كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

صناعة الوعي عربشبكات التواصل اإلجتماعي يف سياق الزمن
اإلعالمى ( امليدياتيكي ) دراسة حتليلية

إعداد
د /صفاء طوعت ًدكور
مدرس أصوؿ التربية
كميو التربية  -جامعة طنطا

تاريخ االستالم  01 :نوفمبر0101م

-

تاريخ القبول  3 :ديسمبر 0101م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

املوخص
تناولت الدراسة الحالية صناعة الوعى عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى فى سياؽ
الزمف اإلعالمى ( الميدياتيكى) دراسة تحميمية لمضموف بعض صفحات الفيس بوؾ  .وانطمقت
مف تساؤؿ رئيس وىو  :ىؿ تتحكـ شبكات التواصؿ اإلجتماعى بتشكيؿ وصناعة الوعى بدوف
تبيف أنو توجد حروباَ
أف نشعر وكيؼ ذلؾ ؟ ومف خالؿ ما توصمت اليو الدراسة مف نتائج َ ،
مستترة أشد فتكاً وضراوة تستيدؼ اإل نساف عقالً وفك ارً مف حيث قيمو ومعتقداتو وأفكاره ،
حروب تضميؿ وتزييؼ الوعى اإل نسانى بفعؿ مواقع التشبيؾ اإلجتماعى التى تروج األفكار
والمعمومات المغموطة عمى جميور واسع حوؿ العالـ وفؽ واقع إفتراضى مغاير لمواقع
الحقيقي .ويكوف الوعى زائفاً عندما تكوف أفكار الفرد مف وجية نظره ومفاىيمو غير متطابقة
مع الواقع المادى لمحياة مف حولو  ،انطالقاً مف أف الوعى ىو "إدراؾ الفرد لمواقع اإلجتماعى

إدراكاً مستمداً مف قيـ وثقافة ىذا الواقع التى تنعكس عمى اتجاىاتو وسموكياتو  .ولتحقيؽ
اليدؼ مف الدراسة استندت الدراسة الى المنيج الوصفى التحميمى وأحد أدواتو تحميؿ
المضموف لبعض صفحات الفيس بوؾ ودورىا الحاسـ فى صناعة وعى حقيقى متوافؽ مع
الواقع المادى لمحياة مف حولنا  .وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أبرزىا  :أف شبكات
التواصؿ االجتماعى سالحاً ذو حديف لصناعة وعى حقيقى  ،وأبرز إستراتيجياتيا فى ىذا

اإلطار  :فبركة الواقع وتزييفو بأوىاـ مفارقة لمواقع  ،تسطيح العقوؿ واغراقيا بمواد تافية
مضممة لموعى ومغيبة لمعقؿ  ،تشكيؾ الشعوب فى مسمماتيا  ،تكريس ثقافة التبريروالتبعية
واالستسالـ  .وأبرزنتائج الدراسة فى شقيا الميدانى التحميمى  ،تصدر صفحة " التربية الذكية
" فى المرتبة األ ولى مف حيث المتابعة واإل نتشار  ،تالىا صفحة " واعى " ثـ صفحة "
مشروعنا  .بالعقؿ نبدأ " ،تالىا صفحة" أفكار تغير حياتؾ" ،ثـ " أفكار ضد الرصاص " .
وتوصى الدراسة بضروة بناء الوعى مف خالؿ آليات عدة لمتفاعؿ عبر شبكات التواصؿ ،
كذلؾ تعاوف المؤسسات المجتمعية لمتوعية بإشكاليات الزمف اإلعالمى ومخاطر شبكات
التواصؿ  ،تفعيؿ القنوات التعميمية والتربوية لتنمية الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات
التواصؿ .

كممات مفتاحية  :صناعة الوعى  -الزمف اإلعالمى ( الميدياتيكى )  -شبكات التواصؿ
اإلجتماعى  -دراسة تحميمية .
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... صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي

Creating Awareness through social networks in the context of media
time - An analytical study
Dr.safaa talaat madkour
Teacher of the foundation of Education
Faculty of Education – Tanta University

Abstract
The current study deals with the issue of awareness in the media and
across social networks- an analytical study of the content of some face book
pages. Started from a major question, which is; Does social media control the
formation and creation of awareness without our awareness, and how? Through
the results of the study, it was found that there are more deadly and ferocious
hidden wars that target a persons mind and intellect in terms of his values,
beliefs and ideas. wars of misleading and falsification of human awareness by
social networking sites that promote false ideas and information to a wide
audience around The world according to a virtual reality different from the real
reality .consciousness is false when the individuals ideas from his point of view
and concepts are identical and compatible with the physical reality of life
around him ,based on the fact that consciousness is the individuals perception
of the social reality , apperception derived from the values and culture of this
reality that is reflected in his trends and behaviors. In order to achieve the aim
of the study , the study relied on the descriptive and analytical method, and one
of its tools is the content analysis from to analyze the content of some face
book pages and their decisive role in creating real awareness compatible with
the physical reality of life around us. The study reached several results, most
notably: social media is a double- edged sword for making real and false
awareness and its most prominent strategies in this context: fabricating reality
and falsifying it with illusions that are paradoxical, flattening minds and
flooding them with trivial, misleading and mind blowing materials, peoples
questioning their assumptions, and perpetuating a culture of justification,
dependence and surrender. The most prominent results of the study are in its
field and analytical part:" the smart Education" page is ranked first in terms of
follow up and spread, followed by " a conscious" page, then our" project page .
With the mind we start ", followed by the page of "ideas that change your life",
then" ideas against bullets". The current study recommends the necessity of
building individual and collective awareness alike through several mechanisms
of interaction and communication through social networks , as well as
cooperation of community institutions to raise awareness of the problems of
media time and the risks of social media networks, activating educational and
educational channels to develop awareness of the pros and cons of social
networks.
Key words: creating Awareness-media time- social networks-An analytical study.
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ًكدًة:
اتسـ العصر الراىف بثورة معموماتية عابرة لمقارات وثورة معرفية ال تعرؼ الحدود ،
وتقنية فائقة الدقة في اإل تصاالت ،إنو عصر الكممة والصورة القادرتيف عمي تطويع العقوؿ
وتزييؼ وعي األفراد والمجتمعات في سبيؿ تحقيؽ الربح وسيطرة أرس الماؿ .
ومف أىـ مظاىر الثورة اليائمة التي يشيدىا العالـ  -شبكات التواصؿ اإلجتماعى -
التي تعد أبرزما توصؿ إليو العالـ الحديث  ،وتعد كذلؾ مف أىـ اإل نجازات البشرية في عصر
المعموماتية (عبدالقادر ،0*) 000،،661،وذلؾ بما أحدثتو مف نقمة نوعية وثورة حقيقية في
عالـ اإل تصاؿ ،األمر الذي جعؿ أفراد المجتمع يعيشوف في ظؿ عالـ تقني ،ومجتمع إفتراضي
سيطر عمي إىتماماتيـ  ،واستحوذ عمي الكثير مف أوقاتيـ  ،وأصبح ليذا العالـ أثره الكبير
عمي اليوية اإلجتماعية ،والترابط اإل جتماعي داخؿ المجتمع الواحد بشكؿ لـ يكف يتصوره أحد
مف قبؿ بصرؼ النظر عف الزماف والمكاف ،السيما بعدما أصبحت مواقع التواصؿ اإلجتماعي
مثؿ (الفيس بوؾ  ،تويتر ،يوتيوب..،الخ) ليا دورمؤثر في تحقيؽ التفاعؿ والتعايش بيف
البشرعمي كافة األصعدة المحمية والقومية ( البربري. ) ،41-033 ،،602 ،ىذه الثورة لـ
تنتو بعد ،إذ بعد اإل نتشار السريع لكؿ الوسائط الرقمية الجديدة ينتظر العالـ التطورات الجديدة
ليذه التقنيات وكيؼ ستتالقى مع تقنيات اإلعالـ الرقمى حاممة معيا حزمة جديدة مف
الخدمات الترفييية والتواصمية والمعرفية  .وستفرض ىذه الثورات تغييرات عديدة ليس فقط في
اإلقتصاد بؿ في صناعة الوعي والتواصؿ والتفاعؿ مع العالـ ( الرجعاف . )20 ،،604،
وتسيـ وسائؿ التواصؿ بفاعمية في عممية تشكيؿ وصناعة الوعي اإلجتماعي لألفراد  .وىو ما
تحدث عنو عالـ اإلجتماع األمريكي"رايت ميمز  " Millsخطورة وسائؿ اإل تصاؿ الجماىيرية
وكيفيو تأثيرىا في صياغة وتشكيؿ أفكاراألفراد والتأثير في آرائيـ وتكويف وعييـ ،فيقوؿ" إف
جانبا ضئيال فقط مما نعرفو مف حقائؽ إجتماعيو عف العالـ قد توصمنا اليو بأنفسنا والجانب
 )*( 1اعُ اٌّؤٌف ف ٝلبئّخ اٌّشاجغ  ،اٌزبسيخ  ،سلُ اٌقفذخ
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األكبرعف طريؽ وسائؿ اإلعالـ واإل تصاؿ الجماىيري ( )Mills،0303, 100وعمينا اإلعتراؼ
بالدور الذي لعبتو  -والتزاؿ تمعبو شبكات التواصؿ اإلجتماعي في إمداد اإل نساف بكثير مف
المعمومات والمواقؼ واإل تجاىات ،مساىمة بذلؾ في تشكيؿ وعيو ليكوف أكثر قدرة عمي التأثير
في اآلخريف  ،وأكثر قدرة عمي اإلقناع وجعمت مفاىيمو تتسع وتتفتح أكثرعمي عوالـ مختمفة
ومتعددة  ،بؿ بدلت العزلة التي كاف يعرفيا قبؿ ظيور ىذه الوسائؿ وانتشارىا اليوـ .
وقػػػد القػػػت شػػػبكات التواصػػػؿ اإلجتمػػػاعى إقبػػػاال ممفتػػػا مػػػف جميػػػع الفئػػػات والشػػػرائح العمريػػػة
واإلجتماعية  -والسػيما فئػة الشػباب ق فقػد سػمحت ليػـ بتبػادؿ اآلراء واألفكػار فيمػا بيػنيـ مػف
جميػػع أنحػػاء العػػالـ  ،ومناقشػػة قضػػايا مختمفػػة ومتعػػددة  .ومػػف خػػالؿ ىػػذه الوسػػائؿ يتواصػػؿ
األفػػػراد فكريػػػا وىػػػذا يضػػػفى بعضػػػا مػػػف الخصوصػػػية عمييػػػا ويجعميػػػا أكثػػػر تميػػػ ازً مػػػف وسػػػائؿ
اإل تصاؿ التقميدية  .ولـ يتوقؼ دورىا عمى الجانب المعرفى فحسػب  ،بػؿ تحولػت ىػذه الوسػائؿ
الػػى أدوات ضػػغط وتػػأثير عمػػى كافػػة المؤسسػػات والمنظمػػات والحكومػػات المختمفػػة  ،وأصػػبحت
مالذاً ليـ لمتعبير عف قضاياىـ وىموميـ الفكرية والسياسػية  ،ودفعػتيـ لمتعػرؼ عمػى قضػايا
مجػػػتمعيـ  ،ومحػػػيطيـ اإلجتمػػػاعى والقػػػوى المػػػؤثرة فيػػػو  ،بػػػؿ وتعػػػززت لػػػدييـ الرغبػػػة نحػػػو
المشػػاركة الفاعمػػة فػػى صػػنع الق ػ اررات عمػػى كافػػة األصػػعدة  .إنػػو الػػوعى يتػػدفؽ بكافػػة أشػػكالو
وصوره لدى كافة شعوب العالـ  ،وىػى لحظػات تاريخيػة مػف حيػاة األمػـ والشػعوب تحسػـ فييػا
المعركػػة لصػػالح صػػناعة اإل نسػػاف وتشػػكيؿ وعيػػو وفكػػره  ،وىػػذا يحػػتـ عمػػى المشػػتغميف بعمػػوـ
اإل نسػػاف رصػػد ىػػذه التقنيػػات مػػف حيػػث تأثيراتيػػا وتػػداعياتيا عمػػى وعػػى الفػػرد وسػػموكو وكافػػة
شؤوف حياتػو .وتػأتى ىػذه الدراسػة لقػراءة طػرؼ مػف ىػذا اإل تجػاه العػاـ فػى رصػد دور شػبكات
التواصؿ اإلجتماعى فى صناعة وعى اإل نساف .

ًصلوة اهدراسة وتساؤالتوا
تنطمػػؽ مشػػكمة الدراسػػة مػػف تسػػاؤؿ رئػػيس  :ىػػؿ تػػتحكـ شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى بتشػػكيؿ
وصػػناعة الػػوعى بػػدوف أف نشػػعر وكيػػؼ ذلػػؾ ؟ شػػكمت وسػػائؿ التواصػػؿ اإلجتمػػاعى مجتمعػػا
إفتراضيا يمارس حرية التعبير فى شػتى المجػاالت  ،وطػرح وجيػات نظػر مختمفػة بسػبب سػرعة
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التواصػؿ والتفاعميػة بػيف أفػراد المجتمػع وتبػادؿ ثقافػات متنوعػػة  ،إضػافة الػى بػروز شخصػػيات
ومجموع ػات تفػػرض أفكارىػػا عمػػى المسػػتخدميف وينػػتج عنػػو تزييػػؼ لمػػوعى خصوصػػا اذا كانػػت
المعمومػػػات مجيولػػػة المصػػػدر .ولكػػػف كيػػػؼ تقػػػوـ ىػػػذه الوسػػػائؿ بتشػػػكيؿ الػػػوعى لػػػدى األفػػػراد
والمجتمعات بعد أف كانت وسائؿ اإلعالـ التقميديػة مصػدر تػأثير عمػى وعػى وعقػوؿ المتمقػيف ؟
وتزايػد فػػى السػػنوات األخيػػرة إسػتخداـ شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى ق وذلػؾ لمػػا إتسػػمت بػػو مػػف
خصػػائص تواصػػمية اجتماعيػػة  ،وأبعػػاد تفاعميػػة تتخطػػى حػػدود الزم ػاف والمكػػاف  ،صػػارت اليػػوـ
قادرة عمى رسـ الرؤى فى عقػوؿ األفػراد ،واقنػاعيـ باأليػديولوجيات التػى تتضػمنيا  ،والمعػانى
المزيفو التػى تحمميػا  .وجػاء اإلحسػاس بالمشػكمة  ،مػف خػالؿ العديػد مػف المعطيػات منيػا أف
شبكات التواصؿ اإلجتماعى تعمؿ عمى :
-

بناء وقع مفرؾ إفتراضى وفؽ آليات إقناعية تكرس ثقافة التبرير والتبعية واإلستسالـ .

-

إختراؽ عقوؿ الشباب بالتأثير عمييـ عاطفيا و فكريا مػف خػالؿ خطػاب إعالمػى يغيػب عنػو
الرقابة ويشجع عمى العنؼ واإلغتراب واإل نسالخ عف ىوية المجتمع بقيمو وعاداتو .

-

تبنييا أفكار ومفاىيـ مغموطة تساىـ فى تزييؼ الوعى .
وذلػػػؾ تحػػػت شػػػعارات عػػػدة أبرزىػػػا :دعػػػو يغػػػرد ..دعػػػو يمر،ىكػػػذا إنتشػػػرت اتجاىػػػات تضػػػميؿ

وتزييؼ الوعى  ،فإذا كانت الحروب تستيدؼ بأسمحتيا الفتاكة البناء الجسدى لل نسػاف  ،فػاف
ىنػػاؾ حروبػػا مسػػتترة تسػػتيدؼ البنػػاء الفكػػرى والعقمػػى لل نسػػاف  ،إنيػػا حػػروب تزييػػؼ الػػوعى
اإل نسػػانى  ،التػػى تعتبػػر مػػف أىػػـ الوسػػائؿ التػػى تسػػتخدميا األيػػديولوجيات المييمنػػة لتحقيػػؽ
األىداؼ والخطط بعيدة المدى فى العصر الحديث ،حيث مواقع التشػبيؾ اإلجتمػاعى التػى تػروج
األفكػػػار والمعمومػػػات المغموطػػػة عمػػػى جميػػػور واسػػػع حػػػوؿ العػػػالـ وذلػػػؾ وفػػػؽ واقػػػع إفتراضػػػى
مغػػػاير فػػػى احيػػػاف كثيػػػرة عػػػف الواقػػػع الحقيقػػػى .وىػػػو مػػػا يسػػػتمزـ إعػػػادة النظػػػر فػػػى "التربيػػػة
الميدياتيكية" التى تقوـ عمى تربية العقمية الناقدة  ،تػزرع الػوعى لػدى أفػراد المجتمػع  ،وتمػدىـ
بميارات التفاعؿ والتواصؿ مع معطيات الزمف اإلعالمى (الميدياتيكى) .
وىنا تفرض عمينا طبيعة الدراسة اإلجابة عف عدة تساؤالت تنطمؽ منيا مشكمة البحث:
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 -0ما فمسفة وأىداؼ شبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى بوجػو عػاـ و صػفحات الفػيس بػوؾ بوجػو
خاص ؟ وكيؼ تسيـ فى تشكيؿ الوعى ؟
 -،مػػا اآلليػػات التػػى تحػػتكـ الييػػا شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى لمتػػأثير عمػػى وعػػى المتمقػػى
ومداعبة خيالو لتصبح بذلؾ سالحا ذو حديف مف حيث صناعة الوعى ؟
 -1كيؼ إستطاعت شبكات التواصؿ صناعة واقع مزيؼ يغذى الوىـ اإلجتماعى لػدى المتمقػى
؟
 -4كيؼ يمكف تحرير وعى المتمقى مف أيديولوجيا اإلعالـ الجديد؟

هدف اهدراسة
ىػػدفت الدراسػػة الحاليػػة إلقػػاء الضػػوء عمػػى معركػػة الػػوعى  -المعركػػة المسػػكوت عنيػػا -ولعميػػا
الحاسػػمة فػػى صػػناعة اإل نسػػاف المعاصػػر ،مػػع إلقػػاء الضػػوء عمػػى وسػػائؿ وأسػػاليب تزييػػؼ ىػػذا
الوعى مف خالؿ أحد تقنيات اإل تصاؿ الجديدة وىى شبكات التواصؿ اإلجتماعى  ،واإلسػياـ فػى
تفعيميا لخمؽ وعى حقيقى فاعؿ لنيضة المجتمع .

أهٌية اهدراسة
 -0تكتسػػب الدراسػػة أىميتيػػا مػػف أىميػػة شػػبكات التواصػػؿ اإلجتم ػاعى  ،و مػػدى قػػدرتيا عمػػى
ووعػييـ

التأثيرعمى اتجاىات الرأى العاـ وصناعة القرار وتوجيات األفراد وادراكيػـ
بقضايا مجتمعيـ .

 -،تعكػػس ىػػذه الدراسػػة آراء ش ػرائح اجتماعيػػة مختمفػػة تسػػتخدـ شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى
وتمتمؾ مف الوعى لما يثارعبر ىذه الشبكات مف قضايا وأنشطة ودعػوات  ،وأكثػر تفػاعال
مع مضاميف ىذه الشبكات بفاعمية .
 -1تػػػوفر ىػػػذه الدراسػػػة رؤيػػػة عمميػػػة موضػػػوعية  ،لموقػػػوؼ عمػػػى الػػػدور المػػػزدوج لشػػػبكات
التواصؿ اإلجتماعى فى صناعة الوعى ق لكونيا سالحا ذو حديف فى ىذا اإلطار .
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ًنوج اهدراسة وأدواتوا
-

لما كانت طبيعة الدراسة ىى التػى تفػرض منيجيػة معينػة  ،فػإف الدراسػة الحاليػة إعتمػدت
عمى المنيج الوصػفى التحميمػى  ،وىػو مػنيج يقػوـ عمػى تحديػد خصػائص الظػاىرة ووصػؼ
طبيعتيػػا ونوعيػػة العالقػػة بػػيف متغيراتيػػا واسػػتقراء حقيقتيػػا عمػػى أرض الواقػػع  .والمػػنيج
الوصػػفى " يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا ىػػى فػػى الواقػػع  ،ييػػتـ بوصػػفيا وصػػفا دقيقػػا
ويعبر عنيا كيفيا أو كميا  ،فػالتعبير الكيفػى يصػؼ لنػا الظػاىرة ويوضػح خصائصػيا  ،أمػا
التعبيرالكمػػػػى فيعطييػػػػا وصػػػػفا رقميػػػػا يوضػػػػح مقػػػػدار ىػػػػذه الظػػػػاىرة أو درجػػػػة إرتباطيػػػػا
مع الظواىر األخرى (عبد الحميد . )014 ،0333 ،

-

كمػػػا إسػػػتعانت الدراسػػػة بػػػأداة تحميػػػؿ المضػػػموف  ،وىػػػى إحػػػدى أدوات الدراسػػػة التحميميػػػة
لمناسػػػبتيا لموضػػػوع الدراسػػػة مػػػف حيػػػث وصػػػؼ الواقػػػع وتشخيصػػػو  ،ووحػػػدات تحميػػػؿ
المضػػػموف ىػػػى الشػػػك الػػػذى يمكػػػف عػػػده أوحسػػػابو واقعيػػػا وىػػػى أصغرعنصػػػر فػػػى تحميػػػؿ
المحتػػوى ،وكممػػا كانػػت وحػػدة التحميػػؿ سػػيمة ومحػػددة كممػػا أدى ذلػػؾ الػػى سػػيولة الترميػػز
وثبات الدراسة (مكاوى  . )،، ،033، ،ومرت استمارة تحميؿ المضموف بعدة مراحؿ :
 صياغة الصورة المبدئية .
 عرض الصورة المبدئية للستمارة عمى المحكميف. ،
 التحقؽ مف ثبات اإلستمارة .
 اعداد اإلستمارة فى شكميا النيائى. 1
 تطبيؽ اإلستمارة عمى صفحات الفيس بوؾ – موضع التحميؿ .

 2اوظر ملحق رقم ( )1أسماء السادة المحكميه إلستمارة تحليل المضمون.
 3اوظر الملحق رقم ( )2الصورة الىهائية إلستمارة تحليل المضمون
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عينة اهدراسة
وقػػع اإلختيػػار عمػػى صػػفحات ( التربيػػة الذكيػػة  ،واعػػى  ،مشػػروعنا  .بالعقػػؿ نبػػدأ  ،أفكػػار
تغيػػر حياتػػؾ  ،أفكػػار ضػػد الرصػػاص ) وفػػؽ دراسػػة مسػػحية قامػػت بيػػا الباحثػػة ألكثػػر صػػفحات
َ

الفػػيس بػػوؾ إنتشػػا ار ومتابعػػة  ،وىػػى فػػى ذات الوقػػت تتوافػػؽ أىػػدافيا مػػع اليػػدؼ م ػف الدراسػػة
الحالية وىو الى أى مػدى تسػاىـ شػبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى – السػيما موقػع الفػيس بػوؾ –
فى صناعة الوعى  ،وذلؾ مف خالؿ تحميؿ مضموف تمؾ الصفحات .

ًصطوحات اهدراسة
 -0اهوووع  ،تنػػاوؿ معظػػـ الفالسػػفة والمفكػػريف وعممػػاء اإلجتمػػاع ىػػذا المفيػػوـ مػػف خػػالؿ
وجيػات نظػػر مختمفػة تػأث ار باألفكػػار ،والمعتقػػدات السػائدة فػػى عصػػرىـ ق ممػا أدى الػػى ظيػػور
اتجاىات وآراء متباينة إزاء ىذا المفيوـ .
ويؤكد معظـ الفالسفة أف الػوعى يعنػى" إدراؾ النػاس وتصػوراتيـ لمعػالـ الموضػوعى المحػيط ،
ويشػير الػػى مجمػؿ األفكػػار والمعػارؼ  ،والثقافػػة التػى يقػػوـ بيػا اإل نسػػاف  ،والتػى تجعمػػو يمتمػػؾ
أسموبا معينا  ،كما يشير الى اإلستجابات التى يقوـ بيا اإل نساف إزاء موقؼ معػيف " ( فتحػى ،
 . )11 ،032،ويشػػير البػػوىى " أف الػػػوعى يحػػوى بصػػػفة عامػػة بعػػػديف أحػػدىما أيػػػديولوجى
يرتبط بتشخيص قضايا المجتمع ومشكالتو  ،وطرح أساليب تناوليا واتجاىػات ىػذه األسػاليب ،
وأمػػا البعػػد الثػػانى فيػػرتبط بالتجربػػة اليوميػػة والتاريخيػػة لمفػػرد ولمطبقػػة ولممجتمػػع مػػف خػػالؿ مػػا
تعكسػػػو القػػػيـ والتقاليػػػد ونمػػػط التنشػػػئة اإلجتماعيػػػة والسياسػػػية وأسػػػاليب الضػػػبط اإلجتمػػػاعى
السائدة فى المجتمػع (البػوىى . )31 ،033،،والػوعى وفقػا لمدراسػة الحاليػة ىػو " إدراؾ الفػرد
لمواقػػع اإلجتمػػاعى  ،إدراكػػا مسػػتمدا مػػف قػػيـ وثقافػػة ىػػذا الواقػػع التػػى تػػنعكس عمػػى اتجاىاتػػو
وسػػموكياتو وقناعاتػػو مػػف خػػالؿ إعمػػاؿ العقػػؿ والنقػػد لمػػا يحصػػؿ عميػػو مػػف معػػارؼ وأفكػػار مػػف
مصػػادر متعػػددة)  .فػػالوعى إذف ىػػو"أداة العقػػؿ إلدراؾ الحقػػائؽ والمتغي ػرات  ،ونقطػػة البػػدء فػػى
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عمميػػة الفيػػـ والتفسػػير والرصػػد التػػى تسػػبؽ إمػػتالؾ القػػدرة عمػػى إحػػداث التغييػػر أو مجابيػػة
المشكالت ".

 -،اهوو ً اإلعالًوو

امليووودياتيل )  ،لمػػزمف تسػػػميات مختمفػػػة ومفػػػاىيـ متباينػػػة  ،اعتبرتػػػو

الفيزيػػاء مػػادة قابمػػة لمقيػػاس  ،وآليتػػو بعػػض الػػديانات فنظػػرت اليػػو نظػػرة روحانيػػة ق فيػػو
موضع إىتماـ المفكريف والفالسفة عمى كافة األصعدة والمستويات .
واننا نعػيش اليػوـ منظومػة جديػدة نصػنع مػف خالليػا زمنػا جديػدا ىػو زمػف الوسػائط اإلعالميػة
واإل تصػػػالية  ،وىػػػو مػػػايمكف تسػػػميتو بػػػالزمف الميػػػدياتيكى ويعنػػػى " الػػػزمف الػػػذى نحققػػػو فػػػى
صالتنا المستمرة مع وسائؿ اإلعالـ واإل تصاؿ بوصفنا أفرادا إجتماعييف واليعد أف يكوف زمنػا
وسائطيا إلعتمادنا  ،فى اإل نتاج والتفكير والتواصؿ والتفاعؿ عمى وسائؿ اإلعػالـ واإل تصػاالت
التقنيػػة " .والػػزمف الميػػدياتيكى ىػػو " الػػزمف الػػذى يحتضػػف ميػػوؿ األف ػراد واتجاىػػاتيـ بوصػػفيـ
متابعيف ،مستيمكيف ،ومنتجيف لمصناعات اإلعالمية المتدفقة بأقدار لـ يشػيدىا تػاريخ صػناعة
المضػاميف"( الحيػدرى  . )،03-،00 ،،663 ،وأمػػاـ ىػذا اإلعتبػار ،ينػػتج كػؿ مجتمػع تمثمػػو
لمزمف مف خالؿ مختمؼ األنشطة التى يقوـ بيا  ،فى المقابؿ كؿ مجتمع تقوده منظومة القػيـ
الميدياتيكيػػة الػػى بنػػاء تمثمػػو لمػػزمف .واذا أردنػػا أف نفيػػـ طبػػائع مجتمػػع مػػا ،ينبغػػى أف نػػدرس
أنشطتو فى الزمف الذى يعيشو ( أى ما مدى صمة المجتمع بوسائط عصره ).
 -1شبلات اهتواصى اإلجتٌاع ،ىى " مواقع تصنؼ ضمف مواقػع الجيػؿ الثػانى لمويػب ( ويػب
 ، )،,6وتسمى مواقع الشبكات اإلجتماعيػة  ،تقػوـ عمػى المسػتخدميف بالدرجػة األولػى واتاحػة
التواصػػؿ بيػػنيـ س ػواء كػػانوا أصػػدقاء تعػػرفيـ عمػػى أرض الواقػػع أو أصػػدقاءعرفتيـ فػػى العػػالـ
اإلفتراضػػى ( ويكيببػػديا الموسػػوعة الحػػرة . )،600 ،و الشػػبكات اإلجتماعيػػة وفػػؽ الدراسػػة
الحاليػػػة ىػػػى " تجمعػػػات اجتماعيػػػة تشػػػكمت مػػػف أمػػػاكف متفرقػػػة فػػػى أنحػػػاء العػػػالـ يتقػػػاربوف
ويتواصػػموف فيمػػابينيـ عبرشاشػػات الكمبيػػوتر والبريػػد اإل لكترونػػى  ،ويتبػػادلوف المعػػارؼ فيمػػا
بينيـ ويكونوف صداقات  ،يجمع بيف ىؤالء األفراد اىتماـ مشترؾ ويحػدث بيػنيـ مػا يحػدث فػى
عػالـ الواقػع مػػف تفػاعالت اجتماعيػػة  ،ليسػت عػػف قػرب  ،وتػػتـ عبرآليػة اتصػػالية ىػى اإل نترنػػت
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الػػذى سػػاىـ بػػدوره فػػى تشػػكيؿ المجتمػػع اإلفتراضػػى  ،وىػػو ذلػػؾ المجتمػػع الػػذى يشػػمؿ كافػػة
الجماعات المتشكمة عبر مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعى" .

اهدراسات اهسابكة
تناولت الدراسات السابقة األثر الفاعؿ لشبكات التواصؿ اإلجتمػاعى فػى تشػكيؿ الػوعى
بأشكالو المختمفة  ،وأوضحت المردود الميـ الذى يتػأتى لمسػتخدمى تمػؾ الشػبكات وذلػؾ وفقػا
ألىداؼ استخداميا ونوعية العوائد وراء ىػذا اإلسػتخداـ  .وىنػاؾ العديػد مػف الدراسػات فػى ىػذا
الشػػأف لػػـ يتسػػػع المجػػاؿ لػػػذكرىا ومنيػػا عمػػػى سػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػر :دراسػػػة حنػػاف جنيػػػد
( )،661والتى ىدفت الػى التعػرؼ عمػى مػدى إعتمػاد طػالب الجامعػة عمػى اإل تصػاؿ التفػاعمى
مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة اإل نترنػػػت كمصػػػادر أوليػػػة لممعمومػػػات  ،وأثػػػره عمػػػى مػػػدى وعػػػييـ السياسػػػى
ومشػػػاركتيـ السياسية،وخمصػػػت الػػػى عػػػدد مػػػف النتػػػائج أىميػػػا  :تأثيراإل نترنػػػت عمػػػى أسػػػاليب
المشاركة السياسية لطػالب الجامعات،واحتمػت المواقػع اإلخباريػة المرتبػة األولػى بػيف تفضػيالت
المواقػػػع اإل لكترونيػػػة التػػػى يفضػػػؿ طػػػالب الجامعػػػات التعػػػرض ليػػػا  .أمػػػا دراسػػػة المصػػػيمحى
( )،60،تناولػػت دور الفيسػػبوؾ فػػى تعزيػػز رأس المػػاؿ اإلجتمػػاعى فػػى مصػػر  ،ورغػػـ حداثػػة
الفػػيس بػػوؾ فػػى المجتمػػع المصػػرى  ،إال أف نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة التػػى طبقػػت عمػػى عينػػة
عشوائية قدرىا ( )101مف مختمػؼ المسػتويات اإلجتماعيػة والعمريػة والتعميميػة  ،كشػفت عػف
دور واضح وممموس لمفيسبوؾ فى تطوير التفػاعالت اإلجتماعيػة التػى تقػوـ عمػى قػيـ التعػاوف
والثقة بما يتيح بناء رأس الماؿ اإلجتماعى ليس فقط فى صػورتو اإلفتراضػية بػؿ يمػارس دوره
فػػى دعػػـ العالقػػات غيرالتقميديػػة  ،ويجعػػؿ األف ػراد أكثػػر انخراطػػا فػػى عػػالميـ المحمػػى والعػػالمى.
وتأتى دراسة أسماء سميـ (  )،602إل لقاء الضوء عمػى دور شػبكات التواصػؿ االجتمػاعى فػى
تنميػػة الػػوعى السياسػػى لػػدى طمبػػة جامعػػة أسػػيوط  .وتػػـ التطبيػػؽ عمػػى عينػػة قواميػػا ( )43،
طالبػػا وطالبػػػة لتوضػػػيج مػػػدى إىتمػػػاميـ بقػػػراءة الموضػػػوعات السياسػػػية فػػػى مختمػػػؼ شػػػبكات
التواصؿ اإلجتماعى  ،وأىـ الفعاليات السياسية التى شاركت فييا عينة الدراسػة مػف خػالؿ تمػؾ
الشبكات مع عرض مقترحات عينة الدراسة لتطوير دور شبكات التواصؿ اإلجتماعى فػى تنميػة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 423 -

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

الػػوعى السياسػػى لػػدى طمبػػة الجامعػػة  ،وتوصػػمت الػػى عػػدة نتػػائج أبرزىػػا أف %16مػػف عينػػة
الدراسة ييتموف بقراءة الموضػوعات السياسػية فػى مختمػؼ شػبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى  .أمػا
دراسػػػة عميػػػاء كامػػػؿ (  )،602فيػػػدفت الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى انتشػػػار مواقػػػع التواصػػػؿ
اإلجتماعى فى أوساط أفػراد العينػة ودرجػة التفاعػؿ عمػى ىػذه المواقػع  ،وتوصػمت الػى أف ليػا
دو ار فى تنمية الوعى اإلجتماعى  ،وأنيا عامؿ ميػـ فػى تييئػة التغييػرعف طريػؽ تكػويف الػوعى
فى نظرة الشباب الى المجتمػع والعػالـ  ،وأنيػا أصػبحت مصػد ار ميمػا يمكػف اإلعتمػاد عميػو فػى
تكويف اآلراء تجاه بعض القضايا والموضػوعات أكثػر مػف الوسػائؿ التقميديػة األخػرى  ،ومسػايرة
مواقػػع التواصػػؿ اإلجتمػاعى لمتطػػورات الحاصػػمة مػػف أخبػػار وأحػػداث سياسػػية  .و دراسػػة طػػنش
( ، )،600وىػى دراسػػة ميدانيػػة اسػتخدـ فييػػا المػػنيج الوصػػفى  ،لقيػاس حجػػـ تعػػرض العينػػة
لموقع الفيس بوؾ والقضايا التى تفضؿ العينة التفاعؿ معيا ومدى إسػياميا فػى تكػويف الػوعى
اإلجتماعى لدييـ  ،تـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية مػف طػالب اإلعػالـ التربػوى بكميػات التربيػة
النوعيػػػػػة بجامعػػػػػات القػػػػػاىرة وعػػػػػيف شػػػػػمس والزقػػػػػازيؽ .وتوصػػػػػمت الػػػػػى أف الفػػػػػيس بػػػػػوؾ
األكثراسػػتخداما بػػيف أف ػراد العينػػة  ،وأنػػو يسػػاىـ فػػى زيػػادة الػػوعى اإلجتمػػاعى لػػدييـ مقارنػػة
بوسائؿ اإلعالـ التقميدية.
وتوجػػد العديػػد مػػف الدراسػػات األجنبيػػة أبرزىػػا :دراسػػة (Jonson,C.Heeter , 63
 ،)20وىى دراسة ميدانية استخدـ فييا المػنيج الوصػفى باإلسػتعانة باإلسػتبياف وتطبيقػة عمػى
عينة ( )112مفردة  ،وتوصمت الى انخفاض الوعى اإلجتماعى لدى الطمبة قميمى اإلقباؿ عمػى
البػػػرامج اإلجتماعيػػػة التػػػى تقػػػدميا وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد  ،وعػػػدـ اقتنػػػاعيـ بكفايػػػة البػػػرامج
اإلجتماعية التى تستقطب الشباب فضال عف انخفػاض نسػبة اإلطػالع عمػى الموضػوعات التػى
تنمى ىذا الجانب سواء بالجوانػب المسػموعة أو المقػروءة  .ودراسػة )،)Ruohan,Li 2015
ى ػدفت الػػى رصػػد كيفيػػة تقيػػيـ مصػػداقية المعمومػػات عمػػى منصػػات وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلجتماعيػػة
والعوامػػؿ المػػؤثرة عمييػػا  ،وتػػـ التطبيػػؽ عمػػى عينػػة قواميػػا (  )012مبحوثػػا مػػف مسػػتخدمى
الفيسػػبوؾ ،وتوصػػمت الػػى وجػػود عالقػػة ارتبػػاط دالػػة احصػػائيا بػػيف كػػؿ مػػف مسػػتوى تفاعػػؿ
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المتصػػفحيف ومسػػتوى إعتمػػادىـ عمػػى مواقػػع التواصػػؿ اإلجتمػػاعى وبػػيف تقيػػيميـ لمصػػداقية
المعمومػات عبػر تمػؾ المواقػع .أمػا دراسػة ) (thomas J.and Barbara k .2015ىػدفت
الى مقارنة تصػورات الجميػور لمصػداقية المعمومػات السياسػية الموجػودة عمػى وسػائؿ اإلعػالـ
اإلجتماعية ( المدونات اإل لكترونية  ،الفيسبوؾ  ،تويتر ) بمصداقية وسائؿ اإلعػالـ التقميديػة ،
وشػػممت بػػث األخبػػار التميفزيونيػػة بكػػؿ مػػف قن ػوات  ، )CNN, FoxNewsوطبقػػت الدراسػػة
الميدانية بوضع رابط للستطالع عمى موقع (  )Mturkوبمغ عػدد المبحػوثيف  0،01مبحوثػا.
وجاءت نتائج الدراسة أف المدونات اإل لكترونية تحتؿ المرتبة األولى بيف وسائؿ اإلعػالـ الجديػد
األكثػػر مصػػداقية  ،تالىػػا الفيسػػبوؾ ثػػـ موقػػع ت ػويتر  .كمػػا أشػػارت الدراسػػة الػػى أف اسػػتخداـ
المبحػػوثيف لشػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى فػػى الحصػػوؿ عمػػى األخبػػار السياسػػية جػػاءت نتيجػػة
ضػعؼ الثقػة فػى وسػائؿ اإلعػالـ التقميديػة وتحيزاتيػا  .و تػأتى دراسػة (Go, Eun ,et al ,
) 2016لمكشؼ عف العالقة بيف دوافع مستخدمى شبكة اإل نترنت ومصداقية المعمومػات لػدييـ
ومػػدى ثقػػتيـ بالمؤسسسػػات الصػػحفية  .وقػػد توصػػمت الدراسػػة الػػى وجػػود عالقػػة ارتبػػاط قويػػة
بػػػيف دوافػػػع الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات  ،المنفعػػػة اإلجتماعيػػػة  ،والترفيػػػة  ،واسػػػتخداـ شػػػبكة
اإل نترنػػػػت عمػػػػى نطػػػػاؽ كػػػػؿ البوابػػػػات اإل لكترونيػػػػة  ،والمواقػػػػع اإلخباريػػػػة  ،ومواقػػػػع الشػػػػبكات
اإلجتماعيػػػػة  ،كمػػػػا وجػػػػدت الدراسػػػػة أف األشػػػػخاص الػػػػذيف يسػػػػتخدموف المواقػػػػع اإل لكترونيػػػػة
اإلخباريػػة يصػػنفوف المعمومػػات بيػػا عمػػى أنيػػا األكثرمصػػداقية  ،وأف دوافػػع اسػػتخداـ شػػبكات
التواصؿ اإلجتماعى لـ تقتصرعمى الترفيػة فقػط  ،بػؿ الحصػوؿ عمػى المعمومػات واألخبػار وبنػاء
العالقات اإلجتماعية .
وانطالقػػا مػػف أى بحػػث عممػػى فػػى أى مجػػاؿ ىػػو عمميػػة تراكميػػة  ،ومػػف ثػػـ تػػأتى أوجػػو
اإلستفادة العممية مف الدراسػات السػابقة التػى سػبؽ ذكرىػا والتػى لػـ يتسػع المجػاؿ لػذكرىا فيمػا
يمى :
 -0دعمت الدراسات السابقة إحساس الباحثة بأىمية موضػوع الدراسػة الحاليػة  ،وىػو صػناعة
الوعى فى الزمف الميدياتيكى وعبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى .
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 -،تعميػػؽ فيػػـ الباحثػػة بمشػػكمة الدراسػػة ومػػدخميا النظػػرى ومفاىيميػػا المختمفػػة  ،والفرضػػيات
التى انطمقت منيا  ،وتحديد وصياغة التساؤالت وبناء إستمارة تحميؿ المضموف.
 -1فيػػـ طبيعػػة شػػبكات التواصػػؿ وخصوصػػيتيا كأحػػد آليػػات اإلعػػالـ الجديػػد  ،والتػػى أصػػبحث
بمثابة سالحا ذو حديف فى صناعة الوعى وفؽ واقع إفتراضى مفارؽ لمواقع الحقيقى

احملور األوي  :املنطوكات اهنظرية هودراسة
تنطمؽ الدراسة الحالية مف حقيقة مؤداىا أف الشبكات اإلجتماعية تعبػر عػف مرحمػة مػف مراحػؿ
الػػػوعى اإل نسػػػانى ،وأنيػػػا باتػػػت تشػػػكؿ واقعػػػاً اجتماعيػػػاً لػػػو مػػػردوده عمػػػى الكيانػػػات السياسػػػية
واإلجتماعيػػة  .ولقػػد ولػػدت فكػػرة التنظيػػر لمشػػبكات اإلجتماعيػػة مػػف رحػػـ عمػػـ اإلجتمػػاع  ،فمقػػد
تبنى التنظيػر اإلجتمػاعى أطػر تحميميػة كتمػؾ المرتبطػة بػرأس المػاؿ اإلجتمػاعى كمػردود لدراسػة
فاعمية الشبكات اإلجتماعية  .وتنطمؽ الدراسة مف النظريات التالية :
 - 1نظرية اهصبلة اإلجتٌاعيوة ،وتنطمػؽ مػف حقيقػة مؤداىػا أف البنػاء الشػبكى يمثػؿ مجموعػة
مػػػف الحػػػزـ اإلجتماعيػػػػة التػػػى تتمثػػػؿ فػػػػى األفػػػراد والجماعػػػات أو كيانػػػػات مثػػػؿ الشػػػػركات
والمؤسسػػػات ،وتعتمػػػد ىػػػذه الفرضػػػية عػػػدـ التػػػداخؿ بػػػيف عناصػػػر البنػػػاء الشػػػبكى ،فالبنػػػاء
الشػػبكى لػػيس متفاعػػؿ كمػػو كمػػا فػػى الفرضػػيات المرتبطػػة بالبنػػاء اإلجتمػػاعى فػػى التنظيػػر
التقميدى  .فالتفاعؿ اإلجتماعى فى المستوى اإلفتراضى يػتـ بػيف األفػراد بعضػيـ الػبعض أو
الجماعات واألفراد  ،وقد ييمؿ األفراد أو الجماعات تفاعالت مع أفػراد آخػريف داخػؿ الشػبكة
 .وقػػد يصػػؿ األمػػر الػػى غيػػاب التفاعػػؿ لػػدى بعػػض األف ػراد داخػػؿ الشػػبكة  ،ويسػػمى ى ػؤالء
باألفراد السمبييف  .ويعتمد البناء الشبكى عمى دعػامتيف أساسػيتيف  :األ ولػى تتمثػؿ فػى قػوة
الروابط و تعنى أف الشبكات اإلجتماعية والبناء الشبكى يستمد طاقتػو مػف قػوة الػروابط بػيف
األفراد والجماعات وينتج عنيا متانة البناء..والثانية تتمثؿ فى خػواص الػروابط التػى تتنػوع
بتنوع مجاالت اإلىتماـ داخؿ البناء الشبكى ( عبد الجيد . )061 ،،602 ،
 - 2نظرية اإلعتٌاد املتبادي  ،والفرضػية األساسػية لمنظريػة "أف اإلعتمػاد المتبػادؿ يمعػب دو ار
أساسيا فى تبادؿ المعمومػات بمػا يػؤثر عمػى المعتقػدات والقػ اررات الشخصػية والجماعيػة مػع
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األخػػػذ فػػػى اإلعتبػػػار أف تشػػػكؿ اإلعتمػػػاد المتبػػػادؿ يكػػػوف بحسػػػب قػػػوة الػػػروابط بػػػيف األفػػػراد
والجماعػػػات وتتفػػػاوت قػػػوة الػػػروابط بالػػػدوافع المختمفػػػة إلسػػػتخداـ الشػػػبكات اإلجتماعيػػػة ،
فالػػػدوافع الترفيييػػػة تختمػػػؼ عػػػف الػػػدوافع اإلجتماعيػػػة التػػػى تختمػػػؼ بػػػدورىا عػػػف الػػػدوافع
السياسية  ،مع مالحظػة ديناميػة العالقػات عبرالشػبكات اإلجتماعيػة إذ أنيػا مػف الممكػف أف
تضعؼ ألنيا

مرتبطة بإىتمامات األفراد التى ربما تتياوف فى قوتيا بمػا يػؤثرعمى فاعميػة

اإلعتماد المتبادؿ (.)David.siegl,2009,0،2-0،4

- 3

نظرية رأس املاي اإلجتٌاع  ،ليس اليدؼ طرح أطروحات رأس الماؿ اإلجتماعى النظريػة

لدى منظرييا أمثاؿ بورديو وكولماف  ،ولكننا بصدد الوقوؼ عميػو كػأداة تحميميػة يمكػف مػف
خالليػػػا تفسػػػير واقػػػع الشػػػبكات اإلجتماعيػػػة ومػػػدى فاعميتيػػػا فػػػى صػػػناعة الػػػوعى  .فعمػػػى
الصعيداإلفتراضى يتأتى رأس الماؿ اإلجتماعى بنػاء عمػى شػبكة مػف اإل رتباطػات بػيف األفػراد
ووفػػؽ تفػػاعالت إفتراضػػية منتشػػرة عبراإل نترنػػت  .ويعػػد مجػػاؿ التفػػاعالت النقطػػة الجوىريػػة
والفاصمة لمحددات رأس المػاؿ اإلجتمػاعى اإلفتراضػى و الػواقعى  ،إذ أف المجػاؿ اإلفتراضػى
يتأسػػس عبػػر تفػػاعالت اإل نترنػػت التػػى تشػػكؿ آليػػة التواصػػؿ لتحقيػػؽ رأس المػاؿ اإلجتمػػاعى
اإلفتراضى وذلؾ عبر عدد مف السمات منيا ()Blanchard and Horan
أ  -االرتباط املدن اإلفرتاض  ،حيث أشار كال مػف" بالنشػرد وىػورف" فػى دراسػتيما "رأس
المػػاؿ اإلجتمػػاعى والمجتمػػع اإلفتراضػػى " الػػى أف ىنػػاؾ نػػوع مػػف اإلرتبػػاط المػػدنى بػػيف
أفراد التفاعالت فى السػياقات اإلفتراضػية  ،ويقصػدا بيػذا اإل رتبػاط التحػوالت التػى تحػدث
مف السياقات الواقعية الى السػياقات اإلفتراضػية والعكػس  .ويؤسػس اإلرتبػاط اإلفتراضػى
عمػػى عنصػػريف  :األوؿ متمثػػؿ فػػى التبػػادؿ المعمومػػاتى ،والػػذى اعتبػػره "بالنشػػرد" مػػف
المحددات التى تشكؿ رأس الماؿ اإلجتماعى فػى سػياقو اإلفتراضػى  .وىػذه الفكػرة تػرتبط
مع اإلعتماد المتبػادؿ كمقولػة لتحميػؿ الشػبكات اإلجتماعيػة  ،حيػث تطػرح أوجػو لمتبػادؿ
الفاعؿ  .ويتمثؿ العنصر الثانى فى الػدعـ اإلجتمػاعى الػذى يسػتفيد بػو الفػرد مػف خػالؿ
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امتالكػػو شػػبكة مػػف العالقػػات اإلجتماعيػػة عبػػر تفػػاعالت المجتمػػع اإلفتراضػػى يمكػػف مػػف
خالليا تحقيؽ منافع تتأرجح بيف الواقع اإلفتراضى والمجتمع الواقعى .
ب  -الجغرافيوووة رأس املووواي اإلجتٌووواع اإلفرتاضو و  ،تتحػػػدد الفرضػػػية األساسػػػية لػػػرأس المػػػاؿ
اإلجتمػػاعى فػػى سػػياقاتو الواقعيػػة عنػػد بوتنػػاـ فػػى مقولتػػو " كممػػا قمػػت تفػػاعالت الشػػبكات
اإلجتماعيػػػة الكثيفػػػة  ،كممػػػا قػػػؿ احتماليػػػة تشػػػكيؿ رأس المػػػاؿ اإلجتمػػػاعى " .ويػػػربط ىػػػذا
المنظػور رأس المػػاؿ بسػياقاتو الواقعيػػة بالطػابع الجغرافػػى واإلطػارالفيزيقى فػػى التفاعػػؿ.إالأف
اإل نترنػت يسػاىـ فػى تشػكالت جديػدة وشػبكات اجتماعيػة كثيفػة كمػا يطمػؽ عمييػا بالنشػػرد.
وفى ضوء ذلػؾ  ،فػإف احتماليػة تشػكؿ رأس المػاؿ اإلجتمػاعى فػى المجتمػع اإلفتراضػى أمػر
يسير ق وذلؾ ألف تفاعالت سياقاتو التػتـ فػى اطػار شػبكة واحػدة مػف العالقػات ولكػف ىنػاؾ
شبكات كثيفة مف التفاعالت يمكػف اإلسػتفادة منيػا فػى تحقيػؽ فوائػد شػتى  ،مػع األخػذ فػى
االعتبػػارأف العالقػػات الشػػبكية التػػى يمكػػف أف تسػػيـ فػػى خمػػؽ رأس المػػاؿ اإلجتمػػاعى فػػى
سياقاتو اإلفتراضية ترتبط بإىتمامات المتفاعميف .
وبناء عمى ذلؾ نستطيع صياغة إطػار تفسػيرى يوضػح دورشػبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى فػى
صناعة الوعى انطالقا مف النظريات السابقة وأخػرى لػـ يتسػع المجػاؿ لػذكرىا كنظريػة التػأثير-
الطمقة ،يدور ىذا االطار التحميمى حوؿ عدد مف القضايا التالية :
 -0عصػػر تكنولوجيػػا اإل تصػػاالت والمعمومػػات محكػػوـ بقطبػػيف مركػػزييف مػػؤثريف فػػى تشػػكؿ رأس
الماؿ اإلجتماعى ( قطب الشبكة اإلجتماعية  ،وقطب الذات الفاعمة ).
 -،كمما قمت تفاعالت الشبكات اإلجتماعية الكثيفة  ،قمت تبعا لذلؾ إحتمالية تشػكؿ رأس المػاؿ
اإلجتماعى ( الذات الفاعمة ) .
 -1العالقػػات عبػػر الشػػبكات اإلجتماعيػػة لمتواصػػؿ (ديناميػػة) ،إذ أنيػػا مػػف الممكػػف أف تضػػعؼ
إل رتباطيا بإىتمامات األفرد مما يؤثر عمى فاعمية اإلعتماد المتبادؿ .
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 -4البنػػػاء الشػػػبكى لػػػيس متفاعػػػؿ كمػػػو كمػػػا فػػػى الفرضػػػيات المرتبطػػػة بالبنػػػاء اإلجتمػػػاعى فػػػى
التنظير التقميػدى  ،فقػد يصػؿ األمػر الػى غيػاب التفاعػؿ لػدى بعػض األفػراد داخػؿ الشػبكة ،
ويسمى ىؤالء باألفراد السمبييف .
 -2اليمكػػػف تحميػػػؿ أدوار الشػػػبكات اإلجتماعيػػػة لمتواصػػػؿ عبػػػر شػػػبكة اإل نترنػػػت بمعػػػزؿ عػػػف
(الفاعميف) الذيف يمتمكونيا واأليديولوجيات التى تتبناىا .
 -0عالـ التكنولوجيا الرقمية سالحا ذو حديف ق وذلؾ لكونو يشكؿ وسيمة لمتحرروالييمنة.
 -1تجمػػػت معطيػػػات عصػػػر تكنولوجيػػػا اإل تصػػػاالت والمعمومػػػات فػػػى المػػػرور مػػػف (المعمومػػػة )
الػػػػى (األثػػػػر) وأخيػػػػ ار الػػػػى (المعطيػػػػات  -التبػػػػادؿ المعمومػػػػاتى ) .ممػػػػا حػػػػتـ عمػػػػى األفػػػػراد
التفكير مف جديد فى المبادئ والقواعد والعادات ( الدعـ اإلجتماعى ) .
 -2أسػػيمت تمػػؾ التقنيػػات الجديػػدة فػػى إب ارزأنمػػاط جديػػدة لمحيػػاة فػػى المجتمػػع  ،كمػػا أعػػادت
بناء شخصيتنا بفضؿ األشكاؿ الجديدة لمحضور والمشاىدة والتفاعؿ والتواصؿ .
 -3فرضت تمؾ التقنيات تحوال جذريا فػى عالقتنػا بالمجػاؿ والػزمف  ،ووعينػا القػائـ عمػى الفيػـ
واإلدراؾ لما يدور فى العالـ المحيط بنا محميا وعالميا .

احملور اهجان  :اهوع واهوع اه ائف – ًكاربة نظرية
أوالً  -اهوع – املاهية واألهٌية
الػػوعى ىوعمميػػة معقػػدة تتػػداخؿ فييػػا جميػػع العمميػػات العقميػػة التػػى يسػػتخدميا اإل نسػػاف
لمحصوؿ عمى المعرفة ( كػالتفكير ،والتػذكر  ،والتخيػؿ  ،واإلسػتيعاب  ،والحفػظ واإلسػترجاع ،
واإلسػػتدالؿ والتعمػػيـ والحكػػـ ) ،كػػؿ ىػػذه العمميػػات تػػؤدى الػػى وعػػى اإل نسػػاف لذاتػػو ولقدراتػػو ،
ومػػايحيط حولػػو وعيػاً مباشػ ارً .غيػػر أف الػػوعى لػػيس عمميػػة سػػمبية فػػى اإلسػػتقباؿ فقػػط ق ألف
العقػػؿ اإلانسػػانى الفاعػػؿ يسػػتوعب ويضػػيؼ ويحػػذؼ ويػػنظـ ويػػؤوؿ مايتػػأثر بػػو مػػف مواضػػيع
مدركو  ،ثـ يستخدميا فى المكػاف والزمػاف بأسػموب إبػداعى (ناصػر  . )2-1 ،،664 ،وىػذا
يعطػػى مؤش ػ ارً إل رتبػػاط الػػوعى كعمميػػة أساسػػية باإلبػػداع كقػػدرة إنسػػانية فاعمػػة ،بيػػا يسػػتطيع
اإل نسػػػاف تغييػػػر واقعػػػو .وفسػػػيولوجيا  ،الػػػوعى يعنػػػى اليقظػػػة واإلدراؾ  .واليقظػػػة تتمثػػػؿ فػػػى
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مجموعػة مػف التغيػرات السػموكية يمكػػف تتبعيػا عنػدما يػػنيض الشػخص مػػف النػوـ أو اإل نتقػػاؿ
الى حالة اليقظة (تريفؿ  . )030-020 ،،660 ،وفمسفيا  ،وضػع جػوف لػوؾ أوؿ تعريػؼ
منيجػػى لمػػوعى ىػػو " إدراؾ لمػػا يخطػػر بعقػػؿ إنسػػاف مػػا " ولػػـ يشػػير الػػى أى عمميػػات معينػػة
تػؤدى اليػػو (مػػاثيور  . )10-16 ، ،660 ،وفػػى العصػػر الحػػديث تػػـ تنػػاوؿ مشػػكمة الػػوعى،
مػػف قبػػؿ ديكػػارت  ،والػػذى أعطػػى أسػػبقية لعامػػؿ الػػوعى الػػذاتى فيػػرى الػػوعى بوصػػفو تػػأمالً أو
تفكيػر لمػػا يمتمكػػو العػػالـ ذاتيػاً أو داخميػاً تجػػاه موضػػوع التأمػػؿ والتفكيػػر  ،وقػػد صػػاغ ديكػػارت
وجوده كشخص واع فػى عبارتػو الشػييره " أنػا أفكػر إذف أنػا موجػود " ولكػف إذا ماقمنػا أف كػؿ
وعػػػى ىػػػو وعػػػى بشػػػك مػػػا فػػػإف ذلػػػؾ نسػػػؽ فمسػػػفى فينومينولػػػوجى ظاىريػػػاتى يغػػػاير النسػػػؽ
الػػديكارتى المرتكػػز عمػػى وعػػى الػػذات بنفسػػيا كمػػا حػػدد ديكػػارت  .لتصػػبح العالقػػة بػػيف الػػذات
والوعى متجاوزة الذات إلى وعى األشياء كما فى عبارة ىوسرؿ "أنػا أفكػر بمػا أفكػر بػو " (زايػد
 . )،0-،6 ،،663 ،ويؤسػػػس الػػػوعى عمػػػى ثالثػػػة جوانػػػب  :الجانػػػب المعرفػػػى  ،الجانػػػب
الوجدانى  ،والجانب التطبيقى ( شحاتو  . )221 ، ،603 ،وبذلؾ فالوعى ىو :
 مجموع العمميات العقمية التى يقوـ بيا الفرد إلدراؾ ذاتو وفيـ واقعو .
 منتج اجتماعى تاريخى  ،اليوجد بمعزؿ عف المجتمع الذى ينشأ فيو اإل نساف .
 انعكاسا لتفاعؿ الفرد مػع واقعػو  ،تػتحكـ فيػو عوامػؿ داخميػة تتعمػؽ باإل نسػاف نفسػو مػف
حواس وعقؿ وادراؾ  ،وأخرى خارجية كالوسط اإلجتماعى والثقافى .
 سبيؿ الفرد لمتحرر.
 اليمثؿ فى ذاتو شيئا  ،مالـ يتـ تفعيمو بتحويمو الى قوة فعمية لمتغيير .
 يرتبط بسالمة المدخالت ( كالمغة  ،الفكر ،المعرفة ) وىى فى ذاتيا مخرجات لموعى.
 يتجمى الوعى االنسانى فى صور شتى تتبايف بتبايف المجاؿ المدرؾ أو موضوع الوعى .
وبإستقراء الواقع وتتبع مسػارأيديولوجيات متعػددة نجػد أف الػوعى والػوعى الزائػؼ يػتـ
تشكيميما بنفس الخطػوات مػع اخػتالؼ المػدخالت مػف ( حقػائؽ  ،معمومػات  ،أفكػار ،معتقػدات
وقناعات  ..الخ )  ،تمؾ المراحؿ تصنؼ الى  (:ابراىيـ )،،2 ،،666 ،
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 األفكار المراد الوعى بيا  ،أو إستغالليا فى تزييؼ وعى ما .
 مدى إنتشار ىذه األفكار .
 تحويؿ تمؾ األفكار الى قيـ أو معتقدات راسخة .
 تفعيؿ تمؾ األفكار وتحويميا الى سموكيات سائدة بيف األفراد أو المجتمع المستيدؼ.
وتكمف أىمية الوعى  ،لما لو مف دور فى تكويف ثقافة الفرد وادراكػو  ،فضػال عػف تفعيػؿ
مشاركتو فى بناء المجتمع وتطويره  ،حيث أصبح تطورالمجتمػع مرىونػا بوجػود األفػراد الػواعيف
بمختمػؼ قضػػاياه اإلجتماعيػػة (فتػػوح  . ) 4 ، ،602 ،كمػػا يمثػػؿ الػػوعى إتجاىػاً إيجابيػاً يمكػػف
الفرد مف تكويف قيـ تدفعو الى المشاركة البناءة فى المجتمع  ،فبدوف الػوعى يشػعر الفػرد بأنػو
مجػػرد تػػرس صػػغير يػػدور فػػى آلػػة المجتمػػع الكبيػػر ،وسػػيفقد الفػػرد القػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف
اإلختيارات والبدائؿ  ،وسينتابو شعور بعدـ الثقة بػالنفس والسػمبية والالمبػااله والتسػميـ بمػاىو
موجػػود فػػى الواقػػع دوف تفاعػػؿ معػػو  ،واليخفػػى عمػػى أحػػد أف كػػؿ ىػػذه السػػمبيات الناتجػػة عػػف
غيػػػاب الػػػوعى ستصػػػب فػػػى النيايػػػة فػػػى تشػػػكيؿ مجتمػػػع مفكػػػؾ ضػػػعيؼ عػػػاجز عػػػف مسػػػايرة
المجتمعات األخرى (خضير . )1-0 ، ،602 ،

ثانياً ً -كوًات صناعة اهوع
إف الخطػػوة األولػػى ألى نيضػػة حضػػارية  ،تبػػدأ بػػالفكرة والمعنػػى والػػوعى  .ولكػػى تتحقػػؽ
األفكػػار عمػػى أرض الواقػػع البػػد مػػف الػػوعى بيػػا ولكػػى نعييػػا البػػد مػػف تػوافر مقومػػات الػػوعى ،
وأبرزىا :
 -0المعرفػة موضػػوع الػػوعى  ،فيػػى غػػذاء العقػػؿ وصػػانعة الػػوعى ومحركػػة الضػػمير وىػػى التػػى
تػدفعنا الػى إستكشػاؼ آفػاؽ جديػدة  ،ثػـ ىػػى التػى تجبرنػا عمػى التركيػز عمػى قيمػة العقػػؿ
وأىمية الوعى  ،فالعقؿ حيف يتحرر يبدع  ،والوعى حيف يسػتنير ينيػر (حػافظ ، ،664 ،
 . )402-404لكف شرط أف تكوف المعرفة صػانعة لمػوعى ىػى نفسػيا واعيػة خاليػة مػف
المغالطات والتناقضات .
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 -،التعميـ ،لما لو مف أىمية بالغة فى تشكيؿ وعى األفراد وتكويف شخصػيتيـ وادراكيػـ لمعػالـ
ولمعطياتو  ،وعمى الجانب اآلخر للستقاللية النسبية التى يتمتع بيا التعميـ كأحػد األبنيػة
الفوقيػػػػة فػػػػى النظػػػػاـ اإلجتمػػػػاعى ( بػػػػدراف  . )11 ،0330 ،و نوعيػػػػة التعمػػػػيـ المتػػػػاح
لممتعممػيف سػػوؼ يكػوف الفيصػػؿ فػػى تشػكيؿ وعػػى المػتعمـ  .وحتػػى يكػػوف كػؿ مػػف التربيػػة
والتعميـ صانعيف لمػوعى خاصػة فػى ظػؿ تػداعيات الثػورة المعرفيػة والتكنولوجيػة  ،البػد أف
تعى التربيػة العربيػة الغايػات األربػع التػى جػاء بيػا تقريػر اليونسػكو ،وتحققيػا عمػى أرض
الواقع وىى  :تعمـ لتعرؼ  ،تعمـ لتعمػؿ  ،تعمػـ لتكػوف  ،تعمػـ لتشػارؾ اآلخػريف وتتعػايش
معيـ ( اليونسكو . )11 ،0333 ،
 -1الحرية  ،فحرية الفكر وحرية الرأى وحرية التعبير ..الػخ ضػرورية مػف أجػؿ صػناعة وعػى
حقيقى قائـ عمى معارؼ وحقائؽ غير زائفة  .واألمر فى الحرية اليقتصر عمػى مايسػتطيع
عممو أوال يستطيع عممو بؿ أيضا ما يستطيع أوال أف يفكر فيو أو يعتقد فيو .
 -4الديمقراطيػػة  ،فيػػى حػػؽ مػػف حقػػوؽ اإل نسػػاف والتعنػػى مجػػرد إجػراء انتخابػػات منزىػػة عػػف
الخطأ وانما ىػى أيضػا كافػة اإلصػالحات التػى تكفػؿ حقػوؽ اإل نسػاف وحرياتػو األساسػية .
والوعى

بمفيوـ الديمقراطية شػرط أساسػى لمتفاعػؿ الجيػد تجػاه أنفسػنا وتجػاه المجتمػع

ككؿ  ،حيػث يعػى اإل نسػاف مالػو مػف حقػوؽ وماعميػو مػف واجبػات  ،وكػؿ ىػذا مػف شػأنو
صناعة وعى حقيقى فاعؿ .
 -2الحوار ،األداة إل لتقاء العقوؿ وتالقح األفكار مف أجؿ خروج اإل نسػاف بأفكػار واجابػات عػف
أسػػئمة تحيػػػرة وحػػؿ لمشػػػكالت تؤرقػػة  ،ممػػػا ينمػػى وعيػػػو بذاتػػو وبػػػالواقع حولػػو ( زايػػػد ،
. )12-14 ،،664
 -0اإلعالـ المستنير ،أصبحت ثػورة اإلعػالـ  ،مسػيطرة عمػى صػناعة القراروتوجيػو السياسػات
وتشكيؿ الرأى العاـ .وتكمف خطورة ىػذه الثػورة الجديػدة فػى التحػديات الفكريػة والمعرفيػة،
ممػػا يجعػػؿ الػػوعى بمضػػموف الخطػػاب اإلعالمػػى أمػ ارً فػػى غايػػة األىميػػة  .وىػػذا ينبػػو الػػى
أىمية شفافية ومصداقية الرسالة اإلعالمية  ،واطالع جميع وسائؿ اإلعػالـ بمياميػا فػى
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التثقيػػؼ والتنػػوير وغػػرس القػػيـ اإليجابيػػة الواعيػػة (حػػافظ ،مرجػػع سػػػابؽ ، )34-3، ،
(البطريؽ . )04 ، ،664 ،
 -1التفكيػػر العممػػػى ،حيػػث يػػػزود الفػػرد بػػػأدوات الػػتعمـ الػػػذاتى وامػػتالؾ الدافعيػػػة لمبحػػث عػػػف
المعرفػػة واكتسػػابيا  ،والتحػػوؿ مػػف كػػوف المػػتعمـ سػػمبى الػػى مػػتعمـ إيجػػابى ( الجينػػى ،
 . )14 ،،662وأبسػػط مػػا يقدمػػو التفكيػػر العممػػى السػػميـ التفريػػؽ بػػيف المفسػػد والمصػػمح
والقيـ اإليجابية والسمبية ق فيكوف بذلؾ الوعى محصمة لقيـ فاعمة فى المجتمع .

ثاهجاً  -اهوع واهوع اه ائف ً ًنظور سوسيوهوج
يمثػػؿ الػػوعى فػػى النظريػػة السوسػػيولوجية إشػػكالية ق حيػػث اختمفػػت األطرالنظريػػة فػػى
تعريفة وأيضاً اختمفت فى تحديد العالقة بػيف الػوعى اإلجتمػاعى والوجػود اإلجتمػاعى ومحدداتػو
الموضوعية وأى منيما أسبؽ مف اآلخر  .ويوجػد ثمػة اتجاىػاف أساسػياف فػى عمػـ اإلجتمػاع ،
نظرة كؿ إتجاه لمفيوـ الوعى إختمفت بشكؿ جذرى  ،وىى كالتالى :
 – 0اإل تجػػاه الكالسػػػيكى ( المحػػػافظ) :يػػػرى أنصػػػار ىػػذا اإل تجػػػاه أف الػػػوعى لػػػو أسػػػبقية عمػػػى
الوجػػود  ،بػػؿ ويسػػيـ فػػى تشػػكيؿ ىػػذا الواقػػع وتفسػػيره  ،ومثػػؿ ىػػذا اإل تجػػاه العديػػد مػػف
المفكريف أبرزىـ " :كونت  ،و دوركػايـ  ،و فيبػر  ،و بارسػونز"  .وكانػت أطروحػاتيـ تتعمػؽ
باإلصالح وليس التغيير  ،وتقبػؿ الواقػع بػدال مػف نقػده  ،وعمػى دعػـ التماسػؾ اإلجتمػاعى ،
حتػػى ولوكػػاف مػػف خػػالؿ التعصػػب أو الطبقيػػة أو الطائفيػػة  ،بػػدال مػػف التفكػػؾ اإلجتمػػاعى ،
وعمػػػى دعػػػـ عقائػػػد الطبقػػػة المسػػػيطرة  ،واف كػػػاف ذلػػػؾ عمػػػى حسػػػاب عقائػػػد األفػػػراد وضػػػد
مصػالحيـ  ،وعمػى الجوانػب الروحيػة بػدال مػف الجوانػب العقميػة  ،وعمػى اإلسػتقرار بػدال مػف
التغيير ( حجازى  . ) ،0 ،033، ،وبذلؾ إرتكػز ىػذا اإل تجػاه عمػى مبػادئ عػدة أبرزىػا :
اإلصػػػالح دوف التغييػػػر ،التربيػػػة واألخػػػالؽ الوسػػػيمة األساسػػػية للصػػػالح اإلجتمػػػاعى،عجز
اإل نساف عف تغيير عالمو اإلجتماعى ،وذلؾ بسػمب ممكػة النقػد عنػده  ،وجعمػو أسػير الواقػع
الذى يعيش فيو  ،وحرمانو مف إعماؿ عقمو وتصور واقع آخر مستقبمى يقيس عميػو واقعػو
األفكارإلشػػتراكية ودافػػع عػػف
ا
الحاضػػر وىػػو مػػا أكػػده "كونػػت" وأيػػده" دوركػػايـ" الػػذى ىػػاجـ
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الرأسػػمالية ومػػف ثػػـ كػػاف مفيػػوـ الػػوعى عنػػد "دوركػػايـ " مشػػوىا ألنػػو يمغػػى إردة األفػراد فػػى
التغيير  ،ويركز عمى جانب واحد ىو التأسيس لفكرة الضمير الجمعػى لضػماف عػدـ الخػروج
عمى النظاـ الرأسػمالى ( نعػيـ  . )34 ،0320 ،ومػف ثػـ فػإف أىػـ نقػد وجػو لنظريػات عمػـ
اإلجتمػػاع التقميػػدى  ،أنيػػا ليسػػت سػػوى تبريػػر أيػػديولوجى لمنظػػاـ الرأسػػمالى  ،وأنيػػا تػػدعـ
الوضع القائـ  ،بما يسيـ فى تزييؼ الوعى .
 -،اإل تجػػاه الراديكػػالى ( النقػػدى )  :وييػػدؼ الػػى إحػػداث تغييػػر جػػذرى فػػى النظػػاـ اإلجتمػػاعى
الغربػػػى واسػػػتبدالو بنظػػػاـ آخرجديػػػد ( نعػػػيـ  ،مرجػػػع سػػػابؽ  . )،42،ويعػػػد مػػػاركس األب
الروحػػى لكػػؿ ممثمػػى اإل تجػػاه الراديكػػالى  ،واعتبرأنصػػار ىػػذا االتجػػاه الػػوعى مسػػؤوؿ عػػف
تشكيؿ الواقع اإلجتماعى  ،فػى حػيف اعتبػر مػاركس أف الوجػود يسػبؽ الػوعى  ،ويسػيـ فػى
تشػػكيمو  ،وتتحػػدد خصوصػػية األفػػراد الػػى وضػػعيـ الطبقػػى المػػرتبط بمػػوقعيـ مػػف ممكيػػة
وسػػائؿ االنتػػاج (الجػػوىرى  . )،3-00 ،033، ،ودعػػـ ىػػذه الفكػػرة "جػػورج لوكػػاش" فػػى
كتابػو ( التػػاريخ والػوعى الطبقػػى )  ،حيػػث أشػارالى " أف وعػػى طبقػػة البروليتاريػا ىػػو القػػدرة
عمى إعادة اإلعتبار لمذات  ،والنضاؿ ضد الخضوع بشكؿ عاـ مف أجػؿ انقػاذ البشػرية كميػا
مػػػف التشػػػيؤ  .وأف إدارة البروليتاريػػػا الواعيػػػة تسػػػتطيع أف تحفػػػظ اإل نسػػػانية مػػػف الكارثػػػة (
لوكاش  . )03 ،032، ،وبػذلؾ يعػد الػوعى منػتج إجتمػاعى  -تػاريخى ومحصػمة لمتفاعػؿ
بيف الفرد وعالمو المادى المحيط بو .
وناؿ موضوع الوعى اىتماماً بالغاً مف قبؿ مفكرى المدرسة النقدية  ،سواء فػى جيميػا
األوؿ الذى مثمو (ىوركيايمر ،أدرنو ،ومػاركيوز )  ،والثػانى مثمػو ( ىابرمػاس  ،وأتوبيػؿ )  ،و
الثالػػث  -جيػػؿ مػػا بعػػد الحداثػػة  -و مثمػػو ( بودريػػار  ،ليوثػػار  ،وىونيػػث)  .وبػػالرغـ مػػف أف
النظريػػة النقديػػة انطمقػػت فػػى األسػػاس مػػف المقػوالت الماركسػػية فإنيػػا أضػػافت الييػػا فػػى ضػػوء
متغيرات الواقع  ،فقد اىتمت النظرية النقدية بالفاعميف ( األفراد سواء فى تفػاعميـ مػع بعضػيـ
الػػبعض  ،أو تفػػاعميـ مػػع النظػػاـ اإلجتمػػاعى والعػػالـ الخػػارجى ) ووعػػييـ لمػػا يحػػدث ليػػـ فػػى
العالـ الحػديث  ،وأكػدت أف وعػى الجمػاىير فػى النظػاـ الرأسػمالى محكػوـ بقػوى خارجيػة تتػولى
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صػػػػػػناعة وعػػػػػػييـ  ،مثػػػػػػؿ صػػػػػػناعة الثقافػػػػػػة التػػػػػػى تخػػػػػػدـ مصػػػػػػالح النظػػػػػػاـ الرأسػػػػػػمالى
) .)Ritzer,2011,287وميػػػػػػػػػػزت النظريػػػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػوعيف مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػوعى
)Horkheimer,2002 ) :
األموردراكاً ح ارً مسػتمداً مػف تجاربػو الذاتيػة
ا
 الوعى بالواقع  ،وتقصد بو قدرة العقؿ عمى إدراؾ ،ورؤيتو لممصمحة التى تحقؽ انسانيتو وحريتو ورغباتو الحقيقية .
 الػوعى الزائػػؼ  ،وتقصػد بػػو إدراؾ الفػػرد لممصػمحة مػػف خػالؿ العقػػؿ األداتػػى الػذى يتعامػػؿ مػػعاألفراد والعالقات كأدوات لتحقيؽ المصػالح التػى يػروج ليػا النظػاـ السػائد (حجػازى ،033، ،
 ، )04،-046لذلؾ ىو وعى تبريرى لو مصالح مباشرة  ،ويفتقد لمرؤية النقدية ولو تصػور
جزئى ومشوه ومغموط لمواقع المحيط ( عبدالمعطى  . )00 ،0313 ،ويتضح مف تمؾ الػرؤى
أف الوعى ىو اإلدراؾ سواء إدراؾ الفرد لنفسو أو لمجتمعو أو الواقػع الػذى يعػيش فيػو  ،وفػى
ضوء ىذا اإلدراؾ يتشكؿ الوعى ق وبذلؾ يصػبح اإلدراؾ سػابؽ عمػى الػوعى  .وكػاف اإلخػتالؼ
بػػػيف المفكػػػريف حػػػوؿ طريقػػػة تكػػػويف الػػػوعى وفقػػػا إلخػػػتالؼ مدارسػػػيـ الفكريػػػة ومنطمقػػػاتيـ
األيديولوجية  .فنحف أماـ عدة تيارات ترى أف :
 وعى الفرد يتكوف فى ضوء معتقدات وقيـ يفرضيا المجتمع  -المدرسة الوظيفية .
 وعى الفرد يتكوف وفقا لموجود اإلجتماعى مف منظور الرأسمالية .
 الوعى يتكوف وفقا لمخبرات والتجارب الذاتية واعماؿ العقؿ الناقد  -التيارالراديكالى النقدى.

رابعاً  -املنابع اهرئيسة هصناعة اهوع
يعػػد " ىػػانس مػػاجنوس" وىػػو شػػاعر وفيمسػػوؼ ألمػػانى معاصػػر أوؿ مػػف صػػؾ مصػػطمح "
صػػناعة الػػوعى " مػػف خػػالؿ إستنسػػاخ العقػػؿ البشػػرى كمنػػتج إجتمػػاعى  ،وىػػو عمميػػة يضػػطمع
بيػػا العممػػاء والمفكػػروف  ،حيػػث يعممػػوف عمػػى إمػػداد الػػوعى الجمعػػى لألمػػة بمػػا يممكونػػو مػػف
إمكانػات وأفكػار وثقافػػات ومواىػب  ،تسػػمو بػالوجود اإل نسػػانى  ،ليعػرؼ ذاتػػو ويفيػـ قضػػاياه ،
ويحدد طريقو ويستشرؼ مستقبمو نحو األفضػؿ (السػعدنى  .)،6،6 ،ويعػرؼ الػبعض صػناعة
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الوعى اإل نسانى عمى أنيا فمسػفة الصػيرورة التاريخيػة وىػى حػرب ناعمػة لمتػأثير عمػى قناعػات
األفػػػػراد وتشػػػػكيؿ وعػػػػى يناسػػػػب أىػػػػداؼ وسياسػػػػات أصػػػػحاب ىػػػػذه الحػػػػرب  ،وليػػػػذه الحػػػػرب
مصادرومقومات  ،فمصدرالوعى (فكرة)  ،أما العمؿ فيكوف عمى التقديـ والترويج ليػا ( حمػدى،
 . ) ،602وعمػى أرس ىػذه الوسػائؿ ،اإلعػالـ بكافػػة أشػكالو الػى اإل نترنػت بوسػائمو التواصػػمية
اإلجتماعية كأحد أىـ المنابع الرئيسة التى ليا تأثيرمباشر فى صناعة الوعى .
ومػػف ثػػـ أصػػبحت وسػػائؿ اإل تصػػاؿ الجمػػاىيرى التػػى تسػػتحوذ عمػػى معظػػـ وقػػت الفػػرد فػػى
المجتمع األدوات الحقيقية التػى تسػيـ فػى صػنع الػوعى وتبنػى الواقػع وفػؽ آليػات معينػة وأطػر
محددة لتحقيؽ أىداؼ مدروسػة وموضػوعة مسػبقاً فػى اطػار مػف النمطيػة والقولبػة لممحافظػة
عمػػى النظػػاـ والوضػػع الػراىف وصػػناعة وعػػى يتنػػاغـ مػػع أيديولوجيػػة األنظمػػة القائمػػة وأىػػدافيا
الفاعمػة فػى المجتمػع ( قيػراط  . )،601 ،وعمػى الػرغـ مػف أىميػػة وسػائؿ اإلعػالـ فػى تشػػكيؿ
الوعى ق فقد تعمؿ عمى تزييؼ الوعى  ،بإستخدـ الوسائؿ التالية ( شيممر)0 ،0333 ،
 -0تحريؼ الحقائؽ وتشويييا.
 -،إحالؿ األكاذيب محؿ الحقائؽ .
 -1إعطاء أحداث ال تنطوى عمى أىمية حقيقية .
 -4مزج أمور سطحية مع حقائؽ ذات أىمية .
 -2التزاـ ىذه الوسائؿ الصمت تجاه بعض األحداث  ،ترى السمطة الحاكمة أنيا التيـ
الجميور ومف المصمحة إخفاؤىا لمحفاظ عمى سيطرتيا اإلجتماعية .
 -0التضميؿ اإلعالمى وسيمة الحكاـ عندما تتوحد قوى الشعب كإرادة إجتماعية .
وفى عصر السماوات المفتوحة وتنامى تأثير شبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى  ،خمقػت إعالمػاً
عػػاب ارً لمزمػػاف والمكػػاف  ،وأسسػػت لعصرالصػػورة الموحيػػة والمعمومػػة المضػػممة والفكػػر المشػػوه (
المزيؼ)  ،مما أثر بشكؿ مباشر أوغير مباشرعمى وعينػا المعرفػى ،فػأنتج لػدينا " أفكػا ارً مضػممة
مف خالؿ إد اركاً مشوىاً  ،وفيماً سطحياً  ،وتفكي ارً بعيداً عف المنطؽ والعمـ .
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خاًساً ً -عوقات صناعة اهوع
توجد معوقات عدة تشكؿ فى ذاتيا أساليب لتزييؼ الوعى أبرزىا :
 -0التضػػميؿ وعػػدـ المصػػداقية السياسػػية واإلعالميػػة  ،فقػػد تحػػوؿ اإلعػػالـ الػػى أداة لمدعايػػة
السياسػػػية  ،واف إدعػػػت تمػػػؾ الػػػنظـ ممارسػػػة الديمقراطيػػػة  ،فتصػػػنع مػػػف اإلعػػػالـ أدواتػػػاً
لتزييؼ الوعى وتشكيؿ العقؿ وفػؽ ماتريػد دوف مسػاءلة حقيقيػة (حػافظ  ،مرجػع سػابؽ ،
. )،60
 -،التعمػػيـ كػػأداة لمييمنػػة والقيػػر ،فػػالتعميـ فػػى مصػػر ،يعكػػس وعي ػاً باأليديولوجيػػة الرسػػمية
والخطػػاب السياسػػػى ويسػػػعى الػػى تػػػدعيميا وتبريرىػػػا  .ويسػػػيـ فػػى إقامػػػة الحػػػواجز بػػػيف
التالميػػذ وادراكيػػـ ل ػواقعيـ كمػػا ى ػو ،وتفسػػير تناقضػػاتو ومػػف ثػػـ يسػػيـ فػػى تزييػػؼ وعػػى
المتعمميف (عبد الرازؽ ( ، )024 ،،662 ،البوىى  ،مرجع سابؽ) .يضػاؼ الػى ماسػبؽ
معوقات أخرى مثؿ :
 األمية والفقر
 ضعؼ أداء المؤسسات الثقافية فى صناعة وعى حقيقى فاعؿ .
 إزدواجية الخطابيف الرسمى و الثقافى .
 غياب الخطاب الدينى المعاصر والمستنير .
 تبدؿ القيـ وغياب المرجعيات .
 إغتراب اإل نساف عف ذاتو ووطنو ومجتمعو وتكدس حاجاتو.
 غياب ثقافة اإلبداع واإلبتكار.
 غياب التفكير الناقد – الفريضة الغائبة فى كافة أمور حياتنا .
وتتحدد أساليب تزييؼ الػوعى بالخصػائص العامػة لمفئػات المػراد تزييػؼ وعييػا  ،فمػا
يصمح مع جميور األمييف اليصمح مػع المتعممػيف  ،ومػا يصػمح مػع كبػار السػف اليصػمح مػع
فئة الشػباب  ،ومػا يصػمح فػى مجتمعػات ناميػة مسػتيمكة لممعرفػة والتكنولوجيػا اليصػمح فػى
مجتمعات متقدمة تقود مسارالحضارة بمعايير اإل نتاجية والتنافسية والحتمية التكنولوجية .
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احملور اهجاهح  :صناعة اهوع عرب شبلات اهتواصى اإلجتٌاع
أوالً  :اهوع واهوع اه ائف ف اه ً امليدياتيلي
ينطمػػػؽ ىػػػذا المحػػػور مػػػف تسػػػاؤؿ رئػػػيس وىػػػو  :ىػػػؿ قضػػػت وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػدة عمػػػى
األيديولوجيا وىى الوعى الزائؼ بحقيقة األشياء وىؿ قدمت لنا الواقع الحقيقى غير المزيؼ ؟
مػػف منظػػورالفكر المعاصػػر ،فػػإف للعػػالـ أيديولوجيتػػو الخاصػػة بػػو  ،اليػػؤثر عمػػى مجػػرد الػػوعى
واألفكػػار والتصػػورات ،بػػػؿ كػػذلؾ عمػػى اإلدراؾ والرؤيػػػة  .وبػػالعودة الػػى تػػػاريخ الفكػػر الفمسػػػفى
وتحديػػػداً مػػػع أسػػػطورة الكيػػػؼ عنػػػد أفالطػػػوف  ،نجػػػد أف سػػػيطرة وسػػػائؿ اإلعػػػالـ – والسػػػيما
المرتبطػػة بػػالكمبيوتر وشػػبكات اإل نترنػػت  -عمػػى الحيػػاة المعاصػػرة تشػػبو تمػػؾ األسػػطورة  ،فتعػػد
تمؾ األسطورة مثاالًً داالً عمى العالـ الذى يخمقو اإلعالـ  ،حيث يخمػؽ عالمػاً وىميػاً زائفػاً يعتقػد
الناس فى حقيقتو واف سيطرة وسائؿ اإلعالـ عمى حياتنا تجعمنا سجناء لكيػؼ أفالطػوف  ،كمػا
يجعػػؿ وضػػعنا ممػػاثالً لوضػػع سػػاكنيو  .فالصػػورة المصػػنوعة فػػى زمػػف الميػػديا التػػى ىػػى مجػػرد
إنعكػػاس لمواقػػع تتخػػذ عمػػى أنيػػا الواقػػع نفسػػو  ،وتصػػبح ليػػا مصػػداقية تفػػوؽ مصػػداقية الواقػػع
الحقيقى  .ومف ثـ تمعب ثقافة الصورة دو ارً محورياً فػى تزييػؼ وتشػويو وعػى األفػراد  .وتتمثػؿ
الداللة المعاصرة ألسطورة الكيػؼ فػى أف الفػرد لػـ يعػد يعػرؼ أى شػك عػف العػالـ الخػارجى أو
عػػف مجتمعػػو إال مػػف خػػالؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ  ،حتػػى األحػػداث الواقعيػػة التػػى يعيشػػيا اإل نسػػاف
اليحيط بيا عمما واليستوعبيا واليعطييا مصداقية إال مف خالؿ مايتداوؿ عبر شػبكات التواصػؿ
اإلجتمػػاعى  .فمػػـ يعػػد ىنػػاؾ إتصػػاالً حقيقيػػا مباش ػ ارً بػػيف الفػػرد ومجتمعػػو أوبينػػو وبػػيف خبراتػػو
اليوميػػة المباشػػرة ق فأصػػبحت تمػػؾ الشػػبكات بمثابػػة فضػػاء جديػػد لل تصػػاؿ وىػػى فػػى حقيقتيػػا
وسائؿ إلنفصاؿ الفرد عف ذاتو ومجتمعة .فمـ تعد تؤثر عمى أفكػار ومعتقػدات األفػراد فحسػب ،
بؿ أصبحت تؤثر عمى أسموب النظرالى األشياء وادراكيا وتفسيرىا وتحميميا .
ومػػف الخصػػائص البػػارزة لل نترنػػت  ،قيامػػو عمػػى معادلػػة زمنيػػة تجمػػع بػػيف السػػرعة المحظيػػة ،
وسرعة الطػواؼ  ،و مػا عبػر عنػو الػبعض "بػالزمف العػالمى " وىػو " الػزمف العػابر لمحػدود بػيف
القارات والمغات عبر وسػائؿ اإلعػالـ المتعػددة  ،التػى تنقػؿ الصػور والرسػائؿ بالسػرعة القصػوى
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مػػف أى نقطػػة فػػى األرض الػػى أى نقطػػة أخػػرى " .ويقابػػؿ ىػػذا الػػزمف " الػػزمف الميػػدياتيكى "
وصورة ذلؾ ىو أف حياة الفرد اليوـ ظمت متصمة اتصاالً الفكاؾ منو بوسائؿ اإلعػالـ واإل تصػاؿ
اإل لكترونيػػة الػػى حػػد تفكػػؾ الػػروابط األسػػرية واإلجتماعيػػة األخػػرى  .فػػالزمف الميػػدياتيكى ىػػو "
الزمف الذى نحققو فى صالتنا المستمرة مع وسػائؿ اإل تصػاؿ بوصػفنا أفػراد اجتمػاعييف واليعػدوا
أف يكوف زمنا وسائطياً إلعتمادنا فى اإل نتاج والتفكيػر والتواصػؿ والتفاعػؿ عمػى تقنيػات اإلعػالـ
واإل تصػػػاؿ  ،ويحتضػػػف ميػػػوؿ األفػػػراد واتجاىػػػاتيـ بوصػػػفيـ متػػػابعيف  ،مسػػػتيمكيف  ،ومنتجػػػيف
لمصناعات اإلعالمية"( الحيدرى  ،مرجػع سػابؽ  . )،03 ،وانطالقػا مػف المعادلػة الزمنيػة التػى
تػػػربط األفػػػراد بوسػػػائؿ اإل تصػػػاؿ  ،فيػػػى تمػػػارس دو ارً جوىريػػػاً فػػػى إثػػػارة اإلىتمػػػاـ بالقضػػػػايا
والمشكالت المطروحة  ،بسبب فاعميتيا وانتشارىا الواسع ،ىػذا الػى جانػب قػدرتيا عمػى الحػراؾ
ومخاطبة الشريحة العظمى مف التكويف المجتمعى  ،وتقوـ تمؾ الوسائؿ بتشكيؿ الػوعى بصػورة
مباشػػػرة وغيػػػر مباشػػػرة وبػػػوتيرة متسػػػارعة وغيػػػر ممحوظػػػة دوف مقػػػدمات  ،بإعتبارىػػػا الناشػػػر
والمػػروج لمفكػػر والثقافػػة  .وبػػذلؾ فيػػى تحمػػؿ مضػػاميف فكريػػة وثقافيػػة وسياسػػية واقتصػػادية ،
وأيديولوجيػػة  ،فػػإف لػػـ يكػػف ليػػا القػػدرة عمػػى ترسػػيخ ثقافػػة المجتمػػع وىويتػػو ،فإنيػػا تػػؤدى إلػػى
تزييػػؼ الػػوعى وافسػػاد العقػػوؿ (موسػػى  . )،02-،41 ،0322 ،ويحػػدثنا شػػيممر فػػى كتابػػو
(المتالعبوف بالعقوؿ )  ،كيؼ يتحوؿ اإلعالـ الػى أداة لمتضػميؿ والقيػر والقمػع ن فعنػدما تعمػد
األيػػديولوجيا المييمنػػة عمػػى اإلعػػالـ الػػى طػػرح أفكاروتوجيػػات التتطػػابؽ مػػع حقػػائؽ الوجػػود
اإلجتمػاعى  ،فػػإنيـ يتحولػػوف الػػى سائسػػى عقػػوؿ  ،ذلػػؾ أف األفكػػار التػػى تنحػػو عػػف عمػػد الػػى
إستحداث معنى زائؼ  ،ليست فى الواقػع سػوى أفكػار مضػممة " .كمػا أف تضػميؿ عقػوؿ البشػر
عمى حد تعبيػر " بػاولو فريػرى" أداة لمقيػر  ،فيػو يمثػؿ إحػدى األدوات التػى تسػعى النخبػة مػف
خالليا الى تطويع الجماىيرألىدافيا الخاصة ( شيممر ،مرجع سابؽ. )1 ،

ثانياً  :شبلات اهتواصى اإلجتٌاع

 -فضاءُ جديد هصناعة اهوع

ينقسػػػػـ مصػػػػطمح الشػػػػبكات الػػػػى مفيػػػػوميف مختمفػػػػيف األوؿ سوسػػػػيولوجى والثػػػػانى
تكنولػػوجى متعمػػػؽ باإل نترنػػػت وتطبيقاتػػػو .فمػػػف منظورسوسػػيولوجي يػػػرى كػػػؿ مػػػف" واسػػػرماف ،
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" Social net work Analysis : methods and

"  applicationالذى نشر عاـ  0334أف الشبكة اإلجتماعية " مجموعة مػف العالقػات بػيف
وحػػدات اجتماعيػػة  ،وىػػى نػػوع جديػػد مػػف المواقػػع اإل لكترونيػػة مثػػؿ فػػيس بػػوؾ وتػػويتر وجوجػػؿ
بالس ( حمزة . )،،4 ، ،602 ،
ومػف ثػػـ فػػإف بػػروز مجتمػع الشػػبكات نػػاتج عػػف تفاعػؿ ظػػاىرتيف تػػاريخيتيف  :األولػػى
تتمثؿ فى تحوؿ ثقافى إنطمؽ فى ستينيات القرف العشػريف حيػث إنتشػار روح الفوضػى وعقميػة
نصيرة لمحرية المطمقة  ،والتوؽ الى بنػاء عالقػات إجتماعيػة أكثػر مرونػة وتفاعميػة  .وتتجسػد
الظاىرة الثانية فى ثورة تكنولوجية برزت الى الوجود فػى سػبعينيات القػرف الماضػى خاصػة فػى
مجػػاؿ اإل تصػػاالت الالسػػمكية وعمػػـ الوراثػػة ( بػػف رمضػػاف  . )040 ،،600 ،ومػػع التطػػور فػػى
مجػاؿ اإل نترنػػت فػى منتصػػؼ التسػعينيات الػػى بػدايات األلفيػػة الجديػدة انتقػػؿ مصػطمح الشػػبكات
اإلجتماعيػػة مػػف حقػػؿ الدراسػػات اإلجتماعيػػة الػػػى حقػػؿ اإلعػػالـ واإل تصػػاؿ مػػع ظيػػور مواقػػػع
التواصػػػؿ اإلجتمػػػاعى أتاحػػػت تشػػػكيؿ شػػػبكات اجتماعيػػػة رقميػػػة إفتراضػػػية  ،وأصػػػبحت عػػػامالً
حاسػػماً فػػى تييئػػة متطمبػػات التغييػػر مػػف خػػالؿ صػػناعة وتشػػكيؿ الػػوعى  ،وفػػى نظػػرة اإل نسػػاف
لذاتو ومجتمعػو والعػالـ المحػيط بػو ( عبػد المجيػد  ( ، )33-32 ، ،662 ،نبيػؿ ، ،601 ،
 . )،1فالمضموف الذى تتوجػو بػو شػبكات التواصػؿ اإلجتمػاعى عبػر رسػائؿ إخباريػة أوثقافيػة
أو ترفييية أو غيرىػا اليػؤدى بالضػرورة الػى إدراؾ الحقيقػة فحسػب  ،بػؿ إنػو يسػيـ فػى تكػويف
الحقيقػػة وحػػؿ إشػػكالياتيا .يضػػاؼ الػػى ذلػػؾ أف التفاعػػؿ اإلجتمػػاعى عبػػر تقنيػػات التواصػػؿ أدى
الى:
 -0إثػػػراء رأس المػػػاؿ اإلجتمػػػاعى ،نتيجػػػة إنضػػػماـ األفػػػراد الػػػى مجموعػػػات شػػػبكية متنوعػػػة
تتجاوز حدود الزماف والمكاف والثقافات واليويات والمرجعيات المختمفة .
 -،تضاؤؿ مختمؼ أشكاؿ التمييز اإلجتماعىق نتيجة تفاعؿ الجميع حوؿ قضايا اإلىتماـ.
 -1صناعة الػوعى وتنميتػو  ،لمػا تتضػمنو مػف خػدمات متنوعػة مػف األخبػار  ،والمعمومػات ،
والنشروالتدويف  ،والتعميقات ... ،الخ .
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 -4صقؿ قدرات األفراد عمى التواصؿ والتفػاىـ الحضػارى  ،وتعميػؽ قػدراتيـ عمػى احتػراـ الػرأى
والرأى اآلخر  ،والتعاوف المثمر مع اآلخريف .
 -2دعـ اإل نتماء الوطنى ،وتحديد مالمػح اليويػة الثقافيػة لألفػراد  ،وتوطيػد العالقػة بػيف أبنػاء
الوطف الواحد عبر مجتمعات وعالقات وشبكات اجتماعية إفتراضية .

ثاهجاً  :شبلات اهتواصى اإلجتٌاع – سالحاً ذو حدي
تتمتع الشػبكات اإلجتماعيػة بالعديػد مػف اإليجابيػات كػدالئؿ لقوتيػا  ،وعمػى الجانػب اآلخػر
ليا مف السمبيات ما يؤثر عمى طبيعة العالقات اإلجتماعية داخؿ المجتمع  ،وأبرزىا:
 -0تعػػد شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى منب ػ ارً إلبػػداء اآلراء والتعميقػػات حػػوؿ األحػػداث الميمػػة ،
والتحررمف القيود الفيزيائية التى ترسـ وجود الفرد وآراءه ..
 -،تنمية القيـ  ،و الترويج ليا أوليا حقوؽ اإل نساف كالحرية والمواطنة والديمقراطية .
 -1التفاعػػؿ والمشػػاركة اإلجتماعيػػة فػػى ( المجموعػػات اإلخباريػػة  ،غػػرؼ الدردشػػة  ،مشػػاركة
اآلخريف نفس اإلىتمامات  ،تبادؿ الصوروالفيديوىات  ،إقامة عالقات اجتماعية جديدة .
 -4التسمية والترفية  ،مف خالؿ األلعاب اإلفتراضية الفردية والجماعية .
 -2التبادؿ العممى والثقافى والخبرات المختمفة بيف المشتركيف .
 -0توسيع دوائر العالقات اإلجتماعية فى المجتمع اإلفتراضى .
وقد صاحب ظيوراإلعالـ الجديد بعض الظواىرالحديثة عمى المجتمع والتػى كػاف ليػا أبمػغ
االثر فى تنمية وتشكيؿ الوعى ومف ىذه الظواىر ( :النورى) ،2-،4،،604 ،
 كسر احتكار المؤسسات اإلعالمية الكبرى .
 ظيور منابر جديدة لمحوار .
 ظيور مضاميف ثقافية واعالمية جديدة .
 تسميط اإلعالـ الجديد الضوء عمى قضايا مسكوت عنيا فى وسائؿ اإلعالـ التقميدية .
 نشوء ظاىرة المجتمع اإلفتراضى .
 تفتيت الجميور الى مجموعات صغيرة .
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 البيئػػة اإل تصػػالية الجديػػدة غيػػرت مػػف نمػػط التواصػػؿ فػػى المجتمػػع  ،فمػػـ يعػػد قائمػػا عمػػى
الحضور الفيزيائى ،القرب الجغرافى ،التوافؽ الزمنى  ،والتماثؿ الثقافى .
ومف أبرز مخاطرىا ( :حدادى  ( ، )26-40 ، ،602 ،بخيت )21-24 ،،664 ،
 -0العزلة اإلجتماعية واإل نفصاؿ عف الواقع  ،وضعؼ ميارات التواصؿ اإلجتماعى.
 -،اإلدماف واإلغتراب اإلجتماعى  ،بيدر الطاقات وفقداف اإلحساس بقيمة الوقت  ،ممػا يفػرز
سموكيات سمبية كاالمباالة وعدـ تحمؿ المسئولية .
 -1تيديد القيـ اإلجتماعية  ،حيث تعيد تمؾ المواقع تشكيؿ األفراد وفؽ قيـ جديدة .
 -4القضػػاء عمػػػى خصوصػػية األفػػػراد  ،إلحتواءىػػا عمػػػى أسػػماء األفػػػراد وحػػالتيـ اإلجتماعيػػػة
..الخ.
 -2تيديػػد األمػػف القػػومى  ،حيػػث يمكػػف ألى دولػػة شػػف حػػرب دعائيػػة عمػػى دولػػة أخػػرى بفعػػؿ
السماوات المفتوحة  ،كما زادت ظاىرة التجسس بكافة أشكالو والجرائـ اإل لكترونية .
فإلى أى مدى يدرؾ األفراد خطورة تمؾ الشبكات ؟

رابعاً  :شبلات اهتواصى اإلجتٌاع ف ًصر – إحصاءات وًؤشرات
تصػػػػدرت مصػػػػر قائمػػػػة دوؿ العشػػػػريف األعمػػػػى إسػػػػتخداما لل نترنػػػػت حػػػػوؿ العػػػػالـ فػػػػى
ينػػاير ،،603حيػػث بمػػغ إجمػػالى عػػدد مسػػتخدمى الشػػبكة (  )43مميػػوف بنسػػبة (  )%42مػػف
إجمػػالى عػػدد (  )06،مميػػوف نسػػمة ) . ) Internet world statsو تقتصػػر الدراسػػة
الحاليػػة عمػػى موقػػع الفػػيس بػػوؾ ق فمػػع زيػػادة اإلعتمػػاد عمػػى التواصػػؿ والتفاعػػؿ عبرالشػػبكات
اإلجتماعيػػػة  ،أصػػػبحت ىػػػذه المنصػػػات أكثػػػر شػػػموال ،حيػػػث حققػػػت مصػػػر زيػػػادة مػػػؤثرة فػػػى
المسػػػتخدميف النشػػػطيف ليػػػذه المنصػػػة الػػػى (  )13مميػػػوف مسػػػتخدـ  .أمػػػا عػػػف اإلىتمامػػػات
تبػػػيف أف اإىتمامػػػات مسػػػتخدمى الفػػػيس بػػػوؾ فػػػى مصػػػر وفقػػػا
واليوايػػػات عبػػػر تمػػػؾ المنصػػػةً ،

للحصػػاءات تػػدور حػػوؿ ثالثػػة إتجاىػػات  :السفروالموسػػيقى والطعػػاـ  ،حيػػث تضػػاعؼ عػػدد
المسػػتخدميف الميتمػػيف بالسػػفرمف ( )00الػػى( )10مميونػػا وفقػػا إلحصػػاءات  ، ،603بينمػػا
شػػيدت الموسػػيقى والطعػػاـ زيػػادة تقريبيػػة مػػف (  )02الػػى ( )،0مميػػوف  ،و( )02الػػى ( )،1
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فػػى ىػػذه المجػػاالت الثالثػػة تشػػكؿ صػػورة أوضػػح

لتوجيػػات الم ػواطف المصػػرى  ( .تقريػػر مواقػػع التواصػػؿ اإلجتمػػاعى  .)،6 ، ،603 ،ويرجػػع
إرتفاع أعػداد مسػتخدمى الفػيس بػوؾ فػى السػنوات األخيػرة لمػا يتضػمنو الموقػع مػف عػدد كبيػر
مف السمات أبرزىا  :سمة  statusأو الحالة التى تتيح لممستخدميف إمكانية إبػالغ أصػدقائيـ
بأمػػاكنيـ ومػػايقوموا بػػو مػػف أعمػػاؿ  ،وسػػمة  photosأوالصػػورالتى تمكػػف المسػػتخدميف مػػف
تحميؿ األ لبومات والصور .

احملور اهرابع  :اإلجراءات املنوجية هودراسة
تعػػػد الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػف الدراسػػػات الوصػػػفية والتػػػى يػػػتـ فييػػػا إسػػػتخداـ المػػػنيج الوصػػػفى
التحميمى لوصؼ وتحميؿ الظاىرة مع إستخداـ أداة تحميؿ المضموف .

أوالً  :عينة اهدراسة
بتطويع أداة تحميؿ المضموف لعدد مف صػفحات الفػيس بػوؾ تػـ اختيػار عينػة عمديػة مػف
تمػؾ الصػػفحات التػػى تيػػتـ بتنميػػة الػػوعى واثػراء الحيػػاة الفكريػػة والعقميػػة لألفػراد  ،وفػػى المقابػػؿ
تتعػػرض لمقضػػايا التػػى مػػف شػػأنيا أف تزيػػؼ الػػوعى مػػع عرضػػيا ألبرزاآلليػػا ت لمواجيتيػػا أو
التصدى ليا  .تـ اختيار الصفحات التالية عبر موقع الفيس بوؾ :
 -0التربية الذكية  ،وىى موقع عربى مستقؿ متخصص فى تقديـ النصائح التربويػة واإل رشػادية
فى مجاؿ األسرة والمجتمع  .تعتمد فى توصيؿ محتواىػا لكػؿ متابعييػا عبػر وسػائط مختمفػة
مثؿ  :المقاالت والصور واإل نفوجرافيؾ والخرائط التفاعمية والفيديوىات .
 -،صػػفحة واعػػى  ،وىػػى صػػفحة مجتمعيػػة غيػػر حكوميػػة  ،غيػػر ىادفػػة لمػػربح  ،تيػػدؼ الػػى
التوعية بمخاطر اإلباحية عمى المجتمع وشناعة اإلدماف عمييا ق فأصبحت رسػالتيا الػدعوة
إلػػى العفػػة ومحاربػػة الرذيمػػة  ،وتوعيػػة الشػػباب والمػػربيف بخطػػورة اإلباحيػػة  ،فجعمػػت مػػف
ػرً يسػػاىـ بشػػكؿ عممػػى وعممػػى لعػػالج ىػػذا المػػرض  ،وأف تصػػؿ لتوعيػػة أف ػراد
موقعيػػا منبػ ا
المجتمػػع بمخػػاطره ق ف ػأزدادت بػػذلؾ جػػدوى ىػػذه الصػػفحة خاصػػة فػػى ظػػؿ اإل نفتػػاح الفكػػرى

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 443 -

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

والثقػػافى وماتبثػػو شػػبكات التواصػػؿ اإلجتمػػاعى مػػف م ػواد إباحيػػة تػػؤثر بالسػػمب عمػػى وعػػى
الشباب .
 -1مشروعنا  .بالعقؿ نبدأ  ،صفحة تابعة لمركػز بالعقػؿ نبػدأ عبػر شػبكة اإل نترنػت ،وىػو مركػز
ييتـ بالتنمية الفكرية والعقميػة  ،فاىتمػت تمػؾ الصػفحة بشػؤوف التعمػيـ  ،شػعارىا ( وعػى ،
عدالة  ،أخالؽ )  ،تيتـ بتبسيط العمػوـ العقميػة لمشػرائح المجتمعيػة المختمفػة  ،عبػر تقػديـ
برامج تدريبية بإستخداـ أحدث الوسائؿ التوعوية .
 -4أفكػػار ت َغيػػر حياتػػؾ  ،ميمتيػػا تنميػػة الػػوعى  ،فمسػػفتيا " أف أفكػػار وأعمػػاؿ اآلخػػريف تتػػرجـ
تجػػاربيـ وأفكػػارىـ  ،لػػذا عمػػى الفػػرد أف يق ػ أر م ػا قالػػو اآلخػػروف مػػف أىػػؿ الخبػػرة والمعرفػػة ،
تغير حياتو "
ويشاىد ما يجسده المبدعوف عمى أرض الواقع  ،ليحصؿ عمى أفكار َ

 -2أفكػػار ضػػد الرصػػاص  ،وىػػى متحػػدث تحفيػػزى تقػػدـ رسػػائؿ توعيػػة وتحفيػػز .فمسػػفتيا تغييػػر
األفكار  -السيما السمبية منيا  -التى تؤثر سمباً عمى وعػى الشػباب  ،وتثػبط مػف عػزائميـ
فى مواجية تحديات وصعوبات الحيػاة  .ووفػؽ ىػذه الفمسػفة تسػعى الػى النيػوض بالشػباب
فكرياً وسموكياً مما يميد ليـ طرؽ النجاح بامتالكيـ لمقومات الوعى والثقافة .

ثانياً  :فئات اهتحويى
وىػػى الفئػػات التػػى تػػـ التحميػػؿ فػػى ضػػوئيا  ،وقػػد صػػيغت بمػػا يتفػػؽ وطبيعػػة البحػػث وأىدافػػو
وتسػػاؤالتو  ،وتػػـ مراعػػاة أف تكػػوف ىػػذه الفئػػات جامعػػة شػػاممة قػػدراإلمكاف  ،بحيػػث يمكػػف عنػػد
تصػػنيؼ القضػػايا التػػى يتضػػمنيا محتػػوى المنشػػورات اإل لكترونيػػة " البوسػػتات " أف توضػػع كػػؿ
مجموعة داخؿ فئة محددة واضحة  .تطمب ذلؾ وضع تعريػؼ إجرائػى محػدد لمػا تعنيػو كػؿ فئػة
مػف الفئػػات التحميميػػة  ،وبػػذلؾ يتحقػػؽ ثبػػات النتػائج إذا مػػا أعيػػدت الدراسػػة مػػرة أخػػرى بغػػرض
التعرؼ عمى مدى ثبات نتائج التحميؿ  .وقد تمثمت ىذه الفئات فى :
 -0فئات الشكؿ  .وتمثمت التقسيمات الفرعية لفئة الشكؿ فى اآلتى  ( :كيؼ قيؿ )..
 وصػػؼ الصػػفحات  ،مػػف حيػػث :اليػػدؼ منيػػا  ،عػػدد المتػػابعيف  ،عػػدد المعجبػػيف  ،دوريػػةإصدار المنشورات  ،رابط الصفحات عمى موقع الفيس بوؾ  ،تاريخ إنشاء الصفحة .
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 فئة أشكاؿ المضموف  :مقاطع فيديو  ،مقاالت  ،لينكات . فئة المغة المستخدمة عبر صفحات التحميػؿ وتػـ تقسػيميا الػى  :فصػحى التػراث  ،فصػحىالمثقفيف  ،عامية المثقفيف  ،عامية العامية .
 فئػػػة الوقػػػت المسػػػتغرؽ فػػػى مقػػػاطع الفيػػػديو ( 2دقػػػائؽ 06-2 ،دقػػػائؽ  ،أكثػػػر مػػػف 2دقائؽ).
 -،فئة المضموف  .وتمثمت التقسيمات الفرعية لفئة المضموف فى اآلتى  ( :ماذا قيؿ)..
 فئػػة الموضػػوع ( المضػػموف)  ،وىػػى التػػى يػػدور حوليػػا مضػػموف صػػفحات الفػػيس بػػوؾموضػػع التحميػػؿ  ،وقسػػمت الػػى موضػػوعات  :سياسػػية  ،اقتصػػادية  ،اجتماعيػػة  ،ثقافيػػة
 ..،أخرى )
 فئػػة مصدرالمضػػموف  ،وىػػى الخاصػػة بالكشػػؼ عػػف الشػػخص أو مصػػدر المعمومػػات وتػػـتقسيميا الى مشاركات األعضاء  ،الفضائيات،الصحؼ ،اإل نترنت  ،أكثر مف مصدر .
 فئة القضايا  ،المطروحة عبػر الصػفحات موضػع التحميػؿ وتػـ تقسػيميا الػى قضػايا تحمػؿمضاميف فئة الموضوع أبرزىا :التربية واإل رشاد التربوى والنفسػى،الغزو الثقػافى  ،كورونػا
واألمية العممية  ،مواقع التواصؿ اإلجتماعى واثارة الرأى العاـ.

ثاهجاً  :وحدات حتويى املضٌون
تـ اختيار وحدة التحميؿ عمى أسس موضوعية مستمدة مف طبيعة العينػة  ،وعمػى ىػذا أعتبػرت
المنشػػػورات اإل لكترونيػػػة " البوسػػػتات " وحػػػدة السػػػياؽ  ،والفكػػػرة التػػػى تعكػػػس مسػػػاىمة تمػػػؾ
الصفحات فى صناعة الوعى  ،والتى تـ عمى أساسيا عممية التصنيؼ وفقا لفئات التحميؿ .

رابعاً  :إ جراءات صدق وثبات اهتحويى
لقيػػاس الصػػدؽ الظػػػاىرى  ،وىػػو صػػػالحية األداة لقيػػاس ماتيػػػدؼ إليػػو الدراسػػػة  ،تػػـ عػػػرض
إستمارة تحميؿ المضوف عمى عدد مف المحكميف

4

،و أسفر عف درجة عالية مػف االتفػاؽ بػيف

المحكمػػيف  .أمػػا الثبػػات وفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة فيعبػػرعف نسػػبة اإل تسػػاؽ بػػيف نتػػائج التحميػػؿ ،
 4أسماء السادة المحكميه إلستمارة تحليل المضمون .
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ولقياس الثبػات ،تػـ تحميػؿ مضػموف المنشػورات اإل لكترونيػة " البوسػتات " بتكػرار تطبيػؽ األداة
عمػػى نفػػػس وحػػػدات التحميػػؿ ونفػػػس المضػػػموف خػػػالؿ الفتػػرة الزمنيػػػة (  0يونيػػػو0 /سػػػبتمبر
 . )،6،6وبعد مرور شير مف إجراء التحميؿ األوؿ  ،تـ إجراء تحميؿ آخرأعطى نفػس النتػائج
تقريبا
 اما عف األساليب اإلحصائية المستخدمة ( التك اررات والنسب المئوية ) .

خاًساً  :اهنتائج اهتحويوية هوصفحات ًوضع اهتحويى
أوال  :وفقا لفئات الشكؿ ( كيؼ قيؿ )

- 1وصف اهصفحات  ،كٌا يوضحوا اجلدوي رقٍ )1
اٌجذٚي سلُ ()1
يٛضخ ٚفف اٌقفذبد ِٛضغ اٌزذٍيً
اٌقفذبد
ػٕبفش ٌزذٍيً

اٌزشثيخ اٌزويخ

 ِٛلغ ػشثِٝغزمً
ِزخقـ
رمذيُ
فٝ
إٌقبئخ
اٌزشثٛيخ
ٚاإلسؽبد
األعش، ٜ
ٛٔ -1ػيخ
.يؼزّذ ػٍٝ
اٌقفذخ
ٚعبئظ
ٚاٌٙذف ِٕٙب
ِزؼذدح ِثً
اٌّمبالد
ٚاٌقٛس
ٚاإلٔفٛجشا
فيه
ٚاٌخشائظ
اٌزفبػٍيخ
ٚاٌفيذي٘ٛبد

ٚاػٝ

ِؾشٚػٕب .
ثبٌؼمً ٔجذأ

 ففذخِجزّؼيخ
ِٕظّخغيش٘بد
فخ ٌٍشثخ  /غيش
دىِٛيخ .
اٌقفذخ
رؼذ
األ ٌٝٚػشثيب ،
رٙذف ٌٍزٛػيخ
ثّخبطش اإلثبديخ
.سعبٌزٙب اٌذػٛح
اٌؼفخ
اٌٝ
ِٚذبسثخ اٌشريٍخ
ٚرٛػيخ
،
اٌؾجبة ٚاٌّشثيٓ
ثخطٛسح اإلثبديخ
،

 ففذخ ربثؼخٌّشوض ثبٌؼمً
ٔجذأ ٛ٘ٚ ،
ِشوض يٙزُ
ثبٌزّٕيخ
اٌفىشيخ
ٚاٌؼمٍيخ
.رٙزُ ثؾؤْٚ
اٌزؼٍيُ.
ؽؼبس٘ب
 ( ٚػ، ٝ،
ػذاٌخ
أخالق ) .رٙزُ
ثزجغيظ اٌؼٍَٛ
اٌؼمٍيخ
ٌٍؾشائخ
اٌّجزّؼيخ
اٌّخزٍفخ.
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أفىبس ر َغيش
ديبره

أفىبس ضذ
اٌشفبؿ

 ِجٍخ ربثؼخداس
ٌؾشوخ
اٌفشاؽخ.فٍغف
رٙب " ألٛاي
ٚأػّبي
اآلخشيٓ رزشجُ
رجبسثُٙ
ٚأفىبسُ٘ ،
ٚيٕجغ ٝػٍٝ
اٌفشد أْ يمشأ
ِبلبٌٗ
اآلخشْٚ
ِب
ٚيؾب٘ذ
يجغذٖ
اٌّجذػ ْٛػٍٝ
أسك اٌٛالغ ،
ٌيذقً ػٍٝ
رغيَش
أفىبس
ديبرٗ.

 ِزذذسرذفيض. ٜ
 فٍغفزٙب رغييشاألفىبس – العيّب
اٌغٍجيخ ِٕٙب –
اٌز ٝرؤثش عٍجب
ٚػٝ
ػٍٝ
اٌؾجبة ٚٚ ،فك
اٌفٍغفخ
٘زٖ
اٌٝ
رغؼٝ
إٌٛٙك
ثبٌؾجبة فىشيب
ِّب
ٚعٍٛويب
يّٙذ ٌ ُٙطشق
إٌجبح ثئِزالوُٙ
ٌّمِٛبد اٌٛػٝ
ٚاٌثمبفخ.
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-2
اٌّزبثؼيٓ
ٌٍقفذخ
ػذد
-3
348544882
اٌّؼججيٓ
ثبٌقفذخ
يِٛيخ رقذس
ثّؼذي ( )8-1
 -4دٚسيخ
ي َٛثؼذ ي. َٛ
إفذاس
ٌيغذ ِٕزظّخ
إٌّؾٛساد
ف ٝاإلفذاس
"
إلعزغشاق
اٌجٛعزبد"
إٌّؾٛس ٚلذ
إلفذاسٖ .
ػذد
-5
اٌجٛعزبد
133
رُ
اٌزٝ
رذٍيٍٙب
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ػذد

344484448

ساثظ
-6
facebbook.
اٌقفذخ ػٍٝ
com/tarbiy
ِٛلغ اٌفيظ
adakiya.
ثٛن
ربسيخ

-8
إٔؾبء
اٌقفذخ

 6أغغطظ
2814

345444544

348824845

148244282

4544538

344544431

34885484

148284243

4384851

،
أعجٛػيخ
يِٛيخ رقذس
ثّؼذي
رقذس ثّؼذي يِٛيخ
رقذس
يِٛيخ
ثّؼذي ( -18
(ِٕ )5-1ؾٛس
()3-1
ثّؼذي ()15-18
ِٕ )28ؾٛس
ف ٝيِٛيب.
ِٕؾٛس
ِٕؾٛس يِٛيب .
يِٛيب.
االعجٛع .

338

328

258

88

Facebook.c
Facebook.
om/Mashro
Facebook.c com/afkar.
Facebook.co
o3na/about
om/affkars/. toghayir.h
m/wa3i.org.
/?ref=pageayatak.
internal.
 28فجشايش
2818

 28ديغّجش
2811

ِ 28بيٛ
2812

 28يٕبيش
2812

وبإسػػػتقراء بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ( ، )0يتضػػػح تنػػػوع الصػػػفحات مػػػابيف صػػػفحات ذات طبيعػػػة
تربوية ،ثقافية  ،اجتماعية  .ويتفاوت حجـ إنتشاركؿ منيا .
–

تتصدر صفحة " التربية الذكية " المرتبة األولى مف حيث المتابعة واإل نتشار ،وىػى صػفحة
ذات طبيعة تربوية يتابعيا مايقػارب أربعػة ماليػيف متػابع ويعػود ذلػؾ لتناوليػا أفكػار وقضػايا
ميمة لألسرة والمجتمػع  .وتعػد أكثػر الصػفحات متابعػة عمػى اإلطػالؽ  ،وتتنػوع المنشػورات
فػػى الفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة لمتحميػػؿ لتتنػػاوؿ قضػػايا عػػدة والتوعيػػة بيػػا أبرزىػػا  :البرمجػػة
العقمية والعصبية لمطفؿ  ،أساليب التربية اإليجابية والسمبية ..الخ .
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– تالىػػػا صػػػفحة" واعػػػى " وىػػػى صػػػفحة اجتماعيػػػة وثقافيػػػة يتابعيػػػا مايقػػػارب ثالثػػػة ماليػػػيف
والنصػػػؼ متػػػابع ويعػػػود ذلػػػؾ لتناوليػػػا قضػػػية شػػػائكة األكثػػػر تػػػداوال عمػػػى مواقػػػع التواصػػػؿ
اإلجتماعى وىى قضية " اإلباحية " فيى تيدؼ الى التوعية بمخاطرىا عمػى الفػرد والمجتمػع
 ،مػػع طرحيػػا لألسػػباب الدافعػػة إلييػػا والحمػػوؿ العمميػػة والعمميػػة لمتصػػدى ليػػا  .وتتنػػوع فػػى
عرضػػيا لتمػػؾ القضػػية مػػف خػػالؿ مصػػادر متعػػددة أبرزىػػا  :الفيػػديوىات والمقػػاالت العمميػػة
والندوات التثقيفية واإلستشارات الطبية عبر شبكة اإل نترنت ومواقعيا المختمفة .
–

يمييػػا صػػفحة " مشػػروعنا  .بالعقػػؿ نبػػدأ " ىػػدفيا التنميػػة الفكريػػة والعقميػػة  ،يتابعيػػا أكثػػر
مػػف ثالثػػة ماليػػيف متػػػابع  ،تيػػتـ بشػػؤوف التعمػػيـ  ،محاولػػػة ترسػػيخ قػػيـ الػػوعى والعدالػػػة
واألخػػالؽ مػػف خػػالؿ إىتماميػػا بتبسػػيط العمػػوـ العقميػػة لمشػرائح المجتمعيػػة المختمفػػة  ،عبػػر
تقػػديـ ب ػرامج تدريبيػػة بإسػػتخداـ أحػػدث الوسػػائؿ التوعويػػة  .ومػػف أبػػرز القضػػايا المطروحػػة
عبػػػر تمػػػؾ الصػػػفحة  :التنميػػػة الشػػػاممة  ،األميػػػة فػػػى عصػػػر العمػػػـ والتكنولوجيػػػا  ،كورونػػػا
واألمية العممية .

–

تغيػػر حياتػػؾ " وىػػى مجمػػة تابعػػة لشػػركة دار الفراشػػة عبػػر شػػبكة
يمييػػا صػػفحة " أفكػػار َ

اإل نترنػػت  ،تقػػدـ خدمػػة مجتمعيػػة  ،ىػػدفيا تنميػػة الفكػػر واإلبػػداع  ،فمسػػفتيا " أق ػواؿ وأفعػػاؿ
اآلخريف تترجـ تجاربيـ و أفكارىـ ق فينبغى عمى الفرد أف يق أر ماورد عف اآلخػروف ويشػاىد
تغيػػر
مػػا جسػػده المبػػدعوف مػػف أفكػػار واختراعػػات  ،ليحصػػؿ الفػػرد فػػى النيايػػة عمػػى أفكػػار َ
حياتػػو " ،يتابعيػػا مايقػػارب ( ،مميػػوف) متػػابع ،أغمبيػػة منشػػوراتيا تػػدور فػػى إطػػار القضػػايا

التربوية لتحقيؽ التنمية البشرية وتنمية الوعى بطبيعة النفس البشرية وأسرارىا .
– يمييا صفحة " أفكار ضد الرصاص " وىى صفحة تحفيزية فمسفتيا تغيير األفكػار – السػيما
السمبية منيا – وتوجيو الفرد نحو النجاح بإمتالؾ آلياتػو وزيػادة الػوعى والثقافػة والنيػوض
بالشباب فكرياً وسموكياً  .يتابعيا ما يقارب المميوف متابع .
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ويتضح مما سػبؽ  ،أف الصػفحات الخمػس موضػع التحميػؿ تػدور فػى مجمميػا حػوؿ التوعيػة
بقضايا مجتمعية مختمفة  ،مع طرحيا لمعوامؿ واألسباب الكامنة خمػؼ ىػذه القضػايا  ،وطػرح
رؤى عممية وعممية لتجاوزىا ،و كميا تصب فى إطار تنمية الوعى .

 - 2أشلاي املضٌون  /اهوقت املستغرق كٌا يوضحوا اجلدوي رقٍ )2
اٌجذٚي سلُ ( )2
يٛضخ ِذزٛيبد ففذبد اٌزذٍيً
ِمبطغ اٌفيذيٛ
اٌّذزٜٛ
اٌقفذبد

اٌزشثيخ
اٌزويخ
ٚاػٝ
ِؾشٚػ
ٔب .
ثبٌؼمً
ٔجذأ
أفىبس
رغيَش
ديبره

اٌٍيٕىبد

اإلجّبٌٝ

133

ألً ِٓ
5دلبئك

ِٓ
18-5
د.

أوثشِٓ
18
د.

ألً ِٓ
ففذخ

ِٓ 2-1
ففذخ

أوثش ِٓ
ففذزيٓ

14

-

-

16

83

-

38

1

-

%144
288
%1448
185

%645
44
%348
48

1
%،1
-

%248
83
645
84

%1148
338
%2845
328

%

%،1

%،1

-

%1844

%444

-

%646

%2446

ن

1

-

-

36

146

31

3

258

%

%،1

-

-

%342

%1646

%248

%،3

%23

ن

2

1

-

83

2

-

1

88

%،2

،1

-

%645

%،2

-

%،1

%841

ن

21

2

-

528

354

32

141

1118

%

%148

%،2

-

%244

%1642

%188

ن

%1425 %
3
ن
%،3 %
1
ن

أفىبس ضذ
اٌشفبؿ
%
اإلجّبٌٝ

ِمبالد

%3146 %4843

بإستقراء بيانات الجدوؿ رقـ ( )،يتضح مايمى :
 أف أبرزأشػكاؿ المضػموف لمصػػفحات موضػع التحميػػؿ  ،تنحصػر فػػى المقػاالت بإجمػػالى ( )302مقػػاؿ بنسػػبة  ، %20,1ثػػـ " المينكػػات" (  )020لينػػؾ بنسػػبة  ، %00,،ثػػـ مقػػاطع الفيػػديو
(  )،1فيديو بنسبة .%،,0
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  %41,1مضػػاميف الصػػفحات موضػػع التحميػػؿ " مقػػاالت قصػػيرة أقػػؿ مػػف صػػفحة " وزعػػت بػػيفالصػػفحات كالتػػالى  %02,1 :لصػػفحة واعػػى  %01,4 ،لصػػفحة مشػػروعنا  ،يمييػػا صػػفحة
أفكػػار ضػػد الرصػػاص  ، %0,2صػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ  ،%1,،ثػػـ صػػفحة التربيػػة الذكيػػة
.%0,4
  %10,0مف إجمالى مضاميف صفحات التحميؿ " مقاالت مف  ، -0صفحة "  ،وزعت الػى : %00,0لصػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ  %0,2 ،لمتربيػػة الذكيػػة  %4,4 ،مشػػروعنا  ، .يمييػػا
صفحة واعى  ،%1,3ثـ صفحة أفكار ضد الرصاص بنسبة . %6,،
  %00,،مػػػف المػػػواد المقدمػػػة عبػػػر صػػػفحات التحميػػػؿ" لينكػػػات" وزعػػػت الػػػى  %0,0لصػػػفحةمشروعنا  %0,2 ،واعى  %،,1 ،التربية الذكية  %6,1 ،أفكار تغير حياتػؾ  ،يمييػا صػفحة
أفكار ضد الرصاص بنسبة .%6,0
  %،,2مػػػف المػػػواد المقدمػػػة عبرالصػػػفحات " مقػػػاالت أكثػػػر مػػػف صػػػفحتيف " اسػػػتحوذت عمييػػػاصػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ نسػػبة  ، %،,1وصػػفحة واعػػى بنسػػبة  ،%6,0بينمػػا خمػػت بقيػػة
الصفحات مف المقاالت الطويمة .
  %0,3مػف المػواد المقدمػػة عبػر صػػفحات التحميػػؿ " مقػاطع فيػػديو قصػػيرة أقػؿ مػػف  2دقػػائؽ "وزعػػػت كالتػػػالى  %0,،2 :صػػػفحة التربيػػػة الذكيػػػة  %6,1 ،واعػػػى  ،أفكػػػار ضػػػد الرصػػػاص
 ، %6,،يمييا صفحتا ( مشروعنا  ،أفكار تغير حياتؾ) بنسبة اتفاؽ  %6,0لمصفحتيف .
  %6,،مف المواد المقدمة عبػر صػفحات التحميػؿ " مقػاطع فيػديو مػف  06-2دقػائؽ " وكانػتىذه النسبة لصالح صفحتا " مشروعنا  ،أفكار ضد الرصاص " بنسبة  %6,0لكؿ صفحة .
ووفػػػؽ التحميػػػؿ الكمػػػى لمبيانػػػات الػػػواردة فػػػى الجػػػدوؿ رقػػػـ (  )،الػػػذى يوضػػػح أشػػػكاؿ
المضػػػموف  ،يتضػػػح أف " المقػػػاالت القصػػػيرة أقػػػؿ مػػػف صػػػفحة" مػػػف أبػػػرز المضػػػاميف التػػػى
تحتوييا الصفحات موضع التحميؿ  ،يمييا "المقاالت مػف  ، -0صػفحة"  ،ثػـ المينكػات  ،يمييػا
مقاطع الفيديو  .وىذا يعكس طبيعػة موقػع الفػيس بػوؾ الػذى يبنػى عمػى المشػاركات والمقػاالت
البسػػيطة  ،واف كانػػت ىنػػاؾ مقػػاالت طويمػػة فيػػذا يعكػػس طبيعػػة الصػػفحات واليػػدؼ منيػػا وىػػذا
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تتطمب مف تمؾ الصفحات اإلستعانة بكافة الرؤى واإل تجاىات الفكرية مف مصػادرمتعددة سػواء
عبػػر شػػبكة اإل نترنػػت ،كتابػػات وأبحػػاث عمميػػة  ،نػػدوات ومػػؤتمرات ،ممػػا أثقػػؿ مضػػاميف تمػػؾ
الصػػػفحات  ،وتتفػػػؽ تمػػػؾ النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة " رشػػػا الشػػػريؼ  "،600التػػػى أشػػػارت الػػػى أف
المقاالت القصيرة مف أبرز المواد المقدمة عبر صفحات الفيس بوؾ .

 - 3اهوغة املستخدًة ف صفحات اهتحويى
أوالً  :املستويات اهوغوية ف ًكاطع اهفيديو عرب صفحات اهتحويى  ،يوضحوا اجلدوي رقٍ )3
اٌجذٚي سلُ ( )3
يٛضخ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ فِ ٝمبطغ اٌفيذيٛ
اٌٍغخ
اٌقفذبد
اٌزشثيخ
اٌزويخ
ٚاػٝ
ِؾشٚػٕب.
ثبٌؼمً
ٔجذأ
أفىبس رغيش
ديبره
أفىبس ضذ
اٌشفبؿ
اإلجّبٌٝ

فقذٝ
اٌّثمفيٓ

فقذٝ
اٌزشاس

ػبِيخ
اٌؼبِيخ

ػبِيخ
اٌّثمفيٓ

ٌغخ أجٕجيخ

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

اإلجّبٌٝ
ن

%

-

-

5

%2148

4

%1844

3

%13

2

14 %448

%61

-

-

2

%448

1

%443

-

-

-

-

3

%13

-

-

-

-

1

%4434

1

%4434

-

-

2

%448

-

-

-

-

1

%4434

-

-

-

-

1

%443

-

-

1

%4434

2

%448

-

-

-

-

3

%13

-

-

4

%3444

8

%3841

4

%1844

2

448
%

%188 23

تبػيف وجػود ثػالث مػواد رئيسػة ىػى ( مقػاطع الفيػديو،
ممحوظة  /بعد تحميؿ الصفحاتَ -

المقػػاالت ،المينكػػات التػػى توصػػؿ الػػى مواقػػع أخػػرى) س ػواء عبػػر شػػبكة اإل نترنػػت أو خارجيػػا.
ولقيػػاس مسػػتوى المغػػة  ،تػػـ إسػػتثناء المينكػػات وعػػددىا (  )020لينػػؾ فػػى صػػفحات التحميػػؿ،
فيتعػػذر معيػػا تحميػػؿ مسػػتوى المغػػة  .وقػػد وجػػدت الباحثػػة أف عػػدد كػػال مػػف المقػػاالت ومقػػاطع
الفيػػديو فػػى صػػفحات التحميػػؿ عبػػر موقػػع الفػػيس بػػوؾ (  ، )312وزعػػت الػػى (  )302مقػػاؿ ،
( )،1مقطع فيديو.
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وبإستقراء بيانات الجدوؿ رقـ ( )1يتضح مايمى:
 تقػػدـ مسػػتوى عاميػػة المثقفػػيف فػػى مقػػاطع  ،% 13,0وزعػػت الػػى  01,4لمتربيػػة الذكيػػة ، %2,1أفكار ضد الرصاص  %4,1 ،لمصفحات " واعى  ،مشروعنا  ،أفكار تغير حياتؾ ".
 أمػػػا فصػػػحى المثقفػػػيف فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى  %14,2مػػػنيـ  %،0,1لمتربيػػػة الذكيػػػة %2,1 ،واعػػػى ،يمييػػػا أفكػػػار ضػػػد الرصػػػاص بنسػػػبة  ، %4,1بينمػػػا خمػػػت بقيػػػة الصػػػفحات مػػػف ىػػػذا
المستوى.
 كما ورد مستوى عامية العامية فى الترتيب الثالث بنسبة  ، %01,4وزعت الى %01لصفحة واعى ،و مشروعنا بنسبة  ، %4,1و خمت بقية الصفحات مف ىذا المستوى .
 وكػػاف لمغػػة األجنبيػػة نصػػيب فػػى مقػػاطع الفيػػديو  ،فحصػػمت عمػػى نسػػبة  %2,1انفػػردت بيػػاصفحة " واعى" ،بينما خمت بقية الصفحات مف ىذا المستوى المغوى .
ومػػػػف التحميػػػػؿ الكمػػػػى لبيانػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـ (  )1يتضػػػػح تنػػػػوع المسػػػػتويات المغويػػػػة
المسػػتخدمة فػػى مقػػاطع الفيديوعبرالصػػفحات موضػػع التحميػػؿ  ،جػػاء فػػى مقػػدمتيا لغػػة عاميػػة
المثقفػػيف  ،فصػػحى المثقفػػيف  ،ثػػـ عاميػػة العاميػػة  .وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة " رشػػا
الشػػػريؼ  "،600فػػػى تصػػػدر لغػػػة عاميػػػة المثقفػػػيف بنسػػػبة  %1،يمييػػػا المسػػػتويات المغويػػػة
األخرى مف المغة العامية بنسبة  ، %3,0المغة األجنبية .%،,4
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ثانياً  :املستويات اهوغوية ف املكاالت عرب صفحات اهتحويى
اٌجذٚي سلُ ()4
يٛضخ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ ف ٝاٌّمبالد ػجش ففذبد اٌزذٍيً
ػبِيخ
ػبِيخ
فقذٝ
فقذٝ
اٌٍغخ
اإلجّبٌٝ
اٌؼبِيخ
اٌّثمفيٓ
اٌّثمفيٓ
اٌزشاس
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
اٌقفذبد ن %
%848
48 %8486
8 %341
24 %542
اٌزشثيةةةةةةةةةخ 44%8465 6
اٌزويخ
%2848 254 %243 28 %846
88 %1844 158 %845 5
ٚاػٝ
ِؾشٚػٕب118 %142 11 .
ثبٌؼمةةةةةةةةةةةً
ٔجذأ
146
أفىبس رغيش - -
ديبره
أفىةةبس ضةةذ 28 %843 3
اٌشفبؿ
اإلجّبٌ538 %248 25 ٝ

48 %1244

28 %845

%342

244

%2648

54 %2843

8 %643

%1

253

%2848

48 %243

5 %541

%845

85

%442

88 %3148

%846

815

%188

%54

288

بإستقراء بيانات الجدوؿ رقـ (  )4يتضح مايمى :

 مستوى فصحى المثقفيف  %22وزعت الى  %،6,1أفكػار تغيػر حياتػؾ  %01,، ،واعػى ، %0،,2مشػػػروعنا  %2,، ،لمتربيػػػة الذكيػػػة  ،يمييػػػا صػػػفحة أفكػػػار ضػػػد الرصػػػاص بنسػػػبة
.%،,1
 مسػػتوى " عاميػػة المثقفػػيف "  ،%10,1وزعػػت كالتػػالى  %3,2 :لصػػفحة مشػػروعنا %1,0 ،لصػفحة واعػى  %0,1 ،لصػفحة أفكػار تغيػر حياتػؾ  %2,0 ،لصػفحة أفكػار ضػد الرصػاص ،
يمييا التربية الذكية . %1,0
 مسػػػػتوى " عاميػػػػة العاميػػػػة "  %1,0وزعػػػػت كالتػػػػالى  %1,، :لصػػػػفحة مشػػػػروعنا %،,1 ،لصػفحة واعػػى  ،يمييػا صػػفحة أفكػار تغيػػر حياتػؾ  ،%0ثػػـ صػفحة التربيػػة الذكيػة  ،%6,1ثػػـ
صفحة أفكار ضد الرصاص .%6,2

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 453 -

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

 مسػػػتوى " فصػػػحى التػػػراث "  %،,1وزعػػػت الػػػى  %0,، :لصػػػفحة مشػػػروعنا  ،يمييػػػا التربيػػػةالذكية  ،%6,0يمييا صفحة واعى  ، %6,2ثـ صػفحة أفكػار ضػد الرصػاص بنسػبة ، %6,1
وتخمو صفحة أفكار تغير حياتؾ مف ىذا المستوى المغوى فى المقاالت .
ويتضػػح مػػف البيانػػات ال ػواردة فػػى الجػػدوؿ رقػػـ (  )4أف المغػػة العربيػػة تتصػػدر قائمػػة
المسػػتويات المغويػػة المسػػتخدمة عبػػر صػػفحات التحميػػؿ  ،ثػػـ تػػأتى الميجػػة العاميػػة فػػى المرتبػػة
الثانيػػة  .وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة " رشػػا الشػػريؼ  ، "،600ودراسػػة " ىويػػدا عػػزوز
 "،604حيػػث كانػػت المغػػة الرئيسػػة ىػػى المغػػة العربيػػة  ،وتختمػػؼ مػػع دراسػػة " جييػػاف أمػػيف
 "،604التػػى أكػػدت أف الميجػػة العاميػػة تػػأتى فػػى مقدمػػة الميجػػات  ،ثػػـ لغػػة اإل نترنػػت والتػػى
تشتمؿ عمى مجموعة مف الحروؼ اإل نجميزية واألرقاـ التى تق أر بالعامية  ،ثـ المغة العربية .

 - 4األشلاي اهتفاعوية ف صفحات اهفيس بون – ًوضع اهتحويى يوضحوا اجلدوي رقٍ )5
اٌجذٚي سلُ ()5
يٛضخ األؽىبي اٌزفبػٍيخ ٌقفذبد اٌفيظ ثٛن ِٛضغ اٌزذٍيً
اٌقفذبد
أؽىبي اٌزفبػً

اٌزشثيخ
اٌزويخ

ٚاػٝ

ِؾشٚػٕب .
ثبٌؼمً ٔجذأ

أفىبس
رغيش ديبره

أفىبس ضذ
اٌشفبؿ

اإلجّبٌٝ

ِمبطغ اٌفيذي ٛن
%
ن
اٌّمبالد
%
ن
ٌيٕىبد
%
ن
دمبئك
ٚثذيٙيبد
%
وزبثبد ٚأثذبس ن
%
دىّخ  /دػٛح ن
%
سعبئً رٛػيخ  /ن
رذفيض
%
ن
وبسيىبريش
%
سأٚ ٜإعزطالع ن
%
فٛسح  /رؼٍيك ن
%
ن
اإلجّبٌٝ
%

14
%1425
62
%5454
2
%8414
2
%8414
1
%841
8
%844
14
%1425
2
%8414
28
%244
133
%11444

3
%843
48
%844
68
%543
38
%248
32
%244
3
%843
58
%445
11
1
54
%444
338
%2845

2
%8414
48
%841
65
%544
15
%143
13
%142
5
%8444
2
%8414
25
%242
4
%843
186
%845
328
%2445

1
%841
281
%1848
3
%843
43
%344
3
%843
6
%8453
258
23

3
%843
2
%8414
1
%841
6
%8453
2
%8414
2
%8414
34
%344
4
%8435
21
%148
88
8

23
%2
432
%3446
131
%1148
53
%448
81
%441
18
%148
188
%845
31
%244
15
%143
214
%1841
1118
%188
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باستقراء بيانات الجدوؿ رقـ ( )2يتضح مايمى :
 تقدـ " المقاالت " عمى األشكاؿ التفاعميػة األخػرى بنسػبة  ، %12,0وزعػت الػى%01,3 :لصفحة أفكار تغير حياتؾ  %1,2 ،لصفحة واعى  %1,0 ،لصفحة مشػروعنا %2,24 ،
لصفحة التربية الذكية  ،ثـ صفحة أفكار ضد الرصاص بنسبة .%6,02
 جػػاءت " الصػػور والتعميقػػات " فػػى الترتيػػب الثػػانى بنسػػبة  ،%03,61وزعػػت الػػى % 3,4لصفحة مشروعنا  ،يمييا % 4,2لصفحة واعى  ،ثـ صفحة التربية الذكية  ، %،,4أفكػار
ضد الرصاص  ، %0,3ثـ أفكار تغير حياتؾ .%6,21
 جػػػػاءت "المينكػػػػات " فػػػػى الترتيػػػػب الثالػػػػث بنسػػػػبة  %00,1وزعػػػػت الػػػػى  %2,2لصػػػػفحةمشػػػػروعنا %2,1 ،لصػػػػفحة واعػػػػى  %6,02 ،لصػػػػفحة التربيػػػػة الذكيػػػػة  ،يمييػػػػا %6,1
لصفحة أفكار تغير حياتؾ  ،ثـ أفكار ضد الرصاص بنسبة .%6,0
 أما رسائؿ التوعية " جاءت بنسبة  %3,2وزعػت الػى  %4,2واعػى  ،يمييػا  %1,2أفكػارضػػد الرصػػاص  ،يمييػػا  %0,،2التربيػػة الذكيػػة  %6,1 ،أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ %6,02 ،
مشروعنا .
 وفػػى الترتيػػب الخػػامس نػػاؿ شػػكؿ " الكتابػػات  /األبحػػاث العمميػػة" بنسػػبة  %2,0وزعػػت الػػى %1,2أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ  %،,2 ،لصػػفحة واعػػى  %0,، ،مشػػروعنا  %6,02 ،أفكػػار
ضد الرصاص  ،يمييا التربية الذكية بنسبة .%6,0
 أمػػا شػػكؿ " الحقػػائؽ  /البػػديييات " جػػاء بنسػػبة  %4,1وزعػػت بػػيف لصػػفحات الػػى %،,1لصفحة واعى  %0,1 ،لصفحة مشروعنا  ،يمييا  %6,21لصفحة أفكار ضػد الرصػاص ،
 %6,02لصػػفحة التربيػػة الذكيػػة  ،وتخمػػو صػػفحة أفكػػار ضػػد الرصػػاص مػػف ىػػذا الشػػكؿ
التفاعمى .
 جػػػػاء فػػػػى الترتيػػػػب السػػػػابع " الكاريكػػػػاتير" بنسػػػػبة  %،,2وزعػػػػت الػػػػى  %،,،لصػػػػفحةمشػروعنا ،صػػفحة أفكػػار ضػد الرصػػاص بنسػػبة  ، %6,12التربيػة الذكيػػة  ،%6,02بينمػػا
تخمو صفحتا " واعى  ،أفكار تغير حياتؾ " مف ىذا الشكؿ التفاعمى.
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 أما " مقاطع الفيديو " جاءت فى الترتيب الثامف لألشػكاؿ التفاعميػة بنسػبة  %،وزعػت الػى %0,،2لصفحة التربية الذكية  ،يمييا (واعػى  ،وأفكػار ضػد الرصػاص ) بنسػبة ، %6,1
يمييـ صفحة مشروعنا بنسبة  ، %6,02يمييا أفكار تغير حياتؾ . %6,0
 أمػػا شػػكؿ " الحكم ػة  /األمثػػاؿ  /الػػدعوة " نػػاؿ الترتيػػب التاسػػع  %0,1وزعػػت الػػى %6,2لصفحة التربية الذكية  ،يمييا صفحة مشروعنا  ، %6,4يمييػا واعػى  ، %6,1ثػـ صػفحة
أفكػػار ضػػد الرصػػاص  ، %6,02بينمػػا تخمػػو صػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ مػػف ىػػذا الشػػكؿ
التفاعمى.
 ونػػػاؿ شػػػكؿ " رأى واسػػػتطالع " الترتيػػػب العاشػػػر بنسػػػبة  %0,1وزعػػػت الػػػى  %0واعػػػى ، %6,1لصفحة مشروعنا .
ويتضح مف البيانات الواردة فى الجدوؿ رقـ (  )2تنوع األشكاؿ التفاعميػة عبػر صػفحات
التحميػػػؿ السػػػيما  -المقػػػاالت  ،المينكػػػات  ،الصػػػور والتعميقػػػات  ،رسػػػائؿ التوعيػػػة والتحفيػػػز ،
الكتابات واألبحػاث العمميػة " وكميػا لػدعـ األفكػار والقضػايا المطروحػة عبػر صػفحات التحميػؿ ،
وانفػردت "صػفحة مشػروعنا بجممػػة ىػذه األشػكاؿ التفاعميػة  ،يمييػػا واعػى  .ربمػا يرجػع لطبيعػػة
الموضػػػوعات التػػػى تطرحيػػػا تمػػػؾ الصػػػفحات بمنيجيػػػة عمميػػػة ق فتأخػػػذ معيػػػا كافػػػة األشػػػكاؿ
التفاعمية لتوعية الجميور والمتابعيف ليا كؿ عمى قدر تفاعمو مع ىذه األشكاؿ .
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ثانياً  :فئة املضٌون ًاذا قيى )
- 1فئة املضٌون املوضوع )

اٌقفذبد
اٌّضّْٛ
ن
عيبعٝ
%
ن
الزقبدٜ
%
ن
اجزّبػٝ
%
ن
ثمبفٝ
%
رؼٍيّ / ٝن
رشث% ٜٛ
ن
ػٍّٝ
%
رىٌٕٛٛج ٝن
 /اػالِ% ٝ
ن
فذ/ ٝ
طجٝ
%
ن
سيبضٝ
%
ن
ديٕٝ
%
ن
اإلجّبٌٝ
%

اٌجذٚي سلُ ()6
يٛضخ فئخ اٌّضّ ْٛػجش ففذبد ِٛضغ اٌزذٍيً
ِؾشٚػ
أفىبس
أفىبس
ٔب .
اٌزشثيخ
اإلجّبٌٝ
ضذ
رغيش
ٚاػٝ
ثبٌؼمً
اٌزويخ
ديبره اٌشفبؿ
ٔجذأ
8
2
5
%846
%842 %844
8
3
6
%844
%843 %845
116
8
28
48
8
%1844
%846 %144 %841 %844
268
5
218
45
%2342
%844 %1444
%4
531
84
215
53
82
118
%4844 %646 %1842 %448 %644 %1845
4
4
%848
%848
42
5
12
65
%843
%844 %141 %544
83
14
5
63
8
%443
%146 %8444 %546 %8463
4
5
2
1
%848 %844 %842 %841
5
5
%844
%844
1118
88
258
32
338
133
%188
%8
%23 %2446 %2845 %1148

وبإستقراء بيانات الجدوؿ رقـ (  )0يتضح مايمى :
 تصدر"المضموف التربوى " بنسػبة  %41,4مػنيـ  %03,،أفكػار تغيػر حياتػؾ %06,2 ،لمتربية الذكية  %0,0 ،أفكار ضد الرصاص  %0,4 ،واعى  %4,1 ،لصفحة مشروعنا .
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 وجاء "المضػموف الثقػافى" بنسػبة  %،1,،وزعػت الػى  %02,2لصػفحة مشػروعنا %4 ،واعى  %6,4 ،لصفحة أفكار تغير حياتؾ  ،بينما خمت بقية الصػفحات مػف ىػذا المضػموف
.
 وجاء "المضموف اإلجتمػاعى" بنسػبة  ، %06,4وزعػت الػى  1,0واعػى  0,2 ،مشػروعنا% 6,2 ،التربيػػة الذكيػػة  6,0 ،أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ و خمػػت أفكػػار ضػػد الرصػػاص مػػف ىػػذا
المضموف .
 يميػػو " المضػػػموف الطبػػػى " بنسػػػبة  %2,1وزعػػت الػػػى  2,3 :واعػػػى  0,0 ،ألفكػػػار تغيػػػرحياتػػؾ  6,0 ،لمتربيػػة الذكيػػة  ،يمييػػا  6,44مشػػروعنا  ،بينمػػا خمػػت صػػفحة أفكػػار ضػػد
الرصاص .
 وجػػاء " المضػػموف اإلعالمػػى " بنسػػبة  %1,1وزعػػت الػػى  2,2 :لصػػفحة واعػػى  ،يمييػػا 0,0لصفحة مشروعنا  ،ثـ  6,4أفكار تغير حياتؾ  ،بينمػا خمػت بقيػة الصػفحات مػف ىػذا
المضموف .
 وجػػػاء فػػػى الترتيػػػب السػػػادس " المضػػػموف اإلقتصػػػادى" بنسػػػبة  %6,2وزعػػػت الػػػى 6,2 :لصفحة مشروعنا  6,1 ،لصفحة أفكار تغير حياتػؾ  ،بينمػا خمػت بقيػة الصػفحات مػف ىػذا
المضموف .
 وجػػاء المضػػموف (العممػػى  ،الرياضػػى ) بنسػػبة  %6,1ق فالمضػػموف العممػػى انفػػردت بػػوصفحة مشروعنا دوف بقية الصفحات .أمػا المضػموف الرياضػى وزعػت النسػبة الػى %6,4
لصفحة أفكار ضد الرصاص  6,، ،لصفحة أفكار تغير حياتؾ  %6,0 ،لصػفحة مشػروعنا
 ،بينما خمت بقية الصفحات مف ىذا المضموف .
 وجػػاء" المضػػموف السياسػػى " فػػى الترتيػػب الثػػامف بنسػػبة  %6,0وزعػػت الػػى  6,4لصػػفحةمشػػػروعنا  6,، ،لصػػػفحة أفكػػػار تغيػػػر حياتػػػؾ  ،بينمػػػا خمػػػت بقيػػػة الصػػػفحات مػػػف ىػػػذا
المضموف
 وجاء "المضموف الدينى " بنسبة  %6,4لصفحة واعى دوف بقية الصفحات .)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 454 -

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

 ويتضػح مػػف البيانػػات ال ػواردة فػػى الجػػدوؿ رقػػـ (  )0أف "المضػػموف التربػػوى" تصػػدر بنسػػبة ، %41,4يميػػة "المضػػموف الثقػػافى" بنسػػبة  ، %،1,،وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع " رشػػا
الشػػػريؼ  "،600التػػػى أكػػػدت تصػػػدر المضػػػموف السياسػػػى قائمػػػة المضػػػاميف مػػػف قبػػػؿ
مستخدمى الفيس بوؾ  ،يمية " المضموف الدينى "  .وكػذلؾ دراسػة " ىويػدا عػزوز "،604
التػػى أكػػدت أف أف ػراد العينػػة يناقشػػوف القضػػايا السياسػػية  ،وكػػذلؾ دراسػػة " جييػػاف أمػػيف
 "،604التػػػى أكػػػدت أف الموضػػػوعات التػػػى يفضػػػؿ المبحػػػوثيف مناقشػػػتيا عبػػػرالفيس بػػػوؾ
السياسى  ،اإلجتماعى .

ً - 2صادر املضٌون ف صفحات اهتحويى
اٌجذٚي سلُ ()8
يٛضخ ِقبدس اٌّضّ ْٛف ٝففذبد اٌزذٍيً
اٌقفذبد
اٌّقبدس
ِؾبسوخ األػضبء

ن

اٌزشثيخ
اٌزويخ
58

ٚاػٝ
48

ِؾشٚػ
ٔب
 .ثبٌؼمً
ٔجذأ
48

%841 %844 %445 %
1
2
فضبئيبد ػشثيخ ن -
%841 %842
- %
2
أجٕجيخ ن -
%8414
- %
ػشثيخ ن -
فذف
- %
1
أجٕجيخ ن -
%841
- %
42
61
ِقةةةةةبدس يٛريٛة ن -
أزشٔذ
%3485 %5445
- %
144
145
ِٛالةةةةغ ن 82
%1644
أخش%13 %644 % ٜ
6
35
ن 11
أوثش ِٓ ِقذس
%845 %341 %8484 %
328
338
ن 133
االجّبٌٝ
%2446 %2845 %1148 %

أفىبس
أفىبس
ضذ
رغيش ديبره
اٌشفبؿ
-

38

%248
6
%845
43
238
%344 %28455
28
%244
88
258
%8
%23
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2
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بإستقراء الجدوؿ رقـ ( ، )1يتضح أنو:
 جاءت " مواقع اإل نترنت " بنسبة  %06,0مػف جممػة المضػاميف  ،تتػوزع بػيف %،6,2 :لصفحة أفكار تغير حياتؾ  ،يمييا صػفحة مشػروعنا بنسػبة  ، %00,2يمييػا صػفحة واعػى
بنسػػػبة  ، %01ثػػػـ التربيػػػة الذكيػػػة بنسػػػبة  ، %0,4أمػػػا صػػػفحة أفكػػػار ضػػػد الرصػػػاص
.%1,24
 جػػاءت مسػػاىمة األعضػػاء بنسػػبة  %،،,0مػػف جممػػة المضػػاميف  ،وزعػػت ال ػى %4,2 :لصػػػفحة التربيػػػة الذكيػػػة  %1,2 ،واعػػػى  %1,0 ،لصػػػفحة مشػػػروعنا  %،,1 ،لصػػػفحة
أفكػػار ضػػد الرصػػاص  .ويسػػتثنى مػػف ىػػذه الفئػػة صػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ ألف غالبيػػة
الوسائط اإل تصالية عبر تمؾ الصفحة تنحصر فى المقػاالت مػف مصػادر متعػددة عبػر شػبكة
اإلنترنت .
 وجػػاء موقػػع " اليوتيػػوب " بنسػػبة  ، %3,1تتػػوزع مػػابيف  %2,42لصػػفحة واعػػى  ،يمييػػا %1,12لصفحة مشروعنا  ،يمييا صفحة أفكار ضد الرصاص بنسبة .%6,2
 " أكثر مف مصدر" جاء بنسبة  %1تتوزع الى  %1,0لصفحة واعى  ،يمييػا صػفحة أفكػارتغيرحياتؾ بنسبة  ، %،,4يمييا " صفحة مشروعنا  .بالعقؿ نبدأ بنسبة .%6,2
 وتتقػػارب النسػػب مػػابيف الفضػػائيات والصػػحؼ  ،لتسػػاىـ الفضػػائيات العربيػػة بنسػػبة %6,1وتنفرد بيػا صػفحتى " واعػى  ،مشػروعنا " ،يمييػا الصػحؼ األجنبيػة بنسػبة  %6,،تنفػرد
بيػػا صػػفحة مشػػروعنا  ،وتحظػػى الصػػحؼ األجنبيػػة منيػػا نسػػبة  %6,0تنفػػرد بيػػا صػػفحة
مشروعنا .
ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ، )1أف مصػػادر المضػػموف عبػػارة عػػف " مواقػػع أخػػرى " عبػػر
شػػبكة اإل نترنػػت بنسػػبة  %06,0ويوضػػح ذلػػؾ إعتمػػاد تمػػؾ الصػػفحات عمػػى آراء متعػػددة مػػف
مصػادر شػتى  ،ولطبيعػة الموضػوعات والقضػايا المطروحػة خػالؿ تمػؾ الصػفحات المتنوعػة فػى
أىدافيا ومضامينيا  ،ثـ جػاءت مشػاركات األعضػاء بنسػبة  ،%،،,0يمييػا " أكثػرمف مصػدر"
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بنسػػبة  ،%1وتتقػػارب النسػػب مػػابيف الفضػػائيات والصػػحؼ العربيػػة واألجنبيػػة مػػابيف - %6,1
.% 6,0

 - 3اهكضايا املطروحة عرب صفحات اهفيس بون ًوضع اهتحويى  ،يوضحوا اجلدوي رقٍ )8
اٌجذٚي سلُ ( )4
يٛضخ اٌمضبيب اٌّطشٚدخ ػجش ففذبد اٌزذٍيً
اٌقفذبد

عيبعيخ

الزقبديخ

اجزّبػيخ

اٌطبئفيخ
اإلثبديخ
ٚغيبة
دٚس األعشح
اٌزىبفً
اإلجزّبػٝ
ٚآٌيبرٗ
اٌؼٕف
ٚأٔٛاػٗ
ٚاٌزقذٜ
ٌٗ

3
%843
3
%843
5

-

-

%844

-

1
%841

اٌزشثيخ
اٌزويخ

ٚاػٝ

ن
%
ن
%
ن

-

-

%

-

-

%844

ن

-

-

1

-

%

-

-

%841

-

-

ن
%
ن

-

-

3
%843
2

-

-

3
%843
2

%

-

-

%842

-

-

%842

ن
%
ن
%
ن
%
ن

8
%844
-

48

2
%842
2
%842
5
%844
-

-

-

11
%1
2
%842
5
%844
48

%

-

%841

-

-

-

%841

ن

-

-

5

-

-

5

%

-

-

%844

-

-

%844

ن

-

-

6

3

-

8

%

-

-

%845

%843

-

%844

اٌمضبيب
اٌزطجيغ ِغ
اعشائيً
اٌمضيخ
اٌفٍغطيٕيخ
األلٍيبد
ٚاٌؼٕقشيخ
ف ٝاٌؼبٌُ
اٌّبدٜ
اٌزضخُ
ٚآثبسٖ
ػٍٝ
اٌّجزّغ
ثمبفخ
اٌغٛق اٌذش
اٌجبِؼبد
ٚعٛق
اٌؼًّ
اٌزذشػ
اٌجٕغٝ
اٌؼذاٌخ
اإلجزّبػيخ

ِؾشٚػٕب
.ثبٌؼمً
ٔجذأ
3
%843
3
%843
5

أفىبس
رغيش
ديبره
-

أفىبس
ضذ
اٌشفبؿ
-

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

اإلجّبٌٝ

- 461 -

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

ثمبفيخ

رشثٛيخ /
رؼٍيّيخ

ػٍّيخ

اٌغضٚ
اٌثمبفٝ
األِيخ فٝ
ػقش
اٌزىٌٕٛٛجيب
اٌٛٙيخ فٝ
ػقش
ِب ثؼذ
اٌذذاثخ
دٚس اٌفٓ
ف ٝرؾىيً
اٌٛػٝ
ليُ األعشح
ثيٓ
اٌّبديخ
ٚاٌؼمالٔيخ
األخالق
ِٚزغيشاد
اٌؼقش
جبٍ٘يخ
اٌّآرُ
اٌفشاؽ
ٚإدِبْ
اإلثبديخ
إػذاد اٌّؼٍُ
ٚثٕبء
اٌذضبسح
دٚس
اٌٛاٌذيٓ فٝ
اٌزشثيخ
ِؾىالد
ِشدٍخ
اٌّشا٘مخ
ٚآٌيبد
اٌزؼبًِ
ِؼٙب
اٌزشثيخ
ٚاإلسؽبد
إٌفغٝ
ٚاٌزشثٜٛ
أعبٌيت
اٌزشثيخ
اٌفبػٍخ
وٛسٔٚب
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ن
%
ن

-

-

44
%848
8

-

-

44
%848
8

%

-

-

%846

-

-

%846

ن

-

-

28

-

-

28

%

-

-

%144

-

-

%144

ن

-

-

8

-

-

8

%
ن

-

-

%846
65

-

2

%846
68

%

-

-

%544

-

%842

%6

ن

-

-

15

-

-

15

%

-

-

%143

-

-

%143

ن
%
ن

-

55

2
%842
-

-

-

2
%842
55

%

-

%5

-

-

-

%5

ن

-

-

2

-

-

2

%

-

-

%842

-

-

%842

ن

-

-

13

18

-

58

%

-

-

%142

%145

-

%445

ن

-

-

3

8

-

32

%

-

-

%843

%846

-

%244

ن

58

35

24

155

23

281

%

%445

%341

%245

%1344

%2

%26

ن

45

18

8

35

15

118

%

%4

%145

%846

%341

%143

%1846

ن

-

-

4

5

-

13
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إاػالِيخ /
رىٌٕٛٛجيخ

فذيخ /
طجيخ

ديٕيخ

سيبضيخ

ٚاألِيخ
اٌؼٍّيخ
ِخبطش
األٌؼبة
اإلٌىزشٔٚيخ
ِٛالغ
اٌزٛافً
ٚإثبسح
اٌشأ ٜاٌؼبَ
اٌىّجيٛرش
ٚرؤثيشٖ
ػٍ ٝاٌؼمً
اٌّٛالغ
اإلثبديخ
ٚػاللزٙب
ثئدِبْ
اإلثبديخ
فيشٚط
وٛسٔٚب
ٚرذاػيبرٗ
اإلثبديخ
ٚأِشاك
اٌجشٚعزبرب
ٔقبئخ
طجيخ ٘بِخ
اإلثبديخ
ٚغيبة
اٌٛاصع
اٌذيٕٝ
اٌزؼقت
اٌىشٜٚ
ِٚخبطشٖ
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%
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-

%848

%844
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%142

%

-

-

8
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-
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4
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%

-

-

%844

-

%848
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ن

-

-

1

3
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%

-

-

%841

%843

%244

%244

ن

-

45

-

-

-

45

%

-

%4

-

-

-

%4

ن

-

-

5

-

-

5

%

-

-

%844

-

-

%844

ن

-

63

-

-

-

63

%

-

%546

-

-

-

%546

ن
%

8
%846

-

-

15
%143

4
%843

26
%243

ن

-

15

-

-

-

15

%
ن

-

%143
-

1

-

-

%143
1

%

-

-

%841

-

-

%841

ن
%

133
%1148

338
%2845

328
%2446

258
%23

88
%8

1118
%188

ممحوظة  /اذا كانت المنطمقػات الفكريػة لصػفحات الفػيس بػوؾ موضػع التحميػؿ – مختمفػة فمػف
المنطقى تختمؼ معيا نوعية القضايا والمضاميف المقدمة عبر تمػؾ الصػفحات  ،وبالتػالى تعػذر
معيػػا اإل تفػػاؽ الكمػػى فػػى تنػػاوؿ نفػػس القضػػايا  .وبإسػػتقراء بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ (  )2يتضػػح
مايمى :

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 463 -

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

 أف "قضايا التربية واإل رشاد النفسى والتربوى" نالت اإلىتماـ األكبر بنسبة  %،0مفإ جمالى القضايا المطروحة عبر صفحات التحميؿ  ،وزعت الى %01,2 :لصفحة أفكار
تغير حياتؾ  %4,2 ،لصفحة التربية الذكية  ،يمييا  %1,0لصفحة واعى %،,2 ،
لصفحة مشروعنا  %، ،لصفحة أفكار ضد الرصاص .
 يميو موضوع " أساليب التربية الفاعمة " بنسبة  %06,0وزعت الى  %4لصفحة التربيةالذكية  %1,0 ،لصفحة أفكار تغير حياتؾ  %0,2 ،لصفحة واعى  ،يمييا %0,1
لصفحة أفكار ضد الرصاص  ،ثـ  %6,0صفحة مشروعنا
 أما " الغزو الثقافى " بنسبة  %1,3إستحوذت عمييا صفحة مشروعنا دوف بقيةالصفحات.
 أما " اإلباحية وغياب دور األسرة " استحوذت عمى نسبة  %1,0لصفحة واعى . وعف " قيـ األسرة بيف المادية والعقالنية " إستحوذت عمى نسبة  %0وزعت الى %2,2لصفحة مشروعنا  %6,، ،لصفحة أفكار ضد الرصاص  ،بينما خمت بقية صفحات
التحميؿ .
 وجاء موضوع " اإلباحية وأمراض البروستاتا " بنسبة  %2,0لصفحة واعى دوف غيرىامف صفحات التحميؿ  ،وذلؾ ألنو القضية الجوىرية التى تيتـ بيا تمؾ الصفحة .
 أما " الفراغ وادماف اإلباحية بنسبة  %2لصفحة واعى دوف غيرىا مف صفحات التحميؿ. وعف " دور الوالديف فى التربية " بنسبة  %4,2وزعت الى  %0,2لصفحة التربية الذكية %0,2 ،لصفحة أفكار تغير حياتؾ  %0,، ،لصفحة مشروعنا  ،بينما خمت بقية
الصفحات .
 أما عف " المواقع اإلباحية وعالقتيا بإدماف اإلباحية " بنسبة %4لصفحة واعى دوفغيرىا.
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 " مرحمة المراىقة ومشكالتيا " بنسبة  %،,2وزعت الى  %0,2لصفحة واعى %6,0 ،ألفكار تغير حياتؾ %6,1 ،لصفحة مشروعنا  %6,، ،لصفحة التربية الذكية  ،بينما
خمت أفكار ضد الرصاص مف ىذا المضموف .
 وجاء موضوع " الكمبيوتر وتأثيره عمى العقؿ " بنسبة  %،,2وزعت الى  %،,4لصفحةأفكار ضد الرصاص  %6,1 ،لصفحة أفكار تغير حياتؾ  %6,0 ،لصفحة مشروعنا .
بالعقؿ نبدأ  ،بينما خمت بقية الصفحات مف ىذا الموضوع .
 وعف " النصائح الطبية "بنسبة  %،,1وزعت الى  %0,1أفكار تغير حياتؾ %6,0 ،لصفحة التربية الذكية  %6,1 ،لصفحة أفكار ضد الرصاص  ،بينما خمت بقية الصفحات.
 أما " مخاطر األلعاب اإل لكترونية " جاءت بنسبة  %0,3وزعت الى  %0,1لصفحة أفكارتغير حياتؾ  %6,0 ، %6,0 ،لصفحة مشروعنا  .بالعقؿ نبدأ  ،بينما خمت بقية
الصفحات .
-

وعف " اليوية فى عصر مابعد الحداثة " جاءت بنسبة  %0,2لصالح صفحة مشروعنا .

 أما " األخالؽ ومتغيرات العصر " جاءت بنسبة  %0,1لصالح صفحة " مشروعنا دوفبقية الصفحات  .وبنفس النسبة كاف موضوع " اإلباحية وغياب الوازع الدينى " لصفحة
واعى.
 يميو " كورونا واألمية العممية " بنسبة  %0,،وزعت الى  %6,1لصفحة مشروعنا ، %6,4لصفحة أفكار تغير حياتؾ بينما خمت بقية صفحات التحميؿ .
 " مواقع التواصؿ اإلجتماعى واثارة الرأى العاـ " بنسبة  %0,0وزعت الى  %6,1لصفحةأفكار ضد الرصاص لصفحة  %6,4 ،لصفحة مشروعنا بينما خمت بقية صفحات التحميؿ.
 أما " التحرش الجنسى " جاء بنسبة  %0وزعت الى  %6,2لصفحة التربية الذكية ، %6,،لصفحة مشروعنا دوف بقية صفحات التحميؿ .
 وناؿ " العنؼ وأنواعة " نسبة  %6,2وزعت الى %6,2لصفحة مشروعنا %6,1 ،لصفحة أفكار ضد الرصاص بينما خمت بقية الصفحات .
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 أما " األمية فى عصر التكنولوجيا " " ،ودور الفف فى تشكيؿ الوعى " نفس النسبة %6,0مف جممة مضاميف صفحات التحميؿ لصالح صفحة مشروعنا دوف بقية الصفحات .
 ونالت الموضوعات التالية  :األقميات والعنصرية فى العالـ المادى  ،الطائفية  ،التكافؿاالجتماعى  ،فيروس كورونا وتداعياتو " نسبة  %6,4لصفحة مشروعنا.
 أما عف موضوعات " التطبيع مع اسرائيؿ  ،القضية الفمسطينية ،ثقافة السوؽ الحر "جاءت بنسبة  %6,1لصفحة مشروعنا  .بالعقؿ نبدأ دوف بقية صفحات التحميؿ.
 وعف " الجامعات وسوؽ العمؿ "  ،العدالة اإلجتماعية  ،جاىمية المآتـ  ،إعداد المعمـوبناءالحضارة الحديثة " جاءت بنسبة  %6,،لصفحة مشروعنا دوف بقية الصفحات .
 أما عف " التضخـ وآثاره ،والتعصب الكروى " جاءت بنسبة  %6,0لصفحة مشروعنا .وىى نتائج تعد منطقية ق فاليوجد اتفاؽ بيف المنطمقات الفكرية لمصفحات موضع التحميػؿ فػى
تناوليا لمقضايا  ،فكؿ صفحة ليا مف الموضوعات مثار االىتماـ والجدؿ دوف غيرىا .
ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ( )2أف القضػػايا التربويػػة نالػػت اإلىتمػػاـ األ كبػػر مػػف قبػػؿ
صػػػفحات التحميػػػؿ بنسػػػبة  ، %40,0يمييػػػا القضػػػايا الثقافيػػػة جػػػاءت بنسػػػبة  ، %02يمييػػػا
القضػػايا اإلجتماعيػػة بنسػػبة  ، %01,0القضػػايا اإلعالميػػة والتكنولوجيػػة  ، %3,2ثػػـ الطبيػػة
 ، %2,1يمييػػػا القضػػػايا (العمميػػػة  ،الدينيػػػة  ،السياسػػػية  ،اإلقتصػػػادية  ،الرياضػػػية) بنسػػػب
متقاربة .

نتائج اهدراسة وتوصياتوا
جاءت نتائج الدراسة بشقييا النظرى والميدانى كالتالى :
 توجػػد حروبػػا مسػػتترة تسػػتيدؼ اإل نسػػاف عق ػالً وفك ػ ارً مػػف حيػػث قيمػػو ومعتقداتػػو وأفكػػاره ،حػػػروب تضػػػميؿ وتزييػػػؼ الػػػوعى بفعػػػؿ مواقػػػع التشػػػبيؾ اإلجتمػػػاعى التػػػى تػػػروج األفكػػػار
والمعمومػػات المغموطػػة عمػػى جميػػور واسػػع حػػوؿ العػػالـ وفػػؽ واقػػع إفتراضػػى مغػػاير لمواقػػع
الحقيقى .
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 تمعب شبكات التواصػؿ دو ارً كبيػ ارً فػى إمػداد اإل نسػاف بالمعمومػات والمواقػؼ واإل تجاىػات بمػايساىـ فى تشكيؿ وعيو  ،بإعداده ليكوف أكثر قدرة عمى التأثير فى اآلخريف .
 شبكات التواصؿ اإلجتماعى – السيما موقع الفيس بوؾ – تشيد إقباالً جماىيرياً واسعاً مػفجميع الفئات والشرائح العمرية واإلجتماعية .
 الوعى ىو" أداة العقؿ إلدراؾ الحقائؽ والمتغيرات  ،وآلية لمرصد  ،ونقطػة البػدء فػى عمميػةالفيـ والتفسير التى تسبؽ إمتالؾ القدرة عمى إحداث التغيير ومجابية المشكالت " .
 تكمف أىمية الوعى فى أف غيابو وتزييفػو سػيجرد الفػرد مػف إدراؾ قضػايا مجتمعػو وسػيبعدهعف المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية مجتمعو.
 لموعى مقومات عدة  :المعرفة ،التعميـ  ،الديمقراطية ،اإلعالـ المستنير ،التفكير العممى . أمػػا عػػف معومػػات صػػناعة الػػوعى التعمػػيـ  ،التضػػميؿ اإلعالمػػى والسياسػػى  ،غيػػاب الخطػػابالدينى المستنير  ،األمية  ،الفقر  ،التبعية لمفكر المادى ...الخ .
 تعتمد شبكات التواصؿ عمى إستراتيجيات عدة لتزييؼ الوعى أبرزىا : الحيمولة دوف تبصر األفراد بما ىـ فيو  ،ومما يجب أف يكونوا عميو .
 تكريس ثقافة التبرير والتبعية واإلستسالـ .
آخرفتراضى .
 فبركة الواقع وتزييفو  ،وذلؾ بأوىاـ مفارقة لمواقع الحقيقى بواقع ا
 فرض التحكـ والسيطرة عمى األفراد مما يجعميـ مجرد أدوات فى غمارالتبعية .
 تشكيؾ الشعوب فى مسمماتيا وعقائدىا .
 تغييب ممكة النقد .
 ترويج لثقافة السطحية باألفكار الثانوية .
 تسطيح العقوؿ واغراقيا بمواد تافية مضممة لموعى ومغيبة لمعقؿ .
 المعانى المزيفة التى قد تحمميا بعض مضاميف شبكات التواصؿ اإلجتماعى .
 الخطػػاب اإلعالمػػػى الػػذى يغيػػػب عنػػػو الرقابػػة  ،و يشػػػجع أحيانػػػا عمػػى العنػػػؼ واإلغتػػػراب
واإل نسالخ عف قيـ المجتمع وعاداتو وتقاليده ومعتقداتو.
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أما عف نتائج الدراسة فى إطارىا الميدانى :
 جػػاءت صػػفحة "التربيػػة الذكيػػة " فػػى المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث المتابعػػة واإل نتشػػار  ،يمييػػاصػػفحة واعػػى  ،صػػفحة مشػػروعنا  .بالعقػػؿ نبػػدأ  ،ثػػـ صػػفحة أفكػػار تغيػػر حياتػػؾ  ،وأفكػػار
ضد الرصاص .
 مصػػادر مضػػموف صػػفحات التحميػػؿ كانػػت "مواقػػع أخػػرى"  ،يمييػػا "مشػػاركات األعضػػاء" ثػػـ "أكثر مف مصدر" ،ثـ تقاربت النسب بيف الفضائيات والصحؼ العربية واألجنبية .
 " األشػػكاؿ التفاعميػػة" عبػػر صػػفحات التحميػػؿ  ،تقػػدمت "المقػػاالت" عمػػى األشػػكاؿ التفاعميػػةاألخػػػرى "الصػػػور والتعميقػػػات" ،المينكػػػات ""،رسػػػائؿ التوعيػػػة "،الحقػػػائؽ " "،الكاريكػػػاتير " " ،
مقاطع الفيديو " ،وأخيرا" الحكـ واألمثػاؿ  "،الػرأى واإلسػتطالع"  .وانفػردت صػفحة مشػروعنا
بجممة ىذه األشكاؿ التفاعمية تالىا صفحة واعى .
 " أشكاؿ المضموف  /والوقت المستغرؽ" كانت " المقاالت القصيرة – أقؿ مف صفحة " أبػرزمضػػاميف صػػفحات التحميػػؿ  " ،المقػػاالت الطويمػػة مػػف  ،-0صػػفحة "  ،ثػػـ " المينكػػات " "
مقاطع الفيديو " وىومػا يعكػس طبيعػة الفػيس بػوؾ الػذى يبنػى عمػى المشػاركات والمقػاالت
البسيطة .
 أمػا المغػػة المسػػتخدمة فػػى مقػػاطع الفيػػديو والمقػػاالت عبػػر صػػفحات التحميػػؿ  ،جػػاءت لغػػة "عامية المثقفيف" فػى المقدمػة تالىػا " فصػحى المثقفػيف " ثػـ " عاميػة العاميػة " فػى مقػاطع
الفيػػديو  .أمػػا المغػػة المسػػتخدمة فػػى المقػػاالت تتصػػدر" المغػػة العربيػػة" قائمػػة المسػػتويات
المغوية المستخدمة فى المقاالت عبر صفحات التحميؿ  ،تالىا "الميجة العامية" فػى المرتبػة
الثانية .
 أمػػػا فئػػػة المضػػػموف والقضػػػايا المطروحػػػة  ،تصػػػدر " المضػػػموف التربػػػوى" جممػػػة مضػػػاميفصػػفحات التحميػػؿ  ،تػػاله " المضػػموف الثقػػافى " ثػػـ "اإلجتمػػاعى  ،اإلعالمػػى والتكنولػػوجى ،
الصحى  ،العممى  ،الدينى  ،السياسى  ،اإلقتصادى  ،الرياضى" .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 464 -

صناعة الوعي عبرشبكات التواصل اإلجتماعي ...

عدد مايو-ج0100 )58( -0م

وف ضوء ًا أسفرت عنى اهدراسة احلاهية ً نتائج – توص باآلت :
أوال :بناء اهوع اهفردى  ،واهوع اجلٌع ً خالي :
 تحديد األىداؼ قبؿ الدخوؿ الى مواقع التشبيؾ اإلجتماعى .
 التثبت مف صحة ما ينشر عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى والتحقؽ مف مصادره األولية.
 تنمية آداب الحوار وعدـ تسفيو آراء اآلخريف عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى.
 دعـ ثقافة إدارة الوقت واستثماره عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى .

ثانيا  :تعاون املؤسسات اجملتٌعية هوتوعية بإشلاهيات اه ً امليدياتيل وخماطرًواقع
اهتصبيم اإلجتٌاع ً خالي :
 عقد ندوات تثقيفية لمتوعية بأىـ إيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ اإلجتماعى .
 اىتمػاـ المؤسسػػات اإلجتماعيػػة والتربويػػة بتنميػػة ميػارات التفكيرالنقػػدى واثػراء ممكػػة النقػػد
واإلبداع لدى النشك والشباب .
 إعػػػداد ميثػػػاؽ شػػػرؼ أخالقػػػى يحػػػدد الضػػػوابط األخالقيػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع شػػػبكات التواصػػػؿ
اإلجتماعى .
 بث رسائؿ توعية عبرالجواؿ عف أخالقيات التواصؿ عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى .
 إنشاء ىيئة يشرؼ عمييا تربويوف متخصصوف لمخاطبة أبناء المجتمع ومحػاورتيـ

بمػا

يساىـ فى تنمية الوعى لدييـ بمخاطرشبكات التواصؿ اإلجتماعى .
 إجراء المزيد مف الدراسات الثقافية واإلعالمية والتكنولوجيػة تيػتـ بتػأثير شػبكات التواصػؿ
االجتماعى فى تشكيؿ الخطاب الثقافى المعاصر.
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ثاهجا  :تفعيى اهكنوات ااهتعويٌية واهرتبوية هتنٌية اهوع مبخاطرشبلات اهتواصى ً خالي:
 إدراج مقرر يدرس عمى كافة المستويات التعميمية مثؿ" التربية الميدياتيكية "(*)

2

"التربية

اإلعالمية والتكنولوجية " فى المدارس والجامعات .
 تنمية برامج التربية الميدياتيكية وتدريس أساسيات عمـ المنطؽ والتفكير النقدى لجميع
طالب المراحؿ التعميمية  ،لزيادة قدرتيـ عمى تمحيص ونقد ما تطرحو شبكات التواصؿ
اإلجتماعى واستثمارالمعمومات عبر تمؾ الشبكات مف أجؿ تحويميا الى معرفة وابداع .
 تربية العقمية الناقدة  ،وتزويد النشك والشباب بميارات التفاعؿ والتواصؿ مع معطيات الزمف
الميدياتيكى .

تعكيب
وفؽ ما تقدـ مػف عػرض لنتػائج الدراسػة بشػقييا النظػرى والميػدانى التحميمػى  ،يتضػح
أف اإل نسػػاف المعاصػػر يعػػيش معركػػة حقيقيػػة فريػػدة مػػف نوعيػػا وأطرافيػػا ومفرداتيػػا  ،يعيشػػيا
كواقع وقدرمحتـ عميو  ،إنيا معركة الوعى – المعركة المسػكوت عنيػا – فػى خضػـ التطػورات
المتالحقة واألزمػات المتعاقبػة وتػداعيات العصػرالرقمى فػى تشػكيؿ وصػناعة الػوعى .وسػيبقى
الوعى لمكائف البشرى حاجة أساسية وشرطا ضروريا العطاء بعده الوجودى معناه ومغػزاه فػى
مختمػػؼ منػػاحى الحيػػاة  ،بمػػا يجعمػػو متفػػردا بخصوصػػية وذاتيػػة وجوديػػة عػػف سػػائر الكائنػػات
األخرى  ،يمتمؾ مف الفيـ واالدراؾ والوعى مااليناؿ منو الزمف بتقمباتو وتداعياتو.

 )*( 5اٌزشثيةةخ اٌّيذيبريىيةةخ ٘ :ةة ٝثذايةةخ آٌيةةخ اٌزفىيةةش ٚاٌغةةٍٛن اٌؼقةةشٚ ٜرىةة ْٛثئٌزمةةبء اٌقةةٛد أٚاٌقةةٛسح
ٚاٌقةةٛد ِؼةةب ،سعةةبئً لقةةيشح أ ٚطٛيٍةةخ ٘ٚةة "ٝاإل ػةةذاد ٌٍزفبػةةً ٚاٌؼةةيؼ فةة ٝػةةبٌُ عةةٍطخ اٌقةةٛسح ٚاٌقةةٛد
ٚاٌىٍّخ ٚاٌشعبئً  .اٌخ ٚاٌزة ٝرةؤثشػٍ ٝاٌمةيُ ٚاٌّؼزمةذاد ٚاٌزٛجٙةبد ٚاٌّّبسعةخ فةِ ٝخزٍةف ِٕةبد ٝاٌذيةبح
ثٛػ ٝأ ٚثذٚ ،ْٚرؼٕ ٝأيضب " رّىيٓ أفشاد اٌّجزّغ ِٓ اٌٛفٛي اٌة ٝفٙةُ ٚعةبئً اإلػةالَ اإلرقةبٌيخ – العةيّب
اٌّيذيب اٌجذيذح – اٌز ٝرغزخذَ فِ ٝجزّؼٚ ، ُٙاٌطشيمخ اٌز ٝرؼًّ ثٙب ٘زٖ اٌٛعبئً  ٚ ،إوزغبة ِٙبساد اٌزفبُ٘
ِغ اآلخشيٓ " (اٌؾّيّش. )28 ،2818 ، ٜ
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ًكرتحات حبجية :
 دور شبكات التواصؿ اإلاجتماعى فى تنمية القيـ الخمقية لدى طالب الجامعات – دراسةميدانية .
 القيـ الخمقية المتضمنة فى صفحات الفيس بوؾ – دراسة تحميمية . واقع التربية الصحية عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى فى زمف كورونا – كوفيد -03رؤية تحميمية .
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املراجع
أوالً :املراجع اهعربية
 اب رهام  ،ا اب رهام  ( ،ر . )0222اسرراهاا ا ت ايم ر  ،ار ب ر ه نررق ار ث ر حت اج رره ا(ا ا ر .ار ر مه:اجثامو ار صه ة .
 . )0222اإلثاهثر ررت وس ر ر مة إاص ر ر د ا ر ر – اراواث ر ر

 -بخ ر ررت ا ارس ر ر

وارايم ة وار ثوث ة  .اري ن – اإل هات  :اه ار ا

اإلعال ر ررة وارصر رر( ة

ارا يق.

 -بر هان ا لرربد  . )6991ار بو و ابرروي وب ثا ر اراال ر  .امررة ث ر و

ا (ر

اراا ررو اررروحثق

ارا ق ارو( وى .ار مه ا ي  )601ا ص ص . 13 - 33
 اربهبررهى ا ثلرروى عب ر ار(م ر  . )0261 ،اسرراخ ا ،لررب ت اراواصررد اإلاا ر عق وعالهاررك ب راروار ان و اررو ،ار واحثررة رر ى حررال

ارا يررة.

امررة م ررة اراهب ررة  -ا يررة ار ثون ررةا ر

)32

اي . )2ص ص .022 – 699
 -اربحه ررت ا ثسر ر ة ( ر ر

. )0222اإلع ررال ،وار اا ررو ن ررق عص رره اريور ررة ا اهس ررة ن ررق ار ر ر خد

اإلاا عق  .ار مه  :اه غه
 بررن ه ن ر ن ا وس رارا ر وار ر ث

رمحب عة وارثله واراو و.

 . )0266ث(ررن واإلعررال ،ارا ر  :اإلل ر ر ت وار

ت ار ن ررة نررق ار اا ي ر ت ار ي صرره .

هس ر ت  :اإلاص ر ت

امررة اإل اع ر ت اريهب ررة  .اا( ر إ اع ر ت

ار ود اريهب ة  .اوثس ا ي  )3ا ص ص .62 -1
 -اربررومق ا نر هوت لرروهق  .)6990ارايمر  ،بر ن ا ر

واث ررة اررروعق ارس سررق رم ايم ر ن – اهسررة

ا(م م ررة  .اراهب ررة ار ي ص رره  .هابح ررة اراهب ررة ار( ررة  .ار ر ر مه ا س  )9ا ي )03ا ص ص - 77
.627
 ارب اق ا س خن ه  . )0261وه وسر ئد اراواصرد اإلاا ر عق نرق الر د ارروعق اإلاا ر عقنررق واااررة ارلررج

واراه ررة اره ن ر ة ررن وااررة ثمرره ارلررب

ارا ر يق  .امررة ب(ررو ارياله ر ت

اري ة ارلهت اجوسح  .ارا ي ة ار صه ة رمياله ت اري ة  .ار مه اي  )2ا ص ص .29 - 9
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 -اه د ا ا س  . )0221مد ث(ن بالثم ه؟ ع ر ،سا ل

ار ه ر رمي رد اربلرهى .اها رة

 :ر م ررق ار وس رروى .عر ر ر ،ار يهن ررة .ار ام ررس ار رروحثق رم ن ررة وار ث ررون وا( ا

 .ار و ررت ا ي ثر ر ه

. )303
 ارامبق اعمق عب ار اه ت  . )0221اإلب اي وارث ر اإلاا ر عق  -اهسر ت ي صره  .اإلسر ث ه ة :اه ار يهنة ارا ي ة .
 اث ر ا (ثر ن  . )0223ا ثوروا ر اإلاصر د ارا ر عمق اإلثاهثررت وعالهارك ب هاررة اررروعق ارس سررقر ى حال

ارا ي ت ار صره ة  -اهسرة

اث رة عمرق حرال

ارا ير ت ارخ صرة ار صره ة .ار امرة

ار صه ة رب(و اإلعال . ،م ة اإلعال - ،ا ية ار مه اي هس )62اص ص . 70 -6
 -ارااث ررق ا ( ر ر نر ر ر

 . )0221لر رواه ثو ررة .ار يهن ررة .و اه ارايم .،ارس رريو ةا  )607ا ص

ص .31-01
 -اراومهىا (

 .)6990اراج ه اإلاا عق.اإلس ث ه ة  :اه ار يهنة ارا ي ة.

 ( -نم ا صالح ار ن  .)0222ا

اروعق سم(ة ارانرم د ارلر د .إصر اهات سرحوه .ار ر مه

.
( -ا ى ا (

ا ى  .)6990عم ،إاا ي اج ة – هؤ رة ث رة رمثمه رة ارسوسر وروا ة  .ار ر مه

 :اه ار نة اريهب ة .
 ( -ا ىا ور

. )0261ارلب ت اإلاا ع ة رن اراواصرد اررق خحره اري ررة اإلاا ع رة .اهسر ت

 .ا ية ع ه م اق ب جغواح .ارا ائهاي )31ا ص ص.16 – 36
 ( ر ا مرواهى  . )0261واهررو اراواصررد اإلاا ر عق والر ر ة ار نر اري ررو ق  .امررة اريمررو،اإلثسر ر ث ة واإلاا ع ررة  .وههم ررة – ا ي ررة ه صر ر ى هبر ر ح  .ارا ائ رره ا ي  )02اص ص – 006
.030
 ار( ر هى اعب ر از ار ر ن . )0229اإلع رال ،ارا ر -ارثم ر  ،وار ونررق  .ار امررة ار صرره ة رب(ررواإلعال ،ا م ة اإلعال – ،ا ية ار مه اي  )33ا ص ص . 093 - 039
 ارهاير ر ن ا ن ررو ى ( ر رارلررب

 . )0262ا ثوروا ر ر ار يمو ر ر ت عم ررق الر ر د ار رروعق اإلاا ر ر عق عثر ر

ار ررو اق ا(م ررد سوسر ورواق ( .ور ر ت م ررة ا( ا

 -ا يررة عر ن لر س ا ر  )20اص

ص .91 – 26
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 هن روان ا عب ر اررره( ن بوار ا راإلاا عق اإلر اهوثق ر ى حال
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 .)0262اصرروه ا ررهح راث ررة ار رروعق بلخاله ر ت
ارا ية ا هاسة

اراواصررد

اث ة  .امة م ة اراهب ة  -ا ية حثح ا

ي  )11اص ص .131 -222
 ا ا ه عب ارسال . )0229 ،وه اراهب ة نق صث عة وا ي د ارروعق اريهبرق  .هارلر : :اريمر،واإل ن رمثله واراو و.
 ار ر هن ا ا ر د  .)0227ار ر وث ت اإلر اهوث ررة و سررمحة ارا ر و ن  .لررؤون عهب ررة  .اج ثررة اري ررةرا ية ار ود اريهب ة .ار مه اي  )632ا ص ص .627- 612
 -سررم  ،ا س ر

(سررن  . )0261وه لررب ت اراواصررد اإلاا ر عق نررق اث ررة اررروعق ارس سررق ر ر ى

حمبة ا يرة سر وح .ار امرة اريم رة ر م رة ا( ا

 -ا يرة سر وح اي

م(رت ) ا ص ص311

 .396 ارس ا ربثق ناوح . )0261ارهوان ارهئ س ة نق الر د ارروعق اإلاا ر عق  .امرة م رة اراهب رةار س ،اج بق ) م ة اراهب ة -ا ية ع ن ل سا

 )06ا ي  )3ا ص ص .620 – 623

 -لر( اك ا صرح ق ( ر  . )0269اث رة ارروعق ب راو ررة ار ن رة رر ى حررال

ارا ير ت ار صرره ة

ار باي ن رم هاسة ب رخ هج .ار امة اراهبو ة .م ة اراهب ة  -سوم ج ا ج  )12ا ص ص - 107
.193
 ل ر ممه ا مهبررهت  . )6999ار االعبررون ب ر ري ود  .اها ررة عب ارسررال ،هن روان ا اإلص ر اه ار ر ثق.ع ر ،ار يهنة  .ار امس اروحثق رم نة وار ثون وا( ا
 -حررثع اعمررق ارس ر

 -ار و ت ا ي . )023

 . )0261وه وهررو ار سرربوش نررق ال ر د اررروعق اإلاا رر عق ر ر ى حررال

اإلعال ،اراهبوى .امة م ة اراهب ة نق اريمو ،اراهبو ة  -ا ية ع ن ل س ا

 )22ا ي اجود ا

ص ص .271 – 237
 -عب ار يحقاعب ارب سح . )6979ا عال ،وا

اروعق.ار مه  :اهار نة ارا

 عبر ارا اسررا ه صر وت  . )0261وه لررب ت اراواصررد اإلاا ر عق نررق اررهووااااا  -هاسة

.
ارلر ئي ت وسرربد

اث ة عمق ع ثة ن ا اوه واهرو اراواصرد اإلاا ر عق نرق صره .امرة م رة

اراهب ة ار س ،اج بق ) -ا ية ع ن ل س ا
 -عب ار( ا ا به  .)6999ث م ارب(

 )06ا ي  )3ا ص ص .177-127

نق اراهب ة وعم ،ارث س.ار مه  :اه ارثانة اريهب ة .
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 .)0222ار اا ي ر ت اإلنا اهن ر ة عمررق لررب ة اإلثاهثررت  -آر ررة رمالررب ش ،

ارا ا ررت اإلاا ر عق  .ار امررة اإلاا ع ررة ار و ررة  .ار ه ر ار ررو ق رمب(ررو اإلاا ع ررة واراث ئ ررة .
 )21ا ي  )3ا ص ص 601 -96

ار مه ا

 نا(قاإ ث س (اره
-

. )6920اروعق ارس سق ر ى ار ه ار صه ة  -هاسة

هثة ب ن ار ه نق

وار(نه .هس رة اسا هغ ه ثلوه  .م ة ا( ا  -ا ية حثح .
داعم ر ر

( ر ر  .)0261وه وسر ر ئد اراواص ررد اإلاا ر ر عق عم ررق وع ررق ارل ررب

ارس سر ة -اهسررة

ن ررق ار لر ر ه ة

اث ررة نررق اجث هوبوروا ر اإلاا ع ررة .امررة ه ر ارخ ررة رإسال ر هات ارب( ررة.

م ةا( ا  -ا ية ار ثون ة ااإلص اه )12اص ص. 366 - 31
 رو ر ر عا ا رروهج  . )6920ارار ر ه  :وار رروعق ارحب ررق .ح  .)0اها ررة (ثر ر ارلر ر عه  .ب ررهوت :اهاجث رس.
وها هوبهت  . )0221اروعق ار ه ار برهى  -ا ه ره سا لر

سرهاه اري رد  .اها رة هؤو

وص ر ق  .ار نررة اري ر ررة  .ار امررس اررروحثق رم نررة وار ثررون وا( ا

 .ار و ررت ا س  )02ا ي

-

. )636
 ار ار ر رقا ن عبر ر ار ر ر ه  . )0227اس رراخ ا ،اإلثاهث ررت وا ررل ها عم ررق اريالهر ر ت اإلاا ع ررة رر ر ىارلررب

ارار ر يق – اهس ررة

ا ية آد ارب ت .اجه ن ا
 ار صر ر ر م(ق ا ثا ر ررالسوس وروا ة

اث ررة  .ام ررة ار ثر ر ه رمب( ررو وار اهسر ر ت  .ع ر ر

ارب(ر ر

اريم ررق –

 )63ا ي )7ا ص ص .697 - 612

 . )0260ار ر ر ر س ب ر رروش وهس ار ر ر ر د اإلاا ر ر ر عق ن ر ررق ص ر رره – اهسرر ررة

اث ة  .لؤون ااا ع ة  .ا ي ة اإلاا ع ن نرق ارلر ههة  .اإل ر هات ا ر

 )09ا

ي  )661ا ص ص .627 – 666
-

ر وىا (سررن ع ر  .)6990ر اخد اهسررة اجخب ر ه اإل اع ررة بإسرراخ ا ،ا(م ررد ار ن ر ون  .امررة
ب(و اإلاص دا م ة اإلعال -،ا ية ار مه اي )7اص ص . 21-1

 وسقاعصر ر  ،سر ررم ن . )6922ار نر ررة اإلعال ر ررة اريهب ر ررة :ل ر ر د و اه( ر ر ت .امر ررة اريمر ررو،اإلاا ع ررة  -ا يررة ار و ررت .امررس ارثلرره اريم ررقا

)61ا ي  )22ا

ص ص 023

 012 -ث صها (

 . )0222صود اراهب ة واروعق اإلثس ثق .ار مه  :اه ابة ارهائ اريم ة.
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 واهررو اراواص ررد اإلاا ر ر عق اار ر. )0267

 ( ر ر،  ثب ررد ا (سرر-

.07 - 69 ) اص ص697 ) ا ي67 ار مه ا س
 ح.  اإلاا ر ر ر ر ر ر ي – اهسر ر ر ر ر ررة ث ر ر ر ر ر ررة، ارثمه ر ر ر ر ر ررة نر ر ر ر ر ررق عمر ر ر ر ر رر.)6926 ا ( ر ر ر ر ر ر س ر ر ر ر ر ر ه،  ثي ر ر ر ر ر ر.
 وهلررب ت اراواصررد اإلاا ر عق نررق اث ررة ارروعق رر ى ارلررب.)0262
.  ارا ية اجه ث ة-  م ة ار هاس ت اريم. او اه
. حبوع ت ار وثس و

 اه ار ا:  ار مه. )1
 ارثوهىاسرمح ن بررن خمر-

 هس رة.نق ارسيو ة

نق ثح ة اراو

 ه:  ار مه.  رش ار ث ار ثون،  ارايم.)6999  ار وثس و-
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