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ممخص الدراسة
ساىمت التطورات المتبلحقة في شبكة اإلنترنت إلى تزايد أىميتيا ،وازدياد عدد
المستخدميف ليا،فأىمية االنترنت ال تقتصر عمى مجاؿ تبادؿ المعمومات فحسب بؿ
تعدى ذلؾ إلى المطالبة بالتغيير  ،وىذا عبر شكؿ مف أشكاؿ اإلعبلـ التي وفرتو ىذه
الوسيمة  ،والذي تعدد تسمياتو لدى الباحثيف والميتميف والمتخصصيف  ،ومف بيف ىذه
المسميات أطمقوا عميو مصطمح اإلعبلـ الجديد .
مف أىـ تطبيقات اإلعبلـ الجديد ىي شبكات التواصؿ االجتماعي وىي عبارة عف حيز
افتراضي

لمجموعة

مف

األشخاص

بيناألىمواألصدقاءوبينمختمفشرائحالمجتمعإذيتبادلونفييااىتماماتيمالمشتركة

يجمع
،ويتيح

ليـ

التواصؿ مع بعضيـ البعض في أي وقت يريدوف وفي أي مكاف يرغبوف ويسمح ليـ
بتكويف عبلقات بيف األعضاء المسجميف واعطائيـ الفرصة لمتعبير عف وجية نظرىـ.
ىذىالدراسةتناولنادورالفيس بوككإحدىأىممواقعالتواصبلالجتماعي في دفع مستخدمييا
نحو المشاركة السياسية في الجزائر  ،بحيثتيدؼ إلى وصؼ وتشخيص دور مواقع
التواصؿ االجتماعي في حياة مستخدمي الفيس بوؾ في مدينة مستغانـ وتحديده وثـ
تحميمو لمكشؼ عف كثير مف الجوانب التي ترتبط بدور المواقع في التغيير ومدى
اعتمادىـ عمييا

في رسـ الخريطة السياسية بعيدا عف إعبلـ تقميدي  ،وذالؾ

باالعتمادعمىالمنيجالوصفيالتحميمي  ،ومف خبلؿ أسموب العينة القصدية

وأداة

المقابمة(المجموعات البؤرية)  ،ولقد شممت عينة الدراسة عشروف مستخدما لموقع
الفيس بوؾ بمدينة مستغانـ ممثمييف لمختمؼ احياء ىذه المدينة  ،ومف بيف النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة ىي أف االنترنت مف أىـ الوسائؿ استخدما لبلطبلع عمى
األخبار وىذا بفضؿ تطبيقاتيا

المتاحة عمييا ومف بيف ىذه التطبيقات الفيس بوؾ

الذي أصبح قبمة لجميع الشرائح وساحة لمناقشة

وتبادؿ المعمومات السياسية.أثبتت

الدراسة أف الفيس بوؾ ساىـ بشكؿ كبير في نشر الوعى السياسي و ترسيخ مفيوـ
المواطنة ،ودفع مستخدميو إلى االنضماـ إلى ىياكؿ المجتمع المدني .

 والتي كانت في زمف مضى مغيبة في وسائؿ، كما انو أعطى الحرية لمستخدميو
. عرفت مف قبؿ
Abstract
Through time, the development

of the internet network contribute into

increasing its importance as well as its users. However, the importance of
the internet is not based only on exchanging the information ,but it is used
also as means for seeking change in the world, this mainly through one
type of media that is provided by the internet.As a result, this leads to
different connotations to this kind of media, the specialists tend to name
this as the new media .As one type of this new media is facebook ; which
is defined as virtual community consisting of friends ,relatives ,family and
different social classes to share their common interests. Also, it helps them
to get in touch with each other at any time,place they want and desire
.Furthermore, to build relationships and in the sametime to show their
opinions freely .In this current research we deals with the role of facebook
as means of social communication that permits its users to show their
political view as well as to participate in the political affairs in Algeria
.Moving further this study tends to describe and analyse the role of social
media and facebook in the life of its users in the Mostaganem city from
different perspectives. This study is carried out to see how this site
contributes into change as well as how its users depend on it to draw their
political map further from the traditional media. Using the analytical and
descriptive method ,our findings is based on a sample of 20users of
facebook as representatives of different cities in Mostaganem.The result
shows that the internet ,on general, is an important means which is highly
used to get in touch with the current news as well as facebook in particular
contributes highly into spreading the political awareness to perpetuate the
notion of citizenship.In addition to that it leads it users to get involved into

different social organization as well as it provides

them withfreedom

which is mainly absent in previous and traditional media .

Résume
Avec le temps, l'évolution du réseau Internet a contribué à agrandir
son importancechez les utilisateurs.
Toutefois l’intérêt de cet outil révolutionnaire est basé sur le partage
d’informations et de recherches constructives. Par conséquence, cela
conduit à de diverses connotations qui tendent à renverser les principes
établis, c’est pourquoi les spécialistes du domaine l’ont nommé « le média
novateur ».
L’un des médias les plus en vogue actuellement est le célèbre réseau
social connu sous le nom de Facebook .Ce dernier ce définit comme un
ensemble d’individus ou d’organisations reliés par des liens crées lors
d’interactions sociales. Il a pour objet le partage d’intérêt commun. En
outre, L’évolution des usages d’internet a aidé à démocratiser la rencontre
en ligne. Par ailleurs, il

permet une liberté incontestable quant à

l’expression des opinions.
Dans cette recherche nous allons aborder le rôle de Facebook comme
un moyen de

communication sociale permettant à ses utilisateurs de

s’exprimer librement et sans aucun obstacle sur diverses questions de
l’actualité nationale, aussi de participer aux affaires politiques en Algérie.
Ceci dit cette étude tend à décrire et analyser le rôle des médias sociaux,
notamment Facebook dans la vie des adeptes dans la ville de Mostaganem.
à partir de différentes prises de position.Elle est réalisée dans le but de voir
comment ce site a pu surpasser les médias traditionnels en créant une
dynamique remarquable sur sa toile.
Nos résultats sont basés sur un échantillon de 20 utilisateurs de
Facebook en tant que représentants de toute la ville de Mostaganem afin de

témoigner que la liberté est totale sur ce site,. Une liberté inouïe, voire
impossible de trouver ailleurs.

مقدمة
مقدمة
أحدث ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي تحوال معتب ار  ،نقؿ اإلعبلـ إلى آفاؽ غير
مسبوقة وأعطى مستخدميو صرحا إلكترونيا لمنقاش والتحاور وتبادؿ اآلراء،مما أدى إلى زيادة
المعرفة والوعي بما يدور حوليـ ،حيث أنتجت صحوة مست الجسـ السياسي وخمؽ مساحة
مفتوحة لممطالبة المستمرة باإلصبلحات التي نتج عنيا حراؾ اجتماعي في البمداف العربية
تجسد بصفة بارزة في الثورات وتغيي ار ألنظمة الحاكمة  .منتـ إعادة تشكيؿ مبلمح
المجتمعات ىذا مف جية ،ومف جية أخرى خمؽ منافسة شديدة مع اإلعبلـ التقميدي.
كانت بداية استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي بغرض الدردشة وتكويف عبلقات
افتراضية ،ولكف سرعاف ما سرت موجة مف النضج بعد ذلؾ ،إذ أصبح مستخدمي مواقع
التواصؿ االجتماعي يتبادلوف وجيات النظر مف أجبلؿ مطالبة بتحسيف إيقاع الحياة
االجتماعية ،واالقتصادية خاصة منيا السياسية بعدماكاف الواقع السياسي لممواطف الجزائري
شبو معدوـ كوف ىذا الجانب الميـ مف المجتمع مغيب عف المشاركة السياسية إما بق ارر
رسمي مف الحكاـ أو مف المواطنيف أنفسيـ ،فتحولت مواقع التواصؿ االجتماعي مف مجرد
بوابات لمترفيو والتعارؼ إلى فضاء جديد تسعى مف خبللو الجماعات واألحزاب السياسية
والمعارضة والمنظمات الحكومية إلى تحقيؽ أىدافيـ المرجوة .1

 1بخيت محمد درويش ،تقييـ األدوار السياسية لشبكات التواصؿ اإلجتماعي ،دورية إعبلـ الشرؽ األوسط ،العدد التاسع،
 ،3112ص .38
1

مقدمة
وبات

المعروؼ

مف

أنتكنولوجياوسائبللتواصبلالجتماعي

تؤديدوراميمافيالمناسباتاالجتماعيةبشكمعاـ،
عمى

الرغـ

مف

أصبحت

واألحداثالسياسيةوالمنافساتاالنتخابيةبشكمخاص

حداثتيا،إالأنياأصبحتمنالوسائبللتيتسيبللتقارببينمستخدمييا

وأحدثتيذىالوسائبللحديثةتغيي ار
نسبيافياستراتيجياتالحمبلتاالنتخابيةحيثيبلحظالمتتبعمبلنتخاباتأنالمرشحينأصبحوايعتمدونعمىوسائ
اللتواصؿ بيدفعرضبرامجيماالنتخابيةوطرح أفكارىـ واستقبالردوداألفعاؿ.مف تـ تحولت الى
وسيمة اكثر تدعيمالموسائبللتقميدية الممثمة في المقاءات والممصقات ...
استخدـ كبار الشخصيات ىذه الوسيمة الجديدة واقتطعوا وقتاً معيناً مف األنشطة
األخرى لصالحيا ،إليمانيـ بأنيا البوابة الحقيقة والجادة لمتواصؿ مع المواطف ومعرفة
انشغاالتو.إذ أف بإمكاف "الفيسبوكييف" مراجعة مواقفيـ وتقييميا حوؿ الكثير مف القضايا
المطروحة ،وطريقة تناوليـ ليا ونظرتيـ فييا مما يتيح ليـ مواجية الواقع السياسي بالحقائؽ
بل عمى انو مف السيؿ اآلف عمى التيارات
و إبداء الرأي حوؿ تمؾ البرامج السياسية ،فض ً
السياسية توجيو الناخبيف والرأي العاـ اتجاه بعض القضايا التي يراد إثارتيا إعبلميا ونشرىا
عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي خاصة " ال فيسبوؾ"لتصؿ إلى عشرات اآلالؼ مف
المتابعيف خبلؿ ثواف معدودة.
ل قد أدى تزايد عدد المشتركيف في تمؾ الشبكات إلى تصاعد تأثيرىا في المجتمع
وزيادة مستوى منافستيا لوسائؿ اإلعبلـ التقميدية في إمداد الجميور بالمعمومات حوؿ

2

مقدمة
القضايا السياسة.كما استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعي إبراز األحداث الجارية التي
تثار فييا المسائؿ السياسية .بعدما وقعت وسائؿ اإلعبلـ التقميدية تحت سيطرة الماؿ
وا لسمطة السياسية .وبالتالي أصبح لمواقع التواصؿ االجتماعي نفوذ جديد في زيادة وعي
الجميور ،السيما مستخدمييا والمتجمي في إمدادىـ بالمعمومات السياسية خاصةأثناء
الحمبلت االنتخابية ،كعممية شكمت الممارسة الحقو بالمجتمعات الديمقراطية ،لما تمتمكو مف
فاعمية في تحقيؽ المشاركة السياسية .توفر العممية االنتخابية عنص ار يضمف التداوؿ عمى
السمطة مع إعطاء الرأي العاـ مكانتو في الوسط السياسي بتوفير حرية التعبير التي تجسدت
أكثر في شبكات التواصؿ االجتماعي .مثؿ ىذا الشأف الذي أصبحبإمكانيأف يحدد أفؽ
مستقبمي لمجتمع أكثر ديمقراطية.
اثارت عبلقة مواقع التواصؿ االجتماعي بمستخدميياعدة إشكاالت ،ال يمكف اختزاليا
بل محددًا لمتحوالت
في األبعاد التقنية المستحدثة في مجاؿ البث والتمقي ،التي تجعميا عام ً
وفيـ الظاىرة كحقؿ تتفاعؿ فيو التقنية والتواصؿ كعممية اجتماعية معقدة فحسب ،بؿ وأيضا
مف منطمؽ مقاربة خصوصيتيا كممارسة إعبلمية ،أفرزتيا الوسائط اإلعبلمية الجديدة التي
تعمؿ داخؿ بيئة تواصمية متغيرة تساىـ في تشكيميا تقنيات المعمومات واالتصاؿ ،التي لـ
تعد تقتصر ميمي ا عمى تبادؿ الصور والرسائؿ القصيرة بؿ تعدى ذلؾ إلى استخدامات أخرى
جديدة منيا تبادؿ اآلراء والمواقؼ السياسية.

2

 - 2بخيت محمد درويش ،مرجع سبؽ ذكره ،ص29
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مقدمة
شيدت السنوات العشر األخيرة حركة نشطة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف و المواطنة،إذ
ط أر عمى مفيوـ المواطنة عدة تحويرات عمى الرغـ مف ثبوت مفيومو منذ عصر األنوار
بحيث ارتبط بصفة المشاركة في السمطة ودفع الضرائب.التحوير المقصود مس نطاؽ الحرية
والمشاركة ف ي السمطة إذ أصبحت ال تشترط المشاركة في السياسية دفع الضرائب ،النيا
أصبحت تنشط أكثر في المجاؿ االفتراضي.مثؿ ىذا المصطمح الجديد عرؼ انتشا ار واسعا
في المنطقة العربية  ،ألنو والى حد الساعة في بعض الدوؿ العربية الزاؿ يستخدـ مصطمح
"رعايا" بدالً مف "مواطني" الدول ة ،وقد توغؿ البعض في الحديث عف دور مواقع التواصؿ
االجتماعي والسيما الفيسبوكوتويتر واليوتيوب في خمؽ وعي أكبر بيذه الحقوؽ ،وفي جممة
فضاء فسيح تتصارع فيو األفكار والمبادئ
ىذه التحوالت يتـ تفعيؿ ىذا الدور عبر خمؽ
ً
بحيث توفر لممواطف المعمومة التي تشكؿ ىنا عامؿ قوة السيما في المجاؿ السياسي كحقو
في المواطنة وما يترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ أخرى.
تحاوؿ

ىذه

الدراسة

الكشؼ

ورصدالعبلقةبينمواقع

التواصؿ

االجتماعي

والمشاركةالسياسيةلدى المواطف الجزائريمنخبلاللتعرفعمىمظاىراىتمامالمستغانميف بالموضوعات
السياسية بما فييا دوافع تعرضيمميا  .زد عمى ذالؾ كشؼ المواقع المفضمة لدييـ التي تتيح
ليـ تتبع األحداث السياسية  .إذ برزت العبلقة الطردية بيف مواقع التواصؿ االجتماعي و
الحياة السياسية  ،منو نطرح تساؤال رئيسيا ىؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي دور في دفع
مستخدمييا نحو المشاركة السياسية بالجزائر.

4

مقدمة
ندعـ ىذا التساؤؿ بأسئمة فرعية توضح المتغيرات التي سنشتغؿ عمييا :
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي "إعبلـ بديؿ" ؟
- 1ىؿ ّ
- 2ىؿ ساىـ الفيس بوؾ في تكويف معرفة سياسية مف خبلؿ الحصوؿ عمى المعمومات
مف مصادرىا مباشرة ؟
- 3إلي أي مدى ييتـ المستخدـ الجزائري بمتابعة األخبار السياسية ذات الصمة
باىتماماتو ونشرىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ؟
- 4ما مدى الحرية المتاحة لمستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي كأداة لمتعبير عف
آرائيـ حوؿ القضايا السياسية.
إف كؿ دراسة تحوي مجموعة مف المفاىيـ المبيمة والغير واضحة ومف بيف المفاىيـ التي
اعتمد عمييا الباحث والتي تتطابؽ مع الدراسة ىي :
مواقع التواصل االجتماعً
التعريف اإلصطالحي
مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة االنترنت العالمية تتيح التواصؿ بيف
أفراد بيئة مجتمع يجمعيـ االىتماـ أواالنتماء لبمد أومدرسة أوفئة معينة في نظاـ عالمي لنقؿ
المعمومات

3

التعريف اإلجرائي
3

 www.alukahnet/publication_completiltions/0/40402/سلطاى هسفر هبارك الصاعدي الشبكاث االجتواعيت خطر ام فرصت اطلع
عليَ 3115 /4 / 37

5

مقدمة
شبكات التواصؿ االجتماعي ىي حيز افتراضي يجمع مجموعة مف األشخاص يتيح ليـ
التواصؿ مع بعضيـ البعض في أي وقت يريدوف وفي أي مكاف يرغبوف ويسمح ليـ
بتكويف عبلقات بيف األعضاء المسجميف واعطائيـ الفرصة لمتعبير عف وجية نظرىـ
المشاركة السياسية.
التعريف االصطالحي
يعرفيا ابوبكر

ابراىيـ

ببانيا العممية التي يساىـ مف خبلليا المواطنوف في صنع

الق اررات السياسية ،والمساىمة في اختيار األشخاص ؼ المواقع الرسمية لمدولة ع طريؽ
التصعيد الشعبي ،واالشتراؾ في المناقشات السياسية والمواضيع المطروحة في المؤتمرات
الشعبية االساسية.

4

التعريف االجرائي
المشاركة السياسية ىي مساىمة الفرد في اتخاذ الق اررات والمشاركة في الحياة السياسية
سواء كاف عف طريؽ االنتخابات أو التعرؼ عمى شخصيات سياسية أو القياـ باحتجاجات
سواء كانت بالخروج إلى الشارع أو التجمع في مكاف ما

لممطالبة

بتحسيف األوضاع

السياسية أو االجتماعية أو اقتصادية .
لقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يصؼ الظاىرة مف خبلؿ
جمع المعمومات وتصنيفيا ،ومف ثـ تحميميا وكشؼ العبلقة بيف أبعاد البحث المختمفة مف

بي قفت سعاد،الوشاركت السياسيت في الجسائر آلياتالتقٌيي ألسري ًوْذجا ، 315- 1963اطر رّحتدكتْراٍ في علن االجتواع،جاهعت هحود خيضر
بسكرة،3113 / 3111 ،ص .31
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مقدمة
أجؿ تفسيرىا تفسي ار كافيا لموصوؿ إلى استنتاجات تسيـ في فيـ الظاىرة المدروسة
وتشخيصيا  ،ولكي نفيـ ونعرؼ األسباب ىذه الظاىرة وندرؾ المعاني ىناؾ أدوات
يستخدميا الباحث إذ يرتبط نجاح عممية جمع البيانات بمدى فاعمية

ىذه األدوات

المستخدمة،ألنيا تساىـ في إعطاء النتائج الدقيقة التي يمكف التوصؿ إلييا ،وعميو رأى
الباحث أف األداة األنسب ليذه الدراسة ىي المقابمة مف خبلؿ أسموب المجموعات البؤريةالتي
تمكننا مف الحصوؿ عمى قدر كبير مف المعمومات حوؿ مجتمع البحث وعينتو.
أما اليدؼ مف الولوج

في ىذا البحث برمي إلى معرفة دور توظيؼ مواقع التواصؿ

االجتماعي" ،لموظيفة القيمية والمعرفية" في تزويد المستخدـ بالمعمومات حوؿ القضايا
وعدىا إعبلماً بديبلً ،ىدفيا تنمية المجتمع بعيدا عف اإلعبلـ التقميدي .ويتضمف
السياسيةّ ،
اليدؼ الرئيس "أعبله" أىدافاً فرعية وىي:
 - 1الكشؼ عف دور الشبكات االجتماعية في تييئة وتكويف الذىنيات حوؿ القضايا
السياسية.
 - 2التعرؼ عمى دور شبكات التواصؿ االجتماعي في توعية الرأي العاـ.
 - 3معرفة مدى تفاعؿ سكاف مدينة مستغانـ مع مواقع التواصؿ االجتماعي في إمدادىـ
بالمعمومات السياسية.
 - 4تبياف مدى اعتماد المواطن المستغانمي عمى ىاتو المواقع في الحصوؿ عمى المعمومات
السياسية.
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مقدمة
تبياف مدى استخداـ سكاف مدينة مستغانـ لياتو المواقع كأدوات لمتعبير عف آرائو السياسية.
إنأىمية ىذه الدراسة في حقؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تتجمى فيما يأتي:
 - 1إنيا مف الدراسات التي تعنى بموضوعات العصر وتنامي دورىا في رسـ الخريطة
السياسية في الوطف العربي عامة ،والجزائر خاصة.
 - 2الدور الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ االجتماعي في إمداد مستخدمييا بمعمومات حوؿ
القضايا السياسية بعد أف كانت مقتصرة عمى المتخصصيف في العموـ االجتماعية أو
المنشغميف بالسياسة.
 - 3تبياف دور الفيس بوؾ في إتاحتو لمستخدميو مجاال لمتعبير عف أرائيـ ،مف اجؿ إعبلء
قيـ المعرفة والنقد والحوار ،وىي القيـ التي ينطمؽ منيا أي مشروع تنموي.
عدت مواقع التواصؿ االجتماعي موقعا يمارس فيو النقد ويولد أفكا اًر وأساليب ليا
ّ -4
أىميتيا ،وأيض ًا طرق ًا جديدة لمتنظيـ والتعاوف والتدريب بيف أفراد المجتمع .وربما األكثر
أىمية ،يشير إلى أف البديؿ يتناوؿ الموضوعات الحساسة في اآلليات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والتوترات بيف السيطرة والحرية ،وبيف العمؿ والبطالة ،وبيف المعارضة
والحكومة  ،ومف ثـ يتضاءؿ البديؿ إلى إف يصبح نمط ًا ،لبلتصاؿ الجماىيري.
إف لكؿ بحث دوافع وجاءت ىذه الدراسة بم ثابة دافعأثارت الرغبة في التطرؽ إلى ىذا البحث
والتعرؼ إلييباإلضافةإلى  :دوافع ذاتية وأخرى موضوعية.
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مقدمة
فالدوافع الذاتية تمثمت في رغبتنا في التعرؼ عمى ىذا الموضوع كونو يمثؿ ظاىرة
جديدة قد غزت مجتمعنا اليوـ ،وبالنسبة لمدوافع الموضوعية فيي إقباؿ الجماىير عمى
االن ترنت والتي أخذت تحؿ محؿ وسائؿ اإلعبلـ التقميدية باإلضافة إلى نقص الدراسات في
ىذا المجاؿ  ،و ناد ار ما يتصدى لئلنساف في انجاز ميمة وبموغ اىدافو وتحقيؽ غايتو دوف
أف يواجيو في ذلؾ صعوبات تختمؼ باختبلؼ حجـ وطبيعة الميمة ،ولكف ىذه الصعوبات
نوع مف التحديات التي عمى المرء أف يواجييا في معترؾ الحياة والتي قد ال يمذ العيش بدوف
قبوليا ،والصعوبات التي واجيت الباحث في دراستو

ىذه تمثمت في ندرةالدراسات التي

تناولت العبلقة بيف مواقع التواصؿ اإلجتماعي والمشاركة السياسية كوف ىذه الدراسة حديثة
العيد ىذا مف جية  ،ومف جية أخرى واجية الباحث بعض الصعوبات المنيجية والمتعمقة
أساسا في التعامؿ مع المجموعات البؤرية كوف الباحث ألوؿ مرة يتعامؿ مع ىذا النوع مف
المقاببلت وكيفية تحميؿ ىذه المقاببلت  ،وكذالؾ صعوبة لـ شمؿ المجموعات البؤرية وعدـ
تعامؿ المجتمع المستغانمي عمى مثؿ ىذه الدراسات باإلضافةإلى قمة اإلمكانيات سواء
المادية أو المعنوية.
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الجاًب الوٌِجي للدراست
 .1نوع الدراسة ومنيجيا
تعد الدراسة مف الدراسات "الوصفية"" ،التي تنطوي عمى التحميؿ ألنيا تمثؿ أنسب أنواع
ّ
الدراسات التي تتبلءـ مع طبيعة البحث في الجانبيف النظري والعممي .فترمي الدراسات
الوصفية وصؼ األحداث واألشخاص والسمات والقيـ ،وكذلؾ أنماط السموؾ المختمفة" .5
يحاوؿ الباحث العمؿ عمى وصؼ كامؿ ودقيؽ لممشكمة ،والتأكد مف جمع البيانات التي
تكفؿ التعرض ليا وتحميميا بأكبر درجة ممكنة مف الدقة ،لتفادي حدوث أي تحيز اثناء جمع
البيانات بيدؼ ازدياد درجة اعتماد النتائج المستخمصة منيا وامكانية تعميميا عمى الحاالت
المشابية.
إذ "تتميز البحوث الوصفية بصفة المعاصرة  ،"Contemporaryولذلؾ ترتبط الدراسة
بأىداؼ حالية" ،وال يغير مف ذلؾ المسح الوصفي المتكرر ،أو التطوري .ألنو سيكوف في
كؿ حالة معاص ار ويتـ الوصؼ في اإلطار الزمني الذي تـ فيو ،وتتـ المقارنة عبر ىذه
المراحؿ الزمنية ،وتسجيؿ التطور أو التغير مف مرحمة ألخرى بظروفيا وخصائصيا" .6
بل عف دراسة العبلقة بيف ما ىو كائف وواقع ،وبيف بعض اإلحداث السابقة التي
فض ً
تكوف قد أثرت أو تحكمت في اإلحداث والظروؼ الراىنة"  .7وتكمف قيمة الدراسات اإلعبلمية
التي تعتمد عمى الوصؼ في :8

 5محمد عبد الحمٌد ،البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة ،القاهرة ،عالم الكتب2000 ،م ،ص.13
 6سمٌر محمد حسٌن ،بحوث اإلعالم ،القاهرة ،عالم الكتب ،ط1999 ،3م ،ص133ص134
 7السٌد احمد مصطفى عمر(( ،البحث اإلعالمً :مفهومه /إجراءاته /ومناهجه)) ،دبً ،مكتبة الفالح ،ط2008 ،3م،
ص.29
 8سمٌر محمد حسٌن  ،مرجع سبق ذكره ،ص. 215
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الجاًب الوٌِجي للدراست
 واقعيتيا وارتباطيا بموضوعات ومشكبلت بحثية يعيشيا الجميور في حياتو العممية.
 أف مصادر المعمومات والبيانات ىي الواقع نفسو ،وىذا ما يجعؿ لنتائجيا قيمة عممية
وعممية إذ يمكف االستفادة منيا في تطوير الواقع نحو األفضؿ.
ويعرؼ منيج الدراسة" :بأنو مجموعة مف اإلجراءات الموضوعية والمراحؿ المتتابعة
منطقيا ،والتي تستيدؼ اإلجابة عمى أسئمة معينة تشكؿ ما نسميو بمشكمة البحث" .9
واتخذت تمؾ اإلجراءات طابع الوصؼ في الدراسة ،وعف طريؽ تحميؿ إجابات
المبحوثيف في مقابمة باستخداـ أسموب المجموعة البؤرية أعدت لئلجابة عف تساؤالت
الدراسة ،وىي مصدر المعمومات والمادة األساس عند تحميؿ مضموف إجابات المبحوثيف
وتستوجب عممية التحميؿ االعتماد عمى معايير عممية دقيقة وثابتة ،إال أف الباحث يرى إف
ىناؾ اختبلفاً  ،إذ أف موضوع البحث ال يمكف لو أف يخضع إلى معيار يتسـ بالدقة المتناىية
ذلؾ أف ما يمر بو الواقع العربي واستخدامو لمواقع التواصؿ االجتماعي ىذا المجاؿ العاـ
المفتوح لمجميع يستخدمو مف يشاء ىو ناتج التطور التكنولوجي لوسائؿ االتصاؿ التي
يصعب رسـ أي حد ليا ،وال يعتمد البحث اإلعبلمي عمى اإلجراءات ،وال ينتيي بمجرد إيراد
األرقاـ في جداوؿ وفئات بؿ "البد إف يعتمد أيضا عمى ما اسماه سي .رايت  -ميمز بالخياؿ
السوسيولوجي" .10

 9كرٌم محمد حمزة(( ،تحلٌل مضمون الخطاب االتصالً ،سوسٌولوجٌا فهم اآلخر)) ،بغداد ،مركز الدراسات االجتماعٌة
والجنائٌة2006 ،م ،ص.15
 10سً .راٌت -مٌلز(( ،الخٌال السوسٌولوجً)) ،ترجمة :د.صالح جواد كاظم ،بغداد ،دار الشؤون االجتماعٌة العامة،
1987م ،صفحات متفرقة .نقال عن :د.كرٌم محمد حمزة ،مصدر سبق ذكره ،ص.24
11
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وقدـ غيدنز صياغة حديثة لمخياؿ السوسيولوجي تقوـ عمى أبعاد ثبلثة" :أوليا
اإلفادة مف التجربة االجتماعية عمى امتداد التاريخ ،وثانييا التعمـ مف التجارب االجتماعية
لآلخريف المختمفيف عنا ،وأخي ار يستوجب النظر عند بحث أي موضوع إلى آفاقو المستقبمية،
واف نعي المستقبؿ البديؿ المتاح لنا ،واإلسياـ في نقد اإلشكاؿ االجتماعية القائمة"

11

،

ويقوؿ د .كريـ محمد حمزة" :وفي اعتقادنا أف برلسوف وغيره مف دعاة االمبريقية ،إذ
يتمسكوف بالمعنى الظاىر في إجابات المبحوثيف يسقطوف عف البحث االجتماعي واإلعبلمي
أىـ ضروراتو وىي اإلبداع ،كما أنيـ يغضوف النظر عف أف الموضوعية المطمقة ىي مجرد
"أمنية" غير قابمة لمتحقؽ في الوقت الحاضر عمى األقؿ ،فيقوـ الباحث عمميا بالبحث استنادا
إلى قيـ معينة" .12
يساعد التحميؿ في اإلجابة عف األسئمة المرتبطة بعممية االتصاؿ وتأثيراتيا .فبل ينظر
الباحث إلى الرسالة في حد ذاتيا ،ولكف إلى ارتباطيا باألىداؼ وسياسات األنظمة الحاكمة
في المجتمع ،فاليدؼ األساس مف عممية التحميؿ ىو االستدالؿ.

13

تعد العممية االتصالية عممية ا جتماعية ىدفيا اإلنساف ،إال أف غاية كؿ نوع مف أنواع
ّ
االتصاؿ تختمؼ تبعا لنمط الرسالة الموجية إلى الجميور .وتتبنى المدرسة النقدية الثقافية
"فرانكفورت" في اإلعبلـ ،ىذا المفيوـ في دراستيا لممحتوى وخصائصو الفكرية والثقافية
 11جون هٌلز ،جولٌان لوغران ،دافٌد بٌاشو(( ،االستبعاد االجتماعً)) ،ترجمة :د.محمد الجوهري ،الكوٌت ،عالم
المعرفة ،ت ،344أكتوبر2007 /م ،ص .8لم ٌذكر الكتاب شًء عن غٌدنز سوى انه أستاذ مؤلفً هذا الكتاب
ومرشدهم الفكري
االمبٌرٌقٌة ،التجرٌبٌة :Empiricismتعنً إن المعرفة قائمة على التجربة المباشرة أو المالحظة التً تقوم على ما تدركه
الحواس وحدها ،وان كل قول ال ٌمكن فحصه عن طرٌق الحواس ال قٌمة له.
 12كرٌم محمد حمزة ،مرجع سبق ذكره  ،ص.25
 13محمد عبد الحمٌد ،مرجع سبق ذكره  ،ص.217
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وعبلقاتيا بالمجتمع ،إذ تيتـ باألفكار بع ّدىا صياغة عقمية ،وتتعامؿ مع الرموز المغوية مف
ىذا المفيوـ وليس مف مجرد كونيا كممات .وبالتالي فاف الرموز التي تستخدـ في "مواقع
التواصؿ االجتماعي" وسائؿ اإلعبلـ ىي عبارة عف "صياغة لؤلفكار المسيطرة والتي يفسرىا
المتمقي في اإلطار المرجعي الذي تـ ترميزىا عف طريقو .وىذا ىو الدور الميني لوسائؿ
االتصاؿ في الترميز" .14
وطبؽ الباحث التحميؿ الكيفي والكمي ،بتسجيؿ لمبلحظات الباحث الكيفية وتدويف
انطباعاتو حوؿ أسئمة المقابمة ،وربط التحميؿ الكيفي باإلطار النظري لمدراسة إليجاد عمؽ
تحميمي .وطبؽ الباحث عممية االستدالؿ عف طريؽ التحميؿ لمكشؼ عف القيـ الثقافية السائدة
ودوافع االىتماـ بيذه القيـ ،وىؿ تأخذ أساسا لبلستدالؿ حوؿ األفكار المسيطرة ودعـ الوضع
الراىف؟
تسعى ىاتو الدراسة إلى تقديـ وصؼ دور مواقع التواصؿ االجتماعي

في دفع

مستخدمييا نحو المشاركة السياسية تعزيزىا ،وفي تزويد المستخدـ بالمعمومات حوؿ األحداث
السياسية ومدى أىمية التكنولوجيا في حياتو اليومية ،و دراستنا تعد إحدى الدراسات الوصفية
التي تيدؼ إلى وصؼ وتشخيص دور مواقع التواصؿ االجتماعي في حياة مستخدمي الفيس
بوؾ في مدينة مستغانـ عينة الدراسة وتحديده وثـ تحميمو لمكشؼ عف كثير مف الجوانب التي
ترتبط بدور المواقع في التغيير ومدى اعتمادىـ عمى "مواقع التواصؿ االجتماعي" مستخدمي
الفيس بوؾ" في رسـ الخريطة السياسية بعيدا عف إعبلـ تقميدي .استخدـ الباحث المنيج
 14نفس المرجع ،ص.218
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الوصفي باعتباره المنيج الرئيس لدراسات الجميور معتمدا كذلؾ عمى األسموب الكمي
والكيفي لرصد متغيرات البحث ،ب تحديد مشكمو الدراسة في دور مواقع التواصؿ االجتماعي
في دفع مستخدمييا نحو المشاركة السياسية ،فضبلً عف التعرؼ عمى مدى تحقيؽ اآلثار
الناتجة عف اعتماد الفيسبوكيوف الجزائرييف بصفة عامة والمستغانمي بصفة خاصة ،السيما
المرتبطة بسرعة متاب عة المستخدميف لئلحداث ,وزيادة اىتمامو بمعرفة تفاصيميا ،وتأثيرىا
عمى تفضيؿ المستخدـ لمواقع معينة يحرص عمى متابعتيا والتفاعؿ معيا.
المنيج الوصفي أسموب بحثي تجمع فيو البيانات عف طريؽ طرح أسئمة عمى مجموعة
أفراد يدعوف المبحوثيف.والوظيفة األساسية لمدراسات الوصفية ىي جمع المعمومات التي
يمكف فيما بعد تحميميا وتفسيرىا ومف ثـ الخروج باستنتاجات منيا.
ييدؼ المنيج الوصفي إلى وصؼ ما يجري ،والحصوؿ عمى حقائؽ ذات عبلقة
بتساؤالت

البحث،

وتوضيح

والتغيرات

التحوالت

الممكنة

والتنبؤ

بالمتغيرات

المستقبمية.ويستطيع الباحث عف طريؽ المنيج الوصفي تجميع المعمومات عف سموكيات
معينة ،ولتوضيح ودراسة األوضاع والممارسات الموجودة بيدؼ الوصوؿ إلى خطط أفضؿ
لتحسيف تمؾ األوضاع بالسموكيات الممسوح بيا.
تعالج الدراسات الوصفية عدد مف الموضوعات التى يمكف أف يناقشيا الباحث ويطرح
أسئمتو بشأنيا ومف أىميا:
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-1

الحكومة واالنتخابات :والتي في إطارىا يمكف دراسة طبيعة الخدمات التي تقدميا
الييئات الحكومية ونوعيا والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات
المسيطرة عمييا .وأيضا المشاركة السياسية لمطبلب.

-2

األوضاع االقتصادية واالجتماعية :وفى إطارىا يمكف بحث األحواؿ االقتصادية
ألفراد المجتمع ،واألنشطة والخدمات الثقافية الموجودة بو.

-3

البيانات التعريفية لممبحوثيف لمتعرؼ عمى خصائصيـ ،ىنا يمكف التساؤؿ حوؿ
تكويف المجتمع المستغانمي ،مف حيث العمر والجنس ،المستوى الدراسي،

الوظيفة،

أكثر تطبيقات االتصاؿ التي يستخدمونيا ،ومدى تفاعميـ مع اآلخريف وغيرىا مف
السموكيات التي ستتضح في دليؿ المقابمة البحث.
فمف الميـ أف يتوصؿ الباحث إلى معرفة ىذه اآلراء ،وأيضا إلى مف أوجو األسئمة؟،
وىذه مشكمة اختيار العينة ،وماذا يسأؿ الباحث في موضوع ميـ يتعمؽ بمف سيقوـ بتطوير
المجتمع؟ ،وىذه مشكمة المقابمة.
يعد منيج الوصفي مف أىـ المناىج المستخدمة فى مجاؿ الدراسات االجتماعية بصفة
عامة والدراسات اإلعبلمية بصفة خاصة ،وترجع أىميتو:


النقص الواضح في البيانات والمعمومات التفصيمية الشاممة عف العوامؿ والمتغيرات
والمكونات األساس ( الجميور ،والوسائؿ اإلعبلمية األكثر تعرضا ليا وفاعميتيا).

15
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أىمية إجراء مثؿ ىذه الدراسات الوصفية مستمرة نظ ار لمتغيرات السريعة التي تحدث
في مجاؿ اإلعبلـ ،والتي تتطمب ضرورة مبلحقتيا وتسجيميا باستمرار ،وعدـ االستناد إلى
بيانات ومعمومات وصفية مضت عمييا فترة طويمة نسبيا ،الف المجتمع والسيما المجتمع
العربي حصمت فيو تغييرات كبيرة تفرض أف تنتقؿ الدراسات اإلعبلمية مف مرحمة
االستكشاؼ والوصؼ إلى مرحمة اختبار الفروض السببية.



أىمية مستخدمي الفيس بوؾ في إحداث التغيرات المجتمعية ،وتنوع اختياراتو في
التعرض لوسائؿ االتصاؿ وعدـ اقتصارىا عمى الحدود الوطنية وانما ألغت الحدود ،مما
يقتضى ضرورة دراستيا دراسة وصفية كاممة ،فضبل عف تأثر وسائؿ االتصاؿ بالظروؼ
السياسية المتغيرة والمواقؼ الدولية.

 .2أداة الدراسة
لقد استخدـ الباحث المقابمة عف طريقة المجموعات البؤرية كأداة لمدراسة حيث قاـ
الباحث باستخداـ ىذا األسموب الكيفي الذي يبرز األسباب الكامنة وراء األعداد والعناصر
الضرورية لفيـ الطريقة التي تعبر بيا فئات الجميور عف آرائيا ،كما تعتبر الطريقة الكيفية
مف أكثر الطرؽ شيوعا في قياس اتجاىات الجميور ألنيا تطبؽ عمى عدد محدود مف األفراد
وبوسعيا أف تأتي بنتائج ال تستطيع أف تتوصؿ إلييا األساليب الكمية ،وتعد ىذه الطريقة أو
ىذا األسموب واحدًا مف التقنيات الحديثة والميمة التي يتـ االستعانة بيا في العديد مف

16
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البحوث النوعية ،وباعتماد ىذه الطريقة يتـ الحصوؿ عمى بيانات ال يمكف لمباحث أف يدركيا
أو يتوصؿ إلييا بإتباع الطرؽ واألساليب التقميدية ،حيث تمتاز بقدرة العالية عمى جمع اآلراء
ووجيات النظر المتعددة والمتنوعة ومنظورات مختمفة

لمموضوع و الوصوؿ إلى النظرة

الداخمية لفيـ األفراد المشترؾ لمحياة اليومية والطرائؽ التي يتأثر بيا األفراد ببعضيـ البعض
في أجواء التفاعؿ داخؿ المجموعة البحث ،وذلؾ مف خبلؿ استثارتو لممبحوثيف ودفعيـ
لمتعبير عما يجوؿ بذىنيـ واإلفصاح عف مشاعرىـ بكؿ صدؽ وموضوعية لما توفره ىذه
الطريقة مف أجواء الثقة باالندفاع والتفاعؿ المتبادؿ عف موضوع البحث ومناقشة اآلراء
المطروحة مف أفراد الجماعة وتكويف وتوليد األفكار ،ولقد ظير مفيوـ الجماعات البؤرية
ألوؿ مرة قبؿ أكثر مف ( ) 50خمسيف عاماً أي إلى فترة الحرب العالمية الثانية عندما قاـ (
باوؿ روزفميد وروبرت ميرتوف) بإعداد دراسة عف مدى التأثير الذي يحدثو برنامج إذاعي في
رفع معنويات المستمعيف عندما كانت أمريكا تستعد لمحرب حيث استعاف العالماف
بالجماعات البؤرية ولكف بصورتيا المبسطة .15
تعددت التعاريؼ حوؿ مفيوـ المجموعات البؤرية نورد جممة منيا:
المجموعػات البؤرية عبارة "عف مناقشة تواصمية غير رسمية ينخرط بيا مف ( )10- 6أفراد
بغرض توليد وجمع معمومات نوعية عف موضوع بحثي ىو في غاية التحديد بقيادة (

 15أسماء جمٌل رشٌد ،الصورة االجتماعٌة وصورة الذات للمرأة فً المجتمع العراقً ،أطروحة دكتوراه غٌر منشورة :
جامعة بغداد ،كلٌة اآلداب  2006 ،ص.11
17
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ُميسر)



فعاؿ جؿ ىمو تحفيز األفراد لمتعبير وبمطمؽ حريتيـ عف أفكارىـ ومشاعرىـ

ومكونات نفوسيـ" .16
كما تعرؼ بأنيا "جماعة صغيرة محدودة العدد مف أشخاص يتـ استدعاؤىـ لبلشتراؾ
في جمسة لمناقشة قضايا مختمفة ،وذلؾ وفقا لتساؤالت وضعت خطوطيا العامة سمفا،
ويديرىا رئيس جمسة وتعقد لفترة زمنية محددة ال تتجاوز الساعتيف ،وذلؾ في مكاف مريح،
ذي موقع متوسط ومعروؼ لمجميع بحيث يسيؿ الوصوؿ إليو" .17
يعد أسموب المجموعات البؤرية أحد األشكاؿ المقبولة التي يستجيب ليا عدد كبير مف
أفراد المجتمع بمختمؼ مستوياتيـ وتكوف االستجابة وردود األفعاؿ ممثمة في اتصاؿ لفظي أو
غير لفظي كما انو أسموب منظـ تقسـ فيو المجموعات بحسب التجانس الجغرافي أو
التجانس العمري أو التجانس الجنسي أو التجانس المغوي أو التجانس الميني أو التجانس
التخصصي ،إلخ  ،18ويجب أف يكوف معموما لجميع المشاركيف في النقاش أف اليدؼ ليس
التوصؿ إلى اتفاؽ في الرأي بينيـ ،بؿ معرفة األفكار واآلراء واالتجاىات التي لدييـ اتجاه
الموضوع المطروؽ لمنقاش فكؿ اآلراء التي تطرح جيدة ومفيدة وليس فييا ما ىو صحيح أو
خطأ ،ويتوقؼ نجاح النقاش عمى الوسيط الذي يتولى إدارة النقاش وعميو أف يخمؽ جوا مف
األلفة والمودة تشجع المشاركيف عمى إبداء آرائيـ والتعبير عف اتجاىاتيـ بحرية ودوف تردد
وعميو أف يعامميـ جميعا بمستوى واحد مف االحتراـ واف يظؿ محايدا طواؿ النقاش واف يشجع
 المٌسر :هو الشخص الذي ٌدٌر الحوار فً جلسة المجموعات البؤرٌة .
 16حسٌن محمد حسنٌن ،أسلوب المجموعة البؤرٌة  ،عمان  :مطبعة مجدالوي ، 2002 ،ص . 90
 17محمد ناجً الجوهر ،العالقات العامة المبادئ والتطبٌقات  ،دبً ،دار القلم ، 2004 ،ص311
 18دلٌل تدرٌب المدربٌن ،الجمهورٌة الٌمنٌة وزارة الصحة العامة والسكان  ،صنعاء ،2008 ، ،ص.17
18
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كؿ اآلراء التي يطرحيا المشاركوف وال يعقب أو يعمؽ عمييا باالستحساف وعميو أف يوجو
النقاش حسب قائمة األسئمة المعدة سمفا ويمكنو تعديميا أو إعادة صياغتيا في ضوء مجرى
النقاش.

19

إف أسموب المجموعات البؤرية ال يستخدـ منفردا في جمع البيانات نظ ار لصغر حجـ
المبحوثيف الذيف تتـ المقابمة معيـ ،بما ال يصمح الف يكوف مصد ار وحيدا لمتفسير أو
التعميـ ،بؿ يستخدـ في حالة اتفاؽ خصائص عينة المبحوثيف في ىذه الجماعة ،وباعتبارىا
أسموبا متكامبل مع األساليب األخرى لتأكيد الصدؽ المنيجي ،أو التفاؽ خصائص البيانات
المستيدفة مف ىذه الجماعة كمصدر أولي ليذه البيانات ،أو تستخدـ بوصفيا مستوى ثاف
مف مستويات جمع المعمومات في بحوث المسح عندما ال يطمئف الباحث كثي ار إلى نتائج
القياس مع األعداد الكبيرة مف المبحوثيف في تصميمات المسح المختمفة  ،20ومتى استخدـ
ىذا األسموب فاف الباحث يجب أف ييتـ باالختيار الدقيؽ لمعينة وخصائصيا وتحديد
اإلعداد ،ثـ إعداد الجمسات وتجييز المعدات وآالت العرض آو التسجيؿ ،ثـ تسجيؿ البيانات
وتحميميا ،ويفضؿ أف يستخدـ ىذا األسموب متكامبل مع أساليب أخرى ما لـ يكف ذلؾ
واضحا في مشكمة البحث وأىدافيا ،وبالتالي يتـ تفسير البيانات في اإلطار العاـ ألىداؼ
البحث وتوظيؼ األساليب األخرى أيضا.

21

 19راسم محمد الجمال ،خٌرت معوض عٌاد ،ادارة العالقات العامة ( المدخل االستراتٌجً )  ،القاهرة ،الدار المصرٌة
اللبنانٌة ،2005 ،ص10
 20محمد عبد الحمٌد ،م س ،ص. 403
 21المرجع نفسه ،ص. 404
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ومع أف المجموعات البؤرية ىي شكؿ مف أشكاؿ المقاببلت الجماعية إال أنيا تمتاز
عنيا مف ناحية أف المقاببلت الجماعية تتضمف مقابمة مجموعة مف األشخاص في الوقت
نفسو ويكوف التركيز عمى األسئمة واألجوبة عمييا بيف الباحث والمشاركيف ،أما المجموعات
البؤرية فتعتمد عمى التفاعؿ والمناقشة التي تتـ داخؿ المجموعة الذي يستند إلى مواضيع
يييئيا الباحث مسبقا ،وعميو فإف الخاصية الرئيسية التي تميز المجاميع البؤرية ىي النظرة
الداخمية المتفحصة والبيانات المتحصؿ عمييا منت التفاعؿ الذي يحصؿ بيف الشاركيف .كما
تختمؼ المجموعات البؤرية عف المقاببلت الفردية فاألولى تسمط الضوء عمى وجيات النظر
الم تعددة والعمميات العاطفية واالنفعالية ضمف سياؽ المجموعة بخبلؼ المقاببلت الفردية
التي تيدؼ إلى الحصوؿ عمى االتجاىات والمعتقدات عمى نحو منفرد ويكوف مسيط ار عمييا
كميا مف الباحث ،وتتميز المجموعات البؤرية عف المبلحظة ،بأنيا تمكف الباحث مف
الحصوؿ عمى مقدار اكبر م ف المعمومات في مدة زمنية قصيرة في حيف تميؿ طريقة
المبلحظة إلى االعتماد عمى انتظار حدوث الشيء ،وبيذا المعنى ال تكوف المجموعة البؤرية
عممية طبيعية بؿ حادثا أو حوادث منظمة .22
مميزات المجموعة البؤرية
.1

توفر الجماعات البؤرية تفاصيؿ أدؽ مف تمؾ التي يوفرىا المسح الميداني

.2

طريقة يرى بيا البعض أنيا حساسة جدا وتفاعمية في تقدير الرأي العاـ وتنجز ما ال
يستطيع انجازه االستطبلع واإلستبانة

22

أسماء جمٌل رشٌد ،الصورة االجتماعٌة وص ورة الذات للمرأة فً المجتمع العراقً ،م .س ،ص12
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.3

تسعى الجماعات البؤرية إلى الوصوؿ إلى الخاص الذي ال يمكف إيصالو ،مثؿ
المشاعر الموجودة في البلوعي والعواطؼ،وتمؾ التي تتعمؽ بالحياة الداخمية لؤلفراد
وتساعد ىذه الطريقة عمى توليد الكثير مف اآلراء وبسرعة تتيح مساحة أوسع مف
البيانات التي ال يسيؿ تبويبيا عمى أنيا أعداد.

.4

تساعد في الفيـ العميؽ لمموضوع أو المشكمة ،كما أنيا مرونتيا تسمح ببحث
مواضيع غير متوقعة أو لمتوضيح واإلسياب في موضوعات فرعية ،أما أسموبيا فيو
سيؿ الفيـ وتتمتع نتائجيا بالمصداقية .23

 .5وسيمة لمعصؼ الفكري ولتوليد األفكار الجديدة.

24

 .3مجتمع الدراسة وعينتو:
لقد تـ استخراج المجموعات البؤرية كعينة مف مجتمع الدراسة و ىو المجتمع األكبر
أو المفردات التي يرمي الباحث إلى دراستيا لتحقيؽ نتائج الدراسة ،ويمثؿ ىذا المجتمع الكؿ
أو المجموع األكبر المجتمع المستيدؼ ،الذي ييدؼ الباحث دراستو ويتـ تعميـ نتائج الدراسة
عمى مفرداتو كميا ،إال انو يصعب الوصوؿ إلى ىذا المجتمع المستيدؼ بضخامتو ،فيتـ
التركيز عمى المجتمع المتاح أو الممكف الوصوؿ إليو واالقتراب منو لجمع البيانات ،والذي

نفس المرجع  ،ص .13
 24محمد ناجً الجوهر ،وسائل االتصال فً العالقات العامة  ،عمان  :مكتبة الرائد العلمٌة  ،2000 ،ص.56
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يعد جزءا ممثبل لممجتمع المستيدؼ ويمبي حاجات الدراسة وأىدافيا ،وتختار منو عينة
ّ
البحث.

25

ليذا اتخذ الباحث "مستخدمي الفيس بوؾ في مدينة مستغانـ" كمجتمع لدراسة ،وال
يعني ىذا االختيار المفضؿ لمجميور العاـ ،ولكف األخذ في االعتبار أف الفيسبوكيف ،أدوا
دو اًر ميماً في عممية تفكيؾ عناصر الرتابة المسيطرة عمى اإلعبلـ التقميدي ،ولكوف موقع
الفيس بوؾ

يفتح فرص الحوار ،وامكانات خمؽ تقاليد التفاعؿ االيجابي بيف الشخصيات

المختمفة الفكرية والثقافية والسياسية المكونة لمواقع العربي والعالمي ،وتوفرت أيضا

فيو

ام تيازات مختمفة ،ال تطمب مف الجميور أف يكوف في وضعية المشاىدة واالستمتاع فقط،
ولكف المشاركة في تطوير ما يحدث أمامو .إال انو يصعب الوصوؿ إلى ىذا المجتمع
المستيدؼ بضخامتو ،فيتـ التركيز عمى المجتمع المتاح أو الممكف الوصوؿ إليو واالقتراب
يعد جزءا ممثبل لممجتمع المستيدؼ ويمبي حاجات الدراسة
منو لجمع البيانات .والذي ّ
وأىدافيا ،وتختار منو عينة البحث  ،26إذ ال يوجد تسمسؿ دقيؽ ونظاـ ثابت تسير عميو
البحوث العممية كميا ،وليس ىناؾ نوع مف العينات يرتبط بطريقة أو منيج البحث ذاتو ،ولكف
ىذا ال يعني إخضاع اختيار العينة إلى الصدف ة والعفوية ،ومف ىذا فإف اختيار عينة البحث
التي تشمميا الدراسة ،ال بد أف يكوف تحديدىا بشكؿ يتناسب مع طبيعة مادة البحث وعمى
ضوء األىداؼ المراد تحقيقيا مف البحث ،فميست عممية االختيار قضية فنية يقوـ بيا

25
26

محمد عبد الحمٌد ،مرجع سبق ذكره  ،ص.130
نفس المرجع  ،ص.130
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حرفيوف ،بؿ ىي قضية فكرية مرتبطة بطبيعة البحث وأىدافو ،وتظير ميارة الباحث في
السيطرة عمى نظاـ اختيار العينات والتقميؿ بقدر اإلمكاف مف أخطاء نظاـ العينات ،التي ال
يمكف تجنبيا كامبلً إال بالدراسة الشاممة لكؿ مفردات مجتمع البحث ،وىو ما يصعب تحقيقو.
ف العينة ىي"عدد محدود مف المفردات التي سوؼ يتعامؿ الباحث معيا منيجيا ويسجؿ مف
خبلؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموبة ويشترط في ىذا العدد اف يكوف ممثبل لمجتمع
البحث في الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خبلليا ىذا المجتمع"  ،27ومف ىذا المنطمؽ
اعتمد الباحث عمى العينة القصدية حيث اختار فئة مف مستخدمي الفيس بوؾ بمدينة
مستغانـ بشكؿ عمدي ونظ ار الستحالة حصولنا عمى العدد اإلجمالي لجميور المستخدميف
فقد اضطرننا الختيار البعض منيـ بشكؿ عمدي والتي قدرت بػ 20مفردة ،وعادة ما يكوف
عدد حاالت في البحث الكيفي صغي ار الف قدرة الباحث عمى تقديـ صورة عميقة عف
المبحوثيف تقؿ كمما زاد عدد أفراد العينة  ،كما أف مف بيف أىداؼ البحث الكيفي فيـ تعقد
الظاىرة التي تدرس عبر المواقع أو األفراد وتزايد عدد المبحوثيف يؤدي إلى تسطيح الدراسة.
فضبل عف أف تجميع البيانات الكيفية وتحميميا يستغرؽ وقتا  ،28ويرجع سبب اختيار ىذا
النوع مف العينات ألف البحث الكيفي ال ييدؼ إلى تعميـ النتائج عمى المجتمع األصمي كما
في البحث الكمي بقدر ما ييدؼ لمتعمؽ واإلستكشاؼ الظاىرة والتعمؽ فييا عميو أف يختار

 27نفس المرجع  ،ص.143
 28كم ال الحمٌد زٌتون ،تصمٌم البحوث الكٌفٌة ومعالجة بٌاناتها الكترونٌا،ط،1القاهرة،عالم الكتب ،2006،ص.66
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عينة بحثو قصديا تمؾ العينة تعينو عمى تحقيؽ ذالؾ  ، 29وأيضا الباحث ليس لديو فكرة عف
ىذا الجميور العريض وليس لديو قائمة تضـ عدد األفراد الذيف لدييـ حسابات عمى الفيس
بوؾ لكي ينتقي منيـ العينة المطموبة.

 .4الدراسات السابقة:
إف دراسة أي موضوع مف المواضيع ،أو معالجة قضية مف القضايا ال ينشأ مف العدـ إنما
ىناؾ أرضيات ساىمت في درستيا  ،وفتحت األبواب أماـ الباحثيف لزيادة الغوص فييا أو
مبلمسة جانب مف جوانبيا تحت ما يسمى بالدراسات السابقة التي تُعد ذات أىمية عممية
في البحث العممي ألنيا تبصر الباحث بموضوع بحثو بالمبلحظات وتكشؼ لو الجوانب
الغامضة وأوجو التشابو واالختبلؼ  ،30وتأتى أىميتيا انطبلقا مف كونيا تشير إلى الدراسات
التي درست نفس المجاؿ الخاص بالمشكمة التي يقوـ بدراستيا الباحث بحيث تمثؿ بالنسبة
لممشكمة المطروحة قاعدة معرفية أولية ليا ،وتمثؿ نتائج المشكمة المطروحة إضافة مباشرة
إلى نتائج الدراسات السابقة ولذلؾ تظير أىميتيا اكثر مف تطوير المشكمة العممية أو
الفروض البحثية وصياغة اإلطار النظري وتفسير النتائج الخاصة بالبحث  ،31و مف بيف
الدراسات التي تمكنا مف الحصوؿ عمييا ،عمى الرغـ مف قمة الدراسات في ىذا المجاؿ،
نذكر دراسة "مريـ نريماف نورماف " وىي عبارة عف مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماجستير جامعة
نفس المرجع  ،ص .61
 30محمد عبد الحمٌد  ،مرجع سبق ذكره  ,2000,ص.92
 31نفس المرجع  ،ص. 91
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الحاج لخضر عاـ - 2012- 2011بعنواف :استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في
العبلقات االجتماعية دراسة عينة مف مستخدمي موقع الفايس

بوؾ في الجزائر .ىدفت

الدراسة الى الكشؼ عف اثر استخداـ الشبكات االجتماعية في العبلقات االجتماعية مف
خبلؿ دراسة عينة مف مستخدمي موقع" الفايس بوؾ "في الجزائر ولقد تـ االعتماد عمى أداة
االستبياف لجمع البيانات مف المبحوثيف ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
أىميا :تقضي النسبة األكبر مف المبحوثيف أكثر مف ثبلث ساعات في استخداـ" الفايس
بوؾ" ،ويفضؿ أغمبيـ خدمة التعميقات والدردشة بالدرجة األولى .يستخدـ أغمب أفراد العينة
موقع" الفايس بوؾ "بدافع التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء إلى جانب التثقيؼ ،وقد بينت
النتائج أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ الذكور واإلناث،وتب يف أيضا أف
المبحوثيف األكبر سف يتعامموف بنوع مف الوعي عند استخداميـ لموقع" الفايس بوؾ"،كما
أسفرت الدراسة أف استخداـ ىذا الموقع يؤثر في االتصاؿ الشخصي وجيا لوجو ،وفي تفاعؿ
المستخدميف مع أسرىـ وأقاربيـ وأصدقائيـ كما يؤدي إلى االنسحاب الممحوظ لمفرد مف
التفاعؿ االجتماعي.
ودراسة محمد أميف عبوب وىي عبارة عف مذكرة تخرج لنيؿ الماجستير جامعة الجزائر
بعنواف تداوؿ المعمومات داخؿ المجتمعات االفتراضية عمى شبكة االنترانت شبكة التواصؿ
االجتماعي نموذجا دراسة استكشافية وصفية تحميمية عمى عينة مف مستخدمي الفيس ولقد
استخدـ الباحث أداة المبلحظة ،االستبياف واعتمد عمى المنيج الوصفي التحميمي،
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واالثنوغرافي ،و لقد أسفرت الدراسة عف العديد مف النتائج والتي تعتبر الشبكات االجتماعية
مف اكبر المجتمعات االفتراضية عمى اإلطبلؽ حيث أنيا تضـ عدد ىائؿ مف المستخدميف
تعتبر النصوص ىي الشكؿ األكثر تمقيا وارساال مف المعمومات مف طرؼ مستخدمي شبكات
التواصؿ االجتماعية متقدما بذلؾ عمى الصورة ومقاطع الفيديو حيت أف عدد كبير مف
مشاركات الم ستخدميف تكوف كتابية ويشكؾ مستخدمي الشبكات االجتماعية في مصداقية
المعمومات المتاحة عمى شبكة االنترنت عامة والشبكات االجتماعية خاصة وذلؾ لعدـ القدرة
عمى التأكد مف مصدرىا وصفة ناشرىا وعدد كبير مف مستخدمي الشبكات االجتماعية
يقوموف بنشر معمومات شخصية عمى ىذا المواقع المفتوحة مع اقتناعاتيـ بأنيا ليست في ما
مف داخميا المعمومات المتداولة عمى الشبكات االجتماعية ىي عمى العموـ ذات طابع
اجتماعي تمس اىتمامات الحياة العامة واألحداث والمستجدات ويستعمؿ مستخدمي الشبكات
جميع المغات باإلضافة إلى الكممات المختصرة ورموز المشاعر.
يمكف تمخيص ما توصؿ إليو الباحث في االطبلع عمى ىده الدراسات

في العناصر

التالية:
 .1أسيمت في تحضير عنواف الدراسة ومتغيراتو،بحيث يكوف غير مشابو لبقية الدارسات التي
تـ االطبلع عمييا وفؽ المنيجية العممية ،فضبل عف صياغتو بشكؿ واضح بما يحقؽ أىداؼ
البحث.
 .2التعرؼ عمى بعض المشكبلت السابقة لمدارسات.
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 .3ساعدت الباحث عمى صياغة إشكالية الدراسة بصيغة عممية سميمة.
 .4ساعدت الباحث في صياغة تساؤالت تتبلئـ مع متغيرات الدراسة و بما يحقؽ أىداؼ
الدراسة ،وبناء تصورات كاممة بشأف محاور دليؿ المقابمة.
 .5معرفة المناىج واألدوات البحثية المستخدمة بيدؼ عدـ التطابؽ والتكرار مع الدراسات
السابقة والذي يعد غير مجد عمميا.
 .6ساعدت الباحث بالمعمومات المتكاممة بشاف العينة التي يريد استخدميا الباحث في دراستو
بيدؼ تمثيؿ مجتمع البحث خير تمثيؿ عبر حصر مجتمع البحث الكمي لمدراسة معتمدة بما
يتوافؽ مع متغي ارت البحث.
 .7ساعدت الباحث في تحديد اإلطار النظري الخاص بدراستو.
 .8ساىمت معرفة نتائج الدراسات السابقة في إجراء الباحث المقارنة بيف بعض نتائج الدراسات
السابقة ،سواء كانت تمؾ النتائج متشابية أو مختمفة مع نتائج الدراسات السابقة ،ومف ثـ
إصدار أحكاـ أو تعميمات بما يوازي النتائج.
تخمفت دراستنا ىذه عف الدراسات السابقة مف حيث األداة المستخدمة بحيث استخدـ
الباحث المقابمة مف خبلؿ المجموعات البؤرية وكذالؾ مف حيث الموضوع المعالج الذي
يتحدث عف مواقع التواصؿ اإلجتماعي والمشاركة السياسية ،تعتمد دراستنا عمى التحميؿ
الكيفي بالدرجة األولى عكس الدارسات السابقة التي تعتمد عمى التحميؿ الكمي.
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تمييد
التزايد المستمر في عدد مستخدمي االنترنت خاصة مواقع التواصؿ االجتماعي أثار فضوؿ
الباحثيف في مجاؿ إستخداـ ىذه الوسيمة،واالستخداـ في نظر سيفف ونداىؿ عممية معقدة تتـ
في ظروؼ معينة يترتب عمييا تحقيؽ وظائؼ ترتبط بتوقعات معينة عف اإلشباع 32 .ضؼ
إلى ذالؾ األحداث التي عرفتيا المنطقة العربية والجزائر مف بيف ىذه الدوؿ التي انتقؿ فييا
استخداـ الفيس بوؾ مف مجرد وسيمة لمتسمية والترفيو إلي وسيمة لممطالبة بالتغير وأصبح
الحوار و النقاش عمى صفحا ت الفيس بوؾ حوؿ الشؤوف السياسية والحراؾ

وسمبية

الممارسات السياسية وعف الفساد السياسي وتكويف مجموعات مف اجؿ الضغط عمى صناع
القرار و ىذا األساس رأى الباحث أف ىذه
الدراسة يمكف تستمد إطارىا النظري مف نظرية االستخدامات واإلشباعات التي تيتـ بدراسة
االتصاؿ الجماىيري ،حيث تنظر ىذه النظرية إلى الجماىير مف كونيـ عنص اًر سمبياً غير
ال ونشطاً في انتقائيـ لمرسائؿ والمضاميف ،وأف الجميور يتعرض ليذه
فعا ً
فعاؿ إلى عنص اًر ّ
ّ
الرسائؿ والمضاميف إلشباع رغبات كامنة  ،واستجابة لدوافع والحاجات .

نظرية الدراسة:

32محمد عبد الحمٌد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .293
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إف نظرية االستخدامات واالشباعات في االصطبلح اإلعبلمي مثار اختبلؼ بيف
الباحثيف ،وتعني النظرية باختصار :تعرض الجميور لمواد إعبلمية إلشباع رغبات كامنة
معينة استجابة لدوافع الحاجات الفردية  ،وأورد مساعد المحيا تعريفا اصطبلحيا لمفيوـ
النظرية عمى انو ما تحققو المادة المقدمة عبر وسيمة معينة مف استجابة جزئية أو كمية
لمتطمبات حاجات ،ودوافع الفرد الذي يستخدـ ىذه الوسيمة ويتعرض لتمؾ المادة .33
أصول و نشأة ىذه النظرية :34
يرجع اىتماـ باالشباعات التي تقدميا وسائؿ االعبلـ الجماىيري الى بداية بحوث
االتصاؿ الجماىيري بالرغـ مف اف ىذه البحوث اىتمت باألصؿ بدراسة التأثيرات قصيرة
المدى لوسائؿ اإلعبلـ  ،ومف المنظور التاريخي نجد اف بحوث ىذه النظرية قد بدأت تحت
مسميات أخرى منذ االربعنيات وفي مجاالت قميمة مف عمـ االجتماع ،وىذه النظرية انطمقت
بصورة خاصة عمى ضوء األبحاث التي قاـ بيا كؿ مف ىيرتا وىيرزج عاـ  1944والتي
ىدمت لمكشؼ عف اشباعات الجميور والرأي  ،وتوصمت الى ضرورة إشباع الحاجات
العاطفية  ،وقد كاف أوؿ ظيور ليذه النظرية عمى يد كؿ مف الييو كاتنر وليمر في كتابيما
استخداـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيري .
ىذا وقد اعتبر أشير عمماء االتصاؿ واإلعبلـ مف أمثاؿ الزرفيمد و ريفير وويمبر شراـ انيا
شكمت نقمة نوعية في دراسات تأثير وسائؿ اإلعبلـ وبالمقابؿ اعتبروا أنيا غير مصممة
هٌثم الهٌبً  ،االعالم ال سٌاسً واالخباري فً الفضائٌات  ،ط  ، 1القاهرة  ،دار اسامة للنشر والتوزٌع  ،2008 ،ص
.14133
 34بسام عبد الرحمن المشاقبة  ،نظرٌات االعالم  ،االردن ،دار اسامة للنشر والتوزٌع  ،2014 ،ص85
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لدراسة إشباع وسائؿ اإلعبلـ لمفرد بقدر ماىي استيدفت لمعبلقة مابيف متغيرات اجتماعية
واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ ومع تزايد االىتماـ باالشباعات التي تزود بيا وسائؿ
اإلعبلـ جميورىا ،وىناؾ بعض نظريات التأثير تفرض أف الجميور متمقي سمبي لكف مع
ظيور نظرية االستخدامات واالشب اعات ظير مفيوـ الجميور النشط أي أنيا تنظر إلى أفراد
الجميور عمى اعتبارىـ أنيـ أعضاء مشاركوف ايجابيوف نشطوف وفاعموف في االتصاؿ

35

،

ويؤكد الباحثوف عمى أف اإلنساف ليس حالة سمبية يتأثر بتمقائية ساذجة بكؿ الرسائؿ
اإلعبلمية التي يتعرض ليا  ،إنما تأثره تتدخؿ فيو متغيرات كثيرة  ،بعضيا النفسي الذي لو
عبلقة بشخصية الفرد  ،ودوافعو واحتياجاتو النفسية  ،وبعضيا االجتماعي الذي لو عبلقة
بالظرو ؼ والعوامؿ المحيطة بالفرد في داخؿ البيئة االجتماعية  ،فالفرد يختار المضموف
الذي يتوافؽ مع تركيبتو الذىنية  ،ويتبلئـ مع استعداده النفسي وظروفو االجتماعية  ،ويمتفت
الى الرسالة المتوافقة مع دوافعو  ،واحتياجاتو  ،وخبراتو  ،وتواقعاتو ،وتجاربو النفسية
واالجتماعية .36
يشير الييو كاتز إلى أف الحاجات تنبع أساسا مف األفراد ،ويتوقع ىؤالء األفراد أف وسائؿ
اإلعبلـ تقوـ بتمبية حاجاتيـ  .ويرى بممر وجورفيتش انو البد أف يحدد األصوؿ النفسية
لمحاجات اوال  ،ثـ يتعرؼ عمى الدوافع المرتبطة بتمؾ الحاجات  ،وينبغي ربط ىذه الدوافع

35هٌثم الهٌتمً ،مرجع سبق ذكره  ،ص .145
 36المرجع نفسه  ،ص .148
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ب توقعات الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ ويتوقع األفراد مف وسائؿ اإلعبلـ حالة التعرض ليا
إشباعا لحاجاتيـ ،وتقوـ ىذه التوقعات عمى األصوؿ النفسية واالجتماعية ليؤالء األفراد.
ووفؽ نظرية االستخدامات واالشباعات يتـ وصؼ الجميور بأنو مدفوع بمؤثرات نفسية
 ،واجتماعية لمحصوؿ عمى نتائج معينة يطمؽ عمييا االشباعات ،وىناؾ نوعيف مف
االشباعات وىما

37

:

االشباعات المطموبة  :والمقصود بيا تمؾ االشباعات التي يسعى أفراد الجميور في البحث
عنيا بيدؼ الحصوؿ عمييا ،وتحقيقيا مف خبلؿ استخداميـ المستمر والمتواصؿ لوسائؿ
االتصاؿ الجماىيري  ،وتعرضيـ لمحتوى رسائميا.
االشباعات المتحققة أو المكتسبة  :وىي تمؾ االشباعات التي يكتسبيا األفراد  ،ويحصموف
عمييا  ،وتحقؽ ليـ بالفعؿ مف خبلؿ استخداميـ لوسائؿ االتصاؿ الجماىيري وتعرضيـ
لمحتوى رسائميا.
وتسعى بعض دراسات االستخداـ واإلشباع إلى تأييد ىذا التصنيؼ مف خبلؿ التركيز عمى
جانبيف - :ما يحتاج إليو الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ.
 ما يريد الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ.إشباعات المضموف  :وىي الناتجة عف التعرض لمضموف وسائؿ اإلعبلـ وتنقسـ إلى
إشباعات توجييية مثؿ زيادة المعمومات والمعرفة و إشباعات شبو اجتماعية مثؿ القدرة عمى

37المرجع نفسه ،ص .155
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التحدث مع اآلخريف وىذا ما لمسناه في مواقع التواصؿ االجتماعي التى مكنت الفرد مف
التواصؿ مع االخريف.
إشباعات الوسيمة  :وىي الناتجة عف استخداـ وسائؿ اتصاؿ وتنقسـ إلى  :إشباعات شبو
توجييية مثؿ االسترخاء والشعور بالمتعة  ،أو إشباعات شبو اجتماعية مثؿ التخمص مف
الوحدة والتخمص مف الشعور بالممؿ

38

يرى مكاوي والسيد أف نظرية االستخدامات و االشباعات تحقؽ ثبلثة أىداؼ رئيسية
ىي:
السعي إلى اكتشاؼ كيؼ يستخدـ األفراد وسائؿ االتصاؿ ,وذلؾ بالنظر إلى الجميور النشط
الذي يستطيع أف يختار ويستخدـ الوسائؿ التي تشبع حاجاتو وتوقعاتو.
شرح دوافع التعرض لوسيمة معينة مف وسائؿ االتصاؿ والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة ىذا
التعرض.
التأكيد مف نتائج استخداـ وسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيري.
وفي األخير يمكف القوؿ أف الكثير مف الباحثيف يروف أف الحاجات التي يسعى أفراد
التعرض لوسائؿ االتصاؿ ,تتمثؿ في (الحاجات المعرفية
الجميور إلى إشباعيا عف طريؽ
ّ

 38عبد الصادق حسن عبد الصادق  ،دوافع استخدام الشباب الجامعً فً الجامعات البحرٌنٌة الذاعات االنترنت دراسة
مٌدانٌة  ،رؤى استراتجٌة ،سبتمبر  ،2013 ،ص .123
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والعاطفية والحاجة إلى التفاعؿ االجتماعي والى تحقيؽ اإلندماج الذاتي وازالة التوتر) ،مف
خبلؿ االندماج في المضموف اإلعبلمي.

39

اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي :
لعؿ ما وجب أف نستيؿ بو كبلمنا مقولة ديكارت :أنا أفكر إذف أنا موجود التي أشعمت
اإللياـ لدى مخترعي التكنولوجيا ليبتكروا ألوانا شتى مف وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ مخمديف
بذلؾ الشطر الثاني مف تمؾ لتصبح ،أنا اتصؿ إذف أنا موجود"  ،40ىذه المقولة أنشأت نوعا
جديدا مف التطور اإلن ساني ،منتقبل مف استقبلليتو الشخصية إلى تعددية العبلقات جعمت مف
شبكة تواصمو تتشعب واف كانت افتراضية ،و يقػاؿ أف لكؿ عصر وسيمة إعبلمو وتواصمو،
وبيذه المقولة يمكف أف نعبر اليػوـ عف ظاىرة استخداـ وسائؿ اإلعبلـ االلكترونية ،والتي
تعتمد بشكؿ أساسي عمى االنترنيت وتقنية المعمومات عمى اختبلؼ مسمياتيا ،فطبيعة شبكة
االنترنيت التي تتميػز باآلنيػة وبالسرعة في نقؿ المعمومات ،تجعميا الوسيمة األمثؿ لمتواصؿ،
كمػا يعتمد اإلعػبلـ االلكتروني عمى وسيمة جديدة مف وسائؿ اإلعبلـ الحديثة ،وىي الدمج

 39علً عقله نجادات  ،اسـتخدامات األسـرة األردنٌ ّــة للـ ) (Facebookواإلشباعات المتحققة منها" دراسة مسحٌة على عٌنة
من المتزوجات العامالت فً جامعة الٌرموك" ،ورقة مقدمة فً المنتدى السنوي السادس للجمعٌة السعودٌة لإلعالم
واالتصال"االعالم الجدٌد  ...التحدٌات النظرٌة والتطبٌقٌة" ،جامعة الملك سعود – الرٌاض  16- 15 ،أبرٌل 2012م ،ص.3
40

محمود الفطافطة ،مستقبؿ اإلع بلـ الجديد ،مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ االنساف "تسامح" ،العدد السادس والثبلثوف،

السنة العاشرة ،2012 ،آذار ،ص.65
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بيف كؿ وسػائؿ اإلعػبلـ التقميدي ،بيػدؼ إيصاؿ المضاميف المطموبة بأشكػاؿ متمايػزة ومؤثػرة
بطريقة أكبر.

41

وىذا الدمج أنتج مايسمى باإلعبلـ الجديد .

. 1.1تعريف االعالم الجديد
عد اإلعبلـ الجديد ثورة تقنية أثارت ضجة كبيرة في اآلونة األخيرة ,حيث اعتبر اإلعبلـ
الجديد بمثابة مساحة حرة لمتعبير في مختمؼ القضايا ،و الحديث عنو يقودنا بداية الى
مفيوـ الويب  2.0ىذا األخير مصطمح يشير إلى مجموعة مف التقنيات والتطبيقات التي
أدت إلى تغيير سموؾ الشبكة العالمية االنترنت

42

 ،فقد كاف ىذا االعبلـ الجديد وليدا لتزاوج

ظاىرتيف بارزتيف عرؼ بيما ىذا العصر ظاىرة تفجر المعمومات ،وظاىرة االتصاالت عف
بعد.

43

اإلعالم الجديد ُْ إعالم يتجاّز سيطرة الوؤسست اإلعالهيت التقليديت ،الوحكْهت
بدرجت عاليت هي الِيوٌت السياسيت أّ االقتصاديت ،لتستثور التطْر التقٌي الراُي لصالح
إعالم هتحرر ،يعب ّر عي األفرادّ ،الجواعاث الصغيرة الوِوشت

44

اإلعبلـ الجديد  new mediaأو اإلعبلـ الرقمي  digital mediaىو مصطمح
يضـ كافة تقنيات االتصاؿ والمعمومات الرقمية التي جعمت مف الممكف إنتاج ونشر
41

ألغامدي قيناف عبد اهلل  ،التوافؽ والتنافر بيف اإلعبلـ التقميدي واإلعبلـ االلكتروني ،جامعة األمير نايؼ العربية لمعموـ

األمنية ،سنة  ،2012ص ص .7- 6
43

http://tadwen.net/media/?cat=15تـ االطبلع عميو يوـ /2014/04/13

شيخاني سميرة ،اإلعبلـ الجديد في عصر المعمومات ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد  ،26العدد األوؿ والثاني ،سنة

 ،2010ص .442
44

42

سعد بف محارب المحارب  ،اإلعبلـ الجديد  ..أولوية الوسيمة ،ورقة مقدمة في المنتدى السادس لمجمعية السعودية

لئلعبلـ واالتصاؿ"اإلعبلـ الجديد  ..التحديات النظرية والتطبيقية"،جامعة الممؾ سعود – الرياض3113،ـ.
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واستيبلؾ وتبادؿ المعمومات التي نريدىا في الوقت الذي نريده ،وبالشكؿ الذي نريده مف
خبلؿ أجيزة الكترونية (وسائط) المتصمة غير المتصمة باالنترنيت والتفاعؿ مع المستخدميف
اآلخريف كائنا مف كانوا وأينما كانوا.
ىناؾ تعريفات أخرى مختمفة منيا تعريؼ مجمة بي سي اإلعبلـ الجديد بأنو" :أشكاؿ
متواصمة في العالـ الرقمي ،والتي تضمف نشر عمى األقراص المدمجة وأقراص الدي في دي
وبشكؿ أكثر أىمية عمى شبكة االنترنيت".

45

موسوعة ويب أوبيديا مف ناحية أخرى تعرؼ اإلعبلـ الجديد بأنو" :مصطمح يضـ أشكاؿ
التواصؿ االلكتروني المختمفة ،والتي أصبحت ممكنة مف خبلؿ استخداـ التقنيات الحاسب
اآللي ،بالنظر إلى عبلقة ىذا المصطمح بوسائؿ اإلعبلـ القديـ مثؿ الصحؼ المطبوعة
والمجبلت والتي تتـ بسكوف نصوصيا ورسوماتيا ،فإف وسائؿ اإلعبلـ الجديد تشتمؿ عمى
المواقع عمى شبكة العنكبوتية ،النقؿ التدفؽ لمصوت والفيديو ،غرؼ الدردشة ،البريد
االلكتروني ،مجتمعات االنترنيت ،إعبلنات االنترنيت ،أقراص السي دي والدي في دي،
الواقع االفتراضي ،دمج البيانات الرقمية مع الياتؼ ،والكاميرات الرقمية واليواتؼ الجوالة،46 .
 dictionaryبأنو :اندماج الكمبيوتر,وشبكات

و يعرفو قاموس التكنولوجيا الرفيع hightec

 45صالح سعود ،اإلعبلـ الجديد وقضايا المجتمع :التحديات والفرص ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة ،ص .6
46

صالح سعود ،المرجع السابؽ ،ص .6
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الكمبيوتر,والوسائط المتعددة.يتخذ اإلعبلـ الجديد أشكاؿ مختمفة ومتنوعة ولعؿ أىميا
الشبكات االجتماعية

47

. 2مواقع التواصل االجتماعي
 . 1 .2تعريف مواقع التواصل اإلجتماعي
مواقع أو شبكات التواصؿ االجتماعي والتي يطيؽ عمييا عدة تسميات منيا" :الويب ،2.0
والشبكات الرقمية االجتماعية ،الشبكات االجتماعية ،وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية ،مواقع
شبكات االجتماعية  ، 48فقد تعددت التعاريؼ وتنوعت بتنوع الرؤى لمختمؼ الباحثيف
واالختبلفات اإليديولوجية نورد جممة منيا:
ىي مواقع تقدـ خدمة التواصؿ بيف األعضاء المنتسبيف ليا ،حيث يمكف ألحد المستخدميف
اإلرتباط بأحد األصدقاء عبر الموقع ليصؿ جديد ما يكتب ويضيؼ ذلؾ الصديؽ إلي
صفحة صديقو .كما انيا تمكف المستخدـ مف التحكـ بالمحتوى الذي يظير في صفحتو  ،فبل
يظير إال مايضيفو األصدقاء مف كتابات وصور ومقاطع ،أما أشير تمؾ المواقع فيما
(فيسبوؾ وتويتر).

49

http://tadwen.net/media/?cat=1547تـ االطبلع عميو يوـ 3114/14/12
48

عبد الكريـ عمي الدبيسي وزىير ياسيف الطاىات ،دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي الع اـ لدى طمبة

الجامعات األردنية ،مجمة دراسات العموـ االنسانية واالجتماعية ،المجمد  ،40العدد ،2013 ،1ص.70
موقع ثورة الويب ،أنماط المواقع األلكترونية
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شبكة التواصؿ اإلجتماعي ىي عبارة عف مجموعة مف الناس أو منظمات أو كيانات
إجتماعية أخرى متصمة بمجموعة مف العبلقات ذات مغزى إجتماعي  ،فعندما تربط شبكة
الكمبيوتر بيف أشخاص يسمى ذلؾ شبكة إجتماعية
تعرؼ عمى أنيا  :مجموعة مف

50

تقنيات البث عمى شبكة األنترنت التي تسمح بدمقرطة

المحتوى واعطاء الناس القدرة عمى الخروج مف مستيمؾ لممحتوى إلى ناشر لو ،والقدرة عمى
تحقيؽ قابمية في الوقت الحقيقي.

51

ويعرفيا بودي وايمسوف أنيا خدمات تستند إلى الويب،

والتي تسمح لؤلشخاص بإنشاء بروفيؿ عاـ أوشبو عاـ.

52

مواقع التواصؿ اإلجتماعي ىو مواقع تتشكؿ مف خبلؿ األنترنت تسمح لؤلفراد بتقديـ لمحة
عف حياتيـ العامة ،واتاحة الفرصة لئلتصاؿ بقائمة المسجميف والتعبير عف وجية نظر
األفراد أو المجموعات مف خبلؿ عممية اإلتصاؿ ،وتختمؼ طبيعة التواصؿ مف موقع ألخر
.2.2النشأة والتطور:

53

54

50

Christine B. Williams cwilliams@bentley.edu And Girish J. ―Jeff‖ Gulati jg ulati@bentley.edu,Social
Networks in Political Campaigns:Facebook and the 2006 Midterm Elections,Department of
International Studies Prepared for delivery at the 2007 Annual Meeting of the American Political
Science Association Chicago, Illinois, August 30 –September 2, 2007,p3.

PETER R.SCOTT;auditing social media agovernance and risk guide ,51J.MIKE JACKA
institute of internal auditorsresearch foundation,poblished by jhon wiley et

,p 56. 2011inc,son,hobpken,new jersey,

52

boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship,
Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11.
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html .

53السر عمي سعد محمد ا لحاج  ،ابداعات شبابية في اإلعبلـ الجديد ،مؤتمر مكة المكرمة السادس عشر"الشباب المسمـ
واالعبلـ الجديد"  ،2010،ص.12
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وعند الحديث عف مراحؿ تطور الشبكات االجتماعية في الفضاء المعموماتي تجدر اإلشارة
إلي مرحمتيف أساسيتيف :
 .1. 2.2المرحمة األولي  :يرجع ظيور مفيوـ شبكات التواصؿ اإلجتماعية الى عالـ
االجتماع جوف بارنر عاـ 1954فالشبكات االجتماعية بشكميا التقميدي تتمثؿ في نوادي
المراسمة العالمية التي كانت تستخدـ في ربط العبلقات بيف االفراد مف مختمؼ الوؿ باستخداـ
الرسائؿ االعتيادية المكتوبة وساىـ ظيور شبكة االنترنت في انتشار ظاىرة التواصؿ
االجتماعي  ،كاف اوؿ موقع التواصؿ االجتماعي في الواليات المتحدة االمريكية عمى شبكة
االنترنت في شكؿ تجمعات ىو موقع the glob.comعاـ  1994تبله موقع  geocitieفي
العاـ نفسو وتبلىما موقع tripodبعاـ بعد ذلؾ

55

يمكف وصؼ ىذه المرحمة بالمرحمة

التأسيسية لمشبكات االجتماعية ,وىي المرحمة التي ظيرت مع الجيؿ األوؿ لمويب web 1
وتشيد ىذه المرحمة عمي البداية التأسيسية لمشبكات  ،وأيضا مف أبرز الشبكات التي تكونت
في ىذه المرحمة ىي شبكة موقع  sixdegrees.comوىو الموقع الذي يمنح فرصة لؤلفراد
المتفاعميف في إطاره فرصة طرح حياتيـ ولمحاتيـ العامة وادراج أصدقائيـ وبدأت فكرة قوائـ
األصدقاء عاـ  ,1998واخفؽ ىذا الموقع عاـ  . 2000ومف المواقع التأسيسية لمشبكات
االجتماعية أيضا موقع

 classmates.comذلؾ الموقع الذي ظير في منتصؼ

التسعينات وكاف الغرض منو الربط بيف زمبلء الدراسة .شيدت ىذه المرحمة مواقع متعددة
54

وليد رشاد زكي،سمسمة قضايا إستراتيجية  ،نظرية الشبكات االجتماعية مف االيدولوجيا إلى الميثولوجيا ،المركز العربي

ألبحاث الفضاء االلكتروني ،2012 ،ص5
عبد الكريـ عمي الدبيسي وزىير ياسيف الطاىات  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .70
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مف أشيرىا أيضا موقع

 live journalوموقع

 1999cyworldالذي أنشئ في كوريا

وموقع  Ryzeالذي تبمور اليدؼ منو في تكويف شبكات اجتماعية لرجاؿ اإلعماؿ لتسييؿ
التعامبل ت التجارية .وتجدر اإلشارة في الطرح التالي أف أبرز ما ركزت عميو مواقع الشبكات
االجتماعية في بدايتيا ىي خدمة الرسائؿ القصيرة والخاصة باألصدقاء
 .2.2.2المرحمة الثانية:
يمكف وصؼ المرحمة الثانية بأنيا مرحمة اكتماؿ الشبكات االجتماعية  ,ويمكف التأريخ
لممرحمة الثانية بالموجة الثانية لمويب

 web 2والمقصود ىنا أنيا ارتبطت بتطور

خدمات الشبكة  .ويمكف أف نؤرخ ليذه المرحمة وخبلؿ الفترة مابيف  2002و  2004بمغت
شعبية شبكات التواصؿ اإلجتماعي الرقمية عبر العالـ ذروتيا مف خبلؿ ظيور ثبلثة مواقع
إجتماعية تواصمية فكاف أوليا موقع

Friendsterعاـ  2003ثـ تبله موقع ماي سبيس

وموقع بوبو عاـ  2005كما برز موقع الفيس بوؾ عاـ  2004الذي أصبح بسرعة أىـ ىذه
المواقع اإلجتماعية السيما بعد انفتاحو عمى األفراد خارج الواليات المتحدة االمريكية
وبيذا بدأ االنتشار الواسع لشبكات التواصؿ اإلجتماعي مستفيدة مف اإلستراتيجية التجارية
لؤلنترنت حيث كاف موقع ياىو أوؿ المبادريف بإستغبلؿ مواقع التواصؿ اإلجتماعية في
إستراتيجية التجارية باطبلؽ موقع ياىو  360وفي آذار  2005كما تـ شراء موقع ماي
سبيس مف قبؿ مجموعة روبرت مردوخ في تموز  2005تبلىا موقع Friendsterالذي بيع
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الى شركة  ITVالبريطانية في كانوف االوؿ مف نفس العاـ وبعدىا عرؼ الويت  2.0ظيور
الكثير مف المواقع إجتماعية قدر بعضيا عاـ  2009ب 200موقع.
 3.2.2المرحمة الثالثة :

56

57

عرفت ىذه المرحمة تطور المكونات المادية والبرمجية لمبنية التحتية لئلنترنت ،فشيد بداية
ظيور الجيؿ الثالث مف الويب ( ) Web 3.0بما تميز بو مف ذكاء صناعي وقدرة عمى
تبويب وتصنيؼ المعمومات ،باإلضافة إلى تطوير المكونات المادية مف خبلؿ تقديـ خدمات
الجيؿ الثالث ( ) G3عمى نطاؽ واسع ،وزيادة سرعة االنترنت في المنازؿ ،وانتشار استخداـ
انترنت الياتؼ المحموؿ عمى انطاؽ واسع .واستطاعت الشبكات االجتماعية االستفادة مف
ىذه المميزات ،والعمؿ عمى تطوير أدوات التواصؿ بيف مستخدمييا ،واتسعت أسواقيا ،وزاد
عدد مستخدمييا حتى وصؿ عدد مستخدمي موقع فيسبوؾ إلى أكثر مف  1.2مميار مشترؾ
عاـ  ، 2013كما شيد ظيور مواقع تواصؿ جديدة احتمت مكانيا عمى خريطة الشبكات
()4

االجتماعية

مثؿ ( )+Googleو(.)Instagram

وقد ازدادت أىمية الشبكات االجتماعية في ىذا الجيؿ ،خاصة بعد الدور الميـ الذي لعبتو
خبلؿ "الثورات العربية" منذ نياية  2010فقد كانت الوسيط الرئيسي لحشد المبلييف مف
 56عبد الكريـ عمي الدبيسي ،زىير ياسيف الطاىات  ،دور مواقع التواصؿ اإلجتماعي في تشكيؿ الرأي العاـ لدى الطمبة
جامعات األردنية ،دراسات،العموـ اإلنسانية و اإلجتماعية  ،المجمد  40العدد  ،2003، 1ص .70
 57إيياب خميفة ،تحوالت قادمة في استخدامات الشبكات االجتماعية
http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=246
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المواطنيف ،واألداة الرئي سية لنشر وتنظيـ التظاىرات في الشوارع والمياديف .وبات يتـ التعامؿ
معيا باعتبارىا مف ميددات األمف القومي لمدوؿ ،مما دفع العديد مف النظـ السياسية إلى
غمؽ ىذه المواقع التي تحولت في شؽ منيا إلى أداة إعبلمية واخبارية لمعرفة ونشر األخبار
ألكبر عدد مف األفراد في أ قؿ وقت ممكف وبسيولة.
 4.2.2المرحمة الرابعة

58

59

لـ تعد الشبكات االجتماعية أو غيرىا مف المواقع حبيسة نظاـ الويب ،بؿ اتجيت إلى سوؽ
المكوف المادي ،وانتشار الجيؿ
جديد واعد وقوي ىو تطبيقات الياتؼ المحموؿ ،فمع تطور ُ
الرابع مف االنترنت ( )G4بيف المستخدميف ،أصبح باإلمكاف الولوج إلى االنترنت مف خبلؿ
الياتؼ الذكي أو الحاسب الموحي ( ) Tabletأو أجيزة التميفزيوف الذكية ،أو غيرىا مف
األجيزة الحديثة.
وقد تميز ىذا الجيؿ باالعتماد عمى التطبيقات ،وأصبح لكؿ موقع إلكتروني تطبيؽ خاص بو
يمكف الولوج إليو مف خبللو ،يتميز بالبساطة والسرعة والتخصص في نقؿ المعمومات .ىذا
التطور المتسارع في األجيزة اإللكترونية جعؿ الفرد متصبلً باإلنترنت في أي وقت وفي كؿ
مكاف ،وبالتبعية ازداد ارتباطو بالشبكات االجتماعية التي استفادت بصورة كبيرة مف ىذا

58إيياب خميفة ،تحوالت قادمة في استخدامات الشبكات

االجتماعية http://www.futurec enter.ae/analys.php?analys=246
59

إيياب خميفة ،تحوالت قادمة في استخدامات الشبكات

االجتماعيةhttp://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=246
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التطور التكنولوجي المتسارع ،ومف ثـ تزداد تبعاتيا سواء عمى السياسة أو االقتصاد أو
التجارة.
الشكل 2يوضح تطور الشبكات االجتماعية عبر االنترنت

60

.3متغيرا
ت
مواقع
التواصل
االجتما

Danah Boyd m, Nicole B.Ellison, Social Network Sites ; Definition, History and

60

)SScholarship, Journal of computer Mediatel Communication, Vol (13),(1),(online

http://www.english.illinois.edu/-people-

/faculty/debaron/582/582%20readings/boyd%20sns.pdf
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عي وخدماتيا:
.1 .3المتغيرات:
 .1.1 .3المتغيرات االجتماعية:
تتمخص المتغيرات االجتماعية لمشبكات في محوريف ،يتمثؿ المحور األوؿ فى تكويف
ال صداقات ،بينما يتمثؿ المحور الثانى فى عضوية الجماعات ،ويمكف طرحيما مف خبلؿ
السياؽ التالى:

61

1.1.1 .3تكوين الصداقات:
سيمت الشبكات االجتماعية مف تكويف الصداقات ،حيث تجمع الشبكات بيف
الصداقات الواقعية ،والصداقات االفتراضية .والفرضية األساسية التي تقوـ عمييا ىذه
الصداقات ىى مشاركة االىتمامات ،والجمع بيف أصحاب االىتمامات عبر الفضاء
المعموماتى .
 2 .1.1 .3عضوية الجماعات:
سمحت الشبكات االجتماعية بأف تجمع فى طياتيا الجماعات االجتماعية ذات
االىتمامات المتجانسة ،ومف الممكف أف تؤسس ىذه الجماعات بيف أفراد المجتمع المحمى،
أو يتـ االشتراؾ فييا عمى مستوى الصعيد العالمى.

 2.1.3المتغيرات السياسية:
وليد رشاد زكي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 6 ،
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أصبح الشأف السياسي متغي ار أساسيا بالنسبة لمشبكات االجتماعية ،التي أسيمت في
دمج التفاعبلت السياسية بيف عالميف ،األوؿ ىو العالـ الواقعي ،والثاني ىو العالـ الموازى
المتمثؿ في الشبكات االجتماعية المنتشرة عبر الفضاء االفتراضي  .إف المردود البارز
لمشبكات االجتماعية يتجمى بوضوح في النواحي السياسية ،ويمكف التدليؿ عمى ذلؾ في ثبلثة
محاور ،يتمثؿ األوؿ ىو تعبئة الرأي العاـ ،ويتمثؿ المحور الثاني في ممارسة قضايا
المواطنة ،والثالث في تفعيؿ دور المجتمع المدني.62
 .1.2.1.3تعبئة الرأى العام:
المجموعات المنتشرة فى الشبكات االجتماعية ليا دو ار فعاؿ في تعبئة الرأي العاـ
تجاه بعض القضايا السياسية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،أضحت الشبكات االجتماعية مجاال
لبلحتجاجات والتشجيع عمى اإلضرابات ،مف ناحية أخرى ،فتحت الشبكات االجتماعية مجاال
جديدا لمدعايات االنتخابية وطرح البرامج االنتخابية ،حيث تكونت جماعات عبر شبكة الفيس
بوؾ عمى المستوى المحمى فى عدة دوؿ لنشر البرامج االنتخابية ،وجمع التأييد الشعبي،
وبذلؾ أضحت الشبكات االجتماعية بوابات لمممارسة السياسة ،وقد ظير ىذا االىتماـ
با لسياسة مع ظيور الموجة الثانية لمشبكات االجتماعية ،وعمى استحياء فى البداية ،ثـ ازداد
صيت الشبكات االجتماعية ومردودىا عمى ممارسة السياسة عمى األصعدة المحمية.63
.2.2.1.3ظيور المواطنة االفتراضية:
نفس المرجع،ص.7 ،
المرجع نفسو  ،ص .7
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فتحت الشبكات االجتماعية المجاؿ أماـ ممارسة قضايا المواطنة عبر اإلنترنت ،وىى
الظاىرة التي أطمؽ عمييا المواطنة االفتراضية  Virtual citizenship.ففي ظؿ التوترات
التي تعانييا الدولة القومية ،وتقمص الحقوؽ السياسية ،وعدـ مصداقيتيا  -إلى حد ما  -في
السياقات الواقعية لممجتمعات العربية ،يصبح المجتمع االفتراضي مجاؿ ممارسة لحقوؽ
المواطنة ،والمطالبة بالحقوؽ السياسية.

64

 .3.2.1.3تفعيل دور المجتمع المدنى:
تسيـ الشبكات االجتماعية وتنامييا في السياقات العالمية ومردودىا المحمى في زيادة
تفعيؿ دور المجتمع المدني  ،حيث إف ىناؾ العديد مف منظمات المجتمع المدني قد بنت ليا
قواعد في المجتمع االفتراضي عبر الشبكات االجتماعية .تستغؿ بعض النقابات والجمعيات
األىمية الشبكة في زيادة التواصؿ بيف أفرادىا ،ودعوة المستفيديف إلى برامجيا
ومشروعاتيا.65

. 2.3خدمات مواقع التواصل االجتماعي

66

أبرز الخدمات التي تقدميا الشبكات االجتماعية ىي :

المرجع نفسو  ،ص.8
المرجع نفسو  ،ص.8
المرجع نفسو  ،ص .3
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 .1.2.3الممفات الشخصية أو صفحات الويب :وىي ممفات تمكف مف خبلليا الفرد مف
كتابة بياناتو األساسية مثؿ االسـ والسف وتاريخ الميبلد والبمد واالىتمامات والصور
الشخصية  ,ويعد الممؼ الشخصي ىو بوابة الوصوؿ إلي عالـ الشخص.
 .2.2.3األصدقاء أو العالقات  :وىي خدمة تمكف الفرد مف االتصاؿ باألصدقاء الذي
يعرفيـ في الواقع  ,أو الذيف يشاركونو نفس االىتماـ في المجتمع االفتراضي  .وتمتد عبلقة
الشخص ليس فقط بأصدقائو ولكف تفتح الشبكات االجتماعية فرصة لمتعارؼ مع أصدقاء
األصدقاء بعد موافقة الطرفيف.
 3.2.3إرسال الرسائل :تسمح ىذه الخدمة بإرساؿ الرسائؿ سواء إلي األصدقاء الذيف في
قائمة الشخص  ,أو غير الموجوديف في القائمة.
 .4.2.3البومات الصور :تتيح ىذه الخدمة لممستخدميف إنشاء عدد ال نيائي مف األلبومات
ورفع مئات الصور  ,واتاحة المشاركات ليذه الصور لبلطبلع عمييا وتحويميا أيضا.
5.2.3المجموعات :تتيح الشبكات االجتماعية فرص تكويف مجموعات االىتماـ  ,حيث
يمكف إنشاء مجموعة بيدؼ معيف أو أىداؼ محددة  ,ويوفر موقع الشبكات لمؤسس
المجموعة أو المنتسبيف والميتميف بيا مساحة مف الحرية أشبو بمنتدى حوار مصغر  ,كما
تتيح فرصة التنسيؽ بيف األعضاء في االجتماعات مف خبلؿ ما يعرؼ باسـ Events
ودعوة األعضاء لتمؾ المجموعات  ,ومعرفة عدد الحاضريف وأعداد غير الحاضريف.
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المرجع نفسو  ،ص .3
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6.2.3الصفحات :ابتدع ىذه الفكرة موقع

 face bockوتـ استخداميا عمي المستوي

التجاري بشكؿ فعاؿ  ,حيث تسمح ىذه الخدمة بإنشاء حمبلت إعبلنية موجية تتيح
ألصحاب المنتجات التجارية فرصة عرض السمع أو المنتجات لمفئات الذي يحددونيا  ,ويقوـ
موقع الفيس بوؾ باستقطاع مبمغ مع كؿ نقرة يتـ التوصؿ إلييا مف قبؿ المستخدـ.
. 4خصائص ومميزات مواقع التواصل االجتماعي:
أصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي حاجة ميمة في حياة األفراد وبالتالي ال يمكف
االستغناء عنيا ،ذلؾ لما تتميز بو مف خصائص ومميزات كثيرة جعمت منيا مقصدا
لمتصفحي االنترنت في جميع أنحاء العالـ ،ومف أىـ تمؾ الخصائص والمميزات ما يمي:

.1.4سيولة االستخدام:
طُورت مواقع التواصؿ االجتماعي بحيث تكوف سيمة االستخداـ ،فيي تحتاج إلى القميؿ
مف المعرفة في أسس التكنولوجيا مف أجؿ النشر وتحقيؽ التواصؿ عبر االنترنت ،وكؿ ما
يتطمب الستخداـ ىذه المواقع ىو التدريب البسيط عمى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
وفي المقابؿ ىناؾ بعض التطبيقات لؤلشخاص المتقدميف عمى التقنيات  .68وىي بسيطة في

the power of social media in developing nations : new tools for closing the "68 Ali. H.A,
, HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL/ Vol.24, 2011, p, "global digital divide and beyond
213, Available : http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/2009/09/185 -220.pdf
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التصميـ واأللواف ،وتعرض المميزات فقط عند الطمب بحث تكوف المحادثة سمسة ،وتستخدـ
أز ار ار واضحة ورسوما وأشكاال توضيحية ،وتوفر صو ار متزامنة مع الوقت لمتحديثات ،واشعا ار
معينا يثير انتباه المستخدـ.

69

 .4.2التواصل والتعبير عن الذات:
أتاحت شبكات التواصؿ االجتماعي قنوات اتصاؿ جاذبة ال تعتمد عمى نشر محتوى
معيف وأصبحت حاجة لمميتميف في االتصاؿ مع اآلخريف والتعبير عف الذات.

70

 .3.4تشكيل المجتمع بطرق جديدة:
عمى الرغـ مف أف المفاىيـ المجتمعية الوىمية وجدت منذ بداية التطبيقات االلكترونية،
إال أف مواقع الشبكات االجتماعية وفرت سببل جديدة لبلتصاؿ ،فقد ينضـ المستخدموف
لمجتمعات قراء الك تب واالتصاؿ مف خبلؿ تبادؿ وقراءة الكتب التي يحبوف.

71

.4.4تخريج البيانات:

Matt Cronin, "9 Crucial UI Features of Social Media and Networking Sites", 2009,

69

Available :

http://www.smashingmagazine.com/2009/06/03/9-crucial-ui-features-of-social-mediaand-networking-sites/

Ali. H.A, p, 213.
Cachia.R, Social computing : Study on the useand impact of online social networking IPTS

70
71

Exploratory research on the socio-economic impact of social computing, 2008, p.3,
Available : http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48650.pdf
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تسمح غالبية شبكات التواصؿ االجتماعي ألعضائيا باستعراض شبكات أصدقائيـ.

72

ومكف تخريج البيانات المتاح في الشبكات المستخدـ مف استعراض شبكتو الخاصة
ومشاركتيا مع عامة الناس واألصدقاء ،وتوفر بعض الشبكات تطبيقات تسمح لممستخدميف
بوصؼ العبلقة بينيـ وبيف األعضاء اآلخريف.
 .5.4نشاطات من القاعدة إلى القمة:
توفر شبكات التواصؿ االجتماعي منصات مثالية ،يستطيع مف خبلليا المستخدموف
المشتركوف بنفس القيـ واالىتمامات أف يتعاونوا بشكؿ فعاؿ وبتكاليؼ أقؿ ،فمثبل يستطيع
األطباء أف يتشاركوا ويتأكدوا مف الحاالت الطبية النادرة مف خبلؿ شبكات التواصؿ
االجتماعي الصحية مثؿ " ." Withinكما يمكف تنظيـ احتجاجات مف خبلؿ استخداـ مواقع
مثؿ "."Care

73

 .6.4العاطفة من خالل المحتوى:
المشاركة العاطفية إحدى الدوافع الرئيسية الستخداـ التدويف المصغر ،وترتبط قوة
وخصائص الشبكات االجتماعية مع ما يعرؼ بالمشاركة أو التبادؿ العاطفي ،ويظير ذلؾ
بشكؿ واضح في تيارات الوعي االجتماعي " ،"Social Awareness streamsالتي تسمح

jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
Cachia.R, p.3.
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خصائصيا لممستخدـ بالتفكير في كيفية المشاركة العاطفية ،والناس مجبروف عمى مشاركة
الع واطؼ في فترة زمنية قصيرة ،وبشكؿ خفيؼ في شبكات التواصؿ االجتماعي.

74

. 7.4عقبات التواصل المحدود:
إف مواقع التواصؿ اإلجتماعي نجحت في كسر عقبات التواصؿ التي تعيؽ نقؿ المعمومات
وتبادؿ الرسائؿ سواء كانت حممة انتخابية سياسية أو حممة لتسويؽ منتج ما فإف المجاالت
والصناعات المختمفة توظؼ المواقع لئلستفادة منيا.

 .8.4انخفاض عقبة الدخول:
إف إستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي

مجاني ومتوفر لجميع األشخاص ولقد نقؿ

اإلستخداـ المجاني إلى الوسائط اإلجتماعية  ،إلى سمطة مف سمطات الحاكمة الى المواطنيف
العادييف وىذه المواقع غير مراقبة ،وعقبات القيود التعامؿ معيا تعتبر منعدمة تماما .75
 .9.4خيار التضمين:

Network properties and social sharing of emotions in "74 Naaman.M, and Swaine. F,
, social awareness communication and "Rutgers University, school of Hangzhou, China
information, March 19-23, 2011, Available :
http://comminfo.rutgers.edu/%7Emor/publications/kivranswainecscw2011.pdf
75البسيوني عبدا هلل جاد البسيوني ،اسيامات مواقع التواصؿ اإلجتماعي في الثورة المصريةعاـ  3111وامكانية أستخداميا
في توطيد العبلقة المينية بيف المعمـ والمتعمـ ،بحث مقدـ لمؤتمر العممي االوؿ رؤية استشراقية لمستقبؿ التعميـ في مصر
والعالـ العربي في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة  ،القاىرة 3112،ص .165
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إف مفيوـ التضميف ىو احد أىـ اإلبداعات في المواقع االجتماعية ويمكف تضميف أنواع
عديدة مف المحتويات لما في ذالؾ مف الوثائؽ ،الموسيقى  ،الخرائط ،وا كؿ فيديو عمى
اليوتيوب تصاحبو قطعة  HTMLوالتي يمكف إستخدميا لوضعو أو تضمينو في صفحات
شبكات اإلجتماعية مف ما سيؿ مشاركة المقاالت والصور ومقاطع الفيديو مف خبلؿ عدة
مواقع اجتماعية

76

 . 10.4مشاركة المعمومات الحديثة السريعة :
إف مواقع التواصؿ االجتماعي تبقى مستخدمييا عمى عمـ باألحداث في لحظة وقوعيا ذالؾ
في شكؿ ورد فعؿ .

77

 .11.4الوسائط المتعددة :إف شبكة التواصؿ اإلجتماعي تعتبر أداة متعددة الوسائط تمكف
مف مشاركة الصور ،الفيديو ،الموسيقى ف العروض.

78

. 12.4تدفق المعمومات التي ال يمكن الحكم فييا  :بما أف معظـ المعمومات تأتي مف
مصادر خارجية فمف غير الممكف التحكـ فييا.

79

المرجع نفسو  ،ص.167

المرجع نفسو  ،ص.168
المرجع نفسو  ،ص 169ص 170
المرجع نفسو  ،ص .173
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. 13.4التغمب عمى االختالفات اإلجتماعية والمسافات المادية :
إف التكنولوجيا الحديثة تتغمب عمى عوائؽ التواصؿ مثؿ بعد المسافة تساعد عمى جمع
المعمومات بشكؿ تزامني وذلؾ مف خبلؿ دعـ وقوية الروابط الضعيفة اي المتنوعة اجتماعيا
والبعيدة جغرافيا عبر الكرة االرضية.

80

شكل ( :81 )3يمثل خصائص مواقع التواصل االجتماعي

Cachia.R, op cit.

المرجع نفسو  ،ص.170
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. 5أقسام مواقع التواصل اإلجتماعي

82

ويمكف تقسيـ مواقع التواصؿ االجتماعي باإلعتماد عمى التعريفات السابقة إلى أقساـ التالية:
 .1.5شبكة األنترنت  onlineوتطبيقاتيا:
مثؿ الفيس بوؾ ،التويتر ،اليوتيوب ،المدونات ومواقع الدردشة والبريد اإللكتروني فيي
بالنسبة لئلعبلـ تمثؿ المنظومة الرابعة وتضاؼ لممنظومات الكبلسكية الثبلثة.
 2.5تطبيقات قائمة عمى األدوات المحمولة المختمفة :
ومنيا أجيزة الياتؼ الذكية والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرىا ،وتعد األجيزة
المحمولة منظومة خامسة في طور التشكؿ.
. 3.5أنواع قائمة عمى منصة الوسائل التقميدية:
مثؿ الراديو والتمفزيوف (مواقع التواصؿ اإلجتماعي لمقنوات واإلذاعات والبرامج) ،أضيفت
إلييا ميزات مثؿ التفاعمية والرقمية واالستجابة لمطمب.

 82احمد مسعوداف ،العيد وراـ ،استخدمات وسائؿ اإلتصاؿ واإلعبلـ الجديد وعبلقتو بالعزلة اإلجتماعية ،دراسة تحميمية
لتأثير شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى التواصؿ األسري ،مجمة كمية التربية  ،العدد 151الجزء االوؿ  ،القاىرة .2012 ،
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. 6دوافع استخدام الشبكات االجتماعية عمى االنترنت
. 1.6اكتشاف الذات :
بمعنى البحث عف كيؼ يكوف رد فعؿ اآلخريف خاصة عند اإلناث وكيؼ يظيرف في عيوف
الناس وىذا بفضؿ السرية التي يتميز بيا استعماؿ االنترنت مما يدفع المستخدميف إلى
الكشؼ عف بعض مظاىر دواتيـ الف عواقب ىذا الكشؼ منعدمة آو محدودة
. 2.6التعويض االجتماعي:
أي تجاوز الخجؿ ونقائص الشخصية عمى العموـ وبصفة خاصة اإلناث والمنطويف نفسانيا
. 3.6التسير االجتماعي:
ويشير إلى استعماؿ

االنترنت يسيؿ تكويف العبلقات االجتماعية وبصفة خاصة عند

المراىقيف األكبر سنا الف مف المعروؼ ىو انو كمما تقدـ المراىؽ في السف قؿ عدد أصدقائو
. 4.6التعميم وتوسيع المعارف:
ىناؾ مف يكوف دافعو مف المناقشة االلكترونية تنمية المعارؼ وتطويرىافي مجاؿ معيف مف
خبلؿ تبادؿ الخبرات و المعارؼ بيف االفراد
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استكشاؼ اليوية ولعب االدوار :ىنا مف الى تغير ىويتو مع عدة اشخاص ويستخدـ
شخصية مستعارة تختمؼ مف فرد الى اخر

83

. 5.6تحقيق االنتماء االجتماعي  :بحيث أف الفرد يحاوؿ دائما أف يجد الجماعة التي ليا
نفس اىتماماتو وليا خصائص تتوافؽ مع شخصيتو وبالتالي فاف إشباع دافع االنتماء يؤدي
إلى إقامة روابط اجتماعية و توثيقيا مع ىؤالء األشخاص الذيف يقبؿ بيـ ويدردش معيـ
. 6.6التحرر العاطفي :أو كما يسميو البعض التنفيس العاطفي حيث يطمؽ األفراد العناف
النفعاالتيـ ويعبروف بحرية عف مشاعرىـ المكبوتة ويبوحوف بكؿ ما كانوا يخفونو ويتستروف
عميو.
. 7.6االسترخاء والتخمص من االحباط :يمكف االسترخاء واالستراحة عبر النقاش االلكتروني
خاصة ما كاف الحديث يتـ مع اشخاص ليـ نفس االنشغاالت والمشاكؿ فالتعبير الحر ساعد
كثي ار التخمص مف القمؽ والتوتر واالحباط.
. 8.6الحصول عمى المعمومات  :تستطيع االفراد اف يتحصموا عمى معمومات قيمة وىامة
مف خبلؿ االتصاؿ باالخريف.
. 9.6االنتماء والمرافقة  :حيث اف المرء بطبعو االجتماعي غالبا ما يبحث عف اصدقاء او
الجماعة التي يرافقيا ويندمج معيا.

 83جماؿ العيفة  ،االتصاؿ الشخصي في عصرشبكات التواصؿ االجتماعي ضرورة اجتماعية في عالـ نتغير  ،مجمة عموـ
االنساف والمجتمع  ،العدد  ، 3114 ،11ص.394
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
.10.6تمضية الوقت  :وىذا يكوف في حالة الفراغ واالحساس بالضجر والقمؽ مما يجعؿ
الفرد يحاوؿ قتؿ الوقت باي وسيمة.
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. 7أصناف مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي:
يمكف تصنيؼ مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي العرب ضمف خمس مجموعات
رئيسية بناءا عمى سموكيـ ومواقفيـ تجاه وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ،وىـ مػؤثػروف،
واقعيوف ،مستكشفوف ،ىاربوف مف الواقع ،ناشطوف اجتماعيا.
.1.7ناشطون إجتماعي ًا
تضػـ ىذه الفئػة نسبػة كبيره مف المستخدميػف بشكؿ عاـ ،حيػث يتميزوف بأنيـ اجتماعيوف
وينخرطوف ضمف مجموعػات متعػددة ولدييػـ شبكػة عػبلقػات كبيػرة مف اأصدقاء  ،وتعتبػر
وسائػؿ التواصؿ االجػتماعػي أداة مثيػرة لمتفاعػؿ و البقػاء عمى اتصػاؿ مػع اأصدقاء والعائمة،
كما أنيا أداة مذىمة لجمع شمؿ اأصدقاء الذيف فقدوا االتصاؿ ببعضيـ لفترة طويمة ،مثؿ
زمبلء الدراسة القدامى  ،وىـ أيضا اأشخاص منفتحوف جدا لتكويف صداقات جديدة عبر
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ،وتعتبر وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعػي أداة ترفيييػة،
مثػؿ متػابعة أخبػار والعائمة أصدقاء  ،واالستماع إلى الموسيقى  ،ومشاىدة افبلـ ومقاطع
الفيديو المسمية.
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 ، TNS85قمة رواد التواصؿ االجتماعي العرب  ،تقرير وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي ،التقرير االوؿ ،3115
ص.15
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
.2.7مستكشفون:
تنتشر ىذه المجموعة أيضا في جميع أنحاء المنطقة العربية .فيؤالء اأشخاص في سعي
متواصؿ لمتعرؼ عمى كؿ جديد  ،و يتميزوف بالسرعة في تعمـ األشياء الجديدة  ،يعتبروف
وسائؿ التواصؿ االجتماعي أداة لتعمـ واستكشاؼ أشياء الجديدة  ،وقد يكوف ذلؾ عبر قراءة
المقاالت ،أو مشاىدة مقاطع الفيديو ،أو االستماع إلى اخبار أو استكشاؼ أماكف جديدة
وغيرىا  ...وليس بالضرورة أف يقوـ ىؤالء أشخاص بتبادؿ ىذه المعرفة مع آخريف.86
.3.7مـؤثـرون:
ينظر إلى ىؤالء اأشخاص عمى أنيـ قادة .فيـ أشخاص طموحوف ويتطمعوف لتحقيؽ افضؿ
في الحياة ،كما أنيـ نشطوف لمغاية وينخرطوف في العديد مف انشطة ،سػواء كانت اجتماعية
أو ثقافيػة أو مينية  .وىـ أشخاص لدييـ شغؼ لتحسيف معارفيـ ،ويسعوف لمحصوؿ عمى
البراىيف والحجج المنطقية ،فيـ يشيدوف بوسائؿ التواصؿ االجتماعي لمديناميكية التي تمتاز
بيا ،وىـ قادروف عمى استقباؿ ومشاركة أخبار عمى الفور ،بإضافة إلى ذلؾ ،تتيح وسائؿ
التواصؿ االجتماعي التفاعؿ مع المواد التي تمت مشاركتيا ومع المستخدميف آخريف أكثر
مف أي وسيمة أخرى  ،تساعدىـ في حياتيـ الشخصية والمينية مف خبلؿ بناء المعرفة.87
.4.7ىاربون من الواقع

 86المرجع نفسو  ،ص .16
المرجع نفسو  ،ص .16
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يسعى ىؤالء أشخاص لمحياة االجتماعية وبالرغـ مف ذلؾ ليس لدييـ دائرة كبيرة مف أصدقاء
فيـ حساسوف ويثقوف كثي ار بأشخاص.
تتيح وسائؿ التواصؿ االجتماعي ليؤالء أشخاص التواصؿ بسيولة مع آخريف يساعدىـ عمى
مواجية آخريف دوف الشعور بالخجؿ ،حيث أنيا تعمؿ كدرع واؽ يساعدىـ عمى مواجية
آخريف بسيولة.88
.5.7واقعيون
يكوف االسػتخداـ بحػده ا دنى ،أي أنيـ ال يستخدمػوف وسائػؿ التواصؿ االجتماعػي إال عنػد
الضرورة وعندما تكوف ذات فائدة ،كما أنيـ يتبعوف االتجاىات السائدة وال يستخدموف إال
القنوات اكثر شعبية  ،الفائدة الوظيفية بالنسبة ليـ مف االستخداـ ىي التواصؿ في أغمب
االحياف ،واكتساب المعرفة
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. 8أشكال مواقع التواصل االجتماعي:
بما أف موضوع الدراسة حوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في المشاركة السياسية،
ونظ ار لتعدد مواقع التواصؿ ،فارتأيت أف أعدد في موضوعي ثبلثة مواقع وىي" :الفيس بوؾ"
و"التويتر" و"اليوتيوب" ،نظ ار النتشارىا الكبير في الوطف العربي والعالـ ،ونظ ار لمدور الذي
لعبتو في األوضاع السياسية في المجتمعات ،في الوقت الذي غاب فيو دور وسائؿ اإلعبلـ

المرجع نفسو  ،ص .16
المرجع نفسو  ،ص.16
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
األخرى ىذا مف جية ومف جية أخرى سيحاوؿ الباحث التركيز عمى موقع الفيس بوؾ دوف
غيره مف المواقع كونو األنموذج المختار لمدراسة.

شكل: 4رسم بياني يوضح إحصائيات عدد مستخدمي "الفيس بوك" و"التويتر" و"اليوتيوب" في الجزائر في أواخر 2012

 .1.8الفيسبوك : Facebook
ُيعد الفيسبوؾ وسيمة اجتماعية لمتواصؿ االجتماعي بيف مختمؼ أفراد المجتمع
العالمي ،فيي شبكة لربط مجموعات مف البشر لمتحاور والنقاش وتبادؿ اآلراء حوؿ قضايا
مشتركة ،كما تُعد الفيسبوؾ الشبكة األكثر انتشا اًر وتوسعاً بيف مختمؼ شبكات ومواقع
التواصؿ األخرى .
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. 1.1.8تعريف الفيس بوك

عميو يوـ 3115/13/18اطمع http://azhar2015.blogspot.com/p/blog-page_20.html
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
تُعرفو بسمة نصيؼ الفيس بوؾ بأنو :موقع لمتواصؿ االجتماعي قائـ عمى تبادؿ اآلراء
واألفكار ،وعناصر المحتوى( :نصوص  -صور – ممفات فيديو.. ،وغيرىا) ،عمى أف يكوف
لكؿ مستخدـ صفحة خاصة بو؛ يقوـ مف خبلؿ ىذه الصفحة بتكويف الصداقات والمراسبلت
والدعوات المتنوعة لممجموعات والربط بيف األصدقاء ،مع وجود صفحة رئيسية تجمع كؿ
األصدقاء وتنشر تعميقاتيـ وأنشطتيـ مباشرة ويمكف لجميع المشاركيف التعميؽ والمشاركة ،
ويعرفو زانج(  ) Zhangموقع الفيسبوؾ بأنو ":شبكة عبر اإلنترنت تسيؿ تبادؿ المعمومات
وتفاعؿ المستخدميف بواسطة تكنولوجيا االتصاؿ المستندة إلى الويب ،والتي تقوـ بتخزيف
البيانات والمعمومات اإللكترونية ونقميا وتبادليا ،وتتيح التفاعؿ بيف األفراد ،و توفر
لممستخدميف إمكانية العثور عمى آخريف يشتركوف في نفس المصالح".
ُوتعرؼ غادة العمودي شبكة الفيس بوؾ بأنيا :برامج تدعـ األنشطة الجامعية في توطيد
العبلقات اإلنسانية وبناء المعرفة عمى الويب ،عبر الفضاء اإللكتروني القائـ عمى تسخير
التقنيات الرقمية التي تُمكف المستخدميف مف المشاركة في بناء المعرفة عبر اإلنترنت.
ىو أيضا موقع تواصؿ اجتماعي يستطيع أي شخص الوصوؿ لو عبر االنترنت
والتسجيؿ بو مجانا ويقوـ باالتصاؿ مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ
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الفيس بوؾ ىو شبكة اجتماعية الكترونية تتيح لمعديد مف المشتركيف عرض ممفاتيـ
الشخصية ومشاركة االخريف فيما يختارونو مف نشاطات.
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 91ماىر عرفات  ،األثر االجتماعي والتعميمي مف استخداـ الشبكات االجتماعية  ،الفيسبوؾ عمى طبلب كمية تكنولوجيا
المعمومات في جامعة النجاح الوطنية  ،2011،ص .5
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
. 2.1.8تطبيقات الفيس بوك
.1.2.1.8.المجموعات  :يمكف لكؿ مشترؾ في المواقع اف ينشئ مجموعة عبر تسميتيا
وكتابة تعريؼ عف الفكرة ثـ ايميؿ مدير الجروب
.2.2.1.8.الصفحات :الصفحات ليا نفس ميزة واستخدامات المجموعة فيما عدا أنيا أكثر
تفاعبل عبر ظيورىا في الصفحة الرئيسية لكؿ المستخدميف وغالبا ما يكوف ىذا التطبيؽ
لمعجبيف لمشاىير ونجوـ بحيث تكوف الصفحة وسيمة لمتواصؿ مع الشخصية المعنية
 3.2.1.8الصفحة الرئيسية :يظير بيذه الصفحة كؿ جديد  ،تعميقات ،وصور وروابط
أصدقائؾ الذيف أضفتيـ إليؾ.
2.1.8ا 4.لصفحة الشخصية  profile :ىي الصفحة الشخصية لممستخدـ ويعرض فييا
كؿ نشاطو ومساىمتو في الفيس بوؾ وكذلؾ يسمح لؤلصدقاء باالطبلع عمى أنشطتو .
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 5.2.1.8.األلعاب  :بالفيس بوؾ العديد مف األلعاب المختمفة
 6.2.1.8.المناسبات :إقامة دعوة لؤلصدقاء أو األعضاء مجموعة معينة لحدث ميـ أو
جماعي أو اجتماع عمى ارض الواقع توضع فيو عنواف الحدث وتاريخ بدايتو ونيايتو وتحديد
األعضاء المرغوبيف لو وبعض المناسبات تكوف مفتوحة ألي عضو في الفيس بوؾ
7.2.1.8آلية التشبيك  :المشترؾ الجديد في الفيس بوؾ يبلحظ اف الفيس بوؾ يقترح
اضافة اصدقاء يعرفيـ ولو معيـ تواصؿ
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 92عمار توفيؽ احمد بدوي  ،اثر وسائؿ التواصؿ الحديثة عمى الدعوة الفيس بوؾ أنموذجا "دراسة نظرية إحصائية"  ،بحث
مقدـ لمؤتمر "وسائؿ التواصؿ الحديثة وأثرىا عمى المجتمع" ،كمية الشريعة جامعة النجاح الوطنية ،ص .8
عمارتوفيؽ احمد بدوي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .9
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
 8.2.1.8تغذية األخبار  :تعرض المستجدات مف أخبار المستخدميف و اصداقائيـ.
 9.2.1.8المالحظات والتدوينات  :تستخدـ لكتابة التعميقات ومناقشتيا
.9آلية التواصل بين أعضاء موقع الفيس بوك
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 .1.9التعميقات  :خاصية التعميقات متاحة بيف األصدقاء والمجموعات والصفحات
المنضميف ليا يمكف لممستخدـ أف يكتب تعميؽ في مساحة التعميقات والضغط عمى زر
 commentإضافة تعميؽ وفي نفس المساحة يمكنؾ أف تضيؼ رابط موقع أو صورة
.2.9اإلشارة  :خاصية اإلشارة متاحة في الصور والفيديو والنوت بحيث يمكنؾ أف تمفت
انتباه أصدقائؾ عبر اإلشارة ليـ في صورتؾ او في مقطع الفيديو المحمؿ عبر الفيس بوؾ
وبالتالي سترسؿ ليـ تنبييات ألي تحديث جديد في الصور.
.3.9اإلعجاب  likeيمكف لممستخدـ أف يقوـ بعمؿ معجب ألي نص أو صورة أو فيديو
ألصدقاء.
.4.9بوك  pokeتحدث فقط لؤلصدقاء بينيـ بحيث يقوـ المستخدـ بتنفيذ ذلؾ عمى احد
أصدقائؾ ويعمؿ األخر برد بوؾ لصديقو.

.2.8التويتر:
وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل  ،اثر الفيس بوؾ عمى المجتمع  ،طبعة االولى  ،الخرطوـ  ،مدونة شمس النيضة ، 2010،
ص .17

عمار توفيؽ احمد بدوي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .9
وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .18
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
.1.2.8تعريف التويتر
يرى أحد الباحثيف أنو "إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي التي انتشرت في السنوات
األخيرة ،ولعبت دو ار كبي ار في األحداث السياسية في العديد مف البمداف و خاصة الشرؽ
األوسط ،و اخذ تويتر اسمو مف مصطمح "تويت" الذي يعني "التغريد" و اتخذ مف العصفورة
رم از لو ،و ىو خدمة مصغرة تسمح لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدى 140
حرفا لمرسالة ا لواحدة ،و يجوز لممرء أف يسمييا نصا مكثفا لتفاصيؿ كثيرة ،ويمكف لمف لديو
حساب في موقع تويتر أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات أو التويترات مف خبلؿ ظيورىا
عمى صفحاتيـ الشخصية أو في حالة دخوليـ عمى صفحة المستخدـ صاحب الرسالة،
وتتيح شبكة تويتر خدمة التدويف الم صغرة ،و إمكانية و الردود و التحديثات عبر البريد
االلكتروني  ،كذلؾ أىـ األحداث مف خبلؿ خدمة »  « RSSعبر الرسائؿ النصية
» .« SMS
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.2.2.8مميزات التويتر:
لمتدويف عبر موقع التويتر مميزات مفيدة و عديدة أىميا:

اطمع عميو يوـ 3115\5\4عمى الساعةhttp://faculty.mu.edu.sa/mebrahim 31:22
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
.1. 2.2.8سيل و سريع :فبمجرد إدخالؾ لبريدؾ االلكتروني تصبح مشتركا مف
الموقع و تستطيع أف تبدأ بتدويف و إرساؿ الرسائؿ القصيرة ،كما يتيح لؾ الموقع إرفاؽ
صورة شخصية لؾ أو شعار مع كؿ تدوينة قصيرة .
.2. 2.2.8محمول ومتحرك :فموقع تويتر يعتبر مف مواقع التواصؿ االجتماعي
المحمولة ،أي مف المواقع التي تدعـ و تتيح أدوات لمتدويف  ،و إلرساؿ الرسائؿ و الصور
القصيرة عبر اليواتؼ المحمولة و مف أي مكاف في العالـ.
.3. 2.2.8مجاني :فإرساؿ التدوينات القصيرة عبر تويتر ىو مجاني ،بعكس الرسائؿ
القصيرة العادية عبر المحموؿ ،و ىي خاصية مكنت المبلييف مف تدويف و إرساؿ الرسائؿ
الفورية عف كؿ مجريات حياتيـ و ىذا ما ساىـ في نشر تويتر حقا.
فعالة لمتواصل مع العالم :فكوف التدويف الخاص بالتويتر يمكف
 .4. 2.2.8أداة ّ
إرسالو مف الحاسوب المحموؿ أو الياتؼ المحموؿ بسيولة و يسر مما يتيح التواصؿ مع
مجموعة كبيرة مف األصدقاء و المعارؼ أو المتابعيف لؾ عمى الموقع وفي لحظات.
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 .5. 2.2.8مناسب لمتواصل الشخصي  :فالتويتر يتيح لؾ أف تدوف ما تفعمو اآلف،
فيي تعطي طابعا شخصيا لمرسالة القصيرة التي تريد إخبارىا لمميتميف بؾ ،فاليدؼ النيائي
ىو التواصؿ عمى صعيد شخصي باستخداـ ىذا الموقع.
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فعالة لتعريف الناس بك وباىتماماتك :فالتدويف القصير و الفوري
 .6. 2.2.8أداة ّ
عبر التويتر يسمح لؾ بنشر ما تفعمو أو إرساؿ الرسائؿ السريعة و الفورية عف موضوع تيتـ
بو ،إلى جميع المتابعيف لؾ ،كما يساىـ بنشر أفكارؾ أو بمشاركة الغير الىتماماتؾ كذلؾ
فإف اليوـ مع محركات البحث كغوغؿ فإف تدويناتؾ القصيرة عمى تويتر ستظير عمى محرؾ
البحث ضمف النتائج فور إرساليا ،مما يضاعؼ مف إمكانيات نشر أفكارؾ أو رسائمؾ ألكبر
عدد ممكف مف الميتميف.

100

.7. 2.2.8الفورية :فالتدويف الفوري ىو مف الخصائص المميزة لموقع تويتر ،فمف
أي مكاف تستطيع أف تراقب الحدث و تبدي رأيؾ فيو فو ار وترسؿ تعميقؾ إلى المبلييف في
العالـ أجمع ،و ال تنسى تأثير ىذه الخاصية في نقؿ التصريحات و األخبار العاجمة و
الفورية ،و ىو ما تستعممو القنوات اإلخبارية الخاصة و الرسمية اليوـ في الغرب و في
الوطف العربي عمى حد سواء.

101

فعالة  :فاليوـ صار "تويتر" يستخدـ مف قبؿ الشركات و
.8. 2.2.8أداة تسويق ّ
المعمنيف لمترويج عف منتجاتيـ و عروضيـ الجديدة ،فبرسالة قصيرة و مجانية تستطيع أف
تعمف عف منتجؾ لمعالـ أجمع
رسالة.

مجانا ،كما يسمح لؾ بنشر شعارؾ الشخصي مع كؿ
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.9. 2.2.8شعار مميز»  : « unique badgeيوفر التويتر إمكانية تحميؿ صور
خاصة لش عار يميزؾ عف اآلخريف عند التدويف ،و يسمح بأف يكوف ىذا الشعار صورة عادية
أو بمغة برمجة مثؿ html :أو  ، javaمما يعطي طابعا شخصيا و موثقا مع كؿ تدوينة.

103

.10. 2.2.8ميزة التتبع»  : « followingفمف مميزات التويتر األساسية ىو خاصية
التتبع ،أي أف التتبع لمدوف معيف عمى الموقع لكي تصؿ لؾ تدويناتو أوال بأوؿ ،و كذلؾ
يمكف لمغير أف يتبعوؾ بمجرد الضغط عمى زر التتبع  ، followو مع الفترة يصبح لؾ شبكة
معارؼ و متتبعوف خاصوف بؾ ليـ اىتماماتؾ نفسيا و يجمع بينكـ ىموـ مشتركة.

104

.9.اليوتيوب» : « youtube
 .1.9تعريف اليوتيوب

105

اليوتيوب شبكة مخصصة لمتواصؿ مف خبلؿ ممفات الفيديو والمدونات المكتوبة لمتعميؽ
عمييا ،مع إتاحة خدمة قنوات اليوتيوب لعرض مجموعة الممفات المتجددة لكؿ مشترؾ ،مع
اتاحة الفرصة لممشاركيف لمشاىدة كؿ ما ىو جديد مف تمؾ القنوات.
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ويعرؼ دوفي اليوتيوب بأنيا قناة لمتواصؿ واالتصاؿ مف ُبعد تسمح لممستخدميف مف
التحميؿ والمشاركة بمقاطع الفيديو.
ويعرؼ ىاموند اليوتيوب بأنيا شبكة لمتواصؿ والمشاركة بممفات الفيديو عبر اإلنترنت
مع السماح لممشاركيف بالتواصؿ حوؿ تمؾ الممفات.
وتعرؼ ميا صبلح اليوتيوب بأنيا أحد أىـ مواقع الفيديو التشاركية Video-Sharing
 Websitesوالتي حولت الويب مف مستودع لممعمومات إلى موقع لمتواصؿ والتشبيؾ مف
حيث المشاركة في إنتاج الممفات وتكامميا ومناقشة ممفات الفيديو بيف مجموعة مف
المستخدميف أو بيف الجميور عامة.

.2.9.مميزات اليوتيوب :106
يعتبرموقع يوتيوب مف أروع ابتكارات موا قع التواصؿ االجتماعي  ،وذلؾ بسبب مزاياه
المتعددة و أىميا :
.1. 2.9عام و مجاني  :مف خبلؿ ىذا الموقع تستطيع تحميؿ وتنزيؿ ما تشاء و
تحتاج مف األفبلـ سواء كانت تعميمية أـ ترويجية ،و كؿ ذلؾ مجانا مقابؿ التسجيؿ في
الموقع فقط ،و عمى أف تمتزـ بشروط التحميؿ بأف ال تحمؿ أفبلما ليا حقوؽ نشر خاصة
بدوف إذف أو أفبلـ إباحية.
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.2. 2.9داعم لتحميل األفالم :فالموقع يوفر مجانا خادمات ذات مساحة غير محدودة
تستطيع مف خبللو تحميؿ األفبلـ مف جميع األنواع ) (avi, mp4, wmvأو األغاني (
) mp3و تحويميا إلى أفبلـ مف نوع فبلش صغيرة الحجـ ،مما يترؾ درجة حرية كبيرة
لتحميؿ العديد مف األحداث المباشرة و المسجمة سواء عبر الكامي ار الرقمية أو كامي ار الياتؼ
المحموؿ.
 .3. 2.9سيل االستعمال من قبل العامة  :فالموقع سيؿ االستعماؿ بالنسبة لتحميؿ و
تنزيؿ األفبلـ مقارنة لغيره مف المواقع و يوفر أدوات داعمة لذلؾ.
.4. 2.9سيل المشاىدة :فبمجرد ضغطؾ عمى وصمة الفمـ ،فإنؾ تستطيع مشاىدة
بثو حيا و مباشرة مف الموقع ،بؿ تستطيع أف تحتفظ بو إف أردت مف خبلؿ برنامج موسيقي
مثؿ .Real Player
.5. 2.9سيل البحث :فالموقع يوفر محرؾ خاص بو يمكنؾ مف أف تبحث عف عنواف
الفمـ أو الحدث و مف ثـ مشاىدتو.
.6. 2.9الرقابة :فالموقع يسمح بتحديد مف يشاىد الفمـ،فأنت تستطيع أف تجعؿ
مشاىدتو حص ار عمى مجموعة خاصة مف المشتركيف  ،أو لمعامة ،و كؿ ذلؾ يظير
بمحركات البحث كغوغؿ.
 .7. 2.9أداة رائعة لمترويج :فأفبلـ يوتيوب مجانية ىي خير وسيمة لترويج أفكارؾ
الخاص ة و شرحيا لمميتميف مف العامة ،فيو ال يكمفؾ شيئا مثؿ الحمبلت الترويجية

68

الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
التقميدية،

و بالوقت نفسو يستطيع العالـ بأسره مشاىدتو مجانا مف خبلؿ الموقع ،و ىو

مناسب لمجميع ،أفرادا كانوا أـ شركات.
 .8. 2.9ميزة البث المباشر »  :« live streamingال تحتاج بواسطة ىذه الميزة
أف تنزؿ الفمـ حتى تشاىده ،بؿ بمجرد الضغط عمى وصمة الفمـ ستتمكف مف مشاىدتو و مف
أي جياز حاسوب أو ىاتؼ نقاؿ إف كاف يدعـ تقنية بث ذلؾ النوع مف األفبلـ ،و ىي ميزة
مكنت العديد مف محطات البث و القنوات اإلخبارية مف عرض برامجيا مباشرة عبر
اليوتيوب مما اعتبر طفرة في تطوير اإلعبلـ و تقنيات البث المباشر.
 . 10التأثيرات االيجابية و السمبية لمواقع التواصل االجتماعي :107
 .1 .10التأثيرات االيجابية:
ببل أدنى شؾ أف شبكات التواصؿ االجتماعي أضفت بعدا ايجابيا جديدا عمى حياة
المبلييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية في حياة
مجتمعات بأكمميا،و مف أىـ ىذه اآلثار االيجابية :
 .1.1. 10نافذة مطمة عمى العالم:
حيث وجد المبلييف مف أبناء الشعوب األجنبية و العربية بشكؿ خاص في الشبكات
االجتماعية نافذة حرة ليـ لبلطبلع عمى أفكار و ثقافات العالـ بأسره.
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 2. 1. 10فرصة لتعزيز الذات :فمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر
بو عف ذاتو ،فإنو عند التسجيؿ بمواقع التواصؿ االجتماعي و تعبئة البيانات الشخصية،
يصبح لؾ كياف مستقؿ و عمى الصعيد العالمي.

  .3. 1. 10أكثر انفتاحا عمى اآلخر :إف التواصؿ مع الغير ،س واء أكاف دلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف و العقيدة و الثقافة و
العادات و التقاليد ،و الموف ز المظير و الميوؿ ،فإنؾ قد اكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة
عنؾ و قد يكوف بالغرفة التي بجانبؾ أو عمى بعد آالؼ األمياؿ في قارة أخرى.

108

 .4. 1. 10منبر لمرأي و الرأي اآلخر:
إف م ف أىـ خصائص مواقع التواصؿ االجتماعي سيولة التعديؿ عمى صفحاتيا ،و كذلؾ
حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ و معتقداتؾ ،والتي قد تتعارض مع الغير،
فالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير مما جعؿ مواقع التواصؿ االجتماعي أداة قوية لمتعبير عف
الميوؿ و االتجاىات و التوجيات الشخصية تجاه قضايا األمة المصيرية.

109

 .5. 1. 10التقميل من صراع الحضارات:
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فقد تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي مف ظاىرة العولمة الثقافية ،و لكنيا في اآلف ذاتو تعمؿ
عمى جسر اليوة الثقافية و الحضارية ،وذلؾ مف خبلؿ ثقافة التواصؿ المشتركة بيف
مستعممي تمؾ المواقع و كذلؾ تبياف و توضيح اليموـ العربية لمغرب بدوف زيؼ اإلعبلـ و
نفاؽ السياسة ،مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى صعيد األشخاص فالجماعات
و الدوؿ.

110

 .6.1. 10تزيد من تقارب العائمة الواحدة:
فاليوـ و مع تطور تكنولوجيا التواصؿ فإنو أصبح أيسر عمى العائبلت متابعة أخبار بعضيـ
البعض عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،خاصة و أنيا أرخص مف نظيراتيا األخرى مف
وسائؿ االتصاؿ المختمفة.

111

 .7. 1. 10تقدم فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة:
حيث بإمكانؾ مف خبلؿ ىذه المواقع أف تبحث عف أصدقاء الدراسة أو العمؿ ممف اختفت
أخبارىـ بسبب تباعد المسافات أو مشاغؿ الحياة ،و قد ساعدت ىذه المواقع في بعض
الحاالت عائبلت فقدت أبناءىا إما بسبب التبني أو االختطاؼ أو اليجرة السرية ،فيتـ العثور
عمى األبناء.

112
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 .2.10التأثيرات السمبية:
 .1 .2.10يقمل من ميارات التفاعل الشخصي:
فمع سيولة التواصؿ عبر ىذه المواقع فإف ذلؾ سيقمؿ مف زمف التفاعؿ عمى الصعيد
الشخصي لؤلفراد و الجماعات المستخدمة ليذه المواقع ،و كما ىو معروؼ فإف ميارات
التواصؿ الشخصي تختمؼ عف ميارات التواصؿ االلكتروني ،ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع
أف تخمؽ محادثة شخص ما فو ار و أف تمغيو مف دائرة تواصمؾ بكبسة زر.

113

.2. .2.10إضاعة الوقت:
حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركيف ،قد تكوف جذابة جدا لدرجة تنسى
معيا الوقت.

114

 .3 .2.10اإلدمان عمى مواقع التواصل:
إف استخداميا خاصة مف قبؿ ربات البيوت و المتقاعديف ،يجعمو -بسبب الفراغ  -أحد
النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية ،وىو ما يجعؿ ترؾ ىذا النشاط أو استبدالو أم ار
صعبا لمغاية خاصة و أنيا تعد مثالية مف ناحية الترفيو لمؿء وقت الفراغ الطويؿ.
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 .4.2.10ضياع اليوية الثقافية العربية و استبداليا باليوية العالمية لمواقع التواصل:
حيث أف العولمة الثقاف ية ىي مف اآلثار السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي بنظر الكثيريف.
 .5. .2.10انعدام الخصوصية:
تواجو أغمبية المواقع االجتماعية مشكمة انعداـ الخصوصية مما تتسبب بالكثير مف األضرار
المعنوية و النفسية عمى الشباب و قد تصؿ في بعض األحياف ألضرار مادية ،فممؼ
المستخدـ عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو مف
ىموـ ،ومشاكؿ قد تصؿ بسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض اإلساءة و
التشيير.

116

 الصداقات قد تكون مبالغا فييا أو طاغية في بعض األحيان:فجميع األشخاص الذيف تعرفيـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي نضيفيـ كأصدقاء و ىو
لقب غير دقيؽ ،ألف الصداقة تتشكؿ مع الزمف و ليس فورا ،ففيو نوع مف النفاؽ.

117

 .6. .2.10انتحال الشخصيات:
إف تقمص الفرد لشخصيات مجيولة المصدر الحقيقي خمؼ مستخدمي شبكات التواصؿ
االجتماعي دافعا أحيانا إلى مستخدمييا في االبتزاز و انتحاؿ الشخصية و نشر المعمومات
المضممة و تشويو السمعة ،أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو االختطاؼ.

118

 .7. .2.10تراجع استخدام المغة العربية الفصحى لصالح العامية:
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أضحى استخداـ مزيج مف الحروؼ و األرقاـ البلتينية بدؿ الحروؼ العربية الفصحى خاصة
عمى شبكات التعارؼ و المحادثة فتحولت حروؼ المغة العربية إلى رموز و أرقاـ باتت
الحاء " "7و العيف ""3
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 .11التحوالت القادمة في استخدام الشبكات االجتماعية:

120

 .1. 11نياية عصر الخصوصية :لقد أصبحت البيانات الشخصية والدقيقة متاحة
ومكشوفة ،بؿ إف حياة األشخاص أصبحت موثقة عبر حساباتيـ عمى الشبكات االجتماعية،
وأصبحت شركات الشبكات االجتماعية تمتمؾ قواعد بيانات كاممة عف أدؽ تفاصيؿ حياة
مشتركييا ،مف خبلؿ بعض تطبيقات اليواتؼ الذكية المستخدمة لمتواصؿ االجتماعي مثؿ
() WeChat, Line ,Viberوغيرىا مف مئات التطبيقات التي تتطمب إذن ًا مف المستخدـ
لمولوج إلى كا فة البيانات الشخصية الخاصة باألرقاـ الموجودة عمى ىاتفو المحموؿ ،بؿ تـ
تطوير تطبيقات في ظاىرىا ألعاب لمترفيو ،وفي حقيقتيا برامج لمتجسس ،حيث كشؼ تقرير
نشرتو صحيفة "الغاردياف" البريطانية ،أف وكالة األمف القومي األميركية ( )NSAتقوـ
بتطوير تقنيات تسمح ليا باستغ بلؿ تطبيقات اليواتؼ الذكية لموصوؿ إلى معمومات خاصة
بالمستخدميف ،كما سرب إدوارد سنودف  -الموظؼ السابؽ في وكالة األمف القومي األمريكي
ُ
 http://faculty.mu.edu.sa/mebrahimاطمع عميو يوـ 3115\5\4عمى الساعة31:36
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 120إيياب خميفة ،تحوالت قادمة في استخدامات الشبكات االجتماعية

عميو يوـ 3115\11\8اطمعhttp://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=246
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
 وثائؽ تؤكد استيداؼ وكالة االستخبارات األمريكية ( ) CIAبيانات الياتؼ المحموؿلممستخدـ ،وذلؾ لجمب معمومات عف اإلرىابييف وأىداؼ استخباراتية أُخرى.
ُ
 .2. 11تزايد سيطرة الدول :يرى البعض أف الجيؿ القادـ مف الشبكات االجتماعية سيكوف
لصالح األفراد أكثر مف الدوؿ ،وىو اعتقاد ليس صحيح ًا ،فعمى سبيؿ المثاؿ كشفت تسريبات
سنودف الدور الذي لعبتو الحكومة األمريكية في التجسس عمى عدد كبير مف األفراد حوؿ
العالـ ،وليس داخؿ الواليات المتحدة فقط ،باإلضافة إلى البرامج الحكومية المتخصصة في
مراقبة الشبكات االجتماعية ،وقد تزامف ذلؾ مف اتجاه معظـ الدوؿ إلى مراقبة شبكاتيا
االجتماعية ،خاصة بعد الدور الذي لعبتو مواقع التواصؿ خبلؿ "الثورات العربية" ،وسعييا
لمراقبة الناشطيف السياسييف ،وقياـ بعض الدوؿ بإنشاء كتائب إلكترونية وظيفتيا بث رسائؿ
وأفكار تخدـ نظميا السياسية عبر الشبكات االجتماعية ،فالدوؿ لف تتياوف في أمنيا القومي،
خاصة بعد أف أصبحت الشبكات االجتماعية مصدر تيديد ليا ،وىو ما سيضعيا في موضع
صداـ إلكتروني مع مختمؼ مستخدمي الشبكات االجتماعية  ، 121قد تأخذ أحد األشكاؿ
التالية:
 .3. 11االحتجاج اإللكتروني :في ىذه الحالة يتـ استخداـ الشبكات االجتماعية باعتبارىا
وسيطاً لمتعبئة والحشد لبلحتجاج عمى سياسات أو خدمات مدنية ،حيث تبدأ العديد مف

121إيياب خميفة ،تحوالت قادمة في استخدامات الشبكات االجتماعية
عميو يوـ 3115\11\8اطمعhttp://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=246
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
الحمبلت اإللكترونية بعرض مطالب تيـ عددًا كبي ًار مف المواطنيف داخؿ الدولة ،بما يساىـ
في زيادة عممية الترويج اإللكتروني ليذه المطالب ،واذا لـ تتعامؿ الدولة بجدية مع ىذه
المطالب ،فإنيا تجد طريقيا لمتصعيد سريع ًا ،فتتحوؿ خبلؿ أياـ قميمة إلى احتجاجات أو
إضرابات فئوية.
 .3. 11التظاىرات االفتراضية :يتـ تنظيـ التظاىرات االفتراضية مف خبلؿ االتفاؽ عمى
موعد محدد وىاشتاج عمى صفحات تويتر أو الفيسبوؾ ،يتجمع عميو أكبر عدد مف
المشتركيف في لحظة معينة ،لعرض مطالب ذات طبيعة سياسية ،ويتوجب عمى الدولة
التعامؿ مع الموقؼ ،إما مف خبلؿ االستجابة المنطقية لمطالب التظاىرة ،أو غمؽ ىذه
الصفحات ومحاصرة انتشارىا ،منعاً النتقاؿ التظاىرة مف الفضاء اإللكتروني إلى الميداف.
 .4. 11تشويو الرموز السياسية :سواء كانت شخصيات أو دوالً أو مؤسسات مف خبلؿ
االنترنت ،خاصة بعد االستخداـ الفعَّاؿ لخاصية "الياشتاج" بموقع تويتر ،حيث يتـ استخدامو
مف قبؿ التيارات الفكرية في حروبيـ السياسية ومعاركيـ االنتخابية.
 .5. 11غمبة الطابع األمني :يعتبر الطابع األمني أحد السمات الرئيسية لمجيؿ الجديد مف
الشبكات االجتماعية بسبب نجاح ىذه المواقع في تيديد أمف الدوؿ .وبدالً مف االتجاه لغمقيا
كما كاف قديماً ،ستعمؿ الدوؿ عمى إنشاء كتائب إلكترونية ،يكوف ىدفيا الدفاع عف مصالح
النظاـ عبر الشبكات االجتماعية.
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
وقد اتجيت بعض الدوؿ ،خاصة الواليات المتحدة إلى استخداـ ىذه المواقع في العمميات
العسكرية ،حيث أعمنت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة ( )DARPAعاـ 2011
عف ب رنامج الستخداـ الشبكات االجتماعية في تحقيؽ التواصؿ االستراتيجي بيدؼ تحسيف
فيـ و ازرة الدفاع لما يجري عمى الشبكات االجتماعية في الوقت الحقيقي لو  ،كما نشرت
صحيفة الغاردياف في مارس  2011تقري ًار حوؿ قياـ الجيش األمريكي بتطوير برنامج
إلكتروني يعمؿ عمى تدشيف حسا بات شخصية عمى الشبكات االجتماعية بمغات مختمفة،
بيدؼ بث رسائؿ تدعـ الرؤية األمريكية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وىو ما ُيم ّكف الدوؿ
مف إيجاد اتجاه عاـ زائؼ نحو قضايا معينة في الشبكات االجتماعية ،يمكف أف يؤثر في
األحداث السياسية.
 .6. 11وجود متزايد لمحركات اإلرىابية :لعؿ أبرز المبلمح الرئيسية التي تميز الجيؿ
الجديد مف الشبكات االجتماعية استغبلؿ التنظيمات اإلرىابية ليا ،حيث تستخدميا كأداة
إعبلمية وتجنيدية في الوقت نفسو ،مف خبلؿ بث أفكارىا وأخبارىا ،وىو ما اعتمد عميو
تنظيـ "داعش" عمى سبيؿ المثاؿ في إيجاد صورة ذىنية عنو لدى الرأي العاـ العربي
والدولي ،حيث مكنت إذاعتو صو اًر لعمميات قتؿ وحشية يقوـ بيا مف بث الرعب في نفوس
المدف التي كاف يقترب منيا ،مما سيؿ عميو دخوؿ بعض المناطؽ الجغرافية مف دوف
مقاومة تذكر.
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
وتستخدـ الحركات اإلرىابية الشبكات االجتماعية عادة لمتنقيب عف المعمومات ،والحصوؿ
عمى التمويؿ والتبرعات وعممية التجنيد والحشد التباعيا ،وكذلؾ تحقيؽ الترابط التنظيمي بيف
الجماعات وتبادؿ المعمومات واألفكار والمقترحات والمعمومات الميدانية حوؿ كيفية إصابة
اليدؼ واختراقو وكيفية صنع المتفجرات والتخطيط والتنسيؽ لمعمؿ اإلرىابي.
 .7. 11عدم القدرة عمى الخروج من الشبكات :واحدة مف خصائص الشبكات االجتماعية
القادمة ىي عدـ قدرة مستخدمييا عمى الخروج منيا ،فقد وفرت ىذه الشبكات حاجات لدى
مستخدمييا ،سواء مف خبلؿ متابعة األخبار ،أو محادثة األصدقاء ،أو التسوؽ أو غيرىا مف
الحاجات ال يومية التي أصبح مستخدـ الشبكة االجتماعية غير قادر عمى االستغناء عنيا،
حتى واذا قرر الخروج منيا فالبيانات الشخصية لف تُمحى ،وبمجرد عودتو إلييا مرة أخرى
سيجد جميع بياناتو مف دوف تغيير.
 .8. 11تطوير أدوات تحميمية :تميز الجيؿ الجديد مف الشبكات االجتماعية بتطوير أدوات
تحميمية ،تساعد عمى فيـ أفضؿ لمتفاعبلت الدائرة عمى ىذا النوع مف المواقع ،مف حيث عدد
المتسخدميف الناشطيف ،وأوقات الذروة التي يمكف فييا نشر حالة  Statuesأو مشاركة
ممفات ،والنسب االحصائية لزوار المواقع المعمف عنيا عمى الشبكات االجتماعية ،والتوزيع
الجغرافي ليـ ،وأوقات ومدة وجودىـ عمى الموقع ،وتقديـ رسوـ بيانية توضح تطور
التفاعبلت عمى صفحات التواصؿ االجتماعي خبلؿ فترة زمنية معينة ،باإلضافة إلى تطوير
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الفصل األول  :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
أدوات أخرى لممعمنيف عمييا ،حيث يقدـ موقع الفيسبوؾ خدمات تساعدىـ عمى استيداؼ
جميورىـ بصورة أدؽ ،تصؿ لحد استيداؼ جميور معيف في منطقة أو شارع محدد.
 .9.11تطوير أدوات إعالمية جديدة :مثمت مواقع التواصؿ في الجيميف الثالث والرابع نافذة
إعبلمية بديمة إلعبلـ الدولة أو إعبلـ الشركات ،حيث أصبح ىناؾ إعبلـ لممواطف ،يصنعو
وينتقؿ إليو .ومف المتوقع أف تزداد كثافتو في المرحمة المقبمة ،ولكف ىذه الزيادة ستكوف
بشكؿ مختمؼ ،فمف المتوقع زيادة مساحة الفيديوىات والصور التي تُمحى بعد  10ثواف مف
مشاىدتيا فيما يعرؼ بػ  ، Snapchatوىو ما يساعد عمى تبلفي بعض عيوب الجيؿ الثاني،
خاصة فيما يتعمؽ بالصور والفيديوىات غير البلئقة التي يشاىدىا بعض المستخدميف،
فضبلً عف تزايد سوؽ مقاطع الفيديو ،حيث يحتؿ موقع  Youtubeالصدارة بيف مختمؼ
مواقع التواصؿ االجتماعي لتميزه في المحتوى المرئي ،ويتجو األفراد إلى الفيديو لما يتميز بو
مف إثارة في عرض المعمومات ،وسوؼ يزداد ىذا االتجاه في الجيؿ الرابع بيف متصفحي
المواقع االجتماعية ،ويصبح محدداً رئيسياً إلقباؿ األفراد عمى ىذا النوع مف المواقع.
خالصة
يمكف القوؿ أف مواقع التواصؿ االجتماعي المنصة التي يستخدميا الفرد لممناداة بحقوقو ،
و ىي الطاولة التي يتـ فييا مناقشة األمور السياسية وىذا مف خبلؿ الخصائص التي تتوفر
عميو ىذ ه المواقع وىذا ما يضمف

لمفرد مشاركة سياسية ،و التي سوؼ نتتطرؽ إلييا

بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
تمييد
تعتبر المشاركة السياسية أساس الديمقراطية مف خبلؿ اتساع االقتراع الشامؿ
وامتداده بدرجات مختمفة مف دولة إلى أخرى لكؿ أعضاء المجتمع  ،122إذ تعد أحد األبعاد
الميمة لتحديد السموؾ السياسي لؤلفراد ،كما أنيا أحد المحاور األساسية في جميع المجاالت
كعمـ السياسة والعموـ االجتماعية وعمـ النفس.
 - 1مفيوم المشاركة السياسية:
وتتفؽ الدراسات واآلراء عمى تأكيد الدور اإليجابي لمفرد في الحياة السياسية مف
خبلؿ حؽ الترشيح أو التصويت في االنتخابات ،أو االىتماـ بالقضايا واألمور السياسية
ومناقشتيا مع اآلخريف ،أو العضوية في المنظمات …… إلخ؛ وىذا ما يراه كماؿ النوفي مف
خبلؿ قولو أف المشاركة السياسية ىي حرص الفرد عمى أف يكوف لو دور ايجابي في الحياة
السياسية مف خبلؿ المزاولة اإلدارية لحؽ التصويت أو الترشح لمييئات المنتخبة أو مناقشة
القضايا السياسية مع اآلخريف واالنضماـ إلى المنظمات الوسطية  ،123فيي محاولة لمتأثير
عمى صانع القرار ،والمشاركة عممية إرادية واعية وتأكيد لمحؽ الديمقراطي ألفراد المجتمع،
وىي ركيزة أساسية مف ركائز الديمقراطية ،ألنيا تعني ممارسة الشعب لحقو في حكـ نفسو
بنفسو.
 122سامٌ ة خضرصالح،السٌاسٌة والدٌمقراطٌة اتجاهات نظرٌة ومنهجٌة حدٌثة تساهم فً فهم العالم من حولنا ،كلٌة التربٌة،
جامعة عٌن شمس،2005،ص .17
 123عبد الرؤوف بورزق ،مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستر فً العلوم السٌاسٌة منشورة بعنوان دور المشاركة السٌاسٌة
فً ترقٌة حقوق المواطن ة دراسة تحلٌلٌة لالنتخابات التشرٌعٌة،جامعة بن ٌوسف بن خدة الجزائر،
،2010/2009ص.11
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
يقتضي االقتراب مف مفيوـ المشاركة السياسية توضيح المقصود بمصطمح المشاركة
تمييدا لطرح مفيوـ المشاركة السياسية فالمشاركة تختمؼ مسمياتيا:
بصفة عامة،
ً
 .1.1مفيوم المشاركة
 لغة :تشتؽ مف الفعؿ أشرؾ بمعنى ادخؿ ويقاؿ أشركو في األمر أي ادخمو فيو
وشاركو أي كاف شريكو تقابميا في المغة االنجميزية  participationوأصميا  participateوالتي
تعني شارؾ أو اشترؾ أو قاسـ وكممة المشاركة  participationمشتقة مف اسـ المفعوؿ
124

لمكممة البلتنية

 paticiparوالذي يتكوف مف جزأيف  partأي جزء والثاني ىو compar

ويعني القياـ بأي بالمغة االنجميزية تعني حرفيا القياـ بدور part to take

 اصطالحا :عرفت األستاذة نيى محمد امجد نافع المشاركة بأنيا الجيود التطوعية
المنظمة التي تتصؿ بعمميات اختيار القيادات السياسية ،وصنع السياسات ،ووضع الخطط،
وتنفيذ البرامج والمشروعات سواء عمى المستوى الخدمي ،أو عمى المستوى اإلنتاجي ،وكذلؾ
عمى المستوى المحمي أو المستوى القومي  ، 125أي أف المشاركة السياسية ليست إجبارية بؿ
اختيارية عمى كؿ فرد لو الرغبة في التغيير يمكنو ذلؾ.

 124بن ققة سعاد ،المشاركة السٌاسٌة فً الجزائر (آلٌات التقنٌن االسري نموذجا(،))2005- 1962اطروحة لنٌل شهادة
الدكتوراه فً علم االجتماع مشورة،جامعة خٌضر،بسكرة ،2012،2011،ص. 16
125

نفس المرجع  ،ص 16
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
وأورد معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية مفيوما لممشاركة في قولو "تفاعؿ الفرد
عقم يا وانفعاليا في موقؼ الجماعة بطريقة تشجعو عمى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ الجماعة
والمشاركة في تحمؿ المسؤولية ،وقد تكوف المشاركة رسمية وغير رسمية" .126
وفي تعريؼ مبني عمى تصنيؼ بموـ لؤلىداؼ التربوية عرؼ المشاركة بأنيا وجود
األىداؼ الوجدانية لممشاركة لدى األفراد وتحوليا إلى أىداؼ معرفية لحؿ مشاكميـ البيئية
سواء بالمشاركة في اتخاذ الق اررات والتنفيذ ،أو المتابعة والتقييـ والتي يكتسب األفراد مف
خبلليا أىدافا ميارية .127
يرى ىذا التعريؼ أف المشاركة تكوف نابعة مف الذات أي الوجداف

لتترجـ إلى

معارؼ تساىـ في صنع القرار والتي تكسب الفرد خبرة ميارية تساعده في تسطير األىداؼ
كما يراد بيا أف يكوف القرار السياسي أو السياسية التي تتبناىا الدولة ىي محصمة
أفكار ومناقشة جميرة مف المواطنيف الذيف يتأثروف بيذا القرار أو تمؾ السياسة ،128
فالمشاركة ما ىي إال تحصيؿ لنقاشات قاـ بيا أفراد وبالتالي تأثروا بيا.
وىناؾ مف يطمؽ عمييا" المشاركة الجماىيرية" ،وىناؾ مف يسمييا" المشاركة
الشعبية "أو" المشاركة العامة أو التعبئة السياسية وبالرغـ مف اختبلؼ ىذه المسميات إال أنيا
تدور كميا حوؿ معنى واحد أال وىو مساىمة كؿ فرد مف أفراد المجتمع في كؿ األعماؿ وفي
 126أحمد زكً بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة انجلٌزي فرنسً عربً ،مكتبة لبنان ،بٌروت،1982 ،
ص.305
 127مرجع سبق ذكره ،بن ققة سعاد،ص17
 128نفس المرجع ،ص17
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كؿ المستويات في مختمؼ أوجو الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا ،أي
المشاركة المباشرة لمجماىير في شؤوف المجتمع ،وليس عف طريؽ المشاركة النيابية كممثمي
الشعب أو المجالس المنتخبة والتي تعتبر مشاركة غير مباشرة .129
وفي األخير فإف المشاركة قد تعني وجود عبل قة تضامف بيف أفراد المجتمع الواحد،
بحيث يمتقوف في نقطة ىامة وىي الشعور بالمسؤولية اإلجتماعية اتجاه مجتمعيـ وىذا
األخير يجب أف يتيح ليـ الفرصة لممشاركة عمى قدـ المساواة.

130

 . 2.1مفيوم السياسة:
 لغة :في المصادر العربية مصدر ساس يسوس سياسة ،ومادتو في لساف العرب
سوس ،والسياسة فعؿ السائس يقاؿ ىو يسوس الدواب إذ قاـ عمييا وراضيا ،والسياسة القياـ
عمى الشيء بما يصمحو ،والوالي يسوس رعيتو  ، 131قاؿ الزبيدي ":ومف المجاز سست الرعية
سياسة بالكسر أمرتيا ونييتيا" .132

129

أحمد سعٌد الدٌن ،الشباب والمشاركة السٌاسٌة ،المؤسسة التنموٌة للشباب ،مصر ،دون سنة ،دط ،ص.09

 130طارق محمد عبد الوهاب ،سٌكولوجٌة المشاركة السٌاسٌة مع دراسة النظم السٌاسٌة فً البٌئة العربٌة ،القاهرة،
بٌروت ،دار غرٌب ،للطباعة والنشر،2000،ص.106
 131ابن منظور ،مرجع سبق ذكره ،ج ،1ص2150- 2149
 132الزبٌدي ،تاج العروس ،المطبعة الخٌرٌة ،مصر ،ط1306 ،1هـ ،ج ،4ص.169
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اصطالحا :يعرفيا المعجـ الفمسفي ب ػػ" فرع مف العمـ المدني يبحث في أصوؿ الحكـ
وتنظيـ شؤوف الدولة" .133
ويعرفيا ديزرائيمي في قولو ":إف السياسة ىي فف حكـ البشر عف طريؽ
خداعيـ" .134
أما فيما يخص مفيوـ المشاركة السياسية فقد تعددت التعاريؼ والمفاىيـ كؿ يدلي
دلوه حسب وجية نظره ومنطمقاتو الفكرية.
يتحدد مفيوـ المشاركة السياسية بمجموعة مف المصطمحات والدالالت مستمدة مف
مجاالت استخداماتيا فيي مشتقة مف الفعؿ شارؾ ،يشارؾ ،مشاركة وتعني المساىمة المشتقة
مف الفعؿ ساىـ ،يساىـ ،مساىمة وىي بيذا المعنى يستدؿ بيا عمى أنيا المشاركة في كؿ
المكاسب االجتماعية والمشاركة بمعناىا االيجابي ىي موقؼ يتخذه الفرد في جميع الحاالت
ويشترؾ فيو مع اآلخريف الف المشاركة تستوجب وجود أكثر مف طرؼ .135
تعتبر المشاركة السياسية مظير مف مظاىر النضج الوعي السياسي لدى الجماىير،
فيي بوجو عاـ بيا داللة واضحة عمى عمؽ تطور الديمقراطي لممجتمع وتمعب في الوقت
ذاتو دو ار حيوي رئيسيا ديناميكيات بناء األمة،كما أنيا تمثؿ عممية آلية سياسة قديرة ليا

 133بالل دربال ،السٌاسة اللغوٌة ،مجلة أبحاث فً اللغة واألدب الجزائري ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،العدد،2014 ،10
ص.322
 134عبد الوهاب الكٌالً ،الموسوعة السٌاسٌة ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،دار الهدى ،بٌروت ،دط ،دت ،ج،3
ص.362
135

شرٌفة ماشطً،المشاركة السٌاسٌة اساس الفعل الدٌمقراطً،الباحث االجتماعً،العدد،10سبتمبر،2010ص.145
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تأثيرىا الفعاؿ في تطور وبمورة أنماط جديدة مف الوالء السياسي مف شأنيا ترسيخ اإلحساس
بالذات الوطنية و تعميؽ الوعي باليوية القومية .136
فمفيوـ المشاركة السياسية في مدلوليا اإليجابي ،ذلؾ اإلنخراط الفاعؿ المنتج في
الحياة السياسية في مجتمع ما ،وبكؿ ما يرتبط بيا مف انتماء منظـ أو تعاطفي ،ومف نشاط
مستمر ،وممارسة مسؤولة لمحؽ االنتخابي ،ونيج سموؾ سياسي واع ،وامتبلؾ ثقافة سياسية
موجية لمتفكير والممارسة ،مع اختبلؼ ىذه المشاركة بيف األفراد والشرائح االجتماعية ،بؿ
وبيف المجتمعات القومية.

137

تعريؼ" سيدني فيربا " و" نورماف ني " و" جاي أوف كيـ"  ،الذي ورد في مؤلفيـ:
المشاركة والمساواة السياسية ،حيث ذىبوا إلى أنيـ يريدوف بالمشاركة السياسية ،تمؾ األنشطة
ذات الطابع الشرعي التي يمارسيا مواطنوف معينوف ،والتي تستيدؼ بصورة أو بأخرى
التأثير عمى عممية اختيار رجاؿ الحكـ ،أو التأثير في األفعاؿ التي يقوموف بيا ،وكذلؾ فإف
138

المشاركة السياسية تستيدؼ التأثير عمى الق اررات الحكومية.

تعريؼ "ىربرت ماكموسي" ،الذي يصؼ المشاركة السياسية بأنيا "تمؾ األنشطة
اإلرادية التي يزاوليا أعضاء المجتمع بيدؼ اختيار حكاميـ وممثمييـ ،والمساىمة في صنع

 136السٌد غنٌم رشاد و.جمال مجاهد ،قضاٌا سوٌولوجٌة معاصرة دار المعرفة الجامعٌة طبع  -نشر  -توزٌع .اإلسكندرٌة،
الطبعة الرابعة ،2008 ،ص225
 137مصطفى محسن ،المشاركة السٌاسٌة وآفاق التحول الدٌ مقراطً فً المغرب المعاصر :نحو قراءة سوسٌولوجٌة نقدٌة
لألبعاد والدالالت ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة  -مركز دراسات الوحدة العربٌة ،ص.10
138

مولود زاٌد الطٌب ،علم االجتماع السٌاسً ،منشورات جامعة السابع من أبرٌل ،لٌبٌا ،ط ،2007 ،1ص.86
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السياسات والق اررات بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،أي أنيا تعني اشتراؾ الفرد في مختمؼ
مستويات النظاـ السياسي" .139
ترى جامبؿ و ويؿ

أف المشاركة "ىي األنشطة التطوعية التي يقوـ بيا األفراد

والجماعات لتغيير الظروؼ الصعبة ،ولمتأثير في السياسات والبرامج التي تؤثر عمى طبيعة
معيشتيـ أو معيشة اآلخريف" .140
ىذا ما أكدتو أيضا مارجريت كونواي في تعريفيا لممشاركة عمى أنيا" األنشطة التي
يحاوؿ األفراد عف طريقيا التأثير في نظـ الحكومة وأبنيتيا واختيار المسؤوليف فييا وتحديد
سياستيا ،وىذه النشاطات إما أف تكوف مؤيدة لوجود الحكومة أو مناوئة ليا" .141
عرفيا فميب برو" مجموع النشاطات الجماعية التي يقوـ بيا المحكوموف وتكوف قابمة
تأثير عمى سير عمؿ المنظومة السياسية ويقترف ىذا المعيار في النظـ
ًا
ألف تعطييـ
الديمقراطية التي يعتبر فييا قيمة أساسية بمفيوـ المواطنة" .142
أما ىنتغتوف فيرى أف المشاركة السياسية تمثؿ أنشطة األفراد التي تيدؼ إلى التأثير
عمى القرار الحكومي ،وىي إما فردية أو جماعية ،منظمة أو عفوية ،موسمية أو مستمرة،

 139مولود زاٌد الطٌب ،مرجع سبق ذكره ،ص.87
 140حنٌن عبد الرحٌم عبد العزٌز جاد هللا ،التخطٌط الرسمً لتنمٌة وتفعٌل المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً فلسطٌن
 ، 2006/1996اطروحة مقدمة الستكمال درجة الماجستٌر فً التخطٌط والتنمٌة السٌاسٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا،
جامعة النجاح الوطنٌة ،فلسطٌن ،ص.22
 141نفس المرجع  ،نفس الصفحة.
 142فٌلب برو ،علم االجتماع السٌاسً ،ترجمة د .محمد عرب صاصٌال ،بٌروت ،المؤسسة الجامعٌة للدراسة والنشر
والتوزٌع ، 1998،ص.301
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سميمة أو عنيفة ،فعالة أو غير فعالة ،شرعية أو غير شرعية ،والمشاركة السياسية بيذا
المعن ى ال تتطمب بالضرورة حتمية تغيير النظاـ السياسي أو معظـ القيـ السائدة في الدولة،
وانما تعني إعادة توزيع السمطة عمى مواقع النفوذ المعنوي والسيطرة الفعمية في المجتمع.

143

أورد معجـ العموـ االجتماعية مفيوـ المشاركة في المجاؿ السياسي أنيا تدؿ عمى
اشتراؾ المواطف في مناقشة األمور بطريقة مباشرة في نشاط جماعات منظمة ومستقرة تدؿ
عمى ارتفاع مكانة الفرد أما المشاركة االنتخابية فإنيا ال تحدث إال في فترات متباعدة وال
تتطمب مف المواطف العادي أي جيد تنظيمي .144
يرى ىذا التعريؼ أف المشاركة ىي إدماج المواطف في مناقشة المواضيع السياسية
بصفة مباشرة الف ىناؾ بعض القضايا ال تتطمب جيد تنظيمي كاالنتخابات.
وفي تعريؼ معجمي آخر لممشاركة السياسية أنيا األنشطة التي ترتبط بالحكومة أو
الدولة مف خبلؿ مؤسساتيا السياسية أو المساىمة مع اآلخريف في بعض األنشطة
والمشروعات التطوعية المجتمع .145
وفي بعض األحياف يقتصر المعنى عمى المشاركة االجتماعية وحدىا وعمى جانب
آخر يختمط المعنى بمفيوـ الجيود الذاتية  ،146وتعني أي عمؿ تطوعي ال ييدؼ إلىالربح.
 143مكً ثروت ،اإلعالم و السٌاسة  -وسائل اإلتصال و المشاركة السٌاسٌة -عالم الكتب -نشر -التوزٌع -الطباعة ،القاهرة،
ط،1،2005ص.67
 144إبراهٌم مذكور ،معجم العلوم اإلجتماعٌة ،الهٌئة المصرٌة للكتاب ،مصر،1975،ص .545
 145سامٌة خضر صالح ،السٌاسٌة والدٌمقراطٌة اتجاهات نظرٌة ومنهجٌة حدٌثة تساهم فً فهم العالم من حولنا ،كلٌة
التربٌة،جامعة عٌن شمس 2005،ص.20،19
 146نفس المرجع  ،ص.22
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والمصمحة مف طرؼ المواطف لمتأثير عمى اختيار السياسات العامة ،وادارة شؤوف
العامة أو اختيار القادة السياسييف عمى أي مستوى حكومي محمي كاف أو قومي.
فالمشاركة السياسية بالنسبة لممواطنيف تشمؿ النشاطات السياسية المباشرة وغير
المباشرة المثاؿ عمى النشاطات السياسية المباشرة ىو تقمد منصب سياسي معيف ،أما غير
مباشرة فيي تمؾ التي تمثؿ المعرفة بالمشاكؿ العامة وبعض أشكاؿ العمؿ المختمفة.

147

يذىب ليفمي بروىؿ في تعريفو لممشاركة السياسية كونيا اليوية الرمزية المشتركة
بيف األفراد واليوية الرمزية عند بروىؿ ىي تمؾ الخصائص غير المادية التي تجمع بيف
األفراد وىي االنتماءات السياسية والعقائدية واإليديولوجية التي تجمع بيف األفراد وتحدد
توجياتيـ ،والتي تكوف محكا يحتكـ لو الجماعة عند تقويـ األفراد المنتميف ليا .148
أما السيد عبد الحميـ الزيات فيعرؼ المشاركة السياسية عمى أنيا عممية طوعية
رسمية تتـ عف سموؾ منظـ مشروع و متواصؿ،يعبر عف اتجاه عقبلني رشيد ينبع عف إدراؾ
عميؽ لحقوؽ المواطنة و واجباتيا،مف خبلؿ ما يباشره المواطنوف مف أدوار فعالة ومؤثرة في
الحياة السياسية ،ىذا المفيوـ يقترف بمفيوـ المواطنة وىي عممية تفاعمية بيف الحكاـ
والمحكوميف بغية التأثير في النظاـ السياسي و إضفاء طابع الديمقراطية و الشرعية

عميو.
147

149

شعبان طاهر األسود ،علم االجتماع السٌاسً ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2001 ،ص.175

 148نفس المرجع  ،ص.147
 149لعجال اعجال محمد امٌن ،إشكالٌة المشاركة السٌاسٌة وثقافة السلم،مجلة العلوم االنسانٌة 12نوفمبر،2007
ص.244
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يعرفيا إبراىيـ ابراش في كتابو عمـ االجتماع السياسي أنيا إتاحة الفرصة لممواطف باف يمعب
دو ار في الحياة السياسية عف طريؽ إسياماتو في استصدار الق اررات .150
يذىب طارؽ محمد عبد الوىاب :يعرفيا طارؽ محمد عبد الوىاب عمى أنيا حرص
الفرد بناء عمى ما لديو مف خصائص نفسية معنية عمى أف يؤدي دو ار في عممية صنع
القرار السياسي ،وينعكس ىذا الحرص عمى سموؾ الفرد السياسي مف خبلؿ مزاولتو لحؽ
التصويت أو الترشيح ألنو ىيئة سياسية ،كما ينعكس عمى اىتماماتو التي تتمثؿ في مراقبة
القرار السياسي ويتناولو بالنقد و التقييـ و المناقشة مع اآلخريف ،كما ينعكس عمى معرفتو بما
يدور حولو مف أمور تتعمؽ بالسياسة ،والمشاركة في النياية ىي محصمة ليذا :النشاط،
االىتماـ ،المعرفة.

151

أما محمد السويدي يرى أنيا عممية اجتماعية سياسية يمعب مف خبلليا الفرد دو ار
في

الحياة السياسية لمجتمعو بحيث تكوف الفرصة لممشاركة في وضع األىداؼ العامة

لممجتمع وكذلؾ إيجاد أفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ وانجاز ىذه األىداؼ.

152

وىناؾ عدة مقاربات ساىمت في تحديد المشاركة السياسية نذكر منيا.

153

 150نفس المرجع  ،ص.243
 151ط ارق محمد عبد الوهاب ،سٌكولوجٌة المشاركة السٌاسٌة مع دراسة النظم السٌاسٌة فً البٌئة العربٌة ،القاهرة،
بٌروت ،دار غرٌب ،للطباعة و النشر ،2000،ص.108
 152لعجال اعجال محمد امٌن ،مرجع سبق ذكره  ،ص243
153

شرٌفة ماشطً ،مرجع سبق ذكره ،ص.148
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النظرية الكبلسيكية حيث يرى جوف جاؾ روسو اف المشاركة السياسية ىي القدرة
عمى مزاولة السيادة او ممارستيا ىذا المفيوـ يسعى لتطبيؽ التقميد الذي عرفتو الدولة
اليونانية والمتمثؿ في ضرورة إشراؾ فاعؿ في الشؤوف العامة بما يعني أف المشاركة
السياسية محاطة بشروط ال تتوفر عند جميع أفراد المجتمع.
أما المقاربة الثانية وىي قانونية بالدرجة األولى فقد عرفتيا فرنسا إباف الثورة الفرنسية
 ،1789وقد ارتبطت بالحقوؽ المدنية والسياسية نص عمييا الدستور الفرنسي وبخاصة في
مادتو 34وىي تتعمؽ بالمشاركة السياسية عف طريؽ االنتخابات األىمية والتي تعد امتيا از
بإمكانية خدمة الدولة مف خبلؿ اإلدارة بما يعبر عف امتيازاتيا ،وكذلؾ ما ارتبط بمختمؼ
المشاريع المطروحة لمنقاش فيما يخص حقوؽ المشاركة السياسية في االنتخابات في
الجماعات المحمية بالنسبة لؤلجانب بنفس المستوى.
وقد ظيرت المقاربة الثالثة نتيجة لمبحوث اإلمبريقية التي تيدؼ إلى إحاطة
المنتخبيف ،الممثميف ألفراد المجتمع باعتبارىـ مواطنيف صالحيف بأبعاد ىي:
 البعد األول :االرتباط بتصرؼ أخبلقي وعاطفي فيما يخص قضية حساسة جدا وفي
غاية الخطورة ،وىي االستعمار واالحتبلؿ بالنسبة لدولة ما إذ كيؼ ينظر ليذه القضية،
فيما يتعمؽ بمشاركة األفراد في النشاط السياسي؟ والى أي مدى يمتد ىذا البعد؟ ومف
المستفيد مف ىذا التصرؼ؟
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 البعد الثاني :فكرة االشتراؾ السياسي الفعاؿ؛ وىنا يطرح سؤاؿ حوؿ تحديد كمية
ونوعية النقاش الفعاؿ وكيؼ تقاس فعاليتو؟.
 البعد الثالث :فكرة الواجب االنتخابي؛ وىنا تطرح كذلؾ فكرة أخرى وىي الحؽ
االنتخابي ،ومدى مشروعيتو كأساس لممشاركة السياسية ،وأولوية الواجب عف الحؽ
والعكس ،وأىمية ترتيبيما .154
المشاركة السياسية في معناىا الحقيقي ىي طريقة حياة تتخمؿ كؿ نسيج المجتمع
لتتيح لكؿ مواطف أف يشترؾ في جميع الق اررات التي تؤثر في حياتو دوف تمييز بيف
المواطنيف عمى أساس النوع أو العرؽ أو الديانة أو العمر أو الطبقة.

155

- 2المفاىيم المرتبطة بالمشاركة السياسية :156
ىناؾ مفاىيـ ومصطمحات قريبة تتقاطع مع المشاركة وىذا التقاطع يضمو بوضوح
مف خبلؿ التسمية في حد ذاتيا ومف بيف ىذه المصطمحات نذكر ما يمي:
 - 1.2العمل السياسي:
ىو عمؿ موجو مف مركزي نحو أطراؼ محيطة يطمؽ عمييا حركة الجماىير ربما
يتنافى ذلؾ مع األمر الواقع ،فالعمؿ السياسي في اغمبو نابع مف التحت أي المجتمع ويوجو
 154شرٌفة ماشطً ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص149،148
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سامٌة خضرصالح  ،مرجع سبق ذكره ،2005،ص 22

 156بوبكر جٌملً،الشباب والمشاركة السٌاسٌة فً الجزائر –دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الشباب الجامعً بجامعة
قسنطٌنة،اطروحة دكتوراه فً علم اجتماع التنمٌة،منشورة،جامعة منتوري قسطٌنة ،2010/2009،ص.65،6
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إلى الفوؽ ،ولكف ليس بالضرورة أف يحصر في النمط النازؿ وجميع أنشطة السمطة التي
تقوـ بيا في سبيؿ إشباع حاجات الجماىير أو توجيييا قد يندرج تحت إطار التسيير أو
اإلدارة.
 - 2.2المواطنة واالنتماء السياسي:
في تصور قدمو الدكتور عبد اليادي الجوىري يرى أف االنتماء يعني إحساس الفرد
أو المواطف انو جزء مف كؿ ،فإذا كاف عضوا في أسرة فيو جزء ال يتج أز مف ىذه األسرة،
واذا كاف فردا في مجتمع فيو جزء مف لحمة وبنية ىذا المجتمع يعيش فيو ويتعايش معو
ومع تفاعبلتو ،ويعتنؽ إيديولوجيتو ،ويتمثؿ ثقافتو ويتمسؾ بيا ،ويكوف والءه أوال وأخي ار ليذا
المجتمع أو الوطف ،وبصفة عامة فاالنتماء إحساس وشعور وادراؾ نفسي اجتماعي يترجـ
في شكؿ مف أشكاؿ السموؾ تتبايف درجاتو ويمكف قياسو مف خبلؿ المواقؼ واألفعاؿ وردود
الفعؿ ،ومدى مشاركة المواطف أو عزوفو ،ومدى التعاوف أو الصراع ،ومدى االلتزاـ بالسموؾ
السوي أو االنحراؼ إلى السموؾ المرضي ،ومدى التماسؾ أو التفكؾ االجتماعي ،وغيره مف
المعايير أما المواطنة فيي مصطمح غربي المنشأ والمواطنة كمصطمح قانوني يركز عمى
اليوية أكثر مف الفعؿ ،وكمصطمح سياسي فانو يعني االلتزاـ النشط والمسؤولية إنيا تعني
إحداث التغيير االيجابي لمجم اعة والمجتمع والبمد والمواطنة السياسية في الدولة الشمولية
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تؤدي وظيفتيا حتى ولو كاف البمد صغي ار فاف شؤوف الحكـ بعيدة ومنعزلة بحيث ال يمكف
لمفرد أف يقوـ بفعؿ ايجابي.
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 - 3.2الثقافة السياسية والوعي السياسي:
الثقافة السياسية نمط مف القيـ والمعتقدات واالتجاىات العاطفية ويتركب نمط القيـ
مف أفكار األفراد عف الصواب والخطأ وعف الطيب والسيئ في الشؤوف السياسية ،وىذا النمط
المعياري ييتـ بما يجب أف يكوف والمعتقدات عف الوضع القائـ في عالـ السياسة وثيقة
الصمة بتمؾ القيـ وتبمغ أىمية قيـ الفرد ومعتقداتو حدا يؤدي إلى إثارة عواطفو في ميداف
السياسة وتحمؿ ىذه العواطؼ السياسية القيـ والمعتقدات وتستثيرىا الرموز .158
إذا جئنا إلى تحديد الوعي نجد انو رغـ تكرار ىذا المفيوـ في عدد غير قميؿ مف
الكتابات فيو ال يزاؿ محاطا بكثير مف الغموض ،فالوعي في معناه المكثؼ عقيدة وعقؿ
ووجداف وىي األشياء تقري با التي انشغمت بو محاوالت تعريؼ الوعي رغـ اختبلؼ منطمقاتيا،
والتدقيؽ في البعديف العقؿ والوجداف يظير أنيما تعبير عف اإلدراؾ والتصور والذي يشمؿ
كؿ مف ىما مكونات وعناصر بداخمو فاإلدراؾ يشتمؿ عمى المشاعر واالتجاىات والموقؼ
مف الظاىر والعبلقات وتفسير أوضاعيا أم ا التصور فيو يعني في عمقو بدائؿ الظواىر
والعبلقات والمستقببلت المرغوبة ليا وباختصار الوعي يعني إدراؾ الفرد لما يحيط بو .159
157بوبكر جٌملً ،مرجع سبق ذكره ،ص.72 ،71 ،70
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 - 4.2السموك السياسي أو االنتخابي:
عمى الرغـ مف أف بعض الباحثيف يستخدموف مصطمح يفعؿ وسموؾ بمعنى واحد إال
أف اصطبلح السموؾ اعـ مف الفعؿ ألنو يشتمؿ عمى كؿ ما يمارسو الفرد ويفكر فيو ويشعر
بو بغض النظر عف القصد والمعنى الذي ينطوي عميو السموؾ بالنسبة لمفرد ،ومف المنطؽ
يشير السموؾ السياسي إلى انعكاسات تفاعؿ الفرد مع البيئة االجتماعية السياسية التي ينتمي
إلييا ويتحدد ىذا التفاعؿ مف خبلؿ متغيرات عديدة أىميا الثقافة السياسية ،الوعي السياسي،
االنتماء السياسي ،والتنشئة السياسية.
ويمنح كؿ مف عمماء االجتماع ،وعمماء السياسة اىتماما خاصا لدراسة السموؾ
االنتخابي بوصفو الجزء األىـ في السموؾ السياسي ألف عممية التصويت تعتبر طريقة ىامة
وخطيرة في تأثيراىا عمى العمميات السياسية حيث ينظر إلى االنتخابات في الببلد
الديمقراطية الفيصؿ والحكـ األخير ،وعمى الرغـ مف أف تكتيكات الضغط وغيرىا تؤثر بصفة
دائمة عمى الق اررات السياسية إال أف الواقع يؤكد أف الناخبيف يممكوف القوة والسيطرة عمى كؿ
العمميات السياسية.

160

 - 5.2االغتراب السياسي السمبية السياسية:
أو ما يصطمح عمييا البلمباالة السياسية ،االنسحاب السياسي والتيميش السياسي
حيث يشير االغتراب السياسي إلى نوع مف السمبية السياسية التي تميز بعض األفراد
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والجماعات أو الثقافات ...الخ ولعؿ ابرز المحاوالت التي سجمت مف اجؿ تحديد مفيوـ
االغتراب

السياسي المحاولة التي قاـ بيا  seeman1959إذ حدد خمسة أبعاد أساسية

لمتعبير عف االغتراب وىي انعداـ القوة ،انعداـ المعنى ،البلمعيارية ،العزلة ،العزلة الذاتية
:161
.1

انعدام القوة السياسية :تعني شعور الفرد بانو ليست لديو القدرة عمى التأثير في
المواقؼ االجتماعية المحبة ،ويطمؽ عميو أيضا عدـ الفعالية السياسية.

.2

انعدام المعنى  :ويقصد بو إحساس الفرد باف األحداث والوقائع المحيطة بو قد فقدت
داللتيا ومعقوليتيا.

.3

الالمعيارية :حالة مف الشعور بعدـ وجود قيـ ومعايير أخبلقية واحدة لمموضوع
الواحد ،ومف ىنا تحدث الفجوة بيف الغاية والوسيمة فالغاية تبرر حينما يشعر الفرد
بضياع القيـ وفقداف المعايير.

.4

العزلة السياسية  :وتعني تجنب االتصاؿ باآلخريف والبعد عف المشاركة في أية
أنشطة جماعية ،وعدـ الثقة السياسية أي الشؾ في الحكومة والقائميف عمييا.

.5

الالمباالة  :بمعنى عدـ اىتماـ الفرد بما يجري مف حولو مف أحداث ومواقؼ
وظروؼ
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وال يبتعد مفيوـ االغتراب عف مفيوـ التيميش بؿ يتقاطع معو في عناصر عديدة
وىنا نشير باف روبرت بارؾ الذي يعتبر األب الروحي ليذه المقاربة –التيميش  -اذ فجر في
كتاباتو األولى أواخر العشرينيات عف موضوع اليجرة قضية التيميش وأكد أف الميمش ىو
ىجي ف ثقافي فيو ذلؾ اإلنساف الذي يحيا بعقميف مجتمعيف في اطار بيئة ثقافية ذات عادات
وتقاليد معينة ويتأرجح والؤه بيف مجتمعو الذي يعيش بالفعؿ مع أفراده والمجتمع الذي ينتمي
بجذورره اليو وىو ذلؾ مسموب اإلرادة عاجز عف االندماج كمية في المجتمع الجديد أو البقاء
في المجتمع األـ.

162

إذا كاف االغتراب يؤدي مف دوف شؾ إلى مزيد مف اإلحجاـ عف المشاركة بصفة
عامة ،والمشاركة في االنتخابات بصفة خاصة ،فاف التيميش مف الممكف أف يترتب عنو
ثبلث احتماالت:


االحتماؿ األوؿ ىو بمثابة تحصيؿ حاصؿ مفاده مزيد مف االنعزاؿ السياسي
والبلمباالة السياسية ىي نتيجة منطقية لعممية التيميش.



االحتماؿ الثاني فيو إمكانية حصوؿ ردة فعؿ مشاركة حيث أف فعؿ التيميش
الذي قد تتعرض لو فئة معينة داخؿ المجتمع قد يكوف دافعا قويا ،وحاف از نحو المشاركة
والحصوؿ عمى أو انتزاع مكانة داخؿ الجماعة والمجتمع يتيح ليذه الفئة لعب ادوار
أساسية تتجاوز بفعميا مرحمة التيميش.

163
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االحتماؿ الثالث فقد يكوف لمتيميش رد فعؿ راديكالي وفي بعض األحياف انتقامي
باستخداـ طرؽ الشرعية والمشاركة ،كالتصويت العقابي والتصويت االنتقامي.

 - 6.2العنف السياسي واإلرىاب:
يرى بعض الباحثيف أف العنؼ السياسي ىو احد أشكاؿ المشاركة السياسية فقد
أشار مولر  1979إلى العديد مف أشكاؿ المشاركة العنيفة في كتابو المشاركة العنيفة ،حيث
يرى أف العنؼ يكشؼ عف نفسو في بعض أشكاؿ المشاركة السياسية كالمظاىرات العنيفة أو
أعماؿ الشغب كما أف العنؼ يعتبر وسيمة فعالة لتحقيؽ أىداؼ بعض المنظمات السياسية
وشبو سياسية.

164

ومف الظواىر المرضية التي ليا صمة بشكؿ أو آخر بموضوع العنؼ السياسي ىو
ظاىرة اإلرىاب
 - 7.2المشاركة السياسية والتنشئة:
يشير كؿ مف بني وينجز  1687وكونواي 1985إلى أف التنشئة تتدخؿ لتميز بيف
أنشطة المشاركة السياسية حيث أنيا غير متساوية بيف المواطنيف ،فبعض الناس تتـ تنشئتيـ
عمى اتجاىات تدعـ المشاركة ليصبح لدييـ موقؼ كما في المجاالت االجتماعية مثؿ كونيـ
أعضاء في منظمات خدمية بحيث تصبح بعض أنواع المشاركة السياسية متوقعة.
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نفس المرجع ،ص82

 165سامٌة حضر صالح ،المشارك ة السٌاسٌة والدٌمقراطٌةّ،إتجاهات نظرٌة ومنهجٌة حدٌثة ،تساهم فً فهم العالم من
حولنا ،كلٌة التربٌة،جامعة عٌن شمس  ،2005ص .23
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تتوقؼ مشاركة المرء في الحياة السياسية جزئيا عمى طبيعة وحجـ ونوع المؤثرات
السي اسية التي يعرض ليا ،غير أف مجرد التعرض لممؤثر أو المنبو السياسي ال يفي وحده
لدفع الفرد إلى المشاركة السياسية ،وانما أيضا ال بد أف يتوفر لديو قدر كافي مف االىتماـ
السياسي الذي بدوره يتوقؼ عمى نوعية خبرات التنشئة المبكرة ،فالتنشئة السياسية تقوـ
بتعميؽ روح اإلقداـ والمبادرة والعمؿ الجمعي في بنية اإلنساف مف خبلؿ بناء مؤسسات
وتطوير قنوات لمتغيير السياسي ،وتنمية دوافع الفرد

لممشاركة السياسية ،ووضع مناىج

تقمؿ مف ظاىرة االتجاىات االنعزالية أو السمبية في الحياة السياسية.
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 - 8.2المشاركة السياسية والتعميم:
لزيادة المشاركة السياسية يحتاج المواطنوف لمتدريب عمى الديمقراطية ،وذلؾ مف
خبلؿ المجاالت األخرى لحياتيـ ،مثاؿ ذلؾ مجاؿ التعميـ والعمؿ ،ومع تزايد المشاركة يشعر
الناس بقوة انتمائيـ لممجتمع ،وبتدعيميـ لمنظاـ السياسي ومف ىذا المنطمؽ تقوـ المشاركة
السياسية بخمؽ نظاـ سياسي ذا تي التدعيـ وتعد ىذه الرؤية الموجبة تعبي ار عف أىداؼ شبكة
العمؿ الخاصة بالمجتمع.
 - 9.2المشاركة السياسية وقوة التأثير:
مف الميـ تزويد اإلنساف بالعمـ والتكنولوجيا وال يجب أف يقتصر تأىيمو عمى
استقبلليا فقط ،بؿ يجب أف تكوف لو المقدرة عمى المشاركة في تغير طرؽ ومجاالت العمـ
 . 166تامر كامل محمد الخزرجً ،النظم السٌاسٌة الحدٌثة السٌاسات العامة ،دراسة معاصرة فً إستراتجٌة إدارة
السلطة ،دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،عمان ،2004،ص .125
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والتكنولوجيا ،وكذلؾ البحث عف حموؿ لما يتولد عنيا مف مشاكؿ ،حيث إف تصور إنساف
المستقبؿ المتشبع بالعمـ سوؼ يؤدي إلى تحوؿ في ثقافة المشاركة ،ومعنى ذلؾ سيكوف
ىناؾ إصرار بأف العمـ ىو مفتاح العالـ الذي نعيشو ،وليس مف العدؿ أف يصبح قاص ار عمى
أفراد يعينيـ في حيف تظؿ أعداد أخرى غير مشاركة.
وىناؾ فكرة ىامة ىي ما يطمؽ عمييا قوة التأثير فاإلنساف المعاصر ىو اإلنساف
الذي يعتقد أنو يستطيع أف يتعمـ بصورة أسرع ،ويشارؾ بدرجة أساسية ويسيطر عمى بيئتو
لكي يتقدـ نحو أىدافو بدال مف أف يترؾ مصيره بدوف المشاركة في صنع القرار ،فيناؾ عديد
مف القوى داخؿ المجتمع تعمؿ لمصمحتيا الخاصة ومف خبلؿ المشاركة تكوف المواجية
لمتأثير عمييا فيحدث التوازف لصالح المجتمع.
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أشكال

-3
ومستويات المشاركة السياسية:
 - 1.3األشكال:

لما كانت المشاركة السياسية تعني بصفة عامة تمؾ األنشطة االختيارية أو التطوعية
التي يسيـ المواطنوف مف خبلليا في الحياة العامة ،فإف ىذه األشكاؿ لمشاركة المواطنيف في
الحياة العامة تختمؼ مف دولة ألخرى ،ومف فترة ألخرى في الدولة نفسيا ،ويتوقؼ ذلؾ عمى
مدى توافر الظروؼ التي تتيح المشاركة أو تقيدىا ،وعمى مدى إقباؿ المواطنيف عمى اإلسياـ

 167سامٌة خضر صالح ،المرجع السابق ،ص .25
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في العمؿ العاـ ويمكف تقسيميا إلى مشاركة مؤسساتية ومشاركة منظمة ومشاركة مستقمة أو
انفرادية :168
ونقصد بالمؤسساتية أو الرسمية تمؾ التي تحدث عف طريؽ السموكيات والمؤسسات
الرسمية والدائمية لمدولة كرئيس الدولة والوزراء والبرلمانييف واألعواف التنفيذييف ،المسؤوليف
عف وسائؿ اإلعبلـ مف تمفاز واذاعة وصحافة أو بعبارة أخرى أولئؾ المنخرطوف في النظاـ
السياسي.
أما المشاركة المنظمة فيي التي تتـ في إطار مؤسسات أو تنظيمات قائمة تشكؿ حمقة
الوصؿ بيف المواطف السياسي والنظاـ السياسي ،ومف ىذه األجيزة األحزاب السياسية،
والنقابات وجماعات الضغط.
أما المشاركة المستقمة فيي مشاركة المواطنة بصفة فردية فالمواطف ىنا يتمتع بحرية مطمقة
في تحديد نوع مشاركتو ودرجتيا ،ومخير في أف يشارؾ أوال يشارؾ وفي بعض الدوؿ
تفضؿ المشاركة الفردية ،وفي دوؿ أخرى تفضؿ المشاركة السياسية المنظمة أو المؤسساتية
كما يمكف تقسيـ المشاركة إلى مشاركة ظرفية ومشاركة دائمية مستمرة.
المشاركة الظرفية وسميت ظرفية ألنيا فعؿ آلي يمارسو الفرد لمدة واحدة أو عدة مرات في
مناسبات محددة ،ثـ يكمف سياسيا ومف مظاىرىا التصويت في االنتخابات.

 168حمدان رمضان محمد ،المشاركة السٌاسٌة لطلبة جامعة الوصل دراسة مٌدانٌة ،دراسات موصلٌة ،العدد الحادي
عشر،كانون الثانً،2006،ص123،122
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
أما المشاركة السياسية المستمرة والدائمة فيي أكثر أىمية عمى الرغـ مف أف عدد
المنخرطيف فييا قد يكوف اقؿ ،ومف مظاىرىا المشاركة في األحزاب السياسية والنضاؿ
السياسي داخميا.
وبصورة عامة إذا أردنا أف نحفر القنوات التي مف خبلليا يشارؾ المواطف سياسيا
وبالتالي يمارس حقو بالتأثير في متخذي القرار السياسي ،أو يسعى ليكوف مف أصحاب
القرار السياسي ،أي أف تكوف مشاركتو مؤسساتية فيي كما يأتي :
المشاركة عف طريؽ التصويت في االنتخابات ،والمشاركة عف طريؽ االستفتاء
الشعبي ،والمشاركة عف طريؽ االعتراؼ الشعبي ،والمشاركة عف طريؽ االقتراع الشعبي،
والمشاركة عف طريؽ طمب إعادة االنتخابات ،والمشاركة السياسية بالمجوء إلى وسائؿ
الضغط ،والمشاركة عف طريؽ جماعات الضغط ،والمشاركة عف طريؽ تنظيمات المجتمع
المدني وأخي ار المشاركة عف طريؽ األحزاب السياسية.
 - 2.3المستويات:
ىناؾ أربعة مستويات لممشاركة:
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 .1المستوى األعمى :ويشمؿ ىذا المستوى ممارسي النشاط السياسي مف تتوافر فييـ ثبلث
شروط مف ستة :عضوية منظمة سياسية ،والتبرع لمنظمة أو مرشح ،وحضور
االجتماعات السياسية بشكؿ متكرر ،والمشاركة في الحمبلت االنتخابية ،وتوجيو رسائؿ
 169صبع عامر،دور المشاركة السٌاسٌة فً ترقٌة الحكم الصالح ،2004/1999جامعة الجزائر ،كلٌة العلوم
السٌاسٌة،2008/2007،ص26،25
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
بشأف قضايا سياسية لممجمس النيابي ولذوي المناصب السياسية أو لمصحافة ،والحديث
في السياسة مع أشخاص خارج نطاؽ الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد.
 .2المستوى الثاني :ويشمؿ ىذا المستوى الميتموف بالنشاط السياسي الذيف يصوتوف في
االنتخابات ويتابعوف بشكؿ عاـ ما يحدث عمى الساحة السياسية

170

ويتصؿ ىذا المستوى

بدرجة الوعي التي يتمتع بيا المواطنوف بشأف معرفة حقوقيـ و واجباتيـ السياسية ،و
درجة اىتماـ األفراد بمتابعة ما يجري عمى الساحة السياسية و فيـ معطيات التشريعات و

القوانيف التي تنظـ الحياة السياسية في المجتمع.

171

 .3المستوى الثالث :ويشمؿ ىذا المستوى اليامشيوف مف ال ييتموف باألمور السياسية ،وال
يميموف لبلىتماـ بالعمؿ السياسي ،وال يخصصوف أي وقت أو موارد لو ،واذا كاف بعضيـ
يضطر لممشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات ،أو عندما يشعروف بأف مصمحتيـ
المباشرة ميددة أو بأف ظروؼ حياتيـ معرضة لمتدىور.
 .2المستوى الرابع :وىـ أولئؾ المتطرفوف سمبيا الذيف يعمموف خارج األطر الشرعية
ويستعمموف أساليب العنؼ،و أيضا األفراد الذيف يشعروف بعد اتجاه المجتمع بصفة عامة أو

 170عبد العزٌز إبراهٌم عٌسى ومحمد عبد هللا عمارة،السٌاسة بٌن النمذجة والمحاكاة،اإلسكندرٌة،المكتب الجامعً
الحدٌث،2004،ص .810
 171عادل عبد الغفار،اإلعالم و المشاركة السٌاسٌة للمرأة،رؤٌة تحلٌلٌة وإستشراقٌة الدار المصرٌة اللبنانٌة،ط ،1القاهرة،
 2009ص. 59
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
اتجاه النظاـ السياسي بصفة خاصة و ىؤالء إما أف ينسوا إلى البلمباليف واما أف يتجيوا نحو

استخداـ صور المشاركة التي تتسـ بالعنؼ و الحدة.

172

كما حدد بعض عمماء االجتماع السياسي درجات المشاركة السياسية وفقا لمتصنيؼ
التالي:
 تقمد منصب سياسي أو إداري
 العضوية النشطة في التنظيـ السياسي
 العضوية العادية في التنظيـ السياسي
 العضوية النشطة في التنظيـ شبو سياسي
 العضوية العادية في التنظيـ شبو سياسي
 المشاركة في االجتماعات السياسية العامة
 المشاركة في المناقشات السياسية غير رسمية االىتماـ العاـ بالسياسية التصويت .173
أما الباحث ليستر ميمبراثبل  milbrathفيبيف في كتابو الموسوـ بالمشاركة السياسية
وجود تسمسؿ ىرمي لممشاركة يتراوح بيف عدـ المشاركة وبيف تولي منصب عاـ ،ويكوف اقؿ
مستويات المشاركة الفعمية ىو التصويت في االنتخ ابات ،كما قاـ بتقسيـ الشعب حسب درجة
مشاركتو إلى ثبلثة مجموعات ىي:

174

172

عبد العزٌز إبراهٌم ،عٌسى محمد عبد هللا عمارة ،المرجع سبق ذكره،،ص .811

173

بن ققة سعاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.89

174

نفس المرجع  ،ص.87
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 المجادلون ىـ الناشطوف سياسيا تتراوح نسبتيـ ما بيف  %5إلى .%7
 المتفرجون ىـ الذيف يشاركوف في السياسية بمقدار الحد األدنى يمثموف حوالي .%60
 الالمبالون الذيف ال يشاركوف في السياسة إطبلقا ويمثموف .%23

اخذ ممبراث عبارات المجادلوف في سبيؿ القياس التمثيمي مف األدوار التي كاف يقوـ
بيا صراع المجادلوف في روما القديمة ،فقد كانت جماعة صغيرة مف المجادلوف تتقاتؿ بيدؼ
تسمية المتفرجيف وىـ بدور ىـ يصفقوف ثـ يدلوف بأصواتيـ ليبينوا مف الذي كسب المعركة،
أما البلمبالوف فإنيـ ال يشاىدوف المعركة أصبل.

175

أما فيربا و زميمو فيروف أف األفراد يمكف تصنيفيـ وفقا لدرجة المشاركة إلى أفراد
يقوموف بدور كامؿ في الحياة السياسية ،ثـ ىؤالء غير المباليف مف المواطنيف الذيف ال
يشاركوف و ال ييتموف بالمسائؿ العامة.

176

- 4مراحل المشاركة السياسية:
ىناؾ مراحؿ تمر بيا المشاركة السياسية وىي:177
اإلىتماـ السياسي ،المعرفة السياسية ،التصويت السياسي ،المطالب السياسية،كما
أف المشاركة توجد في كافة األنظمة السياسية عمى اختبلفيا ،واف كانت بالطبع تبدو أكثر
وضوحا وصراحة في التعبير عف نفسيا في ظؿ األنظمة الديمقراطية التي تتيح مساحات
175

بن ققة سعاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.87

 176مولود زاٌد الطٌب ،مرجع سبق ذكره ،ص .88- 87
 177بن ققة سعاد ،مرجع سبق ذكره،ص.84
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أكبر مف الحرية ،واحتراما لمنظومة حقوؽ اإلنساف ،وانتخابات دورية حرة وتنافسية ،وبالتالي
تتيح قد ار كبي ار لمشاركة المواطف بشكؿ فعاؿ في الحياة السياسية ،وبالقدر الذي ييـ
المدافعيف عف المشاركة أكبر ،وكمما كانت المشاركة فعالة كمما أدت إلى تعزيز شرعية
النظاـ ،كما أف اإلفراط في المشاركة يخمؽ ظروفا تعكس الرضا أو النزاع ،وىو ما ال يظير
إلى السطح في األشكاؿ األخرى لممشاركة.
 - 1.4االىتمام السياسي :ويندرج ىذا االىتماـ مف مجرد االىتماـ ،أو متابعة االىتماـ
بالقضايا العامة وعمى فترات مختمفة قد تطوؿ أو تقصر ،باإلضافة إلى متابعة األحداث
السياسية ،حيث يميؿ بعض األفراد إلى االشتراؾ في المناقشات السياسية مع أفراد عائبلتيـ
أو بيف زمبلئيـ في العمؿ ،وتزداد وقت األزمات أو أثناء الحمبلت االنتخابية.
 - 2.4المعرفة السياسية :والمقصود ىنا ىو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في
المجتمع عمى المستوى المحمي أو القومي ،مثؿ أعضاء المجمس المحمي وأعضاء مجمس
الشعب ،والشورى بالدائرة ،والشخصيات القومية كالوزراء.
 - 3.4التصويت السياسي :ويتمثؿ في االتصاؿ باألجيزة الرسمية وتقديـ الشكاوى
وااللتماسات واالشتراؾ في األحزاب والجمعيات.
 - 4.4المطالب السياسية :يتمثؿ في االتصاؿ باألجيزة الرسمية وتقديـ الشكاوي واالشتراؾ
في األحزاب والجمعيات التطوعية .178

178بن ققة سعاد ،مرجع سبق ذكره،ص.84
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وبالتالي ،فيناؾ نمطاف لممشاركة السياسية تضميما مجموعتيف ،وىما :179
 المجموعة األولى :وىي عبارة عف أنشطة تقميدية أو عادية أبرز مبلمحيا التصويت في
االنتخابات ،واالشتراؾ في الندوات والمؤتمرات واالنضماـ لؤلحزاب السياسية ،والدخوؿ ضمف
جماعات المصالح،والتقدـ في الترشيح لممناصب العامة ،وتقمد المناصب السياسية.
ويأتي التصويت عمى رأس ىذه األنشطة فيو موجود في كافة األنظمة سواء كانت
ديمقراطية أو غير ديمقراطية ،ذلؾ مع األخذ في االعتبار أف التصويت في النظـ
الديمقراطية يعتبر وسيمة المفاضمة بيف المرشحيف الختيار أفضميـ مف وجية نظر
الناخب.

180

كثير ما يمجأ إلييا
 المجموعة الثانية :ويقصد بيا األنشطة غير التقميدية والتي ً ا
المواطنوف لمتعبير عف مطالبيـ ،أو لبلحتجاج عمى سياسة الحكومة عندما تسد أماميـ
الطرؽ وتتفرؽ بيـ السبؿ ،ويروف أف دور الدولة بالنسبة ليـ سمبي غير ذي جدوى ،ومف
أمثمة ىذه األنشطة المظاىرات وتخريب الممتمكات ،والتطرؼ واالغتياؿ والحروب األىمية
واالنقبلبات.

 179محمد نبٌل الشٌمً ،أنماط المشاركة السٌاسٌة وأهمٌتها ،الحوار المتمدن ،العدد  11 ،2554فبراٌر 2009
.
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
واألنشطة غير التقميدية تظير أكثر في الدوؿ المتخمفة التي تعاني عادة مف غياب
قنوات التعبير الشرعي ،مثؿ عدـ وجود أحزاب سياسية أو ضعؼ دور النقابات العمالية
واستم اررية مبلحقة الدوؿ لمسياسييف المعارضيف...الخ.
صنؼ الدكتور عبد اليادي الجوىري أنماط المشاركة السياسية إلى نمطيف اثنيف
ىما:
 النمط األوؿ يتمثؿ في المشاركة التي تشمؿ النشاط ات السياسية المباشرة المتمثمة في تقمد
منصب سياسي عضوية الحزب الترشيح.
 النمط الثاني يتمثؿ في المشاركة السياسية التي تشمؿ النشطات السياسية غير مباشرة
المتمثمة في معرفة المسائؿ العامة العضوية في ىيئات التطوع بعض أشكاؿ العمؿ في
الجماعات األولية .181
- 5خصائص المشاركة السياسية :182
تتسـ المشاركة السياسية بجممة مف الخصائص أىميا ما يمي:
 المشاركة سموؾ تطوعي ونشاط إرادي ،حيث يقوـ المواطنيف بتقديـ جيودىـ التطوعية
نتيجة لشعورىـ بالمسؤولية االجتماعية تجاه القضايا واألىداؼ.
 المشاركة السياسية سموؾ مكتسب يتعممو الفرد عف طريؽ تفاعمو مع األفراد والمؤسسات
الموجودة في المجتمع.
 181بن ققة سعاد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 91
182بن ققة سعاد  ،مرجع سبق ذكر ه  ،ص. 85
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 المشاركة السياسية سموؾ ايجابي واقعي أي أنيا تترجـ إلى أعماؿ وثيقة الصمة بحياة
وواقع الجماىير.
 المشاركة عممية اجتماعية شاممة ومتكاممة تيدؼ إلى إشراؾ كؿ أفراد المجتمع في كؿ
مراحؿ التنمية في المعرفة ،الفيـ  ،التخطيط ،التنفيذ ،اإلدارة ،االشتراؾ ،التقويـ ،تقديـ
المبادرات ،والمشاركة في الفوائد والمنافع.
 المشاركة تشمؿ مجاالت مختمفة اقتصادية اجتماعية سياسية يمكف أف يشارؾ الفرد في
احدىا أو في كميا في آف واحد ،قد تكوف المشاركة الجماىيرية محمية ،أو إقميمية ،أو
قومية.
 المشاركة حؽ وواجب في آف واحد لكؿ فرد مف أفراد المجتمع.
 المشاركة ىدؼ ووسيمة في أف واحد فيي ىدؼ ،الف الحياة الديمقراطية تقتضي مشاركة
جماىيرية في المسؤولية االجتماعية ،ىذا ما يعني تغيير سموكيات وثقافات المواطنيف في
اتجاه الشعور بالمسؤولية االجتماعية ،كما أنيا وسيمة لتمكيف الجماىير مف القياـ بدور
محوري في دفع عجمة التنمية.
 تقوـ المشاركة بتوحيد الفكر الجماعي لمجماىير حيث تعمؿ عمى بمورة فكر واحد نحو
اإلحساس بوحدة اليدؼ والمصير المشترؾ والرغبة في بذؿ الجيود لمساندة الحكومة
والتخفيؼ .183

 183نفس المرجع  ،ص.85
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 غير محددة بمكاف وال تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكوف عمى نطاؽ محمي أو إقميمي
أو قومي.

184

 المشاركة حؽ وواجب في آف واحد فيي حؽ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع وواجب والتزاـ
عميو في نفس الوقت ،فمف حؽ كؿ مواطف أف يشارؾ في مناقشة القضايا التي تيمو وأف
ينتخب مف يمثمو في البرلماف وأف يرشح نفسو إذا ارتأى في نفسو القدرة عمى قيادة
الجماىير والتعبير عف طموحاتيا في المجالس النيابية ،فالمشاركة ىي الوضع السميـ
لمديمقراطية بغير مشاركة،كما أف المشاركة واجب عمى كؿ مواطف،فيو مطالب بأف يؤدي
ما عميو مف التزامات ومسؤوليات اجتماعية تجاه القضايا مجتمعو إلحداث التغيير البلزـ
نحو التوجو التنموي في المجتمع.

وتتسـ المشاركة السياسية أيضا بالخصائص التالية:
 الفعل  :Actionوىي الحركة النشطة لمجماىير في اتجاه تحقيؽ ىدؼ أو مجموعة أىداؼ
معينة.

 184عطا أحمد علً شقفة ،تقدٌر الذات والمشاركة السٌاسٌة لدى طلبة الجامعة غزة ،رسالة ماجستٌر،معهد البحوث
والدراسات العربٌة ،القاهر ةّ ، 2008،ص . 46
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 التطوع  : Voluntariتتـ مف خبلؿ تقدـ جيود المواطنيف طواعية باختيارىـ تحت شعورىـ
القوي بالمسؤولية االجتماعية اتجاه القضايا العامة كاجتماعيـ ،وليس تحت تأثير أي إجبار
مادي أو معنوي.
 االختيار :choixيتمثؿ في إعطاء الحؽ لممشاركيف بتقديـ المساندة ،والتعضيد لمعمؿ
السياسي والقادة السياسييف ،واإلحجاـ عف ىذه المساندة وذلؾ التعضيد في حالة تعارض
العمؿ السياسي والجيود الحكومية مع مصالحيـ الحقيقية وأىدافيـ المشروعة.
وعمى ىذا األساس ال يمكف النظر إلى المشاركة السياسية باعتبارىا سموكا تطوعيا
أو كعممية طبيعية يولد بيا اإلنساف أو يرثيا ،إنما ىي عممية مكتسبة يتعمميا الشخص أثناء
حياتو وخبلؿ تفاعمو مع العديد مف الجماعات المرجعية ابتداء مف األسرة  ،185وتدرجا مع
جماعة الفصؿ وجماعة النادي وجماعة األصدقاء وجماعة العمؿ......إلخ .186
كما أنيا لـ تعد عرفا بؿ ىي واجب عمى كؿ مواطف أف يؤدي دوره خبلؿ ىذا
الواجب ،فالمواطنة ىي في المشاركة اإليجابية في التأثير عمى مسيرة الحركة السياسية
الوطنية والنظاـ السياسي والحكومة التي تسعى لجعؿ ق ارراتيا ذات تأثير في حياة المواطنيف،
والتي تسعى إلى مساعدة المواطنيف عمى أداء دورىـ السياسي والميني في أف تنتظـ بعمؿ
مؤسسي حزبي أو ميني ،ألف ذلؾ يساعد عمى دفع ىذه القوى السياسية والمينية عمى

 185عطا أحمد علً شقفة ،مرجع سبق ذكره ،ص .46
 186طاهر حسٌن أبو زٌد ،دور المواقع اإلجتما عٌة فً توجٌه الراي العام الفلسطٌنً واثرها على المشاركة السٌاسٌة
(دراسة مٌدانٌة ) ،رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ،2012 ،ص .89
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المسا بقة في أداء الدور الذي ال يخدـ أعضاءىا المنتسبيف إلييا فحسب ،بؿ الوطف بكؿ
فئاتو السياسية واالقتصادية واإلجتماعية.
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محددات المشاركة السياسية
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189 188

:

إف مشاركة الفرد في الحياة العامة تتأثر بالعديد مف المتغيرات أىميا:
 - 1.6المنبيات السياسية :إف تعرض الفرد لممنبيات السياسية يزيد مف معارفو السياسية،
وينمي اىتماماتو العامة ومف ثـ يكوف لديو االستعداد لمزاولة األنشطة السياسية ،ىذا الفرض
يعني أف تعرض اإلنساف لممنبيات السياسية يزيد مف احتماؿ مشاركتو ،دوف أف يعني
بالضرورة مشاركتو فعبل.
إف المنبيات السياسية ىي تمؾ المعمومات واألخبار التي تبثيا وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية،
وكذا ما يثار في االجتماعات العامة والمحادثات الشخصية وما يثار في الحمبلت
االنتخابية.
والحقيقة أف مستوى التعرض لممنبيات السياسية يرتبط بالعديد مف العوامؿ كاالنتماء
الطبقي ،والمستوى التعميمي ،والوضع الثقافي ،ومحؿ اإلقامة ،وبالتالي فإنو يمكف القوؿ أف
استعدادا لقبوؿ المنبيات السياسية ،بخبلؼ
الطبقة الوسطى وسكاف الحضر والمتعمميف أكثر
ً
غيرىـ مف العماؿ وسكاف القرى والبدو واألمييف ،كذلؾ لشخصية الفرد دور ىاـ في التأثر
 .187نفس المرجع  ،ص.90
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161996 /26/06/201511 :12
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بالمنبيات السياسية فالفرد الحزبي أو العقيدي أكثر ميبل إلى استقباؿ المنبو السياسي
قياسا بالذيف ال ىوية حزبية ليـ.
والتفاعؿ معو ً
 - 2.6االجتماعية  :يرتبط مستوى المشاركة السياسية بالعديد مف المتغيرات االجتماعية
كالجنس وعامؿ السف والغنى والفقر والصحة والمرض والبعد والقرب مف المدف والمعرفة
والجيؿ ،فميس مف شؾ أف التحسف في المستوى المعيشي يسيـ ولو بقدر ضئيؿ في رغبة
استعدادا لممشاركة مف
المواطف في المشاركة السياسية ،فأصحاب الدخؿ المتوسط أكثر
ً
نظائرىـ مف ذوي الدخوؿ الدنيا ،كذلؾ فإف ارتفاع مستوى التعميـ يجعؿ اإلنساف أو الفرد
وعيا بأىمية المشاركة وال شؾ أف األمية تأتي في مقدمة العوائؽ
المتعمـ أكثر
ً
إيمانا وأشد ً
التي تعوؽ المواطنيف عف المشاركة السياسية ،ولعؿ ىذه اإلشكالية تأتي في مقدمة العوامؿ
التي تعوؽ التنشئة السياسية في الدوؿ النامية.
 - 3.6البيئة السياسية :ىي الحيز السياسي الذي يعيش فيو الفرد مف تنظيمات حزبية
وشعبية ومجالس نيابية ودستور يقنف دور الدولة والمواطف ونظاـ إعبلمي يوفر وسيمة
اتصاؿ بيف القواعد الجماىيرية والسمطة ،ثـ أيضا يضـ اإلطار السياسي رؤية القيادة لدور
المواطف ومف ىنا فاف اإلطار السياسي ىو كؿ ما يبيف البناء القومي والبناء التحتي مف
وسائؿ اتصاؿ ،ومف ىذا يتبيف أف حجـ وشك ؿ المشاركة التي تنعـ بيا المجتمعات الغربية
راجع إلى توافر إطار سياسي يدفع المواطف إلى المشاركة.

190

 190نفس الموقع. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid.
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متطمبات المشاركة السياسية الفاعمة :تتطمب المشاركة ضرورة توافر عدد مف

العوامؿ التي تزيد مف فاعميتيا وتضمف بقاءىا واستمرارىا ،وتساعد عمى تحقيؽ أىدافيا بما
يدفع بمعدالت التنمية الشاممة .وأىـ المتطمبات:

191

 - 1إشباع حاجات المادية والنفسية لمفرد لمنحو قد ار مف االستعداد لممشاركة تتمثؿ ىذه
الحاجات في توفير المتطمبات واالحتياجات األساسية مثؿ الغذاء والكساء والمسكف المبلئـ
192

والصحة والتعميـ وفرص العمؿ وحرية التعبير وغيرىا.

 - 2ارتفاع مستوى وعي الجماىير بأبعاد الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
يمر بيا المجتمع ،ويكتسب ىذا الوعي إما عف طريؽ سعي األفراد لبموغ ىذا القدر
المطموب مف المعرفة ،أو عف طريؽ الوسائؿ المختمفة لتكويف الرأي العاـ داخؿ المجتمع
مثؿ المؤسسات الحكومية العاممة في مجاؿ اإلعبلـ والثقافة والتعميـ أو المؤسسات غير
الحكومية ،كالنقابات المينية والعمالية أو الجمعيات الخاصة ،واالتحادات باإلضافة إلى
األحزاب السياسية.
 - 3الشعور باالنتماء لموطف ،واحساس المواطنيف بأف مشاركتيـ في الحياة السياسية
اجبا تفرضو العضوية في ىذا الوطف.
واالجتماعية واالقتصادية لممجتمع تمثؿ و ً

191

بن نققة سعاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.99
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 - 4اإليماف بجدوى المشاركة ،فإحساس المواطف بأىمية المشاركة وفاعمية ىذه المشاركة
وسرعة استجابة المسؤوليف ،يعمؽ مف شعوره بجدوى مشاركتو ومردودىا المباشر عمى
تحسيف صورة حياتو وحياة اآلخريف داخؿ المجتمع.
 - 5وضوح السياسات العامة المعمنة وذلؾ يتأتى مف خبلؿ اإلعبلـ الجيد عف الخطط
واألىداؼ ومدى مواءمتو االحتياجات المواطنيف.
 - 6إيماف القيادة السياسية واقتناعيا بأىمية مشاركة الجماىير في صنع وتنفيذ السياسات
العامة ،واتاحة الفرصة لدعـ ىذه المشاركة مف خبلؿ ضماف الحرية السياسية واتاحة
المجاؿ أماـ الجماىير لمتعبير عف آماليـ وطموحاتيـ ورأييـ في قضايا مجتمعيـ ومشكبلتو
ومناقشة تصريحات المسؤوليف والقوانيف العامة سواء داخؿ البرلماف أو عبر الصحؼ وفي
الندوات العامة ،وفي ظؿ مناخ آمف ودوف تعرضيـ ألي مساءلة قانونية.
 - 7وجود التشريعات التي تضمف وتحمي المشاركة وكذلؾ الوسائؿ واألساليب المتنوعة
لتقديـ وعرض اآلراء واألفكار واالقتراحات بوضوح تاـ وحرية كاممة ،ومع توافر األساليب
والوسائؿ واألدوات التي تساعد عمى توصيؿ ىذه األفكار والتي تضمف وصوؿ ىذه
المشاركات لصانع القرار.193

 193نفس المرجع ،ص100
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 - 8وجود برامج تدريبية لمف ىـ في مواقع المسؤولية سواء في الحكومة أو في المؤسسات
غير الحكومية ،لتدريبيـ عمى ميارات االستماع واإلنصات واحتراـ فكر الجماىير ،وكذلؾ
عمى أساليب استثارة اىتماـ الجماىير وتنمية قدراتيـ عمى المشاركة.
 - 9وجود القدوة الصالحة في كؿ موقع مف مواقع العمؿ مما يستمزـ التدقيؽ في اختيار
القيادات ،والتأكد مف وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ،فيذه القدوة الصالحة مف
شأنيا أف تكوف مشجعة وليست معوقة لممشاركة ،كما يفترض فييا إيمانيا بإمكانات الشباب
ودوره في عممية التنمية.
 -10البلمركزية في اإلدارة مما يفسح المجاؿ أماـ الجماىير لكي تشارؾ في إدارة شؤوف
حياتيا ،ويفتح الباب لكؿ الجيود والمساىمات التي تقدميا الجماىير.
 -11زيادة المنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعميتيا حتى تغطي أكبر مساحة ممكنة
فتنتشر في كؿ مكاف وفي كؿ نشاط ،وأف يكوف ليا دور فاعؿ مف خبلؿ إتاحة صبلحيات
تأثير في خدمة المجتمع.
أكثر ليا مما يجعميا أكثر ً ا
 -12تقوية دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية مثؿ :األسرة والمدرسة والجامعة
والمؤسسات الدينية واألحزاب ووسائؿ االتصاؿ وغيرىا ،وتشجيعيا عمى غرس قيـ المشاركة
لدى الجماىير.

194

- 8نسبية المشاركة السياسية:

 194نفس المرجع ،ص.101
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عمى الرغـ مف أىمية المشاركة بالنسبة لمديمقراطية ،فاف ىذا الحؽ ال يمارس
تبعا إلى:
بواسطة كؿ الذيف يممكونو بدرجة واحدة إذ تختمؼ نسبية المشاركة ً


اختبلؼ الوقت والمكاف والحالة ،حيث يختمؼ إقباؿ الناس عمى االنتخابات
المختمفة ،فيقبؿ كثير منيـ عمى التصويت في االنتخابات القومية عف اإلقباؿ في
االنتخابات المحمية ،وفي الرئاسية أكثر مف السنوية أو الدورية ويتوقؼ مدى مشاركة
المواطف في العمؿ السياسي عمي اىتماماتو بالدرجة األولى.



فكثير ما يناقش الناس السياسة أكثر مف أف يصوتوا،
ًا
اختبلؼ نمط المشاركة،
وكثي ار
ويدلوف بأصواتيـ أكثر مف أف يرتبطوا باألحزاب أو يعمموا في الحمبلت االنتخابيةَ ،
مف الناس يميموف إلى أف يناقشوا ويقرؤوا األنشطة السياسية مف أف ينغمسوا فييا.



عمى المناخ السياسي الذي يسود المجتمع ،ففي المجتمعات الغربية تعتبر المشاركة
مدنيا عمى المواطنيف ،وكمما زادت المشاركة كمما كاف ذلؾ دليبل عمى
اجبا ً
السياسية و ً
صحة المناخ السياسي وسبلمتو.

-9

أىمية المشاركة السياسية:
تتجمى أىمية المشاركة السياسية في أنيا اآللية األساسية في إرساء البناء المؤسسي

لمدولة والتحديث السياسي ،مف تخمؼ المؤسسات السياسية  ،195وعجزىا عف تمبية مطالب

 195ثناء فؤاد عبد هللا،ألٌات التغٌٌر الدٌمقراطً فً الوطن العربً ،بٌروت ،مركز الدراسات الوحدة العربٌة،1997 ،
ص .231
116
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الفئات الجديدة وطموحاتيا وعدـ مواكبتيا لمتغيرات السياسية واالجتماعية ،ومف ثمة تفقد
شرعيتيا.
وفي ىذا الصدد أشار ىنتغتون أف ىناؾ عبلقة بيف المشاركة السياسية والمؤسسات
السياسية ،فيو يرى أف استقرار النظـ السياسية مف عدمو يتحدد مف خبلؿ طبيعة العبلقة بيف
المتغيريف ،فالمشاركة السياسية ىي نتاج العمميات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة
بالتحديث وتأثير التحديث عمى االستقرار السياسي ينعكس مف خبلؿ التفاعؿ بيف التعبئة
االجتماعية واالقتصادية وبيف اإلحباط االجتماعي وفرض الحركة السياسية ،وبيف المشاركة
السياسية والمؤسسة السياسية.

196

 أوال :عمى مستوى الفرد  :197تعمؿ عمى تعميؽ الشعور بالكرامة والقيمة األىمية كما
تعرؼ اإلنساف بواجباتو ومسؤولياتو مما يساعد عمى صنع مجتمع فاعؿ
 ثانيا :عمى مستوى السمطة :تعمؿ عمى مساىمة األفراد فييا مف خبلؿ مشاركتيـ في
ق ارراتيا وأعماليا مما يعود عمييـ بالمنفعة ،ألنيا ستقوـ بتحقيؽ المصمحة ألكبر عدد
منيـ وتكوف اقدر عمى تمبية احتياجاتيـ وأكثر انسجاما مع تطمعاتيـ.
كما تعد أيضا مظي ار مف مظاىر الحداثة السياسية بؿ ىي أكثر مف ذلؾ فيي مف بيف
مقوماتيا حيث يشير البعض إلى أف المجتمع التقميدي يفتقر إلى المشاركة بينما يتمتع بيا
المجتمع الحديث..
 196ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سبق ذكره،ص 245
197

مرجع سبق ذكره ،بن ققة سعاد،ص49
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إف مف متطمبات المتغيرات العصرية الحديثة ىو تضييؽ الفجوة بيف الحاكميف
والمحكوميف ،ومف خبلؿ مشاركة األفراد المجتمع في صناعة مختمؼ السياسات والق اررات.

 ثالثا :عمى مستوى الييئات الرسمية لمدولة و صانعي القرار و أصحاب السمطة :إذ أف
المشاركة السياسية تضفي عمييا المصداقية و الشرعية ،و بالتالي تتجو أكثر نحو
الديمقراطية ،حيث تعد السياج األميف لمديمقراطية حؽ كؿ مواطف في التعبير عف أرائو،
بموضوعية في حدود القانوف و عدـ احتكار العمؿ السياسي لصالح فئة معينة تعطي لنفسيا
حؽ الحراؾ السياسي دوف غيرىا.
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كما تقوـ المشاركة السياسية بدعـ الفكر الحكومي بالكثير مف اآل ارء الجماىيرية التي
تتأثر بتقاليد البيروقراطية وحدودىا ،وتؤدي إلى قياـ الجماىير بتنظيـ أنفسيـ في جمعيات
أىمية تساند الييئات الحكومية في مقابمة االحتياجات العامة لمجماىير ككؿ،
ىي تؤثر عمى األفراد والسياسة العمة لمدوؿ حيث تنبو كبل مف الحاكـ والمحكوـ
لواجباتو ومسؤولياتو ،وتنيض بمستوى الوعي السياسي ،وعمى صعيد السياسة العامة تدفع
المشاركة الحاكـ لبلستجابة لمطالب المواطنيف كما تعمؿ عمى توزيع موراد المجتمع بشكؿ
أكثر عدالة

 198عبد الهادي الجوهري،أصول علم اإلجتماع السٌاسً ،المكتبة ،الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،مصر ،ط2ن،2000 ،
ص.319
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
كمما كانت فرصة المشاركة السياسية واسعة أدى ذلؾ إلى القضاء عمى مختمؼ
أشكاؿ استغبلؿ السمطة ،والشعور باالغتراب لدى الجماىير ىذا ما يؤدي إلى تحقيؽ قيـ
المساواة والحرية ،بالتالي تقر االستقرار االجتماعي العاـ الذي يساعد عمى تحقيؽ الشروط
االجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختمفة.
 - 10أىداف المشاركة السياسية:
تنطوي العبلقة السوية بيف الدولة والمجتمع عمى قدر كبير مف المشاركة السياسية
لممواطنيف وتنظيماتيـ غير الحكومية في اتخاذ الق اررات ،بمعنى أف المشاركة السياسية تمثؿ
مؤش ار تفاعميا لصحة العبلقة بيف المجتمع والدولة ،وبقدر ما تكوف الدولة تعبي ار أمنيا عف
مجتمعيا بقدر ما تزداد المشاركة السممية المنتظم ة ألفراد المجتمع في الشؤوف العامة ،سواء
بصفتيـ الفردية أـ الجماعية مف خبلؿ مؤسساتيـ الطوعية.
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و لعؿ كثرة استخداـ مصطمح المشاركة السياسية في دراسات التنمية السياسية
بمعنى تنمية قدرات الجماىير عمى إدراؾ مشكبلتيـ بوضوح ،وقدراتيـ عمى تعبئة كؿ
اإلمكانات المتاحة لمواجية ىذه المشكبلت بشكؿ عممي وواقعي ،أو تنظيـ الحياة السياسية
ومتابعة أداء الوظائؼ السياسية في إطار الدولة ،وتجذير وتطوير النظـ والممارسة السياسية
لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامؿ وأكثر احتراما لكرامة اإلنساف ومطالبو يؤكد حالة
اإلحساس العميؽ بأىمية المشا ركة السياسية كونيا إحدى األدلة المباشرة واألساسية عمى قدرة

 .199تامر كامل محمد الخزرجً،المرجع السابق ،ص .182
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
تحقيؽ أىداؼ التنمية السياسية ،وتنفيذ برامجيا وسياساتيا ونقميا مف مستوى األطروحات
النظرية إلى مستوى الفعاليات اإلنجازية والسياسات التطبيقية.
وبينما تتضمف التنمية السياسية في أحد جوانبيا تنمية روح المواطنة ،والمعايير
الجديدة لموالء والمشاركة مف خبلؿ جعؿ األفراد مواطنيف ممتزميف ومشاركيف نشطيف ،فقد
أعتبر"ىنتغتون" المشاركة السياسية أحد عناصر التنمية السياسية  ،200كما شخص" لوسيان
باي" مف جانبو ست أزمات مترابطة في مواجية عممية التنمية السياسية ىي :أزمة اليوية،
أزمة الشرعية ،أزمة المشاركة ،أزمة اإلندماج ،أزمة التغمغؿ ،أزمة التوزيع .وعدت ىذه
األزمات مشروطة في حميا بحؿ أزمة المشاركة أوال ودائما بمعنى أف المشاركة السياسية
غاية ووسيمة في آف واحد ،ىذا فضبل عف أف فقداف عنصر المشاركة السياسية الجماىيري ال
يقبؿ الشؾ ف ي افتقاد النظاـ السياسي لدعـ القاعدة الشعبية إلى أنشطتو وسياساتو.
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مثمما تعد المشاركة السياسية معيا ار لنمو النظاـ السياسي فيي مؤشر عمى
ديمقراطيتو ،وىي بتشجيعيا عمى تعزيز دور المواطنيف في إطار النظاـ السياسي بضماف
مساىمتيـ في عممية صنع السياسات العامة والق اررات السياسية ،أو التأثير فييا واختيار
القادة السياسييف تغدو المظير الرئيسي لمديمقراطية ،وعمى ىذا األساس يجري وصؼ النظاـ

 200ناجً عبد النور ،أزمة المشاركة السٌاسٌة فً الجزائر  -دراسة تحلٌلٌة لالنتخابات التشرٌعٌة ،- 2007أستاذ محاضر
قسم العلوم السٌاسٌة ،جامعة باجً مختار عنابة ،ص.1
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
الديمقراطي عمى أنو النظاـ الذي يسمح بأوسع مشاركة ىادفة مف جانب المواطنيف سواء
بصورة مباشرة أـ غير مباشرة في عممية صنع الق اررات السياسية واختيار القادة السياسييف.
يتضح مما تقدـ أف الدعوة لممشاركة السياسية تتجو نحو تحقيؽ الديمقراطية باشتراؾ
الجماىير في العمؿ السياسي ودعـ وتحريؾ النظاـ السياسي القائـ ،وأف أبرز ما يمكف
استخبلصو في ىذا الصدد يتركز فيما يمي:
 أف المشاركة الديمقراطية تعني إعادة ىيكمة تنظيـ بنية النظاـ السياسي ومؤسساتووعبلقاتو بما يتبلء ـ وصيغة المشاركة األوسع لمشعب في العممية السياسية وفعاليتو.
 أ ف المشاركة الديمقراطية غدت أحد المعايير لشرعية السمطة السياسية في أي مجتمع. أ ف المشاركة الديمقراطية توفر لمسمطة فرص التعرؼ عمى رأي الشعب ورغباتو واتجاىاتو. توفر المؤسسات القنوات التي تمكف المواطنيف مف المشاركة السياسية ،وال تقؼ أىميتياعند ذلؾ بؿ تكونيا تشكؿ إطار لمعممية السياسية وأداة لممحافظة عمى االستقرار السياسي.
وانطبلقا مف ذلؾ يربط "ىنتغتون" بينيا وبيف المشاركة السياسية واالستق ارر
السياسي ،ويرى أف ضرورة تحقيؽ االستقرار السياسي تتطمب بناء المؤسسات التي تنظـ
المشاركة السياسية وتحوؿ دوف انعداـ االستقرار.
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فالحفاظ عمى االستقرار السياسي إذف يتطمب المبلزمة بيف المشاركة السياسية
ودرجة المؤسسة السياسية ،بمعنى كمما زادت درجة المشاركة السياسية فإف درجة التركيب
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
واالستقبلؿ الذاتي والتكيؼ والترابط لممؤسسات السياسية ينبغي أف تزيد بدرجة مماثمة ،ومف
ىنا فإف وجود ىيكؿ سياسي يؤمف لممواطنيف فرص المشاركة السياسية ،ويعمؿ عمى توسيع
نطاقيا مف حيث عدد المشاركيف ونوعية ودرجة المشاركة ،وتوافر المؤسسات المتمايزة يعني
تحقيؽ مستوى عاؿ مف االستقرار والنمو لمنظاـ السياسي.
خبلصة األمر إف إشكالية المشاركة بمعناىا العاـ تشير إلى تحديد كيفية االشتراؾ في
العممية السياسية وتدور حوؿ تحديد مف يشترؾ في صنع الق اررات الحكومية.
 - 11دوافع المشاركة السياسية:

203

عرض سديـ العزي  1987دوافع المشاركة السياسية وفقا لرأي فميب برو والذي قاـ
بتقسيمييا إلى ثبلثة مستويات وىي:
 المستوى األول :تمثؿ الرغبة في االنتماء االجتماعي ،حيث يشعر الفرد باالرتباط عندما
يحس بأف صوتو قد انظـ إلى أصوات المبلييف مف الناس بيدؼ أحداث تأثير معيف.
 المستوى الثاني :رغبة الفرد في المشاركة التي تظير مف خبلؿ بحثو عف الحماية ضد
ظروؼ الحياة وأزماتيا.
 المستوى الثالث :تتمثؿ في رغبة الفرد في المشاركة مف اجؿ التحرر مف مشاعر
العدوانية الكبوتة ،وقد أكد ميمبراث وجويؿ أف العوامؿ الرئيسية التي تدفع المشاركة ىي
خصائص الشخصية والميارات وتوافر المثيرات السياسية ،فكمما زاد تعرض الفرد إلى
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
المثيرات السياسية كالمناقشة السياسية أو االنتماء إلى منطقة تشارؾ في احد أشكاؿ النشاط
السياسي أدى إلى ارتفاع درجة المشاركة السياسية ،مف جانب آخر ىناؾ ارتباط نمط
الشخصية والدوافع إلى المشاركة السياسي ة حيث أف الشخصيات االجتماعية والشخصيات
المسيطرة واالنبساطية أكثر احتماال الف تكوف نشطة سياسيا.
ويرى عبد اليادي الجوىري في كتابو دراسات في عمـ االجتماع السياسي دوافع
المشاركة السياسية سواء السياسية أو االجتماعية في النقاط التالية:
 العمؿ مف اجؿ الصالح العاـ. حب العمؿ مع اآلخريف. الرغبة في كسب شعبية بيف المواطنيف. الحصوؿ عمى مركز في الييئات والجمعيات أو األحزاب. كسب تقدير واحتراـ المواطنيف. مزاممة األصدقاء مصمحة مادية الدافع الذاتي لممشاركة. العمؿ عمى إشباع جممة الحاجات ،مف بينيا الحاجة إلى انتماء ،حاجات المركز،حاجات التقدير ،حاجات تحقؽ الذات ،وجود حوافز مادية لممشاركة.
في دراسة لمدكتور عبد العزيز خزاعمة بعنواف المشاركة السياسية الحزبية والقبمية في
األردف دراسة تحميمية لرأي النخبة ،توصمت باف العبلقات القرابية والعشائرية تؤدي دو ار
أساسيا في المشاركة السياسية وفي العممية االنتخابية

123

الفصل الثاني :المشاركة السياسية
تطرؽ كبل مف السيد عميوة ومنى محمود في موسوعة الشباب السياسية إلى أف الفرد
يشارؾ في عدة مجاالت اقتصادية سياسية اجتماعية وانطبلقا مف عدة دوافع ىي:
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 الدوافع العامة :تتمثؿ في الشعور باف المشاركة واجب والتزاـ مف كؿ فرد تجاه المجتمع
ا لذي يعيش فيو وىذا ما يفرض مشاركة الجماىير وبفاعمية في الحياة العامة لممجتمع بذلؾ
يستطيعوف التعبير عف أرائيـ وأفكارىـ ورغباتيـ فيما يجب اتخاذه مف ق اررات وقوانيف
وسياساتفي البرامج التي تتخذ استجابة الحتياجات المواطنيف حب العمؿ العاـ والرغبة في
مشاركة االخريف بغرض تطوير المجتمع وتحسيف مستويات الخدمة فيو مف خبلؿ العمؿ
 الدوافع الخاصة :تتمثؿ في العناصر التالية:
 محاولة التأثير عمى صنع السياسية المجتمعية العامة لتكوف مبلئمة لبلحتياجات الفعميةوالرغبات الخاصة بإرادة المجتمع التي تعود بالنفع عمييـ.
 تحقيؽ المكانة المتميزة بيف أفراد المجتمع واكتساب الشيرة والحصوؿ عمى الثقة واالحتراـ. إشباع الحاجة إلى المشاركة حيث تنقسـ حاجات اإلنساف إلى خمس مستويات ىي:الحاجات األساسية كالمأكؿ والممبس والمشرب ،والحاجة إلى األمف والطمأنينة ،الحاجة إلى
المشاركة ،الحاجة إلى العاطفة والتقدير ،الحاجة إلى تحقيؽ الذات.
 تحقيؽ مصالح شخصية تتمثؿ في السيولة تتمتع بالنفوذ ،وتحقيؽ منافع مادية وغيرىا مفالمصالح الشخصية.

204مرجع نفسه ،ص.80
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
 عمى المستوى العربي تطرؽ محمد األميف ولد سيد في باب دوافع المشاركة التي أرجعيا
إلى أزمة الخميج  ،1991والتي تمخض عنيا مسألة المشاركة السياسية في العديد مف أقطار
الوطف العربي التي قامت بإظيارىا عمى السطح مف جديد بغض النظر عف القوى السياسية
واالجتماعية ،كما أجبرت األنظمة السياسية عمى تقديـ الوعود بإجراء إصبلحات سياسية.
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 .4العوامل االجتماعية :تتمثؿ الدوافع االجتماعية في عممية التنشئة االجتماعية التي تقوـ
بيا مؤسسات التنشئة السياسية المختمفة ،خاصة األسرة كونيا المؤسسة االجتماعية األولى
الحاضنة لمفرد واألكثر تأثيرا.
مف جانب آخر يمعب أسموب التنشئة االجتماعية دو ار كبي ار في ترسيخ قيـ المشاركة
السياسية الحوار ،واالنتقاء ،وعدـ الخضوع ،قيـ الثقافة السياسية ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ اتباع
مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة أسموب الحوار ،المناقشة ،واحتراـ رأي اآلخر ،وعدـ
تقبمو منطؽ الخضوع بؿ يجب تقبمو مف باب االقتناع بذلؾ.
 .5العوامل السياسية :تتمثؿ الظروؼ السياسية في طبيعة النظاـ السياسي ىذا األخير الذي
يدفع إل ى ذلؾ في حالة ما إذا كاف يمنح الحرية إلى مواطنيو تمكنيـ مف التعبير عف آرائيـ،
وذلؾ بتوفير ليـ وسائؿ اإلعبلمية واالتصالية التي تبيف ليـ حقوقيـ وواجباتيـ ،وطريقة
المطالبة بذلؾ وتبيف ليـ مختمؼ التوجيات السياسية .206
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
 .6العوامل االقتصادية :إف الظروؼ االقتصادية ليا دور كبير في زيادة الدافعية لممشاركة
السياسية ،فتحسينيا وتيسيرىا يدفع بالمواطنيف إلى المشاركة في العممية السياسية.
مف العوامؿ األخرى الدافعة إلى المشاركة السياسية المستوى التعميمي ىذا األخير
الذي يكسب األفراد ثقافة سياسية تكسبيـ وعيا بحقيقة ظروفيـ سواء السياسية ،االقتصادية،
االجتماعية ،بالتالي يجعميـ يحاولوف إعادة النظر في واقعيـ سواء بالمساندة أو التأييد
السياسي أو الرفض والتغيير.
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 - 12قنوات المشاركة السياسية :208
ورد في كتاب عمـ االجتماع السياسي لمدكتور إبراىيـ أبراش بأف قنوات المشاركة
السياسية تتحدد في النقاط التالية:
 - 1.12المشاركة عن طريق التصويت في االنتخابات
يعتبر التصويت في االنتخابات أىـ مظاىر المشاركة السياسية في النظـ الديمقراطية،
ويرتبط التصويت مباشرة بالديمقراطية التمثمية ،أي أف مشاركة الشعب في السمطة تكوف عف
طريؽ ممثميو ،ىذا ما يتـ عف طريؽ العممية االنتخابية التي تختمؼ نظميا وأنواعيا مف
مجتمع إلى آخر ،لكنيا تتفؽ جميعا عمى أف صوت المواطف في االنتخابات يمثؿ نصيبو في
المشاركة السياسية ،وأف مجموع األصوات المجمعة التي تشكؿ الغالبية ىي تعبير عف إرادة
األمة إال أف ذلؾ يرتبط بطبيعة النظاـ السياسي ،ومدى صدؽ توجياتو الديمقراطية التي
 207نفس مرجع ص 83
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الفصل الثاني :المشاركة السياسية
تنعكس فيما بعد ،خاصة في انصياعو لما تفرزه صناديؽ االنتخاب وقبولو مبدأ التناوب عمى
السمطة.
 - 2.12المشاركة عن طريق االستفتاء الشعبي:
يمجأ إلى تطبيؽ ىذا النوع مف المشاركة السياسية في األنظمة الديمقراطية التي تفضؿ
تطبيؽ قانوف أو إجراء تزعـ اتخا ذه أف يناؿ الموافقة الشعبيةػ لذا تمجأ إلى االستفتاء الشعبي
يكوف ىذا األخير في بعض األحياف إجباريا ،وأحيانا أخرى تكوف الحكومة حرة في المجوء
إليو.
 - 3.12المشاركة عن طريق االعتراض الشعبي:

209

ىو شكؿ مف أشكاؿ الممارسة تمجأ إليو بعض النظـ السياسية في حالة محددة
دستوري ا ،حيث يتمكف المواطنوف مف االعتراض عمى قانوف صادر عف البرلماف خبلؿ مدة
زمنية معينة يكوف ليـ الحؽ في المطالبة بعرضو عمى االستفتاء الشعبي.
 - 4.12المشاركة عن طريق االقتراع الشعبي:
بعض الدساتير تمنح لؤلفراد حؽ اقتراح مشروع قانوف وعرضو عمى الجيات
المنصوص عمييا دستوريا.
 - 5.12المشاركة السياسية عن طريق إعادة االنتخاب:

209نفس المرجع ص .97
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يمنح الدستور لممواطنيف حؽ االعتراض عمى انتخاب بعض النواب ،أو الجمعية العمومية
بكامميا ،أو مسؤوليف عمومييف إذا طعف في نزاىة انتخابيـ ،أو قاموا بإثارة الشكوؾ حوؿ
دستورية وقانونية ممارساتيـ.
 - 6.12المشاركة السياسية بالمجوء إلى وسائط الضغط:
يمجأ إلى ىذا الشكؿ مف المشاركة السياسية عند غمؽ قنوات المشاركة الشرعية يتمثؿ في
الحؽ في اإلضراب ،أو القياـ بالمظاىرات ألىداؼ سياسية ،أو العصياف المدني لمجوء إلى
ممارسة العنؼ ضد مؤسسات الدولة ورموزىا.

210

 - 7.12المشاركة عن طريق جماعات الضغط:
تتمثؿ في لجوء جماعة المواطنيف ليـ نفس المصمحة بالضغط عمى متخذي الق اررات ،بيدؼ
التراجع عنو ألنو يمس مصالحيـ ،يتـ ذلؾ عف طريؽ الضغط المباشر مف طرؼ ىذه
الجماعة عمى رئيس الدولة والجياز التشريعي ،أو الجياز الديمقراطي إلجبارىـ طبعا عمى
اتخاذ قرار يخدـ مصمحة ىذه الجماعة ،أو التنازؿ عنو ألنو يمس مصالحيـ مف أمثمة
جماعات الضغط األكثر وضوح في الواليات المتحدة ،والدوؿ األوروبية ،الموبي الصييوني،
الموبي العسكري ،لوبي خاص بالفبلحيف والمزارعيف ،وآخر خاص بالمؤسسات الدينية.
 - 8.12المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع المدني :211

210نفس المرجع ،ص ص98،97
211نفس المرجع ،ص98
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تتمثؿ تنظيمات المجتمع المدني في الجمعيات الثقافية ،واالتحادات الطبلبية ،والجمعيات
النسوية والجمعيات الدينية ...الخ ،إذ تعتبر مف بيف القنوات المشاركة السياسية التي تعمؿ
عمى تشكيؿ الرأي العاـ ضاغط عمى الحكومة.
مف المبلحظ أف المشاركة السياسية فاعمة وناشطة في ىذه القنوات في المرحمة السابقة
إلجراء االنتخابات ،لما ليا مف دور في التأثير عمى الخيارات السياسية لممواطنيف حيث يقوـ
بتوجيييـ لتصويت عمى حزب معيف ىذا ما يجعؿ األحزاب السياسية ،والنظاـ السياسي
تستقطب ىذه الجمعيات لجانبيا أو عمى األقؿ ضمانة حيادىا كما يعمؿ كؿ منيما عمى
تأسيس اكبر عدد ممكف مف الجمعيات.
 - 9.12المشاركة عن طريق األحزاب السياسية :212
تعتبر األحزاب السياسية مف أىـ المؤسسات السياسية التي تقوـ بإضفاء الطابع الديمقراطي
عمى النظاـ السياسي ،إذ تقوـ بتأطير المشاركة السياسية وتفعيميا ،كما تقوـ بالربط ما بيف
المواطف الراغب في المشاركة والسمطة السياسية ،وكذلؾ في األنظمة الديمقراطية تقوـ بميمة
تجميع المطالب الشعبية لمتعبير عف اإلرادات والمواقؼ الفردية لممواطنيف ،ففي فترة
االنتخابات تقوـ األحزاب بتقديـ المترشحيف وتحديد برامجيـ السياسية ومواقفيـ ،كما أنيا
تعمؿ عمى حث المواطنيف عمى المشاركة السياسية لما تتوفر عميو مف وسائؿ إعبلـ ،ومراكز
حزبية في كافة أنحاء الدولة نظ ار لدورىا في تفعيؿ المشاركة السياسية تقدـ ليا الدولة إعانات

212نفس المرجع ،ص.98
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مالية ،كما تقوـ الدولة بفتح باب وسائؿ اإلعبلـ الرسمية لمقياـ بميمة الدعاية لمرشحييا ،إال
أف بعض الدوؿ ترفض منح المشاركة السياسية مف خبلؿ الترشح إال لمف ينتمي إلى حزب
مف األحزاب المعترؼ بيا.
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الجانب التطبٌقً للدراسة
الفصل األول :اجراءات الدراسة وخطواتيا
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى أىـ اإلجراءات المنيجية التي اتبعيا الباحث في الدراسة لموصوؿ
إلى أىدافيا باألعداد لجمع البيانات وتحميميا تحميبلً نوعياً مف خبلؿ تقنية الجماعات البؤرية.
 1تحديد مجاالت الدراسة
إف لكؿ دراسة ميما كانت طريقة تناوليا أو طبيعة تخصصيا مجاؿ بشري  ،وزمني ومكاني
تتـ فيو عممية البحث ودراستنا .المجاؿ البشري اختار الباحث الجميور المستغانمي كمجاؿ
بشري لمدراسة  ،ولصعوبة إجراء الدراسة عمى المجتمع بأكممو قاـ الباحث باختيار عينة
ممثمة عف ىذا المجتمع  .المجاؿ الزمني ولقد دامت ىذه الدراسة ثبلثة سنوات انطمقا مف
بداية تسجيؿ الباحث لدكتوراه سنة  2012حيث قاـ الباحث في ىذه الفترة بجمع المادة
النظرية مف كتب ورسائؿ ومقاالت وأطروحات حوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي والمشاركة
السياسية ،واستشارتو ألساتذة مف ذوي االختصاص وخارج االختصاص ،إلي غاية حد كتابة
ىذه األسطر ،أما بالنسبة إلى المكاف الذي أجريت فيو الدراسة فيو مدينة مستعانـ وىي
إحدى المدف الساحمية تقع في الغرب الجزائري تطؿ عمى البحر األبيض المتوسط .

2

تحديد العينة (المعاينة)
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تعد عممية ضـ االعضاء عممية ميمة لضماف استفاء متطمبات خطة البحث  ،وتتعمؽ عممية
اختيار العينات بالوصوؿ الى المبحوثيف المناسبيف

213

قد يقرر الباحث في البحث الكيفي

دراسة موقع واحد أو عدة مواقع ويختار فرد أو مجموعة أفراد وقد يجمع بيف االفراد والمواقع
في عينة واحدة  ،ولكي يستطيع الباحث فيـ الظاىرة والتعمؽ فييا

عميو أف يختار

عينة(االفراد و المواقع) بحثو قصديا ونعني بالقصدية ىنا أف الباحث يختار عينة بحثو عمى
نحو متعمد تعينو عمى فيـ الظاىرة موضع البحث  ،عمى أف يكوف معيار اختياره ليا ثراء
المعمومات التي تقدميا لو

214

 ،و ىناؾ استراتيجيات إلختيار العينة في البحث الكيفي عمى

الباحث أف ينتقي اإلستراتيجية المناسبة ومف بيف ىذه االستراتيجيات التي انتقاىا الباحث ىي
العينة القصدية المتجانسة ىنا يختار الباحث مجموعة مف األفراد أو مواقع ألنيا تشترؾ في
سمات أو خصائص معينة  ،215وعمى ىذا األساس لجأ الباحث إلى ىذه اعتماد العينة والتي
تعد ذات أىمية كبيرة في الحصوؿ عمى عينات تمثؿ المناطؽ الجغرافية المختمفة التي يتـ
اختيارىا بطريقة عمديو مع مراعاة أف تمثؿ كؿ منطقة كؿ الفئات االجتماعية المتمايزة ،
ويفضؿ الباحثوف الكيفيوف اختيار جماعات المناقشة المركزة المتجانسة النيا مبلئمة الف
الباحث يحتاج الى فيـ عميؽ لمظاىرة المراد دراستيا  ،ضؼ الى ذالؾ الجماعات المتجانسة
تتمتع بميزة ميمة تتمثؿ في اف ىذه الجماعة تساعد بصورة نموذجية في توفير الراحة
 213شارليف ىس بيبر ،باتريشيا ليفي  ،تر ىناء الجوىري ،محمد الجوىري  ،البحوث الكيفية في العموـ االجتماعية  ،ط1

،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2011 ،ص .360

كماؿ عبد الحميد زيتوف  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص.61
نفس المرجع  ،ص. 62
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النفسي ة داخؿ الجماعة يعزز انسياب الحوار بيف الباحث والمبحوثيف وبيف ىؤالء األعضاء
وبعضيـ البعض  .ذلؾ أف األفراد يميموف لمشعور بمزيد مف الراحة عند الكبلـ عند الكبلـ
داخؿ جماعة عندما تجمعيـ أمور مشتركة مع بقية األعضاء مف أوؿ لحظة يبدأوف فييا
الكبلـ .

216

حيث قاـ الباح ث باختيار أحياء مف مدينة مستغانـ حسب عدد خطوط االنترنات المنتشرة
واختار مف كؿ حي بالطريقة العمدية مفردات  ،بحيث ظيرت لدى الباحث أربعة أحياء ىي
 :شمومة عف الجية الجنوبية عمما باف شمومة تـ اختيارىا بطريقة عمدية مف بيف األحياء
الثبلثة الجنوبية الحتوائيا عمى اكبر عدد لخطوط االنترنت  ،وتـ اختار صبلمندر بالطريقة
نفسيا عف الجية الغربية  ،و تـ اختيار وسط مستغانـ بنفس الشكؿ لكونيا التي تضـ اكبر
عدد مف مشتركي االنترنت فضبل عف أنيا تمتاز بتنوعيا البشري كما تـ اختيار خروبة عف
الجية الشرقية وبالطريقة نفسيا ،و لقد شممت عينة الدراسة  20مفردة موزعة عمى أربعة
أحياء بالتساوي بواقع  5مفردات مف كؿ منطقة مف األحياء المذكورة أعبله  ،وعند تطبيؽ
العينة قاـ الباحث باختيار المفردات الخمس مف كؿ حي بطريقة قصدية.
صدق والثبات
الصدق :

شارليف ىس بيبر ،باتريشيا ليفي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .360
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إف مسألة الصدؽ ىي مف أىـ المسائؿ التي تطرح بشدة في البحوث الكيفية  ،فمصطمح
الصدؽ يعني صحة أو موثوقية وصؼ أو شرح أو تفسير أو غير ذلؾ مف األساليب التي
تستخدـ في البحوث الكيفية

217

ولقد تـ التحقؽ مف الصدؽ مف ثبلثة جوانت كمايمي:
الصدق الظاىري
تـ التحقؽ مف صدؽ األداة ظاىريا بعرضيا عمى ثبلثة محكميف مف االساتذة تـ انتقائيـ
ومف ذو الخبرة والكفاءة في مجاالت البحث العممي البداء حوؿ مدى اىمية ووضوح
الصياغة المغوية ولمعبارات  ،ومدى قياسيا لما وضعت مف اجمو ،ومدى انتماء كؿ عبارة
لمحورىا  .وىذه بعد مراحؿ قاـ الباحث باتباعيا الف عممية إعداد استمارة أو دليؿ مقابمة أو
شبكة م بلحظات تتطمب عدد مف الخطوات لكي تكوف أكثر كفاءة في تزويد الباحث
بالمعطيات الميدانية ولقد اتبع الباحث الخطوات التالية مف اجؿ إعداد دليؿ المقابمة :
مرحمة الصياغة األولية وقد تـ بناءه عمى أساس التساؤالت والمؤشرات المتعمقة بكؿ تساؤؿ
وفي ىذه المرحمة تـ االستعانة بالدراسات التي اعتمدت عمى المقاببلت المعمقة التي شكمت
األرضية ميمة لمباحث حتى يتسنى لمباحث اخذ فكرة عف كيفية إعداد دليؿ مقابمة وحتى
اليتـ االنطبلؽ مف الصفر

نفس المرجع  ،ص .89
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مرحمة التحكيم حيث يتـ عرض دليؿ المقابمة في شكمو األولي عمى عدد مف الخبراء بمغ
عددىـ ثبلثة وىـ أساتذة جامعييف لدييـ باع في البحث وكذا مف الممارسيف لمميداف مف
أصحاب الخبرة في التعامؿ مع مثؿ ىذه البحوث وىذا بعد أف تـ اطبلعيـ عمى إشكالية
الدراسة وتساؤالتيا وقد سمحت ىذه الخطوة بالحصوؿ عمى مبلحظات ميمة ساىمت في
إجراء تعديبلت عمى دليؿ المقابمة .
مرحمة التطبيؽ النيائي بعد التفاىـ مع المشرؼ واالستعانة ببعض الباحثيف بعد أف أوضحت
ليـ اإلشكالية بما تضمو مف تساؤالت البحث والمفاىيـ اإلجرائية تضمف دليؿ المقابمة عمى
عشروف سؤاؿ موزع عمى أربعة محاور وىي كمايمي :
المحور :األوؿ :عادات و أنماط استخداـ الفيس بوؾ مف قب ؿ سكاف مدينة مستغانـ
المحور الثاني :الفيس بوؾ و إستقاء المعمومات السياسية
المحور الثالث  :مواقع التواصؿ االجتماعي و تنمية الوعي السياسي
المحور الرابع :الفيس بوؾ و حرية التعبير .
جدوؿ يبيف الصدؽ الظاىري لدليؿ المقابمة وفقا آلراء المحكميف
اإلجابة

األسماء
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األسئمة

الدرجة

األسئمة

األسئمة

التي

التي لم التي

وافق

يوافق

طمب

التي

عمييا

عمييا

تعديميا

حصمت

أو

عمييا

النيائية
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إضافتيا

األسئمة

الدكتور برقان محمد أستاذ (عموم إعالم واتصال) بجامعة وىران

14

1

5

70

الدكتورة بمعجال فوزية أستاذة (عمم االجتماع) بجامعة بمعباس

17

0

3

85

الدكتورة الشيخ فوزية (عمم النفس) بجامعة بمعباس

18

0

2

60

تـ حساب درجة صدؽ دليؿ المقابمة عف طريؽ عدد األسئمة الموافؽ عمييا ×  100عمى
عدد أسئمة االستمارة
وفي ضوء المبلحظات التي أبداىا األساتذة المحكميف قاـ الباحث بإجراء تعديبلت التي اتفؽ
عمييا مف حذؼ وتعديؿ وصياغة بعض العبارات التي تزداد أداة الدراسة وضوحا ومبلئمة
لما وضعت مف اجمو .
باإلضافة إلى الصدؽ الظاىري ىناؾ ما يسمى بالصدؽ الوصفي والصدؽ التأويمي وىي مف
بيف أىـ أنواع الصدؽ في مجاؿ البحث الكيفي.
الصدق الوصفي يشير إلى درجة الدقة الوقائعية التي تتجمى بيا تقارير الباحثيف

218

 ،ومف

اجؿ إضفاء ىذه الدقة قاـ الباحث بتسجيبلت صوتية لممقاببلت باإلضافة إلى تدويف بعض
المبلحظات مف اجؿ الوصؼ الدقيؽ و الصادؽ لما قيؿ في المقاببلت.
أما الصدق التأويمي والذي يقصد الدقة في تمثيؿ المعاني لمظواىر المدروسة كما يتصورىا
المبحوثيف أنفسيـ

219

 ،وىنا حاوؿ الباحث النظر إلى الدراسة مف خبلؿ عيوف المشاركيف ،

218خالد أحمد مصطفى حجر  ،مع ايير شروط الموضوعية والصدؽ والثبات في البحث الكيفي  :دراسة نظرية  ،مجمة
جامعة اـ القرى لمعموـ التربوية واالجتماعية واإلنسانية  ،المجمد الخامس عشر  ،العدد الثاني  ، 2003 ،ص .143
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وذلؾ بالرجوع إلى المبحوثيف وسرد عمييـ أىـ ما توصؿ إليو مف خبلؿ ما قالوه في جمسات
المقاببلت  ،واالستناد إلى النقؿ الحرفي لما يدلي بو بعض المبحوثيف .
الثبات
يقصد بالثبات في البحوث الكيفية مدى قدرة الباحث عمى اكتشاؼ أو تقصي الظاىرة مع
اتفاؽ كؿ مف الباحث والمشاركيف عمى وصفيا  ،آو بعبارة أخرى يمكف القوؿ انو يشير إلى
االتساؽ بيف األسموب التفاعمي لمباحث والذي يشمؿ جمع البيانات وتسجيميا وتحميميا
وتأويميا  ،أو إضفاء معاف عمييا  ،فضبل عف اتساقو مع المشاركيف في ذلؾ .
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ومف اجؿ تحقيؽ الثبات قاـ الباحث باالعتماد عمى التقارير الحرفية  ،وتسجيؿ البيانات آليا،
واعادة إجراء المق اببلت ألكثر مف مرة  ،والوصؼ الدقيؽ لممبلحظات الميدانية .
 3مراحل إجراء مقابالت الجماعات البؤرية
إنتيج الباحث مراحؿ منيجية المتعمقة بإجراء ىذا النوع مف المقاببلت وذالؾ مف خبلؿ ولجوء
الباحث إلى المراجع والدراسات التي تناولت مثؿ ىذه المقاببلت واالستشارة الذي تمقاىا مف
قبؿ أساتذة مارسوا ىذا النوع مف المقاببلت وحوؿ كيفية إجراء ىذه المقاببلت في الجماعات
البؤرية.
-1

التحضير لممقاببلت الجماعات البؤرية :تعتبر أوؿ خطوة قاـ بيا الباحث مف اجؿ
القياـ بالمقاببلت ،بحيث قاـ الباحث بتجييز كؿ ألوازـ مف أوراؽ ،أقبلـ ،والى غيرىا مف
نفس المرجع  ،ص .143
كماؿ عبد الحميد زيتوف  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .97
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األدوات التي يحتاجيا الباحث (تصميـ الكراسي ،المظير العاـ المريح ،الرؤية ،اإلضاءة ،
ماء الشرب  ،اليدوء ،التوصيبلت الكيربائية)
تحضير األسئمة التي سوؼ يطرح الباحث عمى المجموعات البؤرية وىذه األسئمة

-2

تكوف تتماشى مع موضوع البحث والتي مف خبلليا يمكف لمباحث الحصوؿ عمى اكبر قدر
مف المعمومات
 - 3تحديد المجموعات البؤريةُ :حدد عدد المجموعات البؤرية التي سيتـ مقابمتيا ،استناداً الى
شرطيف:
أ-
ب-

221

مقدار التغاير والتنوع في مجتمع البحث ،أي التنوع في المكونات السكانية لممجتمع .
التجانس بيف أعضاء المجموعة وذلؾ لتحقيؽ التف اعؿ المريح بيف المشاركيف وىو

ما يجعميـ يعبروف عف أفكارىـ بطريقة أعمؽ ،إذ أف شعور اآلخريف بامتبلكيـ خصائص
متشابية أو مستوى فيـ قريب عف موضوع معيف يجعؿ المقاء أكثر جاذبية مف مقابمة مع مف
يعدوف مختمفيف.
ت-

أف يكوف لممشاركيف حسابات عمى الفيس بوؾ

ث-

أف يكوف سف الممشاركيف مف  18فما فوؽ النو السف القانوني لممشاركة السياسية

ج-

أف يوافؽ المشاركيف عمى تسجيؿ المقاببلت وتدوينيا ونشرىا

استنادًا إلى ىذه الشروط تـ تحديد أربعة مجموعات

اسماء جميؿ  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .123
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 - 4تحديد أفراد المجموعات البؤرية :بمغ عدد أفراد المجموعات البؤرية في كؿ المجموعات
( )20مشاركاً .أما عدد األعضاء المشاركيف في المجموعة الواحدة فقد تراوح  5أعضاء،
ويعد العدد نموذجيا إذ لـ يقؿ عف ( )5وال يزيد عف ( )12إذ كمما ازداد العدد عف ()12
ُ
تصبح إدارة المجموعة صعبة كما أف صغر المجموعة أتاح لمباحث الدخوؿ في تفاصيؿ
عميقة أثناء مناقشة أسئمة .
 - 5في ى ذه المرحمة بدأ الباحث في إجراء المقاببلت التي أجريت معظـ جمسات المجموعة
في مسكف احد األصدقاء ُ ،رتبت غرفة المقابمة ومواقع جموس المشاركيف عمى نحو يضمف
ويسيؿ تبلقي نظراتيـ ألف لشكؿ الجموس أىمية في االتصاؿ والتواصؿ بيف أفراد المجموعة،
ُ
وقدرة الباحث عمى إدارة المقاببلت ولقد اختار الشكؿ الدائري ألنو أقوى األشكاؿ فاعمية في
االتصاؿ عمى مستوى المجموعة ويستخدـ بشكؿ أوسع .وبدأ الجمسة بالترحيب بالمشاركيف
وتعريؼ المشاركيف ببغضيـ البعض ،إلشاعة جو األلفة بينيـ  ،و بعد ذلؾ تـ التعريؼ
بطبيعة البحث واليدؼ منو توضيح الجدوؿ الزمني والكمي لممقابمة (المدة الزمنية التي
استغرقتيا المقابمة الواحدة فتراوحت ما بيف ساعة ونصؼ إلى ساعتيف ونصؼ)  ،فترات
الراحة التجييزات وأماكف مختمفة كالحمامات وأماكف الصبلة إذ ال بد أف يشعر المشارؾ
باالرتياح في الجمسة االفتتاحية و معرفة ما ىو المطموب مف لقائيـ  ،ثـ استأذنيـ وأخذ
موافقتيـ لتسجيؿ المقابمة عمى جياز المسجؿ ،ليتسنى سماعيا مرة أخرى وتدوينيا.
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كانت األسئمة موجية نحو معرفة أي التكنولوجيات استعماال ولماذا والمدة التي التي يقضييا
أماـ ىذه الوسيمة والفترة المحبذة لديو والمواضيع التي يتابعيا عمييا وغيرىا مف األمور وبعد
االنتياء مف مناقشة ىذا المحور انتقؿ الباحث بتوجيو األسئمة األخرى التي يتضمنيا دليؿ
المقابمة ثـ تترؾ المناقشة بيف المبحوثيف ،ولـ يتدخؿ الباحث إال في الحاالت الضرورية التي
تقتضي توضيحاً مف المبحوثيف حوؿ وجية نظرىـ أو لتوجيو المقابمة عندما تبتعد المناقشات
عف موضوع الدراسة ،أو لبلنتقاؿ لمناقشة سؤاؿ جديد .
ومف خبلؿ ىذه المناقشات تمكف الباحث مف معرفة مدى اىتماـ

سكاف مدينة مستغانـ

بمواقع التواصؿ االجتماعي وما حجـ اعتمادىـ عمى ىذه الوسيمة وكيؼ ساىـ في تأسيس
حرية التعبير  ،كما تـ التوصؿ إلى انطباعات وردت في أجوبتيـ عمى السؤاؿ حوؿ
المواضيع األكثر متابعة عمى الفيس،

مف مناقشتيـ تـ الوقوؼ عمى أىـ المواضيع التي

تستيوييـ بالدرجة األولى كما استطاعت الباحث أف يتعرؼ عمى األسباب التي دعتيـ إلى
ىذا االنجذاب.
المرحمة األخيرة مف المجموعات البؤرية في ى ذه المرحمة ىناؾ عدة اجرءات قاـ بيا الباحث
أوال تحضير البيانات مف خبلؿ جمع األوراؽ التي سجؿ في المعمومات واىـ المبلحظات
مف خبلؿ دفتر المبلحظات و المسجؿ الذي اعتمد عمييا أثناء إجراء المقاببلت والتي دامت
8أشير ،حيث بمغ اجمالي عدد المقاببلت 16مقابمة بمعدؿ اربعة مقاببلت مع المجموعة
الواحدة  ،وبعدىا قاـ باستنساخ البيانات وادخاؿ وتخزيف كؿ ما قالو المبحوثيف حوؿ موضوع
140
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الدراسة في الكمبيوتر وثـ القراءة الدقيقة ليذه البيانات وتصحيح األخطاء  ،ومف ثـ رتب
اإلجابات وفؽ المجموعات  ،ووفؽ ترتيب دليؿ المقابمة

ومف ثـ قاـ بطباعة اإلجابات

ليتسنى لمباحث استكشاؼ واختزاؿ البيانات وىذا مف خبلؿ القراءة لمبيانات و تسجيؿ أىـ
االجابات المتكررة بيف أفراد المجموعات البؤرية وكتابة موجز لما يراه الباحث انو ميـ و بعد
تحصؿ الباحث عمى حجـ ساعي مف المقاببلت التي أجرىا مع المبحوثيف قاـ الباحثة
بتصنيؼ ىذه البيانات وتحميميا وكتابة الحواشي والتعميقات.
تحميل البيانات  :استند الباحث في تحميمو لبيانات ىذه الدراسة إلى مستوييف مف التحميؿ :
التحميؿ األوؿ عمى مستوى الفرد مف خبلؿ تحميؿ ما قالو كؿ فرد والثاني عمى مستوى
الجماعة مف خبلؿ تحميؿ االمور المشتركة بيف افراد المجموعات .
تأويل النتائج

222

 :استندت عممية التأويؿ إلى المبادئ العامة لمتحميؿ الظاىراتي الذي يعتمد

بالدرجة األساس عمى منيج الفيـ الذاتي الذي يتجو الى الخبرة البشرية ويفحص محتواىا ،
ويبحث في مقاصد األفراد وفي طريقة تفكيرىـ وأسموب إدراكيـ لؤلشياء والمبادئ التي تكمف
وراء ىذا التفكير .
وركزت عممية التأويؿ عمى المعنى الذي يعبر عنو األفراد  ،وعمى القواعد الضمنية
والصريحة التي تحكـ نظرتيـ إلى مواقع التواصؿ االجتماعي ومف ثـ تفاعميـ معيا .

أسماء جميؿ مرجع سبؽ ذكره  ،ص .128
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وتضمنت ىذه العممية تفسير التأويبلت التي قدميا المبحوثوف مف استخداـ ىذه الوسيمة
الستقاء المعمومات السياسية ومدى الحرية التي منحتيا ليـ.

الفصل الثاني :نتائج الدراسة
عرض النتائج:
يتـ عرض ىذه البيانات الكمية كوسيمة لتسميط الضوء عمى الموضوعات األساسية المتضمنة
في البيانات الكيفية
 الجدول رقم  :1أكثر الوسائل التكنولوجٌا استعماال من طرف المستخدمٌن للفٌٌس بوك فً مستغانم

الوسائل

االنترنت

الصحف

التمفزيون

المجموعة

ك

المجموعة 1

3.5

%17.5

المجموعة 2

3.8

%19

0.5

المجموعة 3

3.33

%16.65

1.33

%6.65

3.33

%16.65

1.33

%6.65

0.33

13.96

%69.80

4.56

%22.8

1.49

المجموعة 4
المجموع
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النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

1

%5

0.5

%2.5

%2.5

0.33

%1.65

0.33

%1.65
%1.65
%7.45

ؾ يقصد بيا التكرار
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يظير الجدوؿ أكثر الوسائؿ التكنولوجية استعماال مف طرؼ مستخدمي الفيس بوؾ في
مستغانـ ،حيث عبر ما نسبتو  % 69.80عف استخدامو لبلنترنت ،تمتيا وسيمة التمفزيوف
بنسبة مئوية قدرت بػ ، %22.8لتأتي في األخير الصحؼ عبر فييا المبحوثوف عف
استخداميـ ليا بنسبة مئوية بمغت .%7.45
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 الجدول رقم  :2أكثر المواضٌع متابعة من طرف المستخدمٌن للفٌٌس بوك فً مستغانم

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ الخاص بأكثر المواضيع متابعة مف طرؼ المستخدميف لمفيس بوؾ
في مستغانـ ،أف األخبار السياسية ىي األكثر متابعة بنسبة مئوية قدرت بػ  ،%45تمييا
المواضيع

األخبار السياسية

األخبار االجتماعية

األخبار االقتصادية

أخرى

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

1.5

%7.5

1

%5

0

%0

2.5

%12.5

المجموعة 2

2

%10

0

%0

0

%0

3

%15

المجموعة 3

3

%15

1.5

%7.5

0

%0

0.5

%2.5

المجموعة 4

2.5

%12.5

0.5

%2.5

0

%0

2

%10

المجموع

9

%45

3

%15

0

%0

8

%40
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مواضيع أخرى بنسبة مئوية بمغت  ، %40ثـ جاءت المواضيع االجتماعية لتبمغ نسبة إجابة
المبحوثيف عمييا بػ  ،% 15أما المواضيع االقتصادية فجاءت منعدمة المتابعة مف طرؼ
عينة البحث.
الجدول رقم  : 3المدة التي يقضييا مستخدمين الفيس بوك في مستغانم لالطالع عمى األخبار السياسية

يوضح الجدوؿ أعبله المدة الزمنية التي يقضييا مستخدمو الفيس بوؾ في مستغانـ أمامو
المدة

أقل من ساعة

ساعتان

ساعة

أكثر من ساعتين

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

2

%10

0

%0

0.5

%2.5

2.5

%12.5

المجموعة 2

1

%5

2.5

%12.5

1

%5

0.5

%2.5

المجموعة 3

1

%5

2

%10

0

%0

2

%10

المجموعة 4

2

%10

0

%0

0.5

%2.5

2.5

%12.5

المجموع

6

%30

4.5

%22.5

2

%10

7.5

%37.5
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لبلطبلع عمى األخبار السياسية ،حيث يقضي ما نسبتو  %37.5أكثر مف ساعتيف أماـ
الفيس بوؾ في تصفح األخبار السياسية ،في حيف يقضي ما نسبتو  %30اقؿ مف ساعة،
ليأتي ما نسبتو  %22.5يكتفي فييا المبحوثوف بساعة لتصفح األخبار السياسية في الفيس
بوؾ ،وفي األخير النسبة المئوية المقدرة بػ %10جاءت لمدة زمنية مقدارىا ساعتاف يراىا
المبحوثوف كافية لبلطبلع عمى األخبار السياسية عبر الفيس بوؾ.

 الجدول رقم  :4الفترة التً ٌقضٌها مستخدمٌن الفٌس بوك فً مستغانم لالطالع على األخبار السٌاسٌة

المسائية

الفترة الصباحية
المجموعة

ك

النسبة المئوية ك

المجموعة 1

2

%10

3

%15

المجموعة 2

1

%5

4

%20

المجموعة 3

1

%5

4

%20

المجموعة 4

1

%5

4

%20

المجموع

5

%25

%75 15
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الجانب التطبٌقً للدراسة

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله الفترة التي يقضييا مستخدمو الفيس بوؾ في مستغانـ حيث
جاءت جؿ أجوبة المبحوثيف لمفترة المسائية وذلؾ بنسبة مئوية قدرت بػ  ،%75أما الفترة
الصباحية فبمغت نسبة  %25مف إجابات المستخدميف لمفيس بوؾ.
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 الجدول رقم  :5مناقشة المواضٌع السٌاسٌة من طرف مستخدمٌن الفٌس بوك فً مستغانم

مناقشة المواضيع

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

3

%15

1

%5

1

%5

المجموعة 2

3

%15

1

%5

1

%5

المجموعة 3

2

%10

2

%10

1

%5

المجموعة 4

3

%15

2

%10

0

%0

المجموع

11

%55

6

%30

3

%15

يبيف الجدوؿ أعبله مدى مناقشة المواضيع السياسية مف طرؼ مستخدمي الفيس بوؾ في
مستغانـ مع أصدقائيـ في ىذا الموقع حيث نالت نسبة الموافقة أجاب فييا المبحوثوف
بالمؤشر نعـ  ، %55لترى فئة أخرى مف عينة البحث أنيا ال تناقش المواضيع السياسية مع
أصدقائيا في الفيس بنسبة مئوية قدرت بػ ، %30في حيف ما نسبتو  %15تناقش المواضيع
السياسية في بعض األحياف.
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 الجدول رقم  :6التعلٌق وإبداء الرأي من طرف مستخدمٌن الفٌس بوك فً مستغانم

التعميق

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

5

%25

0

%0

0

%0

المجموعة 3

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 4

4

%20

1

%5

0

%0

المجموع

17

%85

3

%15

0

%0

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ إجابات المبحوثيف حوؿ وجية نظرىـ في التعميؽ وابداء الرأي كنوع
م ف المشاركة السياسية ،حيث رأت أغمبية العينة أنيما أداتاف لذلؾ بنسبة مئوية قدرت
بػ ،%85في حيف رأت نسبة  % 15أف التعميؽ وابداء الرأي ال تدالف عمى المشاركة
السياسية.
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 الجدول رقم  :7متابعة األخبار السٌاسٌة من طرف مستخدمٌن الفٌس بوك فً مستغانم

متابعة األخبار نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

2

%10

3

%15

0

%0

المجموعة 3

3

%15

0

%0

2

%10

المجموعة 4

4

%20

1

%5

0

%0

المجموع

13

%65

5

%25

2

%10

يوضح الجدوؿ أعبله متابعة األخبار السياسية مف عدميا مف طرؼ مستخدمي الفيس بوؾ
في مدينة مستغانـ ،حيث جاءت معظـ إجابات المبحوثيف باإليجاب بنسبة مئوية بمغت
 ،%65ثـ جاءت نسبة  %15عبر فييا المبحوثوف بالسمب وعدـ متابعتيـ لؤلخبار
السياسية ،لتأتي نسبة  % 10يتابع مبحوثييا أحيانا األخبار السياسية.
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 الجدول رقم  :8الفٌس بوك مصدر موثوق الستقاء األخبار من طرف مستخدمٌه فً مستغانم

مصدر موثوق

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

0

%0

1

%5

4

%20

المجموعة 3

1

%5

3

%15

1

%5

المجموعة 4

2

%10

2.5

%12.5

0.5

%2.5

المجموع

7

%35

7.5

%37.5

5

%27.5

يظير الجدوؿ أعبله والمتعمؽ بموافقة أو عدـ موافقة عينة البحث عمى أف الفيس بوؾ
مصدر موثوؽ الستقاء األخبار السياسية اذ تراوحت نسب اإلجابات بيف المبحوثيف ليبمغ
االتجاه السمبي نسبة  %37.5ال ترى فيو عينة البحث انو مصدر موثوؽ ،في حيف جاءت
نسبة  %35باالتجاه االيجابي ترى في الفيس بوؾ مصد ار موثوقا ،أما النسبة المتبقية والتي
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بمغت  %27.5ترى أف الفيس بوؾ في بعض األحياف قد يكوف مصد ار موثوقا الستقاء
األخبار السياسية
 الجدول رقم  :9ردود أفعال مستخدمٌن الفٌس بوك فً مستغانم اتجاه األخبار السٌاسٌة فٌه

ردود أفعال

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

2

%10

2

%10

0

%0

المجموعة 3

3

%15

0

%0

2

%10

المجموعة 4

2

%10

0

%0

3

%15

المجموع

11

%55

3

%15

5

%25

يبيف الجدوؿ أعبله إجابات المبحوثيف عمى إف كاف ليـ ردود أفعاؿ اتجاه ما ينشر مف أخبار
سياسية عمى صفحات الفيس حيث أجابت نسبة  %55بنعـ ،ثـ جاءت نسبة  %25ترى
فييا ىذه الفئة أف ردود أفعاليا تأتي أحيانا ظرفية ،أما النسبة المتبقية والتي بمغت %15
ليس ليا أي ردود أفعاؿ اتجاه األخبار السياسية المنشورة في الفيس بوؾ.
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 الجدول رقم  :10الفٌس بوك وتنمٌة الوعً السٌاسً لدى مستخدمٌه فً مستغانم

تنمية الوعي الياسي

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

5

%25

0

%0

0

%0

المجموعة 3

5

%25

0

%0

0

%0

المجموعة 4

4

%20

1

%5

0

%0

المجموع

18

%90

2

%10

0

%0

يوضح الجدوؿ مدى مساىمة الفيس بوؾ في تنمية الوعي السياسي لدى مستخدميو في مدينة
مستغانـ إذ جاءت األغمبية الساحقة بالموافقة بنسبة مئوية بمغت  %90ترى فييا عينة البحث
أف الفيس بوؾ يساىـ في تنمية الوعي السياسي ،لتأتي نسبة  %10ال ترى في الفيس بوؾ
ذلؾ.

 الجدول رقم  :11الفٌس بوك وترسٌخ المواطنة لدى مستخدمٌه فً مستغانم

ترسيخ المواطنة

ال

نعم
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المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

5

%25

0

%0

0

%0

المجموعة 2

3

%15

2

%10

0

%0

المجموعة 3

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 4

4

%20

1

%5

0

%0

المجموع

16

%80

4

%20

0

%0

يبيف لنا الجدوؿ أعبله إجابات المبحوثيف حوؿ الفيس بوؾ وترسيخو لمفيوـ المواطنة لدييـ
حيث جاءت معظـ اإلجابات باإليجاب عبر فييا المبحوثيف بنسبة مئوية بمغت  %80عمى
المؤشر نعـ ،أما النسبة المتبقية والتي بمغت  %20فجاءت بالسمب رأى فييا المبحوثوف عدـ
مساىمة الفيس بوؾ في ترسيخ المواطنة لدييـ.

 الجدول رقم  :12الفٌس بوك وتوسٌع مفهوم المجتمع المدنً لدى مستخدمٌه فً مستغانم
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المجتمع المدني

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

3

%15

2

%10

0

%0

المجموعة 3

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 4

4

%20

1

%5

0

%0

المجموع

15

%75

5

%25

0

%0

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ إجابات المبحوثيف حوؿ الفيس بوؾ توسيعو لمفيوـ المجتمع
المدني لدى مستخدميو في مستغانـ ،حيث نالت الموافقة أعمى نسبة بمغت  %75رأت فيو
مساىما في توسيع مفيوـ المجتمع المدني ،بينما النسبة المتبقية والمتمثمة في  %25ترفض
أف يكوف الفيس بوؾ مساىما في توسيع مفيوـ المجتمع المدني

لدييا.

 الجدول رقم  :13الفٌس بوك وشعور االنضمام ألحد هٌاكل المجتمع المدنً لدى مستخدمً فً مستغانم
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شعور باالنضمام

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

1

%5

4

%20

0

%0

المجموعة 3

5

%25

0

%0

0

%0

المجموعة 4

3

%15

2

%10

0

%0

المجموع

13

%65

7

%35

0

%0

يظير مف خبلؿ الجدوؿ إجابات المبحوثيف حوؿ توليد الفيس بوؾ لدى مستخدميو في
مستغانـ شعور باالنضماـ ألحد ىياكؿ المجتمع المدني ،فجاءت نسبة  %65ايجابية رأت
فييا عينة البحث أف الفيس بوؾ ولد ليا شعو ار لبلنضماـ إلى أحد ىياكؿ المجتمع المدني،
في حيف عارضت نسبة قدرت بػ  %35عبرت فييا العينة عف عدـ خمؽ الفيس بوؾ شعو ار
ليا لبلنضماـ إلى أحد ىياكؿ المجتمع المدني.
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 الجدول رقم  :14تبادل المعلومات السٌاسٌة بٌن مستخدمً الفٌس بوك فً مستغانم
تبادل المعمومات

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

1

%5

1

%5

3

%15

المجموعة 3

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 4

2

%10

1

%5

2

%10

المجموع

11

%55

4

%20

5

%25

يبيف الجدوؿ أعبله مدى تبادؿ المعمومات السياسية مف طرؼ مستخدمي الفيس بوؾ في
مستغانـ مع أصدقائيـ في ىذا الموقع حيث نالت نسبة الموافقة أجاب فييا المبحوثوف
بالمؤشر نعـ  ، %55لترى فئة أخرى مف عينة البح ث أنيا ال تتبادؿ المعمومات السياسية مع
أصدقائيا في الفيس بنسبة مئوية قدرت بػ ، %20في حيف ما نسبتو  %25تتبادؿ المعمومات
السياسية في بعض األحياف.
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 الجدول رقم  :15الشعور بالحرٌة أثناء تصفح الفٌس بوك من طرف مستخدمٌه فً مستغانم

تشعر بالحرية

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 2

4

%20

1

%5

0

%0

المجموعة 3

4

%20

0

%0

1

%5

المجموعة 4

3

%15

1

%5

1

%5

المجموع

15

%75

3

%15

2

%10

يوضح الجدوؿ شعور مستخدمي الفيس بوؾ في مستغ انـ بالحرية أثناء تصفح الموقع مف
عدميا ،حيث أجابت نسبة بمغت  %75بنعـ تشعر بالحرية أثناء تصفحيا ،تمييا نسبة %15
ال تشعر بالحرية عبر ىذا الموقع ،في حيف نسبة  %10ترى أف شعورىا بالحرية يكوف في
بعض األحياف.

158

الجانب التطبٌقً للدراسة
 الجدول رقم  :16تجاوز قٌود الرقابة من طرف مستخدمً الفٌس بوك فً مستغانم

تجاوز القيود

نعم

أحيانا

ال

المجموعة

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

ك

النسبة المئوية

المجموعة 1

1

%5

4

%20

0

%0

المجموعة 2

0

%0

5

%25

0

%0

المجموعة 3

0

%0

5

%25

0

%0

المجموعة 4

2

%10

3

%15

0

%0

المجموع

3

%15

17

%85

0

%0

يبيف لنا الجدوؿ أعبله إجابات المبحوثيف حوؿ الفيس بوؾ ومحاولة المبحوثيف تجاوز قيود
الرقابة مف خبللو ،حيث جاءت معظـ اإلجابات بالسمب عبر فييا المبحوثيف بنسبة مئوية
بمغت  %85عمى المؤشر ال ترى فييا عينة البحث اف استخداميا الفيس بوؾ بغرض تجاوز
قيود الرقابة ،أما النسبة المتبقية والتي بمغت  %20فجاءت باإليجاب رأى فييا المبحوثوف
محاولتيـ تجاوز قيود الرقابة مف خبلؿ موقع الفيس بوؾ.

 4تحميل النتائج
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أنماط استخدام تكنولوجيات الحديثة من قبل سكان مستغانم
مما ىو معروؼ أف لكؿ شعب أو مجتمع مجموعة مف األعراؼ واألنماط السموكية ما يميزه
عف سائر المجتمعات ،يكوف ليا التأثير األساسي والجوىري في تشكيؿ شخصيتو ورسـ
مبلمحو ،غير أنو ىذه األنماط يمكف أف تتأثر بعوامؿ عديدة تسيـ في تغييرىا وتحدث تحوال
فييا ،كعامؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة التي سمحت بانتقاؿ الظاىرة االجتماعية سواء كانت
ثقافية ،أـ اقتصادية ،أـ سموكية مف تمثبلتيا في المجتمع الطبيعي إلى تمثبلتيا رقميا أو آليا
أو صناعيا ،وبالتالي تحوؿ الفرد إلى إنساف جديد يحمؿ خصائص التكنولوجيا الرقمية في
عقمو وجسمو وسموكو كما تغيرت ىويتو وطبيعة انتمائو  ،224ومف بيف ىذه التكنولوجيا الحديثة
االنترنت والتي اجمع جؿ المبحوثيف عمى أنيا أكثر التكنولوجيات الحديثة استعماال والتي
فرضت نفسيا في وقتنا الحالي  ،225ذلؾ لما حققتو مف انتشار واسع كونيا فتحت عص ار
جديدا مف عصور االتصاؿ والتفاعؿ بيف البشر ،وكذا في الزخـ المعموماتي والكـ المعرفي
الذي قدمتو وتقدمو لمستخدمي يا ،فيي ليست مجرد شبكة اتصاالت بؿ إنيا ظاىرة حقيقية في
المجتمع تعدؿ كثي ار بيف العناصر الرئيسية في النسيج االجتماعي ،وىذا ما الحظو الباحث
أو سمعو مف خبلؿ جمساتو مع المبحوثيف خبلؿ الفترة الزمنية لمبحث  ،حيث خمقت ىذه
الشبكة طريقة سريعة في الحصوؿ عمى المعمومات ،كما أنيا أضحت تشكؿ جزءا مف برنامج
الحياة اليومية لمفرد ،ووسيمة تقرب المواطف مع غيره ،وكذا بيف المواطف وحاكمو ،وأوجدت
224
225

نديـ منصوري ,سوسيولوجيا االنترنت ,الطبعة االولى  ,بيروت :منتدى المعارؼ,2014,ص.20
(انظر الجدوؿ رقـ)1
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فضاء لممارسة النقاش حوؿ الشؤوف الجماعية ،وفتحت مجاال لكؿ المواطنيف مف اجؿ بمورة
رأي.
غير مف أنماط المجتمعات إذ أصبح بإمكاف الفرد االطبلع عمى جميع
إف ىذا الفضاء ّ
األمور المحيطة بو الكترونيا في وقت أضحى الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة مرىوف
بنقرة زر( ، )Clicوأصبحت االنترنت امتداد لما تقوـ بو الييئات السياسية والمنظمات
الحكومية والمدنية ،ولـ يعد الحديث عنيا وتطبيقاتيا يحظى باألىمية بيف المستخدميف بقدر
االىتماـ بتفعيؿ الدور الحقيقي ليا إلى الجانب التطبيقي العممي ،حيث فرضت –اي
االنترنت  -واقعا اجتماعيا وثقافيا جديدا تجمى في مظاىر عديدة كاحتوائيا مواقع حققت
تواصبل اجتماعيا افتراضيا ،وخمقت فضاء يجتمع فيو أفراد افتراضيوف رقميوف ،ولعؿ أبرزىا
موقع الفيس بوؾ الذي شكؿ ابرز آليات التدفؽ واالختراؽ ،والذي أدخؿ مضاميف ثقافية
ومادية عديدة إلى مجتمعنا وفؽ إطار افتراضي حيث أدرؾ مستخدميو أف الواقع لـ يعد كفيبل
إلشباع كافة حاجياتيـ خاصة تمؾ االحتياجات المعنوية انطبلقا مف الحاجة إلى الحرية،
وصوال إلى الحاجة لمتطمبات الحياة فاتخذوا مف صفحات الفيس بوؾ منب ار لمنقد السياسي
واالجتماعي والثقافي لكؿ ما ىو واقعي ،فقد صار بمثابة إيقاظ واستنفار لموعي الجماىيري
وذات الوقت إضعاؼ لمييئات واألنظمة الحكومية التي شكمت عقبة أماـ عجمة التحديث
والتغيير عمى حد تعبير جؿ المبحوثيف.
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لقد حقق ت االنترنت بصفة عامة والفيس بوؾ بصفة خاصة اكتساحا واضحا عمى مستوى
الساحة اإلعبلمية رغـ السيطرة التي ال تزاؿ تفرضيا الوسائؿ اإلعبلمية التقميدية في مجتمعنا
خاصة التمفزيوف الذي يعد المنافس القوي لشبكة االنترنت فمف خبلؿ التمفاز و اليوائيات
يمكف االنتقاؿ مف بمد إلى أخر ورؤية ما يجري مف أحداث أو االستماع إلى حوار أو برنامج
ألعاب واالنفتاح عمى أنماط حياة جديدة وقيـ وعادات مختمفة ،وقد نقمدىا ونقتدي بيا عمى
حساب قيمنا وعاداتنا ذلؾ  .يمكف التأكيد عمى أف االنترنت يقؼ عمى قمة اليرـ بالنسبة
لوسائؿ االتصاؿ االخرى  ،إذ أ ف البعد االتصالي لبلنترنت يتوفر عمى خصائص متقدمة
واستثنائية في اختبلفيا وتميزىا عف بقية وسائؿ االتصاؿ لعؿ مف أبرزىا تخطي الحواجز
الزمنية والمكانية وفتح الباب لمعموماتي واالتصالي أماـ الجميع وىذه الخصائص رسخت
مقولة أف العالـ أصبح قرية الكترونية صغيرة بحيث يستطيع قاطنيا أف يقوـ بأعماؿ كثيرة
وىو ثابت مستقر في مكتبو عبر استخدامات االنترنت المتعددة تمؾ الخاصية الفريدة التي
أعطت االنترنت بعدا إنسانيا تشاركيا عبر ما أصبح يعرؼ بالمجتمعات االفتراضية  ،226كما
أف التمفزيوف لو مف المؤىبلت والصفات التي ال يمكف االستغناء عنيا ميما كاف

227

اذ يعتبر

وسيمة تحوي مضاميف مختمفة تتعدد بتعدد نوع الشريحة أو الجميور المتمقي وىذا مف اجؿ
تمبية حاجات واشباع رغبات إضافة إلى وسيمة الراديو والصحؼ غير أف االعتماد عمييا

محمود الفطافطة  ،عبلقة االعبلـ الجديد بحرية الراي والت عبير في فمسطيف الفيسبوؾ نموذجا  ،المركز الفمسطيني لمتنمية
والحريات االعبلمية(مدى)  ، 2011 ،ص . 14

227عمى حد تعبير مبحوثي المجموعات البؤرية
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الجانب التطبٌقً للدراسة
أصبح ضئيبل مقارنة بزمف مضى بعدما كانت مف أىـ وأكثر الوسائؿ استعماال ولعؿ السبب
راجع القتصار سماع الراديو عمى السيارة فقط ،واستبداؿ الصحؼ الورقية بالصحافة
االلكترونية ،إضافة إلى تقيدىا بزماف ومكاف و مرىونيتيا بيما

228

عكس الشبكة العنكبوتية

غير المقيدة بعنصر الزمكانية ،بؿ متوافرة في كؿ وقت وحيف يشاء مستخدميا ،وأمكف
الحصوؿ عمى المعمومة التي نريد واف نجوؿ العالـ ونتسوؽ ونتفاعؿ مع مف نريد وفي اى
وقت نريد  ،229خاصة بعد ظيور .2303G
مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أ ف وجود الجميور غير المرئي أو الرأي العاـ االفتراضي
حقيقة ال ينبغي إىماليا بؿ أضحت واقعا وجب التنويو بو ،فيي تختمؼ عف التفاعؿ الواقعي
الذي ي قع عندما يتحدث الفرد إلى الصديؽ أو الزميؿ في الحياة اليومية حيث يكوف مف
السيؿ في الغالب معرفة وادراؾ أو سماع المكالمة الجارية ،وكذا سيولة االتصاؿ المباشر،
عكس التفاعؿ االفتراضي الذي خمؽ تشعبات في المعمومات التي تنشر عبر الفيس بوؾ،
وأنتج آراء متعددة ومختمفة تستدعي وقتا كافيا الستيعابيا ،أو تثير فضوال لممستخدـ مما قد
يأخذ منو وقتا زمنيا عفويا حسب موجات اإلبحار عبر عالـ الفيس بوؾ ،ويمكف اعتبار واقع
الحيز االفتراضي عمى االنترانت مجرد انعكاس لموجود الواقعي واعادة إنتاج لو ،وال يقدـ
حي از بديبل عاما مف الحيز الواقعي ،لكف الواقع حسب جاف بور ديار عندما ينتقؿ بفعؿ
228عمى حد قوؿ المبحوثيف

229محمد الفاتح حمدي,الجزائر اشكالية الواقع ورؤية المستقبؿ (استخداـ الشباب الجزائري لوسائؿ االتصاؿ واالعبلـ الحديثة
واثرىا في قيميـ وسموكاتيـ اليومية) ,الطبعة االولى,بيروت:مركز الدراسات الوحدة العربية,2013,ص.260

3G230ىو الجيؿ الثالث لمعايير وتكنولوجيا اليواتؼ الذكية،

163

الجانب التطبٌقً للدراسة
وسائؿ االتصاؿ يصبح صورة لمواقع وبالتالي فاف اإلعبلـ يقدـ صورة عف صورة الواقع
الموجود وعميو يمكف لئلعبلـ ىنا إف يكوف منتجا لممعنى ،231

وىذا ما أحدثتو مواقع

وخطير تمثؿ في قدرتيا
ًا
ىاما
التواصؿ االجتماعي – في السياؽ العربي  ،-اذ أدت ً ا
دور ً
مثبل شكمت
الفعالة في شحف وتعبئة الرأي العاـ اتجاه عدد مف القضايا السياسية ،ففي مصر ً
مجاال لبلحتجاجات والتشجيع عمى اإلضرابات،
الشبكات االجتماعية وعمى رأسيا فيسبوؾ
ً
انطبلقًا مف دعوات “حركة شباب  6أبريؿ” ،أو صفحة “كمنا خالد سعيد” ،وصوًال إلى دعوات
التظاىر يوـ  25يناير  ، 2011والتي أعطت ش اررة االنطبلؽ لمثورة المصرية ،ىذه األمثمة
جسدت قدرة ىذه المواقع عمى التعبئة ،ومف ثـ االنتقاؿ مف مرحمة االفتراضي إلى مرحمة
جديدا لمدعاية
مجاال
الواقعي والنزوؿ إلى الشارع ،مف جية أخرى فتحت الشبكات االجتماعية
ً
ً
االنتخابية ،وطرح البرامج االنتخابية ،حيث تكونت عبر فيسبوؾ مجموعات لنشر البرامج،
وجمع التأييد ،وبذلؾ أضحت الشبكات االجتماعية ساحات شعبية تجري فييا الممارسة
السياسية عمى أوسع نطاؽ.
يعا لكؿ ما يحصؿ مف أحداث حوؿ العالـ مف قمب
ًا
يمكف ليذه الشبكات أف تكوف
مصدر سر ً
الحدث ،معتمدة في ذلؾ عمى أشخاص متواجديف في مسرح األحداث يشاركوف مع بقية
المستخدميف األخبار والصور ومقاطع الفيديو والتعميقات و يبثونيا إلى جميع بقاع األرض
دوف حواجز أو عوائؽ ،وىو ما حصؿ بالضبط إباف الحراؾ االجتماعي والسياسي الذي
231حمزة مصطفى المصطفى ,المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السورية ا -الخصائص  -االتجاىات  -اليات صنع الراي
العاـ ,الطبعة االولى ,بيروت :المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات,2012,ص.15
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الجانب التطبٌقً للدراسة
عرفتو عدد مف البمداف العربية نياية  2010وبداية  ،2011إذ استطاع النشطاء
والمتظاىروف في المياديف والشوارع ،إيصاؿ ما يحدث إلى العالـ بأسره مف خبلؿ استعماؿ
أدوات تصوير عادية ،وىواتؼ وبث الصور واألخبار و المقاطع عبر التويتر و الفيسبوؾ و
مثبل دراسة قامت بيا جامعة واشنطف بعنواف "دور اإلعبلـ
اليوتيوب ،وىو ما أكدتو ً
االجتماعي في الثورات العربية" ،دراسة اعتمدت عمى  3مبلييف تغريدة عمى موقع تويتر،
كبير في
دور ً ا
وساعات كبيرة لمقاطع عمى اليوتيوب ،لتخمص إلى أف ىذه المواقع لعبت ً ا
إشعاؿ وتفعيؿ الثورات العربية ،ووف ًقا لمدراسة فإف الحديث عف الثورة بدأ قبؿ نشوب الثورات،
كثير مف مساحة الحرية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لممشاركة
حيث استفاد الناس ً ا
والتعبير والمطالبة باإلصبلح السياسي  ،232وعميو يشعر المواطف االفتراضي* باالنتماء إلى
موطنو العالمي الذي يحرره مف الكثير مف القيود االجتماعية والثقافية والعرقية لذا نجد
الكثيريف يقضوف أوقاتا طويمة أماـ شاشة الحاسوب مقارنة باألوقات التي يقضونيا في
وسطيـ الحقيقي ،إذ ال يعقؿ أف يستيمؾ ىؤالء أكثر مف ست ساعات وقد تصؿ عند البعض
إلى أكثر مف عشرة ساعات إذا لـ يكف ىذا العالـ االفتراضي قد حقؽ ليـ حضف الوطف
الذي ينتمونو ويستيوييـ  ، 233وىذا ما لمسناه مف خبلؿ دراستنا ىذه إذ أف معظـ أفراد
المجموعة البؤرية يقضوف أكثر مف ثبلث ساعات أماـ صفحات الفيس بوؾ لتصفح األخبار
http://www.sasapost.com/facebook-impact-moroccoاطمع عميو يوـ 2015/07/50عمى الساعة16:00
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* المواطف االفتراضي ىو الكائف البشري الذي يشارؾ كائنا بشريا اخر عبلقة رقمية عبر الحاسوب
233

نديـ منصوري ,مرجع سبؽ ذكره ,ص.95
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الجانب التطبٌقً للدراسة
السياسية خاصة المواضيع التي تستيوييـ وتجذب انتباىيـ ،والمرتبطة ارتباطا منساباتيا كفترة
االنتخابات وكذلؾ المحادثات التي تتـ عف طريؽ التعميقات ،أو مع الزمبلء تجعؿ المستخدـ
يخوض في غمار ىذه المواضيع خاصة الحساسة ،والتي تثير الجدؿ بيف األطراؼ المتحدثة
عبر ىذا الفضاء االفتراضي كتعديؿ الدستور ،وحادثة شكيب خميؿ ،والفساد االقتصادي،
وىناؾ مف يرى أف اقؿ مف ساعة كافية لتصفح األخبار السياسية ،ثـ ينتقؿ إلى الدردشة أو
البحث في مواضيع أخرى ،وىذا ما سنراه في عنصر آخر ،وىناؾ مف يرى أف ساعة كافية
لمحديث واالطبلع عف األخبار السياسية وىناؾ مف يكتفي بساعتيف لمتصفح عبر الفيس
بوؾ.

234

أما عف فترات التواجد عمى موقع الفيس بوؾ و التي تعتبر مف أىـ العوامؿ التي تساعد
الفرد عمى استيعاب ما يدور حولو مف القضايا واألمور التي تيمو ،جاء اإلجماع أف الفترة
المسائية مف أفضؿ الفترات وىذا راجع لعدة أسباب مف بينيا إنياء كؿ األمور المتعمقة
بالعمؿ أو الدراسة ومف كؿ االلتزامات ،وكذلؾ تواجد معظـ األصدقاء عمى الخط في ىذه
الفترة ،وىناؾ أقمية تفضؿ الفترة الصباحية لبلطبلع عمى األخبار السياسية قبؿ التوجو ألداء
العمؿ أو الدراسة وما شابو ذلؾ ،كوف آخر األخبار تكوف في الصباح معتبريف الفترة
المسائية مخصصة بالدرجة األولى لمتمفزيوف وسماع الراديو ،وىذا ما نتج عف ىذه الدراسة

 234حسب ما صرح بو المبحوثوف
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الجانب التطبٌقً للدراسة
فيما يخص الفترة المفضمة لدى المستخدـ الجزائري بصفة عامة و المستغانمي بصفة خاصة
لمتابعة المواضيع السياسية.

235

إف الفيس بوؾ يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي المستند إلى قاعدة التبايف -التكامؿ ،إذ
يساعد التفاعؿ مف ناحية في تأسيس مجموعات متجانسة مف حيث اىتماماتيا الف البيانات
المتاحة عمى الصفحة تساعد عمى تحقيؽ التواصؿ بيف األفراد األعضاء معا ،ومف ثـ تقوـ
الصداقة بيف األعضاء المتاشبييف في الصفات واليويات واألفكار ،وعمى ىذا النحو يساعد
مثؿ ىذا الوضع في تشكيؿ مجموعات متجانسة مف الداخؿ حوؿ اىتماـ مشترؾ واف تباينت
مع المجموعات األخرى ،وفي ىذا اإلطار تتبمور جماعات حوؿ قضايا محددة كقضايا
سياسية

236

الفيس بوؾ باعتباره نتاج شبكة المعمومات العالمية ،إضافة إلى انو يشكؿ قطاعا متمي از لو
طبيعتو الخاصة في المجتمع االفتراضي ،الذي أصبح يؤثر عمى تفاعبلت المجتمع الواقعي
الذي نعيش فيو في شتى المجاالت خاصة المجاؿ السياسي ،يمجأ إليو الكثيروف لمحصوؿ
عمى كؿ ما ىو جديد في ظؿ األوضاع التي تعيشيا المجتمعات مف ال استقرار وىذا ما
تمخض عف نقاشات المجموعة إذ أف المواضيع السياسية تأخذ حي از كبي ار مف ضمف
المواضيع التي تثار عمى صفحات الفيس ،كما أنو اتساع فكري يطرح أفكا ار سياسية جديدة

235ىذا ماصرح بو المبحوثيف

 236نجبلء محمود المصيمحي ,الفيس بوؾ وراس الماؿ االجتماعي في مصر –دراسة سوسيولوجية –ميدانية ,حوليات اداب
عيف شمس -المجمد - 39ديسمبر,2011ض272
167

الجانب التطبٌقً للدراسة
تخمؽ تواصبل بيف المستخدميف في زمف كانت المعمومات محجوبة عف الرأي العاـ ،وكذا
مجاال تكتسب فييا لمعارؼ وتحيؿ إلى تعمؽ أكثر بخبايا الوطف والتواصؿ مع أشخاص ليـ
اىتماـ سياسي مشترؾ.
ىذا االىتماـ أنتجتو الوسائؿ التقميدية التي طالما كانت لساف حاؿ ناطؽ باسـ النظاـ
السياسي تظير مف المعمومات ما يخدمو وتحجب الحقائؽ وتزيفيا  ، 237وعمى الرغـ مف
سيطرة الموضوعات السياسية واحتبلليا مراتب األولوية

238

غير أف ىذا لـ يمنع مستخدمييا

مف االطبلع عمى المواضيع التي تتناوؿ الصحة باإلضافة إلى الموضة والطبخ وما شابو
ذلؾ

239

وىناؾ مف المستخدميف الذي اتخذوا مف الفيس بوؾ وسيمة لمتواصؿ مع األصدقاء

واألقارب ومعرفة أخبارىـ أينما وجدوا في مختمؼ دوؿ العالـ ،وخمؽ صداقات جديدة وتوسيع
العبلقات بغرض التبادؿ الثقافي والعممي وبغية التعرؼ عمى عادات وتقاليد متعددة ،ووسيمة
لتنمية الميارات المغوية عف طريؽ االحتكاؾ مع ثقافات مختمفة ،وىناؾ مف المبحوثيف مف
يرى أف العجز ىو مف جعؿ بعض األشخاص يرتموف في أحضاف الفيس لمقضاء عمى
عزلتيـ االجتماعية وتفريغ شحنة الممؿ عندىـ.

240

تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الوعي السياسي.

237عمى حد تعبير المجموعة
238انظر الى الجدوؿ رقـ 1

239ىذا ماصرح بو المبحوثيف
240ىذا ماصرح بو المبحوثيف
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الجانب التطبٌقً للدراسة
أظيرت المواقع االجتماعية قوتيا عمى التأثير والتغيير في السياسات الحكومية واالنتقاؿ مف
مجاؿ عاـ افتراضي إلى تأثير واقعي ،و ىذا ما أثبتو االنتفاضات العربية وعدد مف األحداث
في كثير مف البمداف العربية ،وعمى رأسيا الفيسبوؾ وقدرتيا في التغيير أو الدفع نحو
التغيير  ،241وذلؾ مف خبلؿ ما ينشر مف أخبار حوؿ قضايا سياسية تجذب انتباه متصفح
الفيس بوؾ إذ نجد أغمبية المستخدميف في دراستنا ىذه ييتموف فيو باألخبار السياسية ،242
ويفضموف االطبلع عمى الموضوعات ذات الطابع السياسي بكؿ أصنافيا وتنوعاتيا ،حيث
المكمة في أرض الواقع ،خاصة في أوقات األزمات والمناسبات
يظير فيو أصحاب األفواه
ّ
الرسمية كاالنتخابات التي فييا تزداد نسبة تصفح الفيس بوؾ ،وىناؾ مف ال يطمع عمى
األخبار السياسية وال تستيويو ،وىناؾ متذبذب االطبلع عمى حسب القضية المثارة لمنقاش.
عمى الرغـ مف أف الفيس بوؾ أصبح وسيمة لبلطبلع عمى األخبار السياسية فقد تضاربت
آراء المبحوثيف حوؿ ما إذا كاف مصد ار موثوقا الستقاء األخبار مف عدمو ،فمنيـ مف يعتبره
كذلؾ ومنيـ نفى صفة المصداقية ،بؿ وجب الرجوع إلى الوسائؿ التقميدية لمتأكد مف صحة
الخبر المنشور عبر صفحاتو ،بينما فئة تراوحت آراءىـ بيف التأييد حينا والمعارضة حينا
آخر معتبريف أف معظـ المشتركيف في الفيس بوؾ ىـ مف فئة الشباب ىذه المرحمة التي
وصفيا بعض المبحوثيف بمرحمة طيش وعدـ توازف نفسي وعقمي ،مما يستدعي الشؾ في

http://www.sasapost.com/facebook-impact-moroccoاطمع عميو يوـ2015/07/05عمى الساعة 09:00
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صحة األ خبار المنشورة ،فقد يقع فييا بعض التحريؼ والتحوير مما يفقدىا مصداقيتيا ،في
حيف يرى مبحوث آخر أف معظـ أصدقاءه مف فئة الراشديف والمتزنيف يتصفوف بالرزانة
تخوؿ ليـ مصداقية ما ينشروف ،وليس ىذا فقط بؿ تمت مقارنة ما يقولوف بوسائؿ تقميدية
أخرى كالتمفزيوف والصحافة وتطابقت األخبار والمعمومات وبذلؾ أصبحوا مصد ار موثوقا
يعتمد عميو في جمب األخبار السي اسية ،كما أنيـ مشتركوف في صفحات ومواقع تبث ليـ
األخبار والمعمومات السياسية.
في ىذه األثناء نشب جداؿ بيف المبحوثيف حوؿ مصداقية ىذه المواقع مف عدميا ،حيث
رأى طرؼ منيـ أف تمؾ الصفحات ىي تابعة لقنوات وجيات رسمية موجودة في أرض الواقع
وأسست لنفسيا موقعا عمى شبكة االنترنت ،وبالتالي فما تبثو عبر الصفحات الورقية أو عبر
البث الفضائي ىو نفسو المنشور عبر صفحاتيا في موقع الفيس بوؾ ،غير أف الطرؼ
اآلخر مف المبحوثيف رأى أف الصفحات لتمؾ المؤسسات متعددة ومتنوعة قد يؤسسيا شخص
أو مجموعة ال يمت بصمة لممؤسسة نفسيا أو الييئة ،بؿ الصؽ اسميا فقط بصفحتو وبالتالي
فاألخبار المنشورة عمى ىذه الصفحات اإلخبارية مشكوؾ فييا.
وفي سؤالنا حوؿ ردود أفعاؿ اتجاه األخبار السياسية تبيف أف لدييـ ردود أفعاؿ اتجاىيا
خاصة تمؾ المصحوبة بالصور ،والمتعمقة بأخبار الوطف ىذه األخيرة تثير اىتماـ
المستخدميف وت بعث فييـ روح الرد سواء كاف ايجابيا أـ سمبيا ،مؤيدا أو معارضا أو محايدا،
كؿ عمى حسب وجية نظره اتجاه القضية المطروحة ومدى تأثره بيا ،وفي جانب آخر ترى
170
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أف ردود األفعاؿ تأتي مف طبيعة الخبر وأىميتو بالنسبة ليا فيناؾ مف األخبار ما تجعؿ ىذه
الفئة تتخذ مف الصمت وجية ليا ،وىناؾ مف األخبار ما تثيرىا وتستفزىا خاصة تمؾ المتعمقة
بالوطف عمى حسب قوليا و التي تمس كياف دولة ،وىنا عبر أحد المبحوثيف بقولو أحيانا
حينما اق أر خب ار أصمت وأحيانا أخرى أرد ،وأعطى لنا مثاال في قضية شكيب خميؿ في
صفحة الشيتو و الشياتيف(ىذه العبارة تنسب إلى المواليف لدولة)

التي أثارتو حيف اعتبروا

ىذا األخير عمؿ لمصمحة البمد محاوليف إثبات ذلؾ بأفكار خاطئة ،فبادر المبحوث برد فعؿ
معتب ار أف شكيب خميؿ مثؿ ما يعمـ ىو وكؿ مواطف جزائري مختمس لؤلمواؿ خائف لما و ّكؿ
إليو مف مياـ في شركة سوناطراؾ ،ولعؿ ىذه الخيانة ىي مف أىـ األسباب التي جعمت مف
رئيس الجميورية طريح فراش عمى سرير بمشفى فرنسا .243
وىناؾ فئة تكتفي بأف تكوف موضع المتفرج فقط تتصفح األخبار دوف أف يكوف ليا رد اتجاه
ما تقرأه وتطالعو مف أخبار ،معتبرة انو ال جدوى مف نقاش ال يورث فائدة وجداؿ ال يسمف
وال يغني مف جوع ،فيي موضعة نفسيا في خانو الحياد واحتفظت بآرائيا لنفسيا.
وىكذا تبنى ردود األفعاؿ اتجاه القضايا السياسية استنادا ل قناعات شخصية ومدى أىميتيا
بالنسبة لممستخدـ.
و في حديثنا عف التعميؽ وىؿ يمكف اعتباره أداة لمتعبير عف الرأي والمشاركة السياسية؟ تبيف
لنا أنو أصبح ذا سمطة توجو آراء الناس ،وتساىـ في بناء أو تغيير وجية نظرىـ اتجاه فكرة

243عمى حد تعبير احد المبحوثيف
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أو قضية معينة ،إذ أف التعميؽ مف أىـ ميزات الفيس بوؾ التي سمحت قوؿ كؿ ما ىو
ممنوع إبداؤه مف رأي حوؿ قضية أو فكرة عمى أرض الواقع  ، 244ومف ىنا أمكف القوؿ أف
الفيس أداة تتسـ بحرية كبيرة وذل ؾ لشساعة رقعتو االلكترونية ،ونجاحيا في ضـ مختمؼ
الجنسيات والثقافات واألفكار ،اثبت نفسو كأداة تواصؿ حققت شيوعا بيف مختمؼ الفئات
االجتماعية ،وتبادؿ كؿ ما يمنع الواقع التعبير عنو ،إذ أصبحت التعميقات وعبلمات
اإلعجاب والمشاركة وتبادؿ ممفات الفيديو والصور عبر الفيس بوؾ وتوتير تستخدـ في إدارة
الصرع السياسي واالجتماعي ،وأداة ىامة مف أدوات المشاركة السياسية وليا دور في دعـ
ا
أشكاؿ االحتجاج والتعبير عف المواقؼ والمصالح ،سواء مف جانب األحزاب السياسية أو
الميتميف بالشأف العاـ  ،أو بكونيا وسيمة لمحشد والتعبئة لتكويف التحالفات وتنظيـ الفاعميات
السياسية.
تتنوع الرسالة اإلعبلمية عبر الشبكات االجتماعية منيا ذات الطابع الساخر ،ومنيا ذات
طابع متمرد عمي الواقع ،أو أخرى عشوائية اليدؼ أو ذات طابع شخصي أو أنيا تخدـ
245

مصالح حزبية وسياسية و دينية.

ويرى البعض أف المشاركة السياسية لـ تمارس في زمف ما قبؿ الفيس بوؾ إال مف خبلؿ
المشاركة في االنتخابات فقط ،أما وبعد ظيور ىذه الوسيمة فقد حقؽ لممشاركة السياسية
انطباعا آخر ورسخ المفيوـ الحقيقي ليا ،وىذا مف خبلؿ نافذة التعميؽ عمى األخبار
244عمى حد تعبير احد المبحوثيف
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السياسية التي تبيف رأي الشعب حوؿ قضية مف القضايا السياسية مثبل كالتعميقات عمى
اإلدماج الميني لمشباب ىذا الخبر لقي مشاركة مف طرؼ مستخدمي الفيس بوؾ حيث
أشارت األغمبية الساحقة

246

باف الخبر غير صحيح أو باألحرى انقطع حبؿ الثقة بيف

الشعب وحكومتو.
ومف ىنا نممح بوادر المشاركة في الرأي ومخالفتو مف خبلؿ التعاليؽ التي صاحبت مثؿ ىذا
الخبر فنجد مستخدمي الفيس بوؾ خاصة أولئؾ الذيف ىـ تحت مظمة عقود ما قبؿ التشغيؿ
أو ما يصطمح عمييا باإلدماج الميني ،غير راضيف عف سياسة التوظيؼ التي تتبعيا الدولة
247

أو باألحرى البط ػالة المشروعة أو ميدئػ ات تخرس بيا أفواه متخرجي الجػامعات

 ،ورأي

آخر يقوؿ الجزائر لـ يكف لشعبيا أي حؽ في المشاركة السياسية أو إبداء الرأي ،كنا نتمقى
الضربات السياسية وما يمميو النظاـ السياسي عمينا دوف أف ننطؽ ببنت شفة أو يكوف لنا
رأي اتجاه ما تعمنو الدولة أو ما تقوـ بو ،لكف الفيس بوؾ فتح لنا مجاال واسعا وبابا نتسمؿ
عف طريقو بكؿ جرأة وحرية في إبداء آرائنا دوف خوؼ مف أمف دولة ،أو مف أشخاص
يمثموف النظاـ غرستيـ الدولة بنينا ،فالفيس أصبح الولوج الوحيد لداخؿ النظاـ والوقوؼ
ضده ،كما أصبح أيضا نافذة ليذا األخير في معرفة رأي الشعب حولو وحوؿ سياستو .248
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وىناؾ مف يرى أف النقاش في األمور التي تمس مصمحة الوطف والشعب ككؿ ومف كافة
الجوانب عف طريؽ التعميؽ ،ولد ليـ شعور باالرتياح خاصة حيف يجدوف مف يشاركيـ الرأي
نفسو  ، 249وىناؾ مف يجد في تعميؽ مبلذا إلفراغ شحنة الغضب جراء صمت الرأي العاـ
خاصة النخبة المثقفة حوؿ ما يدور حوليـ ،وما تنتيجو الدولة مف سياسة وما تصدره مف
ق اررات دوف القياـ بأي ردة فعؿ .250
وعمى حد تعبير آخر أف صفحات الفيس بوؾ تحت اسـ ال لمعيدة الرابعة وال لمشياتيف أثارت
تعميقات وردود أفعاؿ متفاوتة ،وىذا ما رآه المتحدث حيف استرسؿ في الحديث حوؿ انسحاب
المخجؿ لؤلحزاب التي تممؾ شعبية كبيرة أماـ منافس ال حوؿ وال قوة لو ،وذلؾ ليس
إلضعاؼ المشاركة بؿ ىو تواطؤ إليصاؿ نخب فاسدة لسد الحكـ ،وكؿ ىذه األمور كانت
ضمف مسرح اسمو الفيس بوؾ الذي ىو بمثابة فضاء سمح بممارسة المشاركة السياسية
بشتى اتجاىاتيا عبر أثيره والعبلقة بينيما ال يمكف االستغناء عنيا ،وخير دليؿ عمى ذلؾ ما
حدث في تركيا وكيؼ تـ حظر الفيس بوؾ والذي احدث ضجة إعبلمية والتي اعتبرت كبت
لرأي الشعب والتعدي عمى حقوؽ الفردية وحؽ التعبير .251

249

عمى حد تعبير المبحوثيف

250عمى حد تعبير المجموعات
251عمى حد تعبير المبحوثيف
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وىناؾ مف ال يعتبر التعميؽ أداة لمرأي والمشاركة السياسية ،بؿ حتى الفيس بوؾ ال يمت
بصمة بما يعرؼ بالمشاركة السياسية الف ىذه األخيرة مفيوـ شاسع وواسع ومصطمح اكبر
مف إمكانية الفيس بوؾ أف يحويو .
مساىمة المواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي
الوعي صفة إنسانية توجد لدى البشر فيي قديمة قدـ المغة إال أف اإلختبلفات بيف األفراد
تظير في مضموف ىذا الوعي  ،وما يرتبط بو مف موضوعات وأحداث ،وتعتمد التنمية
وتطوير المجتمع في جانب منيا عمى ىذا العنصر .أي أنو كمما ارتفع مستوى الوعي كمما
كانت المشاركة عقبلنية وأكثر فعالية ويمكف لمفرد أف يدرؾ واف يتصور الواقع الذي يحيط بو
 .فاإلدراؾ يشتمؿ عمى المشاعر واالتجاىات والموقؼ مف الظواىر والعبلقات وتفسير
أوضاعيا  ،أما التصور فيو يعني في عمقو بدائؿ الظواىر والعبلقات والمستقببلت المرغوبة
ليا.

252

وفي السؤاؿ الذي وجو لممجموعات البؤرية عف مدى مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي بما
فييا الفيس بوؾ في تنمية الوعي السياسي تبيف أف الفيس بوؾ ىو أداة ساىمت بشكؿ فعاؿ
في تنمية وعي المستخدـ  ،وىذا أثبتو المبحوثوف مف خبلؿ أمثمة كالحممة االنتخابية التي
وجيت فييا آراء الناس بطريقة ذكية خاصة عند اقتراب موعد االنتخابات ،والتحذيرات مف
إثارة الفتنة واحداث الربيع العربي في الجزائر ،والتخويؼ مف رجوع الجزائر إلى العشرية
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السوداء  ،وىناؾ مف تنامى وعييـ باألمور السياسية ومعرفتيا ،ومثاؿ ذلؾ معرفة توجو
شخصية سياسية وانتمائيا مف خبلؿ صفحات الفيس بوؾ ،وىذا ما أشار إليو أحد المبحوثيف
مستدال بمثاؿ عمارة بف يونس رئيس حزب معارض في قاعة أوؿ ماي في العاصمة عمى
مأدبة غذاء قاؿ لف أبيع مبادئي ،واليوـ نجد مواليا لمسمطة.
لقد ساىـ الفيس في تنمية الثقافة السياسية (الثقافة السياسية نمط مف القيـ والمعتقدات
واإلتجاىات العاطفية  ،ويتركب نمط القيـ مف أفكار األفراد عف الصواب والخطأ وعف الطيب
والسيئ في الشؤوف السياسية  ،وىذا النمط المعياري ييتـ بما يجب اف يكوف  ،والمعتقدات
عف الوضع القائـ في عالـ السياسة وثيقة الصمة بتمؾ القيـ وتبمغ أىمية قيـ الفرد ومعتقداتو
حدا يؤدي الى إثارة عواطفو في ميداف السياسة ،وتحمؿ ىذه العواطؼ السياسية القيـ
والمعتقدات ويستثيرىا الرموز  ).253وزيادتيا لممستخدـ مف خبلؿ توفير أسماء السياسييف
وتوجياتيـ ،ومعرفة أقصى اليميف وأقصى اليسار والعمماني والمحافظ والتيار الديني ومنزلتيـ
في السياسة وعبلقتيـ بيا ،ومتابعة األوضاع في لبناف والعراؽ وسوريا ومصر وليبيا أوؿ
بأوؿ ،ومجاراة األحداث السياسية وأصوؿ اليميف المتطرؼ وتناميو في أوربا باألخص فرنسا،
وما شكؿ نوعا مف الخوؼ لدى الجالية الجزائرية والمسمميف وحتى الييود أنفسيـ ،فيو
مساحة مفتوحة لكافة اآلراء والتوجيات السياسية كما يقاؿ الرأي والرأي األخر  ،254وىناؾ مف
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يروف أف معرفتيـ ومدى وعييـ ال يمكف ربطو بالفيس بوؾ فوعييـ بما يدور حوليـ كاف
متشكبل قبؿ ظيور ىذه الوسيمة .
وعند انتقالنا لسؤاؿ حوؿ التعميقات وابداء الرأي وعبلقتيا بترسيخ مفيوـ المواطنة اتضح لنا
أف المبحوثيف اجمعوا بمدى ترسيخ الفيس بوؾ لمفيوـ المواطنة 255التي تعتبر كجزء أساسي
مف المشاركة السياسية فالمواطنة عمى حد تعبير احد المبحوثيف ترتبط عادة بحقوؽ اإلنساف
بحقو في العمؿ واإلقامة والمشاركة السياسية في دولة ما ،أو ىي االنتماء(اإلنتماء يعني
إحساس الفرد أو المواطف أنو جزء مف كؿ .االنتماء إحساس وشعور وادراؾ نفسي إجتماعي
يترجـ في شكؿ مف أشكاؿ السموؾ تتبايف درجاتو ،ويمكف قياسو مف خبلؿ المواقؼ واألفعاؿ
وردود الفع ؿ  ،ومدى مشاركة المواطف أو عزوفو  ،ومدى اإللتزاـ بالسموؾ السوي أو
اإلنحراؼ إلى السموؾ المرضي  ،ومدى التماسؾ أو التفكؾ االجتماعي  ،وغير ذلؾ مف
المعايير  )256إلى مجتمع واحد يضمو بشكؿ عاـ رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في
دولة معينة ،وىذا ما أشار إليو جاف جاؾ روسو في نظريتو العقد االجتماعي حيف اعتبر أف
المواطف لو حقوؽ إنسانية يجب أف تقدـ إليو وىو في نفس الوقت يحمؿ مجموعة مف
المسؤوليات االجتماعية التي يمزـ عميو تأديتو.
ومف خبلؿ ىذا يمكف القوؿ أف االنترنت فتحت المجاؿ أماـ ممارسة قضايا المواطنة والتي
أطمؽ عمييا ال مواطنة الرقمية  ،وقضايا المواطنة االفتراضية عالمية النشأة ومحمية المردود
255انظر إلى الجدوؿ 10
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وىي نوعاف المواطنة المقننة المتمثؿ بأفراد المجتمع الذيف يستخدموف المواقع المقننة مثؿ
بوابة الحكومة االلكترونية ومواقع الو از ارت والجامعات والجمعيات ،وغيرىا واف ىذه المواقع
تحكميا ضوابط وتعميمات وحتى شروط لممبلحة فيو مثؿ اسـ المستفيد وكممة السر وبيانات
االشتراؾ بالموقع تتمكف ىذه المواقع مف التحكـ بسموكيات المستخدـ وىناؾ المواطنة الحرة
التي تمكف المستخدـ مف المبلحة في مواقع االنترنت بحرية بدوف شروط وقيود  .257الفيس
بوؾ احد ىذه المواقع الحرة

قاـ بممممو مجموعة مف المواطنيف مف خبلؿ تفاعميـ مع

بعضيـ عف طريؽ ردود أفعاؿ أو طرح إشكاؿ حوؿ وضع قائـ ورفضو ،فالحقوؽ والواجبات
ال تقتصر عمى المواطف وحده أو السمطة وحدىا بؿ ىي عبلقة تبادلية بينيما ،ىذه العبلقة
ساىـ الفيس بوؾ في بناء جسورىا وخمؽ روابط فكرية موحدة اتجاه توجو أو فكرة أو نظاـ.
إف شعور اإلنساف باالنتماء إلى مجموعة بشرية ما ،وفي مكاف ما في الوطف عمى اختبلؼ
تنوعو العرفي والديني والمذىبي ،تكسبو صبغة المواطف يتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيـ
ىذه المجموعة يتمتع بحقوقو الخاصة والعامة ،كالحؽ في األمف والسبلمة والصحة والتعميـ
والعمؿ والخدمات السياسية التي ىي عماد ما يصطمح عميو بالمواطنة ،والتي ترسخت عمى
موقع الفيس بوؾ مف خبلؿ التعميقات وما حممتو مف معاني صبت في قالب حب الوطف
ومصطمحات النيؼ ,الرجمة 3.2.1,فيفا ال لجيري

258

ىذه المقولة تدؿ عمى تمسؾ الفرد

 257نورة قنيفة  ،ممارسة الشباب الجامعي لممواطنة االفتراضية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ نموذجادراسة
ميدانية تحميمية بجامعة اـ البواقي ،مجمة عموـ االنساف والمجتمع  ،العدد  ،2014 ،12ص.370
258مف خبلؿ نقاشات المجموعات البؤرية
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الجانب التطبٌقً للدراسة
الج ازئري بوطنو ومدى حبو لو والغيرة عمييا لذا نجدىا تتردد في المحافؿ تعبي ار عف الفرحة
والرفض ألي شئ مخالؼ لممبادئ والمعتقدات والديف ىذه الكممة

تثبت وطنية المواطف

الجزائري ومدى ترسخ المواطنة لديو .لقد فتح الفيس بوؾ مجاال أماـ ممارسة قضايا المواطنة
االفتراضية أو الرقمية  ،وعند الحديث عف المواطنة ال يغيب عف البعد السياسي اذ ارتبط
بحقوؽ وواجبات اجتماعية سياسية النشأة  ،واذا كاف االستقرار عمى خاصية محددة األبعاد ،
والمبلمح الجزائرية أم ار قد يكوف صعبا في أفؽ المممح الثقافي لممواطنة االفتراضية فقد يكوف
أكث ار قبوال عمى المستوى السياسي  ،ففي ظؿ التوترات التي تعاني منيا الدولة الوطنية
وتقمص الحقوؽ السياسية وعدـ مصداقيتيا في السياقات الواقعية عمى اطر المجتمعات
العربية  ،يتجمى في أفؽ المجتمع االفتراضي المطالبة بالحقوؽ السياسية  ،فيناؾ ممارسة
لممواطنة في المجتمع االفتراضي وىناؾ
االفتراضي

أيضا يتـ سحبيا مف الواقع إلى المجتمع

259

و ىناؾ مف يروف أف الفيس بوؾ لـ يرسخ مفيوـ المواطنة

260

بؿ ىي موجودة لدييـ قبؿ

ظيوره مف خبلؿ التنشئة االجتماعية وغرس حب الوطف ليـ مف محيطيـ الذيف عاشوا فيو،
بدءا باألسرة مرو ار بالمدرسة وما غرستو مف وطنية في روح كؿ طفؿ جزائري مف خبلؿ
وقفات تحية العمـ ،وصوال إلى ما رسختو السنيما الجزائرية مف حب لمجزائر عبر األفبلـ
الثورية وكذا احتواء معظـ بيوت الجزائر عمى راوي يعيد قصص الثورة ويبث فييـ حب
259
260

نورة فنيفة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص.379
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الجانب التطبٌقً للدراسة
فداء لموطف ،وما ينتظره ىذا األخير
الوطف عف طريؽ تقديـ نماذج التضحيات التي قدمت ً
مف أبنائو وىنا تتجمى الحقوؽ والواجبات.
ولدى سؤالنا عف المجتمع المدني وىؿ ساىـ الفيس بوؾ في توسيع مفيومو اتضحت أف
المبحوثيف يروف أف الفيس بوؾ وسع مف مفيوميـ لممجتمع المدني ،وذلؾ مف خبلؿ احتوائو
األنشطة االجتماعية اإلصبلحية التي ىي إحدى ايجابيات تحقيؽ مجتمع مرئي واقعي ،وكذا
تمكينو لمعديد مف المستخدميف معرفة األحزاب السياسية والجمعيات الناشطة عبر صفحاتو
والتي لـ تكف معروفة مف قبؿ ال ىي وال رؤسائيا ،وعمى حد قوؿ احدىـ كنت اسمع نقاز مف
ىو نقاز؟ ومف يكوف؟ وخبلؿ تصفحي لمفيسبوؾ تعرفت عمى ىذه الشخصية وما ىو انتمائيا
وما توجييا ويضيؼ المتحدث وتعرفت كذلؾ عمى نشاط ناس الخير واألماكف التي يتوجيوف
إلييا ونشاطاتيـ

261

كؿ ىذا ولد رغبة لممستخدـ في االنضماـ إلى مجتمع مدني و ىياكمو

كاالنتماء إلى جمعية أو منظمة أو حزب.
و ىناؾ مف يروف أف الفيس بوؾ ال يمكنو توسيع مفيوـ المجتمع المدني عف طريؽ طرح
سؤاؿ ىؿ ىناؾ وجود باألصؿ لممجتمع المدني في الجزائر؟ مجبيف عميو أف كؿ ىياكؿ
مجتمع المدني عبارة عف مجتمع سياسي تابع لسمطة وال يمكنو التحرر منيا ،وكذا أف مثؿ
ىذه اليياكؿ ىي تخدـ صالحيا الشخصي قبؿ الصالح العاـ ،وتحقؽ أىدافيا الخاصة عكس

261عمى حد تعبير افرد المجموعات البؤرية
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الجانب التطبٌقً للدراسة
ما تظيره مف أىداؼ معمنة وما تنادي بو  ،262وىناؾ مف المستخدميف ال يرغبوف في
االنتماء إلى ىياكمو معتبريف المشاركة ضمنيا ضعيفة مقارنة بعدد سكاف الجزائر  ،وكذا
خدمة الفيس بوؾ لمثؿ ىذه اليياكؿ ىو مخوؿ لتمؾ الفئات التي تتقف استعماؿ اإلعبلـ اآللي
ولدييا شبكة االنترنت عكس ما ىو عميو الواقع ،فاألنترنت محصورة مف جية عمى نسبة
قميمة لمشعب ،و مف جية أخرى عدـ معرفة معظـ الشعب كيفية تشغيؿ الحاسوب أو العمؿ
عميو

263

 الفيس بوك وحرية التعبير
في إطار الحديث عف تبادؿ المعمومات السياسية عبر الفيس بوؾ المبحوثيف يعتمدوف عميو
في استقاء وتبادؿ المعمومات السياسية

264

ميما كاف نوعيا سمعية كانت أو بصرية مكتوبة،

فقد أصبح شامبل لكؿ المعمومات واألمور والمجاالت المشكمة ليا ،وىناؾ مف يروف أف
الفيس بوؾ ما ىو إال وسيمة لبلطبلع عمى األخبار وقراءتيا فقط دوف حاجة لتبادؿ
المعمومات فبل غاية تتحقؽ ليـ وراء ذلؾ ،أما آخروف اعتبروا طبيعة الموضوع ىي التي
تحدد تبادؿ المعمومات مف عدمو بيف الفئات المستخدمة ليذه الوسيمة ،أو االكتفاء بالقراءة
واالطبلع دوف الخوض في مسألة التبادؿ.

 262عمى حد تعبير افرد المجموعات البؤرية
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الجانب التطبٌقً للدراسة
عند انتقالنا لمحديث عف مناقشة المواضيع عمى الفيس بوؾ تبيف أف فئة كبيرة تحبذ مناقشة
المواضيع السياسية عبر ىذا الموقع معتبرينو ساحة مخفيو عف األعيف  ، 265تتـ المناقشة فيو
مف خبلؿ التعاليؽ وردود األفعاؿ مع األساتذة وأصحاب االختصاص في السياسة ،ذلؾ
بالتحري عف خبر ،أو جمب معمومة سياسية ،أو معرفة آراء المختصيف وتحميبلتيـ حوؿ
قضية ما والمشاركة فييا معيـ ،وىذا يدخؿ ضمف مناقشة المواضيع السياسية.
وىناؾ فئة ترى أف الفيس بوؾ ليس المكاف المناسب لمثؿ ىذه الممارسات  ،266أو أف مثؿ
ىذه المواضيع ال تيميا تتعامؿ معيا بمنطؽ البلمباالة بعبارة احد المستجوبيف تخطي راسي
وتفوت ،وىناؾ مف يرى أف بعض في األحياف ىناؾ مواضيع تستدعي المناقشة عبر الفضاء
االفتراضي ،وأحيانا أخرى وجب االبتعاد عف المناقشة في مثؿ ىذه

المواضيع معتبرينيا

سخافة بحد ذاتيا ،وعمى الجانب األخر فاف ثورة المعمومات الحقيقية مف الصعوبة تحقيقيا
داخؿ مجتمعات غير ديمقراطية كما أف فرص السماح ليا بحرية البقاء ما يترتب عمييـ
اعتبار تداوؿ المعمومات احد وسائؿ حرية التعبير والرأي

265
266
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267عمى حسب قوؿ المبحوثيف
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اف عبلقة حرية التعبير باألنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي ىي عبلقة تماس بؿ ترابطا
واحتكاكا بالعولمة ،فعبلقتيما وعمى األخص الفيس بوؾ آليتاف تتجاوزاف إطار الدوؿ واألمـ
وكؿ منيما خصوصياتو

268

مف خبلؿ دراس تنا ىذه تبيف أف الفيس بوؾ كاف بمثابة المتنفس لمستخدميو إذ أف معظـ
المجموعات البؤرية أجمعت  269عمى أف الفيس أعطى ىامش مف الحرية التي مف خبلليا
الفرد يقوؿ ما يجوؿ في ذىنو ،ويعبر عف ما يرغب وينتقد مف يشاء دوف تدخؿ اي جية
سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،وفي ظؿ االعتقاالت المستمرة ومراقبة اليواتؼ النقالة
برزت الحاجة لمتواصؿ مع أطياؼ المجتمع كافة في مختمؼ المناطؽ وكانت أفضؿ وسيمة
لمتعبير عف اآلراء ىي وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي أسقطت الحواجز التي فرضتيا
األنظمة الحاكمة عمى مجتمعاتيا وسمحت ألي شخص بالتعبير عف أفكاره دوف خوؼ ،270
والف شبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت أداة عابرة لمقارات وغير معترفة ال بالسيادات وال
بالحدود التي تخترقيا مبلييف المرات في اليوـ الواحد فاف حرية التعبير ومواقع التواصؿ
االجتماعي مؤسساف عمى مبدأ شامؿ يتجاوز إطار الدوؿ واألمـ ولكؿ منيما خصوصياتو
فحرية التعبير واحتراـ حقوؽ اإلنساف في شموليتيا تتطمب تضامنا .
 268عمي كريـ ,مواقع التواصؿ االجتماعي وحدود حرية الراي والتعبير,د ط,د س,ص.1
269
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271عمي كريـ ,مرجع سبؽ ذكره ,ص.2
183

271

الجانب التطبٌقً للدراسة
فب النسبة لمشعوب التي تعاني القير والتي تـ حرمانيا مف حقيا في التعبير عف نفسيا وحقيا
في اختيار مستقبميا ،فإف اإلنترنت يقدـ القوة فيما وراء آماليا ،حيث إنو في غضوف دقائؽ
مف الممكف نشر األخبار والصور التي يتـ تسجيميا عمى أجيزة اليواتؼ المحمولة إلى جميع
272

أنحاء العالـ عبر اإلنترنت

.

اعتبرت الشبكات االجتماعية أداة جديدة لحرية التعبير إذ ظيرت كأحد روافد ذلؾ اإلعبلـ
الجديد مع الحرية التي تتيحيا في اختيار الموضوع ،وتحرير النص والحجـ وسيولة البث
وقمة التكمفة ،مع إمكانية تجاىؿ المصدر والقدرة عمى التحوؿ مف االحتجاج الشخصي
لتوجيو الرأي العاـ والحشد عبر مجموعات أو صفحات عمى ” الفيس بوؾ" وخاصة مع
تجاوز الحدود بيف الخاص والعاـ وبيف المستوى الداخمي لمدولة وما بيف المستوى الدوؿ.
أصبح لمشبكات االجتماعية دور في التعبير عف كافة االتجاىات ،واألفكار داخؿ المجتمع
في ظؿ حوار يكوف ركيزتو الندية بيف الفرد والنخبة والجماىير ،ولـ تعد تمارس النخبة دورىا
المعتاد في صياغة الرأي العاـ وتشكيمو وتعبئتو بعد التطور في عممية تدفؽ المعمومات
وانتاجيا ،حيث أصبح لمفرد دور إنتاج المعمومات وصياغة الرسالة اإلعبلمية لدعـ تأثيرىا
في الرأي العاـ ،وىو ما كشؼ عف بيئة إعبلمية جاذبة يستخدميا العديد مف النشطاء بعد أف
273

اتسع عدد المشاركيف وحجـ القضايا واالىتمامات.

http://felesteen.ps/details/news/76622
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ويشكؿ منف ًذا
وقد ال تكوف شبكات التواصؿ االجتماعي ىي ذلؾ المكاف الذي يتمتع بالحرية ُ
عما يدور في نفوسيـ في حياتيـ العممية ،بؿ إف بعض األشخاص
لمناس مف أجؿ التعبير ّ
أقؿ رغبةً في مناقشة قضاياىـ اليامة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي مقارنةً بما قد يفعموف
في الحياة الفعمية ،وذلؾ بحسب ما كشفت تقرير جديد مف “مركز بيو لؤلبحاث”.
لممستخدـ لمتعبير
وعمى عكس االعتقاد الشائع بأف شبكات التواصؿ االجتماعي تفتح الباب ُ
عما قد ال يرغب بالتعبير عنو خارج اإلنترنت ،وجدت الدراسة غير ذلؾ
ضمف فضائيا ّ
وقالت بأف صانعي شبكات التواصؿ االجتماعي وداعمييا ،كانوا يأمموف بأف تقوـ المنصات
ٍ
كاؼ قد يتيح ألصحاب
االجتماعية مثؿ فيسبوؾ وتويتر بإنتاج أقنية نقاش مختمفة بشكؿ
المختمفة عف غيرىـ ،حرية أكبر في التعبير عف
األقمّيات الفكرية مف ذوي وجيات النظر ُ
آرائيـ مما قد ُيساىـ في توسيع الخطاب العاـ ويضيؼ وجيات نظر جديد ،274وىذا ما عبر
عنو بعض المبحوثيف مف خبلؿ نقاشات المجموعات

275

وعف سؤالنا عف أف كاف استخداـ الفيس ىو كسر لمقيود وتجاوز الرقابة تبيف ىذا االستخداـ
ليس لذلؾ بؿ شعور بالحرية وتعبير عف ما ىو موجود في الواقع ،مع احتراـ القوانيف بإجماع
األغمبية

276

 ،وفئة قميمة رأتو كس ار لمقيود التي كانت مفروضة عمى اإلعبلـ التقميدي مف

طرؼ الدولة.
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النتائج العامة
تبيف مف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف :
 عينة الدراسة يفضموف

االنترانت لبلطبلع عمى األخبار ،ألف التقنية أصبحت متوفرة

وبأشكاؿ مختمفة وىذا ما يساعد عمى سيرورة االستخداـ وايضا يفسره الباحث مف منطمؽ
العصر الذي نعيش فيو عصر العولمة والتكنولوجيات الحديثة  ،والف ىذه األخيرة (التقنية)
ليا مف المزايا(الصورة  ،الصوت  ،النص) ما يجعميا تحتؿ المراتب األولى في
االستخداـ،وما توفره مف وقت وجيد واختزاؿ لممكاف و واقتصاد الماؿ وما تتيحيو مف
تسييبلت وما توفره مف مواقع  ،مف ما يمكف مستخدمييا اإلبحار فييا واالطبلع عمى ما
يحتاجو مف أخبار في أي وقت وزماف يرغب فيو وشعور الفرد بأنو جزء ال يتجزء مف ىذا
المجتمع وانيا وسيمة لتفتح عمى العالـ .وىذا بفضؿ ما جاءت بو مف تطبيقات ومف بينيا ما
يسمى بمواقع التواصؿ االجتماعي التي أصبحت محؿ اىتماـ الجميع وما رشحيا الف تكوف
إعبلما ب ديبل ونشأ ىذا األخير في زمف أصبح فيو الفرد يشعر بالنقص والحرماف وىذا ما
جعميا قبمة لجميع الفئات مف اجؿ إشباع تمؾ الحاجات التي تولدت مف النقص والحرماف .
وليذا اإلعبلـ البديؿ عدة مواقع مف بينيا الفيس بوؾ الذي يعتبر أىـ المواقع التي يفضؿ
المستخدـ استخدميا لبلطبلع عمى األخبار وىذا ما أثبتتو الدراسة .
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 عينة الدراسة

تولدت لدييـ رغبة معرفية

وىذا مف خبلؿ االطبلع عمى ما يجري مف

أحداث سياسية وما يرفع مف رصيدىـ العرفي مف خبلؿ اإلطبلع األخبار السياسية عبر
الفيس بوؾ .
 عينة الدراسة ت فضؿ مناقشة المواضيع السياسية عبر الفيس بوؾ و الفترة المسائية ىي
المناسبة لتصفح األخبار وىذا راجع إلى عدة عوامؿ مف أىميا التماـ شمؿ اغمب األصدقاء
و في ىذه الفترة وأيضا ألنيا تعتبر فترة نياية العمؿ بالنسبة ألغمبية اإلفراد وبالتالي يمجأ
الفرد إلى الفيس بوؾ لينسى ىمومو وأتعابو واليروب مف مشاكؿ الحياة وكسر الروتيف
اليومي  ،وأما بخصوص الساعات التي يقضييا المبحوثيف عمى موقع الفيس بوؾ تبيف انو
أكثر مف ثبلثة ساعات يوميا وىذا راجع حب المستخدـ لما يدور حولو

مف األحداث

السياسية وترابط الموضيع  ،وىناؾ عامؿ أخر أال وىو الشعور ياالحباط مف ما يجري في
ال ساحة السياسية مف ما يدفع المستخدـ إلى اإلقباؿ بكثافة أي يأخذ وقت دوف أف يشعر
بذالؾ.
 عينة الدراسة ترى أف التعميؽ وابداء الرأي ىو نوع مف المشاركة السياسية مف خبلؿ مناقشاتنا
تبيف أف التعميؽ يخمؽ جو النقاش مف خبلؿ تبادؿ المعمومات واآلراء وبالتالي يعطي
تفسيرات حوؿ الشؤوف السياسية ،وأيضا يعكس شخصية الفرد المعمؽ واف الفيس بوؾ أتاح
الفرصة لكؿ لمفرد باف يسيـ في التعرؼ عمى أفضؿ الوسائؿ واألساليب مف اجؿ إبرازىا
ووضع أىداؼ مف اجؿ تحقيقيا واف تبادؿ اآلراء أعطى شعور لممستخدـ بالمسؤولية تجاه
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أىدافو ىذا مف جية وتجاه المشكبلت التي تيـ أبناء مجتمعو وأيضا وسع رقعة المشاركة
السياسية .ىذه الرغبة أو ىذا الشعور ولد ردة فعؿ إذ انو اغمب المبحوثيف كانت لدييـ ردود
أفعاؿ تجاه األخبار المنشورة بالرغـ مف أف بعض المستخدميف يرونو ليس بمصدر موثوؽ
وىذا أمر طبيعي الف التأقمـ مع ما ىو جديد يحتاج إلى وقت  ،إال انو يبقى ساحة لمتعبير
وتبادؿ اآلراء التي أصبح ليا دور في تغير مسارات الشعوب واكبر دليؿ عمى ذالؾ الربيع
العربي ىذا في ما يخص الوطف العربي أما بالنسبة لمجزائر تمثمت في نداءا إلى عدـ
مقاطعة االنتخابات وعدـ ترؾ مجاؿ إلى حدوث فوضى والى التعقؿ ومسايرة األمور بحكمة
وعدـ التيور  .كؿ ىذه األمور نتج عنيا بما يسمى بالوعي السياسي .
 عينة الدراسة ترى اف الفيس بوؾ ساىـ بشكؿ كبير في نشر الوعي مف خبلؿ تمؾ المنشورات
(صور ،فيديوىا،كتابات )....التي تنشر عمى حائط الفيس بوؾ

ىذه األخيرة كونت و

أعطت صورة عف الم جتمع الذي نعيش فيو ورسخت عدة مفاىيـ لدى المستخدميف ومف
بيف ىذه المفاىيـ مفيوـ المواطنة أي أف الفيس بيف مدى ارتباط الفيسبوكييف بالوطف الذي
يعيش فيو ومدى تمسكو بو أثناء األزمات ودافعو عنو بشراسة أثناء تعرضو لئلىانة .
 أف الفيس بوؾ ساىـ في توسيع المجتمع المدني(الجمعيات والتنظيمات الرسمية والغير
رسمية) مف خبلؿ ىذا المواقع إذ انو استطاعت عدة ىياكؿ ليذا المجتمع أف تقوـ وتروج
لنشاطاتيا التي استطاعت مساعدة أفراد المجتمع عمى االرتباط ببعضيـ وأعطت الفرصة
ليؤالء األفراد فرصة االندماج مع اآلخريف في أنشطة ىامة وبالتالي أصبحت صدى ليا مف
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خبلؿ أعماليا المتنوعة المنشورة عمى الحائط وىذا ما كوف شعور لدى المستخدـ باالنضماـ
إلى احد ىياكميا وىذا ما أثبتتو الدراسة.
 عينة الدراسة تكوف لدييـ شعور االنضماـ إلى احد ىياكؿ المجتمع المدني مف خبلؿ ما
قيمة.ىذا الفضاء أعطى لمستخدميو الحرية في التعبير واختيار ما يرغب بو  .فبمجرد التفكير
في حرية الفرد كجزء مف حياتو ىو أصبل تفكير فيو ككؿ ،ويمكف القوؿ اف حرية الفرد
ليست معطاة مسبقا ،وال يمكف الوعي خارج نطاؽ دنامكية المجتمع الذي يعيش فيو ،
والشخص اليحس بحريتو

إال مف خبلؿ مشاركتو

عمى جميع المستويات االجتماعية

والسياسية .........مف أجؿ الحصوؿ عمى حريتو التي ىي إبداع

يسيـ فيو اإلنساف

بانخراطو في دينامكية الواقع.
 وعمى أساس ماقيؿ سالفا عينة الدراسة ترى أف الفيس بوؾ أعطى حرية لمستخدميو ووفر
راحة نفسية

وأزاؿ العقد وجعؿ الفرد يتخمص التوتر والقمؽ باإلضافة إلى عامؿ األماف

وىذا مف خبلؿ المساحة التي منح الفيس بوؾ والتي مكنت المستخدـ لمبوح واخراج كؿ
المكبوتات التي ىي بداخمو وىناؾ نقطة ميـ أيضا منحت الحرية وىي األسماء المستعارة
التي يتخفى مف وراءىا المستخدـ

ولكف ىذه الحرية تبقى في حدود ال يمكف أف تكوف

وسيمة تبرر غاية وعمى ىذا األساس نفت عينة الدراسة فكرة تجاوز قيود الرقابة

189

خاتمة
خاتمة
مواقع التواصؿ االجتماعي ىي أسموب حديث يخدـ االتصاؿ ويستخدـ الوسائؿ
الرقمية لتسجيؿ وحفظ وتخزيف المعمومات ويتميز بأنو تفاعمى ،تراكمي وانفرادي واذا نظرنا
بعمؽ أكثر في أىم ية الفيس بوؾ كأحد مواقع التواصؿ االجتماعي  ،إلستنتجنا بسيولة أف
دوره كبير جدا وىو مازاؿ في طور النمو بؿ أف لدييا سيطرة حقيقية ،يبدو إف الفيس بوؾ
قد لعب ومنذ بدايتو دو ار مزدوجا ،حيث لعب دو ار ترفيييا وأخر معموماتيا ،بؿ أصبح مف
الصعب المبلحظة فيما إذا كاف العنصر الترفييي ىو العنصر المسيطر في حياتنا ،فيو
أكثر اإلشكاؿ جاذبية فنحف نعيش اليوـ بما يسمى " العالـ االفتراضي".ففي وقت مضى
وبالتحديد في القرف التاسع عشر قرف كانت المجبلت والصحؼ أما القرف العشريف فيو قرف
اإلذاعة والتمفزيوف وتعتبر المرحمة الحالية مرحمة التخصص في وسائؿ اإلعبلـ فمف ما
يقارب عقديف وجدت وسائؿ اإلعبلـ فيما يسمى بالعالـ االفتراضي وتبمورت خصائصو مف
إعبلـ ذو اتجاه واحد إلى إعبلـ ذو اتجاىيف أي االنترنت تقدـ حوار بيف جياز الحاسوب
والمستخدـ  ،ومع كؿ ىذا

التطور الحاصؿ في وسائؿ اإلعبلـ وتعددىا أصبح لممستخدـ

حرية اكبر في اختيار ما يرغب في التعرض إليو وفقا لدوافع معينة بغية إشباع حاجات
ورغبات معينة تختمؼ مف فرد ألخر ،فينا المستخدـ يتعامؿ مع مضموف الرسالة اإلعبلمية
وفقا لرغباتو الخاصة ،فقد تكوف الرسالة اإلعبلمية نفسيا إال أف صداىا يختمؼ عند الجميور
المستخدـ .
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ومف خاؿ الدراسة التي قمنا بيا عمى عينة الدراسة بغية معرفة دور مواقع التواصؿ
االجتماعي في دفع مستخدمييا

نحو المشاركة السياسية ،تبيف لنا أف دور ىذه الوسيمة

يختمؼ باختبلؼ الدوافع والحاجات التي تجعؿ المستخدـ يقبؿ عمى مفاىيـ الوسيمة
اإلعبلمية.
فقد أثبتت دراستنا أف ليذه الوسيمة اإلعبلمية دور كبير في دفع المستخدـ

نحو

التغيير والمشاركة في القرار فحداثة الوسيمة تجعؿ المستخدـ يتخمى عف القديـ ويقبؿ عمى
التقنية الحديثة ألنو وجد ما لـ يجده في الوسيمة القديمة وكمما زادت تطور التقنيات كمما
زادت رغبات المستخدـ وظيرت لو حاجات جديدة.
أما بالنسبة لمتساؤالت التي ادر جناىا في بداية دراستنا فنخمص لئلجابة عنيا
كالتالي إف مواقع التواصؿ االجتماعي أصبحت بمثابة إعبلـ جديد مكمؿ الئلعبلـ التقميدي ،
أف ىذه المواقع خاصة الفيس بوؾ ساىـ في تكويف معرفة سياسية مف خبلؿ الحصوؿ عمى
المعمومات مف مصادرىا مباشرة و ىذا ماجعؿ المستخدـ ييتـ أكثر باألخبار السياسية ذات
الصمة باىتماماتو واضحى المستخدميف يتسابقوف لنشر ىذه األخبار عمى صفحاتيـ مف بات
الفيس بوؾ متنفسا أعطى لممستخدـ حرية لقوؿ أو لكتابة مايرغب فيو وابداء رأيو حوؿ
القضايا السياسية
دراستنا تبيف أف المستخدـ يتعامؿ مع

الفيس بوؾ باىتماـ مع تطور الوسيمة أما

األسباب والدوافع التي تجعؿ المستخدـ يقبؿ عميو.
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فقػد تمثمػت أىـ األسباب والدوافػع فيمػا يمي:
دوافع نفسية كالتسمية ودوافع معرفية كاالطبلع عمى األخبار ،التواصؿ مع أفراد
آخريف وتبادؿ األفكار والخبرات وصقؿ الميػارات وتحوؿ المستخدـ إلى مصدر مف مصادر
األخبار.
أظيرت دراستنا أف موقع الفيس بوؾ يمرر أفكار جديدة لممستخدـ ويختمؼ تأثيره
باختبلؼ األفراد فمف خبلؿ دراستنا ال حضنا أف ىناؾ مف يقتنع بالمضموف المنشور اقتناعا
تاما وىناؾ يشكؾ في مصداقيتيا وبالتالي ال يتبنى األفكار كما ىي  .إف خصائص الوسيمة
اإلعبلمية تساىـ في تغير الرغبات والحاجات التي يسعى المستخدـ لتحقيقيا ،فيي تساير
التطور الحاصؿ في المجاؿ اإلعبلمي وتتطور معو .
و تجاوب المستخدـ مع الفيس بوؾ يبقى مرىونا بما تقدمو ىذه الوسيمة وبالتالي
إما يقبميا أو يعرض عنيا.
كمػا يمكننا

القوؿ أف إقباؿ المستخدـ عمى الفيس بوؾ انطبلقا مف حاجات معرفية أو

عاطفية أو يمكنيا أف تكوف عمى الصعيد االجتماعي "تقوية العبلقات الشخصية حاجات
تكميمية" "االستقرار واالطمئناف" وىذا ما خمصنا إليو مف فخبلؿ دراستنا ،ليذه الدوافع
والحاجات دور كبير في إقباؿ المستخدـ عمى ىذه الوسيمة.
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كما انو يساىـ فيالتوجيو وىذا ما يعرؼ بصنع الرأي العاـ وتحريكو وذلؾ مف خبلؿ
المواضيع التي تأثر بيا،

وقد يجعميـ

يتخموف عف بعض األفكار ويتبنوف أفكار أخرى

جديدة.
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف استخدامات الجميور المستخدـ لمفيس بوؾ تبقى ىي
التي تتحكـ في إقباؿ المستخدـ ليذه الوسيمة اإلعبلمية مع اختبلؼ ىذه االستخدامات
واختبلؼ الدوافع والحاجات حيث انو ىذه األخيرة تتطور وتختمؼ باختبلؼ و تطور الوسيمة
اإلعبلمية ،وفي ظؿ مواقع التواصؿ االجتماعي وتطور األساليب الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿ
ظيرت لدى جميور المستخدميف حاجات ورغبات جديدة وجية نحو ىذا اإلعبلـ فنظرية
االستخدامات واالشباعات التي ظيرت عقب الحرب العالمية الثانية مف اجؿ معرفة استخداـ
المتمقي لوسائؿ اإلعبلـ والتي أثبتت وجودىا ،مازالت سائرة المفعوؿ مع مواقع التواصؿ
االجتماعي

فمع تطور الوسيمة واختبلفيا تبقى الحاجات والدوافع نفسيا ولو طرأت عمييا

بعض التطورات مع الوقت.
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