
 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم االجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 
 

 

 

 يف تشكيل ا>تمع املدين "الفيسبوك"دور موقع التواصل االجتماعي 

 "منوذجاأ"مستغامن  واليةل مجعية ناس اخلري

 

 

 االتصالعلوم اإلعالم و  يف مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت

 ختصص وسائل االعالم وا>تمع

 

                                :شرافإ                                                                       : إعداد

         بوخاري  حفيظة                :لجنة المناقشة                            مليكة غواظين          

 رئيسا.....................العريب بوعمامة: الدكتور                                

 عضوا مناقشا..................صاحل فالق شربة: االستاذ                              

                              

 

 

 

 

 م                             2013/2014: السنة الجامعية 



 



 
 أ 

 مقدمـــــــــة

من خالل شبكة عالمیة سمعیة بصریة  أحدث االعالم الجدید ثورة في عالم االتصال لقد

في فضاء  توفر لألشخاص المستخدمین جوا من النقاش والحوار واالختالف الكترونیة

، وهو ما وألغى الحدود وزاوج بین الثقافاتقرب المسافات بین الشعوب  إلكتروني افتراضي

الناس سمي هذا النوع من التواصل بین و  ،یفرز في نهایة المطاف السوق الحرة لألفكار

استأثرت بجمهور واسع من تعددت هذه الشبكات و قد و  "االجتماعيشبكات التواصل "

بارزًا في التعریف بهذه  ولعبت األحداث السیاسیة والطبیعیة في العالم دوراً  ،المتلقین

ة ومقاطع في إیصال األخبار السریعة والرسائل النصی لهاوبالمقابل كان الفضل  ،الشبكات

 ،الفیس بوك: وأهمهاها وانتشار  تهااألمر الذي ساعد في شهر  ،الفیدیو عن تلك األحداث

  .والیوتیوب ،تویتر

االتصال  جال وسائلكانت هذه  الحركة التكنولوجیة متسارعة ونزعة تطوریة فریدة في م وقد

ألقت و رها اختزلت الحدود الزمكانیة بدو  وهي بظهور اإلنترنت ظهرتوالتي والمعلومات، 

حیاة األفراد  بظالل تأثیرها على مختلف جوانب الحیاة االجتماعیة وبطریقة جوهریة في

أین مكنتهم من المشاركة واالتصال وتقویة الروح التفاعلیة بینهم من ، خصوصا الشباب منهم

خالل مقرات الكترونیة، وقد امتد تأثیر النهضة المعلوماتیة أیضا إلى الحیاة السیاسیة، ففي 

الوقت الذي تتسارع فیه األحداث، وتتعاظم وتتدفق فیه المعلومات بشكل تراكمي رهیب یجعل 

االجتماعي وعلى رأسها تلت في هذا الشأن شبكات التواصل من الصعب التحكم فیها، اح

موقعا متمیزا في سیاق تحریر الفرد من مختلف أشكال التسلط واالستبداد  الفیس بوك

السیاسي، والحد من ثقل الجهاز البیروقراطي، وتفعیل روافد المجتمع المدني، بتوفیر المادة 

 .المعلوماتیة وكسر قیود االحتكار الممارس علیه



 
 ب 

-ملیة الحراك الدیمقراطيهذه الغایات والمقاصد أهلتها بأن تؤدي دورا مركزیا في إدارة ع

لمطالبة یفسح المجال لمجتمع مدني وتكوین  وجیه الرأي العام بشكل سلس وفعالوت السیاسي

والمساهمة في تعبئة وتجنید المجتمع المحلي، من أجل إنتاج العمیق باإلصالح السیاسي 

   .ةجدیدة تتوافق والفلسفة الدیمقراطینظم حكم 

في الحراك الثقافي  دورا ال یستهان بهالفیس بوك هذا وأدى موقع التشارك االجتماعي 

قواعد اللعبة السیاسیة  السیاسي العربي، حیث أصبح قطعة أساسیة في بناءواالجتماعي و 

تدهور وتقهقر دور  باإلضافة إلى أنه جزء من تاریخ التغییر السیاسي واالجتماعي مقابل

اإلعالم التقلیدي الرسمي والدلیل ما وقع في بلدان ما یسمى بالربیع العربي حیث بدأت شرارة 

 . واحد ن طریق التواصل بین الشباب في آنتلك الثورات ع

دفعت الجمیع أفرادًا وشركات  -سوف یتم شرحها في هذه الدراسة-هذه الخصائص وسواها 

الجدیدة التي استطاعت  القنوات هاتهإلى القفز على  وجمعیات خیریةومنظمات غیر ربحیة 

خالل فترة زمنیة قصیرة إحداث الكثیر من التأثیرات المذهلة على المستویات السیاسیة 

 .ثقافیةوالوالتجاریة واالجتماعیة 

قمنا بمعالجة عدة جوانب في دراستنا هذه محاولة منا تغطیة  سبق ذكره وبناءا على ما

 :معرفیا ومیدانیا على النحو التالي منهجیاا هنطاق

 الهاجس وراء هذا البحث وٕابرازصیاغة االشكالیة أین قمنا ب بدأت الدراسة بالمدخل المنهجي

 كما عرضنا ،وكذا عرض الدراسات السابقة ومناقشتها ب األهمیة األهداف المفاهیمالى جان

أما النظریة المتبناة  ،ت جمع البیانات والعینة المختارةمن حیث المنهج وأدوا المنهجیة المتبعة

فضال عن تراكم معرفي  فقد استندنا الى مدخل االستخدامات واالشباعات منطلقین بذلك من

 .من اهم النظریات المستخدمة في دراسات االعالم  الجدید أنها

والمتكون من فصلین كل فصل في المدخل التنظیري  وقد تمثل الجزء الثاني من الدراسة

 أدوات التشارك"یحوي على مجموعة من المباحث، أما الفصل األول فقد كان تحت عنوان 



 
 ج 

تحت هذا الفصل عدد من العناصر تشتمل في  حیث اندرج" االجتماعي وآفاق التواصل

مجملها على موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك نشأته، تعریفه، طریقة التواصل فیه وكذا 

مدخل الى المجتمع " خصائصه وتطبیقاته، ویتكون الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان

الظاهرة المدروسة حیث  التي وجب علینا ادراكها لفهمایضا الى مجموعة من النقاط " المدني

المكونات،  األساسیة،كانت البدایة بالسیرورة التاریخیة للمجتمع المدني، مرورا بالمفاهیم 

راطیة كفضاء لنمو المجتمع لتطرق لعالقة المجتمع المدني بالدولة وكذا الدیمقالمقومات مع ا

 .كل فصل بخالصة كانت نقطة جامعة لما تم التطرق الیه وقد انتهى، المدني

خر مرحلة تمثلت في الجانب التطبیقي حیث اشتمل على فصل واحد تناولنا فیه تحلیل وآ

بلة وقد توصلنا بذلك الى النتائج التي سعت وتفسیر إجابات المبحوثین حول محاور المقا

 .الدراسة الى الوصول الیها عن طریق االهداف المسطرة من قبل

 

 



 
31 

 تمهید

 عبر واالنتقال للتأثیر كبرى فرصاً  مستخدمیهل أعطى االجتماعي التواصل مواقع ظهور إن

تطورت منذ بدایة  بحیث مسبوقة غیر آفاق إلى اإلعالم نقل وساهم في الزمان والمكان

تحولت إلى بدیل عن مختلف ، و لتصبح من أكثر المواقع استخداما ظهورها إلى یومنا هذا

أصبح بحیث المستخدمین  من رماضیة من خالل تفاعل عدد كبیالنشاطات التقلیدیة ال

وقتا كبیرا مع آخرین یبادلونهم نفس االهتمامات ویشاركونهم نفس  شخاص یقضوناأل

واقع من مختلف الفئات تعددت ومع هذا التزاید الملموس في استخدام هذه الم ،الفضاء

من موقع إلى آخر فظهر موقع  ختلفمن الخدمات التي ت وتنوعت مقدمة بذلك عددا هائال

 .وغیرها face book"بوك الفیس" tweeter"تویتر"، linkden "لینكدن"، myspace"ماي سبیس"



 

 

أدوات التشارك االجتماعي وآفاق التواصل: األولالفصل   

.تمهید  

.المفاهیم األساسیة للموقع التشاركي الفیسبوك :المبحث األول   

.نشأة وتطور الفیسبوك: المبحث الثاني  

.الفیس بوك التطبیقات والخصائص :المبحث الثالث  

.التواصل آلیاتو  االتصال االفتراضي:المبحث الرابع  

   .التفاعل الیومي على الموقعفضاءات الحوار الجماعي و : الخامسالمبحث 

.خالصة  
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 الفیسبوك األساسیة للموقع التشاركيالمفاهیم  :المبحث األول

 عشر عن یزید ال عمرها أن رغم التي" االجتماعي التواصل شبكات أحد بوك فیسیعتبر ال

واسع  مستوى على وتأثیراً  استخداماً  واألكثر األشهر أصبحت مواقعها أن إال سنوات

أعادت تشكیل خارطة العمل االتصالي واإلعالمي في المجتمعات بحیث  .)1("النطاق

 المعاصرة بما تحمله من خصائص كعالمیة االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة

 .كارا وقیماجعلت العالم بحق قریة واحدة، إال أن هذه القریة الزالت عالما متنائیا ومتنافرا أفو 

التمهیدیة في  إلى دلیل الصور الذي تقدمه الكلیات والمدارس"الموقع  هذا یشیر اسمو 

یتضمن وًصفا  الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الجدد، والذي

بتأسیس الفیس   Zoukerberdj وقد قام زوكربرج. لحرم الجامعي كوسیلة للتعرف إلیهألعضاء ا

الذین  criss hiouzوكریس هیوز Dastinmou Scouvitzسكوفیتز داستینمومع كل من بوك 

تخصصا في دراسة علوم الحاسب وكانا رفیقي زوكربیرج في سكن الجامعة عندما كان طالًبا 

خصیصا لدعم شبكات العالقات االجتماعیة " حیث تم تصمیمه )2("هارفاردفي جامعة 

 .)3("الجامعیة

تم حیث  ،القلیلة الماضیة في األعوامالفیس بوك وقد أثیر الكثیر من الجدل حول موقع 

 حظر استخدام الموقع في العدید من الدول خالل فترات متفاوتة، كما حدث في سوریا

 .ومصر

                                         

إلسالمي جامعة االمؤتمر العالمي الثاني لإلعالم  ،)التحدیات والفرض(اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع سعود صالح كاتب،  -1

 .11ص . 2011المالك عبد العزیز، جدة، 

، جامعة جوبا، كلیة دراسات الحاسب اآللي، شرح كیفیة التسجیل في موقع الفیسبوك، تقنیة المعلوماتمدثر النور أحمد،  -2
.04س، ص . السودان، دارفور، بـ  

، سلسلة مجلة لجامعي لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بوسائل االتصال التقلیدیةتعرض الشباب احسن عبد الصادق،  -3
 . 35، ص2013، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، األمانة العامة، قطاع الشؤون الثقافیة واإلعالمیة، الریاض، )1(التعاون
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 ،انتقادات موجهة إلى الفیس بوك مخاوف بشأن الحفاظ على الخصوصیة"كذلك مثلت  

تسویة هذا األمر بین طرفي یواجهها رواد الموقع، وكثیًرا ما تمت واحدة من المشكالت التي 

 القضائیة من عدد من رفاق يموقع الفیس بوك العدید من الدعاو كما یواجه  ،النزاع

زوكربیرج السابقین الذین یزعمون أن الفیس بوك اعتمد على سرقة الكود الرئیسي الخاص 

 .)1("بهم وبعض الملكیات الفكریة األخرى

 جامعة فرادأل ومعلومات صورا یحمل ورقي دفتر وتعني أوربا من فیسبوك كلمة" أتت وقد

.الكلیة نفس في المتواجدون الطالب، بالمنتسبون لطلبةیف اتعر  أجل من معینة،  

 عبر له الوصول شخص يأ یستطیع بوك فیس لشركة  تابع اجتماعي تواصل موقع وهو

 )2(." معهم والتفاعل خریناآل مع باالتصال ویقوم مجانا، به والتسجیل االنترنت

 مجرد ولیس Social Mouvement اجتماعیة حركة" هو بوك فیسال أن زوكریبرج مارك یرىو 

 على یسیطر وسوف محله، ویحل االلكتروني البرید یزیح سوف وأنه للتواصل، وسیلة أو أداة

 سكان دلیل" بكونه یوصفه فإن وبالتالي العنكبوتیة الشبكة على البشري النشاط نواحي كل

 اإلدالء خالل من عام كیان أنفسهم من یصنعوا أن العادیین لألفراد یتیح موقع وأنه" العالم

 الشخصیة وصورهم ومشاعرهم واهتماماتهم أنفسهم حول معلومات من یرید بما والمشاركة

 أكثر مكاناً  العالم جعل هو االختراع هذا من الهدف فإن ولذلك بهم، الخاصة الفیدیو ولقطات

 .بالفعل وقد تم تحقیق ذلك)3( "انفتاحاً 

                                         

القاهرة، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع،  ،معجم مصطلحات الكمبیوتر واالنترنت المعلوماتیةشریف فهمي بدوي،  -1

 .68، ص 2007

األثر االجتماعي والتعلیمي من استخدام الشبكات االجتماعیة الفیس بوك على طالب كلیة تكنولوجیا المعلومات ماهر عرفات،  -2

  .06 ، ص2011، في جامعة النجاح الوطنیة
 .15 ص، 2008 عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزیع،المفاهیم والوسائل والتطبیقات: اإلعالم الجدید عباس صادق، -3
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شبكة اجتماعیة على االنترنت تتیح لمستخدمیها إدخال  ":على أنه یضاأ بوك یعرف الفیس

.مشاركتهم مع بقیة مستخدمي الموقعبیاناتهم الشخصیة و   

یسمح للمستخدمین باالنضمام إلى عدة  خاصة،یتبع لشركة فیس بوك ال موقع اجتماعيوهو 

طقة جغرافیة، مدرسة وغیرها من شبكات فرعیة من الموقع نفسه لتصب في فئة معینة مثل من

تساعدهم على اكتشاف المزید من األشخاص الذین یتواجدون على نفس ماكن التي األ

 )1( ".الشبكة

عالمیة تتیح  ةاجتماعی ةشبكبناءا على مجمل هذه التعاریف یمكن القول ان الفیس بوك هو 

تضم في رحابها مالیین و  ،من خالل الفضاء المعلوماتي للتواصل مع اآلخر ألفراد لالفرصة 

ویمكن من خاللها مشاركة االهتمامات وتكوین الصداقات وٕاقامة الصفقات  لمستخدمین،ا

 .وغیرها من أوجه التفاعل التي تتم في محیطها

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجه طالب التربیة العملیة  محمد بن جابر بن عواض الزهراني، -1

، 2013متطلب تكمیلي للحصول على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدریس، جامعة أم القرى، السعودیة،  ،واتجاهاتهم نحوها

  .09 ص
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 موقع التشارك االجتماعي الفیسبوكنشأة وتطور  :المبحث الثاني

التابع لجامعة هارفارد " فیس ماش"كنتاج غیر متوقع من موقع "انطلق موقع الفیس بوك 

، عندما 2003بر من عام أكتو  Mark zoukarberdj  28 مارك زوكربیرج ابتكار الذي كان من

 .السنة الثانیة جامعة هارفارد كطالب فيیدرس بكان 

استخدم صوًرا مجمعة من  "ماش فیس"فارد كریمسون، فإن موقع لما نشرته جریدة هار  ووًفقا

مع وضع  من المدینة الجامعیة طلبة على اإلنترنت والخاص بتسع دلیل الصور المتاح

 .األكثر جاذبیة اختیار الشخص صورتین بجانب بعضهما البعض ودعوة المستخدمین إلى

اختراق مناطق محمیة في شبكة  وقع، فإنه لجأ إلىوكي یتمكن زوكربیرج من تأسیس الم

 .الطلبة في السكن الجامعيب الحاسوب الخاصة بجامعة هارفارد، وقام بنسخ صور خاصة

 :الشخصیة مدونته في بیرج زوكریقول 

رجع ألسباب قانونیة دون ی إن مبادرة جامعة هارفارد باتخاذ إجراء مضاد لذلك الفعل ربما 

 )1(."لكلیات األخرىا الحقیقیة لذلك االنتهاك الذي ربما یحدث للعدید منإدراك القیمة 

ولكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنني ارتكبت حماقة عندما ": ائالق یستطرد زوكربیرجو 

على كل حال إن أي شخص آخر كان سیقوم بذلك في  ،لموقعأقدمت على إنشاء ذلك ا

  .نهایة األمر

 إلى العدید من وحدات الخدمة الخاصة بالحرم الجامعي، ولكن وسرعان ما تم توجیه الموقع

 وقد قامت إدارة الجامعة باتهام یام من ِقبل إدارة جامعة هارفاردتم إغالقه بعد بضعة أ

 زوكربیرج بخرق قانون الحمایة وانتهاك حقوق التألیف والنشر وكذلك انتهاك خصوصیة

                                         

، مجلة العلوم االنسانیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس موقع التواصل االجتماعي الفیسبوكدهیمي زینب،  -1
.256،ص 2012والعشرون، جوان   
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 ولكن تم إسقاط جمیع التهم الموجهة إلیه في نهایة راد مما یعرضه للطرد من الجامعةاألف

بوك  الفیسنفسه، قام زوكربیرج بتأسیس موقع وفي النصف الثاني من العام الدراسي  .األمر

 زوكربیرج بتصریح لجریدة هارفارد كریمسون وقد أدلى 2003نوفمبر من عام  4حدیًدا في وت

 :القائ

أعتقد أنه المي المأخوذة في جامعة هارفارد العالصور  لقد كان الجمیع یتحدثون عن دلیل 

عامین للقیام بمثل هذا العمل یمكنني أن أقوم باألمر على  من السخف أن تستغرق الجامعة

 ).1("غضون أسبوع واحد فقط نحو أفضل منهم بكثیر وفي

كولیدج أقدم كلیات جامعة هارفارد،  على طلبة"كانت عضویة الموقع قاصرة في بدایة األمر 

لالستخدام، قام أكثر من نصف الطلبة الذین لم  وخالل الشهر األول من إتاحة الموقع

انضم كل من إدواردو  الخدمة وبعد فترة وجیزة یتخرجوا بعد من الجامعة بالتسجیل في هذه

  dastinmo skouvitzسكوفیتز وداستینمو) المدیر التنفیذي للشركة( edwardo safrineسافرین

إلى   kriss hiouzوكریس هیوز) رسام جرافیك(  androw makolamماكوالموأندرو ) مبرمج(

، فتح الفیس بوك 2004وفي شهر مارس من عام  ،لمساعدته في تطویر الموقع زوكربیرج

اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام  بعد ذلك ،جامعات ستانفورد وكولومبیا وییل أبوابه أمام

ا أصبح متاًحا للعدید من ة آیفي لیج، وشیئا فشیئمدینة بوسطن وجامعب كلیاتالجمیع 

 . والوالیات المتحدة األمریكیة الجامعات في كندا

 والیة في بالوآلتو مدینة ، تم نقل مقر الفیس بوك إلى2004وفي شهر یونیو من عام 

بإصدار نسخة للمدارس  facebook.comالفیس بوك  اسم النطاق كما قام كالیفورنیا

                                         

، 03.03.2010، موقع دویتش فیله، هل من عالقة -األدب والفیسبوك والتویترطارق أنكاي، : ، مراجعة)ج .س( مارسیال دروم  -1

 .متاح

(On Line) http://www.dw-world.de/dw/article/0,5311807,00.html  
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، بیرج بالخطوة المنطقیة التالیةزوكر  ، وهو ما أشار إلیه2005سبتمبر من عام الثانویة في 

 .إلى دعوة لالنضمام إلى الموقع بحاجة كانت شبكات المدارس الثانویة خالل هذه الفترةو 

، فتح الموقع أبوابه أمام جمیع األفراد البالغین من العمر 2006عام  سبتمبر من 26وفي  

 )1( ."والذین لدیهم عنوان برید إلیكتروني صحیح ثالثة عشر عاًما فأكثر

اتخاذ مدینة دبلین عاصمة أیرلندا مقًرا بلى إدارة الفیس بوك أعلن القائمون ع بعدها بعامینو 

 .دولًیا له

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

جامعة  دكتوراه، معهد العلوم واالتصال،، دراسة استكشافیة لالنترنتین الجزائریین، رسالة مجتمع االعالم والمعلومات، محمد لعقاب -1

  .289 ص 9200الجزائر، 
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 :الدعم المادي -1

جوان من  دوالر أمریكي في 500000أول عرض استثماري بمبلغ  "تلقى موقع الفیس بوك

، ثم أعقب ذلك االمر استثمارا آخر "باي بال"من بیتر ثییل أحد مؤسسي شركة  2004عام 

، ثم "بارتنرز آكسیل"ملیون دوالر من رأس مال مخاطر من شركة  12.7بعد عام واحد بلغ 

التدفق النقدي التي تم  وفي أحد بیانات"كبارتنرز جرایلو"ر أخرى من شركة ملیون دوال 27.5

خسارة صافیة تقدر  تكبد موقع الفیس بوك  2005جد أنه خالل السنة المالیة ها، وُ تسریب

 .ملیون دوالر 3.63بنحو 

جویلیة  في" نیوزكورب"إلى شركة " ماي سبیس"ومع بیع موقع التواصل االجتماعي الشهیر 

حدى ، انتشرت بعض الشائعات التي تروج الحتمالیة بیع موقع الفیس بوك إل2005ام ع

 . وقد صرح زوكربیرج بأنه ال یعتزم ذلك، ونفى صحة تلك الشائعات ت اإلعالم الكبرىشركا

جاریة بشأن  أن المفاوضات" بیزنس ویك"، نشرت مجلة  2006مارس من عام  28وفي 

ملیون  750بنحو  عرًضا بالبیع یقدر مؤسسهورًدا على ذلك رفض  ،شراء موقع الفیس بوك

بزیادة سعر العرض  عن اسمه، وانتشرت شائعات أخرى دوالر من مزاید لم یتم اإلفصاح

 )1(."ملیار دوالر 2حتى بلغ 

بأن التقییم الداخلي  "أعضاء مجلس إدارة الفیس بوك آنذاك، الذي كان أحد وقد صرح ثییل

 1بمعدل  2015دوالر بناًء على اإلیرادات المتوقعة حتى عام  ملیار 8للموقع قد بلغ حوالي 

لشبكة إم تي في، وهي شركة تخاطب فئة " فیاكوم"بشراء شركة  سنوًیا، مقارنةملیار دوالر 

 .لخصائصه السكانیة مستهدفة من الجمهور وًفقا

                                         

، 2، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ط المخاطر والتحدیات والتأثیرات االجتماعیة: تكنولوجیا االتصالریفد رویش اللبان،  -1
.101-98، ص ص 2005   
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على  ، صرح زوكربیرج بأن مسألة بیع الفیس بوك غیر واردة2007وفي شهر جویلیة 

بیع  سعى إلىإننا ال ن: اإلطالق ألنه یود الحفاظ على استقاللیة الشركة، حیث أشار قائال

األمر  فذلك وقت قریب كما أننا ال نفكر في الطرح األولي لالكتتاب العام في أي...الشركة

 . )1(ال یمثل غایتنا الرئیسیة في الوقت الراهن

بوك  أنها قامت بشراء حصة في الفیس ، أعلنت شركة مایكروسوفت2007أكتوبر  24"في و 

حیثُ قدرت القیمة الضمنیة الكلیة للموقع بحوالي  ملیون دوالر، 240٪ بقیمة  1.6بلغت 

ن حقًوقا یتضم قامت بشراء سهم مفضل لیار دوالر وعلى الرغم من ذلك، فإن مایكروسوفتم

مستحقاتها قبل حملة  ستتقاضى خاصة مثل حقوق التصفیة، وهو ما یعني أن مایكروسوفت

بشرائه یخول  مایكروسوفت امتكما أن السهم الذي ق ،سهم العادیة في حالة بیع الشركةاأل

 .موقعاإلعالنات الدولیة على ال لها الحق في نشر

ملیون  60، قام لي كاشینج ملیاردیر هونج كونج باستثمار 2007نوفمبر من عام وفي 

 . دوالر في الفیس بوك

 :قائال رح زوكربیرجص 2008أكتوبر  حیث في

باعتبارها وسیلة للربح بالطریقة نفسها النظر إلى الشبكات االجتماعیة  ال أعتقد أنه یمكن 

عملیات البحث على اإلنترنت وفي غضون ثالث سنوات من اآلن،  التي تتم من خاللها

ولكن ال یمكن  ،یكون علیه النموذج األمثل للموقعالشكل الذي ینبغي أن  علینا أن نفكر في

 )2(."القول إن ذلك األمر یمثل أولى اهتماماتنا في الوقت الراهن

 

                                         

.258ص  ، مرجع سابق،موقع التواصل االجتماعي الفیسبوكزینب دهیمي،  -  1  

295-291، مرجع سابق، ص ص ، دراسة استكشافیة لالنترنتین الجزائریینمجتمع االعالم والمعلومات، محمد لعقاب - 2  
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 :كیفیة التواصل عبر موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك -2

من  یمكن لمستخدمي الفیس بوك االنضمام إلى واحدة أو أكثر من الشبكات التي تقوم كل

من  هذه الشبكات تمكن المستخدمینو بتأسیسها المدینة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم 

 كما یمكن للمستخدمین أیًضا االتصال مع أعضاء آخرین في الشبكة نفسها التواصل

 .بأصدقائهم مع السماح لهم بالوصول إلى ملفاتهم الشخصیة

إعالنات  ویجني أرباحه من اإلعالنات بما في ذلك"یقدم الموقع خدماته للمستخدمین مجًانا، 

االهتمامات  یمكن للمستخدمین إنشاء ملفات شخصیة تتضمن بعض الصور وقوائمو  ،ارالشع

من  تبادل الرسائل العامة أو الخاصة واالنضمام إلى مجموعات كما یمكن أیضا، الشخصیة

مقتصًرا  فإن عرض البیانات التفصیلیة للملف الشخصي یكون وكوضع افتراضي ،األصدقاء

وتعتبر  على المستخدمین من الشبكة نفسها الواحدة وبعض االستثناءات المحدودة األخرى

ویقوم  صري للفیس بوك في تقدیم خدمة إعالنات الشعار،الشریك الح" مایكروسوفت"شركة 

 . "مایكروسوفت" الفیس بوك بطرح اإلعالنات التي تتضمنها قائمة اإلعالنات الخاصة بشركة

بحوث التسویق على  ، إحدى الشركات المتخصصة في"كومسكور"ووًفقا لما ذكرته شركة 

یضاهي ما یتوفر  ،ات من خالل روادهاإلنترنت، فإن الفیس بوك یقوم بتجمیع قدر من البیان

، ولكن أقل إلى حد ما mycrosoft"مایكروسوفت"و google غوغل"من بیانات لدى شركتي 

 )yahoo.")1 شركة یاهو من

 

 

                                         

لبحوث اإلعالم  دراسة تحلیلیة، المجلة المصریة ،التفاعلیة في المواقع االخباریة على شبكة االنترنتعبد السالم فهمي، نجوى 1-

  .16العدد الرابع، ص 
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 الفیسبوك التطبیقات والخصائص :المبحث الثالث

 :تطبیقات الفیسبوك -1

العدید من التطبیقات التي تستدعي االهتمام من  یتیح موقع التواصل االجتماعي الفیبسبوك

 :قبل المستخدمین، نذكر منها مایلي

  Groupes  :المجموعات-1-1

ن أیمكن لكل مشترك في الموقع "یتیح الفیسبوك للمستخدم فرص تكوین مجموعات بحیث 

نشاء إیتم المجموعة، و كتابة تعریف عن الفكرة ثم ایمیل مدیر بتسمیتها و ینشئ مجموعة 

و أو لحملة فكر اجتماعي كان أعضاء نادي معین و ألأالمجموعات الهتمامات مشتركة 

 . )1("و سیاسيأدیني 

صفحة یسمح بالكتابة  )wal(المجموعات لدیها نفس عناصر وأدوات الصفحة الشخصیة 

وملفات  Discussionمساحة للحوارو لبوم الصور أو  المجموعةعضاء أفیها لجمیع 

الذي   ح التي یشرف علیها مدیر المجموعةلك یتم عبر صالحیات المنالفیدیو وكل ذ

كما  مصغرالحریة أشبه بمنتدى حوار  لمنتسبین والمهتمین بها مساحة منالموقع ولیوفر 

  Eventsتتیح فرصة التنسیق بین األعضاء في االجتماعات من خالل ما یعرف باسم 

 .ودعوة األعضاء لتلك المجموعات

  Pages :الصفحات-1-2

 علـي المسـتوي التجـاري بشـكل فعـال  وتم استخدامها"  face bookابتدع هذه الفكرة موقع 

حیــــث تســــمح هــــذه الخدمــــة بإنشــــاء حمــــالت إعالنیــــة موجهــــة تتــــیح ألصــــحاب المنتجــــات 

                                         

مدونة شمس النهضة، السودان، الخرطوم، الطبیعة األولى، نوفمبر  أثر الفیس بوك على المجتمع،وائل مبارك خضر فضل اهللا،  -1

.16، ص 2010   
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 ویقوم موقع الفیس بـوك ،المنتجات للفئات الذي یحددونها التجاریة فرصة عرض السلع أو

 .)1("باستقطاع مبلغ مع كل نقرة یتم التوصل إلیها من قبل المستخدم

كثر تفاعال أها نأز واستخدامات المجموعة فیما عدا الصفحات لها نفس میلإلشارة فإن هذه 

 .المستخدمین لعبر ظهورها في الصفحة الرئیسیة لك

 Home :الصفحة الرئیسیة-1-3

وربما  لیكإصدقائك الذي أضفتهم أكل جدید تعلیقات وصور وروابط " حة یظهر بهذه الصف 

ولن یكون هذا إال بترخیص من صاحب  صدقائكأصدقاء أقد یظهر لك تعلیقات وصور 

 )2(."الصفحة

  Games:لعاباأل -1-4

، كرة قدم یستطیع إستراتیجیةاب المختلفة مغامرات لعبوك العدید من األ الفیسیحوي  

كثر لعاب األوالمثیر في هذه األ ،خرىویجتاز مراحلها مرحلة تلو األ لعبهان یأالمستخدم 

 ).جماعیة(صدقائه لممارسة لعبة معینة أن یدعو عدد من أهمیة هو انه یمكن للمستخدم أ

 Event:المناسبات-1-5

و أو عمل جماعي أث مهم عضاء مجموعة معینة لحدو ألأ اءصدققامة دعوة ألإ"بمعنى 

عضاء وتاریخ بدایته ونهایته وتحدید األالواقع توضح فیه عنوان الحدث  ارض ىاجتماع عل

 )3(".بوك وبعض المناسبات تكون مفتوحة ألي عضو في الفیس ،المدعوین له

                                         

، المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، الى المیثودولوجیا االیدولوجیانظریة الشبكات االجتماعیة من ولید رشاد زكي،  -1

 .04، ص 2012راتیجیة، مارس سلسلة قضایا است

 .مرجع سابق، نفس الصفحة أثر الفیس بوك على المجتمع،وائل مبارك خضر فضل اهللا،  -2

دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر حلمي ساري، : فاعبد اهللا ممدوح مبارك الرعود، إشر  -3

.43ص ، 2011كلیة االعالم، جامعة الشرق األوسط، ، ماجستیررسالة من وجهة نظر الصحفیین األردنیین،    
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إضافات هامة غیرت جذریا كیفیة التفاعل بین األعضاء عن طریق  وقد قدم الفیسبوك

المعلومات التي توفرها تطبیقاته من تبادل المصالح المشتركة وتوفیر مساحة واسعة للحدیث 

حول موضوع معین ونشر المعلومات عنه وٕاجراء مناقشات عامة وثیقة الصلة به إضافة إلى 

ورة من قبل األعضاء واستخدام الروابط في تبادل إمكانیة إطالع الكل على الرسائل المنش

وجهات النظر والنقاش، وبسبب الطبیعة الدینامیكیة لهذه الشبكة على االنترنت استطاع هذا 

الموقع أن یحافظ على تطور المشتركین وكذا محتوى المعلومات وذلك بتوفیر آلیات نشر 

 .سهلة االستعمال
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 :بوك خصائص الفیس -2

 :ما یليتتمثل فی قع التواصل االجتماعي الفیسبوك العدید من الخصائصلمو 

 les photos: خاصیة الصور-2-1

من خاللها للمشترك إمكانیة إعداد ألبوم للصور الخاصة به ویستعرض "تتیح هذه الخاصیة 

 .لیهإصور أصدقائه المضافین 

ا مكانیة تحمیل الفیدیوهات الخاصة به ومشاركتهإتوفر للمشترك : خاصیة الفیدیو-2-2

رسالها كرسالة مرئیة إ یة تسجیل لقطات الفیدیو مباشرة و مكانإلى إضافة على هذا الموقع، باإل

 ).صوت وصورة(

 :حداث الهامةخاصیة األ-2-3

عضاء صدقاء واألخبار األأعالن عن حدث ما جاري حدوثه و اإلمكانیة إوتتیح للمشتركین 

 .به

 Publicité:عالنخاصیة اإل-2-5

عالن عنه أو البحث عن أي منتج یرغب عالن عن أي منتج یود اإلوتمكن المشترك من اإل

 .)1(في شرائه

  notifications :شعاراتاإل-2-6

شعارات للحفاظ على بقاء المستخدم على اتصال بآخر التحدیثات التي قام تستخدم اإل

 .بالتعلیق علیها سابقا

                                         

.44ص  مرجع سابق،، ، دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسيعبد اهللا ممدوح مبارك الرعود -1   
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عضاء عن طریق غیرت جذریا كیفیة التفاعل بین األضافات هامة إ بوك وقدم الفیس

المعلومات التي توفرها تطبیقاته من تبادل المصالح المشتركة وتوفیر مساحة مشتركة 

لصلة به جراء مناقشات عامة وثیقة اإ موضوع معین ونشر المعلومات عنه و للحدیث حول 

صدقاء واستخدام الروابط شورة من قبل األعلى الرسائل المن مكانیة اطالع الكلإلى إضافة إ

 .في تبادل وجهات النظر والنقاش

بوك من ربط التكنولوجیا بالسیاسة حیث أصبح مقصدا للعدید من المشتركین  ومكن الفیس

عون الجهر بها وأصبح یفیه متنفسا للتعبیر عن آرائهم السیاسیة التي ال یستط االذین وجدو 

حشد الجماهیر والتحركات المعارضة خاصة في البلدان التي أداة للعمل السیاسي ووسیلة ل

من تعني ضیق هامش الحریة وتعثر الحیاة الدیمقراطیة وبادت له دور هام في العدید 

 .كما حدث في تونس ومصر 2011عام حركات المعارضة والعصیان في 

 )اقتراح االصدقاء( :آلیة التشبیك -2-7

صدقاء یعرفهم وله معهم أفة ضاإ علیه یقترح هنأالحظ ی ي الفیس بوكالمشترك الجدید فإن 

ن الموقع یقوم أذلك تفسیر ، و مما یثیر استغراب المستخدم في معرفة الموقع لهم تواصل

و أ Yahooو أ Hotmailفي  سواءفي البرید االلكتروني ین قائمة معارفك او بامتالك عن

Gmail ، البرید االلكتروني بدون مشورة خرق واضح من شركات بمثابة الخطوة  تعد هذه و

 .صاحب البرید

مكانك في فترة بسیطة التعرف والتواصل مع كل معارفك إصدقاءك بأصدقاء أوعبر خاصیة 

 .زمالء الدراسة منذ االبتدائیة والثانویة ثم مرحلة الجامعة وزمالء العمل
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ع یتم م نفسه ، واألمرصدقاء بمختلف اهتماماتهماألمن  كونت شبكة كبیرة ستكون قدبهذا 

وقع بشكل في فترة بسیطة العدید من الشبكات للمستخدمین في الم جمیع المستخدمین فتتكون

 .تتزاید عضویة المستخدمین ومع مرور الوقت هرم مقلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أدوات التشارك االجتماعي وآفاق التواصل :الفصل األول                : ريیظتنال المدخل

 

 
47 

 التواصل االتصال االفتراضي وآلیات :المبحث الرابع

 :خصائص االتصال االفتراضي -1

 :االفتراضي بمجموعة من السمات أهمها یتسم االتصال

المرونة وانهیار فكرة الجماعة المرجعّیة بمعناها التقلیدي، فاالتصال االفتراضي ال " -1-1

یتحّدد بالجغرافیا بل االهتمامات المشتركة التي تجمع معًا أشخاصًا لم یعرف كٌل منهم اآلخر 

 . بالضرورة قبل االلتقاء إلیكترونیاً 

تعد تلعب حدود الجغرافیا دورًا في تشكیل المجتمعات االفتراضّیة، فهي مجتمعات  لم -1-2

ال تنام، یستطیع المرء أن یجد من یتواصل معه في المجتمعات االفتراضّیة على مدار 

 .الساعة

ومن سماتها وتوابعها أّنها تنتهي إلى عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العالم  -1-3

نحن "  cheri tirkelهذه المفارقة یلّخصها عنوان كتاب لشیري تیركل. رینوتواصل مع اآلخ

لماذا أصبحنا ننتظر من التكنولوجیا أكثر مما ینتظر بعضنا : وحیدون/ معا، لكّننا وحیدانً 

 . )1("من بعض؟

 من .عن الزیارات بادلون على الفیسبوكفقد أغنت الرسائل النصّیة القصیرة، وما یكتبون ویت

األسرة التي تعیش في بیت واحد بینما ینهمك كّل فرد من أفرادها في عالمه  صورةهنا لم تعد 

االفتراضي الخاص، مجّرد رسم كاریكاتیري، بل حقیقة مقلقة تحتاج مزیدا من االنتباه 

 .واالهتمام

ال تقوم المجتمعات االفتراضّیة على الجبر أو اإللزام بل تقوم في مجملها على " -1-4

 . ختیاراال

                                         

.56ص م2009القاهرة، عال أحمد إصالح، مجموعة النیل العربیة، : ترجمة ،"فهم اإلعالم البدیل"وآخرون، أولجا جودیس بیلي،  -1  
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 ،قواعد لضمان الخصوصّیة والسرّیةفي المجتمعات االفتراضّیة وسائل تنظیم وتحّكم و  -1-5

قد یكون مفروضا من قبل القائمین، وقد یمارس األفراد أنفسهم في تلك المجتمعات الحجب 

 .أو التبلیغ عن المداخالت والمواد غیر الالئقة أو غیر المقبولة

بدایة من التمّرد على الخجل واالنطواء  ،فتوحة للتمّرد والثورةأّنها فضاءات رحبة م -1-6

 . وانتهاء بالثورة على األنظمة السیاسّیة

تتسم المجتمعات االفتراضیة بدرجة عالیة من الالمركزیة وتنتهي بالتدریج إلى تفكیك  -1-7

بل یتجاوزها  یقتصر تفكیك الهوّیة على الهوّیة الوطنّیة أو القومیة وال. مفهوم الهوّیة التقلیدي

بأسماء مستعارة ووجوه لیست  ةكثیر حیان أیرتادونها في  إلى الهوّیة الشخصیة، ألنَّ من

 .)1("وبعضهم له أكثر من حساب ،وجوههم

 :آلیات التواصل بین أعضاء الموقع-2

  Comments :التعلیقات-2-1

 المجموعات والصفحات المنضمین لهاصدقاء و متاحة بین األ" هي خاصیة خاصیة التعلیقات

فة تعلیق ضاإمساحة التعلیقات والضغط على زر  ن یكتب تعلیق فيأیمكن للمستخدم بحیث 

 .و صورةأن تضیف رابط موقع أ هوفي نفس المساحة یمكن

  Tags:اتشار اإل-2-2

دقائك صأن تلفت انتباه أبحیث یمكنك  المنشوراتصور والفیدیو و شارة متاحة في الخاصیة اإل

وبالتالي سترسل  بوكالفیس و في مقطع الفیدیو المحمل عبر أشارة لهم في صورتك عبر اإل

 )2(."ي تحدیث جدید في الصورةلهم تنبیهات أل

                                         

كتاب الوجوه نموذجًا، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، / المجتمعات االفتراضیة بدیًال للمجتمعات الواقعیةبهاء الدین محمد مزید،  -1

   .15م، ص2012

، 2005، 2، دار عویدات للنشر والطباعة، لبنان، الطبعة وسائل االتصال المتعددة الملتیمیدیالسلي فرونسوا، ماكاریز نوكوال،  -2

.15ص    
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  Like :عجاباإل-2-3

والمجموعات صدقاء ة التعلیقات وهي متاحة بین األیضا متاحة بنفس آلیأخاصیة معجب 

ن أیمكن للمستخدم  - الحیات الممنوحةعلى الص ذلك یعتمد -لصفحات المنضمین لها وا

 .صدقائكو فیدیو ألأو صورة أألي نص  اإلعجابیقوم ب

ضافتها في كل المواقع إتم بحیث  الفیس بوكفي  بسهولة استخدامها یمكن خاصیة معجب

 .ترویجیة للموقع في ذاته خرىأیلة لربط المستخدم بحسابه ونظرة خرى كوساأل

   pock :النكز-2-4

قائك ویعمل صدأوم المستخدم بتنفیذ ذلك على احد بینهم بحیث یقفیما صدقاء تحدث فقط لأل"

 )1(".بمعنى إلقاء التحیة للصدیق خر برد نكز لصدیقهاآل

 

 

 

 

 

 

 

                                         

-1 Schulz, M.85% of College students use facebook Techcrunch(on-line),Available-2005 

http://techcrunch.com/2005/09/07/85-of-college-students-use-facebook/  
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  التفاعل الیومي على الموقعفضاءات الحوار الجماعي و  :المبحث الخامس

بالتواصل ما بین  یمقراطیة في المشاركةفضاءات الحوار الجماعي على منطق الدتقوم  

ویتمثل المبدأ العام الذي یمیزها  شكل الدردشة أو الحوار، فضاءاتال هذه وتأخذ"هور، الجم

 االئتالف ضمن مجموعة افتراضیة، في أن أفرادًا تجمعهم شواغل وهواجس مشتركة، یقررون

ذاته  ن كل عضو هو في الوقتأإذ  لیتحدثوا ویتناقشوا ویتبادلوا اآلراء حول موضوع ما،

 )1(."یشكل مرسل ومستقبل

قییم والتناصح یومیاته وبرامجه خالل الیوم فرصة جیدة للت الفرد مشاركة مسألةبحیث تعتبر 

وسنة ، وقعرقام المأصدیق اعتمادا على  130صدقائه الذي متوسطهم أوالدعم من مجموعة 

 .لمستخدمین للتعبیر والمشاركةحمیدة لدفع ا

) الشات(الرسائل ونافذة المحادثات  من نظام "دوات التي یوفرها الموقعاأل باإلضافة الى أن

وقد  ،نسبة للمستخدم العادي یكون كبیرابوك في الیوم بال جعل معدل قضاء استخدام الفیست

 .خبار بصورة سریعةانتشار األ الكثیف وطوال الیوم منساهم هذا التواجد 

مصادر غنیة من البیانات السلوكیة الطبیعیة یمكن عبره جمع  بوك موقع الفیسوقد وفر 

و من خالل ألي من خالل استخدام تقنیات الجمع اآلو أیانات والربط بین صفات الشخص الب

ن الباحثین تحلیل شبكة الستكشاف وتمكی. بیانات المقدمة من الشركة مباشرةمجموعات ال

استطالعات ستقصاءات رأي و اومؤشرات واضحة ك واسع االستخدامنماط على نطاق أ

 )2(."صحافیة

                                         

عالم والمجتمع، جامعة بغداد، سلسلة مكتبة اإل ،داء والوسیلة والوظیفةعالم الجدید، تطور اآلاإل ،موسى جواد الموسوي وآخرون -1

 .27، ص 2011العراق، سنة 

 .20-14ص ص مرجع سابق، ، أثر الفیسبوك على المجتمعوائل مبارك خضر فضل اهللا،  -2
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حیــث أن هنــاك العدیــد مــن ب زیــادة تفعیــل دور المجتمــع المــدني فــي  كمــا تســاهم هــذه الشــبكة

علـي الصـعید القـومي قـد  جمعیـات األهلیـةعلي سـبیل المثـال المنظمات المجتمع المدني منه 

تـروج  وباألخص الفیسـبوك،بنت لها قواعد في المجتمع االفتراضي عبر الشبكات االجتماعیة 

 ك بعــض النقابــات والجمعیــاتوهنــاللبــرامج والسیاســات التــي تتبناهــا  ةمــن خــالل هــذه الشــبك

 ىیدین إلــســتفودعــوة الم ة فــي زیــادة التواصــل بــین أفرادهــا اســتغلت الشــبك واألحــزاب السیاســیة

 .برامجها ومشروعاتها
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 تمهید

الذي  -السلطة–والدولة  -المواطن–بین الفرد  لقد شكل المجتمع المدني وسیطا اجتماعیا

االجتماعیین من خالل قنوات مؤسسیة أهلیة سواء أكانت  االفرادفي تنظیم یكمن دوره 

في  الفعالة من المشاركة هماقتصادیة أم سیاسیة أم ثقافیة أم اجتماعیة تعمل على تمكین

تنمیة ثقافة المبادرة واحترام اآلخر والتسامح ونبذ العنف واالعتراف بالتنوع العام و المجال 

نشاطات األفراد في جمیع یا وسیكولوجیا دافعا لوالتعدد والتي بدورها تشكل سندا اجتماع

 .المجاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مدخل الى المجتمع المدني :الفصل الثاني  

 .تمهید

 .السیرورة التاریخیة لتطور المجتمع المدني: المبحث األول

 .-مفاهیم أساسیة-ماهیة المجتمع المدني: المبحث الثاني

 .مكونات المجتمع المدني ومقوماته: المبحث الثالث

 .عالقة المجتمع المدني بالدولة: المبحث الرابع

 .الدیمقراطیة كفضاء لنمو المجتمع المدني: الخامسالمبحث 

 .خالصة
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 التاریخیة لتطور المجتمع المدني السیرورة: المبحث األول

 أرسطو الیه أشار حیث االغریقي الیوناني الفكر "في مرة ألول المدني المجتمع مفهوم نشأ      

 ،المدني والمجتمع الدولة بین یمیز یكن لم أنه أي ،للقوانین تخضع سیاسیة مجموعة باعتباره

 أعضاؤه سیاسیا تجمعا یمثل مدني مجتمع بها یقصد القدیم األوروبي السیاسي التفكیر في فالدولة

 في ذلك بعد المفهوم تطور ثم. لها وفقا ویتصرفون الدولة بقوانین یعترفون الذین المواطنون هم

 والمجتمع الدولة بین التمییز بدأ أین سمالیةالرأ اإلنتاج عالقات تبلور مع عشر الثامن القرن

 للدفاع األحق النسق هي الجمعیاتیة الحركة وأن السیاسیة السلطة تمركز قضیة فطرحت.. المدني

  )1(."السیاسي االستبداد مخاطر ضد

فإن والدة مفهوم المجتمع المدني لم تكن ممكنة بدون نجاح الثورات السیاسیة البرجوازیة  وبالتالي

 .التي أنجزت الكثیر من المهمات الدیمقراطیة

 لصالح الدولة هیمنة تقلیص ضرورة الغربي السیاسي الفكر في تأكد عشر الثامن القرن نهایة وفى

 .القلیل إال للحكومة یترك ال وأن الذاتیة أموره بنفسه یدیر أن یجب الذى المدني المجتمع

 المجتمع أن ماركس كارل اعتبر حیث المفهوم في الثاني التحول حدث" عشر التاسع القرن وفى

الطبقي وأن وجود الدولة في المجتمع البرجوازي یعني وجود المجتمع  الصراع ساحة هو المدني

 .الدولة ومؤسساتهاوهو بالتالي الجذر الذي تمخضت عنه ) 2("المدني

 فكرته جدید مفهوم اطار في المدني المجتمع مسألة Gramchiغرامشي   طرح العشرین القرن وفى

 االیدیولوجي للتنافس ساحة بل االقتصادي للتنافس ساحة لیس المدني المجتمع أن هي المركزیة

 .األیدیولوجیة والهیمنة السیاسیة السیطرة بین التمییز من منطلقا

                                                             

، مجلة فصلیة تصدر عن مركز الدراسات والبحوث االستراتیجیة، جامعة ، دراسات استراتیجیةالوطن العربي والمجتمع المدنيحامد خلیل،  -1

   .12، ص 2000 دمشق، العدد األول، السنة األولى، خریف

فلسطین، –، مركز دراسات الغد العربي، الطبعة االولى،  غزة تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي الصوراني غازي، – 2

 .41، ص 2004
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 وانقسام عشر والثامن عشر السابع القرنین في أوروبا في الرأسمالیة العالقات نضج معو     

 البد كان "،الطبقي الصراع واحتدام متعارضة أو متفاوتة مصالح ذات طبقات إلى المجتمع

 واستقرار مصالحها تحقیق یضمن بما واحتوائه الصراع هذا إلدارة فعالة آلیات بلورة من للرأسمالیة

 .المجتمع

 السیطرة آلیة: آلیتین خالل من الهدف هذا تحقق أن في بالفعل األوروبیة الرأسمالیة ونجحت

 اجتماعیة منظمات خالل من والثقافیة األیدیولوجیة الهیمنة وآلیة الدولة، جهاز بواسطة المباشرة

 وتحسین واالجتماعیة الفئویة مشاكلهم لحل تطوعیاً  نشاطاً  األفراد فیها یمارس حكومیة غیر

 )1(."والمعیشیة واالقتصادیة الثقافیة أوضاعهم

 النظام بقیم االجتماعیة الفئات مختلف استجابة تؤكد أنها" من الثانیة اآللیة أهمیة وتأتى    

 السائدة الطبقة قدرة تتأكد وبذلك مصالحها، عن للدفاع نشاطها وممارستها لها وقبولها الرأسمالي

 ونتیجة. وأیدیولوجیته الرأسمالي النظام أسس یدعم بما المجتمع في الصراع إدارة على) الرأسمالیة(

 :متكاملة الوقت نفس في ولكنها مختلفة مفاهیم ثالثة أمام فنحن التطور لهذا

 المجتمع /ا

 السیاسي المجتمع /بـ

 .المدني المجتمع /جـ

 اقتصادي إطار في بینهم العالقة وینظم البشر یحتوي الذى لاألشم اإلطار فهو :المجتمع أما -

 .وصراعاتها ببعضها فئاته عالقة خالل من ویتطور محدد اجتماعي

 واألحزاب والتنظیمات وأجهزتها الدولة من یتكون مجتمع هو :السیاسي المجتمع أن حین في -

 .علیها الضغط أو علیها للسیطرة تسعى التي السیاسیة

                                                             

.13ص ، مرجع سابق، الوطن العربي والمجتمع المدنيحامد خلیل،  -  1  
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 معظم في فاعلة عناصر بصفتها الرسمیة غیر والهیئات األفراد هو مجموع :المدني والمجتمع -

  )1(".وغیرها والخیریة والثقافیة والصحیة والعائلیة واالقتصادیة التربویة المجاالت

 الرسمي والمجتمع المدني المجتمع بین مطلق التعارض أن التعریف هذا من نستنتج اال المهم ومن

 یمیز متكامالن عنصران هما بل ضعیفة دولة ظل في قوي مدنى مجتمع قیام یمكن فال الدولة، أو

 . الكامل االنفصال ولیس األدوار توزیع بینهما

 الموضوع خارج أنها یعنى ال المدني المجتمع تعریف من السیاسیة األحزاب استبعاد فإن كذلك

 للوصول وتسعى مصالحها عن تعبر اجتماعیة لقوى طلیعة باعتبارها األحزاب أن فالحقیقة، تماما

 فإننا وبالتالي صفوفها، من للتجنید وتسعى المدني المجتمع بمؤسسات كثیراً  تهتم الدولة سلطة إلى

 األحزاب حركة تشغلها السیاسي والمجتمع المدني المجتمع بین مشتركة مساحة وجود نالحظ

 .السیاسیة

 شأناً  لیس أنه إال الرأسمالي للتطور نتاج هو المدني المجتمع أن من بالرغم أنه الحقیقة هذه وتؤكد 

 مثل مصالحها االجتماعیة والفئات الطبقات مختلف خالله من تحقق أن یمكن بل بحتا رأسمالیاً 

 .والمستهلكین المنتجین صغار واتحادات العمالیة النقابات

 المجتمع تقویة إلى الدعوة من سلبیا موقفا اتخذوا عندما "العربي الوطن في البعض أخطألقد   

 في حدیثا تأسست التي الحكومیة غیر المنظمات تلك على فقط یقتصر أنه تصوروا ألنهم المدني

 مؤسسات موضوعاتها حددت خارجیة أجندة وفق تأسیسها بدایة في ونشطت العولمة، سیاق

 هؤالء عن وغاب المتقدمة، الرأسمالیة البلدان في حكومیة غیر ومنظمات الرأسمالیة الدولیة التمویل

 المجتمعات في قائم وأنه والجماهیریة، الشعبیة المنظمات من العدید یضم المدني المجتمع أن

 والنقابات عشر التاسع القرن في األهلیة الجمعیات تأسیس مع سنة مائة من أكثر منذ العربیة

                                                             

 13/  10/  2004: بتاریخ - 985: العدد -المتمدن، الحوار مكوناته وٕاطاره التنظیمي: نشأة وتطور المجتمع المدني،  شكرعبد الغفار -1

.  02ص   
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 المنظمات هذه آخر إلى التعاونیة الجمعیات وكذلك )1("العشرین القرن بدایة في والمهنیة العمالیة

 .المدني المجتمع تعریف إطار في تدخل التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1 .14، مرجع سابق، ص المدني والمجتمع العربي الوطن خلیل، حامد -
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 المدني المجتمع ماهیة :المبحث الثاني

 أن وتطوره لنشأته التاریخیة والمتابعة والمیدانیة األكادیمیة الدراسات خالل من الرأي استقر    

 أو الدولة سلطة من یحد بدور تقوم التي الحرة التطوعیة المنظمات مجموعةهو " :المدني المجتمع

 ومشاعر قیم عن تعبیرا أو قضیة أو لمصلحة خدمة المجتمع في والفرد السلطة بین عازال یشكل

  )1(". األفراد هؤالء بها یعتز

 أو للمواطنین خدمات لتقدیم أو أفرادها مصالح لتحقیق تنشأ الحرة التطوعیة التنظیمات هذه

 والتراضي االحترام ومعاییر بقیم ونشاطها وجودها في وتلتزم متنوعة، إنسانیة أنشطة لممارسة

  .واالختالف للتنوع السلمیة واإلدارة والمشاركة والتسامح

 من أفراده بین تقوم التي العالقات من متشابك نسیج المبدأ، حیث من هو" :المدني المجتمع  

 )2(".أخرى جهة من الدولة وبین وبینهم جهة،

 والحقوق واالختالف والتفاهم والتراضي والتعاقد والمنافع، المصالح تبادل على تقوم عالقات وهى 

 ومن محاسبتها األمر فیها یستدعى التي األوقات كافة في الدولة ومحاسبة والمسؤولیات والواجبات

 في یتجسد أن ،جدوى ذا یكون لكي یستدعي، العالقات من النسیج هذا فإن إجرائیة، جهة

 القاعدة مجموعها في تشكل متعددة وحقوقیة وثقافیة واقتصادیة اجتماعیة طوعیة مؤسسات

 ذلك األمر استدعى إذا محاسبتها ووسیلة جهة، من الدولة مشروعیة علیها ترتكز التي األساسیة

 .أخرى جهة من

 :وفي سیاق االستقاللیة عن سلطة الدولة یمكن تعریف المجتمع المدني على أنه

جملة المؤسسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تعمل في میادینها المختلفة من "

أجل االحتیاجات الملحة للمجتمعات المحلیة وفي استقالل نسبي عن سلطة الدولة وعن تأثیر 

                                                             

 .539 ص لبنان العربیة، النهضة إدارة ،والدولیة والفلسفیة السیاسیة المصطلحات موسوعة الجاسور، الواحد عبد ناظم -1

.03، مرجع سابق، ص التنظیمي وٕاطاره مكوناته: المدني المجتمع وتطور نشأة ،شكر عبد الغفار-  2  
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صیاغة القرارات خارج المؤسسات "حیث یساهم في  ،)1("رأسمالیة الشركات في القطاع الخاص

السیاسیة ولها غایات نقابیة كالدفاع عن مصالحها واالرتفاع بمستوى المهنة والتعبیر عن مصالح 

أعضائها، ومنها أغراض ثقافیة كما في اتحادات األدباء والمثقفین والجمعیات الثقافیة واألندیة 

 )2( ."وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعیةاالجتماعیة التي تهدف الى نشر الوعي 

 والتنظیم باالستقاللیة یتمیز فهو المباشر، الدولة إشراف عن كبیر حد إلى مستقل" مجتمع هوو 

 المصلحة خدمة أجل من والحماسة التطوعي، والعمل والجماعیة، الفردیة المبادرة وروح التلقائي

 مجتمع لیس أنه إال الفرد شأن من یعلى أنه ورغم الضعیفة، الفئات حقوق عن والدفاع العامة،

 )3(".المؤسسات من واسعة شبكة عبر التضامن مجتمع العكس على بل الفردیة

 المهنیة النقابات وجزئیا جزائیا الجمعیة في اختزل قد المدني المجتمع"وهناك رأي آخر یقول أن 

 ) 4(".سيالسیا الحزب دون اإلنسان، حقوق ورابطات

، ولإلشارة األخیرة السنوات في متزاید نحو على ةمألوف تأصبح التي العبارة هو"  المدني المجتمع

أن الذین یتحدثون عن تعریف هذا المصطلح ال یعرفونه بنفس الطریقة وهذا ما یصعب فهم 

 .واستعمال هذا المصطلح

 المدني المجتمع یعتبر ناحیة، فمن: هتینج خالل من المدني المجتمع تعریف یمكن ،وبشكل عام

 االقتصادیة المجاالت وخاصة ،الدولة فضاءات بین ظهرت والتي ،في رحم المجتمع كمجال

هذا المیدان فضاء عام مكون، في ایامنا هذه من  عتبروی. والعائلة والسوق الدولة بین أو والخاصة

                                                             

.65، ص2004دار المحروسة، القاهرة، الطبعة األولى،  ،مفهوم المجتمع المدني قراءة أولیة علي عبد الصادق، -  1  

سنة، . ، جامعة بسكرة، بـبین الثبات والتغیر دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة في الجزائر،یحیاوي، مریم قرزیز و محمود   -2

. 2ص   

، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، دولة المجتمع المدني بین النظریة والممارسةالحبیب الجنحانى،  -3

.36ص  1999،مارس / الكویت، العدد الثالث، المجلد السابع والعشرون، ینایر   

، السداسي الثاني، 06، مجلة الوسیط، العدد العالقات بین البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر، الواقع واآلفاقبد الناصر، جابي ع -4

 . 65، ص 2006
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بأشكال  عدد كبیر من التجمعات، مستقلة نوعا ما عن الدولة وهي منظمة بشكل جید وموجودة

 )1(".مختلفة في تنظیمها كالجماعات المبادراتیة والنوادي أو الجمعیات

 مجموع هو المدني المجتمع:  أن نقول أن یمكنمن جملة التعریفات  إذن بناءا على ما سبق ذكره

 الشروط مجموع فیها تتوفر التي والقانونیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة البنى

وهو یرتبط أساسا بظاهرة المدنیة ویتحدد بمختلف مؤسساته المختلفة التخصصات والتي  ،المعیاریة

إن عرفت اجماعا فیما یتعلق بجانبها االجتماعي والثقافي واالقتصادي والقانوني فإنها تعرف جدال 

 .بین مؤید لشمول األحزاب كمؤسسات سیاسیة ومستبعد لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 - Antonia Fleischmann ,  QU’EST-CE QUE LASOCIETE CIVILE , Réalisation : KMF-CNOE, Coordination : Jean-

Aimé A. Raveloson , Antananarivo, en partenariat avec la Friedrich-Ebert-Stiftung, octobre 2009 , p 08 



 المجتمع المدني مدخل إلى :الفصل الثاني                                      المدخل التنظیري

 

 

 
62 

المدني ومقوماته المجتمع مكونات: المبحث الثالث   

:مكونات المجتمع المدني -1  

یدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني أي كیان مجتمعي منظم یقوم على العضویة المنتظمة 

 لى عوامل الوراثةعتبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي، وال تستند فیه العضویة 

ل األسرة والعشیرة والطائفة والقبیلة، وبالتالي فإن أهم مكونات وروابط الدم والوالءات األولیة مث

 :المجتمع المدني هي

المهنیة لنقاباتا"-1-1       

العمالیة النقابات-1-2       

االجتماعیة الحركات       1-3-  

التعاونیة لجمعیاتا-1-4       

 األهلیة الجمعیات  -1-5

بالجامعات التدریس هیئات نوادي       1-6-      

   (1 (" واالجتماعیة الریاضیة النوادي-1-7 
 

الطالبیة واالتحادات الشباب مراكز"-1-8  

األعمال رجال وجماعات والصناعیة التجاریة الغرف-1-9       

   والبیئة والتنمیة والمرأة اإلنسان حقوق كمراكز والتنمویة الدفاعیة الحكومیة غیر المنظمات-1-1

 )2(".والنشر اإلعالم وأجهزة الحرة الصحافة-1-2

                                                             

. 24-20، ص ص 2003، دار الفكر المعاصر، المجتمع األهلي ودوره في بناء الدیمقراطیةعبد الغفار شكر،  - 1  

 .13ص  2008، 18منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الطبعة  ،-المواطنة والدیمقراطیة-المجتمع المدني  عیسى الشماس، -2
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 كانت التي واألوقاف الصوفیة كالطرق تقلیدیة هیئات المنظمات هذه إلى یضیف من وهناك    

 المنظمات ظهور قبل السنین مئات منذ العربیة المجتمعات في المدني المجتمع أساس بمثابة

.ةالحدیث  
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:مقومات المجتمع المدني -2  

إذا كانت مفاهیم الصراع والتعاقدیة والعلمانیة هي األسس الفلسفیة التي یقوم ویتأسس علیها مفهوم 

:المجتمع المدني في خبرته الغربیة، فإن المفهوم یستند الى عدد من المقومات األساسیة أهمها   

:الطوعیة-2-1  

 المشتركة الرغبة على بناء تتأسس" وأهدافها، أنواعها باختالف المدني المجتمع تنظیمات أن وتعني

 أي طرف من مفروضة غیر فهي وبالتالي الطوعیة، أو الحرة، إرادتهم من وانطالقا ألصحابها،

 وتمارس غیرهم، أو النفوذ، وذوي الحاكمین توجیهات أو لتعلیمات استجابة إحداثها یتم وال جهة،

 )1(."خارجي تأثیر أو ضغط أي عن بعیدا لنفسها سطرتها التي لألهداف تستجیب التي شاطاتهان

 الذي للمجتمع بانتمائهم األفراد شعور من المدني، المجتمع هیئات تكوین في الرغبة تنبع ما وعادة

 تجاهها مسؤولیة من لهم بما ووعیهم إیجابا، أو سلبا فیه یحدث بما معنیین وبكونهم فیه، یعیشون

 وتضامن تطوع من ذلك یقتضیه وما اآلخرین، مع باالشتراك قضایاه في االنخراط وبأهمیة

 .العام الصالح أجل من وتعاون وتعاضد

كما یرى محمد عابد الجابري ان مسألة الطوعیة من أهم سمات المجتمع المدني حیث ینضم "

 )2(".المواطنون الى مؤسساته وینسحبون منها بصفة إرادیة أو شبه إرادیة

:لتنظیما-2-2  

 ال "المدني، المجتمع مفهوم ضمن تندرج التي الجمعیات تأسیس تطبع التي والتلقائیة الحریة إن

 السائدة للقوانین یخضع الجمعیات هذه من واحدة كل وجود ألن الضبط، عدم أو العشوائیة تعني

 األساسیة لقوانینها بمهامها وقیامها تسییرها في تخضع كما جهة، من تأسیسها حریة تتیح والتي

                                                             

.37، مرجع سابق، ص المجتمع المدني بین النظریة والممارسةالحبیب الجنحانى،  .-1  

ص  ،1993، جانفي، 176، مجلة المستقبل العربي، العدد إشكالیة الدیمقراطیة والمجتمع المدني في الوطن العربيمحمد عابد الجابري،  -2

36 .  
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 مجتمعات عرفتها التي والمكونات الجماعات عن تتمیز وبذلك ثانیة، جهة من الداخلیة وأنظمتها

 )1(.والزاویة والعشیرة كالقبیلة الماضي في وٕاسالمیة عربیة

 إطار في واالجتهادات، اآلراء كل واحترام التكافؤ أساس على" الجمعیة أعضاء بین العالقة وتقوم

 أو رأسیة ولیست أفقیة، عالقات وهي األهداف، نفس تحقیق یتوخى لفریق الجماعي العمل

 واألتباع، الزاویة شیخ بین أو والمواطن السلطة بین أو والمؤجر األجیر بین العالقة مثل عمودیة،

 اإلیجابیة والمساهمة واإلبداع، االبتكار على األعضاء كل ویشجع  یتیح إطارا الجمعیة یجعل مما

 )2(".المشتركة المشروعة الغایات إلى الوصول في

:الدولة عن االستقالل-2-3  

 أداة تكون ال فهي منها، بإیعاز ُتحدث وال الدولة، تؤسسها ال "المدني المجتمع هیئات أن كما

 تفقد وحینما واالشتغال، التأسیس ذاتیة منظومة إنها السیاسیة، أهدافها لخدمة  طرفها من ُتسخر

 الجوهري العنصر بذلك تفقد فإنها العمومیة، السلطات نفوذ وعن الدولة، عن استقاللیتها جمعیة أي

 وله به، خاص لنظام ویخضع أفراده، رغبات نسیجه في تتبلور الذي المدني المجتمع یمیز الذي

 المتحدة األمم في تعرف المدني المجتمع جمعیات فإن االستقاللیة لمبدأ وتأكیدامنهجیته، 

 وتختصر الحكومیة، غیر بالمنظمات عموما، الدولیة المؤسسات وفي المتخصصة، ووكاالتها

 )3(."(.O.N.G) ـب إسمها

 توجد ال أو لها، خصم أو نقیض أنه بالضرورة "یعني ال الدولة عن المدني المجتمع واستقالل

 قضایا هناك تكون وعندما التبعیة، برابطة تتسم ال بها عالقته أن تفید وٕانما صلة، أي بینهما

 مبنیة تكون الحالة هذه في العالقة طبیعة فإن الوقت، نفس في المدني والمجتمع الدولة فیها تساهم
                                                             

، سلسلة دراسات یصدرها مركز اإلنتاج المنظمات األهلیة والمجتمع المدني والمبادرات المدنیة التطوعیةبن صادق أسامة طیب،  -1
  .64اإلعالمي، نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، اإلصدار الثامن عشر، ص 

  .6، ص1953، ج 1اللجنة الدولیة لترجمة الروائع، دار المعارف، مصر، القاهرة، المجلد  روح الشرائع،ترجمة عادل عیتر،  مونتسكیو،2-

، المستقبل العربي، مركز دراسات للوحدة العربیة، بیروت، سبتمبر المؤشرات الكمیة والكیفیة -بناء المجتمع المدنيحسنین توفیق إبراهیم، 3-
  .700، ص 1992
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 تلك عن تدخلها مجاالت في تختلف ال كانت وٕان المدني المجتمع ووظیفة والتعاون، الشراكة على

 دور البعض یصف ولذلك أولویاتها، بین من تكون ال قد فإنها الدولة، مؤسسات بها تهتم التي

 بعض في النقص أو الفراغ ویسد الدولة، مصالح بها تقوم التي للمهام مكمل بأنه المدني المجتمع

المصالح إذا هو البدیل للدولة في تأدیة و ، )1("معینة فئات تهم أو العموم، تهم التي الخدمات

 .عجزت أو فشلت في القیام بذلك

 الدولة في إال تتحقق ال المذكور، النحو على والدولة المدني المجتمع بین التكامل عالقات أن غیر

 تدبیر بشفافیة وتتمیز ،ومصدر السلطات هو الشعب لألمة، السیادة فیها تكون التي الدیمقراطیة

 وتنهج الحریات، تقید الدولة كانت إذا أما القانون، لسیادة العالقات كل فیها وتخضع العام، الشأن

 تكون وجدت، إن الحالة هذه في المدني المجتمع هیئات فإن والجماعات، األفراد مع القمع أسلوب

 الدیمقراطیة بناء في المأمول بدوره المدني المجتمع یقوم أن یمكنال  التوجھ بھذاو معارضة قوة

 .القیم من مشترك نسق إطار في معھا یلتقيمن المفروض  التي

:العام الصالح خدمة-2-4  

 خالل من العام، الصالح خدمة في تصب أن البد "المدني المجتمع منظمات ومبادرات أعمال إن

 ومتنوعة كثیرة مجاالت وهناك منه، المستهدفة الفئات بعض أو المجتمع، لفائدة خدمات تقدیم

 هذه ومن ،)2( االختالالت من الكثیر ویعرف التخلف، من یعاني بلد في المدني، المجتمع الشتغال

عیفة التي توجد على هامش مساعدة الفئات الضتقدیم خدمات خیریة واجتماعیة هدفها : المجاالت

وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بین مساعدات مالیة وأخرى خدمیة كبناء المدارس أو  ،المجتمع

المستشفیات لتوفیر خدمات التعلیم أو العالج مجانًا أو بأسعار رمزیة تناسب أصحاب الدخول 

المنخفضة مع تقدیم المعونات إلى األرامل واألیتام وضحایا الكوارث والمعوقین وأسر السجناء 

                                                             

  .10ص . 2007دهوك، آذار،  –، مطبعة زانا دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة االجتماعیة  منظمة هاریكار غیر الحكومیة، -1

، ص 2000، 1مركز دراسات الوحدة الوحدة العربیة، بیروت، ط، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكري الصبیحي،  -2

68.  
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اكز التأهیل والرعایة االجتماعیة وتمویل مشروعات صغیرة إلعالة األسر التي بدون عائل بإقامة مر 

 تستهدف التي االجتماعیة ، هذا باإلضافة إلى األعمالأو إقامة دورات التدریب لرفع المهارات

 ،والشباب المرأة بقضایا واالهتمام الطفولة، وحمایة المعاقین، األشخاص ورعایة المحتاجة، الفئات

 ونشر وثقافتها، مفاهیمها وتعمیم اإلنسان، حقوق عن والدفاع الصحیة، والوقایة األمیة، ومحاربة

 واإلقصاء الفقر ومحاربة والقرى، الحواضر تنمیة في والمساهمة البیئة، وحمایة المواطنة، قیم

 بالفنون، والنهوض وتنوع، غنى من به تتمیز وما الوطنیة، الهویة مقومات وترسیخ االجتماعي،

 من ذلك وغیر والترفیهي، والریاضي الثقافي للتنشیط فضاءات وخلق اإلبداع، على والتشجیع

 المجتمع تنمیة في بها االشتغال خالل من یساهم أن المدني للمجتمع یمكن التي المجاالت

 .الربح أو التجارة هي ذلك وراء من الغایة تكون أن دون به، والنهوض

 :السلطة إلى للوصول السعي عدم -2-5

 وأن العام، الشأن مجاالت عن تبتعد ال "المدني المجتمع وأهداف أنشطة كون من الرغم على

 العمل بانتقاد وتقوم العمومیة، السلطات على ضاغطة قوة أحیانا تشكل الجمعیات بعض

 المجتمع یتمیز الزاویة هذه ومن السلطة، إلى للوصول ذلك خالل من تسعى ال فإنها الحكومي،

 )1(.".الحكم إلى للوصول تعمل أن طبیعتها من التي السیاسیة األحزاب عن المدني

للفصل بین المجتمع المدني والسیاسة كانتماء بنائي ووظیفي الى السلطة "ورغم األهمیة الجوهریة 

وجوده ویجعله یتجاوز  راتمبر  حسب الكثیر من الباحثین الذین یرون أن انشغاله بالسیاسة یفقده

أن الدور السیاسي " فإن الواقع یقول" الدور الذي من المفروض أن یؤدیه ألنه أصبح من المعارضة

للمجتمع المدني ال یعني السعي للوصول الى السلطة بل هو تجسید لثقافة المشاركة الشعبیة في 

 .)2( اتخاذ القرارات في مختلف المجاالت لتحقیق الحكم الراشد

                                                             

  1 .57، ص 1988 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،للتنمیة الدولي القانون حصیلة خروع،أحمد  -

رسالة دكتوراه،  الحركة الجمعویة في الجزائر ودورھا في ترقیة طرق الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، عبد هللا بوصنوبرة، -2

.74، ص 2010،2011الجزائر،    
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 جزءا السیاسیة األحزاب" فیعتبر المدني المجتمع مفهوم في یتوسع من هناك أن إلى اإلشارة دروتج

 التي والبرامج االجتهادات في تتنافس فهي مغایران، عملها ومنهج األحزاب أهداف أن غیر منه،

 ثقتهم، لنیل الناخبین وعلى العام، الرأي على بعرضها وتقوم العام، الشأن مجاالت مختلف تهم

 تتدخل ال المدني المجتمع من جمعیة أي بینما البرامج؛ تلك لتنفیذ الحكومة إلى بالتالي والوصول

   المنافسة في تدخل وال محدد، مجال في معینة خدمات تقدم أن تختار وٕانما المجاالت، كل في

 )1(."السیاسیة األحزاب تعني التي االنتخابیة

 :العنف إلى اللجوء عدم -2-6

 السلطات تتبعها التي السیاسة على باالحتجاج تقوم أن "المدني المجتمع منظمات حق من كان إذا

 أیضا حقها ومن المجتمع، في السلبیة الظواهر إحدى مواجهة في أو ما، مجال في العمومیة

 مصالحها عن تدافع التي االجتماعیة للشرائح ومكتسبات للمجتمع، فوائد لتحقیق الضغوط ممارسة

 المطالب رفع في والمتمثلة المتحضرة، السلمیة الوسائل إال ذلك في تستعمل أن یمكن ال فإنها

 لتوضیح واالتصال اإلعالم وسائل واستعمال المعنیة، الجهات مع والحوار المالحظات، وٕابداء

 إلى اللجوء مطلقا یمكنها وال ذلك، األمر اقتضى إذا السلمي التظاهر إلى تلجأ أن ویمكنها مواقفها،

 ترهیب في ولیس العام، السلوك تهذیب في یساهم أن المفروض من المدني المجتمع ألن العنف،

 على ویعمل التخریب، أجل من الناس یهیج وال العام، الصالح لخدمة الطاقات ویعبئ المجتمع،

 )2(".والكراهیة الحقد یزرع وال والتسامح، التضامن قیم نشر

 من شكل بأي اإلرهاب وتمارس العنف، استعمال عن تتورع ال التي التنظیمات فإن ولذلك

 تجعل ألنها المدني، المجتمع ضمن تندرج أن یمكن ال المعلنة، أهدافها كانت مهما األشكال،

                                                             

 . 57، مرجع سابق، ص حصیلة القانون الدولي للتنمیةخروع، أحمد  -1

، دفاتر سیاسیة وقانونیة، عدد خاص، عالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثیرها على العملیة االنتخابیة في الجزائرمباركیة،  منیر-2

.3، الجزائر، ص 2011أفریل    
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 الحضاریة والرسالة النبیلة األهداف ضد تكون وبالتالي المجتمع، واستقرار وسالمة أمن ضد نفسها

 .عاتقه على المدني المجتمع یضعها التي
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المدني والمجتمع الدولة بین العالقة :المبحث الرابع   

 ونزعتها الواسعة بسلطتها "السیاسي االستقالل بعد الثالث العالم بلدان معظم في الدولة اتسمتلقد 

 الذي المحرر أو الزعیم أو للقائد والكاریزمیة الشخصیة الزعامة على شرعیتها واستناد الشمولیة

 على االعتماد تم ولهذا لالستعمار، تصدى بعدما الغربیة والهیمنة االمبریالي المد وجه في یقف

 وتحقیق التخلف على للقضاء السیاسیة، قیادتها حول والتفافها الجماهیر وتوحید والتجنید التعبئة

 االقتصادیة المیادین في المجتمع شؤون إدارة الدولة فاحتكرت المطلوب، التغییر وٕاحداث التنمیة

 المخطط هي فكانت القرارات، إصدار في المركزي الخیار وتبنت وغیرها، والسیاسیة جتماعیةاالو 

 عن مستقلتین غیر والقضائیة التشریعیة السلطتین كانت كما ،والممول والمراقب والمسیر المنظمو 

 )1(."الحكومة أو التنفیذیة السلطة

 وجغرافي ومهني اجتماعي وحراك تغییر من أحدثته وما النامي العالم في الدولة إنجازات ورغم

 ما أن إال الجتماعیة،ا والرعایة والعالج التعلیم مجانیة بفضل المواطنین، من عریضة فئات لصالح

 لعقد والدعایة الحكم في األحادیة من المزید لفرض اإلنجازات لهذه استغاللها هو علیها یؤخذ

 .شعبوي اجتماعي

 عن للدفاع والتجمع التنظیم في والحق والمبادرة والنقاش التعبیر حریة من المواطنین حرم مما 

 .القوانین إطار يف المختلفة واآلمال والتطلعات المشروعة المصالح

 ظران والحریة، للتعددیة المجتمع جاهزیة بعدم "الدولة بررته المجتمع على والوصایة االحتكار هذا

 واستغالله وأنانیته الخاص القطاع لضعف وكذلك والجهل، األمیة تفشي نتیجة الوعي لنقص

 مخالف رأي أي الدولة اعتبرت ولهذا المستقبل، لبناء والجهود الرؤى توحید ضرورة وبالتالي،

 التنظیمات بعض ظهور رغمو  وطنیة خیانة یكن لم إن الوطني اإلجماع عن خروج لسیاستها

 كانت الدولة وبین بینها لعالقةأن ا إال الشمولیة، الدولة ظل في الثالث العالم دول في الجمعویة
                                                             

 .72،  مرجع سابق، ص مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي الصبیحي احمد شكر ، -1
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 في عرف ما إطار في الدولة طرف من مسبقا مبرمجا دورها كان حیث مطلقة، شبه تبعیة عالقة

 طلبة، شباب،: المختلفة المجتمع لفئات والموجهة المؤطرة الجماهیریة بالمنظمات الجزائر

 عرضة فأصبحت التعددیة عدت أما آنذاك، الحاكم الواحد للحزب تابعة كانت والتي الخ،…نساء

 ورفع تمثیلها ولیس فیها لتحكما االجتماعیة الفئات تلك مراقبة و للسیطرة السیاسي لالستقطاب

 الخدمة طرق ترقیة في ودورها الجزائر في الجمعویة الحركة القرار أصحاب إلى مطالبها

 )1(".الشباب رعایة مجال في جتماعیةاال

 الجمعیات تأسیس منع" إلى عمدت قد الشعبوي بالطابع المتمیزة المرحلة هذه خالل الدولة إن

 شعبیة لجانا أسست المقابل وفي للمواطنین، الحرة المبادرات حقیقة تعكس التي المدنیة والتنظیمات

 .علیها هیمنت خاضعة اتحادات أو للدولة امتدادا لتكونا

 إمكانیة أمام وعائقا مستمرة مراقبة أداة جعلها "االجتماعیة الحیاة مجاالت كل في سلطتها وانتشار

 المدنیة تنظیماته و المجتمع"  دولنة"  إلى أدى مما االجتماعیة، لمؤسساتا واستقالل األفراد تحرر

 وعكس فیها المسئولین وتعسف الدولة سلطة من تحد طوعیة اجتماعیة حركة أي یامق ومنع أیضا،

 الدائم الحضور ذلك یخفي فقد قویة أنها یعني ال المجاالت كل في الدولة وجود نفإ یعتقد ما

 وحتى الشرقیة أوربا ودول السابق تياالسوفی االتحاد في حدث كما واستراتیجیا جوهریا ضعفا

المجتمع  وبین بینها بالتالحم أساسا وٕانما فقط العسكري بالجانب" تقاس ال الدولة فقوة ، )2("لعراقا

 .الدولة أجهزة بین اتساعا ازدادت الهوة أن إال الدول هذه في اإلیدیولوجي والتوجیه الدعایة فرغم

 ثنایا كل في وتغللها المطلقة سیطرته توظف خاصة مؤسسة غلیون برهان یرى كما أصبحتو 

 أنها على المجتمع عن تصدر حركة أیة إلى وتنظر الحاكمة، الفئة مصالح لخدمة المجتمع

                                                             

. 69، ص 1994، دارا لمستقبل العربي، القاهرة، المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعیات األهلیة العربیة، أماني قندیل-1   

  .25مرجع سابق، ص ، -المواطنة والدیمقراطیة-المجتمع المدني ، عیسى الشماس -2
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 على للسیطرة مواردها من كبیر جزء تخصیص إلى دفعها مما لسلطتها، ورفض سیاسیة معارضة

 )1(".المجتمع ونضج حیویة عن تعبر التي المدنیة المنظمات

 مبادرة أو مخالف رأي أي قمع إلى أدى "التاریخ عبر االستبدادیة الدول ساد الذي المنطق وهذا 

 یعترض أمامها منیعا وسدا المجتمع على الهیمنة من لها انعام تراه ألنها جیدة، كانت وٕان حتى

 وبالتالي والحكم التنمیة عن الوحیدة المسؤولة هي الدولة أن فكرةجاء  هنا ومن أهدافها، تحقیق

 والجمعیات المنظمات على أشرفت فقد ولهذا المدني لمجتمعا أهمیة أو ضرورة هناك لیس

 والحركات والمقرات كالتمویل أمامها وضعتها التي والعراقیلالقوانین  مجموعة خالل من والنقابات

 نوع ظهر الهیكلي، والتعدیل االقتصادي واإلصالح السیاسي االنفتاح مرحلة خالل، و التصحیحیة

 االستعراضي الشكلي الطابع علیه غلب لكن بالدولة المدني المجتمع عالقة وضع في التغیر من

 من الكثیر وتبني الحریة هامش زیادة فرغم )2( "المؤلمة، الحقیقة تغطي التي الجمیلة الواجهة أو

 نظام إلى التحول ظل في واالنتخابات الحزبیة والتعددیة الدیمقراطیة لآللیات الثالث العالم دول

 من الشعوب صبر ونفاذ المختلفة التنمیة سیاسات كفشل" داخلیة لعوامل نتیجة،السوق اقتصاد

 الوعي وزیادة وفاسدة محدودة بیروقراطیة فئات أیدي في الدولة موارد واحتكار واالستبداد التسلط

 سقوط بعد العالم عرفها التي اإلصالحات لموجة نظرا خارجیة وعوامل المواطنین لدى لسیاسيا

 كان لطاتهاس بعض عن الدولة تنازل أن إال التغیرات هذه كل رغم ،الغربیة والضغوط برلین جدار

 الحزبیة للتعددیة المجال فتح بواسطة والخارج للداخل مقایضة أي جوهریا، ولیس تكتیكیا تنازال

 هذه جعل مما ،)3"(تدعیمهاو  بأهمیتها جوهري إیمان دون لكن والنقابات الجمعیات بإنشاء والسماح

                                                             

. 143ص  مرجع سابق ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، أحمد شكر، الصبیحي- 1  

، ورقة قدمت لندوة عمان حول دور المنظمات الغیر العالقات القائمة حالیا بین المنظمات غیر الحكومیة العربیة واألوربیةأولریخ فوكت،  -2

. 112، ص 2000لفكر العربي، عمان االحكومیة في تطویر المجتمع األهلي، منتدى   

الحركة الجمعویة في الجزائر ودورها في ترقیة طرق الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة نصیب نعیمة، : عبد اهللا بوصنوبرة، إشراف -3

 .82مرجع سابق، ص  الشباب،
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 الجزائر في الجمعویة لحركةا ومفهوم الدیمقراطیة عن البعد كل وبعیدة وشكلیة ظاهریة التغیرات

 .الشباب رعایة مجال في إلجتماعیةا الخدمة طرق ترقیة في ودورها

 عقد أواخر منذ الجزائر في الحكومیة غیر والمنظمات الجمعیات من الهائل الكم نفإ هنا ومن

 بصدق تعكس اجتماعیة دینامیكیة عن وال حقیقي مدني مجتمع فاعلیة عن یعبر ال "الثمانینات

 هندستها التي األحزاب أو اإلدارة من شرعیتها تستمد الجمعیات هذه فمعظم المجتمع، حاجیات

 الشخصیة لمصالحا وخدمة كاالنتهازیة سلبیة بصفات اتسمت وقد ومناضلیها، قواعدها من ولیس

 االختالف واحترام الدیمقراطیة قیم لتعلیم مدرسة الجمعویة الحركة هذه تكون أن بدل اإلدارة، وتملق

 والجهویة كالرشوة الفساد مظاهر كل ومحاربة والمحاسبیة، للشفافیة ومصطنعا القیادة على والتداول

 العام اإلصالح نحو كطریق أوال المدني المجتمع إصالح إلى یدعو مما ،والالتسامح والقبلیة

 .الدولة لهیاكل

للفساد  شعوریة ال واستجابة انعكاس المدني للمجتمع لسلبیةا الصورة هذه یعتبر من وهناك 

 نمت قد المتخلفة البلدان من كثیر في المدني المجتمع تنظیمات إن الحاكمة النظم في الموجود

 تهیئة یتم لم حیث الخارجیة، والظروف الشعبیة االنتفاضات دمةص تأثیر تحت مفاجئا نموا

  السلبیة التقلیدیة الثقافیة والقیم األفكار تغیر نموها یواكب فلم لتنظیمات،ا لهذه المالئمة األرضیة

 توجه السلبیة الثقافة هذه ظلت حیث...) التسلطیة اإلتكالیة، المحسوبیة،الجهویة  القبلیة،(

 وروح المدنیة القیم فغابت ،)1(" والمواطنین المدني المجتمع تنظیمات مسؤولي من الكثیر سلوكیات

 .طبقي أو مهني أساس على القائمة الحدیثة للمؤسسات الوالء

 أهمیةب والعلمي واالجتماعي السیاسي الوعي من لمرحلة" التدریجي الظهور یمنع لم هذا ولكن

 خالل من المجتمع شؤون وٕادارة والتحدیث التنمیة في أكبر بدور قیامه وضرورة المدني، المجتمع

 غیر المنظمات تحاول اإلطار هذا ومن تنظیمیا دورها یصبح التي الدولة مع التكاملي العمل
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 والعمل المدني المجتمع شراكة وتدعیم تمویل وغیرها، والیابانیة واألمریكیة األوربیة الحكومیة

 لنجاعةاو  واالستقاللیة المصداقیة ذات الجمعیات تختار ولكنها الثالث، العالم دول في التطوعي

 بعین تنظر التي الحكومات تشجیع ترید ال ألنها محدودة، مركزیة سلطة ذات دول في تقع والتي

 داعمان لمعارضةاو  المدني المجتمع یكون التي الدول وهي المستقلة الجماعات لمشاریع االرتیاب

 )1(".للمجتمع لیس و للسلطة

 الذي المدني المجتمع أو المعارضة أي للدولة الداعمة المعارضة  زرتمان ولیم سماها التي وهي 

.المجتمع في والتحدیث التغییر إحداث منه ینتظر ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 76مرجع سابق، ص  مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، أحمد شكر،الصبیحي  - 1  



 المجتمع المدني مدخل إلى :الفصل الثاني                                      المدخل التنظیري

 

 

 
75 

المدني المجتمع لنمو كفضاء الدیمقراطیة :المبحث الخامس  

 من لمجموعة المشتركة الطوعیة اإلرادة على" ابناء تتأسس المدني المجتمع منظمات كانت إذا

 لم إذا اإلرادة هذه فإن المجتمع، لفائدة خدمات تقدیم أو بأعمال القیام في یرغبون الذین األفراد

 أصحابها طرف من المطلوبة الغایة تحقق أن یمكنها ال الحریة، من الكافي الهامش لها یتوفر

 فیبقى ألهدافه وتحقیقه نموه أما الحریة، بتوفر النور یرى المدني المجتمع بأن القول یمكن ولذلك

 كانت وكلما ،)1(" والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة بأبعاده فیه، یوجد الذي المحیط بطبیعة مرتبطا

 التعدد بقیم ومتشبعة المؤسساتیة، الدیمقراطیة القواعد على مرتكزة المجتمع تسود التي العالقات

 والمراقبة االجتهاد، وحریة العامة، المصلحة خدمة في والتنافس المواطنة، وروح واالختالف،

 .وتطوره المدني المجتمع لنمو الطبیعي الفضاء یفتح والقیم القواعد هذه توفر فإن والنقد، والمساءلة

 في الحق على ،1948  دیسمبر 10 في المعتمد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن" نّص  وقد

 العامة، الحیاة وفي السیاسیة، الحیاة في المشاركة في والحق فیها، واالنخراط الجمعیات تكوین

 وتشكل ،ةمیز  أي ودون المساواة أساس على األفراد، لكل األساسیة والحریات الحقوق من باعتبارها

 .)2(للمجتمع الدیمقراطي البناء وتطور لقیام اآلخر عن بعضها یغني ال شروطا مجموعها في

 یوجد ال المدني المجتمع أن یرى البعض جعل المدني، والمجتمع الدیمقراطیة بین الوثیق واالرتباط

 الفكرة هذه أن غیر" مدني، مجتمع دون من دیمقراطیة دولة توجد ال كما دیمقراطیة، دولة دون من

 دول في دیمقراطیة غیر أنظمة ظل في تأسست المدنیة الجمعیات من كثیرا ألن قطعیة، لیست

 االستبدادي الحكم أنظمة لمواجهة كأداة یستعمل المدني المجتمع كان ما وكثیرا العالم، من مختلفة

 الربع في معروفة تجربة وهناك الدیمقراطیة، إلى تنتقل أن قبل الغربیة أوربا في خاصة المطلق،

 حیث بولونیا، في) تضامن( منظمة به قامت الذي الدور في والمتمثلة العشرین، القرن من األخیر

                                                             

، سلسلة حوارات لقرن جدید، المجتمع المدني إشكالیات المصطلح والممارسة ـ المجتمع األهلي ودوره في بناء الدیموقراطیةمحمد مورو،  -1

  .109ص  2003دمشق  1:دار الفكر، ط

.20مرجع سابق، ص والمجتمع المدني والمبادرات المدنیة التطوعیة، المنظمات األهلیة بن صادق أسامة طیب،  -  2  
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 إلى المواجهة تلك وأدت انهیاره، قبل السوفییتي لالتحاد موالیا كان الذي الشمولي النظام واجهت

 انعدام إلى الدیمقراطیة غیاب یؤد لم عربیة دول عدة في أنه كما بولونیا، في النظام ذلك نهایة

 .)1(" المتنوعة األهداف ذات المدنیة الجمعیات

ة فقط وانما هي دان الدیمقراطیة لیست هدف سیاسي یمكن تحقیقه والوصول الیه لمرة واح إال 

 .في تطویرها عملیة حیویة یجب تنمیتها والحفاظ علیها واالستمرار

 الثقافة وانتشرت السیاسیة، الحیاة في الدیمقراطي المناخ ساد كلما استنادا لذلك یمكن القول أنه

 المدني، المجتمع وتطور نمو على ذلك ساعد كلما المجتمع، في قیمها وترسخت الدیمقراطیة،

 الحریة أن القول ویمكن المجتمعیة، أهدافه تحقیق في فعالیته وازدیاد تدخله، مجاالت واتساع

 هي والدیمقراطیة النور، یرى كي المدني المجتمع تساعد التي هي الممارسة من اآلنا الواعي

فذاك هو الحریة ، وباختصار أینما وجدت ..عویتطو  وینمو یعیش أن له یتیح الذي الطبیعي الفضاء

  .موطن المجتمع المدني
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همیة البالغة في عملیة ساسیة ذات األوالدعائم األ لمنهجي من المنطلقاتطار ایعتبر اإل  

واالتصال نظرا  عالموخاصة في مجال علوم اإل ،المعرفة البحث العلمي في كافة مجاالت

طار همیة اإلأوتكمن  ،طره الفكریة ومداخله النظریةأكتعدد  ومواده العلمیةیة موضوعه لخصوص

دوات أیة من خالل تحدید المادة العلم وأیساعد على تناول الموضوع نه أالمنهجي في 

بتوضیح شكالیة والتساؤالت المطروحة في مجال البحث وذلك منهجیة التعامل مع اإلو  التحلیل

وصوال بإشكالیة الدراسة العمل بدءا  یرورةلسطار الموضح وهو اإل ،جرائیة المنهجیةت اإلالدالال

لى إتاح للعمل العلمي الجاد المستند مثابة المفبفهو  بالدراسات السابقةنتهاءا الى منهج البحث إ

طار على النقاط ن الباحث یعتمد في هذا اإلإعلیه فكادیمیة و أجراءات علمیة إ خطوات بحثیة و 

 :التالیة
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 :ة الدراسةـــــإشكالی/1

في إیجاد " االنترنت"الشبكي تصال شهدها مجال االساهمت التطورات المتالحقة التي  لقد

الذین  اإلعالمیین، والمختصین المهتمین لدى ومسمیاته تصنیفاته تعددت شكل إعالمي جدید

 اإلجتماعیة الشبكات والذي یشمل البدیل، اإلعالم وأ اإلعالم الجدید: تسمیةأطلقوا علیه 

 األشكال من وغیرها البریدیة، والمجموعات اإللكترونیة المنتدیات المدونات، اإلفتراضیة،

 .المتعددة واألنواع

أدت إلى تراجعها وتقلص حجم و  المفاهیم من عدداً  االتصال ثورة أنهت فقد لذلك، ووفقاً 

هذا  ،الرسالة مصدر وأحادیة البوابة، وحارس االتصال، كهرمیة توظیفها في عملیة التواصل

 المجتمعات الرقمیة، الوسائط: مثل الجدیدة اإلتصالیة المفاهیم من عدداً  استحدثتو 

 في تدل التي األخرى، والمصطلحات المفاهیم من وغیرها اإلجتماعي، التشبیك اإلفتراضیة،

  .الجدیدة اإلتصال وسائل في والتنوع الوفرة مدى على مجملها

 كبیراً  تطوراً  facebook وخاصة الفیسبوك اإلجتماعي التواصل مواقع أحدثت واستنادا لذلك فقد

 واإلجتماعي الشخصي المستوى على األفراد حیاة في وٕانما ،في نسقیة اإلعالم فقط لیس

 اتیجمعوال لألفراد عیهمصر  على جالالم یفتح افتراضیاً  عالماً  لتشكل وجاءت والسیاسي،

 .تهمهم التي والموضوعات القضایا في ومواقفهم آرائهم إلبداء أنواعها، بمختلف والتنظیمات

وقد نجحت أدوات االعالم االجتماعي في الوقت الراهن في الدمج بین الهویات االفتراضیة 

عبر شبكة االنترنت والهویات الحقیقیة للمستخدمین سواء تعلق األـمر بالشخصیات، 

وبنى تنظیمیة  أسساهذا فضال عن أنها أفرزت  وحتى أعضاء الجمعیات األهلیة،المنظمات 

 األنشطة في للمشاركة جدیدة بقنوات المواطنین تمد أن واستطاعت، عدیدة اجتماعیة

من  یجعل الذي األمر ،بالمجتمع المدنيشكلت ما یعرف ف واالجتماعیة والثقافیة السیاسیة

 دون فئات على مقتصراً  یكون أن دون فراداأل معظم یمارسه أمرا هاما اإلتصال االفتراضي
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مثل  سیاسیاً  الفاعلین أو الناشطین غیر األفراد تشجع المواقع هذه ألن وذلك أخرى،

من خالل  بین أعضاءها روح التفاعلیةالمشاركة واالتصال وتقویة  علىالجمعیات الخیریة 

   .على تكوین عالقات افتراضیة جدیدة تساعد الفاعلین فیه مقرات الكترونیة

 :االجابة عن التساؤل التالي لتحاول الدراسة هذه تأتي سبق ما وبناءا على

تشكیل المجتمع  هاما في أن یلعب دورا موقع التواصل االجتماعي الفیسبوككیف یمكن ل

  .نموذجاأناس الخیر مستغانم جمعیة المدني؟ 

  :فروض الدراسة/2

 :الرئیسیة الفرضیة

تساهم التطبیقات التي یتیحها موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك لمستخدمیه في تشكیل 

 .المجتمع المدني

 :الفروض الفرعیة

 یساعد الفیسبوك على تفعیل مشاركة أعضاء الجمعیات المدنیة -1

المدني ایجابي في توسیع النشاط ر موقع التشارك االجتماعي الفیسبوك دو ل -2

 .والترویج لها الخیریةللجمعیات 
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 :اختیار الموضوع دوافع/3

 ،الدراسة موضوع البحثجراء تتمثل في المبررات العلمیة إل ن لكل بحث علمي أسبابإ

لى معالجة هذا الموضوع كانت ضرورات حتمتها الموضوعیة العلمیة إدت بنا أوالدوافع التي 

 :یلي في ماسباب هم األألى الجوانب الذاتیة ویمكن حصر إضافة إ

 :الذاتیةسباب األ -3-1

تسمح لنا بزیادة إثراء سدراسته فإن هذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثیقا بمجال تخصصنا لذلك 

 ."دور الفیسبوك في تشكیل المجتمع المدني"وكذا قلة ما درس حول  ،معارفنا

 :الموضوعیةسباب األ -3-2

 .جدة الموضوع  -

موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك من انتشار واسع في الوطن العربي عامة ه ما حقق -

  .والجزائر خاصة

  .رصد التطورات الجدیدة في مجال اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعيالرغبة في  -
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 :الدراسة وأهدافهاأهمیة  /4

تكمن في كونها تسلط الضوء على  عدة اعتبارات نظریة وعملیة من همیتهاأستمد الدراسة ت 

 أین یل المجتمعات المدنیة في الجزائر،تشك ودوره في بوك موقع التواصل االجتماعي الفیس

مواقع لتشكل طفرة تحرریة ونوعیة، أثارت جدًال واسعًا بین المهتمین وصّناع ال هذه جاءت

، التأثیر في المجتمعاتعلى القرار، حول هذا النوع من أدوات االتصال الجماهیري، وقدرتها 

إذ تعد إحدى  ،كما أن هذه المواقع أصبحت تمثل مجاًال عامًا یتیح حیزًا أعلى من التفاعلیة

مستجدات تكنولوجیا الرأي العام في الحصول على المعلومات االلكترونیة المفیدة التي تخدم 

ثابتة ومتحركة  فائقة ورسوم وصور من مواد نصیة تتیحهالقضایا االجتماعیة والسیاسیة بما 

 ..وغیر ذلك

هذا باإلضافة الى قوة القضیة موضوع الدراسة وحداثتها، مما یقتضي تسلیط الضوء علیها 

 . وتوثیقها وفهمها، ثم استخالص النتائج منها

هداف لى مجموعة من األإسعى من خالل هذه الدراسة الوصول همیة نبناءا على هذه األ

 :همهاأ

ü  العلمي األكادیمي بالدرجة األولى كخطوة تمهیدیة لدراسات الحقة قد تقّدم البحث

 .إضافات جدیدة لرصید البشریة العلمي

ü  اإلّطالع على باقي الدراسات التحّكم في منهجیة البحوث والدراسات من خالل سعة

 .نكوفونیة واألنجلوفونیة والعربیة ومحاولة اإلسقاطالفر 

ü  قع التشارك االجتماعي الفیسبوك في تشكیل المجتمع معرفة الدور الذي یلعبه مو

 .المدني

ü یسبوك في الترویج لنشاطات الجمعیاتمعرفة الى اي مدى ساهمت تطبیقات الف. 

ü التعرف على الخدمات التي یوفرها موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك لمستخدمیه. 
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 :منهج الدراسة وأدواته/5

خاصة في العلوم ي بحث بصفة عامة یفرض على الباحث االستعانة بمنهج معین أن إ

ومنه فان خصوصیة بحثنا تدفع . لى نتائج علمیة وموضوعیةإالوصول  أجل من االجتماعیة

 .الوصفيالمنهج بستعانة لى االإبنا 

 :لى مفهوم المنهج وهوإن نتطرق أ یجب أوال المستخدمالمنهج لى إ وقبل التطرق

  .الطریقة التي یعتمد علیها الباحث في دراسته لموضوع ما" 

 .لى الغرض المطلوب خالل المصاعب والعقباتإالطریق الذي یؤدي  :نهأعلى  ویعرف

لى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من إالطریق المؤدي  :یضاأكما یعرف  

 )1(."لى نتیجة معلومةإالقواعد العامة تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل 

جملة الخطوات المنظمة التي على الباحث اتباعها في إطار االلتزام بتطبیق "عبارة عن  وهو

 .)2("قواعد معینة تمكنه من الوصول الى النتیجة المسطرة

محاولة الوصول الى " :نهالدراسة فیعرف على أالمعتمد في هذه  الوصفيأما المنهج 

ل الى فهم أفضل وأدق، والتفصیلیة لعناصر مشكلة أو ظاهرة ما للوصو  المعرفة الدقیقة

موضوع البحث لتفسیرها والوقوف على  توفیر البیانات والحقائق حولویهدف هذا المنهج الى 

 .من الواقع بحیث یصف الظاهرة بشكل أدق ویجعل الباحث قریباهذا )3("،داللتها

                                         

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، عمار بوحوش ومحمد محمود الذنبیات -1

.92 ص، 1995  

 .166 ، ص2002القاهرة، الفالح، ، مكتبة البحث العلمي إجرائاته ومناهجهأحمد مصطفى عمر،  -2

  .283 ، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  -3
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قف المختلفة المعبرة عن ظاهرة أو ابشرح وتفسیر األحداث والمو "كما یهتم هذا المنهج 

داث والوقائع وكذا محاولة مجموعة مهمة ومحاولة تحلیل الواقع الذي تدور علیه تلك األح

د الوصول الى استنتاجات منطقیة مفیدة، تفسیر االسباب الظاهریة لتلك األحداث، بقص

تساهم في حل المشكالت أو إزالة معوقات أو الغموض الذي یكتنف بعض الظواهر، من 

 )1(."أجل تطویر الواقع واستحداث أفكار ومعلومات ونماذج سلوك جدیدة

تصویر وتوثیق الوقائع والحقائق الجاریة ویهتم في "یستهدف هذا المنهج  وفي الوقت ذاته

افع مجال دراسة جمهور المتلقین بوصف حجم وتركیب هذا الجمهور وتصنیف الدو 

واالجتماعیة وكذلك االنماط السلوكیة ودرجاتها أو شدتها والحاجات والمعاییر الثقافیة 

لمن؟ أي جمهور : ومستویات االهتمام والتفضیل ویمثل الوصف في هذا اإلطار على السؤال

)2("المتلقین
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

، دار الوفاء، مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها في االعالم والعلوم السیاسیةمصطفى حمید الطائي، خیر میالد أبو بك،  -1

.95ص  االسكندریة،   

  .159، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، ص البحث العلمي في الدراسات االعالمیةمحمد عبد الحمید،  -2
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 :جمع البیانات أدوات/6

والتي یمكن اعتبارها كوسائل تسمح بجمع المعطیات من "فیما یخص ادوات البحث وتقنیاته 

أكثر  منباعتبارها  مقننةالالحرة غیر  على المقابلة في هذه الدراسة فقد اعتمدنا ،)1("الواقع

االستطالعیة، وذلك في المرحلة  االعتماد علیهاوتم  ،األدوات استخداما في البحث العلمي

بغرض وضع تصور عام حول موضوع الدراسة  أعضاء الجمعیةباستجواب مجموعة من 

وحتى نستوضح أكثر إمكانیة دراسة هذا الموضوع، من صعوبة وعراقیل تواجه البحث قبل 

 .الشروع فیه إضافة إلى جمیع المتغیرات المتعلقة بموضوع البحث

ضمن األدوات المیدانیة لجمع المعلومات من خالل االتصال  وقد صنفها أحد األساتذة

وسیلة أساسیة للحصول على كالمباشر بین الباحث والمبحوث باستخدام السؤال الشفهي 

 .البیانات الخاصة بالظاهرة المدروسة

ذلك الحوار المنظم الذي یجریه الباحث میدانیا للحصول على  ":وتبعا لذلك فإن المقابلة هي

ات من الحاملین لها في صدورهم بصورة فنیة مرنة وبمهارة كبیرة تجعل الطرف المعلوم

 )2(".المقابل یتعاون إیجابیا في تحقیق هذا الهدف العلمي

 

 

 

 

                                         

  .107، ص 2006 ،2الطبعة  ، الجزائر،، دار القصبةمنهجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیةموریس أنجرس،  -1

ص  ، 2013 الطبعة األولى، ، دار الورسم للنشر والتوزیع، الجزائر،العلمیة لبحوث االعالم واالتصالأحمد بن مرسي، األسس  -2

172-173.  
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 :مجتمع البحث/7

تعتبر مرحلة تحدید مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجیة في البحوث االجتماعیة وهي 

 .حیث یتوقف علیها إجراء البحث وتصمیمه وكفاءة نتائجه تتطلب من الباحث الدقة البالغة،

 .في والیة مستغانم "الخیریة" نا هذه هو أعضاء الجمعیات المدنیةومجتمع البحث في دراست

 :عینة الدراسة وطریقة اختیارها/8

نظرا لصعوبة القیام بدراسة شاملة لجمیع مفردات مجتمع البحث، قمنا باختیار أسلوب العینة، 

فقد تم اختیار " أعضاء جمعیة ناس الخیر بوالیة مستغانم"قتصار عینتنا على ال ونظرا

التي یقوم فیها الباحث باختیار مفرداتها :" العمدیة وهيغیر احتمالیة القصدیة أو  العینة

بل یقوم هو شخصیا باقتناء المفردات الممثلة أكثر  بطریقة تحكمیة ال مجال فیها للصدفة،

من غیرها لما یبحث عنه من معلومات وبیانات، وهذا إلدراكه المسبق ومعرفته الجیدة 

لمجتمع البحث ولعناصره الهامة التي تمثله تمثیال صحیحا وبالتالي ال یجد صعوبة في 

)1(."سحب مفرداتها بطریقة مباشرة
 

 .مفردة 15تتكون من  فقد اخترنا عینةوعلیه 

  

 

 

 

 

                                         

  .473ص ، مرجع سابق، تصاللبحث العلمي في علوم االعالم واال مناهج اأحمد بن مرسلي،  -1
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 :حدود الدراسة/9

تم اجراء الدراسة المیدانیة بالمقر الوالئي لجمعیة ناس الخیر المتواجدة : المجال المكاني -9-1

 .بمنطقة صالمندر والیة مستغانم

 :لقد تم اجراء الدراسة المیدانیة في فترتین هما: المجال الزمني -9-2

في هذه المدة بزیارات  قمنا حیث 2014فیفري  20الى  10من  :الفترة األولى -9-2-1

ها حیث والقائمین علی األعضاء الفاعلین فیهاذلك للتعرف أكثر على و  للجمعیة استطالعیة

 .هذا ما ساعدنا في الدراسةحصلنا على معطیات أولیة و 

جمع ب في هذه الفترة قمناو  2014ماي  14أفریل الى  10من : الفترة الثانیة -9-2-2

وذلك عن  في الجمعیة المنخرطینات بصورة نهائیة من المستجوبین و المعلومالمعطیات و 

 .المالحظة عن كثبطریق المقابلة و 

قمنا بتحدید بعض التعدادات الكمیة  اعضو  40تضم الجمعیة : المجال البشري -9-3

 :تيهي كاآللحصول على النتائج المرجوة و اء بعض المقابالت التي تساعدنا لإلجر 

40 100% 

15 %37.5 

 .أعضاء مكتب الجمعیة ومجموعة من األعضاء الجددتتمثل في و _ 
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 :المقاربة النظریة/10

تم االعتماد على نظریة االستخدامات واالشباعات لتحدید االغراض المتحققة من استخدام 

ألن الجمهور هو الذي  الفیسبوك، التواصل االجتماعي لشبكة" جمعیة ناس الخیر مستغانم"

حاجاته ولیست وسائل االتصال هي التي تستخدم تار الرسائل والمضمون الذي یشبع یخ

 .الجمهور أو األفراد

ویعتمد منظور االستخدامات واالشباعات على تحقیق ثالث أهداف رئیسیة، هي الكشف "

والتأكید على الفهم  عن كیفیة استخدام األفراد لوسائل االتصال والكشف عن دوافع االستخدام

هذا وتقدم شبكات التواصل . العمیق لعملیة االتصال من خالل النتائج التي یتم التوصل الیها

 .)1( "االجتماعي عدة اشباعات مثل اشباع المحتوى اإلشباع االجتماعي وٕاشباعات االتصال

في فترة سیادة االعتقاد في التأثیرات المتوسطة لوسائل اإلعالم ویعتبر "وقد نشأ هذا المدخل 

ماذا تفعل : هذا المدخل نقطة تحول هامة في تاریخ اإلعالم حیث تحول التساؤل الرئیس من

 ماذا یفعل الجمهور بوسائل االعالم؟: وسائل االعالم بالجمهور؟ إلى

أن الجمهور یختار وسیلة إعالمیة معینة أو  :ویقوم هذا المدخل على مقولة رئیسیة وهي

ویفترض أن أفراد الجمهور مدفعون بمؤثرات یة معینة إلشباع حاجة معینة لدیه، رسائل اعالم

نفسیة واجتماعیة الستخدام وسائل االعالم بغیة الحصول على نتائج یطلق علیها 

 )2(."االشباعات

على تقسیم "امات واالشباعات وقد صنفت الدراسات التي أجریت على مدخل االستخد

الى اشباعات الوسیلة والتي تنشأ من أداء الوسیلة مثل انشاء ملف شخصي  عاتااالشب

Profile  على مواقع التواصل االجتماعي لتخفیف االحساس بالتوتر والتخلص من الملل

                                         

  .177، ص 2003 الجزائر، ، دار الفجر للنشر والتوزیع،اإلتصال مفاهیمه وسائله،  دلیو فضیل-1

  .248، ص 1998ط، .، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، بـاالتصال ونظریاته المعاصرة، مكاوي السید وآخرون، عماد حسن -2
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والعزلة، واشباعات المضمون مثل إشباعات الحصول على المعلومات التي یحصل علیها 

، تكوین )1("مثل القدرة على التحدث مع اآلخرین: فرد من شبكة عالقاته االجتماعیةال

أي أن التواصل االفتراضي بین أعضاء  عالقات جدیدة وهو ما یمكن اسقاطه على دراستنا

أصبح یشكل في النهایة تواصال واقعیا بناءا كإشباع  الجمعیة واألعضاء الجدد كإستخدام

وبالتالي یمكن االشارة هنا الى كیفیة تجسید المعطى التواصلي الواقعي عبر معطیات 

 .افتراضیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

-1 Kayahara,J, and wellman, Searching for culture—high and low, Journal of computer- mediated 

communication,vol 12, Issue3.article 4, Retrieved december2, 2010 from : 

http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue3/Kayahara.html .  
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 :تحدید المصطلحات والمفاهیم االجرائیة/11

دراكها إجرائي لبعض المفاهیم التي البد من إ نظرا لطبیعة الدراسة نحتاج لتحدید اصطالحي و 

 :وهي كالتالي الظاهرةلفهم 

 :االعالم الجدید-11-1

مجموعة تكنولوجیات االتصال التي تولدت من التزاوج " :االعالم الجدید هو lesterبحسب 

 .)1("عالم، الطباعة والتصویر الفتوغرافي والصور والفیدیوالكمبیوتر والوسائل التقلیدیة لإلبین 

 :التعریف االجرائي-

االعالم الجدید یضم كافة تقنیات اإلتصال التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستهالك 

وتبادل المعلومات التي یحتاجها الفرد المستخدم في الوقت الذي یریده وبالشكل الذي یریده  

 .والتفاعل مع المستخدمین اآلخرین كائنًا من كانوا وأینما كانوا

 :مواقع التواصل االجتماعي -11-2

 عامة عامة أو شبه لمحة بناء التي تسمح لألفراد شبكة اإلنترنت علىالخدمات القائمة  هي"

 . )2("االتصال عملیة في یشتركون یحوي على قائمة من المستخدمین، عام في إطار نظام

 

                                         

  .31، ص 2008، ، دار الشروق، عمانید المفاهیم والوسائل والتطبیقات، االعالم الجدعباس مصطفى صادق -1
- 2 Nicole B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship , University of 

California-Berkeley , Department of Telecommunication, Information Studies, and Media Michigan 

State University ,  p02.  
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 التي اجتماعیة شبكات في والمشاركة بأنفسهم بالتعریفمواقع الكترونیة تسمح لألفراد  "هيو 

 .)1("اجتماعیة عالقات بإنشاء یقومون خاللها من

 :التعریف االجرائي-

التواصل في مجتمع افتراضي یعرفون فیه بأنفسهم  لألفرادهي مجموعة من المواقع التي تتیح 

بنشر عدد من المواضیع یقوم االفراد من خالل هذه المواقع  ، بحیثویتبادلون فیه االهتمام

تعلیقات من طرف المستخدمین الذین  ایستقبلو  حتى وغیرها من النشاطاتواآلراء والتوجهات 

 .ه الشبكات ویملكون روابط مشتركةینتمون لهذ

 :الفیسبوك-11-3

 dictionary of media and communications "یعرف قاموس االعالم واالتصال الفیسبوك"

 الصفحات نشر ویتیح 2004 عام أسس االجتماعي بالتواصل خاص موقع" أنه على

 اتسع لكنه والموظفین التدریس وهیئة الجامعة طالب لخدمة البدایة في وضع وقد الخاصة

 )2(.شخاصاأل كل لیشمل

 :جرائيالتعریف اال-

رك والتواصل مع لتشاهو الموقع الذي یتیح لهیئات المجتمع المدني العدید من التطبیقات ل

 .فیما بینهمتكوین عالقات من األشخاص وذلك بغرض  الكثیر

 

                                         

- 1 Xue Bai a and Oliver Yao, Facebook on campus: the use and friend formation in online social 

networks, College of Business and Economics, Lehigh University ,2010, (online) 

http://ssm.com/abstract=1535141 

-2 Marcel Danesi :Dictionary of media and communications, M.E. Sharpe, New York 2009, p117.  
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 :المدني المجتمع-11-4

 یشكل أو الدولة سلطة من یحد بدور تقوم التي والروابط والمنظمات المؤسسات" مجموعةهو 

 ومشاعر قیم عن تعبیرا أو قضیة أو لمصلحة خدمة المجتمع في والفرد السلطة بین عازال

نشاطاتها  خالل من اآلخرین واحترام بالتسامح ملتزمة وتكون األفراد، هؤالء بها یعتز

 )1(". االنسانیة المتنوعة

 :التعریف االجرائي -

 شخاص،لمكونة من مجموعة من األا المجتمع الذي یحوي العدید من الجمعیات الخیریة هو

تشكیل او توسیع بغرض  يمواقع التواصل االجتماعیستخدمون  تربطهم اهداف مشتركة

 .الجمعیات التي ینتمون الیهانطاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  .539 ص لبنان ط،.بـ العربیة، النهضة ،إدارة والدولیة والفلسفیة السیاسیة المصطلحات موسوعة الجاسور، الواحد عبد ناظم -1
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 :السابقة البحوث/12

ن یتعمق في قراءة كل ما أتحتم القواعد المسلم بها في مجال البحث العلمي على الباحث 

مكانیة التعرف على إلى إكتب عن موضوع بحثه الذي یتناوله بالدراسة وبالتالي یؤدي ذلك 

دواتها بسهولة ویسر ویمكنه عن طریق حصر الموضوعات والدراسات السابقة أالمشكالت و 

لیها الدراسات إن یدرك الحقائق والنظریات والتعمیمات والنتائج التي خلصت أعلى بحثه 

 .والبحوث السابقة في مجال تخصصه

ن أال إقبل الباحثین  موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك منفبالرغم من االهتمام بموضوع 

لذي نصیب في ذلك وهذا ا لم یكن له الدور الذي یلعبه في تشكیل المجتمع المدنيجانب 

 .عجعلنا نتناول مثل هذا الموضو 

 :ما الجهود السابقة التي لها عالقة بالدراسة من غیر الناحیة المراد دراستها فنذكر منهاأ 

استخدام مواقع الشبكات " :بعنوان مریم ناریمان نومارل: 01الدراسة رقم  -12-1

دراسة لعینة من مستخدمي الفیسبوك في -االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة

 )1(."الجزائر

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة في العالقات 

في الجزائر وقد تم االعتماد  االجتماعیة من خالل دراسة عینة من مستخدمي الفیسبوك

 .على أداة االستبیان لجمع البیانات من المبحوثین

افة احثة بطرح تساؤل رئیسي إضوللتوصل الى األهداف المراد الوصول الیها قامت الب

 :الى ثالث أسئلة فرعیة وهي كاآلتي

                                         

دراسة لعینة من -استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة إشراف جمال بن زروق، مریم ناریمان نومار، -1

.2012-2001، جامعة الحاج لخضر باتنة، تخصص االعالم وتكنولوجیا االعالم الحدیثة ماجستیر، رسالة ئرمستخدمي الفیسبوك في الجزا   
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 ما أثر الشبكات االجتماعیة على العالقات االجتماعیة؟: التساؤل الرئیسي

 :األسئلة الفرعیة

 ما هي عادات وأنماط استخدام موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك لدى الجزائریین؟ -1

 ماهي الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام الجزائریین لموقع الفیسبوك؟ -2

 كیف یؤثر استخدام الفیسبوك على العالقات االجتماعیة لدى الجزائریین؟ -3

ستخدم فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذي یهتم بشرح وتفیسر أما عن المنهج الم

 .األحداث والمواقف المختلفة المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة من الظواهر

بقبول وتجاوب الكثیر من  تحظىوقد توصلت الدراسة الى أن مواقع الشبكات االجتماعیة 

، سیما وأنها تتیح للمستخدم الناس وفي جمیع أنحاء العالم وتطرح العدید من القضایا

فضاءا آخر للتفاعل ضمن مجتمع افتراضي یقوم من خالله ببناء عالقات افتراضیة مع 

لواقع أو أشخاص یبادلونهم نفس أشخاص قد تجمعه بهم عالقات قرابة وصداقة في ا

هتمامات، ویعتبر الفیسبوك من أهم مواقع الشبكات االجتماعیة الذي تتلخص فكرته اإل

خر صدقاء الجدد وتبادل المعلومات وآكانیة التقاء األصدقاء القدامى وكذلك األفي ام

ضافة الى أن تأثیرات الموقع تتعدد وتختلف في العالقات باإلاألنباء والتطورات معهم، 

 .االجتماعیة

صدیق في  150من أفراد العینة لدیهم أقل من  % 64.15كما كشفت الدراسة أن 

صدیق، یتم اختیارهم على أساس عالقة  300لدیهم أكثر من  %20.57الفیسبوك و 

 31.23معرفي بنسبة ثم المستوى الثقافي وال) %38.68(القرابة والصداقة بالدرجة االولى

 .%21.20یلیه االهتمام المشترك  %
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ة بهویتهم الحقیقیة بنسب توصلت الدراسة أن أغلب المبحوثین یدخلون لموقع الفیسبوك اكم

ویستخدم هؤالء الهویة الحقیقیة حتى   %66.03بهویة مستعارة بنسبة و  "33.33 %

حتى یحظوا بثقة  %39.42فیما یستخدمها  %60.57یجدهم معارفهم بسهولة بنسبة 

 .المتفاعلین معهم

تتقدمها حاجة التواصل والتفاعل  ،یلبي الفیسبوك للمبحوثین العدید من الحاجاتوأخیرا - 

یلیها التنفیس والتعبیر بكل حریة وٕاشباع الفضول  %38.91مع اآلخرین بنسبة 

ثم الهروب من الواقع بنسبة  %26.35والحصول على معلومات بنفس النسبة 

08.37%.  

استخدام الشباب لمواقع " :بعنوان حمزة السید حمزة خلیلل: -02رقم  الدراسة -12-2

واالشباعات المتحققة المصریة  2011ینایر  25الشبكات االجتماعیة إلطالق ثورة 

 )1( ".منها دراسة میدانیة

وقد هدفت الدراسة الى رصد استخدامات الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة 

ینایر المصري والتعرف على االشباعات المتحققة  25للمشاركة االلكترونیة في ثورة 

 .لدیهم

 :وتمثلت المشكلة البحثیة في التساؤل الرئیسي التالي

استخدامات الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة على شبكة االنترنت  ما

 ینایر المصریة واالشباعات المتحققة منها؟ 25للمشاركة االلكترونیة في إطالق ثورة 

                                         

 2011ینایر  25استخدام الشباب لمواقع الشبكات االجتماعیة إلطالق ثورة حمزة السید حمزة خلیل، إشراف رفعت عارف الضبع،  -1

جامعة طنطا، كلیة التربیة النوعیة، ، في االعالم التربوي تخصص صحافة ماجستیررسالة ، المصریة واالشباعات المتحققة منها دراسة میدانیة

2012.   
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واعتمدت الدراسة على منهج المسح االعالمي وأسلوب المقارنة المنهجیة واستخدمت 

 .االستبیان كأداة لجمع البیانات

 :یلي وصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها مات وقد

 .أن معظم الشباب الجامعي یستخدم مواقع الشبكات االجتماعیة دائما -1

 أكثر مواقع الشبكات االجتماعیة استخداما بین الشباب الفیسبوك  -2

استخدم الشباب مواقع الشبكات االجتماعیة والمواقع االخباریة بشكل متوازن للمتابعة  -3

 .والمشاركة االلكترونیة في أحداث الثورة

أن معظم أفراد العینة شاركوا بشكل دائم في األنشطة االلكترونیة التي تتعلق بأحداث  -4

 .الثورة

كما توصلت الى أن الموضوعات السیاسیة هي أكثر الموضوعات التي یفضل  -5

 .الشباب مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعیة

شبكات التواصل  دور":بعنوان عبد اهللا ممدوح مبارك الرعودل :03الدراسة رقم  -12-3

االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفیین 

 )1(."األردنیین

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر 

 :من خالل األردنیینالسیاسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفیین 

الكشف عن دور شبكات التواصل االجتماعي في التهیئة والتحریض على -1

 .االحتجاجات

                                         

دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر من وجهة حلمي ساري، : شرفعبد اهللا ممدوح مبارك الرعود، إ -1

.2012-2011جامعة الشرق األوسط،  كلیة االعالم، ،تخصص إعالم ،ستیرجرسالة مانظر الصحفیین األردنیین،    
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الوقوف على دور شبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة والحجب والدعایة  -2

 .في االعالم الرسمي في البلدین

الرأي العام المحلي  التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثیر على -3

 .واإلقلیمي والدولي

الوقوف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثیر على وسائل االعالم  -4

 .التقلیدي

 االستبیانلتحلیلي باستخدام أداة ف تم استخدام المنهج الوصفي ااهداأل ولتحقیق هذه 

اسطة الطرق العلمیة ومن ثم تحلیل االستبیانات والتأكد من صدق األداة وثباتها بو 

 .المعروفة

 :عن أسئلة الدراسة التي هي كما یلي لإلجابةوتم استخدام التحلیل االحصائي المتقدم 

 :التساؤل الرئیسي

ما هو الدور الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس 

 ومصر من وجهة نظر الصحفیین األردنیین؟

 :سة الرئیس األسئلة الفرعیة التالیةویتفرع عن سؤال الدرا

ما دور شبكات التواصل االجتماعي في التهیئة والتحریض على االحتجاجات كشكل  -1

 من أشكال التغییر السیاسي في تونس ومصر؟

ما دور شبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة والحجب والدعایة في االعالم  -2

 السیاسي في تونس ومصر؟الرسمي كشكل من أشكال التغییر 

 واإلقلیميما دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثیر على الرأي العام المحلي  -3

 والدولي كشكل من أشكال التغییر السیاسي في تونس ومصر؟
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ما دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثیر على وسائل االعالم التقلیدیة كمصدر  -4

 التغییر السیاسي في تونس ومصر؟ لمن مصادر المعلومات حو 

في تقدیر المبحوثین ) à≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -5

 لدور شبكات التواصل االجتماعي نحو التغییر السیاسي في تونس ومصر؟

 :وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أهمها

المبحوثین لدور شبكات التواصل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر -1

النوع ( االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر وفقا للمتغیرات التالیة

الفترة  اإلعالمیةبرة الصحفیة، نوع المؤسسة العمر، المؤهل العلمي، الخ االجتماعي

 ).الزمنیة لعضویة الصحفي في النقابة

مبحوثین لدور شبكات التواصل توجد فروق ذات داللة احصائیة في تقدیر ال -2

االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر وفقا لمتغیر التخصص، وكانت 

 .الفروق لصالح تخصص اآلداب

 .وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصیات الهامة في هذا المجال

دور مواقع التواصل " :لحاتم سلیم العالونة بعنوان :04الدراسة رقم -12-4

 )1(:"االجتماعي في تحفیز المواطنین األردنیین على المشاركة في الحراك االجتماعي

 علــــى دور مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي، فــــي تحفیــــزوقــــد هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف 

باســــتخدام مــــنهج المســــح  ركة فــــي فعالیــــات الحــــراك الجمــــاهیري،المــــواطنین األردنیــــین للمشــــا

                                         

، دراسة میدانیة دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفیز المواطنین األردنیین على المشاركة في الحراك االجتماعيحاتم سلیم العالونة،  -1

، عمان، األردن، جامعة فیالدلفیا/ كلیة اآلداب ثقافة التغییر، : ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوانعلى النقابیین في إربد، 

2012.   
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مـن النقـابیین فـي مدینـة  مفـردة،) 296(بشقیه الوصفي والتحلیلـي، علـى عینـة بلغـت اإلعالمي 

 .إربد

 :الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة وقد سعت ھذه

 ن مواقع التواصل اإلجتماعي؟ین األردنییالنقابی أسباب استخدام هي ما  -1

 التي یستخدمها النقابیون األردنیون؟ ما مواقع التواصل اإلجتماعي  -2

 ؟ما أشكال تواصل النقابیین مع اآلخرین عبر مواقع التواصل االجتماعي  -3

 عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ ة النقابیین في الحراك الجماهیري،ما مدى مشارك  -4

یري التــي یســتخدمها النقــابیون فــي المشــاركة بموضــوعات الحــراك الجمــاه األســالیبمــا - 5

 عبر مواقع التواصل اإلجتماعي؟

ـــق بن یالنقـــابی مشـــاركةمـــا دوافـــع - 6 موضـــوعات الحـــراك الجمـــاهیري مـــن خـــالل فیمـــا یتعل

 مواقع التواصل اإلجتماعي؟استخدامهم ل

فیمـا یتعلـق بـالحراك  بالنسـبة للنقـابیین، ما الدور الذي لعبته مواقع التواصل اإلجتمـاعي  -7

 الجماهیري؟

الدور الذي قامت به مواقـع التواصـل االجتمـاعي خـالل الحـراك الجمـاهیري األردنـي  ما- 8

  بشكل عام من وجهة نظر النقابیین؟

ما مدى اعتماد النقابیین األردنیین على مواقع التواصل اإلجتماعي فیما یتعلق بالحراك   -9

 الجماهیري؟

المشـــــاركة فـــــي الحـــــراك هـــــل توجـــــد عالقـــــة بـــــین الســـــمات الدیموغرافیـــــة للمبحـــــوثین و - 10

 الجماهیري؟
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 :وكان من أبرز النتائج التي توّصـلت إلیها هذه الدراسة

مـــنهم %) 24،3(و  ســـتخدمون مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي،مـــن النقـــابیین ی%) 74،7( أن -

 .یستخدمونها ألنها تتیح الفرصة للتعبیر عن اآلراء بحریة

وأن دوافـع  یستخدمون تـویتر،%) 27،1(و ن النقابیین یستخدمون الفیسبوكم%) 50،6(أن  -

وتتـیح  ،%)28،5(استخداماتهم لهذه المواقع تتمثل بأنها تسمح بالتواصل مـع األصـدقاء بنسـبة 

 %).21،8(الفرصة للتعبیر  عن  اآلراء بحریة مطلقة بنسبة 

فــي الحــراك ) دائمــًا وأحیانــًا ونــادراً (مــن النقــابیین یشــاركون  %) 56،6(بینــت النتــائج أن  -

مــــن خـــالل  مواقــــع  جراء اإلصــــالح والتغییـــر فـــي األردن،الجمـــاهیري الـــذي یطالــــب بـــإ

 .التواصل االجتماعي

التـــي  ،تصـــدرت المطالبـــة بإصـــالحات دســـتوریة قائمـــة موضـــوعات الحـــراك الجمـــاهیري -

وحصـــــلت علـــــى مـــــا نســـــبته  بیون عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاع،یشـــــارك بهـــــا النقـــــا

 %).14،1(ت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة بنسبة تلتها المطالبة بإصالحا ،14،4%(

ـــة إحصـــائیة بـــین الســـمات الدیموغرافیـــة  - أوضـــحت النتـــائج عـــدم وجـــود عالقـــة ذات دالل

 .للنقابیین وبین المشاركة في الحراك الجماهیري عبر مواقع التواصل االجتماعي
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 :حدود االستفادة من الدراسات السابقة

لقد استهدفنا من مراجعة الدراسات السابقة رصد الجوانب التي نرى أنها في حاجة الى 

، إال أننا یمكن موضوع بحثناالسابقة عن  اختالف الدراساتوعلى الرغم من  ،ستكمالإلا

 :یلي والتي یمكن حصرها فیما هارصد أوجه االستفادة العلمیة من

ام لما یجب أن تكون علیه الدراسة ساعدت الدراسات السابقة في وضع االطار الع -1

 .وما یمكن أن تضیفه

 .االستفادة من نتائج الدراسات في اختیار المنهج المناسب لتناول موضوع البحث -2

لتي من شأنها واألجنبیة ا ةعلى معرفة أهم المراجع العربی السابقة ساعدت الدراسات -3

 .إثراء محتوى دراستنا

ماعي قع التواصل االجتاتناول استخدام مو مداخل التي تم من خاللها مع تعدد ال -4

تحدید النظریة التي سوف نعتمد علیها في دراستنا  استطعنا في ضوء هذه الدراسات

أكثر المداخل النظریة مالءمة في  اباعتباره اإلستخدامات واإلشباعاتوهي نظریة 

یل شبكات التواصل االجتماعي وتشك تحلیل وتفسیر العالقة بین الدور الذي تلعبه

 .المجتمع المدني

 

 



 

 

 

 

 المدخل التنظیري
 

 



 

 

التطبیقيالمدخل   
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 :تحلیل بیانات المقابلة -2

 :كالتالي سماتهم، وكانت 40ا من أصل عضو  15لقد شملت عینة الدراسة على 

المستوى  السن الجنس رقم المبحوث

 التعلیمي

 الجمعیةالعضویة في  المهنة

 االمین العام متصرف جامعي 29 ذكر 1

 رئیس الجمعیة / جامعي 27 ذكر 2

 نائب االمین العام متصرف جامعي 26 ذكر 3

 عضو نشط عون ادارة جامعي 26 أنثى 4

 عضو نشط / جامعي 26 أنثى 5

 عضو جدید مذیع جامعي 29 ذكر 6

 عضو جدید / جامعي 23 أنثى 7

 جدید عضو / ثانوي 24 ذكر 8

 عضو نشط اداري جامعي 25 أنثى 9

 عضو جدید رئیس مصلحة جامعي 28 ذكر 10

 عضو جدید / جامعي 23 ذكر 11

 عضو جدید اداري جامعي 26 ذكر 12

 عضو نشط متصرف جامعي 24 ذكر 13

 عضو نشط اداري جامعي 26 ذكر 14

 عضو نشط / جامعي 24 ذكر 15

 العامة للمبحوثین جدول یوضح السمات
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 :نالحظ من خالل جدول السمات العامة للمبحوثین مایلي

 :إناث ویرجع ذلك الى 4مبحوثین ذكور و 11بالنسبة للجنس نجد  :الجنس

 .ل التطوعیة تحتاج الى جهد كبیر لن تقدر المرأة بالقیام بهأن أغلب األعما -

نساء  4 ـعضو معظمهم رجال وبالتالي اختیارنا ل 40الجمعیة تحوي على  أنو  -

 .فقط نظرا لقلة عددهم

سنة  29الى  25مالحظ أن أغلب المبحوثین كانوا شباب یترواح سنهم بین ال :السن

 :سبة الشباب في عینتنا الى عاملینویرجع ارتفاع ن) مبحوثین 10(

 المجتمع الجزائري الذي یشكل فیه الشباب األغلبیة طبیعة -

 مبدأ جمعیة ناس الخیر هو اإلبقاء على الطابع الشباني  -

من  أن أعضاء الجمعیة مقسمین تقسیما إداریاما یالحظ في هذه النقطة : العضویة

آخر عضو فیها ولإلشارة باالعلى الى االسفل كل ووظیفته بدءا من رئیس الجمعیة انتهاءا 

فقط فإن لیس كل االعضاء یحملون عضویة أو مهمة محددة في المكتب الوالئي وٕانما هم 

 . أعضاء متعاطفین فقط غایتهم العمل لوجه اهللا تعالى

خالل الجدول تبین لنا تنوع في مهن المبحوثین بحیث نجد معظمهم من  :المهنة

هم ما هو متصرف اداري ومنهم ما هو رئیس یشغلون مناصب في االدارات المتخصصة فمن

 .وبالتالي فإن هذا حافز في عملیة التسییر الجاد والجید للجمعیةومنهم ما هو مذیع  مصلحة

والمتبین لنا من خالل جدول السمات العامة أن هناك ثراء وتنوع : المستوى التعلیمي

بعد التدرج حیث شملت  ما في المستویات التعلیمیة لمبحوثینا سواء في دراسات التدرج أو

ویرجع هذا الثراء الى  شهادات تدرج 4ستیر والماستر وشهادات مابین الماج 7هذه األخیرة 
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هكذا كوادر متخصصة إضافة الى السیاسة المنتهجة من  مثل حاجة ادارة العمل الخیري الى

  .ستقطاب الشباب ذو المستوى العاليطرف الجمعیة في ا
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 :أسئلة المقابلة تحلیل

في البدایة كان الحدیث عن المعلومات الرئیسیة للجمعیة، مع التركیز على الصفحة 

المتواجدة على موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك وكذا عدد المعجبین بها والمتابعین لها 

 4متابع و 400معجب وأكثر من  4000المسؤولین علیها فكان عدد المعجبین أكثر من و 

 .یدیرون الصفحة بالتناوب مدیرین

 یس بوك وتفعیل مشاركة أعضاء الجمعیات المدنیةالف :المحور الثاني

وكذا األسباب لقد وقع تركیزنا في هذا المحور على تكنولوجیات االتصال الحدیثة 

كموقع اجتماعي حقق الصدارة على  كما كان التركیز نفسه على الفیسبوكذلك  الكامنة وراء

 .المستوى العالمي والعربي

 هاالستخدامما هي تكنولوجیات االتصال الحدیثة التي تلجأون  :1السؤال رقم 

 ولماذا؟

الستخدامها  لقد أجمع أغلب المبحوثین على أن التكنولوجیات الحدیثة التي یلجأون

 ألقت بظالل تأثیرها علىتتمثل في االنترنت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي التي 

، حیاة األفراد خصوصا الشباب منهم مختلف جوانب الحیاة االجتماعیة وبطریقة جوهریة في

روح التفاعلیة بینهم من خالل مقرات الكترونیة، من المشاركة واالتصال وتقویة  أین مكنتهم

وبنى تنظیمیة اجتماعیة جدیدة وشكلت ما یعرف بالمجتمع  افضال عن أنها أفرزت أسسهذا 

سنة لدیه مستوى جامعي  29الذي یبلغ من العمر  1حیث صرح المبحوث رقم  المدني

نلجأ كثیرا الى االنترنت وبدرجة أكبر الشبكات االجتماعیة وباألخص الفیسبوك :" بالتالي

لكل ما یتم  إلى وسائل للتجنید والتعبئة بین األفراد التواصلللتعارف و  ةتحول من أدا الذي

 ".االعالن علیه
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 :التحلیل

كانت وسائل اإلعالم ما یمكن مالحظته من خالل إجابات المبحوثین أنه في وقت مضى 

التقلیدیة من صحف ومجالت وٕاذاعة وتلفزیون هي محور الوسائل االتصالیة واإلعالمیة 

 االمجتمعیة التي یتم استخدامها للوصول إلى الجماهیر وٕایصال الرسائل المختلفة إلیهم سواءً 

 .اجتماعیًا أو تجاریًا أو غیر ذلك ،مل طابعًا سیاسیاً كانت تلك الرسائل تح

إال أن وسائل اإلعالم الجدید  الوسائلوبالرغم من أهمیة الدور الذي كانت تقوم به تلك 

أعادت تشكیل خارطة العمل االتصالي واإلعالمي في المجتمعات المعاصرة بما تحمله من 

وأصبح بإمكان األفراد  ،خصائص كعالمیة االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة

 .مخاطبة الجمیع مباشرة وبتكلفة معقولة اتوالجمعی والمؤسسات

مهارات إدارة العمل "االستاذ أحمد الكردي في كتابه "وهو االمر نفسه الذي تحدث عنه 

 كافة طرحكان له الفضل في  االتصال تكنولوجیاوالمتمثل في أن استخدام " الخیري

 وأسس عالمیة اتصاالت على بناءاً  ومناقشتها وفحصها المستویات مختلف على القضایا

 المجتمع منظمات تعیشها التي المناخیة التحوالت مع واتساقاً  وموضوعیة علمیة أكثر

 الخیریة األعمال ومنظمات المؤسسات كیانات وتحسین وتطویر والعالمیة المحلیة المدني

 وفكر ثقافة على االطالع خالل من العالمیة التیارات مقابلة على قدرتها ودعم

 قاعدة ودعم المعلومات تلقي وقنوات مصادر واستكشاف والحكومات والدول المجتمعات

 )1(."دارة الخیرفي إ القرارات اتخاذ فرص وتحسین البیانات

ا عالقة ما هي األسباب الداعیة إلى فتح هاته الصفحة؟ وهل له: 2السؤال رقم 

 ؟بسهولة استخدام الفیسبوك

                                         

.45ص  ،2011،، مؤسسة الهادي للطباعة والنشر، القاهرة، مصرمهارات إدارة العمل الخیريأحمد،  كردي - 1
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على أن االسباب الداعیة لفتح صفحة تحمل اسم ناس الخیر أكد معظم المبحوثین 

، ماي tweeterمستغانم بموقع التشارك االجتماعي الفیسبوك على غرار التویتر

في وغیرها من المواقع االجتماعیة تكمن في كونه یملك قدرة فائقة   myspaceسبیس

لى انه یحوي على إضافة ا الرسائل النصیة ومقاطع الفیدیوإیصال األخبار السریعة و 

یبلغ من الذي  2تطبیقات سهلة االستعمال وهو االمر نفسه الذي صرح به المبحوث رقم 

جامعي والمتمثل في رئیس جمعیة ناس الخیر حیث جمع لنا سنة ذو مستوى  27العمر 

 :االسباب التالیة

العالقات وهو الصفحة الرئیسیة إلدارة  عن طریقه شكلناكبیر  االقبالالفیسبوك فیه "

هذا ویرجع البعض  ،"فتح صفحة فیهجد سهلة یمكن ألي شخص  تطبیقات الفیسبوك" "الخیر

اآلخر العوامل التي لها عالقة بفتح هذه الصفحة الى أن نسبة المستخدمین لهذا الموقع في 

 3ا صرح به المبحوث رقم الجزائر قد بلغت عددا هائال لذلك وجب علینا االبحار فیه وهو م

االسباب التي " سنة مستوى جامعي والمتمثل في السكرتیر على أن 27الذي یبلغ من العمر 

لشباب مقارنة مع دفعتنا لفتح صفحة في الفیسبوك تكمن في أنه لدیه اقبال كبیر خاصة ا

 ".المواقع األخرى

 :التحلیل

ام جملها تصب في سهولة االستخدالتي كانت في مما یالحظ من خالل إجابات المبحوثین 

دفعت الجمیع  وكذا مجموع الخصائص التي یمتاز بها تهر اوالتطبیقات المتاحة من قبل إد

التي  هذه الوسائل الجدیدةأفرادًا وشركات ومنظمات غیر ربحیة وحكومات إلى القفز على 

استطاعت خالل فترة زمنیة قصیرة إحداث الكثیر من التأثیرات المذهلة على المستویات 

السیاسیة والتجاریة واالجتماعیة والتقنیة، حیث برزت شبكات التواصل االجتماعي مثل 

فیسبوك وتویتر والمدونات ویوتیوب وغیرها إضافة إلى االنتشار الكبیر للهواتف الذكیة مثل 
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 Ipad وكذلك األجهزة اللوحیة مثل اآلي باد Black Berry وبالك بیريIphon فون اآلي 

 . والتي كان لها تأثیرات كبیرة ال یمكن تجاهلها  Galaxie tabوجالكسي تاب

كم كان عدد أعضاء الجمعیة قبل فتح هذه الصفحة؟ وهل زاد  :3السؤال رقم 

 عددهم بعد إنشائها؟

في نفس االطار والتي تكمن في كون  كانت االجابات على هذا السؤال تصب

الفیسبوك كان له دور كبیر في تشكیل عالقات جدیدة مع أعضاء جدد وأن أغلبهم انضموا 

الذي یبلغ من العمر  5الى الجمعیة عن طریق الفیسبوك وهو االمر الذي أكده المبحوث رقم 

:" ؤال في قولهسنة المستوى جامعي وهو عضو نشط في الجمعیة لإلجابة على هذا الس 26

في البدایة كان عدد االعضاء ال یتجاوز االثنین او الثالثة فقط واآلن بعد مرور وقت لیس 

بطویل من فتح الصفحة الرسمیة لناس الخیر مستغانم في الموقع االجتماعي الفیسبوك زاد 

 عدد االعضاء وتجاوز الثالثین والفضل یعود الیه طبعا وأنا شخصیا انضممت للجمعیة بعد

مشاهدتي للمنشورات التي توضع في الصفحة واتصلت بهم وكان االستقبال بالترحیب وها انا 

 ".معهم اآلن

 :التحلیل

كان وال یزال له الفضل  المالحظ من خالل إجابات المبحوثین على أن الفیسبوك

الكبیر في تكوین عالقات جدیدة ووطیدة مع أشخاص فاعلین في المیدان وزیادة عدد اعضاء 

فیسبوك هو حركة الالجمعیة لذلك نجد المخترع الصغیر مارك زوكربیرج یصرح على أن 

ولیس مجرد أداة أو وسیلة للتواصل، وأنه سوف یزیح   Social Mouvementاجتماعیة 

یسیطر على كل نواحي النشاط البشري على الشبكة و  ید االلكتروني ویحل محله،لبر ا

وأنه موقع یتیح لألفراد العادیین " دلیل سكان العالم"یوصف بكونه  هوبالتالي فإن. العنكبوتیة

أن یصنعوا من أنفسهم كیان عام من خالل اإلدالء والمشاركة بما یریدون من معلومات حول 
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م ومشاعرهم وصورهم الشخصیة ولقطات الفیدیو الخاصة بهم، ولذلك فإن أنفسهم واهتماماته

 .الهدف من هذا االختراع هو جعل العالم مكانًا أكثر انفتاحاً 

والقیام  هل ساعدكم الفیسبوك على تفعیل مشاركة أعضاء الجمعیة؟ :4السؤال رقم 

 بالمزید بالمبادرات؟

اعد وبشكل كبیر على تفعیل إن معظم المبحوثین أجمعوا على أن الفیسبوك س

مشاركة أعضاء الجمعیة حیث زاد حماسهم في تقدیم الكثیر من االقتراحات والمبادرات نتیجة 

والمتمثل في األمین  1حیث أجابنا المبحوث رقم نجاح نشاطاتهم المعلن عنها في الفیسبوك 

مشاركة أعضاء  أكید یساعد بدرجة كبیرة جدا بمعنى زیادة تفعیل:"العام للجمعیة قائال

 a étaitالجمعیة مرهون بقدرة الفیسبوك ودوره في انجاح نشاطاتنا ألن البدایة أصال 

organisée par face donc le face book c’est un élément principale  

 ".للعمل الجمعوي

 :الترجمة

مشاركة أعضاء الجمعیة مرهون  أكید یساعد بدرجة كبیرة جدا بمعنى زیادة تفعیل "

بقدرة الفیسبوك ودوره في انجاح نشاطاتنا ألن البدایة أصال كانت منظمة من قبله وبالتالي 

 ". فإنه العنصر االساسي للعمل الجمعوي

 :التحلیل

یمكننا أن نلخص اجابات المبحوثین على هذا السؤال في نقطة واحدة والتي تكمن في 
العالمیة، ورائد التواصل  على الشبكة االجتماعیة من أشهر المواقعواحد أن الفیسبوك أصبح 

في  حقیقي بداع وبالتالي هو بهذا قد خلق جوواإل افتراضي للتعبیر اوأصبح منبر  االجتماعي،
فرة لدى اإلنسان ویوجهها للبناء واإلبداع في اتفعیل الطاقات المتو  قائم على  عالم افتراضي

ل الجدید من قیم وسلوك، وزیادة مجاالت المعرفة للجمهور، تطویر القدیم وٕاحال"إطار 
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بین األفراد عن  ن االتصالإوازدیاد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم للتغییر، وبهذا ف

تقدیم شكل الواقع، واستیعاب بل له دور مهم، لیس في بَث معلومات،  طریق هذا الموقع

 .)1("األحداث السیاق االجتماعي والسیاسي الذي توضع فیه

ما طبیعة المنشورات التي توضع في صفحتكم؟ هل یتفاعل : 5السؤال رقم 

 الجمهور معها؟ وما طبیعة هذا التفاعل؟

معرفة مدى تفاعل الجمهور المعجب بالصفحة تمحور سؤالنا عن طبیعة في إطار 

المنشورات التي توضع فیها وما اذا كان یتفاعل الجمهور معها وما طبیعة هذا التفاعل وعلى 

حسب االجابات التي تحصلنا علیها وجدنا أن المنشورات التي توضع في الصفحة الرسمیة 

سب االحداث المعلن علیها إال أن األمر ال یقتصر للجمعیة تختلف من زمن آلخر بمعنى ح

فقط على إعالنات النشاطات التي تقوم بها الجمعیة وٕانما زیادة على ذلك نجد االحادیث 

النبویة واآلیات القرآنیة، االقوال والحكم التي تدعو الى تعزیز العمل التطوعي، مسابقات 

سنة ذو مستوى  26ي یبلغ من العمر الذ 5المبحوث رقم  به  ثقافیة وغیرها وهو ما صرح

المنشورات :" جامعي عضو نشط في الجمعیة حینما أجاب على هذا السؤال قائال في ذلك

نضع أیضا المنشورات الدینیة،  وٕانماالتي توضع ال تكمن فقط في نشاطات الجمعیة 

 les journée sensibiliséاالحادیث النبویة، أیام الجمعة لها أیضا منشورات خاصة بها، 

وعلى نفس " ، ومختلف صور التعاون والتآزر بین أفراد المجتمعبمعنى االیام التحسیسیة

 سنة مستوى جامعي وهو عضو نشط 25من العمر  البالغ 9السؤال یجیبنا المبحوث رقم 

في الجمعیة مضیفا بذلك منشورات أخرى یضعها مدیري الصفحة تتلخص في مجملها  أیضا

لصفحة االعالنات التي تخص والیة مستغانم، اعالنات ناس الخیر یوضع في ا:"في ما یلي

لوالیات أخرى، كل ما هو ایجابي یمس العمل الخیري التطوعي، اعالنات التبرع لألشخاص 

 ." المعوزین وغیرها

                                         
. 21ص، 2005، بیروت ، دار النھضة العربیة،االتصال والدیمقراطیة مي عبد هللا، )1(  
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وبغرض االجابة عن ما إذا كان هناك تفاعل الجمهور الخارجي مع المنشورات التي 

الذي  2هذا التفاعل یجیبنا في هذا الصدد المبحوث رقم یعلن عنها في الصفحة وطبیعة 

نعم :" سنة ذو المستوى الجامعي والمتمثل في رئیس الجمعیة قائال 27یبلغ من العمر 

یتفاعل الجمهور المعجب مع منشوراتنا ویتقاسمونها مع زمالئهم عن طریق خاصیة التشارك 

الجمعیة لمدى أكبر، والبدایة تكون التي یتیحها الموقع وبالتالي تتوسع االفكار ونطاق 

 ".باإلعجاب بالصفحة ثم االنخراط في الجمعیة

 :التحلیل

 وما یتمیز به من خصائص یظهر جلیا من خالل اجابات المبحوثین بأن الفیسبوك 

جعلت بإمكان أي شخص لدیه ارتباط باإلنترنت أن یصبح ناشرًا وأن یوصل رسالته إلى 

مناقشة أي قلیلة وتأثیر كبیر، هذا ویمكن ألي عضو في الفیسبوك جمیع أنحاء العالم بتكلفة 

مع عدد غیر محدود من المستخدمین اآلخرین في أنحاء متفرقة  بالهموضوع یخطر على 

 عالوة على أنه أصبح جزءا أساسیا من استراتیجیات االتصال بین األفراد، وهو ما من العالم

 ماساشوستس بجامعة التسویقیة دراساتال مركز أجراهاتوصلت الیه الدراسة التي 

 في الربحیة غیر المنظمات في االجتماعي التواصل شبكات استخدامات حول )1(دارتماوث

 استراتیجیات من أساسیاً  جزءاً  أصبحت الشبكات تلك أن إلى األمریكیة المتحدة الوالیات

 الربحیة غیر المنظمات كبرى أن إلى أشارت الدراسة .ةالخیری المنظمات لتلك االتصال

 حیث من التعلیمیة المؤسسات على وكذلك التجاریة المنظمات على تفوقها واصلت األمریكیة

 للوصول شیقة جدیدة وسائل وتوظیف إیجاد من تمكنت أنها حیث بها الناس ومعرفة إدراك

 الخیریة المنظمات من ٪89 أن كما توصلت الى والمتبرعین المانحین وجیوب قلوب إلى

 .والمتمثل في الفیسبوك االجتماعیة الشبكات أشكال من شكالً  تستخدم

                                         
-1 National School Boards Association. Researeh and Guidelines on Online Social  - And Educational - 

Netwarking. www.socialnetwarking.procon.org 20/05/2014 االسترجاع تاریخ   
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 :الفایس بوك وتوسیع النشاط المدني للجمعیات األهلیة: المحور الثالث

سنتعرض في هذا المحور للموقع التشاركي الفیسبوك وتوسیع النشاط المدني للجمعیات 

ها معرفة كیف یتواصل والتي أردنا من خالل غانمجمعیة ناس الخیر مست خیریة وباألخصال

ة فیما بینهم، وما إذاك كان للموقع دور ایجابي في الترویج للنشاطات التي أعضاء الجمعی

 .تقوم بها الجمعیة

 هل كان للفیسبوك دور ایجابي في الترویج لنشاطات الجمعیة؟: 1السؤال رقم 

ول الدور الذي تلعبه الصفحة كان یتمحور ح رفي هذا المحو أول سؤال انطلقنا منه 

ة على موقع التشارك االجتماعي الفیسبوك في الترویج لنشاطات الجمعیة وقد أجمع دالموجو 

وجود هذا وبالتالي  التقلیدیة غیر كافیة للترویج لنشاطاتهم الوسائلعلى أن  معظم المبحوثین

والمتمثل في االمین العام  1الموقع یمثل لهم الكثیر وفي هذا الصدد یجیبنا المبحوث رقم 

لو لم یكن لدینا صفحة في الفیسبوك لما استطعنا أن نحقق هذا :" یلي قائال في ذلك ما

من نجاح نشاطاتنا تعود   %99النجاح الباهر منذ فتح الصفحة الى یومنا هذا وبالتالي 

یسبوك دور أكید للف:" فكانت اجابته عن هذا السؤال كالتالي 2أما المبحوث رقم " للفیسبوك

في الفیسبوك النشاط نتاعنا  affichageكبیر في الترویج لنشاطاتنا وكون ما ندیروش 

ینجم أي واحد یشوف  donc یحبس وبالتالي الفیس هو كل شیئ فیه الصغیر والكبیر 

ویروح یخبر والدیه والزمالء عن أن هناك نشاط مثال تكریم  la pageاالعالن تاعنا في 

مقبرة وغیرها من النشاطات ویكون بالوقت حملة التبرع بالدم أو تنظیف أعوان النظافة أو 

عنده صدى كبیر   doncهاذاك  l’événementوالمكان وكل المعلومات التي تخص 

 ".والمدى تاعه طویل وهذا بفضل التفاعل طبعا
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 :الترجمة

وان لم نقم باإلعالن عن نشاط معین أكید للفیسبوك دور كبیر في الترویج لنشاطاتنا "

في الفیسبوك یتوقف ذلك النشاط حتما وبالتالي الفیسبوك هو كل شیئ نجد فیه الكبیر 

والصغیر بمعنى أي شخص یمكن له االطالع على اعالناتنا في الصفحة ویخبر بذلك والدیه 

رع بالدم أو أو حملة التب النظافةوزمالئه عن وجود نشاط متمثل مثال في تكریم أعوان 

تنظیف مقبرة وبالوقت والمكان وكل ما یخص ذلك الحدث وبالتالي للفیسبوك صدى ومداه 

 ".طویل وهذا بفضل التفاعل طبعا

 :التحلیل

على هذا السؤال أن للفیسبوك القدرة الفائقة  المبحوثین جاباتإ ما یالحظ من خالل

خلق جو من التواصل في  ههدفعلى ایصال المعلومة في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة 

مناطق ودول مختلفة على موقع مجتمع افتراضي تقني یجمع مجموعة من األشخاص من 

 هذه الخاصیة استفادت منها وتتفق لغتهم التقنیة تختلف وجهاتهم ومستویاتهم  واحد

المنظمات الخیریة في أداء أعمالها للوصول إلى المانحین والمستفیدین في نفس الوقت 

 .بأنشطتها وغیر ذلكوالتعریف 

هل من خالل الفیسبوك أمكنكم تشكیل عالقات جدیدة مع أشخاص  :2السؤال رقم 

 فاعلین في المیدان؟

في تشكیل عالقات جدیدة مع  عما إذا ساهم الفیسبوكحاولنا في هذه النقطة أن نركز 

أشخاص هم االن من االعضاء النشطین الفاعلین في المیدان حیث كانت أغلب االجابات 

تصف في أن هذا الموقع رغم سلبیاته بالنسبة لألفراد العادیین كاإلدمان مثال إال أن 

د المنظمات والجمعیات واألحزاب أو بشكل عام معظم هیئات ومؤسسات المجتمع المدني ق

استفادت وبشكل كبیر من هذا الموقع لما یحویه من خصائص ممیزة مثل علبة الدردشة التي 
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والذین من شأنها أن تتیح للمستخدم ربط عالقات بینه وبین العدید من األصدقاء االفتراضیین 

بطبیعة الحال :"في قوله 1تحولوا فیما بعد الى أصدقاء حقیقیین وهنا یجیب المبحوث رقم 

قات جدیدة مع االفراد العادیین، السلطات المحلیة، الجمعیات الخیریة ومع شكلنا عال

التنظیمات ألن الخاصیة الجمیلة في الفیسبوك تكمن في سرعة وسهولة الوصول الى 

أشخاص أو اطارات كان یصحب أو من المستحیل الحدیث معهم لیأتي هذا الموقع ویجعل 

 " .من الصعب سهال

بزاف أشخاص دخلو معانا :" مصرحا 4ا المبحوث رقم وعلى نفس السؤال یجیبن

ماكناش نعرفوهم تعرفنا علیهم عن طریق الصفحة تاعنا في الفیسبوك وعن طریق أیضا 

 donc ils y avais plusieursوراهم ناشطین دروك  ajouté mes amisخاصیة 

Person presque la majorité des membres c grâce au face book." 

 :الترجمة

الكثیر من األشخاص انظموا الینا لم نكن نعرفهم من قبل تعرفنا علیهم من خالل "

ن هم ناشطین ریق أیضا خاصیة إضافة أصدقاء واآلصفحتنا الموجودة على الموقع وعن ط

معنا وبالتالي هناك العدید من األشخاص وتقریبا معظم أعضاء الجمعیة انضموا عن طریق 

 ."الفیسبوك

 :التحلیل

 اجتماعي موقعهو  إجابات المبحوثین أن الفیسبوكما یمكن استنتاجه من خالل 

یمكنهم من تبادل المعلومات  المستخدمینتكوین عالقات بین  ویساهم في یساعد محض
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 ومكان كل هذا یتم في عالم التعلیقاتو والملفات والصور الشخصیة ومقاطع الفیدیو 

 .یقطع حاجز الزمن *افتراضي

إمكانیة تكوین عالقات شخصیة مع المستخدمین اآلخرین الذین یقومون بالدخول  هذا ویتیح

 .على تلك الصفحة الشخصیة

ماهي الممیزات التي ترونها في هذا الموقع على غرار باقي المواقع  :3السؤال رقم 

 االجتماعیة مثل التویتر وغیرها؟

وثین على أن أغلب المبح من خالل إجابات المتحصل علیها في ما یخص هذا السؤال أجمع

الفیسبوك على غرار باقي المواقع االجتماعیة االخرى هي  االجتماعي موقعللالمیزة الرئیسیة 

عضاء من تبادل المصالح التفاعل بین األفرصة خاصیة التشارك التي تمنح للمستخدم 

اء جر إ موضوع معین ونشر المعلومات عنه و للحدیث حول  واسعةالمشتركة وتوفیر مساحة 

على الرسائل المنشورة من  مكانیة اطالع الكلإلى إضافة إلصلة به مناقشات عامة وثیقة ا

وهو األمر الذي أكده  ل وجهات النظر والنقاشصدقاء واستخدام الروابط في تبادقبل األ

في  المیزة األكثر اعجابا والتي جعلت من جمعیة ناس الخیر مستغانم :"قائال 2المبحوث رقم 

 y partagé le lien de la pageقمة السلم هي خاصیة التشارك بمعنى كل عضو 

officielle f leur profil   هذا األمر جعل من الجمعیة تنمو عبر نطاق واسع في الوالیة

وفي المقابل نجد بعض المبحوثین صرحوا على أن هناك " بأكملها ونسأل اهللا اإلخالص

 14ر في إعالء رایة الجمعیة وهو ما ذكره المبحوث رقم میزات أخرى لها الفضل الكبی

هو :" سنة وهو عضو نشط أیضا في الجمعیة حیث قال 26مستوى جامعي یبلغ من العمر 

 les pratique ،tout le monde est disponible وسیلة تحوي على جمیع الوسائل، 

                                         

ویقصد به كل ما له صلة بالفضاء التخیلي، بشقه المادي والمتمثل في "المكان اإلفتراضي مصطلحا حدیث التداول الفكري،  دّ یع*

أنشطة عالمنا الواقعي المعتاد، أو في إمكانه أن یضمها  إبداع سبل جدیدة في هندسة تكنلوجیات اإلفتراضي وبشقه اإلعتباري، یضم

. "دیدة أخرىجمیعها ویضم أشیاء ج  
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dans le face c’est-à-dire le contacte plus facile avec n’importe quel 

Person   أخرى یتمیز بها الموقع ونذكر منها التفاعلیةإضافة الى ممیزات." 

  :الترجمة

في قمة السلم هي خاصیة  مستغانمالمیزة األكثر اعجابا والتي جعلت من جمعیة ناس الخیر "

هذا األمر یشارك رابط الصفحة الرسمیة في حائطه الشخصي و التشارك بمعنى كل عضو 

  ".اإلخالصجعل من الجمعیة تنمو عبر نطاق واسع في الوالیة بأكملها ونسأل اهللا 

كل العالم تجده حاضر في الفیسبوك ، تطبیقي أكثرهو وسیلة تحوي على جمیع الوسائل، " 

أخرى یتمیز إضافة الى ممیزات   بمعنى االتصال جد سهل مع أي شخص ترید االتصال به

 ".منها التفاعلیة بها الموقع ونذكر

 :التحلیل

المالحظ أن الفیسبوك فعال أصبح الوسیلة التي تحوي جمیع الوسائل ولعل هذا راجع الى 

فتحًا ثوریًا، نقل اإلعالم إلى آفاق غیر  الذي وفر المیزات العظمى التي یتمیز بها هذا الموقع

د بال قیود وال رقابة إال مسبوقة، وأعطى مستخدمیه فرصًا كبرى للتأثیر واالنتقال عبر الحدو 

 .بشكل نسبي محدود

شیر إلى حالة من التنوع في ی الفیسبوك أصبحأن  ،إلى شبه اتفاق ویمكن ان نخلص

فیما  سیماال ،االشكال والتكنولوجیا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقلیدیة

وتأتیان  ، Customizationوالتخصیص   Individualityعالء حاالت الفردیة إیتعلق ب

واسع النطاق وهو  واإلعالمفإذا ما كان االعالم الجماهیري . نتیجة لمیزة رئیسة هي التفاعلیة

فإن االعالم الشخصي والفردي هو اعالم القرن  ،ه الصفة وسم اعالم القرن العشرینبهذ

ما یسمح للفرد وما ینتج عن ذلك من تغییر انقالبي للنموذج االتصالي الموروث ب. الجدید
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بطریقة واسعة االتجاهات ولیس و  ،یرید ذيالعادي ایصال رسالته إلى من یرید في الوقت ال

تطبیقات  هذه المواقعفضال عن تبني . من أعلى الى اسفل وفق النموذج االتصالي التقلیدي

الواقع االفتراضي وتحقیقه لمیزات الفردیة والتخصیص وتجاوزه لمفهوم الدولة الوطنیة والحدود 

 .الدولیة

 بما أفادتكم هاته الصفحة؟ وما هي اإلضافة التي منحتها لكم؟ :4السؤال رقم 

كانت إجابات معظم المبحوثین تصب في نفس المسار فیما یخص االضافة التي 

لصفحة الرسمیة على موقع الفیسبوك تكمن في زیادة عدد أعضاء الجمعیة، أضافتها لهم ا

كسب ود الكثیر من المحسنین وكذا تحسین صورة الجمعیة لدى الجمهور الخارجي وهو 

 lesراه یسمحلنا نبارتاجو   le fête que:" حینما قال 1األمر الذي أكده المبحوث رقم 

événements  نتاوعناdonc  كبیرة بزاف، الفایدة الثانیة هي أنه جابنا  هاذي فایدةles 

membres  وعلى " *نه أغلبیة االعضاء دخلو عبر الفیسبوك وعبر االتصال بالصفحةأل

االضافة التي أضافتها لنا هذه الصفحة هي أنه :" قائال 2نفس السؤال یجیبنا المبحوث رقم 

وجودة على الصفحة الم عاونتنا في فعل الخیر عن طریق رؤیة المحسنین لإلعالنات

وبالتالي كسبنا بزاف ناس وعاونتنا في االتصال وٕاقامة عالقات مع مسؤولین كبار مجدو 

 ".العمل الخیري وأصبحوا من الداعمین للجمعیة

  :الترجمة

أوال بمجرد أن الفیسبوك یسمح لنا بمشاركة ووضع اعالناتنا في صفحاته فهذه هي "

جلب لنا العدید من األعضاء ولإلشارة كلهم شباب واغلبهم دخلوا الفائدة الكبیرة ثانیا هي أنه 

 ".الفیسبوك وعبر االتصال بالصفحة عبر

                                         

أثناء القیام بالمقابلة تم انعقاد االجتماع األولي مع األعضاء الجدد أین اغتنمنا الفرصة في محاورة ھؤالء األعضاء فقط لإلشارة  -*
.حول سبب دخول الجمعیة وعن طریق ماذا كان ذلك فتأكد لنا أن معظمھم انضموا الى الجمعیة عبر الموقع التشاركي الفیسبوك   
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االضافة التي أضافتها لنا هذه الصفحة هي أنه ساعدنا في فعل الخیر عن طریق " 

رؤیة المحسنین لإلعالنات الموجودة على الصفحة وبالتالي كسبنا الكثیر من االشخاص كما 

العمل الخیري وأصبحوا من  افي االتصال وٕاقامة عالقات مع مسؤولین كبار مجدو ساعدنا 

 ".الداعمین للجمعیة

 :التحلیل

ما هو مالحظ على إجابات المبحوثین فیما یخص السؤال االخیر في المقابلة والذي یتمحور 

واصل صفحة الرسمیة للجمعیة على موقع التتها لهم الححول االستفادة أو االضافة التي من

االجتماعي الفیسبوك هو أن وجود هذه الخصائص والمیزات یعد حافزا لمعظم هیئات 
للمزید من المبادرات االجتماعیة الثقافیة  ونخص بالذكر الجمعیات األهلیة المجتمع المدني

تعددیة الفاعلین وحدها هي التي یمكن أن ذلك ألن  ،التي تفید بشكل أو بآخر الصالح العام

في  ة وأفكار جدیدة عن التقدم والتنمیةهویات عد وتقدم دیمقراطیةقافیة ث تختار تنمیة
 .فضاءات لم تكن تتالءم یوما معها، ویمكن ان یكون نتاجا للمقاومة والثقافة المحلیة

نسق فكري وعملي یبحث عن الرقي ما یقدمه هو بمثابة فیسبوك و ومن هنا یمكننا القول أن ال

وهو فرصة ورسالة  -لمن یحسن استخدامه طبعا - لالّتصاللمجتمع كفاعل أو كموضوع با
 لتعرف على بعضهمالتقدیم مكوناتهم المختلفة، و  في نفس الوقت لبقیة هیئات المجتمع المدني

في ما بینهم، وهو االمكانیة المفتوحة لكّل مواطن للدخول بحریة وبفعالیة  والتحاوربعض ال
  .لالّتصال مع مواطن آخر أو مجموعة أخرى
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 خالصة

مما سبق یمكن القول أنه بالرغم من االنتقادات الشدیدة التي تتعرض لها الشبكات 

اإلجتماعیة على الدوام وخصوصا موقع الفیس بوك، والمتمثلة في التأثیر السلبي والمباشر 

فإن هناك من یرى فیه وسیلة مهمة للتنامي وااللتحام بین  على معظم أفراد المجتمع،

المجتمعات، وتقریب المفاهیم والرؤى مع اآلخر واإلطالع والتعرف على ثقافات الشعوب 

تكوین العالقات بین  المختلفة، إضافة لدوره الفاعل والمتمیز كوسیلة اتصال ناجعة في

فتراضیة التي تحمل أفكارا ورؤى مختلفة، األفراد الفاعلین وتوسیعھا من خالل حواراتھم اإل

 .أحیانا  متقاربة أو موحدة
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 خالصة

 یعني االبتعاد المجتمع المدني یجب أن یكون مستقًال ذاتیًا عن الدولة فهذا ال مقولة أن إن

دولة وفي الوقت نفسه بل علیه أن یكون رقیبًا على سلطة ال بشكل أو بآخر واالستغناء عنها

تمع وأدائها لدورها ویتحدد مفهوم االحترام بالقدر الذي تلتزم فیه بعقدها مع المج ،محترمًا لها

من خالل النشاطات واألعمال الخیریة التي تقوم بها مختلف هیئات المجتمع  من اجل خدمته

 ...المدني من جمعیات منظمات وغیرها

لیط الضوء لمجتمع مدني متطور بتسعام  نحاول وضع تصور لذلك من خالل هذا العمل

والذي یستطیع أن یلعب دور فعال في عملیة التغیر  الجزائريلى المجتمع المدني ع

 .االجتماعي المطلوب
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 :بطاقة تعریفیة بجمعیة ناس الخیر -1

ة فعالة في العمل التطوعي شابات ابت ان تكون فئاس الخیر عبارة عن مجموعة شباب و ن

یسبوك، هدفها زرع ثقافة العمل الفحلم على صفحات ... لم تكن سوى فكرة  ،الخیري

تمیزوا بأفكارهم، قدموا ما  التخلي عن هاته المجموعة، شبابالتطوعي، عهد قطع على عدم 

 . یملكون من أجل العمل الخیري الخالص لوجه اهللا

بدأت اخبارها تتوالى عبر شبكة االنترنت والسیما في موقع التشارك االجتماعي الفیسبوك ثم 

ونشر ثقافة الوعي لدى المواطن  ،لتعریف بهال ءالتي اخذت تسلط االضوا العالموسائل ا

اطاتها میادین اجتماعیة مختلفة بعدما انتشرت عبر العدید من الوالیات وبعدما شملت نش

 .نها صارت حدیث العام والخاصإف

والى این تسیر هذه المجموعة التي انطلقت بثالثة  لكن ماهي قصتها؟ وكیف كانت البدایة؟

 افراد وهي االن تضم المئات؟

النواة التي انبتت ناس الخیر وهي سیدة من االغواط عمرها  -رحمها اهللا-رحمة هي الحاجة 

 ..سنة زرعت بذور هذا الخیر المترامي االطراف في كل ربوع الجزائر 95

ي والیة االغواط فكان رواق صغیر یحتضن كل كانت الحاجة تعیش تقریبا بدون مأوى ف

فانهالت ردود ....مآسیها لكن االخ یاسین زاید نشر شریط فیدیو عن حالتها في االنترنت 

طارق زروقي وعثمان بعزیز ویمكن القول ان الفضل یعود الى كل من . ویالفعل على الفید

غواط وأخذوا لها ذهبوا الى األا فقرروا مساعدتها و الذین شاهدوا الفیدیو مع لیاس فیالليإ و 

 ..غواطاف حلت مشكلتها بمساعدة والیة األاشیاء كثیرة وفي اخر المط

ومنه تبلورت فكرة ناس الخیر وتطورت عبر شبكة التواصل االجتماعي الفیسبوك على 

مختلف االصعدة التضامنیة بالجزائر لتتحول بذلك الى انجح مجموعة خیریة افتراضیة 
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یر كما یدل اسمها الى لقاء لفعل الخیر في كل المجاالت لت ناس الخبالوطن حیث تحو 

 .ونشاطها لم یبق مقتصرا على االعمال الخیریة في الوطن بل تعداه الى الخارج

ة العمل التطوعي والثقة في عادوا للشباب فكر أبوك و  اعطوا الوجه االیجابي للفیسفهم شباب 

 .ین الخاصة التي تسیر العمل التطوعيال الخیریة متیقنین في ذلك بالقوانعماأل

والیات الوطن للقیام بكل النشاطات الخیریة واستطاعت یوم تزاید عدد المتطوعین في كل وال

هذه المجموعة ان تفرض ذاتها لیبقى طموح ناس الخیر هو زرع االمل والثقة في نفوس 

 .انتشارا وتأثیرا شبكة التواصل االجتماعي االكثر الشباب وتدعیم دور المجتمع المدني عبر

 :جمعیة ناس الخیر مستغانم من أبرز نشاطات

 :2011.07.22البدایة  -

ü  07/2011/ 23-22تنظیف مقبرة سیدي بن حوى بمستغانم هي اول عمل تطوعي 

 .لیزانغكة مجموعة ناس الخیر الجزائر و بمشار 

ü لزانئیة بدعوة من ناس الخیر غجمع المصاحف لفائدة مساجد المناطق النا 

ü  30/07/2011بدعوة من ناس الخیر الجزائر العاصمة لتنظیف حي القصبة 

ü  2011-08-03اول قفة رمضان لشهر كامل 

ü  2011قضاء لیلة العید بدار العجزة رمضان 

ü  2011قضاء یوم العید بدار العجزة و برفقة االطفال المرض بمستشفى شیقیفارا 

ü  2011طفال تحضیرا للدخول المدرسي لألاالدوات المدرسیة 

ü  2011-09-10مساعدة ناس الخیر وهران في تنظیف حي كانستال 

ü  2011-11-06قضاء یوم عید االضحى بدار العجزة 

ü تقدیم اضحیة العید 

ü  2011-11-19حملة التبرع بالدم الوالئیة بساحة البلدیة 
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ü  2011-12-03المعوقین  لألطفالناس الخیر تقضي الیوم العالمي 

ü 24/12/2011لیزان مساعدة للحاج عمي محمد بوالیة غ تقدم 

ü  31/12/2011ناس الخیر مستغانم تقدم وجبة عشاء للمتسولین لمدینة مستغانم یوم 

ü  ناس الخیر مستغانم تحتفل بالنایر مع األطفال المرضى لمستشفى عین تادلس

12/01/2012 

ü  19/01/2012ناس الخیر مستغانم تزور مستشفى االمراض العقلیة 

ü  من كل )" 1(الحملة الوطنیة لناس الخیر " ناس الخیر مستغانم في عین ملیلة

  Ain M'lila " Go Green 28/01/2012الوالیات 

ü  05/02/2012-04مولود الخیر مع ناس الخیر مستغانم 

ü زیارة مرضى الداء السكري مستشفى شیقیفارا 

ü  الخیر مسیلة لمشروع مدینة  لناس) " 2(الحملة الوطنیة "ناس الخیر مستغانم تشارك

 21/03/2012نظیفة 

ü  لناس الخیر تغنیف لمشروع مدینة ) " 3(الحملة الوطنیة "ناس الخیر مستغانم تشارك

 21/03/2012نظیفة 

ü  2011ناس الخیر مستغانم تقسیم المالبس للمحتاجین فیفري 

ü ناس الخیر مستغانم حملة تنظیف غابة cap ivi 20/04/2012 

ü رمضان 2انم قفة ناس الخیر مستغ 

ü  2012ناس الخیر مستغانم عابر سبیل لیلة العید 

ü  19/09/2012' جویلیة 5'مسكن  200ناس الخیر مستغانم حملة تنظیف حي 

ü  تشجیر و ) "4(الحملة الوطنیة "ناس الخیر مستغانم تشارك ناس الخیر قسنطینة في

 21/09/2012 تنظیف مقبرة و توزیع المصاحف
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ü تنظیف ) "5(الحملة الوطنیة "تشارك مع ناس الخیر سكیكدة في  ناس الخیر مستغانم

 bleu day  الشواطئ

ü  2012ناس الخیر مستغانم تنظیف مقبرة سیدي بن حوى سبتمبر 

ü  2012ناس الخیر مستغانم تشارك مع جمعیة احباب الخیر سیدي علي اكتوبر 

ü  2الدها االول تشارك ناس الخیر تنس می)" 6(الحملة الوطنیة "ناس الخیر مستغانم-

 2012نوفمبر 3-4

ü  تشارك في تلمسان في ماراتون ذكرى )" 7(الحملة الوطنیة "ناس الخیر مستغانم

 2012نوفمبر 10-9سیدي بومدین 

ü  تشارك ناس الخیر سكیكدة میالدها الثاني )" 8(الحملة الوطنیة " ناس الخیر مستغانم

 2012نوفمبر  16-17

ü  2012اكتوبر  25للعائالت معوزة ناس الخیر تقدم أضحیة العید 

ü  2012 نوفمبر 20ناس الخیر مستغانم حملة تنظیف میناء صالمندر 

ü  لناس ) " 9(للحملة الوطنیة" 2012دیسمبر  22ناس الخیر مستغانم في االغواط

 الخیر

ü  10(للحملة الوطنیة" 2013جانفي  5-4-3" غردایة"ناس الخیر مستغانم في بریان (

 لناس الخیر" 

ü 2013 خیر مستغانم تقسیم المالبس للمحتاجین جانفيناس ال 

ü  11(حملة وطنیة" 2013ناس الخیر مستغانم في معسكر فیفري( 

ü  2013یوم دراسي في دار الثقافة مع جمعیة بال حدود فیفري 

ü  2013مارس  1المشاركة في الیوم العالمي للحمایة المدنیة 

ü یومشاركة ناس الخیر غیلیزان في تنظیف مقبرة بواد ره 
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ü  لمة لحباب لناس الخیر تنس طبعة الثانیة ) " 12(الملتقى الوطني"المشاركة في

 2013مارس 

ü  2013 ابریلحملة التبرع بالدم بمكتبة البلدیة 

ü  2013ماي  01تنظیف ساحة صالمندر 

ü الجزائریة لشواطئ البحر  اإلذاعةو لحملة الوطنیة مع وزارة البیئة المشاركة في ا

 المتوسط

ü ملة تنظیف موانئ الصید الزرقاء الوطنیة مع مدیریة الصید البحري المشاركة في ح

 2013جوان  15

ü  جویلیة 5سكن  200مشاركة في تنظیف حي 

ü  افطار + مشروع سلة الخیر في المحالت التجاریة + للعائالت المعوزة  3قفة رمضان

 عابر سبیل

ü  مقال صحفي بالعربیة و الفرنسیة 11اكثر من 

ü  المحلیة مستغانم ذاعةباإلتسجیالت  12حوالي 

ü تلفزیونیةور في نشرة االخبار الجزائریة الظه 
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 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم اإلجتماعية

 تصالقسم اإلعالم واال

 

 

 

 :دليل المقابلة

     

 :تحية طيبة، وبعد

دور موقع ": عنوان دراسة أكادميية حتمليف إطار إجناز يأيت دليل املقابلة الذي بني أيديكم، 

جمعية ناس الخير مستغانم : في تشكيل المجتمع المدني'' بوك يساالف''التواصل اإلجتماعي 

وسائل اإلعالم : ختصص يف علوم اإلعالم واالتصال، املاسرتمن أجل نيل شهادة وذلك  ،"نموذجاأ

 ).مستغامن(واYتمع، بكلية العلوم االجتماعية 

عرب اإلجابة عن األسئلة الواردة يف هذا التعاون معنا قدر املستطاع،  منكم نرجووعليه، ف

 .يمكننا من حتقيق أهداف حبثنا هذاأمر ضروري جدا، س مأن مسامهتكالدليل، ذلك 

 

 

 إشراف                             :                                                إعداد

 حفيظة بخاري                                                                   غواظني مليكة
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 السمات العامة: المحور األول

 : .....................السن

 :...................الجنس

 :.............المستوى التعليمي

 ...:.....................المهنة

 :..................العضوية في الجمعية

 تفعيل مشاركة أعضاء الجمعيات المدنيةو بوك  يساالف :الثانيالمحور 

 وملاذا؟ احلديثة اليت تلجأون الستخدامها؟ االتصال تكنولوجياتهي  ما -        

 ؟ وعدد املتابعني هلا؟اNكم عدد املعجبني من يدير صفحتكم املوجودة يف الفيسبوك؟-

 .وهل هلا عالقة بسهولة استخدام الفيسبوك ما هي األسباب الداعية إىل فتح هاته الصفحة؟ -

 ؟الصفحة؟ وهل زاد عددهم بعد إنشائها كم كان عدد أعضاء اجلمعية قبل فتح هذه  -

 هل ساعدكم الفيسبوك على تفعيل مشاركة أعضاء اجلمعية؟ -

 معها؟ وما طبيعة هذا التفاعل؟اجلمهور يتفاعل هل  املنشورات اليت توضع يف صفحتكم؟ ما طبيعة-

 :توسيع النشاط المدني للجمعيات األهليةو الفايس بوك  :الثالثالمحور 

 الرتويج لنشاطات اجلمعية؟ ان للفيسبوك دور اجيايب يفهل ك- 

 هل الفيسبوك كان حافزا للمزيد من املبادرات؟ -

 جديدة مع أشخاص فاعلني يف امليدان؟هل من خالل الفيسبوك أمكنكم تشكيل عالقات  -

 ماهي املميزات اليت تروxا يف هذا املوقع على غرار باقي املواقع االجتماعية مثل التويرت وغريها؟ -

 مبا أفادتكم هاته الصفحة؟ وما هي اإلضافة اليت منحتها لكم؟ -

 

 

 

 

 

 .تقبلوا منا في األخير جزيل الشكر واالمتنان                                           
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 :استنتاجات عامة -3

من خالل تحلیل وتفسیر المعطیات الواردة في المقابالت الخاصة بهذه الدراسة یمكننا أن 

 :نستخلص النتائج التالیة

ü وكان أفرزت العدید من الفوائد وخاصة الفیسبوك أن شبكات التواصل االجتماعي 

 تحسین جودة العملیات الداخلیةو الخیریة  الجمعیات عمل تطویر في الفضل لها

وبالتالي تشكیل مختلف هیئات المجتمع  والتطوعي الخیري العمل إدارة طریق عن

 والتنظیم التخطیط عملیة كفاءة في تساعد للمعلومات فاعلة نظم وتوفیر المدني

 .واإللكترونیة التقلیدیة باألسالیب وذلك والرقابة

ü المجتمع شرائح من العدید إلى والوصول االنتشار عملیةفي  الموقع من االستفادة 

 ودراستها الكترونیاً  المحتاجة والحاالت الشكاوي استقبال یمكن بحیث المدني،

 .الحالة مصداقیة من للتحقق وتحلیلها

ü خالل من المدني المجتمع وتنمیة تطویر في یسهم كنشاط التقنیة من االستفادة 

 .واالنترنت الحاسب مهارات مع التعامل كیفیة عن تدریبیة دورات توفیر

ü  واسترجاع وتخزین وتوصیل بجمع تتعلق الخیریة المنظمات في المعلومات تكنولوجیا 

 في الحاسب استخدام أن حیث والتطوعي، الخیري بالعمل الخاصة المعلومات وتحلیل

 بحسب الفاعلة وبالجودة المناسب الوقت في متاحة لهایجع المعلومات نظم إدارة

 .المتاحة البیانات كفاءة
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ü المستویات مختلف على القضایا كافة لطرح االتصال تكنولوجیا من االستفادة 

 وموضوعیة علمیة أكثر وأسس عالمیة اتصاالت على بناءاً  ومناقشتها وفحصها

 وتناول المحلیة المدني المجتمع منظمات تعیشها التي المناخیة التحوالت مع واتساقاً 

 المؤسسات كیانات وتحسین وتطویر التنمیة ومعوقات االقتصادیة المشكالت

 على االطالع خالل من التیارات مقابلة على قدرتها ودعم الخیریة األعمال ومنظمات

 تلقي وقنوات مصادر واستكشاف والحكومات والدول المجتمعات وفكر ثقافة

 .القرارات اتخاذ فرص وتحسین البیانات قاعدة ودعم المعلومات

ü والتعبیر النشر حریة قواعد على كبیرة انعكاسات أحدثت االجتماعي التواصل شبكات 

 وتجاریة سیاسیة مفاهیم من وغیرها اإلنسان وحقوق الدیمقراطي الفكر وتدعیم

 استخدامها سهولة من مستفیدة الجماعات حولها وتكونت انتشرت واجتماعیة وأكادیمیة

 یرى البعض أن لدرجة مادیة، تكالیف أو تقنیة خبرات إلى حاجة دون فیها والمشاركة

 .العالم تغییر على یعمل كوكبي فكر بزوغ إلى تؤدي سوف أنها

ü والتفاعلیة التشاركیة خصائصهاومن خالل  االجتماعیة للشبكات الكبیر االنتشار 

 االجتماعیة القضایا خدمة مجاالت في كبیرة قدرات أظهرتقد   تكلفتها وانخفاض

 ووظفتها منها استفادت كما التطوع، عملیات وتتسیق الصحیة والرعایة التعلیم مثل

 .كبیر بشكل والعربیة العالمیة الربحیة غیر الخیریة المنظمات
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ü  االجتماعیین الناشطینالشبكات التشاركیة وجب على باقي  نتیجة ألهمیة هذه 

 سواء أهدافهم لتحقیق وتوظیفها االجتماعیة الشبكات من االستفادة األهلیة والمنظمات

 مع والتفاعل التواصل بهدف أو االجتماعي العمل بأهداف والتعریف التوعیة لنشر

ومنظمات المجتمع  الخیریة هیئاتلل الذهنیة الصورة وتحسین والمستفیدین المانحین

 .المدني بشكل عام

صحة الفرضیات  معالم تضح لنا جلیاالیه بدأ یما توصلنا من خالل في األخیر و  

خاصة بعد التحلیل المعمق للنتائج المتحصل علیها وبالتالي نستطیع القول او االقرار 

یساعد وبدرجة كبیرة أي أنه فعال الفیسبوك  ولو نسبیا بصدق الفرضیة األولى والثانیة

ن تطبیقات وما م یتیحهمن خالل ما  على تفعیل مشاركة أعضاء الجمعیات المدنیة

لموقع التشارك االجتماعي الفیسبوك دور ایجابي في توسیع یتمیز به من خصائص كما 

 .النشاط المدني للجمعیات الخیریة والترویج لها

 

 



 

 ملخص الدراسة

أصبح ظهور شبكات التواصل االجتماعي أدت بالمعطیات االتصالیة تتغیر كلیة حیث إن 

وٕاشراك اآلخرین في التعلیق  لرسالة االعالمیة وبثها وتوزیعهاالمتلقي فاعال وبمقدوره إنتاج ا

وقد أثرت هذه الشبكات في الفضاء اإلعالمي فأصبحت . یرونه مناسبا لها علیها وٕاضافة ما

ات على الشبك ودیمقراطیة وصراحة وجرأة وشفافیةقضایا المجتمع تناقش بكل حریة 

 .فاعال سیا ومهما في إعطاء المواطن العادي الفرصة لیكوناالجتماعیة التي لعبت دورا رئی

الدور الذي لعبه موقع التشارك  هدفت الدراسة الى التعرف على األهمیةبناءا على 

التعرف على الخدمات التي من خالل  ةالمدنی اتاالجتماعي الفیسبوك في تشكیل المجتمع

ولتحقیق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي  لمستخدمیه وكذا تطبیقاته،الموقع یوفرها 

بواسطة أسلوب المعاینة  مفردة تم اختیارها 15ة الدراسة من التحلیلي حیث تكونت عین

 القصدیة العمدیة وتم التأكد من صدق االداة وثباتها بواسطة الطرق العلمیة المعروفة ثم

 .تحلیل المقابالت 

 :لنتائج أهمهاوقد توصلت الدراسة الى مجموعة من ا 

ن موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك لم یعد یقتصر على كونه أداة لتبادل اآلراء أ -

بل تعدى ذلك لیشكل واحد من أهم أدواة اإلعالم اإلجتماعي .. والتسلیة بین األفراد

التواصلي لیس بین األفراد فقط وانما بین مختلف المنظمات والجمعیات األهلیة لما یحمله 

ائص أعادت تشكیل خارطة العمل االتصالي في هذه المجتمعات كعالمیة من خص

 .االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وتعدد الوسائط وقلة التكلفة

 والتعبیر النشر حریة قواعد على كبیرة انعكاسات أحدثت االجتماعي التواصل شبكات -

 وأكادیمیة وتجاریة سیاسیة مفاهیم من وغیرها اإلنسان وحقوق الدیمقراطي الفكر وتدعیم



 

 والمشاركة استخدامها سهولة من مستفیدة الجماعات حولها وتكونت انتشرت واجتماعیة

 سوف أنها یرى البعض أن لدرجة مادیة، تكالیف أو تقنیة خبرات إلى حاجة دون فیها

 .العالم تغییر على یعمل كوكبي فكر بزوغ إلى تؤدي

 مثل االجتماعیة القضایا خدمة مجاالت في كبیرة قدرات أظهرت االجتماعیة الشبكات -

 المنظمات ووظفتها منها استفادت كما التطوع، عملیات وتتسیق الصحیة والرعایة التعلیم

 .كبیر بشكل الربحیة غیر الخیریة

 واسترجاع وتخزین وتوصیل بجمع تتعلق الخیریة المنظمات في المعلومات تكنولوجیا -

 في الحاسب استخدام أن حیث والتطوعي، الخیري بالعمل الخاصة المعلومات وتحلیل

 الفاعلة وبالجودة المناسب الوقت في متاحة المعلومات یجعل المعلومات نظم إدارة

 .المتاحة البیانات كفاءة بحسب

 والتعبیر النشر حریة قواعد على كبیرة انعكاسات أحدثت االجتماعي التواصل شبكات -

 وأكادیمیة وتجاریة سیاسیة مفاهیم من وغیرها اإلنسان وحقوق الدیمقراطي الفكر وتدعیم

 والمشاركة استخدامها سهولة من مستفیدة الجماعات حولها وتكونت انتشرت واجتماعیة

 سوف أنها یرى البعض أن لدرجة مادیة، تكالیف أو تقنیة خبرات إلى حاجة دون فیها

 .العالم تغییر على یعمل )كوكبي فكر( بزوغ إلى تؤدي

 والتفاعلیة التشاركیة خصائصهاومن خالل  االجتماعیة للشبكات الكبیر االنتشار -

 مثل االجتماعیة القضایا خدمة مجاالت في كبیرة قدرات أظهرتقد   تكلفتها وانخفاض



 

 المنظمات ووظفتها منها استفادت كما التطوع، عملیات وتتسیق الصحیة والرعایة التعلیم

 .كبیر بشكل والعربیة العالمیة الربحیة غیر الخیریة

 

 

 

 

 

 

 

 



 مةــــــــــــــــــــــــــــخات

 جوهر هو بمثابةّ  التكنولوجي التطّور عبر التحّولفي النهایة یمكن القول أن 

 یكن ألم، جدیدًا یصبح قدیمًا بظهور تقنیة جدیدة وما یبدو الیوم ،بشكل عام اإلعالم

 ألن ذلك كلّ  والتلفزیون واإلذاعة، والصحافة، الطباعة، ظهور مع جدیدا اإلعالم

الّنظر  تقتضي واإلیدیولوجي، العلمي بعدها في التقنیة، إلیها تقود التي التحّول طبیعة

 .التكنولوجّیة بالحتمّیة ماكلوهان یسّمیه ما أمر في

والجمعیات  المنظماتوبتطور التقنیة وظهور ما یسمى باإلعالم البدیل نجد 

اتخذت مواقع التواصل االجتماعي بدیًال عن الوسائل  وجل هیئات المجتمع المدني قد

اإلعالمیة التقلیدیة وتولد أفكارًا وطرقًا جدیدة للتنظیم والتعاون والتطوع والتدریب بین 

أفرادها وربما األكثر أهمیة، یشیر الى أن البدیل یتناول الموضوعات الحساسة في 

رات بین السیطرة والحریة، وبین اآللیات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والتوت

ن یصبح أومن ثم یتضاءل البدیل إلى ، العمل والبطالة، وبین المعارضة والحكومة

 .نمطًا، لالتصال الجماهیري

ولعل من المواقع التي لقت رواجا كبیرا نذكر الفیس بوك الذي استخدمه الشباب في 

و أن موجة من النضج بدایة األمر للدردشة ولتفریغ الشحن العاطفیة، ولكن یبد

سرت، وأصبح الشباب یتبادلون وجهات النظر، من أجل المطالبة بتحسین إیقاع 

یسهر  مجتمع مدني فعال وتشكیل من ناحیة وفي تكوین صادیةالحیاة السیاسیة واالقت

على تسویة الحیاة االجتماعیة من خالل ما یقوم به من أعمال تطوعیة خیریة من 

 . جهة أخرى

في رفع مستوى الوعي لدى ة  قد ساهمت القول أیضا بأن هذه الشبكیمكننا و 

الشعوب، وتأكدها من أنها هي مصدر الشرعیة، تمنحها لمن تشاء وتزیحها متى بدا 

قد أفرزت قیما جدیدة لعل أهمها بالمطلق القبول باآلخر في تنوعه ها وأن لها ذلك



القول  كما یمكننا .مشتركوتباینه مادامت المطالب موحدة والمصیر  واختالفه

ن هذه الشبكات أبانت بأن ثمة شعوبا حیة ویقظة حتى وٕان خضعت أبالمحصلة، 

 .لعقود من الظلم واالستبداد

تعّد ظاهرة على قدر كبیر من الزالت -سوسیولوجیا-المجتمعات غیر أن

نماذج سیاسیة أو  يحتى نجزم أنه من السهل أن تأت مع هذه الحتمیة التعقید

الذكیة لالتصاالت على یة أو فكریة قادرة بكل بساطة وباالعتماد على التقنیة اقتصاد

 .وبشكل جذري في بنیة المجتمعات انطالقا فقط من كونها تقنیة فعالة رإحداث تغیی

إن بین الظاهر تقنیا في االتصال الیوم والنتیجة االجتماعیة غدا تظهر اختالفات قد 

ٕان حركة المنظمات المهنیة والجمعیات و  عض األحیان إلى التناقضتصل في ب

األهلیة والمجتمع المدني والفرد وهي ما یمكن أن نطلق علیها بالفعل السوسیولوجي 

عنصر فعال ومحدد أساس في مسیرة التقنیة االتصالیة في عالقتها بالموروث 

 . اإلعالمي االتصالي
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