة و المتاحف و غرف الجلوس  كالمقاهي االجتماعيالحقيقية في الواقع 
، و  في المنزل ، إذ قام األفراد بإدماج حياتهم الواقعية ضمن العوالم الرقمية بكيفية ديناميكية معقدة

 .421(digital social beingsرقمية ) اجتماعيةأصبحوا كائنات 

تجمعها مظلة واحدة ، إال أن  االجتماعي و نالحظ أن مختلف أنماط و نماذج شبكات التواصل
  .422لكل واحدة منها ميزاتها المخصوصة و بنائياتها المتنوعة و الممارسات اإلستخداماتية المختلفة

 تعد بمثابة منظومة تواصلية ثورت االجتماعيالتواصل شبكات أن  Switeو يرى الباحث 
و ضمن 423.االقتصاديةو التسويق و التعامالت  اإلدارةو التواصل و   االجتماعيأساليب التفاعل 

مواقع فعالة جدًا تعد   االجتماعي التواصل شبكات بأنهبة محمد خليفة الباحثة  نفس التصور ترى
بين مجموعة من المعارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء القدامى من  االجتماعيةفي تسهيل الحياة 

                                                           
 :2016 فيفري 15: الولوج تاريخ)  ،االجتماعي التواصل شبكات خدمات الحسيني، الرحمن عبد 420

www.almustagbal.com/node/78110  
421

 Hongladarom,S .Personal Identity and the Self in the Online and Offline World. 

Minds & Machines.Vol.21.2011, pp. 533–548. 
422

 Beer, D. David.Social network (ing) sites… revisiting the story so far: A response to 

danah boyd & Nicole Ellison. Journal of Computer‐Mediated Communication, 2008, vol. 

13, no 2.pp. 516-529. 
423

 Mcswete O.C. The challenge of social networks. Administrative theory and praxis. Vol 13, 

N.01. 2009.pp .95-96. 

http://www.almustagbal.com/node/78110
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بعضهم البعض وبعد طول سنوات, وتمكنهم أيضًا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل باالتصال 
 .424مبينه االجتماعيةالصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة 

مواقع  ما يميزإلى أن أهم   Steve Wildmanو  Jonathan Obarو أشار الباحثان 
 : 425هو أنها  االجتماعيشبكات التواصل 

 Web 2.0 Internet-based interactive) 2.0تطبيقات تفاعلية تستند إلى الويب  -

applications .) 
( user-generated content) أنها منصات تتيح تداول المحتوى الذي ينشأه المستخدم -

 ( و الفيديوهات و ما إلى ذلك . user-submitted photosصور )كالنصوص و التعليقات ، و ال

 service-specific) أنها تتيح للمستخدمين إنشاء بروفيالت تقدم خدمات خاصة -

profiles.و تسمح بتطويرها و متابعتها ) 
 (social networks) االجتماعية الشبكات تطوير و صيانة أنها مواقع تعمل على تسهيل -

 جماعات أفراد أو ( معuser profile) للمستخدم الشخصي الملف ربط خالل من نتاالنتر على
 .أخرى

 التواصل االجتماعي حسب الخدمات التي تقدمها إلى ثالثة شبكات طوبولوجياو تم تصنيف 
 :426أصناف
( و socializing social network) ذات طابع اجتماعي تواصل اجتماعية شبكات -1

 سبيل على Facebook) الحاليين أو كسب أصدقاء جدد المعارف مع للتواصل تستخدم أساسا
 .(المثال

( non-social social network) غير اجتماعي طابع ذات اجتماعية تواصل شبكات  -2
 على سبيل المثال(. LinkedInالوظيفي أو المهني ) الطابعو تستخدم للتواصل ذات 

                                                           
 .38 ص ،2012 عمان، الفالح، مكتبة ، العربي الشباب و الفيسبوك جرار، احمد ليلى  424

425
 Obar, Jonathan A.; Wildman, Steve (2015). Social media definition and the governance 

challenge: An introduction to the special issue. Telecommunications policy. 39 (9): 745–750. 
426

 Thelwall, M.A. (2014). Social network sites: Users and uses. Advances in Computers. 76 (4): 

19–73.  
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( و social navigation social network) االجتماعية للمالحة اجتماعية تواصل شبكات -4
موارد معينة  أو معلومات مخصوصة على العثور على المستخدمين تستخدم لمساعدة

(Goodreads سبيل على .)المثال 

 التشبيك                                       

 المالحة التفاعل االجتماعي  

 االجتماعي  التواصل شبكات طوبولوجيا: يمثل (06الشكل رقم )

االجتماعي إلى  التواصل ( مراحل ظهور و تطور شبكات2016و يقسم الباحث إيهاب خليفة )
، حيث شهدت كل مرحلة ظهور جيل مخصوص من هذه الشبكات وفق الترتيب 427أربعة مراحل

 التالي:

 (:Establishement phaseالجيل األول ) -1

 محدوديةوعلى الرغم من  ( ،web.01ظهر هذا الجيل مع بداية ظهور صفحات الويب )
، فإنها كانت مرحلة تأسيس أكثر من كونها مرحلة انطالق، 2.0مع الويب مقارنة التقنية إمكانياتها 

                                                           
 .47ص ..2016 ،1والتوزيع،ط. للنشر العربي:  القاهرة ،االجتماعي التواصل مواقع حروبإيهاب خليفة ،   427
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حيث شهدت محاوالت، باءت جميعها بالفشل إلنشاء شبكات تواصل اجتماعي. ومن أبرز الشبكات 
(، التي منحت األفراد sixdegrees.com) الست الدرجات موقعالتي تكونت في هذه المرحلة 
صمم  1995لمحات عن حياتهم وإدراج أصدقائهم، وفي عام  تقديمالمتفاعلين في إطارها فرصة 

(، وكان الهدف منه مساعدة األصدقاء Classmates.comراندي كونرادز موقع )األمريكي 
الحياة العملية في أماكن والزمالء، الذين جمعتهم الدراسة في مراحل حياتية معينة وفرقتهم ظروف 

الصداقات، وكان هذا الموقع يلبي رغبة هؤالء األصدقاء في  يةمتباعدة على االلتقاء واستمرار
(، وموقع live journalالتواصل فيما بينهم إلكترونيًا. كما تم إنشاء مواقع أخرى مثل موقع )

(cyworld 1999الذي أنشئ في كوريا ) الجنوبية( وموقع ،Ryzeالذ ) ي هدف إلى تكوين شبكات
. ولم يكتب لهذه المرحلة البقاء بسبب 428اجتماعية لرجال األعمال لتسهيل التعامالت التجارية

شبكة  انتشار محدوديةضعف اإلمكانيات التي كانت تقدمها هذه المواقع لروادها، فضاًل عن 
 .و صعوبة الولوج االنترنت حول العالم

 (:Spread phaseالجيل الثاني ) -2

 2.0الويب  مع بداية ظهور االجتماعيتزامن ظهور الجيل الثاني من شبكات التواصل 
(web2.0بما تتميز به من تطوير أدوات التواصل اإللكتروني سواء عبر المحادثات الفورية ،) 
(instant conversations) أو الصور أو مقاطع الفيديو، وذاع صيت برامج مثل ياهو (Yahoo ) 

، وبدأت مواقع التواصل االجتماعي ( Hotmail Mail) وبريد الهوت ميل (Messenger) ماسنجر
( بداية لتدشين الجيل الثاني من My Spaceفي الظهور من جديد، ويعتبر الموقع األمريكي )

 ,ASmallWorld, Bebo) الشبكات االجتماعية، ثم تتابع ظهور العديد من مواقع التواصل مثل 

Diaspora, Hi5, LinkedIn, Ning, Orkut, Plaxo, Tagged, XING ,IRC, Yammer إال ،)
(، Youtubeأن المنافسة القوية بين الشبكات االجتماعية أفرزت نماذج ناجحة أبرزها اليوتيوب )

( في Web2.0(. واستطاعت استغالل خصائص )Facebook(، والفيسبوك )Twitterوالتويتر )
ة الفيديو والصور والمحادثات الفورية والمشاركة اآلنية إدراج عناصر متميزة بها، مثل خاصي

                                                           
: تاريخ الدخول، 2010أفريل/ الدولية، السياسة مجلة ،للفهم محاولة. االجتماعية الشبكات زكي، رشاد وليد 428
14/06/2014  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=148065&eid=897
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لألفكار والحاالت االجتماعية. وقد حقق هذا الجيل من الشبكات االجتماعية العديد من اإلنجازات 
 429.على مستوى التعارف الشخصي، وتجميع البيانات، والتسويق التجاري

 (:More conncetedالجيل الثالث ) -3

بداية ظهور الجيل الثالث  والمادية والبرمجية للبنية التحتية لإلنترنت،  نتيجة تطورالمكونات
وقدرة على ( artificial intelligence) اصطناعيبما تميز به من ذكاء  (Web 3.0) من الويب

تبويب وتصنيف المعلومات، باإلضافة إلى تطوير المكونات المادية من خالل تقديم خدمات الجيل 
نطاق واسع، وزيادة سرعة االنترنت في المنازل، وانتشار استخدام انترنت الهاتف على (G3الثالث )

استفاد من هذه الذي الشبكات االجتماعية ، برز الجيل الثالث من المحمول على انطاق واسع
أدوات التواصل بين مستخدميها، واتسعت أسواقها، وزاد عدد  و بالتالي تنوعتالمميزات، 
هور مواقع تواصل جديدة احتلت مكانها على خريطة الشبكات االجتماعية كما شهد ظ،مستخدميها 

 . (Instagram)و (+Google) مثل

 (:Application oriented more than webالجيل الرابع ) -4

 واالجتماعي أو غيرها من نظام الويب،  التواصل شبكات في هذه المرحلة إنفلتت مواقع
المحمول، فمع تطور الُمكون المادي، وانتشار الجيل الرابع من تطبيقات الهاتف ميدان  نحواتجهت 

( بين المستخدمين، أصبح باإلمكان الولوج إلى االنترنت من خالل الهاتف الذكي أو 4Gاالنترنت )
قد تميز  و ( أو أجهزة التليفزيون الذكية، أو غيرها من األجهزة الحديثة.Tabletالحاسب اللوحي )

هذا الجيل باالعتماد على التطبيقات، وأصبح لكل موقع إلكتروني تطبيق خاص به يمكن الولوج إليه 
من خالله، يتميز بالبساطة والسرعة والتخصص في نقل المعلومات. هذا التطور المتسارع في 

ية ازداد األجهزة اإللكترونية جعل الفرد متصاًل باإلنترنت في أي وقت وفي كل مكان، وبالتبع

                                                           
،  2014ماي / 12،  وأنواعها.. تأثيرها تعريفها(... Social Networks) االجتماعية الشبكاتتامر المالح ،  429

  com/posts/616989-http://kenanaonline.com/users/tamer2011   18/06/2014 تاريخ الدخول

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/616989
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ارتباطه بالشبكات االجتماعية التي استفادت بصورة كبيرة من هذا التطور التكنولوجي المتسارع، 
 .430ومن ثم تزداد تبعاتها سواء على السياسة أو االقتصاد أو التجارة

VI -2  الديناميات التواصلية للشبكات التواصل االجتماعي 

 في المجتمعات االنسانية عرفتها اتصالية-تقنو ثورة أهم االجتماعي التواصل شبكات ُتمثل
 بذلك بناًءا لُيكونوا المختلفة، مكونات المجتمع بين مختلف والتفاعل االجتماعي التواصل مجال

 والتي ،احتياجاتهم لتلبية أكثرها عملية و للتواصل الطرق أنجع لهم يحقق سوسيوتفاعليا إلكترونيا
الترفيه،  أو االنتماء أو االتصال أو الجديدة، المعلومة إلى والوصول المعرفة إلى الحاجة بين تتراوح

إذ وصل  والتويتر، الفايسبوك جماهيرية، وأكثرها االجتماعية الشبكات التواصلية أشهر من بين و
،  كآليات حراك و تغيير و تم الزج بهما في سياقات سوسيوسياسية توظيفهما غاية األمر إلى

 السياسي الحراك ديناميات صلية إلى اإلسهام الملموس و الُمّجسد فيتجاوزت الغايات التوا
 .431واالجتماعي

-كآليات سوسيو االجتماعي التواصل و تقتضي الرؤية الموضوعية الرصينة تمثُّل شبكات
تواصلية أفرزت نسقا جديدا و قطعيا من العالقات االجتماعية و الترابطات و التواشجات و 

ناتجا من نواتج تفاعل المعطيات االجتماعية والثقافية و الرمزية مع ما أفرزته ، التي تعد السلوكيات
 التكنولوجيات االتصالية الجديدة.

و بفضل ديناميات االتصالية، ُتتيح شبكات التواصل االجتماعي مجاال تواصليا متنوعا  
ال الوسائطي االخرى للمستخدمين يختلف عن المجاالت التواصلية السابقة التي أتاحتها أشكال االتص

كالبريد االلكتروني أوالمدونات ، و التي أتاحت  بدورها نمطا محددا و مخصوصا من التفاعالت 
نوعا فريدا من التفاعالت العمومية المتاحة للجميع  االجتماعي التواصل ،كما تتيح شبكات

ن و التفاعالت النصية والمكشوفة،  حيث يتم إظهار المعلومات و التعليقات و المحتويات و المضامي

                                                           
 : الدخول تاريخ 2014,سبتمبر 26 ،االجتماعية الشبكات استخدامات في قادمة تحوالت: الرابع الجيل خليفة، إيهاب 430
03/01 /2015 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/835/   
 

431
  Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006, p: 

210. 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/835/
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و الخطابية لكل األعضاء في قائمة الصداقة، أو بشكل عمومي تام لكل منضم لشبكة الفايسبوك، و 
 شبكات التواصل االجتماعي.  تتيحهيرجع ذلك إلى خيارات الخصوصية التي 

ر وُتشكل المضامين و المحتويات بكل أشكالها النصية و الخطابية و السمعية و البصرية الحج
، إذ تسمح  االجتماعي التواصل االساس في التدفق االتصالي الذي يسري بين مستخدمي شبكات

أنماط االتصال الوسائطي بتبادل وتشارك المعلومات و النصوص و الصور و الفيديوهات ضمن 
مساقات تبادلية دائرية. من جهة اخرى تدفع االليات التواصلية التي ُتدعّمها شبكات التواصل 

 أنماط أكثر حيوية من التشارك و التفاعل و التقارب، و إلى بروز بنيات انبالجماعي إلى  االجت
 التواصل و ديناميكية انسيابية على الخاص منطقها تفرض وترابطية تفاعلية بفاعليات مزودة جديدة
االجتماعي الجديدة، و تملك الديناميات االتصالية لشبكات التواصل  الشبكية هذه الفضاءات داخل

( لدى المستخدمين ، و sense of social placeالقدرة على خلق اإلحساس بالمكان االجتماعي )
 Virtual / real social/حقيقية )افتراضية اجتماعيةالقدرة على إستدماجهم في سياقات 

contexts.) 

 technicalفي جملة من الميزات التقنية ) االجتماعيو تشترك معظم شبكات التواصل 

featuresلألفراد بتشييد بروفايالت عامة أو شبه عامة ) ( التي تسمحpublic/semi-public 

profile432( و تشكيل قوائم تضم المستخدمين اآلخرين و إتاحة التفاعل معهم بصورة منتظمة . 

بأن البروفايالت هي العمود الفقري الذي تستند عليه مختلف شبكات  Sundenو يرى 
التواصل االجتماعي، و هي عبارة عن صفحات فريدة يخلق فيها الفرد ذاته من خالل عملية السبك 

(type oneself into being حيث أن البروفايل يتشكل من خالل اإلجابات على األسئلة التي ، )
)الجنس، السن، موطن اإلقامة،  االجتماعيةم و خياراته تخص محددات هوية المستخد

الصور،  بتحميل للمستخدمين االجتماعيالتواصل  بعض مواقع .  و تسمح433...إلخ(االهتمامات
المظهر الخارجي للبروفايل.  لتعديل و (multimedia contentالمتعددة ) الوسائط لمحتوى إضافة

                                                           
432

 Boyd, Danah.Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in 

Teenage Social Life.MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and 

Digital. Media Volume (ed. David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press.2007. 
433

 Sundén, J. Material Virtualities. New York: Peter Lang.2003.P.13. 
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محتويات نصية  إضافة طريق عن الشخصي بروفايلهم بتعزيز للمستخدمين يسمح فالفيسبوك مثال،
 أو مرئية مختلفة.  

( inputsبتدوين و كتابة و نشر مدخالت ) االجتماعي التواصل مواقع من العديد كما تسمح
 من ذوي ،و تتيح كذلك التفاعل مع باقي المستخدمين غير محدودة و مشاركتها مع اآلخرين

 ( وتجميعهم في قوائم و التواصل معهم بشكل مستمر. similar interests) المماثلة االهتمامات

 discursive interactiveمساحات خطابية تفاعلية ) االجتماعي التواصل و توفر مواقع

spaces( مخصصة للتعليقات و التغذية الراجعة )feedback من قبل األصدقاء و باقي  )
 االجتماعية للمستخدمين الشبكات تتيح م،المستخد خصوصية و كميكانيزم لحماية. المستخدمين

إنتقاء من يمكنه رؤية بروفيالتهم و محتوياتها و من يمكن لهم التواصل معهم و إضافتهم  إمكانات
لقائمة األصدقاء ، و من أهم شبكات التواصل االجتماعي و حضورها داخل فضاء المعيش اليومي 

 لألفراد نذكر:

 الفايسبوك شبكة  -1

، حيث  استخداماو األكثر  اجتماعيإذ أصبح من المستقر أن الفايسبوك يعد أهم شبكة تواصل 
يتميز من الناحية التقنية بنفس مميزات باقي الشبكات االجتماعية األخرى ، و يعتبر النموذج األنجح 

ل . و يحوي البروفاي434و لعمليته و بساطة تصميمه استعمالهنظرا لسهولة  انتشاراو األكثر 
 المعلومات بعض جنب مع إلى جنبا العلوي، الجزء في المستخدم و التي تكون صورة الشخصي
 (.االجتماعية و الحالة التوجه السياسي، الموطن، النوع االجتماعي، االسم،) الشخصية

 ( بأنه موقعtechtermsو عرفه القاموس المتخصص في المصطلحات التكنولوجية )
 من يبلغ شخص ألي متاح ولكنه حاليا الجامعات، لطالب أساًسا تصميمه تم االجتماعي للتواصل

الشخصية و إضفاء طابع  ملفاتهم إنشاء الفايسبوك مستخدميه من و يمّكن أكثر أو عاًما 13 العمر
 الفيديو ومقاطع الصور إستدماج ( من خاللcustomize their own profilesشخصي عليها  )

                                                           
434

 Thelwall, M.A. (2014). Social network sites: Users and uses. Advances in Computers. 76 (4): 19–73. 
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 وكتابة اآلخرين أصدقائهم تعريف ملفات تصفح لألصدقاء يمكن م، وبأنفسه والمعلومات للتعريف
 .435صفحاتهم على الرسائل

 على تعمل مجانية اجتماعية ويب منصة عن ( بأنه عبارةtechopediaو عرفته موسوعة )
 Mark قبل من 2004 عام في تأسست والزمالء، والعائلة األصدقاء بين التفاعل وتسهيل تعزيز

Zuckerberg جامعة زمالئه من و مجموعة ( هارفاردHarvard University و يتيح ،)
 قائمة ( إدارةCustomized profile) شخصي الفايسبوك مجموعة من الخدمات منها: ملف

( photo album managementالصور ) ألبوم ( إدارةfriend list managementاألصدقاء )
( محرك البحث عن fan pagesللمعجبين ) صفحات( interactive chatالتفاعلية ) الدردشة
 .436(classmates search engineوالعمل) الدراسة زمالء

 social) االجتماعية الشبكات مواقع ( بأنه أحدWebopediaو عرفته موسوعة )

networking sites) األفراد بزمالئهم في العمل و الدراسة و معارفهم  تربط التي األكثر شهرة و
الصور  ونشر األصدقاء مع للتواصل الفايسبوك األفراد شبكة يستخدمو  ،محيطهمأو أفراد جدد في 

 على االطالع الفايسبوك لمستخدمي و يمكن المستجدات، وتبادل الروابط ومشاركة و الفيديوهات
 .437ينشرونألصدقائهم ومتابعة ما  الشخصية الملفات

 و من أهم ديناميات التواصل و التفاعل التي يتيحها الفايسبوك نذكر:

 بوك الفيس على أصدقاء على العثور (search for friends) :  أصدقاء عن إمكانية البحث
 النه وتصنيفهم االشخاص اهمية تحديد من هنا البد بك الخاصة االتصال جهات قائمة إلى وإضافتهم
  . للمعلومات مهمة مصادر يعتبرون

المحتويات السمعية البصرية  ومشاركة ، التحديثات الحائط نشر ويتيح  (wall) :الحائط 
كالصور و الفيديوهات أو البودكاست و المقاطع الصوتية و كذا نشر الروابط التفاعلية ،و يمكن 

                                                           
435

 Christensson, Per. Facebook Definition.TechTerms. (January 14, 2008). Accessed May 5, 2017. 

https://techterms.com/definition/facebook.  
436 Techopedia.Definition of Facebook. Accessed May 1, 2017.  

https://www.techopedia.com/definition/4941/facebook  
437

 Vangie Beal.Definition of Facebook.Webopedia. Accessed April 24, 2017.  

https://www.webopedia.com/TERM/F/Facebook.html  

https://techterms.com/definition/facebook
https://www.techopedia.com/definition/4941/facebook
https://www.techopedia.com/definition/4941/facebook
https://www.webopedia.com/TERM/F/Facebook.html
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و التفاعل معها و  الرأي المتواجدين بقائمة الصداقة رؤية هذه التحديثات و المحتويات و إبداء لجميع
 التعليق عليها و حتى إعادة نشرها. 

حيث تمكن هذه الخاصية المشترك من معرفة آخر  :( Feedback) بآخر المستجدات التغذية
ما يستجد و ما يتم نشره و مشاركته من قبل األصدقاء و كذا محتويات مـا يـدور و ينشـر فـي     

المشترك و ما ينشره مسيروها و أعضائها و التفـاعالت  الصفحات و المجموعات التي ينتسب لها 
 إدراج فيهـا  يـتم ( mini-feed) مصغرة تغذية على قائمة الفايسبوك يحوي حيث التي تتم بينهم.

 أعضـاء  و أصـدقائه  نشـاطات  بآخر إعالمه فيها يتم كما ، البروفايل لصاحب األخيرة األنشطة
 .المستخدم كما سبق اإلشارة لذلك فيها إنخرط التي الفايسبوكية المجموعات و الصفحات

األصدقاء على أن المشترك  بتنبيه النكز خاصية يسمح استخدام (poke) :  النكز خاصية
الكتابة على  (، كما يمكن تنبيه األصدقاء من خاللonlineيستخدم الفايسبوك و أنه على الخط )

  .بهم الخاص الحائط

: حيث تسمح شبكة (creating Facebook group) خاصية إنشاء مجموعة فايسبوكية
االعضاء من ذوي االهتمامات  استقطابالفايسبوك للمنضمين إليها إمكانيات إنشاء مجموعة بغية 

المشتركة المنضمين لشبكة الفايسبوك، ويتم نشر و تداول و تبادل مختلف المحتويات و المنشورات 
( في حدود فضاء publiclyوعة بشكل علني )و التعليق عليها و مشاركتها داخل حائط المجم

المجموعة عادة، و اعتمادا على صالحيات الخصوصية التي تمنحها هذه المجموعات لألعضاء إذ 
مجموعات مغلوقة بحيث ال تتيح ألعضاء شبكة الفايسبوك غير المنتمين لهذه  ما تكونعادة 

ياناتهم، و تخضع هذه المجموعة على نشاطات األعضاء أو تفاعالتهم أو ب االطالعالمجموعات 
لوساطة ّمسير أو ّمسيرة يقوم بتدبير شؤون المجموعة و التدخل في تنظيم التفاعل أو تنبيه األعضاء 

 . و عادة ما تكون هذه المجموعات مجموعاتالمجموعةمخالفة لقواعد  سلوكياتفي حالة وقوع 
 موضوعاتية أو تأطيرية أو تعبوية.

الذي قام به  االخير التحديث التقني ظهرت هذه الخاصية بفضل :)#(الهاشتاج  خاصية 
الفايسبوك ، و تتيح هذه الخاصية لمستخدمي الفايسبوك بإمكانية إنشاء هاشتاجات و مشاركتها مع 

الجملة أو الكلمة موضوع  فقط قبل )#(  الرمز اآلخرين أو البحث عنها ، عن طريق إضافة
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،  (hypertextرابط نص تشعبي فائق التعقيد ) إلى الهاشتاج تحول لكذ على اإلهتمام، ويترتب
كل المحتويات و التحديثات و التدوينات و المضامين و  يحيل إلى الرابط على عملية النقر حيث بعد

الفايسبوك بخصوص هذه الجملة أو الكلمة موضوع  مستخدمين قبل من نشرها التعليقات التي تم
 .االهتمام

 متصاعدة، تتسم بالتوسع ديناميكية الفاسبوكشبكة  استخدام، يعرف  ريالجزائ المجتمع و في
مليون مشترك  19المنخرطين فيها، إذ يقدر عددهم بالتقريب بـ  لعدد والقياسي الهائل

(Facebook subscribers)  جزءا  حيث أضحت هذه الشبكة .2017438وفقا إلحصاءات ديسمبر
ما  مع وثيقا الجزائري و أصبح الفايسبوك بتفاعل تفاعالروتينيا من حياة األفراد داخل المجتمع 

 داخل الفضاءات الحياتية و االجتماعية. يجري

 :Twitter التويتر -2

 خدمة ويقدم ،االجتماعي التواصل ووسائل االجتماعية التواصل شبكات أشهر يعد التويتر أحد
 المغردين اعجاب تلقي شأنها من تغريدات بإرسال لمستخدميِه تسمح والتي المصغر التدوين

 عن أو تويتر موقع طريق عن مباشرة وذلك. الواحدة للرسالة حرف 280 أقصى بحد االخرين،
 يقدمها التي التطبيقات أو الفورية المحادثة برامج أو SMS قصيرة نصية رسالة إرسال طريق

 تلك ،وتظهر .twitterfoxو Twhirlو Twitterrificو TwitBirdو بوك الفيس مثل المطورون
 أو الرئيسية صفحتهم من مباشرة قراءتها لألصدقاء ويمكن. 439المستخدم صفحة في التحديثات

 البريد طريق عن والتحديثات الردود استقبال يمكن وكذلك الشخصي، المستخدم ملف زيارة
 باستخدام وذلك SMS القصيرة النصية الرسائل طريق وعن RSS األحداث وخالصة اإللكتروني،

 يمكن والذي الدولي للرقم باإلضافة والهند وكندا المتحدة الواليات في تعمل خدمية أرقام أربعة
 متوفر تويتر موقع أصبح قد و. المتحدة المملكة في إليه اإلرسال العالم حول المستخدمين لجميع
 )تغريدة(. جمع )تغريدات( وُيعرب ،2012 مارس منذ العربية باللغة
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 األميركية Odeo شركة أجرته بحثي تطوير كمشروع 2006 عام أوائل في الموقع و ظهر
 أكتوبر في عام بشكل للمستخدمين رسميًا الشركة أطلقته ذلك وبعد فرانسيسكو، سان مدينة في

 تقديم حيث من 2007 عام في الساحة على جديدة كخدمة االنتشار في الموقع بدأ ذلك وبعد. 2006
 وتكوين الشركة عن الخدمة بفصل Odeo شركة قامت 2007 أبريل وفي المصغرة، التدوينات

 بحث نتائج بعرض يقوم سوف جوجل فإن 2009 ديسمبر من بدءًا .Twitter باسم جديدة شركة
 .440تويتر في الجديدة المستخدمين لمدخالت جوجل بحث محرك في فورية

 للموقع، الرئيسية الصفحة طريق عن مباشر بشكل تويتر في االشتراك للمستخدمين و يمكن
 تدور. زمني بترتيب التحديثات آخر تظهر حيث الحساب، باسم شخصي ملف لديهم يتكون وبذلك

 140 تتجاوز ال والتي "?What are you doing" "اآلن؟ تفعل ماذا" السؤال حول التحديثات
 قامت شبكة قد و .األصدقاء إلى التحديثات ترسل حالته بتحديث المستخدم يقوم أن وبعد. حرف
 تقدم الخدمة هذه كانت حيث االجتماعية، شبكتها عبر بالتشارك الخاص زرها بإطالق مؤخرا تويتر

 عن 2016تويتر في جوان  شركة و قدَ علنتTopsy. و Tweetmeme أمثال أخرى شركات من
 التحقق عالمة على للحصول اإلنترنت عبر تتم التي الطلبات تقديم لعملية جديدة لطريقة إطالقها
 التحقق عالمة على الحصول الُمستخدمين على ُيسهل مما بذلك، الراغبة تويتر لحسابات الزرقاء

 توضيح إلى الخطوة هذه وراء من الشركة تهدف حيُث اإلنترنت، عبر الطلبات تقديم عملية عبر
 إلى باإلضافة الشخصية، ملفاتهم على تظهر التي الزرقاء التحقق لعالمة الحسابات بمنح قيامها كيفية

 . 441عليها الحصول كيفية حول يومًيا طرحها يتم التي واألسئلة التغريدات عدد خفض في رغبتها

( في مجملها على كوكبة social networking sitesو تتوفر شبكات التواصل االجتماعي )
 من الخواص و الديناميات و الميكانيزمات تتيحها للمستخدمين ، نذكر منها : 

 :  (Profile pageالملفات الشخصية / الصفحات الشخصية ) -1

                                                           
440

 ANTENOS-CONFORTI, Enza. Microblogging on Twitter: Social networking in 

intermediate Italian classes.In The next generation: Social networking and online 

collaboration in foreign language learning.vol. 59,2009.p. 90. 
441

 PANEK, Elliot T., NARDIS, Yioryos, et KONRATH, Sara. Mirror or Megaphone?: 

How relationships between narcissism and social networking site use differ on 

Facebook and Twitter. Computers in Human Behavior, 2013, vol. 29, no 5, pp. 2004-

2012. 



 

211 
 

، الفئات النسائية و رهان الفضاء العمومي الهامشيشبكات التواصل اإلجتماعي :النظري للدراسـة االطــار  

عادة تتضمن الملفات الشخصية داخل فضاءات التواصل االجتماعي البيانات الشخصية  و
األساسية حول الشخص و سماته السوسيوديمغرافية األساسية كالجنس و تاريخ االزدياد و الموطن 

غيرها من المعلومات . ويعد الملف الشخصي  و االهتمامات، والصورة الشخصية باالضافة الى
بطاقة تعريفية أولية حول المستخدم، فمن خالل الصفحة الرئيسية للملف الشخصي يمكن رؤية قائمة 
األصدقاء و متابعة مستجدات المستخدم و اخر التحديثات التي قام بها، و الصور أو الفيديوهات التي 

 شاركها ، إلى غير ذلك من النشاطات .

 (:friends/connectionsاالصدقاء / العالقات) -2

و تجدر اإلشارة إلى أن شبكات التواصل االجتماعي ذات الطابع االجتماعي تطلق مسمى 
( على المستخدم الذي تتم إضافته الى قائمة األصدقاء، بينما تطلق بعض الشبكات friend"صديق" )

( أو عالقة على المستخدم المضاف connectionالتواصلية ذات الطابع المهني مصطلح اتصال )
 الى قائمة األصدقاء .

متباينة من  و تتيح ديناميات التواصل التي تتمتع بها أدوات التشبيك االجتماعي أنماط
 بهم انقطع الذين السابقين االصدقاء سواء االجتماعية و الصداقات داخل فضاءات ، تضم العالقات
حديثا في  بهم اللقاء تم أناس مع جديدة عالقات بتأسيس تسمح، كما  الواقعي العالم في التواصل

 أنهم أساس جدد على مستخدمين مع اجتماعية عالقات وتأسيس بالتفاعل الواقع، و تسمح أيضا
 مشتركون، كما تسمح بإكتساب صداقات جديدة كلية ضمن مساقات فضاءاتها السيبرانية. أصدقاء

 : (sending messagesارسال الرسائل ) -3

و تسمح هذه الدينامية بإرسال رسالة مباشرة الى مستخدم اخر سواء كان في قائمة االصدقاء 
 ( و يمكن إرفاق صور و فيديوهات معها أو ملفات.textualأو لم يكن، و تكون الرسالة نصيا )

 خاصية إنشاء المجموعات: -4

 وأهداف بلوغ معينإمكانية إنشاء مجموعات في إطار  االجتماعي التواصل شبكات  تتيح
 أعضائها المجموعة االجتماعي لمسيير التواصل أو إستقطاب فئات معينة ، و توفر شبكات محددة

 خاصية تتيح يستوعب مختلف األعضاء، كما جداري حوار بمنتدى تكون ما أشبه حيز تفاعليا
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 ودعوة األحداث و األنشطة و الفعاليات أو Events يعرفبـ ما طريق عن االجتماعات تنسيق
 الحاضرين. غير عدد من المشاركين عدد ومعرفة له المجموعة تلك أعضاء

 :(pictures albumالصور ) ألبومات -5

 من غير محدود و تكوين عدد إنشاء لمستخدميها االجتماعي شبكات التواصل  تتيح 
المستخدمين   مع مشاركتها و إثرائها و إتاحة فيها الصور عدد غير محدود من ورفع األلبومات

 .حولها والتعليق لالطالع الموجودين في قائمة األصدقاء

تتيح هذه الخاصية للمشتركين، امكانية  (:public eventsخاصية االحداث العامة ) -6
إظهار حدث ما جار حدوثه، و إطالع المستخدمين االخرين المتواجدين ضمن قائمة 

 ( .friends listاالصدقاء)

يتم فيها  اتإنشاء صفح تتيح معظم شبكات التواصل االجتماعي :(pages) الصفحات -7
ويقوم المستخدمين بعد ذلك بتصفح تلك  أو فعالية وضع معلومات عن منتج أو شخصية أو حدث

ً  بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إلى  الصفحات عن طريق تقسيمات محددة ثم إن وجدوا اهتماما
 .442ملفهم الشخصي

VI -3 النسائي الفعلي التبني و النسوي االكاديمي التمثل بين الجديدة اإلتصالية الوسائط 
من أكثر  (Cyberfeminism) السيبرنيطقية من الناحية اإلبستيمولوجية، تعد النسوية
عد هذا التيار ، و ُيالجديدة االتصالة أدورا وسائط التيارات النظرية التي أسهمت في سبر و مقارب

بالضرورة  مخصوصة من التصورات النظرية، لكن ال ُيمكن تصنيفه لمجموعةبمثابة مظلة جامعة 
ة ، أو حركة نسوية ذات أجندية سياسية أو ثقافي ككتلة نظرية متجانسة أو توجه منهجي واحد

مجموعة من النظريات و التيارات اإلبستيمولوجية و المنازع  واضحة المعالم و الحدود، ولكنه
فهم عالقة النوع االجتماعي بمخرجات تكنولوجيات  استهدفتكاديمية التي المعرفية و الممارسات األ
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مصطلح أنه من األفضل و األنسب استعمال  Wajcmanو ترى الباحثة ،443االتصالاإلعالم و 
(Cyberfeminism في صيغة الجمع ))(cyberfeminism(s)444. 

إشكالية عالقة النوع االجتماعي بالتكنولوجيات االتصالية الجديدة و تأثير هذه  اتخذتو 
( متعددا و multidisciplinaryتخصصي )-نما بياألخيرة على الفئات النسائية، مسلكا نظريا 

السلوكية و المعرفية بين الرجل و المرأة داخل  االختالفاتمثال درسوا  نولوجيومتكامال ، فالسيك
النسوية و  االفتراضية، و اإلنثروبولوجيون درسوا النسيج الثقافي للجماعات االفتراضيةالفضاءات 

اللساني بالنماذج األلسنية لكل نوع  االجتماعيالبحث  اهتم. كما اشتغالهانماذج تشييدها و نمط 
و تسويقية  اقتصاديةسات التي بحثت ذات الموضوع من زاوية . و هناك الكثير من الدرا اجتماعي

 االقتصاديو التعرف على خصوصيات المرأة كمستهلك و سلوكها الشرائي و  اكتشاف استهدفتو 
تسويقية تناسبها ، و في هذا  استراتيجياتو كذا بحث سبل تطوير  االفتراضيةداخل الفضاءات 

و  Parasuraman and Zinkhan, 2002)445كل من )الموضع بإمكاننا أن نذكر كمثال دراسة 
 و آخرون.  van Zoonen 2002446)دراسة )

و االعالم في العشريتين  االتصالو قد بدأت أولى محاوالت التنظير النسوي لتكنولوجيات 
 باعتبارهااألخيرتين ، و قد أبدى التيار النسوي في البداية تشاؤما و نفورا من كل أنواع التكنولوجيا 

( ، و في بداية التسعينيات Patriarchy( كل أشكال األبوية الذكورية )reproductionتعيد إنتاج )
بدأت النظرة النسوية للتكنولوجيات تعرف نوع من التفاؤل و التجاوب االيجابي، بعكس الجيل األول 

كان. من التيار الذي بحث في التكنولوجيا، و الذي كان يرى فيها صورة ذكورية تامة األر
فالتكنولوجيا بالنسبة لهم كانت ذكورية الصنع و التصميم ، كما أنها مسكونة برموز و سرديات و 

 . 447قيم و معاني و دالالت ذكورية
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 في هذا الصدد، كانت الرؤية النسوية األولى نحو التكنولوجيا تشاؤمية، فالباحثات

Dorer,1997) (Neverla,1998),(Spender,1996))  أجمعن على أن اإلنترنت هي تكنولوجيا
( ، حيث ربطن gendered( و غير متوازنة جندريا )male-dominatedمهيمن عليها ذكوريا )

 ( .masculinity(  و بين الذكورية )technologyآليا بين التكنولوجيا)

ل في على األدبيات النظرية و الميدانية للباحثات األوائ االطالعضمن نفس المنحى، بعد 
 Webster 1989), 448(Wajcman 1991),449(Cockburn 1985),)450الحقل مثل 

،(451Walkerdine,1989) ( نستشف أنهم قد تمثّلوا التكنولوجيا كمرادفsynonym ، للذكورية )
الجديدة هي مفتاح أساسي لفرض الهيمنة الذكورية  االتصالبأن تكنولوجيات  االقتناعو بالتالي ساد 

على أنها  االتصاليةالنسق الذكوري. كما نجد شبه إجماع بينهم على تمّثل األدوات و التقنيات  و
فواعل غير محايدة أو خالية من أي دالالت و قيم سيوسوثقافية ذكورية مستبطنة. فالتكنولوجيا 

و  هي ميكانيزمات يتم تصميمها و تشكيلها من قبل العنصر الرجالي بغرض إقصاء المرأة باختصار
 تكريس إستغاللها و إخضاعها للسلطة الذكورية حسب تصورهم األولي. 

في دراساتهما المتعددة إلى أن تصميم  Henwood, F. & Wyattو قد أشار الباحثان  
الوسائط االتصالية هو تصميم ذكوري بإمتياز و يعكس التمركز الذكوري في كل تفصيل من 
تفصيالتها، كما أن مختلف النقاشات و التفاعالت السيبرانية التي تجري ضمن المنتديات و فضاءات 

 .452النقاش و التواصل هي تفاعالت مهيمن عليها ذكوريا

انت الباحثات النسويات آنذاك ترى بوجود نفور من قبل النساء العادية حيال إستخدام وك 
التكنولوجيا و الولوج لإلنترنت بإعتبارها عوالم ذكورية ، حيث إستبطن هذا التيار وجود نوع من 

( و الذكورة technologyالربط الذهني الالواعي لدى النساء بين التكنولوجيا )
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(masculinity)453تصميم إلى بادر من أول هو الرجل أن ما كانت الباحثات تتصور آنذاك. ك 
 الجندرية التقسيمات فإن بالتالي و ،( first adopter) البداية منذ تبنيها و إستعمالها و التكنولوجيا

 في جلي بشكل تنعكس الجائر الجندري النظام على المترتبة الجوهرية و اإلجتماعية اإلختالفات و
النظري النسوي الذي قارب موضوع   و بشكل عام ، كان التراث.الوسائط و التكنولوجيات هذه

تكنولوجيات االتصال و المرأة في البدايات متوجسا و متخوفا من التكنولوجيات الجديدة 
(technophobic.) 

و هناك من رأى أنه بغض النظر عن اإلمكانات التحريرية التي قد تشتمل عليها الميديا 
( رؤيتها reconfigurationالجديدة و فضاءاتها، و التي من أبرزها أنها تتيح للمرأة إعادة ضبط )

الفضاء اإلفتراضي ، إال أن المرأة بعدها تصطدم بواقع   جغرافيات و تمثلها لذاتها و جندرها داخل
 ( .offline contextsأن أشكال الهيمنة الذكورية ال تزال مترسخة داخل السياقات الواقعية )

و مع مرور الوقت و تزايد وتيرة تبني الوسائط االتصالية الجديدة، بدأ الخطاب االكاديمي 
النسوي يغير من زواية نظره و كيفية تمثله لهاته الوسائط التقنية. و ضمن هذا المنحى ، يرى 

ية و خلخلة على أن الثورة الرقمية أدت إلى إنهيار نسق الهيمنة الذكور Lieالسوسيولوجي النسوي 
بنائيات المركزية الذكورية ، إذ أن اإلنترنت تشكل عوالم أفقية متشابكة و غير قابلة للفصل أو 

 . 454التوجيه أو اإلحتواء من أي طرف

أن شبكة اإلنترنت تعد من الفواعل الجوهرية للتمكين  Plantكما ترى الباحثة البريطانية 
سترجاع هويتها الجندرية و زعزعة النظام اإلجتماعي للمرأة ، فاإلنترنت هي فضاء يسمح للمرأة بإ

(، و offline( في العالم الواقعي )oppressedالذكوري و ممارسة كل أشكال أنوثتها المقموعة )
-Feminine friendlyذهبت الباحثة إلى نعت اإلنترنت بالتكنولوجيا صديقة للجندر النسوية )

technology)455. 
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أن اإلنترنت من الناحية الجوهرية  Sadie Plantباحثة النسوية في نفس االتجاه ، أشارت ال
تعد بمثابة تكنولوجيا أنثوية، إذ أن التغيرات التي ترتبت عن إنتشار إستخدامها كالتبادل الحر 
للمعلومات و تالشي التراتبيات ، و تناسل التفاعالت اإلجتماعية كله ساهم في الدفع بالمرأة من 

أن الهيمنة الذكورية في الواقع اإلجتماعي  Spender ترى الباحثة  و456الهامش إلى المركز.
اليمكن أن تنتقل للواقع اإلفتراضي الذي تنتجه هذه الوسائط ، ألن اإلنترنت فضاء المركزي و غير 

(، The end of patriarchyقابل لإلخضاع أو السيطرة أو الهيمنة ، فهي تمثل نهاية البطريركية )
رة عن فضاء تحريري و ديمقراطي يمكن المرأة من اإلفالت من الهيمنة فاإلنترنت هي عبا

 .457الذكورية

إلى أن التطبيقات االتصالية الجديدة منحت  van Doorn, N. & Zoonenو ذهبت الباحثان 
فرصة،  لألفراد و الجماعات التي همشها المجتمع،  إلعادة الظهور و البروز و ديناميكية الفعل 

. فتكنولوجيات االتصال و االعالم هي أداة جوهرية من األدوات التي يمكنها أن تجسر 458الجمعي
الهوة نحو المساواة الجندرية ، و تخلق منصة تواصلية و تسمح بإنبالج ميكانيزم نسائي قادر على 

( و تشكيل و تنسيق الفعل النسوي اإلجتماعي و public shpereالولوج إلى الفضاء العمومي )
 .459(symbolic masculine oppressionي و الثقافيو مقاومة القهر الذكوري الرمزي )السياس

أن التبيقات االتصالية  Diamond, C. & Whitehouseيرى الباحثان  و في سياق مشابه 
المستحدثة تمثل ميكانيزما فعاال لخلق روح التعاضد و الترابط بين النساء ، و توسيع مشاركتهن و 
زيادة حضورهن في الفضاء العمومي ، و هي ترى بأن شبكة اإلنترنت مثال قد أضحت تكنولوجيا 

 . 460(female technologyأنثوية )
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 67.4( حول التدوين النسوي في ألمانيا أن 2006) Harders & Hesseو في دراسة      
بالمئة مراهقات. و ترى الباحثتان أن التدوين جذاب  85بالمئة من المدونين األلمان هم نساء ، منهم 

و يستميل اإلناث أكثر من الذكور، و ترى الباحثتان أن التدوين يستهوي الجنس األنثوي بإعتباره 
( متجذرة عند النساء ، تجلت في كتابة المذكرات و  cultural practiceأنه ممارسة ثقافية )

(، و يعد الذكور أكثر تفضيال للمحتويات البصرية و المرئية ، حيث أنهم األكثر diariesاليوميات )
بالمئة من  75.9مشاركة و نشرا للصوت و الصور و الفيديوهات. كما توصلت الباحثتان إلى أن 

هي نسائية ، و تتسم المدونات األنثوية بتطرقها للحياة الخاصة و الحميمية و  المدونات في ألمانيا
طابعها الشخصي ، في حين أن المدونات الذكورية تتسم بطابعها الموضوعي و الالشخصي 

(impersonal)461. و ضمن نفس النقطة ، أكدت دراسة الباحثة Wright (2005 أن )بالمئة  35
بالمئة من الذكور فقط يفعلون ذلك، و هذا  20يمارسون التدوين ، و  من مستعملي اإلنترنت اإلناث

 .462ما يدل على قدرة إستيعاب الوسائط الجديدة للشرائح النسائية

و بالمجمل كان التيار النسوي الثاني الذي قارب الوسائط االتصالية الجديدة إتجاها إيجابيا في 
يرية للمرأة من إكراهات التقسيم الجندري و تمثالته ، حيث كان يراها بمثابة ميكانيزمات تحر

 إلغاء على القدرة الجديدة تملك التواصلية اإلختالف الجنوسي، إذ أنه من هذا المنظور، فإن الوسائط
 . المجتمع يضعه الذي الجندري النظام بين الفواصل و الحدود

و ظهر تيار ثالث أكثر نضجا و توازنا من الناحية النظرية و اإلبستيمولوجية تتزعمه الباحثة 
wajcman  ( حيث ترى أن النوع االجتماعيgender و تكنولوجيات االتصاالت يشكالن و )

( ، إذ تقر الباحثة بأهمية mutual constructionيؤثران على بعضهما بطريقة متبادلة )
التحوالت التكنولوجيات من جهة و بداللة المعطيات اإلجتماعية و الثقافية من جهة  التكنولوجيات و

أخرى. فالجندر هو عبارة عن مركب إجتماعي يتماهي مع المساقات السوسيولوجية التي تتحد و 
 تشكل وظيفة النوع اإلجتماعي و بنية العالقات و طبيعة األدوار و مساراتها الثقافية. 
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ار من الباحثات النسويات أن الوسائط الجديدة هي تكنولوجيات محايدة جندريا إذ رأى هذا التي
(gender-neutral technology و إذا إستخدمتها النساء بكيفية واعية و إستراتيجية فإنها يمكن )

أن تدفع نحو التمكين للمرأة داخل المجتمعات الراهنة. و قد دفع هذا التيار إلى ظهور إتجاه نظري 
إتزانا و توسطا، حيث يركز على التأثير المتبادل و المتشابك بين الجندر و التكنولوجيا و أكثر 

المعطيات اإلجتماعية و اإلنثروبولوجية ، و يعارض هذا اإلتجاه مقوالت الحتمية التكنولوجية ، وال 
 (.agent of changeيعتبر التكنولوجيا في ذاتها فاعل تغيير )

أن التكنولوجيا و الجندر معطيان يتبادالن التأثير و  Cassidy & Wyattو يرى الباحثان 
( ، و تتبلور mutual shapingالتأثر في سيرورة تشكلهما و هو مايسميانه التشكيل المشترك )

( العالقة بين الجندر و التكنولوجيا تتبلور على ثالث مستويات ، intersectionsتقاطعات )
( و المستوى symbolic level( و المسوتى الرمزي )structural levelالمستوى البنيوي )

-socio( ، و تتفاعل األبعاد الثالث داخل الفضاءات السوسيوتقنية )identical levelالهوياتي )

technical463( االفتراضية التي اتاحتها هذه التكنولوجيات . 

ي معطى أن التكنولوجيا ه Oudshoorn& Pinchمن جهة أخرى، يجزم كل من الباحثين 
سوسيوتقني يتشكل ضمن النسيج الثقافي و اإلجتماعي ، و يتفاعل بشكل ديناميكي ضمن شبكة 
متعالقة من المعاني الثقافية و الترتيبات اإلجتماعية و الطقوس األنثروبولوجية و الممارسات 
 التكنولوجية ، و عليه فالتغيير كنسق يكون متماشيا مع ماتطرحه التكنولوجيا من إمكانات

(affordances و ما يتبناه المستخدم من ممارسات داخل سياقات إجتماعية مخصوصة . و )
بالتالي فإستفادة المرأة من التكنولوجيا يخضع لها و لسياقاتها اإلجتماعية و خلفياتها الثقافية و 

 .464إحتياجاتها النفسية

النظري النسوي من و يتفق الكثير من الباحثين و على رأسهم على أن اإلقتراب       
التكنولوجيا أضحى أكثر تفاؤال و ثقة بقدرة التكنولوجيا على التمكين للمرأة و مناصرة قضاياها. 
فالتكنولوجيا أصبحت توفر بالفعل متنفسا للمهمشات من النساء و تتيح لهن التعبير عن ذاتهن 
                                                           
463
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 الوسائط الراهنة الحقبة في الباحثون أكثر حيث يتمثل .465النسوية و مشاكلهم و طموحاتهن
 تعضيد و  للمرأة التمكين تستوعب ديناميكية و مفتوحة حلبات لولوج كأدوات المستحدثة االتصالية

 كأشكال الواقعي العالم تشوهات من تخلو التي و اإلفتراضية العوالم هي و كينونتها، و هويتها
 الشرائح لمختلف أتاحت العوالم هذه أن كما المادي، و الرمزي العنف و الالمساواة و التحرش
-self) ذاتها عن للتعبير لها جماعية تفاعلية فضاءات توفير و مشاكلها لنقاش مضمارا النسائية

expression.) 

هذا بخصوص التمثل األكاديمي النسوي للوسائط اإلتصالية الجديدة ، أما بالنسبة للتبني 
الواقعي و الفعلي لهاته التكنولوجيات ، فهو يخضع إلى دينامية مركبة من التملك و التفاعل مع 

تربط الفئات فإن العالقة التي  Brouwerمخرجات هذا الوسائط. و كما ترى الباحثة الهولندية 
نسائية بالتكنولوجيا االتصالية الجديدة هي عالقة تمّلك ديناميكية و حيوية، حيث ُتكّيف المرأة ال

إستخدامها لهذه التكنولوجيات وفقا إلحتياجاتها و متطلباتها و سياقاتها االجتماعية و 
 .466االنثروبولوجية

ة الجديدة إنطالقا من و قد إرتأينا أن نقارب تفاعل الفئات النسائية مع التكنولوجيات االتصالي
( ، الممارسة Usageمنظور ثالث ديناميات سوسيولوجية مركبة و متواشجة هي اإلستخدام )

(pratique( و التملك )appropriation و بالنسبة للمصطلح األول فقد ظهر داخل حقول ،)
كولومبيا سوسيولوجيا اإلعالم بدفع و إسهام من التيار الوظيفي األمريكي الذي تزعمته مدرسة 

(Columbia school و ُيحيل مصطلح اإلستخدام من الناحية السوسيولوجية إلى المعاني الثقافية ، )
. و يشمل مفهوم إستخدام 467الُمركبة و المعقدة للسلوك الفردي داخل السياقات اإلجتماعية اليومية

من األفراد و التي ( الخاصة بفرد أو مجموعة les patterns d'usageالتقنية  نماذج اإلستعمال)
 تتسم بنوع من اإلنسجام و اإلستقرار خالل فترة زمنية محددة على المستوى الماكروإجتماعي .

بأن اإلستخدام هو عبارة عن مجموعة  Emmanuel Béchéيرى السوسيولوجي الفرنسي و 

فية و التي تتفاعل ، األفعال و األنشطة ذات الداللة التقنية و اإلجتماعية و المعر( tâches)من المهام 
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مع التكنولوجيات
إلى أن اإلستخدام هو تمديد  Josiane Jouët. بينما تذهب الباحثة 468

(prolongement جملة من الممارسات اإلجتماعية المشكلة مسبقا و التي تم تبنيها من قبل )
 . 469المستخدمين األوائل

احل و السيرورات التي تمتد أن عملية  اإلستخدام تمر بجملة من المر Jouëtو ترى الباحثة 
( ، حيث تمر سيروة بناء banalisation( إلى مرحلة التتفيه )l'adoptionمن  مرحلة التبني )

( في مرحلة emploi frénétiqueاإلستخدام بمراحل عديدة تتيمز بإإلستخدام المفرط للتكنولوجيا )
( كما تسميه الباحثة، و في  désenchantementاإلستكشاف، و بعدها التخلص من وهم التقنية )

، ومحصلة هذه العمليات تنتهي بأن  (rétrécissement) اإلستعمال إنحصار و النهاية إنكماش
 . 470تصبح التقنية شيء عاديا و مألوفا و مدرجا ضمن الممارسات اإلجتماعية اليومية

الساعة ال أنه لحد Yoann Bazinترى الباحثة ، (pratiqueو بالنسبة لمصطلح الممارسة )
  Proulx(. و يرى pratiqueتوجد أي مقاربة أو تصور نظري ُموحد و ُمفسر لمصطلح الممارسة )
 pratiques humainesأن اإلستخدام هو شبكة من الممارسات اإلنسانية المترابطة )

interconnectées و هي جماعية بشكل أساسي ، ويتم نقلها عن طريق ميكانيزم التنشئة )
، و يتم تنظيمها و هيكلتها بناءا على جملة من الممارسات المستبطنة و المشتركة على  اإلجتماعية

 .471الصعيد الجمعي

( ، بما أنه مكان نشأة champمصطلح الحقل ) Bourdieuو يقترح للسوسيولوجي الفرنسي 
اء ( ، حيث أنه الفضlieu d'origine et de réalisation des pratiquesالممارسات و تحقيقها )

. و بناءا على ذلك فإن الممارسة عمليا ال 472البنيوي الذي تجد الحياة اإلجتماعية داخل معنى لها
( أين يتفاعل األفراد. و espace socialتوجد و ال يمكنها أن توجد خارج الفضاء اإلجتماعي )
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ي الممارسة( لكون الممارسة منتجا من قبل الفاعلين اإلجتماعيين داخل الحقل اإلجتماعي ، فإنها )أ
 .473في نفس الوقت إجتماعية و فردية

و زمالئها أنه ينبغي علينا أن نفهم كيف ينجز األفراد أفعالهم  Rouleau Lindaترى الباحثة 
 délibérationفي سياق محدد ، و أن هذه األفعال ليست نتاج النية أو التصميم الفردي )

individuelle مترابطة من العالقات اإلجتماعية و المعاني ( ، لكنها تنتمي إلى شبكة متفاعلة و
( و الغايات les savoir faireالرمزية و الروتينات السوسيولوجية و المعارف اإلجتماعية )

(objectifs التي تضفي المعنى على الفعل ، بمعنى آخر فإن هذه األفعال تجدد جملة الممارسات )
 . 474الموجودة

 la( يحيل إلى البعد التقني و التكنولوجي )usageبأن اإلستخدام ) Ihadjadeneو يرى 
dimension technique et technologique de l'objet أي الوظائف و الخدمات و )

( فتحيل إلى البعد الثقافي و pratiqueاإلمكانات التي تتيحها التكنولوجيات ، أم الممارسة )
قافة و الممارسات اإلجتماعية و ( أي الثla dimension sociale et culturelleاإلجتماعي )

 . 475العادات و الكفاءات و التمثالت

 Matthieu، يرى الفيلسوف الفرنسي (appropriation) و فيما يخص مصطلح التملك
Haumesser  بأن صيروة التملك تتكون من أربعة مفاهيم جوهرية ،  مفهوم اإلغتراب عن
( حيث أن l'intériorisationهوم التدخيل )( و الجهل بها ، و مفl'aliénationالتكنولوجيا )

المستخدم يتعلم بكيفية ديناميكية قواعد و آليات إستخدام التكنولوجيا و يكيفها حسب إحتياجاته و 
 la volonté( و اإل رادة المستقلة للفرد )la singularisationشروطه ، و مفهومي الفردنة )

autonome de l'individuى تبني إستراتيجيات فردية مستقلة في التعامل مع ( و اللذان يحيالن إل
 la volonté consciente) للفرد الواعية اإلرادة الضوء على Haumesserالتكنولوجيا. و يسلط 

de l'individuتتحقق أن يمكن ال بدونها ( والتي ( عملية التملكl'appropriation ألن هذه ، )
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( ، ألن منظومة التكنولوجيا ال un processus vouluالعملية ليس طبيعية بل هي عملية مرجوة )
 . 476تنتمي للمنظومات الطبيعية للفرد ، بل هي مكتسبة

 Sergeبأن التملك هو عملية فردية و جماعية في نفس الوقت ، بينما ترى  Proulxو يرى 
Proulx دم ، أن صيرورة بناء اإلستخدام تشيد على تجليات الهوية الفردية و الجماعية للمستخ

( لمعطيين، معطي الفردانية و معطى اإلنتماء double affirmationفالتملك هو توكيد مزدوج )
. و بالتالي يعد التملك بمثابة فعالية فردية تتجلى على المستوى الجمعي ، و 477للجسم اإلجتماعي

ي و اإللمام التقن -(1أن هناك أربعة شروط لتحقيق تملك التكنولوجيا :  Serge Proulxيرى 
اإلدماج الفعلي و  -(2( ، maîtrise technique et cognitive de l'artefactالمعرفي بالتقنية )

 intégration significative de l'objetالدال للتقنية داخل الممارسات اليومية للمستخدم )
technique ، )3)- ( اإلستخدام المتكررl'usage répété للتكنولوجيا سيفتح بشكل حتمي )

على المستوى الجمعي ، يحدث التملك  -(4إمكانيات نوعية للتجديد  في إستعمال التكنولوجيا، 
(  ، حيث أن المستخدمين يتم أخذهم في اإلعتبار في l'appropriation socialeاإلجتماعي )

 تصميم السياسات العامة الخاصة بالتكنولوجيا و في صيرورة اإلبتكار التكنولوجي من قبل المنتجين
 .478و المصممين

أن عملية التملك تتشكل من ثالث سيرورات  Nelly Massardو ترى الباحثة الفرنسية 
 :479مترابطة و متفاعلة

: وخالل هذه العملية يتم إحداث ( Le processus cognitifالسيرورة المعرفية ) -(1
تشويشات نتيجة عدم ( بعد حدوث structure cognitiveتوازن و تكييف للبنية المعرفية للفرد )

اإللمام بالتقنية ، حيث أن تصوراته و تمثالته األولية عن التقنية هي التي تظبط و توجه إستخدامه 
لها في البداية ، حيث يحدث بعدها إعادة تكييف للتصورات الذهنية ، و هذا ما يؤدي في المحصلة 

 إلى التحكم و اإللمام بإستعمال التقنية.
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: حيث أن  (Le processus de construction de sensعنى )سيرورة بناء الم -(2
المستخدم يستثمر مفاهيم و تصورات و معاني محددة في عملية إستخدامه للتقنية ، إنها العملية التي 
يعطي من خاللها الفرد المعنى للتقنية ، فالفرد هنا يشيد التصورات الذهنية إلستخدام التقنية، أي 

بين مجموعة من اإلمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا ، و بذلك يعطي معنى بمعنى آخر سينتقي من 
واضحا و داللة لهذا اإلستخدام الذي يناسبه و في هذه المرحلة يحدث الفصل بين التصورات 
المتخيلة حول اإلستخدامات الفعلية للتكنولوجيا و بين اإلستخدامات الواقعية الممكنة ، كما تظهر 

 مستخدمين لنفس التقنية في نفس الظروف و السياقات .الفروقات بين ال

: و (Le processus de formation de pratiquesسيرورة تشكيل الممارسات ) -(3
يتم إنتقال اإلستخدامات الفعلية للتكنولوجيا من قبل المستخدمين إلى أجندة مصممي  في هذه المرحلة

( في structures socialesاإلجتماعية ) التكنولوجيا ، حيث يدمج المصممين يدمجون البنى
مشروع تصميم التكنولوجيا ، و بذلك تظهر إستعماالت و ظائف و تنظيمات جديدة في 

 التكنولوجيات. 

تعد من   Wajcmanومن خالل تفاعلنا مع األدبيات البحثية يتبين لنا أن دراسة الباحثة 
أحسن الدراسات التي إستحضرت مفاهيم االستخدام و التملك و الممارسة ، إذ أنها أوضحت أن 
سيرورة إستخدام الوسائط اإلتصالية الجديدة محكومة بالكثير من المتغيرات كالخلفيات الثقافية و 

ة المراهقة تستخدم الطبقة اإلجتماعية و العمر و الوضع اإلقتصادي ،  فمثال في الدول الغربية الفتا
على إتصال بوالديها و أصدقائها،  الهاتف النقال كجزء أساسي من مقتنياتها للموضة و كأداة تبقيها

المرأة البنغالدشية الهاتف النقال في كسب قوتها و في بيع المنتوجات و تقديم  تستخدمفي حين 
 .480خدمات تسويقية عبر الهاتف

اإلسهامات المتواصلة التي قدمتها مختلف الهيئات و يتمثل في  والذي آخر، و هناك مدخل
المنظمات الدولية ، إذ حظي دور تكنولوجيات اإلتصال الجديدة في  التمكين للمرأة و إستدماجها في 
سيرورة التحول الثقافي و الديقراطي و التنمية اإلجتماعية بإهتمام ملحوظ على المستوى الدولي من 

تكنولوجيات اإلتصال الجديدة حيث تمثلت هذه األطراف  الحكومية ، قبل الهيئات و المنظمات غير
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في كل مجاالت الحياة  21واحدة من الفواعل األكثر داللة في تشكيل معاليم و مساقات القرن ك
أن تأثيراتها الثورية تالمس كل الفعاليات اليومية في الحياة المعاصرة إبتداء من كيف  إذاإلنسانية ، 

 لم و كيف نمضي أوقات التسلية . نعمل و كيف نتع

بمثابة نقلة  1995( Beijingيعد المؤتمر العالمي الدولي الرابع حول المرأة في بيكين ) و
في التمكين  الجديدة اإلتصال نوعية و نقطة  تحول من حيث تسليط الضوء على دور تكنولوجيات

من نوعه الذي تطرق لعالقة المرأة للمرأة و تنويرها و تفعيل حضورها . و يعد هذا المؤتمر األول 
بالتكنولوجيات االتصالية الجديدة و دورها في دمقرطة حقوق المرأة في المساواة و غيرها من 

في في تفعيل دور المرأة عن  الجديدة اإلتصال الحقوق. و شدد هذا المؤتمر على دور تكنولوجيات
و التشبيك و اإلبحار  (knowledge sharingطريق إمتالك المعلومات و مشاركتها )

اإلفتراضي ، و خلص المؤتمر إلى أن نقص اإلمكانيات المادية و التجهيزات و العوائق اللغوية و 
 األمية الحاسوبية هي من أكبر موانع ولوج المرأة لإلنترنت . 

 UN'sبالموازة مع ذلك قامت لجنة األمة المتحدة للعلم و التكنولوجيا من أجل التطور )

Commission on Science and Technology for Development)481  بإجراء
العديد من الدراسات الشاملة و النوعية لبحث العالقة اإلرتباطية بين الجندر و تكنولوجيات اإلتصال 
، و توصلت إلى أن هذا المبحث مهمش من الناحية األكاديمية و اإلعالمية ، و أن المرأة مهمشة 

كاديمية صامتة عن هذا تكنولوجيا كما أن جل حقوقها التكنولوجية مهضومة ، و قد بقيت الدوائر األ
 الموضوع و لم تسهم في إلقاء الضوء عليه .

  global knowledge(  Gk97كما ال ننسى االشارة إلى المؤتمر الدولي المعروف ب )
الجديدة في دمقرطة حقوق المرأة و  اإلتصال تكنولوجيات دور حيث ركز على 1997في عام 
-genderطيط السياسات الواعية بالفجوة الجندرية )المشاركة النسوية و طرق تخ تنمية دورها في

aware policies.) 

 world telecommunicationsو تال ذلك المؤتمر الدولي لإلتصاالت 

development conference  و الذي ركز على ضرورة تعضيد مكانة المرأة  1998في عام
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 genderة النوعية )و العمل على تحقيق المساواة في ظل مجتمع المعلومات و المساوا

equality. في الولوج لإلنترنت و اإلنتفاع بها ) 

 the second globalللمعرفة  الثاني العالمي تم إنعقاد المؤتمر  2000و في مارس 

knowledge conference (GK11)  في ظل سياق محكوم بتزايد اإلهتمام العالمي بموضوع
تراكم عديد الدراسات و األبحاث في ذات اإلشكالية ،  المرأة و تكنولوجيات اإلتصال الجديدة و بعد

و بالتالي كان المؤتمر شامال و متكامال و نتج عنه برامج ديناميكية و أجندات عملية لتحسين 
 the united و في ظل مؤتمر  2000حضور المرأة في مجتمع المعلومات . و في جويلية 

nations development fund for women  مبادرة دولية نحو ترسيخ مقاربات تم إطالق
 gender-responsive approachجندرية أكثر إستجابة لتكنولوجيات اإلتصال و اإلعالم )

to ICT.) 

تم إنشاء لجنة متخصصة على مستوى األمم المتحدة تعنى بإشكاالت  2001و في نوفمبر 
 genderقاربة جندرية )تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال ، و تم تبني خريطة عمل ترتكز على م

approach و تهدف إلدماج المرأة في مجتمع المعلومات و القضاء على الفجوة النوعية و ، )
في ظل  2004تسخير هذه التكنولوجيات في خدمة قضايا المرأة و التمكين لها . و في مارس 

world telecommunications development conference  تم تأسيس وحدة بحثية
و كان الهدف منها متابعة قضايا المرأة و تكنولوجيات  (ITU-D)خاصة بالجندر سميت ب 

 اإلتصال و البحث في الرهانات المتعلقة بهذا الموضوع . 

عقد مؤتمر دولي بكوريا الجنوبية من قبل الوحدة التابعة لألمم المتحدة  2009و في نوفمبر 
، وقد تم بحث  division of advancement of women (DAW)482و المعروفة بإسم 

 كان و وضعية النساء المهمشات و المقصيات و سبل التمكين لها و تقليص الفجوة الرقمية النوعية.
 و اإلتصال تكنولوجيات قطاعات من المرأة تهميش أن هو الدولية لهذه الفعالية الناظم التصور
 هذه أن بحكم التعليمية و اإلقتصادية و الخدماتية القطاعات من الكثير من إلقصاءها ُيكرس اإلعالم

 تصبح أن إلى المحصلة في سيؤدي مما ، التكنولوجيات هذه على أساسي بشكل تعتمد القطاعات
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 information) المعلوماتي للفقر تؤسس و وظيفية فجوة و إقتصادية فجوة الرقمية الفجوة

poverty. )  

للشابكة  المرأة ولوجو ركزت أغلبية الفعاليات الدولية في أجندتها األكاديمية على معطى أن 
 التقدم تحقيق في مباشر بشكل يسهم أنو تمكنها من إستخدام الوسائط االتصالية الجديدة من شأنه 

 للمرأة يضمن لإلنترنت، المتساوي و المتكافيء فالوصول.  الدمقرطة سيرروة يضمن و اإلجتماعي
 مسألة يعد ما هو و إستقباله و مشاركته و توزيعه و المحتوى إنتاج في (autonomy) اإلستقاللية
 اإلتصال تكنولوجيات، إذ ال شك أن  (women's empowerment) للمرأة للتمكين ضرورية

 دون تورزيعها و تلقيها و أشكالها كل في المعلومات إستقاء و جمع من المستخدم ٌتمكن الجديدة
 يعرف ما ظهور يمهد مما اإلنسانية، الحياة مناحي جميع في توظيفها و إنتاجها إعادة و حواجز

 .( knowledge-based societies)التكنولوجية المعرفة على المرتكزة بالمجتمعات

 نحو تدفع و السياسية المشاركة و التشبيك في سهمُت فالوسائط االتصالية الجديدة من شأنها أن
 gender) النوعية المساواة ترقية و ، للمرأة اإلقتصادي و الثقافي و اإلجتماعي التمكين

equality)، المعلومات مجتمع بلوغ يتم لن و (information society )الالئق اإلهتمام تم إذا إال 
 و التواصل تكنولوجيات إستخدام ظروف ترقية و( gender dimensions) الجندرية باألبعاد
 و( computer illiteracy) الحاسوبية األمية و األلفبائية األمية و فالفقر ، لإلنترنت الولوج

  .(gender gap) النوعية الرقمية الفجوة من تعمق و تزيد كلها ، اللغوية المعوقات

بالنسبة للشرائح  داال وظيفيا ضمن هذا المنحى تعد الوسائط االتصالية الجديدة عنصرا
ثالث مستويات ، المستوى األول و هو أنها تتيح لها الوصول إلى المعلومات و  النسائية على

األخبار و مختلف أشكال المعرفة دون الخضوع لميكانيزمات الرقابة ، و بذلك تحصل المرأة على 
إحتياجاتها للمعلومات بكيفية أسرع و أسهل و أقل تكلفة و أكثر مرونة و فعالية. المستوى الثاني ، 

مكن المرأة من إسماع صوتها و إيصاله سواءا على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي ، أنها ت
دون المرور بوسائط اإلعالم التقليدية و الخاضعة عادة للرقابة المؤسسية و السوسيوسياسية. و على 

 innovativeالمستوى الثالث تتيح اإلنترنت للفئات النسوية إستراتيجيات غير مسبوقة )

strategies  و مرنة و فعالة تمكنها من التعاضد و التشارك و توحيد الجهود و التوسيع من نطاق )
 تضامنهن .
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و ل األكاديمي للتكنولوجيات و التفاعل الفعلي مع هذه التكنولوجيات لخص القول أن التمُثُمو 
 ال يتعين عليهما، و تماما مجالين منفصلين اليومية حياةإستدماجها ضمن التفاصيل االنثروبولوجية لل

و االبستيمولوجي المرتبط بمقاربة و دراسة تأثيرات  النظريأن يتقاطعا أو يلتقيا، إذ أن الخطاب 
تي تحكم مسارات ال يعكس دائما التمفصالت و الخصوصيات الحقيقية ال و ترتيباتها التكنولوجيات

من قبل الشرائح خلي لتوظيفها و المنطق الداالتكنولوجيات االتصالية الجديدة إستخدام و تبني 
 النسائية. 

VI -4 الهامشية الفضاءات العمومية إستنبات في اإلجتماعي التواصل شبكات دور 

و إسهامها في انبالج الفضاءات  االجتماعي التواصل عند مقاربة إشكالية تأثير شبكات
المسائل النظرية و المنهجية ، العمومية الهامشية النسائية، فإنه ينبغي األخذ في االعتبار العديد من 

و  الجديدة االتصالية حتفي  بالوسائطو على رأسها النقاش الدائر بين تيار أساسين ، التيار الُم
ترتيباتها الجديدة كأداة جديدة للتغيير الثقافي و االجتماعي بكيفية ديمقراطية ، و بين التيار المتوجس 

( في سيرورة التغير technological factorوجي )ل كثيرا على العامل التكنولعّوالذي ال ُي
االجتماعي و الثقافي. و قد انعكس هذا التقاطب النظري و االبستيمولوجي على دور الوسائط 
االتصالية الجديدة بشكل عام في إستنبات فضاءات عمومية جديدة، إذ أنه مع كل ظهور لوسيط 

 و على إستيالد فضاء عمومي جديد.قدرته  يتجدد اإلستشكال حول مدى ،اتصالي و ميديائي جديد
ظهور وسائط االتصال الجديدة تقود بالضرورة إلى  أن ،في هذا السياق Sholleيرى الباحث 

، إذ ترى أن التصور نفسمع  Susan O'Donnellالباحثة  تصّطفو  .483جديدفضاء عمومي 
 Alternative public) بديلعمومي وحده الكفيل بإستيالد فضاء  جديدة ميديائية وسائط ظهور

sphere) كما ترى ذات الباحثة بأن هذا النوع من الفضاءات العمومي ُيعد بمثابة المورد الرمزي ،
( لمختلف الفئات االجتماعية التي كانت social capital) جتماعياالرأسمال ال الضروري لتشكيل

شبكة  بتكوين لعمومي البديلمحرومة من الظهور في الفضاء العمومي المهمين، إذ يسمح الفضاء ا
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 و ُيتيح لهم التأسيس لقواعد متينةاجتماعية من العالئق و الروابط االجتماعية بين االفراد المهمشين 
 .484 و إنتاج الخطابات النقدية المضادة للفعل الرمزي االحتجاجي

هذه  بأنفي صف التصور الجديدة  التيار المتفائل بالتكنولوجيات االتصالية تنتظم رؤيةو 
( يتأسس على cyber-democratic societyالتقنيات ُتبشر بقدوم مجتمع سيبرديمقراطي )

أن اإلنترنت قوة  Kahn & Kellner. حيث يرى الباحثان 485األفرادالمساواة الكاملة بين كل 
. 486سيةتاريخية بالغة القوة و أنها أحد مفاتيح صياغة الحقبة الحالية على المستويات الثقافية و السيا

داخل ( power relations)معادلة الهيمنة و عالقات القوة و النفوذ من غيرت قد فاإلنترنت 
فبفضل خاصية االنفتاح .487المجتمعات الراهنة و خلقت نظاما اجتماعيا و ثقافيا مرنا و أفقيا

(openness ) و سهولة الولوج(accessibility ) خفت حدة تحكم و هيمنة مراكز الهيمنة التقليدية

و اإليديولوجية و الهوياتية على المجتمع( informational control)على السيطرة المعلوماتية 
488. 

مل و عد بمثابة عاو بدون أدنى قدر معين من الشك ، فإن التكنولوجيات االتصالية الجديدة ُت
و المنظومة  النظام السياسي فراد من هيمنةلأل( emancipator factor)دينامية تحرير 

األهم للثورة  الناتج ٌتعتبرفاإلنترنت التي  .489و منطق االستغالل االقتصادي السوسيورمزية
عد بمثابة منظومة متحررة كليا من هيمنة النظم السياسية و تدخل أجهزتها و كذا من التكنولوجية، ُت

سبال جديدة أكثر دمقرطة للحصول على   األفراديتيح  هيمنة وسائط اإلعالم التقليدية، و هذا ما
 490.للمعلومات دون وساطة و  بكيفية أكثر فعالية

و ضمن نفس الطرح، يتفق الكثير من الباحثين على أن تكاثر و تناسل المواقع اإللكترونية 
إحياء ( في حقبتنا الراهنة إلعادة the best hopeو المنصات االفتراضية ُيشكل األمل األفضل )
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أال وهي نواة الفضاء العمومي القائم  النواة البنيوية األساسية للديناميات السوسيوثقافية في المجتمعات
االجتماعي فضاءا افتراضيا للنقد  التواصل أضحت شبكات أكثر من ذلك ،491.على الولوج المنصف

متعددة من و االحتجاج و الفعل السياسي و االجتماعي الحيوي ، و أصبحت تحتضن أشكاال 
و التي ُتعد صميم الوظائف  المقاومة و الرفض و إنتاج الخطابات البديلة و االحتجاجات االفتراضية

  .492المنوطة بأي فضاء عمومي صحي

اصلية الجديدة ( بأن الويب بأدواته التوcyber- enthusiastsو يذهب أغلب المتفائلين )
 two way mode ofالتدفق و االتجاه )سهل نمطا تفاعليا ثنائي ُييمثل وسيطا جديدا 

interaction) و هو نمط يختلف عن النمط السابق للميديا التقليدية ، و وفقا لهذا النظام الثنائي ،
مضامين اإلعالمية ، و لكن أيضا و ستاتيكيا للمستهلكا سلبيا  يعدلم  المستخدمالتفاعلي الجديد فإن 

 اخل الفضاءات االفتراضية الجديدة.( دproducer of contentمنتجا للمحتوى )

، فإن قسما كبيرا من الباحثين قد عّول بالفعل على شبكات التواصل ضمن هذا التصور
االجتماعي، للتمكين للجماعات الهامشية و التوسيع من حدود االستيعاب و التشارك و الدمقرطة ، و 

الهامشية و تمتينها في مواجهة الفضاء رأى أنها تسهم بشكل دال في تشييد الفضاءات العمومية 
الهامشية على الركح االفتراضي من شأنها أن ُتوفر  العمومية هيمن ، فالفضاءاتالعمومي الُم

( تحتضن الجماعات الهامشية و inclusive discursive spaceمالذات خطابية تواصلية )
تى تبرز و تظهر وجودها و تنشر الهامشية أساسا ح العمومية مطالبها المشروعة. إذ أن الفضاءات

خطابها على أنها فضاءات خطابية رافضة و مضادة للفضاءات العمومية ، تحتاج بالضرورة إلى 
مفتوحة ُتمكنها من التفاعل و بناء هويتها بشكل عمومي و  رمزية مالذات مساحات سهلة البلوغ و

ي بحس البداهة و المعقولية الفضاء إشهار خطابها النقدي، و في هذا السياق، يعد الفضاء السيبران
يذهب كل  من جهة أخرى،  األكثر مثالية الحتضان الفئات االجتماعية الهامشية  داخل جغرافياته.
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إلى أن االنترنت بتضاريسها المتنوعة   Rakow, L.F494و   Kramarae, C493من الباحثين 
 theير عن ذواتهن )قد وفّرت منصات احتضنت الهويات النسائية و خلقت لهن فرص التعب

process of expressing oneselfاليومي،  وقائع عن للتعبير الكاملة ( و منحت لهن الحرية
االرتكان و تفرض عليهن شروط  عليهن التي تحتم والثقافية االجتماعية و تناول اإلكراهات
 .(invisibility conditions) الالظهور و االنكفاء

 و جديدة إمكانيات تحوي االجتماعي التواصل شبكات أن Papacharissi الباحثة ترى و
 اليونانية( agora) األغورا فحتى ساحة ، التهميش الرمزي و الالمساوة أشكال كل لتجاوز فرصا

 تمثيلية بأي تحظى لم و ولوجها من محرومة كانت النسائية الفئات أن إذ مثاليا فضاءا تكن لم
(representativity )كان الهابرماسي الكالسيكي العمومي الفضاء و ، فضائها داخل حضور أو 

و بوجود  ظل الراهنية الحالية، في و ،( bourgeois class) البرجوازية الطبقة على محصورا
 ، االقتصادي حرمانها أساس على تصنف تعد لم المحرومة الفئات فإن شبكات التواصل االجتماعي،

، و بالتالي إذا ما (digital- have not) بالفئة الُمعدمة رقميا الباحثة تسميه ما هي و ، الرقمي بل
( لشبكات التواصل االجتماعي، acess opportunitiesتوفرت للفئات الهامشية فرص النفاذ )

 يتضح كما و.  495فإن من شأن هذه الفضاءات التمكين لمختلف الفئات الهامشية بكيفية إستراتيجية
 و توظيفها تم تفاعلية إفتراضية منصات خلق في نجحت قد االجتماعي التواصل شبكات أن تباعًا لنا

 العربي العالم في الحقوقيات و الناشطات  و العادية النسائية الشرائح من الكثير قبل من استخدامها
 تشارك لهن سهلت و المشترك الجماعي العمل و( lobbying) األهداف و الجهود توحيد القيام في

إستراتجياتهن في النقد و التفاعل مع الواقع. و يرى الباحث  تطوير و المهارات و المعلومات
Rabinovitch  بأن الفئات النسائية المهّمشة بفضل إستعمالها لتطبيقات االنترنت تتمكن من بث

( و بالتالي الحصول على الشرعية counter-clamisخطاباتها و تصوراتها المضادة )
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(legitimacyو اإلعتراف ) (recognition)496 فالحيز السيبراني الذي تسمح مختلف تطبيقات .
( الذي استوعب الفئات new social spaceاالنترنت باستنباته، هو الفضاء االجتماعي الجديد )

( social representationالهامشية بمختلف ألوانها و ّضمن لها نوعا من التمثيل االجتماعي )
 أصبح النسائية خصوصا قد الهامشية األصوات ضف إلى ذلك أن .497و الحضور في الحياة اليومية

 أسهمت في إحتضان سيرورة ( web-based podium) بالويب مرتبطة منصات فضاءات و لها
نسائي ُيعبر عن كل الشرائح النسائية الُمهمشة و يستوعب كل الهويات  رمزي رأسمالإنتاج 

( hyperlinked voice) الربط فائق صوتة الموصومة، إضافة إلى ذلك، أضحى للفئات النسوي
 .السيبراني الفضاء داخل مسموعله صداه ال

 الواقع مواجهة عن النسائية الفئات االفتراضية غني مختلف الفضاءاتبالتوازي مع ذلك، ُت 
و البروز و  (mobility) الحركية لها تتيح ديناميكية منصات لها أنها ُتوفر ،إذ الفيزيائي االجتماعي

و  .جديدة أكثر إستيعابا و تمثيلية لمختلف مركبات المجتمع الواحد ثقافة بإستيالد يسمح مما ، الفعل
 sphere ofختلف فضاءات الشابكة بمثابة قطاع عمليات )ُم O'Donnell شبهت الباحثة

operationsدعم النسيج  البنيوي لهوياتهن سهم في تمتين الترابط بين الفئات النسائية و ُي( ُي
 .498إستيالد فضائهن العمومي الخاص بهن إلى يؤدي في المحصلةالجمعية و 

 change fromمفهوم التغيير من األسفل )   Annabelle Srebernyو تطرح الباحثة 

below للتعبير عن تفاعل النساء مع منتجات تكنولوجيات االتصال و استخدامهن لها للتعبير عن ،)
 .499طابهن و مواجهة التصورات السائدة و المهيمنة و لتشكيل شبكة تعاضد و تضامن بينية نسويةخ

بدأت النساء بالظهور و البروز في اآلونة األخيرة داخل فضاءات شبكة الفايسبوك، حيث و 
ظهرن كفاعالت أساسيات ، إذ أن إستعمال الفايسبوك هو إستراتيجية ضامنة لولوج المجال العام و 

حصول على االنتباه العمومي داخل الحيز السيبراني، خصوصا في ظل النقص الجسيم على ال
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مستوى إسهامات اإلعالم الكالسيكي و تفاعله مع شؤون المرأة ، و هو نقص يشمل الكم و الكيف ، 
إضافة إلى نقص اإلنتاج األدبي و السينمائي و نقص القارئات و ُضمور الحضور النسوي في 

الهرمنيوطيقية و ميكانيزمات  نمائي و الفني، و إفتقار معظم الشرائح النسائية لألدواتالمشهد السي
  إسناد المعنى لقراءة النصوص و األنساق الجمالية الموجهة للفئة النسائية.

و في هذا المعنى ، وفّرت شبكات التواصل االجتماعي و باألخص شبكة الفايسبوك بفضل 
( و رمزية مخصوصة تمكنت visual natureفضاءات ذات طبيعة بصرية )دينامياته التفاعلية،  

من ضمان بروز منصف للفئات النسائية، حيث تعد االنساق البصرية كالصور و الفيديوهات دينامية 
جوهرية مكنت المستخدمات من تشييد خطاب بصري و ميكانيزمات للظهور و وفرت لهن فرصة 

و ضمن هذه  (.capability to be seen & to be heardأن يتم رؤيتهن و أن يتم سماعهن )
 الحضورالمرئي للشرائح النسائية وّفر االفتراضي الفضاء أن Georgiou الباحث يرى النقطة،

(visible presence )الفضاء داخل عليهن المفروضة الرمزية الذي يفتقدنه بسبب القيود 
 أبرزت جديدة ثقافية و اجتماعية شروط خلق من مّكنهن الحيز االفتراضي الفيزيقي ، حيث العمومي

إذ أن البروز داخل الفضاء السيبراني يرتبط إرتباطا داال  . ديناميكي اجتماعي كفاعل المرأة
نتج ديناميكية جديدة تحمل بالحضور االجتماعي الواقعي، حيث يتفاعل االفتراضي مع الحقيقي و ُي

 .500ذور التغيير االجتماعيُب

االجتماعي أضحت مضمارا رمزيا لتداول السرديات غير المحكية و  فشبكات التواصل
( و الخطابات الحكائية و المتون النصية the unspeakable storiesالقصص التي الُتروى )

التي تعكس الوضعيات الهامشية التي تعيشها مختلف الفئات النسائية و ُتعبر عنها، و هذا ما أدى إلى 
 feminization of public) بتأنيث الفضاء العمومي Sadiqiماتصطلحه عليه الباحثة 

sphere) .501أو تضمين البعد النسائي/االنثوي للفضاء العمومي كُمكّون جوهري 
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مكن إنكار أن تفاعل الفضاءات العمومية الهامشية مع وسائط ال ُي، من الناحية النظرية و
ة القنوات التي تخاطب بوساطتها هذه الميديا يظل داال و جوهريا ، حيث أن الميديا هي بمثاب

. و لكن عمليا تعد وسائط اإلعالم الكالسيكية الدعامة الرئيسية للفضاء 502الفضاءات الجمهور العام
أنها ال تيح مجاال متحرار و مفتوحا و غير سلطوي  إذالعمومي المهيمن في جل المجتمعات ، 

الكالسيكية في  اإلعالم وسائطف .503لألفراد و ال تسمح لهم بالتبادل الحر و النقدي لآلراء و األفكار
واقع األمر تشتغل كمضمار إتصالي و رمزي لصالح الفئة المالكة و الممولة لها ، فهي تخضع  

دعم ، و لذلك فإن وسائط اإلعالم ُتالتحكم و الرقابة ياتبآل محكومة هامنطق السوق، كما أنل
األطراف المهيمنة بشكل أساسي و كذا الفاعلين السياسين و اإلقتصاديين ، و هي تتيح بالضرورة 

( و غير تفاعلي ، بخالف one-to-many communicationنمطا إتصاليا أحادي اإلتجاه )
مرنا و تفاعليا و محدود الكلفة و خارق للحدود الفضاء السيبراني الذي يتيح نمطا إتصاليا 

(transboundary من المجموع إلى المجموع و من الواحد إلى الواحد و من المجموع إلى  )
 . و بالتالي فإن الميديا الجديدة تعد البديل األفضل إلستيعاب الفضاءات العمومية الهامشية.504الواحد

 النسائية  الفئات قضايا الكالسيكية االعالم وسائط تضع أن مثال الممكن من يعدلم  على صعيد آخر،
 أن أو ،(front page) األولى الصفحة عن تبعدها أن و الجريدة، آخر في ركن في الهامشية
 أن يمكن و أمامها مفتوحة السيبرانية الفضاءات كل حاليا أنه إذ  البرامجي، الحيز من ُتقصيها
 .شواغلها و لقضاياها( front page) األولى الصفحة تضاريس تسخر

و قد خلقت شبكات التواصل االجتماعي ظروفا جديدة مكّنت للمرأة من أن تكون مستقلة معرفيا و 
معلوماتيا و إعالميا ، حيث أضحى بإمكانها اإلستغناء عن كل المعلومات و اآلراء و الخطابات التي 

ى نفسها في تقدمها األنساق المهيمنة في المجتمع ، إذ صار بإمكان الشرائح النسائية اإلعتماد عل
البحث عن المعلومات و المضامين التي تهمها و تتناسب مع توجهاتها و إحتياجاتها. و بالتالي 

( لتحدي و رفض خطاب resistance mechanism) أضحت هذه الوسائط ميكانيزم مقاومة 
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على األنظمة السياسية و االجتماعية و الرمزية ، خصوصا أن هذه األنظمة ال يمكنها فرض الرقابة 
 .هذه التقنيات المستجدة أو توجيهها أو مراقبتها

أن المعطيات التكنولوجية التي طرأت على وسائط  Ananda Mitra الباحث يرى و
 re-negotiation of marginalاالتصال سنحت بعملية اعادة تفاوض للهويات الُمهّمشة )

identities جعلتها و جديد إنعتاق شروط لها( في ظل المرونة التواصلية التي ولدتها، حيث مكنت 
إذ سنحت التطبيقات المرتبطة باالنترنت بظهور أصوت من الهامش  تأثيرا، و بروزا أكثر

(marginal voices( و أتاحت لها فرصة خطابية )discursive opportunity و مكنتها من )
اجتماعية متشابهة ضمن التفاعل و التواصل مع أصوات مختلفة و مع أفراد من خلفيات و شروط 

( و يؤدي accumulation of marginal voicesمسلك يسمح لألصوات الهامشية  بالتراكم )
 .505في المحصلة إلى حضور أكبر للجماعات الهامشية و لخطاباتها

 أدوات بمثابة تعد أنها إذ  تقنية، ُمخرجات مجرد ليست االجتماعي التواصل شبكات أن إذ
 المضامين تبادل و التواصل على تقتصر ال وظيفتها أن ذلك ، فعالة سياسية و ثقافية و ُسوسيوتقنية

 األنماط و صلب التصورات و النماذج الرمزية في لها تأثيرات صميمية و مباشرة بل فحسب،
 (.collective perception) الجمعي اإلدراك و( perspectives) المنظورات و الثقافية

( و space-timeالزمن )-واصل االجتماعي إعادة تقسيم الوقتو قد أتاحت شبكات الت
و تقبل   بناء ترتيبات جديدة تستوعب األطراف الظاهرة و غير الظاهرة  في فضاءات المجتمع

 السطوة مورفولوجية ديناميكية الخالف و عدم التماثل في االراء و التصورات، كما قوّضت من
 و أدت إلى إنبعاث الفئات النسائية من الهامش ، الحركية و الظهور دينامية تحكم التي المجتمعية
الرمزية الكامنة داخل  المعاني و التعبير عن جديدة و سمحت لهن  بالمكاشفة و االفصاح كفاعالت

معيشتهن  دن وقائعو أن يسّر ظروفهن و خصوصياتهن على شاهدات ذواتهن و مكنتّهن من أن يكّن
 .ن لألحداث داخل مجتعهنو تصورّه

أفرزت سياقات جديدة إلعادة التفكير في  قد شك أن شبكات التواصل االجتماعيو ما من   
الذات و الهوية الفردية و الجمعية النسائية، و سمحت بظهور سرديات نسائية جديدة حملت خطابا 
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. أضف إلى ذلك أن 506يتعارض من الخطابات االجتماعية السائدة و يسائل الثقافة المهيمنة
الفضاءات السيبرانية التي أتاحت شبكات التواصل االجتماعي قد أصبحت بمثابة مضمارا لتحدي 
التصورات التقليدية المقصية لدور المرأة كفاعلة اجتماعية ،و منصة للنقاش و بناء تصورات جديدة 

 .507و معاني نسوية مشتركة و سمحت للمرأة بإسماع صوتها

أن النشاط اإلفتراضي للفئات الهامشية يمكن لهاته الفئات من بلوغ  Nayarو يرى الباحث 
مشروعي هامشي عابر للحدود و األوطان ، و يمكن من جمع و تكوين شبكة متعاطفين و داعمين 

( للظهور و strategic platformمن دول أخرى ، و بذلك اإلنترنت هي بمثابة منصة إستراتيجية )
 شبكات بفضل أنه على الباحث إذ يلح ذات . 508للجماعات الهامشية البروز على المستوى الكوني

 و اإللتقاء ممتدة جغرافية مستويات على الهامشية الجماعات بمقدور اإلجتماعي أصبح التواصل
 المشتركة. الطروحات و األجندات و المشاريع حول اإللتفاف

 can theالمعروفة ) في دراستها Spivakخالفا لما طرحته الباحثة الهندية سبيفاك  و
subaltern speak? )509 حيث أشارت إلى أن أغلب الجماعات الهامشية ال تجد الفرصة للتعبير

عن نفسها و هويتها و ذاتها و خطابها ، و حتى ما إذ وجدت فرص للتعبير عن الذات، فإن هذه 
تصالية الجديدة (. لكن مع وصول الوسائط االnot heardالجماعات غالبا ما ال يتم اإلنصات لهم )

و التطبيقات التي أتاحتها ، أصبح بإمكان األفراد و الجماعات الهامشية التواصل الديناميكي و 
التفاعل و التعليق و النقد و طرح المسائل و اإلنشغالت التي تهمهم ، إذ أصبح بإمكانهم تشييد 

وصول الويب التفاعلي، إلى  التواصلية التي أثمرها خطاباتهم بشكل إستراتيجي. و تتنوع التطبيقات
كوكبة معينة من وسائط التواصل اإلجتماعي و المواقع التشاركية و المدونات و ما إلى ذلك. و تقوم 

 collective( هذه التطبيقات على الخلق الجمعي و التشاركي )modus operandiطريقة عمل )
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creationأدوات التشبيك ) ( للمحتويات و المضامين ، و تتيح بانوراما متنوعة منsocial 
networking( و النشر الذاتي )self-publishing.) 

( اليوم أصبح يشبك و يتواصل عبر النصوص و subalternو بذلك فإن الهامشي )
( و النشر tweets( و الصور و التغريدات )blogosphere) الفيديوهات و الفضاءات التدوينية

إذ أن التطبيقات التفاعلية التي أتاحتها هذه الشبكات و  على صفحات وسائط التواصل اإلجتماعي ،
الوسائط لجميع األفراد من ذوي الخلفيات االجتماعية، تعد فرصة ديناميكية للقاء و التفاعل 
اإلجتماعي داخل دهاليز الركح اإلفتراضي ، تسمح بتبادل الخبرات و تشارك التجارب  و اإلحتفاء 

 ( بشكل متفرد و مخصوص. self-identityبالهوية الذاتية )

 التواصل و من الناحية الخطابية و التفاعلية، فإن نسيج التفاعالت اإلفتراضية داخل شبكات
اإلجتماعي من شأنه تسهيل صياغة األفكار و اآلراء و األطروحات بطريقة رصينة و تبادلها ،حيث 

توبة محكمة النسج، و التي ( مكideas into textيمكن تحويل النقاشات اإللكترونية إلى نصوص )
تعد األرضية المتينة التي يتكأ عليها الخطاب الحجاجي و العقالني الذي يعد أساس التفاعل المثالي 

. كما تعد النقاشات اإلفتراضية أكثر مساواتية و إنصاف من 510الستنبات الفضاء العمومي الهامشي
اد من إحتكار النقاشات و تزيد من فرص ( ، ألنها تمنع األفرface-to-faceالنقاشات المواجهية )

 .و أثبت الباحثة511و إسهامات المتحاورين ذوي الخلفيات اإلجتماعية و الثقافية المختلفة

STROMER-GALLEY  أن التفاعالت اإلفتراضية تتميز بمزايا سيكولوجية خاصة تمكن األفراد
رضتهم و نقدهم أكثر من سياقات من القدرة على اإلدالء بآرائهم الحقيقية و الجهر برفضهم و معا

 .512اإلتصال الواقعي

بأن التكنولوجيات  Thirumal & Michael Tartakovو ضمن نفس اإلتجاه ،يرى الباحثان 
-selfو الوسائط اإلتصالية الجديدة و فرت للهامشيين فضاءا لتمثيل الذات و تمثلها )
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representation( و مدخال ديناميكيا )dynamic entry ) للخطاب العمومي على مستويات عابرة
لألوطان ، حيث أن اإلرتباط عبر الحدود الجغرافية و الفيزيقية الكالسيكية أصبح يبنى على أساس 

 . 513(shared vulnerabilityالهشاشة و المعاناة و اإلقصاء )

بأن توسع و إنتشار إستخدام اإلنترنت فسح المجال لظهور  McDorman514 و يرى الباحث
( Right-to-Dieير من الفضاءات العمومية الهامشية ، ففي دراسته الميدانية حول موقع )الكث

توصل ماكدورمان إلى أن اإلنترنت وفرت إمكانيات متعددة و متنوعة للظهور و الفضاءات 
العمومية الهامشية الرافضة لسلطوية الدولة و النظم اإلجتماعية ، حيث أن الموقع محل الدراسة قد 

شاركة دالة وحوارات بناءة و متوازنة مبنية على التساوي بين األفراد ، و نجح في توحيد سنح بم
(. ضمن نفس الطرح، يذهب e-mobilizationالرؤى و الجهود بين األفراد و تعبئتهم إلكترونيا )

إلى أن اإلنترنت خلقت أنماط جديدة في اإلحتجاج و Manuel Castells السوسيولوجي اإلسباني 
( على التهميش cultural insiders، إذ أنها مكنت األفراد من أن يصبحوا متمردين ثقافيا )الرفض

 515.و اإلقصاء و القمع

بأن األنشطة النسوية داخل المجال االفتراضي نجحت في   Traversو تؤكد الباحثة النسوية 
خلخلة الفضاء العمومي التقليدي الذي يقوم أساسا على اإلقصاء ، حيث أن المجال االفتراضي خلق 
فضاءات هامشية عمومية نسوية حاضنة لخطاب نسوي ديناميكي مرن و متفاعل إيجابيا مع مطالب 

 .516ية و الثقافيةالمرأة و حقوقها الرمزية و االجتماع

واإلضافات التي شكلت جميعها  المزايا جملة من االجتماعي تتوفر على التواصل فشبكات
 forms ofفضاءا ديناميا للفعل الثقافي و االجتماعي و السياسي ، و خلقت أشكال تعبير )
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expression( غير ممكنة في الواقع الحقيقي )offlineت (  كاإلضرابات اإللكترونية و الحمال
 (، فهي كلها أشكال رفض و احتجاج على واقع مهيمن.hackingاالفتراضية و القرصنة )

االجتماعي بمثابة أداة ُمكملة ضرورية  التواصل و من الناحية البراغماتية تعد شبكات
(additional tool للحراك و التعبئة  و االحتجاج و تنسيق الجهود ، و كفضاء تكتيكي جديد )
(new tactical spaceللفعل اإللكتروني الجمعي )و يطرح الباحثان 517.Postmes & 

Brunsting (2002)518 ( نموذجا للفعل االحتجاجي اإللكتروني يشمل الفعل الفرديindividual 
action( و الفعل الجماعي )collective action فالفعل الفردي هو الذي يتم من قبل فرد واحد ، )

ب ، و الفعل الجمعي هو الذي يتم على مستويات أوسع كالعصيان ، كالنشر و التعليق  و التخري
المدني و اإلحتجاجات و المظاهرات ، و يرى الباحثان أن أنماط الفعل االحتجاجي في الواقع تجد 

 مثيالتها في العالم االفتراضي ، بل هي امتداد وظيفي و طبيعي لها. 

إلى أن الفضاء السيبراني دفع إلى ظهور الحركات   Howard Rheingoldو يذهب  
( حيث يرى بأن الوسائط اإلتصالية الجديدة أفرزت online smart mobاإلحتجاجية الذكية )

تكتيكات مكنت األفراد من إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية بإمكانات محدودة و تبني استراتيجيات 
 .519دخل في صلب رفض االرتكان إلى الهوامشجديدة لتحقيق األهداف المشتركة، و التي ت

 ،(online subaltern activism) الهامشي االفتراضي النشاط أمثلة من بين و نرى أنه
 بهدف ، 1994 في ظهرت التي و( Zapatistas) بإسم المعروفة اإللكترونية االحتجاجية الحركة
 العمومي الفضاء خلخل للحركة المضاد فالخطاب المكسيكية، الحكومية ضد السياسي النضال
 و المكسيكيين الفالحين لقضايا االنتباه على التقليدية اإلعالم وسائط أجبر و المكسيك في المهيمن
لهم اإلنصات

على فعالية اإلنترنت في سياق الرفض و االحتجاج و رفد الكثافات  و كمؤّشر .520
نت من خلق ديناميات خارقة للحدود ( بفضل توظيفها لإلنترZapatistasحركة ) الهامشية ، تمكنت
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و أساليب جديدة في جلب تعاطف األفراد و الناشطين و حركات حقوق اإلنسان من كل أنحاء 
( لم يكن offlineو نضالها و استراتيجياتها في العالم الواقعي ) Zapatistasفنشاط حركة  .521العالم

لينجح لوال نشاطها اإللكتروني. حيث يرى هذا التوجه أن التكنولوجيات تعيد إنتاج نفس عالقات 
 القوة و الهيمنة و النفوذ. 

ال  من تكنولوجيات االتصال الجديدة و التيار المتوجّس وجودنكر أن في الجهة المقابلة ، ال ُن
بأن اإلحتفاء المبالغ بالتكنولوجيات التيار هذا يرى ننتقص من اإلستبصارات التي قدمها، حيث 

ها كأدوات قادرة على إحداث تغييرات االتصالية الجديدة و إضفاء إمكانات سحرية عليها و تمثّل
مّثل التكنولوجيات المرتبطة خارقة في البنى الثقافية و االجتماعية غير دقيق. إذ أنه بالرغم من ت

(، emancipatory forces( كقوى تحرير و تمكين )Internet-based technologyنترنت )باال
إال أنه ليس بالضرورة أن هذا ما يحدث ، حيث يرى هذا التيار أن التكنولوجيات وحدها غير كافية 

تشثبت لتحقيق التحول الديمقراطي ، نظرا لرفض القوى المهيمنة و النظم السياسية للتغيير ، و 
 Michael Margolis &David.و يرى الباحثان 522بالممارسات االجتماعيةفئات ال مختلف

Resnick   و التطبيقات التي  أن اآلمال الديمقراطية و التوق إلى التغيير و التي واكبت اإلنترنت
، هي نفس اآلمال التي واكبت من قبل مختلف وسائط اإلعالم و اإلتصال لحظة ظهورها نتجت عنها

. 523تتكرر بشكل دائري كلما ظهر وسيط تكنولوجي جديدو بداية إنتشارها، و بالتالي فإن العملية 
( و frgmentationعمق من التشظي )الويب بتطبيقاته المتعددة ُيكما أن بعض الباحثين يرون أن 

ة اإلجتماعية نوعا جديدا من الالمساواة و الهوخلق ( كما يdivergenceاإلختالف و تشعب اآلراء )
 .524و الفجوات الرقمية و النوعية

في ماتتيحه  اكبير اأن هناك تحيز Lynne & Templeهذا المنحى، يرى الباحثان ضمن 
 متعددة و بتلوينات مختلفة من و تطبيقاتها ، حيث تنغرس فيها أشكال شبكات التواصل االجتماعي

أنه فقط إلى  مافي دراستهالباحثان ،  فقد توصل (gender discrimination) التمييز الجندري
                                                           
521

 Downing, John.Ibid.p.287. 
522

 Bentivegna,S. Rethinking Politics in the Worlds of ICT. European Journal of 

Communication.vol.21.N.03.pp.331-343. 
523

 Margolis, M., Resnick, D. Politics as Usual: The Cyberspace “Revolution”, London: 

Sage.2002.p.103. 
524 Ludes, P. Convergence and fragmentation: Media technology and the information 

society . Intellect Books.vol.05.N.01.2008.p.26. 
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وال تطلب  الثتائي الجندري النظام أبعاد فيها يتجلى ال شبكات التواصل االجتماعي عدد محدود من
( Flicker.com( الخاصة بالموسيقى و شبكة )Last.Fmشبكة )ف، من المستخدم تحديد جنسه 

خلص ة، و جندري ثنائيةتعكس أي ال  ، هي االستثناءات الوحيدة للشبكات التيالخاصة بالصور
شبكات التواصل في مختلف تطبيقات  الُمنمّطةالجندرية  التصوراترسوخ -إلى  ينالباحث

 modes of( أو من جهة نماذج اإلستخدام السائدة )design، سواء من جهة التصميم )االجتماعي

usage)525. 

الجديدة  اإلتصال سهم فيه تكنولوجياتالذي ُت من جهة أخرى ينبغي التنبه إلى أنه في الوقت
و  الدمقرطةو فرص غير مسبوقة للتقدم االجتماعي في كافة المجاالت من  بفتوحات ثوريةفي الدفع 

( inequality، فإنها في نفس الوقت تخلق أشكال المساواة ) و الحريات العامةحقوق الالمواطنة و 
( في إستخدام اإلنترنت واحدة من أشكال gender gap، حيث تعد الفجوة النوعية )جديدة

الفئات النسائية من  الطرف عنها ، حيث تمنع هذه الفجوةمكن غض و التي ال ُي الجلّية الالمساواة
 الولوج لشبكات التواصل االجتماعي.

 لهذه المرأة إستخدام من ُتعرقل و تحيط التي العوائق و الرهانات فهم أن شك ما من و 
 digital) الرقمية الهوة تجسير و لردم إستراتيجية خطط توفير من ُيمّكن تطبيقاتها و التكنولوجيات

divide )رقمية فرصة إلى تحويلها نحو تدفع و (digital opportunity.) 

 شبكاتدد الفرص التي تخلقها ّهعديد الرهانات التي ُتال يمكن إنكار  على صعيد آخر،
 نقدية منافذ تحفي إستيالد الفضاءات العمومية الهامشية و إحتضان خطابها و في عالتواصل االجتما

 ى، حيث أضحفيه تحكمةالُم الثقافية المنظومة و للمجتمع الرمزية البنى مساءلةتتيح لها  متعددة
 newللهيراركيات الجديدة ) الفايسبوك و باقي أدوات التشبيك االجتماعي محضنا فضاء

hierarchies( و التي تنتقل من الواقع اليومي إلى المنصات اإلفتراضية )virtual 

platforms) افوري الفّعأو ٌم اليست دافع، فالوسائط الجديدة (instant - motivator للتغير )
 اإلجتماعي و السياسي و للتحوالت الثقافية و اإلنثروبولوجية.

                                                           
525

 Webb, Lynne M., & Nicholas Temple.Social Media and Gender Issues. Handbook of 

Research on the Societal Impact of Digital Media. IGI Global, 2016. 638-669. 
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تسوده  ،الذي نتج عن الشبكات التواصلية الجديدة (new territory)الجديد فالفضاء 
و األبجديات اإلجتماعية و الثقافية و التمثالت األنثربولوجية السائدة في العالم  التنميطات الرمزية

الواقعي ، لذلك فإن ما يعتمل داخله هو دون شك إمتداد للممارسات و المفاهيم و التصورات 
عيدون إنتاجها داخل و ُي ها األفراد و يتشاركونها في فضاءات العالم اإلجتماعيالتقليدية التي يتمثّل
هي  ُتنظم التفاعالت داخل فضاء التشبيك االجتماعي التي  الثقافة اإلفتراضيةف .526الحيز السيبراني 

مثل حيزا تتقاطع فيه ، حيث أنها ُت للواقع فيزيائية-سوسيوثقافة المادية رمزية تقوم على الحقائق ال
 (.offlineالحسي ) يالمعالالذات و التكنولوجيا و التصورات الثقافية و األثنروبولوجية التي تسود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

 و للفعل ُمتعددة أشكال ت بالفعلالتواصل االجتماعي قد وفّر شبكات أن و خالصة القول
 تتداخل تفاعلية منصات أفرزت كما التمرد الرمزي و الثقافي، و النقد و الجمعي و الذاتي التنظيم

، بة و لكل الفئات المغّي النسق االجتماعي هوامشوفرت ل، و  االفتراضية و الواقعية العوالم فيها
، و ولدت ُمغايرةرمزية و خطابية و ثقافية  منظومة أنتجت( counter-spaces) مضادة فضاءات

 ألشكال الرافضة و ناقضةالٌم التصورات و النقدي المنزع ذات األطاريح و اآلراء من نسقا مختلفا
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 السلس توقع أن التدفق الثنائي االتجاه وكان من الُم، و قد  الرمزي اإلقصاء و السيطرة و الهيمنة
 ثمينة فرصا ستخلق الجديدة االتصالية الوسائط بها سمحت التي االتصال انسيابية و للمحتوى
بروزها و فعاليتها، و هذا ما ُيبرر  تزيد من و المجتمع في الهامشية و المقموعة للهويات للتمكين

إلى فضاءات هذه الشبكات ( symbolic fragility)لجوء الفئات االجتماعية ذات الهشاشة الرمزية 
 على المتمرد و المضاد الهامشي خطابها تأسيس في المحصلة من الجديدة و التي مكنتهاالتواصلية 

 لها سهلّت التي التواصلية اآلليات من كوكبة اله وفرت و القمع و اإلكراه و الهيمنة أشكال مختلف
  .المخصوصة تصوراتها و نظرها وجهات و أفكارها تبادل و طرح
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: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 التعليق عليها: عرض البيانات و -1

 البيانات الخاصة باإلستبيان: -أ -1

I - الديمغرافية محورالبيانات 

 يوضح توزيع العينة حسب الفئة العمرية (:04جدول رقم )

 الفئة العمرية  التكرار النسبة المئوية

 سنة 18أقل من  00 %00

%56.25 207 18-28 

%27.71 102 28-38 

%16.03 59 38-48 

 فما فوق 48 00 %00
 المجموع 368 %100

 

تظهر لنا بيانات الجدول أن الفئات العمرية التي ينضوي تحتها المبحوثين هي كاآلتي : فئة 
إلى  28 %( ، ثم تليها الفئة العمرية من 56.25بنسبة ) 28إلى سنة  18الذين تتراوح أعمارهم من 

(، وبالنسبة لفئتي ما فوق 16.03%سنة بنسبة ) 48إلى 38(، بعدها فئة 27.71%سنة بنسبة ) 38
. و 00%سنة ، فلم تحصل كال الفئتين على أي تكرار و هو مايقابله  18سنة و فئة أقل من  48

 جتماعي.سنة(هي األكثر حضورا في شبكات التواصل اال 28-18بالتالي نالحظ أن الفئات الشبابية )

و تعكس هذه المعطيات بصفة أساسية البنية السوسيوغرافية للمجتمع الجزائري الذي يتميز 
بغلبة المكون الشبابي، و كذلك لكون الفئات الشبابية هي الفئات األكثر إستخداما لتكنولوجيات 

و  Ballanoاالتصال الجديدة عموما و لشبكات التواصل االجتماعي خصوصا، حيث أكدت دراسة 
( أن الشباب قد دمجوا فعليا شبكات التواصل االجتماعي ضمن مسارات الحياة اليومية 2014زمالئه )
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، إذ غدت الوسيلة األولى للترفيه و التواصل االجتماعي و التفاعل و صيانة العالقات االجتماعية و 
 التعلم.

( أي الفئة digital by-standersسنة تعرف بـ ) 45كما أن الفئة العمرية التي تتجاوز ال 
التي تشهد ظهور و إنتشار التكنولوجيا لكنها تبقى بعيدة عنها فال تستعملها و ال تدمجها في روتين 
الحياة اليومية ، وهذا ما أكدته الدراسات اإلحصائية و الديمغرافية التي قام بها مركز بيو األمريكي 

حول تبني مختلف الفئات  2012( في سنة Pew Research Centerللبحوث و للدراسات )
( أن 2014) Smith. ضمن نفس المنحى، أكدت دراسة 527العمرية لشبكات التواصل االجتماعي

 technologyسنة تعرف معدالت أقل في تبني التكنولوجيا ) 40الفئات العمرية التي تتجاوز ال
adoption( كما أن عملية إستيعابهم لكيفية إستعمال التكنولوجيا الجديدة ،)familiarizing with 

new technologies تكون أعّقد و تأخذ وقتا أطوال. و ضمن نفس المنحى، وجدت الباحثة )
Weiyu Zhang   99.5في دراستها حول الفضاءات العمومية الهامشية اإلفتراضية أن مانسبته %

ما يدلل سنة، م 35و  18من أعضاء المجموعة اإلفتراضية محل دراستها تترواح أعمارهم ما بين 
على حيوية العالقة بين هذه الفئة و بين الوسائط االتصالية الجديدة و سعي الفئات الشبابية إلستوظاف 

 .528الفضاءات المتاحة للتواصل بكيفية إستراتيجية

 يوضح توزيع العينة حسب الفئة العمرية (:07الشكل رقم )  

 

                                                           
527

 Pew Research Center. The demographics of social media users , 2012  

http://www.pewinternet.org/2013/02/14/the-demographics-of-social-media-users-2012/  
528

 Weiyu Zhang.Constructing and Disseminating Subaltern Public Discourses in China. Javnost 

- The Public.13:2.2014.pp.41-64. 
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 التعليمييوضح خصائص العينة من حيث المستوى (: 05جدول رقم )

 المستوى التعليمي التكرار النسبة المئوية

 تعليم ما قبل ثانوي 00 %00

 تعليم ثانوي 18 %4.89

 ليسانس 197 %51.03

 ماستر/ماجيستير 146 %39.67

 دكتوراة 07 %1.9
 المجموع 368 %100

 

طور  تشير نتائج الجـدول إلى أن أغلب المبحوثات حاصالت على شهادة الليسانس أو هن في
( ثم طور التعليم 39.67( ، يليها طور الماستر/الماجيستير بنسبة )%51.03%الليسانس بنسبة )

( ، بينما حصل خيار التعليم ما قبل 1.9%( ، و في األخير طور الدكتوراة بنسبة )4.89الثانوي )%
عيا.  و ( ، مما يدّلل على أن أغلب المبحوثات يملكن تحصيال جام00%تكرار ) 00الثانوي على 

تعكس نتائج الجدول حقيقة أن الفئات األكثر تعليما هي الفئات األكثر ديناميكية و نشاط و تفاعال على 
( و Computing Capitalمستوى المنصات اإلفتراضية بحكم إمتالكها للرأسمال المعلوماتي )

و المشاركة في  ( التي تؤهلها لإلبحار في اإلنترنتcomputer skillsمهارات إستعمال الحاسوب )
شبكات التواصل االجتماعي. من جهة أخرى ،غلبة الفئات المتعلمة تعكس حقيقة أن الفئات النسوية 
في الجزائر قد بلغت بالفعل مراحل متقدمة في التحصيل العلمي و التدرج االكاديمي.ضمن نفس 

% من عينتها 97.3في دراستها المذكورة آنفا إلى أن  Weiyu Zhangالباحثة  أشارت  السياق،
 (.university levelالمدروسة هم في المستوى الجامعي أو حاصلين على شهادة جامعية )
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 يوضح خصائص العينة من حيث المستوى التعليمي(: 08شكل رقم )

 

 

 يوضح الحالة العائلية ألفراد العينة المدروسة  (:06جدول رقم )

 الحالة العائلية  التكرار النسبة المئوية

 عزباء 187 %50.81

 متزوجة 141 %38.31

 مطلقة     36 %9.78

 أرملة 04 %1.08

 المجموع 368 %100
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يتضح لنا من خالل الجدول أن فئة العازبات من أفراد العينة االجمالية قد احتلت المرتبة 
المطلقات ( ، بعدها فئة 38.31( ، تلتها مباشرة فئة المتزوجات بنسبة )%50.81%األولى بنسبة )

 (.1.08%( و في األخير فئة األرامل بنسبة )9.78%بنسبة )

، (50.81)% بنسبة األولى المرتبة احتلت قدهي األكثر حضورا، ف العازبات فئةو يتبّين لنا أن 
تفاعلها  أخذو يرجع ذلك إلى أن هذه الفئة تقع غالبا ضمن اإلحداثيات العمرية للفئات الشابة، و التي ي

متصاعدة كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك. من  ديناميكية أشكاال مع التكنولوجيات االتصالية الجديدة
جهة أخرى، تحظى هذه الفئة بحّيز زمني أوسع كونها ال ترتبط بالكثير من األعباء و الواجبات 

 بنسبةالترتيب الثاني  جاتّوالمتز فئةالمنزلية التقليدية التي ُتمليها عليها الظروف االسرية. و احتلت 
، و هي نسبة هامة، و ُتترجم هذه النسبة األهمية الدالة التي أضحت تحتلها شبكة (38.31)%

الفايسبوك، إذ برغم إنحسار الفسحة الزمنية لوقت الفراغ الذي ُيمّيز الجدول اليومي للسيدات 
صبح ممارسة سوسيوتقنية ( و ولوج شبكة الفايسبوك أnetworkingالمتزوجات، فإن التشبيك )

ُتعانق إستخدام الوسائط  جديدة اجتماعية أنماطداخل معيشهن اليومي، مما يعكس ظهور  تضمنةُم
االتصالية الجديدة و ُتموضعها داخل مساراتها بشكل روتيني و ُمكثف. و في الدراسة المسحية التي 

 المتحققة واإلشباعات للـفيسبوك اتالمتزوج تخدامحول اس نجادات عقله عليقام بها الباحث االردني 
 االجتماعي التواصل موقع على شخصي حسابيمتلكن  دراسته عينة( من % 65.5، وجد أن )منه

 .529فايسبوك و هي نسبة دالة أيضا

فإنهن األقل حضورا، إذ ُتشكل كال الفئتين حوالي  األرامل و المطلقاتو فيما يخص فئتي 
من العدد االجمالي ألفراد العينة. و يرجع ضعف حضور هاتين الفئتين و محدودية تفاعلهما  (10)%

و كذا الظروف والظواغط السيكولوجية  االجتماعية االختزاليةمع شبكات الفايسبوك على األرجح إلى 
 التي تعانيها هاتين الفئتين داخل المجتمع الجزائري.

 

 

 
                                                           

 دراسة منه، المتحققة واإلشباعات للفيسبوك األردنية الجامعات في العامالت استخدام. نجادات عقله علي 529
 .2014 ،(1)العدد ،(7) المجلد.االجتماعية للعلوم األردنية المجلة.مسحية
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 يوضح الحالة العائلية ألفراد العينة المدروس  (:09شكل رقم )

 

 يوضح الحالة المهنية ألفراد العينة المدروسة :07جدول رقم 

 الحالة المهنية التكرار النسبة المئوية

 ماكثة بالبيت 101 %27.44

 عاملة 69 %18.75

 طالبة     198 %53.80

 المجموع 368 %100
 

من أفراد العينة هن طالبات، فيما إحتلت الماكثات بالبيت ( 53.80يوّضح الجدول أن نسبة )%
 (.18.75%(، و جاءت فئة العامالت بالمرتبة األخيرة بنسبة )27.44%المرتبة الثانية بنسبة )

و يتضح لنا أن غالبية المبحوثات هن طالبات أي ينتمين من الناحية السوسيولوجية إلى الفئات 
تي تعد األكثر تفاعال مع تكنولوجيات االتصال الجديدة و األكثر الشبابية و الفئات المتعلمة و ال

حضورا في  شبكات التواصل االجتماعي، في حين يّقل حضور المرأة الماكثة بالبيت ، بحكم 
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إنشغاالتها اليومية و إضطالعها بتسيير األعباء المنزلية و تآكل حصص أوقات الفراغ لديها. كما تعد 
را ضمن الترتيب بحكم إرتباطها بساعات العمل و تحمّلها لرهان التوفيق فئة العامالت األقل حضو

بين العمل و الواجبات المنزلية، مما ال يترك لها هامشا كبيرا من وقت الفراغ الذي من الممكن أن 
 تسّتغله في إستخدام شبكات التواصل االجتماعي.

 يوضح الحالة المهنية ألفراد العينة المدروسة :10شكل رقم 

 

 

II-  الفيزيقي )المكاني( العمومي الفضاء محور حضور المرأة الجزائرية داخل 

 المرافق الحضرية المخصصة للنساء داخل مدينة المبحوثات يوضح وجود (:08جدول رقم )

المرافق الحضرية  وجود التكرار النسبة المئوية
المخصصة للنساء داخل 

 مدينة المبحوثات

 نعم 26 %92.93

 ال 342 %07.06

 المجموع  %100
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( ال 92.93من العينة االجمالية بنسبة )% ىيتجلى لنا من خالل الجدول أن الغالبية العظم
( من المبحوثات 07.06%تتوفر مدنها على مرافق حضرية مخصصة للنساء ، فيما رأى ما نسبته )

 أن مدنهن تتوفر على هذا نوع من المرافق.

المبحوثات ال تخالف توقعاتنا ، فالجزائر كسائر مجتمعات العالم ما من شك أن إجابات و 
الثالث تعاني بشكل عام من نقص محسوس في المرافق الحضرية ذات الطابع الترفيهي أو التربوية 
أو االجتماعي أو الثقافي، و بشكل أخص المرافق الحضرية التي يمكن أن تستوعب الفئات النسوية و 

و مفتوحا يحتضن أشكال ديناميكية من التفاعل و التثاقف و التواصل و تضمن لها فضاءا حيويا 
الترفيه، و يرجع ذلك إلى فشل اإلستراتيجيات العمرانية المتبعة من قبل السلطات العمومية و فشل 
سياسة التخطيط العمراني في تدبير االمكنة العمومية و تحويلها إلى منصات تعكس ثقافة عيش يومي 

أدوارها التأطيرية التي يمكن أن تسحب الفئات النسوية من الهوامش إلى المركز  متوازن وإضعاف
من منظور سيوسيولوجيا العمران. بالنسبة للفئة الضئيلة التي إرتأت وجود هذه المرافق ، فاألرجح 
أن هذا المرافق تابعة للقطاع الخاص و ال تكون متاحة الولوج للفئات النسوية من كل الطبقات 

 اعية خصوصا المحرومة.االجتم

 المرافق الحضرية المخصصة للنساء داخل مدينة المبحوثات يوضح وجود (:11شكل رقم )
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يوضح مدى صعوبة ولوج أفراد العينة إلى مختلف المرافق اإلجتماعية والترفيهية  ( :09جدول رقم )
 في مدينتهن

مختلف صعوبة ولوج أفراد العينة إلى  التكرار النسبة المئوية
المرافق اإلجتماعية والترفيهية و الخدماتية 

 في مدينتهن
 دائما 91 %24.72
    أحيانا 248 %67.39

 نادرا  19 %5.16

 مطلقا 10 %2.71

 المجموع 368 %100
 

يجدن صعوبة  في ولوج  أحيانا( 67.39%يشير الجدول إلى أن غالبية المبحوثات بنسبة )
( أنهن يصادفن 24.72المرافق اإلجتماعية والترفيهية في مدينتهن، فيما رأت ما نسبته )% مختلف 

ما  نادرا( الفئة التي رأت أنها 5.16، في حين جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة )%غالباهذه الصعوبة 
التي تصادف صعوبات في بلوغ و لوج هذا النوع من المرافق ، و في المرتبة االخيرة جاءت الفئة 

رأت أنها ال تصادف أي صعوبة في بلوغ المرافق االجتماعية و الترفيهية و الخدماتية بنسبة 
 ( و هي نسبة ضئيلة جدا.2.71)%

و تجدر اإلشارة إلى أنه على إعتبار أن الفضاء العمومي يضم بعدين جوهرين ، البعد المكاني 
مرافق العامة  و مراكز التسّوق و الساحات الفيزيائي و الذي يرتكز على المكّون العمومي و يّشمل ال

العمومية و الحدائق و مقرات العمل ، و بعد ميديائي تواصلي تشكله وسائط االعالم من خالل قدرتها 
على فتح و تدشين النقاش العمومي و تسليط الضوء على المسائل التي ينبغي أن تدخل إلى حيز 

أي العام. و تم طرح السؤال ضمن هذا المحور بغية اإلنتباه العمومي و كذا توجيهها لبوصلة الر
معرفة إذ ما كانت المرافق العمومية  تستوعب المرأة الجزائرية و تتيح لها حضورا و تمثيال عادال، 

 بإعتبار أن هذه المرافق تشكل بعدا أساسيا و جوهريا من أبعاد الفضاء العمومي.
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 أحيانالغالبية العظمى من المستجوبات تجدن من خالل التفاعل مع بيانات الجدول نستنتج أن ا
( صعوبات في ولوج المرافق اإلجتماعية والترفيهية و الخدماتية في 24.72)% دائما( و 67.39)%

مدينتهن على قلتها، و هو ما يترجم التناقضات و التشوهات السوسيوثقافية التي تؤثث هذا الفضاءات 
لدى الفئات الذكورية أن هذه المجاالت المكانية ذكورية داخل المجتمع الجزائري، إذ يسود التمثل 

بامتياز  ال تتحرك داخل حيزها إال هذه الفئات، ففضاء المرأة هو المنزل العائلي ، أما المرافق 
العمومية في الخارج فينبغي أن تقتصر على حضور الرجل ،و خروج المرأة إليها يخلق  تشنجات 

 ولوج الفئات النسائية إليها. مستبطنة و ظاهرة تعرقل من عملية

يوضح مدى صعوبة ولوج أفراد العينة إلى مختلف المرافق اإلجتماعية والترفيهية  ( :12شكل رقم )
 في مدينتهن
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يوضح العالقة بين السن ودرجة إحساس أفراد العينة باالستبعاد و الرفض  أثناء  (:10جدول رقم )

 تواجدهن في الفضاءات العامة

 6حرية عند درجة  15.63قد بلغت  المحسوبة 2كايتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن قيمة 
ناءا على ذلك ، و ب12.59والتي قدرت بـ:  المجدّولة 2كاوهي أكبر من قيمة  0.05ومستوى داللة 

يمكن القول أن لمتغير السن عالقة دالة بدرجة اإلحساس باالستبعاد والرفض أثناء التواجد داخل 
وهي أقل من مستوى  0.01الفضاءات العمومية وما يؤكد ذلك أيضا أن قيمة مستوى المعنوية هي 

 وبالتالي تأكيد وجود العالقة. 0.05الداللة 

   اإلحساس   

         

    باالستبعاد 

  والرفض
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سنة( من أفراد العينة بنسبة تقدر بـ 28-18الفئة العمرية )و نلحظ من خالل الجدول أن 
ما بنوع من االستعباد و الرفض أثناء تواجدها في الفضاءات العامة  غالبا( هي التي تحس56.25)%

سنة( و التي تشكل ما نسبته  48-38، على النقيض من ذلك ، الفئة العمرية التي تمتد من )
إحساسا باالستعباد و الرفض أثناء تواجدها في الفضاءات ( من المبحوثات هي األقل 16.03)%

العامة، األمر الذي يعكس حقيقة أن عامل السن له تأثير دال و ملموس على ديناميات استعباد و 
 رفض الشرائح النسوية أثناء تواجدها في الفضاءات العامة من قبل الفئات الذكورية.

ور و تواجد المرأة ضمن مختلف تضاريس و يعد اإلحساس بالرفض و اإلستبعاد تجاه حض
المرافق الحضرية أحد المؤشرات التي تعّزز فرضية تمّلك الفضاءات العمومية المكانية و إعادة 
ترتيب نسيجها من قبل الفئات الذكورية داخل المجتمع الجزائري و إستبطانها لها كفئات ذكورية 

بعاد المكانية للفضاء العمومي ليست مجرد حصرية ال تقبل وجود المرأة و حركيتها فيها ، فاأل
تجسيدات معيارية ، بل هي ترجمة هندسية لثقافة محددة و نظام عالئقي و قيمي و تمثالت اجتماعية 
سائدة و ظابطة آلليات الحضور و التمظهر داخل هذا الفضاء. ضمن هذا المنحى، فإن األنساق 

ي اتجاه تغليب القطيعة مع مكونها األنثوي و الحضرية المشكلة للفضاء العمومي الجزائر تسير ف
 إنتهاج اإلقصاء الرمزي و المعنوي للفئات النسوية و دفعهن إلى الهوامش و الفضاءات الحميمية.  

و في سياق نتائج الجدول ، رأينا أنه كلما إرتفع سن الفئات النسائية كلما قل استعبادها و رفض 
لفئات الذكورية ، إذ أن عامل السن يعتبر متغيرا تفسيريا تواجدها في الفضاءات العامة من قبل ا

مهما، و مّرد ذلك إلى أن المجتمع الجزائري مجتمع يتنازعه إتجاهين ، إتجاه حداثي و إتجاه تقليدي ، 
إذ ال تزال هيكلية المجتمع الجزائري مبنية على جملة من النواظم و الموروثات الرمزية و القيمية و 

دية، و منها إحترام الفئة العمرية األكبر سنا، حيث أن السن متغير سوسيولوجي دال و السلوكية التقلي
و نسق توزيع األدوار و اإلستئثار باإلحترام و  مهم، إذ أن هرمية المجتمع الجزائري و دينامياتها 

درجة بالتالي نخرج بإستنتاج أن سن الفئات النسائية يحدد  التقدير ال تزال مشروطة بالسن ، و
 إستبعادها و رفضها من الفضاءات العمومية الفيزيقية داخل المجتمع الجزائري.
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يوضح العالقة بين السن ودرجة إحساس أفراد العينة باالستبعاد و الرفض  أثناء  (:13شكل رقم )
 تواجدهن في الفضاءات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح العالقة بين السن و مدى مواجهة أفراد العينة لظاهرة التحرش اللفظي و  (:11جدول رقم )
 المضايقات  داخل مختلف الفضاءات العامة التي يتواجدن بداخلها
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 6حرية عند درجة  83.69قد بلغت  المحسوبة 2كايتبين لنا من خالل الجدول أن قيمة 
ومنه يمكن القول  12.59والتي قدرت بـ:  المجدّولة 2كاوهي أكبر من قيمة  0.05ومستوى داللة 

أن لمتغير السن عالقة  دالة بالتعرض للتحرش اللفظي و المضايقات داخل مختلف الفضاءات العامة 
و ما  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.00وما يؤكد ذلك أيضا أن قيمة مستوى المعنوية هي 

 وجود العالقة. هذا ما يؤكد

سنة( من أفراد العينة بنسبة تقدر بـ 28-18حيث نلحظ من خالل الجدول أن الفئة العمرية )
( هي األقل تعرضا  للتحرش اللفظي و المضايقات داخل مختلف الفضاءات العامة ، في 56.25)%

سنة( و التي تشكل ما نسبته  48-38مقابل من ذلك ، نلحظ أن الفئة العمرية التي تمتد من )
من المستجوبات هي األقل تعرضا  للتحرش اللفظي أو المضايقات داخل مختلف  (16.03)%

الفضاءات العامة ، مما يدلل على وجود عالقة دالة بين الّسن كمتغير  و بين التعّرض لظاهرة 
التحرش اللفظي و المضايقات ، إذ كلما إرتفع السن قّلت نسبة و درجة التحرش اللفظي و التعرض 

 بل الفئات الذكورية.للمضايقات من ق
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و تعبر نتائج الجدول قبل كل شيء عن أحد المؤشرات الدالة على المنحى الواعي و الغير 
الواعي السائد داخل المجتمع الجزائري و الذي يستهدف استبعاد كل معالم األنوثة عن الفضاء 

طنيتها، و تتعدد العمومي و حرمان الفئات النسوية منه، مما يفقد هذه الفضاءات عموميتها وموا
مظاهر التحرش اللفظي من إطالق النكات والتعليقات البذئية والتلميحات غير األخالقية ، و تترتب 
عليها نتائج نفسية ال يمكن اإلستهانة بها، حيث يترك هذا النوع من السلوك الشعور باإلهانة خصوصا 

مان و القبول المجتمعي و ، والمضايقة ، والمس بالذات، و يخلق تراجع الشعور باألمن واأل
اإلعتراف، و يجبرهن على الدخول في دائرة الصمت و التهميش ، و هذا ما يتجلي لنا من خالل 
إجابات المبحوثات. و في المحصلة تعد ظاهرة المضايقات و التحرش اللفظي و الرمزي أحد 

لشرائح النسوية إلى البحث التجسيدات المادية لألعطاب التي تطال المجتمع الجزائري و التي تدفع با
 عن فضاءات بديلة أكثر أمنا و أكثر إستيعابا لهن و لكياناتهن الرمزية.

يمارس تأثيرا ملموسا و داال على ظاهرة  متغير الّسنو بالرجوع لنتائج الجدول نستخلص أن 
ن تعرّض الشرائح النسوية للتحرش اللفظي أو المضايقات داخل مختلف الفضاءات العامة، إذ أ

( للمجتمع الجزائري يربط مفهوم السن بالنضج و التوقير collective imaginaryالمخيال الرمزي )
و التقدير و اإلحترام ، و هو ما يقع ضمن ما توارثه المجتمع الجزائري من قيم و تمثالت تعتبر 

ن زاد (، حيث كلما زاد الّسrecognition( و اإلعتراف )esteemالّسن عامل مستجلبا للتقدير )
التقدير ، خصوصا في ظل النسق العائلي القّرابي و نظام األسر الممتدة أو الشاملة و النمط الثقافي 
الذي ينتج عنهما، و الذي ال يزال يسود المجتمع الجزائري و ال يزال ثابتا بصورة من الصور، و 

و المضايقات داخل  بالتالي فإن الشرائح النسوية األصغر سنا هي األكثر تعرضا للتحرش اللفظي
 مختلف الفضاءات العامة، و األكبر سنا هي األكثر توقيرا و تقديرا.

 

 

 

يوضح العالقة بين السن و مدى مواجهة أفراد العينة لظاهرة التحرش اللفظي و  (:14شكل رقم )
 المضايقات  داخل مختلف الفضاءات العامة التي يتواجدن بداخلها
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 الخاص المنزلي الفضاء من الخروج عند العينة أفراد إحساس مدى يوضح  (:12) رقم جدول

 خاص عام فضاء إلى خرجن قد أنهن العمل بمقر اإللتحاق أو اليومية الحياتية األنشطة لممارسة
 الذكورية بالفئات

الخروج من الفضاء المنزلي عند إحساس أفراد العينة 
 اإللتحاق أو اليومية الحياتية لممارسة األنشطة الخاص

إلى فضاء عام خاص  العمل أنهن قد خرجن بمقر
  بالفئات الذكورية

 النسبة المئوية التكرار 

 68.20% 251 ال

 31.79% 117  نعم

( ترى أنه 68.20%يتضح لنا من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة محل الدراسة بنسبة )
 من خرجت قد بأنها تحس الالعمل  بمقرات إلتحاقها أو اليومية الحياتية األنشطة بخروجها لممارسة

الذكورية، بينما يتمثل ما نسبته  بالفئات خاص عام فضاء إلى بها الخاص الداخلي المنزلي الفضاء
( من المبحوثات الفضاء المنزلي كفضاء خاص و الفضاءات العامة كمقرات العمل %31.79)

 كفضاءات خاصة بالفئات الذكورية.

( من 68.20%نسبة جد معتبرة ) ال تتمثلتعكس بيانات الجدول مؤشرات إيجابية نوعا ما إذ 
مبحوثاتنا الفضاءات العامة كفضاءات ذكورية حصرية ، حيت يقوم المجتمع الجزائري على 

وإستنادا لهذه التمثالت  التصورات الثنائية الرجل/المرأة، الحميمي/ العمومي، الداخلي/الخارجي ،
العائلي فالمرأة ترتبط بالسكون و الحميمية و  أو المنزلي الفضاء هو الطبيعي و المثالي المرأة مكان
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معاني الشرف و الحرمة و الستر و عدم البروز في األمكنة العمومية، بينما تخضع الفضاءات العامة 
الفضاءات العامة الخارجية لتدبير الرجل و إمالءاته و سطوته ، و ال شك أن هذه التمثالت تهّدد دور 

 الحياتية و تعددية التفاعل االجتماعي.  األنشطة كوسائط لتبلّور المعيش اليومي و ممارسة

على صعيد اخر، التزال هذه التمثالت الرمزية سائدة لدى جزء من الشرائح النسائية داخل 
 الفضاء بالفعلالمبحوثات أنهن يتمثلن  من( 31.79)% نسبته المجتمع الجزائري، حيث أفاد ما

 .الذكورية بالفئات خاصة هي فضاءات العامة أن الفضاءات و خاص كفضاء المنزلي

 لممارسة الخاص المنزلي الفضاء من الخروج عند العينة أفراد إحساس مدى يوضح  (:15) رقم شكل
 الذكورية بالفئات خاص عام فضاء إلى خرجن قد أنهن العمل بمقر اإللتحاق أو اليومية الحياتية األنشطة

 
 

 

 

 

 

 

 

III - الوسائطي العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضور محور 

 الجزائرية االعالم لوسائل العينة أفراد مشاهدة يوضح كثافة (:13جدول رقم )
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كثافة مشاهدة أفراد العينة  التكرار النسبة المئوية
 الجزائرية االعالم لوسائل

 دائما 141 %38.31

 أحيانا 207 %56.25

 نادرا 20 %5.43

 مطلقا 00 %00

 المجموع 368 %100

 وسائل أحيانا( تشاهد 56.25%يبين لنا الجدول أن النسبة األعلى من المبحوثات بمقدار )
، دائما( من أفراد العينة وسائل االعالم الجزائرية 38.31%الجزائرية، في حين تشاهد نسبة ) االعالم
 ما يشاهدن وسائل االعالم الجزائرية. نادرا( من المبحوثات 5.43%بينما  )

 االعالم وسائل دائماو  أحيانامن المبحوثات يشاهدن  (94.56)نالحظ أن النسبة الغالبة 
الجزائرية، و بالمجمل نستنتج أن وسائل االعالم التقليدية رغم المنافسة الحادة التي تلقاها من وسائط 

ره هذه الوسائط البديلة من مرونة و تفاعلية و انفتاح ، إال أن وسائل االعالم االعالم الجديد و ما توّف
في بعدها التقليدي ال تزال حاضرة ضمن المشهد اليومي ألفراد المجتمع الجزائري و التزال تستأثر 

 بحصة معتبرة من تضاريس المعيش اليومي للجزائريين.

وسائل االعالم التقليدية  وسائل االعالم الجديدة  و بالتأكيد تعكس نتائج الجدول أن العالقة بين
هي عالقة ديناميكية و مركبة و متعددة األبعاد تتسم بالتجاذب و التنافس ، و ليست عالقة خطية 
ميكانيكية بحيث بمجرد ظهور وسائط اإلتصال الجديدة فإن ذللك يدفع إلى إندثار وسائط االعالم 

 مرتبطة جديدة و ثورية، و ممارسات إعالمية م من إنبالج ظواهرالكالسيكية و تحييدها جانبا،فالبرغ
ألن يكون أكثر تعددية و تنوعا  في مجمله أقرب اإلعالمي المشهد إال أن أساس بالفورة التكنولوجية،

 و ثراءا و أكثر إستيعابا ألشكال مختلفة من االعالم التقليدي و االعالم الجديد.

 الجزائرية االعالم لوسائل العينة أفراد مشاهدة يوضح كثافة (:16شكل رقم )
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 تهم التي المشاغل أو للمسائل الجزائرية االعالم وسائل مدى تغطية يوضح (:14)جدول رقم 

    العينة أفراد واقع  تالمس و

 الجزائرية االعالم وسائل تغطية
 و تهم التي المشاغل أو للمسائل
    العينة أفراد واقع  تالمس

 النسبة المئوية  التكرار 

 %7.88 29  اوافق

 %11.14 41 محايد

 %80.97 298 ال أوافق

 %100 368 المجموع

على معطى أن يوافقون  ال( من أفراد عينتنا %80.97تشير البيانات االحصائية للجدول أن )
إلتزم واقعهم ، في حين   تالمس و تهمهم التي المشاغل أو تغطي المسائل الجزائرية االعالم وسائل

 االعالم وسائل ( من المبحوثات أن%7.88، بينما رأى )الحياد( من المبحوثات موقف 11.14%)
 واقعهم.  تالمس و تهمهم التي المشاغل أو المسائل تغطي الجزائرية

-technoرمزي )-و ينبغي لنا إدراك حقيقة أن وسائط االعالم الزالت الميكانزم التقنو
symbolic mechanism بإستطاعته تشكيل الفضاء العمومي و إذكاء النقاش العمومي حول ( الذي

قضايا الشأن العام و تسليط دائرة الضوء و إبراز المسائل التي ينبغي أن تكون ضمن دائرة أجندة 
العمومي الوسائطي. و   االهتمام العمومي، إذا أن وسائل االعالم هي الحامل الذي يحتضن الفضاء

 المشاغل أو الجزائرية ال تغطي المسائل االعالم تي يعكسها الجدول أن وسائلنستنتج من البيانات ال
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المبحوثات، و بالتالي فالمرأة الجزائرية مقصاة إلى حد دال و محسوس من  واقع تالمس و تهم التي
الفضاء العمومي الوسائطي. و هناك مؤشران يدلاّلن على حضور المرأة بشكل عام داخل هذه النوع 

ات العمومية ، المؤشر األول هو حضور المرأة في مختلف البرامج االعالمية كقائم من الفضاء
باالتصال و كفاعل اعالمي، و المؤشر الثاني و الذي يعد أكثر أهمية و داللة ،و هو حضور المرأة 

 كموضوع و كمضمون داخل الحيز البرامجي لوسائل االعالم.

عربي قد فشل في توجيه أنظار الرأي العام إلى أن اإلعالم ال Raadو أظهرت دراسة الباحثة 
قضايا المرأة العربية و متاعبها و ما تتعرض له من عنف مادي و رمزي في مجتمعها ، ومن زاوية 
المرأة كقائم باإلتصال ، أو من الناحية المهنية ،  فقد أشارت الباحثة إلى إن عدد النساء المشتغالت 

أن السياق المهني اإلعالمي النسوي زلق جدا و  نوعا ما، كمابقطاع اإلعالم و الصحفيات محدود 
 . 530شاق و محفوف بالمصاعب والتهديدات

و في الدراسة التي أجرتها الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان بالتنسيق مع مرصد االعالم في 
، أين قامت بتحليل  2015( في فيفري Mena Media Monitoringشمال افريقيا والشرق االوسط )

محتوى عينة من البرامج التلفزيونية واإلذاعية ، وخلّصت الدراسة إلى أن حضورالمرأة الجزائرية 
كقائم باالتصال أو ، في اإلعالم السمعي والمرئي ضعيف كما و كيفيا، و أن تمثيل المرأة الجزائرية 

تلف البرامج  أو كمتحدث بناء على الخبرة الشخصية كفرد في المجتمع أو كخبير يدلي برأيه في مخ
يحتل مساحة ضيقة جدا مقارنة بتلك التي تمنح للرجل في وسائل  ،أو كمعّلق على األحداث الراهنة

االعالم الجزائرية. و كشفت ذات الدراسة أن المرأة كموضوع إعالمي و كشخصية اعالمية ال تمثل 
( التي تتناولها وسائل االعالم السمعية البصرية ، و واحدا 1/5إال واحدا على خمسة من الشخصيات)

( في اإلذاعات. كما أن المحتويات االعالمية الموجهة للمسائل النسائية ال تشكل إأل 1/7على سبعة )
في المئة من البرامج االعالمية في وسائل االعالم السمعية البصرية، كما أن اإلنتاجات  2.7

مرة عن تلك الخاصة بالرجال، زيادة على أن التركيز  37ء تقل بحوالي اإلعالمية الخاصة بالنسا
 .531في المئة 10عليهن في المواضيع السياسية واالقتصادية ال يتجاوز 

                                                           
530

 Raad, Nada .Is Middle East Media Turning a Blind Eye to Women’s Plight? The Daily 

Star.July, 2004. 
531

   Mena Media Monitoring. Image de femmes dans les médias algériens.  Août 31, 2015    [En 

ligne]  http://menamediamonitoring.com/fr/2015/08/31/image-des-femmes-dans-les-medias-

algeriens/ (consulté le 13 octobre 2017)  

http://menamediamonitoring.com/fr/2015/08/31/image-des-femmes-dans-les-medias-algeriens/
http://menamediamonitoring.com/fr/2015/08/31/image-des-femmes-dans-les-medias-algeriens/
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 أفراد واقع  تالمس و تهم التي المشاغل أو للمسائل الجزائرية االعالم وسائل مدى تغطية يوضح (:17)رقم  شكل
 العينة

 
 مشاغل لمعالجة كافية لمساحات الجزائرية االعالم وسائل مدى تخصيص يوضح (:15) رقم جدول

 أبعادها كل في العينة أفراد

 الجزائرية االعالم وسائل تخصيص
 مشاغل لمعالجة كافية لمساحات
 أبعادها كل في أفراالعينة

 النسبة المئوية  التكرار 

 %7.80 29  اوافق

 %9.51 35 محايد

 %82.60 304 اوافق ال

 %100 368 المجموع

    

 ال الجزائرية االعالم ( أن وسائل%82.60ترى الغالبية العظمة من المبحوثات بنسبة )
أبعادها، في حين إتخذت ما نسبته  كل في العينة أفراد مشاغل لمعالجة كافية تخصص مساحات

وسائل االعالم ( من المبحوثات أن %7.80( من أفراد العينة موقف الحياد، بينما رأت )9.51%)
 مشاغلهن. لمعالجة كافية الجزائية تخصص بالفعل مساحات

الحقيقي في وسائل االعالم  الوضع على و تعكس نسب اإلجابات نتائج متوقعة، إذ أن الوقوف
الجزائرية و شبكتها البرامجية يكشف لنا تهميش القضايا و المسائل التي تهم الشرائح النسائية و 
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 الواقع يتناول مايهم المرأة الجزائرية و الفشل في مواكبة الذي إلعالميا المحتوى ضعف تعزيز
 المرأة تعانيها التي الفعلية التحدياٌت المعالجة االعالمية الحقيقي الذي يواجهها ، إذ تغيب عن

 الجزائرية.

و رغم أن النساء يمثّلن تقريبا نصف المشتغلين في قطاع اإلعالم في الجزائر ، لكن هذا لم يتح 
لهن ظهورا وحضورا يتناسب مع تواجدهن المهني في القطاع،إذ التزال المرأة الجزائرية غير ممثَّلة 

ة للفئات النسائية البرامج و المحتويات االعالمية الموجه أن حيثفي اإلعالم بشكل جيد كّمًا ونوعًا، 
من أنه بالرغم  Gallagherو قد بينت الكثير من الدراسات و منها دراسة  تحتل مساحة ضئيلة جدا.

زيادة محسوسة في عدد النساء المشتغالت بقطاع اإلعالم و الصحافة في الشرق األوسط وشمال 
قضايا داخل الوسائط أفريقيا ، فإن هذه الزيادة ال تعكس أي تحسن في تمثيل و حضور المرأة و 

بالبرامج و المحتويات التي  المتعلق اإلعالمي المحتوى منسوب رفع و يبقى رهان .532اإلعالمية
 بين التوازن من نوع سيحقق كسب هذا الرهان تخاطب المرأة الجزائرية مطروحا بإلحاحية، بحيث

  المضامين التي تقدم للفئات النسوية و للفئات الرجالية.

في  Su Young Choi & Younghan Choفي السياق ذاته، أشارت الباحثتان الكوريتان 
 الالإعتراف و( marginalization) التهميش تعاني من التي دراستهما إلى أن الفئات االجتماعية

 المشهد هذه الفئات عن الذي يتجسد بشكل جلي في غياب و( social unrecognition) المجتمعي
سمي و عدم تمتعتها بقسط كاف من التغطية الميديائية لمشاغلها، يدفع بها للبحث عن الر االعالمي

 .533( و موازية لطرح هذه الشواغلalternative spacesفضاءات بديلة )

 

 مشاغل لمعالجة كافية لمساحات الجزائرية االعالم وسائل مدى تخصيص يوضح (:18) رقم شكل
 أبعادها كل في العينة أفراد

                                                           
532

 Gallagher, Margaret.Women, Media and Democratic Society: In Pursuit of Rights and 

Freedoms. United Nations.2002. 
533

 Su Young Choi & Younghan Cho.Generating Counter-Public Spheres Through Social Media: 

Two Social Movements in Neoliberalised South Korea.Javnost - The Public, 24:1.2017.pp.15-33. 
533

 Downey John & Natalie Fenton.New Media,Counter Publicity and the Public Sphere. New 

Media & Society 5 (2).2003.pp.185–202 
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 و موضوعي نحو على المرأة لقضايا الجزائرية االعالم وسائل تناول مدى (:16) رقم جدول
 العينة أفراد نظر وجهة من متوازن

 المرأة لقضايا الجزائرية االعالم وسائل تناول
 وجهة من متوازن و موضوعي نحو على
 العينة أفراد نظر

 النسبة المئوية  التكرار 

 %5.16 19  اوافق

 %8.15 30 محايد

 %86.68 319 اوافق ال

 %100 368 المجموع

      

( ترى بأن %86.68يتضح من الجدول أعاله أن الغالبية من أفراد العينة المدروسة بنسبة )
، في حين لزم ما  متوازن و موضوعي نحو على المرأة لم تتناول قضايا الجزائرية االعالم وسائل

 االعالم ( من العينة على أن وسائل%5.16وافق )( من المبحوثات بالحياد ، و %8.15نسبته )
 أبعادها.  كل مشاغلهن في لمعالجة كافية تخصص مساحات الجزائرية

 و يعكس إقتناع أغلبية المبحوثات بعدم موضوعية و التوازن معالجة و سائل االعالم الجزائرية
االعالم الجزائري منصفا تجاه حقيقة ال يمكن تجاوزها أو اإللتفاف عليها،حيث لم يكن  المرأة لقضايا

قضايا المرأة ، إذ يطغى التناول السطحي و اإلستعجالي للقضايا النسائية على حساب التعمق و 
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التناول الرصين و المتوازن و الموضوعي الذي يتغافل على مدى تعقيد و تعقد هذا النوع من القضايا 
 اإلعالم المستهلكة، إضافة إلى أن وسائلالخطابات البالية و  إنتاج نفس المصيرية و يعيد إعادة

للقضايا الجدلية و الشائكة التي تدور حول حقوق المرأة  كثيرة تتجنب التعرض أحيان في الجزائرية
 المرأة بتواجد االعتراف ضمنيا الجزائرية و افاقها و تطلعاتها و طموحاتها المشروعة ، بل ترفض

 الجتماعي و السياسي.التأثير الثقافي و ا ضمان مساقات  الفعلي

فباإلضافة إلى محدودية مساحات التناول االعالمي من االساس ،فوق ذلك يفتقر هذا التناول 
و سلسلة التغيرات التي  الجزائرية المرأة بوضعية المرتبطة المجتمعية للقدرة على مواكبة التطورات

عالم الجزائرية فسح مساحات تعيشها هذه االخيرة و تتفاعل معها، لذلك فمن ينبغي على وسائل اال
 قضايا عن التعبير على كفاءة و قدرة األكثر هن النساء أن أوسع لالعالميات خصوصا على اعتبار

 الوعي زيادة في حيويًا دورًا يلعبن أن ويمكن النساء بصورة متوازنة و موضوعية، من غيرهن
 و التمكين للمرأة الجزائرية داخل مجتمعها. المجتمعي

 من متوازن و موضوعي نحو على المرأة لقضايا الجزائرية االعالم وسائل تناول مدى (:19) رقم شكل
 العينة أفراد نظر وجهة

 
 

 المراة عن نمطية و سلبية لنظرة الجزائرية االعالم وسائل مدى تكريس (:17) رقم جدول
 المجتمع في تأثيره و فاعليته نفس لها للرجل أساسي كشريك دورها عن تفصلها  الجزائرية
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 المراة عن نمطية و سلبية لنظرة الجزائرية االعالم وسائل تكريس
 نفس لها للرجل أساسي كشريك دورها عن تفصلها  الجزائرية

   المجتمع في تأثيره و فاعليته

 

النسبة  التكرار 
 المئوية 

 %83.42 307  اوافق

 07.60% 28 محايد

 %8.96 39 اوافق ال

 %100 368 المجموع

  

 االعالم ( من أفراد العينة المدروسة موافقتهن على معطى أن وسائل%83.42أبدت )
 أساسي كشريك دورها عن تفصلها  الجزائرية المراة عن نمطية و سلبية لنظرة الجزائرية تكرس

( من العينة المبحوثة تأييد %8.96، في حين رفضت )  المجتمع في تأثيره و فاعليته نفس لها للرجل
 ( موقف الحياد.07.60%المعطى، بينما اختارت نسبة )هذا 

و يبدو جليا من خالل نتائج الجدول أن اإلقتناع يسود لدى معظم أفراد عينة الدراسة بأن 
و تبرزها كعنصر غير   الجزائرية المراة عن منّمطة و سلبية تقّدم نظرة الجزائرية االعالم وسائل

حضور المرأة داخل وسائط اإلعالم في الجزائر  قد تم  فاعل و تابع، و مع أن إشكالية تمثيل و
تناولها بشكل محدود، إال أن اإلنطباع الحاضر بقوة ، والذي تدعمه الدراسات اإلمبريقية في المجال، 
هو هينمة الصور النمطية الذكورية حول المرأة داخل وسائل اإلعالم ،و عدم وصول صوتها للفضاء 

 (.large public sphereالعمومي الواسع )

 منظومة ثقافية و اجتماعية و رمزية فوسائل اإلعالم ال تشتغل ضمن فراغ و إنما تشتغل ضمن
 اإلعالم مخرجات صياغةتأثيرًا وسطوة كبيرة في تام و تمارس  في تجانس تعمل متشابكة و مرّكبة

(media outputs و كيفيات معالجته لقضايا المرأة و التفاعل معها و إنتاج صور ) و اعادة انتاج
 تمثالت رمزية تعكس التصورات الثقافية و االجتماعية السائدة في المجتمع.
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 تنسجم االعالمية منظوماتنا كل و بالمجمل فإن الصور المنّمطة و الكليشيهات التي تسري داخل
مع المسّتبطنة التي تسود المجت التمّثالت التقليدية و التصورات خّلد في يدور ما بشكل حميمي مع

 الجزائري و تغذي متّخيله الرمزي و وعيه االنثروبولوجي الجمعي، ذلك أنه من المعلوم أن وسائل
النسق السوسيوالثقافي  برامجها و مضامينها و رسائلها مع تخضع و تتماهي في ما عادة اإلعالم
 المفاهيم الصور و تغدو أدوات رمزية تقوم بإعادة إنتاج و ترسيخ وبالتالي المجتمع، في المهيمن

 لألنثى. المجتمعي الذكورية و تفعيل التنميط بالمرأة و بالتالي ترسيخ العقلية المرتبطة المجتمعية

و التي قاربت فيها ظاهرة لجوء الفئات النسائية  Traversو في دراسة الباحثة األمريكية 
ائل اإلعالم لتشكيل فضاءات عمومية هامشية نسائية داخل الفضاء السيبراني كنتيجة لفشل وس

في جل المجتمعات، في التفاعل مع موضوع المرأة بشكل منصف، حيث أشارت إلى النسق  الرسمية
 إلنتاجها وهو المعيد للقيم الثقافية التقليدية التي تقصي المرأة و تستبعدها، اإلعالمي هو النسق المنتج
 . 534وظائفه تقييم وإعادة تأهيله باستمرار، مما يتطلب إعادة

 تفصلها  الجزائرية المراة عن نمطية و سلبية لنظرة الجزائرية االعالم وسائل مدى تكريس (:20) رقمشكل 
 المجتمع في تأثيره و فاعليته نفس لها للرجل أساسي كشريك دورها عن

 
 

 

ليات التي يتمكن من خاللها أفراد العينة من التفاعل مدى توفراآل يمثل(: 18) رقم جدول
 البرامج أو المحتويات االعالمية التي تتناول المشاغل النسائيةالمباشر مع 

                                                           
534

 Travers, Ann. Parallel Subaltern Feminist Counterpublics in Cyberspace.Sociological 

Perspectives. Volume 46, No. 2.2003.pp.223-237 
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ليات التي تتمكن من خاللها أفراد العينة من التفاعل توفراآل
المباشر مع البرامج أو المحتويات االعالمية التي تتناول المشاغل 

 النسائية  

 النسبة المئوية التكرار 

 %18.20 67 نعم 

 %81.79 301 ال 

 %100 368 المجموع

( أنه ال توجد آليات تمكنها من التفاعل المباشر %81.79و رأت الغالبية من العينة المدروسة )
( من %18.20مع البرامج أو المحتويات االعالمية التي تتناول المشاغل النسائية ، في حين إرتأت )

 المبحوثات بوجود هذه اآلليات.

( التي تتيحها وسائط االعالم feedback)و يعكس الجدول اليات التفاعل و رجع الصدى 
التقليدي الجماهيري من الواحد إلى  االتصال التقليدية لجمهورها، إذ تتبنى هذه الوسائط نموذج

 ( أي تكون فرصة الملتقي في إرجاع الصدى و التفاعل معfrom one-to-manyالمجموعة )
 علىت، حيث تفتقر هذه الوسائط للقدرة اإلعالمية محدودة جدا أو منعدمة في أغلب الحاال المحتويات

يعيق   بين المرسل و المستقبل، بسب نمطها الشاقولي األفقي الذي والفوري المباشر التفاعل
المتلقي و يجعله في موقف سالب و خاضع لتدفق المحتوى االعالمي األحادي  من قبل اإلستجابة

العملية االعالمية و ال في تحديد المحتوى الذي يريد  منظومة في التحكم االتجاه ، كما ال يمكن للفرد
 أن يشاهده و ال في زمنية البث و ال يمكنه تخزين و استرجاع ما يتلقى.

 

 

 

 

 

ليات التي يتمكن من خاللها أفراد العينة من التفاعل المباشر مع مدى توفرا آل يمثل(: 21) رقم شكل
 المشاغل النسائيةالبرامج أو المحتويات االعالمية التي تتناول 
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و تتيح وسائل االعالم التقليدية فرص محدودا جدا للمتلقي للتفاعل معها، و من بين األقنية و 

 أو االذاعية البرامج مع المباشر ( نذكر التواصلfeedbackاالليات التي تسمع برجع الصدى )
 التي المسائل تحديد بغية للجمهور القتراحات المجال ، فتح الهاتفي االتصال طريق عن التلفزيونية

 المكتوبة. للصحف بالنسبة القراء معالجتها و بريد البرامج مختلف على ينبغي

 النسائية المشاغل تتناول التي االعالمية المحتوياتآليات التفاعل المباشر مع  (:19) رقم جدول

 النسبة المئوية التكرار البرامج مع المباشر التفاعل آليات

 عن التلفزيونية أو االذاعية البرامج مع المباشر التواصل
   الهاتفي االتصال طريق

 

43 

64.17% 

 المسائل تحديد بغية للجمهور القتراحات المجال فتح
 معالجتها البرامج مختلف على ينبغي التي

24 %35.82 

 %00 00 الورقية للصحف بالنسبة القراء بريد

 %00 00 اليات أخرى 

 %100 67 المجموع

 

يترجم الجدول خيارات الفئة التي إرتأت وجود آليات تمكنها من التفاعل المباشر مع البرامج أو 
فردا من العينة ، حيث حل خيار  67المحتويات االعالمية التي تتناول المشاغل النسائية و التي تشمل 

المرتبة األولى و  يالهاتف االتصال طريق عن التلفزيونية أو االذاعية البرامج مع المباشر التواصل
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 القتراحات المجال ( من إجابات هذه الفئة، في حين إحّتل خيار فتح%64.17حصل على نسبة )
معالجتها على المرتبة الثانية بنسبة  البرامج مختلف على ينبغي التي المسائل تحديد بغية للجمهور

 أي نسبة.الورقية على  للصحف بالنسبة القراء (. و لم يحصل خيار بريد%35.82)

فغالبا ما يكون عن طريق االتصال  التلفزيونية أو االذاعية البرامج مع المباشر بالنسبة للتواصل
الهاتفي او المباشر و أحيانا عن طريق التواصل النصي ، و تعد هذه االلية األكثر شيوعا في سياق 

 القتراحات المجال فتح االعالم التقليدي و هذا ما انعكس في اجابات المبحوثات، كما يتم أحيانا
يريد  التي المواضيع تحديد بغية للجمهور عن طريق التصويت االلكتروني او ارسال الرسائل،

 الجمهور من وسائل االعالم أن تعالجها و تعد هذه االلية أقل شيوعا.

الورقية لم يحصل على أي خيار و  للصحف بالنسبة القراء و نلحظ من الجدول أن خيار بريد
ذلك راجع لضعف توزيع و مقروئية الصحف المكتوبة أساسا و تراجع حضورها داخل المشهد 
االعالمي الجزائري، إذ نستنتج أن أفراد العينة المدروسة ال يقرأن الصحف أساسا و ال يتفاعلن 

 معها. 

 النسائية المشاغل تتناول التي االعالمية المحتويات مع المباشر التفاعل آليات (:19) رقم شكل

 
 

 

 

IV -  : محور الولوج لشبكة الفايسبوك و اإلنضمام للمجموعة الفايسبوكية 
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الضرورية للمبحوثات  للولوج لشبكات  التكنولوجية مدى توفر المستلزمات (:20) رقم جدول
 التواصل االجتماعي

لشبكات الضرورية للولوج  التكنولوجية توفر المستلزمات
 التواصل االجتماعي

النسبة  التكرار 
 المئوية

 %94.83 349 نعم 

 %5.16 19 ال 

 %100 368 المجموع

 الضرروية التكنولوجية ( من المبحوثات تتوفر لهن االدوات%94.83يوضح لنا الجدول أن )
( من المبحوثاتصعوبات في الولوج %5.16االجتماعي، في حين تواجه ) التواصل لشبكات للولوج

 لهذه الشبكات. 

يملكون المستلزمات  %(94.83)و يشير لنا الجدول إلى أن الغالبية العظمي من مبحوثتنا 
االجتماعي و  التواصل الضروية التي تمكنهم من الولوج لالنترنت بشكل عام و االنحراط في شبكات

 ( بشكل خاص. web 2.0) 2.0تطبيقات الويب 

و ( gender digital divide) الجندرية الرقمية بالفجوة ما سبق و أن أشرنا فإن ما يعرفو ك
 لتكنولوجيات نفاذهن كذا و لالنترنت النساء ولوج مجال في التفاوت التي تدل على جوانب و أبعاد

 التقنية بفعالية ال يزال ذو تأثير دال و بارز ، و يعد إمتالك األدوات واستخدامها الجديدة االتصال
( و أحد access conditions( من شروط النفاذ )preconditionاإلنترنت شرطا قبليا ) مع والربط

( و يستعمل كمؤشر للداللة على مدى هذا النوع من digital disparityأبعاد التفاوت الرقمي )
أبرز  أحد (access to digital tools) التفاوت ، حيث تعد صعوبة الوصول لألدوات التقنية 

 النسوية الجندرية في دول العالم الثالث خصوصا، و التي تقصي الفئات الرقمية العوامل خلف الفجوة
 (.digital inclusionو تحول دون إندماجهن رقميا )

و تشمل المستلزمات التكنولوجية للربط مع االنترنت و الولوج شبكات التواصل االجتماعي و 
( و اللوحات االلكترونية smartphonesعي الهواتف الذكية )مختلف تطبيقات االعالم االجتما

(tablets( و أجهزة الكومبيوتر أو الحواسيب المحمولة )laptops و نستّشف من خالل إجابات .)



 

274 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

مبحوثاتنا أن غالبيتهن العظمى ال تواجه أي عواق في إمتالك هذه المستلزمات، نظرا ألن تكاليف 
ثناء فئة قليلة، إذ أدى إنتشار التكنولوجيات االتصالية و تطور صناعتها اقتناءها في متناول الجميع باس

و تسويقها و تكاثر الجهات التي تنتجها و ديناميكية التنافس بين منتجي هذه التكنولوجيات أدى في 
المحصلة إلى إنخفاض أسعارها و تنوع الخيارات التي تتيحها و التي تناسب فئات عريضة من أفراد 

 تتالءم مع قدرتها الشرائية. المجتمع و

 الضرورية للمبحوثات  للولوج لشبكات التواصل االجتماعي التكنولوجية مدى توفر المستلزمات (:23) رقم شكل

 
 

 وفي إستخدام األدوات  اتصعوبل يوضح مدى مصادفة المبحوثات (:21) رقم جدول
 االجتماعي التواصل لشبكات للولوج الضرروية التكنولوجية المستلزمات

 النسبة المئوية التكرار   التكنولوجية األدوات و المستلزمات إستخدام في الصعوبة

 %2.44 09 نعم 

 %97.55 359 ال 

 %100 368 المجموع

( من عينة دراستنا ال تواجه أي صعوبات  في إستخدام %97.55طبقا لبيانات الجدول، فإن )
االجتماعي ، في حين تواجه نسبة ضئيلة  التواصل لشبكات للولوج الضرروية التكنولوجية االدوات

 ( صعوبات في إستخدام هذه األداوات.%2.44جدا من المبحوثات تقدر بـ )
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( ال يجدن أي صعوبة في %97.55نستنتج من الجدول أن الغالبية العظمة من مبحوثاتنا )
 االجتماعي ال يرتبط فقط بصعوبة إستخدام هذه األوادت، إذ أن رهان الفجوة الرقمية المرتبطة بالنوع

و لكن بكيفة التعامل معها بكفاءة و إجادة إستخدامها و اإللمام بما تتيحه ، و  التقنية لألدوات الوصول
، و تعكس (digital fluency)أو االجادة الرقمية  (digital literacy)هو ما يعرف بـالتنور الرقمي 

( و connection to internetالضرورية للربط مع االنترنت )نتائج الجدول حقيقة أن المستلزمات 
إلستخدام شبكات التواصل االجتماعي ال تتطلب الكثير من المهارات المعّقدة و الكفاءات التقنية 
الفائقة، إذ هذه األدوات سلسلة اإلستعمال و مرنة، و يرجع ذلك إلى السياسات التسويقية المنتهجة من 

لهذه التكنولوجيات و التي تستهدف تسويق منتجاتها لكل الفئات بغض النظر  قبل الشركات المنتجة
 عن مستواها المعرفي أو التعليمي أو المهاري.

 التكنولوجية المستلزمات وفي إستخدام األدوات  اتصعوبل يوضح مدى مصادفة المبحوثات (:24) رقم شكل
 االجتماعي التواصل لشبكات للولوج الضرروية

 
 يوضح مدى مصادفة المبحوثات لعقبات في الولوج لشبكة االنترنت  (:22)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  مصادفة المبحوثات لعقبات في الولوج لشبكة االنترنت

 %24.18 89 نعم 

 %75.81 279 ال 

 %100 368 المجموع
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 لشبكة الولوجمن عينتنا ال تواجه أي عقبات في %( 75.81نستشف من خالل الجدول أن )
 ( من المبحوثات عقبات فعلية في الولوج لشبكة االنترنت.%24.18االنترنت، في حين يواجه )

و يعد الولوج المتكافئ لإلنترنت أحد العناصر الجوهرية لمفهوم التضمين الرقمي النوعي 
(gender digital inclusionإذ أن أحد الهواجس الرقمية اليوم في دول العالم الثال ،) ث خصوصا

االنترنت ، و رغم تضاعف نسب الولوج لإلنترنت على  هو عدم تمكن النساء من الولوج لشبكة
 International Telecommunicationالمستوى العالمي، فإستنادا لإلتحاد الدولي لالتصال )

Union (ITU تمكن  )من الولوج للفضاءا السيبراني في حين  2007من سكان العالم في %20.6
. إال أن نسب الولوج التزال متفاوتة بين الجنسين بشكل 535 2016في %47.1فعت النسبة إلى إرت

من النساء في دول العالم الثالث يتمكن من الولوج  %25محسوس، فإستنادا إلى نفس الهيئة فقط 
 . 536لإلنترنت

ال تعاني من  %(75.81المستجوبات ) من و بحسب أرقام الجدول فإن نسبة معتبرة جدا
االنترنت ، و هذا ما يعكس تطور قطاع اإلتصاالت في  لشبكة الولوج في عقبات صعوبات أو أي

مجال خدمات االنترنت في ديسمبر  في االستثمار الخاص للقطاع متاحا بات الجزائر خصوصا بعد ما
ويد الخدمات ، و كذا بعد سلسلة السياسات المنتهجة و التي إستهدفت عصرنة القطاع  و تج2016

 البصرية ضمن و اللجوء إلستعمال شبكة األلياف الصناعية المقدمة عن طريق دمج األقمار
 جديدة. تقنية جديدة برؤية إستراتيجية

 ولوجهن تعرقل عملية عقبات و التي أفادت أنها هناك%( 24.18)أما بالنسبة لفئة المبحوثات 
 المنزلي،  لإلشتراك المرتفعة المادية المحتملة نذكر التكاليفاالنترنت، و من بين أهم العقبات  لشبكة

 لإلنترنت و كذا المتكرر ، االنقطاع االنترنت مع الربط التي تتيح اتصاالت لشبكة نقص البنية التحتية
 اإلنترنت. تدفق بطء

 

 

                                                           
535

 ICT Facts and Figures 2017. International Telecommunication Union.  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx  
536

 Ibidem. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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 يوضح مدى مصادفة المبحوثات لعقبات في الولوج لشبكة االنترنت (:25شكل رقم )

 
 

 في الولوج لشبكة االنترنت يوضح أهم العقبات التي تصادفها المبحوثات (:23رقم )جدول 

 النسبة المئوية التكرار االنترنت لشبكة الولوج في المصادفة العقبات أهم

 32.50% 29   المنزلي لإلشتراك المرتفعة المادية التكاليف

 مع بالربط تسمح اتصاالت شبكة وجود عدم
 إقامتك مقر نطاق ضمن االنترنت

10 %11.23  

 %21.34 19        لإلنترنت المتكرر االنقطاع

 %34.83 31 اإلنترنت تدفق بطء

 %00 00 اخرى 

 %100 89 المجموع

%( من إجمالي 24.18بالنسبة للفئة التي تعاني من صعوبات في الولوج و التي تقدر بنسبة )
العقبات كالتالي : بطء تدفق اإلنترنت في المرتبة هم على االعينة المدروسة، فقد توزعت إختيارها 

( ، و 32.50%(، يليها التكاليف المادية المرتفعة لإلشتراك المنزلي بنسبة )%34.83األولى بنسبة )
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( ، و جاء عامل عدم وجود شبكة اتصاالت %21.34بعدها اإلنقطاع المتكرر لإلنترنت بنسبة )
 .(11.23%إقامتك في اخر الترتيب بنسبة ) تسمح بالربط مع االنترنت ضمن نطاق مقر

األولى فهذا راجع إلى تزايد الظغط  المرتبة و الذي حل في اإلنترنت تدفق بالنسبة لعائق بطء
االنترنت ، لكن هذه الظاهرة في تراجع  لشبكة و التي تعد العمود الفقري الهاتفي التوزيع على شبكة

 لإلشتراك المرتفعة المادية تكثيفها. بالنسبة لعائق التكاليفالبصرية و  األلياف مستمر بسبب إدخال
المنزلي فالبرغم من أن قطاع االنترنت في الجزائر يوفر خيارات متعددة و مرنة لكن مع ذلك تعاني 
فئة محدودة من الشرائح النسائية من تكاليف االشتراك نظرا لمداخيلها المادية المحدودة. كما يرجع 

 على الطلب زيادة النفاذ ، إضافة إلى شبكة لإلنترنت إلى الظغط على قطاع تكررالم سبب اإلنقطاع
، مما يضعف سرعة تدفق االنترنت و يسبب إنقطاعها أحيانا.  2008 سنة بعد خاصة االنترنت خدمة

إقامة  مقر نطاق ضمن االنترنت مع بالربط تسمح اتصاالت شبكة وجود عدم فيما يخص عائق
األرياف و  مستوى على البصرية األلياف استعمال لك عدم شمولية عملية تعميمالمبحوثات  فيرجع ذ

لتوريد خدمة  الرئيسي المصدر تعتبر التي كانت و القديمة النحاسية القرية ، و تآكل شبكة الكوابل
 االنترنت إلى المناطق التي تقع خارج النطاق الحضري للمدن.

 في الولوج لشبكة االنترنت يوضح أهم العقبات التي تصادفها المبحوثات (:26شكل رقم )

 
 

32,50% 

11,23% 

21,34% 

34,83% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

التكاليف المادية 
 المرتفعة   

عدم وجود شبكة 
 اتصاالت 

االنقطاع المتكرر 
 لإلنترنت       

 اخرى  بطء تدفق اإلنترنت

 النسبة المئوية



 

279 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 

 ذكورية كتكنولوجيا االجتماعي التواصل يوضح تمثالت أفراد العينة لشبكات(: 24جدول رقم )
 الذكورية الفئات قبل من لإلستخدام حصريا مصممة

 كتكنولوجيا االجتماعي التواصل شبكات
 قبل من لإلستخدام حصريا مصممة ذكورية
 الذكورية الفئات

 النسبة المئوية التكرار

 %5.43 20  اوافق

 %7.06 26 محايد

 %87.50 322 اوافق ال

 %100 368 المجموع

تتمثل  ال(  %87.50يتّضح لنا من خالل الجدول أن الغالبية العظمى من المبحوثات بنسبة )
فقط لإلستخدام من قبل الفئات الذكورية ،  شبكات التواصل االجتماعي كتكنولوجيا ذكورية مصممة

( من %5.43بموقف الحياد، بينما أقّرت ) المبحوثات ( من%7.06في حين إكتف ما نسبته )
 قبل من مخّصصة لإلستخدام ذكورية كتكنولوجيا  االجتماعي التواصل المبحوثات أنها تتمثل شبكات

 الذكورية. الفئات

( التي تحملها المستجوبات representationsو يندرج السؤال في سياق معرفة التمثالت )
قاعدية أولية و أنساق تفسيرية  االجتماعي، و تعد هذه التمثالت تصورات التواصل حول شبكات

رابطات رمزية تتبلور مهيكلة يستقيها الفرد من محيطه المباشر لفهم مختلف الظواهر و يترجمها في ت
 sociologie de laالحقا في ممارسات سلوكية ملموسة. و في إطار سوسيولوجيا التقنية )

technique تقع التمثالت التي يشّكلها المستخدم حول التقنية تحت داللة ما اصطلح عليه ، )
 l'imaginaireبمصطلح المخيال التكنولوجي ) Patrice Flichy السوسيولوجي الفرنسي

technologique)537 حيث يلعب هذا النوع من التمثالت دورا جوهريا في تشكيل مساقات الفعل ،
 ( و في توجيه و تأطير كيفيات إستخدام التكنولوجيات.l’action techniqueالتقني )

                                                           
537

 Patrice Flichy.L'imaginaire de l'internet.La Découverte.Paris.2001. 
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 حول إستخدام Clementina Casula للباحثة االيطالية دراسة في ضمن نفس المنحى،
 إيطاليا في المرأة عالقة الباحثة قسمت العالم و االتصال و عالقته بالنوع االجتماعي، تكنولوجيات ا

على أساس التمثالت الذاتية التي تستحضرها النساء تجاه التكنولوجيا:  أقسام 3 التكنولوجيات إلى بهذه
 l'exclusion) المحتمل اإلستبعاد األقلية، موقف هو و( l'auto-exclusion) الذاتي اإلستبعاد

potentielle )الكامل اإلندماج األغلبية من الفئات النسوية، موقف هو و (l'intégration 
complète )تحكمه التكنولوجيا و المرأة بين العالقة من نمط فكل. أقلية نسائية أيضا موقف هو و 

الفئات النسوية من معين، وكانت النتيجة الرئيسية للدراسة أن أغلبية  جنوسي تصّور و محّددة هوية
 .538المحمّتل أن تسّتبعد نفسها عن التكنولوجيا نظرا لتمثالتها القبلية حولها

 تتمثل ال  من مبحوثاتنا %(87.50) بنسبة العظمى الغالبية أن لنا البحثي، إتّضح سياقنا في و
 في الذكورية، الفئات قبل من لإلستخدام فقط مصممة ذكورية كتكنولوجيا االجتماعي التواصل شبكات

 ذكورية كتكنولوجيا  االجتماعي التواصل تتمثكل شبكات%( 5.43)فقط نسبة ضئيلة  تقدربـ  حين
الذكورية، و كما سبق و أن أشارنا سابقا فإن التمثالت حول  الفئات قبل من لإلستخدام مخّصصة

من الصور الذهنية االجتماعي للفرد و  التكنولوجيا تتشكل من جملة التأويالت المستمدة من الوسط
القبلية و المعلومات التفسيرية حول التقنية و التسويق للتقنية من قبل منتيجها و  المضمرة و التجارب

 كذا من التفاعل مع المستخدمين االخرين.

 مصممة ذكورية كتكنولوجيا االجتماعي التواصل يوضح تمثالت أفراد العينة لشبكات(: 27شكل رقم )
 الذكورية الفئات قبل من لإلستخدام حصريا

 
                                                           
538

 Clementina CASULA.L’enracinement social des inégalités numériques : la difficile 

intégration  des femmes italiennes à la société de l’information. Tic&société.Vol. 5, n° 1, 2011, 

mis en ligne le 05 octobre 2011, consulté le 27 janvier 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/ticetsociete/987  
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 التواصل إستخدامهن لشبكات يوضح مدى إحساس المبحوثات بتعارض(: 25جدول رقم )
 األنثوية طبيعتهن مع االجتماعي

 لشبكات تعارض إستخدام المبحوثات
 األنثوية طبيعتهن مع االجتماعي التواصل

 النسبة المئوية التكرار

 %3.26 12  اوافق

 %8.33 30 محايد

 %88.58 326 اوافق ال

 %100 368 المجموع

 ( ترى بأن إستخدامها%88.58يّظهر لنا الجدول أن أغلب مفرادت عينتنا  بنسبة تقدر بـ )
( موقف %8.33األنثوية، بينما إتخذ ما نسبته ) طبيعتها مع ال يتعارض االجتماعي التواصل لشبكات

 إستخدامها لشبكات ( أن%3.26بـ )الحياد، في حين إرتأت نسبة ضئيلة من المبحوثات تقدر 
 األنثوية.  طبيعتها مع يتعارض االجتماعي التواصل

و ينصب هذا السؤال في إطار بعد اخر من أبعاد التمثالت التي تّضمرها الفئات النسوية اتجاه 
االجتماعي، حيث إستهدف  التواصل التكنولوجيات االتصالية الجديدة و تطبيقاتها المتمثلة في شبكات

يتعارض أو ال  االجتماعي التواصل لشبكات إستخدامها بأن عرفة ماذا إن كانت مبحوثاتنا ترىم
األنثوية، و كانت النتيجة أن الغالبية العظمى من المستجوبات ال ترى أن  طبيعتها مع يتعارض

االجتماعي يتعارض أو يتناقض مع مورفولوجيتها األنثوية و بينتها  التواصل تفاعلها مع شبكات
 النفسية و االدراكية.

 إجراء ، و بعدAmoretti, Francesco & Clementina Casulaفي دراسة سابقة لكل  و
 اإلتصال تكنولوجيات بين العالقة أن إلى  الباحثان ، توصال اإليطاليات النساء مع المقابالت عشرات
 غير الغالب في هي و( stress) التوتر و( frustration) باإلحباط تتميز اإليطالية المرأة و الجديدة
بإمتياز و ال  تكنولوجيات ذكورية  بأن تكنولوجيات االتصال هي من إحساسهن  تعمق و مريحة
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إلى أن تكنولوجيات اإلتصال و اإلعالم يتم  Turkleو ذهبت الباحثة  .539تناسب خصائصهن األنثوية
تمثلها من قبل فئات نسوية واسعة على أنها أدوات دخيلة عن العالم النسوي، و أن النساء هن بمثابة 

( في مختلف الفضاءات السيبرانية،  حيث يسود immigrantes numériquesمهاجرات رقميات )
منهن بأن التكنولوجيا مجال ذكوري غريب عن  التمثل السوسيوتقني و الرمزي لدى شريحة واسعة

 .540عالمهن

 االجتماعي التواصل إستخدامهن لشبكات يوضح مدى إحساس المبحوثات بتعارض(: 28شكل رقم )
 األنثوية طبيعتهن مع

 
 يوضح مدة عضوية المبحوثات في المجموعة الفايسبوكية (:26جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفايسبوكيةمدة عضوية المبحوثات في المجموعة 

 %25 92    أشهر 6 من أقل

 %32.33 119 أشهر 6 من أكثر

 %27.17 100    عام من أكثر

 %15.48 57 عامين من أكثر

 %100 368 المجموع

                                                           
539

 Amoretti, Francesco & Clementina Casula.From Digital Divides to Digital Inequalities. 

Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition. IGI Global,2009.pp.1114-

1119. 
540 Turkle, Sherry.Always-on/always-on-you: The tethered self.Handbook of mobile 

communication studies.2008.pp.121-137. 
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يتضح لنا من خالل البيانات الظاهرة في الجدول أن النسبة األكبر من المبحوثات و التي تقدر 
أشهر ، في حين انضم  6 من الفايسبوكية منذ أكثر المجموعة قد إنضمت لهذه %(32.33)بـ 

( من %25عام، و إنضم ما يقارب ) من ( من المبحوثات إلى المجموعة منذ أكثر%27.17)حوالي 
( إلى %15.48أشهر، بينما إنضم ) 6أفراد العينة للمجموعة الفايسبوكية منذ فترة ال تتعدى ال 

 عامين. من المجموعة منذ أكثر

 يوضح مدة عضوية المبحوثات في المجموعة الفايسبوكية (:29شكل رقم )

 
: يمثل مدى قبول إنضمام المبحوثات للمجموعة الفايسبوكية في ظرف وجيز (27جدول رقم )

 (adminو دون تعقيدات من قبل المسّير أو أدمن المجموعة )

 في الفايسبوكية للمجموعة المبحوثات إنضمام قبول
 أدمن أو المسّير قبل من تعقيدات دون و وجيز ظرف

 (admin) المجموعة

 النسبة المئوية التكرار 

 %91.30 336 نعم 

 %8.69 32 ال 

 %100 368 المجموع

إنضمامهن  قبول (  قد تم%91.30يتضح لنا من بيانات الجدول أن غالبية المبحوثات بنسبة )
 المجموعة أدمن أو المسّير قبل من تعقيدات دون و وجيز ظرف في الفايسبوكية المجموعة لهذه

(admin( في حين إرتأت ،)من المبحوثات عكس ذلك.%8.69 ) 
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الفايسبوكية و ما إذا كانت هذه  يحاول هذا السؤال اإلستدالل عن مدى سهولة الولوج للمجموعة
معرفة ما إذا كان لكل الشرائح النسائية عن طريق  البلوغ متاحة المجموعات فضاءات مفتوحة و

 دون و وجيز ظرف مسيري هذه المجموعات و القائمين عليها يقبلون طلبات إنضمام المستخدمات في
 قبول تم%(  91.30) بنسبة تقدر بـ المبحوثات تعقيدات، و قد تبّين لنا أن الغالبية العظمي من

و التي أفادت  %(8.69)ودة تعقيدات. بالنسبة للفئة المحد دون بسالسة و المجموعات لهذه إنضمامهن
وجيز، فذلك يرجع ربما للظغوطات الروتينية و تعدد المهام و  ظرف في إنضمامهن أنه لم يتم قبول

التي تفرض على مّسير المجموعة عدم التجاوب بسرعة مع طلبات االنضمام أو ربما لوجود محتوى 
ليه إلى التأخر في قبول طلبهن أو معين داخل بروفايالتهن قد يدفع مّسير المجموعة بعد االطالع ع

 رفضه من األساس. 

: يمثل مدى قبول إنضمام المبحوثات للمجموعة الفايسبوكية في ظرف وجيز و دون تعقيدات (55شكل رقم )
 (adminمن قبل المسّير أو أدمن المجموعة )

 
 

المجموعة الفايسبوكية لقبول اإلنضمام  هاتضع المسبقة التي يمثل وجود الشروط (:28جدول رقم )
 إليها

 المجموعة تضعها التي المسبقة الشروط و جود
 المبحوثات إليها إنضمام لقبول الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار 
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 %75 276 نعم 

 %25 92 ال 

 %100 368 المجموع

 

( أكدت أن %75تقدر بـ )العينة بنسبة مئوية  أفراد كما تشير بيانات الجدول فإن غالبية
 قبول تحدد أية معايير أو مسّبقة ال تضع أي شروط الفايسبوكية التي يتنمين إليها المجموعات

مسبقة  ( أن هذه المجموعات تضع شروط%25. بينما رأت فئة من المبحوثات تقدر بـ ) اإلنضمام
الفايسبوكية تسعى إلى إستقطاب أكبر لقبول اإلنضمام. طبعا من المفروغ منه أن أغلبية المجموعات 

عدد ممكن من األعضاء و توسيع عضويتها لتشمل كل الشرائح، لكن هناك بعض المجموعات التي 
قد تسهدف شريحة بعينها دون أخرى ، فالمجموعات الفايسبوكية الخاصة بطلبة الجامعة تستهدف 

تستهدف العاملين بهذا القطاع، كذلك إستقطاب طلبة الجامعة حصريا ، و مجموعات سلك التعليم مثال 
هناك بعض المجموعات النسائية التي تستهدف شريحة النساء فقط دورن غيرها ، و بالتالي ال تقبل 

 طلبات العضوية من خارج هذه الشريحة.

 المجموعة الفايسبوكية لقبول اإلنضمام إليها هاتضع المسبقة التي يمثل وجود الشروط (:56شكل رقم )

 
ذكرتها المبحوثات )سؤال  التي الفايسبوكية المسّبقة المجموعة يوضح شروط(: 29رقم )جدول 

 مفتوح(

 النسبة المئوية التكرار المسبقة الشروط
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 %25 23 ترك السؤال دون اجابة

إقتصاراالنضمام الى المجموعة على شريحة 
 النساء فقط

44 47.82% 

 %27.17 25 سنة 18تجاوز سن العضوة لـ 

 %100 92 المجموع

 

ها عن هذا السؤال المفتوح، قمنا بمجانستها و تصنيفها إلى شقين ، بعد جمع اإلجابات و فرّز
 سن فقط ، و الثاني  هو تجاوز النساء شريحة على المجموعة الى األول هو إقتصاراالنضمام

إلى معطيات اجابة. و إستنادا  دون سنة، فيما بقي الشق الخاص بترك السؤال 18 لـ العضوة
 ( من الفئة التي رأت بوجود شروط%47.82الجدول نستنتج أن الغالبية العظمى بنسبة تقدر بـ )

فقط، إذ من  النساء شريحة على المجموعة الى اإلنضمام، ذكرت شرط إقتصاراالنضمام لقبول مسبقة
الفئات  الثابت أنه قد تفّضل بعض مّسيريات المجموعات إقتصار العضوية في مجموعتهن على

النسائية فقط ، و ذلك بغية تخصيص فضاء المجموعة للقضايا و المسائل و الموضوعات ذات الطابع 
النسائي حصريا دون التطرق لموضوعات أخرى ، وتكثيف المصارحة و اإلنكشاف و  خلق  حيز 

بة في حميمي سيكولوجي نسائي يقوم على الثقة المتبادلة و التعاضد و حميمية اإلتصال دون الرغ
( من المبحوثات أن شرط اإلقصاء تمثل في %27.17إقحام عناصر ذكورية دخيلة.و رأى مانسبته )

  العضوة الجديدة أو المحتملة سن متغير السن، إذ أفدن أن مجموعتهن الفايسبوكية تشترط أن يجاوز
وكة أن سنة، و يرجع ذلك إلى تقدير المسّيريات  أو القائمات على المجموعة الفايسب 18الـ

 سنة. 18اإلشكاليات و الثيمات التي تعالجها المجموعة ال تناسب الشريحة العمرية لفئة أقل من 

 شروط ( من فئة المبحوثات التي رأين بوجود بوجود%25و يتجلى لنا من خالل الجدول أن )
الدراسات  من اجابة، فالبرغم من أن الكثير دون السؤال المفتوح اإلنضمام تركن لقبول مسبقة

-Web) االفتراضية المسوح في( nonresponse rate) اإلجابة عدم نسب أن إلى الميدانية أشارت
based surveys )الهاتف طريق عن تتم التي المسوح مع مقارنة أدنى (telephone )البريد  و

 response) اإلجابة نسبة أن وزمالئه Thompson L. Fالباحث  دراسة ، إذ أثبتت(mail) العادي
rate )في االلكترونية االستمارة على االجابة نسب مع جدا متقاربة الواقع في الورقية االستمارة على 
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 أو ما إجابة دون االستبيان استمارة في األسئلة لبعض المبحوثين ، إال أن ترك541السيبراني الفضاء
 الباحثيندراسة متوقع، حيث أرجعت  (item non-response) بـ يعرف في اللغة اإلنجليزية

Tuten & Bosnjak (2001 أهم أسباب عدم إكمال اإلجابة عن )االلكترونية ) االستمارةsurvey 
abandonment) المفتوحة يرجع إلى و جود األسئلة (open-ended questions) و التي تتطلب 

 .542لإلجابة مما يؤدي إلى تجاوزها من قبل المبحوث اضافيا و وقتا عادة جهدا

 ذكرتها المبحوثات )سؤال مفتوح( التي الفايسبوكية المسّبقة المجموعة يوضح شروط(: 32رقم )شكل 

 
داخل تقبّل األعضاء الجدد بسهولة من قبل األعضاء القدم مدى  يوضح (:30جدول رقم )

 المجموعة الفايسبوكية

 قبل من بسهولة الجدد األعضاء تقبّل مدى
 الفايسبوكية المجموعة داخل القدم األعضاء

 النسبة المئوية التكرار 

 %94.83 349 نعم 

 %5.16 19 ال 

 %100 368 المجموع

                                                           
541

 Thompson, L. F., Surface, E. A., Martin, D. L., & Sanders, M. G. From paper to pixels: 

Moving personnel surveys to the Web. Personnel Psychology, 56 (1).2003.pp.197–227. 
542

 njak. Michael M & Tuten.Tracey L. Classifying Response Behaviors in Web-based 

Surveys. Journal of Computer-Mediated Communication, volume 6, number 3. 2001 

At http://www.ascusc.org/jcmc/vol6/issue3/boznjak.html  Accessed 16 December 2017 
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 ( يرون أنه يتم تقبّل%94.83يشير الجدول إلى أن غالبية المبحوثات بنسبة تقدر بـ ) -
القدم داخل المجموعة الفايسبوكية ، في حين رأى  األعضاء قبل من بسهولة الجدد األعضاء

 بسهولة. الجدد األعضاء من المبحوثات بعدم تقبّل( 5.16%)

القدم و إنسيابية العالقة  األعضاء و الجدد و تعكس نتائج الجدول سالسة التفاعل بين األعضاء
و متانة الترابط، إذ تعد هذه المجموعات بالدرجة األولى فضاءات بديلة للشرائح النسائية التي تتشارك 

فضاءات الواقع االجتماعي و من الفضاءات الوسائطية التي تيتحها وسائل في اإلقصاء و اإلبعاد من 
االعالم، حيث يخلق اإلحساس المشترك باإلقصاء و االستبعاد بالضرورة نوعا من التفهم و القبول و 

القدم الذين يشتركون أساسا في نفس وضعيات  األعضاء و الجدد األعضاء سهولة في التفاعل بين
 يب.التهميش و التغي

ال تتم  الجدد األعضاء و التى إرأتات أن عملية تقبّل %(5.16)و بالنسبة لألقلية من مبحوثاتنا  
بسهولة، و يرجع ذلك جزئيا إلى طبيعة و دينامية التفاعل االفتراضي في حد ذاته و الذي يفتقد أحيانا 

التفاعل الواقعي وجها لوجه، إلى القرب النفسي و البعد الشخصي للعملية االتصالية الذي يتميز به 
فالتواصل السيبراني يتم بوساطة تطبيقات و أدوات تقنية ال تسمح بظهور األفراد عادة أو تجلياتهم، و 
لذلك يحتاج بعض األعضاء وقت أطول في سياقات التفاعل االفتراضي لتكوين الثقة المطلوبة و 

 القبول بين األعضاء.

داخل المجموعة عضاء الجدد بسهولة من قبل األعضاء القدم تقبّل األمدى  يوضح (:33شكل رقم )
 الفايسبوكية
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V- محور الدينامات االتصالية التي تتيحها المجموعة الفايسبوكية 

خالل  : يوضح مدى تقديم المبحوثات لمعلومات صحيحة عن هويتهن الحقيقية(31جدول رقم )
 عملية تسجيلهن في شبكة الفايسبوك

المبحوثات لمعلومات صحيحة عن تقديم 
خالل عملية تسجيلهن في  هويتهن الحقيقية
 شبكة الفايسبوك

 النسبة المئوية التكرار 

 %11.41 42 نعم 

 %88.58 326 ال 

 %100 368 المجموع

 هويتك عن صحيحة معلومات ( من أفراد عينتنا المبحوثة أنها لم تقدم%88.58أفادت )
( من المبحوثات %11.41الفايسبوك، في حين قدم ما نسبته ) شبكة في التسجيل عملية خالل الحقيقية

 الفايسبوك. شبكة تسجيلهن في عملية معلومات خالل

و يدخل هذا السؤال في إطار محاولة الكشف عن دينامية و مساقات إستخدام الهوية المجهولة 
 عملية خالل الحقيقية الهوية عن معلومات شخصية صحيحة من قبل مبحوثاتنا، إذ يعد عدم  تقديم

الفايسبوك بعدا جوهريا و مسلكا ضروريا يضمن للمستخدمات هوية مستعارة و  شبكة في التسجيل
 مرنة و ديناميكية.

 أنها%( 88.58)المبحوثات بنسبة تقدر بـ  من و كما كان متوقعا فقد أفادت الغالبية العظمى
الفايسبوك، و هذا ما  شبكة في التسجيل عملية اللخ الحقيقية الهوية عن صحيحة معلومات تقدم لم

يساعدهن على الحفاظ على قدر كبير من خصوصيتهن و يمكنّهن من إبقاء هويتهن الحقيقة مجهولة 
 عن بعيدا الفرد فيه يتحرك إفتراضيا غطاءا داخل الفضاء السيبراني، إذ أن مجهولية الهوية توفر
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التنفيس. بالنسبة لفئة المبحوثات  و التعبير حرية من تكثف و المحاسبة  و الهوية ظواغط
 في تسجيلها عملية خالل معلومات حقيقة قدمت أنها ،بالرغم من قلتها ، و التي أفادت %(11.41)

 بالمعلومات المتعلقة بهوياتها البوح في إشكاال أي أن هذه الفئة ال تجد على يدل الفايسبوك فهذا شبكة
 و واقعية، و جدية أكثر أبعادا التفاعل االفتراضي يعطي الحقيقية لهويةا إستعمال أن كما الحقيقية،

خاصة تسهم في خلق جسرا من الثقة و الجدية في التواصل مع االخرين  سيكولوجية بمزايا يتمتع
 داخل الفضاءات السيبرانية.

عملية تسجيلهن خالل  : يوضح مدى تقديم المبحوثات لمعلومات صحيحة عن هويتهن الحقيقية(34شكل رقم )
 في شبكة الفايسبوك

 
 

 يوضح كيفيات تقديم المبحوثات لذواتهن داخل شبكة الفايسبوك  (:32جدول رقم )

 شبكة داخل لذواتهن المبحوثات تقديم
 الفايسبوك

 النسبة المئوية التكرار 

 %76.08 288 مستعارة تعبيرية مستعار و صورة إسم

 تعبيرية حقيقي  و صورة إسم نصف
 مستعارة

55 %14.94 

 %8.96 33    و صورتك الحقيقية الحقيقي إسمك
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 100% 368 المجموع

( تستخدم إسما مستعارا %76.08أوضح الجدول أن النسبة األكبر من المبحوثات ) 
(pseudonyme( في حين إستخدمت ، )%من أفراد العينة إسما نصف حقيقي ، بينما 14.94 )

 المبحوثات إسم حقيقيا.( من %8.96إستخدمت )

( أو %76.08)و يتجلى لنا من خالل الجدول أن الغالبية العظمى قد إستخدمت أسماء مستعارة 
(إستخدمت أسمائها %8.96(، بينما فقط فئة محدودة من المبحوثات )14.94%أسماء نصف حقيقة )

األبعاد األساسية لتحّقق الحقيقة. و يعد إستخدام األسماء المستعارة و األسماء النصف حقيقية أحد 
مجهولية الهوية داخل الركح االفتراضي، إذ يعد اإلسم الحقيقي أحد العالمات الدالة على الهوية 
الحقيقة للفرد، و لذلك يعد تحوير اإلسم أو تغييره داخل الحيز السيبراني الية من آليات تجسيد الهوية 

ة الحقيقية و مظاهرها و تجلياتها المادية و المجهولية و اإللتفاف حول المائز الدال على الهوي
 الرمزية. 

Ramón Salaverrí لكل منو في دراسة  a & Marziyeh Ebrahimi (2015 حول )
، حاول فيها الباحثان مقاربة تجليات الهوية النسوية إفتراضيا 543الهوية اإلفتراضية النسوية لإليرانيات

الفضاءات اإلفتراضية التي تتيحها شبكات التواصل  و معاينة مسارات التمثيل الذاتي النسوي داخل
بروفايل في الفايسبوك، و توصل الباحثين إلى أن أغلب  550اإلجتماعي عن طريق تحليل لمحتوى 

يتم  هي أسماء و( nicknamesأفراد العينة المشمولة بالدراسة يستخدمن األسماء المستعارة )
الحقيقي، كما استخدم  اإلسم عن البعد كل بعيدة طيقيةإختيارها و تركيبها في صيغة داللية و سيمو

 .مشتقة من اإلسم األصلي لكن في صيغة أقصرحقيقية  جزء هام من أفراد العينة أسماء نصف

داخل  و زمالئه و جدوا أن الغالبية من النساء Michael Jaffeو في دراسة مماثلة للباحث 
( أكثر من الفئات الذكورية pseudonymsتستخدم األسماء المستعارة ) مختلف الفضاءات السيبرانية

 .544، و هو ما يعكس الظغوط التي تواجه المرأة في التفاعل إفتراضيا مع اآلخرين

                                                           
543

 M .Ebrahimi, R. Salaverría.Virtual Identities of Muslim Women: A Case Study of Iranian 

Facebook Users. Observatorio (OBS) 9. (1).2015. pp.159-170. 
544

 - J.J. Michael, L. Young-Eum, HUANG Li-Ning,OSHAGAN Hayg, Gender Identification, 

Interdependence, and Pseudonyms in CMC : Language Patterns in an ElectronicConference.The 

Information Society, 15, 4, Oct-Dec,1999. 
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 يوضح كيفيات تقديم الباحثات لذواتهن داخل شبكة الفايسبوك (:35شكل رقم )

 
 

يمثل إستخدام المبحوثات للصور حقيقية أو الصور التعبيرية المستعارة في  (:33جدول رقم )
 (profileملفهن الشخصي )

 تعبيريةال الصور أو حقيقية الصور إستخدام
 (profile) الشخصي الملف في المستعارة

 النسبة المئوية التكرار 

 7.88% 29 الحقيقية  الصورة

 92.11% 339 مستعارة تعبيرية صورة

 100% 368 المجموع
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 ( تستخدم صورة92.11%تشير بيانات الجدول إلى أن غالبية مبحوثاتنا بنسبة تقدر بـ )
( من المبحوثات 7.88%، بينما تستخدم ما نسبته ) (profile) الشخصي ملفها في مستعارة تعبيرية

 صورتهن الحقيقية.

فيما يخص صور البروفايل و تعد الصور مكونا بصريا و تجسيدا مرئيا للهوية الحقيقية 
(profile pictures في شبكات التواصل اإلجتماعي ، فقد الحظ الباحثين )Ramón Salaverrí a 

& Marziyeh Ebrahimi  أن أغلب أفراد العينة المدروسة إمتنعت في دراستهما التي سبق ذكرها
صور أطفال أو عن وضع صور شخصية حقيقة لكامل الوجه ، و إكتفت بوضع صور للطبيعة، أو 

صور حيوانات ، فيما لجأت أخريات لتمويه أو تغطية مالمح الوجه عن طريق وضع صور شخصية 
للوجه مع النظارات الشمسية أو  نشر الصور بالحجاب، و هو ما يعكس عملية التفاعل و التفاوض  

(negotiationبين مايتيحه المجال الرقمي من حرية و مرونة و بين اإلكراهات الس ) وسيولوجية و
الثقافية التي تسود اإلطار االجتماعي، فالمرأة خصوصا في المجتمعات المحافظة ، في ظل سعيها 
إلثبات هويتها األنثوية داخل الفضاء اإلفتراضي ، تحاول التعبير عن ذاتيتها بأساليب مبتكرة و بآليات 

خضوع للواقع اإلجتماعي و رموزه هرمنيوطيقية ديناميكية إلنتاج المعنى و إسناده ، و لكن في ظل ال
 و تراتبياته و طقوسه و أنساقه الثقافية. 

يمثل إستخدام المبحوثات للصور حقيقية أو الصور التعبيرية المستعارة في ملفهن الشخصي  (:36شكل رقم )
(profile) 
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 للمبحوثات( anonymity) الهوية مجهولية أتاحتها التي يوضح اإلمكانات  (:34جدول رقم )
 عن طريق إستعمال إسم مستعار و صورة مستعارة

 النسبة المئوية التكرار  للمبحوثات الهوية مجهولية أتاحتها  التي اإلمكانات

التعبير عن ذاتك و محددات هويتك األنثوية دون 
 (  stigmatizationالخوف من الوصم )

 

228 

%26.48 

 تجاوز الحدود اإلقصائية التي تفرضها عليك
 هويتك االنثوية

291 33.79% 

 8.00% 69 تجريب هوية جديدة تختلف عن هويتك الحقيقة

التعبير عن آرائك و تصوراتك التي قد تتعارض 
 مع األطر الثقافية الموجودة في الواقع االجتماعي

 

106 

%12.13 

 20.46% 167 التخلص من الرقابة والترصد الموجود في الواقع

 00% 00 عوامل اخرى

 100% 861 المجموع

مستعارة رأت  صورة و مستعارا  إسم ( من الفئة التي تستعمل%33.79يبّين لنا الجدول أن )
عليها  تفرضها التي اإلقصائية الحدود لها تجاوز  أتاحت قد( anonymity) الهوية أن مجهولية

 الهوية أتاحت لهن التعبير( من هذه الفئة أن مجهولية 26.48%هويتها االنثوية، بينما رأى ما نسبته )
، و رأت فئة تقدر (stigmatization) الوصم من الخوف دون األنثوية هويتهن محددات و ذاتهن عن

الواقع،  في الموجود والترصد الرقابة من الهوية مكنتّهن من التخلص مجهولية ( أن20.46%بنسبة )
 و آرائهن عن لهن بالتعبير( من المبحوثات أن مجهولة الهوية سمحت 12.13%بينما أفاد )
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االجتماعي، و احتّل عنصر  الواقع في الموجودة الثقافية األطر مع تتعارض قد التي تصوراتّهن
 (.8.00%الحقيقة اخر الترتيب بنسبة تقدر بـ ) الهوية عن مختلفة جديدة هوية تجريب

 

عن طريق  للمبحوثات( anonymity) الهوية مجهولية أتاحتها التي يوضح اإلمكانات  (:37شكل رقم )
 إستعمال إسم مستعار و صورة مستعارة

 
 

 يمثل صور و كيفيات تفاعل المبحوثات مع أعضاء مجموعتهن الفايسبوكية (:35جدول رقم )

 أعضاء مع المبحوثات تفاعل كيفيات و صور يمثل
 مجموعتهن الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار

 311 %20.84 (chat) النصي الفوري التراسل طريق عن

 8.17% 122 الصورة و بالصوت المحادثات طريق عن

 9.98% 149 المجموعة أعضاء حائط على الكتابة طريق عن
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 363 %24.32 (like) اإلعجاب طريق عن

 36 %2.41 (Facebook Poke) النكز طريق عن

 209 %14.00 (Tag) الوسم طريق عن

 20.24% 302 االخرون ينشره ما على التعليق طريق عن

 00% 00 طرق اخرى

 %100 1492 المجموع

بالنسبة للجدول الذي يعالج بيانات كيفية التفاعل مع أعضاء المجموعة ، فقد جاء إختيار 
( بـ chat(،  تاله التراسل الفوري النصي )24.32%( في المرتبة األولى بـ )likeاإلعجاب )

و (،20.24%ما ينشره االخرون بنسبة متقاربة تقدر بـ )( ، بعده خيار التعليق على %20.84)
( ، 9.98%المجموعة بـ ) أعضاء حائط على (، و خيار الكتابة14.00%بـ ) (Tag) خيار الوسم

(، و حل خيار 8.17%الصورة في المرتبة ما قبل األخيرة بـ ) و بالصوت و جاء خيار المحادثات
 (.2.41%في المرتبة األخيرة بنسبة قدرها ) (Facebook Poke) النكز

و إستهدفنا من خالل هذا السؤال رسم صورة طيبولوجية حول الكيفيات  و المساقات التي 
تتيحها شبكة الفايسبوك و التي تسمح بتفاعل المبحوثات مع باقي األعضاء داخل مجموعاتهن 

هي األكثر إستعماال  (like/j'aimeعجاب )اإلالفايسبوكية. و كشفتنا لنا النتائج على حقيقة أن الية 
من إجابات المبحوثات، و يتحقق االعجاب عن طريق الظغط على  (24.32)%حيث حصدت نسبة 

 & Veikko Eranti(، و يرى الباحثان الفلنديان the Like buttonالزر المخصص لالعجاب )
Markku Lonkila ك للتفاعل مع أن دينامية اإلعجاب تتضمن ظغط الزر المخصص لذل

( و تعد الية االعجاب من أكثر photo/video( أو صورة/فيديو)comment( أو تعليق)postمنشور)
االليات انتشارا و استخداما ككيفية للتفاعل االجتماعي االفتراضي، وهي تحقق ثالثة وظائف أساسية 

 identity) و ثانيها تشكيل الهوية (impression management)أولها إدراة اإلعجاب 
construction)  داخل الفضاء الفايسبوكي عن طريق البروز و الظهور،و ثالثها صيانة الروابط
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. و إستنادا إلحصاءات شبكة 545(maintenance of social ties online) االجتماعية االفتراضية
 .546مليار إعجاب 4.5كان المعدل اليومي لاليكات يفوق  2013الفايسبوك فإنه في عام 

في المرتبة الثانية ككيفية ديناميكية للتفاعل البيني  (chat) النصي الفوري حلت الية التراسلو 
من  (20.84)%االفتراضي بين المبحوثات داخل فضاء مجموعاتهن، حيث إستحوذت على 

النصية  االجابات، و يرجع لذلك لكون الية التراسل التي يتيحها الفايسبوك تقوم على أساس المحادثات
 متزامنة عن طريق الكتابة أو ارسال تسجيل صوتي أو استخدام المؤثرات البصرية و تعبيراتال

( و تسمح بالتفاعل الفوري و كتابة عدد غير محدود من النصوص و تبادلها emoticonsاالنفعال )
في لحظتها و إثراء الخطاب النصي بايقونات بصرية، و بالتالي تضمن هذه االلية نفس ظروف و 

 التفاعل الحقيقي داخل العالم الواقعي إلى حد بعيد. شروط

قريبة نسبة و الذي حصل على على ما ينشره االخرون ( comment)التعليق و بالنسبة لخيار 
فهو يعد ميكانيزم للتفاعل مع ما ينشره االخرون من منشورات نصية  (20.24%تقدر بـ ) من سابقه

( و يعد أقصى درجة sharingأو مشاركات ) (visual contentأو مضامين سمعية بصرية )
( مع ما ينشره االخرون، و تكون highest proportion of engagementsاإللتزام و التفاعل )

أغلب التعليقات على منشورات  أو مضامين تهم المعلقين أو تثيرهم أو تثير جدال كما تعبر التعليقات 
فتراضية و صيانة الهوية الفردية داخل الفضاءات عن الرغبة في تمتين العالقات االجتماعية اال

الفايسبوكية. و إستنادا لإلحصاءات التي توفرت لدينا فإن الصور و الفيديوهات تحصد عددا أكبر من 
التعليقات أكثر من المنشورات أو المشاركات النصية داخل الفايسبوك، كما أن المضامين و 

ي هي التي تجذب التعليقات أيضا أكثر من باقي المشاركات ذات الطابع الجدلي و االختالف
 .547النصوص

( من إجابات مبحوثاتنا، حيث تتيح شبكة 14.00%على  ) (tagging) و حصل خيار الوسم
( و إدراجه في منشور أو تعليق mentionالفايسبوك عمل وسم لصديق معين عن طريق ذكر إسمه )

                                                           
545

 Veikko Eranti & Markku Lonkila.The social significance of the Facebook Like button. First 

Monday, Volume 20, Number 6 - 1 June 2015. accessed 18 may 2017. from: 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5505/4581  
546

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151908376831729 , accessed 13 septmebr 2016.  
547

 Liam Corcoran.Likes vs comments on Facebook: What’s the difference? February 14th, 2018 

social media analytics accessed in 21 February 2018 from 

http://www.newswhip.com/2018/02/likes-comments-facebook/  

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5505/4581
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151908376831729
http://www.newswhip.com/2018/02/likes-comments-facebook/
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اشعار أو إخطار  لهم بوك الفيس يرسل المستخدم بذكر هذا الصديق،  يقوم أن وبمجرد أو صور،
(Notifcation)  هذا  برؤية له يسمح ثمة ، ومن منشور أو تعليق في تم ذكره بانه قد ليخبرهم

 المنشور و التعليق و التفاعل معه.

د ( من اجابات أفرا9.98%المجموعة فقد حصل على ) أعضاء حائط على و أما خيار الكتابة
العينة ، و يتيح لهن هذا الخيار كتابة جمل مقتضبة أو نصوص قصيرة على حائط المستخدمات بغية 
اعالمهن أو اخطارهن و تتسم هذه االلية التفاعلية بطابعها الالشخصي ، إذ يمكن لكل األصدقاء 

 اإلطالع عليه.

( من 8.17%) الصورة المرتبة ما قبل األخيرة بـ و بالصوت و قد احتل خيار المحادثات
االجابات ، و يسمح هذا الخيار بالمحادثة المباشرة صوتا و صورة و هو مشابه لالتصال المواجهي 
الذي يتم في الواقع االجتماعي بشكل يومي ، و يتميز بمزايا اجتماعية خاصة و هو مؤشر على متانة 

لطويلة و المتينة، ألنه نمط الثقة المتبادلة بين المتحاورين و ال يكون عادة إال في ظل العالقات ا
 إتصالي شخصي و حميمي.

( من 2.41%في المرتبة األخيرة بنسبة قدرها )(Facebook Poke) و حل خيار النكز
 دون بصديق اهتمامهم إظهار أو مرحبا بقول للمستخدمين اجابات المستجوبات ، و يسمح هذا الخيار

 اهتمامهم ، و يعد بمثابة عن للتعبير كةنصية متماس جمل صياغة محادثة أو خوض إلى االضطرار
 إشعار يتلقى المستخدم فعند حصوب عملية النكز ، االنتباه، بلفت القيام على المستخدمين تساعد أداة
 الصفحة خالل من أخرى مرة النكز هذا على الرد يتيح ما وهو األصدقاء، أحد من نكزه تم  بأنه

 .بذلك الخاصة
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 يمثل صور و كيفيات تفاعل المبحوثات مع أعضاء مجموعتهن الفايسبوكية (:38رقم ) شكل

 
 

 الحواجز للمبحوثات من تجاوز التفاعلية يوضح  مدى تمكين اآلليات (:36جدول رقم )
 والمكانية في التفاعل الزمانية

للمبحوثات من  التفاعلية تمكين اآلليات
والمكانية في  الزمانية الحواجز تجاوز
 التفاعل

 النسبة المئوية التكرار

 %92.66 341  اوافق

 %5.43 20 محايد

 %1.90 07 اوافق ال

 %100 368 المجموع

( وافقت على %92.66يتبّين لنا من خالل الجدول أن غالبية مبحوثاتنا  بنسبة تقدر بـ )
 الزمانية الحواجز تجاوز من التي تتيحها شبكة الفايسبوكية قد مكنتها  التفاعلية معطى أن اآلليات
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( عكس ذلك، بينما إلتزمت %1.90التفاعل، في حين رأت نسبية ضئيلة جدا تقدر بـ ) في والمكانية
 ( من أفراد العينة بالحياد.5.43%)

( ترى أن %92.66و على أساس نتائج الجدول نالحظ أن الغالبية العظمى من المستجوبات )
 في والمكانية الزمانية الحواجز تجاوز من قد مكنتهن التفاعلية الخاصة بشكبة الفايسبوك اآلليات

 بإمكانه مفتوحا التفاعل، و يرجع ذلك إلى أن الفضاءات االفتراضية فتحت مجاال تواصليا مرنا و
إستيعاب أشكال مختلفة من التفاعل دون الحاجة لتواجد المستخدمين في نفس الفضاء المكاني الفيزيقي 

اإلفتراضية ال يرتبط بزمنية محددة إذ توجد  التفاعل داخل البيئات أو النطاق الجغرافي، كما أن
ميكانيزمات التخزين و االسترجاع، إذ بإمكان المتلقى إسترداد المحتوى الذي تلقاه و التفاعل معه وفقا 

 و للنسق الزمني الذي يالئمه و الوقت الذي يفضله، إذ أن العوالم السيبرانية تتأسس على مفاهيم سائلة
 نة للزمن/ المكان، حيث تشتغل وفق فيزياء زمنية/مكانية مغايرة تماما للعالم الواقعي. مر

 الزمانية الحواجز للمبحوثات من تجاوز التفاعلية يوضح  مدى تمكين اآلليات (:39شكل رقم )
 والمكانية في التفاعل
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  التفاعل و جعلها أكثر مرونةيوضح درجة تسهيل اآلليات الفايسبوكية لعملية (: 37جدول رقم )

 جعلها و التفاعل لعملية الفايسبوكية اآلليات تسهيل
 مرونة أكثر

 النسبة المئوية  التكرار

 %93.20 343  اوافق

 %4.89 18 محايد

 %2.44 09 اوافق ال

 %100 368 المجموع

على معطى أن  توافق( من أفراد عينة الدراسة %93.20يشير الجدول إلى أن ما نسبته )
 لم توافقمرونة، بينما  أكثر جعلها و التفاعل من عملية التفاعلية الخاصة بالفايسبوك قد سهلت اآلليات

 .بالحياد( %4.89( على هذا المعطى، في حين إكتفت فئة نسبتها )%2.44مانسبته )

 و نستنتج من معطيات الجدول أن الغالبية العظمى من المستجوبات ترى بأن اآلليات
 الفضاء مرونة ، إذ أن مورفولوجيا أكثر جعلتها و التفاعل من عملية سهلت الفايسبوكية قد

إنعتاقيا يقوض الحدود القارة التي تسّير  براديغما االفتراضي التي تحتضن التفاعالت أساسا خلقت
 اإلثنية و كالجندر الجسدية و البنيوية التفاعل في العالم الواقعي ، إذ يحّيد التفاعل االفتراضي العوامل

التفاعل االفتراضي  كما أن الفيزيائية ، و البيولوجية الخصائص الخارجي و سائر الشكل و الصوت و
 و الفيزيقية الهوية مالمح بروز من يقلل و بالتالي ( ،textual formغالبا ما يكون في شكل نصي )

ان و الزمان من أجل التفاعل. تضاريسها لألفراد المتفاعلين و ال يستشرط حضورهم في نفس المك
من  التفاعلية الخاصة بالفايسبوك لم تسهل ( أن اآلليات%2.44بينما رأت فئة ضئيلة جدا تقدر بـ )

التفاعل ، فذلك راجع على األرجح لمعطى إفتقارها للكفاءة و المهارات الالزمة إلستخدام هذه  عملية
 الفايسبوك و للمجموعات الفايسبوكية. االليات التفاعلية أو ربما حداثة إنضمامها لشبكة
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 لعملية التفاعل و جعلها أكثر مرونة (: يوضح درجة تسهيل اآلليات الفايسبوكية40شكل رقم )

 
 

 يمثل التسهيالت التي أتاحتها اآلليات التفاعلية الخاصة بالمجموعات (:38جدول رقم )
 الفايسبوكية للمبحوثات

اآلليات التفاعلية التسهيالت التي أتاحتها 
الفايسبوكية  الخاصة بالمجموعات

 للمبحوثات

 النسبة المئوية التكرار

 االهتمامات ذوي من أفراد مع التفاعل
 المشتركة

217 34.01% 

 مشتركة اهداف ذوي افراد مع التفاعل  -
 في معهم التواصل و مصادفتهم يصعب ،

 الواقعي العالم

 

318 

49.84% 

 تعيش التي النسائية الشرائح مع التفاعل
 ثقافية-السوسيو احداثياتك و وضعك نفس
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 التي التفاعلية ( رأت أن اآلليات%49.8يبّين لنا الجدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة بنسبة )
 يصعب ، مشتركة اهداف ذوي افراد مع الفايسبوكية قد سهلت لها التفاعل المجموعات تتيحها

( من المبحوثات %34.01الواقعي، في حين رأى ما نسبته ) العالم في معهم التواصل و مصادفتهم
المشتركة، كما رأى ما  االهتمامات ذوي من أفراد مع أن هذه االليات التفاعلية قد سهلت التفاعل

 نفس تعيش التي النسائية الشرائح مع ( أن االليات التفاعلية قد مكنت من التفاعل%16.14نسبته )
 ثقافية. -السوسيو احداثياتك و وضعك

 تتيحها التي التفاعلية ( رأت أن اآلليات%49.8يبّين لنا الجدول أن غالبية المبحوثات )
 و مصادفتهم يصعب ، مشتركة اهداف ذوي افراد مع الفايسبوكية قد سهّلت لها التفاعل المجموعات

، خصوصا في ظل إنعدام المرافق الحضرية و الفضاءات العمرانية  الواقعي العالم في معهم التواصل
التي من الممكن أن تستوعب الشرائح النسائية و توفر لهن أمكنة حية للتفاعل و التواصل و تبادل 
التجارب، و بذلك تغدو المجموعات الفايسبوكية فضاءات مثالية إلحتضان الشرائح النسوية التي ال 

 ع، كما أن هذ المجموعات تجد متنفسها في الواق

 ( من المبحوثات أن هذه االليات التفاعلية قد سهلت التفاعل%34.01في حين رأت ما نسبته )
المشتركة ، إذ أن المجموعات الفايسبوكية كبينات اجتماعية تفاعلية  االهتمامات ذوي من أفراد مع

ات االهتمام المشترك و االجندة افتراضية مرنة و مفتوحة و سهلة الولوج تستقطب مختلف الشرائح ذ
المشتركة و تسمح لها بالتفاعل ، و قد يلجأ األفراد من ذوي االهتمامات المشتركة إلى تشكيل 
جماعات فايسبوكية و إستقطاب أفراد اخرين من نفس االهتمامات ، اذا أن عملية إنشاء مجموعات 

ات تقنية معقدة ، و تمكنهم هذه فايسبوكية عملية بسيطة و سلسلة و فورية ال تتطلب أي مهار
 والمحادثة التعليقات عبر والتواصل الجماعات و التي تعد منصات تفاعلية، تمكنهم من تبادل األخبار

ومشاركة الملفات النصية والمصورة وملفات الفيديو وغيرها من  و النشر الخاصة والرسائل الفورية
التواصل االجتماعي توفر فضاءات ديناميكية و إلى أن شبكات  Davisاالليات. و قد توصل الباحث 

  .548حية لتشارك التجارب الفردية و الجمعية بين األفراد من ذوي الخصائص و اإلهتمامات المشتركة

                                                           
548

 T. Davis.Third Spaces or Heterotopias? Recreating and Negotiating Migrant Identity Using 

Online Spaces. Sociology, 44(4), 2010, pp. 661–677. 
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 مع ( من المستجوبات أن االليات التفاعلية قد مكنت من التفاعل%16.14كما رأت ما نسبته )
ثقافية ، إذ يتضح لنا من اجابات -السوسيو احداثياتهن و وضعن نفس تعيش التي النسائية الشرائح

 المجتمع داخل طبيعي غير اإلتفاق يسود بينهن أنهن يعيشن ضمن وضع المبحوثات السابقة أن
و طغيان  الرمزي والميز الحيف مختلف أنواع اإلبعاد و الجزائرية المرأة فيه تعاني الجزائري 

الترسبات الرمزية و التمثالت الثقافية المترسخة داخل عمق و هيمنة مختلف  النزعة الذكورية
المحافظة التي التزال تؤطر حركية المرأة و ترسم حّيز و  المجتمع و كذا سيادة التوجهات التقليدانية

 التي التفاعلية مجال فعلها و وجودها كفاعل اجتماعي ثانوي، في ظل هذه المعطيات توّفر اآلليات
 التي النسائية الشرائح فرصا حقيقية للتفاعل البيّني االفقي بين مختلف لفايسبوكيةا المجموعات تتيحها
ثقافية و ظروف اجتماعية متماثلة ،  أين تمكن هذه القنوات التفاعلية من -سوسيو احداثيات تعيش

للنساء الجزائريات و مشاركة التجارب الشخصية و تأسيس أشكال  اليومي نقاش و مداولة الواقع
الحلول لمختلف  واقتراح والترشيد في دينامية التوعية من الحوار النسائي/النسائي و اإلسهام جديدة

 المعضالت المتعددة األبعاد التي تطغى على المعيش اليومي للنساء الجزائريات.

الفايسبوكية  يمثل التسهيالت التي أتاحتها اآلليات التفاعلية الخاصة بالمجموعات (:41شكل رقم )
 ثاتللمبحو
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 تشكل مدى و الفايسبوكية المجموعة داخل العضوية مدة طول بين العالقة يوضع (:39جدول رقم )

 المجموعة هذه داخل باالنتماء المتماسك  الحس

 6حرية عند درجة 40.54المحسوبة قد بلغت  2اكأن قيمة  يتضح لنامن خالل الجدول 
، و على هذا  12.59لة والتي قدرت بـ:  المجدّو 2اكوهي أكبر من قيمة  0.05ومستوى داللة 

بين طول مدة استخدام الفيسبوك ومدى تشكل الحس دالة أنه توجد عالقة األساس يمكن القول 
 0.00المتامسك باالنتماء داخل المجموعة ، وما يؤكد هذه العالقة أيضا أن قيمة مستوى المعنوية هي 

 .0.05وهي أقل من مستوى الداللة 

يؤثر  الفايسبوكية  المجموعة ل مدة العضوية  داخلنستنتج من خالل الجدول أن متغير طو
 لدى أعضاء ( solid sense of belongingباالنتماء ) المتماسك الحس على تشكل بشكل دال

في دراستهما إلى أن الحس  Roy Baumeister & Mark Learyالمجموعة، و كما أشار الباحثان 
 certainباإلنتماء لمجموعة معينة يشترط حدا مطلوبا من التفاعل االجتماعي المستمر و المعتاد)

continuous minimum of regular social interactions داخل المجموعة ، إذ أن غياب )

 عبارةال

  

 العبارة

درجة  المجموع مدى تشكل الحس باالنتماء داخل المجموعة

 الحرية

 2كا

 المحسوبة

 2كا

 المجدّولة

 الداللة

  ال أوافق محايد أوافق
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أكثر من 

 أشهر 6

75 20.38 00 00 44 11.95 119 32.33 

أكثر من 

 عام

73 19.83 5 1.35 22 5.97 100 27.17 

أكثر من 

 عامين

36 9.78 7 1.90 14 3.80 57 14.48 

 100 368 24.18 89 3.53 13 72.28  266 المجموع
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ة التفاعالت زاّدت درجة و ( يجهّض الحس باالنتماء و كلما طالت مدlack of interactionالتفاعل )
 .549متانة الحس باإلنتماء 

و زمالئه أن الحس باإلنتماء بين أعضاء المجموعة يقوم على أساس  Walton و يرى 
( الذي ينبغي significant interpersonal communicationاإلتصال الشخصي الدال و المعتبر )

. و في سياق 550وسط إجتماعي معين ( و الديمومة ضمنroutinityأن يكتسي صفة الروتينية )
و زمالئه في دراستهم حول  Hyun Jung Ohشبكات التواصل االجتماعي، ربط الباحث 
( و بين الوقت الذي يتم feeling of belongingnessالمجموعات الفايسبوكية بين الحس باإلنتماء )

أنه من خالل معرفة  (، إذtime spent on Facebook groupقضائه في المجموعة الفايسبوكية )
الوقت المقضي داخل المجموعة تمكن الباحثون من قياس و تحديد درجة الحّس باإلنتماء عند عينة 

 .551من األعضاء في هذه المجموعة

و بذلك نستنج أنه كلما طالت مدة عضوية المستخدمات زاد درجة إحساسهن باإلنتماء  
 & Su Young Choi الباحثتين ةللمجموعة الفايسبوكية. من جهة أخرى، أشارت دراس

Younghan Cho  أن الفضاءات الهامشية في الحيز السيبراني، و رغم إفتراضية التفاعالت
(virtuality of interactions،بين أعضائها ) الوجداني التشارك فقد خلقت طقوس (rituals of 

mutual empathy )الترابط و اإلنتماء حّس و عمّقت من (sense of belonging and 
connectivity )المجموعة أعضاء بين. 

 

 

 

                                                           
549

 Baumeister, R. F., & Leary, M. R.The need to belong: Desire for interpersonal attachments as 

a fundamental human motivation. Psychological Bulletin.117(3).1995.pp. 497-529. 
550

 Walton, G. M., Cohen, G. L., Cwir, D., & Spencer, S. J.Mere belonging: The power of social 

connections. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3).2012.pp. 513-532. 
551

 Hyun Jung Oh, Elif Ozkaya & Robert Larose.How does online social networking enhance life 

satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social 

support, sense of community, and life satisfaction.Human Behavior.Vol 30, January. 2014.Pp.69-

78. 



 

307 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 تشكل مدى و الفايسبوكية المجموعة داخل العضوية مدة طول بين العالقة يوضع (:42شكل رقم )
 المجموعة هذه داخل باالنتماء المتماسك  الحس

 

 مدى و الفايسبوكية المجموعة داخل العضوية مدة طول بين العالقة يوضع :(40) رقم جدول
 الفايسبوكية المجموعة داخل التضامن و التعاضد روابط تشكل

 6 حرية درجة عند 44.57 بلغت قد المحسوبة 2كا قيمة أن الجدول خالل يتضح لنا من
و على أساس  ،12.59:  بـ قدرت والتي المجدّولة 2كا قيمة من أكبر ، وهي 0.05 داللة ومستوى

 ومدى الفيسبوكية العضوية في المجموعة مدة طول دالة بين عالقة توجد أنه اإلستنتاج يمكن ذلك
 هي المعنوية مستوى قيمة أن أيضا العالقة هذه يؤكد وما داخلها، التضامن و التعاضد روابط تشكل
 .0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.00
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0,27 
2,44 

20,38 

0 

11,95 

19,83 

1,35 

5,97 

9,78 

1,9 
3,8 

0

5

10

15

20

25

 ال أوافق محايد موافق

Titre du graphique 

 أكثر من عامين أكثر من عام أشهر 6أكثر من  أشهر 6أقل من 

 عبارةال
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درجة  المجموع مدى تشكل روابط التعاضد والتضامن داخل المجموعة

 الحرية
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 المحسوبة
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أكثر من 

 أشهر 6

72 19.56 0 00 47 12.77 119 32.33 

أكثر من 

 عام

73 19.83 5 1.35 22 5.97 100 27.17 

أكثر من 

 عامين

34 9.23 7 1.90 16 4.34 57 14.48 

 100 368 25.54 94 3.53 13 70.92  261 المجموع
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له   الفايسبوكية المجموعة داخل  العضوية مدة طول متغير أن الجدول خالل من و نستنتج
 المجموعة داخل ( بين األعضاءsolidarity bondsالتضامن ) و التعاضد على روابط تأثير فعلي 

الفايسبوكية، إذ كلما طالت مدة العضوية داخل مجموعة إرتفع منسوب التعاضد و التضامن بين 
أعضائها سواءا في الوسط االجتماعي الحقيقي أو في البيئة االفتراضية، و يتشكل التعاضد و 

جماعة معينة و التفاعل المتواصل ضمن  أفراد بين تراكمية نتيجة اإلرتباط الوثيقالتضامن بصورة 
حيز زمني كاف، و يمثل إطارا ديناميكيا لتبادل الخبرات و التجارب و رفد الرأسمال االجتماعي و 

و من النظريات السوسيولوجية الكالسيكية التي قاربت هذا المفهوم  الرمزي ألعضاء المجموعة.
و التي أشار فيها إلى أن التضامن داخل المجموعة  Hechterلباحث االجتماعي األمريكي نظرية ا

االجتماعية يقوم بالدرجة األولى على أساس إستمرارية منسوب التفاعالت بين األعضاء خالل الزمن 
(interactions maintained through time)552. 

إلى أن منصات  Alberici & Milesi و في سياق الفضاء السيبراني، أشار الباحثان  
( بين المستخدمين و ربطا ذلك بمتانة collective solidarityالفايسبوك قد خلقت تضامنا جمعيا )

التفاعالت االفتراضية و إستدامتها ، فكلما كانت التفاعالت االفتراضية ديناميكية ومتينة كلما زاد 
أشارا فيها  Bennett & Segerbergثين . و في دراسة للباح553منسوب التعاضد بين المستخدمين

إلى أن متانة التفاعل البيني االفتراضي و طول مدة معرفة المستخدمين ببعضهم هي التي تحدد درجة 
 . و على صعيد آخر، بّينت دراسة554التضامن البيني و التعاضد بين األفراد داخل البيئات الرقمية

 داخل االفتراضية التي تجري أن التفاعالت Su Young Choi & Younghan Cho الباحثتين
و التضامن  المشترك اإللتزام و التعاضد حّس الفضاءات العمومية الهامشية السيبرانية قد خلقت بالفعل

 المنتمين لهذه الفضاءات. البيني بين

 

                                                           
552

 Hechter, Michael.A Theory of Group Solidarity. In The Microfoundations of Macrosociology, 

edited by M. Hechter. Philadelphia:Temple University Press.1984. 
553

 Alberici AI, Milesi P.The influence of the Internet on the psychosocial predictors of collective 

action. Journal of Community and Applied Social Psychology 23.2013.pp.373–388. 
554

 Bennett WL & Segerberg, A . Digital media and the personalization of collective action: 

Social technology and the organization of protests against the global economic crisis. 
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 تشكل مدى و الفايسبوكية المجموعة داخل العضوية مدة طول بين العالقة يوضع :(43) رقم جدول
 الفايسبوكية المجموعة داخل التضامن و التعاضد روابط

 

بنشره داخل فضاء  يرغبن الذي للمحتوى المبحوثات نشر يمثل طرق (:41جدول رقم )
 المجموعة الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار بنشره يرغبن الذي طرق نشر أفراد العينة للمحتوى

عن طريق كتابة و نشر النصوص داخل فضاء 
 المجموعة

361 40.60% 

 %38.02 338 عن طريق مشاركة الصور و الفيديوهات

 190 21.37% (linksعن طريق مشاركة الروابط )

 %00 00 طرق أخرى

 %100 889 المجموع

بنشره، فقد اخترت الفئة االكبر من  يرغبن الذي للمحتوى المبحوثات بالنسبة لكيفيات  نشر  
، بينما  المجموعة فضاء داخل النصوص نشر و الكتابة آلية %(40.60)أفراد العينة و المقدرة بنسبة 

من  %(12.03)، و اختار ما نسبته %(38.02) الفيديوهات و الصور مشاركة اختارت آلية
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من  %(9.33)على  (hashtag) الهاشتاغ ، و حصل إستخدام(links) الروابط المبحوثات مشاركة
 اختيارات المبحوثات.

على  المجموعة فضاء داخل النصوص نشر و الكتابة و وفقا لنتائج الجدول فقد حصلت آلية
، و تتيح الية الكتابة النصية نشر عدد غير %(40.60)الحصة األكبر من اجابات المستجوبات بنسبة 
مح بالتفاعل عن طريق االعجاب أو التعليقات الكتابية محدود من النصوص المفتوحة و التي تس

أوالتعليقات عن طريق توظيف الصّور، و يظل حضور التواصل النصي مركزيا داخل فضاءت 
 التفاعل في دراستهما إلى أن D.Boyd and J. Heerحيث توصال الباحثان  التواصل االجتماعي، ،

داخل  انتشارا األكثر التفاعل هو( text-based online interaction) النصي االفتراضي
 .555الفضاءات الفايسبوكية

من اجابات  %(38.02)على نسبة تقدربـ  الفيديوهات و الصور مشاركة و حصل خيار آلية
الفيديو في  مقاطع و المبحوثات، حيث يقوم المستخدمون/المستخدمات بمشاركة مختلف الصور

المضامين إنطالقا من األصدقاء أو مختلف الصفحات التي سياقات تفاعلية محددة، و يتم مشاركة هذه 
يتشرك فيها المستخدمون، أو من مصادر خارج الفايسبوك. حيث تحظى مختلف األنساق و التمثيالت 

 البصرية بحضورهام داخل فضاءات وسائط التواصل االجتماعي.

صلت على نسبة ( حيث حlinks) الروابط و اختارت فئات أخرى من المبحوثات آلية مشاركة
من العدد االجمالي الجابات المبحوثات، و تتيح هذه االلية مشاركة عدد غير محدود من  (21.37%)

 على المحتوى لمشاركة مخصًصا زًرا اإللكترونية المواقع معظم النصوص و المضامين، إذ تمتلك
مشاركة الروابط ، و تتم عملية (Post to Facebook) فيسبوك على النشر فيسبوك  يعرف بزر

 يكن لم إن فضاء الفايسبوك ( فيcopy/paste) ولصقه الرابط بسهولة إذ يتعين على المستخدم نسخ
 الرابط. نشر قبل نص فيسبوك،و يمكن للمسخدم إضافة على للنشر بزر مصحوًبا الرابط
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 D.Boyd and J. Heer.Profiles as Conversation: Networked Identity Performance on 

Friendster. Proceedings of the Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-39), 

Persistent Conversation Track. Kauai, HI: IEEE Computer Society. January 4 - 7, 2006. 
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المجموعة بنشره داخل فضاء  يرغبن الذي للمحتوى المبحوثات نشر يمثل طرق (:44شكل رقم )
 الفايسبوكية

 

 

يمثل مدى تمكين آليات نشر المحتوى للمبحوثات من طرح القضايا و  (:42جدول رقم )
 المواضيع التي تهّمهن

 المحتوى نشر آليات تمكين مدى
 التي المواضيع و القضايا طرح من للمبحوثات

 تهّمهن

 النسبة المئوية التكرار

 %94.29 347  اوافق
 %3.26 12 محايد

 %2.44 09 اوافق ال
 %100 368 المجموع

 المحتوى قد مكنتهن نشر ( من أفراد العينة المدروسة على معطى أن آليات%94.29) يوافق
( من المبحوثات نقيض ذلك، و %5.16تهمهن ، بينما يرى ) التي المواضيع و القضايا طرح من

 .بالحياد( من أفراد العينة %3.26يلتزم  )

الجدول فإن الغالبية العظمى من أفراد العينة المدروسة بنسبة تقدر بـ و بحسب نتائج 
 المواضيع و القضايا طرح من المحتوى قد مكنتهن نشر (  وافقت على معطى أن آليات94.29%)
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المتالحقة و المعقدة على مستوى الوسائط التقنية و تزاوجها  التطورات تهمن ، حيث أدت سلسلة التي
( إلى تغيير معادلة اإلعالم interactive web 2.0) 2.0هور الويب التفاعلي و ظ مع اإلعالميات

نحو جمهورستاتيكي، و دفعت  الكالسيكي و الذي كانت مضامينه تنساب في إتجاه أحادي يتوجه
عملية إنتاج المضامين اإلتصالية في  تحرير و رقمية المتاحة اليوم إلى دمقرطة-االمكانات التكنو
النصية و الداللية و االسلوبية و السيموطيقية، حيث أصبح بإمكان الشرائح النسائية مختلف أبعادها 

كتابة و نشر ما يردن و التفاعل مع االخرين ضمن البيئات الفايسبوكية دون الحاجة لإللتزام بقواعد و 
ة، و في بروتوكوالت الكتابة الصحفية المحترفة و دون الحاجة إلمكانات تقنية و موارد لوجستية معقد

المحصلة تحولت الفئات النسائية إلى فاعالت إتصالية و إلى منتجات و صانعات للمحتوى االتصالي 
و بالتالي أضحى بإمكانهن تناول المواضيع و القضايا التي تهمّهن و توجيه النقاش داخل المجموعات 

المسكوت عنها داخل  الفايسبوكية بإتجاه اإلشكاالت ذات األولوية بالنسبة لهن، خصوصا المواضيع
مفردات بنسبة  9المجتمع أو المهمشة من أجندة وسائط االعالم التقليدي. و رأت فئة ضئيلة تقدربـ  

( من المبحوثات  نقيض ذلك، وال تعكس ضالة الرقم أي داللة إحصائية ، غير أنه من 2.44%)
أن حضورها داخل فضاء  المرجح أن هذه الفئة من المبحوثات فئة سلبية و ال تتواصل كثيرا كما

 المجموعة الفايسبوكية حضور عرضي أو وقتي فقط.
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يمثل مدى تمكين آليات نشر المحتوى للمبحوثات من طرح القضايا و المواضيع التي  (:45شكل رقم )
 تهّمهن

 

يمثل مدى تمكين اليات نشر المحتوى للمبحوثات من معالجة  مختلف  (:43جدول رقم )
 المواضيع من زاوية نظرهن الخاصة و وفقا لتصوراتهن

  معالجة من للمبحوثات المحتوى نشر اليات تمكين
 وفقا و الخاصة نظرهن زاوية من المواضيع مختلف

 لتصوراتهن

 النسبة المئوية  التكرار

 87.50% 322  اوافق

 %7.33 27 محايد

 %5.16 19 اوافق ال

 %100 368 المجموع

 من المحتوى قد مكنتهن نشر من المستجوبات رأين أن اليات( 87.50%)يظهر الجدول أن 
 %(7.33)لتصوراتهن ، بينما إكتفى  وفقا و الخاصة نظرهن زاوية من المواضيع مختلف  معالجة

 ( من المبحوثات على معطى أن اليات%5.16لم يوافق )، في حين بالحيادمن أفراد العينة المدروسة 
 نظرهن. زاوية من المواضيع مختلف  معالجة مكنتهن من المحتوى نشر

 مكنتهن من المحتوى نشر من المستجوبات رأين بأن اليات( 87.50%)يظهر الجدول أن 
 وفقا و الخاصة نظرهن زاوية المطروحة للنقاش و المعالجة من  المواضيع مختلف  معالجة
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لتصوراتهن، إذ أن فضاءات المجموعة الفايسبوكية تحتضن مختلف أنواع التفاعالت و النقاشات و 
التداوالت و الحوارت بشكل يومي ، و التي يطرحها مسّيرو المجموعات الفايسبوكية أو األعضاء ، 

المطروحة و في ظل هذه التفاعالت و النقاشات تتمكن المستخدمات من تناول مختلف المواضيع 
للتداول و النقاش من وجهة نظرهن الخاصة و بما يتفق مع رؤيتهن المخصوصة ، حيث يتم طرح 

متنوعة و التفاعل معها من زوايا نظر مختلفة، و بالتالي يوفر فضاء  وأسئلة مختلفة أجندات
الصمت، و  اجتماعية و تواصلية تسهم في خلخلة ثنائية اإلقصاء و-المجموعة الفايسبوكية  الية تقنو

إسترجاع الشرائح النسوية للقدرة على التعبير و الكالم و إبداء الرأي و اإلنعتاق من الترسبات و 
( من %5.16مغايرة. في حين لم يوافق ) و مختلفة خطابات نشر و التصورات المسبقة و إنتاج

 زاوية من المواضيع مختلف  معالجة مكنتهن من المحتوى نشر المبحوثات على معطى أن اليات
نظرهن. و يرجع ذلك إلى إستئثار فئات معينة بفرص النقاش و التعبير و التعقيب و إهمالها لألراء 

 المختلفة.

يمثل مدى تمكين اليات نشر المحتوى للمبحوثات من معالجة  مختلف المواضيع من  (:46شكل رقم )
 زاوية نظرهن الخاصة و وفقا لتصوراتهن
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للمبحوثات التنفيس عما بداخلهن   المحتوى نشر يوضح مدى إتاحة آليات (:44جدول رقم )
 بالكيفية التي يردنها

 للمبحوثات  المحتوى نشر آليات إتاحة
 يردنها التي بالكيفية بداخلهن عما  التنفيس

 النسبة المئوية  التكرار

 %89.94 331  اوافق

 %6.25 26 محايد

 %3.80 14 اوافق ال

 %100 368 المجموع

قد  المحتوى نشر آليات ( ترى بأن%89.94يشير الجدول إلى أن غالبية العينة المدروسة )
( عكس ذلك ، و %3.80تبتغيها ، بينما ترى نسبة ضئيلة تقدر بـ ) التي بالكيفية أتاحت لها التنفيس

 .بالحياد( من العينة %6.25تبنت فئة تقدر بـ )

 آليات ( ترى بأن%89.94المبحوثات بنسبة تقدر بـ )و نستنتج من الجدول إلى أن أغلب 
تريدها دون إكراهات أو عوائق ، و  التي بالكيفية قد أتاحت لها التنفيس و التعبير المحتوى نشر

في دراسته في سياق العالم العربي إلى أن  Lynch Marcسمحت ألصواتهن بأن تسمع، و قد ذهب 
و سمحت لهم  محرومة من أدوات و وسائل التعبيرقد مكنت الشرائح ال االجتماعي التواصل شبكات

قدرتهم على التفاعل و من التي كانت تحّد  االجتماعيةبتجاوز اإلكراهات الفيزيقية و الرمزية و 
صا أدت إلى إسماع أصواتهم ، إذ أن البيئة التواصلية الجديدة التي أفرزتها شبكة الفايسبوك خصو

اط تعبير جديدة أكثر ديمقراطية و أكثر تحفيزا على ظهور أفكار جديدة و أنم وحةمنصة مفت استيالد
قد رأت %( 3.80) بـ ح لنا الجدول أن فئة جد ضئيلة تقدر. كما وّض556أفقية عن الذات و بكيفيات

ذلك، و يرجع ذلك إلى أن هذه الفئات ال تستخدم شبكة الفايسبوك ألغراض التعبير و التنفيس،  عكس
 و التواصل اللحظي مع االخرين دون أجندة مسبقة. الترفيهلمجرد  بل ربما
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للمبحوثات التنفيس عما بداخلهن بالكيفية   المحتوى نشر يوضح مدى إتاحة آليات (:49شكل رقم )
 التي يردنها

 
 

 مسالك المحتوى للمبحوثات فتح نشر يوضح المدى الذي أتاحت فيه آليات :(45جدول رقم )
 الجزائرية بطريقة أكثر توازنا  التعبير عن المرأة نحو جديدة

 فتح للمبحوثات المحتوى نشر آليات إتاحة
 الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك
 توازنا أكثر بطريقة

 النسبة المئوية التكرار

 %76.63 282  اوافق

 %10.86 40 محايد

 %12.50 46 اوافق ال

 %100 368 المجموع

 نشر ( يرون بأن آليات%76.63الجدول أن غالبية أفراد الدراسة و التي تقدر بـ )يظهر 
توازنا،  أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك قد أتاحت لهن فتح المحتوى

( %10.86( عكس ذلك ، و قد عبرت )%12.50بينما ترى نسبة محدودة من المبحوثات تقدر بـ  )
 المبحوثات عن حيادهم تجاه السؤال.من 
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 ( ترى بأن آليات%76.63و نستخلص من الجدول أن غالبية المستجوبات بنسبة تقدر بـ )
توازنا،  أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك قد أتاحت لهن فتح المحتوى نشر

امشيا لتناول المسائل التي تهم خصوصا و أن وسائل اإلعالم الجزائرية تخصص حيزا ضيقا و ه
الشرائح النسوية، و حتى هذا الحيز المخّصص فإنه يستحضر مختلف التصورات المتكلسة و 
الترّسبات الرمزية و التي تعرقل أي تحول إيجابي تصبو إليه المرأة الجزائرية ، إذ أن المشهد 

 بين والمصالح واالستراتيجيات واالحتكار الهيمنة فيه عالقات االعالمي الجزائري أساسا تسود
 production of theالرمزي ) إنتاج في ويتصارعون مصالحهم، عن يدافعون متعددين، فاعلين

symbolic و يكرسون صورة متشنجة عن المرأة الجزائرية. و يرى الباحث الصادق رابح في )
 Social networking Platforms: A Virtual Public Space inدراسة له باللغة اإلنجليزية )

the Arab Worldأزمتها، ال تسمح و ال  مداخل ( أن وسائط اإلعالم في العالم العربي و التي تتعدد
تسهم في تشكيل فضاء عمومي حقيقي يستوعب و يحتضن الفاعالت النسائية ، إذ أن دورها ال يتعدى 

و التضليل و صرف إنتباه (، حيث تستخدمها النظم السياسية في الدعاية mobilizationالتعبئة )
الجمهور العام عن القضايا الجوهرية ، كما أن نمط التفاعل الذي تنتهجه هو نموذج شاقولي عامودي 

(top-down model)557 و في ظل هذه المعطيات تغدو فضاءات المجموعة الفايسبوكية آلية .
 موضوعية، ولتقويم أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك لفتح استراتيجية

 و التصورات الجاهزة النماذج الواقع المخيالي الذي تكرسه وسائل االعالم و الذي يقوم على طغيان
التقدم الذي تحرزه المرأة الجزائرية ضمن مجتمعها. و في  األول المقام في تراعي ال التي التعميمية

 حُتت لم المحتوى نشر آليات أن %(12.50)  ـب تقدر المبحوثات فئة ضئيلة من الجدول ترىنفس 
توازنا و موضوعية، و قد  أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك فتح لهن

يرجع ذلك لتفضيل بعض الشرائح النسوية كما أثبتت بعض الدراسات االمبريقية للنشاطات 
االفتراضية ذات األبعاد االجتماعية و التواصلية و الترفيهية أكثر من المسائل التي تتطلب مجهودات 

 طويال المدى. التزامامتواصلة و موجهة و 
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 نحو جديدة مسالك المحتوى للمبحوثات فتح نشر المدى الذي أتاحت فيه آلياتيوضح  :(50شكل رقم )
 الجزائرية بطريقة أكثر توازنا  التعبير عن المرأة

 

 

VI -  : محور المجموعة الفايسبوكية كفضاء للظهور 

 المجموعة فضاء داخل الظهور من العينة أفراد تمكن التي يمثل األنشطة (:46جدول رقم )

التي تمكن أفراد العينة من الظهور داخل فضاء األنشطة 
 المجموعة

 النسبة المئوية التكرار

 %40.67 371 المجموعة فضاء في النشر

 %15.13 138 الصور و الفيديوهات و النصوص مشاركة

 %11.07 101 جماعية نقاشات في الدخول

 و التعليق  طريق عن االخرون ينشره ما مع التفاعل
 االعجاب

302 33.11% 

 %00 00 طرق اخرى

 %100 912 المجموع
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يبرّز الجدول أهم األنشطة التي تمكن أفراد العينة من الظهور داخل فضاء المجموعة، و قد 
المجموعة الفايسبوكية على النسبة األكبر من خيارات المبحوثات  فضاء في حصل عنصر النشر

 و التعليق  طريق عن االخرون ينشره ما مع ( و تاله عنصر التفاعل%40.67بنسبة تقدر بـ )
الصور بنسبة  و الفيديوهات و النصوص (، ثم مشاركة%33.11االعجاب بنسبة تقدر بـ )

 .%(11.07)جماعية بنسبة  نقاشات في الدخول و في اخر الترتيب عنصر%( 15.13)

 فضاء داخل (visibilityالظهور ) من المستّخدمات تمكن التي و تمثل نتائج الجدول األنشطة
المجموعة الفايسبوكية  فضاء في ألرقام الجدول حصل عنصر النّشر استناداالمجموعة الفايسبوكية، و 

(، و تعد الية النشر أحد أبعاد %40.67على النسبة األكبر من خيارات أفراد العينة بنسبة تقدر بـ )
 استعراضلمستخدمات الظهور و ( األكثر داللة ، إذ تتيح لdiscursive visibilityالظهور الخطابي )

الذات خطابيا عن طريق كتابة و تدوين النصوص و فتح المجال للتفاعل معها و للتعليق عليها من 
للمستخدمين  (Facebook algorithms) الفايسبوك خوارزمياتقبل باقي أعضاء المجموعة، و تتيح 

كتابة عدد ال متناهي من النصوص المفتوحة بكيفية مرنة و تفاعلية، و يعد الظهور الخطابي ذو 
( إذ يتجلى من خالله visual visibilityأهمية معتبرة ال تقل داللة عن الظهور البصري )

 و التحليلية.و الحجاجية و االقناعية  البالغيةالمستخدمون عن طريق األنساق الخطابية و النصية 

االعجاب بنسبة تقدر بـ  و التعليق طريق عن االخرون ينشره ما مع و تاله عنصر التفاعل 
 إعجابهم عن بالتعبير شبكة الفايسبوك ميكانيزم يسمح لمستخدمي يعد اإلعجاب(، و 33.11%)

 Veikko Eranti & Markku ينشرها أو يشاركها أصدقائهم، و كما أشار الباحثان  التي بالمحتويات
Lonkila( فإن زر اإلعجابLike button( هو بالدرجة األولى ذو داللة اجتماعية )social signal )

( micro-level visibilityإذ أنه اآللية التي تسمح بصيانة و تمتين الظهور على مستوى األصدقاء )
الظهور وصيانته ،و في دراسة الباحث  بتشييدبنفس الدور الوظيفي المتعلق  يضطلع، كما أن التعليق 

Bernie Hogan   نظريات  باستلهامالتي حاول فيها مقاربة ميكانزمات الظهور في الفايسبوك
اليومية، إذ أشار  الحياة في الذات حول ديناميات عرض Erving Goffman السوسيولوجي الكندي

-space of coوعة من األفراد )إلى أن الفايسبوك هو عبارة عن فضاء يتشارك الحضور فيه مجم
presence استعراض( الذين يقومون بعملية (exhibition لذواتهم أمام االخرين و صيانة )

 ما ينشرهعن طريق االعجاب و التعليق على  حضورهم الرمزي بوساطة خوارزميات الفايسبوك،
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 space ofو بالتالي فإن فضاء الفايسبوك هو فضاء ظهور بالدرجة األولى) االخرون،
visibility)558. 

الصور في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ  و الفيديوهات و النصوص و حل عنصر مشاركة
 الظهور المركبة، و تعد عملية مشاركة المضامين النصية و البصرية أحد أبعاد عملية %(15.13)

داخل الفضاءات الفايسبوكية التي تزيد من مرئية الفئات النسائية المحرومة من الظهور في الفضاءات 
جماعية بنسبة  نقاشات في الدخول و حل في اخر الترتيب عنصر الفيزيقية للحياة االجتماعية.

 discursive) الخطابي الظهور من االجابات، و يمثل هذا العنصر أحد عناصر %(11.07)
visibility)  إذ تتيح للمستخدمات الظهور داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية عن طريق التفاعالت
( مع ما تنشره المستخدمات ،و تعد أحد أدوات صيانة البروز text-based interactionsالنصية )

 الرمزي و التأكيد على الظهور أمام باقي أعضاء المجموعة الفايسبوكية.

 المجموعة فضاء داخل الظهور من العينة أفراد تمكن التي يمثل األنشطة (:51شكل رقم )
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 Bernie Hogan.The presentation of self in the age of social media: Distinguishing 

performances and exhibitions online.Bulletin of Science, Technology & Society, volume 

30,number 6.2010.pp. 377–386. 
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 تشاركه أو تنشره مع الفايسبوكية المجموعة أعضاء يوضح درجة تفاعل (:47جدول رقم )
 المبحوثات

تشاركه  المجموعة الفايسبوكية مع تنشره أو أعضاء تفاعل  التكرار النسبة المئوية
 المبحوثات 

 دائما 211 %57.33

 أحيانا 115 %31.25

 نادرا 30 %8.15

 مطلقا 12 %3.26

 المجموع 368 %100
 يحظى( من مبحوثاتنا ترى بأن ما تنشرّنه و تشاركّنه 57.33%تظّهر لنا بيانات الجدول أن )

( من المبحوثات أن 31.25%المجموعة ، في حين رأت ) أعضاء باقي قبل من بالتفاعل دائما
( من أفراد العينة أن التفاعل مع مشاركتهن و 8.15%، و يرى ما نسبته )أحياناالتفاعل  يحدث 

 ( من المبحوثات أن التفاعل ال يحدث بتاتا.3.26%) ارتأتما يحدث، بينما  نادرامنشوراتهن  

( ترى 57.33%بنسبة تقدر بـ ) مبحوثاتنا و نستخلص من معطيات الجدول أن الغالبية من
المجموعة ، كما أن  أعضاء باقي قبل من بالتفاعل دائماكّنه يحظي بأن ما ينشرّنه و يشار

، و تعد هاته المؤشرات أحيانا يحدث  رأين أن هذه النمط من التفاعل المبحوثات من( 31.25)%
االحصائية جد ايجابية إذ تعكس ديناميكية وحيوية التفاعل البيني بين المستخدمات و متانته و 

-اجتماعية اإلشارة إلى أن فضاء المجموعة الفايسبوكية هو عبارة عن بنية. و تجدر بنا استمراريته
 كل في هذا الفضاء بين الفاعلين فيه، حيث تتداخل يومية طقوسية مجالية و رمزية تسودها عالقات

 الحياة في لوجه وجها الخطابية المماثلة للتفاعالت التي تجري-/ الرمزيةاالفتراضيةالتفاعالت  أشكال
و التي تعد ضرورية لتمتين العالقات االجتماعية و رفد بروز الفاعلين االجتماعيين و  اليومية

( و التقدير. حيث يرى collective recognitionحصولهم على شرعية االعتراف الجماعي )
في دراستهما أن مستخدمي شبكات التواصل  Bostrom Nick & Anders Sandbergالباحثان 

 العالقات من تضامنية شبكة إطار في تتفاعل دائريا للمعنى ومنتجة ةاالجتماعي كذوات متكلم
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 اآلخرين مع هذا التفاعل االلتزام و االستمرارية في االفتراضية التي تتطلب من األفراد التواصلية
 االفتراضي المحيط االجتماعي إستشراطات مع و التوافق القبول االجتماعي إلحراز منهم كمحاولة

( من أفراد العينة أن التفاعل مع مشاركتهن و 8.15%ما نسبته ) ارتأى. و 559إليه ينتسبون الذي
ال يحدث ( من المبحوثات أن التفاعل 3.26%) ما نسبتهما يحدث، في حين أفاد  نادرامنشوراتهن  

، ورغم صغر حجم هذه الفئة إال أنه تعبر أن األطراف الخاملة تفاعليا و التي ال تندمج في بتاتا
التواصلية االفتراضية للمجموعات الفايسبوكية و ال تحب أن تظهر، بل تفضل البقاء في الطقوس 

 الّظل.

 المبحوثات تشاركه أو تنشره مع الفايسبوكية المجموعة أعضاء يوضح درجة تفاعل (:52شكل رقم )
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أو تشاركه المبحوثات من قبل باقي  ما تنشرهيوضح صورالتفاعل مع  (:48جدول رقم )
 أعضاء المجموعة الفايسبوكية

 أو ما تنشره مع صورالتفاعل
 أعضاء باقي قبل من المبحوثات تشاركه

 الفايسبوكية المجموعة

 النسبة المئوية التكرار

 197 55.33% (Like) اإلعجاب

 101 28.37% (commentaries) التعليقات

-re) النشر إعادة و المشاركة
sharing) 

58 16.29% 

 %00 00 كيفيات أخرى

 %100 356 المجموع

( من أفراد العينة الذين أقروا بتفاعل باقي األعضاء مع %55.33يشير الجدول إلى أن )
( %28.37، في حين أفاد ما نسبته )(Like) منشوراتهم أفادوا أن كيفية التفاعل تتمثل في اإلعجاب

 ما نسبته ارتأى، و  (commentaries) التفاعل تتمثل في التعليقاتمن المبحوثات أن كيفية 
-re) النشر إعادة و ( من أفراد العينة أن مجرى التفاعل يتم عن طريق المشاركة16.29%)

sharing) . 

( من أفراد العينة الذين أقروا بتفاعل باقي %55.33و من بيانات الجدول نستنتج أن )
، و يعد اإلعجاب  (Like) أفادوا أن كيفية التفاعل تتمثل في اإلعجاباألعضاء مع منشوراتهم 

 interactiveداخل فضاءات الفايسبوك و الطقس التفاعلي ) استخداماالدينامية التواصلية األكثر 
ritual األكثر مرونة في التعبير عن متانة العالقة االجتماعية و أداة لصيانتها و مسلكا للبروز أمام )
( من مستجوباتنا أن كيفية التفاعل تتمثل في %28.37صعيد اخر، يرى ) ستخدمين. علىالمباقي 

، و تشمل التعليقات ردودا نصية تواصلية تتنزل ضمن سياق رجع (commentaries) التعليقات
( على ما ينشره المستخدمون ، و تأتي في شكل فقرات أو جمل قد تكون مرفقة feedbackالصدى )

( و تداولي communicativeو الفيديوهات، و تترجم التعليقات ردات فعل تواصلي )أحيانا بالصور أ
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(pragmatic( على إنتظارات )expectations المنتجين/ المشاركين للمحتوى الذي تم التفاعل )
معه، حيث أن كل مستخدم ينشر محتوى أو يشاركه يتوقع التفاعل مع منشوراته من قبل جمهور 

 imaginedحول مفهوم الجمهور المتخيل ) Marwick & boydالباحثان  و في دراسة متخيل،
audience( أشارا إلى أن لكل منتج للمحتوى )productor of content( حس بالجمهور )a 

sense of audience المنتظر منه التعليق و التفاعل كآلية للتعبير عن االعجاب و التقدير و )
( من أفراد العينة أفدنا أن مجرى %16.29رأينا أن ما نسبته ). ضمن نفس المنحى ، 560اإلعتراف

و التي تعد آلية ثنائية الوظيفة للبروز  (re-sharing) النشر إعادة و التفاعل يتم عن طريق المشاركة
 الذاتي داخل المجموعة الفايسبوكية و إلبراز المنتج األولي للمحتوى و تثمين ما ينشر.

 

 

أو تشاركه المبحوثات من قبل باقي أعضاء  ما تنشرهمع  التفاعل صوريوضح  (:53شكل رقم )
 المجموعة الفايسبوكية
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تعبيرية و مضامين  صور و يوضح مدى إظهار ما يتم تداوله من نصوص(: 49جدول رقم )
الصور ب لجزائرية في صورة أكثر موضوعية مقارنةسمعية بصرية داخل فضاء المجموعة للمرأة ا

 تنشرها وسائل اإلعالمالنمطية التي 

 و تعبيرية صور و نصوص من تداوله يتم ما إظهار مدى
 الجزائرية للمرأة المجموعة فضاء داخل بصرية سمعية مضامين

 تنشرها التي النمطية الصورب مقارنة موضوعية أكثر صورة في
 اإلعالم وسائل

 النسبة المئوية التكرار

 %78.53 289  اوافق

 %7.60 28 محايد

 %13.85 51 اوافق ال

 %100 368 المجموع

أن ما يتم تداوله من نصوص و ب أفدن( من المستجوبات %78.53يوضح الجدول أن  )  
صور تعبيرية و مضامين سمعية بصرية داخل فضاء المجموعة يظهر المرأة الجزائرية في صورة 

 تقدر بنسبةفئة  توافق لم، بينما أكثر موضوعية من الصور النمطية التي تنشرها وسائل اإلعالم
 .بالحياد( من المبحوثات %7.60) التزم. و (  على هذا المعطى13.85%)

 يرين( %78.53)  نرى أن الغالبية من مبحوثاتنا بنسبة تقدر بـالجدول  و من خالل قراءة
أن ما يتم تداوله من نصوص و صور تعبيرية و مضامين سمعية بصرية داخل فضاء المجموعة ب

، المرأة الجزائرية في صورة أكثر موضوعية من الصور النمطية التي تنشرها وسائل اإلعالميظهر 
و تتوافق االجابة مع توقعاتنا االولية، إذ أن عددا ال بأس به من الدراسات في السياق الجزائري 

للمرأة و التفاعل مع قضاياها و ضعف تواتر  اإلعالمي التناول ضعف كشفت بشكل جلي عن معضلة
حضورها داخل المشهد االعالمي الجزائري، إضافة إلى عدم تناسب المضامين الموجهة للمرأة 

واالجتماعي ، و في ظل هذه  االقتصادي الواقع الجزائرية مع مسارات حضورها  المتزايد في
و  و إنتاج الستنباتالظرفية تغدو المساحات التواصلية التي تتيحها الفضاءات الفايسبوكية ركحا بديال 

بصرية منتجة كليا من قبل الشرائح النسوية و  سمعية مضامين و تعبيرية صور و تداول نصوص
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 وهي في مجملها مضامين تحاول ( from women to women)موجهة للشرائح النسوية 
الواقع االشكالي الذي تعيش في ظله المرأة الجزائرية و جهودها البنيوية المستمرة في  استحضار

(  على %13.85) تقدر بنسبةفئة محدودة من المبحوثات  لم توافقز هذا الواقع. بينما محاولة تجاو
من اإلمكانيات  االستفادةهذا المعطى، و يرجع ذلك إلى حقيقة فشل بعض الشرائح النسوية في 

التفاعلية و آليات إنتاج المعنى التي تتيحها الفضاءات الفايسبوكية لطرح خطابات بديلة عن الخطابات 
التي تتداولها وسائط االعالم التقليدية، و لتشكيل صور و تمثالت و أنساق رمزية أكثر إستجابة و 

 تجسيدا لراهن المرأة الجزائرية.

 

تعبيرية و مضامين سمعية  صور و هار ما يتم تداوله من نصوصيوضح مدى إظ(: 54شكل رقم )
الصور النمطية التي ب مقارنةبصرية داخل فضاء المجموعة للمرأة الجزائرية في صورة أكثر موضوعية 

 تنشرها وسائل اإلعالم
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يوضح مدى توفير فضاء المجموعة الفايسبوكية إلمكانية إعادة طرح  (:50جدول رقم )
 القضايا و المواضيع التي أهملتها وسائل االعالم أو التي لم تعطها المساحة الكافية

مدى توفير فضاء المجموعة الفايسبوكية إلمكانية إعادة طرح 
ا القضايا و المواضيع التي أهملتها وسائل االعالم أو التي لم تعطه

 المساحة الكافية

 النسبة المئوية التكرار

 %81.75 301  اوافق
 %8.15 30 محايد

 %10.05 37 اوافق ال
 %100 368 المجموع

 (  من المستجوبات قد رأين بأن فضاء%81.75من خالل بيانات الجدول نالحظ أن ما نسبته )
 وسائل أهملتها التي المواضيع و القضايا طرح إعادة إمكانية لهن وفر قد الفايسبوكية المجموعة

( على هذا المعطى، و إلتزم  %10.05الكافية، في حين لم توافق ) المساحة تعطها لم التي أو االعالم
 .الحياد( من المبحوثات 8.15%)

و من خالل التفاعل مع بيانات الجدول نجد أن الغالبية العظمي من أفراد عينتنا بنسبة تقدر بـ 
 و القضايا طرح إعادة إمكانية لهن وفر قد الفايسبوكية المجموعة بأن فضاء( قد رأين 81.75%)

الكافية، إذ أن وسائط االعالم  المساحة تعطها لم التي أو االعالم وسائل أهملتها التي المواضيع
  السوسيوثقافية الجزائرية تخضع في تناولها للمواضيع التي تهم المرأة الجزائرية للتمثالت و القيم

االجتماعي المهيمن و بالتالي فإن تركيزها على قضايا بعينها و إهمالها  النظام السائدة و لشروط
لقضايا أخرى رغم جوهريتها و داللتها راجع لإلكراهات التي تفرضها النواظم الثقافية و الرمزية 

ائرية مع جهة أخرى، فإن كيفيات تفاعل وسائل اإلعالم الجز الجزائري. منالتي تسود المجتمع 
، إذ تتعامل معها  المرأة لقضايا اإلعالمي التناول على التجارية البراغماتية المرأة تتميز بغلبة

 المواد في مكثفا النسائي يعتبر حيث أن الحضور مستهلك لسلعة أو خدمة معينة، باعتبارها
ه ال يزال رهينا اإلشهارية، و بالتالي فإن الحيز المخصص لقضايا المرأة و بالرغم من ضآلته فإن

(. و في ظل هذا commercial logic) التجاري( و المنطق culturalist logicللمنطق الثقافوي )
 و الذي يحتضن القضايا الفايسبوكية دور المجال التواصلي البديل المجموعة الواقع، يلعب فضاء

الكافية ، و يستدرك اإلشكاالت  المساحة تعطها لم التي أو االعالم وسائل أهملتها التي المواضيع
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الحقيقية التي ينبغي مالمستها، أين تمّتع المستخدمات بمزايا تفاعلية و تواصلية غير محدودة في إنتاج 
و طرح المواضيع و القضايا، و هكذا تتحول المرأة/المستخدمة  المحتوياتمختلف المضامين و 

(woman/userمن متلقي سلبي إلى منتج للمعنى و للد ) اتصالياللة و للمحتوى ، و إلى فاعل 
القضايا المبعدة من الفضاءات اإلعالمية و معالجتها بشكل منتظم و  استحضارديناميكي بإمكانه 

( على معطى أن %10.05منّصف. من جهة أخرى، لم توافق فئة ضئيلة من المبحوثات تقدر بنسبة )
 وسائل أهملتها التي المواضيع و القضايا طرح ةإعاد إمكانية لهن أتاح قد الفايسبوكية المجموعة فضاء

 بعض الفئات لفرص الستئثارالكافية، و قد يرجع ذلك ربما  المساحة تعطها لم التي أو االعالم
 خصوصا الكالم و لتوجيه بوصلة القضايا المعالجة داخل المجموعة الفايسبوكية و المشاركة

فضاء المجموعة  أن علينا ال يخفى ، كما المرتفع االجتماعي و الرمزي الرأسمال ذوات المستخدمات
 احترام ، األمر الذي قد يصّعب الكالم و التعبير على المستخدم قدرة من يعلي الفايسبوكية
 أمام متاحة و مفتوحة الفايسبوكية الفضاءات إضافة إلى أن ، التواصلية اآلخرين لحقوق المستخدمين

 ممارسات وجود يجعل مما ، المعرفية و الثقافية مستوياتها باختالف و االجتماعية الشرائح جميع
حيث . جدا األمر الذي يّصعب التناول الرصين للقضايا ذات األهمية الجوهرية واردا أمرا غوغائية

 أضحى أهم استعراضهاو  الذات عن التعبير في دراستها إلى أن Papacharissiتوصلت الباحثة 
 اإلشهار أن العمومية داخل فضاءات التواصل االجتماعي، أي المسائل حول التطارح و النقاش من

-Show not tell) هي تسميه كما أو الهوية و الذات عن عموميا إعالنا أصبح العمومي العقالني
mode)  قضايا   اضمحلتبراديغميا حيث  انقالباو حسب الباحثة فقد أحدثت فضاءات الفايسبوك

 ecocentric)هي بـ  تسميه ما أو عمومية قضايا إلى الشخصية القضايا الشأن العام و تحولت
political action)561الباحثان  عليه يصطلح ما ، أوDanah Boyd & Alice Marwick بـ 

(Identity-driven-politics)562 ضمن نفس المنحى، ترى الباحثة .Zizi Papacharissi  في
 قد أصبح يحتل العمومية والشؤون العامة للمشاغل التصدي و العمومي دراسة أخرى لها أن التداول

                                                           
561

 Papacharissi, Zizi.Democracy Online: Civility, Politeness, and the Democratic Potential of 

Online Political Discussion Groups. New Media & Society 6(2).2004.p. 259–83. 
562

 Danah Boyd & Alice Marwick.The Conundrum of Visibility. Journal of Children and Media, 3 

(4).2009.p. 410. 
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ثانوية داخل الفضاءات السيبرانية في ظل التقاطعات بين العمومي /الحميمي و بين السياسي  مكانة
 .563(Identity Politics) بـسياسات الهوية يسميه ما /الشخصي و هو

إلمكانية إعادة طرح القضايا و يوضح مدى توفير فضاء المجموعة الفايسبوكية  (:55شكل رقم )
 المواضيع التي أهملتها وسائل االعالم أو التي لم تعطها المساحة الكافية

 

 

الفايسبوكية إلمكانيات المشاركة في النقاش  المجموعة يمثل مدى  فتح فضاء (:51جدول رقم )
 حول قضايا الشأن العام

 الفايسبوكية المجموعة فضاء فتح  مدى
 الشأن قضايا حول النقاش في المشاركة إلمكانيات

 العام

 النسبة المئوية  التكرار

 %85.05 313  اوافق
 %8.69 32 محايد

 11.14% 41 اوافق ال
 100% 368 المجموع

 المجموعة من المبحوثات يرين أن فضاء( %85.05)لمعطيات الجدول فإن  استنادا
العام، في حين ال توافق  الشأن قضايا حول النقاش في المشاركة إمكانية الفايسبوكية قد فتح لهن

 من المبحوثات.%( 8.69) من المبحوثات على ذلك ، و كان الحياد من نصيب (%11.14)
                                                           
563

 Papacharissi ,Zizi.A networked self: Identity, community, and culture on social 

network sites.London: Routledge. 2010. P.23. 
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من خالل قراءة نتائج الجدول نستنتج أن الغالبية العظمي من أفراد عينتنا بنسبة تقدر بـ 
 حول النقاش في المشاركة إمكانية لهنالفايسبوكية قد فتح  المجموعة يرين أن فضاء ( 85.05%)

العام، إذ أنه قبل ظهور وسائط الميديا الجديدة كانت وسائط اإلعالم الكالسيكية تحوز و  الشأن قضايا
 البروز حيثتحتكر القدرة على تحديد أجندة النقاش العمومي و من له القدرة على المشاركة فيها و 

وسائل االعالم ،  احتكاركانت المشاركة في النقاشات العمومية و الظهور في الفضاء الوسائطي من 
 النقاش في و بالتالي تغييب مختلف الشرائح و الفئات االجتماعية و إقصائها من الحق في المشاركة

د شبكات العام، و حصر دورها في المتابعة و المشاهدة و التلقي. لكن و جو الشأن قضايا حول
 inclusive discursive) تواصلية خطابية التواصل االجتماعي  بفضاءاتها المتعددة وفر مالذات

spaces )رمزي مفتوح و سهل البلوغ  و اتصالي ووفرت لها مضمار الهامشية الفئات احتضنت
و  مكنها من تشكيل فضاء عمومي موازي للفضاء العمومي الذي تصنعه و تحتكره وسائل االعالم ،

في هذا الفضاء الموازي أصبح للفئات التي تم تهمشيها و على رأسها الفئات النسائية القدرة على 
 من زوايا متعددة و بخطابات مغايرة.  ثقلها و مطارحتها مناقشة مختلف قضايا الشأن العام بكامل

على معطى أن  (11.14%)على صعيد اخر، ال توافق فئة محدودة من المبحوثات تقدر بـ 
العام، و  الشأن قضايا حول النقاش في المشاركة إمكانية الفايسبوكية قد فتح لهن المجموعة فضاء

للخوض في مسائل الشأن العام، إذ  استعدادهاالكافي لهاته الفئات و عدم  االلتزاميرجع ذلك إلى غياب 
 المقام في بينذاتي و حميمي أن هناك فئات نسائية تحول فضاء المجموعة الفايسبوكية إلى فضاء

 األول.
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الفايسبوكية إلمكانيات المشاركة في النقاش حول  المجموعة يمثل مدى  فتح فضاء (:56شكل رقم )
 قضايا الشأن العام
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المستعارة و  التعبيرية الصورة و المستعار االسميوضع العالقة بين إستخدام  (:52جدول رقم )
داخل فضاء المجموعة   االجتماعية المحرمات من تعد التي المواضيع و اإلشكاليات إمكانية طرح

 الواقع  في طرحها يمكن ال التي و الفايسبوكية

 4 حرية درجة عند36.97 بلغت قد المحسوبة 2كا قيمة أن نالحظ أعاله الجدول خالل من
 القول يمكن ومنه 9.48:  بـ قدرت والتي المجدّولة 2كا قيمة من أكبر وهي 0.05 داللة ومستوى

 والمواضيع اإلشكاليات طرح وإمكانية التعبيرية والصورة لالسم االستخدام نوع بين  عالقة توجد أنه
 0.00 هي المعنوية مستوى قيمة أن أيضا ذلك يؤكد وما الفيسبوكية، المجموعات داخل المحرمة

 .العالقة وجود تأكيد وبالتالي 0.05 الداللة مستوى من أقل وهي

 عبارةال

  

 العبارة

إمكانية طرح اإلشكاليات والمواضيع التي تعد من 

 المحرمات

درجة  المجموع

 الحرية

 2كا

 المحسوبة

 2كا

 المجدّولة

 الداللة

  ال أوافق محايد أوافق
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4 

 

 

 

 

36.97 

 

 

 

 

9.48 

 

 

 

 

0.00 

االسم 

نصف 

حقيقي 

والصورة 

غير 

 حقيقية

28 7.60 15 4.07 10 2.71 53 14.40 

االسم 

والصورة 

 حقيقيين

13 3.53 00 00 20 5.43 33 8.96 

 100 368 28.26 103 11.14 41 60.68 224 المجموع



 

333 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

معطى أن المجموعة  يؤيدن( من المستجوبات %60.86لنا معطيات الجدول أن )تظهر 
الفايسبوكية قد سمحت بظهور اإلشكاليات و المواضيع التي تعد من المحرمات االجتماعية و ال يمكن 

 اختارت( من المبحوثات على هذا المعطى، في حين %27.98)  ال توافقطرحها في الواقع، بينما 
 .الحيادمبحوثات ( من ال11.14%)

المستعارة يسهل  التعبيرية والصورة المستعار االسم استخدام و نستنتج من نتائج الجدول أن
الفيسبوكية، و يذهب  المجموعات داخل المحرمة والمواضيع اإلشكاليات بصورة دالة عملية طرح

بمثابة عملية ( تماثل anonymityفي دراسته إلى أن مجهولية الهوية )  Zimmermanالباحث 
الفرد  على التعرف على اآلخرين قدرة عدم ( مما يعنيdeindividuationالتجرد الكلي من الذات )

إذ أن مجهولية الهوية تمكن الفرد من تجاوز حدود ذاته و تجنبه الشعور من    .564أو تحديد هويته
إذ أن  .565ا يبوح به( و التخوف من العواقب التي تترتب عن مsocial anxietyالقلق االجتماعي )

عن طريق  و االستقاللية الفضاءات السيبرانية وفرت لمختلف الشرائح النسائية المهمشة التحرر
 عن تختلف ورؤية نظر عن هوياتهن الحقيقية و التعبير عن واقعهن من زاوية باالنفصالالسماح لهن 

النسائية داخل الفضاءات مجتمعاتهن، حيث أن ما تكتبه و ما تبوح بها الفئات  تحكم التي تلك
 لم ظل المجتمعات التي في خصوصا االستثنائي وضعهن ومن خصوصياتهن من ينبثق االفتراضية

و زمالئها في  Mehra. و كما أشارت الباحثة 566و التقدير االعترافحد اآلن منحنهن  إلى تستطع
أمنا للفئات النسوية الهامشية  أكثر فضاءا وفرت( anonymity) الهوية مجهولية صفة فإن دراستهم

 كوامن و البوح عن بالتعبير من المهاجرات الهنديات للواليات المتحدة االمريكية، و سنحت لهن 
 social and politicalو وجهات نظرهم االجتماعية و السياسية ) أراءهمو حقيقة  نوازعها و الذات

views567و العواقب المترتبة عن ما أدلوا به( حول المجتمع األمريكي دون الخوف من التمييز أ . 

                                                           
564

 Zimmerman,A  .Online Aggression : The Influences of Anonymity and Social 

Modelling.2012. University of North Florida available at http://digitalcommons.unf.edu/etd/403/  

accessed 1 Dec 2017  
565
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اليات مجهولية  استوظافرأت أن المستخدمات قد نجحن في  Sassenو في دراسة الباحثة 
بصورة ملموسة، حيث مهدت ( feminin silence) النسوي الصمت كسر الهوية المركبة في

 العنف حول الطابوهات من الكثير خلخلة التحرري النسائي و الفعل الستنباتمجهولية الهوية 
 .568المنزلي التعنيف و الجنسي التحرش و األسري

 المستعارة و إمكانية طرح التعبيرية الصورة و المستعار االسم استخداميوضع العالقة بين  (:57شكل رقم )
 داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية و التي ال  االجتماعية المحرمات من تعد التي المواضيع و اإلشكاليات

 الواقع في طرحها يمكن
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VII- كمساحة نقدية الفايسبوكية المجموعة محور: 

 و المستعارة التعبيرية الصورة و المستعار االسم استخدام بين العالقة يوضع(: 53جدول رقم )
 االجتماعي الواقع لنقد مساحات الفايسبوكية المجموعة فضاء إتاحة  مدى

 4حرية عند درجة 12.18قد بلغت  المحسوبة 2كامن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قيمة 
، و على أساس  9.48والتي قدرت بـ: المجدّولة  2كاوهي أكبر من قيمة  0.05ومستوى داللة 

 فضاء اتاحة المعطى نستنتج أنه توجد عالقة بين نوع االستخدام لالسم والصورة التعبيرية مدى
د ذلك أيضا أن قيمة مستوى المعنوية لنقد الواقع االجتماعي ، وما يؤك مساحات الفيسبوكية المجموعة

 و بالتالي تأكيد وجود العالقة. 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.01هي 

فضاء المجموعة من المبحوثات يوافقن على معطى أن  %(83.15)يوضح الجدول أن 
( من %9.23) يوافق الهن، بينما مساحة لنقد الواقع االجتماعي المحيط ب هنل الفايسبوكية قد أتاح

 عبارةال

  

 العبارة

درجة  المجموع فضاء المجموعة الفيسبوكية مساحات للنقدمدى اتاحة 
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( منهن بالحياد. نستخلص من نتائج الجدول أن %7.60المبحوثات على هذا المعطى ، و قد إلتزمت )
 هنل فضاء المجموعة الفايسبوكية قد أتاحأفدنا أن  %(83.15)غالبية المستجوبات بنسبة تقدر بـ 

وثات على هذا ( من المبح%9.23) يوافق الهن، بينما مساحة لنقد الواقع االجتماعي المحيط ب
 ( منهن بالحياد . %7.60) التزم ما نسبتهالمعطى ، و قد 

مكنهن  التعبيرية والصورة و على أساس ذلك، نستنتج أن استخدام المبحوثات لالسم المستعار
االجتماعي المحيط  الواقع لنقد استراتيجيةكمساحات حيوية و  الفيسبوكية المجموعة فضاء استثمارمن 
إذ أن مجهولية الهوية وفرت أشكاال تعبيرية مرنة و غير محدودة ، و سمحت بتشكل خطاب  بهن،

 االتصالية الوسائط ظهور قبل إذ الواقع و تناقضاته ، نسائي يتصدى إلكراهات افتراضينقدي 
 و تضعها التي تغيّيبها الرمزية الضيقة و حدودها داخل تحيا أن الجزائرية المرأة اعتادت الجديدة

المجتمع، لكن بفضل شبكات التواصل االجتماعي و ديناميات الهوية المجهولة أضحى  هوامش خلدا
السائدة التي  نقدية و رافضة للخطابات مختلفة خطابات في إمكان المستخدمات إنتاج و تداول

 النسق الثقافي العام و يرّوج لها النسق اإلعالمي ،إذ أن الخطابات النسائية الجديدة هي يستطبنها
المجتمع  في المرأة على قبضتها تحكم التي الرمزية و السوسيوثقافية التناقضات على متمردة خطابات

ت في دراسته إلى أن الفئات االجتماعية ذات الهويا Bellضمن نفس المنحى، توصل  .الجزائري
( خصوصا الفئات النسوية تستخدم مجهولية الهوية كآلية stigmatised identitiesالموصومة )

 في تشّكل والتهميش التي يفرضها ما في ما تدركه و تتمثله من مختلف أشكال اإلقصاء النظر إلعادة
أن Hans Asenbaum . و يرى الباحث 569الجماعي للمجتمع الجزائري حول المرأة المخيال

آمن و   (techno-symbolic framework) رمزي-ميكانيزم مجهولية الهوية يعد بمثابة إطارا تقنو
نقد و تفكيك مختلف  لممارسة تلوناتها و يتيح لها باختالفمتحرر يحتضن الفئات الهامشية 

 .570المرجعيات الثقافية التي تهيكل الواقع و تعيد إنتاجه بصورة مستمرة
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  مدى و المستعارة التعبيرية الصورة و المستعار االسم استخدام بين العالقة يوضع(: 58شكل رقم )
 االجتماعي الواقع لنقد مساحات الفايسبوكية المجموعة فضاء إتاحة

 

بقية مع  ه المبحوثاتأو تشارك هالمحتوى الذي تنشريوضح درجة نقدية (: 54جدول رقم )
 أعضاء المجموعة

مع ه المبحوثات أو تشارك هالمحتوى الذي تنشرنقدية 
 أعضاء المجموعةبقية 

 النسبة المئوية التكرار

 %82.60 304  اوافق
 %8.69 32 محايد

 %8.69 32 اوافق ال
 %100 368 المجموع

 أو ينشرنه الذي المحتوى من المبحوثات ترى بأن %(82.60)توضح أرقام الجدول أن 
(  من المبحوثات أن %8.69النقد، بينما ترى ) خانة في ينصب المجموعة أعضاء يشاركنه مع

 . الحيادنسبة مماثلة للمبحوثات بخيار  التزمتمنشوراتهن و مشاركتهن ال تنصب في خانة النقد. و 
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من أفراد عينتنا المدروسة المقدرة بـ  بيانات الجدول أن الغالبية العظمىو نستنتج من 
 خانة في ينصب المجموعة أعضاء يشاركنه مع أو ينشرنه الذي المحتوى أدلت  بأن %(82.60)

النقد، و هو ما يعكس مظهرين جوهرين، المظهر األول وهو أن فضاءات المجموعات الفايسبوكية 
في حد ذاتها هي فضاءات خطابية تسمح بالتفاعل النقدي مع أنماط الهيمنة الذكورية السائدة في الواقع 

ت التقليدية األسرية و الثقافية و السياسية حيث شكلت االجتماعي، و مساءلة و تحدي منطق المؤسسا
 خطابات و أطروحات نقدية تعبر النبالجمسرحا أو ميدانا رمزيا  االفتراضيةهذه الفضاءات الخطابية 

عن الفئات الهامشية من النساء و تتيح لها تحدي و التمرد على آليات التهميش االجتماعي. و المظهر 
تراتيجي و الواعي و القصدي لهذه الفضاءات من قبل الشرائح النسوية و الثاني هو التوظيف االس

 في إنتاج الخطابات النقدية الرافضة للواقع المعاش. استثمارها

(  من المبحوثات أن منشوراتهن و مشاركتهن ال تنصب في خانة النقد، و %8.69وترى )  
ذلك أن هناك فئات تستخدم هذه الفضاءات بغية التفاعل االجتماعي  في تدخلها المرجح العوامل من

 استظهارالمحض أو صيانة هويتهن االفتراضية داخل المجموعة ،أو الترفيه و تمضية الوقت و 
الذات و البروز ضمن فضاء المجموعة الفايسبوكية و بالتالي ال يدخل الهاجس النقدي ضمن أولويات 

 هاته الفئة. 

أعضاء بقية مع  ه المبحوثاتأو تشارك هالمحتوى الذي تنشريوضح درجة نقدية (: 59شكل رقم )
 المجموعة
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 نقد المبحوثاتأهم الجوانب التي يطالها  يوضح(: 55جدول رقم )

 نقد المبحوثات أهم الجوانب التي يطالها 
 

 النسبة المئوية التكرار 

 المنظومة داخل السائدة التقاليد و العادات نقد
             االجتماعية

283 34.68% 

 زاوية من اليومية االحداث مختلف على التعليق
 نقدية

219 26.83% 

 والمرأة الرجل بين القائمة الفوارق بنية إبراز
 المجتمع داخل

154 18.87% 

 التي النمطية التصورات و التمثالت نقد  
    المرأة حول الجزائري المجتمع يكرسها

160 19.60% 

 %00 00 اخرى جوانب
 %100 816 المجموع

 

أهم الجوانب التي يوضح الجدول إجابات الفئة التي  تنشر و تشارك المضمون النقدي على 
في المرتبة األولى  االجتماعية المنظومة داخل السائدة العادات و التقاليد ، حيث جاء نقديطالها النقد

( %26.83نقدية بنسبة ) زاوية من اليومية االحداث مختلف على (، ثم تاله التعليق%34.68بنسبة )
بنسبة  المرأة حول الجزائري المجتمع يكرسها التي النمطية التصورات و التمثالت و يليه نقد

المجتمع  داخل والمرأة الرجل بين القائمة الفوارق بنية إبراز ( و في اخر الترتيب حل19.60%)
 (. %18.87بنسبة )

 االجتماعية المنظومة داخل السائدة التقاليد و العادات نرى أن نقدمن خالل قراءة الجدول 
( إذ تعد العادات و التقاليد التي تسود %34.68حصدت النسبة األعلى من اجابات المبحوثات )

 ديناميات من تصادفها، حيث تحّد التي المجتمع هاجسا محويا للمرأة الجزائرية و أحد أهم العراقيل
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في نسق  البنيويإذ أنه عند التعمق  منها، تعاني التي التهميش تزيد من وضعيةو  النسوية الشرائح
متفاوتة و مركبة من التصورات الذهنية و الرمزية  والتقاليد نجد أنها أساسا عبارة عن طبقات العادات

 جهاإستدما وتحقيق تأهيلها و الثقافية التي تكلّست عبر أجيال متعاقبة و التي تم ترحيلها زمنيا دون
 ( منسجمةpragmatic conditions) براغماتية شروط وفق تحيينها إعادة أجل من ثقافية خطة وفق
 معطيات الراهن. مع

نقدية على  زاوية من اليومية االحداث مختلف على ضمن نفس المحور ، حصل عنصر التعليق
حضور  على كثافة ( من اجابات المبحوثات، و هذا ما يعد مؤشرا%26.83المرتبة الثانية بنسبة )

وسائط التواصل االجتماعي و باألخص الفايسبوك داخل إيقاعات الحياة اليومية، إذ أنه أضحى 
هذا  تقني الذي يسمح بالتفاعل مع مجريات المعيش اليومي لألفراد ، و على-الوسيط السوسيو

ئية على المشهد األساس فإن الفايسبوك هو بمثابة النافذة التي تّطل منها مختلف الشرائح النسا
االجتماعي و السياسي داخل المجتمع الجزائري و هو االلية التي تتيح لها التفاعل النقدي و التعليق و 

 اليومية و ظواهرها الباثولوجية. االحداث إبداء الرأي حول مختلف

المرأة  حول الجزائري المجتمع يكرّسها التي النمطية التصورات و التمثالت و حل عنصر نقد
( من اجابات المبحوثات، إذ تعد هذه %19.60الترتيب ما قبل األخير بـنسبة مئوية قدرت بـ ) في

أفراد  إليه يعود الذي (symbolic reservoir) الرمزي االحتياطي الصور النمطيةالتمثالت و 
حول مختلف  ما جماعة تنتجها التي واألفكار األفهام المجتمع، حيث ترتبط التمثالت المنمطة بجملة

الظواهر االجتماعية و تكتسب هذه التمثالت حضورا داال داخل الحياة االجتماعية، إذ عادة ما يتم 
هذا المخزون الرمزي من التمثالث في مختلف سياقات الواقع و في التفاعل مع االخرين،  استحضار

 بالنقد بغية إفقادها و على هذه األساس فتحت الفضاءات الفايسبوكية المجال لتناول هذه التمثالت
 ووجودها. لجدواها

المجتمع بنسبة  داخل والمرأة الرجل بين القائمة الفوارق بنية إبراز و في اخر الترتيب حل  
(، إذ ال يزال المجتمع الجزائري يخضع للنظام الجندري التقليدي الثنائي الرجل/المرأة و 18.87%)

و الثقافية، حيث ال تزال المرأة في وضعية التابع  االجتماعية مستتبعاته على أرض الواقع وشروطه
المجتمع الجزائري بشكل محسوس و  داخل والمرأة الرجل بين القائمة للرجل، حيث تتجلى الفوارق

تحليلية ، إذ تشتبك مستخدمات الفايسبوك مع تجليات هذه الفوارق  ملموس، مما يجعل تناولها ضرورة
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فضاء المجموعة الفايسبوكية ساحة  و االحتجاج، و بالتالي يغدو البارزة بالنقد و التحليل و الرفض
 للديناميات النقدية بامتياز.

 

 نقد المبحوثاتأهم الجوانب التي يطالها  يوضح(: 60شكل رقم )

 

أو تشاركه زميالتهن من  ما تنشرهمع  يوضح درجة تفاعل المبحوثات(: 56جدول رقم )
 مضمون نقدي داخل فضاء المجموعة

مع ماتنشره أو تشاركه  تفاعل المبحوثات
 زميالتهن من مضمون نقدي داخل فضاء المجموعة

 النسبة المئوية التكرار 

 %74.18 273 نعم 
 %25.81 95 ال 

 %100 368 المجموع
 من زميالتهن تشاركه أو ما تنشره مع ( من المبحوثات يتفاعلن%74.18يبّين لنا الجدول أن )

 ( مع المضامين النقدية.%25.81المجموعة، في حين ال يتفاعل ) فضاء داخل نقدي مضمون

ما  مع يتفاعلن%( 74.18)العينة بنسبة تقدر بـ  أفراد لنتائج الجدول ، فإن الغالبية من استنادا
المجموعة الفايسبوكية، و يعد التفاعل مع  فضاء داخل نقدي مضمون من زميالتهن تشاركه أو تنشره
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عدا ثانيا مهما من أبعاد الديناميكية النقدية للفضاء الهامشي، إذا أن البعد األول و المضمون النقدي ب
الجوهري هو نشر المضمون النقدي و مشاركته بينما يتجلى البعد الثاني في التفاعل مع ما ينشره 

اعل مع االخرون من مضمون نقدي، و ال يقل البعد األول أهمية و داللة على البعد الثاني. إذا أن التف
و تطورها، كما أن  استمراريتهامنشورات االخرين النقدية يعد األرضية األساسية التي تدفع نحو 

التوجيه و  النظر إعادة إعادة البناء والتفاعالت النقدية من شأنها تمكين الشرائح النسوية من فرص 
و بدون التفاعل مع المضامين النقدية تخسر ،  و التحليل لمجريات الواقع و إحداثياتهوالتفكيك 

 حين فيالفضاءات الهامشية حيويتها و دينامياتها و تصبح مجرد فضاءات للتفاعل االجتماعي العابر. 
النقدية ، و يرجع ذلك إلى المقاصد و األهداف  المضامين مع من أفراد العينة %(25.81) يتفاعل ال

التي من المرّجح أنها تستهدف فقط التفاعل االجتماعي الروتيني  لهذه الفئة من المبحوثات ، و األولية
مسلسل النقد ، أو أنها ال تريد الظهور داخل فضاء المجموعة أو بسبب  وال تريد االنخراط في

 مدى وزن مضامين االخريات و لتقييم المنطقي التحليل اليات و التدقيق و ألدوات التثبت افتقارها
 ربما لغياب الثقافة النقدية أساسا.، أو استدالالتهن صحة

أو تشاركه زميالتهن من مضمون نقدي  ما تنشرهمع  يوضح درجة تفاعل المبحوثات(: 61شكل رقم )
 داخل فضاء المجموعة
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ه أو لحجب ما تنشر (admin) مسّيرة المجموعة /تدخل مسّيريوضح (: 57جدول رقم )
 تهنفي مجموع تشاركه المبحوثات من محتوى نقدي

لحجب ما  (admin) مسّيرة المجموعة /تدخل مسّير
في  ه أو تشاركه المبحوثات من محتوى نقديتنشر

 تهنمجموع

 النسبة المئوية التكرار

 %12.5 46 نعم 
 %87.5 322 ال 

 100% 368 المجموع
مسّيرة  /سبق وأن تدخل مسّير( من المبحوثات أفدن أنه لم ي%87.5يوضح لنا الجدول أن )

هن ، في حين رأت في مجموعت أو يشاركنه من محتوى نقدي نشرنهيلحجب ما  (admin) المجموعة
 ( أنه سبق لمسير المجموعة و أن قام بذلك.%12.5تقدر بـ ) المبحوثات نسبة من

 مسّيرة/ مسّير تدخل وأن يسبق لم و من النتائج يتبين لنا أن غالبية المبحوثات قد أقّرت أنه
مجموعتهن، مما يدل على  في نقدي محتوى من يشاركنه أو ينشرنه ما لحجب( admin) المجموعة

التي تتمتع بها المبحوثات في طرح و مشاركة المضامين و المحتويات التي  الفائقة المرونة تتسم
تهّمهن و من وجهة نظرهن و معالجة مختلف القضايا من زوايا نقدية و تحليلية ، مما يجعل من 

و  استمراريتها ضمان موعة الفايسبوكية فضاءا رمزيا مثاليا إلستنبات الخطابات النقدية وفضاء المج
خطابها النقدي  عن للتعبير الفرصة في المجتمع الجزائري الشرائح النسائية حيويتها، إذ ال تجد أغلب

هذا  عن للتعبير فرص وجدت إذ ما حتى و ، و نسقها االحتجاجي و التعبير عن رفضها للواقع
تجد من ينصت لها في الواقع  ال  ما غالبا الجماعات هذه فإن الرفض ضمن إطار دينامية نقدية،

 االجتماعي اليومي.

 قام أن و المجموعة لمّسير سبق أنه من المبحوثات %(12.5) بـ بالنسبة لألقلية التي تقدر
حجب منشوراتهن النقدية، فمن المرجح أن يكون ذلك كرد فعل على المضامين التي تخرج عن 
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 خصوصيات االخرين أو التعدي النيل انتهاكالقواعد العامة المتعارف عليها لللباقة و الحّس العام أو 
 معتقداتهم. و بمختلف األفراد و قناعاتهم االستهانة و القدح و بالثلب

ه أو تشاركه لحجب ما تنشر (admin) مسّيرة المجموعة /تدخل مسّيريوضح (: 62جدول رقم )
 تهنفي مجموع المبحوثات من محتوى نقدي

 

المضامين النقدية التي يتم طرحها و  ياتمستوتقييم المبحوثات ل يوضح(: 58جدول رقم )
 المجموعة الفايسبوكية فضاء داخل التفاعل معها

المضامين النقدية التي  ياتمستوتقييم المبحوثات ل
المجموعة  فضاء داخل يتم طرحها و التفاعل معها

 الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار

 %18.47 68 خاملة 
 %18.75 69 متوسطة 
 %62.77 231 ديناميكية
 %100 368 المجموع

 يتم التي النقدية المضامين من مبحوثاتنا أفدن أن مستوى %(62.77)تبين أرقام الجدول أن 
( %18.75، في حين رأت فئة تقدر بنسبة )ديناميكيةالمجموعة  فضاء داخل معها التفاعل و طرحها

 .بالخمول( بأن هذا المستوى يتسم %18.47، بينما رأت )متوسطأن مستوى المضامين النقدية 

و تبادلها  اطرحه يتم التي النقدية المضامين و نزّعت األغلبية إلى التأكيد على ديناميكية مستوى
المجموعة الفايسبوكية ، إذ يعد عنصر النقد الكاشف  فضاء و التعليق عليها داخل  معها التفاعل و
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األساسي عن حركية الفضاءات العمومية الهامشية و المفّعل الحقيقي لوجودها و نسيجها، كما أن 
الفضاءات الهامشية النسائية و تشكل  الشتغالواتساعه تخلق المناخ المشجع  النقاش النقدي استمرارية

إلى مختلف األسئلة النقدية الخاصة بالرهانات التي تعيشها المرأة الجزائرية ابتداء مقدمًة ناجعة للتقدم ب
%( 18.75) بنسبة تقدر فئة رأتفي تضاريس الواقع االجتماعي.  و قد  وسعاأل العمومية فضاءاتال

 لعالقة منتج ال شك أن المضمون النقدي هو في المحصلة متوسط، و النقدية المضامين مستوى أن
و واقعهن الجمعي و معطياته و إكراهاته و مستجداته و تقلباته، فإيقاع المضمون  مبحوثاتنا بين تفاعل

 بينما ما يجري في المعيش اليومي للشرائح النسوية داخل المجتمع الجزائري. باختالفالنقدي يختلف 
بالخمول، و رغم  يتسم النقدي المضمون مستوى المستجوبات بأن%( 18.47) رأت ما نسبته من

ضآلة هاته الفئة فإنها تعبر عن جزء من واقع التفاعالت االفتراضية داخل الفضاءات الفايسبوكية ، إذ 
أن الثقافة النقدية لم تتغلغل بعد بشكل كلي لدى بعض الفئات النسائية ، كما أن التفاعل النقدي مع 

 الحضور ينفي أن يملك أحد يتطلب جهوزية فكرية و تكوينا معرفيا، لكن مع ذلك، الالواقع 
و  للمكون النقدي داخل فضاءات المجموعات الفايسبوكية التي كانت موضع الدراسة، الديناميكي

 وحية. جلية بأشكال

 التفاعل معهاالمضامين النقدية التي يتم طرحها و  ياتمستوتقييم المبحوثات ل يوضح(: 63شكل رقم )
 المجموعة الفايسبوكية فضاء داخل
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VIII - الفايسبوكية رصانة النقاش داخل فضاء المجموعة محور 

داخل المجموعة  االفتراضيةمشاركة المبحوثات في النقاشات  يوضح كثافة(: 59جدول رقم )
 الفايسبوكية

النسبة 
 المئوية

 المجموعة داخل االفتراضية النقاشات في المبحوثات مشاركة كثافة التكرار
 الفايسبوكية

 دائما 127 %34.51
     أحيانا 160 %43.47
 نادرا 81 %22.01
 مطلقا 00 %00
 المجموع 368 %100

 داخل االفتراضية في النقاشات أحيانا( من المبحوثات تشارك 43.47%يّظهر الجدول أن )
في هذه  بصفة دائمة( من أفراد العينة 34.51%) ما نسبتهالمجموعة الفايسبوكية ، في حين يشارك 

ما تدخل في النقاشات  نادرا( أنها 22.01%النقاشات، و رأت فئة من المبحوثات  تقدر بـ )
 داخل المجموعة. االفتراضية

 دائما( و 43.47%) أحيانالنا من نتائج الجدول أن غالبية المبحوثات تشارك  يتجلىو 
، و مما تدل عليه هذه النسبة الهامة أن النقاش االفتراضي و االفتراضية ( في النقاشات%34.51)

التفاعل الخطابي مع باقي أعضاء المجموعة الفايسبوكية أضحى ممارسة اعتيادية رّسخت لنفسها 
موضعا صلبا ضمن الروتين اليومي الستخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل الشرائح النسوية، 

التفاعلية المتاحة من الدخول في نقاشات متعددة االبعاد و المالمح و التي تتعاطى  إذ سهلت االمكانات
مع الواقع من زوايا مختلفة ، و تتميز النقاشات االفتراضية بانها نقاشات دائرية انسيابية مفتوحة لكل 

أفادت فئة األطراف و بكيفية مرنة جدا تشابه لحد بعيد النقاشات التي يحضنها الواقع االجتماعي. و 
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المجموعة  داخل االفتراضية النقاشات في تدخل ما نادرا أنها( 22.01)% بـ تقدر من مبحوثات
الفايسبوكية ، و يرجع ذلك في الغالب إلى أن النقاشات االفتراضية تستهلك وقتا و جهدا معتبرا حيث 

اإلقناعي و الرد على  و الحجاجي بالخطاب األطروحات و تتطلب التركيز و التحليل و تأثيث اآلراء
 سيرورة دحض وجيهة ضمن حجج على االعتماد تفاعالت و تعليقات المستخدمين االخرين ،و كذا

، أشارت  Weiyu Zhangصوابها. و في دراسة الباحثة  عدم و إثبات أطروحات االخرين و آراء
 في مستمرة و ديناميكية بصفة شاركوا استجوبتهمالمبحوثين الذين  من% 77.3 نسبته ما إلى أن

النقاشات داخل فضاء مجموعتهم االفتراضية، مما يعكس حقيقة أن هذه الفضاءات قد أضحت 
 فضاءات ضرورية و ذات كثافات اجتماعية معتبرة تسكنها و تسخّرها للتواصل و التفاعل.

داخل المجموعة  االفتراضيةمشاركة المبحوثات في النقاشات  يوضح كثافة(: 64شكل رقم )
 الفايسبوكية

 

 يمثل نمط النقاشات التي تدخل فيها المبحوثات(: 60) رقم جدول

يمثل نمط النقاشات التي تدخل فيها 
 المبحوثات

 النسبة المئوية التكرار

 %  72.14 391 نقاشات جماعية
 %27.85 151 نقاشات ثنائية 

 %100 542 المجموع
 من إجابات المبحوثات وقعت على خيار النقاشات %( 72.14)توضح معطيات الجدول أن 

 ( من إجابات المستجوبات.%27.85الثنائية شكلت  ) الجماعية، بينما كانت حصة النقاشات
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تدخل في نقاشات و تبادالت  %( 72.14)و نلحظ أن الغالبية العظمى من المستجوبات بنسبة 
لمجموعة الفايسبوكية هو فضاء جماعي ،  طبعا هذا راجع إلى حقيقة أن فضاء احوارية جماعية

(collective space بالدرجة األولى تتشاركه المستخدمات ، كما أن االليات التي يحوزها هذا )
يلعب و أيضا الفضاء تمكن من االنخراط الفوري في النقاشات الجارية و التي تكون مفتوحة للجميع، 

و منواالت محددة  ات الجماعيةرة للنقاشمؤط دورا مهما إذ أنه يضع سياقات (adminاألدمن )
بمساق نقاشي جماعي محدد و إثراءه و إغنائه بشكل  االلتزاما و بالتالي يسهل و مساراته األجندته

 النقاشات الجماعية حول مواضيع عامة تهم الجميع. ما تدوردائري و تفاعلي، وعادة 

المستجوبات، و تتيح النقاشات  إجابات من%( 27.85)  على نسبة الثنائية و حصلت النقاشات
الثنائية تفاعلية مباشرة و حميمية أكبر و كذا تبادل أكثر مرونة لألفكار و وجهات النظر، و من جهة 

( المتفاعلين و أسلوبهم و rhythmالنقاشات الثنائية في دينامياتها و صيرورتها إليقاع ) أخرى تخضع
الثنائية تتميز  لتفضيالتهم، كما أن مواضيع النقاشات (responsive) استجابةإحتياجاتهم ،و هي أكثر 

 بطابعها الشخصي و الخصوصي.

 يمثل نمط النقاشات التي تدخل فيها المبحوثات(: 65) رقم شكل
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: جدول يوضح طبيعة المواضيع الذي يدور حولها النقاش داخل فضاء (61جدول رقم )
 المجموعة الفايسبوكية

 يدور الذي المواضيع طبيعة
 النقاش داخل المجموعة حولها

 النسبة المئوية التكرار 

 %39.90 336 إجتماعية طبيعة ذات مواضيع
 %18.88 159 سياسية طبيعة ذات مواضيع
 %24.22 204 ثقافية طبيعة ذات مواضيع
 %13.42 113 اقتصادية طبيعة ذات مواضيع
 %00 00 أخرى طبيعة ذات مواضيع
 %100 842 المجموع

 ذات المواضيع احتلتالنقاش، حيث  حولها يدور الذي المواضيع يوضح الجدول ترتيب طبيعة
الثقافية  الطبيعة ذات ، بعدها مباشرة تأتي المواضيع( %39.90)بنسبة تقدر بـ  االجتماعية الطبيعة

و حلت  %(18.88)السياسية بنسبة  الطبيعة ذات ، يلي ذلك المواضيع%(24.22) بنسبة هي 
 النقاش مواضيع أن إلى . و تجدر اإلشارة%(13.42) بنسبة االقتصادية الطبيعة ذات المواضيع

،  نقاشاها إلحاحية مدى و القضايا راهنية كذا و ، أجندتهم و المتحاورات الهتمامات تبعا تتحدد عادة
واضيع النقاشات و في اختيار م للمتحاوراتإذ توفر المجموعات الفايسبوكية مرونة و حرية كبيرة 

مواضيع النقاش. و في  اقتراحتحديد بوصلتها ، كما يسهم االدمن أو مسّير المجموعة أحيانا في 
 احتلتالنقاش االفتراضي الذي يسود المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة فقدت  طوبولوجيا
أن أغلب  اعتبارية على المرتبة األولى ، تلتها المواضيع الثقاف االجتماعية الطبيعة ذات المواضيع

المواضيع السياسية و االقتصادية حيزا  احتلتأفراد عينتنا هن من الشرائح النسائية المتعلمة ، و 
ضيقا داخل النقاشات و هذا ما يترجم أن المبحوثات ال يولين اهتماما ملموسا لقضايا الشأن السياسي 

 و االقتصادي.
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المواضيع الذي يدور حولها النقاش داخل فضاء المجموعة : جدول يوضح طبيعة (66شكل رقم )
 الفايسبوكية

 

و تمكنهن  المجموعة المبحوثات داخللجميع النقاشات  انفتاح: يوضح مدى (62جدول رقم )
 ايديولوجيةلغوية  أو  أو أو ثقافية اجتماعيةالمشاركة دون إقصاء على أسس من 

 المبحوثات داخللجميع النقاشات  انفتاح
المشاركة دون إقصاء على و تمكنهن من  المجموعة

 لغوية  أو إيديوجية أو أو ثقافية اجتماعيةأسس 

 النسبة المئوية التكرار

 %84.51 311 نعم 
 %15.48 57 ال 

 %100 368 المجموع
 النقاشات ترى بأن %(84.51)تظهر معطيات الجدول أن غالبية المبحوثات بنسبة تقدر بـ 

 أو ثقافية أسس على إقصاء دون فيها المشاركة العضوات  لجميع يمكن و مفتوحة المجموعة داخل
 ( من أفراد العينة بوجود هذه اإلقصاءات.%15.48، بينما رأت )ايديولوجية  أو  لغوية
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و نستنتج أن الغالبية العظمى من المستجوبات ترى أن النقاشات مفتوحة دون إقصاء و هو ما 
وسائطية  بيئة لمختلف أشكال التفاعل االفتراضي و التي تتبلور ضمنيعكس الخصائص الفعلية 

 أن إذ الواقعي، العالم في التفاعل سيرورات و فيها التفاعالت لقواعد  تحتكم سيبرانية و مرنة ال
للمستخدمات فتح عدد غير محدود من النقاشات و الدخول في عدد غير محدود  تتيح التفاعل آليات

من النقاشات، و في تحرر تام من القيود الزمنية و المكانية ، إذ ال تتطلب هذه النقاشات الحضور 
الفيزيائي في أمكنة النقاش، و بفضل اليات التخزين الرقمية تبقى محتويات النقاش متاحة داخل فضاء 

ة إلى مدة زمنية غير محدودة ، و يمكن الرجوع إليها في أي وقت و إثرائها و المساهمة المجموع
المباشر في النقاشات ، دون  باالنخراطفيها و إعادة إظهارها.  كما تسمح آليات التفاعل للمستخدمات 

( أو التعريف بأنفسهن و دون رسميات أو self-presentationالحاجة مثال إلى تقديم الذات )
 و ديناميكية إلى حد بعيد.  انسيابيةمقدمات، إذ أن النقاشات 

العينة بأن النقاشات ليست مفتوحة ، إذ تحس هذه الفئات بوجود  من أفراد %(15.48)و رأى 
، و التي سنفصل في خلفياتها و مساقاتها في  ايديولوجية أو  لغوية أو ثقافية أسس إقصاءات على

 الجدول الالحق.

و تمكنهن من  المجموعة المبحوثات داخللجميع النقاشات  انفتاح: يوضح مدى (67رقم ) شكل
 ايديولوجيةلغوية  أو  أو أو ثقافية اجتماعيةالمشاركة دون إقصاء على أسس 
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اإلقصاءات على مستوى المشاركة في النقاشات داخل  : يوضح طبيعة(63جدول رقم )
 المجموعة الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار إلقصاءات ا طبيعة
 %31.57 18        إيديولوجية

 %68.42 39            لغوية
 %00 00 إقصاءات من نوع اخر

 %100 57 المجموع
 المجموعة داخل النقاشات ( من فئة المبحوثات التي رأت أن%68.42) يالحظ من الجدول أن

، في حين طبيعة لغويةذات  اإلقصاءاتالمشاركة رأت بأن  العضوات  لجميع يمكن و ال غير مفتوحة
 .طبيعة ايديولوجية( من هذه الفئة أن اإلقصاءات ذات %31.57رأت  )

و االقصاءات الثقافية تكون نتيجة لتفاوت المستوى التعليمي و المعرفي بين المبحوثات ، إذ 
جنب مع مستخدمات أخريات في  توجد شرائح نسوية توقف تعليمها في المرحلة الثانوية جنبا إلى

مرحلة الماستر/الماجيستير أو الدكتوراة و بالتالي بعض مواضيع النقاش قد تكون نخبوية و ال يمكن 
المخزون المعرفي الكافي أو أدوات الحجاج و  امتالكهاللفئات األقل تعليمها الخوض فيها نظرا لعدم 

ا من مالحظتنا للمجموعات الفايسبوكية محل الدراسة اإلقناع. بالنسبة لإلقصاءات اللغوية فقد تبين لن
أن بعض النقاشات تكون حصريا باللغة الفرنسية مما يوجب على المشاركات في النقاش إتقان اللغة 

بالرد و التفاعل باللغة الفرنسية األمر الذي يؤدي إلى إقصاء المستخدمات الالتي  االلتزامالفرنسية و 
 لغة في دراسته إلى أن Nathaniel Poor وضمن هذا الطرح، أشار الباحثال تتقن اللغة الفرنسية. 

 إلى يؤدي مما ، االنجليزية هي اللغة محل دراسته االفتراضي داخل الموقع النقاشات و التفاعالت
اإلنجليزية، و كذا  يتقنون ال الذين و االنضمام و بالمشاركة الراغبين أو المحتملين األعضاء إقصاء
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بحاجة لتحسين  يزالوناألعضاء الفعليين الحاليين من ذوي الكفاءة اللغوية المحدودة و الذين ال 
 .571مستواهم في اإلنجليزية

بالنسبة لإلقصاءات االيديولوجية فقد تحصل أحيانا بعض التجاذبات بسبب تحيّز بعض 
مخصوص المستخدمات لتصور ايديولوجي معّين أو خط فكري محّدد أو التمسك بترتيب معرفي 

و األشياء، و بالتالي فتح مدخل لنوع من االحتراب  للوقائع تصوراتهن الذي يؤثر على طبيعة األمر
االنزياح عن الموضوعية ، و في المحصلة إقصاء بعض األطراف التي تختلف معها و الصراع و 

 يخلق مما ، مكتوبة صيغة في يكون ما غالبا االفتراضي التفاعل المستخدمات. إضافة إلى ذلك،،
 أكثر و رصانة أقل خطابهم النصي يظهر يجعل و تنورا و تعلما األقل للمتحاورات بالنسبة صعوبات

 .572االخريات المتحاورات قبل من تهميشهن إلى يؤدي الذي ،األمر عيوبا

 

اإلقصاءات على مستوى المشاركة في النقاشات داخل المجموعة  : يوضح طبيعة(68شكل رقم )
 الفايسبوكية
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 Poor, Nathaniel.Mechanisms of an Online Public Sphere: The Website Slashdot. Journal of 

Computer‐Mediated Communication,10,2006       accessed 04/10/2017 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fj.1083-

6101.2005.tb00241.x  
572

 Dahlberg, L.Computer‐Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical 

Analysis. Journal of Computer‐Mediated Communication, 7: 0-0. doi:10.1111/j.1083-

6101.2001.tb00137.x  
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داخل فضاء بموضوع النقاش  مدى إلتزام المتحاورات جدول يوضح (:64جدول رقم )
 المجموعة و عدم الخروج عنه

التكرا النسبة المئوية
 ر

 النقاش بموضوع المتحاورات إلتزام مدى
  عنه الخروج عدم و المجموعة فضاء داخل

 دائما 96 %26.08
 أحيانا 178 %48.36
 نادرا        34 %9.23
 مطلقا 60 %16.30
 المجموع 368 %100

 اإللتزام المتحاورات من أحيانامن المبحوثات يلمسن  (48.36)%يظهر لنا الجدول أن 
( من أفراد 26.08%، بينما رأت ) داخل فضاء المجموعة و عدم الخروج عنهبموضوع النقاش 

من المبحوثات أن هذا اإللتزام  ال  (16.30)% ، و أقرتدائماالعينة اإللتزام بموضوع النقاش يتحقق 
 .تلتزم ما يتحقق. نادرا( من أفراد العينة أن هذا اإللتزام 9.23%، كما رأى  )مطلقايتحقق 

( 26.08%و دائما  ) (48.36)%أحيانا   تلتزم األكبر من المبحوثات النسبة فإن بالمحصلة و
 أن إذ جيد على جدية و تماسك مسارات النقاش، مؤشر هذا و عنه، تخرج ال و النقاش بموضوع

 و الحوارية الجهود تركيز إلى يؤدي عنه اإلنزياح عدم و النقاش بموضوع المتحاورات إلتزام
 و الوقت لكسب  واحد و تناوله بعمق في كامل أبعاده و زواياه ، إضافة موضوع في الحجاجية

االرتكازي للنقاشات االفتراضية  فالجوهر. مثمرة و ملموسة الحوارلنتائج أطراف كافة وصول ضمان
الفايسبوكية يحوي  عنه خصوصا و أن فضاء المجموعة الخروج عدم و النقاش بموضوع اإللتزام هو

اليات للتفاعل و رجع الصدى الفوري و مساحات غير محدودة مفتوحة للنشر و الكتابة و الستيعاب 
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الخطاب النصي بكل مظاهره و بالتالي فإن تبلور النقاش ضمن مفصلية محددة صحيا جدا من أجل 
 تشتيت إلى يؤدي و قاشالن مسار يعطل النقاش بموضوع اإللتزام عدم أن بلوغ الفهم المشترك .كما

مستقبال. بالنسبة للفئة  نفسها الحوارية التبادالت و النقاشات تماسك يهدد و النقاش، أجندة و مواضيع
المجموعة ال يتحقق من قبل المتحاورات، فإنه  فضاء داخل النقاش بموضوع التى رأت أن اإللتزام

بالتشظي والخائلية و االفتراضية مما يجعل  ينبغي علينا أن ندرك أن الفضاءات السيبرانية تتسم أساسا
اإلتصالي ذاته للمستخدمات متشظيا و متقطعا ، كما أن االتصال النصي داخل البيئة  السلوك

االفتراضية يتطلب مجهودا أكبر من النقاشات التي تتم وجها لوجه داخل العالم الواقعي. و بالتالي 
 يتطابق بما عنها، التشعب وعدم مخصوصة بمفصلية التشبثاالفتراضي حتى يستمر  يستلزم النقاش

خضوع النقاشات االفتراضية داخل  عدم إذ أن المتحاورين، كافة من و النقاشية المنواالت مع
 النقاش مسالك انخرام إلى يؤدي متماسكة و موحدة تيماتيكية و نقاشية لمفصلية المجموعة الفايسبوكية

 . التداولية العملية إجهاض و

داخل فضاء المجموعة و بموضوع النقاش  المتحاورات التزاممدى  جدول يوضح (:69) شكل رقم
 عدم الخروج عنه

 

المتحاورات بأطر النقاش العقالني و تبادل الحجج و  التزاميوضح مدى  (:65جدول رقم )
 المجموعة فضاء داخل البراهين في سياق النقاشات التي تدور

 التزام مدى  التكرار النسبة المئوية
 النقاش بأطر المتحاورات

 و الحجج تبادل و العقالني
 النقاشات سياق في البراهين
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 دائما 71 %19.29

     أحيانا 164 %44.56

 نادرا 50 %13.58

 مطلقا 83 %22.50

 المجموع 368 %100
 بأطر أحيانا( من المستجوبات أفدن أن  المتحاورات يلتزمن 44.56%يوّضح لنا الجدول أن )

و  المجموعة، فضاء داخل تدور التي النقاشات سياق في البراهين و الحجج تبادل و العقالني النقاش
( من المبحوثات 19.29%، بينما يرى )مطلقا( من المستجوبات أن ذلك ال يحدث 22.50%يرى )

ما  نادرا( من المستجوبات أن هذا النوع االلتزام 13.58%، في حين رأى  )دائماأن ذلك يحدث 
 يتحقق.

 بأطر أحيانا يلتزمن أن المتحاورات(44.56)% ترى غالبية المبحوثات بنسبة مئوية تقدر بـ 
 المبحوثات من( 19.29)%النقاشات بينما يرى  سياق في البراهين و الحجج تبادل و العقالني النقاش

 تبادل و العقالني النقاش ، و بالتالي فالغالبية من المستجوبات ترى بحضور أطردائما يحدث ذلك أن
البراهين، مما يدل على أن النقاشات االفتراضية داخل فضاء المجموعة تتم ضمن مسار  و الحجج
 و تجدر اإلشارة إلى أن الطبيعة .عقالنية و حجاجية بمعايير محكوم مشترًك و تشارطي تفاهمي

لهم  توفر للتفاعل النصي تمنح الحيز الزمني الكافي للمتحاورين و (asynchronous) الالتزامنية
 ،وبالمحصلة المختلفة األطروحات ومساءلة اآلراء و الحجج في البحث و التفكر و للتمحيص فرص
   .573النقدية و العقالنية النقاشات ترفد

 البراهين و الحجج تبادل و العقالني النقاش بأطر المتحاورات التزامبالنسبة للفئة التي رأت أن 
 التواصل النقاشات االفتراضية داخل المجموعة ، فيجدر بنا اإلشارة إلى حقيقة أن أفضليات سياق في

من  االلتزامو حجاجي، إذ أن غياب  عقالني نقاش خلق على قدرته بالضرورة تعني ال االفتراضي
هشة، كما أن  خطابية لممارسات رخو إلى فضاء الفاسبوكقبل المتحاورات يحول  فضاء المجموعة 
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 Graham, Todd, and Auli Hajru. Reality TV as a trigger of everyday political talk in the net-

based public sphere. European Journal of Communication 26.1.2011.pp.18-32. 
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 المعالجة و التحليل و التركيز و االهتمام في الفورة التي تتميز بها البيئة االفتراضية قد تسبب النقص
 و الدوافع تضارب و ، التشبيك في ألطروحات االخرين ضمن مسارات النقاش، فاإلفراط الالئقة

لبوصلة  تفتقر التي و ذات المواضيع المتشظية، الهشة النقاشات من محدود ال عدد يولد ، الحاجات
من المنشورات  %81.1أن ، كشفت الباحثة Weiyu Zhangموحدة توجهها. و في دراسة الباحثة 

إلثبات صحة اآلراء  االستدالليةللمساطير الحجاجية و  استجابتداخل فضاء المجموعة االفتراضية 
في دراسته إلى أن سيرورة تبادل  Steven Michael Schneiderأو دحضها. كما أشار الباحث 

 تجسيد كانت جد مّشجعة، حيث تمكن الباحث من إيجاد المتحاورين بين اإلقناع و محاوالت الحجج
مباشر لمقتضيات العقالنية الخطابية داخل مضمرات النقاشات االلكترونية التي حللها خطابيا و 

 . 574كيفيا

المتحاورات بأطر النقاش العقالني و تبادل الحجج و البراهين في  التزاميوضح مدى  (:70شكل رقم )
 المجموعة فضاء داخل سياق النقاشات التي تدور

 

الرصين النقاش  الممارسات التي قد تجهّضمواقف أو يوضح صدور ال (:66جدول رقم )
 داخل فضاء المجموعة

النقاش  الممارسات التي قد تجهّضمواقف أو صدور ال
 الرصين

 النسبة المئوية التكرار
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 Steven, Schneider .Expanding the public sphere through computer-mediated communication 

: political discussion about abortion in a usenet newsgroup. Ph.D thesis in Political Science, 

Massachusetts Institute of Technology.1997. 
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  37.5% 138 نعم 
 62.5% 230 ال 

 100% 368 المجموع
 أو مواقف المتحاورات من ( من المستجوبات أنه لم يصدر62.5%يبين الجدول أن )

الرصين، في حين ترى فئة من المستجوبات تقدر بـ  النقاش تجهّض مسارات قد ممارسات
 الرصين.  النقاش أجهّضت إمكانيات ممارسات ( أنه قد صدر من المتحاورات%37.5)

ترى من خالل  (62.5)%و من بيانات الجدول نستنتج أن غالبية مبحوثاتنا بنسبة تقدر بـ 
 تجهّض قد ممارسات أو مواقف المتحاورات من يسبق و أن صدر تجربتهن داخل المجموعة بأنه لم

 في المثال سبيل على Miller & Mather النقاش، و هو ما يتفق مع نتائج دراسة الباحثان مسارات
اإللكترونية ، حيث توصال إلى أن  للنقاشات االفتراضية التي تجري في بعض الصفحات دراستهما

الخطاب  بعكس للمتحاورين و المتحاورات مراعاة بالنقاش و أكثر التزاماالفئات النسوية تعد أكثر 
 دراسةو في . 575العداونية و االستعالء و المباشرةللمجابهة  الرجالي الذي يتسم بميله االلكتروني

( ، the female-stylistics of expression) و النقاش حول الكيفيات األسلوبية األنثوية للتواصل
داخل البيئة  و صور نقاشهن النسوية للفئات أن السلوك اإلتصالي Herringوجدت الباحثة 

مجابهة كما أن الفئات النسوية تتجنب ال، حاور تاة المتسم باللباقة و المرونة و مراعت االفتراضية
المباشرة في أغلب األحيان و تتبنى مواقف أكثر مرونة و تكيفا ، إذ أن الخطاب النقاشي النسائي هو 

. غير أن ظروف النقاش داخل فضاء المجموعات الفايسبوكية ال 576وسطي و تواسطي خطاب توافقي
 ممارسات المتحاورات من صدر قد أنه من المستجوبات (37.5)% من أفاد تكون مثالية دائما، حيث 

المواقف  و الرصين، و سنتطرق في الجدول التالي ألهم الممارسات النقاش إمكانيات أجهّضت
 الشائعة في هذا السياق.

الرصين داخل فضاء النقاش  الممارسات التي قد تجهّضمواقف أو يوضح صدور ال (:71رقم ) شكل
 المجموعة

                                                           
575

 H.W.Miller & R. Mather.The presentation of self in WWW homepages, paper presented at 

IRISS 98 Conference, Bristol.1998. 
576

 S.C. Herring.Politeness in computer culture: Why women thank and men flame. In Cultural 

Performances: Proceedings of the Third Berkeley Women and Language Conference. 1994. 
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 الرصين النقاش تجهّض التي قدالممارسات و المواقف  يمثل أهم (:67جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الرصين النقاش تجهّض التي قدالممارسات و المواقف  أهم

 24.87% 103 فئات معينة على مجريات النقاش                         استحواذ

اتجاه أصحاب اآلراء و التالسن الكالمي و العنف اللفظي 
 األطروحات المخالفة

 
80 

%19.32 

 28.74% 119                            اإلستماالت العاطفية بدل المساطير الحجاجية استخدام

 11.83% 49 عدم احترام الحد المطلوب من أخالقيات النقاش                         

 15.21% 63 رفض أي مسار نقدي في سياق النقاش                                   

 00% 00 ممارسات اخرى

 %100 414 المجموع

 

 المتحاورات من صدر قد ( من إجابات الفئة التي رأت أنه28.74%يظهر لنا الجدول أن )
 المساطير بدل العاطفية اإلستماالت استخدامالرصين أرجعت ذلك لعامل  النقاش أجهّضت ممارسات

و  (،24.87%) بنسبة النقاش مجريات على بعض الفئات عنصر استحواذالحجاجية، بينما، تال ذلك 
بنسبة  التالسن الكالمي و العنف اللفظي اتجاه أصحاب اآلراء و األطروحات المخالفةعنصر 

( ، و 15.21%بنسبة تقدر بـ ) النقاش سياق في نقدي مسار ألي عنصر الرفض(،يليه %19.32)
 (.11.83%في اخر الترتيب بنسبة ) النقاش أخالقيات من المطلوب الحد احترام حل عنصر عدم
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الحجاجية حصلت على  المساطير بدل العاطفية اإلستماالت استخدام و من النتائج يتبين لنا أن
،إذ تكشف هذه النتيجة حقيقة إستوظاف اليات (28.74)% ثاتالنسبة األعلى من اجابات المبحو
 النقاشات يجّرد التداولي و الحجاجي ، مما  بالمساق االلتزامعاطفية القناع المتحاورات دون 

 األشكال من ما بشكل العقل و المنطق الستعمال كمجاالت الفعالة  و أبعادها محتواها االفتراضية من
 بغية التوصل إلى نتائج مثمرة.واحد  منظور ضمن اآلخرين، مع للتشارك

 بنسبة النقاش في الترتيب الثاني مجريات على الفئات بعض عنصر استحواذو حل 
 قد أخرى لغايات االفتراضية النقاشات إلى يلجأن المتحاورات قد بعض ، و مرد ذلك أن(24.87)%

ماعية دون تحليل أو الج الحياة أحداث إشهار و ، العابر االجتماعي التفاعل في الرغبة في تتمثل
 Steven Michael و في نفس المنحى، توصل الباحث .فقط الذات استعراض أو ، تعمق

Schneider  الخطابية المساواة لمطلب تستجيب إلى أنها ال االفتراضيةفي دراسته الميدانية للنقاشات 
(discursive equality )و  الكالم و المشاركة بكل فرص تستأثر المتحاورين من قليلة فئة أن إذ 

 .النقاش بوصلة إدارة

المخالفة  األطروحات و اآلراء أصحاب اتجاه اللفظي العنف و الكالمي التالسن و جاء عامل
، و يكشف هذا العنصر بالذات فشل بعض المتحاورات في (19.32)% بنسبة في المرتبة الموالية

 و تهديدا و وجهات النظر ، و تعد هذه الفئة من المتحاورات األكثر اآلراءالتعاطي مع االختالف في 
بطريقة مرنة تتسع لقبول   النقاش لمواصلة المطلوب لاللتزام تفتقر أنها حيث ، للنقاش تعطيال

 اآلخرين، كما يعكس هذا السلوك غياب الثقافة المتحاورين تجاه مسؤولياتها تتحمل ال االختالف و
 الكالمي النقاشات داخل المجموعة و إزاء المجموعة برمتها، و يعد التالسن إزاء اإليجابيان والموقف

اللفظي ظاهرة خطابية ضارة بنسيج العالقات االجتماعية االفتراضية و متانتها داخل فضاء  العنف و
 الحق في النقاش و التفاعل داخل من المجموعة ، إذ أنه يشعر باقي العضوات بأنهن مقصيات

نفس الممارسات االقصائية التي  انتقالو عزلتهن، مما يعني  انطوائهنالمجموعة و بالتالي يؤدي إلى 
تسود الواقع االجتماعي الى الواقع االفتراضي و يجهض مشروع المجموعة الفايسبوكية كفضاء 

 هامشي بديل للشرائح النسوية.

، و تعد (15.21)% بـ تقدر سبةبن النقاش سياق في نقدي مسار ألي عامل الرفض و يلي ذلك
 يرفد الذي األصيل النقاش أن إذ هذه الممارسة مهددة الستمرارية النقاش االفتراضي و حيويته،،



 

361 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 ظل في المتفاعلة الذوات بين المشترك السعي على يتأسس الذي الهامشي هو العمومي الفضاء
 رأي بلورة في المجتمع أفراد كل يساهم بحيث ، مفتوح حجاجي تبادل و عقالني لتواصل الخضوع

 يقدم قبول المسارات النقدية  و ، المواضيع و للقضايا العقالني والنقد الحرة المناقشة خالل من عام
النقاش العمومي داخل فضاء المجموعة ،  في الفعلية بالمشاركة الشعور للمتحاورين و المتحاورات

 ال و المساءلة و النقد عن بحقائقهما المتعالية تتشبث كما يعكس قبول النقد وجود فئة من المتحاورات
 مع النقاش مواصلة العسير من مما يجعل المخالفة، لآلراء مقصي أحادي و وثوقي لمنطق إال تخضع

 النقاشات و التفاعالت االفتراضية. استمراريةالفئة و يهدد  هذه

 بنسبة الترتيب اخر في النقاش أخالقيات من المطلوب الحد احترام عدم عنصر حل و 
، و تجدر اإلشارة إلى أنه من شأن هذه العامل أن ينسف بالنقاش االفتراضي داخل (11.83)%

 مستواه و رفع ترقية النقاش المجموعة الفايسبوكية، إذ ال يسمح غياب الحد المعقول من االتيقيات من
عكس عدم احترام اخالقيات و االستجابة لشروطه االخالقية و التواصلية، إذ ي وتجويده و تعميقه

واستئصال  فئات اخرى من نسيج  إقصاء في النقاش رغبة متجذرة لدى فئة من المتحاورات
 النقاشالتواصل و ه في بعض الحاالت فإن أن  Buchsteinو يرى الباحث المجموعة الفايسبوكية. 

اآلراء المخالفة و  احترامبغياب البيداغوجيا و  امحكوميكون  االفتراضيةبين األفراد داخل الفضاءات 
 .577و التشتت و التجاذب االنقسامالردود المسيئة و 

 الرصين النقاش تجهّض التي قدالممارسات و المواقف  يمثل أهم (:72شكل رقم )

                                                           
577

 Buchstein, H.Bytes that Bite: The Internet and Deliberative Democracy. Constellations,4. 

1997.pp.248–263. 
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الفايسبوكية  يمثل مدى ترجمة النقاشات التي تجري داخل فضاء المجموعة (:68جدول رقم )
 واختالفها  اآلراء لتعددية

ترجمة النقاشات التي  التكرار النسبة المئوية
 تجري داخل فضاء المجموعة

 اآلراء الفايسبوكية لتعددية
 واختالفها

 دائما 129 %35.05

 أحيانا 202 %54.89

 نادرا 37 %10.05

 مطلقا 00 %00
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 المجموع 368 %100
  أحياناالمجموعة تعكس  فضاء داخل تجري التي ( من المبحوثات أن النقاشات54.89%يرى )

 دائما( من أفراد العينة أن النقاشات تعكس 35.05%واختالفها ، في حين يرى ) اآلراء تعددية
 التعددية. ما تعكس نادرا( من المبحوثات أن هذه النقاشات 10.05%، كما يرى )اآلراءالتعددية في 

 المجموعة فضاء داخل تجري التي اتتوّضح النتائج أن غالبية المبحوثات يرين أن النقاش
واختالفها ، و هو مؤشر إيجابي على  اآلراء تعددية (35.05)% دائما( و 54.89%)  أحيانا تعكس

لجميع الفئات، إذ أن فضاءات المجموعة الفايسبوكية  احتضانهاحركية و دينامية هذه النقاشات و 
 التنفيس من التواصل و التعبير وسائل و أدوات من الشرائح النسائية التي كانت محرومة سابقا مكنت

 حّفزت على تعددية تواصلية استيالد من وجهة نظرهن الخاصة ، مما أدى إلى بآرائهمو اإلدالء 
 أفقية. بصورة مختلفة و تيارات مختلفة و اراء مختلفة أفكار ظهور

ما تعكس التعددية، مما يدل على  نادرا( من المبحوثات أن هذه النقاشات 10.05%كما يرى )  
 تدبير مساطر األخرى في تبني األطراف أن هناك فئة رغم قلتها تحتكر آلية النقاش و ال تتشارك

 أو وسطى حلول تبحث معها عن أو ولحججها لها و ال تنصت االعتراف معها و ال تتبادل االختالف،
 مختلف المتحاورات في التفاعل مع جهود يشّتت و االفتراضي النقاش روح يعطل ما هذا و توافقات،

 ظل المشترك في للقبول التأسيس ، و تجّهض مشروع مداولتها اليومية و االجتماعية المعّضالت
  داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية. منفتحة عقالنية و تواصلية مسارات

 الفايسبوكية لتعددية يمثل مدى ترجمة النقاشات التي تجري داخل فضاء المجموعة (:73شكل رقم )
 واختالفها اآلراء
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 داخل المجموعة الفايسبوكيةالنقاشات  يمثل مسالك ختم (:69جدول رقم )

النقاشات  مسالك ختم
 داخل المجموعة الفايسبوكية

 النسبة المئوية التكرار

 43.20% 159 التوافق من مقبول قدر

 و االختالف من حاالت
 االتفاق عدم

108 %29.34 

 المتحاورات انسحاب
 نتيجة إلى الوصول قبل

     ملموسة

101 %27.44 

 00% 00 اخرى 

 100% 368 المجموع

الغالب بقدر مقبول من  الفايسبوكية تنتهي في المجموعة داخل يبّين لنا الجدول أن النقاشات
 من ( من المبحوثات أن النقاشات تنتهي بحاالت29.34%(، بينما رأى )43.20%التوافق بنسبة )

 بانسحاب( من أفراد العينة أن مسلك النقاش تنتهي 27.44%،  و يرى )االتفاق عدم و االختالف
 ملموسة.  نتيجة إلى الوصول قبل المتحاورات

( قد أفادت بأن 43.20%و يتضح لنا من نتائج الجدول أن النسبة األكبر من المبحوثات )
التوافق، و تظهر هذه النتيجة  من معقول بقدر الغالب في تنتهي الفايسبوكية المجموعة داخل النقاشات

قدر مقبول من التوافق إذ يعكس ذلك دالالت إيجابية نوعا ما فيما يخص مواصلة النقاش حتى بلوغ 
إطار  في التوافق صناعة لمسلسل وجود جهود حقيقية مبذولة من قبل المتحاورات بغية التمهيد

 أوحد و مرجعي للنقاش. االلتزام بالرد و االستناد للحجة كضامنإلى التفاعل ثنائي االتجاه و  االحتكام

 االختالف من ( من المبحوثات أن النقاشات تنتهي بحاالت29.34%على صعيد اخرى يرى )
، و يتوجب علينا أن نقر بأنه هذه الظاهرة طبيعية و صحية ضمن مسارات النقاش إذ  االتفاق عدم و

التي تهم شريحة  األسئلة التفاهم و االتفاق، فاالهم هو تفعيلليس شرطا أن تنتهي كل النقاشات ب
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و الحجج و وجهات النظر و االلتزام  لآلراءالجو للتبادل الرصين و العقالني  وتهيئ المتفاعالت
 و تدبر حججهم و ردودهم ،و في االخير دينامية النقاش هي من تحدد نهاياته. لألخرين باإلنصات

 قبل المتحاورات بانسحاب( من أفراد العينة أن مسلك النقاش ينتهي 27.44%و يرى )   
 Janssen Davy &Raphaël Kies)و تذهب بعض الدراسات ملموسة ،  نتيجة إلى الوصول

2004 Papacharissi Zizi 2004, O’Hara Kieron 2002)  قد  االفتراضيةأن النقاشات إلى
 االجتماعيةالروابط  انعدامو قد يرجع ذلك إلى أن  ،االتفاقو عدم  االختالفبأشكال من  أحيانا تنتهي

، مما يقلل من نسبة مسؤوليتهن االفتراضيالمتينة بين المتحاورات أو نقص التفاعل داخل الفضاء 
بجملة من المزايا  االفتراضيتجاه مواصلة النقاش حتى إنهائه ، على صعيد اخر ، يتميز التفاعل 

المواجهي  االتصالالمخصوصة التي تختلف عن الخصائص التي يتميز بها التواصلية و السيكولوجية 
(face-to-face communication ففي الفضاء السيبراني يستطيع المستخدم ، )من  االنسحاب

النقاش في الوقت الذي يشاء و دون الشعور بالتحرج ، حيث يتمتع بحرية أكثر في توجيه بوصلة 
 من تنسحبخرين أو عدم الرد. كما أن هناك من المبحوثات من قد النقاش و في الرد على آراء اال

 في الدخول أن إذ النقاش، بموضوع اإلحاطة و الجيد عدم اإللمام حالة في االفتراضية النقاشات
 إلى تحويله و النقاش تعطيل إلى يؤدي النقاش من األساس بموضوع كفاية اإللمام دون نقاشات
 .    محتواها من مستفرغة جدلية سيرورة

 داخل المجموعة الفايسبوكيةالنقاشات  يمثل مسالك ختم (:74شكل رقم )
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 :بالمقابلةالبيانات الخاصة  -ب -1

 الفايسبوكية للمجموعة االنضمام و الولوج محور المحور األول:
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 النسائية الشرائح مختلف الستقطاب المجموعة الفايسبوكية يوضح مدى استهداف (:70جدول رقم ) 
 إقصاء أو تحييز دون

المجموعة  استهداف التكرار النسبة المئوية
 مختلف الستقطاب الفايسبوكية

 أو تحييز دون النسائية الشرائح
 إقصاء

 
 نعم 02 % 5.26

 ال 36 %94.73
 المجموع 38 %100

 

الذي من المشرفين و الوسطاء ( 94.73)% يشير الجدول إلى أن الغالبية العظمى بنسبة
 دون النسائية الشرائح مختلف تسعى الستقطاب الفايسبوكية أجرينا معهم المقابلة يرون أن مجموعتهم

 ( عكس ذلك.% 5.26) إقصاء، في حين أفاد فئة محدودة بنسبة أو تحييز

و نستنتج من خالل القراءة االحصائية للجدول أن غالبية المشرفين و الوسطاء و بنسب دالة 
الستقطاب مختلف الشرائح النسائية دون تمييز أو إقصاء أو استبعاد، مما يجعل من مرتفعة يسعّون 

( easily accessibleهذه المجموعات فضاءات حيوية مفتوحة و استيعابية و سهلة الولوج )
تحتضن النساء الجزائرية دون عوائق أو آليات إقصائية، و هذا ما يفسر التزايد الديناميكي إلقبال 

( و العضوية accessالولوج ) سائية على هذه المجموعات باعتبارها مالذا يضمنالفئات الن
(membershipدون اعتبار للدخل االقتصادي ) الجندر أو أي معايير  أو المستوى التعليمي  أو

 إقصائية ثقافية أو رمزية.

 

 

للمجموعة  االنضمام لقبول محددة معايير و ٌمسّبقة شروطا تضع يوضح هل (:71جدول رقم )
 الفايسبوكية
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 محددة معايير و ٌمسّبقة شروطا التكرار النسبة المئوية
للمجموعة  االنضمام لقبول

  الفايسبوكية

 نعم 12 %31.57
 ال 26 % 68.42
 المجموع 38 %100

 

من الذين أجرينا معهم %(  68.42)ُيبين لنا الجدول أن الغالبية من المستجوبين بنسبة 
للمجموعة الفايسبوكية، في حين  االنضمام لقبول محددة معايير و ٌمسّبقة شروطا تضع المقابلة ال

 ( من مستجوبينا شروط و معايير محددة لقبول العضوية.31.57%يضع ما نسبته )

ال  %( 68.42)و نلمس من خالل نتائج الجدول أن غالبية الٌمشرفين و الوسطاء بنسبة 
الفايسبوكية، إذ  للمجموعة حددة و ضابطة لعملية االنضماميضعون شروط قبلية أو معايير مسبقة و م

يتم قبول طلبات العضوية مباشرة دون إخضاعها للتمحيص و المطابقة مع شروط محددة. بينما أفاد 
المستجوبين الذين أجرينا معهم المقابلة بوضعهم لشروط مسبقة بغية ضبط  من( 31.57)%ما نسبته 

 يسبوكية.عملية االنضمام للمجموعة الفا

 

 

 

 

 

 الفايسبوكية للمجموعة االنضمام لقبول المحددة المعايير المسبقة و الشروط يوضح(: 72جدول رقم )
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 المعايير المسبقة و الشروط التكرار النسبة المئوية
 االنضمام لقبول المحددة

 الفايسبوكية للمجموعة

 الى االنضمام اقتصار 08 %66.66
 النساء شريحة على المجموعة

 فقط
 18تجاوز سن العضوة لـ  04 %33.33

 سنة
 المجموع 12 %100

 

 المعايير و المسبقة ( من الفئة التي تضع الشروط66.66%يظهر الجدول أن ما نسبته )
 شريحة على المجموعة الى االنضمام الفايسبوكية تشترط اقتصار للمجموعة االنضمام لقبول المحددة
 سنة. 18 لـ العضوة سن ( من ذات الفئة تجاوز33.33%نسبته )فقط، بينما يشترك ما  النساء

و بعد القيام بعملية فرز و تبويب اجابات المستجوبين الذين أفادوا بوضعهم لشروط قبلية و 
 المجموعة الى االنضمام اقتصارمعايير مسبقة ، و جدنا أن إجاباتهم تركزت في عنصرين، األول  

(، حيث يهدف هذا الشرط الستبعاد الفئات الذكورية و جعل 66.66%فقط بنسبة ) النساء شريحة على
فضاء المجموعة الفايسبوكية فضاءا حميميا و خاصا بالشرائح النسائية بشكل حصري أين يتم معالجة 

 18 لـ العضوة سن المسائل و الشؤون النسائية فقط، بينما تمثل العنصر الثاني في شرط  تجاوز
لك نظرا ألن هذه المجموعات تعالج مواضيعا و انشغاالت تناسب فقط (، و ذ33.33%سنة بنسبة  )

سنة، باعتبار بلوغ هذا السن يعد بمثابة مؤشرا داال على  18الشرائح النسائية التي تجاوز عمرها سن 
 النضج النفسي و االجتماعي.

 

 

 دون المحتوى مشاركة و التعليق و للنشر الجدد األعضاء أمام المجال مدى فسح(: 73جدول رقم )
 األقدم األعضاء تفضيل



 

370 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 األعضاء أمام المجال فسح التكرار النسبة المئوية
 و التعليق و للنشر الجدد

 تفضيل دون المحتوى مشاركة
 األقدم األعضاء

 نعم 35 %92.10
 ال 03 %07.89

 المجموع 38 %100
 

 المجال ( تفسح92.10%)نقرأ من خالل الجدول أن الغالبية العظمى من مستجوبينا بنسبة تقدر بـ  
األقدم، في حين تقوم  األعضاء تفضيل دون المحتوى مشاركة و التعليق و للنشر الجدد األعضاء أمام

 ( بعكس ذلك.07.89%) فئة تقدر نسبتها بـ

إذ أن الغالبية العظمى من الٌمشرفين و الوسطاء بنسبة و تعكس نتائج الجدول مؤشرات جد إيجابية، 
 دون المحتوى مشاركة و التعليق و للنشر الجدد األعضاء أمام ( أفادت بفسحها المجال%92.10)

األقدم، مما يعني أن كافة ألعضاء لهم حظوظ متساوية و متكافئة في النشر و  لألعضاء تفضيل
المجموعة الفايسبوكية، دون استحواذ األعضاء القدم على  التعليق و الحركية و البروز داخل فضاء

 فرص النشر و التعليق و المشاركة.

 

 

 

 

 

 الفايسبوكية المجموعة أعضاء أحد عضوية إنهاء فيها يتم التي يوضح الحاالت (:74جدول رقم )
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 إنهاء فيها يتم التي الحاالت التكرار النسبة المئوية
 أعضاء أحد عضوية

 الفايسبوكية المجموعة

نشر محتويات غير الئقة و  26 %68.42
 غير مراعية للذوق العام 

التحريض على الكراهية و  12 %31.57
العنف و أشكال التمييز و 

 العنصرية
 المجموع 38 %100

 

 المجموعة أعضاء أحد عضوية إنهاء فيها يتم ُيظهر لنا الجدول أن أكثر الحاالت التي
(، 68.42%)العام و ذلك بنسبة  للذوق مراعية غير و الئقة غير محتويات نشرالفايسبوكية تتمثل في 

العنصرية في الترتيب  و التمييز أشكال و العنف و الكراهية على في حين حل عنصر التحريض
 (. 31.57%الثاني بنسبة تقدر بـ )

الفايسبوكية  المجموعة أعضاء أحد عضوية إنهاءو يتبّين لنا من خالل الجدول أن عملية 
واردة و أن عضوية المجموعة الفايسبوكية و التفاعل داخلها تخضع لضوابط و مسالك إيتقية ينبغي 

 على كل عضو من األعضاء احترامها و مراعاتها بشكل جدي.

العام في أعلى الترتيب  للذوق ُمراعية غير و الئقة غير محتويات و قد حل عنصر نشر
لعنصر يؤدي بصورة حتمية إلى نسف نسيج االحترام و الجدية داخل ( ذلك أن هذا ا68.42%)بنسبة 

فضاء المجموعة و ُيجهض الحد األدنى المقبول من الشروط االيتيقية و االستيطيقية للتعايش المشترك 
 و التمييز أشكال و ُمختلف العنف و الكراهية على بين األعضاء. بينما حل ُعنصر التحريض

(، حيث ُيهدد هذا النوع من الممارسات 31.57%الثاني بنسبة تقدر بـ )في الترتيب  العنصرية
إلى فضاء للتنافر و االستعداء  تماسك المجموعة و ُيحول فضائها من فضاء استيعابي ُمتعدد و ُمتآلف

 و الكراهية.

 للظهور كفضاء الفايسبوكية المجموعة محور المحور الثاني:
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 يدور التي المسائل و المواضيع اختيار في مدى تدخل األدمن أو الوسيط  ُيوضح (:75جدول رقم )

 النقاش داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية حولها

 اختيار في تدخل األدمن أو الوسيط التكرار النسبة المئوية
 يدور التي المسائل و المواضيع

النقاش داخل فضاء  حولها
  المجموعة الفايسبوكية

 دائما 00 %00.00
 أحيانا 00 %00.00

 نادرا  05 13.15%
 مطلقا 33 88.84%
 المجموع 38 %100

 

في  مطلقا( ال تتدخل %88.84ُيبرز لنا الجدول أن الغالبية العظمى من مستجوبينا بنسبة )
الفايسبوكية، بينما رأى  المجموعة فضاء داخل النقاش حولها يدور التي المسائل و المواضيع اختيار

 ما يحصل. نادرا( من المستجوبين أن ذلك %13.15ما نسبته )

شف من خالل جدول االجابات أن األعضاء يتمتعون بمساحة حرية كبيرة في إثارة و نسّت
المسائل و الشواغل التي ٌتهمهم، إذ أفادت الغالبية العظمى من الُمشرفين و الوسطاء بنسبة تبلغ 

 داخل النقاش حولها يدور التي المسائل و يعالمواض ( أنها ال تتدخل مطلقا في اختيار88.84%)
الفايسبوكية، و أن األعضاء لهم كامل الحرية في توجيه بوصلة النقاش و اختيار  المجموعة فضاء

اإلشكاليات و المشاغل و ضبط إيقاعات التفاعل حول قضايا بعينها. و هي مؤشرات جد إيجابية على 
الفايسبوكية. و تجّدر اإلشارة إلى أن ظهور المسائل التي تّخص حيوية و ديناميكية هذه المجموعات 

 الفئات النسائية هو أحد أهم الدالئل على ديناميكية بروز و ظهور الفئات النسائية في حد ذاتها.

 

  الفايسبوكية المجموعة فضاء داخل العام الشأن قضايا بنقاش السماح  ُيوضح (:76جدول رقم )
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 الشأن قضايا بنقاش السماح التكرار النسبة المئوية
 المجموعة فضاء داخل العام

 الفايسبوكية

 نعم 36 %94.73
 ال 02 %05.26

 المجموع 38 %100
 

و موضوعات  قضايا بنقاشُيبين لنا الجدول أن الغالبية العظمى من المستجوبين بنسبة تسمح  
( 05.26%)الفايسبوكية، في حين ال تسمح فئة محدودة تقدر بـ   المجموعة فضاء داخل العام الشأن
 الفايسبوكية. المجموعة فضاء داخل العام الشأن قضايا بنقاش

( أنهم يسمحون باستحضار 94.73%حيث أفاد الغالبية من الوسطاء و الُمشرفين بنسبة )
مما يجعل من هذه المجموعة الفايسبوكية،  فضاء داخل العام و موضوعات الشأن قضايامختلف 

المجموعات فضاءات تداولية حيوية تتواكب مع كل قضايا الساعة و الشواغل العمومية الراهنة و 
تتفاعل و تتشابك معها بصورة فاعلة و ديناميكية ، إذ ٌتمكن هذه الفضاءات الشرائح النسائية 

ولها بكيفية لم تكون متاحة كمواطنات عاديات من إثارتها و اإلدالء بدلوها فيها و النشر و التعليق ح
 سابقا ضمن تضاريس الفضاءات الفيزيقية و الوسائطية.

 

 

 

 

 

 عد من المحرمات االجتماعية اإلشكاليات و المواضيع التي ت   بنقاش السماح  ُيوضح (:77جدول رقم )

 الواقع في أرض للعضوات مناقشتها أو التطرق إليهاال يمكن  التي و
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اإلشكاليات و  بنقاش السماح التكرار النسبة المئوية
عد من المواضيع التي ُت

 التي و المحرمات االجتماعية 
للعضوات مناقشتها أو ال يمكن 

 الواقع في أرض التطرق إليها
 

 نعم 33 %86.84
 ال 05 %13.15

 المجموع 38 %100
 

تسمح ( 86.84%ُيشير الجدول إلى أن الغالبية العظمى من الُمستجوبين بنسبة تقدر بـ )
 للعضوات يمكن ال التي و االجتماعية المحرمات من ُتعد التي التطرق للمواضيع و اإلشكاليات بنقاش

( من المستجوبين 13.15%الواقع، بينما ال يسمح  ما نسبته ) أرض في إليها التطرق أو مناقشتها
 بذلك.

عالية تقدر بـ و نستخلص من خالل جدول االجابات أن غالبية المشرفين و الوسطاء بنسبة 
 التي المواضيع و اإلشكاليات ( و الذين تم استجوابهم و مقابالتهم أفادوا بسماحهم بنقاش%86.84)

الواقع،  أرض في إليها التطرق أو مناقشتها للعضوات يمكن ال التي و  االجتماعية المحرمات من ُتعد
قد أضحت مضمارا تداوليا  و هو ما يعكس حقيقة أن فضاء المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة

بديال و موازيا تتمكن من خالله الشرائح النسائية من استحضار و مداولة و نقاش مختلف 
اإلستشكاالت و المواضيع و القضايا التي ال يمكن نقاشها في الواقع االجتماعي، إذ أن الترتيبات 

و تدفع بها إلى هامش المسكوت  الرمزية و الثقافية  تمنع بعض المسائل و القضايا من الظهور للعلن
 عنه و الممنوع من التطرق إليه، رغم داللة هذه المسائل و حساسيتها و أهميتها للفئات النسائية.

 

 

 النقاش في المخالفة النظر وجهات و اآلراء مدى التدخل لحجب ُيوضح (:78جدول رقم )
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حجب اآلراء و وجهات النظر  التكرار النسبة المئوية
 في النقاشالمخالفة 

 نعم 02  %05.26
 ال 36 %92.93

 المجموع 38 %100
 

 ( أفادوا بأنهم ال يقومون بحجب92.93%ُيظهر لنا الجدول أن أغلب الُمستجوبين بنسبة )
بأنها تقوم بفعل  (05.26)%النقاش، بينما أفادت فئة ضئيلة  في المخالفة النظر وجهات و اآلراء
 ذلك.

وجود عالمات جد إيجابية على حيوية البروز ضمن فضاء   و نستشّّف من خالل الجدول
المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة، إذ أفادت الغالبية العظمى من المستجوبين بنسبة مقدرة بـ 

النقاش حيث تسمح  في المخالفة النظر وجهات و اآلراء ( أنها ال تتدخل بتاتا لحجب%92.93)
األمر الذي يدفع بنا إلى نستنتج أن فضاء المجموعات ببروزها و ظهورها و التفاعل معها، 

الفايسبوكية محل الدراسة تشكل  منصات حيوية لظهور و استيعاب كل اآلراء المخالفة، حيث يعد 
بروز االختالف و التعدد في اآلراء من أهم إستشراطات البروز الرمزي الذي يتطّلبه تشكيل الفضاء 

 العمومي الهامشي.
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النصوص و الصور السماح للعضوات بنشر و مشاركة المحتويات من   ُيوضح (:79رقم )جدول 
 العاّم السلوك و الذوق الحقيقة و التعبيرية و الفيديوهات مادامت تحترم قواعد

السماح للعضوات بنشر و  التكرار النسبة المئوية
مشاركة المحتويات من 

النصوص و الصور الحقيقة و 
الفيديوهات مادامت التعبيرية و 
 السلوك و الذوق تحترم قواعد

 العاّم
 

 نعم 37 %97.36
 ال 01 %02.63

 المجموع 38 %100
 

 مشاركة و بنشر (  تسمح للعضوات97.36%ٌيشير الجدول إلى أن غالبية مستجوبينا بنسبة )
العاّم، بينما  الذوق و السلوك قواعد تحترم مادامت الفيديوهات الصور و و النصوص من المحتويات

 من المحتويات مشاركة و بنشر ( أنها ال تسمح للعضوات02.63%أفادت نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ)
 الفيديوهات. و التعبيرية و الحقيقة الصور و النصوص

 المضامين مشاركة و و نلحظ أن الغالبية العظمى من الُمشرفين و الوسطاء ال يمنعون نشر
العاّم، إذ تعد النصوص  الذوق و السلوك قواعد تحترم مادامت الفيديوهات و الصور و النصوص من

( textual/discursiveو المضامين البصرية العناصر األساسية للبروز في شقيه الخطابي/النصي )
( visibility( ، و عن طريق هذين العنصرين تتمكن المستخدمات من البروز )visualو البصري )

الفايسبوكية، هذا البروز الذي قد يكون من الصعب تحققه في كال الفضاءات داخل فضاء المجموعة 
 قواعد من العمومية المجالية و الوسائطية. و يعد البروز ضمن هذه الفضاءات االفتراضية قاعدة

 التحرك للتعبير عن الهوية و الذات النسائية و التطرق لمشاغلها و أسئلتها و أولوياتها.
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 نقدية كمساحة الفايسبوكية المجموعة محور المحور الثالث:
 األعضاء يشاركه أو ينشره الذي النقدي المحتوى لحجب التدخل ُيوضح (:80جدول رقم )

 النقدي المحتوى التدخل لحجب التكرار النسبة المئوية
 يشاركه أو ينشره الذي

  األعضاء
 نعم 03 %07.89
 ال 35 %92.10

 المجموع 38 %100
  

 ( من مستجوبينا ال يتدخلون92.10%للمعطيات االحصائية الخاصة بالمقابلة فإن )استنادا 
األعضاء داخل فضاء المجموعة ، بينما يتدخل ما  يشاركه أو ينشره الذي النقدي المحتوى لحجب

 ( من المستجوبين لحجب هذا النوع من المحتوى.07.89%نسبته  )

وسطاء و مسّيري المجموعات الفايسبوكية محل و نستنتج من خالل نتائج الجدول أن أغلب ال 
األعضاء داخل فضاء المجموعة،  يشاركه أو ينشره الذي النقدي المحتوى لحجب الدراسة ال يتدخلون

وهذا ما يعكس ديناميكية حقيقة لهاته الفضاءات ، إذ أن االنخراط في أي دينامية نقدية جادة و بناءة 
بنيوي و اإلشتغال الوظيفي للفضاءات العمومية الهامشية هو أحد الشروط الجوهرية للتّشكل ال

و التعابير  األشكال وإيقاعاتها المختلفة داخل الحيز االفتراضي، و كلما برّزت و توالدت بتنويعاتها
 النقدية داخل المجموعة كلما زادت من حيويتها و ديناميكتها النقدية.
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 األعضاء خاللها من تفاعل التي النقدية التعليقات حذف لحجب أو التدخل ُيوضح (:81جدول رقم )
 محتوى   من ُينشر ما مع

 حذف لحجب أو التدخل التكرار النسبة المئوية
 تفاعل التي النقدية التعليقات

 ما مع األعضاء خاللها من
 محتوى من ُينشر

 
 نعم 04 %10.52
 ال 34 %89.47

 المجموع 38 %100
 

 حذف أو لحجب( ال يتدخلون 89.47%)ُيظهر لنا الجدول أن أغلب المستجوبين بنسبة تقدر بـ 
 ، في حين أدلى ما نسبته محتوى من ُينشر ما مع األعضاء خاللها من تفاعل التي النقدية التعليقات

 ( من العينة بعكس ذلك.%10.52) 
العظمى من الُمشرفين و الوسطاء بنسبة و نلمس من خالل النتائج التي بين أيدينا أن الغالبية 

 النقدية التعليقات حذف أو لحجبأفادت في المقابلة أنه لم يسبق لها و أن تدخلت  (89.47%تقدر بـ)
، مما يدل على سالسة و انسيابية المضامين محتوى من ُينشر ما مع األعضاء خاللها من تفاعل التي

النقدية داخل فضاءات المجموعات الفايسبوكية محل الدراسة،  كما يوحي ذلك بالديناميات التحررية 
 و اآلراء من بنيوية متشابكة منظومةالتي تتمتع بها المستخدمات و التي خوّلت لهن إنتاج 

ا تعبر النتائج أيضا عن التفاعل النقدي الحي الذي ذات النزعة النقدية. كم التصورات و األطروحات
 يتم بين األعضاء داخل فضاء هذا المجموعات و الذي يتجلى من خالل تبادل التعليقات النقدية.
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 إلشكاليات األعضاء ينتجها التي النقدية المضامين مدى رصد و متابعة ُيوضح (:82جدول رقم )
 المعاش االجتماعي الواقع

 المضامين مدى رصد و متابعة التكرار المئويةالنسبة 
 األعضاء ينتجها التي النقدية

 االجتماعي الواقع إلشكاليات
  المعاش

 نعم 29 %76.31
 ال 09 %23.68

 المجموع 38 %100
 

 المضامين( أفادت بأن 76.31%من خالل الجدول نلمس أن الغالبية من المستجوبين بنسبة تقدر بـ)
، في المعاش االجتماعي الواقع شكالياتإ ساهمت في رصد و متابعة األعضاء ينتجها التي النقدية

 ( من المستجوبين إلى نفي ذلك.23.68%حين ذهب ما نسبته)
 

و نلحظ من خالل الجدول أن الغالبية العظمى من الُمشرفين و الوسطاء بنسبة تقدر بـ 
داخل فضاء  األعضاءو يتداولها   ينتجها التي النقدية المضامين بأن أفادتقد ( 76.31)%

، المعاش االجتماعي الواقع إشكاليات المجموعات الفايسبوكية قد نجحت بالفعل في رصد و متابعة
راهنا  المجتمع في الجارية التحوالت من مهمة بجوانب مساكإلاحيث انخرطت العضوات في عملية 

ما يجري و يعتمل داخل فضاءات  حقيقة لكل إجابات تقديمضمن منطق نقدي ديناميكي، و حاولت 
 الطابعيغلب عليه  قراءةالحياة االجتماعية من أحداث و ظواهر و تناقضات و سياقات ، ضمن مسار 

 و التجّدد. التجديد أفق  على والمنفتح ،النقدي
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 إستنتاجات الدراسة -2

و التي تم تبويبها و تفريغها و  المقابلة و االستبيان من بكل الخاصة بعد التفاعل مع الجداول
 التي اإلستبصارات و معاينتها تمت التي الميدانية و النظرية تحليلها و تفسيرها في ظل الدراسات

 االتيةمحاور لالبحث، توصلنا إلى جملة من النتائج التي سنقوم بعرضها و فقا ل مسار خالل راكمناها
 كالتالي:

 I -  : محورالبيانات الديمغرافية 

 سنة. 28 إلى 18 ، من%( 56.25) سن الغالبية العظمى من المبحوثات بنسبة  يتراوح -

 طور في هن أو الليسانس شهادة على حاصالت (51.03)% بنسبة المبحوثات أغلب -
 الليسانس.

 العازبات. تحت فئة (50.81)% بنسبة العينة ينضوي أغلب أفراد -

 طالبات جامعيات.  هن (53.80)% بنسبة العينة أفراد الغالبية من -

II- الفيزيقي: العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضور محور  

 حضرية مرافق على مدنها تتوفر ال( 92.93)% بنسبة االجمالية العينة من العظمى الغالبية -
 للنساء. مخصصة

 المرافق مختلف ولوج في أحيانا الصعوبة( 67.39)% بنسبة المبحوثات تجد غالبية -
 مدنهن. في والترفيهية االجتماعية

 في تواجدها أثناء الرفض ( باالستبعاد و51.90%ـ)ب تقدرتحس غالبية المبحوثات بنسبة  -
 العامة. الفضاءات

 داخل  المضايقات أو اللفظي ( التحرش56.25%ـ )ب تقدر بنسبة المبحوثات تواجه غالبية -
 بداخلها. يتواجدن التي العامة الفضاءات مختلف
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 األنشطة ( ترى أنه بخروجها لممارسة68.20%غالبية أفراد العينة محل الدراسة بنسبة ) -
 الداخلي المنزلي الفضاء من خرجت قد بأنها تحس الالعمل  بمقرات التحاقها أو اليومية الحياتية
 الذكورية. بالفئات خاص عام فضاء إلى بها الخاص

 المرأة أن الفرضية األولى التي تقول بتعرضعلى أساس تحليل إجابات هذا المحور، نستنتج 
الفيزيقية هي فرضية ثبتت صحتها  العمومية الفضاءات  داخل الرفض و لالستبعاد الجزائرية
 امبريقيا.

III - الوسائطي العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة حضور محور  

الجزائرية  االعالم وسائل (56.25)% بنسبة تقدر بـ المبحوثات من األعلى النسبة تشاهد -
 .أحيانا

 الالجزائرية  االعالم وسائل أن عينتنا أفراد من%( 80.97)ترى الغالبية العظمى بنسبة -
 واقعهم.  تالمس و تهمهم التي المشاغل أو المسائل تغطي

 ال الجزائرية االعالم وسائل أن%( 82.60) بنسبة المبحوثات من العظمة الغالبية ترى -
 أبعادها. كل في مشاغلهم لمعالجة كافية مساحات تخصص

 لم الجزائرية االعالم وسائل بأن ترى%( 86.68) بنسبة العينة أفراد من الغالبية العظمى -
 متوازن. و موضوعي نحو على المرأة قضايا تتناول

 سلبية لنظرة الجزائرية تكرس االعالم وسائل أن%( 83.42) ترى غالبية المبحوثات بنسبة -
 تأثيره و فاعليته نفس لها للرجل أساسي كشريك دورها عن تفصلها الجزائرية، و المرأة عن نمطية و

 المجتمع. في

 تمكنها آليات توجد ال بأنه%( 81.79) بـ أقرت النسبة الغالبة من المبحوثات بنسبة تقدر -
 النسائية. المشاغل تتناول التي االعالمية المحتويات أو البرامج مع المباشر التفاعل من
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من الفئة التي أقرت بوجود قنوات لرجع الصدى و التفاعل %( 64.17) رأت الغالبية بنسبة -
 أو االذاعية البرامج مع الهاتفي يمثل آلية التفاعل المباشر مع وسائل االعالم الجزائرية، أن االتصال

 التلفزيونية.

 فرضية الثانية لدراستنا، إذ أن حضوربينت نتائج اإلجابات على أسئلة هذا المحور صحة ال
 اإلعالم وسائط إهمال نتيجة هزيال و محدودا يعد الوسائطي العمومي الفضاء داخل الجزائرية المرأة

 لنفس إنتاجها إعادة إلى إضافة لمعالجتها، ضيق حيز تخصيص و المرأة تهم التي الشواغل و للمسائل
الجزائرية، كما أن قنوات  المرأة لمواضيع تناولها في المستبطنة الثقافية و التصورات الصور الرمزية

 التفاعل و رجع الصدى بين القائمين باالتصال و الجمهور النسائي منعدمة أو تقليدية و غير عملية.

IV -  للمجموعة الفايسبوكية : االنضماملشبكة الفايسبوك و  الولوجمحور  

 الضرورية التكنولوجية االدوات %(94.83) بنسبةتتوفر للغالبية العظمى من المبحوثات  -
 االجتماعي. التواصل لشبكات للولوج

االدوات  استخدام في صعوبات أي%( 97.55)ال تواجه غالبية المبحوثات بنسبة تقدر بـ -
 االجتماعي. التواصل لشبكات للولوج الضرورية التكنولوجية

 االنترنت. لشبكة الولوج في عقبات أي%( 75.81) بنسبة المبحوثات غالبية  تواجه ال  -

 تدفق السبب إلى بطء %(34.83) بنسبة الولوج في صعوبات من تعاني التي أرجعت الفئة-
 اإلنترنت.

 االجتماعي التواصل شبكات تتمثل ال%( 87.50) بنسبة المبحوثات من العظمى الغالبية -
 الذكورية. الفئات قبل من لالستخدام فقط مصممة ذكورية كتكنولوجيا

 ال االجتماعي التواصل لشبكات استخدامها بأن العينة ترى  مفرداتمن  %( 88.58) -
 األنثوية. طبيعتها مع يتعارض

الفايسبوكية محل  للمجموعات انضم%( 32.33) بـ تقدر المبحوثات بنسبة من األكبر القسم -
 أشهر. 6 من أكثر منذ الدراسة
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 محل الفايسبوكية للمجموعات%(  91.30) بنسبة المبحوثات غالبية انضمام قبول تم -
 .(admin) المجموعة أدمن أو المسّير قبل من تعقيدات دون و وجيز ظرف في الدراسة

 أي تضع ال إليها يتنمين التي الفايسبوكية المجموعات أن العينة أفراد من %(75)أكد  -
 .االنضمام قبول تحدد معايير قبلية أية أو مسّبقة شروط

 اقتصارشرط  ذكرت ،االنضمام لقبول مسبقة شروط بوجود رأت التي الفئة من%( 47.82) -
 فقط. النساء شريحة على المجموعة الى االنضمام

 من بسهولة الجدد األعضاء تقبّل يتم بأنه رأين%( 94.83) بـ تقدر بنسبة المبحوثات غالبية -
 الفايسبوكية. المجموعة داخل القدم األعضاء قبل

( أن 94.73%كية بنسبة )وأكد غالبية المستجوبين من ُمشرفي و وسطاء المجموعات الفايسب -
 .إقصاء أو تحييز دون النسائية الشرائح مختلف إستقطابمحل الدراسة تستهدف  المجموعات

 لقبول محددة معايير و ٌمسّبقة شروطا( % 68.42) بنسبة المستجوبين غالبيةال يضع  -
 .الفايسبوكية للمجموعة اإلنضمام

 للمجموعة اإلنضمام لقبول( من الفئة التي تضع معايير محددة 66.66%أشار ما نسبته ) -
، فقط النساء شريحة على المجموعة الى إقتصاراالنضمامإلى أن هذه المعايير تتمثل في  الفايسبوكية

 .سنة 18 لـ العضوة سن تجاوز( من هذه الفئة 33.33%بينما يشترط ما نسبته )

 األعضاء أمام المجال( 92.10%ُتفسح الغالبية العظمى من المشرفين و الوسطاء بنسبة ) -
 .األقدم األعضاء تفضيل دون المحتوى مشاركة و التعليق و للنشر الجدد

 المجموعة أعضاء أحد عضوية الوسطاء و المشرفين من( 68.42%ُينهي ما نسبته ) -
( 31.57%، بينما يقوم )العام للذوق مراعية غير و الئقة غير محتويات نشرفي حالة  الفايسبوكية

 .  العنصرية و التمييز أشكال و العنف و الكراهية على التحريضمنهم بذلك في حالة 

أمامنا صحة الفرضية الثالثة، إذ تتمكن المرأة الجزائرية بالفعل من  تؤكد االجابات المطروحة
دون موانع أو معّوقات  النسائية الفايسبوكية إلى المجموعات االنضمام و من الفايسبوك لشبكة الولوج
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هذه األدوات إضافة إلى  استخداملذلك و لمهارات  الضروريةلألدوات التكنولوجية  المتالكهانظرا 
 شبكات أن المبحوثات ترى ال التمّثل و الفهم مستوى على و تمكنها من الربط مع اإلنترنت ،

األنثوية، كما أكدت المبحوثات  الخصوصية توائم ال ذكورية تكنولوجيا هي االجتماعي التواصل
 إنفتاحية هذه المجموعات الفايسبوكية و سهولة الولوج إليها.

V -  االتصالية التي تتيحها المجموعة الفايسبوكية  اتيالديناممحور 

 خالل الحقيقية هويتها عن صحيحة معلومات( من أفراد العينة المبحوثة %88.58) تقدم لم -
 الفايسبوك. شبكة في التسجيل عملية

 (.pseudonymeمستعارا ) اسما تستخدم%( 76.08) المبحوثات من األكبر النسبة أن -

 ملفها في مستعارة تعبيرية صورة تستخدم( 92.11)% بـ تقدر بنسبة المبحوثات غالبية -
 .(profile) الشخصي

 صورة و  مستعارا ااسم تستعمل التي الفئة من%( 33.79)رأت الغالبية العظمى بنسبة  -
 تفرضها التي اإلقصائية الحدود تجاوز لها أتاحت قد( anonymity) الهوية مجهولية ، أن مستعارة

 االنثوية. هويتها عليها

 المرتبة في( like) اإلعجاب اختيار جاء فقد ، المجموعة أعضاء مع التفاعل كيفية بيانات -
   ،(24.32)% بـ األولى

 التي  التفاعلية اآلليات أن معطى على وافقت%( 92.66) بـ تقدر بنسبة  مبحوثاتنا غالبية  -
 التفاعل في والمكانية الزمانية الحواجز تجاوز من مكنتها قد الفايسبوكية شبكة تتيحها

 التفاعلية اآلليات أن معطى على توافق الدراسة عينة أفراد من%( 93.20) نسبته ما أن إلى -
 مرونة أكثر جعلها و التفاعل عملية من سهلت قد بالفايسبوك الخاصة

 تتيحها التي التفاعلية اآلليات أن رأت%( 49.8) بنسبة الدراسة عينة أفراد غالبية -
 و مصادفتهم يصعب ، مشتركة اهداف ذوي افراد مع التفاعل لها سهلت قد الفايسبوكية المجموعات

 .الواقعي العالم في معهم التواصل
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 الحس تشكل على دال بشكل يؤثر  الفايسبوكية المجموعة داخل  العضوية مدة طول متغير -
 المجموعة. أعضاء لدى(  solid sense of belonging) باالنتماء المتماسك

 التعاضد روابط على  فعلي تأثير له  الفايسبوكية المجموعة داخل  العضوية مدة طول متغير -
 الفايسبوكية. المجموعة داخل األعضاء بين( solidarity bonds) التضامن و

 من االكبر الفئة اخترت فقد بنشره، يرغبن الذي للمحتوى المبحوثات نشر  لكيفيات بالنسبة -
المجموعة  فضاء داخل النصوص نشر و الكتابة آلية%( 40.60) بنسبة المقدرة و العينة أفراد

 الفايسبوكية.

 قد المحتوى نشر آليات أن معطى على المدروسة العينة أفراد من%( 94.29) يوافق -
 تهمهن. التي المواضيع و القضايا طرح من مكنتهن

 مختلف  معالجة من مكنتهن قد المحتوى نشر اليات أن رأين المستجوبات من( 87.50)%  -
 لتصوراتهن. وفقا و الخاصة نظرهن زاوية من المواضيع

 قد المحتوى نشر آليات بأن ترى%( 89.94) المدروسة العينة غالبية أن إلى الجدول يشير -
 ها.دّنُير التي بالكيفية التنفيس لها أتاحت

قد أتاحت  المحتوى نشر ( يرون بأن آليات%76.63غالبية أفراد الدراسة و التي تقدر بـ )
 توازنا. أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن التعبير نحو جديدة مسالك لهن فتح

 تقودنا اإلجابات الخاصة بهذا المحور إلى توكيد صحة الفرضية الرابعة، إذ تتمثل أهم
الهوية  الجزائرية في مجهولية النسائية الفايسبوكية المجموعات المتاحة في فضاء االتصالية اتيالدينام

(anonymity)المستخدمين مع التفاعل ، وآليات (interactive mechanism،) و إنتاج آليات و 
(، و إستوظفتها generating and sharing content mechanismsالمحتوى ) مشاركة و نشر

 نظرهن زاوية من المواضيع مختلف  تهمّهن، معالجة التي المواضيع و القضايا المبحوثات في  طرح
 أكثر بطريقة الجزائرية المرأة عن ها، التعبيردّنُير التي بالكيفية لتصوراتهن، التنفيس وفقا و الخاصة
 توازنا.
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VI-   محور المجموعة الفايسبوكية كفضاء للظهور 

 فضاء داخل الظهور من العينة أفراد تمكن التي األنشطة ( أهمpublishingالنشر ) يعد -
 المجموعة.

 بالتفاعل دائما يحظى تشاركّنه و تنشرّنه ما بأن مبحوثاتنا من( 57.33)% ما نسبتهترى  -
 المجموعة. أعضاء باقي قبل من

الية التفاعل األولى مع منشورات األعضاء داخل فضاء  (Like/j'aime) يعد اإلعجاب -
 المجموعة.

 نصوص من تداوله يتم ما بأن المستجوبات من%( 78.53)  بنسبة رأت غالبية المبحوثات -
 صورة في الجزائرية المرأة يظهر المجموعة فضاء داخل بصرية سمعية مضامين و تعبيرية صور و

 اإلعالم وسائل تنشرها التي النمطية الصور من موضوعية أكثر

 لهن وفر قد الفايسبوكية المجموعة فضاء بأن المستجوبات من %(81.75) نسبته ما رأت -
 المساحة تعطها لم التي أو االعالم وسائل أهملتها التي المواضيع و القضايا طرح إعادة إمكانية
 الكافية.

 لهن فتح قد الفايسبوكية المجموعة فضاء أن المستجوبات من%( 85.05)نسبته ما رأت -
 العام. الشأن قضايا حول النقاش في المشاركة إمكانية

 اإلشكاليات طرح وإمكانية التعبيرية والصورة لالسم االستخدام نوع بين عالقة دالة توجد -
 يسبوكية.االف المجموعات داخل المحرمة والمواضيع

 المجموعة فضاء اتاحة مدى التعبيرية والصورة لالسم االستخدام نوع دالة بين عالقة توجد -
 االجتماعي الواقع لنقد مساحات يسبوكيةاالف
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ال  كيةوالفايسب المجموعات وسطاء و ُمشرفي من( %88.84غالبية المستجوبين من بنسبة ) -
 المجموعة فضاء داخل النقاش حولها يدور التي المسائل و المواضيع إختيار فيتتدخل مطلقا 

 .الفايسبوكية

محل الدراسة بنسبة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي تسمح الغالبية العظمى من -
 .الفايسبوكية المجموعة فضاء داخل العام الشأن قضايا بنقاش( 94.73%تقدر بـ )

محل الدراسة بنسبة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي تسمح الغالبية العظمى من -
ال  التي و عد من المحرمات االجتماعية اإلشكاليات و المواضيع التي ُت بنقاش( 86.84%تقدر بـ)

 .الواقع في أرض للعضوات مناقشتها أو التطرق إليهايمكن 

محل الدراسة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي ال تحجب الغالبية العظمى من -
 .النقاش في المخالفة النظر وجهات و اآلراء( 92.93%بنسبة تقدر بـ )

محل الدراسة بنسبة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي تسمح الغالبية العظمى من -
النصوص و الصور الحقيقة و للعضوات بنشر و مشاركة المحتويات من ( 97.36%تقدر بـ )
 .العاّم السلوك و الذوق و الفيديوهات مادامت تحترم قواعدالتعبيرية 

 تكشف االجابات الخاصة بهذا المحور عن صحة الفرضية الخامسة، إذ أن المجموعات
 فضاءا حيويا ومفتوحا لبروز المستخدمات.  الجزائرية وفرت النسائية الفايسبوكية

VII- كمساحة نقدية الفايسبوكية المجموعة محور 

 مع يشاركنه أو ينشرنه الذي المحتوى بأن المبحوثات من%( 82.60) نسبتهما يرى  -
 النقد. خانة في ينصب المجموعة أعضاء

 المضمون يطاله جانب أهم االجتماعية المنظومة داخل السائدة التقاليد و العادات نقد يعد -
 تشاركه المبحوثات. و النقدي الذي تنشره

 نقدي مضمون من زميالتهن تشاركه أو ما تنشره مع المبحوثات من%( 74.18) يتفاعل -
 المجموعة. فضاء داخل



 

388 
 

: للدراســــــــــة لميدانيااالطـــــار 

 المجموعة مسّيرة/ مسّير تدخل وأن يسبق لم أنه المبحوثات من%( 87.5) نسبته ما أفاد -
(admin )مجموعتهن. في نقدي محتوى من يشاركنه أو ينشرنه ما لحجب 

 التفاعل و طرحها يتم التي النقدية من المبحوثات أن المضامين %(62.77)أفاد ما نسبته  -
 المجموعة تتمتع بمستوى ديناميكي. فضاء داخل معها

محل الدراسة بنسبة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي ال تتدخل الغالبية العظمى من -
 .األعضاء يشاركه أو ينشره الذي النقدي المحتوى لحجب( 92.10%تقدر بـ )

محل الدراسة بنسبة  الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي العظمى منال تتدخل الغالبية  -
 ُينشر ما مع األعضاء خاللها من تفاعل التي النقدية التعليقات حذف أو لحجب (89.47%تقدر بـ )

 .محتوى من

( 76.31%بنسبة مقدرة بـ) الفايسبوكية المجموعات وسطاء و ُمشرفي من الغالبية أشارت  -
 المعاش االجتماعي الواقع إشكاليات تتابع و رصدت األعضاء ينتجها التي النقدية المضامينإلى أن

 بشكل وثيق.

 الفايسبوكية المجموعات توضح اإلجابات بشكل جلي صدق الفرضية السادسة، إذ بالفعل وفرت
المضامين نقدية واسعة للمستخدمات، مكنتهن من نشر و تبادل و مشاركة  مساحات الجزائرية النسائية

 المجموعة مسّيرة/ مسّير النقدية و التفاعل معها ضمن منحى حيوي و ديناميكي، و دون تدخل
(admin) .في حجب أو تحجيم ظهور المضامين النقدية 

VIII - الفايسبوكية رصانة النقاش داخل فضاء المجموعة محور 

 داخل االفتراضية في النقاشات أحيانا( من المبحوثات 43.47%ما نسبته ) يشارك -
 المجموعة الفايسبوكية.

جماعية داخل فضاء المجموعة  في نقاشات المبحوثات من%( 72.14) يشارك ما نسبته -
 الفايسبوكية.
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ضمن  %(39.90) بـ تقدر الصدارة بنسبة االجتماعية الطبيعة ذات المواضيع تحتل -
 مواضيع النقاش التي تشارك فيها المبحوثات. طوبولوجية

 و مفتوحة المجموعة داخل النقاشات بأن%( 84.51) بـ تقدر بنسبة المبحوثات غالبية ترى -
 إيديوجية. أو  لغوية أو ثقافية أسس على إقصاء دون فيها المشاركة العضوات  لجميع يمكن

 داخل االفتراضيةالنقاشات  أن رأت التي المبحوثات، فئة من%( 68.42) أرجعت -
 اللغوية. الطبيعة إقصائية و غير مفتوحة، سبب ذلك إلى اإلقصاءات ذات المجموعة الفايسبوكية

 داخل النقاش بموضوع االلتزام المتحاورات من أحيانا المبحوثات من( 48.36)%يلمس  -
 عنه. الخروج عدم و المجموعة فضاء

 و العقالني النقاش بأطر أحيانا( من المستجوبات أن  المتحاورات يلتزمن 44.56%أفاد ) -
 المجموعة الفايسبوكية. فضاء داخل تدور التي النقاشات سياق في البراهين و الحجج تبادل

 ممارسات أو مواقف المتحاورات من يصدر لم أنه المستجوبات من( 62.5)% أقر ما نسبته -
 الرصين. النقاش مسارات تجهّض قد

 ممارسات المتحاورات من صدر قد ( من الفئة التي رأت أنه28.74%أرجع ما نسبته ) -
 الحجاجية. المساطير بدل العاطفية اإلستماالت استخدامالرصين، سبب ذلك لعامل  النقاش أجهّضت

المجموعة تعكس  فضاء داخل تجري التي ( من المبحوثات أن النقاشات54.89%يرى ) -
 واختالفها. اآلراء تعددية  أحيانا

السابعة و التي قضت بأن  النقاشات  الفرضيةتكشف لنا إجابات المحور األخير عن عدم صحة 
مطلقا لمشروطية التبادل الحجاجية  تستجيب ال الفايسبوكية االفتراضية داخل فضاء المجموعات
 النقاش بموضوع أحيانا الرصين. إذ أن المتحاورات يلتزمن العقالنية كما تفتقر لمتطلبات النقاش

 العقالني النقاش بأطر أحيانا أن المتحاورات يلتزمنعنه، كما  الخروج عدم و المجموعة فضاء داخل
كما أن  الفايسبوكية، المجموعة فضاء داخل تدور التي النقاشات سياق في البراهين و الحجج تبادل و

الرصين، و  النقاش مسارات تجهّض قد ممارسات أو مواقف منهن يصدر لم غالبية المتحاورات
  .واختالفها اآلراء تعددية  أحيانا المجموعة فضاء داخل تجري التي النقاشات تعكس
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 خاتمة:

المجموعات الفايسبوكية  احتضاندراستنا حول األفق اإلشكالي المتمثل في إمكانيات  انتظمت 
 تستوعب مفتوحة و البلوغ سهلة النسائية للفضاءات العمومية الهامشية و توفيرها لمساحات سيبرانية

 إشهار و هويتها استعراض تمّثل و و التفاعلالبروز الرمزي و  من الشرائح النسائية و تمكنها
 تكييف مكتسباتنا النظرية و التسلح بالكفايات المنهجية و حاولنا طول مسارنا البحثي خطابها النقدي.

 مقاربة في مواجهتها انتظرنا التي المرّكبة الوضعيات في التحكم أجل الضرورية من األداءات و
  الرمزية و الخطابية لشبكات التواصل االجتماعي. السوسيوثقافية و المخرجات و المظاهر

إشكالية  من االقتراب بغية صلبة انطالق نقطة إيجاد دراستنا حاولت السياق، هذا ضمنو 
التأثيرات الفعلية للوسائط االتصالية الجديدة على سيرورة التمكين للمرأة الجزائرية و دمقرطة حقها 

العمومي الهامشي ،  الفضاء مقاربة تبني النقد، و ذلك من خاللفي الظهور و التعبير و التنفيس و 
آلياتها اإلجرائية و من حيث كبير  نضج تو ذا و خصوبة أكثر غنى هذ المقاربة تبدو لنا حيث

 تكن لم التي الهامشية الفئات االجتماعية لدور و حركية المعرفي و النظري على االستيعاب قدرتها
 الرمزية الهيمنة ألشكال الهامشية و مقاومتها لخطابها و تشييدها كيفيات و قبل من تسمع أصواتها

تقاطعاتهما، و سعيها لتأسيس فضائها  و مساراتهما بمختلف السيبراني االجتماعي الواقعين داخل كال
 الهجينة بالحداثة يتميز مجتمع في واحد عمومي فضاء يوجد أن المعقول الغير من أنه الخاص، إذ

(hybrid modernity )و االجتماعية الفئات تراتبية المشوهة و و الطقوسية بالهرمية التقليدية و 
 .الرمزي التمثيل في الالتكافئ و القوة عالقات هيمنة

و استنتجنا من خالل دراستنا أن حضور المرأة الجزائرية ال يزال هشا و محدودا  داخل 
 ثقافية جندرية تقصي إستضمار المجتمع لتصوراتالفضاءات المجالية و الرمزية و الوسائطية، نتيجة 

اجتماعية و تحّجم من مرئيتها و تدفعها نحو المجال الخاص المغلق، إضافة إلى  كفاعلة المرأة دور
 التصورات و الرمزية األنماط لنفس إنتاج مستمرة في سيرورة إعادة انخراط وسائط االعالم التقليدية

الحقيقية، و هذا ما  أسئلتها الجزائرية و أولوياتها و المرأة قضايا ا مناقترابه عند المستبطنة المخيالية
 الفايسبوك دفع الشرائح النسائية إلى البحث عن فضاءات بديلة لالنعتاق و التنفيس، تجلت في شبكة

عموما، و المجموعات الفايسبوكية بشكل مخصوص، و التي ثبت لنا إمبريقيا أنها أتاحت لهن حيزا 
 دون من ( داخل هذه الفضاءmobility( و الحركية )accessمرنا، مكنّهن من الولوج )مفتوحا و 
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مركز،  وال هامش بدون التكافؤ، مسارات تواصلية بينية تتجه نحو استنبات، كما أدى إلى  إكراهات
الهوية ،  و قد استثمرت المستخدمات الديناميات الفايسبوكية المتاحة لهن، والمتمثلة في مجهولية

في   استراتيجيةالمحتوى، بكيفية  مشاركة و نشر و إنتاج آليات و ، المستخدمين مع التفاعل آلياتو
 بالصورة التنفيس و الخاصة رؤيتهن زاوية من تهمّهن، و  مقاربتها التي المسائل و القضايا طرح
 لبروز ومفتوحا حيويا مضمارا الفايسبوكية يردنها. من جهة أخرى، أتاحت المجموعات التي

( وهوياتهن discourses( و خطاباتهن )narrativesو ظهور سردياتهن ) المستخدمات
(identities( و أطروحاتهن )clamisكما وفر لهن هذا الفضاء مساحات ،) من مكنتهن واسعة نقدية 

حجب.  أو وساطة أو تدخل دون دائري، منحى ضمن معها التفاعل و النقدية المضامين إنتاج و تداول
لمشروطية التفاعل  إلى حد ما الفايسبوكية تستجيب النقاشات االفتراضية داخل فضاء المجموعاتو 

و بالتالي فإن المجموعات  .واختالفها اآلراء الرصين و تعددية الحجاجي و متطلبات النقاش
 normative)الشروط المعيارية  فيها توافرت الفايسبوكية النسائية الجزائرية محل الدراسة قد

conditions )الهامشي. العمومي للفضاء  

االمبريقية  اإلجرائية و و النظرية غير أن النتائج التي توصلنا إليها، و بالرغم من قيمتها
 و التي تبنتها النظرية التمفصالت و المنهجية التي سلكتها الخطوط المضافة، و على الرغم من

 بحاجة إلى مزيد من التعمق و إعادة تزال ال بأنها نرى اإلبستيمولوجية التي رسمتها، المتواليات
البحثية و تسهم بشكل دال في  أديباتنا الترتيب و إعادة البحث، و لعلها تشّكل أرضية متينة داخل

 أسئلة شبكات التواصل االجتماعي و أهم دينامياتها إشكالي جديد، يستوعب أفق تأسيس
 احتضانة و الرمزية ، و مدى قدرتها على االجتماعية و رهاناتها التواصلي و االنثروبولوجية

 الفضاءات العمومية الهامشية.
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 الفايسبوك
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 298 يوضع العالقة بين طول مدة العضوية داخل المجموعة الفايسبوكية و مدى تشكل  39
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 الجزائرية بطريقة أكثر توازنا 

309 
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 صور النمطية التي تنشرها وسائل اإلعالمالمجموعة للمرأة الجزائرية في صورة أكثر موضوعية من ال

318 

يوضح مدى توفير فضاء المجموعة الفايسبوكية إلمكانية إعادة طرح القضايا و المواضيع التي أهملتها  50
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320 

 322 النقاش حول قضايا الشأن العاميمثل مدى  فتح فضاء المجموعة الفايسبوكية إلمكانيات المشاركة في  51
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 في الواقع 

325 

العالقة بين إستخدام اإلسم المستعار و الصورة التعبيرية المستعارة و مدى  إتاحة فضاء يوضع  53
 المجموعة الفايسبوكية مساحات لنقد الواقع االجتماعي

325 

 328 المحتوى الذي تنشره أو تشاركه المبحوثات مع أعضاء المجموعةيوضح درجة نقدية  54

 330 أهم الجوانب التي يطالها نقد المبحوثات يوضح 55

مع ماتنشره أو تشاركه زميالتهن من مضمون نقدي داخل فضاء  يوضح درجة تفاعل المبحوثات 56
 المجموعة

323 
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 نقدي في مجموعتهن

334 

مستويات المضامين النقدية التي يتم طرحها و التفاعل معها داخل فضاء يوضح تقييم المبحوثات ل 58
 المجموعة الفايسبوكية

337 

 339 مشاركة المبحوثات في النقاشات اإلفتراضية داخل المجموعة الفايسبوكيةيوضح كثافة  59

 340 يمثل نمط النقاشات التي تدخل فيها المبحوثات 60
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لجميع المبحوثات داخل المجموعة و تمكنهن من المشاركة دون إقصاء على يوضح مدى إنفتاح النقاشات  62
 أسس إجتماعية أو ثقافية أو لغوية  أو إيديوجية

343 

 345 المشاركة في النقاشات داخل المجموعة الفايسبوكية يوضح طبيعة اإلقصاءات على مستوى 63

 347 جدول يوضح مدى إلتزام المتحاورات بموضوع النقاش داخل فضاء المجموعة و عدم الخروج عنه 64

يوضح مدى إلتزام المتحاورات بأطر النقاش العقالني و تبادل الحجج و البراهين في سياق النقاشات التي  65
 المجموعةتدور داخل فضاء 

348 

 350 يوضح صدور المواقف أو الممارسات التي قد تجهّض النقاش الرصين داخل فضاء المجموعة 66

 352 يمثل أهم الممارسات و المواقف التي التي قد تجهّض النقاش الرصين 67

 355 يمثل مدى ترجمة النقاشات التي تجري داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية لتعددية اآلراء واختالفها  68

 356 يمثل مسالك ختم النقاشات داخل المجموعة الفايسبوكية 69

 359 إقصاء أو تحييز دون النسائية الشرائح مختلف الستقطاب المجموعة الفايسبوكية يوضح مدى استهداف 70
 360 للمجموعة الفايسبوكية االنضمام لقبول محددة معايير و ٌمسّبقة شروطا تضع يوضح هل 71
 361 الفايسبوكية للمجموعة االنضمام لقبول المحددة المعايير المسبقة و يوضح الشروط 72
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 363 الفايسبوكية المجموعة أعضاء أحد عضوية إنهاء فيها يتم التي يوضح الحاالت 74
النقاش داخل  حولها يدور التي المسائل و المواضيع اختيار في مدى تدخل األدمن أو الوسيط  ُيوضح 75

 فضاء المجموعة الفايسبوكية
364 
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366 
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368 
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 فهـــرس األشكــــال 

الشـكـل  رقم  الصفحة 
إلشتغال و تفاعل الفضاءات العمومية الهامشية  Asen & Brouwerيمثل تصور الباحثان  01

 ضمن الواقع االجتماعي
111 

 حول مسارات الفضاءات العمومية الهامشية داخل المجال العام Fraserيمثل تصورات  02
 ضمن مساراخر

112 

يمثل مسالك تفاعل الفضاءات العمومية الهامشية مع جمهورها الداخلي و الجمهور  03
 الخارجي

 صعيد آخرعلى 

113 

 179 يمثل تمثيال مرئيا للشبكات االجتماعية 04
 190 يمثل طيبولوجيا شبكات التواصل االجتماعي 05
يوضح سيرورة التأثير المتبادل بين االمكانات التكنولوجية المتاحة و بين معطيات البيئة  06

 االجتماعية و شروطها في تشكيل الهوية االفتراضية
195 

 238 توزيع العينة حسب الفئة العمريةيوضح  07
 240 يوضح خصائص العينة من حيث المستوى التعليمي 08
 242 يوضح الحالة العائلية ألفراد العينة المدروس 09
 243 يوضح الحالة المهنية ألفراد العينة المدروسة 10

 244 المرافق الحضرية المخصصة للنساء داخل مدينة المبحوثات يوضح وجود 11
: يوضح مدى صعوبة ولوج أفراد العينة إلى مختلف المرافق اإلجتماعية والترفيهية في  12

 مدينتهن
246 

يوضح العالقة بين السن ودرجة إحساس أفراد العينة باالستبعاد و الرفض  أثناء تواجدهن  13

 في الفضاءات العامة

249 

لظاهرة التحرش اللفظي و يوضح العالقة بين السن و مدى مواجهة أفراد العينة  14
 المضايقات  داخل مختلف الفضاءات العامة التي يتواجدن بداخلها

252 

يوضح مدى إحساس أفراد العينة عند الخروج من الفضاء المنزلي الخاص لممارسة  15
األنشطة الحياتية اليومية أو اإللتحاق بمقر العمل أنهن قد خرجن إلى فضاء عام خاص 

 بالفئات الذكورية

253 
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 255 يوضح كثافة مشاهدة أفراد العينة لوسائل االعالم الجزائرية 16
يوضح مدى تغطية وسائل االعالم الجزائرية للمسائل أو المشاغل التي تهم و تالمس   17

 واقع أفراد العينة   
257 

يوضح مدى تخصيص وسائل االعالم الجزائرية لمساحات كافية لمعالجة مشاغل أفراد  18
 في كل أبعادها العينة

259 

مدى تناول وسائل االعالم الجزائرية لقضايا المرأة على نحو موضوعي و متوازن من  19
 وجهة نظر أفراد العينة

260 

مدى تكريس وسائل االعالم الجزائرية لنظرة سلبية و نمطية عن المراة الجزائرية   20
 تأثيره في المجتمعتفصلها عن دورها كشريك أساسي للرجل لها نفس فاعليته و 

262 

ليات التي يتمكن من خاللها أفراد العينة من التفاعل المباشر مع يمثل مدى توفرا آل 21
 البرامج أو المحتويات االعالمية التي تتناول المشاغل النسائية

264 

 265 آليات التفاعل 22
لشبكات التواصل مدى توفر المستلزمات التكنولوجية الضرورية للمبحوثات  للولوج  23

 االجتماعي
266 

يوضح مدى مصادفة المبحوثات لصعوبات في إستخدام األدوات و المستلزمات  24
 التكنولوجية الضرروية للولوج لشبكات التواصل االجتماعي

268 

 270 يوضح مدى مصادفة المبحوثات لعقبات في الولوج لشبكة االنترنت 25
 271 المبحوثات في الولوج لشبكة االنترنتيوضح أهم العقبات التي تصادفها  26
يوضح تمثالت أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي كتكنولوجيا ذكورية مصممة  27

 حصريا لإلستخدام من قبل الفئات الذكورية
273 

يوضح مدى إحساس المبحوثات بتعارض إستخدامهن لشبكات التواصل االجتماعي مع  28
 طبيعتهن األنثوية

275 

 276 يوضح مدة عضوية المبحوثات في المجموعة الفايسبوكية 29
يمثل مدى قبول إنضمام المبحوثات للمجموعة الفايسبوكية في ظرف وجيز و دون  30

 (adminتعقيدات من قبل المسّير أو أدمن المجموعة )
277 

 278 اإلنضمام إليهايمثل وجود الشروط المسبقة التي تضعها المجموعة الفايسبوكية لقبول  31
 280 يوضح شروط المجموعة الفايسبوكية المسّبقة التي ذكرتها المبحوثات )سؤال مفتوح( 32
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يوضح مدى تقبّل األعضاء الجدد بسهولة من قبل األعضاء القدم داخل المجموعة  33
 الفايسبوكية

281 

خالل عملية يوضح مدى تقديم المبحوثات لمعلومات صحيحة عن هويتهن الحقيقية  34
 تسجيلهن في شبكة الفايسبوك

283 

 285 يوضح كيفيات تقديم الباحثات لذواتهن داخل شبكة الفايسبوك 35
يمثل إستخدام المبحوثات للصور حقيقية أو الصور التعبيرية المستعارة في ملفهن  36

 (profileالشخصي )
286 

( للمبحوثات عن طريق anonymityيوضح اإلمكانات التي أتاحتها مجهولية الهوية ) 37
 إستعمال إسم مستعار و صورة مستعارة

288 

 292 يمثل صور و كيفيات تفاعل المبحوثات مع أعضاء مجموعتهن الفايسبوكية 38
يوضح  مدى تمكين اآلليات التفاعلية للمبحوثات من تجاوز الحواجز الزمانية والمكانية في  39

 التفاعل
293 

 295 ل اآلليات الفايسبوكية لعملية التفاعل و جعلها أكثر مرونة يوضح درجة تسهي 40
 297 يمثل التسهيالت التي أتاحتها اآلليات التفاعلية الخاصة بالمجموعات الفايسبوكية للمبحوثات 41
يوضع العالقة بين طول مدة العضوية داخل المجموعة الفايسبوكية و مدى تشكل الحس   42

 داخل هذه المجموعةالمتماسك باالنتماء 
300 

يوضع العالقة بين طول مدة العضوية داخل المجموعة الفايسبوكية و مدى تشكل روابط  43
 التعاضد و التضامن داخل المجموعة الفايسبوكية

302 

يمثل طرق نشر المبحوثات للمحتوى الذي يرغبن بنشره داخل فضاء المجموعة  44
 الفايسبوكية

279 

آليات نشر المحتوى للمبحوثات من طرح القضايا و المواضيع التي يمثل مدى تمكين  45
 تهّمهن

304 

يمثل مدى تمكين اليات نشر المحتوى للمبحوثات من معالجة  مختلف المواضيع من زاوية  46
 نظرهن الخاصة و وفقا لتصوراتهن

306 

بالكيفية التي يوضح مدى إتاحة آليات نشر المحتوى  للمبحوثات التنفيس عما بداخلهن  47
 يردنها

307 

يوضح المدى الذي أتاحت فيه آليات نشر المحتوى للمبحوثات فتح مسالك جديدة نحو  48
 التعبير عن المرأة الجزائرية بطريقة أكثر توازنا

309 
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 311 يمثل األنشطة التي تمكن أفراد العينة من الظهور داخل فضاء المجموعة 49
 313 المجموعة الفايسبوكية مع تنشره أو تشاركه المبحوثاتيوضح درجة تفاعل أعضاء  50
يوضح صورالتفاعل مع ماتنشره أو تشاركه المبحوثات من قبل باقي أعضاء المجموعة  51

 الفايسبوكية
315 

يوضح مدى إظهار ما يتم تداوله من نصوص و صور تعبيرية و مضامين سمعية بصرية  52
رية في صورة أكثر موضوعية من الصور النمطية داخل فضاء المجموعة للمرأة الجزائ

 التي تنشرها وسائل اإلعالم

317 

يوضح مدى توفير فضاء المجموعة الفايسبوكية إلمكانية إعادة طرح القضايا و المواضيع  53
 التي أهملتها وسائل االعالم أو التي لم تعطها المساحة الكافية

319 

الفايسبوكية إلمكانيات المشاركة في النقاش حول قضايا يمثل مدى  فتح فضاء المجموعة  54
 الشأن العام

322 

يوضع العالقة بين إستخدام اإلسم المستعار و الصورة التعبيرية المستعارة و إمكانية طرح  55
اإلشكاليات و المواضيع التي تعد من المحرمات االجتماعية  داخل فضاء المجموعة 

 رحها في الواقعالفايسبوكية و التي ال يمكن ط

324 

يوضع العالقة بين إستخدام اإلسم المستعار و الصورة التعبيرية المستعارة و مدى  إتاحة  56
 فضاء المجموعة الفايسبوكية مساحات لنقد الواقع االجتماعي

325 

 327 المحتوى الذي تنشره أو تشاركه المبحوثات مع أعضاء المجموعةيوضح درجة نقدية  57
 330 أهم الجوانب التي يطالها نقد المبحوثات يوضح 58
مع ماتنشره أو تشاركه زميالتهن من مضمون نقدي داخل  يوضح درجة تفاعل المبحوثات 59

 فضاء المجموعة
331 

( لحجب ما تنشره أو تشاركه المبحوثات adminتدخل مسّير/ مسّيرة المجموعة )يوضح  60
 من محتوى نقدي في مجموعتهن

334 

مستويات المضامين النقدية التي يتم طرحها و التفاعل معها داخل يوضح تقييم المبحوثات ل 61
 فضاء المجموعة الفايسبوكية

335 

 337 مشاركة المبحوثات في النقاشات اإلفتراضية داخل المجموعة الفايسبوكيةيوضح كثافة  62
 338 يمثل نمط النقاشات التي تدخل فيها المبحوثات 63
جدول يوضح طبيعة المواضيع الذي يدور حولها النقاش داخل فضاء المجموعة  64

 الفايسبوكية
340 
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لجميع المبحوثات داخل المجموعة و تمكنهن من المشاركة يوضح مدى إنفتاح النقاشات  65
 دون إقصاء على أسس إجتماعية أو ثقافية أو لغوية  أو إيديوجية

341 

مستوى المشاركة في النقاشات داخل المجموعة يوضح طبيعة اإلقصاءات على  66
 الفايسبوكية

343 

يوضح مدى إلتزام المتحاورات بموضوع النقاش داخل فضاء المجموعة و عدم الخروج  67
 عنه

344 

يوضح مدى إلتزام المتحاورات بأطر النقاش العقالني و تبادل الحجج و البراهين في  68
 المجموعةسياق النقاشات التي تدور داخل فضاء 

346 

يوضح صدور المواقف أو الممارسات التي قد تجهّض النقاش الرصين داخل فضاء  69
 المجموعة

348 

 350 يمثل أهم الممارسات و المواقف التي التي قد تجهّض النقاش الرصين 70
يمثل مدى ترجمة النقاشات التي تجري داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية لتعددية اآلراء  71

 واختالفها
351 

 358 يمثل مسالك ختم النقاشات داخل المجموعة الفايسبوكية 72
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: قائمة المالحق

 

 

  

 (1):الملحق رقم

 

الجديدة في تشكيل الفضاءات العمومية  االتصاليةدور الوسائط 

 االفتراضيالهامشية النسائية داخل الحيز 

 -دراسة ميدانية لعينة من المجموعات الفايسبوكية النسائية الجزائرية-

 

I - الديمغرافية: محور البيانات  

         48-38          38-28                 28 -18       18أقل من الفئة العمرية:   -1

        فما فوق  -48      

 المستوى التعليمي:   -2

               ماستر/ماجيستير             ليسانس      تعليم ثانوي        تعليم ما قبل ثانوي 

         دكتوراة          

 الحالة العائلية: -3

 أرملة          مطلقة     متزوجة     ء  عزبا

 الحالة المهنية: -4

 ماكثة بالبيت                عاملة  طالبة 

II-  محور حضور المرأة الجزائرية داخل  الفضاء العمومي الفيزيقي 

 هل هناك مرافق حضرية مخصصة للنساء داخل مدينتك ؟   – 5

 ال                               نعم    

 هل تجدين صعوبة في  الولوج إلى مختلف المرافق االجتماعية أو الخدماتية في مدينتك ؟   -6
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              نادرا                                                      دائما   

                    مطلقا                                        أحيانا         

 هل تحسين بنوع من االستبعاد و الرفض  أثناء تواجدك في الفضاءات العامة؟  -7

              نادرا                                                      دائما   

                    مطلقا                                        أحيانا         

هل تواجهين ظاهرة التحرش اللفظي أو المضايقات  داخل مختلف الفضاءات العامة التي تتواجدين  -8

 بداخلها ؟  

              نادرا                                                      دائما   

                    مطلقا                                        أحيانا         

لممارسة األنشطة الحياتية اليومية أو إلتحاقك بمقر عملك تحسين بأنك قد خرجتي من  هل بخروجك -9

 الفضاء المنزلي الداخلي الخاص بك إلى فضاء عام خاص بالفئات الذكورية ؟

  ال                               نعم    

III -  محور حضور المرأة الجزائرية داخل الفضاء العمومي الوسائطي 

 هل تشاهدين وسائل االعالم الجزائرية ؟  -10

              نادرا                                                      دائما   

                    مطلقا                                        أحيانا         

اوافق  
 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد اوافق
 بشدة

هل ترين أن وسائل االعالم   -11
الجزائرية تغطي المسائل أو 

المشاغل التي تهمك و تالمس  
 واقعك ؟

 

     

هل ترين أن وسائل االعالم  -12
مساحات كافية الجزائرية تخصص 

لمعالجة هذه المشاغل  في كل 
 أبعادها؟
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هل تعتقدين بأن وسائل االعالم  -13
الجزائرية قد تناولت قضايا المرأة 
 على نحو موضوعي و متوازن ؟

 

     

هل تعتقدين بأن وسائل االعالم  -14
الجزائرية تكرس لنظرة سلبية و 
نمطية عن المراة الجزائرية و 

دورها كشريك أساسي تفصلها عن 
للرجل لها نفس فاعليته و تأثيره في 

 المجتمع  ؟

     

 

هل هناك آليات تتمكنين من خاللها من التفاعل المباشر مع البرامج أو المحتويات االعالمية التي  -15

 تتناول المشاغل النسائية ؟ 

 ال                      نعم            

  )يمكنك إختيار أكثر من بديل(إذا كانت إجابتك بنعم، فهل تشمل هذه اآلليات:  *

 التواصل المباشر مع البرامج االذاعية أو التلفزيونية عن طريق االتصال الهاتفي   -

  فتح المجال القتراحات للجمهور بغية تحديد المسائل التي ينبغي على مختلف البرامج معالجتها                 -

  

                  بريد القراء بالنسبة للصحف الورقية -

 أخرى، أذكريها ............................................................................................

IV -  : محور الولوج لشبكة الفايسبوك و اإلنضمام للمجموعة الفايسبوكية 

 هل تتوفر لك االدوات التكنولوجية الضرروية للولوج لشبكات التواصل االجتماعي ؟   -16

 االسئلة 

 ال                       نعم             

 هل تجدين صعوبة في إستخدام هذه األدوات ؟  -17

 ال                       نعم             

 ة االنترنت ؟ هل تجدين عقبات في الولوج لشبك -18

 ال                       نعم             

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(إذا كانت إجابتك بنعم، فهل تتمثل هذه العقبات في:  *
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    التكاليف المادية المرتفعة لإلشتراك المنزلي                                         -

  عدم وجود شبكة اتصاالت تسمح بالربط مع االنترنت ضمن نطاق مقر إقامتك  -

   االنقطاع المتكرر لإلنترنت                                                            -

  بطء تدفق اإلنترنت  -

 اذكريها...................................................................أخرى ،  -

حصريا لإلستخدام من  هل تعتقدين أن شبكات التواصل االجتماعي هي تكنولوجيا ذكورية صممت -19

 قبل الفئات الذكورية ؟ 

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 هل تحسين أن إستخدامك لشبكات التواصل االجتماعي يتعارض مع طبيعتك األنثوية؟-20

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 منذ متى و أنت عضوة في هذه المجموعة الفايسبوكية ؟  -21

  أشهر  6أكثر من              أشهر    6أقل من 

  أكثر من عامين   أكثر من عام   

هل تم قبول إنضمامك لهذه المجموعة الفايسبوكية في ظرف وجيز و دون تعقيدات من قبل  -22

 ( ؟adminالمسّير أو أدمن المجموعة )

 ال                       نعم             

 لقبول اإلنضمام إليها ؟ هل تضع هذه المجموعة الفايسبوكية شروط مسبقة و معايير محددة -23

 ال                        نعم            

 إذا كانت إجابتك بنعم، أذكريها..................................................................... *

 هل يتم تقبّل األعضاء الجدد بسهولة من قبل األعضاء القدم ؟  -24

 ال                       نعم             

V -  محور الدينامات االتصالية التي تتيحها المجموعة الفايسبوكية 

 هل قدمت معلوماتك صحيحة عن هويتك الحقيقية خالل عملية تسجيلك في شبكة فايسبوك ؟  -25

 ال                       نعم             
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 هل تستخدمين داخل المجموعة ؟ -26

 نصف حقيقي   ( pseudonymeإسم مستعار )      إسمك الحقيقي    

 ( ؟profileهل تستخدمين صورتك الحقيقية أو صورة تعبيرية مستعارة في ملفك الشخصي ) -27

 ال                       نعم             

مجهولية الهوية  إذا كنت تستخدمين إسما مستعارا و صورة مستعارة ، فهل تعتقدين أن  -28

(anonymity : أتاحت  لك ))يمكنك إختيار أكثر من بديل( 

( أو stigmatizationالتعبير عن ذاتك و محددات هويتك األنثوية دون الخوف من الوصم )  -

 (      discriminationالتمييز )

 تجاوز الحدود اإلقصائية التي تفرضها عليك هويتك االنثوية  -

 يدة تختلف عن هويتك الحقيقة تجريب هوية جد -

التعبير عن آرائك و تصوراتك التي قد تتعارض مع األطر الثقافية الموجودة في الواقع االجتماعي  -

 

 التخلص من الرقابة والترصد الموجود في الواقع  -

 عوامل أخرى، اذكريها................................................ -

 )يمكن إختيار أكثر من بديل( تتفاعلين مع أعضاء مجموعتك ؟كيف   -29

  ( chatعن طريق التراسل الفوري النصي ) -

  عن طريق النقاشات الجماعية -

  عن طريق المحادثات بالصوت و الصورة  -

  عن طريق الكتابة على حائط أعضاء المجموعة  -

  (Likeعن طريق اإلعجاب ) -

  (Facebook Pokeعن طريق النكز ) -

  (Tagعن طريق الوسم ) -

  عن طريق التعليق على ما ينشره االخرون  -

 طرق أخرى.......................................................................................... -

 في التفاعل ؟ هل مكنتك هذه اآلليات التفاعلية  من تجاوز الحواجز الزمانية والمكانية  -30
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  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 هل سنحت هذه اآلليات بتسهيل عملية التفاعل و جعلها أكثر مرونة ؟ -31

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

)يمكنك إختيار أكثر من هل سهلت لك اآلليات التفاعلية التي تتيحها المجموعات الفايسبوكية بـ:  -32

 بديل(

  التفاعل مع أفراد من ذوي االهتمامات المشتركة               -

التفاعل  مع افراد ذوي اهداف و اجندة مشتركة ، يصعب مصادفتهم و التواصل معهم في العالم   -

        الواقعي 

     ثقافية -التفاعل مع الشرائح النسائية التي تعيش نفس وضعك و احداثياتك السوسيو  -  

   أخرى، اذكريها......................................................................................

 ء داخل المجموعة الفايسبوكية ؟هل خلق التفاعل االفتراضي بالنسبة لك حسا متماسكا باالنتما -33

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 هل ساهم التفاعل االفتراضي في خلق روابط التعاضد و التضامن داخل المجموعة الفايسبوكية ؟ -34

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(كيف تنشرين المحتوى الذي ترغبين بنشره ؟  -35

  عن طريق كتابة و نشر النصوص داخل فضاء المجموعة  -

         عن طريق البث المباشر أو المسجل للفيديوهات  -

         عن طريق مشاركة الصور و الفيديوهات  -

         ( linksالروابط )عن طريق مشاركة  -

   (                                  hashtagإستخدام الهاشتاغ ) -

 طرق اخرى، اذكريها.....................................................................

 هل مكنتك آليات نشر المحتوى من طرح القضايا و المواضيع التي تهمك ؟ -36

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          بشدةاوافق 

هل مكنتك اليات نشر المحتوى من معالجة  مختلف المواضيع من زاوية نظرك الخاصة و وفقا  -37

 لتصوراتك ؟ 
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  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 آليات نشر المحتوى التنفيس  عما بداخلك بالكيفية التي تريدنها؟  هل أتاحت لك -38

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

هل أتاحت لك آليات نشر المحتوى فتح مسالك جديدة نحو التعبير عن المرأة الجزائرية بطريقة  -39

 أكثر توازنا ؟

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

VI  : محور المجموعة الفايسبوكية كفضاء للظهور 

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(ما هي األنشطة التي تمكنك من الظهور داخل فضاء المجموعة ؟  -40

  النشر في فضاء المجموعة 

  مشاركة النصوص و الفيديوهات و الصور

  الدخول في نقاشات جماعية 

  التفاعل مع ما ينشره االخرون عن طريق  التعليق و االعجاب 

 اخرى،اذكريها.......................................................................

 ( بالتفاعل من قبل باقي أعضاء المجموعة ؟sharingهل يحظى ما تنشرينه أو ما تشاركينه ) -41

              نادرا                                                      البا   غ

                    مطلقا                                        أحيانا         

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(ما هو الشكل الذي يأخذه هذا التفاعل ؟   -42

  (Likeاإلعجاب ) -

  (commentariesالتعليقات ) -

  (re-sharingالمشاركة و إعادة النشر ) -

 أخرى، اذكريها......................................................

و صور تعبيرية و مضامين سمعية بصرية داخل  هل تعتقدين أن ما يتم تداوله من نصوص  -43

ورة أكثر موضوعية من الصور النمطية التي تنشرها فضاء المجموعة يظهر المرأة الجزائرية في ص

 وسائل اإلعالم؟

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة
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هل ترين بأن فضاء المجموعة الفايسبوكية قد وفر لك إمكانية إعادة طرح القضايا و المواضيع  -44

 التي أهملتها وسائل االعالم أو التي لم تعطها المساحة الكافية ؟ 

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 لفايسبوكية إمكانية المشاركة في النقاش حول قضايا الشأن العام ؟هل فتح لك فضاء المجموعة ا -45

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

هل سمحت المجموعة الفايسبوكية بظهور اإلشكاليات و المواضيع التي تعد من المحرمات  -46

 ؟ االجتماعية و ال يمكن طرحها في الواقع 

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

VII- :محور المجموعة الفايسبوكية كمساحة نقدية 

 هل ترين بأن فضاء المجموعة الفايسبوكية قد أتاح لك مساحة لنقد الواقع االجتماعي المحيط بك؟  -47

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 هل ترين أن المحتوى الذي تنشرينه أو تشاركينه مع أعضاء المجموعة ينصب في خانة النقد ؟  -48

  ال اوافق بشدة ال اوافق       محايد         اوافق          اوافق بشدة

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(لتي يطالها النقد؟  إذا كانت إجابتك بنعم ، فما هي أهم الجوانب ا *

 نقد العادات و التقاليد السائدة داخل المنظومة االجتماعية             -

 التعليق على مختلف االحداث اليومية من زاوية نقدية                                     -

  داخل المجتمعإبراز بنية الفوارق القائمة بين الرجل والمرأة  -

 نقد التمثالت و التصورات النمطية التي يكرسها المجتمع الجزائري حول المرأة     -

 اخرى ، اذكريها......................................................................................

 داخل فضاء المجموعة ؟هل تتفاعلين مع ماتنشره أو تشاركه زميالتك من مضمون نقدي  -49

 ال                       نعم             

( لحجب ما تنشرينه أو تشاركينه من adminمسّيرة المجموعة ) هل سبق وأن تدخل مسّير/ -50

 محتوى نقدي في مجموعتك ؟ 

 ال                       نعم             

 التي يتم طرحها و التفاعل معها داخل فضاء المجموعة؟كيف تقّيمين مستوى المضامين النقدية  - 51
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                ديناميكية        متوسطة                                                     خاملة 

VIII - محور رصانة النقاش داخل فضاء المجموعة الفايسبوكية 

 هل تشاركين في النقاشات اإلفتراضية داخل المجموعة ؟  -52

              نادرا                                                      غالبا   

                    مطلقا                                        أحيانا         

 فيها ؟ما هو نمط النقاشات التي تدخلين  -53

                                      نقاشات ثنائية                        نقاشات جماعية            

 

 ما هي طبيعة المواضيع الذي يدور حولها النقاش ؟   -54

                  مواضيع ذات طبيعة ثقافية          مواضيع ذات طبيعة إجتماعية  

                         مواضيع ذات طبيعة إقتصادية       عة سياسية        مواضيع ذات طبي

 مواضيع ذات طبيعة أخرى ، أذكريها..................................................................... 

فيها دون مفتوحة و يمكن لجميع  العضوات المشاركة هل ترين بأن النقاشات داخل المجموعة  -55

 إقصاء على أسس لغوية  أو إيديوجية ؟

 ال                       نعم             

 إذا كانت اإلجابة  ال ، فذلك نتيجة إلقصاءات :  *

     إيديولوجية               لغوية           

 أخرى، أذكرها....................................................................       

هل تلمسين من المتحاورات اإللتزام بموضوع النقاش داخل فضاء المجموعة و عدم الخروج  -56

 عنه؟

   نادرا                                غالبا                        

                                                                                                                                           مطلقا                               أحيانا                       

دل الحجج و البراهين في سياق النقاشات التي هل تلتزم المتحاورات بأطر النقاش العقالني و تبا -57

 تدور داخل فضاء المجموعة؟

 نادرا                                       غالبا                        
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   مطلقا                                      أحيانا                       

 هل ترين أنه قد يصدر من المتحاورات مواقف أو ممارسات قد تجهّض النقاش الرصين ؟  -58

 ال                                                    نعم       

 )يمكنك إختيار أكثر من بديل(إذا كانت اجابتك بنعم ، فهل تتمثل هذه الممارسات و المواقف في :  -59

    إستحواذ فئات معينة على مجريات النقاش                         -

                                                      اآلراء و األطروحات المخالفة     التالسن الكالمي و العنف اللفظي اتجاه أصحاب  -

                                                                                 إستخدام اإلستماالت العاطفية بدل المساطير الحجاجية  -

                            عدم احترام الحد المطلوب من أخالقيات النقاش-

 رفض أي مسار نقدي في سياق النقاش                                   

 .......................................................اخرى، اذكريها............................

 هل تعكس النقاشات التي تجري داخل فضاء المجموعة تعددية اآلراء واختالفها ؟ -60

 نادرا                                       غالبا                        

   مطلقا                                      أحيانا                       

 هل تنتهي النقاشات داخل المجموعة في الغالب بـ :  -61

 قدر مقبول من التوافق                 

 حاالت من اإلختالف و عدم اإلتفاق         

  قبل الوصول إلى نتيجة ملموسة     المتحاوراتإنسحاب 

         نهايات مفتوحة المسار    

   أخرى، أذكريها.....................................................................
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 (2):الملحق رقم

Le rôle des nouveaux medias dans la formation des 

espaces publics subalternes féminines dans le 

cyberespace 

- Une étude empirique d'un échantillon des groupes Facebook des femmes 

algériennes-  

 

 

Premier axe: Données démographiques 

Q1 : Tranche d'âge :  

- Moins de 18 ans  

- De 18 à 28 ans  

- De 28 à 38 ans  

- De 38 à 48 ans  

- 48 ans et plus  

Q2: Niveau d'études : 

- Enseignement moyen  

- Enseignement secondaire  

- Licence  

- Master/Magistère  

- Doctorat   

Q3 : Situation familiale : 

- Célibataire  

- Mariée  
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- Divorcée  

- Veuve  

Q4: Statut professionnel actuel : 

- Etudiante  

- Employée  

- Femme au foyer  

La présence de la femme algérienne dans l'espace public  Deuxième axe :

physique 

Q5:Y a-t-il des installations urbaines pour les femmes dans votre ville? 

Oui                                  Non  

Q6: Avez-vous de la difficulté à accéder diverses installations sociales ou de service 

dans votre ville ? 

Oui                                  Non  

Q7: Ressentez-vous un sentiment d'exclusion et de rejet pendant votre présence dans 

les espaces publics? 

Oui                                  Non  

Q8: Avez-vous été victime du harcèlement verbal dans les divers  espaces publics? 

Oui                                  Non  

Q9: Estimez-vous, que vous êtes sorti de votre espace domestique a un espace public 

conçu exclusivement pour les hommes, quand vous sortez pour des activités 

quotidiennes ou pour rejoignez votre lieu de travail? 

Oui                                  Non  

Troisième axe : La présence de la femme algérienne dans l'espace public 

médiatique 

Q10: Regardez-vous  les médias algériens? 

- Toujours     

- Parfois      
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- Rarement  

-  Jamais     

 

 

 

 Tout à fait 

d'accord 

D'accord Ni en 

désaccord 

ni 

d'accord 

Pas du tout 

d'accord 

Q11: Estimez-vous que les 

médias algériens couvrent 

les questions ou 

préoccupations qui vous 

concernent et que touchent 

votre réalité? 

 

    

Q12: Pensez-vous que les 

médias algériens 

consacrent-ils 

suffisamment d'espace 

pour traiter de ces 

préoccupations dans toutes 

leurs dimensions? 

 

    

Q13: Pensez-vous que les 

médias algériens ont traité 

les questions des femmes 

d'une manière objective et 

équilibrée? 

 

    

Q14: Estimez-vous que les 

médias algériens 

consacrent une vision 

déformée et stéréotypée sur 

les femmes algériennes et 

les séparent de leur rôle de 

associe fondamental des 

hommes avec la même 

efficacité et la même 

influence dans la société? 
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Q15: Existe-t-il des mécanismes qui permettent d'interagir directement avec les 

programmes médiatiques destinés aux femmes algériennes? 

Oui                                  Non  

 * Si la réponse est oui, ces mécanismes incluent : 

- l'interaction directe avec des programmes de radio ou de télévision par téléphone  

 

- Ouvrir la porte à des propositions d'amélioration issues du public  

- Le courrier des lecteurs pour la presse écrite  

- Autre………………………………………………………………….. 

 Quatrième axe: Accès à Facebook et adhésion au groupe Facebook 

Q16: Avez-vous les outils technologiques nécessaires pour accéder aux réseaux 

sociaux? 

Oui                                  Non  

Q17 : Trouvez-vous difficile d'utiliser ces outils? 

Oui                                  Non  

Q18 : Rencontrez-vous des obstacles à l'accès à Internet? 

Oui                                  Non  

 * Si votre réponse est oui, sont ces obstacles: 

- Coûts élevés de l'abonnement à domicile         

- Absence d'un réseau qui permet de se connecter à Internet dans votre lieu de 

résidence                                                                      

- Fréquentes interruptions de la connexion internet     

- Débit internet très lent                                                  

 - Autre………………………………………………………………….. 

Q19 : D’après vous, les sites de réseautage social est une technologie masculine 

conçue exclusivement pour les groupes masculins? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   
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Pas du tout d'accord  

Q20 : Estimez-vous que l'usage des réseaux sociaux n'est pas compatible avec votre 

nature féminine? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q21 : Depuis combien de temps êtes-vous membre de ce groupe Facebook? 

- Moins de 6 mois  

- Plus de 6 mois  

- Plus d'un an  

- Plus de deux ans  

Q22 : Avez-vous été accepté pour rejoindre ce groupe de Facebook dans facilement 

et sans complications par l'administrateur ? 

Oui                                  Non  

Q23 : Ce groupe établit-il des conditions préalables et critères d'adhésion ? 

Oui                                  Non  

 *Si votre réponse est oui, Déterminez ces conditions  

Q24 : Les nouveaux membres sont-ils facilement acceptés par les anciens membres? 

Oui                                  Non  

Cinquième axe : les dynamiques communicationnelles offertes par les 

groupes du Facebook 

Q25 : Avez-vous fourni des informations correctes sur votre identité lors du 

processus d'inscription sur Facebook? 

Oui                                   Non  

Q26 : Utilisez-vous : 

Votre nom réel                  Un pseudonyme  Nom demi-réel  

Q27 : Utilisez-vous dans votre profile : 

Une vraie photo                                       Une image expressive    
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Q28 : Si vous utilisez un pseudonyme  et une image expressive, estimer-vous que 

l'anonymat vous a permis de : 

- Exprimez-vous et présenter votre identité féminine sans crainte de stigmatisation ou 

discrimination       

- Dépasser les confins d’exclusion imposée par votre identité féminine    

- Expérimenter une nouvelle identité qui est différente de votre identité réelle   

- Exprimer vos points de vue et perspectives qui sont en contradiction avec les 

normes culturels existants dans la réalité sociale                                         

- Éviter de la surveillance et vigilance    

- Autre………………………………………………………………….. 

Q29 : Comment  interagissez-vous avec les membres de votre groupe ? 

- Messagerie instantanée  

-  Discussions collectives                                                                            

-  Conversations avec les membres      

-Écrire sur le mur d'un membre du groupe          

- Faire des j'aime   

- Envoyer des pokes                

- Taguer les membres du group  

- Commenter ce que les autres publient  

- Autre………………………………………………………………….. 

Q30 : Ces mécanismes interactifs vous ont-ils permis de surmonter les barrières 

temporo-spatiales de l'interaction  hors ligne? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q31 : Ces mécanismes ont-ils facilité l'interaction et flexibilisé le processus de 

communication? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   
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Pas du tout d'accord  

Q32 : Ces mécanismes interactifs offerts par Facebook vous ont-ils facilité : 

- Interagir avec des femmes d'intérêt commun   

- L'interaction avec des individus ayant un agenda commun et qu'il est difficile de les 

rencontrer dans le monde réel                                                              

-  L'interaction avec des groupes de femmes que vivent dans les mêmes conditionnes 

socioculturelles que vous.                                                                       

- Autre……………………………………………………………………. 

Q33 : L'interaction virtuelle a-t-elle créé pour vous un sentiment cohésif 

d'appartenance au groupe Facebook? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q34 : - L'interaction virtuelle a t-elle créé des liens de solidarité au sein du groupe 

Facebook? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q35 : Comment publiez-vous le contenu que vous souhaitez publier ? 

- La publication dans l'espace du groupe                                                             

- La diffusion en direct ou enregistrée de vidéos                                                 

- Partager des photos et des vidéos                                                                       

- Partager des liens                                                                                                

- L'utilisation du Hashtag                                                                                      

- Autre……………………………………………………………………. 

Q36 : Les mécanismes de publication et de production du contenu vous ont-ils 

permis d'évoquer des problématiques et des sujets qui vous intéressent? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  
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Q37 : Ces mécanismes vous ont-ils permis de publier du contenu spécifique que 

aborde différents sujets selon votre propre point de vue ? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q38 : Ces mécanismes vous ont-ils permis de diffuser ce que vous vouliez et de la 

manière qui vous convient ? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q39 : Les mécanismes de diffusion du contenu vous permettent-ils d'ouvrir de 

nouvelles voies pour adresser les problématiques des femmes algériennes de manière 

plus équilibrée? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Sixième axe: le groupe du Facebook comme une espace de visibilité 

Q40 : Quelles sont les activités qui vous permettent d'apparaître dans l'espace de 

groupe? 

- la publication dans l'espace de groupe  

- Partager des textes, des vidéos et des photos  

- S'engager dans des discussions   

- Interagir avec ce que les autres publient à travers les commentaires et mentions 

j'aime                                                                                                       

- Autre…………………………………………………………………….. 

Q41 : Le reste du groupe interagit-il avec ce que vous publiez ou partagez? 

- Toujours     

- Parfois      

- Rarement  

-  Jamais     

Q42: Quelle forme prend cette interaction? 
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- Les mentions j'aime                                                            

- Les commentaires  

- Le partage et la re-publication  

- Autre…………………………………………………………………….. 

Q43 : Estimez-vous que ce qui circule en termes de textes, d'images et de contenus 

audiovisuels dans l'espace du groupe montre les femmes algériennes sous une forme 

plus diverse et plus objective que les stéréotypes diffusés par les médias? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q44 : Pensez-vous que l'espace de groupe Facebook vous a donné l'opportunité 

d'aborder des sujets précédemment négligés par les médias? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q45 : Le groupe Facebook vous a-t-il permis de participer au débat public? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q46 : Le groupe Facebook a-t-il permis l'émergence de questions considérées comme 

tabou social et que ne pouvant pas être abordées dans les sphères physiques de la 

réalité? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Septième axe: le groupe du Facebook comme une espace de criticisme 

Q47 : Pensez-vous que Facebook vous a fourni un espace pour critiquer la réalité 

sociale autour de vous? 

Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

Q48 : Pensez-vous que le contenu que vous publiez ou partagez avec les membres du 

groupe peut être classé comme contenu critique? 
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Tout à fait d'accord            D'accord          Ni en désaccord ni d'accord   

Pas du tout d'accord  

 * Si votre réponse est oui, quels sont les aspects évoqués/visés par votre critique? 

- Critiquer des coutumes et traditions au sein du système social               

- Commenter divers événements quotidiens sous un angle critique  

- Mettre en évidence les inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la 

société                                                                                                        

- Critique des représentations stéréotypées et des images symboliques déformées que 

la société algérienne attribue aux femmes                                        

- Autre…………………………………………………………………….. 

Q49 : Interagissez-vous avec ce que les autres membres publient ou partagent du 

contenu critique dans l'espace du groupe? 

Oui                                   Non  

Q50: L'administrateur du groupe a-t-il interféré avant pour bloquer ce que vous 

partagez ou publiez du contenu critique dans le groupe? 

Oui                                   Non  

Q51 : Comment évaluez-vous le niveau de contenu critique qui circule dans l'espace 

du groupe? 

Statique                Moyen  Dynamique  

Q52 : participez-vous aux discussions virtuelles au sein du groupe? 

- Toujours       

- Parfois      

- Rarement  

-  Jamais     

Q53 : Dans quel type de discussions vous engagez-vous? 

Discussions collectives                  Discussions bilatérales  

Q54 : Quelle est la nature des sujets en discussion? 
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- Sujets sociales                             Sujets culturels    

- Sujets politiques                    Sujets économiques  

- Autre…………………………………………………………………… 

Q55 :Considérez-vous que les discussions au sein du groupe sont ouvertes et que 

tous les membres peuvent participer sans être exclus pour des raisons linguistiques ou 

idéologiques? 

Oui                                   Non  

  * Si votre réponse est non, ceci est le résultat d'exclusions de nature: 

Linguistique                    idéologique   

- Autre…………………………………………………………………… 

Q56 : Les membres sont-ils engagés à rester sur le sujet de la discussion dans 

l'espace du groupe? 

- Toujours     

- Parfois      

- Rarement  

-  Jamais     

Q57 : Les membres sont-ils engagés à respecter le processus dialogique d'échange 

des arguments rationnels dans le contexte des discussions au sein de l'espace du 

groupe? 

- Toujours     

- Parfois      

- Rarement  

-  Jamais     

Q58 : Pensez-vous que les membres pourraient commettre certaines pratiques 

susceptibles d'échouer la discussion rationnelle et pertinente? 

Oui                                   Non  

Q 59 Si votre réponse est oui, sont ces pratiques: 

- le monopole de la discussion par certaines catégories                              
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- le violence verbale envers les membres qui ont une opinion dissidente   

- L'utilisation de la stimulation émotionnelle  au lieu des échanges argumentatifs    

 

- Le non-respect de l'éthique de la discussion   

- Le rejet de la critique au cours du débat  

- Autre…………………………………………………………………… 

Q60 : Les discussions dans l'espace du groupe reflètent-elles la variété et la diversité 

des opinions? 

- Toujours     

- Parfois      

- Rarement  

-  Jamais     

Q61: Les discussions dans le groupe se terminent souvent par : 

- Un degré acceptable d'accord 

- Cas du dissentiment et du désaccord                                                                 

- le retrait avant d'atteindre un résultat concret                                            

- Une extrémité ouverte       

- Autre…………………………………………………………………… 
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 (:3الملحق رقم )

 

 

 

 للمجموعة الفايسبوكية االنضماممحور الولوج و  المحور األول:

 

 هل تستهدف مجموعتكم استقطاب مختلف الشرائح النسائية دون تحييز أو إقصاء؟ -1
 ال                             نعم      -
 ؟ االنضمام لقبول محددة معايير و ٌمسّبقة هل تضع مجموعتكم الفايسبوكية شروطا -2
 ال                             نعم      -
 بنعم، فما هي هاته الشروط المسبقة ؟..........................إذا كانت إجابتك  -
هل يتم فسح المجال أمام األعضاء الجدد للنشر و التعليق و مشاركة المحتوى دون تفضيل  -3

 األعضاء األقدم؟
 ال                             نعم      -
 المجموعة الفايسبوكية؟ماهي الحاالت التي يتم فيها إنهاء عضوية أحد أعضاء  -4

 .................................................................................. 
 .................................................................................. 

 المجموعة الفايسبوكية كفضاء للظهور محور الثاني:المحور 

 
 هل تتدخل في اختيار المواضيع و المسائل التي يدور حولها النقاش؟  -5

              نادرا                                                      دائما     -         

                  مطلقا                                          أحيانا        -

 فضاء المجموعة الفايسبوكية ؟ العام داخل الشأن قضايا السماح بنقاشهل يتم  -6

 ال                                نعم      -
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ال  التي و عد من المحرمات االجتماعية اإلشكاليات و المواضيع التي ُت بنقاش السماح يتم هل   -7
 الواقع ؟  في أرض للعضوات مناقشتها أو التطرق إليهايمكن 

 ال                                نعم      -
 هل يتم حجب اآلراء و وجهات النظر المخالفة في النقاش ؟  -8

 ال                                نعم      -
النصوص و الصور و الفيديوهات السماح لألعضاء بنشر و مشاركة المحتويات من  يتم هل -9

 العاّم؟ السلوك و الذوق مادامت تحترم قواعد

 ال                                نعم      -

 محور المجموعة الفايسبوكية كمساحة نقدية المحور الثالث:

 

 لحجب المحتوى النقدي الذي ينشره أو يشاركه األعضاء ؟ هل سبق و أن تدخلت -10       

 ال                                نعم      -

هل سبق و أن تدخلت لحجب أو حذف التعليقات النقدية التي تفاعل من خاللها  -11     
 األعضاء مع ما ُينشر من محتوى؟

 ال                                نعم      -

هل ترى بأن المضامين النقدية التي ينتجها األعضاء و يتداولها ترصد و ٌتتابع إشكاليات الواقع  -12
  المعاش؟االجتماعي 

 ال                                نعم      -
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  (: قائمة المستجوبين4الملحق رقم )

 

I - الجزائرية المرأة ثورة مجموعة  The Algerian Woman Revolution: 

 

  المشرفين: -

M.B -1 

  K.L -2 

O.M -3 

 الوسطاء: -

 J.K -4 

 P.L -5 

B.N.A -6 

R.Z -7 

II -   مجموعةFemme Algérienne : 

 المشرفين: -

 K.B.S-8 

P.M-9 

 الوسطاء: -

 M.M -10 

III -  مجموعةL'univers de La Femme Algérienne:  

 المشرفين: -

 L.L.A-11 

 Y.K.K-12 

 الوسطاء: -

 Y.O -13 
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Z.B - 14 

 F.K.B -15 

 S.S -16  

D.D.A -17 

A.B-18  

IV -  الجزائرية المرأة يومياتمجموعة: 

 المشرفين: -

 A.N.I-19 

  J.M-20 

 A.B.A -21 

 S.Z.E-22  

 I.N-23  

H.Z-24  

  الوسطاء: -

-25 J.J 

M.R-26 

V -  (الجزائرية المراة يخص ما كل) جزائريات نساء لمةمجموعة: 

 المشرفين: -

 N.A -27 

L.A -28 

 M.A-29 

 الوسطاء: -

 T.Q -30 

 C.A -31  

VI -  الجزائرية عالم المراةمجموعة: 

 المشرفين: -

-32 K.Z.R 

O.A -33 
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 الوسطاء: -

 B.N.D -34 

 O.Z -35 

M.A -36 

B.B -37 

 A.M -38 

 

 

 

 


