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 ألمانيا   – برلين    – المركز الديمقراطي العربي  
 

 بالتعاون مع:  
 

 - ليبيا – األكاديمية الليبية  – البشرية  معهد تنمية الموارد  
 

 جامعة محمد  - المركز المتوسطي للدراسات واألبحاث الدولية والّتشاركية 
 - المغرب - الخامس 

 
 بـــــــ: المؤتمر الدولي العلمي الموسوم  ينظمون  

 
 حوسبة العلوم االجتماعية في البيئة الرقمية  

 
 2021سبتمبر   19- 18أيام  

 Zoomالمرئي عبر تطبيق    إقـامة المؤتمر بواسطة تقنية الّتحاضر 
 مالحظة: المشاركة مجانا بدون رسوم 

 
 ال �ع�� بالضرورة عن قناعا��م و��آراء، املؤتمر وال�جان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد �� هذا الكتاب من  ورئيساملركز ال يتحمل 

 القانونية ع��ا و�بقى أ�حاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون �امل املسؤولية 
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 رئيس المؤتمر: 
 ا�جزائر  -1جامعة باتنة-حنان د. طرشان

 الرئاسة الشرفية للمؤتمر: 
 - أملانيا- برل�ن-رئيس املركز العر�ي الديمقراطي– أ. عمار شرعان 

 - ليبيا–األ�اديمية الليبية  – رئيس معهد تنمية املوارد البشر�ة  -د. يوسف الزغوا�ي

شاركية-د. أحمد بنعثمان ودغ��ي 
ّ
جامعة محمد  -رئيس املركز املتوسطي للدراسات واألبحاث الدولية والت

 -املغرب-ا�خامس

 العلمية: رئيس اللجنة  
 ا�جزائر  -2جامعة سطيف-فارس د. شاشة

 مدير المؤتمر: 
 أملانيا -برل�ن-كز الديمقراطي العر�ياملر -عا�ش أ. كر�م

 التنظيمية: رئيس اللجنة  
 أملانيا -برل�ن-املركز الديمقراطي العر�ي-عا�ش أ. كر�م

 التحضيرية: رئيس اللجنة  
 أملانيا -املركز الديمقراطي العر�ي-شاه�ن  د. صهيب

 منسق عام المؤتمر: 
 أملانيا -برل�ن-املركز الديمقراطي العر�ي-الّسياسية والقانون رئيسة تحر�ر مجلة العلوم --د. ناجية سليمان
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 للمؤتمـــــــــــر    ة ـــــــــــــــــــ ة العلمي ـــــــــــــــــــ اللجن 

 ا�جزائر  -جامعة أم البوا��-إبريعم سامية أ.د.  •

 ا�جزائر  -2جامعة قسنطينة-أ.د. عكنوش نبيل  •

 ا�جزائر -2جامعة قسنطينة-كمال أ.د. بوكرزازة •

 - ا�جزائر-2جامعة قسنطينة-أ.د. كر�م مراد •

 ا�جزائر  -جامعة تبسة-رضوان ي د. ب�خ�� أ. •

 ا�جزائر  -جامعة تبسة-أ.د. ا�حمزة من�� •

 ا�جزائر  -جامعة خنشلة-أ.د. قرز�ز محمود •

 ا�جزائر  -جامعة املسيلة-أ.د. غزال عبد الرزاق •

 ا�جزائر -جامعة األغواط-أ.د. حران العر�ي •

 ا�جزائر -جامعة األغواط-أ.د. التو���ي فائزة •

 األردن –جامعة الطفيلة التقنية  -أ.د. نايل محمد ا�حجايا  •

 األردن  –جامعة البلقاء التطبيقية  -أ.د. عمر ا�جرادات •

 ليبيا  -جامعة طرابلس-أ.د. الكمي��ي لطيفة •

 فلسط�ن-جامعة فلسط�ن األهلية-جميل ي د. إطم��  •

 -فلسط�ن-جامعة فلسط�ن األهلية-أحمد محمد إبراهيم ةد. عك •

 العراق -�لية اإلسراء- نجم عبود الدوغ�� دد. ودا •

 العراق -�لية اإلسراء-طھ درويش ء د. روا •

 ا�جزائر  –جامعة سوق أهراس  -د. بن در�دي من�� •

 ا�جزائر -جامعة بر بوعر�ر�ج-بوجمعة ة د. عمار  •

 ا�جزائر  -جامعة برج بوعر�ر�ج-د. لفق�� ع�� •

 ا�جزائر  – 2جامعة محمد مل�ن دباغ�ن سطيف  –صابر د. بحري  •

 ا�جزائر  –  2جامعة محمد مل�ن دباغ�ن سطيف  – د. خرموش م�ى  •

 ا�جزائر  – 2جامعة محمد مل�ن دباغ�ن سطيف   –د. رشيدي السعيد   •
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 ا�جزائر  – جامعة خميس مليانة  – د. هوادف رابح  •

 مصر –جامعة قناة السويس  -د. سليمان عبد الواحد يوسف •

 ا�جزائر  -جامعة أم البوا��-ر�اض شد. عيشو  •

 ا�جزائر-جامعة ورقلة-ر�يعة رد. تما •

 ا�جزائر-جامعة تبسة-د. بوطورة أكرم •

 ا�جزائر  -جامعة األغواط-د. النو�� عطا هللا  •

 ا�جزائر -جامعة األغواط-د. بن عون الز���  •

 ا�جزائر -جامعة برج بوعر�ر�ج-فاتح �د. زعي� •

 ا�جزائر -جامعة تبسة -د. قراد راضية •

 ا�جزائر  -جامعة الطارف-د. زو��ي سارة •

 ا�جزائر  -2جامعة سطيف-د. بن در�دي عبد الغا�ي •

 ا�جزائر  -بالقبة املدرسة العليا لألساتذة-نوارة ي د. باد  •

 - العراق-�لية اإلسراء-مولود فاضل �د. ع� •

 ا�جزائر -جامعة �سكرة-لطيفةد. بر�ي  •

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 
 ا�جزائر -3جامعة ا�جزائر-د. دشة محمد ع��  •

 ا�جزائر -2جامعة قسنطينة–حسي�ي يوسف  د. أوالد •

 ا�جزائر -1جامعة باتنة-ز�ن الدين أ. با��ي •

 ا�جزائر -جامعة تبسة-عبد املالك أ. قراد •
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 ر: ــــــ س المؤتم ــــــــــــــــــ ة رئي ـــــــــــــــــــــ كلم 
 الرحيم: الرحمن  بسم هللا  

ا�حمد � ع�� إحسانھ والشكر لھ ع�� توفيقھ وامتنانھ، والصالة والسالم ع�� عبده ورسولھ الّدا�� إ�� رضوانھ،  

 الهادي إ�� إحسانھ:  

 - أملانيا -برل�ن-العر�ي   املركز الديمقراطيرئيس  –أ. عمار شرعان  الفاضل: أستاذي  

 - ليبيا–األ�اديمية الليبية –رئيس معهد تنمية املوارد البشر�ة   -د. يوسف الزغوا�ي

شاركيةرئيس  - د. أحمد بنعثمان ودغ��ي 
ّ
 - املغرب-جامعة محمد ا�خامس-املركز املتوسطي للدراسات واألبحاث الدولية والت

 ورئيس ال�جنة التنظيمية للمؤتمر  للمركز العر�ي الديمقراطي املدير اإلداري -كر�م عا�ش .اضل: أالف األخ 

 -أملانيا-برل�ن-العر�ي املركز الديمقراطي –مدير النشر   -أحمد بوه�و .د

 - ئيسة تحر�ر مجلة العلوم الّسياسية والقانون ر - سليمان عبد هللا   د. ناجيةاملؤتمر منسق عام 

 - أملانيا -برل�ن-العر�ي الديمقراطي   املركز-شاه�ن د. صهيب ال�جنة التحض��ية للمؤتمررئيس 

 - العراق–ا�جامعة األهلية - ع�� مولود فاضل رئيس �جنة تحكيم البحوث د.

 . ولقبھ�ل باسمھ   ،األساتذة رؤساء ا�جلسات العلمية للمؤتمر، والسادةالسادة األساتذة أعضاء ال�جنة العلمية 

 ........................السادة الباحث�ن املشارك�ن �� هذا ا�حفل العل�ي..

املؤتمر الذي  هذا  رحاب  ��  جميعا  وأهال وسهال بكم  با�خ��،وأسعد هللا أوقاتكم  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�ا��

 .  و�نطلق تحت رعايتكم فأنتم األهم وأنتم األك��، أنتم أهلھ وأ�حابھ

أعضاء ال�جنة العلمية أن أرحب بحضراتكم    عن ووطئتم سهال، ��ذه العبارات، �سر�ي أصالة عن نف��ي ونيابةحللتم أهال 

ضيوفنا األعزاء، أنتم أ��ا املشار�ون معنا جسديا واف��اضيا، الذين أبيتم إال مشاطرتنا، خالل لقاءنا هذا، إلثراء محاور ��  

  االجتماعية حوسبة العلوم  ات امللتقى الدو�� االف��ا��ي املسوم بـــــ:محل اهتمام معر�� ومجتم�� مش��ك، هي�لت موضوع

الرقمية  البيئة  املركز    ��  ينظمھ  الديمقراطيالذي  البشر�ة  ،  - أملانيا-��ل�نب-العر�ي  املوارد  تنمية  معهد  مع  – بالتعاون 

شاركية    -ليبيا–األ�اديمية الليبية  
ّ
الذي    -املغرب- جامعة محمد ا�خامس-واملركز املتوسطي للّدراسات واألبحاث الدولية والت

بب جائحة  ، �عد أن �انت املؤتمرات �ش�ل �جمهور األ�اديمي�ن والباحث�ن موعدا للقاء، ها نحن اليوم و�سينعقد اف��اضيا

 �ورونا نطل عليكم وتطلون علينا بوجوهكم ال�ي اشتقنا إ�� رؤ���ا من خلف الشاشة. 

ومن باب شكر املنعم باب لم يختلف العقالء �� استحسانھ، و�ل منعم عليھ ينب�� لھ الشكر ملن أواله تلك النعمة  

 .أو�� �عمة فليشكرها، فإن لم يقدر فليظهر ثناء حسنا"  ولو �انت قليلة لقولھ ص�� هللا عليھ وسلم"من

الرسول ص�� هللا عليھ وسلم  الفاضل عمار شرعان ع��  فإن�ي أس�� شكري وامتنا�ي  ،انطالقا من قول  لألستاذ 

منحنا ثقتھ �� احتضان هذا املؤتمر الدو�� العل�ي ع�� إنجاحھ عن طر�ق إشرافھ وتذليل الصعو�ات إيمانا منھ بضرورة  

ئق خ
ّ
منارة للعلم    العر�ي  لديمقراطيركز اص��ه وتفانيھ �� العمل استطاع أن يجعل امل، فبجده و   روج املؤتمر بالش�ل الال

معهد    يوسف الزغوا�ي رئيس  لدكتور لوالفكر واملعرفة واإلبداع �� مجال البحث العل�ي، كما أعرب عن شكري وامتنا�ي  

راسات واألبحاث  املركز املتوسطي للّد   -والدكتور.أحمد بنعثمان ودغ��ي -ليبيا–األ�اديمية الليبية  –تنمية املوارد البشر�ة  
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شاركية
ّ
موصول �جميع الفرق الفنية والتنظيمية وع�� رأسهم األستاذ  والشكر    -املغرب-جامعة محمد ا�خامس-الدولية والت

للمؤتمر واملدير اإلداري   التنظيمية  ال�جنة  رئيس  باملركز،كر�م عا�ش  النشر  أحمد بوه�و مدير  كما    للمركز، والدكتور 

 أعضاء ال�جنة التحض��ية للمؤتمر.  أشكر

 : األفـاضل حضرات الّسادة  حضرات الّسيدات الفضليات،  
وحضور  سعيكم  لكم  �شكر  فإننا  وتوصياتكم،  مق��حاتكم  �غنينا  و�ذ  حقا،  مشاركتكم  �سعدنا  ف��يقيا  إذ  كم 

مركزكم:  لتم أهال ووطئتم سهال ��  لفح  وضوع بحثا وتنقيبا، ليس بوسعنا إال ال��حيب ا�خالص بكمواف��اضيا إلثرائكم امل

و�سأل املو�� عز    ��يا ومفيداممتعا، ونقاشا حماسيا علميا م ، نتم�ى لكم حضورا اف��اضيا شيقا و العر�يالديمقراطي    املركز

� وأناة  من جهد وص��  بذلتموه  ما  �ل  يجعل  أن  �� عاله  الصدقة وجّل  لدن  من  واملناقشة  والتقديم  والتعديل  اإلعداد   �

 من أ�ى هللا بقلب سليم
ّ
 . ا�جار�ة، ترفع شأنكم يوم ال ينفع مال وال بنون إال

 شاكر�ن �ل من وقف مع الفكرة منذ اليوم األول إ�� يومنا هذا. اليوم انطالقة أخرى لألمام بكم و��ذا املؤتمر  

   ، إ��:الرقميةحوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة املؤتمر العل�ي االف��ا��ي املوسوم بـــــــ: من خالل هذا   �س��

 التعرف ع�� تطورات العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية . 

 دراسة العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية. 

 التعرف ع�� العلوم البيئية ومنا�جها . 

   حاسو�يا اجتماعيةدراسة ظواهر. 

  هذا   أعمال   ��  والتوفيق  النجاح   لكم   أتم�ى و �ل االح��ام والتقدير للعلماء ضيوف املؤتمر من أرجاء الوطن العر�ي،  

  عاتقنا ع�� امللقاة الكب��ة املسؤولية حجم  إ�� توصياتھ  تصبوا أن  نرجو الذي ،العل�ي  ا�حفل
ً
 .جميعا

 وبركاته. شكرا لكرم إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا  
 
 
 
 

 
 

 
 
 رئيس المؤتمر: 
 د. طرشان حنان 
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 املؤتمر:  ديباجة

اإل   العلوم  اندماج  عن  من    جتماعية ترتب   
ً
جديدا  

ً
مجاال والهندسة  الكمبيوتر  علوم  مجاالت  مع 

هذا ا�جال يطبق األساليب ا�حسابية ع�� املصادر ا�جديدة   مجاالت الدراسة: العلوم االجتماعية ا�حسابية.

�غرض   وذلك  التار���  واألرشيف  اإلدار�ة،  وال�جالت  االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  مثل  الرقمية  للبيانات 

ئل  فقط �� طليعة أحدث البحوث ال�ي �عا�ج املسا  ليسوا  االجتماعفعلماء    السلوك البشري.  تطو�ر نظر�ات

�شأن    لالستكشاف ، بل يقومون فضال عن ذلك بإرساء مسارات جديدة  املستعصية �شأن السلوك البشري 

 . املساحات الرقمية

ا�جماعية لل�جالت اإلدار�ة األرشيف التار��� إ�� إطالق العنان    وقد أدى ظهور اإلن��نت والرقمنة 

وخالفا لقواعد البيانات التقليدية ال�ي يجمعها   لكمية غ�� مسبوقة من البيانات الرقمية �� السنوات األخ��ة.

العالقات   تطور  عن  غنية  تفاصيل  توفر  ما  غالبا  ا�جديدة  الرقمية  املصادر  هذه  فإن  االجتماع،  علماء 

 جتماعية ب�ن ا�جماعات الس�انية الكب��ة م�ى تجلت. اال 

البيانات    قواعد  لتحليل  ا�جديدة  التقنيات  من  متنوعة  مجموعة  اآلن  تتوفر  نفسھ،  الوقت  و�� 

للنصوص،   اآل��  للتحليل  ا�ختلفة  األش�ال  �شمل  و��  هذه.  الكب��ة  ع��  املعقدة  امليدانية  والتجارب 

، والعديد من األش�ال األخرى املستوحاة من التعليم  )mass collaboration( ، والتعاون ا�جماه��ي اإلن��نت

 ). machine learning(اآل�� 

 إ�� جنب مع األساليب ا�جديدة لتحليلها ــ ولدت  
ً
إن الز�ادة السريعة �� حجم البيانات الرقمية ــ جنبا

 متعدد التخصصات �س�ى العلوم االجتماعية 
ً
 جديدا

ً
 ا�حسابية. مجاال

 ��دف من خالل هذا امللتقى إ��:األهداف: 

 .التعرف ع�� تطورات العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية 

 دراسة العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية . 

 -التعرف ع�� العلوم البينية ومنا�جها . 

 دراسة ظواهر اجتماعية حاسو�يا . 

 ا�حاور:

  وتطورها.   اا�حاسو�ية: مفهومهالعلوم االجتماعية 

 ا�حاسو�ية وفلسف��ا.  منا�ج العلوم االجتماعية 
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 خ.... ا�علم االقتصاد ا�حاسو�ي-الكيلوديناميك -االجتماع ا�حاسو�ي مالبينية: عل العلوم 

  محا�اة الظواهر االجتماعية. 

 اللسانيات ا�حاسو�ية . 

 البيانات ال�خمة واستخدامها �� العلوم االجتماعية . 

  الدولية وتحليل النشاط اإل�سا�ي. قواعد البيانات 

 ا�جتمعات االف��اضية . 

 نماذج تطبيقية لدراسة ظواهر اجتماعية باستخدام منا�ج العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية . 
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 وا�خصائص  املفهوم حول  �ساؤالت: ) (Data Bigال�خمة البيانات

 والتحديات  اإلفادة ومجاالت

Questions about Big Data 

Concept, characteristics, areas of benefit, and challenges 
 محمود حجازي  محمود هند .د

 منا�ج وطرق تدريس  -مدرس مادة ب�لية ال��بية

 مصر -جامعة دم��ور 

 : الدراسة م�خص

البيانات   كمفهوم  ال�خمة،  البيانات  حول  التساؤالت  من  العديد  إجابات  عن  البحث  إ��:  ا�حا��  البحث  ��دف 

ال�خمة �ش�ل عام، وما أهم خصائصها، وما مجاالت اإلفادة م��ا، وأهم التحديات ال�ي تواجهها، وقد استخدمت الباحثة  

 آلتية:ااملن�ج: التار��� والوصفي، وتوصل الباحثة إ�� النتائج  

   لتجميع واستخدام  مجرد  البيانات ال�خمة ليست  أن أو معزولة، ولك��ا جزء من تطور طو�ل  ظاهرة جديدة 

 . البيانات

 وقية من أهم ا�خصائص األساسية للبيانات ال�خمة.ثالسرعة، وا�حجم، والتنوع، واملو   �عد أن 

مجاالت   من  العديد   �� ال�خمة  البيانات  من  االستفادة  وا�جال  يمكن  ا�ح�ومي،  ا�جال  مثل:  اليومية،  ا�حياة 

 التعلي�ي، وا�جال الط�ي، وا�جال العسكري، وا�جال االقتصادي.

 قسمت التحديات ال�ي تواجھ البيانات ال�خمة إ�� ثالث أقسام رئيسية، و��: 

تتعلق    -أ والتقلب  بالبيانات: تحديات  واملصداقية،  والسرعة،  والتنوع،  ا�حجم،  مثل:  وشمولية  و��،  النظر،  ووجهات   ،

 البيانات، والتفس��. 

ومعا�جة    -ب و��جيلها،  البيانات  التقاط  مثل:  و��،  البيانات:  بمعا�جة  تتعلق  والتحليلتحديات  ونمذجة  االستعالم،   ،

 البيانات، واملفاضلة ب�ن البيانات من مصادر مختلفة. 

 من، واملهارات، واألخالقيات.تحديات تتعلق بإدارة البيانات: و��، مثل: ا�خصوصية، واأل  -ت

 التحديات. ;اإلفادة ; ا�خصائص; مجاالتاملفهوم  البيانات ال�خمة; ال�لمات املفتاحية: 

Abstract: 

The current research aims to: search for answers to many questions about big data, such 
as the concept of big data in general, what are its most important characteristics, what are the 
areas of benefit from it, and the most important challenges it faces. The researcher used the 
historical and descriptive approach, and the researcher reached the following results: 
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- Big data is not just a new or isolated phenomenon, but part of a long evolution of data 
collection and use. 

 Speed, size, versatility, and reliability are among the most fundamental characteristics 
of big data. 
 Big data can be used in many areas of daily life, such as: the government field, the 
educational field, the medical field, the military field, and the economic field. 
 The challenges facing big data are divided into three main sections: 

A - Challenges related to data: such as: size, diversity, velocity, credibility, variability, 
perspectives, comprehensiveness of data, and interpretation. 

b- Challenges related to data processing: such as: data capture and recording, query processing, 
analysis, data modeling, and comparison between data from different sources. 

C- Challenges related to data management: such as: privacy, security, skills, and ethics. 

Keywords: Big data; concept; characteristics; areas of benefit; challenges. 

 مقدمة:

واالتصاالت،   املعلومات  وتقنية  نظم  تطور  منمراحل  هامة  مرحلة  ال�خمة  البيانات  مفهومها  تمثل   �� �ع��  و�� 

املبسط عن كمية هائلة من البيانات املعقدة ال�ي يفوق حجمها قدرة ال��مجيات واآلليات ا�حاسو�ية التقليدية ع�� خز��ا  

ومعا�ج��ا وتوزيعها، األمر الذي حدا باألخصائي�ن إ�� وضع حلول بديلة متطورة يمكن من التحكم �� تدفقها والسيطرة عل��ا  

 ). 2018��،(عدنان واملر 

فالبيانات ال�خمة ليست مجرد موجھ عابرة وال يمكن تجاهلها، ف�ل ��يء محيط بنا ينتج كمية هائلة من البيانات،  

مثل هواتفنا الذكية، والساعات الذكية، وا�حواسيب ال�خصية، و�ل نقرة ننقرها عند دخول االن��نت تحفظ ع�� ش�ل  

 ).1، ص. 2018بيانات...ا�خ (اليحيائية، 

ثم    كما معينة  �افية حول قضية  معلومات  املستقبل، فمن خالل جمع  التنبؤ عن   �� ال�خمة  البيانات  �ستخدم 

 ).2، ص. 2018تحليلها يمكن التنبؤ بما سيحدث �� املستقبل (اليحيائية،

،  لذلك ��دف هذه الدراسة إ�� التعرف ع�� البيانات ال�خمة من ناحية بداي��ا، وماهي��ا، وخصائصها �ش�ل عام

 ومجاالت اإلفادة م��ا، ثم سنتطرق إ�� التحديات ال�ي تواجهها �ش�ل خاص. 

 مش�لة البحث:  

  وأهم   اإلفادةهناك العديد من التساؤالت والقضايا املتصلة بالبيانات ال�خمة، �املفهوم، وا�خصائص، ومجاالت  

 التحديات ال�ي تواجهها، وال�ي تحتاج إ�� دراسة؛ لذا فإن مش�لة البحث تتمثل �� اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
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  ما �� �شأة البيانات ال�خمة؟ 

   ال�خمة؟ ما مفهوم البيانات 

  ما أهم خصائص البيانات ال�خمة؟ 

  ما مجاالت اإلفادة من البيانات ال�خمة؟ 

  ما أهم التحديات ال�ي تواجھ البيانات ال�خمة؟ 

 أهداف البحث: 

 ��دف البحث ا�حا�� إ��: 

  .التعرف ع�� مفهوم البيانات ال�خمة 

 .التعرف ع�� خصائص البيانات ال�خمة 

 يانات ال�خمة. التعرف ع�� مجاالت اإلفادة من الب 

  .التعرف ع�� أهم التحديات ال�ي تواجھ البيانات ال�خمة 

  أهمية البحث: 

 األهمية النظر�ة:  -أ 

   الدراسة تلك  ال�خمة، حيث �عد  بالبيانات  إجراء دراسات و�حوث ذات الصلة  الذين يرغبون  الباحث�ن  يفيد 

 محاولة لسد النقص �� هذا ا�جال. 

 األهمية العملية:  - ب

  ��لبعض املؤسسات والشر�ات بأهمية البيانات ال�خمة. توجھ الو 

  .التعرف ع�� البيانات ال�خمة، وخصائصها، ومجاالت اإلفادة م��ا، والتحديات ال�ي تواجهها 

   ومجال البحثية،  البيانات  مجال  مثل:  ا�جالت،  من  الكث��   �� ال�خمة  البيانات  بأهمية  الو��  التعليم،  ز�ادة 

 ، واالقتصاد، البيئة، الطب...ا�خ. العسكري، والصناعة وا�جال 

 من�ج البحث: 

 استخدم البحث ا�حا��: 
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  ���اوتطبيقا�� اوتطوره و�شأة البيانات ال�خمة  لدراسة بدايات  :املن�ج التار. 

  :الذي �عتمد ع�� جمع املعلومات عن موضوع الدراسة (البيانات ال�خمة).  املن�ج الوصفي 

 الدراسات السابقة:

 اآل�ي:هناك الكث�� من البحوث والدراسات ال�ي تحدثت عن البيانات ال�خمة، وم��ا 

 ):2019دراسة ص��ة ( 

  - وال�ي تحدثت عن التحديات األخالقية ال�ي تواجھ العلم �� عصر البيانات ال�خمة، وم��ا:(تحقيق األمانة العلمية

النفاذ إ�� البيانات)، كما تحدثت عن التحديات األخالقية ال�ي تواجھ    -تو�� ا�حذر واليقظة  -الثقة �� أدوات جمع البيانات

ا�حق ��    –ا�حق �� ا�خصوصية    -م��ا: (كيفية �عامل اإل�سان مع التكنولوجياالتكنولوجيا �� عصر البيانات ال�خمة، و 

 ا�حر�ة ال�خصية). 

ابكة (   ): 2019دراسة الشو

��دف الدراسة إ�� البحث عن إجابات لكث�� من التساؤالت ال�ي تثار حول البيانات ال�خمة وعالقا��ا باملكتبات:  

اإلفادة والصعو�ات ال�ي تواجھ املكتبات، واستخدمت الدراسة: املن�ج  �ساؤالت �املفهوم وا�خصائص والتحديات ومجالت  

كما توجد صعو�ات   الوثائقي، وتوصلت الدراسة إ��: من خصائص البيانات ال�خمة األساسية: السرعة وا�حجم والتنوع

 املكتبات.تواجھ املكتبات �� تحليل البيانات ال�خمة وع�� رأسها االفتقار إ�� علماء البيانات �� 

 ):2019دراسة الدارودي ( 

هدفت إ�� التعرف ع�� مفهوم البيانات ال�خمة، وخصائصها، وتصنيفا��ا، وكذلك تأث�� البيانات ال�خمة ع��  

املستقبل، وكذلك أ�عاد الدراسات املستقبلية، واستخدمت الباحثة املن�ج الوصفي، و�� ��اية البحث ذكر الباحث أمثلة  

 �خمة �� مجال الطب، وعالج األمراض، وصناعة األدو�ة، وكذلك العمل اإل�سا�ي.لتحليل البيانات ال

 ):2018دراسة لطا�ي ( 

تناولت العالقة ب�ن البيانات ال�خمة، وصناعة املعلومات، كما تحدثت الدراسة عن البيانات ال�خمة من حيث  

املعلومات من مختلف الزوايا، وتوصلت �� املفهوم، وا�خصائص، ومعا�جة البيانات ال�خمة، كما ناقشت مفهوم صناعة  

 ��اية البحث لتلك العالقة ب�ن البيانات ال�خمة وصناعة املعلومات.

 ): 2018دراسة عدنان ( 

وتوضيح  هدفت   تقنيا��ا،  وكذلك  ومصادرها،  وخصائصها،  ال�خمة،  البيانات  مفهوم  ع��  التعرف  أثرها  إ�� 

ذلك البحث، وتوصلت الباحثة �� ��اية البحث �جاالت اإلفادة من البيانات  الدراسة املن�ج الوثائقي ملالئمتھ ل  واستخدمت

الطب   العسكري، واالقتصادي، و�� مجال  ا�جال  القرار، و��  التعليم، ولصنع  القطاع ا�ح�ومي، وتحس�ن   �� ال�خمة 

 واكتشاف األمراضوتطو�ر األدو�ة.
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 ): 2016دراسة سيد ( 

عن   التنقيب  مع  ظهر  البيانات  لقد  من  وامل��ايد  الهائل  الكم  عن  التنقيب   �� �ساعد  و�رمجيات  أدوات  البيانات 

للوصول إ�� املعرفة �� قواعد البيانات ا�ختلفة، وتيسر هذه األدوات العمل ع�� معظم التخصصات العلمية وم��ا علوم  

ا لبيانات ومهامھ وتطبيقاتھ، وتحليل أدوات  املكتبات واملعلومات. لذا ��دف هذه الدراسة إ�� دراسة ماهية التنقيب عن 

  رالتنقيب عن البيانات مفتوحة املصدر وتقييمها، ومن ثم عقد مقارنة ب�ن أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة املصد

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: هناك مز�ة يتصف ��ا �عض األدوات وال�ي تت�ح من خالل االستخدام و�� 

ن أدواتتوف��  بأر�ع  تتوافر  و��  البيانات  عن  للتنقيب  والبناء  ال��كيب  عملية  أثناء  ال�حب واإلفالت   KNIME موذج 

Rapid Miner، Weka، Orange. 
 : ) 2018، واليحيائية ( ) (ZICARI 2013دراسة

 ناقشت التحديات ال�ي تواجھ البيانات ال�خمة وقسم��ا لثالث أقسام رئيسية، و��:

  مثل: ا�حجم، التنوع، السرعة، املصداقية. بالبيانات:تحديات تتعلق 

 .تحديات تتعلق بمعا�جة البيانات: مثل: أسر البيانات، وصعو�ة االختيار ب�ن البيانات املتشا��ة، ونمذجة البيانات 

  .تحديات تتعلق بإدارة البيانات: مثل: ا�خصوصية، واألمن، وا�حوكمة 

 سات السابقة:�عليق الباحثة ع�� الدرا

 ومن العرض السابق للدراسات السابقة؛ ترى الباحثة ما ي��: 

 ا�خصائص) �ش�ل    - أن تلك الدراسات تتفق مع الباحث ا�حا�� �� مناقش��ا للبيانات ال�خمة من حيث: (املفهوم

 ). 2019)، ودراسة الدارودي (2018لطا�ي ( )، ودراسة2018عام، كما بدراسة عدنان (

   تلك أن  كما  كما  ال�خمة،  البيانات  تواجھ  ال�ي  للتحديات  مناقش��ا   �� ا�حا��  الباحث  مع  تتفق  الدراسات 

 ). 2019)، ودراسة ص��ة (2018ودراسة اليحيائية ()، (ZICARI2013بدراسة

   بدراسة كما  املكتبات،  �علم  ال�خمة  البيانات  عالقة  توضيح   �� ا�حا��  البحث  مع  الدراسات  تلك  اختالف 

 ). 2018)، وتوضيح عالقة البيانات ال�خمة بصناعة املعلومات كما بدراسة لطا�ي (2019الشوابكة (

 خطة البحث: 

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال البح�ي األول: ما �� �شأة البيانات ال�خمة؟ 

تج�� لنا ثالث مراحل  ) عن �شأة البيانات ال�خمة، حيث  2019وشبيلھ (  )، ومقنا�ي2014تحدث كال من بن هندة (

 :رئيسية ع�� مستوى البيانات الرقمية ساهمت �� الدفع إ�� مرحلة البيانات ال�خمة ال�ي �عيشها اليوم

اخ��اع الطباعة وتصنيع الكتاب وتوزيعھ الواسع    �ش�ل :الرقميةمن الثقافة الورقية إ�� األوعية    –املرحلة األو��  

 ثورة رائدة غ�� مسبوقة �� �شر املعلومات. فقد أنتجت انفجارً 
ً

 للبيانات �� جميع ا�جاالت و�� �افة األش�ال (بيانات  ا هائال

عيد هي�لتھ  عصرها). ثم أتت التكنولوجيات الرقمية �� وقت الحق لتشمل االنفجار الور�� و�  مقاييس �خمة ورقية حسب  
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ً

 من خالل اخ��اع أجهزة الكمبيوتر ال�خصية، ثم من خالل ر�ط أجهزة الكمبيوتر �� شب�ات محلية �عمل وفق معاي��  أوال

 .التطابق الدولية

ملا نفذت قدرة أجهزة الكمبيوتر املكتبية    :من جهاز الكمبيوتر والشب�ات ا�حلية إ�� شبكة اإلن��نت  –الثانية    املرحلة

والشب�ات ا�حلية ع�� متا�عة التدفق الهائل للبيانات (خاصة �عد تطور تقنيات الوسائط املتعددة)، أصبح االنفتاح ع��  

الشب�ات االف��اضية العاملية لتقاسم املوارد وتبادلها أمرا ال مفر منھ. فتم لذلك إ�شاء محر�ات وأدلة البحث ع�� الشب�ات  

مساعدة ع�� التحكم �� كمية البيانات املنتجة واملتبادلة. كما تم تصميم معاي�� دولية  االف��اضية مثل شبكة اإلن��نت لل

ا (األعوان الذكية). و�مثل نموذج امليتاداتا “دبلن  جديدة لوحدات التكشيف والفهرسة (ميتاداتا) وأدوات بحث أك�� تطورً 

 �عب��ً  1995�ور” الذي صمم سنة 
ً

فقدان   إم�انية من  NCSAو OCLC : مثل ، ي�نا عن قلق عديد الفاعل�ن الدولا صارخ

القدرة ع�� التحكم �� الكم الهائل من البيانات املتدفقة ع�� شبكة اإلن��نت. كما �عت�� مستودعات البيانات الوصفية أو  

 ...امليتاداتا، واألعوان الذكية، واملنطق الضبا�ي، وتقنيات الدفع للبيانات
ً

إ�� تحس�ن   أخرى للتعب�� عن ا�حاجة  ا�خ أش�اال

 .الوصول واالستخدام للكم الهائل من البيانات املتاحة ع�� شبكة اإلن��نت إم�انيات

ال�خمة  –ثالثة  الرحلة  امل البيانات  إ��  الكالسيكية  اإلن��نت  شبكة  واقعً   :من  ال�خمة  البيانات  جديًد �عت��  ا  ا 

، وصل حجم  2013إلنتاج املعلومات ومعا�ج��ا. ففي عام أفرزتھ التطورات املتواصلة من حيث الكم والكيف للنظم اآللية 

٪ منھ تم إ�شاؤه خالل العام�ن املاضي�ن. و�التا��  90تر�ليون بايت و  2.5إ��   التداول اليومي من البيانات ال�ي تم إ�شاؤها 

انت صعبة املنال  فالبيانات ال�خمة �� مصط�ح �ستخدم للتعب�� عن حجم موارد البيانات املستعملة للرد ع�� �ساؤالت � 

ها ص ا موضوع إجماع واسع ع�� قدرة البيانات ال�خمة �ي تحل محل املنا�ج التقليدية بفضل خصائ�� السابق. و�� أيضً 

ا توافق واسع حول اإلم�انات الكب��ة للبيانات ال�خمة لدفع االبت�ار والر�� ��  وسرعة وتنوع. كما يوجد أيضً   الثالث: حجم

ية واأل�شطة الثقافية. من أجل ذلك، اعتمدت البيانات ال�خمة ع�� التكنولوجيات ا�حديثة  جميع ا�جاالت االقتصاد

املعلومات   بتكنولوجيا  ا�خاصة  املعاي��  فا�حوسبة وتطبيق  السرعة    واالتصاالت،  فائقة  البيانات  وشب�ات  ال�حابية، 

 .ظهور البيانات ال�خمة �� مختلف القطاعات و�رامج تحليل البيانات �� من ب�ن ال��سانة التكنولوجية الهائلة ال�ي تدعم 

 ) عن بداية البيانات ال�خمة فقال: 660 .، ص2019)، (الدارودي: 2020 محمد:كما تحدث (

�� إطار دراسة عن الوقت ا�حقيقي الستكشاف عرض مرئي    1999ظهر مصط�ح البيانات ال�خمة ألول مره �� عام  

بايت   حجمها جيجا  بيانات  �شر��ا    Visually Exploring Gigabyte Datasets in Real Time�جموعات  وال�ي 

�� تحليل البيانات وليس تخز���ا فقط، حيث إن    جمعية ا�حواسب اآللية. وأشارت الدراسة إ�� أن األهمية ا�حقيقية تكمن

الغرض من ا�حوسبة هو التعامل مع البيانات ببص��ة وتحليل عميق وليس ع�� أ��ا مجرد أرقام. وقد صاحب ظهور مصط�ح  

العدد امل��ايد من األجهزة    لوصف «Internet of Things-  IoT»البيانات ال�خمة أول استخدام ملصط�ح إن��نت األشياء  

. وتم استخدام املصط�ح كعنوان لعرض تقدي�ي  �شري»ع�� اإلن��نت و�م�انية اتصال �عضها ببعض، دون وجود «وسيط  

كيف�ن    RFIDمن ِقبل رائد تكنولوجيا تحديد الهو�ة باستخدام ترددات الراديو    Procter and Gambleمقدم لشركة  



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 
20 

الرا  Kevin Ashtonأشتون   ترددات  استخدام  معاي��  وضع  للتكنولوجيا  الذي  ماساشوستس  بمعهد  ديو 

Massachusetts Institute of. Technology MIT . 

ار ا�حلل�ن االقتصادي�ن  وهما من كبPeter Lyman and Hal Varianفار�ان  حاول بي�� ليمان وهال  2000�� عام  

شركة دراسة    ��   �� اآلن  العالم   �� املتاحة  الرقمية  املعلومات  كم  تحديد   How MuchInformation�عنوان؟  جوجل 

وا�حتوى املسموع والبصري يتطلب    واألفالمومعدل نموها السنوي. وخلصا إ�� أن إجما�� اإلنتاج السنوي من املطبوعات  

 بايت لل�خص الواحد ع�� وجھ األرض.ميجا 250مليار جيجابايت من التخز�ن أي ما �عادل  1.5حوا�� 

مقالة �عنوان «األ�عاد الثالثة إلدارة    Gartnerا�حلل بو�الة جارتن�    Doug Laney�شر دوج ال�ي    2001عام    ��و

والتنوع   والسرعة  ا�حجم   3Data Management: Controlling» Data Volume, Velocity andالبيانات: 

Variety  املقالة ا�خصائص البيانات ال�خمة واملتمثلة �� ا�حجم وسرعة معا�ج��ا    الثالث. وقد حدد دوج ��  ال�ي تم�� 

 ومدى التنوع �� هذه البيانات وخاصة البيانات غ�� املهي�لة. 

للو�ب   الثا�ي  ا�جيل  �شأة  شهدت  ف��ا    Web 2.0وقد  �سهم  املستفيد  ا�خدمات، ألن  موردي  �� عدد  ك��ى  كثافة 

املثال  با سبيل  التفاعلية. فع��  ا�خدمات  من خال  الو�ب  ع��  املتاح  وا�حتوى  البيانات واملعلومات  من  العظ�ى  لغالبية 

فيسبوك وتوت�� �� تحميل ومشاركة البيانات وتفاعال��م ع��   :مثل ، �ستخدم مالي�ن األ�خاص مواقع التواصل االجتما��

 تلك املنصات.

لتخز�ن    ا و�� عبارة عن منصة مفتوحة املصدر تم تطو�رها خصيصً   Hadoopب  وقد شهد نفس العام إ�شاء هادوو 

 وتحليل مجموعات البيانات ال�خمة. وقد ساعدت مرونة تلك املنصة ع�� تيس�� التعامل مع البيانات غ�� املهي�لة. 

عام   �عنوان    2009��   
ً
تقر�را العاملية  ماكين�ي  مؤسسة   The Next Frontier for Innovationأصدرت 

Competition and Productivity by McKinsey Global Institute  األمر�كية الشركة  أن  إ��  فيھ  أشارت   ،

ت��ابايت من البيانات. كما أشار أر�ك شميدت    200تقوم بتخز�ن أك�� من    1000متوسطة ا�حجم ال�ي يبلغ عدد موظف��ا  

Eric Schmidtإ�� أن حجم البيانات ال�ي يتم إنتاجها �ل    2010عام    املدير التنفيذي لشركة جوجل �� أحد املؤتمرات

عام   ح�ى  بداي��ا  منذ  البشر�ة  ا�حضارة  أنتجتھ  ما  حجم  �عادل     .2003يوم�ن 
ّ
أن التنبؤات  عام  وأشارت  بحلول   2020ھ 

 سينخفض ذلك من يوم�ن ليوم واحد. 

عام   �عنوان    2010��  تقر�ر  �شر  إHow report 2010 ?Much Informationتم  وجود  أشار   ��9.57 

جيجابايت ل�ل فرد �ل يوم. وقد تنبأ    12بمعدل  trillion gigabytes 9.57  �عادل)ما    (أي   Zettabytes 9.57ز�تابايت

 من املعلومات ا�جديدة هذا العام. Exabytes 14.7التقر�ر بإنتاج حوا�� 

عام   تفوق    2014��  بكثافة  الرقمية  البيانات  وتبادل  نقل   �� مرة  ألول  ا�حمولة  األجهزة  تطبيقات  استخدام  بدأ 

 EGللشر�ات الك��ى أعدتھ شركة    التنفيذي�ناستطالع لرأي املدير�ن    واملن�لية. وأشاراستخدام أجهزة الكمبيوتر ا�حمولة  
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Accenture  ال�ي �عتمد ع�� البيانات ال�خمة وأن تلك البيانات تمثل أهمية قصوى    التحليالت% م��م يفضلون    88إ�� أن

 ألعمالهم. 

 ي��اوح ب�ن    2018وقد تنبأت مؤسسة ماكين�ي أنھ بحلول عام  
ً
 كب��ا

ً
  140ستواجھ الواليات املتحدة األمر�كية �جزا

إ��   إ�� تفاقم مشكال   190ألف  ت خصوصية وأمن البيانات وامللكية  ألف �� علماء البيانات ا�ح��ف�ن. كما أشار التقر�ر 

 الفكر�ة ال�ي ستطلب حلول لتحقيق االستفادة القصوى من البيانات ال�خمة. 

لتجميع   طو�ل  تطور  من  جزء  ولك��ا  معزولة،  أو  جديدة  ظاهرة  ليست  ال�خمة  البيانات  إن  القول  يمكن  ثم  من 

�� تخز�ن   الرئيسة األخرى  التطورات  البيانات. مثلھ مثل  البيانات واأل واستخدام  البيانات ال�خمة  ومعا�جة  �عد  ن��نت. 

مجرد خطوة أخرى ستحدث التغي�� �� الطر�قة ال�ي تدار ��ا األعمال وآليات التواصل، كما ستضع األسس ال�ي سيتم بناء  

 عل��ا العديد من التطورات �� املستقبل. 

 بيانات ال�خمة؟النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال البح�ي الثا�ي: ما مفهوم ال 

 عرضت البحوث والدراسات السابقة الكث�� من املفاهيم ا�خاصة بالبيانات ال�خمة، وم��ا: 

   :بأ��ا ا�حجم الكب�� من املعلومات املتاحة ال�ي يمكن أن ت��اوح ب�ن ت�� ابايت إ�� إكسا بايت. (العري��ي، الغامدي

 ). 252، ص 2020

   ا�خزنة �� الفضاء اإللك��و�ي والناشئة من أجهزتنا اإللك��ونية، وأجهزة االستشعار،  بأ��ا كمية البيانات الهائلة

 ). 2018و�ام��ات املراقبة وغ��ها. (اليحيائية: 

  كميات كب��ة من البيانات املنظمة وشبة املنظمة وغ�� املنظمة، تأ�ي معظمها من عمليات البحث ع�� االن��نت  

 ). 2018ملعامالت التجار�ة، وكذلك من تقنيات إن��نت األشياء. (السقاف: ووسائل التواصل االجتما��، ومن ا

   تنوع وعدم تجا�س و�عدد املصادر والقنوات ا�ختلفة ال�ي تقوم بإنتاج و�صدار البيانات ال�خمة ال�ي بمكن أن

 Bragazzi et ال.�شمل النصوص وا�خطوطات وا�خرائط والكتب واألفالم......سواء �انت موجودة�� ش�ل منتظم أم  

al.2019) ( 

 التقليدية ع�� خز��ا  ك ال��مجيات واآلليات ا�حاسو�ية  ال�ي يفوق حجمها قدرة  البيانات املعقدة  مية هائلة من 

�� تدفقها والسيطرة   التحكم  بديلة متطورة تمكن من  إ�� وضع حلول  باألخصائي�ن  الذي حدا  ومعا�ج��ا وتوزيعها، األمر 

ال�ي عرفها  عل��ا. والسؤال هنا هو عن   التكنولوجية  للتطورات  العام  املسار  الظاهرة وكيفية إدراجها ضمن  طبيعة هذه 

 ).2014(بن هندة،  .مجتمع املعلومات منذ ظهور الثورة الرقمية

 ,Mauro, M., A. De, 2015) البياناتبأ��ا تطور اإلم�انات التكنولوجية وا�حاسو�ية، كما �� ت�خم �� حجم  

P.102). 
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 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال البح�ي الثالث: ما خصائص البيانات ال�خمة؟ 

وم��ا:   ال�خمة،  البيانات  خصائص  والدراسات  البحوث  من  الكث��  )  30ص.  ،  2019لشوابكة،  (او�حت 

ص.  2019(الدارودي،   ص.  2018(لطال�ي،    )،657،  املر��،62،  (عدنان،  (صا�ح،  2018)،  ص.2018)،   ،583-  584 (  

 . )F. Armour ,2012( ،(Graham, M.,2012))،  428 – 426، ص.2018)، (ع��،8 – 7، ص .2018(اليحيائية،

 :(Volume) ا�حجم

هو حجم البيانات املستخرجة من مصدر ما، وهو ما يحدد قيمة و�م�انيات البيانات ل�ي تصنف من ضمن البيانات  

العام   و�حلول  من    سيحتوي   2020ال�خمة،  يقرب  ما  اإللك��و�ي ع��  ا�جاهزة    40.000الفضاء  البيانات  من  ميتابايت 

 .املعلومات  واستخالصللتحليل 

 : (Variety) التنوع

البيانات   اختيارنوع البيانات املستخرجة، وال�ي �ساعد املستخدم�ن سواء �انوا باحث�ن أو محلل�ن ع��  يقصد بھ ت

ُمهي�لة  بيانات  وتتضمن  بح��م  �جال  غ��  ��  (Structured Data)  املناسبة  و�يانات  بيانات   مهي�لة قواعد 

(UnStructured Data)    مثل: الصور ومقاطع و��جيالت الصوت وأشرطة الفيديو والرسائل القص��ة و�جالت امل�املات

 ل��يئ��ا �� ش�ل مناسب للتجه�� والتحليل ،(GPS) ا�خرائطو�يانات 
ً
 وجهدا

ً
 .وتتطلب وقتا

 (Velocity) :السرعة 

�� اتخاذ  ا  حاسًم ا  البيانات إرسالها لتغطية الطلب عل��ا حيث �عت�� السرعة عنصرً   واستخراجيقصد ��ا سرعة إنتاج  

القرار بناء ع�� هذه البيانات، وهو الوقت الذي �ستغرقھ من �حظة وصول هذه البيانات إ�� �حظة ا�خروج بالقرار بناء  

 .عل��ا

 :) veracity( املوثوقية وال�حة 

 تلك البيانات.و�قصد ��ا مدى دقة و�حة وحداثة 

 ):(valueقيم��ا كب��ة 

 نظًرا لقدرة البيانات ال�خمة ع�� املساعدة �� اتخاذ القرارات ال�حيحة. 

 : )visualisation( املظاهر متعددة 

أش�ال   أو  أرقام  أو  �� عدة صور وأنماط مختلفة قد ت�ون ع�� ش�ل إحصائيات  البيانات قد تظهر  عند تحليل 

 هندسية...ا�خ. 
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 هذه ا�خصائص خصائص آخري، و��:  ) إ��11 .، صK2018كما أضاف (عبد القادر

 البيانات ال�ي تبدل معناها �ش�ل دائم. التبدل : 

 سرعة انتشار البيانات.ا�خصو�ة : 

 الف��ة الزمنية لتوافر البيانات للمستخدم.لتطايرا : 

  :ات.قابلية النجاح تضم��ا نتائج تحليل البيان القابلية 

  :فائدة البيانات بالنسبة لل�خص الذي �س��لكها.  القيمة 

  الوقت الضائع ب�ن املعلومة وا�حدث املرتبط ��ا. الكمون : 

  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال البح�ي الرا�ع: ما مجاالت اإلفادة من البيانات ال�خمة؟ 

 ). 2018يمكن االستفادة من البيانات ال�خمة �� العديد من مجاالت ا�حياة اليومية، وم��ا: (عدنان، املر��، 

 التنبؤ �شعبية األغا�ي �� املناطق ا�ختلفة.  : املوسيقي�ن �� 

  التنبؤ بنتائج حملة التسو�ق واملبيعات. الشر�ات : 

 :اط صورة دقيقة لألحوال ا�جو�ة السائدة �� أي م�ان  حيث يمكن للبيانات ال�خمةاليوم التق   األحوال ا�جو�ة

 �� العالم.

 :من خالل تحليل البيانات املتعلقة با�جيولوجيا الطبيعية والبيانات ا�جغرافية للتنبؤ    التنبؤ بالكوارث الطبيعية

 بال�وارث ا�حتملة.

وا�جال   ال�حة،  ومجال  االقتصاد،  ومجال  التعليم،  مجال   �� ال�خمة  البيانات  من  االستفادة  يمكن  كما 

 .)673 - 666، ص .2019)، (الدارودي، 8 -7، ص.2019، وشبيلةالعسكري، وا�جال الصنا��...ا�خ، �التا��: (ص��ية 

 :جال ا�حكوميا�.1

املوظف�ن أو ال تملك القدرة ا�حسابية الالزمةإلدارة وتحليل جميع  أغلب املنظمات ا�ح�ومية ال تملك عدد �ا�� من 

بأدوات الـبيانات ال�خمة من خالل    االستعانةالبيانات ا�خاصة ��م، ومع طبيعة البيانات املتغ��ة وارتفاع حجمها أصبحت  

بتطو�ر ا�خدمات ا�ح�ومية رصد  ا. فأصبح بإم�ان ا�ختص�ن  ا ضرور�ً أمرً   (Cloud Computing)  ا�حوسبة ال�حابية

وع�� ضوء النتائج ا�حللة يمكن استنتاج ما يلزم عملھ للتطو�ر والتحس�ن،  ،  مدى رضا املواطن�ن عن ا�خدمات املقدمة لهم

ا لتنوع  ا وغ�� مجٍد �� كث�� من األحيان، وذلك نظرً التقليدية م�لًف   االستبياناتحيث أصبح م�ح آراء ا�جمهور عن طر�ق  

ت الديموغرافية وثقافات املتعامل�ن. إن من أك�� املصادر لتلك البيانات ال�خمة �� البيانات امل�جلة من خالل  البيانا

ا  عمليات التعداد الس�ا�ي والت�جيل �� قواعد البيانات ا�ح�ومية، حيث يمكن أن �ستنتج ا�ح�ومات معلومات ثمينة جًد 

 .من خالل تحليل تلك البيانات ا�خزنة
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 ي: لتعلي�ا .ا�جال2

أدوات التعلم ع�� اإلن��نت وال��امج القائمة ع�� التفاعل بصورة م��ايدة �� مجال التعليم إ�� ز�ادة    استخدامأدى  

حجم البيانات، واختالف نوعية البيانات الكب��ة ال�ي يمكن جمعها من بيئات التعلم، فهنا نجد بيانات كب��ة عن املتعلم�ن،  

�� بيئات    االجتماعيةن، كما نجد بيانات متعمقة داخل بيئات التعلم، و�يانات حول التفاعالت  وخ��ات التعلم لدى املتعلم� 

 �� البيانات  التعلم من نصوص ووسائط ومقاطع فيديو وغ��ها، كما تختلف هذه  أ�شطة  التعلم، و�يانات مفصلة عن 

 .نوعي��ا وعمقها بنسب متفاوتة

من تحليل هذه األنواع من البيانات ال�خمة �� التعليم، لتوف�� مجموعة متنوعة من الفرص    االستفادة�مكن  و 

أو التعليم القائم ع�� الكفاءة، مما ينتج عنھ �علم أفضل    الكيفيوا�خيارات ��دف تحس�ن �علم الطالب من خالل التعلم  

�عمًق  أسرع وأك��  لت�خيص  الحتياجانتيجة  تراكمية  بيانات حقيقية   �� أثناء عملية  ا  تواجهھ  ال�ي  املتاعب  أو  التعلم  ت 

�جال   وتقييم أصيل  سياق عميق،   �� املشا�ل  والتعاون، وحل  املنظم،  التفك��  مثل  املهارات  تقييم  ذلك   �� بما  التعلم، 

للطالب   اإلجمالية  الت�اليف  وخفض  الطالب  نجاح  لتحس�ن  املس��دفة  التدخالت  لتحديد  باإلضافة  املعرفة،  وموضوع 

أن توفر هذه  وامل القرارات وتحديدالسياسات، و�مكن  القائمة واملعلومات املعقدة�� صنع  البيئات  ؤسسات، واستخدام 

�علم  بيئات  تصميم   �� كذلك  �ساعد  أن  و�مكن  التعليمية،  للمهام  الطالب  أداء  لقياس  وفعالة  حديثة  أدوات  البيانات 

 ُمحددة للطالب، و�مكن أن    احتياجاتا وفقمخصصً   اتصميًم 
ً

اردود الفعل الفردية وا�جماعية �جموعة  وا�ًح �عطي تحليال

 .من القضايا التعليمية وغ��ها من املم��ات

 : لتحس�ن عملية صنع القرار.3

إن عملية صنع القرار تبدأ بتجميع البيانات ومعا�ج��ا واستخالص املعلومات ال�ي بناء عل��ا يتم اتخاذ القرار حيث  

الشر�ات الكب��ة والقطاعات ا�ح�ومية ع�� سياسة تحليل البيانات ال�خمة واملعقدة وال�ي تحتاج  بدأت �عتمد العديد من  

أو   أداة واحدة فقط  باستخدام  ُمعا�ج��ا  البيانات والتحليالت، وال�ي ال يمكن  إدارة  �� مجال  ال��مجيات املتخصصة  إ�� 

 .العمل ع�� تطبيقات ُمعا�جة بيانات تقليدية

ا�ح�ومي والشر�ات الكب��ة نظام تحليل البيانات ال�خمة لتحس�ن العمليات الداخلية،    �ستخدم القطاعحيث  

مثل إدارة ا�خاطر، إدارة عالقات العمالء، وا�خدمات اللوجستية. كما �ستخدم لتحس�ن املنتجات وا�خدمات القائمة،  

 .املناسبة للعمالء �� الوقت املناسبمن املعلومات وتقديم العروض  واالستفادةوتطو�ر ا�خدمات واملنتجات ا�جديدة 

 العسكري: ا�جال .4

العسكر�ة من خالل جمع البيانات من مصادر مختلفة    االستخبارات �ساعد البيانات ال�خمة ع�� تطو�ر قدرات  

 .و�ناء منصة حاسو�ية م��ابطة �عزز تبادل املعلومات ب�ن العسكر��ن

 كب��ة ب�ن األشياء أداة مهمة لتوليد شبكة املعلومات �� ا�جال العسكري  اتصال�ش�ل النظام الذي يتمتع �شبكة 

 Internet of( األشياءن��نت  ألقد عزز  ،  تحليلها بكفاءة وفعالية  وع��فيساعد ع�� جمع وتبادل املعلومات بوت��ة أسرع  

Things) الل تبادل املعلومات، وتحديد مواقع العدو ع�� أرض املعركة وغ��ها النظام العسكري �� ساحات املعارك من خ 

�� عملية صنع   ا�خطوات األساسية  الفع�� إحدى  العدو �ش�ل دقيق و�الوقت  املعلومات عن  بات �ش�ل تحليل  بحيث 

 .القرار العسكري 
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 االقتصادي: ا�جال  .5

أنواعها تحليل حركة العمالء من شراء و�يع    اختالف لقد أصبح بإم�ان الشر�ات واملؤسسات والهيئات اليوم ع��  

 لذلك من معرفة السلع األك�� طلبً 
ً
    اونحوه بدقة أك�� ليتمكنوا وفقا

ً
أو تلك الراكدة و�ق��حوا ع�� عمال��م سلع معينة وفقا

القدرة ع�� فهم سلوك العمالء �ش�ل أك�� دقة وتحديد املم��ين م��م ومن هم  كما أصبح لد��م  ،لعمليات الشراء ال�ي تتم

أدا��م مراقبة  أو  توجها��م  لتحديد  أو  املتاجر  ،  بحاجة ملساعدة  بل �شمل  التقليدية  البيع  ملراكز  ليس فقط  األمر  هذا 

 .اإللك��ونية ع�� شبكة اإلن��نت وع�� نطاق أوسع

أو ال��يد اإللك��و�ي �� أحيان كث��ة، بظهور إعالنات تجار�ة    االجتما��صل  فأصبح يتفاجأ ُمستخدم شب�ات التوا 

بالبحث ع��ا �� تطبيقات أخرى، بل أك�� من ذلك هناك �عض ا�خوارزميات ال�ي �ستخدم بيانات تحديد    ا لسلع قام مسبًق 

البيانات ال�خمة الناتجة من هذه  املوقع ع�� جهاز الهاتف الق��اح اإلعالنات. ومن هنا نجد أن ذلك يحدث نتيجة لتحليل  

م��ا �� التسو�ق وذلك باستخدام �ل جزء صغ�� من البيانات املتاحة عن املستخدم�ن ملعرفة ميولهم    واالستفادةاملواقع  

تقوم    وتفصيال��م وال  ممكن.  ر�ح  أعظم  اإللك��و�ي  التسوق  لشر�ات  تجلب  ممكنة  طر�قة  بأمثل  البضائع  عرض  �غية 

ال�ي تحصل عل��ا من تصفح املستخدم لإلن��نت وحسب، بل قد تتبع ز�ارتھ لألسواق ا�حقيقية من خالل  بتحليل البيانات 

 . ل�خصوصية اخ��اقر�ما �عتقد البعض أن هذا  جهاز تحديد املواقع املثبت بجهازه.

هائل من بيانات  من التنافس، بظل الكم ال  ا وقد دخلت عملية التجارة اإللك��ونية �� السنوات األخ��ة مستوى جديًد 

واستخدام اإلن��نت. أصبح الشاغل األول لعمالقة التجارة اإللك��ونية    االجتما��املستخدم�ن ال�ي توفرها شب�ات التواصل  

هو كيفية البقاء �� املنافسة. فمن ناحية، تحتاج الشر�ات لل��و�ج لبضائعها وهذا يتطلب معرفة باحتياجات الز�ائن، ومن  

 .ن تقدم بضائعها بأسعار تنافسية �� نفس الوقت تضمن لها هامش ر�ح كب��ناحية أخرى تحتاجأل 

 : الط�يا�جال .6

من البيانات ال�خمة �� دراسة سلوكيات    االستفادةا�ح�ومية واملراكز الطبية واألطباء   أصبح بإم�ان املستشفيات 

مما قد �ساعدهم ع�� تقديم    لالرتداء املر��ى ع�� تحليل ملفا��م الطبية والز�ارات ال�ي قاموا ��ا للعالج والتقنيات القابلة  

ت��ايد   ال�ي  ال�حية  الرعاية  �� نظم تقديم  القصور  أوجھ  ال�خمة معا�جة  البيانات  يتيح تحليل  أفضل.  خدمات طبية 

ت�اليفها بفعل النمو الس�ا�ي وارتفاع متوسط األعمار. كما �ستفيد العديد من املستشفيات �� مختلف أنحاء العالم من  

�� أقسام الطوارئ وتتبع حركة املر�ض، وز�ادة كفاءة اإلدارة الطبية. كما �ستخدم    االنتظار البيانات ال�خمة �� تقليل وقت  

توزيعها و�يعها. تجمع شر�ات تصنيع األدو�ة والتأم�ن الص�� البيانات من الدول ��  البيانات ال�خمة �� صناعة األدو�ة و 

سياسات   �عتمد  إذ  معينة،  مناطق   �� مبيعا��ا  وز�ادة  معينة،  أمراض  بظهور  التنبؤ   �� الستخدامها  مثال  وآسيا  أفر�قيا 

 .التسع�� وتوزيع األدو�ة ع�� نتائج تحليل هذه البيانات

 إلجابة عن السؤال البح�ي ا�خامس: ما التحديات ال�ي تواجھ البيانات ال�خمة؟النتائج املتعلقة با 

  خصوصية البيانات، وأمن البيانات   و��:،  مخاوف تتعلق بالبيانات ال�خمة  عن ثالثة  (Marr, B., 2020)ث  تحد

 ، و�� �التا��:والتمي�� �� البيانات
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 : البيانات خصوصية .1

�ستفيد من العديد من وسائل الراحة واالنجازات ال�ي تحققت بفضل التطبيقات وا�خدمات  مما ال شك فيھ أننا   

ال�ي تدعم البيانات الكب��ة، ولكن �� أي خطر ع�� خصوصيتنا؟ هل لدينا أي سيطرة ع�� مقدار املعلومات ال�خصية  

ال�املة تحمينا تماًما. ما لم يكن، بطبيعة    املستخدمة؟ لقد وصلنا اآلن إ�� النقطة ال�ي لم �عد ف��ا املقاطعة التكنولوجية

الوجوه)   ع��  التعرف  تكنولوجيا  (إلحباط  يوم  �ل  مختلف  قناع  وارتداء  إليھ،  تذهب  م�ان  �ل   �� امل��ي  اخ��ت  ا�حال، 

أمر  ا �� مؤسسة مالية). إن النجاح �� التنقل �� العالم ا�حديث بدون التكنولوجيا  واستخدام النقد فقط (ال�ي لم تودع أبًد 

 ٪.100صعب للغاية ولن يح�ي خصوصيتك بنسبة 

الكث�� من هذه املعلومات يتم استخدامها بطرق حميدة، لكن احتمال استخدام البيانات ا�حساسة  أّن  �حيح   

يناقش  اإلن��نت.  خصوصية  قواعد  لتنظيم  السبل  أفضل  تحديد  تحاول  األمر�كية  ا�ح�ومة  زالت  وما  مخيف.  للشر 

الق حالًيا  خدمات  ال�و�غرس  مقدمي  من  تتطلب  وال�ي  الفيدرالية  االتصاالت  �جنة  املا��ي  العام   �� اعتمد��ا  ال�ي  واعد 

 اإلن��نت إخبار عمال��ا باملعلومات ال�ي يتم جمعها وكيف سيتم استخدامها أو مشارك��ا. 

 : أمن البيانات.2

د من بياناتنا الن��ا�ات أمنية محتملة.  مع ز�ادة حجم البيانات ال�خمة وانفجار شبكة األجهزة املتصلة، �عرض املز� 

الكب��ة، حيث   البيانات  التعقيدات ال�ي أضاف��ا  البيانات ح�ى قبل  أمان  العديد من املؤسسات بالفعل من  لقد ناضلت 

 �غرق الكث�� م��م �� املتا�عة.

أ    �� بالثقة  لنشعر  خ��ة  لد��م  ممن  البيانات  أمان   �� املتخصص�ن  من  جًدا  قليل  عدد  األعمال  هناك  جميع  ن 

التجار�ة لها أمان �� بيانا��ا. قد يكمن ا�حل األم�ي األك�� �� ��اية املطاف �� تحليل نمط البيانات الكب��ة. يمكن اكتشاف  

 .ال��ديدات ور�ما منعها عن طر�ق تحليل البيانات

 : تمي�� البيانات.3

األ  التمي�� ضد  املقبول  من  ا، هل يصبح 
ً
معروف ��يء  �ل  ي�ون  �� عندما  املوجودة  البيانات  إ��  استناًدا  �خاص 

حيا��م؟ نحن �ستخدم بالفعل �جل االئتمان لتحديد من يمكنھ اق��اض املال، والتأم�ن �عتمد �شدة ع�� البيانات. ع��  

الرغم من أن البيانات الكب��ة �ساعد الشر�ات ع�� أن تصبح مسِوق�ن ومقدمي خدمات أفضل، إال أ��ا يمكن أن �سمح  

 التمي��. لهم ب

أك�� وأن نتيجة ذلك �� تجر�ة   يوجد حالًيا قبول عام من قبل املس��لك�ن بأنھ يتم تحليلهم وتقييمهم بتفصيل 

ال�ي   املوارد  أو  املعلومات  ع��  ا�حصول  الناس  �عض  ع��  الصعب  من  تجعل  الرؤ�ة  هذه  �انت  لو  ماذا  ولكن،  أفضل. 

تقر�ر �جنة التجارة الفيدرالية، 'البيانات ال�خمة: أداة لإلدماج أو   يحتاجو��ا؟ �ان هذا بالضبط هو السؤال الذي طرحھ 

 االستبعاد؟' 

توجد قوان�ن �حماية املس��لك، مثل قانون اإلبالغ االئتما�ي العادل وقانون �جنة التجارة الفيدرالية، وال�ي تنطبق  

ت�افؤ الفرص �� االعتبار للتأكد من أ��ا  ع�� تحليل البيانات ال�خمة. تحتاج الشر�ات إ�� وضع هذه القوان�ن وقوان�ن  

 متوافقة. 

 عن سلبيات استخدام البيانات ال�خمة، فقال م��ا: ) (Andersen,P., 2015تحدث  كما
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  :البشري طبع    السلوك  حسب  واآلخر  ا�ح�ن  ب�ن  يتغ��  بل  ثابتة،  قواعد  ع��  البشري  السلوك  �س��  ال  حيث 

 ثم فإن النتائج قد ال ت�ون �حيحة وال يمكن الوثوق ��ا. نفسھ، ومن ال�خص 

 :فاملعلومات ال�ي قد يتم جمعها قد ال ت�ون دقيقة بالصورة ال�افية و�ؤدي ذلك لتحليالت خاطئة    ضعف الدقة

 غ�� دقيقة. 

) اليحيائية  ال�ي أعد��ا رقابة حماية  2018كما قسمت  الدراسة  رئيسية، كما ذكر��ا  �� ثالث تقسيمات  التحديات  تلك   (

 )، و��: (EDPS2015البيانات األورو�ية 

 ) 26 -24 ص.، 2019)، (الشوابكة، 11 -8، ص. 2018تحديات متعلقة بخصائص البيانات ال�خمة، و��: (اليحيائية،   -أ 

  و�مكن ذلك �� صعو�ة التعامل مع الكم الهائل من البيانات ال�خمة. البيانات الهائلحجم : 

 فالصعو�ة تكمن �� التعامل مع البيانات عند �عدد أنواعها، وأش�الها، ومصادرها. التنوع : 

 حيث �عت�� تدفق البيانات تحدي كب��. السرعة : 

 قرارات. : �ش�� إ�� مدى دقة البيانات لتستخدم �� صنع الالقيمة 

 و�ش�� إ�� التح��، الش�وك، عدم الثقة �� البيانات.املصداقية : 

 لتقلبا �� بالبيانات  الوقت يجب أن تحتفظ  ال�خمة، وكم من  البيانات  إ�� م�ى ت�ون  �ع�ي  البيانات  : فتقلب 

 قواعد البيانات ا�خاصة ��ا. 

 فتحليل البيانات يقدم رؤى رائعة.وجهات النظر : 

 :��عقيدات البيانات ال�خمة تحدًيا كب�ً�ا. حيث يمثل � التفس 

 :هذا؟ هل هناك مناطق بدون �غطية؟، وما �� اآلثار امل��تبة ع��   شمولية البيانات 

 ) 27، ص.  2019)، (الشوابكة،  13  -11، ص .2018تحديات متعلقة بمعا�جة البيانات ال�خمة، و��: (اليحيائية، - ب

   البيانات فالتحديو��جيلهاالتقاط   :    �� لاللتقاط  ا�حقيقي  جيد  هو  ما  ب�ن  والتمي��  البيانات،  فل��ه  كيفية 

 ومفيد، وما هو غ�� جيد وغ�� مفيد.

 :ا كب�ً�ا ب�ن تلك    معا�جة االستعالم
ً
فالتقنيات املوجهة لالستعالم والتنقيب عن البيانات ال�خمة تختلف اختالف

 ال�ي �ستخدم لتحليل مجموعات البيانات التقليدية. 

 :يانات إ�� ش�ل قابل للتحليل. تحو�ل الب التحليل 

 - .نمذجة البيانات 

 مثل: االختيار ب�ن شيئ�ن متشا���ن. املفاضلة ب�ن البيانات من مصادر مختلفة ، 

 ) 27، ص. 2019)، (الشوابكة،15 -13، ص. 2018تحديات متعلقة بإدارة البيانات ال�خمة، و��: (اليحيائية، - ت

 :فآليات األمن التقليدية لم �عد �افية لتأم�ن البيانات ال�خمة والهائلة.  األمن 

 :فالبيانات ال�خمة تحتاج موظف�ن ذوي مهارات متعددة �� العديد من االختصاصات، مثل: اإلحصاء   املهارات  

 و�دارة البيانات وتحليلها، وتكنولوجيا االتصاالت.

 بخصوصيا��م؟ علومات ملساعدة الناس دون املساس كث�ً�ا : هل يمكننا استخالص ما يكفي من املا�خصوصية 
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 : أخالقيات البيانات-ج 

(ص��ة،   ص.  2019وتحدثت  ال�خمة 592،  البيانات  عصر   �� العلم  تواجھ  ال�ي  األخالقية  التحديات  عن   (  

البيانات)، كما تحدثت عن  النفاذ إ��    -تو�� ا�حذر واليقظة   -الثقة �� أدوات جمع البيانات  - وم��ا:(تحقيق األمانة العلمية

  - (كيفية �عامل اإل�سان مع التكنولوجيا �� عصر البيانات ال�خمة، وم��ا:    التحديات األخالقية ال�ي تواجھ التكنولوجيا

 ا�حق �� ا�حر�ة ال�خصية).   –ا�حق �� ا�خصوصية 

 خاتمة:

البيانات ال�خمة؛ ليست مجرد موجھ عابرة وال   أن  الباحثةإ��  للبيانات ال�خمة؛ توصلت  السابق  العرض  من 

والساعات الذكيةوا�حواسيب  البيانات، مثل: هواتفنا الذكية،    يمكن تجاهلها، ف�ل ��يء محيط بنا ينتج كمية هائلة من 

أ��ا كما  جز  ال�خصية،  ولك��ا  معزولة،  أو  جديدة  ظاهرة  البياناتليست  واستخدام  لتجميع  طو�ل  تطور  من  و�عد  ء   ،

السرعة، وا�حجم، والتنوع من أهم ا�خصائص األساسية للبيانات ال�خمة، و�مكن االستفادة من البيانات ال�خمة ��  

جال  العديد من مجاالت ا�حياة اليومية، مثل: ا�جال ا�ح�ومي، وا�جال التعلي�ي، وا�جال الط�ي،وا�جال العسكري، وا� 

تحديات تتعلق بالبيانات، مثل: ا�حجم،  االقتصادي، وتواجھ البيانات ال�خمة الكث�� من التحديات والصعو�ات، فهناك 

بمعا�جة   تتعلق  وتحديات  والتفس��،  البيانات،  وشمولية  النظر،  ووجهات  والتقلب،  واملصداقية،  والسرعة،  والتنوع، 

عا�جة االستعالم،والتحليل، ونمذجة البيانات، واملفاضلة ب�ن البيانات من  البيانات، مثل: التقاط البيانات و��جيلها، وم

 مصادر مختلفة، وتحديات تتعلق بإدارة البيانات، مثل: ا�خصوصية، واألمن، واملهارات، واألخالقيات.

 البحث:   مق��حات

 الباحثة باآل�ي:  ق��حو�� ��اية البحث ت

   الدراسات العر�ية �� هذا    تواجهها؛ لقلةاالهتمام بالبحوث والدراسات حول البيانات ال�خمة، والتحديات ال�ي

 ا�جال. 

 .العمل ع�� إدخال البيانات ال�خمة ضمن املنا�ج التعليمية 

  .استغالل البيانات ال�خمة �� الشر�ات لتسو�ق منتجا��ا 

   علوم لتدريس  متخصصة  �عليمية  مؤسسات  املعلومات  إيجاد  تكنولوجيا  مهارات  مثل:  ال�خمة،  البيانات 

 واالتصاالت، واإلحصاء، والتحليل.

 لك��و�ي، وتطو�ر األدو�ة.يانات ال�خمة �� تطو�ر التسوق اإلاستخدام الب 

 قائمة املراجع: 

 : املراجع باللغة العر�ية

هندة .1 ال�خمة)،  2014(  ،بن  تحديث؟ :Big data البيانات  أم  من:  اخ��اع  اس��جع   ،

http://www.benhenda.com/ara/?p=126 
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سعيد .2 بن  بنت عوض  ن�ى  املؤتمر    )،2019(  ،الدارودي،  أوراق عمل  ال�خمة مستقبلنا،  البيانات  تحدد  كيف 

السنوي ا�خامس والعشرون �جمعية املكتبات املتخصصة فرع ا�خليج العر�ي: ان��نت األشياء: مستقبل مجتمعات االن��نت 

 ، جمعية املكتبات املتخصصة فرع ا�خليج العر�ي.امل��ابطة

 )، أخالقيات عالم التقنية �� عصر الثورة الصناعية الرا�عة، مجلة الفيصل العلمية.2018(  ،السقاف، سعاد ع�� .3

)، أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة املصدر دراسة تحليلية تقييمية، مجلة  2016(  ، سيد، أحمد فايزة أحمد .4

 �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية. –، جامعة طيبة 10، ع. 5آلداب والعلوم اإل�سانية، مج. جامعة طيبة ل

)، البيانات ال�خمة �� املكتبات: �ساؤالت حول املفهوم وا�خصائص  2019(  ،الشوابكة، يو�س أحمد إسماعيل .5

مج. واملعلومات،  للمكتبات  األردنية  ا�جلة  والصعو�ات،  اإلفادة  ومجالت  للمكتبات    ،1ع.،  54والتحديات  األردنية 

 واملعلومات.

)، توظيف البيانات العمالقة لتطو�ر خدمات مؤسسات التعليم العا��، مجلة  2018(  ، صا�ح، صا�ح أحمد شاكر .6

 �لية ال��بية النوعية.  -، جامعة كفر الشيخ3ال��بية النوعية والتكنولوجياـ، ع. 

هللا .7 عبد  أحمد  وائل  البيانات  2019(  ، ص��ة،  عصر   �� والتكنولوجيا  العلم  تواجھ  ال�ي  األخالقية  التحديات   ،(

 ، جامعة سوهاج. 53، ع. 1مجلة �لية اآلداب، ج   ال�خمة،

)، إسهامات البيانات واملعلومات �� التنمية املستدامة: رؤ�ة مستقبلية، املؤتمر  2018(  ،عبد القادر، أمل حس�ن  .8

املتخصصة فرع  املكتبات  املعر��، جمعية  الت�امل  الطر�ق نحو  استثمارها:  وآفاق  ال�خمة  البيانات  والعشرون:  الرا�ع 

 يج العر�ي.ا�خل

 )، البيانات ال�خمة ومجاالت تطبيقها، منتدى أسبار الدو��.2018(  ،خالد ع��و عدنان، مصطفى البار واملر��،   .9

حسن،   .10 بن  ج��يل  صا�حوالغامديالعري��ي،  بنت  فوز�ة  والذ�اء 2020(   ،،  ال�خمة  البيانات  استخدام   ،(

 .2، ع. 36األمنية، مج. االصطنا�� �� مواجهة جائحة �ورونا، مجلة العر�ية للدراسات 

)، البيانات ال�خمة وتحليال��ا: املفهوم وا�خصائص والتطبيقات، مجلة �لية  2018( ع��، أحمد خ��ي عبد هللا،  .11

 �لية اآلداب.  -، جامعة سوهاج49، ع. 2اآلداب، ج. 

 واالتصالية  )، البيانات ال�خمة وصناعة املعلومات، مجلة ا�حكمة للدراسات اإلعالمية2018لطال�ي، مر�م، ( .12

 ، مؤسسة كنوز ا�حكمة للنشر والتوزيع.16ع. ، 
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ا، جمعية املكتبات املتخصصة فرع ا�خليج العر�ي ودار جامعة    . ، ع2مجلة دراسات املعلومات والتكنولوجيا، مج.   .13

 حمد بن خليفة للنشر. 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  )، محطات من تار�خ البيانات ال�خمة،  2020محمد، خالد عبد الفتاح، ( .14

 ، اس��جع من: للمعرفة

http://poshukach.com/redir?user_type=50&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLTSpK00
tM1U8s0i9KTUzRT0zMydVNzEmqTMxLLNEtycgv0k2r1M3NT8zK0E3MTioCCqVUAm
WAyrJKchMT9S0ZGAzNjA2MTS1NzMwZ2H9zGbNeX7Xx_u-
pU3pY2OYBABRiJlk&src=76771c&via_page=1 

العر�ية، ،  )2019(  ،مقنا�ي، ص��ينة، ومقدم، شبيلة .15 التنمية املستدامة بالدول  البيانات ال�خمة �� دعم  دور 

املتخصصة �� ا�خليج العر�ي ودار جامعة حمد بن  ، جمعية املكتبات  1، ع.  2مجلة دراسات املعلومات والتكنولوجيا، مج.

 خليفة للنشر. 

بنت عبد هللا .16 البيانات    )،2018(  ،اليحيائية، خديجة  والعشرون:  الرا�ع  املؤتمر  التحديات،  ال�خمة:  البيانات 

 ال�خمة وآفاق استثمارها: الطر�ق نحو الت�امل املعر��، جمعية املكتبات املتخصصة فرع ا�خليج العر�ي.
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 االف��اضية  ا�جتمعات ع�� التفاعلية لدراسة م���� مدخل :االجتماعية الشب�ات تحليل

Social network analysis a systematic approach to the study of interactivity 
through virtual community 

 دراوشة  حسن محمد سناء أ.

 جمهور�ة مصر العر�ية-جامعة االزهر  

 :  الدراسة م�خص

الدراسة   الشب�ات كمدخل لدراسة التفاعلية االجتماعية االف��اضية بما  إ��دف هذه  البحث �� من�جية تحليل   ��

�� البحث االجتما�� من خالل طرح اإلش�ال الرئي��ي تحليل الشب�ات    التقليديةتختلف عن    مفاهيمھ�سهم �� إيجاد صيغ  

التفاعالت الف��اضي   م����كمدخل   تفس��  من خاللھ  البحث  االستكشا��  يمكن  معتمدة   االجتما��،  الواقع   �� و�عم��ا  ة 

وال لدراسة الظواهر   السوسيولوجياتقديم تحليل تتعلق "بتحليل الشب�ات االجتماعية" كمن�ج  ��   إ��التحلي�� إذ أنھ س�� 

اسة التفاعلية االجتماعية  املتعلقة بالظواهر �� ا�جتمع االف��ا��ي حيث خلصت ا�� أن من�جية تحليل الشب�ات تنجح �� در 

ملاذا يصر السيوسولوج�ن وال سيما العرب م��م ع��    :  �� إجابةإبرز الذي يحتاج  ولكن السؤال األ   ،ع�� ا�جتمع االف��ا��ي 

إجراء مز�د من الدراسات حول    -: وتطبيقها ع�� ا�جتمع االف��ا��ي ومن هنا تو��ي الباحثة   ة الكالسيكي�� املن�جيات  العودةإ

��   ا�حوسبة�لقاء الضوء ع�� ال��امج  همية تجديد منا�ج البحث العل�ي و �� أإإضافة    ،ا�حوسبةالعلوم االجتماعية منا�ج  

 .  تؤهل السيوسولوج�ن وال سيما العرب م��م ال�يالعلوم االجتماعية �� ا�جامعات  

 ا�جتمع االف��ا��ي  ;التفاعلية  ;التفاعل ; تحليل الشب�ات االجتماعية ال�لمات املفتاحية: 

Abstract 
This study aims to research the network analysis methodology as an introduction to the 

study of virtual social interaction, which contributes to finding conceptual formulas that differ 
from the traditional in social research by presenting the main problems network analysis as a 
methodological approach through which virtual interactions can be interpreted and blinded in 
social reality, based on exploratory analytical research. As he sought to present an analysis related 
to "analysis of social networks" as a method in sociology and not to the study of phenomena 
related to phenomena in the virtual community, where I concluded that the methodology of 
network analysis succeeds in studying social interaction across the virtual community, but the 
most prominent question that needs to be answered is why the sociologists, especially The Arabs 
have to return to the classic methodologies and apply them to the virtual society. Hence, the 
researcher recommends - Conducting more studies on computerized social science curricula, in 
addition to the importance of renewing scientific research curricula and shedding light on 
computerized programs in social sciences in universities that qualify sociologists. 
Keywords: analysis of social networks; interaction; interactive; virtual community 
  

 مقدمة 

فراد  نظرا للتطور السريع �� عالم التقنيات أطلق ا�جتمع االف��ا��ي ع�� �ل ما يمكن استخدامھ �� التقاء وتواصل األ 

هذه    �ة صغ��ة وحيث مكنت ع�� العالم االف��ا��ي، حيث انتشرت الشبكة العنكبوتية �� �افة أنحاء العالم، جاعلة منھ قر 

ات  وا�خدم  �ا من االستفادة م�  �ن املستخدم  ف�ار،كمامكنت �افة الشعوب من التعارف والتقارب وتبادل ا�خ��ات واأل   الوسائل
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�� تحديث املنا�ج املستخدمة  إنتجت عن ا�جتمع االف��ا��ي ظهرت ا�حاجة    ةال�ي�عدد الظاهر ال�ي توفرها هذه الوسائل فمع  

�� ا�جتمع  إ�� دراس��ا  وال سيما التفاعل االجتما�� الذي أنتقل علماء االجتماع واالتصال من دراستھ من ا�جتمع الواق��  

الوسائل كما تحول  املتلقي    بأ��ا ال م�انية ومتعددة  التفاعالت  ال  إ��االف��ا��ي، حيث تمتاز هذه  التفاعلية  محور  عملية 

�� العام أجمع و�� ا�جتمع الفلسطي�ي ع�� وجھ    مستخدم��ا�� ظل تزايد انتشار ا�جتمعات وز�ادة عدد  صياغة ا�حتوى  و 

ا�خصوص  ومن هنا �ان ال بد وال سيما للسيوسولوج�ن العرب من تجديد ا�خطاب امل���� فيما يتعلق بدراسة ا�جتمعات  

بحاث املتعلقة با�جتمع االف��ا��ي من�جية تحليل الشب�ات  الباحث�ن وال سيما األ �عتمدها    ال�ي، ومن أبرز املنا�ج  االف��اضية

يمكن الوصول ال��ا �سهولھ ويسر وتحل��ا �ش�ل محوسب بما    االف��اضية وال�ي ع�� ا�جتمعات    تمتاز بتوفر معلوما��ا   ال�ي

تمكن الباحث من قياس   وال�يالجتماعية م��ا  يمكن الباحث�ن من دراسة ظواهر ا�جتمعات االف��اضية وال سيما التفاعالت ا

حيث يرى (جيل دولوز)  �� �عر�فھ لالف��ا��ي :أن االف��ا��ي  ال يتعارض مع ا�حا��    ،قوه التفاعالت وأثرها �� ا�جتمع الواق��

يتم تداولها �� الفضاء الرق�ي �ستند    �يال   �اتا�حتو   أّن االف��ا��ي �عكس الواقع و   أّن معبأ بالواقع أي     يالراهن, فاالف��ا�� 

  إّن تا�� فال�� الواقع أو �عكسھ, و�إ
ّ

ب�ات ملا تحملھ من خصائص التحليل السيوسوم��ي هو من�ج متأصل  من�جية تحليل الش

جة  ا�حا  وهو ما برر  �� ا�جتمع االف��اضيإ�� العلوم االجتماعية لدراسة التفاعالت داخل ا�جماعات الواقعية وا�عكس م��ا  

طار امل����  ع�� اإل    اآلونة األخ��ةتركزت  ��     ال�ي قضايا ا�جتمع االف��ا��ي ومنا�جھ البحثية ��    �ادي�ي �� تزايد االهتمام األإ

�َل والَقْدَر الذي تطورت  بھ التكنولوجيا ا�حديثة    ،العلوم االجتماعية  ةا�حوسب و�أ�ي ذلك �� إطار حوسب حيث أن الشَّ

َهرت معھ ممارسات وتفاعالت اجتماعية جديدة، أصبحت  جعلها تتحول إ�� ن
َ
تف��ض وهو ما أستد��  مط حياه اجتما��، ظ

  �� �ستند  التحول  الدراسة  هذه   �� الرئيسية  إن اإلش�ال  لدراس��ا.  املالئمة  والتقنيات  املنا�ج  الشب�ات  إطبيعة  تحليل   ��

التفاعالت    م���� كمدخل   تفس��  من خاللھ  و�عما يمكن  االجتما��.ميالف��اضية  الواقع   �� أهداف هذه    ها  تحقيق  وسيتم 

�� البحث �� من�جية تحليل الشب�ات كمدخل  إ��دف هذه الدراسة  الدراسة من خالل اإلجابة عن �ساؤال��ا و�ش�الي��ا، حيث  

الجتما�� بما  �� البحث ا   التقليديةتختلف عن    مفاهيمھ لدراسة التفاعلية االجتماعية االف��اضية بما �سهم �� إيجاد صيغ  

السيوسولوج سيما  العر�ي وال  الباحث  ا�جتمع  ييمكن  وتفاعالت  ظاهر  مع  للتوائم  البحثية  املن�جيات  تطو�ر  من  م��م  �ن 

التساؤل   ، االف��ا��ي الدراسة عن  ستجيب  الدراسة  هل  ولتحقيق هدف  الشب   التا��:  ملن�جية تحليل  أن �ش�ل  �يمكن  ات 

 من�جيا لدراسة  
ً
دراسة نتيجة ألهمي��ا، بحيث تلقي التفاعالت االف��اضيةمدخال

ّ
الضوء ع�� من�جية تحليل    ؟ وتأ�ي هذه ال

د أهدافها بما يمكن من صياغة  ثرها �� دراسة ا�جتمع االف��ا��ي وال سيما تفاعال��ا �� ظل تنوع ا�جتمعات و�عّد أالشب�ات و 

 
ّ
 االف��ا��ي. اعية الناتجة عن التفاعل االجتما�� اهر االجتم بحث لهذه التفاعالت بما �سهم �� تفس�� الظ

الشب�ات  لذا فإّن هذه الدراسة ال�ي اشتملت ع�� ثالثة محاور أبرزها ا�جتمع االف��ا��ي وخصائصھ ومن�جية تحليل   

 لتجيب عن أهداف الدراسة و�ش�الي��ا.  السيوسولو��،الثالث حول تجديد املن�ج   وا�حور 

 :مصط�حات الدراسة

ويع�ي جماعة من    ،1993عام   (Rheingold) كتاب  �� عنوانا�جتمع االف��ا��ي    : ظهر مصط�حاالف��ا��يا�جتمع  

ع��    ن وسياسية، يتفاعلو تر�طهم بالضرورة حدود جغرافية أو أواصر عرقية ودينية    مش��كة والالبشر تر�طهم اهتمامات  
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ليات  آا�جماعة وقواعد الدخول وا�خروج و   االنتساب إ��فيما بي��م شروط    ن االجتما�� ا�حديثة، و�طورو التواصل   عمواق

 )1( تكنولو��.فا�جتمع االف��ا��ي هو نظام اجتما�� واألخالقيات،  التعامل والقواعد 

 )2(  واأل�شطة.إلك��و�ي تفاع��' يضم أفرادا متنوع�ن �ش���ون �� نفس األف�ار  اتصال  االف��ا��ي:التفاعل االجتما�� 

التفاعلية    التفاعلية: األ إ�ش�� مصط�ح  ��ا اإل  ال�يعمال  �� �ل  الفرد مع  يقوم  بتفاعل  الكمبيوتر وهو ما �عرف  �سان مع 

التكنولوجية)ا�حاسوب   االتصال  (الوسائل  لنظام وسائل  املستخدم  سلوك  من خالل رصد  من ردود   ،و�قاس  ف�ي ش�ل 

 )3(  واحد.تتم ما ب�ن املصدر وجميع املستخدم�ن �� آن  ال�ي فعال  األ 

الشب�ات   امل����    هو  االجتماعية: تحليل  العالقات   ، االجتماعية  للشب�ات التحليل  االجتماعية  الشب�ات  تحليل  ويعرض 

  طالشب�ات) والروابمن حيث نظر�ة الشبكة ال�ي تت�ون من العقد (ال�ي تمثل ا�جهات الفاعلة الفردية داخل    ، االجتماعية

التن والوضع  والقرابة  الصداقة  مثل  األفراد،  ب�ن  العالقات  تمثل  وغ��ها.)(ال�ي  ا�جنسية  والعالقات  يتم  وكث�ً�ا  ،  ظي�ي  ما 

تصو�ر هذه الشب�ات من خالل مخططات الشب�ات االجتماعية، حيث تمثل العقد ع�� ش�ل نقاط والروابط ع�� ش�ل  

 ) 4( خطوط.

 :من�جية الدراسة

من   البحث  هذا  االستكشافية�عت��  إذ  البحوث  الشب�ات    التحليلية،  "بتحليل  تتعلق  تحليل  تقديم  ��دف  أنھ 

االجتما��    االف��ا��ي والتفاعلدراسة الظواهر املتعلقة بالظواهر �� ا�جتمع  سيما  وال    كمن�ج �� السوسيولوجيااالجتماعية"  

ا�خصوص وجھ  ع��  االجتماعية  ،  االف��ا��ي  الشب�ات  دراسة   �� جديد  من�ج  ع��  للتعرف  أساسيا  مدخال  ُ�عت��  كما 

يقوم �ش�ل أسا��ي    ا�جتمعات.االف��اضية والتعرف كذلك ع�� اإلم�انيات ال�ي يوفرها �� فهم التفاعل االجتما�� �� تلك  

لنتعّرف م الشب�ات كمن�ج،  أسلوب تحليل  اعتمدت  ال�ي  الشب�ات االجتماعية  املن�جية واإلجراءات  دراسة  ن خاللها ع�� 

املالزمة لدراسة تحليل الشب�ات االجتماعية وتقنيات جمع البيانات واإلجراءات الهي�لية املستخدمة �� هذا املن�ج. معتمدين  

بال  لهذا األسلوب �� التحليل بما �سهم مستق   والتطبيقات العمليةاألدبيات السابقة املتعلقة بتحليل الشب�ات    ذلك ع����  

 .االف��ا��ي   ع�� ا�جتمع�� تطو�ر فهم وتفس�� التفاعل االجتما�� 

 لدراسات السابقةا

 ةاالف��اضيمقار�ةاملفهوم �� ظل ا�جتمعات االف��ا��ي ينحز التفاعل  ):2019(  ر�اح، عباسدراسة  .1

لقاء الضوء ع��  س��ورة  إالبحث �� التفاعل االف��ا��ي �� ا�جتمعات االف��اضية  "من خالل    ��إهدفت هذه الورقة

التفاعل االف��ا��ي داخل ا�جتمعات االف��اضية  ال�ي تمثل تجمعات اجتماعية تتش�ل من أفراد يتقار�ون و�تواصلون فيما  

ولكن ليس    ،و�حدث بي��م ما يحدث �� عالم الواقع من تفاعالتبي��م ع�� شاشات الكمبيوتر يجمع ب�ن هؤالء اهتمام مش��ك  

 
1 -Remy riffle, (2010), sociologiede medias, “Emeellpes. edition. Marketing, paris., P.216 
2 - A. Beghetto Ronaldo, (2001), virtually in the middle Alternative Avenues for Parental Involvement in Middle, 
levels schools, learning house, vol 57, issue, P.23. 

 املركز القومي للبحوث االجتماعية وا�جنائية  االف��اضية، )، مجتمع االن��نت دراسة �� تفاعالت ا�جماعات 2015( ،شيماء ع��، وآخرون 3

   18القاهرة، ص.، 
4 Carlos Andre& Reis Pinheiro, (2011), Social Network Analysis in Telecommunications, John Wiley & Sons.  New 
York, P.4 
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م��نا  ،  االف��اضية��نت ال�ي بدورها �ساهم �� حر�ات التش�ل  ناتصالية �� األ آلية   عن طر�ق    التفاعالتعن قرب وتتم هذه  

التفاعل االف��ا��ي     فان �سليط الضوء ع�� مفهوم التفاعل االف��ا��ي  �� ظل ا�جتمعات االف��ا��ي  للتعرف ع�� مفهوم

خص  وطبيعة  فهم  االف��اضيةومحولة  ا�جتمعات  ظل   �� الدراسة    ائصھ  اخ��ال   إ��وخلصت  هو  االف��ا��ي  التفاعل    أن 

التواصل  وا وسائل   �� االجتما��   ا�حضور  ع��  يقتصر  املقابل    �� لكنھ  والتار���  ا�حقيقي  ا�جتمع   �� للتفاعل  ختصار 

، إ��  ينفصل أك�� عن ا�جتمع التار���  حضوره فيھ   زبتعز�ل ال�خص ا�جتمع االف��ا��ي  فبقدر ما يتوغفقط،    االجتما��

ضعف الوجود التار��� إ�� درجة إلغاءه �� �عض ا�حاالت . ورغم  يدرجة يمكن القول معها �ش�ل عام : إن الوجود االف��ا��ي   

واقع   مستقبلية حول  سينار�وهات  رسم  محاولة   �� الصعو�ات  االف��ا��ي  إف  تالتطوراهذه  ا�جتمع  يل��  أن  الوارد  من  ن 

التفاعالت  تخرج عن إطار ا�حلية وتبقي إش�الية حول مستقبل  للتفاعالت ال�ي�ش�ل بوابة جديدة  نولك التار���،ا�جتمع  

 )5( االف��اضيةالتفاعالت  االنخراط ���� ظل  الواقعية

2.  ) قاوقو  اال   :) 2019دراسة  نموذج  ا�جتمع  بناء  نحو  السوسيولو��  البحث  من�ج  تجديد  و�ش�الية  ف��ا��ي 

 ا�حاسوب  االلك��ونية بواسطةلدراسة التفاعالت 

��    حاولت السوسيولو��  البحث  منا�ج  تجديد  إش�الية  تقارب  أن  الدراسة  التحوالت هذه  عرف��ا    ظل  ال�ي 

ذلك أن الش�ل الذي َجاءت بھ التكنولوجيا ا�حديثة �� ا�حقبة املعاصرة    ،االف��ا��يا�جتمع    االجتماعية بظهور املورفولوجيا  

هرت معھ ممارسات وأش�ال اجتماعية جديدة، أصبحت تف��ض طرح أسئلةعـديـدة    نمط عيش اجتما��،جعلها تتحول إ��  
َ
ظ

فسھ �� هذا الصدد يتمحور حول  الـذييطرح ن  اإلش�ال الـمـركـزي . إن  املالئمة لـدراسـتـهـابخصوص طبيعة املنا�ج والتقنيات  

التجديد   بھ  هم 
َ
ن ْف أن  ينب��  الـذي  مطالب�ناملع�ى  البحث    امل����،  وتقنيات  بتكييف منا�ج    أماملعهودة،    االجتما��اليوم 

ون  ي� تنت�ي هـذه الـدراسـة إلـى إثبات أطـروحـة مفادها أن تجديد منا�ج البحث م���� جديد �ي ال    .  بابت�ار إطار م���� جديد

  عالقة ت�املية غاية �� ذاتھ، بل خدمة للنظر�ة السوسيولوجية؛ و�ذلك ينب�� للسوسيولو�� أن يقدم من�جھ �� إطـار    مطلب

 )6( ثانية.من جهة  االف��اضية والرقميةمـن جـهـة، والـمـنـاهـج  االجتما�� الـمـألـوفـةبـيـن مـنـاهـج الـبـحـث  

 الشب�ات االجتماعية: املن�ج املهًمش �� البحوث العر�ية   ): تحليل2018دراسة بالقاسم (  .3

الرغم من أن الدول الغر�ية قد استفادت كث��ا من التطبيقات والنظر�ات ا�جديدة املرتبطة بدراسة اإلعالم ا�جديد  ب

القدي واملنا�ج  النظر�ات  �عتمد  مازالت  العر�ية  اإلعالمية  البحوث  فإن  خاصة،  االجتماعية  والشب�ات  دراسة  ك�ل   �� مة 

الظواهر االتصالية املستحدثة واملتعلقة باألساس بالشب�ات االجتماعية االف��اضية. وقد ا�سمت عديد البحوث والدراسات  

ملنا�ج بحثية ارتبطت بتطور تكنولوجيات االتصال واإلعالم �� السنوات    استخدامها العر�ية �� مجال اإلعالم ا�جديد �عدم  

واملقابلة واملالحظة مع إهمال أدوات أخرى    ستبانة ت أغلب البحوث ع�� �عض األدوات البحثية �اإل القليلة املاضية. واقتصر 

الظواهر   �� فهم  اكتست أهمية ك��ى  ال�ي  املنا�ج  ب�ن  ا�جديد. ومن  باإلعالم  املتعلقة  الظواهر  �� دراسات  أثبتت فاعلي��ا 

تناول    ."ماعيةاملتعلقة بالشب�ات االجتماعية االف��اضية �� السنوات القليلة املاضية من�ج ما �س�ى بـ "تحليل الشب�ات االجت 

 
ر�اح5 (رضوان  عباس  فر�دة  مقار�ة    ،)2019،  نحو  االف��ا��ي  ��التفاعل  ا   املفهوم  ا�جتمعات  واالتصالظل  الصورة  مجلة    2,ع  ، الف��اضية، 

   127- 119ص.،

قاوقو6 االلك��ونية  ،  )2019(  محجو�ھ  التفاعالت  لدراسة  نموذج  بناء  نحو  السوسيولو��  البحث  من�ج  تجديد  و�ش�الية  االف��ا��ي  ا�جتمع 

 114- 89. ص.ص ،8/29، عا�حاسوب، مجلة ُعمران بواسطة
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هذا البحث "تحليل الشب�ات االجتماعية" كمن�ج جديد �عتمد أدوات مستحدثة لدراسة الشب�ات االجتماعية االف��اضية.  

ولفهم هذا األسلوب ا�جديد �� التحليل، �ستعرض �عض البحوث ال�ي أنجزت �� هذا اإلطار وال�ي حاولت بيان خصوصية  

امل للظواهر  مقار�تھ   �� املن�ج  "تحليل  هذا  عل��ا  ط 
ّ
�سل ال�ي  املفاهيم  البحث  هذا   �� ونحّدد  االجتماعية.  بالشب�ات  تعلقة 

االجتما��.   املال  ورأس  والزعامة  والسلطة  الصداقة  مفهوم  مثل  �عر�فها  �عيد  أو  الضوء  البحثالشب�ات"  أشار  إ��    كما 

اال  الشب�ات  "تحليل  ع��  �عتمد  دراسة  ألّية  املالزمة  الهي�لية  العملية  اإلجراءات  التطبيقات  ع��  ال��ك��  مع  جتماعية" 

 )7. ( ا�جديدوالتطورات املستقبلية �� هذا ا�جال  

 ا�جتمع االف��ا��ي �شأتھ وخصائصھ   األول:املبحث  

 :�شأه ا�جتمع االف��ا��ي أوال:

 مهمتھ    إ��  �عود بدايات ا�جتمع االف��ا��ي 
ً
آليا ثالثينات القرن العشر�ن عندما حاول العلماء أن يصمموا محاكيا 

 يتم صنعھ بواسطة الوسائط  إأما حاليا ف،  التدر�ب ع�� الط��ان  �� ظروف مشابھ للظروف الواقعية للط��ان  
ً
نھ �ع�ي عاملا

أن    إ���� والتفاعل معھ بواسطة حواسھ  � عالم ا�حاسب اآلإ� �سان من الدخول أك��  مكنت اإل  وال�يا�حديثة    ةاإللك��وني

، كما ات�حت بدايتھ أك�� مع ستينيات القرن  )8(� الواق�� بالرغم من عدم وجودهإ��شعر الفرد باملشاركة �� عالم أقرب  

ع�� مستوى مح�� ا�� ظهور    اف��ا��ي و�رجع ا�ختصون ا�� أن أول ظهور أول مجتمع    )Arpanet(العشر�ن مع أول ظهور  

) أو مراسالت ال��يد  (online forumف�ي �عب�� عن نظام املنتديات وامللتقيات ع�� ا�خط    1974-1973سنة  )plato(شبكة  

اآل وال��اسل  الدردشة  وغرف  مجتمع  االلك��و�ي  أول  بمثابة   �� بالتو  فشبكة  الشاشات،   ومشاركة  ��   اف��ا��ي�ي  ظهر 

آ��  إتتحول    أن ��  إ�� نقل الظواهر االجتماعية والسلوكيات الثقافية من ا�جتمع البشري  إمما أدى  )9(العالم �� ش�ل رمزي 

وقد أطلق رحومة ع�� هذا ا�جتمع  ،  )10(�� الفضاء السي��ا�ي املستحدث  إمن ا�حياة االجتماعية الواقعية    انتقال آ��ويع�ي ذلك  

/ ا�حادثة / والندوات    ةالدردشمكنة الثالثة غرف  األ   ع��  ع ي��كز  حيث أو�ح أن هذا ا�جتم  ،مجتمعات ع�� ا�خط  اسم

بواسطة    يتفاعلون الفاعلون ع�� هذه ا�جتمعات    واملؤتمرات و�كمن الفرق ب�ن هذه ا�جتمعات وا�جتمعات الواقعية �� أّن 

 )11(التكنولوجيا االن��نت وتقنياتھ) ألك�� من مره وساعات مختلفة �ش�ل منفتح بواسطة النص والصور والصوت

مجموعات    ا�حادثة، حلقات النقاش، أوفراد �ستخدمون منتديات  مجموعة من األ   :"فيعرف ا�جتمع االف��ا��ي بأنھ

األ   ا�حوار، و�تقاسمون  انتماء  عالقات  بي��م  واالهتماماتهدتنشأ  والقيم  ا )12(.  "اف  �عرف  االف��ا��ي  كما  هو  "�جتمع 

 
 77-40.ص ،2.واالتصال، عمجلة علوم االعالم  العر�ية،تحليل الشب�ات االجتماعية: املن�ج املهًمش �� البحوث  )،2018( حبيب بالقاسم7

 285.ص ،45، عشمسة آداب ع�ن قضايا النوع االجتما�� �� ا�جتمع االف��ا��ي دراسة تحليلھ، حولي )،2017( نورا رمضان 8 

واآلداب، ا�جلس الوط�ي للفنون والثقافة  ،  �� مقار�ة �� علم االجتماع العر�ي واالتصال ع�� ا�حاسوبعلم االجتماع اآل  )،2008(  محمد رحومھ9

 70 .ص ،347ع.

 23.ص السابق، ا�حاسوب، املرجع�� مقار�ة �� علم االجتماع العر�ي واالتصال ع�� علم االجتماع اآلد.ت)، ( رحومھمحمد 10

   265 .ص، املرجع نفسھ، محمد رحومھ11

12 Serge Proulx : (2004), les communautés virtuelles, construisent-elles du lien socialcolloque international : 
l’organisation media, dispositifs médiatiques, sémiotiqueset des médiations de l’organisation, université Jean 
moulin, Lyon ,1, « http://www.lcp.cnrs.fr/pdf/pro-04a.pdf ,last seen 9/8/2021 

http://www.lcp.cnrs.fr/pdf/pro-04a.pdf
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القدرة ع�� التعارف وخلق نقاشات و�شكيل    لألفرادحيث ي�ون    ،ا�جموعات االجتماعية الناشئة من خالل شبكة االن��نت

 )13( االف��ا��ي"و�� جم�� وعالقات �خصية من خالل الفضاء 

تجمعات اف��اضية يتواصل ع��ها الفاعلون �� سياق اجتما�� وثقا�� مفتوح لتحقيق أهداف  ف أيضا بأنھ "كما�عر 

ب�ن االف��ا��ي والواق�� ولف��ة    التمازجددها  يح  اجتماعية اف��اضيةمحددة و�شباع احتياجات معينة تفرض بناء عالقات  

 )14("زمنية محدودة

:
ً
 خصائص ا�جتمع االف��ا��ي  ثانيا

ا�جتمعات االف��اضية ال م�انية إذ تنشر ا�جماعات امل�ونة للمجتمع االف��ا��ي �� سياق غ�� واق�� حيث ال تقع ��   .1

 مختلفة من الثقافات   منظومةبيئة جغرافية محددة فهو �سق مفتوح يتعامل مع 

 االهتمامات. سا��ي مشاركة ال ينتمون لنفس الهو�ة تجمعهم مظاهر تأث�� وتأثر مصدرها األ  ا يضم أفراد .2

و�الحظ    تود االنخراط ف��ا  ال�يعات ا�جتمعات االف��اضية  اذ تحدد ا�جم إعضو�ة ا�جتمعات االف��اضية طوعية   .3

  إل��ا كما و�سهل عميلة الدخول وا�خروج    لألفرادتالمس االهتمامات ا�ختلفة  التيوجود العديد من ا�جتمعات االف��اضية  

 �سمح باستخدام الهو�ات املستعارة  

 ما ب�ن ا�جموعات اإل إش�ال  التفاعالت االف��اضية متعددة األ  .4
ً
خبار�ة وشب�ات التواصل االجتما��  ذ �شهد تنوعا

الفرد وا�جتمع الواق�� ف�ي تفاعالت فردية  تمنح األ   ال�ي باملنفعة ع��   سهلة للوصول ا�� شبكة عالقات �عود 
ً
فراد فرصا

 مع  
ً
 نحو ا�جماعية مت�امال

ً
وجماعية ومنظمات تتحرك �� دوائر وتتسع عندما يتحرك الفرد من التفاعالت الفردية متحر�ا

 . )15املنظمات) 

العقالنية   .5 �� دعم  فاعلة  �سهم �ش�ل    وال�ي  Rationalismأداة  الفي��ي  االجتماع  علماء  التغ��  أ برأي   �� سا��ي 

 )16(االجتما�� �� ا�جتمعات الرأسمالية.

 :
ً
 االف��اضية:  نواع ا�جتمعات أثالثا

و  أو حسب التقنيات املستخدمة كذلك حسب نوع ا�حتوى  أتصنف أنواع ا�جتمعات االف��اضية بحسب الغاية   

و�� تخلو      google scholarبحاث والدراسات كما مواقع  فهناك ا�جتمعات النصية واملتخصصة �� �شر األ   ،املادة املقدمة

  اج��ادات وهذا املوقع �عتمد ع��    ، )Wiki(��ا موقع تحر�ر حر مثل موقع  أالتفاعلية،وهناك مجتمعات تصنف ع��    امل��ة من  

 
13Fejlaoui Younes, (2014), Leadership d’opinion et communautés virtuelles un état de l’art ; Centre de Recherche 
en Gestion, Institut d’administration des Entreprises, Universitédes ; Sciences Sociales de Toulouse1, Anatole 
France, p.5 

،  الواق��إ��    السياقات الثقافية املوجهة للهو�ة الرقمية �� ضوء تحديات ا�جتمع الشب�ي من التداول االف��ا��ي ،  )2014، (�لثوم، بيبميون 14

 7 .ص، جامعة با�� مختار، ا�جزائر

 ر�اض ، الهدار، دار قرطبة للنشر والتوزيعاملال االجتما�� ع�� ا�جتمع االف��ا��ي عوامل البناء ومعوقات اإل  )، رأس2017( ،وليد، ز�ي15

   52.، ص

 )، نمط العالقات االجتماعية �� ظل استخدام وسائل التواصل االجتما�� ب�ن ا�حقيقي واالف��ا��ي 2016األزهر العقي�ي،نوال بر�ات، (16

   235، ص.16، ع.5، مجلة علوم اإل�سان وا�جتمع، مج.
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مجتمعات التعلم االلك��و�ي و�� تجمعات تفتح ا�جال التفاع�� ب�ن املعلم واملتعلم و�ستخدم تقنيات   أ�اديمية �خصية، 

يقدم دورات    إدرا�وال�يعل��ا موقع  لك��و�ي وخ�� مثال  سمعية و�صر�ة والنقاش املفتوح ب�ن املعلم واملتعلم ضمن الفضاء اإل

مجانية ع�� االن��نت، مجتمعات الواق�� االف��ا��ي و�� مجتمعات تنشأ داخل بيئة مستحدثة �عتمد �� أ�عادها ع�� البيئة  

ل��ا واقعيا  إالوصول   لإل�سانالواقعية بواسطة تطبيقات الك��ونية محوسبة و�� تقدم للمستخدم بيئة اف��اضية ال يمكن  

ع��  مما   قادر�ن  املستخدمون  اآل   التأث�� يجعل  املستخدمون  مع  والتفاعل  االف��ا��ي  الواقع  هذا  البث  ��  مواقع  خرون، 

مواقع   بحث    اجتماعيةاملباشرو��  ملستخدم��ا  ملواد  إتضمن  مباشر  أو  م�جل      ةمنتجذا�� 
ً
املستخدمون  أذاتيا يقوم  و 

األ،  نتاجهابإعادةإ أو  اليوتيوب  املباشر ع��  البث  االجتما�� خاصة  التواصل  و  أ�ستغرام  ومثال ع�� ذلك ما توفره مواقع 

و مواقع أعن تطبيقات    ة الشه��ة والواسع االنتشار اليوم و�� عبار    pupgالفيسبوك، مجتمعات اللعب عن �عد و�عت�� لعبة  

يتم تصميمها �جمع مجموعة من األ  ثنائية  فراد حول قص الك��ونية  �� خياالت   �عاد و ثالثية األأة ترف��ية وت�ون مجسمة 

فراد من اللعب والتواصل والتفاعل فيما بي��م من خالل هذه اللعبة، مجتمعات ا�حمالت ا�جتمع تنظيم  بحيث تمكن األ 

ي ير�ده أغلب الناس  املواطن�ن من �ل م�ان �ي يتمكنوا من املساعدة �� سد فجوه  ب�ن العالم الذي �عيش فيھ  والعالم الذ

جراءات حول قضايا عاملية ووطنية ومحلية، من الفساد إ�� الفقر إ�� الن�اعات و�غ�� املناخ. يتم تنظيمها  �� �ل م�ان. وتتخذ اإل 

) والذي �عرف ع��  Avaazمثل عل��ا موقع ( ع�� االن��نت لتوحيد ا�جهود الفردية، لتصبح قوة جماعية مؤثرة ومن أهم األ 

األ أنھ حركة   العالم عاملية ع��  القرارات حول  الشب�ات  17ن��نت ��دف لتمك�ن سياسات الشعوب من صناعة  ، مجتمعات 

فراد وا�جتمعات االف��اضية ا�ختلفة  االجتماعية و�� مواقع للتجمع ع�� ا�خط املباشر تقوم بدعم االتصال املباشر ب�ن األ 

و االهتمامات املش��كة فهم يتصلون  أخرون ضمن مجال العمل  آصدقاء او التعرف ع�� مستخدمون  عن طر�ق شب�ات من األ 

 .)18(بوك وغ��ها سو ال وم��ا شبكة تو��� وفيأخرون سواء �انوا ع�� معرفة ��م او يندرجون �� مجال عملهم اآل  باألفراد

:
ً
 التفاعل االف��ا��ي   را�عا

االجتما��  خص .أ  التفاعل  التفاعل   :االف��ا��يائص  جعل  امل��ات  من  بمجموعة  االف��ا��ي  ا�جتمع  تم�� 

 بمجموعة من ا�خصائص أبرزها: كما أوردها ز�ي ،
ً
 )19( 2009االف��ا��ي ع��ه يتم�� أيضا

االف��اضية  االنقطاع .1 التجمعات  حقيقة  املتأمل  إن  ا�ختلفة  ع��:  واالنخراط  -�شكال��ا  العالقات  هذه  أن  يدرك 

يؤدي   ف��ا  تؤدي    االجتما��،املستوي    ع��قطيعة    إ�� املستمر  االف��اضية  العالقات  مع    إ��فهذه  العالقة  انقطاع 

لتسبح  جار السكن بل مع األسرة أحيانا. و�س��لك وقت الفرد �� عالقات تخرج بھ عن إطار العالقات الف��يقية  األصدقاء،

غ�� أن هذه النظرة املتشائمة تحدث عندما ت��ايد التفاعالت االف��اضية للتجاوز   الرمزي، بالفرد �� فضاء جديد هو الفضاء 

 .تفاعالت الفرد الواقعية

 
 8/2021/ 19اخر مشاهدة /https://secure.avaaz.org/page/ar/aboutأنظر املوقع الرس�ي  Avaazموقع للمز�د حول 17

أنماطها ومشكال��ا، مجلة اإلعالم واالتصال    االف��اضية:)، ا�جتمعات  2018(  ،للمز�د حول أنواع ا�جتمعات االف��اضية انظرمحمد، ابو عبوب18

 76-60، ص.2ع.

 104-97، ص. 34ع.،  9)، ا�جتمع االف��ا��ي: نحو مقار�ة للمفهوم، مجلة الديمقراطية، مج. 2009(، وليد، ز�ي19

https://secure.avaaz.org/page/ar/about/
https://secure.avaaz.org/page/ar/about/
https://secure.avaaz.org/page/ar/about/
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فهذه   .2 وتبادلها,  املراكز  بتعددية  االف��ا��ي  املستوي  ع��  االجتماعية  التفاعالت  تتسم  وتبادلها:  املراكز  �عدد 

داخل املنتديات أو غرف ا�حادثات ال يوجد سلطة مركز�ة توجھ    نالسيطرة,  فم مركز لها, �لها عالقات تخرج من    العالقات ال

ا�حديث, ف�ل فرد �ستطيع أن ي�ون مركز ا�جماعة �� أحيان كث��ة, و�ل فرد �ستطيع أن يقود ا�حوار مرة أو مرات فهذه  

يق من  أو  ��يمن  �خص  يحتكرها  ال  تفاعالت  ع�التفاعالت  سيطرة  بفرض  �لها    �وم  االف��اضية  ا�جماعات  ولكن  ا�حوار 

تفاعالت ال مركز�ة, فتبادل األدوار وارد �� هذه التجمعات إذ �سمح هذه التفاعالت بتعدد املراكز �� الوقت ذاتھ, من هنا فمن  

ليس حكرا ع�� فرد مهيمن ولكن  وهذا املركز  حد  املمكن أن ي�ون ل�جماعة االف��اضية أك�� من مركز �� موضوع االهتمام الوا

 .يخضع للتبادل حسب رغبة الداخل �� ا�حوار �� معظم األحوال

فالفرد   -إال �� القليل م��ا-العالقات االجتماعية االف��اضية �� معظمها تجمعات خفيھ مجهولة الهو�ة   إّن  اإلخفاء: .3

مسميات   نفسھ تحت  يخفي  أن  ا�حق  لھ  التفاعالت  هذه   �� ينخرط  أالذي  يدخل    هو�تھ، ينفصل من    و مختلفة،  وأحيانا 

وأحيانا    والعكس،وأحيانا يدخل الذ�ور بأسماء اإلناث    ر،الطيو وأحيانا باسم طائر من    املشاه��،التفاعالت باسم مشهور من  

ا�خ  ... التفاعالت  ،و�دخل بأسماء ف�اهية  الفرد أو �خصية تختفي �� ظل هذه    عديدة. فالبل وتتباين �� قوالب    ،فهو�ة 

�� دراسة من وعنصر تجهل الهو�ة يفرض تحديا نظر�ا    إ���ستطيع الداخل �� هذه التفاعالت أن �عرف من الذي يتحدث  

 .هذه ا�جماعات ال�ي قد تتعدد هو�ات أفرادها أو تز�ف �� صور متعددة

إن  ،  Technology asCulture �� فصلھ املعنون بالتكنولوجيا كثقافة Gray Krugطرح جاري كروج  التفكك: .4

يقصد بذلك أن تفاعالت الواقع -تفكيك العالقات الف��يائية ب�ن األفراد    ىإ��ابت�ار الواقع االف��ا��ي وعواملھ االلك��ونية أد

.  بالوجھأساس الوجھ    ع��تفكيك العالقة ب�ن التفاعالت ال�ي تقوم    ع��االف��ا��ي ال�ي تتم �� إطار اإلن��نت أثرت بدورها  

ع جديد من أنواع العالقات االجتماعية  تفكك �� العالقات الف��يقية ب�ن األفراد و�ش�ل نو   إ��فتش�ل الفضاء الرمزي أدي  

�� ظل    االف��ا��ي، املستوي    ع�� االف��اضية وخاصة  التفاعالت  نحو  االتجاه  من  أن هناك مز�دا  الواقعية  الدالئل  و�ش�� 

فكرة �� هذا الصدد مؤداها أن حاسبتنا  Albert Borgmanولقد طرح أل��ت بورجمان .الواقع املعاش  ع��التحديات الطارئة  

وذلك ألنھ أتاح فرصة ت�و�ن عالقات اجتماعية    ع�� األ�خاص،حيث أن اإلن��نت يلعب دورا �� التأث��    ،ا عن عاملناتبعدن

اف��ا��ي ع��   ما هو  االجتماعية و�ش�ل  العالقات  تقليدي من  ما هو  �� تفكك  العالقات  سهلة ع�� فضائھ ساهمت هذه 

بذا��ا أو قومية معينة ولك��ا تجمع ب�ن أفراد ينتمون إ�� هو�ات مختلفة    املستوي العاملي إذ أن هذه ا�جماعات ال ترتبط ��و�ة

 .وقوميات متعددة �ل ما يجمعهم فقط هو اهتمامات مش��كة

الفضاء    التمرد: .5 فتح  الثور�ة    الرق�ي  لقد  وا�حر�ات  للتمرد  جديد  إذمجال  �شكيلة    ا والتحرر�ة,  ضمن  من  أن 

��    ةللمجتمعات, وخاص�ستطيع أن يقول ما ير�د خارج الضوابط التقليدية    دتمردية, فالفر التفاعالت االف��اضية تفاعالت  

فا�جال   الدولة,  سيطرة  عن  وتخرج  ا�حر�ة  ع��  تقوم  للتفاعالت  جديدا  مجاال  اإلن��نت  فتح  فلقد  السلطو�ة,  ا�جتمعات 

الرمز  الفضاء   �� ع��  مفتوح  التمرد  �حر�ات  املتأمل  و�درك  امل�ان,  قيود  دون  من  التظاهرات  أو  الثورات  ع��  لالتفاق  ي 

املستو�ات القومية أو العاملية أن اإلن��نت وتجمعاتھ االف��اضية �ش�ل آلية رئيسية �ساهم �� تقارب املسافات واالهتمامات  

 .ق واالتفاق ع�� مناهضة �عض القضايا أو املطالبة ببعض ا�حقو 
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عن السياق    اال�عزالونقصد بفكرة الفردية هنا    الفردية، إ��: هناك نزوع �� ا�جتمع االف��ا��ي وتفاعالتھ  الفردية  .6

نھ يدخلھ بوصفھ فردا من  أإال    -�انت جماعية   ح�ى لو فالفرد املنخرط �� التفاعالت االف��اضية    بالفرد، االجتما�� ا�حيط  

ما يمكن �سميتھ عند التجاوز �� هذه    إ��يؤدي ذلك    اف��ا��ي، عالم    �عاملھ الواق�� إ�أمام شاشة كمبيوتر خاصة تأخذه من  

 ي. �� حال انفصالھ عن واقعھ ا�حقيق نوع من أنواع االغ��اب وذلك �التفاعالت إ�

 -والتفاعلية: الفرق ب�ن التفاعل  .ب

�� عالقة    اختالفا إال أن هناك    ، املعلوماتية ع�� نحو م��ادف�ستخدم مفهوم التفاع�� والتفاعلية �� دراسة االتصاالت  

أي ��    ،�سان والعالم ا�خار��أي ب�ن اإل  ،�سا�ي �� �عاملھ مع العالم ا�خار��فالتفاعل هو رد الفعل اإل  ،املصط�ح�ن ببعض

مع ا�حاسوب و�قاس رد الفعل  �سان �� إطار تفاعلھ  يقوم ��ا اإل  ال�ي عمال  بأ��ا األ ،  و�عرف التفاعلية  محددينم�ان وزمان  

رسال عن  ناتج  فعل  رد  ف�ي  االتصال  وسائل  لنظام  املستخدم  سلوكيات  رصد  خالل  املرسل    ةمن  من  �افة  إواحدة   ��

في��تب    ف��ا��ي والسلوك اإل  ف��اضيةاإل حيث يرصد رد الفعل الفردي من خالل تحليالت الشب�ات واملشاركة ،  املستخدم�ن

التفاعلية نوع من اإل  املعلومات القائم من قبلإضافة الفعلية  ع��  املستخدم يكتفي باالستفادة من أنظمة  إذا  ف   �� نظام 

كذلك  ،  تلفاز والراديوالنظمة االتصال التقليدية � أالتكنولوجيا ا�حديثة فهو تفاعل وليس تفاعلية �و��ا �شبھ التفاعل مع  

أجل    ��إللدخول    بالنسبةا�حال   من  االجتماعية  والشب�ات  االلك��ونية  شب�ات  القراءةأو    التصفحاملواقع  أن  ح�ن   ��  ،

 �� حوار مع �خص أخر  
ً
 من التفاعلية حينما يدخل �خصا

ً
 مت�امال

ً
التواصل االجتما�� ع�� وجھ ا�خصوص �ش�ل نظاما

حيث يمكن    ،د فتلك إحدى صور التفاعليةف��ا عنصر الزمان وامل�ان املوح  رال يتوفأي    اف��اضيھ أو مجموعة و�ن �انت  

�� التفاعل و�لما أتاح النظام  إيضيفها    ال�يسهامات  يقوم ��ا واإل   ال�ي�شطة  قياس �شاط املستخدم من خالل مجموعة األ

 )20(وال سيما �� الشب�ات االجتماعية م��ات أك�� �لما �ان أك�� تفاعلية .

اقع اف��ا��ي املبحث الثا�ي: شب�ات التواصل   االجتما�� كو

 جتما��  �عر�ف شب�ات التواصل اإل  أوال:

الوسائط وأك��ها    انتشرت  اليوم  عالم   �� ��ا�حديثة  (�الفيس  استخداما  االجتما��  التواصل    تو���   بوك وسائل 

�سانية  �� إحدى االحتياجات اإلإاجتما�� �ش��    مصط�ح   ا�ستغرام وغ��ها من منصات التواصل االجتما�� و�مكن �عر�ف

تنوعت    واق��، حيث و  أ�سا�ي مع غ��ه و�ناء عالقات اتصالية ضمن نطاق اجتما�� اف��ا��ي  غ�ى ع��ا �� تواصل اإلالتيال  

 عالم البديل. اإل   أبرزها�عر�فات الوسائط ا�حديثة ما ب�ن عدة مصط�حات  

إ� االجتماعية  اإلعالم  وسائط  مصط�ح  استخدام  �ش��  والتقنياتتكنولوجيات  �  لتحو�ل    األن��نيت  (الهاتف)  املتنقلة 

�ابالن وماي�ل هائل�ن أن وسائط اإلعالم االجتما�� �� "مجموعة من    �ل من أندر�اسكما عّرفها   ل،�� حوار تفاع إاالتصاالت  

أيديولوجية والتكنولوجية من الو�ب   الذي  2تطبيقات اإلن��نت ال�ي تب�ي ع�� أسس  ، وال�ي �سمح بإ�شاء وتبادل ا�حتوى 

 
-125  .ص،  ت، ال�و�1ع،  37الفكر، مج.معضلة التفاعلية �� وسائل االتصال ا�جديدة دراسة م�حية، عالم    )،2008(  ،عبد الرحمن الشامي20

126   



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 
41 

اإلعالم   وسائل  املستخدمون.  ��ينش��ا  كمجموعةإعالم  وسائل    االجتماعية  االجتما��  التواصل    للتواصل  وراء  شاملة 

 )21(االجتما��

املستخدم�ن   من  عدد  أك��  �جمع  ك��ى  شر�ات  قبل  من  و�رمج��ا  إ�شاؤها  يتم  خدمات  عن  عبارة  �عر�فها  و�مكن 

واألصدقاء لد��م ميول وأ�شطة واهتمامات مش��كة، للبحث عن أصدقاء، والبحث عن اهتمامات وأ�شطة لدى أ�خاص  

بإحدى   معهم  يتشار�ون  الفكر�ة آخر�ن  وتوفر    االهتمامات  غ��ها،  الفور�ة، واملراسلة  أو  ا�حادثة  ا�خدمات خدمات  هذه 

ا�خدمات   هذه.  وملفات أخرى، وقد استقطبت  صوت وصورة وفيديو  من  املتعددة  الوسائط  وا�خاصة، ومشاركة  العامة 

 )22( العالماملستخدم�ن من مختلف بلدان  ي�ن مال 

ب سليم  حنان  عرف��ا  تطبيقات    )(Websitesمواقع  "��ا  أكما  (أأو  إلتاحة)  applicationخرى  القدرة    مخصصة 

 )23(للمستخدم�ن للتواصل فيما بي��م من خالل وضع معلومات وصور ورسائل.

ب الدراسة  هذه   �� ا�حديثة  الوسائط  مواقع  أو�عرف  األ إ��ا  شبكة  ع��  تم  ين��نلك��ونية  ��  إت  واستخدامها  �شا��ا 

للمستخدم�ن تبادل الصور والرسائل واملعلومات كما سهلت التفاعل االف��ا��ي    مختلف ا�جوانب ال�خصية والعملية تتيح

و�� أ �وسيلة اتصالية  هذه املواقعوتتمتع بمجموعة من ا�خصائص ال�ي تجذب املستخدم�ن إليھ وتصنف  ،�سا�ي العاملياإل

 ��   أك��مثلت    ال�يشبكة فيسيوك العاملية  وتحتل  ،اليوم�� عالم 
ً
 العالم. شب�ات التواصل االجتما�� استخداما

:
ً
 ملاذا شب�ات التواصل االجتما��؟  ثانيا

الناس �� جميع أرجاء العالم يوما �عد آخر ع��  من  يالحظ  لعل ما يجيب ع�� هذا السؤال هو ما   تزايد استخدام 

اليومية؛ حيث كشفت إحصاءات عاملية حديثة  شبكة االن��نت العاملية �� �ل أعمالهم وتواصلهم االجتما�� وتفاصيل حيا��م  

مليار مستخدم حول    4.57ذ بلغ مستخدمي االن��نت ما يز�د عن  إسها موقع فيسبوك  أن��نت وع�� ر ز�ادة قاعدة مستخدمي األ 

، �ان 2017ففي عام   .�خص �ستخدم وسائل التواصل االجتما�� ألول مرة �ل ثانية  11حصائيات أن  ذ �ش�� اإل إ)24(العالم .

��  إفقد وصل هذا العدد   2019مليار �خص ع�� وسائل التواصل االجتما�� �� جميع أنحاء العالم ومقارنة �عام    2.5هناك  

مليارات �خص سي�ون ع�� وسائل التواصل االجتما�� أي ما يقرب من    3، فمن املتوقع أك�� من  2021مليار . و�حلول    2.77

يزداد عدد األ�خاص الذين �ستخدمون وسائل التواصل االجتما�� �ل عام، يزداد مقدار    كما .رهبأس % من س�ان العالم  40

% بمعدل  40�ستخدم السوشيال ميديا ما يقارب    ،الوقت الذي يقضيھ األ�خاص ع�� وسائل التواصل االجتما�� �ل يوم

 اليوم. �شطون باستمرار ع�� مدار  إ��م % من املستخدم�ن يقولون  60و ميديا، دقيقة �� اليوم ع�� السوشيال  33وساعت�ن 

 
 15ص.  ،2ع.معكم، مجلة  االجتما��،شب�ات التواصل  )،2016( ،ابراهيم الدوي 21

  13.ص : عمان، -، دار املس��ة اإلعالم ا�جديد�� وسائل إمدخل  )، 2011(، الدلي�ي الرزاق عبد 22

 39 ص. القاهرة، ،العر�ية للنشر والتوزيععالم ا�جديد، دار ال��ضة ع�� اإل  اإلعالمية )، ا�حمالت2015(سليم، حنان 23

24(W.p) Internet word stats, the Internet coaching library, https://www.internetworldstats.com/stats.htmlast seen 
15/8/2021 
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التواصل االجتما�� بالعديد من ا�خصائص م����ا عن با��    تم��ت وسائل   ثالثا: خصائص وسائل التواصل االجتما��:

االتصا اإل   ت�اد  وال�ي خرى  األ ل  وسائل  لوسائل  والتفاعلية  االتصالية  ا�خصائص  جمعت  قد  االتصال  ت�ون  وأدوات  عالم 

   -ي��: التقليدية و�مكن لنا أن نجمل أبرز خصائص التواصل االجتما�� بما 

  األ ا�خاصية  و��  بالذات  التواصل  التعر�ف  مواقع  ع��  يالحظ  إذ  االجتما��  التواصل  مواقع  الستخدام  ساسية 

للصفحة   عنوان  لت�ون  املستخدم  ذات  عن  �عر�فية  معلومات  املستخدم  من  تطلب  االش��اك  بداية  وعند  االجتما�� 

ن خالل استخدام  تطرأ ع�� ذات املستخدم م  ال�يبتطو�رها وفقا للمستجدات    بإ�شا��ا، و�قوميقوم الفرد    ال�يال�خصية  

واالهتمامات   والوظائف  والفيديوهات  والصور  عن    واآلراء ال�لمات  التعر�فية  املعلومات  من  وغ��ها  والدينية  السياسية 

 املستخدم  

   ��ا العملية ال�ي يرتبط ��ا أعضاء ا�جماعة  أ�عرف ب  وال�يالتفاعلية    امل��ةالتفاعلية توفر وسائل التواصل االجتما��

 و�� ا�حاجات والرغبات والوسائل والغايات واملعارف�عضهم مع  
ً
جرائيا فهو ما يحدث  االجتماعيإأما التفاعل    ، �عض عمليا

تتضمن تقييم الذات    وال�يك�� " وليس بالضرورة اتصاال ماديا "و�حدث نتيجة لذلك �عديل للسلوك  أعندما يتصل فرد أو  

توفره مواقع التواصل االجتما�� للمستخدم�ن من خالل ارتباطهم �شبكھ  عادة التقييم والتقو�م املستمر وهو ما  �واآلخر�ن و 

24Fخر�ن �سمح لهم بالتفاعل مع اآل  ال�يمن العالقات االف��اضية 

)25( 

  و  أشارات املسموعة  قابلية التحو�ل حيث أتاح االتصال الرق�ي ع�� وسائل التواصل االجتما�� إم�انية تحو�ل اإل

Fم��ا) سا��ي  رسائل مطبوعة �سهم �� إيصال الهدف األ   املرئية ا�� صور وفيديوهات أو

26( 

   وتنوع الفرد  احتياجات  مع  يتالئم  بما  م��ا  املناسب  باختيار  �سمح  بما  االجتماعية  املواقع  �عدد  و�ع�ى  التفتيت 

Fا�جماه��) واحدة �عمم ع�� مختلف  رسالة واحدة بوسيلةالرسائل بدال من 

27( 

   سل ويستقبل و�قرأ و�كتب ويشارك فتجاوز دوره السل�ي من مجرد مستمع أو  أي أنھ ير   ،�� فاعلإحولت املستخدم

Fورقيب) حيث ي�ون دور صاحب املوقع مجرد موجھ  ،سا��ي�� الفاعل األ إمطلع 

28( 

الت�اليف . أ  بأجهزة    ،تقليل  واستبدلها  اإلعالمي  اإلنتاج  نفقات  تخفيض   �� ا�حديثة  التطور  وسائل  ساهمت  حيث 

 )29(�الهواتف ا�حمولة والتابلت

 

 

 

 
 94 .ص ،دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان  ا�حياة،مهارات  )،2019( ،أيمن مزاهرةالفتاح، جمال عبد 25

مرابط  ،قليدهبثينة26 رسالة )2015(  ،ف��وز  الشباب،  لدى  الواق��  بالتفاعل  وعالقتھ  االجتما��  التواصل  مواقع  ع��  االف��ا��ي  التفاعل   ،

   32.ص ،الوادي، ا�جزائرجامعة الشهيد حمھ �خضر  ماجست��،

 33.صنفسھ، املرجع 27

 34ص ،نفسھاملرجع 28

ا�جديد:    ،أحمد  أسماء29 والدراسات،اإلعالم  للبحوث  العر�ي  املركز  التغ��،  وأنماط   30/3/2020  اإلش�اليات 

http://www.acrseg.com/41551?fbclid=IwAR1_n47zxIP6WHliDK_dDObp6jLBElk3Bjpmp67hderYaXvtJd2I5PR5
Oo 22/8/20210، اخر مشاھدة 

http://www.acrseg.com/41551?fbclid=IwAR1_n47zxIP6WHliDK_dDObp6jLBElk3Bjpmp67hderYaXvtJd2I5PR5Oo
http://www.acrseg.com/41551?fbclid=IwAR1_n47zxIP6WHliDK_dDObp6jLBElk3Bjpmp67hderYaXvtJd2I5PR5Oo
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 تحليل الشب�ات خصائص وصعو�ات  الثالث: من�جيةا�حور 

 تحليل الشب�ات االجتماعية أوال: مفهوم 

تقدم   ذوالثقافية. إ�� من�جية دراسة البنية االجتماعية االف��اضية وتأث��ا��ا من أجل تحليل ا�جوانب االجتماعية   

 كمجموعة من املمثل�ن (العقد) ومجموعة من العالقات ال�ي تر�ط أزواج من هؤالء  
ً
هذا �سمح التحليل    الفاعل�ن بحيثتصورا

ودراسة    وتكتلها،للعثور ع�� كثاف��ا    ضيقة،االف��اضية مقيدة �شدة متنوعة أو    "بتحديد ما إذا �انت الشبكة االجتماعية 

 )30(  واتصاال��مكيفية يتأثر سلوك أعضاء الشبكة بمواقعهم 

أنجزه علماء االجتماع األوائل مثل جورج سيميل  إ�� ما  النظر�ة لتحليل الشب�ات االجتماعية    و�ميل دور�ايم  �عود ا�جذور 

ال�ي تر�ط ا�جهات الفاعلة االجتماعية وقد   العالقات  أنماط  م  علماء االجتماع مفهو   استخدماللذان تناوال  أهمية دراسة 

العالقات ب�ن أعضاء ينتمون لنظم   العشر�ن للداللة ع�� مجموعات معقدة من  القرن  الشب�ات االجتماعية منذ بدايات 

 إ�� الدولية م��ا
ً

 )31( اجتماعية ع�� جميع املستو�ات، بدءا من العالقات ال�خصية وصوال

ب�ن   العالقات   Simmel 1917فقد  و��ى  هيا�ل  علم  بوصفھ  االجتماع  لعلم  األساس  هو  الشب�ات  تحليل  أن 

هذا التحليل بحديثھ عن علم االجتماع الشك��، (ال��ك�� ع�� ش�ل العالقات وليس )Vandenbergh(االجتماعية. وقد طّور  

 
ّ
الظواهر تتأثر وتتكيف مع طبيعة هذه  واهر االجتماعية ناجمة عن التفاعالت الفردية ولكن هذه ع�� محتواها)، أي أن الظ

ا��   إضافة  “التفاعالت).  من  أن  متطور  مز�ج  االجتماعية  الشب�ات  واإلش�الياتتحليل  ا�ختلفة    القضايا  واألساليب 

قياس العالقات االجتماعية و�ش�ل أوسع علم النفس االجتما�� وعلم اإل�سان والر�اضيات    مجاالت:  ثالثواملستوحاة من  

 )32( التطبيقية. 

البحث   منا�ج  وتطور  الزمن  بمرور  االجتماعية  الشب�ات  تحليل  مفهوم  فعندتطور  مصط�ح    السيوسولو��  طرح 

...  يذكره الباحث�ن تحليل الشب�ات االجتماعية أول ما   إ�خ  ..  هو شب�ات التواصل االجتما�� �الفيسبوك ولينكد إن وتوت�� 

ك��ى �� فهم الظواهر    الشب�ات أهميةمن�ج دراسة هذه    احتل  االجتما��، حيثصبحت �ش�ل دائرة التفاعل  التيأ املواقع    تلك

 Petrocziمثل  ذلك �عض الباحث�ن،  املتعلقة بالشب�ات االجتماعية االف��اضية �� السنوات القليلة املاضية، ". وكما بّ�ن  

Nepuszو  Bazso �� فإن "تحليل الشب�ات االجتماعية" كمن�ج، سمح بطرق تحليل جديدة لم تكن بالسهلة أو املتاحة ،

ور هذا املن�ج كمن�ج مهم �� تحليل الب�ى   )33(واملالحظة  املنا�ج التقليدية ال�ي �عتمد ع�� أدوات بحث مثل املقابالت  
ُ
، فقد ط

 االف��اضية. االجتماعية 

املعاصر وتنوعها   ا�جتمع   �� االجتماعية  الظواهر  �عقد  من  الرغم  تحليل  إوع��  من�جية  �غيب  املالحظ  من  أنھ  ال 

�� املنا�ج التقليدية �� تحليل الظواهر االجتماعية �املن�ج  إالسيوسيوجيون العرب    و�جوءالشب�ات �� السيوسيوجيا العر�ية  

خرى  دوات البحثية الكمية مع إهمال وا�ح للمنا�ج األ يتم االقتصار ع�� �عض األ   ال أنھإ الرغم من تنوع املنا�ج    الوصفي ع��

 
30 John Scott, (1988), SOCIAL NETWORK ANALYSIS, Sociology, Vol. 22, No. 1, P..26  
31Linton C. Freeman, (2004), The development of social network analysis: a study in the sociology of science. 
Vancouver, B. C.: Empirical Press Canada, P.150 
32 MERCKLE Pierre, (2004), Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, coll. "Repères", N° 398, P. 5  

 3.ص ،2ع.واالتصال، تحليل الشب�ات االجتماعية: املن�ج املهًمش �� البحوث العر�ية "، مجلة علوم االعالم )، «2018( حبيب بالقاسم،33

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%85
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قد ت�ون أك�� فاعلية �� دراسة الظواهر االجتماعية �ش�ل عام وشب�ات التواصل االجتما�� �ش�ل    م��ا ال�يوالسيما النوعية  

 خاص.

: خصائص من�جية تحليل
ً
 الشب�ات االجتماعية  ثانيا

أبرزها كما    ا�جديدة، ولعلهناك مجموعة من ا�خصائص ال�ي م��ت من�جية تحليل الشب�ات عن غ��ها من املنا�ج  

 - بالقاس�ي: أوردها بن 

   ��من�ج منفتح لدراسة النظم االجتماعية، ا�جال وال سيما األنظمة االجتماعية األقل محدودية من ا�جتمعات الغ

 .اإللك��ونيةمحلية وصوال بوصالت ع�� املواقع 

 ش�ل الشبكة اجتماعية �ساعد �� تحديد جدوى   ّن أ حيث  ،  وت�و�ن العالقات  معرفھ هي�ل الشبكة �ساعد ��    تحليل

ضعف  الواسعة (إ�شاء شبكة ألفراده. يمكن أن أصغر وأك�� إح�اما شب�ات ت�ون أقل فائدة ألعضا��ا من شب�ات اتصاالت  

مع ضعف كث�� من العالقات والصالت االجتماعية، هم أك�� عرضة لتقديم أف�ار   ، خارج الشبكة الرئيسية التعادل) لألفراد

 .وفرص جديدة ألعضا��ا من الشب�ات املغلقة مع العديد من الروابط زائدة

   تحليل الشبكة االجتماعية تنبع من االختالف �� الف��ة من الدراسات العلمية االجتماعية التقليدية، ال�ي تنبع من

 غبية، سمات ا�جهات الفاعلة، سواء �انت ودية أو غ�� ودية، ذكية أو 

   ��االجتما وعالقات    ينتج وجهة تحليل  عالقا��ا  من  أهمية  أقل   �� األفراد  سمات  حيث  بديلة،  ا�جهات  نظر  مع 

 .الفاعلة األخرى داخل الشبكة

  تم استخدام الشب�ات االجتماعية لدراسة كيف يمكن للمنظمات أن تتفاعل مع �عضها البعض، ال�ي تم�� العديد

 )34(�� مختلف املنظمات الفردية  وروابط العامل�نمعا، وكذلك ا�جمعيات   ها ور�طمن اتصاالت غ�� رسمية 

 :
ً
 الالزمة لتحليل الشب�ات االجتماعية املقاييس  ثالثا

 و�شتمل ع��   :الروابط .1

الفاعلة لروابط مع آخر�ن �ش��و��م �� مقابل آخر�ن مختلف�ن ع��م. و�مكن   . أ  العناصر  التماثل: هو مدى �شكيل 

ائص جوهر�ة  �عر�ف التشابھ عن طر�ق النوع أو العرق أو السن أو املهنة أو اإلنجاز ال��بوي أو املن�لة أو القيم أو أية خص 

صديقان  أما    .أخرى  هناك �خصان  �ان  إذا  املثال،  سبيل  رابط. ع��   �� املوجودة  ا�حتوى  أش�ال  املتعدد: عدد  االرتباط 

ا متعدًدا ثنائًيا. وقد اق��ن االرتباط املتعدد بقوة العالقة
ً
 .ويعمالن مًعا، فإن بي��ما ارتباط

   يتبادل الذي  أش�ال  التبادلية/التعاكس: هو املدى  أو غ��ه من  البعض  عنده عنصران فاعالن صداقة �عضهما 

 .التفاعل

   أن أصدقاءهم ،
ً
إغالق الشب�ات: مقياس لكمال العالقات الثالثية. و�طلق ع�� اف��اض إغالق الفرد للشب�ات (مثال

 . أصدقاء أيًضا)

 التعدي. والتعدي هو نتاج سمة ا�حاجة إ�� اإلغالق املعر�� للفرد أو املوقف. 

 35تجاور: ميل العناصر الفاعلة إلقامة روابط أك�� مع القر�ب�ن م��م جغرافًياال. 

 
 املرجع نفسھ.34

35James Westby.Adam, Parr, (2014), Psychology and social networks : A dynamic network theory perspective. 
American Psychologist, vol. 69(3), P. 269–284  
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 - ع��:  التوزيعات و�شمل .2

   .ا�جسر: عبارة عن فرد تمأل روابطھ الضعيفة فجوة بنيو�ة، وهكذا تقدم الرابط الوحيد ب�ن فردين أو مجموعت�ن

 .األطول نتيجة مخاطرة عالية لتشو�ھ الرسالة أو فشل اإلرسالو�تضمن أيًضا أقصر الطرق عندما يتعذر تطبيق الطر�ق  

   املركز�ة: �ش�� املركز�ة إ�� مجموعة من املقاييس ال�ي ��دف إ�� تحديد "أهمية" أو "تأث��" (مجموعة متنوعة من

الشب�ات إحدى  داخل  معينة  مجموعة)  (أو  عقدة  لقياس  ،  ا�حواس)  الشائعة  األساليب  األمثلة  �عض  "املركز�ة"  و�شمل 

 .املركز�ة البينية ومركز�ة التجاور ومركز�ة املتجھ الذا�ي ومركز�ة ألفا ومركز�ة الدرجة

 الكثافة: �سبة الروابط املباشرة �� إحدى الشب�ات واملتعلقة بإجما�� العدد ا�حتمل. 

 لك من خالل ظاهرة العالم  املسافة: ا�حد األد�ى لعدد الروابط الالزمة للر�ط ب�ن عنصر�ن فاعل�ن. وقد تم �عميم ذ

 ."الصغ�� لعالم االجتماع ستان�� ميلغرام وفكرة "مستو�ات االنفصال الستة

   م��ة بنيو�ة  فجوة  واستغالل  اكتشاف  يمنح  ور�ما  الشبكة.   �� جزأين  ب�ن  الروابط  غياب   �� البنيو�ة:  الفجوات 

��ت، ويشار إليھ أحياًنا ع�� أنھ فكرة بديلة لرأس املال  تنافسية لـرائد العمل. وقد طور هذا املفهوم عالم االجتماع رونالد ب

 .االجتما��

   أي) والتعاكس  وا�حميمية  االنفعالية  والكثافة  للوقت  ا�خطي  ال��كيب  خالل  من  تحديدها  يتم  الرابط:  قوة 

 36.التبادلية). وتتصل الروابط القو�ة بالتماثل والتجاور والتعدي، بينما تتصل الروابط الضعيفة با�جسور 

   "ا �ش�ل مباشر ب�ل فرد آخر، و"دوائر اجتماعية
ً
التقسيم يتم �عر�ف ا�جموعات ع�� أ��ا 'ُزَمر' إذا �ان �ل فرد مرتبط

، والذي �عد أمًرا غ�� دقيق، أو بأ��ا جماعات متماسكة بنيوً�ا إذا �انت الدقة مطلو�ة
ً
إضافة    .إذا �ان التواصل املباشر قليال

 اس الحتمال ارتباط اثن�ن مقر��ن �� عقدة. ويش�� معامل التجميع األع�� إ�� "اتحاد" أك�� معامل التجميع: هو مقيإ�� 

   ��ويش التماسك.  روابط  خالل  من  اآلخر  بأحدها  مباشر  �ش�ل  الفاعلة  العناصر  ارتباط  درجة  هو  التماسك: 

 )37( تفككت.التماسك البنيوي إ�� أقل عدد من األفراد الذين إذا خرجوا من ا�جموعة 

 :
ً
 تجديد من�ج البحث االجتما��را�عا

 2019فقد طرحت قاوقو (  ،االجتما�� خصوصيتھ ال�ي تم��ه من ميادين البحث املألوفة  للبحث
ً
 من�جيا

ً
  ) سؤاال

لتكنولو��  نتيجة للتطور ا  الباحث أمنفسها من جراء �غ�� طبيعة املعطيات ال�ي �شتغل ��ا    تجديد منا�ج ذا ما �ان  إحول  

  ��فإن مقار�ة هذا السؤال تمت ع�� ال��ك�� ع�� أثر الفضاء الرق�ي �� منا�ج البحث االجتما��، وما   ،واملعلومات املتوفرة

��  إالتساؤل حول القيمة املضافة ال�ي يمكن أن تضيفها  املنا�ج املستخدمة �� البحث �� ا�جتمعات االف��اضية، من دون  

حول فكرة التجديد    إ�� �جالاملعرفة االجتماعية، فالنقاش حول الكيفية ال�ي ينب�� أن تدرس ��ا التفاعلية الرقمية، تحول  

 عن أن يف��ي النقاش العل�ي إ�� تحقيق إضا
ً
فات نوعية ع��  امل���� �� حد ذا��ا، ومدى مشروعية ا�حديث ع��ا. وعوضا

حيان  إ�� صراع وتنافس حول تأكيد الذات ب�ن طرف�ن؛ أحدهما  مستوى طرق البحث ومن�جياتھ؛ فإنذهب �� كث�� من األ 

، بتقاليد بحثية جديدة، وثان��ما �س�� إ�� إثبات فكرة مفادها أن ك�جديد  سسلتيار جديد �� البحث االجتما��يحاول أن يؤ 

 
36 Frederic Lardinois, (2012), Wolfram Alpha Launches Personal Analytics Reports For Facebook wolfram-alpha-
launches-personal-analytics-reports-for-Facebook, https://techcrunch.com last seen 22/8/2021 
37James Moody andWhite Douglas, (2003). "Structural Cohesion and Embeddedness: A Hierarchical Concept of 
Social Groups." American Sociological Review68(1), 103-127DOI :10.2307/3088904 

https://techcrunch.com/
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قديم، و�عادة اشتغال بھ بصيغ أخرى  و�� مسألة تجديد املن�ج، فلقد بدأ يتحول �ش�ل تدر���  لل   استعادةم���� ما هو إال  

الباحث  �� استثمار املعطيات داخل ميداإ الباحث �� حق  فقد تجاوز موضوع االختصاص    ن رق�ي �غ��ت فيھ مواصفات 

الذين أصبحوا ي املتخصص�ن،  ال�ي تفصلھ عن غ��  ا�حدود  ��  للباحث، و�غ��ت معها  أنفسهم بوصفهم منافس�ن  قدمون 

اليوم أن �عيد    ن األ�اديمي�قد أصبح هذا التحول �ستد�� من ا�جماعات العلمية للباحث�ن    .ميدان لطاملا �ان مخصوصا لھ

التدفقاتاملعلوماتية ال�ي تنقل  تقييم هذاالوضع، وأن تتساءل عن مآل البحث السوسيولو�� داخل حقبة رقمية أصبحت ف��ا  

كما    بأدوا��ا. وال سيما إن �ان يمتلك املعرفة    وترم��ها،�م اليومي قادر �ل متصفح ع�� تصنيفها  ��خاص ومعيشحياة األ

 من االعتقاد  
ً
مُّ نفسها �� وقت أ�حت فيھ أرشيفات  الزائف  أصبحت هذه املساءلة تفرضنوعا

َ
بممارسة البحث العل�ي، وت

ل�خمة، ومنا�ج البحث الرقمية، غ�� باهظة الت�لفة، متاحة، ع�� نحو واسع، للنخبة املتحكمة �� الشب�ات  املعطيات ا

أك�� مما ��  االف��اضية   للباحث وممول��ا،  لذا  متاحة  إ  األ�ادي�ي  أن طرحت  ذا  ،  املنا�ج قد سبق  إعادة توزيع  �انت فكرة 

فإننا �عيد طرحها هنا من منطلق إعادة توزيع للمنا�ج ب�ن فضاءات  متدخلينمتعددين،    األدوار ب�نارتباطا بإعادة تقسيم  

 .البحث الفعلية

وت�املية، قائمة ع�� عملي�ي تصدير واست��ادإ�� عقلية صراع حول أحقية    ع�� تفاعليةأي أن تصبح عقلية قائمة  

نا�ج، ومشروعية االستفراد ��ا؛ أن  مجرد وسيلة لبناء امل  املن�جية فهو  دوات امتالك مستمرت�ن للمفاهيم، والتقنيات، واأل 

املن�ج من أجل التجديد النظري؛ أي التجديد خدمة للنظر�ة السوسيولوجية �� ش�لها العام، �غية   ففكرة تجديداملنا�ج  

اإل  مختلف  لفهم  تفس��ية  نماذج  املعرفية  إنتاج  �ان ش�ال  ب�ن    تفعلية  املصطنعة  ا�حدود  هدم  ذلك  ويع�ي  اف��اضية،  أو 

طبيعة    ومالئم��ا مع، مألوفة �انت أو اف��اضية أو رقمية،  اختالفا��ا هذهاملنا�ج، ع��    ا�جسور ب�ناملنا�ج. لكن إعادة بناء  

 . ميدان الدراسة

و�� ع�� مستوى تقنيات  إش�الية تجديد منا�ج البحث، هو أن التجديد بقدرما �ستد�� تحقيق تراكم نفإن  لذا،  

داخل الفضاء الرق�ي، ي�ون �� إم�انھ ضمان حق الباحث    االشتغال بالبحثالبحث وأدواتھ، واملفاهيم املرتبطة ��ا، فإنھً  

محدودة  ال�ي يتيحها الفضاء الرق�ي، فيما    اإلم�انات إالكما أن    .�� ا�خصوصية  األفراد�ادي�ي �� البحث، وضمان حق  األ

اإل    جباإلنتايتعلق   إل��ا،  و�عادة  الولوج  وسهولة  التلقائيللمعطيات،  ال��مجيات     واإلم�انياتنتاج   توفرها  ال�ي  الكب��ة 

املن�جية العديدة ال�ي �عد جزء من خصوصيات     اإلش�الياتاملتخصصة �� معا�جة البيانات، ينب�� أن ال تحجب عن الباحث  

الهو�ة،   مجهولية  كمسألة  بھ؛  �شتغل  الذي  املعطياتالسوسيو امليدان  ع��  ا�حصول  صعو�ة  –وصعو�ة  أو  ديموغرافية، 

  قرار تا��، يمكن األالو�  ،التأكد م��ا، وغياب إم�انية التفاوض حول مع�ى الفعل  �� حدود ما تقدمھ البيانات الرقمية املبحوثة

   صعو�اتبأن النقاش حول املن�جية �� البحث داخل الفضاءات الرقمية ما زال �ستد�� الكث�� من البحث وال سيما �� ظل  

 )38( .بناء خارطة ��ائية لبني��ا، أو التنبؤ بمسارا��ا

 خاتمة

يمكن القول أن    ،  االجتما��من خالل االطالع ع�� ما سبق وتحديد خصائص ا�جتمع االف��ا��ي وشب�ات التواصل 

�� مز�د من البحث والدراسة والتحليل وال  إتجديد منا�ج بحث ا�جتمع االف��ا��ي وظواهره وال سيما التفاعلية م��ا تحتاج  

 
التفاعالت االلك��ونية  )، ا�جتمع االف��ا��ي و�ش�الية تجديد من�ج البحث السوسيو 2019(  ،محجو�ة قاوقو38 بناء نموذج لدراسة  لو�� نحو 

 117بواسطة ا�حاسوب، مرجع سابق، ص.
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العرب م��م ع��    صعو�ةسيما �� ظل   موائمة املنا�ج الكالسيكية لدراسة هذه الظواهر �عتمد السيوسولوج�ن وال سيما 

الوصفي�املن من    ج  تحول    اإلستبانةبأدواتھ  من  الرغم  وع��  االف��ا��ي  ا�جتمع  أن  ح�ن   �� نتائجهم  الستخالص  واملقابلة 

�� االلك��و�ي و�� ظل عصر السرعة والتطور نجد أنھ من الصعب التحقق من مدى مصداقية  النتائج  إمن الورق   اإلستبانة 

ت��ع ��ا املستخدم�ن ع��  ي  ال�ي�عتمد ع�� كم املعلومات  ة  خاص  ، اتأو تحديد دق��ا أو إثبات فروضها �� ح�ن أن تحليل الشب�

التحقق من الفعل وذاتيھ الفاعل وهو�تھ ع�� الشب�ات االجتماعية إال أ��ا من املمكن أن    صعو�ةع�� الرغم من    صفحا��م 

ا�جتمع  ظواهر  تفس��  يضمن  بما  االف��ا��ي  ا�جتمع   �� االجتماعية  التفاعلية  حول  نموذج  سيما    تقدم  وال  االف��ا��ي 

الشب�ات االجتماعية ليس با�جديد ع�� علم االجتماع فقد   التحليل السيوسوم��ي �� تحليل    استخدم التفاعلية فتحليل 

وحاجات  ليتالءم  منا�ج ا�جتمع االف��ا��ي    ة�� حوسبإالعالقات االجتماعية إال أن التطور السريع للتكنولوجيا دفع الباحث�ن  

إال أن تحليل  الشب�ات وع�� الرغم من أنھ يمكن لغ�� املتخصص    ،�اديمية بما يوفر ا�جهد والوقتاألالبحث والدراسات  

النتائج تتطلب معرفة واسع الواق��    ةالعمل بھ إال أن قراءه  الواق�� بما �سهم �� �عميم النتائج ع��  بخصائص ا�جتمع 

�  إ�تلك املهارة النظر�ة والعملية �� علم االجتماع إضافة  ونقلها من االف��ا��ي وهنا يتطلب متخصص �� علم االجتماع يم

 ومصداقية �� دراسة العلوم االجتماعية 
ً
  ، معرفة �� التطبيقات ال��مجية والتكنولوجية بما �سهم �� تقديم صورة أك�� تحديدا

للقيام   وحدها  �افية  غ��  التكنولوجية  اجتماعيةفاملعرفة  لل  بدراسة  البنيوي  بالش�ل  معرفة  االجتماعية  دون  نظر�ات 

وخصائص ا�جتمع املبحوث ، ومن هنا يمكن القول أن من�جية تحليل الشب�ات تنجح �� دراسة التفاعلية االجتماعية ع��  

االف��ا��ي فإّن ا�جتمع  الشي�ات    ،  تحليل  من�جية  األفراد  ال�يخصائص  ب�ن  التفاعل  أهمية  دراس��ا     تمثلت   �� �سهم 

  النموذج الذي ينب�ي عليھ تحليل الشب�ات االجتماعية ال يزال �� طور التش�ل  غم من ذلك فأن   ومعا�ج��ا  إال أنھ ع�� الر 

)، ولكن السؤال  Gribaudi( ذكر مالمح مختلفة تث�� ا�جدل واالنتقاد. كما  موضوع ذو، وهو والالبنيو�ة و�تأرجح ب�ن البنيو�ة 

وتطبيقها    ةالكالسيكي�� املن�جيات  العودةإ�ن وال سيما العرب م��م ع��  يالسيوسولوجيصر    إجابة: ملاذا ��  إبرز الذي يحتاج  األ 

ا�حوسبة إضافة  إجراء مز�د من الدراسات حول منا�ج العلوم االجتماعية  - الباحثة:  ع�� ا�جتمع االف��ا��ي ومن هنا تو��ي  

العل�ي  إ��   البحث  منا�ج  ال��امج    و�لقاءتجديد  ع��  ا  ا�حوسبةالضوء  ا�جامعات  ��   �� االجتماعية  تؤهل    ال�يلعلوم 
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 البيانات  و�حافة املواطن �حافة خالل من ا�جديد اإلعالم

  والوظائف األهمية �� نظر�ة دراسة  

New Media through Citizen Journalism and Data Journalism 
Theoretical Study of Importance and Functions 

 راضية  قراد .د

ا�جزائر  –  جامعة تبسة-واالتصال اإلعالمقسم علوم   

 ابتسام  أونيس .د

ا�جزائر  – تبسة جامعة   –واالتصال  اإلعالمقسم علوم   

 الدراسة:    م�خص

��    دورهم  تكريس وتثم�ن ��   وأداة األفراد،  بو�� االرتقاء �� محور�ا  دورا  أش�الھ ب�ل السليم  اإلعالمي العمل  يمثل

 السياقات  تأث��ات اإلعالمية املؤسسات ع�� القائمون  �ستوعبأن   الضروري  من كذلك، يظل ول�ي  مجتمع حر وديمقراطي.

الشب�ي،  عل��ا �غلب ال�ي ا�جديدة  مخرجات  إ��إضافة    لل�حفي�ن، املهنية والهو�ة املهنة، ممارسة شروط ع�� الطا�ع 

 .ال�حفي العمل طبيعة ع�� العامل التكنولو�� وتأث��اتھ العميقة

 �حافة البيانات.    �حافة املواطن ; اإلعالم ا�جديد  :املفتاحيةال�لمات 

Abstract  
Sound media work in all its forms plays a pivotal role in raising the awareness of 

individuals and as a tool for dedicating and valuing their role in a free and democratic society. 
To this end, it is essential that media organizations absorb the effects of new, highly networked 
contexts on the conditions of practice and identity as well as the outputs of the technological 
factor and its profound effects on the nature of the journalistic work. 
Keys words: new media; Citizen Journalism; Data Journalism. 

 للدراسة:امل����   اإلطار 

 الدراسة: إش�الية  .1

ل�ي ساهمت ��  اديدة ارتبطت بثورة تكنولوجيا املعلومات  إعالميةج ش�لت انطالقة ال�حافة ع�� االن��نت ظاهرة  

  أو املستقبل تقلص فيھ دور القائم باالتصال مقابل تنامي دور ا�جماه��   مفاهيم جديدة ع�� الساحة االتصالية؛  إظهار 

التعب�� الديمقراطية وحر�ة  مظاهر  فيھ  و�عددت  املشهد  ،  عموما.  أل   اإلعالمي فأصبح  مل�ا  أقرب  ي�ون    ل�جميع، وصار ن 

 عدد ممكن من القراء.  أك�� إ��أك�� انتشارا وسرعة �� الوصول  اإلعالمي ا�حتوى 

��    خوضالك��ونية، تتناول ش�ى املواضيع وت  إخبار�ةمصادر    ثومن هنا �انت البداية القو�ة لعملية �خمة �� ب

واملؤسسات والوظائف    األفرادعدد من املوضوعات املتنوعة، كبديل لل�حافة الورقية ومواكبة للتأث�� التكنولو�� ع��  

تأث��ا    أك�� اإلعالمبح  ــــــــــــــليص   ؛��ذه املوجة التقنيةز�ة  ــــوالقنوات التلف  اإلذاعيةلهيئات  و�ذلك التحقت غالبية ال�حف وا

 صناعة القرار.  أوالعام   الرأي�� ت�و�ن  األمر�علق   االتجاه). سواء  (عميق
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لل�حفي�ن  وال�حفي و�ؤثر ع�� طبيعة املمارسة املهنية    اإلعالمي�� عمق العمل    �غوص  أْن   أنھهذا التحول من ش 

باتت    من ال�ي  االن��نت وشب�اتھ،  مع  واالندماج  التعامل  املعاي��  أخالل حتمية  مؤهالت ومعارف    األساسية حد  تقييم   ��

 واملعلوماتية).   (الفنيةال�حفي، وا�حكم ع�� مهاراتھ ال�حفية 

املصداقية أهم ما يمتلكھ ال�حفي من رصيد إ�� جانب الدقة �� نقل ا�خ�� واملعلومة وما أتاحتھ تكنولوجيا    فإّن 

املعلومات ضاعفت من التحديات ال�ي تواجھ ال�حفي�ن �� العالم و�� ا�جزائر �ش�ل خاص من خالل حجم املسؤولية ��  

األ  املعلومات و�غطية  التواصل االجتما��  ( باختالف وسائطها)،  حداث و�شرها ع�� شبكة االن��نتنقل  وجعلها    ومواقع 

ال�حفي�ن ا�جزائر��ن خاصة    إدراكوكذا مصادر ل�حصول ع�� املعلومات و�� ضوء    ،منابر ومنصات لنشر و�ث األخبار

ع التأث��  إحداث  ع��  قدرتھ  ومدى  ال�حفي  العمل  ممارسة   �� ا�جديد   واإلعالمي  االتصا��  النمط  هذا  أهمية  ��  ملدى 

وهذا ما يثبت إدراك ال�حفي�ن ألهمية  ، ا�جماه�� ( إ�� جانب تمتعھ ــ) �ش�ل يتنافس بصورة وا�حة مع نظ����ا التقليدية

و� وتحليل  نقل   �� التقليدية  اإلعالم  لوسائل  وسيطا  مصدرا  باعتبارها  املواطن  وا�حقائق  �حافة  األخبار  شر 

البيانات)واملعلومات( أّن هذه األخ�  ، �حافة  املنطلق    ومن هذا �ة ال تخضع ملعاي�� إعالمية وتحر�ر�ة وعلمية ومهنية.  إال 

 ا�جديد؟ �حافة املواطن و�حافة البيانات �� ظل اإلعالم   تتمثل أهميةفيما  التا��: التساؤل الرئي��ي نطرح 

 اختيار املوضوع:  أسباب .2

�ع�ي بدراسة    حداثة املوضوع: . أ  ال�ي  العلمية ا�جديدة  البحوث  البحث من  �عت�� هذا  النشر    آخر حيث  تقنيات 

االلك��ونية، ومدى تقبل القائم�ن باالتصال لهذه الفكرة املستحدثة وتوجها��م نحو الوقوف    اإلعالميةال�حفي والبيئية  

 ومدى ترابطها مع العمل امل�ي اليوم. األخبار ء  ع�� استخدام �حافة املواطن واعتمادهم عل��ا �� جمع املعلومات وانتقا

   واالتصال �� خضم مظاهر إعالم جديد بتأث��ا��ا العديدة    اإلعالم تفتح هذه الدراسة بابا جديدا للبحث �� علوم

 ع�� املستوى العاملي، العر�ي وا�جزائري خصوصا. 

   حقيقة املستوى    وأش�الھ ومعرفةيد  الضوء حول سياقات اإلعالم ا�جد  خالل �سليطإشباع الفضول العل�ي من

 امل�ي واالح��ا�� �� ظل التعامل مع التقنية �� صناعة و�ث و�شر املضام�ن. 

   ال�ي  إّن وجعل    اإلعالممن حيث قدر��ا ع�� اجتياح    ،جدال كب��ا  أحدثت مسألة �حافة املواطن من املواضيع 

 ال�حافة التقليدية أمام تحدي كب�� فيما يخص قدر��ا ع�� التأث�� �� ا�جماه��. 

 العمل    إن  �� املواطن �وسيط  �حافة  اعتماد  ال�حفي�ن ع��  كث��ة و�ل    اإلعالميأواعتماد  امل�ي ذات دالالت 

 �حفي �عمل ع�� ضوء هذه التوعية �� االتصال من منطلقات توجهات أو اتجاهات عديدة. 

 همية الدراسة: أ .3

   تكمن عل�ي:  ا�جديدة    أهميةسبب  التقنيات  بدراسة  �ع�ى  ال�ي  ا�حديثة  البحوث  من  �و��ا   �� الدراسة  هذه 

 .ال�حفي  اإلعالميالقائم�ن باالتصال نحو التحول ا�جذري �� معالم النشاط  لالتصال، واتجاهات 

 واستشرا ال�حافة    ف استقراء  الضوءعموما  واإلعالم مستقبل  بإلقاء  اعتماد    ،  نحو  ال�حفي�ن  توجهات  ع�� 

وكيفية �عاملهم مع حيثيات الظاهرة خاصة بما يتعلق بمم��ات هذا النمط االتصا��   �حافة املواطن �� العمل ال�حفي،

 من تأث��اتھ ع�� القيم املهنية �� ال�حافة.  اإلعالمي. انطالقا
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  اإلعالمي.�� ممارسة العمل  لل�حفي�ن كمصادر البيانات   املواطن و�حافة�حافة   أهميةمعرفة 

  وموضو��.رصد مساهمة �حافة البيانات �ش�ل خاص �� تقديم إعالم صادق   

  الدراسة:أهداف  .4

    جانب تلك ال�ي تواجھ ال�حفي�ن �� أدا��م    إ�� التحديات ال�ي تواجھ ال�حافة املطبوعة    إبراز   إ����دف الدراسة

  املواطن و�حافة  أهمية �حافةالضوء ع��    التق�ي، و�سليط  اإلعالمللعمل ال�حفي �� ظل هذا التطور الكب�� �� عالم  

 ا�جمهور. ع��   التأث��األك��اليوم ودورها �� تحقيق  البيانات 

 ��إ ��دف  ال�حفي�ن    كما  اتجاهات  عن  وا�حة  صورة  ع��عمو تقديم  املواطن  ما  �حافة  و�حافة    اعتماد 

 اإلعالمي لقو��ما االقناعية.  �� العمل البيانات 

   الدراسة املهنية    إ��   أيضا ��دف  املنتج    اإلعالمية وصف العالقة ب�ن اتجاهات املمارسة  وخصائصھ    اإلعالميمع 

 .ا�جديدة اإلعالمية �� هذه البيئة   األخالقيةوالبحث �� الطرائق املعتمدة �� تكريس القيم املهنية و 

 املفاهيم:تحديد  .5

 املواطن: مفهوم �حافة 

 مد الوسائل  بنية تتم املشاركة األخبار، وهذه وتحليل وتحر�ر جمع عملية �� حيا دورا خاللھ يلعبون  للمواطن�ن �شاط" ��

  ."الديمقراطية �ستجيب ملتطلبات ومستقلة وموثوقا دقيقة بمعلومات  اإلعالمية

 عن العالم أنحاء �� األفراد من املالي�ن ينتجها ال�ي ال�حافة تلك أ��ا ع��  Wikipediaااللك��ونية   املوسوعة و�عرفها

 وهذا  واملعلومات، والتوثيق والتعب�� لإلبداع، �وسيلة (...*الو��ي   املنتديات،  املدونات، اإلن��نت، شبكة  ع��) اإلن��نت طر�ق

 هذا يمارس الذي الفرد ويس�ى لها، مصدر إ�� لألخبار �سيط متلق  من املواطن تحول  حيث  ، اإلعالمية العملية عكس ما

�حرر  املواطن" بـــــــــاإلعالم 
ُ
 ). 19-18، ص.2011(بوغازي فتيحة،  ."ا

 دون  أجمع،  للعالم رأيھ ومشاهداتھ ينقل  �حفيا  ي�ون  أن  �خص  أي  بإم�ان أنھ "املواطن �حافة" مفهوم  ويع�ي

 ال�حافة �� املواطن�ن �حافة إذن .للعالم صوتھ إعالمية إليصال ملؤسسة ينت�ي  أن  أو اإلعالم، �� شهادة يحمل ألن حاجة

 التكنولوجية الوسائل  �افة مستخدما  ا�حية  األحداث  مواقع من  األخبار ينقل  ال�حفي الذي بدور  املواطن  ف��ا  يقوم ال�ي 

 ).. 19، ص.2011فتيحة،  بوغازي ( .واقعية بصورة  لعرض ا�خ�� املتاحة

I. وا�جاالت.   املواطن: األش�ال�حافة 

وا�حتــو  التشــاركية  والصــحافة  املــواطن  صــحافة  مــن   
ً
كــال أن  اإلعــالم  خبــراء  �عــض  مـــن �عتقــد  املقـــدم  ى 

��  املســـتخدم�ن واملشاهدين  القـــراء  إشـــراك  إلـــى  تـــدعو  مفـــاهيم  هـــي  هـو  ،  اإلشـراك  وهـذا  األخبـار،  و�شـر  التقار�ر  إعداد 

 مـا  محاولـة مـن جانـب املؤسسات اإلعالمية لز�ادة تفاعلها مع ا�جمهور، أما املساهمون �� هذه العملية مـن ا�جمهـور 
ً
فغالبـا

اإلعالميــ املؤسســة  مــوظفي  مــن  ليسـوا  أل��ـم   ،( مواطنـون  (صـحافيون  اسـم  علـ��م  ينشــرون  يطلـق  قــد  أ��ــم  مــن  بــالرغم  ة 

  ). 16، ص.2016(د.ن.،  محتو�ــات علــى أساس منتظم، ع�� املدونات ال�ي قد تحتض��ا املؤسسة اإلعالمية

 أهمها:ال�حافة �� أش�ال عديدة   هذه وتتمظهر 

   ال�ي    وفيديوهاتور  ــــــــخالل القيام بالتعليقات أو ع�� �شر ص  ، منالكالسيكية  اإلعالممشاركة متا��� وسائل

 االلك��ونية. املنصات  خ�� بإحدىأـو كذلك ع�� �شر   التظاهرات،  أثناءتم التقاطها و��جيلها 
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 املس��لك�ن حقوق  عن  الدفاع  غ  ، مجالت  مجلة  ـــــــــــــــــــــع��  املتحدة    Consumer reporterرار  بالواليات 

 بفر�سا.  ؛millions de consommateurs 60أو مجلة  األمر�كــــــــــــــــــــــية

  شاركيــــة،مواقع ال�حافة
ّ
 ا�جنو�ية.  ب�ور�ا OH My Newsبفر�سا،  Rues89مثل موقع  الت

   موقع    اإلعالموسائل مثل  املشار�ات؛  ع��  �عتمد  املتحدة      Slash dotوبفر�سا،      Agoravoxال�ي  بالواليات 

 األمر�كية. 

   املراسالت املتمثلة خاصة بال��يد   مستخدمو االن��نتال�ي �ستخدمها    األخرى باإلضافة إ�� الوسائل واألساليب ��

 .Mailing listا�جما��: االلك��و�ي 

  38-37، ص.2016بالعيد ن�ى، (والبصر�ة. ت اإلذاعية والت�جيالت الصوتية  ا�جانية لبث الت�جيال املواقع .( 

 لك��ونيةاإل  املدونات:(les blogs) ��    الكتابة    أو مؤسساتأو جماعات يتم  أفراد غالبا  يمتلكها   لك��ونيةإمواقع

املواضيع    ��   �حفي، والكتابة  سبق   إيجاد  دائما   تحاول   ، ف�ي ال�حفي  األسلوب  من  معظمها   يق��ب   ، لفةمخت  ف��ابأساليب

ال�ي   وا�عدام  املطلقة   ا�حر�ة   بفضل   ،ل�جدل�ة  املث�  والقضايا بالسلطة    �سم��ا   البعض  ماجعل   وهذا   ، يحظى��ا  الرقابة 

حاتم  (ا عل�� التعليق واملستعمل�ن للقراء و�مكن-كرونولو��– رتي�ي   �ش�لت والت�جيالت املقاالت  �شر ف��ا و�تم ، ا�خامسة

 ). 203، ص.2017سليم عالونة، 

 البيانات: مفهوم �حافة .1

ر بما ورد ��
ّ

أصبح مألوفا خالل السنوات    البيانات” قد) أّن” مصط�ح “�حافة  2019( دليل �حافات البيانات نذك

األخ��ة �عد أن كّنا نتحدث عن �حافة املواطن و�حافة امليديا االجتماعية. وأخذت صيتا واسعا ّمما يفسر قول تيم ب��نرز  

بأّن هذه �� �حافة املستقبل. و��دف هذه ال�حافة إ�� استغالل قواعد البيانات واستخراج املعلومات    2010ليل �� عام  

أك�� وضوحا بصفة مرئّية من  الوا�حة وا املعلومات  ملعلومات ذات الصلة املقدمة بطر�قة جذابة. ونقصد بذلك جعل 

 ).2012(بلعيد ن�ى،  خالل رسومات الكمبيوتر ورسم ا�خرائط وأدوات الغرافيك األخرى.

  تبدو ظاهرة لعموم الناس   ال يختص موضوع �حافة البيانات بالبحث �� تفاصيل وحيثيات قضايا أو أحداث قد  

؛ بمع�ى أ��ا: " ا�حقــل ال�حفــي الــذي ُ�عنـى  االستقصائيةأو ح�ى لل�حفي غ�� املتخصص، و�� أقرب ما ت�ون لل�حافة  

مــل  لهــا، وهــو أحــد مياديــن الع  مالئمةبالبحـث عـن البيانـات بمختلـف أشـ�الها، والعمـل ع�� تحليلهـا والتوصـل إلـى تفسـ��ات  

 .)1، ص.2019(محمد أو الرب،   ال�حفــي الــذي �شــهد تطــورات ســريعة ع�� مختلــف املســتو�ات

 املواطن:مرجعيات �حافة .2

  تفعيل يمكن بيان مرجعيات �حافة املواطن من خالل العودة إ�� ا�خطاب الذي �سوق لھ واملؤسس ع�� قاعدة  

ا  السياسية    ملواطن دور  العملية  من  إ��  اإلنطالقا  تكنولوجيات  أما  توظيف  اإلن��نت.  شبكة   �� مجسدة  ا�حديثة  تصال 

و�كمن �� نقد خصائص اإلعالم -الديمقراطية-املستوى الثا�ي من مرجعيات �حافة املواطن فيتغذي من العنصر األول 

 ). 8، ص.2009(جمال الزرن، إعالم بديل.  التقليدي الذي بدوره يحيلنا إ�� مرجعية ثالثة أساسها الدعوة إ��

 

 

http://datajournalismhandbook.egovsociety.t/
http://datajournalismhandbook.egovsociety.t/
http://datajournalismhandbook.egovsociety.t/
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 :الديمقراطية �� متناول ا�جميع .1

ل�افة   العمومي وخضوعها  ا�جال  السيا��ي    أش�ال إن هيمنة وسائل اإلعالم ع��  و�قصاء   واالقتصاديالضغط 

املواطن من حقھ �� ا�حصول ع�� املعلومات الضرور�ة لصياغة مستقبلھ �عت�� �لها قضايا خالفية وذلك ملا لها من تأث��  

ع�� ص��ورة الديمقراطية. إن وجود اإل�سان ا�حر ره�ن وجود ديمقراطية سليمة و�ن مدى توفر هذه الديمقراطية ا�حقة  

هكذا ع�� املواطن  العام.  تقلة و�حافة محايدة ت�ون مخرجا��ا �� خدمة الصا�ح  متوقف ع�� مدى توفر وسائل إعالم مس

أن يوظف قيم اإلن��نت ا�جديدة أحسن توظيف وذلك من أجل حماية �ل من قيم املواطنة ال�ي ال يمك��ا أن تتحقق �عيدا  

 ). S.ed. 2004, P.20( عن الديمقراطية وأن هذه الديمقراطية ال جوهر لها بدون �حافة و�عالم حر

 وتمثالتھ: تفاعلية الوسيط ا�جديد  .2

إ��ا ظاهرة اتصالية  ،  العام  االجتما���عت�� �حافة املواطن ظاهرة تواصلية وجزء ال يمكن تجاهلھ من ا�جال  

يمكن تأط��ها �� سياق تفاعالت مكثفة ضمن فضاء للتبادل والتفاعلية ب�ن ا�جمهور املتعدد. و�حافة املواطن    جتماعيةإ

تمكن الفرد من التملك املنفرد لرموز جماعية، ف�ي توفر  -اإلن��نت- ش�ل من أش�ال الوسائطية والتفاعلية ع�� الوسيلة

واملدونات �� فلسفة �حافة املواطن    االن��نيتفشبكة   ،داداتھ الرتفرصة التجاذب ب�ن �عد فردي للموضوع وعمق جما�� 

 فضاء يوفر للفرد فرصة التعب�� عن الرأي من خالل ا�حفاظ ع�� رمز�ة جماعية ظاهرة.  

 نقد اإلعالم السائد  .3

يمكن    إّن  الغر�ي  اإلعالمي  املشهد   �� ظاهرة  باتت  حقيقة  تدفعھ  ا�جماه��ي  اإلعالم  مخرجات  نقد  ع��  اإلجماع 

إ�� إم��اطور�ات تجار�ة ��دف إ�� إرضاء املساهم�ن، م��مكة يوميا �� قراءة حركة   إيجازها �� تحول املؤسسات اإلعالمية 

��ات إ�� حالة من االنحالل �� هيئة املؤسسة اإلعالمية وتنازل أك�� عن  األسهم �� البورصات ا�حلية والدولية. أدت هذه التغ

 2009، (جمال الزرن  واملصداقية. املوضوعية معياري خاصة مع غياب دورها اإلخباري االستقصائي ووظيف��ا االجتماعية، 

 ). 12.ص، 

يرى �عض األخصائي�ن أن أزمة الثقة ب�ن املواطن ووسائل اإلعالم �� ظاهرة �حية �� العملية الديمقراطية، ف�ي  

املواطن   أن  � تظهر  ليس  اإلعالمي  للمنتوج  �عيشها  أاملس��لك  ال�ي  باملتغ��ات  واع  �ائن  بل  للبعض،  يتبادر  كما  معلبا  ئنا 

األ  تقديم  مستوى  ع��  ذلك  �ان  اإلعالمية  من  الساحة  لإلعالم  املواطن  نقد  �ان  إذا  و�سو�قها.  إنتاجها  أو  و�شرها  خبار 

للديمقراطية  ال�حية  نجاعة    ،العالمات  انت�اسة ملدى  أيضا  �عت��  اإلعالم  املواطن ووسائل  ب�ن  الثقة    آليات فإن غياب 

العمل    أدا��ا وقواعدة  حماية فظاءات حر�ة التعب��. وهو ما �ستد�� من املؤسسات اإلعالمية التقليدية ضرورة مراجع

 .)11، ص.209(جمال الزرن،  ال�ي �عتمدها  اإلعالمي

 :�حافة املواطن واإلعالم البديل .4

تمثل أطروحة اإلعالم البديل امتدادا فكر�ا  .  االتصال�عت�� موضوع اإلعالم البديل موضوعا فكر�ا �� سياق نظر�ات  

السيا��ي   للنظام  املضاد  النسق  ذات  واملبادئ  القيم  من  مجموعة  و��  املضادة  الثقافة  القائم    واالقتصاديألطروحات 

 �� املتحدة األمر�كية  الواليات   �� البديلة  ال�حافة  الذي ظهرت فيھ  السياق  السائدة. من جهة أخرى فأن  ولأليديلوجيا 

تحت املضلة املؤسساتية لإلعالم التقليدي   االنطواء�ان قائما باإلضافة إ�� نقد  )Undergraound medias(بعيناتالس
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كما يبدو لبعض األ�اديمي�ن و�عض  ،  ونقد ممارسات املؤسسات اإلعالمية املهيمنة ع�� بيان التمايز مع اإلعالم املهيمن

  واالستقاللمن مرجعية عفو�ة وغ�� منظمة تأخذ من مبدأ حر�ة التعب�� �حفي اإلعالم البديل أن اإلعالم البديل ينحدر 

القائمة دون أية قيود وهو ما �ش�� إ�� أن اإلعالم البديل هو حصيلة مواقف    االقتصاديةاأليديولوجية أو    االل��اماتعن �ل  

 .(Jean-Marc Fonta, 2006, P.12)ع�� قاعدة التش�ل الذا�ي.  باالعتماد فكر�ة ع�� تخوم املشهد اإلعالمي �عمل 

 تأث��ات �حافة املواطن  .5

 تأث�� �حافة املواطن ع�� اإلعالم التقليدي:   .أ 

  ماهية   وتبلورتالعاجلة    األحداثتصو�ر األفراد ملقاطع فيديو عن القضايا املثارة أو  لقد ساعد التطور التكنولو�� و 

ا�حتوى اإلعالمي �سرعة كب��ة، فالقدرة ع�� تصو�ر األحداث الك��ى  ، إذ أمدها بالقدرة ع�� إنتاج  املواطن” حي��ا“�حافة  

  �� بلعب دور �شط  العادي�ن  تو��� والفيس بوك واليوتيوب، سمحت لألفراد  االجتما�� مثل  التواصل  ونقلها ع�� مواقع 

ة اعتماد وسائل اإلعالم  تجميع و�شر األخبار واملعلومات من خالل هذه املواقع. كما �عاظم دور “�حافة املواطن” مع ز�اد

التقليدية وا�جمهور العام ع�� ا�حتوى اإلعالمي املنتج بواسطة املستخدم�ن، خاصة فيما يتعلق بتغطية األخبار العاجلة  

 . )2011(ز�نب خليل،   واملظاهرات غ�� املتوقعة وح�ى الصراعات املس�حة 

ا�جزائر بداية شهر أوت املنصرم،وال�ي شهدها    آخر األحداث ال�ي وقعت ��ند ا�حديث �� هذه النقطة �س��جع  وع

العالم أجمع واملتمثلة �� حادثة مقتل شاب متطوع إلخماد حرائق غابات منطقة القبائل شر�� عاصمة ا�جزائر،رغم خوض  

 الكث�� حول مال�سات ا�جر�مة الشنعاء ال�ي لم  
ّ
عدسات    أّن بداية الواقعة �انت قد نقلت من �سبق لها مثيال �� البالد، إال

��وون التصو�ر و فتح البث املباشر من ح�ن إ�� آخر واستمرت  واتف ذكية ومش��ك�ن باألن��نت و مواطن�ن عادي�ن يمتل�ون ه

والتسبب �� �ل تلك    هذه املمارسات ح�ى �حظة القبض ع�� الشاب املغدور  �عد ا��امھ زورا بإشعال الن��ان �� الغابات

تحت أنظار  بجثتھ؛ �ل هذا تم    وصوال إ�� قتلھ وحرقھ والتنكيل  سة ش�ى أنواع العنفااللتفاف حولھ وممار ا�خسائر، ثم  

حيث عند التعمق أك�� �� تفاصيل  ،  التقطت تفاصيلها ع�� عدسات الهواتف الذكية ا�خاصة ��محشد كب�� من األفراد و 

ب قام  ما  أهمية  حول  مهمة  نقطة  �ستدرك  ا�حادثة  ا�حادثة  بموقع  ا�حيط  ا�جمهور  إلتقاط ھ  وتصو�ر   وهو  الصور 

لها  وتداو  ،  �شرها ع�� مواقع التواصل االجتما�� ( الفيسبوك واال�ستقرام والتو��� و التيكتوك ...إ�خ )فيديوهات متنوعة و 

و  الصفحات  ب�ن  جدا  كب��  ح�ىا� �ش�ل  قليلة  ساعات  تمض  لم  ا  جموعات،  الشاب  حقيقة  (ظهرت  بن  ملغدور  جمال 

بار مفادها براءتھ من �ل  وتداول أخ  ة من صفحتھ ال�خصية ع�� الفيسبوك��افتت صوره ا�خاصة واملأخوذو    اسماعيل)

و  و استحض ال��م  ال�حية  س��ة  حول  حية  شهادات  و ار  مدينتھأخالقھ  من  املوسيقى وجاء  ��وى  و  رسم  فنان  أنھ    تبيان 

إ�� يد العدالة وا�جهات  متطوعا ال غ�� .سرعان ما ساهمت   الصور املنتشرة حول الواقعة وحول الشاب املغدور لتصل 

مرتكبوها قد ساهمت بقدر  و   صور ال�ي التقطت ملسرح ا�جر�مة وأثناء ارت�ا��اوا�جدير بالذكر هنا أّن ال    ، األمنية املعنية

 .ساعة  48خالل أقل من  كب�� �� القبض ع�� املتورط�ن �� ا�جر�مة

أصبح ال�ل مطالب �� الكشف    عام. قضية رأي    جهو�ة إ��من جانب آخر ساهمت �حافة املواطن �� تحو�ل قضية  

مي تمت  ، و�� واقعة �� الثانية من نوعها �� اإلعالم ا�جزائري العمو عن با�� املتورط�ن �� القضية   والكشفعن مال�سا��ا  

املتورط�ن   استجواب  ا�جزائري   ع�� عملية  العمومي  التلفز�ون  من  خاصة  تمت    ،�غطية  وقد  �غطيةهذا  كمة  محا  قبلها 
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السابقة ا�ح�ومة  القوان�ن    الفاسدين من   �� املنصوص عل��ا  �� اإلعالم.  تقر�با؛ تكريسا �حر�ة اإلعالم وا�حق  منذ سنة 

 والتشريعات اإلعالمية الدولية والوطنية. 

 السيا��ي: �حافة املواطن وتأث��ها ع�� الوضع  ب.

فقد أخذ    تتجھ ال�حف إ�� مصادر من "�حافة املواطن" حينما تقف عوائق أمام وصول مراسل��ا ملنطقة ا�حدث 

حيث أخذ ال�حفي�ن العراقي�ن زمام املبادرة من  ، 2003املدونون �� الوطن العر�ي و�ا�خصوص ما ارتبط بأحداث العراق 

ألسباب أمنية،    ، وأخذت املصادر اإلخبار�ة ال�ي لم تـتمكن من إرسال مراسل��ا للعراقاألزمةوقائع    �العالم ع�أجل إطالع  

حراك الثورات العر�ية حضرت "�حافة املواطن" بالصوت والصورة متجاوزة �ل محاوالت القمع  ومع    ،مما ينشرونھ  تقـتبس

و�التا� الشعوب،  هذه  أنظمة  تنت�جها  ال�ي  أمامھ  والتعتيم  صدت  الذي  لإلعالم   
ً
أساسيا  

ً
مصدرا ل 

ّ
مث املواطن  هذا  فإن   �

ال�ي تخضع    ، املصادر التقليدية، وتحولت "�حافة املواطن" إ�� املادة األساسية ال�ي �عتمد عل��ا �� نقل أحداث الثورات

الصفحات واملواقع   إ��.وصوال    لـ"رقابة شرسة"، لتلعب �ام��ا الهواتف ا�حمولة دورا فعاال �� تنو�ر الشعوب نحو ا�حقيقة

 . )2017مبارك بن زع�� ،  (اتصالية ال �ع�� عل��ا إعالميةااللك��ونية وشب�ات التواصل يفسر ظاهرة 

 لل�حفي: ع�� ا�حياة املهنية  وتأث��هااملواطن   �حافة ج.

  �عت�� املصداقية �� ال�حافة من أهم الر�ائز األساسية للعمل ك�حفي يثق بھ جمهوره  
ً
ويستمع إليھ لي�ون مرجعا

د منھ
ّ

هذا ال يأ�ي من فراغ، بل من عمل نا�ع من مفهوم ال�حفي لل�حافة وأساسيا��ا وطرق الس��    ،ألي خ�� يراد التأك

 ع�� مصداقية نقل  
ً
ع�� ا�خطوط ال�حيحة للوصول إ�� أك�� عدد ممكن من ا�جمهور و�شر ا�حتوى من جهة ومحافظا

 ا�خ�� من جهة ثانية. 

وما �عيشھ اليوم من تنافر (عقائدي وسيا��ي ومناطقي ومذه�ي) قد وصل إ�� �خصيات �حفية و�عالمية أصبحت  

 �جها��ا ع�� حساب املهنية وا�حقيقة واملصداقية �� ال�حافة
ً
 .أبواقا

 لهاال تكن ج 
ً
 من القضية بل كن ناقال

ً
الذي    ميةاإلعال لوجود �حافة املواطن �� الساحة    األسا��يهو املبدأ    ؛زءا

ظهرت �حافة    إذ  )2016(ز�د الفتالوي،  ا�حديثة    ل االجتما�� وتكنولوجيات االتصالارتبط �ل االرتباط بمواقع التواص

وجاءت هذه املمارسة ال�حافية ا�جديدة    ، املواطن كبديل لل�حافة املؤسساتية املسيطرة واملنتشرة �� الساحة اإلعالمية

املعروفة   و�القيم  والسياسية  االقتصادية  و�املصا�ح  و�النخب  القائم  بالنظام  املرتبطة  التقليدية  لل�حافة  كبديل 

 .�املوضوعية وا�حياد وا�حر�ة

 النشر    أنأصبحومبادئھ �عد    اإلعالميل �حافة املواطن حقيقة �ستوجب �غ��ات ع�� مستوى قواعد العمل  تمث

بالرغم من    االلك��ونية. لكنرغم صبغة الفوضو�ة وا�عدام الثقة بما يقام �شره ع�� املنصات    )؛(املواطني�ن  متاحا ل�جميع

البيئة   ا�جديدة دفعتذلك هذه  ا�ح  اإلعالمية  املستمر من قبل    إ����ف�ن  بال�حفي�ن  بال��ديد  ا�جديد    اإلعالمالشعور 

 من: دًءا ب وخاصياتھ،

   وليس ناقال فقط مجرد    علىاألحداث   ي�ون شاهد عيان   أن  قدرة املواطن   واألخبار���سرعة �شر ونقل املعلومات

 ). ناقل (مرسل
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ال�حفي�ن    األمرلكن         انتقال  مجرد  اال   إ��تجاوز  متطلباتھالعالم  والعمل وفق  ا�جديدة  ف��ا��ي  امليديا  �عد  فالتا��  ؛ 

ف الورقية  السيما ال�ح  األخ��ةوالكث�� من هذه    ،مصدرا مهما للمعلومات لل�حفي�ن واملؤسسات ال�حفية ع�� حد سواء

لتفتح ا�جال أمام مشاركة املواطن    ،تحت ذمة املواطن ركنا خاصا ع�� مواقعها �� الو�ب  جعلتوال�حف االلك��ونية قد

 ). 44-43، ص. 2016(ن�ى بالعيد،  مواقعها واألحداث من األخبار �� نقل 

II.األش�ال، السياقات، األهمية    ؛�حافة البيانات 

عالــم اليــوم، فــإن ا�حيــاة صــارت تتأثــر �شــ�ل م��ايــد بالبيانــات عبــر شاشــات الهواتــف  ��  بالنســبة لعمــوم النــاس  

التــي تمك��ـم مـن فهـم    األدوات املهارات و   امتالك وا�حواســيب. ومــن أجــل �عز�ــز ثقافــة مســاءلة الســلطة، يلــزم ال�حفييــن  

 .عملهــم ال�حفــي ��م��ــا ستفادة واال مـا يحيـط ��ـم مـن بيانـات 

 والرســوم البيانيــة  �� األش�ال التفكيــر  إلــى«البيانــات  مصطلــح» �حافــةيميــل كثيــر مــن النــاس عنــد ســماع حيث 

اســتنتاج    األنفوغرا��،و  مــن  مت�املــة  عمليــة  إلــى  تحيــل  فهــي  ذلــك،  مــن  أوســع  حقــل  البيانــات  �حافــة  مــنلكــن   املعا�ي 

املكتو�ة  فالقصـة ال�حفيـة   .العمليــة  املمكنة لهــذه النتائــج    إ�� إحــدى ا�خرج البصري  البيانــات لبنــاء قصــة �حفيــة، وليــس  

فالعنصــر .  لبيانــاتللتعبيــر عــن ماهيــة �حافــة ااألنفوغراف  تحليــل البيانــات وتفســ��ها هــي مثــال أقــرب مــن    ع���عتمد    التـي

تحصل    التقليديـة ال�ي خالف ال�حافــة    ع��  .معهــاالبيانــات و�أننــا يف مقابلــة  ا�جال هــو طــرح األسئلة ع��  هــذا    األسا��ي ��

تذهـب �حافـة البيانـات    )، بينمـااملعومات مـن روايـة فـرد معيـن عـن جانـب مـن القصـة (مصـدر بيانـات واحـدت و ع�� البيانا

 ).2، ص. 2019(محمد ا�حداد وآخرون،  أ�عـد مـن ذلـك.

عام   �انت  البيانات  �حافة  �شأة  بداية  أن  إ��  املصادر  �عض  "أدر�ان    2006�ش��  يد  مؤسس  "هولوفا�يع�� 

 و��:  ،Block Everyموقع

منطق��م وشارعهم.    -  �� ما يحدث  للمستخدم�ن معرفة  تتيح  معلومات    "خدمة 
ْ
أن    “ع��هولوفا�ي:  يقول  إذ ال�حفي�ن 

ينشروا بيانات منظمة ومقروءة آليا، إ�� جانب كتلة النص الكب��ة والتقليديةفيما تقول مصادر أخرى، أن أول من أطلق  

بيا �حيفة  مدونة  �انت  عام  نات  ال��يطانية  املوقع 2009"الغارديان"  �شر  إذ  "و�كيلكس"،  لوثائق  بيانا  معا�ج��ا  ع��   ،

 ). 2ص. ،2019(محمد أبو الرب،  ألف جدول من البيانات عن حرب أفغا�ستان  92لل�حيفة أك�� من  اإللك��و�ي
بالعالم هو س�� املؤسسات اإلعالمّية بالعالم األورو�ي والغر�ي  كما أّن أهّم عامل ساهم �� انتشار �حافة البيانات  

إ�� مواكبة التطورات التكنولوجّية للساحة اإلعالمية وسعيا م��ا �� استقطاب أك�� عدد من القّراء من خالل ابت�ار طر�قة  

املعلومات تحدّيا  ،جديدة لسرد  استمرار���ا رغم  من أجل ضمان  املال  �ج�ي  م��ا  محاولة  أّن �حافة  و��   
ّ
إال السوق.  ت 

ناحية   البصرّي. من  �عالم اإلعالم السم��  أيضا  إّ��ا �جلت وجودها  بل  االلك��ونية  تبق حبيسة ال�حافة  لم  البيانات 

السّيما   وتطورها  البيانات  �حافة  والدة   �� حولنا  من  املعلومات  تّدفق  ساهم  إ��  أخرى،  األفراد  رغبة  تزايد  مع  خاصة 

أن    ثّم بفضل .  املعلومة إ�� قصص �حفّية �عد  البسيطة  البيانات  ا�حاسوب، أصبحنا قادر�ن ع�� تحو�ل  برامج  تطّور 

 ). 44، ص. 2016(ن�ى بالعيد،  أصبح من السهل اليوم قياس البيانات وحصرها وتنظيمها
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III. وصياغا��اأش�ال البيانات  : 

غ�� دقيق، ف�ي قد ت�ون خرائط ثابتة أو  هنالك انطباع سائد بأن البيانات �ع�ي أرقاما و�حصائيات فقط وهذا  

إ�� تصنيف وانتقاء و�عادة   الغالب بيانات خام بحاجة  أو جداول ورسومات وفيديو...ا�خ، كما أ��ا ��  تفاعلية، نصوص 

أو   Excel، PDF  ،CSV،  XML :وتتعدد أش�ال البيانات من حيث صيغ تخز���ا مثل .�شكيل لتصبح مهمة وذات مع�ى

وكذلك من حيث طبيع��ا    ، �خإ...قواعد بيانات. كما وتتعدد أيضا بحسب مصدرها كح�ومية أو غ�� ح�وميةملفات نصية أو  

 ..)غ�� مهي�لة ،) وجداول structuredوترتي��ا: أرقام، نصوص، صور، صوت، فيديو ... و�يانات مهي�لة

 . أنواع البيانات: 1

البيانات1.1 املتاحة  :  Open dataاملفتوحة    .  البيانات  عل��ا واستخدامها    اإلطالع�خص للولوج لها دون قيود  ألي  �� 

ع�� املكتبات وقواعد البيانات   عالقة أومؤسسات ذات  خالل وعرضها، سواء �انت متاحة ع�� الشبكة من  إنتاجها و�عادة 

 اآللية.
 :(Others & Dietrich) ومن أبرز ما �شملھ اصطالح البيانات املفتوحة 

 .و�� بيانات متاحة يمكن الولوج لها دون ت�لفة Availability ans Access أ.

بيانات    :Re-use and Redistribution ب. مفتوحة  و��  ت�ون  أن  بذلك  و�قصد  والتوزيع،  االستخدام  إلعادة  قابلة 

 لتحر�رها واستخدام ما يلزم م��ا إلعادة إنتاجها وتوزيعها. 

�شرط    :Universal participationج ويستخدمها  لها  يصل  أن  يمكن  م�ان  أي   �� �خص  أي  أن  ��ا  يتم    أالو�قصد 

 .توظيفها أو استغاللها ضد أ�خاص أو جماعات معينة

إال  دون معيقات،  اإلنتاج    و�عادة  لالستخداممن توضيح أنھ ح�ى ولو �انت �عض البيانات مفتوحة ومتاحة  والبد 

  تقار�ر �حفية   إخبار�ة أو ومعان يمكن البناء عل��ا لكتابة قصص  دالالت �عد إتاح��ا هو فيما تنتجھ وتوفره من  أّن األهم  

وا�جدوى م��ا بحال تم مقار���ا مع بيانات من مصادر أخرى أو ع�� مراحل زمنية مختلفة؛ لتنتج    أيضاوتزداد قيمة البيانات  

 .)4، ص. 2019(محمد أبو الرب،  .وتصو�ب السياساتن قابلة لالستقراء واستخالص الع�� ومعادالالت 

   Closed dataاملغلقة  ت. البيانا2.1

القومي    باألمن، و�ل ما يتعلق  األمنيةومن بي��ا البيانات    االختصاصو�� البيانات ا�حمية داخل املؤسسات ذات  

ال��يد    والبيانات ع��  ال�خصية  والبيانات  ا�خاص  القطاع  و�يانات  ومنصات    ،لك��و�ياإلالبنكية 

لها  االجتما��اإلعالم الوصول  يمكن  وال  العالقة  ذات  املؤسسات  داخل  محمية  بيانات  وموافقة    إال...ا�خو�لها  بتصر�ح 

  أو صاحب البيانات أو املؤسسات نفسها ع��  االختصاصجهات 
ّ
 . ستخدم وخصوصيتھ ل�خطرتتعرض بيانات امل أال

 Shared Dataاملشاركة  . البيانات3.1

ما ب�ن البيانات املفتوحة والبيانات املغلقة، تأ�ي بيانات "املشاركة، و�� البيانات ال�ي يمكن مشارك��ا ب�ن مجموعة  

ولهدف محدد، ومن ضم��ا مثال أن تتيح "س" من املؤسسات بيانا��ا لشركة أو مؤسسة أو لطاقم    األ�خاصصغ��ة من  

 .)4، ص. 2019محمد أبو الرب، ( ا�خدمات لغرض تحس�ن  أو مستخدم��ا  عمال��اعمل لد��ا لتحليل بيانات 
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IV. التقليديةبال�حافة �حافة البيانات مقارنة: 

أك�� لالستفادة من العالم الغ�ي   املتوفرة، و�تفاعل معها ا�جمهور  البيانات واألرقام  البيانات ع��  �عتمد �حافة 

ال�ي   املعلومات  الستخالص  التكنولوجيا  ستخدم 
ُ
و� ا�حديثة  بالبيانات،  التقنية  مهارة استخدام  وليس  ا�جمهور  ��ا  ��تم 

  .فقط. بينما ال�حافة التقليدية فتعتمد ع�� رواية األ�خاص، ونقل ا�خ�� �ش�ل ممتع وشيق ل�جمهور 

اإلنتاج  ا سياق  ع��  وا�ع�اسا��ا  االن��نت  استعماالت  تطور  بفضل  البيانات  �حافة  ��نتشرت  عصر    ال�حفي 

إ�� تيس�� استيعاب املعلومات من قبل ا�جمهور �� ظل  تكنولوجيا  االندماجب  املعلومات. و�س�� هذه ال�حافة ا�جديدة 

 التدفق السريع للبيانات ع�� قنوات التواصل املعاصرة. 

ما تؤكده دراسة الدكتور نصر الدين العيا��ي، باحث بجامعة ا�جزائر من خالل دراسة م�حّية للبحوث ال�ي    وهو

وظ تطور  موضوع  املعرفية.  تناولت  حدودها  ع��  والوقوف  الفكر�ة  خلفيا��ا  عن  بالكشف  التار�خ،  ع��  ال�حافة  ائف 

والذي   Jean de Bonvilleوجون دو�نفيل  Jean Charronواستعان املؤلف بالعمل الذي أنجزه الباحثان جون شارون  

ال�حافة تطور  مراحل  �ختلف  ومن�جية  نظر�ة  مقار�ة  بحالة  ؛  يتضمن  اليوم  �حافة  البع�حالة  وصف  و�ن 

ال�ي �س��  ،  الفو��ى  ا�جديدة  البيئة اإلعالمية  استنادهم ع��  إ��  ب�ن وسائل    إ��” محو فإن ذلك �عود  ا�حدود 

وامليديا   الكالسيكية  ترتب    ا�جديدة“من اإلعالم  ما  و���  إ��    عن” جهة  ا�جماه��ي  االتصال  وسائل  من  االنتقال 

الفردية”. وشهد ذلك تمردا ع�� القواعد واملعاي�� ال�حفّية املتعارف عل��ا وا�خروج    ا�جماه��ية وسائل االتصال  

 . .) 2016(ن�ى بلعيد،    عن نطاق السيطرة وعدم التحكم �� الظواهر االجتماعية 

 :  ا�حصول ع�� البيانات . صعو�ة1.4

كما سبق وأشرنا ولكن  تنقسم مصادرها إ�� ثالثة أنواع، تتوقف عملية ا�حصول ع�� مصدر البيانات نفسھ حيث 

يجب ال��ك�� ��     لكن بيانات و ؟ ولذلك �� الواقع تتعدد مصادر الأين يتم ا�حصول ع�� هذه البياناتالغاية هنا معرفة من 

 : من أهمهال�حفية ال�ي �عمل عل��ا ال�حفي و هذه املرحلة ع�� انتقاء البيانات املالئمة للقصة ا

 اإلحصاء. البيانات ا�ح�ومية ع�� سبيل املثال / مركز   . أ 

 منظمة العمل الدولية. ع�� سبيل املثال/ البنك الدو�� و  األهليةاملؤسسات الدولية و  .ب

 ن خالل أجهز��م الذكية. بيانات األفراد طواعية م .ت

 منصات اإلعالم اإلجتما��.  .ث

 بيانات سر�ة مسر�ة كموقع و�كيليكس. .ج

 ال��يدية. بيانات القوائم  .ح

 . استطالعات الرأي .خ

 بوابات البيانات املتاحة ع�� الشبكة. .د

 بيانات �جالت الهاتف.  .ذ
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  البيانات). (�حفياألدوات ال�ي يحتاجها ال�حفي 

ال . أ  �حفي  ��  يبدأ  أوالبيانات  البيانات  ال�ي  استخالص  باملصادر  دراية  ع��  ي�ون  أن  ا�خطوة  هذه   �� فيحتاج   ،

 إ�� قدرتھ ع�� التعامل مھ برامج ا�جدولة.   آنفا باإلضافةذكرناها 

ال��امج   .ب �عض  ع��  معتمدا  البيانات  وتحليل  لتنقيح  �عدها   google speadsheet, excelمثل:  يتجھ 

microsoft.) 
خالل العرض البصري لها. كما    م��ا من من املالئم جدا أن ت�ون البيانات ع�� ش�ل رسم لتحقيق أق��ى استفادة   .ت

 .)2016د.ن.، ( مثل يتم ال�جوء إ�� استخدام �عض املنصات ال�ي تخرج العمل �ش�ل أفضل 

 �حافة البيانات:  ةأهمي .2.4

البيانات   �حافة  أن  إال  ال�حافة،  �شأة  منذ  ال�حفي  العمل  م�ونات  من   
ً
رئيسا  

ً
جزءا البيانات  تزال  وال  �انت 

اكتسبت أهمية كب��ة �� عصر تدفق املعلومات؛ نظرا ألن �� السابق �انت مهمة ال�حفي اصطياد املعلومة والبحث عن  

 البيانات الستخالص موضوع �حفي من البيانات غ�� املتناهية.   تصفية وتنقيةتخضع  البيانات، أما اآلن مع وفرة البيانات  

 تحليل البيانات وعرض املوضوع ال�حفي واالستنتاجات �� قالب مبتكر بصورة جذابة ل�جمهور. 

فإن الهدف العام ل�حافة البيانات يتمثل �� توف�� املعلومات والتحليالت ال�ي �ساعد ع�� إثراء القراء    ، ومن ثم

لذا يتوجب ع�� ال�حفي أن "ينكب ع�� دراسة البيانات مع تجه�� نفسھ باألدوات    ،لقضايا املهمة اليوميةبأخبار تخص ا

 . الالزمة لتحليلها وانتقاء ما هو مث�� لالهتمام مع ا�حفاظ عل��ا جميعا �� رسم توضي��

  ن ع   ال�لمةومجال صياغة  و�رى البعض أن �حافة البيانات تمأل الفجوة ب�ن العامل�ن �� مجال إعداد اإلحصائيات  

طر�ق "العثور ع�� القيم املتطرفة والبحث عن الن�عات ا�جديدة، ال�ي غالبا ما ال تحمل فقط دالالت إحصائية لك��ا أيضا  

 .تتعلق بمسألة تجزيء وتبسيط طبيعة عاملنا املعقد ا�حا��

وال �عد �حافة البيانات بديال عن ال�حافة التقليدية لك��ا إضافة إل��ا، ف�ي تخدم غرض�ن مهم�ن لو�االت األنباء  

مواد إخبار�ة فر�دة �عيدا عن الطر�قة التقليدية، كما �ساعد ال�حافة ع�� أداء دورها �أحد أدوات   إيجادف�ي �عمل ع�� 

 الرقابة الشعبية ع�� السياسات ا�ح�ومية.  

 و�مكن ت�خيص أهم أسباب ال�جوء إ�� �حافة البيانات فيما ي��: 

فبعد أن �ان ال�حفي �عا�ي من �ح املعلومات، أصبحت املعلومات وف��ة ومتدفقة ع��    . تصفية البيانات املتدفقة: 1

ال استطالعات  ونتائج  الو�كيليكس،  شبكة  و�سر�بات  االجتما��،  التواصل  شب�ات  تطور  بفضل  االن��نت  رأي  شبكة 

االلك��ونية ال�ي تجر��ا مواقع عديدة، �ل ذلك ساهم �� تدفق البيانات �ش�ل سريع، فأصبح ع�� ال�حفي أن ينتقي من  

 هذه املعلومات و�قوم �عملية تصفية وتدقيق.

�ساعد �حافة البيانات ع�� سرد تقار�ر �حفية أك�� ثراء؛ فلم  . معا�جة البيانات الستخالص تقار�ر �حفية جذابة:  2

�عد مهمة ال�حفي قاصرة ع�� جمع املعلومات وصياغة تقر�ر خ��ي، بل أصبح يتع�ن عليھ أن يقوم بمعا�جة البيانات  

 وتحليلها مستفيدا من التكنولوجيا الرقمية لسرد قصة �حفية مم��ة.  
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مصادر محددة    ة منتقوم �حافة البيانات ع�� تحليل بيانات حقيقي  . ز�ادة مصداقية وموثوقية التقار�ر ال�حفية:3

مما يز�د من مصداقية املعلومات ال�ي يتضم��ا تقر�ره ال�حفي؛ فبدال من أن ينسب معلومات التقر�ر    يذكرها ال�حفي، 

ملصادر مجهولة فإنھ يذكر مصدر بياناتھ من جهة رسمية ح�ومية أو دولية �البنك الدو�� أو منظمة الفاو أو جهاز اإلحصاء  

وزارة املالية.... مما يضفي ع�� تقر�ره الدقة واملوثوقية، و�مكن للقارئ املتشكك أن يرجع لهذه البيانات  الوط�ي �� الدولة أو  

 ليتأكد من �ح��ا. 

�ساعد �حافة البيانات ع�� استكشاف العالقات غ�� الوا�حة ب�ن  . إثارة االهتمام لدى الرأي العام بقضايا ا�جتمع:  4

  �� القارئ  أو فهمها واستخالص  البيانات، ومساعدة  إل��ا  ال�ي يصعب عليھ الوصول  املعلومات  املز�د من  ا�حصول ع�� 

 . معلومات تفيده م��ا

�سهم �حافة البيانات �� ر�ط الصلة ب�ن التقر�ر ال�حفي والفرد ع��    . ر�ط القارئ بالبيانات ع�� املستوى ال�خ��ي:5

��ي   �ي  ال�ي  املثال يقوم موقع  التايمز   ، BBCسبيل  تفاع��   Financial Timesاملالية    وجر�دة  بأسلوب  امل��انية     �عمل 

حيث �ستطيع املرء معرفة تأث�� امل��انية عليھ �ش�ل �خ��ي وليس �ش�ل عام. كما �عا�ج �حافة البيانات مش�لة عدم  ،

ة البيانات  القدرة ع�� استيعاب تدفق املعلومات والتعامل معها بالسرعة نفسها والكم الذي تصل بھ، لذلك �عت�� �حاف

 عامال مساعًدا للفرد �� اتخاذ قراراتھ. 

: تتعامل �حافة البيانات مع حقيقة التغي�� الذي طرأ ع�� جمهور القراء و�غ�� السرد  . اجتذاب جمهور أوسع من القراء6

 ال�حفي إ�� صور ورسوم وخرائط تفاعلية وعناو�ن جذابة. 

�ساعد �حافة البيانات ع�� إظهار ا�حقائق ال�ي قد �عمد املسئولون إ�� . تقديم تفاس�� مستقلة للمعلومات الرسمية:  7

، برزت أهمية �حافة البيانات لدى  2011إخفا��ا، فبعد الزلزال املدمر و�ارثة ا�حطات النوو�ة الالحقة بفو�وشيما �� عام  

سلطات بإخفاء بيانات نظام التنبؤ عن حجم حاالت الطوارئ البيئية وشد��ا، فبدأ  اإلعالمي�ن �� اليابان، نظرا لقيام ال

كث�� من   ال�حفيون؛ ففي  م��ا  ��م، واستفاد  ا�خاصة  األجهزة  باستخدام  املشعة  املواد  بيانات عن  �� جمع  املتطوعون 

 . � التفس��ات الرسمية لهااألحيان يحتاج �حفي البيانات إ�� ا�حصول ع�� البيانات ا�خام أك�� من االعتماد ع�

الرسمية  �شر و�تاحة اإلحصاءات  . و�مكن إضافة هدف آخر ال تذكره عادة أدبيات �حافة البيانات وهو العمل ع��  8

صندوق النقد الدو�� والبنك الدو��    مثل: للدولة، �أحد أهم معاي�� جودة اإلحصاءات حسب عدد من املنظمات الدولية  

وامل الكندي  اإلحصاء  الو��  ومكتب  رفع   �� �سهم  مما  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  األورو�ي  اإلحصائي  كتب 

 .)2016(أمل خ��ي،  اإلحصائي لدى جمهور املواطن�ن.

 .2019�حافة البيانات ودورها �� �غطية أزمة كوفيد 3.4

" حول العالم، لعبت �حافة البيانات دوًرا جوهرً�ا �� توف�� معلومات موثوقة  19توازً�ا مع تف��ي جائحة "�وفيد  

سرعة   التفاعلية  االنتشارحول  ا�خرائط  أظهرت  املثال  سبيل  فع��  حول    * وحدتھ،  تحديثات  وقّدمت  اإلصابات  تطّور 

ة تأث��ات "�ورونا" ع�� جسم اإل�سان، وجرى إعداد رسوم تظهر  الف��وس �� املدن واألحياء، فيما أو�حت الرسوم البياني

 ا�حاالت املصابة وأعداد الوفيات.
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وتطورها   ا�جائحة  تفاصيل  ع��  إطالعهم  ع��  للناس  خدمة  قّدمت  ا�ختلفة  بأنواعها  البيانات  �حافة  أّن  و�ما 

  ش��ي (  أث�� الف��وس ع�� ا�جتمعات املهمشة.و��جيل الوفيات وغ��ها من املتغ��ات، فقد ساهمت البيانات بإظهار كيفية ت

 .)2020، ريشيارد��

��ل مصداقية من جهة  نقل األخبار بصفة آنية من جهة، و ووجد ال�حفيون أنفسهم �� مهّمة صعبة للغاية، و��  

، األمر الذي دفع الفا�سبوك إ�� �شر  االجتماعيةأخرى نظرا ألهمية التثبت من املعلومات مع انتشار اإلشاعات ع�� امليديا  

للمعلومات   اف��ا��ي  أزمة    Centre d’informationsمركز  من  اإلعالم  أين  لكن  بلد.  ب�ل  املعلومات  مصادر  بھ  تحّدد 

 ال�ورونا؟ 

منذ بداية األزمة، وجدنا ا�جميع يتحدث عن ف��وس �ورونا …. �ل القنوات اإلخبار�ة واإلذاعية وا�جرائد الورقية  

 عن هذه األزمة و 
ّ
 ا�جاالت. قد ارتبط تأث��ها ب�ل  خاصة وأن األزمة ،)2020فيفري  (منتصفاإللك��ونية ال تتحدث إال

برو�ابلي�ا أن يتعّرفوا إ�� األ�خاص وليس �عداد أرقامهم فحسب  فر�ق من ال�حفي�ن الذين �عملون ��  حيث أراد

وسعوا إ�� البحث عّما �عنيھ هذه األرقام �جتمعات األقليات �� شي�اجو، فأطلقوا تحقيًقا مستنًدا إ�� البيانات. و�الفعل  

أّول   البحث ع�� وس   100حصلوا ع�� أسماء  إ��  ثّم �جأوا  التواصل االجتما�� �خص توفيوا �عد إصاب��م ب�ورونا،    ائل 

"زووم"  ع��  اجتماعات  وعقدوا  البيانات،  قاعدة  إعداد  أجل  من  مدن  خمس   �� متوف�ن،  وأصدقاء  وأسر  والنعوات 

موسًعا، ومن أبرز النتائج ال�ي توّصل   تقر�ًرا واستخدموا "وثائق جوجل" لتنسيق العمل ب�ن املراسل�ن، و�� ا�ختام �شروا 

 إل��ا الفر�ق �ان التا��: 

   حالة وفاة م�ّجلة، �انت أل�خاص من ذوي البشرة السمراء،    100من أول    70أظهر تحليل البيانات الطبية أن

 دوالر أم���ي سنوً�ا.  25000% أو أك�� من الس�ان عن 40دخل قّل ف��ا متوسط وتبّ�ن أّن معظم املصاب�ن �� أحياء، ي

 .تبّ�ن أّن معظم ال�حايا �انوا �عانون من أمراض وظروف �حية صعبة، قبل إصاب��م ب�ورونا 

   .خلص ال�حفيون إ�� أّن �عض األحياء تفتقر إ�� وجود مستشفيات ذات موارد جيدة ورعاية �حية مناسبة 

  أّن العوامل  ظهر  ب�ن  من  الطبية  الرعاية  ع��  ا�حصول  وعدم  معدالت   الفقر  ارتفاع   �� ساهمت  ال�ي 

                                                                              الوفيات.

املتوف�ن. �عرفون  الذين  األ�خاص  عن  للبحث  ال�حفيون  انتقل  التحقيق،  من  الثانية  املرحلة  قالت    وهنا  �� 

فر�ق  �� الديب برو�ابلي�ا ال�حفية  "دعاء  ونحن:  ا�جائحة  تف��ي  واألمراض   منذ  واإلحصاءات  األرقام  عن  الكث��  �سمع 

كفر�ق ع�� دمج اإل�سانية ��  املصاحبة ل�ورونا، لكن �عّ�ن علينا تذك�� أنفسنا أّن هناك إ�ساًنا وراء �ل رقم، ولهذا عملنا  

 تقار�رنا".

�� الواليات املتحدة �انوا أم��كي�ن من أصول   % من الوفيات املرتبطة ب�ورونا23  حوا��و�� هذا الصدد، تبّ�ن أّن  

% من س�ان  13ّن ذوي البشرة السمراء �ش�لون  ، مع العلم أمركز السيطرة ع�� األمراض والوقاية م��اأفر�قية، وفًقا لـ

 الواليات املتحدة. 

ھ ي�جأ إ�� ال�حافة التفاعلية   نيكو كوميندا محرر مشاريع الفيديو �� �حيفة ا�جارديانجانب آخر صرح  من  
ّ
إن

هم املعلومات الكث��ة املنتشرة حول �ورونا، مضيًفا أّن "�حافة البيانات �� املفتاح لفهم  وا�خرائط ملساعدة ا�جمهور �� ف 

https://features.propublica.org/chicago-first-deaths/covid-coronavirus-took-black-lives-first/
https://features.propublica.org/chicago-first-deaths/covid-coronavirus-took-black-lives-first/
https://features.propublica.org/chicago-first-deaths/covid-coronavirus-took-black-lives-first/
https://twitter.com/deldeib
https://cdc.gov/
https://twitter.com/niko_tinius?lang=en
https://twitter.com/niko_tinius?lang=en
https://twitter.com/niko_tinius?lang=en
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كيفية تأث�� الف��وس وتداب�� اإلغالق ع�� حياتنا �ش�ل أو�ح، كما أّ��ا ت��ز أوجھ عدم املساواة ا�جديدة ال�ي �سبب ��ا  

 الف��وس والدروس ال�ي يمكننا �علمها للمستقبل". 

كب��ة  كر  بالذوا�جدير   بيانات  مجموعات   �� مناطقهم  ع��  العثور  للقراء  تتيح  التفاعلية  األدوات  استخدام  أّن 

 وتحديد مواقع تأث�� الف��وس. 

األمل �� تقار�رهم، وحّ�ى عند التطّرق إ�� املشكالت ال�ي    ع�� إبرازباستمرار  وأصبح ال�حفي�ن باملقابل مطالب�ن  

�سب��ا الف��وس، عل��م أن ي��زوا أّ��ا ليست ��اية العالم، فاملتا�عون �شعرون بالقلق واليأس عندما ال يطلعون سوى ع��  

 ".األخبار السيئة يومًيا، ولذلك يصبح من واجب ال�حفي إيجاد التوازن والبحث عن ا�حلول 

حول الف��وس املستجد �ش�ل كب�� ع�� وسائل   املعلومات ا�خاطئة �� بداية جائحة �ورونا انتشرتتذكر الكث��ون  كما ي

ودراسات تحتوي معلومات غ�� دقيقة. واُعت��ت �حافة البيانات   التواصل االجتما��، وتناقل الناشطون فيديوهات مز�فة

ال�حية   املواضيع  ال�ي سهلت تفس�� وعرض  األدوات  قصص خ��ية عن طر�ق معا�جة مجموعات   عرض  إضافةإ��من 

 .كب��ة من البيانات

املغلوطة  طلقت   �سبب األخبار 
ُ
أ تنتشر،  أي “ال�حة تحت ا�جهر”، و�� منصة   Lupa con Salud منصة ال�ي 

لل�حفي�ن وخ��اء ال�حة �� أم���ا الالتينية. �س�� املشروع �حار�ة املعلومات ا�خاطئة واملنتشرة �ش�ل كب�� حول قضايا 

�� الكشف عن إخفاقات  إال�حة، من خالل ال��ك�� ع�� �حافة البيانات وكتابة القصص ال�ي �ستند عل��ا، باإلضافة  

  �� ال�حية  الدول  األخبار  تحديد  كيفية  حول  وا�جمهور  ال�حفي�ن  تثقيف  �انت  والهدف  الص��  امللف  مع  التعامل 

 .ا�خاطئة

 الو�اء.  انتشار �غطية �� التفاعلية  ا�خرائط توظيف •

ي�جأ ال�حافيون إ�� �حافة البيانات من ضم��ا ا�خرائط التفاعلية ملساعدة ا�جمهور �� فهم املعلومات الكث��ة املنتشرة  

�ش�ل أو�ح. وا�جدير ذكره    األفرادحول �ورونا، ف�انت �� املفتاح لفهم كيفية تأث�� الف��وس وتداب�� اإلغالق ع�� حياة  

 . .للقراء العثور ع�� مناطقهم �� مجموعات بيانات كب��ة وتحديد مواقع تأث�� الف��وس  أّن استخدام األدوات التفاعلية تتيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saludconlupa.com/
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ن العمل ال�حفي، تار�خًيا وال يزال، �عتمد ع�� العمل بامليدان، �سبب ضرورة التغطية عن قرب ملواكبة األحداث  إ

 لضرورة عابرة إ�� قاعدة، اليومية، 
ً
فقد   و�فضل جائحة �ورونا، إن جاز التعب��، تحول العمل عن �عد من استثناء تلبية

ا من البيت عوض التنقل إ�� مقرات العمل وهو الوضع الذي دفع  
ً
قررت فرق العمل بوسائل اإلعالم أن تؤدي مهامها انطالق

 .تجر�ة أش�ال جديدة إلنتاج مواد إخبار�ة عن �عد ومن مختلف أنحاء العالمحد سواء، إ��  � ال�حافي�ن والتقني�ن، ع�

وغوغل تيم، وغ��ها الكث��،   تيم وزوومومايكروسوفت   وفاي�� من قبيل وا�ساب  �ان لتطبيقات العمل ا�جما��  وقد

 � مهما  �املعتاد  تفاع��  �ش�ل  واإلدارة  التحر�ر  هيئات  اجتماعات  عقد  تواصل   �� وج��  كب��  امل�ا�ي  فضل  التباعد  ان 

ومن "بر�ات" �ورونا أ��ا أقنعت مسؤو�� املؤسسات اإلعالمية و�رهنت لهم أن وجود ال�حا�� �ع�ن م�ان املؤسسة   والزما�ي،

  .ليس ضرورً�ا �ي ي�ون عا�� اإلنتاجية

 : تحديات يواجهها العامل�ن �� مجال �حافة البيانات .4.4

 الدقة  وغياب  اإلدعاءات  .1

أسهل طر�قة الكتشاف األخبار ال�حفية ا�خاطئة حول ال�حة �� عندما يقدم مقال ما ادعاءات ال أساس لها من    إن

ال�حة، و�تضّمن عبارات مثل “ال يمكن لألطباء تفس�� ذلك..” أو “تظهر دراسة علمية”، من دون توضيح تفاصيل محددة  

من أي مقال يخ��هم بأن هناك عالًجا   أن ي�ونوا حذر�ن  ئ عن نوع الدراسة أو طرق البحث، ولذلك ع�� ال�حفي والقار 

جديًدا عاَد بالنفع ع�� �خص ما، من دون تقديم أي دليل يدعم التجر�ة، فاألدو�ة والعالجات ا�جديدة تخضع ألبحاث  

واحًدا  واختبارات صارمة قبل وصولها إ�� السوق، ولهذا يجب أن ت�ون هناك شهادات نجاح من العديد من املر��ى، وليس  

 ا�� توثيق اآلثار ا�جانبية ا�حتملة، ل�ي يدرك ال�حفي أّن هذه الدراسة دقيقة
ً
 .أو اثن�ن فقط، إضافة

  yJohns Hopkins Universitصورة لمنصة 
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 موثوقة  مصادر وجود عدم .2

متخصصة   مجلة  من  أي  متعددة وموثوقة،  مصادر  من  معلومات  يحتوي ع��  أن  الص�� يجب  املقال  يحتوي  أن  يجب 

 .أومسؤول أو منشور رس�ي أو تقر�ر من منظمة غ�� ح�ومية، واالنتباه إذا �انت املعلومات من موقع إلك��و�ي

 ��ا  املبالغ �ورونا عالجات .3

ث عن التقدم الط�ي واملستحضرات الصيدالنية ا�حديثة، وتقدم هذه املقاالت  تنتشر عشرات املقاالت، �ش�ل يومي وتتحد

األمل �� العثور ع�� عالج جديد أفضل من الطب التقليدي. ومع ذلك، ال يمكن االعتماد ع�� هذه املقاالت، إذا لم تكن  

 .وا�حة ومرفقة باألدلة العلمية وتحّدد ما يقولھ ا�خ��اء اآلخرون

 لهواةل إلك��ونية مواقع .4

 فإن  ذلك  ومع  عالج،  أو  لدواء  لل��و�ج  إلك��ونية  ومواقع  يوتيوب  ع��  وقنوات  مدونات  �خص  أي  ين��ئ  أن  شائعا  أصبح

و��ذه ا�حاالت،    عديد من هذه املواقع ال تذكر غ�� مسؤولة، وال تقّدم أدلة علمية ع�� ما تد�� أ��ا أخبار �حية �حيحة ال

 ).2021(ز�نب بزون،  .املنشورةيجب عدم الوثوق باملعلومات 

   ائر: األساليب  والوسائل: �غطية أزمة كورونا �� ا�جز

 عا�شت الكث�� حول تداعيات انتشار ف��وس �ورونا ع�� �امل ال��اب الوط�ي ،بلدان العالم  �جزائر وكغ��ها من اف

وانطالقا  2020ال�ي عصفت بالبالد منذ مارس  انطالقا من سرعة انتشاره  وارتفاع عدد اإلصابات منذ بداية املوجة األو�� 

�� ا�حصول ع�� ا�حقيقة ال�املة حول أسباب  ت  من هذا قد عرف قطاع اإلعالم باختالف أنواعھ مجموعة من الصعو�ا

الو�اء والعدد ا�حقيقي حول املصاب�ن سواء �علق األمر بالذين ترددوا ع�� املستشفيات أو مختلف ا�جهات اإلستشفائية  

باملعلومات ت قد طالت العالم ك�ل نظرا لعدم التصر�ح  والية، إذ وا�جدير بالذكر أّن صعو�ة ا�حصول ع�� املعلوما  58ع��  

 )،(إيطاليا والص�ن ع�� وجھ ا�خصوصاألجهزة واملنظمات الدولية عن األمر مكتفية بتقديم أع�� ا�حصيالت �� أورو�ا  

السرعة �� اتخاذ  ولية إ�� محاولة ��دئة األوضاع و م الذي دفع بالهيئات الد إ�� قوة الذعر الذي �عيشھ س�ان العال باإلضافة

و�ا�� األماكن ال�ي ي��دد عل��ا الناس بأعداد    واملطارات واألسواق   زمة من عمليات غلق ل�ل املرافق واملؤسساالتداب�� الال 

 كب��ة . 

�عد مرور    الوضع، لكن�� ظل عدم كفاية املعلومات وا�حقائق  خاصة    الذعر عا�شھ س�ان ا�جزائر،ذات األوضاع و 

ا�حجر املن��� املقرر بالف��ات �جأت وزارة ال�حة بالتعاون مع قطاع اإلعالم إ�� عرض    و�دايةف��ة شهر�ن من انتشار الو�اء 

رصد حاالت مؤكدة    �عتمد ع�� إصابات وحاالت الشفاء و�انت بداية مع غياب وسائل كشف اإلصابات   يومية لعددحصيلة  

. كما اعتمدت وزارة ال�حة  2019وحالة غ�� مؤكدة �� انتظار نتائج تحليل لم تكن �� البداية خاصة بو�اء �ورونا �وفيد  

ال�حة ع�� التلفز�ون ا�جزائري العمومي إمداد الرأي العام �ش�ل يومي حول �ل ما يتعلق بانتشار    باسمها وز�ر والناطق  

بذل الو�اء ع�� �ل والية ع��  الف��وس. مستعين�ن  البسيطة واملركبة النتشار  البانية  التفاعلية والرسوم  ا�خرائط  ك ع�� 

 حدا، و�شرها ع�� مختلف الوسائل اإلعالمية والوسائل اإلعالم االجتما��. 

األزمات  صعو�ة �عامل األفراد مع مثل هذه  ع، يلزمنا بتسليط الضوء حول أّن  إن ا�حديث عن هذا األمر �� الواق

البيانات  أمام انتشار العديد من الصفحات و خاصة   ،قيقة ا�حصيلة املعلن ع��ا �ل مرةيدفع بالكث�� للتشكيك حول ح 
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باإلضافة إ�� �شر   حول الو�اءغليط ا�جماه�� وزرع الذعر وا�خوف  �عمد إ�� �املز�فة ع�� مواقع التواصل االجتما�� ال�ي  

انت أسبابھ وطرق  آراء  معلومات خاطئة حول  �عددت  كما  األو��  املوجھ  بداية   �� سوءا  األمر  زاد  والذي  األفراد  ب�ن  شاره 

ال�حة  ومعلوم قطاع   �� والعامل�ن  األطباء  من  الكث��  وتفس��ات  األفراد    ؛ات  تزو�د   �� وأخفقوا  أحيانا  أصابوا  الذين  

يفتقرون للتخصص �� ا�جال الص�� من  الذين  مشارك��م و ، ونظرا ملساهمة املواطن�ن و بمعلومات مؤكدة �� أحيان كث��ة

 أجل صناعة محتوى إعالمي �شو�ھ عدم املصداقية واملوضوعية ع�� اإلعالم ا�جديد.  
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أساس البيانات ال�ي ُجمعت من   لرسوم البيانية ع��  ا

 وزارة ال�حة والس�ان و�صالح املستشفيات  النشرات ال�حفية واملراقبة اليومية ال�ي �شر��ا 

 البيانات: �حافة املواطن ب�حافة  ة. عالق5.4

أّن تجدر اإلشارة   إيجاد قّصة �حفّية  أيضا  ال�ي �ساعدنا ع��  ال�ي نتحصل عل��ا ��  ولكن ا�جمهور  ،  املعلومات 

للمعلومات   مصدرا  ي�ون  أن  يمكن  القصصأيضا  عدد    ألن  عن  يتحدث  �عضها  عديدة…  باألزمة  املتعلقة  ال�حفية 

�� األزمة االقتصادية من خالل  املستشفيات بالواليات / ا�حافظات.. �عضها اآلخر يتحدث عن األطّباء… وهناك من �عرض إ

ص صورة واحدة كّم املعلومات ال�ي تكتب ��   أن  اإذ.. يكفي  األزمةالتطرق إ�� القطاعات الفاعلة والغ�� فاعلة خالل  
ّ

ت�خ

 .فقرة أو تذكر �� ر�ورتاج تلفزي… لقد أصبح اليوم ا�جمهور �� حاجة إ�� معلومة مقدمة بصفة مقتضبة

 ــــــــــــــــــــــــــــاتمة:خـــــــــــــــــــــــ

العنكبوتية الشبكة  ال�ي منح��ا  الرغم من ا�حر�ة  املهنية    ،ع��  أ��ا ساهمت بخلق أجواء �حفية �عيدة عن   
ّ
إال

والتنظيم الرقابة  غياب  مع   
ً
اإلشاعات    ، خاصة �شر  ع��  �عمل  وهمية  وصفحات  إخبار�ة  مواقع  إطالق  ع��  فشهدنا 

واأل�اذيب وأقل ما �ستطيع أن نصفها بھ هو أ��ا حرب إثبات الوجود ل�جهات املتعددة ع�� حساب مهنة عمادها ا�حقيقة  

 �� مشاركة ال�حفي �� هذه املواقع أو الصفحات
ً
، �ال��و�ج لها أو العمل بصورة  والصدق واألمانة، وما يز�د الوضع �عقيدا

األول واألخ�� ع�� من يتخذ من مهنة ال�حافة واإلعالم وسيلة لنقل ا�حقيقة    االعتمادمباشرة أو غ�� مباشرة معها. ليبقى 

من جانب آخر يمكننا ا�حديث اآلن �� نجاح نوع آخر من ال�حافة ارتبطت أولها باألفراد وقدر��م ع��  .مهما تطلب األمر.

املعلومات و املسا البيانات  همة �� تقديم  التقنية وثورة املعلومات والبيانات إلنتاج مواد    �اش�ل�ال�ي  �حافة  طفرة 

البيانات  استغالل  بتيس��  كفيلة  معقدة  تقنية  ووسائل  ال�حفية  الرؤ�ة  ب�ن  تقرن  الوسائط،  متعددة  �حفية 

ع�� السبق ال�حفي، بل األمر يتعلق   �سري    التنافس ب�ن املؤسسات ال�حفية لم �عد، ناهيك عن ز�ادة  املتاحة

 . بجذب الشر�حة األك�� من الزوار وز�ادة �سبة تفاعلهم مع ا�حتوى ال�حفي املعروض ع�� املنصات االلك��ونية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
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 لدى ا�خ  لوظائف العص�ي النف��ي للتقييم ُمحوسب عر�ي الختبار القياسية ا�خصائص

 الُسليمانية  النظر�ة وفق واالنفعالية االجتماعية التعلم صعو�ات ذوي  األطفال

 " املوضو�� األدائي القياس إطار �� نيوروسيكولوجية دراسة"

Standard Characteristics of a Computerized Arabic Test for 
Neuropsychological Assessment of Brain Function in Children with Social 
and Emotional Learning Disabilities According to the Solomonian Theory 

A neuropsychological study within the framework of objective performance 
measurement 

 يوُسـف  الواحـد عبد ُسـليمان .د

مصر  - ة السويس جامعة قنا –�لية ال��بية  –دكتوراه صعو�ات التعلم   

ونائب رئيس مجلس إدارة ا�جمعية املصر�ة لصعو�ات التعلم  –أستاذ صعو�ات التعلم املساعد    

 م�خص الدراسة: 
اختبار عر�ي ُمحوسب للتقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ لدى األطفال ذوي  هدفت الدراسة ا�حالية إ�� بناء   

ال �عتمد ع�� القراءة   ،واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية �� إطار القياس األدائي املوضو��صعو�ات التعلم االجتماعية  

والتعرف    والكتابة (الورقة والقلم "التقر�ر الذا�ي")؛ بل يحتوي ع�� أ�شطة تناسب املرحلة العمر�ة ألفراد عينة الدراسة، 

القياسيةع��   (الصدق    خصائصھ  حيث  ا  –من  وت�ونت  (الثبات)،  وطفلة )  84لعينة   
ً
التعلم    طفال صعو�ات  ذوي  من 

بجمهور�ة   اإلسماعيلية  �حافظة  التا�عة  التعليمية  الكب��  التل  بإدارة  اإلبتدائية  املدارس  ببعض  واالنفعالية  االجتماعية 

بق عل��م  0.86) سنة وانحراف معياري قدره (11.24مصر العر�ية، وقد بلغ متوسط أعمارهم الزمنية (
ُ
ختبار  ا) سنة، ط

حوسب
ُ
ا� ا�خ  لوظائف  العص�ي  النف��ي  الباحث  التقييم  تطبيق  إعداد/  خالل  من  عل��م  ا�حصول  �عد  وذلك  بطار�ة  ؛ 

العامة ( القدرة العقلية  أدائية �� إطار القياس األدائي املوضو�� اشتملت ع��: اختبار  ل  11  –  9اختبارات  فاروق  سنــة) 

(م السلوكية2002و��ى  املالحظات  وقائمة  وتقن�ن/    )،  إعداد  التعلم  صعو�ات  الوهاب  لألطفال ذوي  (عبد  ) 1993�امل 

وتقن�ن/   ترجمة  التعلم  صعو�ات  لت�خيص  السريع  النيورولو��  امل�ح  الوهاب  واختبار  (عبد  ومقياس  2007�امل   ،(

الُسليمانية "صورة املرحلة   النظر�ة  االجتماعية واالنفعالية وفق  التعلم  الت�خي��ي لصعو�ات  اإلبتدائية" وهو  التقدير 

وفق   واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  لصعو�ات  الت�خيصية  التقدير  ملقاييس  العر�ية  للبطار�ة  الفرعية  املقاييس  أحد 

وا�حك    و�استخدام صدق ا�حكم�ن، واملقارنات الطرفية (التمي��ي)،،  أ)  2020(  لُسليمان عبد الواحدالنظر�ة الُسليمانية  

ا�حا��    االختبارأن    أشارت نتائج الدراسة إ��)،  ، والتجزئة النصفيةألفا لـ كرونباخ  �يبات (بطر�ق، و�حساب الث(التالزمي)

تقييم وظائف ا�خ  �� بكفاءتھ الصدق، والثبات؛ مما يجعلنا نثق ا�خصائص القياسية املتمثلة �� يتمتع بدرجة مقبولة من 

 . األطفال باملرحلة اإلبتدائيةلدى  البشري 

املفتاحية:   القياسيةال�لمات  العص�ي    ; ا�خصائص  النف��ي  ا�خ  ; التقييم  االجتماعية  وظائف  التعلم  صعو�ات   ;

 عر�ي جديد.  كطرحواالنفعالية;النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية 
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Abstract: 
           The study aimed to build a computerized Arabic test for neuropsychological assessment 
of brain functions for children with social and emotional learning difficulties according to the 
Solomonian theory, and to identify its standard characteristics in terms of (honesty - stability), 
and the sample consisted of (84) children with social and emotional learning difficulties in some 
schools. Elementary schools in Al-Tal Al-Kabeer Educational Administration of Ismailia 
Governorate in the Arab Republic of Egypt. Their average age was (11.24) years and a standard 
deviation of (0.86). They were applied to the computerized neuropsychological assessment of 
brain functions, prepared by the researcher; And that is after obtaining them through the 
application of a battery of performance tests within the framework of the objective performance 
measurement, and by using the validity of the arbitrators, and the peripheral comparisons 
(discriminatory), and the criterion (conjunctive), and by calculating the stability (by Cronbach’s 
alpha and the half-segmentation methods), the results of the study indicated that the current test 
It has an acceptable degree of standard characteristics of honesty and stability; Which makes us 
confident of its efficiency in evaluating human brain functions in children at the primary stage. 
Key Words : Standard Properties - Neuropsychological assessment - Brain functions - Social 
and Emotional Learning Disabilities According to Solimaniya Theory.  

 مقدمـة:

أنظمة حياتنا ا�ختلفة، ويستقبل و�رسل املعلومات املتعلقة   يمتلك ا�خ اإل�سا�ى القدرة ع�� أن يوجھ و�تحكم ��

 جديدة. وع�� الرغم من �ل ذلك فإننا  
ً
 يخزن و�بدع أف�ارا

ً
 يجهز ويعا�ج هذه املعلومات، وأيضا

ً
�عاملنا ا�حيط بنا، وأيضا

زلنا ال �عرف العديد من  لألسف نجهل الكث�� من املعلومات حول هذا ا�جهاز ال�جيب �� اإل�سان وهو ا�خ، كما أننا ال 

أداءها، من أجل ذلك توالت بحوث علماء األعصاب    –هذا ا�جهاز امل�جز    –املعلومات حول الوظائف ال�ى �ستطيع ا�خ  

  ��دف الكشف عن خبايا ا�خ اإل�سا�ى، و�جع ع�� ذلك ا�جهود املت�املة مع الفروع األخرى مثل علم النفس التجر��ى 

وعلم النفس البيولو��، وعلم النفس اإلرتقائى، وسعت هذه الفروع بت�املها مع �عضها البعض  وعلم النفس اإل�ليني�ى،  

والتفك��    ،Learningإ�� دراسة العالقة ب�ن ا�خ البشرى والسلوك اإل�سا�ى، وكذا دراسة املي�ان��مات املسئولة عن التعلم  

Thinking والذاكرة ،Memory،  واإلنفعاالتEmotions . 

  يمن خالل دراسة تأث�� ا�جهاز العص�  ي تفس�� السلوك البشر   ��  ي ومن هنا فإن أ�حاب اإلتجاه أو املن�� العص�

العص� ا�جهاز  أنھ يجب علينا أن ندرس  اإل�سا�ى يرون  ا�خ اإل�سا�  ي وا�خ  أن    ل�ي   يووظائف  نفهم السلوك. كما يرون 

هو    ي داخل ا�خ البشر   ي فإن فهم ما يجر   �سلوك الفرد. و�التا�تحدد    يال�   �تحدث داخل ا�خ �  يالعمليات العصبية ال� 

 ). 2019؛ وُسليمان عبد الواحد وأمل غنايم، 13ب،  2015ي (ُسليمان عبد الواحد، السبيل لفهم السلوك اإل�سا�

سا��ي من التقييم النيوروسي�ولو�� هو التوصل ا�� استنتاجات عن ا�خصائص البنو�ة والوظيفية  لغرض األ إن ا

استجابة محددة ومعرفة.وهذا ما يم�� التقييم النيوروسي�ولو�� - اال�سان من خالل تقديم سلوك الفرد �� موقف مث��  خ �

اإل النيورولو��  بھ  يقوم  الذي  التقليدي  السلو�ي  التقو�م  عن  املعاصر  الطبيعية  ي�لين بمعناه  املالحظة  خالل  من  �ي 

 ومقاييس التقدير,والتقييم  
ً
موضوعية  نيوروسي�ولوجية    ع�� اختبارات  النيوروسي�ولو�� ا�حديث ي�اد �عتمد اعتماد �ليا
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، 2010(لويس مليكة،    مقننة تقدم ف��ا من��ات محددة �� ظروف مضبوظة الستثارة استجابات سلوكية نوعية محددة

 ). 23ص.

أ من وسائل  أك��  آمنة بصورة  النيوروسي�ولوجية وسيلة  االختبارات  عد 
ُ
لتحديد  و� أداة مهمة  خرى عديدة، ف�ى 

التلف امل�� بصورة فعالة. ونتيجة لذلك �ستخدم االختبارات النيوروسي�ولوجية بصورة واسعة �� بحوث وتجارب علم  

 ).283ص.، أ 2017، دعبد الواح(ُسليمان النفس العص�ى املعر�� واإل�ليني�ى والطب النف��ى 

او  علم  مجال   �� املشتغلون  الباحثون  العص�ي  �و��  الفسيولو��   ،Neuropsychologyلنفس  النفس  وعلم 

Psychophysiology  ،اهتمت الكث�� من البحوث العلمية باإلجابة  و   أهمية كب��ة للمبادئ والكيفية ال�ي �عمل ��ا ا�خ

 أهتم باإلجابة عن هذا السؤال الباحثون املشتغلون �� مجال عل 
ً
م النفس  عن سؤال محدد هو "كيف �عمل ا�خ؟" وحديثا

املعر��   النيورولوجية    .Cognitive Neuropsychologyالعص�ي  باملتغ��ات  املتعلقة  الدراسات  تلقى  ثم  ومن 

العق��   ب�ن الباحث�ن والدارس�ن ملا لها من أثر بالغ �� األداء 
ً
(العصبية)، والفسيولوجية �� وقتنا ا�حاضر صدى واسعا

تعلقة بوظائف ا�خ وعملياتھ الصدارة ف��ا، فقد عكف الكث�� من الباحث�ن  املعر�� العام لإل�سان، وتحتل الدراسات امل

والدارس�ن ع�� س�� أغوار هذا العضو العص�ي خاصة فيما يتعلق بأهم الوظائف ال�ي يؤد��ا ونمطھ وطر�قتھ �� معا�جتھ  

 . )244 - 243ص. ،ب 2019، دالواحعبد  ُسليمان (مستواه للمعلومات ال�ي ترد إليھ ومختلف العمليات ال�ي تحدث ع��  

البشرى   ا�خ  تلتقي    Brainوُيعد  واملعرفة  العلم  فروع  جميع  فإن  ثم  ومن  �لھ  الوجود   �� دينامية  منظومة  أعقد 

وتتفاعل �� �سق بنائي وظيفي من خالل ا�خ البشرى من أجل التغي�� االرتقائي للواقع ليتغ�� و�تطور و�ر�� ا�خ البشرى ��  

 . )120ص.، 2006للواقع من أجل تحقيق السعادة والرفاهية والتنمية البشر�ة (عبد الوهاب �امل، مجرى �غي��ه 

عد ظاهرة صعو�ات التعلم إحدى الظواهر التعليمية املقلقة  وع�� جانب آخر؛  
ُ
وال�ي احتلت موقًعا هاًما وأصبحت  �

راد الذين �عانون م��ا �� جميع مراحل ا�حياة، كما  ، نظًرا ل��ايد أعداد األفمالوفة لدى جميع املشتغل�ن بال��بية ا�خاصة

، 2013،  ُسليمان عبدالواحد(  تمثل منطقة قلق �� ا�ح�� النف��ي للمتعلم ت��اكم حولها املشكالت االجتماعية واالنفعالية

التعلم فإن صعو�ات    ؛تؤثر ع�� ا�جانب األ�ادي�ي للفرد)؛ وملا �انت الصعو�ات النوعية للتعلم (النمائية واأل�اديمية) 14

االجتماعية واالنفعالية �ستمد أهمي��ا من تأث��ها الكب�� ع�� معظم املواقف ا�حياتية للفرد، ومن هذا املنطلق فإنھ قد 

 إن من خصائص  بتلك الصعو�ات  حان الوقت اآلن أن ��تم  
ُ

وعدم عزلها عن صعو�ات التعلم النمائية واأل�اديمية، حيث

  �� بدورها  املؤثرة  االنفعالية  أو  االجتماعية  ا�جوانب  من  أك��  أو  جانب   �� قصور  وجود  التعلم  صعو�ات  ذوي  األفراد 

 ). 115 ص. ب، 2011، ُسليمان عبدالواحدالتحصيل (

 Learningهام؛ أال وهو: هل نحن بحاجة إ�� نظر�ة جديدة �� مجال صعو�ات التعلم  ومن هنا يمكننا طرح سؤال  

Disabilities (LD)    للبحث عن بديل    إذنع�� الصعيد العر�ي أم بوسعنا اإلكتفاء بما ب�ن أيدينا من نظر�ات. فال ضرورة

عرفية �جال صعو�ات التعلم بالعالم  سؤال مشروع، ومشروعيتھ هذه اكتس��ا �سبب �جز �امن �� ُصلب املنظومة امل  لها؟

العر�ي وفق االتجاهات املعاصرة، هذا ال�جز الذي تج�� أيما تحّل �� عدم تمك��ا من ا�خروج من حالة الر�ود املعر�� ال�ي  

� إست��اد  أوصل��ا إليھ وأوقع��ا �� مستنقعھ اعتماد البلدان النامية أو دول العالم الثالث، بما ف��ا بلدان عاملنا العر�ي ع�

العلم من الغرب، فصار العلم �ستورد كما �ستورد السلع اإلس��الكية، مما يجعلنا نصف العالقة ب�ن علم نفس/ صعو�ات  

ا�حا��   الوضع  مع  تماًما  يتفق  وصف  وهو  والتصدير،  اإلست��اد  عالقة  بأ��ا  الغرب،   �� و�ينھ  العر�ي،  عاملنا   �� التعلم 
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ا الغرب هو الذي ُيصدر العلم ومجتمعاتنا العر�ية �� ال�ي �ستورد. مما �ش�� إ�� وضعية  �جتمعات عاملنا العر�ي، فدائًم 

 التبعّية للغرب علمًيا. 

و�الرغم من هذه الصورة القاتمة لوضعية علم نفس/ صعو�ات التعلم بالعالم العر�ي، جاءت هذه ا�حاولة العر�ية  

صع ا�ستيمولوجية  ت�امل  أجل  من  والتفس��ية  من التنظ��ية  العديد  ضوء   �� بناؤها  وتم  حيكت  حيث  التعلم؛  و�ات 

 Social and Emotionalا�ح�ات والقيود ا�جوهر�ة ال�ي يمكن أن تكمن خلف صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية

Learning Disabilities (SELD)   وجينية و�يولوجية  ونيوروسي�وفسيولوجية،  معرفية،  محددات:  من  ف��ا    بما 

ا�حالية   نظر�تنا  إ��  النظر  يمكن  هنا  ومن  وانفعالية.  االجتماعية    –واجتماعية،  التعلم  لصعو�ات  الُسليمانية  النظر�ة 

ومت�املة  –واالنفعالية   بينية  تخصصات  تقاطعات  ضوء  جديدة    ؛��  علمية  حقيقة  إ��  النظر�ة  هذه   �� توصلنا  حيث 

أصل قائم بذاتة وصعو�ة نوعية أو خاصة �� التعلم وليست َعَرض    مؤداها "أن صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية

ا�حقيقة   هذه  أن  ورأينا  وا�چينومي".  العصبيواملعر��  أساسها  لها  التعلم،  لصعو�ات  مصاحبة  مش�لة  أو  للصعو�ة 

 �ستوجب طرح نظر�ة جديدة �� مجال صعو�ات التعلم عر�ًيا. 

ع  أخرى؛ومن ناحية  
ُ
   د�

ُ
هات ا�حديثة لقياس الُقدرات    Computerized Testingحوسبة  االختبارات ا� من التوجُّ

ختلفة
ُ
ھ ُم اآل��  . و�تم تقديم االختبار غالًبا عن طر�ق ا�حاسبالعقلّية وا�جوانب التحصيلّية ا�

ّ
 حوسب.  ؛ لذا يوصف بأن

 و 
ُ
التقو�م، سواء �� قياس القياس و حوسبة وذاع صيُ��ا �� مجاالت ُمختلفة من  لقد انتشرت اآلن االختبارات ا�

تَعّددة أو �� اختبارات ال��خيص امل�ي وغ��ها. ولقد أدركت  العصبية  الُقدرات  
ُ
املعرفّية أو �� تقو�م ا�جوانب التحصيلّية امل

ّية إ��  كث�ٌ� من املؤّسسات ال��بوّ�ة العاملّية أهمّية هذا االتجاه؛ مما دفعها إ�� تحو�ِل عديٍد من اختبارا��ا من الصورة الورق

 
ُ
،  نور الدين وغ��ها من االختبارات. (أم�ن    ،(GRE)واختبار   ،(SAT)  رواختبا  ،(TOEFL)حوسبة، مثل اختبار  الصورة ا�

 حيث إن الستخدام ا  )؛240،  2002
ُ
العديد من املم��ات م��ا: التحكم �� الوقت املستغرق �� اإلستجابة  حوسبة  الختبارات ا�

ع�� �ل مفردة من مفردات االختبار، والتحكم �� ديناميكية عرض املث�� ع�� شاشة الكمبيوتر "ا�حاسب اآل��"، وا�حافظة  

إ إضافة  وا�جهد،  الوقت  وتوف��  االختبار  ت�حيح   �� والدقة  لالختبار،  التطبيث  معيار�ة  دافعية  ع��  ز�ادة  إم�انية   ��

 224، ص.2017املفحوص�ن عند تطبيق االختبار بوسيلة غ�� تقليدية (مختار الكيال وأم�ن نور الدين وميسون الظنحا�ي،  

بناء وتصميماختبار عر�ي ُمحوسب للتقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ لدى األطفال ذوي صعو�ات  لذا، فإن  )؛  225  –

�� إطار القياس    -أال و�� النظر�ة الُسليمانية صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية  -ة جديدةالتعلم وفق نظر�ة عر�ي

ال �عتمد ع�� القراءة والكتابة (الورقة والقلم "التقر�ر الذا�ي")؛ بل يحتوي ع�� أ�شطة تناسب املرحلة  ،األدائي املوضو��

ُمشكالت االختبارات ال�ي يتُم إعداُدها  لتغلب ع�� لوماتية ا�حا��؛ لُ�عد ضرورة حتمية �� عصر املعالعمر�ة لهؤالء األطفال 

تقليدّية  بصورٍة  الذا�ي")  وتقديُمها  "التقر�ر  والقلم  بموضوع    الذياألمر  .  (الورقة  االهتمام  إ��  األدائي  دفعنا  القياس 

إذ أنھ ��املوضو�� لوظائف ا�خ البشري  حد ذاتھ يمثل موضوًعا خصًبا ومن موضوعات االهتمام ا�حديثة واملعاصرة    ؛ 

وهذا    األطفال باملرحلة االبتدائية �سبًيا ع�� املستو��ن النظرى والتطبيقى �� الدراسات والبحوث العر�ية وخصوًصا لدى  

 . ما حدا بالباحث إ�� إجراء الدراسة ا�حالية

 مش�لة الدراسة:

ستقرئ للدراسات وا
ُ
ت امل  ُيمكنھ ُمالحظة اآل�ي:  بالتقييم النيوروسي�ولو��لبحوث ال�ي اهتمَّ
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درة الدراسات ال�ي   .1
ُ
�ستند إ�� القياس األدائي املوضو�� �� قياس وظائف ا�خ البشري (أنماط معا�جة املعلومات  ن

للمخ) الكرو��ن  ��  بالنصف�ن  تَعّددة 
ُ
امل الوسائط  وعناصر  اآل��  ا�حاسب  توظيف  يحظ  فلم    النيوروسي�ولو�� جال  ا�، 

 .  �� هذا ا�جال باهتمام كب�� من الباحث�ن 

، وال�ي من  (الورقة والقلم "التقر�ر الذا�ي")  ك��ة ُمشكالت االختبارات ال�ي يتم إعدادها وتقديمها بصورة تقليدية .2

 
ُ
ب عل��ا باستخدام مزايا االختبارات ا�

ُّ
ْمكن التغل

ُ
 حوسبة.  امل

ر عن ذوي صعو�ات التعلم إنَّ الكشف   .3
ّ

بِك
ُ
ُ�ساعد �� عملّية    االجتماعية واالنفعالية كصعو�ة نوعية مستقلة   امل

ستوى الصعو�ة وشد��ا، و�م�انّية  
ُ
رة ح�ى    التخفيف من حد��ا التحديد الدقيق مل

ّ
وتصميم ال��امج املناسبة لهم �� سن ُمبك

ش�لة
ُ
 .  �� سنوات الحقة ال تتفاقم امل

الت  انتشار  .4 واالنفعالية  علم  صعو�ات  املدارس    املتعلم�نب�ن  االجتماعية  دراسة  ��  توصلت  ما  وفق  االبتدائية 

 . ب) 2021ُسليمان عبد الواحد (

وظائف ا�خ البشري (أنماط  ومن ثم تمثلت مش�لة الدراسة ا�حالية با�حاجة إ�� وجود أداة قياس دقيقة لقياس 

أطفال املرحلة اإلبتدائيةذوي صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية  لدى  معا�جة املعلومات بالنصف�ن الكرو��ن للمخ)  

الُسليمانية النظر�ة  التنمية  وفق  وتحقيق  العالم  ع��  لالنفتاح  أساسًيا  مدخًل  بإعتبارها  القياس  عملية  ومعاي��  تتفق   ،

لتقييم النف��ي العص�ي لوظائف  اختبار عر�ي ُمحوسب لوهذا ما دفع الباحث ا�حا�� للعمل ع�� بناء . الشاملة واملستدامة

  ا�خ لدى األطفال ذوي صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية �� إطار القياس األدائي املوضو�� 

 ذات كفاءة. قياسيةبحيث تتوفر لھ خصائص 

 : السؤال�ن التالي�نمحاولة اإلجابة عن  مما سبق يمكن تحديد مش�لة الدراسة ا�حالية �� 

حوسبما �� دالالت صدق  .1
ُ
 املصر�ة؟ بالبيئة  اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

حوسبما �� دالالت ثبات   .2
ُ
 املصر�ة؟ بالبيئة  اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

 أهداف الدراسـة:

بناء   إ��  ا�حالية  الدراسة  األطفال ذوي  ��دف  العص�ي لوظائف ا�خ لدى  النف��ي  للتقييم  اختبار عر�ي ُمحوسب 

املوضو��، األدائي  القياس  إطار   �� الُسليمانية  النظر�ة  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  ع��    صعو�ات  والتعرف 

 . بات)الث –من حيث (الصدق   خصائصھ القياسية

 أهمية الدراسـة: 

النظر�ة   ا�حالية �� جانب�ن؛ األول نظري، والثا�ي تطبيقي، فمن حيث األهمية  الدراسة  موضوع  فإنت��ز أهمية 

 التقييم النيوروسي�ولو�� �� مصر والوطن العر�ى لم ينل �عد ما �ستحقھ من االهتمام من جانب علماء النفس العرب

معظمھ ع�� الفئات اال�لينيكية وخاصة "الصرع"، كما لم تنل موضوعات علم النفس العص�ى    حيث اقتصر اهتمامهم ��،

؛ وصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ع�� وجھ ا�خصوص  
ً
والفسيولو�� والبيولو�� وعالق��ا بصعو�ات التعلم عامة

والفسيول النيوروسي�ولوجية  للدراسات  تجاهل  فهناك  االهتمام،  من  �ستحق  باألداء  ما  املتعلقة  والبيولوجية  وجية 

املعلومات.   بمعا�جة  املتعلق  و�خاصة  واالنفعالية   االجتماعية  التعلم  صعو�ات  لذوى  هنا  النيوروسي�ولو��  �انت  ومن 
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ا�حالية  إجراء    إ��حاجة ماسة  ا� لقياس  ال�ي  الدراسة  باملوضوعية،  أداة قياس تتصف  إ��  التوصل   �� أن �ساهم  يتوقع 

للمخ)    وظائفلقياس   الكرو��ن  بالنصف�ن  املعلومات  معا�جة  (أنماط  البشري  اإلبتدائيةذوي  لدى  ا�خ  املرحلة  أطفال 

الُسليمانية النظر�ة  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  هذا  صعو�ات  فإن  التطبيقية  األهمية  حيث  من  أما    االختبار . 

ة تجر�بية تختلف �� بنا��ا عن استبيانات التقر�ر الذا�ي  وسيل فهو  سُيصبح لھ قيمة تر�و�ة خاصة، إذ سي�ون أداة قياس  

وال�ي    -ال�ي سبق وأن وضعها �عض الباحث�ن لقياس معا�جة املعلومات بالنصف�ن الكرو��ن للمخألنماط معا�جة املعلومات   

وال�ي    - تعلم والتفك��ألنماط ال  -,.Torrance et alمن أشهرها وأك��ها استخداًما من قبل الباحث�ن مقياس تورا�س وزمالئھ  

وما توصلوا إليھ من    �� ضوء املعلومات املتوفرة عن ال��كيب التشر��� للمخ وكيفية معا�جتھ للمعلوماتصممها العلماء  

الطبية الطرق  طر�ق  عن  الكرو��ن  النصف�ن  كال  بوظائف  السلوكية  معرفة  السريع  و   . والتجارب  العرض  طر�قة  �عت�� 

الة �� التعامل مع    للمث��ات البصر�ة �� جان�يّ  ا�جال البصري من طرق دراسة أنماط معا�جة املعلومات للمخ اإل�سا�ي الفعَّ

األفراد العادي�ن وذوي صعو�ات التعلم إضافة إ�� أ��ا ليست وسيلة طبية و�التا�� يمكن استخدامها �� مجال علم النفس  

 العص�ي املعر�� وصعو�ات التعلم. 

  مصط�حات الدراسـة:

 : Standard Propertiesا�خصائص القياسية .1

ُيقصد با�خصائص القياسية ألداة القياس �� الدراسة ا�حالية تلك ا�خصائص السي�وم��ية الضرور�ة واملتعلقة  

  بالصدق والثبات واال�ساق الداخ��، وال�ى يتم حسا��ا �عد تجر�ب األداة ع�� عينة ممثلة للمجتمع األص�� لعينة الدراسة 

الواحد،  (ُسليمان   ا�خصائص.  ب)  2020عبد  لهذه  مناسبة  بيانات  توافر  مدى  ع��  األداة  كفاءة  و�عتمد  و�شتمل  . 

 : ي��ا�خصائص القياسية �� الدراسة ا�حالية ع�� ما 

 : Validityالصدق   .أ

قياس ما وضع لقياسھ. وُيعد الصدق أهم    قياس. أو يقصد بھ صالحية االختبار ��لُيقصد بھ أن يقيس االختبار ما وضع ل

 2008خطاب،  ع�� ماهر  ا�خصائص السي�وم��ية لالختبار. فكيف يمكن الوثوق �� نتائج اختبار ال يقيس ما يد�� قياسھ ( 

 ). 538 ص.، 

 الدراسة ا�حالية ع�� استخدام طرق الصدق التالية:   �� انوسوف يقتصر الباحث 

م�ن •
ّ

م�ن املتخصص�ن وا�خ��اء ��    و�قصد بھ  :Trustees Validityصدق ا�حك
ّ

عرض األداة ع�� عدد من ا�حك

وضعت لقياسھ فإن الباحث �ستطيع االعتماد    الذيتقيسھ األداة، فإذا قالوا ان هذه االداة تقيس السلوك    الذيا�جال  

 . )264 ص. ،2017أبوعواد،فر�ال العب��ي و محمد  نوفل و محمد عباس و محمد (ع�� حكمهم 

و�قصد   :Discriminatory Validity (Peripheral Comparisons)لصدق التمي��ي (املقارنات الطرفية)  ا •

االختبار    �� األطراف  مقارنة  األول  بأسلو��ن:  يتم  أن  و�مكن  يقيسها.  ال�ي  القدرة  ب�ن طر��  التمي��  ع��  االختبار  بھ قدرة 

 ). 339 ص. ،2004أبو هاشم، السيد : مقارنة األطراف �� االختبار فقط (والثا�ي ا�خار��،وا�حك  
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و�قصد بھ مدى االرتباط ب�ن أداء مجموعة من األفراد ��    :Concurrent Validity(ا�حك)   الصدق التالزمى  •

(ع� قياسھ  االختبار  يد��  ما  يقيس  صدقھ  ثبت  مستقل  خار��  محك  ع��  الراهن  وأدا��م  مع�ن  خطاب   �اختبار    ماهر 

 . )285ص.، 2002،

 : Reliabilityالثبات  . ب

عيد تطبيق االختبار ع�� ن
ُ
فس ا�جموعة من األفراد، وهذا �ع�ى  هو ضمان ا�حصول ع�� نفس النتائج تقر�ًبا إذا أ

قلة تأث�� عوامل الصدفة أو العشوائية ع�� نتائج االختبار، ومن هذا يمكن أن �ستنتج قوة العالقة القو�ة ب�ن وحدات  

 ). 293، 2004أبو هاشم، السيد االختبار واألداء ا�حقيقى للفرد، ووا�ح أن هذا األداء إنما هو دالة القدرة أو ا�خاصية (

 �قت�ن �حساب الثبات؛ هما: الدراسة ا�حالية ع�� استخدام طر  �وف يقتصر الباحث �وس

الك�� ألداة    :Alpha Cronbach Methodألفا كرونباخطر�قة   • وال�ي يتم عن طر�قها حساب معامل الثبات 

الك� ال�ى تؤدى إ�� خفض او رفع معامل الثبات  التعرف ع�� العبارات أو املفردات  ألداة القياس عند    �القياس، وكذلك 

 . )518 ص.، 2011، عزت عبد ا�حميد(غيا��ا حالة  �ألداة القياس � �حذفها وحساب معامل ألفا الك� 

يتم ف��ا تطبيق االختبار مرة واحدة ع�� عينة من االفراد،  : وال�ي  Split-half Methodطر�قة التجزئة النصفية   •

قّسم مفردات االختبار إ�� نصف�ن متساو��ن، أحدهما يمثل املفردات الفردية باعتباره النصف األول لالختبار، واآلخر  
ُ
ثم ت

الثا النصف  باعتباره  الزوجية  املفردات  من  يمثل  االول  النصف  ع��  فرد  �ل  درجات  مجموع  يحسب  ثم   ، لالختبار  �ي 

االختبار، ومجموع درجاتھ ع�� النصف الثا�ي من االختبار؛ ثم يتم حساب معامل االرتباط ب�ن درجات األفراد ع�� نصفي  

الختبار)؛ ثم يتلو ذلك االختبار، حيث إن معامل االرتباط الناتج �� هذه ا�حالة  �ع�� عن معامل الثبات النصفي (نصف ا

�ي يتم من خاللها حساب ثبات االختبار    Spearman- Brownبراون    –استخدام معادلة ت�حيح طول االختبار لسب��مان  

 ). 178،ص. 2008ك�ل (ع�� ماهر خطاب، 

 : Brainا�خ .2

مدهش يوجد داخل    بناء عص�ي (املادة الرمادية واملادة البيضاء) راٍق   ھ) بأن19،  1995(�عرفھ عبد الوهاب �امل   

عظمية تحميھ �� ا�جمجمة ومن الناحية النفسية فإن ا�خ هو عضو حضاري ثقا�� وهو عضو النشاط النف��ي وهو    ةعلب

 لنوع ومقدار ومستوى تنظيم املعلومات ال�ي يتعرض لها ا�خ من خالل التعلم، و 
ً
تتب�ن مخرجات التعلم  الذي يتعلم طبقا

 وظائف ا�خ االجتماعية. و –وظائف ا�خ السي�وحركية  –وظائف ا�خ االنفعالية  –وظائف ا�خ املعرفية : ال�ي تتمثل ��

 :Brain functionsوظائف ا�خ  .3

�ل ما يمكن أن يتم أو ينتج عن �شاط ال��مجيات ا�خية ال�ى يتم إدخالها بالتعلم �� �عدي الزمان وامل�ان من وظائف    ��

 فقط (عبد  
ً
 بيولوجيا

ً
معرفية، وسي�وحركية، وانفعالية، واجتماعية باعتبار أن ا�خ هو عضو ثقا�� حضارى وليس عضوا

 . )433، ص. 2005الوهاب �امل و�وسف شل�ى، 

الُسليمانيةصع .4 النظر�ة  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم   Social and Emotionalو�ات 

LearningDisabilities According to Solimaniya Theory :  

  أ، ب، ج، هـ، و، ح   2020؛  147،  ج  2019؛  117،  ب،  347أ،    2011؛  120؛ ب،  345أ،    2010(  ُسليمان عبد الواحد �ش��  

إ�� أنھ "مصط�ح �ش�� إ�� مجموعة من األفراد ذوي ذ�اء متوسط أو فوق املتوسط، وال يتفاعلون ع�� نحو    ، أ، ب)2021
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األدوار واملواقف    �� أقرا��م  يختارهم  من  آخر  واملعلم�ن، وهم  األقران  من   
ً

تقبال أقل  اآلخر�ن وهم  مع  موجب  أو  مقبول 

ف أوقات  وقضاء  الوحدة  إ��  و�ميلون  ا�جماعية,  ت�ون  التفاعلية  أن  إ��  وتفاعال��م  أ�شط��م  وتتجھ  بمفردهم,  راغهم 

مضطر�ة، كما أن التعب��ات ال�ي تصدر ع��م ت�ون حادة وتحمل �� طيا��ا العدوان ال�امن والقلق والقيام بأفعال ال م��ر  

جع صعو�ات التعلم  لها، ور�ما ترجع صعو�ات �علمهم إ�� وجود خلل وظيفي أو تأخر �� نمو ا�جهاز العص�ي املركزي، وال تر 

 �� ا�حرمان أو  
ً

ألسباب خارجية، وال ترجع إ�� اإلعاقات ا�حسية أو البدنية، وال لظروف ا�حرمان أو القصور البيئي متمثال

أو   ا�حادة،  األسر�ة  املشكالت  إ��  الصعو�ة  ترجع  ال  كما  للتعلم،  الفرصة  نقص  أو  االقتصادي،  أو  الثقا��،  القصور 

 .الشديدة"لالضطرابات االنفعالية  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :  وظائف ا�خ البشرى ب�ن التجنيب والت�امل •

، و�ن �ان بروس  Neuropsychology�عد مفهوم علم النفس العص�ى  
ً
 �سبيا

ً
يرى   Bruceمن املفاهيم ا�حديثة

أوسلر   يد  ع��  مرة  ألول  ظهر  هب  Oslerأنھ  استخدمھ  ثم   ،Hebb    نظر�ة السلوك:  "تنظيم  املعنون  كتابھ   ��

إ�� 1947نيوروسي�ولوجية" عام   أنھ استخدمھ لإلشارة  للمفهوم إال   
ً
 محددا

ً
أن هب لم يضع �عر�فا الرغم من  م. وع�� 

 Physiologicalوعلماء النفس الفسيولوجي�ن    Neurologistsالدراسة ال�ي تتضمن اهتمامات �ل من علماء األعصاب  

Psychologists  . 
�� أ�سط �عر�فاتھ هو "العلم الذي يتناول العالقة ب�ن ا�خ البشرى    Neuropsychologyوعلم النفس العص�ى  

)؛ و�ستمد هذه الدراسة العلمية معلوما��ا من  22، ص.2016والسلوك اإل�سا�ى بالبحث والدرس" (سامي عبد القوي،  

التشر�ح   البينية األخرى كعلم  التخصصات  ا�حياة "البيولو��"    ،Anatomyالعديد من  وعلم األدو�ة    ،Biologyوعلوم 

Pharmacology"��وعلم وظائف االعضاء "الفسيولو ،Physiology  ،84ز، ص. 2020(ُسليمان عبد الواحد.( 

إن التعلم والتدر�ب هما األساس العل�ى املوضو�� �� بناء و�شكيل وتحو�ل النظم غ�� النوعية (ا�خاليا العصبية  

حركية (عبد الوهاب    –خ ا�ختلفة) با�خ إ�� أبنية أو نظم نوعية تؤدى وظائف ا�خ: املعرفية، االنفعالية، والنفس  بأجزاء ا�

 ).25، ص.2018�امل، 

النفسية   الوظائف  من  كث��   ��  
ً
بارزا  

ً
دورا يؤدى  حيث  أهمية،  وأك��ها  العص�ي  ا�جهاز  أجزاء  أك��  ا�خ  ويعد 

م  �� البحث  ف��تبط  وخاصة  والفسيولوجية،  املركزي  العص�ي  با�جهاز   
ً
مباشرا  

ً
ارتباطا املعلومات  معا�جة  أنماط  جال 

 ). 16، ص.2007بالنصف�ن الكرو��ن با�خ (سليمان عبد الواحد، 

 �سميان النصف
ً
 يقسم ا�خ إ�� نصف�ن متماثل�ن تقر�با

ً
 عميقا

ً
ن الكرو�ان  افإذا نظرنا إ�� ا�خ من أع�� نري شرخا

Hemispheres،    تقسيم الفصوص    ا�خ   نصفيو�مكن  رئيسية �س�ي  أقسام  أر�عة  ليست    Lobesإ��  الفصوص  وهذه 

وحدات متمايزة ولك��ا مناطق �شر�حية يختص �ل م��ا بوظائف محددة ولك��ا متفاعلة ومت�املة (ُسليمان عبد الواحد  

 ). 478، ص.2017وأمل غنايم، 

 ن الكرو��ن بالش�ل التا��: و�مكن توضيح فصوص ا�خ األر�عة امل�ونة للنصف� 
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 . (Weinberger., Elvevåg., & Giedd., 2005)ا�خ األر�عة   ): فصوص1ش�ل ( 

 

 
ً
  ) أن هناك2007يرى ُسليمان عبد الواحد (نتائج الدراسات املتعلقة بوظائف النصف�ن الكرو��ن با�خ  إ��واستنادا

النفس   املعر��    العص�ى والفسيولو��اتفاق ب�ن نتائج البحوث ا�حديثة �� علم  وال�ي �ش��  –ونتائج بحوث علم النفس 

علومات  املكرو��ن وال تكمن فقط �� نوع أو مضمون  �خ الا جميعها إ�� الفروق األساسية �� طر�قة عمل �ل من نصفي  

  الكروى   لنصفيختص ااملقدمة و إنما تمتد لتشمل اختالفات �� أنماط معا�جة وتجه�� هذه املعلومات املقدمة حيث  

الاأل�سر   املعلومات  بمعا�جة  والسببيةتحليليةواللفظللمخ  الكروي    �� ح�ن يختص،  يةواملنطقيةوالر�اضياتية  النصف 

 املصورة واملركبة.  و غ�� اللفظية و �خيالية يةواواالنفعالية واإلبداع يةا�حدس  للمخ بمعا�جة املعلوماتمن األي

الطر�ق إ�� فكرة السيطرة    نصفيو�� هذا اإلطار تمكن العلماء من دراسة �ل من   ا�خ �ش�ل مستقل، مما مهد 

ا�خ ��    نصفي  ك إم�انية وجود نمطية �� سيطرة ا�خ وظائف مختلفة وأن هنال  نصفي ا�خية وأق��اح أن ل�ل نصف من  

اإل�سا�ي السلوك  وع��  املعلومات  السيطرة  معا�جة  مفهوم  ويستخدم   ،Dominance    ب�ن العمل  تقسيم  عن  للتعب�� 

 النصف�ن الكرو��ن. 

الدراسات  قائمة بوظائف النصف�ن الكرو��ن بناء ع�� نتائج  ب)    2017و�� هذا الصدد قدم ُسليمان عبد الواحد (

 :يمكن ت�خيصها �� ا�جدول التا��ا�جال  هذا السابقة ��
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 وظائف النصف�ن الكرو��ن للمخ  ):1جدول ( 

 وظائف النصف الكروي األ�سر للمخ وظائف النصف الكروي األيمن للمخ 

1-  التعامل مع عدة أشياء �� وقت واحد.  

 (املعا�جة امل��امنة للمعلومات)

1- التعامل مع ��يء واحد �� وقت واحد. (املعا�جة املتتا�عة   

 للمعلومات)

2- -2 يتعامل مع الصور وا�خيال.   يتعامل مع األلفاظ والرموز التجر�دية.  

3- -3 يحب العشوائية وا�حر�ة.   يحب ال��تيب والنظام 

4- -4 طر�قة التفك�� �لية وشاملة.  وتفصيلية.طر�قة التفك�� تحليلية    

5- -5 �عا�ج املعلومات ���يء من ا�حدس.    �عا�ج املعلومات �ش�ل منطقي.  

6-  لألف�ار أثناء القراءة. 
ً
 ومولدا

ً
-6 ي�ون إبداعيا  ي�ون متفحص ومحلل وناقد أثناء القراءة. 

7- -7 يقرأ ليعرف الفكرة األساسية �� املوضوع.    يقرأ ألن التفاصيل مهمة لھ. 

8- املعلومات الش�لية والتخيلية. �عا�ج    8-  �عا�ج املعلومات الرقمية والر�اضياتية. 

9- -9 يحب اإلقدام �سرعة واإلندفاع.    يحب التخطيط وال��وى.  

10- -10 استنتا��.    استقرائي.  

11- -11 يتعامل مع الفراغ ثال�ي األ�عاد.    يتعامل مع الزمن.  

12- -12 يتعامل مع التخيل واالخ��اع.    يتعامل مع ا�حقائق والواقع.  

13- -13 يتذكر األش�ال والصور �ش�ل أك��.    يتذكر األسماء واأللفاظ �ش�ل أك��.  

 

و�رتبط هذا ا�حك بفكرة النمط املسيطر �� معا�جة املعلومات بالنصف�ن الكرو��ن للمخ (السيطرة ا�خية)، وال�ى  

 (املت�امل) �� العمليات العقلية ا�خاصة  يقصد ��ا  
ً
"استخدام أحد النصف�ن الكرو��ن للمخ (األيمن أو األ�سر) أو �ل��ما معا

�� معا�جة املعلومات هما النمط األيمن والنمط  ان  و�ناء ع�� ذلك يوجد لدينا نمطان شائع  ".بمعا�جة وتجه�� املعلومات

 مت�امل.  إنھاأل�سر، و�� حالة عدم سيطرة أي من النصف�ن الكرو��ن لدى الفرد يقال  

  كما أن معظم التعر�فات ا�خاصة بصعو�ات التعلم تف��ض وجود اضطراب وظيفي �� ا�جهاز العص�ي املركزي لدى 

 لدى هؤالء األفراد. كما أن تلك التعر�فات    ذوي العديد من األفراد  
ً
 وا�حا

ً
صعو�ات التعلم، و�ناًء ع�� ذلك يظهر تباعدا

 تف��ض وجود قصور �� واحدة أو أك�� من قدرات التعلم �� القيام بوظائفها. 

د ذوى صعو�ات التعلم إ�� وجود  و�� هذا الصدد أشارت نتائج العديد من الدراسات والبحوث ال�ي أجر�ت ع�� األفرا

عالقة ب�ن صعو�ات التعلم لد��م ووظائف النصف�ن الكرو��ن للمخ وأن السبب وراء ظهور هذه الصعو�ات ر�ما يرجع إ�� 

 .Shannon & Rice,P)سيطرة النمط األيمن �� معا�جة املعلومات (نصف ا�خ األيمن) لد��م وم��ا دراسات: شانون وريس  

(  ،(Morrison, 1989)ومورسن    ،(Obrzut & Boliek, P.1986)و�وليك  وأبرزت    ، (1982 غنية  ) 2002وهو�دا 

ب) إ��   2021أ، ب، ج، هـ، و، ح؛    2020، وُسليمان عبد الواحد ((Cox, 2007))، �وكس  2005وُسليمان عبد الواحد (

واأل�شطة األساليب  أن  ح�ن   �� التعلم؛  صعو�ات  لذوي  األيمن  ا�خ  نصف  وظائف  التدريس    سيطرة  وطرق  التعليمية 

ا�خ األ�سر) مما يجعل حجرة   املعلومات (نصف  �� معا�جة  األ�سر  النمط  ا�حالية �عتمد ع��  املدارس   �� املستخدمة 

معا�جة    �� اآلخر  دون  ا�خ  من  نصف  وظائف  أداءه  ع��  �سيطر  الذي  للمتعلم  بالنسبة  و�حباط  فشل  م�ان  الدراسة 

 عو�ات التعلم.املعلومات ومن هنا تنشأ لديھ ص 
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 . كطرح عر�ي جديد: واالنفعالية.إطاللة ع�� النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية  ●

ملا �ان الفرع تصور األصل كما يقولون �� الفقھ، واألدب العل�ي، فما نتا�� العل�ي هذا إال فرع من تصوري، ومن هنا  

 هذا النتاج العل�ي و�ناؤه.يأ�ي النقص. كما يأ�ي النقص �� طبيعة محتوى 

فما النظر�ات إال إطار مفاهي�ي لقضايا، وأف�ار وتصورات، وفرضيات تدور حول فهم ظاهرة من الظواهر أو قضية  

من القضايا، تحاول أن تجد لها م�حب، �علق عليھ ما تقدم �� إطار فكري وعل�ي لھ فطرة ونح��ة وجبلة تفرق بھ عن غ��ه  

والفطائر   التوجهات  العل�ي من  النتاج  هذا  �ان  وملا  بالر�ب.  النظر�ات  أهم مصاب  والتجمع، وذاك واحدة من  والنحائز 

أال و�� صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية كصعو�ة نوعية مستقلة    -�عرض لنظر�ة جديدة �� مجال صعو�ات التعلم

خلة الصناعة البشر�ة، و�� خلة أقل ما توصف    فذاك أفرى الفرى من ر�ب واه��ازات، ناهيك عن أنك لو أضفت ملا تقدم  –

 ). 145ص.، ج 2019، ُسليمان عبد الواحدبھ أ��ا �عا�ي من القصور والنقص والعوار (

و�ذا �انت ا�حقيقة العلمية يمثلها أداة االستفهام ما أو ماذا؟، فإن النظر�ة يمثلها أداة االستفهام كيف؟، ونحن ��  

أي أننا �� نظر�تنا ا�حالية نبحث عن األ�ساق الفكر�ة واملفاهيم التصور�ة حول ظاهرة  نظر�تنا ا�حالية نبحث عن كيف.  

صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية �أحد صعو�ات التعلم النوعية وتفس��ها، �� إطار م��ابط للقضايا واملفاهيم ال�ي  

 ).309ص.،  ح  2020،  ُسليمان عبد الواحدة (يتضم��ا ا�جال، و�� ضوء توجهات مختلفة، وهذا مقصد من مقاصد النظر�

) حالها حال �ل النظر�ات، ألن النظر�ة ��  37،  2017(  السيد عبد ا�حميدوالنظر�ة �� صعو�ات التعلم كما يرى  

النظر�ة، وعليھ ت�ون النظر�ة �� هذا اإلطار تتضمن مجموعة من األ�ساق والسياقات وا�خططات التصور�ة، واملفاهيم  

فسر  ا�خاصة بصعو 
ُ
�ات التعلم، وكيف ترتبط �ل املفاهيم واملتغ��ات السابقة مع �عضها البعض �� �سق مت�امل، وكيف ت

النظر�ة �سيج   تنشأ �ل صعو�ة خاصة ع�� حدة، ألن  التعلم ك�ل، ثم كيف  �عامة، أي صعو�ات  تنشأ الصعو�ة  كيف 

 ع 
ً

ن السياق العام للنظر�ة عند تفس��ها لكيف تنشأ  م��ابط، ع�� أن ي�ون تفس�� �ل صعو�ة خاصة ليس منبًتا أو منعزال

صعو�ات التعلم كظاهرة عامة؛ أي أن هناك وشيجة أو وشائج أخذ ورد ب�ن الصعو�ة �إطار ك�� وعام والصعو�ات ا�خاصة  

كصعو�ات نوعية ومستدقة، ذات صلة باألصل العام، وتفس�� م�ى وكيف ُيصاب بصعو�ة التعلم، وما مستقبل ذلك؛ أي  

سي�ون عليھ حال الطفل ذا الصعو�ة �� التعلم، إذا ما �ان �عا�ي من صعو�ة خاصة هنا أو صعو�ة خاصة هناك،  ماذا  

ضيف إ�� هذه الصعو�ة صعو�ة 
ُ
 إذا ما �ان الطفل �عا�ي من صعو�ة �� القراءة، وماذا لو أ

ً
بمع�ى ماذا سيحدث مستقبال

م جرا. 
ُ
، وهل

ً
 أخرى �ا�حساب مثال

للنظر�ة، بل و�تسع �� إطار هذا الت�و�ن الفر��ي التنبؤي للنظر�ة لتذهب النظر�ة بفرضيا��ا وت�و���ا    إ��ا القدرة التنبؤ�ة 

السيا�� و�طارها املفاهي�ي والتفس��ي لتتنبأ لنا با�حال الذي سي�ون عليھ التعليم �لھ، وحال الُقطر أو البلد الذي ينتشر  

 فيھ هذه الصعو�ات داخل نظامھ التعلي�ي. 

تحديد نظر�تنا �� صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ومعناها وشروطها والقضايا    إن نافلة القول    وُيعد من

 ال�ي تتضم��ا، ووظيف��ا، ال يتم ن�ًجا وال إحاطة إال �عد عرض مفهوم صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية.  
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 :  صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية �� إطار النظر�ة الُسليمانية ما هية.1

واالنفعالية   االجتماعية  التعلم  صعو�ات  مع�ى  هنا   Social and Emotional Learning Disabilitiesنقدم 

(SELD)؛  
ً

لقاعدة "البد للمح�وم  هادف�ن من وراء ذلك استجالء مع�ى هذا النوع من الصعو�ات ا�خاصة �� التعلم إعماال

 فيھ من معرفة �ستوفيھ". 

لكن ع�� أي حال فإننا قبل الولوج إ�� مع�ى مفهوم صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية �ستوجب علينا أن ننوه  

 Difficultiesبأن استقراء ال��اث واألدبيات ا�خاصة ��ذا ا�جال �ش�� إ�� أن مفهوم صعو�ات السلوك االجتما�� واالنفعا��  

of Social and Emotional Behavior (DSEB)  ذاتھ مفهوم صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية    ھوSocial and 

Emotional Learning Disabilities (SELD) )319ص.، ح 2020؛ 147ص.، ج 2019، ُسليمان عبد الواحد.( 

ص عليھ من قبل  ذك  –صعو�ات السلوك االجتما�� واالنفعا��    -واملع�ى السابق  
ُ
؛  602،  1998الز�ات (فت��  ره ون

من مظاهر السلوك االجتما�� واالنفعا�� التالية: (اإلفراط    أك�� ) حيث أشار إ�� أ��ا "اضطراب �� واحدة أو 31ص.،  2008

�� النشاط، والتشتت وضعف الدافع لإلنجاز، وضعف تقدير الذات، وقصور املهارات االجتماعية، واالندفاعية، والسلوك  

 العدوا�ي، والسلوك اال��حا�ي، واالعتمادية).  

) ثم 2004عبد ال�� (أشرف  ن أول من استخدمھ عر�ًيا هو  أما مفهوم صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ف�ا

ب؛  أ،    2011ب؛    2010،ُسليمان عبد الواحد )، ثم تناولھ صاحب النظر�ة �� كتاباتھ و�حوثھ (أنظر:  2007هنداوي (طھ  

فظ  )؛ كما تداول �� دراسات و�حوث أخرى. مع تحأ، ب  2021، ح؛  أ، ب، ج، هـ، و  2020؛  ج، أ،  2019؛  أ  2015؛  ب  2014

التعلم   "صعو�ات  الثا�ي  باملفهوم  ھ 
ُ

وتمُسك واالنفعا��"  االجتما��  السلوك  "صعو�ات  األول  املفهوم  ع��  ا�حا��  الباحث 

 االجتماعية واالنفعالية".

 واالنفعالية: النظر�ة ال�ى �ستند إل��ا النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية  ت. املنطلقا1.1

صعو�ات التعلم ظاهرة معقدة من الدرجة األو�� وليست من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرا�عة، لذا فإن  ملا �انت  

األمر يجعلنا �� مسيس ا�حاجة لتفس��ها والتنبؤ ��ا ع�� أساس عل�ي، ومن ثم فإن تفس��ها �� ضوء سبب واحد يتنا�� مع  

الُسلي النظر�ة  جاءت  ولذا  الظاهرة.  هذه  �عقيد  �أحد  طبيعة  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  لُتفسر  مانية 

والتأصيل   والتأط��  التنظ��  خطوات  من  واحدة  عد 
ُ
� وهذه  الت�امل،  من  إطار   �� "النوعية"  ا�خاصة  التعلم  صعو�ات 

العر�ي؛ حيث إن النظر�ات والنماذج أحادية السبب �� فهم ظاهرة صعو  التعلم بالعالم  �ات  والتوط�ن بمجال صعو�ات 

 التعلم االجتماعية واالنفعالية ال تكفي وذلك لألسباب التالية: 

إن مثل هذه النظر�ات أحادية السبب ال �عد �افية لتفس�� صعو�ات التعلم؛ وذلك ل�حقيقة التالية: "إن �ون   .1

ن األسباب  ظاهرة صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ظاهرة معقدة فذاك أمر �ستتبعھ بالبداهة وجود مجموعة م

 بأن يتم تفس�� املعقد �سبب وحيد و�سيط"
ً
  املتعددة واملتفاعلة واملتشابكة لتفس�� الظاهرة، ألنھ ال يمكن القبول بداهة

إليھ   أشار  ما  مع  يتفق  ا�حمي السيد  (وهذا  أّن 43ص.  ،  2017  ،دعبد  لتفس��    )  �افية  �عد  ال  السبب  أحادية  النظر�ات 

 صعو�ات التعلم.

إن صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ليست �ل "عام"، إنما �� صعو�ات متنوعة ومتعددة وتم�ح مجاالت فرعية   .2

كث��ة، ومن ثم فإ��ا من التنوع واالختالف إ�� حد كب��، وهو ما يجعلنا نبحث عن الت�امل �� تفس��ها؛ ألن النظر�ات ذات  
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لصعو�ات ا�خاصة "النوعية" �� التعلم، فليس من املقبول أن ُيقبل أن تفسر  السبب الواحد ال تف�ح �� تفس�� �ل أنواع ا

صعو�ات القراءة، والكتابة، وا�حساب، ... إ�خ؛ �� ضوء سبب واحد ووحيد. فهذا أمر يصعب قبولھ منطقًيا، ألنھ من البد��  

�ي ترجع لها �ل صعو�ة خاصة "نوعية" إذا �عددت أنواع الصعو�ات ا�خاصة "النوعية" �� التعلم، فمن ثم تتعدد األسباب ال

 ). 148 .ج، ص 2019، ُسليمان عبد الواحد(

إن ما سبق هو ما جعلنا نبحث عن الت�امل �� تفس�� صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية �أحد الصعو�ات 

ا�خاصة "النوعية" �� التعلم �� إطار النظر�ة الُسليمانية املتعددة األسباب. وألن من سمت العلم التغ��، وال��اكم املعر��  

ن يقول �عد ما حقق من شهرة ونجاح كب�� "ما رأيت �عيًدا إال ألن�ي كنت أقف  إ�� ا�حد الذي جعل واحًدا مثل أل��ت إينشتاي

ع�� أكتاف اآلخر�ن". وهو قول يو�ح أثر نتائج الدراسات والبحوث وتراكمها، وأن الالحق البد وأن �ستفيد من السابق؛  

واالنفعالية"؛ حيث استفاد مؤسس  وهو ما حدث �� نظر�تنا ا�حالية "النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية  

 النظر�ة مما قدمھ قبلھ أساتذتھ وزمالؤه با�جال. 

 النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وم�امن قو��ا:  ء. مبادى2.1

 تتضمن نظر�تنا ا�حالية عدًدا من املبادىء وم�امن القوة يمكن حصرها فيما ي��:

واملعرفية    واالنفعاليةوتم بناؤها �� ضوء توجھ ت�امل وظائف ا�خ (الوظائف االجتماعية،  هذه النظر�ة حيكت    إّن  .1

والنفس حركية)، الذي ال يؤكد فقط ع�� ا�جانب النمائي فحسب، بل يوفر منطلًقا وا�ًحا ل�ل من نقاط القوة والضعف 

 (االجتماعية، واالنفعالية، واملعرفية، والنفس حركية). 

إن أهداف ومبتغيات هذه النظر�ة طموحة؛ ف�ي تصميم مت�امل لعالقات سلوك ا�خ فيما يخص األ�عاد واملضام�ن   .2

 االجتماعية واالنفعالية ِلَم ُيظهره ذوي صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية من مظاهر تتسم بالتعقيد مدى ا�حياة. 

القيود   .3 أو  النظر�ة تو�ح كيف أن ا�حددات  �� ا�جوانب االجتماعية واالنفعالية األساسية لصعو�ات  إن هذه 

غّ�� من التعاقب الطبي�� للنمو. 
ُ
 التعلم االجتماعية واالنفعالية �

من اإلضافات ا�جديدة �� هذه النظر�ة هو تصميمها ووضعها لنموذج مت�امل �� (تجه�� املعلومات االجتماعية   .4

 لتفس�� صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية    واالنفعالية ونيورولوجيا وفسيولوجيا و�يولوجيا
ً

ا�خ) أك�� ن�ًجا واكتماال

 ).324 - 323 .ز، ص؛ 540ص.، و 2020؛ 149 .ج، ص 2019، ُسليمان عبد الواحد(

ا ملا تراه النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية    ع . أنوا3.1
ً

الصعو�ات ا�خاصة "النوعية" �� التعلم وفق

 واالنفعالية: 

ترى نظر�تنا ا�حالية أنھ توجد العديد من الصعو�ات ا�خاصة �� التعلم واملرتبطة با�جانب�ن االجتما�� واالنفعا�� 

جع إ�� قصور نو�� خاص بالناحية االجتماعية واالنفعالية وليس سبًبا واحًدا  لدى الفرد. و�ل صعو�ة من هذه الصعو�ات تر 

 ل�ل الصعو�ات ا�خاصة �� التعلم ع�� اختالفها. و��: 

: صعو�ات التعلم االجتماعية
ً

 :Social Learning Disabilities (SLD)أوال

  و�� إحدى الصعو�ات ا�خاصة �� التعلم وال�ى تحدث نتيجة للعديد من األسباب املتداخلة واملتفاعلة واملتشابكة 

للمخ  األيمن  النصف  بنمو  األيمن، واضطرابات خاصة  ا�خ  وتلف نصف  املركزي،  العص�ي  ا�جهاز   ��   أهمها: وجود خلل 
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التجه�� واملعا�جة ا�جي�ي، وقصور  التوازن   �� الصعو�ات    ووجود خلل  ��    ع��االجتماعية. و�شتمل هذه  ي��: (قصور  ما 

 املهارات االجتماعية، وقصور �� الذ�اء االجتما��، وقصور �� الكفاءة االجتماعية).

 :Emotional Learning Disabilities (ELD)ثانًيا: صعو�ات التعلم االنفعالية

ن تحدث  وال�ى  التعلم   �� ا�خاصة  الصعو�ات  إحدى  أيًضا  واملتفاعلة  و��  املتداخلة  األسباب  من  للعديد  تيجة 

النصف   بنمو  األيمن، واضطرابات خاصة  ا�خ  وتلف نصف  املركزي،  العص�ي  ا�جهاز   �� أهمها: وجود خلل  واملتشابكة، 

ما ي��:   ع��األيمن للمخ، ووجود خلل �� التوازن ا�جي�ي، وقصور التجه�� واملعا�جة االنفعالية. و�شتمل هذه الصعو�ات  

 �� البناء االنفعا��، واالنفعاالت األ�اديمية السلبية).  االنفعالية، وخلل(قصور �� الكفاءة 

 لتفس��  329  .ز، ص؛  360،  و؛  16  .ه، ص  2020؛  152ص.،  جأ؛    2019(  ُسليمان عبد الواحدأعد  و 
ً

) نموذًجا مت�امال

وجده �� العديد من أدبيات ا�خ وا�چينوم وعلم النفس    صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية، توصل إليھ من خالل ما

 املعر�� والفسيولو�� والنيوروسي�ولو�� وصعو�ات التعلم األجنبية والعر�ية، والش�ل التا�� يو�ح ذلك:     

 
 نموذج مق��ح لتفس�� صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية :) 2ش�ل ( 

م االجتماعية  موجًزا بنظر�تنا املوسومة: "النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعل  ا، لقد قدمنا فيما تقدم �عر�ًفاوختاًم 

األحرى استمرار ا�حوار الذي قد بدأ منذ ف��ة  ، وذلك من أجل فتح ا�حوار حول هذه النظر�ة ا�جديدة، أو بواالنفعالية

�سيطة مضت (والذي لن ي�ون إال �� صا�ح مجال صعو�ات التعلم ... تخصصنا األصيل وا�جميل)؛ حيث توصلنا �� هذه  



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 84 

النظر�ة إ�� حقيقة علمية جديدة مؤداها "أن صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية أصل قائم بذاتة وصعو�ة نوعية أو 

صة �� التعلم وليست َعَرض للصعو�ة أو مش�لة مصاحبة لصعو�ات التعلم، لها أساسها العص�ي والنيورولو�� واملعر�� خا

 وا�چينومي". ورأينا أن هذه ا�حقيقة �ستوجب طرح نظر�ة جديدة �� مجال صعو�ات التعلم عر�ًيا. 

 الدراسـة:   رضياتف

 التا��:يمكن صياغة فروض الدراسة ا�حالية ع�� النحو  

  حوسبيتوفر
ُ
 بالبيئة العر�ية. درجة مقبولة من صدق البناء الختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

  حوسبيتوفر
ُ
 بالبيئة العر�ية.درجة مقبولة من الثبات  اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

 الطر�قة واإلجراءات:  

: من�ج الدراسة: 
ً
 أوال

 اعتمدت الدراسة ا�حالية ع�� املن�ج الوصفي؛ حيث إنھ املن�ج املناسب لنوعية الفروض ونوعية البيانات.

: عينة الدراسة:
ً
 ثانيا

 وطفلة)  84(من  ت�ونت العينة  
ً
من ذوي صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ببعض املدارس اإلبتدائية    طفال

الزمنية   أعمارهم  متوسط  بلغ  العر�ية، وقد  بجمهور�ة مصر  �حافظة اإلسماعيلية  التا�عة  التعليمية  الكب��  التل  بإدارة 

 ) سنة.0.86) سنة وانحراف معياري قدره (11.24(

األس الدراسة  عينة  فرز  خطوات  النظر�ة  ثالثا:  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  ذوي  اسية 

 الُسليمانية: 

( 375تم اختيار ( -1  وطفلة 
ً
بإدارة التل الكب�� التعليمية    ببعض املدارس اإلبتدائيةإناث)    175ذ�ور،    200) طفال

 ، و�مثلون العينة األولية للدراسة.  التا�عة �حافظة اإلسماعيلية بجمهور�ة مصر العر�ية

التقدير الت�خي��ي لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية "صورة  تم تطبيق مقياس    -2

أ) ع�� أفراد العينة األولية؛ و�� ضوء النتائج ال�ي تم ا�حصول عل��ا    2020احد (إعداد/ ُسليمان عبد الو   املرحلة اإلبتدائية"

من تطبيق املقياس تم اإلبقاء ع�� من يقعون �� نطاق من �عانون من صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وقوامهم  

 وطفلة) 204(
ً
 .طفال

)، وتم اختيار األطفال ذوي الذ�اء 2002و��ى (فاروق مسنــة) ل  11  –  9اختبار القدرة العقلية العامة (تم تطبيق   -3

التعلم االجتماعية واالنفعالية و�لغ  املتوسط أو فوق املتوسط واعتبارهم أفراًدا يمثلون العينة املبدئية لذوي صعو�ات 

 وطفلة) 152عددهم �عد هذا اإلجراء (
ً
 . طفال

قام الباحث بمقابلة األطفال (العينة املبدئية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية) �ل طفل ع��   -4

حده مع إجراء حوار معھ للتأكد من أنھ ال �عا�ي من أية إعاقة حسية أو جسدية وا�حة، كما اعتمد أيًضا الباحث �� هذا  

اإل  الطبيب املوجود ب�ل مدرسة، و�� ضوء هذا  (اإلجراء ع��  استبعاد  تم   وطفلة)  22جراء 
ً
املشكالت    طفال لد��م �عض 

كما قام الباحث بجمع بيانات عن املستوى االجتما�� واالقتصادي للطلبة وذلك من خالل أسئلة مباشرة لهم  .  ال�حية
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 وطفلة)  29وتم استبعاد (
ً
الفقر الشديد وانفصال ب�ن األب واألم ووفا  طفال ة أحد  لد��م ظروف أسر�ة صعبة تتمثل �� 

 وطفلة) 101الوالدين ليصل عدد أفراد العينة إ�� (
ً
 . طفال

قائمة املالحظات السلوكية لألطفال ذوي    األطفالتم إعطاء املعلم�ن واملعلمات الذين يقومون بالتدريس لهؤالء   -5

تطبيقها    ) حيث تم توضيح كيفية استخدام القائمة، ومن خالل1993�امل (  عبد الوهاب  صعو�ات التعلم إعداد وتقن�ن

تم اختيار التالميذ الذين حصلوا ع�� درجة مرتفعة ع�� القائمة حيث �ش�� ذلك إ�� ظهور السلوكيات املضطر�ة املالحظة  

 لهذا اإلجراء أصبحت العينة (
ً
 وطفلة) 91ع�� التلميذ ومعاناتھ من صعو�ات التعلم، ووفقا

ً
 طفال

)، وذلك 2007صعو�ات التعلم إعداد/ عبد الوهاب �امل (  تم تطبيق اختبار امل�ح النيورولو�� السريع لفرز ذوي  -6

  أطفال )  7من تطبيق االختبار تم استبعاد (  بطر�قة فردية ع�� أفراد العينة السابقة و�� ضوء النتائج ال�ي تم ا�حصول عل��ا

وتم اإلبقاء ع�� أفراد  )، 25 – �حصولهم ع�� درجات �لية ع�� االختبار تقع �� نطاق الدرجة العادية وال�ي ت��اوح من (صفر 

) درجة مما �ش�� إ��  50  –  26العينة الذين حصلوا ع�� درجات �لية ع�� االختبار تقع �� نطاق االشتباه و�� ال�ي ت�ون من (

االجتماعية   التعلم  صعو�ات  ذوي  عينة  أفراد  عدد  أصبح  و�ذلك  �علم.  صعو�ات  من   
ً

فعال �عانون  األطفال  هؤالء  أن 

 وطفلة.) 84ر�ة الُسليمانية املشارك�ن �� الدراسة ا�حالية وفق هذا اإلجراء (واالنفعالية وفق النظ
ً
 طفال

 الدراسة أدوات: را�عا

 ). 2002مو��ى ( فاروق سنــة) إعداد/  11 – 9اختبار القدرة العقلية العامة (  .1

) سنة. وقام معد  11  –   9��دف هذا االختبار إ�� قياس الذ�اء بمع�ى القدرة العقلية العامة لدى األطفال من سن (

األولية   العقلية  القدرات  واختبار  املصور  الذ�اء  اختبار  باستخدام  ا�خار��  ا�حك  طر�ق  عن  الصدق  بحساب  االختبار 

إ��    )450) ع�� عينة قوامها (1978إعداد أحمد ز�ي صا�ح ( إ�� السادس االبتدائي وقد خلص  ا وتلميذة من الرا�ع 
ً

تلمـيذ

) ع�� ال��تيب. و�حساب الثبات استخدم معد االختبار طر�قة التجزئة النصفية  0.82,  0.74معامل ارتباط ي��اوح ما ب�ن (

و�طر�قة إعادة التطبيق بفاصل زم�ي قدره أسبوع�ن   )،0.938وحصل ع�� معامل ثبات قدره ( والفردية،للفقرات الزوجية  

 وتلميذة بالصف الرا�ع االبتدائي وقد توصل إ�� معامل ارتباط قدره (50لعينة قوامها (
ً
 ). 0.73) تلميذا

 ). 1993�امل ( عبد الوهاب صعو�ات التعلم إعداد وتقن�ن/   ذوي قائمة املالحظات السلوكية لألطفال  .2

  صعو�ات التعلم  ذوي � رصد هذه ا�جموعة من السلوكيات ال�ى تظهر من �عض التالميذ  ��دف القائمة ا�حالية إ�

الدرا��ى   الفصل  داخل  الطفل  سلوك  مالحظة  خالل  من  السلوكيات  هذه  برصد  األخصائي  أو  املعلم  هذه    وملءو�قوم 

و�ات التعلم لدي أفراد عينة  القائمة. وقد اعتمد الباحث ا�حا�� ع�� الدرجة ال�لية للقائمة لإلستدالل ع�� مؤشرات صع

 الدراسة ا�حالية. 

3.  ) التعلم: إعداد/ مو�ى وآخر�ن  النيورولو�� السريع لت�خيص صعو�ات  ) Mutti et al,.  1978اختبار امل�ح 

 ). 2007�امل ( عبد الوهاب وترجمة وتقن�ن/ 

مهمة للتعرف ع�� ذوي صعو�ات التعلم، ويستغرق تطبيقھ عشرون دقيقة، و�صنف الفرد    15و�تألف االختبار من  

معاناة الفرد من صعو�ات    )، وتو�ح50  -  26من صعو�ات التعلم إذا وقع �� درجة الشك و�� درجة من (  �عا�ينھ  أع��  

 التعلم.
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االجتماعي .4 التعلم  لصعو�ات  الت�خي��ي  التقدير  صورة مقياس  الُسليمانية  النظر�ة  وفق  واالنفعالية  ة 

 أ): 2020(  ُسليمان عبد الواحد(املرحلة اإلبتدائية) إعداد/ 

االجتماعية   التعلم  لصعو�ات  الت�خيصية  التقدير  ملقاييس  العر�ية  للبطار�ة  الفرعية  املقاييس  أحد  وهو 

إعداد/   الُسليمانية  النظر�ة  وفق  الواحدواالنفعالية  عبد  عن    2020(  ُسليمان  الكشف  إ��  ا�حا��  املقياس  و��دف  أ). 

حلة اإلبتدائية، من خالل تقدير املتعلم نفسھ ملدى تواتر وتكرار  صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى املتعلم�ن باملر 

�عض أو �ل ا�خصائص أو السلوكيات املرتبطة بالنوا�� االجتماعية واالنفعالية لديھ وال�ي ُيمارسها سواء داخل حجرة أو  

 ) مفردة.60قاعة الدراسة أو خارجها، و�ت�ون من (

س فقد قام ُمعد البطار�ة بالتحقق من صدقها ببعض الدول العر�ية  وفيما يتعلق با�خصائص السي�وم��ية للمقيا

م�ن؛ حيث حازت جميع مفردات مقاييسها ع�� �سبة اتفاق محكم�ن ال تقل عن  
ّ

عت��  90�عدة طرق م��ا: صدق ا�حك
ُ
% وأ

ا� ب�ن  ا�حسو�ة  "ت"  قيم  �انت  حيث  التمي��ي)؛  (الصدق  الطرفية  املقارنات  وصدق  للصدق،  مؤشًرا  جموعت�ن  ذلك 

 ع�� قدرة مقاييس البطار�ة ع�� التمي�� ب�ن مرتف��  0.01الطرفيت�ن دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (
ً

)، مما ُ�عد دليال

ومنخف��ي األداء عل��ا، ومن ثم تم اعتبار ذلك مؤشًرا للصدق، والصدق التالزمي (صدق ا�حك)؛ حيث تم حسابھ من  

لُسليمان عبد  س صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية لتالميذ املرحلة اإلبتدائية  خالل إيجاد معامل االرتباط ب�ن مقيا

بقت ع�� قوامها (ب  2015(  الواحد 
ُ
ا وتلميذة باملرحلة اإلبتدائية؛ وقد بلغت معامالت  148) واملقياس ا�حا�� ال�ي ط

ً
) تلميذ

)، إضافة إ�� الصدق العام�� االستكشا�� الذي  01,0(  ) و�� قيمة مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى 0.88االرتباط بي��ما (

) ستة عوامل، فسرت مجتمعة �سبة مرتفعة من التباين الك�� و�جذر �امن ال يقل عن الواحد ال�حيح.  6أسفر عن ظهور (

ستة. كما  إضافة إ�� التحليل العام�� التوكيدي الذي أظهرت نتائجھ وجود مطابقة جيدة للنموذج �� األ�عاد (امل�ونات) ال

)، ألفراد العينة و�� قيم مرتفعة من  0.823(قام معد البطار�ة بالتحقق من ثبا��ا باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ  

الثبات. إضافة إ�� حساب اال�ساق الداخ�� للبطار�ة، من خالل حساب معامل االرتباط ب�ن درجة البعد والدرجة ال�لية  

 ) وجميعها معامالت دالة ومرتفعة. 0.970 - 0.539ل�ل مقياس حيث تراوحت ب�ن ( 

حوسب .5
ُ
 : الباحثإعداد/ اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

لقياس أنماط معا�جة املعلومات    اختبار تقييم نف��ي عص�ي لوظائف ا�خ ُمحوسبقام الباحث ا�حا�� بإعداد  

 للوصف الذي أورده الباحثون لتجارب سب��ي، وذلك �عد اإلطالع ع��  
ً
البصر�ة (�أحد املقاييس األدائية املوضوعية) وفقا

) شعيشع  أبو  السيد  أمثال:  للمعلومات   ��
ُ
امل التجنيب  تناولت  ال�ي   1989أ؛    1989؛  Abosheasha, 1988الدراسات 

(ع؛و )1991،  1990ب با�ع  العز�ز  ( ؛وم) 1996بد  مر��ى  () 1999حمد  ز�تون  و 2007؛وم�ى  ()؛  الديب    ) 2010مصطفى 

) الواحد  (2016أ؛    2014؛  2012وُسليمان عبد  الواحد  وسيلة تجر�بية  ؛ و�ذا فهو  )2018)؛ و��ا�ي منيب وُسليمان عبد 

املعلومات الذا�ي ألنماط معا�جة  التقر�ر  مقاييس  بنا��ا عن   �� وأن وضعها  (أنماط    تختلف  سبق  ال�ي  التعلم والتفك��) 

س�ى بــ    (Torrance et al., 1978)تورا�س وآخر�ن  
ُ
بصوره    Styles of Learningand Thinkingإشارة إ��    (SOLAT)وامل

معا�جة  .  ا�ختلفة أنماط  دراسة  طرق  من  البصري  ا�جال  جان�ّي   �� البصر�ة  للمث��ات  السريع  العرض  طر�قة  و�عت�� 

الة �� التعامل مع األفراد إضافة إ�� أ��ا ليست وسيلة طبية و�التا�� يمكن استخدامها �� مجال  املعلومات ل لمخ البشرى الفعَّ

 . علم النفس ال��بوي 
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أو صورة وعدد أو صورت�ن أو حرف�ن أو    وحرف  ةمن صور من املث��ات يتألف �ل زوج    ا) زوًج 80�ت�ون االختبار من (و 

    –عددين  
ً
يتم عرض أحد املث��ين �� �ل زوج �� نصف ا�جال البصري األيمن واملث�� اآلخر �� نصف    -يتم ترتي��ا عشوائيا

األ�سر. الكروي  ا�جال  النصف  �شاط  يتحدد  العين�ن  إلحدى  املقدم  املث��  ع��  التعرف   �� املفحوص  دقة  أساس  وع�� 

لتلك الع�ن، فُيعطى املفحوص درجة �� نمط معا�جة املعلومات األيمن إذا استطاع التعرف ع�� املث�� الذي �ان    املعاكس

يقع �� ا�جال البصري األ�سر فقط، وُيعطى درجة �� نمط معا�جة املعلومات األ�سر إذا استطاع التعرف ع�� املث�� الذي  

عطى درجة �� نمط معا�جة املعلومات املت�امل إذا �عرف ع�� كال املث��ين  �ان يقع �� ا�جال البصري األيمن فقط، بينما �ُ 

 .)137 ،2012اللذين تم تقديمهما �ش�ل م��امن �� جان�ّي ا�جال البصري(ُسليمان عبد الواحد، 

حساب   خالل  من  وذلك  عد 
ُ
امل البصر�ة  املعلومات  معا�جة  أنماط  مقياس  ع��  األداء  معاي��  حساب  تم  كما 

أفراد  املتوسطا ع��  لألداء  املعيار�ة  واالنحرافات  وفق  ت  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  ذوي  الدراسة  عينة 

الُسليمانية البصر�ة  النظر�ة  املعلومات  معا�جة  أنماط  إ��  األطفال  تصنيف  تحديد   �� األداء  معاي��  حساب  تم  وقد   ،

 ؛ حيث م: �� (املتوسط)، ع: �� (االنحراف املعياري): األ�سر، واملت�امل) من خالل املعادالت التالية، (األيمن

  + ع) �� هذا النمط. 1يصنف الطفل ذو نمط أيمن إذا �انت درجتة ال�لية تز�د عن (م 

  + ع) �� هذا النمط. 1يصنف الطفل ذو نمط أ�سر إذا �انت درجتة ال�لية تز�د عن (م 

 ع) �� هذا النمط. 1(م +  يصنف الطفل ذو نمط مت�امل إذا �انت درجتة ال�لية تز�د عن 

  نتائج الدراسة وتفس��ها: 

 نتائج الفرض األول:  .1

حوسب يتوفر  ينص الفرض األول ع�� أنھ "
ُ
درجة مقبولة من    الختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

 ع�� النحو التا��: االختبار تم التحقق من صدق  هذا الفرض  ر". والختبا صدق البناء بالبيئة العر�ية

م�ن:  . أ
ّ

 صدق ا�حك

املتخصص�ن �� علم    )1(م�حق  ، تم عرضھ ع�� مجموعة من السادة ا�حكم�ن  االختبار�عد أن تم صياغة فقرات  

  ببعض ا�جامعات العر�ية، وذلك لتحديد مدى صالحيتھ ملا وضع لقياسھ  ال��بوي والفسيولو�� والعص�ي املعر��  النفس

) تز�د عن  اتفاق  �سبة  عل��ا جميعً 80حيث حازت جميعها ع��  اإلبقاء  تم  ثم فقد  �و�ر  طبًق ، وذلك  ا%)، ومن  ملعادلة  ا 

Cooper  االتفاق �سبة  و حل�ي  (�حساب  ص2012،  ي املف�محمد  الوكيل  ع��  )226  .،  بناء  التعديالت  �عض  إجراء  وتم  ؛ 

عت�� ذلك مؤشًرا لصدق 
ُ
 . االختبارتوج��ات السادة ا�حكم�ن، وأ

 صدق املقارنات الطرفية (الصدق التمي��ي):  . ب

  أبو عالمرجاء  ا�حا�� من خالل طر�قة املقارنات الطرفية (الصدق التمي��ي)؛ ال�ي ذكرها (  االختبارتم حساب صدق  

)، حيث تم تطبيق محك خار�� وهو اختبار تورا�س ألنماط التعلم والتفك�� (صورة األطفال) ترجمة وتقن�ن/  427، 2003،

عد    االختبار ع�� ا�حك ا�خار��، ثم تم تطبيق    ٪)27(األع�� وال    ٪)27()، وذلك �غرض تحديد ال  2002هو�دا غنية (
ُ
امل

ا�حالية ع�� ا�جموعت�ن  الدراسة  الفروق ب�ن    %)، وتم حساب27%، وأد�ى  27(أع��    واملستخدم ��  اختبار "ت" لداللة 

  طالًبا وطالبة )  23، وأد�ى (طالًبا وطالبة)  23٪)، أي أع�� (27٪)، وأد�ى (27متوسطي ا�جموعت�ن الطرفيت�ن، وهما أع�� (

)27 ٪X84) سر، واملت�امل)* ع�� ال��تيبلألنماط (األيمن، واأل) 7.312(؛ ) 3.963(؛ )5.458)، ف�انت قيمة "ت" ا�حسو�ة�  
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 ع�� قدرة  0.01قيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (  وجميعها 
ً

ا�حا�� ع�� التمي�� ب�ن مرتف��    االختبار )، مما ُ�عد دليال

 . االختبارومنخف��ي األداء عليھ، ومن ثم تم اعتبار ذلك مؤشًرا لصدق 

 :ا�حك (التالزمي) صدق  .ج

حيت تم حســــــــاب معامل االرتباط ب�ن ا�حك (التالزمي)؛  من خالل صــــــــدق    االختبار  بحســــــــاب صــــــــدق  الباحثقام  

، من خالل واالختبار ا�حا��)  2002اختبار تورا�س ألنماط التعلم والتفك�� (صـــــــــــــورة األطفال) ترجمة وتقن�ن/ هو�دا غنية (

 0.83للنمط األ�ســــــر،   0.80األيمن،   للنمط 0.77(  ، وقد بلغت معامالت االرتباط بي��ماالدراســــــةتطبيقهما ع�� أفراد عينة  

ا�حا�� يتمتع بدرجة مقبولة من صدق    االختبارأن    ومن ثم يت�ح ).0.01معامالت دالة عند مستوى (  و��للنمط املت�امل)  

 البناء بالبيئة العر�ية، و�ذلك يتحقق الفرض األول للدراسة. 

 نتائج الفرض الثا�ى: .2

حوســـــــــبيتوفر  ينص الفرض الثا�ى ع�� أنھ "
ُ
درجة مقبولة من   اختبار التقييم النف�ـــــــــ�ي العصـــــــــ�ي لوظائف ا�خ ا�

  Cronbach Alphaلــــــــــــــــــــــ كرونباخ  بطر�ق�ي ألفا  االختبارالتحقق من ثبات ". والختبار هذا الفرض تم الثبات بالبيئة العر�ية

 و�انت معامالت الثبات مقبولة كما يت�ح من ا�جدول التا��: Split-halfوالتجزئة النصفية 

حوسبقيم معامالت ثبات   ):2جدول ( 
ُ
 اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

 وظائف ا�خ م

 املعلومات)(أنماط معا�جة 

ألفا 

 كرونباخ 

 التجزئة النصفية 

 براون   –سب��مان  معامل الثبات النصفي 

 0.824 0.701 0.790 النمط األيمن 1

 0.849 0.739 0.842 النمط األ�سر  2

 0.873 0.776 0.863 النمط املت�امل 3

 هذه القيم دالة عند مستوى (0.01)∗

حوسب ) أن  2مما سبق يت�ح من ا�جدول (
ُ
يتمتع بدرجة مقبولة    اختبار التقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ ا�

 للدراسة ا�حالية.   يمن الثبات بالبيئة العر�ية، و�ذلك يتحقق الفرض الثا�

 :خاتمة

اختبار عر�ي ُمحوسب للتقييم النف��ي العص�ي لوظائف ا�خ لدى األطفال  ملا �انت هذه الدراسة ��دف إ�� إ�� بناء  

من    قاملوضو��، والتحقو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية �� إطار القياس األدائي  ذوي صع

،  ا�حا��  باالستفادة من األدب السي�ولو�� وال��بوي، وخ��ة الباحث  ھكفاءتھ السي�وم��ية؛ لذا فقد ثم تم صياغة مفردات

من خالل التحقق    لالختبار والدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة. كما تم التحقق من دالالت الصدق والثبات  

ألفا    �يقدير الثبات بطر�ق ، كما تم توالتالزمي (ا�حك)من الصدق بطرق صدق: ا�حكم�ن، واملقارنات الطرفية (التمي��ي)،  

النصفية؛  كرونباخ، تمتع    والتجزئة  النتائج  أظهرت  والكفاءة    االختبارحيث  املوضوعية  من  مقبولة  بدرجة  ا�حا�� 

ال��ائية ( �ّ�ر استخدامھ بصورتھ 
ُ
ت أطفال املرحلة االبتدائية  لدى    وظائف ا�خلقياس    من املث��ات  ا) زوًج 80السي�وم��ية 
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التعلم صعو�ات  العرب  ذوي  واالنفعالية  لعينة    االجتماعية  بناء    الدراسةاملماثل�ن   �� ا�حا��.ونظًرا   االختباراملستخدمة 

: (مصر)؛ فإن الدراسة ا�حالية تو��ي بإجراء املز�د من  �فقط �   ة واحدة عر�ي  ة من دول  ةالقتصار عينة الدراسة ع�� عين 

لتشمل عينات أخرى من دول عر�ية أخرى    من املث��ات  ا) زوًج 80(ا�حا�� وامل�ونة    لالختبارالدراسات ع�� الصورة ال��ائية  

التقييم  الستخدامھ بدرجة عالية من الثقة ��    االختبارشقيقة، وذلك من أجل تأكيد الثقة با�خصائص القياسية ملفردات  

النظر�ة  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  ذوي  األطفال  لدى  ا�خ  لوظائف  العص�ي  الُسليمانية    النف��ي 

 .  باعتبارها طرح عر�ي جديد

 املراجـــع:   قائمة 

 املراجع باللغة العر�ية:  

الغفار  أ .1 عبد  ال��شرف  معر��  ،  )2004(   ،عبد  برنامج  االجتماعية    –فاعلية  التعلم  صعو�ات  لعالج  سلو�ي 

 . ، �لية ال��بية، جامعة ع�ن شمسدكتوراه ةرسال  االبتدائية،واالنفعالية لدى تالميذ املرحلة 

استخدام االختيار املوائم باستخدام ا�حاسب �� تقدير قدرة األفراد وتحديد  فاعلية  ،  )2002(  ،أم�ن ص��ي نو الدين .2

 .جامعة ع�ن شمس�لية ال��بية، ، رسالة دكتوراه، ا�خصائص السي�وم��ّية للمقياس

القياس األدائى املوضو�� للتجنيب البصرى للمن��ات    ،)2018(،  منيب، و ُسليمان عبد الواحد يوُسف��ا�ي محمد   .3

� اللفظية بنصفى ا�خ لدى أطفال الروضة املعرضون �خطر صعو�ات التعلم غ�� اللفظية وفق نظر�ة رورك   اللفظية وغ�

املؤتمر الدو�� األول ل�لية علوم اإلعاقة والتأهيل بجامعة  ، "دراسة نيوروسي�ولوجية �� إطار الت�خيص الت�ام�� املبكر"

خالل الف��ة من    عاقة "استكشاف الواقع واستشراف املستقبل")، الزقاز�ق (االتجاهات املعاصرة �� �عليم وتأهيل ذوى اإل 

 . 217 – 180يوليو، واملنعقد ب�لية علوم اإلعاقة والتأهيل بجامعة الزقاز�ق،  29 - 28

4. ) املف�ي،  أم�ن  الوكيل، ومحمد  أحمد  (ط.  2012حل�ي  وتنظيما��ا  املنا�ج  بناء  أسس  للنشر  5)،  املس��ة  دار   ،.(

 والطباعة، عمان والتوزيع 

 ، دار النشر ل�جامعات، القاهرة SPSSالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برنامج    )،2003(  رجاء محمود أبو عالم، .5

التقييم (ط.    ،)2016(ع��،  عبد القوي    سامي .6 العص�ى األسس وطرق  النفس    مكتبة األنجلو املصر�ة،،  )3علم 

 القاهرة 

نيوروسي�وفسيولوجيا صعو�ات التعلم: "دراسات نظر�ة و��خيصية معاصرة  ،  )ح  2020(،  ُسليمان عبد الواحد  .7

 ، القاهرة  دار زهراء الشرق  "،و�طاللة ع�� النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية

الواح ُسليما� .8 املعلومات    ،)2005(  ،يوسف  دعبد  معا�جة  نموذج    لذوي أنماط  إطار   �� العلوم  مادة  �علم  صعو�ات 

جامعة    باإلسماعيلية، �لية ال��بية  رسالة ماجست��التخصص الوظيفي للنصف�ن الكرو��ن با�خ لتالميذ املرحلة اإلعدادية.  

 قناة السويس.

،  والتوزيعدار املنا�ج للنشر  ،  فسيولوجيا و�يولوجيا األداء العق�� املعر��  ،ب)  2017(،  ُسليمان عبد الواحد يوُسف .9

 عمان 
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النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية كطرح عر�ي    ،ج)  2020(،  ُسليمان عبد الواحد يوُسف .10

نيوروسي�ولو��   تناول  إطار   �� العر�ية  ا�جتمعات  ببعض  اإلم��يقي  التحقق  ال��بية  معر��.    –جديد:  ا�جزائر�ة  ا�جلة 

 .31 – 8)، 1( 6، 2-، جامعة ا�جزائروال�حة النفسية 

  ك إي��ا  واملواجهة، صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ب�ن الفهم    ،ب)  2010(  ،ُسليمان عبد الواحد يوُسف .11

 ، القاهرةللطباعة والنشر والتوزيع

أنماط معا�جة املعلومات للنصف�ن الكرو��ن با�خ لدى مرتف�� ومنخف��ي    ،)2012(  ،ُسليمان عبد الواحد يوُسف .12

 22،  النفسيةا�جلة املصر�ة للدراسات  الذ�اء الوجدا�ي ومهارات ما وراء املعرفة من طالب التعليم الثانوي الف�ي الزرا��،  

)75،(119 – 168 . 

صعو�ات التعلم النمائية ��   ذوي األداء العق�� املعر�� لدى أطفال الروضة    ،)أ  2014(  ،ُسليمان عبد الواحد يوُسف .13

نيوروسي�ولوجية تجر�بية  "دراسة  البصر�ة  املعلومات  معا�جة  وأنماط  للُمخ  الكرو��ن  النصف�ن  إصابة  ا�جلة    "، ضوء 

 . 250 – 201)، 85( 24املصر�ة للدراسات النفسية، 

الكفاءة االجتماعية االنفعالية مدخل �خفض التنمر املدر��ي لدى عينة    ،)ب  2014(   ، ُسليمان عبد الواحد يوُسف .14

ا�خ   ع��  القائم  التعلم  نظر�ة  ضوء   �� اإلعدادية  باملرحلة  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  ذوي  التالميذ  من 

 . 186 – 145، 1، 47، عر�ية �� ال��بية وعلم النفس تدراسا اإل�سا�ي،

عبد   .15 يوُسفُسليمان  االجتماعية   ،)أ  2015(  ،الواحد  الكفاءة  ع��  القائم  التدر�ب  خفض -أثر   �� االنفعالية 

  واالنفعالية، األلكسيثيميا واالنفعاالت األ�اديمية السلبية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعو�ات التعلم االجتماعية 

 .60 – 17، 2، 61، عر�ية �� ال��بية وعلم النفس تدراسا

  ،�سان آلة تجه�� ومعا�جة املعلومات (مدخل ا�� ال��بية املعرفية)مخ اإل،  )ب  2015(  ،ُسليمان عبد الواحد يوسف .16

 ر، القاهرة مركز الكتاب للنش

يوُسف .17 الواحد  عبد  النيوروسي�ولو��  ،أ)  2017(،  ُسليمان  والنفس  األداء  املعرفية  ا�خ  ��    -لوظائف  حركية 

دابروس�ى   نظر�ة  "وفق  الفائقة  االستثارات  املوهو��ن  OEsضوءأنماط  لدى  التعليم    ذوي "  طالب  من  التعلم  صعو�ات 

 . 322 – 273)، 97( 27، املصر�ة للدراسات النفسية  ةا�جل الف�ى،الثانوى  

الواحد يوُسف .18 النف��   ،)ب  2019( ،  ُسليمان عبد  للتقييم  ن��اس�ا  الت�خيص    ��  يالعص�  ياستخدام بطار�ة لور�ا 

صعو�ات �علم النصف األيمن للمخ �� ضوء مستو�ات الصعو�ة، وفصائل الدم، وأنماط اإليقاع    ي الفارق ب�ن األطفال ذو 

 . 284 – 241 )،104( 29ا�جلة املصر�ة للدراسات النفسية،    مقارنة، - اليومي: دراسة نيوروسي�وفسيولوجية البيولو��

يوُسف .19 الواحد  عبد  التعلم    ،أ)  2020(  ،ُسليمان  لصعو�ات  الت�خيصية  التقدير  ملقاييس  العر�ية  البطار�ة 

 ، القاهرة  الرشاد ر .، دااالجتماعية واالنفعالية وفق النظر�ة الُسليمانية

ا�خصائص القياسية للبطار�ة العر�ية ملقاييس التقدير الت�خيصية    ،ب)  2020(  ،ُسليمان عبد الواحد يوُسف .20

للنظر�ة   الثقا��  ع��  الصدق  واالنفعالية:  االجتماعية  التعلم  ل�لية    ر املؤتم  الُسليمانية، لصعو�ات  الثا�ي  الدو��  العل�ى 

واملنعقد خالل  ة ا�جتمعية"،  ال��بية النوعية بقنا، جامعة جنوب الوادي "ال��بية النوعية ب�ن مستحدثات العصر والتنمي

 ف��اير.  19 - 18الف��ة من 
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يوُسف .21 الواحد  عبد  إطار    ،)د  2020( ،  ُسليمان   �� ا�خ  فصوص  بنشاط  املرتبطة  التعلم  ألساليب  مقياس  بناء 

مجلة  ، لدى املراهق�ن والتحقق من كفاءتھ السي�وم��ية عر�ًيا ) Memleticsالعقلية (ميمليتيكس  النموذج املت�امل للياقة 

  5ا�جزائر،   –ليمية ، مركز البص��ة للبحوث واالستشارات وا�خدمات التعدراسات �� علم األرطفونيا وعلم النفس العص�ي

)1 ،(7 – 40 . 

يوُسف .22 الواحد  عبد  النظر�ة  ب)،    2021(،  ُسليمان  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعو�ات  انتشار  مدى 

اإلبتدائية املرحلة  تالميذ  لدى  متعددة   الُسليمانية  ��خيصية  دراسة  العر�ية:  مصر  بجمهور�ة  اإلسماعيلية  بمحافظة 

، الذي نظمھ  "العل�ي الدو�� االف��ا��ي: "القضايا ال��بو�ة واإل�سانية ب�ن متغ��ات الواقع وآفاق املستقبل  ر ا�ح�ات، املؤتم

  - �لية ال��بية األسية، جامعة واسط    فر�سا، و�التعاون مع  –مركز اإلصباح للتعليم والدراسات ا�حضار�ة واإلس��اتيجية  

 أبر�ل.  9 –  8العراق، خالل الف��ة من 

ا�خ وصعو�ات التعلم "رؤ�ة �� إطار علم النفس العص�ي املعر��". مكتبة األنجلو  ،  )2007(،  يوسف  د عبد الواحُسليما� .23

 املصر�ة، القاهرة 

التعلم "ذوي ا�حنة التعليمية ب�ن التنمية والتنحية:  سي�ولوجية صعو�ات    ،أ)  2010(،  ُسليمان عبد الواحد يوُسف .24

 ، االسكندر�ة دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع

،  واالنفعاليةاملرجع �� صعو�ات التعلم النمائية واأل�اديمية واالجتماعية    ،أ)  2011(  ،ُسليمان عبد الواحد يوُسف .25

 ، القاهرة األنجلو املصر�ة  مكتبة

التعلم االجتماعية واالنفعالية "خصائصهم،    ،ب)  2011( ،  الواحد يوُسفُسليمان عبد   .26 ،  اكتشافهم ذوو صعو�ات 

 ، عمان دار املس��ة للنشر والتوزيع، ، مشكال��مرعاي��م

يوُسف .27 الواحد  عبد  النوعية  ،)2013( ،  ُسليمان  التعلم  صعو�ات   �� ا�حديثة  للنشر    ،االتجاهات  أسامة  دار 

 ، عمان والتوزيع

يوُسفُسليمان   .28 الواحد  طالب    ،)2016( ،  عبد  لدى  با�خ  الكرو��ن  للنصف�ن  البصر�ة  املعلومات  معا�جة  أنماط 

األ�ادي�ي التل�ؤ  ومنخف��ى  مرتف��  وعلم    ةمجل  .،ا�جامعة  ال��بية  ا�جمعي النفسرسالة  ال��بو�ة   ة،  للعلوم  السعودية 

 . 17 – 1، 53والنفسية، جامعة امللك سعود،  

النظر�ة الُسليمانية لصعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية: محاولة    ،أ)  2019( ،  الواحد يوُسفُسليمان عبد   .29

النوعية للصعو�ات  وا�چي�ي)  والنيوروسي�ولو��،  (املعر��،  املت�امل  والت�خيص  والتفس��  للفهم  عمل  ،  تنظ��ية  ورشة 

قيمت ب�لية العلوم اإل�سانية واالجتماعية، جامعة آك��
ُ
، ا�جزائر، �� يوم الثالثاء املوافق  محند أو�حاج، البو�رة  ت�و�نية أ

 نوفم��. 19

سن�ن) واألحفاد:   ،)ج  2019(،  ُسليمان عبد الواحد يوُسف .30
ُ
صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية ب�ن األجداد (امل

سن�ن.الدو�� األول: "مشكالت    املؤتمردور ا�چينوم البشري �� س�� أغوارها كصعو�ة نوعية �� إطار النظر�ة الُسليمانية.  
ُ
.  امل

، والذي نظمتھ �لية العلوم اإل�سانية واالجتماعية، جامعة آك�� محند أو�حاج، البو�رة، ا�جزائر، خالل  ب�ن الواقع واآلفاق"

 .160 - 141نوفم��،  18–17الف��ة من 

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/581/142471
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/581/142471
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
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ألولية والوضعية ا�حالية  اإلرهاصات امصر « علم النفس العص�ي ��  ،  )ز  2020(،  ُسليمان عبد الواحد يوُسف .31

املستقبلية" العص�يمجلة    ،والتحديات  النفس  وعلم  األرطفونيا  علم   �� واالستشارات  دراسات  للبحوث  البص��ة  مركز   ،

 . 101 – 80)، 2( 5ا�جزائر،  – وا�خدمات التعليمية 

يوُسف .32 الواحد  عبد  التعلم ،  )هـ  2020(،  ُسليمان  لصعو�ات  الُسليمانية  النظر�ة  من  للتحقق  إم��يقية  دراسة 

اإلبتدائية.   املرحلة  تالميذ  من  عينة  ع��  املصر�ة  بالبيئة  واالنفعالية  بحوثاالجتماعية  لندن  مجلة  مركز  عن  تصدر   ،

 . 376 – 353، 31للبحوث والدراسات واالستشارات، 

الواحد يوُسفُس  .33 التعلم    ،)و   2020( ،  ليمان عبد  ا�حياة لذوي صعو�ات  التنبؤ بجودة  النفسية ��  املناعة  دور 

،  مجلة بحوث �� ال��بية النوعية،  االجتماعية واالنفعالية باملدارس الثانو�ة الفنية الزراعية �� ضوء نظر�ة عر�ية جديدة.

 .560 – 531، 1، 37�لية ال��بية النوعية، جامعة القاهرة، 

يوُسف .34 الواحد  عبد  مقياس    ،أ)  2021(،  ُسليمان  لبناء  عاملية  املراهقينبدراسة  لدى  القيم  املرحلة  منظومة 

الُسليمانية   النظر�ة  �� ضوء  االجتماعية واالنفعالية  التعلم    كفاءتھ السي�وم��ية   والتحقق مناإلعدادية ذوي صعو�ات 

البيئة االف��اضية املوسوم: "أزمة املدرسة ورهانات  بالبيئة   الوط�ي ��  القيم �� عالم متغ��املصر�ة، امللتقى  ،  ال��بية ع�� 

ال��بية وال�حة   �عليمية    –  2ا�جزائر  النفسية بجامعة  والذي نظمھ مخ��  تر�ية ت�و�ن  القاسم سعد هللا مع مخ��  أبو 

 أبر�ل.  27ا�جزائر، �� يوم  –باملدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة 

مصر: املشهد �عد نصف   التقييم النيوروسي�ولو�� ��  ،)2019(،  غنايمأمل محمد  ُسليمان عبد الواحد يوُسف، و  .35

ال��بية   ل�لية  السادس  الثامن والدو��  العل�ى  املؤتمر  الفئات،  البحث والتطبيقات �ختلف  جامعة بورسعيد    –قرن من 

مارس بمدارس بورسعيد    31  –  30خالل الف��ة من    د، واملنعق""التقو�م �� املنظومة ال��بو�ة: املشكالت وضرورة التطو�ر

 سعيد، جمهور�ة مصر العر�ية.محافظة بور   –الدولية 

وصعو�ات التعلم "دور املرشد النف��ى    ياإلرشاد النف��   ،)2017(،  يوُسف، وأمل محمد غنايم  دعبد الواحُسليمان   .36

ذو   ��  ياملدر�� عن  النيوروسي�ولو�   ي الكشف  املنظور  من  التعلم  النف�� �صعو�ات  اإلرشاد  مجلة  اإلرشاد  ي".  مركز   ،

 . 487 – 471، 2، 50، جامعة ع�ن شمس، يالنف�� 

 ، القاهرة عالم الكتب، صعو�ات التعلم )، نظر�ات2017سليمان، (السيد عبد ا�حميد  .37

الفروق ب�ن املث��ات اللفظية وغ�� اللفظية �� سهولة االستيعاب والتخز�ن  ،  أ)  1989(  ،السيد �امل أبو شعيشع .38

 . 415 - 393ال��بية بالزقاز�ق، جامعة الزقاز�ق، بطر�قة االستباق، اختبار لنظر�ة األثر الثنائي، مجلة �لية 

شعيشع .39 أبو  �امل  األيامن    ،ب)  1989(  ، السيد  املفحوص�ن  �عرف  دقة  باختبار  للمعلومات   ��
ُ
امل التجنيب  دراسة 

 �� أحد جان�ي ا�جال البصري، مجلة �لية ال��بية بالزقاز�ق، جامعة الزقاز�ق،  
ً
  -  9واألشاول ع�� املث��ات املعروضة بصر�ا

37 . 

�� للمث��ات اللفظية وغ�� اللفظية  1990السيد �امل أبو شعيشع، ( .40
ُ
لدى   –املعروضة بصرً�ا    –)، دراسة التجنيب امل

 . 31 – 9)، 5( 11األيامن واألشاول، مجلة �لية ال��بية بالزقاز�ق، جامعة الزقاز�ق،  

صفي ا�خ �� معا�جة املعلومات املعروضة  )، دراسة تجر�بية للفروق الوظيفية ب�ن ن1991السيد �امل أبو شعيشع، ( .41

 . 15 – 1بصرً�ا، مجلة �لية ال��بية بالزقاز�ق، جامعة الزقاز�ق، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
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،  مكتبة الُرشد ناشرون.  ، SPSSتحليل البيانات باستخدام    ��  يالدليل اإلحصائ)،  2004(  ، أبو هاشمالسيد محمد   .42

 الر�اض

فعالية تدر�بات الذ�اء الوجدا�ي �� تخفيف صعو�ات التعلم االجتماعية واالنفعالية    ،)2007(،  هنداوي طھ إبراهيم   .43

 . ، �لية ال��بية، جامعة كفر الشيخرسالة ماجست��،  لدى تالميذ ا�حلقة األو�� من مرحلة التعليم األسا��ي

ومات لدى األسو�اء ومر��ى  )، دراسة الفروق الوظيفية ب�ن نصفي ا�خ �� معا�جة املعل1996عبد العز�ز با�ع محمد، ( .44

 دكتوراه، �لية اآلداب بب��ا، جامعة الزقاز�ق.  ةالتاكستوس�و�ي، رسالالذهان الوظيفي باستخدام طر�قة العرض  

محمد .45 الوهاب  لألطفال    ،) 1993(  �امل،  عبد  السلوكية  املالحظات  كراسة    ذوي قائمة  التعلم،  صعو�ات 

 ، القاهرة  مكتبة ال��ضة املصر�ة ،التعليمات

  اختبار امل�ح النيورولو�� السريع لت�خيص صعو�ات التعلم عند األطفال   ،)2007(  �امل،  عبد الوهاب محمد .46

 .، القاهرة  مكتبة ال��ضة املصر�ة، كراسة �عليمات

دار  .  مقدمة �� أسس سي�ولوجية التعلم والفروق الفردية -  علم النفس ال��بوي   ،)1995(  ،عبد الوهاب محمد �امل .47

 القاهرة.   ،ال��ضة املصري 

48. ) �امل،  محمد  الوهاب  العر�ي 2006عبد  املؤتمر  البشرى،  با�خ  املعلومات  (تجه��)  ومعا�جة  املنظومى  املدخل   ،(

 . 121 – 120، إبر�ل،  "السادس حول "املدخل املنظومى �� التدريس والتعلم

)، تدر�ب ذوي االحتياجات ا�خاصة �� ضوء النموذج الك�� لوظائف ا�خ، م�خصات  2018عبد الوهاب محمد �امل، ( .49

الواقع   الذي نظمتھ �لية    –البحوث وأوراق العمل للمؤتمر العل�ى (رعاية األفراد ذوي اإلعاقات:  اإلتجاهات املعاصرة)، 

بالتعاون   الزقاز�ق  اإلعاقة والتأهيل، جامعة  الف��ة من  علوم  النفسية، خالل  للدراسات  املصر�ة   18  –   16مع ا�جمعية 

 .26 – 25أكتو�ر، بمحافظة مر��ى مطروح، 

واملعاصرة،  )، علم النفس التجر��ي ب�ن االتجاهات التقليدية  2005عبد الوهاب محمد �امل، و�وسف محمد شل�ي، ( .50

 األنجلو املصر�ة، القاهرة    مكتبة

ا�حميد   .51 عبد  النف��  ،)2011(،  حسنعزت  برنامج    ي وال��بو   ي اإلحصاء  باستخدام  الفكر    ،SPSS18تطبيقات  دار 
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اقع ع�� الرق�ي اإل�سان  االجتما��  التواصل مو

 أنموذجا  الهاشتاغ استخدام أثر 

Digital person on social media 
The effect of using the hashtag as à model 

 جامعة تبسة_ا�جزاىر -خليل يسعيد .د.ط

 ا�جزاىر -جامعة تبسة-فرحا�ي ةأمين .د.ط

 الدراسة:   م�خص

تتناول الدراسة مفهوم اإل�سان الّرق�ي الذي جاء نتيجة إفرازات البيئة الرقمية ال�ي تنتعش يوما �عد يوم بمواقع  

بيئة    �� رقم  إ��  ومادة  روح  �ونھ  من  تحول  الذي  اإل�سان  �سّهل ع��  ما  ا�جديد و�ل  طيا��ا   �� تحمل  اجتماعية جديدة 

ب��ية، هذه الثقافة ال�ي أصبحت عاملية ل�و��ا لغة مفهومة عند جميع البشر  تتصاعد ف��ا اللغة الرقمية وثقافة الرموز التع

)، الذي ساهم �� مساعدة املستخدم  #كما تبحث ورقتنا البحثية ��  بروز  استخدامات الرموز ع�� غرار الرمز هاشتاغ (

� سببا  الوسم  هذا  لي�ون  واسع  نطاق  ع��  ومشاركتھ  ا�حتوى  انتشار  و  الرق�ي)  ا�جماه��ية  (اإل�سان  القضايا  دعم   �

واكتسا��ا الصفة العاملية إ�� جانب �ونھ عامل فّعال �� ا�جال التسو�قي الّرق�ي، وجاءت هذه الدراسة كتوصيف نظري  

تحلي�� لبعض املفاهيم واالستخدامات ا�جديدة ملواقع التواصل االجتما�� وا�جتمعات االف��اضية �� ظل البيئة الرقمية  

 . السائدة حاليا

 الهاشتاغ  ; ا�جتمعات االف��اضية ;التفاعل ; االجتما��مواقع التواصل  ;اإل�سان الرق�ي ال�لمات املفتاحية:

Abstract: 
The study deals with the concept of the digital human being, which came as a result of 

the secretions of the digital environment, which is flourishing day after day with new social 
sites that carry the new and everything that facilitates the human being who has turned from 
being a soul and substance to a number in an environment where the digital language and the 
culture of emoji are rising, this culture that has become Global because it is a language 
understood by all humans, and our research paper examines the emergence of the uses of 
symbols such as the hashtag symbol (#), which contributed to helping the user (the digital 
person) and the spread and sharing of content on a large scale so that this hashtag was a reason 
to support popular causes and gain character In addition to being an effective factor in the field 
of digital marketing, This research paper came as a theoretical description and analysis of some 
new concepts and uses of social networking sites and virtual communities in light of the current 
digital environment. 
Key words: digital person; social networking sites; interaction; virtual communities; hashtag 

  مقدمة:

لتكنولوجيا   املتنامي  لالستخدام  نظرا  جذر�ة  تحوالت  املا��ي  القرن  من  الثمانينات  منتصف  منذ  العالم  شهد 

ا�حاسوب واالتصاالت الرقمية فش�لت بذلك خروجا بينا ع�� الرسائل االتصالية وع�� خصوصيات ا�جتمعات من خالل  

التواصل االجتما��، ال�ي �عد شب�ات اجتماعية �سهل    تطور مهامها، ومن أهم ما أفرزتھ هذه التغ��ات ما �عرف بمواقع
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التواصل ب�ن مستخدم��ا �� مجتمع اف��ا��ي، ح�ى أ��ا أصبحت وسيلة مؤثرة �� األحداث اليومية، غ�� أن الثورة الرقمية  

 ا�حقيقية �ان بدخول هذه التطبيقات �� الهواتف الذكية لتصبح شر�كة اإل�سان �� جيبھ ووقتھ.

الرهيب لشبكة االن��نيت وارتباط �افة وجوه ا�حياة ��ا تقر�با وانخراط اإل�سان �� تطبيقا��ا بالش�ل    هذا التغلغل 

الذي أصبحت بالنسبة إليھ خيارا ال مناص منھ قد ساهمت �ش�ل أو بآخر �� إعادة رسم صورة جديدة لبعض املفاهيم،  

الرق اإل�سان  الرق�ي،  املواطن  اإل�سان،  كرقمنة  مفاهيم  نقلت  و�رزت  التكنولوجيا  فهذه  املصط�حات،  من  وغ��ها  �ي 

أو حياد   أو رفض  إ�� رقم ذو داللة وتأث�� ح�ى أن بياناتھ أصبحت مؤشرات �ع�� ع�� دعم  اإل�سان من �ونھ روح ومادة 

ت  ��ات برز لقضايا أو نقاشات أو ح�ى معارك وحروب تطرح صراعا��ا �� العالم االف��ا��ي، و�� خضم هذا الزخم من التغ

ع�� غرار الهاشتاغ الذي لعب دورا كب��ا �� رفع مستوى الدعم واملشاركة لقضايا يتبناها اإل�سان الرق�ي ع�� مستوى  رموز  

املواقع االجتماعية وا�جتمعات االف��اضية، لي�ون بذلك الرقم والرمز ثنائية بيانية ذو داللة اف��اضية تلقي بظاللها لتغي��  

 قع.مسار نقاشات ع�� أرض الوا

إن موضوع ورقتنا البحثية يتناول بالتحليل مفهوم اإل�سان الرق�ي وأثر استخدامھ لرمز الهاشتاغ �� ظل ا�غماسھ    

وارتباطھ الوثيق بالتكنولوجيا واستخدامھ املتنامي ملواقع التواصل االجتما��، ح�ى أصبح للمواطن العادي الذي �ان ال أثر  

� قضايا معينة، إم�انية تأث��ه بتحولھ إ�� إ�سان رق�ي، لتجد لھ ثنائية الرقم والرمز  لھ ع�� أرض الواقع بخصوص تأث��ه ع�

 م�انا اف��اضيا وواقعيا. 

كما تبحث دراستنا هذه  اإل�سان الرق�ي �� عصر ديمقراطية آلية مباشرة، فهو �� عالم منفتح ع�� آفاق أوسع مما           

قة، فهو تواصل قتل �ل الفروق الزمنية وامل�انية، ومنح البشر�ة خيارات تجاوز  تر�ى عليھ وعا�شھ واخت��ه �� حياتھ الساب

ضعفها وقلة حيل��ا وارتباط ا�جسد البشري �شروطھ ا�حسية الضعيفة ومحدودية حركتھ، ونقلھ إ�� عالم اف��ا��ي أوسع  

صره، يحب أن يراقب و�صنع و�حكم  يجد فيھ اآلخر�ن أرقاما وصورا ورموزا، فاإل�سان الرق�ي ير�د أن ي�ون شاهدا ع��  ع

ع�� األحداث بنفسھ دون وسيط وال رقابة مستعينا باألرقام والرموز، وتصاعدها بمشاركة آراءه وتوجهاتھ �� مواقع تواصلية  

 �عددت وتباينت.

 وملناقشة حيثيات املوضوع ارتأينا انطلقنا من طرح التساؤالت التالية:

 �جتمعات اإلف��اضية؟ ما مدى قيمة اإل�سان الرق�ي �� ا 

 فيما تتمثل داللة استخدام اإل�سان الرق�ي �� مواقع التواصل االجتما��؟ 

  ما الذي �ش�لھ تنائية (الرقم/الرمز) من داللة �� العالم االف��ا��ي؟ 

  ما هو األثر الذي ي��كھ هذا االستخدام كرقم ورمز �� العالم ا�حقيقي؟ 

 

 أهداف الدراسة:

   اإل�سان �� البيئة الرقمية. إبراز مدى تفاعل 

  .سليط الضوء ع�� مفاهيم جديدة تبحث �� توصيف البيئة الرقمية وا�جتمعات االف��اضية� 

   الكشف عنواقع استخدام الهاشتاغ من طرف اإل�سان الرق�ي �أداة للتفاعل �� مواقع التواصل االجتما�� دون

 قيد الزمان وامل�ان. 
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 أهمية الدراسة:

ا     ا�جتمعات االف��اضية واإل�سان الرق�ي  فموضوع  لورقة البحثية من خالل موضوع الدراسة �� حد ذاتھ،  تأ�ي أهمية 

 االجتما��. �ونھ ع�� عالقة مباشرة بتفاعل اإل�سان �� مواقع التواصل همية كب��ة، لألة ذات  أ�عد مس

متعا�ش�ن معها ونلمسها    االف��ا��ي،  الواقعنھ �عا�ج نقطة حساسة موجودة ��  أهمية موضوع بحثنا ��  أكما تأ�ي  

 .  اإل�سان والوسيلة التقنية�� طبيعة العالقة املوجودة ب�ن 

 ا�حور األول: قيمة اإل�سان �� العالم الرق�ي: 

" (�� �ل وسيلة نخ��عها هناك فكرة �امنة تتجاوز وظيفة تلك  Neil Postmanيقول املؤلف األمر��ي "نيل بوستمان

الساعة مثال، غ��ت مفهوم الناس للوقت، فالعالم املصنوع من الدقائق والثوا�ي يختلف عن العالم املصنوع  اآللة نفسها ف

من الفصول والشمس) هذه املقولة تنطبق ع�� العالم الذي �عيشھ اآلن وما أفرزتھ التكنولوجيا من �غ��ات ع�� البشر،  

 ح وجسد إ�� رقم من خالل عملية الرقمنة. فاإل�سان �� العالم االف��ا��ي �غ��ت صيغة تواجده من رو 

اقع التواصل االجتما�� ورقمنة اإل�سان (توصيف املفاهيم)  أوال: مو

للمستخدم   أتاحت  ا�جتمعية عامة، فقد  ل�حياة  ا   نوعي�
ً
نقال ل 

ّ
اختالفها، ش� االجتماعية ع��  إّن ظهور املنصات 

االجتماعية �انت لها عوامل �� الظهور القوي �انتشار اإلن��نيت و�فرازات  فرصة التأث�� واالنتقال ع�� ا�حدود، هذه املواقع  

مفاهيم العوملة ح�ى أصبحت أغلب الشر�ات املستثمرة �� مجال التقنية تتسارع الستحداث تطبيقات ومنصات من شأ��ا  

 �سهيل االتصال والتواصل. 

اقع التواصل االجتما��: 1.1  �حة عامة حول مو

الذي �ش�� إ�� شبكة من الناس يتصلون مع   1954سنة  ز أ. بارنة االجتماعية" من قبل جون.  ظهر مصط�ح "الشبك

�عضهم البعض ع�� أساس قواعد مش��كة وهدف واحد أو أك�� من األهداف ا�حددة، و�مكن لشبكة اجتماعية إقامة  

 .)5، ص 2016عبدياس، ( محادثة.حوار أو 

ال�ي   األساليب   �� األهمية  م��ايد  دورا  تلعب  االجتما��  التواصل  وسائل  صارت  مضت،  سنوات  عدة  مدار  وع�� 

بوك"   "فيس  قبل  من  وجذابة  جديدة  رقمية  منصات  و�ظهور  البعض،  �عضنا  مع  ��ا  "تو���" و   Facebookنتواصل 

Twitter    "يوتيوب" إيجا  Wordpressو"ووردبرس"     YouTubeو  وسائل  نحو  �غ��ت  ع��  واستخدامها  املعلومات  د 

جذري، وأف�حت املعلومات املنقولة عن املصادر الرسمية ع�� قنوات ذات اتجاه واحد، فا�جال أمام معلومات ينش��ا  

متلق�ن   هم  ما  قدر  للمعلومات  فاعل�ن  منتج�ن  اآلن  صاروا  الذين  االن��نيت  مستخدمو  و�تبادلها  ا�جماعات،  أو  األفراد 

 ).11، ص 2015خرون، آا�سر و (� .سلبي�ن لها

والذين    و�ذكر أّن املواقع االجتماعية عبارة عن مواقع ع�� شبكة االن��نيت، يتواصل من خاللها املالي�ن من البشر 

تجمعهم اهتمامات مش��كة، حيث تتيح هذه املواقع ملستخدم��ا مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو، و��شاء  

 املدونات و�رسال الرسائل و�جراء ا�حادثات الفور�ة فيما بي��م.  

صائص ال�ي حمل��ا الوسائل  مواقع التواصل االجتما�� �ش�� إ�� حالة من التنوع �� األش�ال والتكنولوجيا وا�خ إّن 

 املستحدثة عن التقليدية، خاصة فيما يتعلق بإعالء حاالت الفردية والتخصيص، وتأتيان نتيجة مل��ة رئيسية �� التفاعلية. 
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اقع االجتماعية:  2.1  ماهية التفاعلية �� املو

يكمن �� التبادل والتفاعل، يتم من خالل االتصال ب�ن �خص�ن، إذن ف�ي فعل    )Interactive(إّن مع�ى الّتفاعلية  

ووليد   �سبيا  العهد  حديث  �عت��  املتعددة،  الوسائط  إ��  باإلشارة  استعماالتھ   �� التفاعلية  مفهوم  لكن  قديم،  اتصا�� 

 العالقات ب�ن اإل�سان واآللة. 

و  (الوسيلة)  الوسيط  نوع  ع��  �عتمد  إذن  الّتفاعل  فالّتفاعلية  فش�ل  ال��نامج،  تصميم  وطر�قة  الواجهة  ش�ل 

إ��  )  Michel Sénécal(   تختلف باختالف الوسيلة، مثال التفاعلية �� اإلذاعة ليس نفسها �� ألعاب الفيديو، لذا �ش��

 أن هذا املفهوم يتسم بالطا�ع التجاري والقيمة املضافة. 

وعليھ تمثل التفاعلية انتصارا كب��ا للمعلوماتية، حيث أصبح بإم�ان اآللة االستجابة لنا وتحقيق رغباتنا، وهذا ما  

، من 1948غ�� من مفهوم التفاعلية بحيث أعاد منظرو ومفكرو النظر�ات ا�حديثة �� االتصال النظر �� نموذج السو�ل  

؟ أي تدفق االتصال �� اتجاه واحد، �� ح�ن أن التفاعل ا�حقيقي والناتج  يقول؟ ماذا يقول؟ بأي وسيلة؟ ملن؟ و�أي تأث��

 . )27 .، ص2007�ومع��ة، زعموم و ( متعددة.عن التطورات التكنولوجية ا�حديثة يتطلب نموذجا اتصاليا ذا اتجاهات 

أيضا يرتبط مفهوم التفاعلية بمفاهيم ا�حر�ة والديمقراطية واملشاركة وا�حوار، فالنسبة ل�حر�ة ف�ي �ش�� إ�� ما  

أصبح يتمتع بھ املستعمل من حر�ة اختيار ما ير�د من الوسائل، وما يرغب من ا�حتو�ات �� أي وقت و�أي م�ان ع�� عكس  

بقولھ: " ا�حر�ة...تتجسد عن طر�ق الّتفاعلية الناتجة عن تقدم    Lucien Sfezوسائل االتصال التقليدية، هذا ما ع�� عنھ  

 . )109(لعيا��ي، د ت، صفحة آالت االتصال، وال�ي ت��ك لإل�سان وللفرد حر�ة التدخل أمام حتمية اآلالت".

(فيلدمان   يرى  غ��  التّ   أّن   )Feldmanكما  آخر  مفهوم  البيانات  فاعلية  قاعدة   �� والتجول  الوصول  طرق 

 االلك��ونية، بفعالية ب�ن آالف الصور والفيديوهات والنصوص كمصدر واحد للمعلومات.

) أل��ا أتت من مفهوم بناء ا�جتمعات، بحيث  02هذا وتصنف املواقع االجتماعية ضمن مواقع ا�جيل الثا�ي و�ب (

ا  لد��م  إ�� أ�خاص  التعرف  املستخدم  ��  �ستطيع  املواقع  إ�� مز�د من  اإلن��نيت، والتعرف  �� شبكة  هتمامات مش��كة 

ا�جاالت ال�ي ��مھ، ومع التطور الذي �شهده العالم �� مجال التقنية واالتصاالت انتشرت املواقع االجتماعية وذاع صيت  

قاس�ي  (  . اإلن��نيتالم ب�ن مرتادي  هذه املواقع ب�ن ا�جتمعات �ش�ل كب�� �� أنحاء العالم لتصبح األشهر استخداما �� الع

 .)17 .، ص2019جداي، و 

  أهم منصات التواصل االجتما�� الشائعة:  3.1

الفيس   رمن ب�ن منصات التواصل االجتما�� الشائعة االستخدام �� الوقت الرهن، نذكر ع�� سبيل املثال ال ا�حص 

ا�ستغرام التو���،  (بوك،  فليكر  يوتيوب،   ،Flicker،(   ليكندإن  )Linkedin(    شيع� ال�ي  املنصات  ب�ن  ومن  وغوغل+، 

) �� ال��از�ل والهند "سايورد" Orkut�� ايران، "أور�وت" (  (Cloob)استخدامها �� بلدان أو مناطق �عي��ا هناك "�لوب"  

)Cyword(  "��ور�ا ا�جنو�ية، "فر�ندس� ��Friendster(  ) "جنوب شرق آسيا، "غرونو.نت ��Grono.net  (هاي    �� بولندا"

) Spaces�� اليابان"سبيسز" (  )mixi(�� �عض مناطق آسيا وافر�قيا الوسطى وأمر��ا الالتينية، "ميك��ي"  )  Hi5(فايف"  

الرسائل واملشار�ات  إل �� روسيا، وا لتجميع جميع  التحكم" املصممة  العديد من "لوحات  تلك املنصات فهناك  إ��  ضافة 

مختلف غ��  "ثر�د��ي"    املنقولة  مثل:  االجتما��  التواصل  و"بافر"    )Hootsuite(و"هو�سو�ت"    )Threadsy(منصات 

)Buffer  ،("وال��مجيات ال�ي �ساعد ع�� متا�عة املناقشات ال�ي تجري ع�� وسائل التواصل االجنما�� مثل: "تو�ت ديك 
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)Tweetdeck(    "و"ميلت ووتر باز)Meltwater Buzz(  �ا�سر  � املستخدم صاحب ا�حتوى.��دف نقل ردود الفعل إ�)

 . )11 .، ص2015خرون، وآ

اقع التواصل االجتما�� األك�� استخداما حول العالم ح�ى شهر جانفي  1.3.1  :2021ترتيب مو

التسو�قية " املعلنة عن مؤسسة األبحاث  البيانات  إ��  ال�ي  )  Hootsuite( التا�عة ل  "  we are socialاستنادا 

مواقع التواصل االجتما�� استخداما �� جميع أنحاء العالم، حيث اعتلت منصة "فا�س بوك" صدارة  أفرجت عن أك��  

مليون زائر، فيما احتل "اليوتيوب" املرتبة الثانية عامليا  740مليار و  2مواقع التواصل االجتما�� املستخدمة عامليا بواقع  

إجما��   اب"  291مليار و  2�عدد  "الوا�س  تبعها  زائر،  بواقع    مليون  الثالث  املركز  منصة    02��  مليار مستخدم، وجاءت 

الرا�عة بمعدل   املرتبة  تل��ا "ا�ستجرام" �� املركز ا�خامس بواقع مليار و  1.3"ماسنجر" ��  مليون    221مليار زائر عامليا، 

 مستخدم. 

�ا "تيك توك" �� املركز  مليون زائر، تل�  213�� املقابل، تراجعت منصة "وي شات" للمرتبة السادسة بواقع مليار و 

 مليون مستخدم. 689السا�ع بنحو 

" �� املركز التاسع  douyinمليون مستخدم، تبع��ا "  617الصينية" �� املرتبة الثامنة م�جلة    QQوحلت منصة "

 مليون زائر.  511�� املرتبة العاشرة بإجما��  )SinaWebio(مليون زائر، وجاءت منصة "سينا و�بو"  600بواقع 

ح ا�جرافيك التفاع�� التا�� ترتيب مواقع التواصل االجتما�� األك�� استخداما حول العالم خالل شهر جانفي  و�و�

 . )2021(عوض، .2021

 

 .2021ميديا املستخدمة عامليا خالل يناير  ): أبرز منصات السوشيال01الش�ل رقم ( 

 

 
 2021جانفي 21بتار�خ ، https://almalnews.com ،أحمد املصدر: عوض 

https://almalnews.com/
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 ثانيا: وسائل التواصل االجتما��: تأث��ات متنامية وأدوار شائكة:

التواصل االجتما�� �� اآلونة األخ��ة، فلم �عد تقتصر ع�� �و��ا نافذة للتواصل ب�ن   ،  األفراد�عاظم دور وسائل 

إل��ا    و�نما الشباب وتثقيفھ سياسيا، بل و�نظر  العام و�شكيلھ وتنشئة  الرأي  �� صناعة  التأث��  أدوات  أهم  باتت �ش�ل 

  البعض ع�� أ��ا يمكن أن تقود حركة التغي�� �� العالم، هذا الّتنامي �� تأث�� وسائل الّتواصل االجتما�� لم يأت من فراغ 

 تبارات، لعل أهمها: و�نما �ان نتيجة مجموعة من العوامل واالع

   االجتما��، وذلك يت�ح بجالء عند مقارنة هذه األعداد التواصل  أعداد مستخدمي وسائل   �� املستمر  ال��ايد 

مليار �خص ع��    2.5�ان عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتما�� أقل من    2017خالل السنوات املاضية، ففي عام  

ووصل العدد اإلجما�� ،  )2021(العبيدي ا.،  مليار مستخدم  3.5إ��    2019  مستوى العالم، بينما وصل هذا العدد �� عام

مليار �خص (حسب موقع "ا�جراف" وفق للبيانات املذ�ورة آنفا ل��تيب عدد مستخدمي املنصات  5ألز�د من    2021سنة  

 االجتماعية). 

دقيقة، ويش�� هذا إ�� �عاظم أهمية وسائل التواصل  22ا�حدد بثالث ساعات ووهذه األرقام �لها تفوق املتوسط العاملي  

يتم   ال�ي  والسيا��ي  االجتما��  التسو�ق  آليات  ضمن  و�اتت  املعاصرة،  العامة  ا�حياة  أنماط  أحد  باتت  وأ��ا  االجتما��، 

 توظيفها �� العديد من ا�جاالت. 

 إذ �سهم وسائل العام،  الرأي   �� التأث��  املتعلقة بقضية   القدرة ع��  األف�ار واآلراء  �� نقل  االجتما��  التواصل 

رأي عام دو�� مساند لبعض  لبلورة  ا�جال  العالم، وتتيح بذلك  �� مناطق مختلفة من  معينة لعدد كب�� من األ�خاص 

 )2021(العبيدي ا.، القضايا.

 نوعية نقلة  االجتما��  التواصل  وسائل  متواصلة    �ش�ل  قر�ة  العالم  من  جعلت  فقد  الرق�ي،  اإلعالم  عالم   ��

..........) ع�� االن��نيت، وتتيح نافذة  خفيديوهات، ا� خاصة أ��ا �سمح بإ�شاء ا�حتوى االلك��و�ي وتبادلھ (نصوص، صور،  

 مهمة للتفاعل ب�ن األفراد. 

   التواصل خالل خصائص التفاعلية عالية جدا �� مدى    ن االجتما��، مالتفاعل املكثف الذي تتم�� بھ وسائل 

 زم�ي قص��، و�عمل ع�� إ�شاء حوارات جماعية تضم أعدادا كب��ة من املشارك�ن. 

 الداخ�� ��   أصبحت وسائل التواصل االجتما�� أحد أهم الفاعل�ن الدولي�ن، فلم �عد تأث��ها يقتصر ع�� النظام

، 2015خرون،  آ�ا�سر و (  الدولية.دولة ما، و�نما يمتد إ�� مجال العالقات الدولية، و�اتت تلعب دورا �� التفاعالت السياسية  

 . )14ص 

   �� ��االستجابة للمعلومات اآلنية ع�� وسائل التواصل االجتما��: أحد املزايا البارزة لوسائل التواصل االجتما

املباشر با�جمهور، دونما حاجة لوساطة أي وسيلة إعالمية أخرى، وع�� سبيل املثال �� الهند يقول أحد املسؤول�ن  االتصال  

، 2012(رئيس مفوضية االنتخابات املستقلة سابقا) أنھ علم من خالل "تو���" �� مركز للفرز �� والية أوتار براد�ش �� مارس  

الفرز قد   املساء، �ان  ا�جلس و�� وقت متأخر من  انتخابات  نتائج  إعالن  تبقت قبل  انتخابية  دوائر  �� بضعة    انت�ى إال 

فغادرت إ�� من��� و�عد ف��ة قص��ة، رأيت �غر�دة �سأل�ي: "د.قري��ي، ترى ماذا تفعل إلنقاذ ال�حفي�ن الذين يحاصرهم  

يون قد أفادوا بأي ��يء، واتصلنا  جمع غف�� خارج مركز الفرز"  لم يكن لدي علم با�حادثة، إذ لم يكن مسؤولونا امليدان

 . )2021(العبيدي ا.،  بالزعيم املع�ي الذي طلب من أتباعھ فك ا�حصار...واستطعنا تفادي موقف خط�� �� الوقت املناسب.
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�عد أحد تجليات التأث�� الوا�ح    2016ولعل ما أث�� عن تدخل روسيا �� االنتخابات الرئاسية األمر�كية �� العام     

مليون    50الذي يمكن ملواقع التواصل االجتما�� �� هذا الشأن، حينما قامت شركة "�ام��يدج أناليتي�ا" باستغالل بيانات 

روسية  شر�ات  لصا�ح  "فا�سبوك"  ملوقع  الرئاسة    مستخدم  االنتخابات   �� التأث��  كمالغرض  تقار�ر    األمر�كية،  كشفت 

فر�سية عن �عاون شركة "�ام��يدج أناليتي�ا" مع شركة "إجر�جت أي كيو" الكندية �� التصو�ت لصا�ح خروج بر�طانيا من  

 . )2018(كريستوفر، االتحاد األورو�ي

الر�يع   ليبيا وسور�ا، حيث �انت ملواقع  وأحداث  ثم  بداية من تو�س فمصر  العر�ية  املنطقة  ال�ي شهد��ا  العر�ي 

 التواصل االجتما�� دورا فاعال وكب��ا �� إثارة تلك االحتجاجات املناهضة ل�ح�ومات العر�ية. 

تما�� �� مسار األحداث والقضايا  �ل األمثلة السابقة وأخرى �ش�� إ�� الدور املتنامي والوا�ح لتأث�� مواقع التواصل االج

 اإلقليمية والعر�ية، ور�ما أ��ا لم تكن املتغ�� ا�حاسم ولك��ا لعبت والزال دورها يتعاظم �� ا�حياة العامة �ش�ل أو بآخر. 

اقع التواصل االجتما��:  1.2  كيف يمكن للمجتمعات االف��اضية االستفادة من مو

�� ا�جتمعات االف��اضية ت��ز أهمية شب�ات التواصل االجتما��، باعتبارها إحدى أهم تطبيقات االن��نيت ال�ي  

ظهرت مع ما �عرف با�جيل الثا�ي للو�ب. بحيث تتيح التواصل ب�ن مستخدم��ا �� بيئة اف��اضية تجمعهم وفقا الهتماما��م  

ل الرسائل ومشاركة اآلخر�ن ملفا��م ال�خصية والتعرف ع�� أخبارهم  وانتماءا��م من خالل ما تقدمھ من خدمات، �إرسا

 ) 07 .، ص2018يصرف،  ( للعرض.ال�ي يتيحو��ا 

مساحات   القضايا وخلق  مختلف  والنقاش حول  األف�ار  لتبادل  للمستخدم�ن فضاء  االف��ا��ي قد وفر  الواقع  هذا  إّن 

للّتفاعل بي��م، وهو ما أدى إ�� ظهور ثقافة الك��ونية يتصل أعضاؤها خاصة من الشباب باستعمال لغة خاصة ��م أو كما  

وع�� الرغم من أّ��ا �ش�ل ثقافات فرعية �� ا�جتمع، إال أنھ ال يمكن    لغة السرد االلك��و�ي)،ب (سماها "ديفيد كريستا"  

قافة  
ّ
 . )16 .، ص2017ا�خامسة و بن لطرش، ( العامة.تجاهل التأث��ات ال�ي تحد��ا ع�� الث

العالقات   ع��  محافظ��ا  الو�ب،  ع��  املواقع  با��  عن  تلك  االجتما��  التواصل  مواقع  يم��  من  ما  االجتماعية، 

الرقابة املسلطة �� ا�جاالت   الرأي والتعب�� وتحرر األفراد من  أصدقاء ومعارف ما يؤسس لرأسمال اجتما��. فدمقرطة 

التقليدية حفزت لتأسيس رأسمال اجتما�� يضم مجموعات كب��ة من األفراد متصل�ن ع�� الشبكة �حاولة إيصال صو��م  

شاركية.عن طر�ق التجمعات االف��اضية أي
ّ
 (Ellisson,N, 2007, p. 04 )ن يحاولون ممارسة الديمقراطية الت

و�ش�ل عام أصبحت وسائل التواصل االجتما�� "من�� من ال من�� لھ" ف�ل من ��جز عن اعتالء أي من�� إعالمي،  

االجتما�� ال�ي جعلت املستخدم ينقل األخبار والصور    لمواقع التواص �ستطيع بث ما ير�د من رسائل ليستقبلها متا�عو  

الفور�ة، ح�ى أصبحت هناك عالقة طردية ب�ن حر�ة األفراد و��ن استخدام مواقع التواصل االجتما�� لدورها �� رفع الو��  

 )64، ص 2013سو�دي، ( مسبوقة.السيا��ي والت�جيع ع�� املشاركة �� ا�حياة السياسية بصورة غ�� 

أن   �سو�ة  كما  اف��اضية  مجتمعات  من  تخصصا��ا  وتنوع  �عدد  ع��  االف��اضية  للمجتمعات  الواسع  االنتشار 

الت�افل   البيئة،   �� (�ا�ختصة  التطوعية  االف��اضية  وا�جتمعات  وا�خياطة..)  الطرز  الدي�ور،  الطبخ،   �� (�ا�ختصة 

من مواقع التواصل االجتما�� باالنتشار الواسع وترقية  ا�جتم��...) مجتمعات اف��اضية للتعلم االلك��و�ي وغ��ها �ستفيد  

 ا�جتمع بنشر أف�ار.
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و�عتمد ا�جتمعات االف��اضية ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� بناءها وفقا للتنظيم "التصاعدي" من األد�ى إ�� 

الل تواجده ع�� املنصات  األع��، إذ باستطاعة �ل فرد تنظيم مجتمع وتحقيق اإلضافة لنظامھ وقواعده وعاداتھ من خ 

لتقاء من أجل تحقيق مشروع مع�ن قد  هذه ا�جماعات ب�ن ما هو محدد �اإلاالجتماعية ا�ختلفة، كما أن اختالف أهداف 

 ) 166 .، ص2006العلوي، ( بتحقيقھ.تنت�ي ا�جماعة 

 ) ا�جديدةثالثا: إفرازات البيئة الرقمية وتأث��ها ع�� اإل�سان: (دراسة �� املفاهيم 

أحدث انتقال مشاركة اإل�سان من ا�حياة الواقعية إ�� ا�حياة االف��اضية ع�� مواقع التواصل االجتما�� �غ��ات  

�� املفاهيم و�روز مصط�حات جديدة �انت نتيجة ملمارسات اإل�سان �� البيئة الرقمية، هذه املمارسات ال�ي تختلف �ليا  

ى أ��ا أثرت ع�� طبيعة تواجد اإل�سان �� الواقع من �ونھ روح ومادة إ�� �ونھ أصبح  ع�� ممارساتھ �� ا�حياة الطبيعية، ح�

 رقما، أيضا أثرت ع�� هو�ة تواجده �� العالم االف��ا��ي من خالل �غ�� خصائص �خصيتھ وانتماءاتھ امل�انية والزمانية. 

 الهو�ة االف��اضية ورقمنة اإل�سان:  1.3

معناها   �ستمد  ال�خصية  الهو�ة  الفضاء  إن   �� التواجد  ولكن  اآلخر�ن،  عن  الفردي  والتم��  بالذات  الو��  من 

الف��يائي وتفتقد   ا�حضور  تنم�� خصائص  الرقمية  ا�جتمعات  الفرد محل بحث و�ساؤل، ففي  االف��ا��ي يجعل هو�ة 

ها، و�صبح الفرد �عرف  العناصر الظاهر�ة للفرد وال�ي �عرف عن طر�قها مثل: املظهر، اللباس، اللون، الهيئة، ا�جنس وغ�� 

من خالل عنوان جهاز ا�حاسوب أو عنوان اسم ا�جال أو عنوان ال��يد االلك��و�ي أو االسم املستعار أو الصورة الرمز�ة  

 ال�ي يقدمها وغ��ها من األشياء ال�ي قد ال �عكس هو�تھ ا�حقيقية أو تقدم القدر ال�ا�� من املعلومات ملعرفة حقيقتھ. 

ا�جت  ظهور  االف��ا��ي  ومنذ  الفرد  كنية  حول  �ساؤالت  الباحث�ن  من  العديد  طرح  وانتشارها،  االف��اضية  معات 

الواقعية. ، فالهو�ة أصبحت  )03.  ، ص2011(بايوسف،  وطبيعة هو�تھ وهل لها مدلوالت وأ�عاد وا�ع�اسات ع�� ا�حياة 

االجتما�� ال�ي أعط��ا دالالت أوسع من الفضاءات  تب�ى ضمن سياقات عاملية ال محدودة، بفعل تأث�� شب�ات التواصل  

ا�حلية، وعليھ فالهو�ات االف��اضية تتيح لألفراد حر�ة التعب�� و�م�انية االختيار ب�ن عدة بدائل، وكذلك إم�انية التفاعل  

 . )2019(مصطفى البار، والواق��. �� فضاء ال محدود �شبع تطلعات املستخدم لالنطالق والتنقل ب�ن عامل�ن االف��ا��ي

والواقع االف��ا��ي من خالل االنخراط �� عوالم االن��نيت واملنصات االجتماعية اكت�ح العالم الواق��، كما ال��مت        

املعولم والذي  الهو�ة االف��اضية الهو�ة األصلية، فالواق�� أصبح اف��اضيا واالف��ا��ي أصبح واقعيا، ر�ما هذا هو الواقع  

املكتبات االف��اضية    -القيم االف��اضية  - ال�خصية االف��اضية  -أصبح �غطي مجمل أ�شطة اإل�سان (التعليم االف��ا��ي 

للعمالت   ��ديدا  �ش�ل  أصبحت  ال�ي  "بيت�و�ن"  االف��اضية  العملة  وح�ى  االف��اضية  التدريس  ومؤسسات 

 )2020(الفرفار، املتداولة)

إّن الّتواجد اإل�سا�ي ��و�تھ االف��اضية �� العالم الرق�ي من خالل مواقع التواصل االجتما�� ي��ز تحول حضوره  

إ�� �سق رق�ي �ستوطن �� مصفوفة ر�اضية، تبوح قيم��ا الرقمية بالكث�� من التفاصيل ال�ي يتسم ��ا الفضاء االتصا�� 

واألدوات االتصالية �� نقل محتوى ا�خطاب إ�� اآلخر. كما ت��ز أيضا كيف يمكن    ع�� صعيد تصميم واستخدام املعلومات

  والتصرف. لسرعة وكثافة التفاعالت الشبكية االجتماعية أن تتحّول إ�� مفتاح لتشكيل األف�ار ا�جماعية وتحقيق اإلجماع  

 . )241 .، ص2018يصرف، (
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و�� كتابھ املوسوم ب "ا�جتمعات االف��اضية: التكنولوجيا واإل�سان الرق�ي" انطلق الدكتور إبراهيم أحمد م�حم  

والقائمة ع�� قاعدة مفادها أن (يحول اإل�سان نفسھ كما يحول العالم من حولھ    Erich Frommمن أطروحة ار�ك فروم  

ولطبيعة األشياء من حولھ). فمن خالل ممارسات اإل�سان �� البيئة   بنفس الطر�قة، لكنھ ال يقوم بذلك إال وفقا لطبيعتھ

الرقمية االف��اضية ظهرت عدة مفاهيم �ان للدكتور م�حم الفضل �� نح��ا �اإل�سان الرق�ي، رقمنة اإل�سان، التسول  

 الرق�ي، العنف الرق�ي وغ��ها. 

ي ينقطع عن الوجود املادي و�تحول إ�� �ائن  واإل�سان الرق�ي حسب الدكتور إبراهيم م�حم هو (ذلك ال�ائن الذ

 �سان"). رقم �� مجتمع ال متنا�� من حيث العدد، هذا التحول هو ما �عت��ه "رقمنة اإل

الهو�ة الرقمية ال�ي أطلق عل��ا مصط�ح    إنو�قدم الدكتور العالقة ب�ن الهو�ة االف��اضية أو الرقمية ورقمنة اإل�سان بقولھ  

رقمنة   هناك  مادامت  كب��ة  أهمية  ذات  ليست  ا�حقيقة  ألن  األفراد،  عل��ا  يطلع  ال�ي  الهو�ة  هو  بأنھ  الرق�ي"  "القناع 

 . )2017(جعوا�ي، اإل�سان.

 الرق�ي: بيانات ومعلومات  ن. اإل�سا.32
إّن نمو وسائل التواصل االجتما�� باعتبارها مصدرا فعاال للبيانات من أجل فهم بيئة املعلومات قد جعل م��ا أك��  

أو جمهور   ر معلومات مهّمة حول ديموغرافيات مجموعة 
ّ
توف أن  لهذه املنصات  أي وقت م��ى، حيث يمكن  أهمية من 

التنظيمية ومجاالت �شاطا��ا ومتناول شب�ا��ا، و�مكن أن تث�� هذه التفاصيل ا�جهود الّرامية إ�� توجيھ  وحجمها وهي�ل��ا 

رسائل إ�� جماه�� معّينة أو الّتأث�� ع�� تصّورا��ا أو قرارا��ا أو سلوكها. �� سياق عمليات املعلومات ع�� سبيل املثال، يمكن  

أفراد يتحّولون إ�� الّرادي�الّية، وأن يقيس انتشار الدعم لقضايا متطّرفة ضمن  أن يحّدد تحليل وسائل التواصل االجتما��  

 ) 11 .، ص2017خرون، و�ليام وآ( .ديموغرافيات محّددة وأن يقيس عمق هذا الّدعم

كم يمكن تحديد موارد البيانات ال�خمة حسب معطيات وسائل التواصل االجتما�� و�جالت الهواتف ا�حمولة و�رامج  

االن��نيت ع��  والصفحات  املواقع  وز�ارة  املعلوماتية  القواعد  ومنصات  ��ا  ا�خاصة  والتطبيقات  (مصدق،  االتصاالت 

الك��ى    ،)2020 والشر�ات  اإلقليمية  واملنظمات  الدول  مقومات  صميم  من  للمعلومات  مصدر   �� ال�ي  البيانات  و�عد 

كر وغ��ها من الهيئات واملنظمات ال�ي تحتاج بيئة عملها للتواجد واالستمرار لهذه البيانات  وك��يات ال�حف ومراكز الف

 ا�خاصة باملستخدم�ن أو ا�جماه�� أو الشعوب.  

الدول املتقدمة تكنولوجيا،و�التا��  التقنيات ا�جديدة ي�اد ينحصر ��  التنافس الدو�� �� هذه  ومن ا�حسوم أن 

وحدها من فرض ثقاف��ا ومصا�حها، وتطور قدر��ا �� استخالص املعلومات وتحليلها، وهكذا يكتشف اإل�سان الرق�ي أن  

  �خمة من البيانات ال�ي يمكن استخدامها تجار�ا أو سياسيا   معلوماتھ ال�خصية �� مجرد أرقام هامشية �� مستودعات

كما أن ت�لفة ا�حصول ع�� البيانات الرقمية و�شرها وتخز���ا    )2017(ماجد،  ملصا�ح قد �عنيھ أو ال �عنيھ �ش�ل مباشر.

وأ�شئ االنخفاض   �� الت�اليف  استمرت  �لما  يوم،  �عد  يوما  تيس��ا  تلك تزداد  ��خ��  فرص  زادت  جديدة،  منصات  ت 

 ) 08 .، ص2016خرون، (اليسون و وآالبيانات.

�� مجموعة ا�حقائق والقياسات واملشاهدات ال�ي ت�ون ع�� ش�ل أرقام وحروف ورموز وأش�ال  )  Data(فالبيانات  

املنصات   الرق�ي) قد �شرها و�انت محل مشاركة ع��  (اإل�سان  خاصة، تختّص بفكرة وموضوع معّ�ن ي�ون املستخدم 
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ها، من خالل معا�ج��ا بتصنيفها وتنظيمها  االجتماعية، والبيانات ال ي�ون لها مع�ى، ولهذا يتم تجميعها حّ�ى يتم استخدام 

 .)2021(ابو جبارة، وتحليلها ح�ى تصبح معلومات لها مع�ى لتحقيق هدف معّ�ن.

أصبحت   الذي  الّرق�ي  باإل�سان  �سّ�ى  ما  و�روز  االجتما��  الّتواصل  مواقع  تتيحها  ال�ي  ا�جديدة  اإلم�انيات  إّن 

منجما   أصبحت  وال�ي  الّرق�ي  العالم   �� �خمة  بيانات  لوجود  أتاح  واملتجّددة  املتنامية  املنّصات  لهذه  استخداماتھ 

للمعلومات �� ظل سيطرة و�حالل املعلومة كمصدر قّوة ألي �ان من يمتلكها يمتلك العالم، هذا ما جعل ال�ل من الدول  

 سب هذه القوة ال�ي باتت سببا للوجود.املتقدمة والشر�ات الك��ى واملنظمات تتسارع لك

نائّية (رقم/رمز) داللة �� العالم االف��ا��ي 
ّ
ل الث

ّ
 ا�حور الثا�ي: كيف �ش�

ل الّرقم �� العالم االف��ا��ي من خالل استخدامات اإل�سان لشبكة اإلن��نيت ومواقع التواصل االجتما��  
ّ
لقد ش�

 البيانات ال�ي �ع�� ع��ا األرقام وال�ي �عد مصدرا هاّما للمعلومات. داللة حقيقة �� العالم وذلك باالستفادة من تلك 

�� العالم الرق�ي ظهرت أيضا ثقافة �عب��ية وسط مستخدمي االن��نيت حول العالم، و�� ثقافة الّرموز، ولعّل أبرز  

ا الّسنوّ�ة ألك�� ال�لمات  ، أن جامعة أكسفورد ال تختار أي �لمة لتتصّدر قائم��ّل بوضوح ع�� شيوع ثقافة الّرموز ما يد

إ��   االف��ا��ي  العالم  الّرموز  هذه  لتتجاوز  �عب��ّيا  رمزا  اإلطالق  ع��  األو��  وللمّرة  اختارت  بل  استخداما،  املصط�حة 

الّرموز   اإلن��نيت  األلفّية من مستخدمي  �� استخدام جيل  ا�حاصل  الكب��  االنفجار  �� داللة ع��  ا�حقيقية،  القواميس 

 . )2015(د ن، إليصال أف�ارهم ومشاعرهم. الّتعب��ّية

 أوال: ماهّية التواجد الّرق�ي �� العالم االف��ا��ي 

م�حم فكرة   إبراهيم  الدكتور  طرح  تواجد رق�ي، وقد  هو  االجتما��  التواصل  مواقع  اإل�سا�ي ع��  الّتواجد  إّن 

أو   االف��اضية  ا�جتمعات  أن  دوافع  د ع�� 
ّ

ليؤك سؤال عر�ض عن مجانية خدما��ا،  �عيد طرح  لها، حيث  ا�خفي  الوجھ 

اإلحصائيات ومداخيل هذه املواقع �� تنامي متسارع باستمرار، وفق قاعدة "تزايد عدد الس�ان، تزايد الر�ح"، و�ضرب مثاال  

مليار دوالر �� نفس الف��ة من سنة    48.5إ��    2013مليار دوالر �� الر�ع األخ�� من    1.5ألر�اح الفا�سبوك ال�ي ارتفعت من  

، لكن هذا ال يحدث من دون ا�ع�اسات سلبية، �انقطاع ا�خدمة مثال سبب انقطاع ا�خدمة ب�ن الفرد واملوقع خسارة  2015

 . )2017(جعوا�ي، دوالر �ل ثانية �� حالة التوقف. 407الفا�سبوك تقدر ب

يمكن لإل�سان الرق�ي تحقيق منافع والر�ح من مواقع التواصل االجتما��، نظرا لإلم�انيات املتاحة ع��  كما أنھ  

العوامل والتطور ظهرت   �� ظل هذه  الفرص دون قيود،  التعب�� و�تاحة  الّرقابة وحر�ة  االجتماعية كمحدودية  املنصات 

مجموعة من املسّميات الوظيفّية ا�حديثة �سبيا وال�ي ارتبط    العديد من أش�ال الر�ح املعنوي واملادي الذي تجّسد �� صورة 

الّصفحات و�دارة  التمو�ل  ا�جرافيك،  التصميم  التسو�قية،  �الكتابة  االجتما��،  التواصل  مواقع  بظهور  (عمر،  ظهورها 

املنصات لتعر�ف الناس ��ا وتحقيق الر�ح من �سب  كما يمكن ألي �خص يمتلك موهبة الظهور وال��وز ع�� هذه  ،  )2018

التعليقات ووضع إشارة اإل�جاب ر�ح معنوي لأل�خاص الرق�ي   ،املشاهدة واملتا�عة، كما تحقق    هذا العالم االف��ا��ي 

  أصبحت لھ أهمّية تزداد �ش�ل مستمر، ح�ى أنھ أصبحت �عقد دورات لتحس�ن أداء التواجد �� هذا العالم وكيفية اختيار 

 املنصات وأفضل املمارسات للتواجد ع�� هذه املنّصات.

و�قول الدكتور إبراهيم م�حم أن املواقع وا�جتمعات االف��اضية قدمت ا�جديد ع�� مستوى اإلبداع الّرق�ي، حيث  

نت من تحو�ل 
ّ

الّنقد من    أعادت طرح اإلش�اليات الّنقدية األدبية الك��ى، وم��ا االستالب وفقدان الهوّ�ة والّتجديد، ومك
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ن ال�ل من الّتعليق ع�� اإلبداعات ال�ي يتم �شرها ع�� مواقع التواصل  
ّ

مهّمة علمّية للمتخّصص�ن إ�� ممارسة عاّمة، يتمك

 االجتما��. 

 اتجاهات:   ثالثوتتحّرك استجابات الّرقمي�ن ��  

  .ال�خر�ة 

   إيجابا، عادة من طرف أو  الّتعليق سلبا  البعد عن  الذين  ��جيل اإل�جاب مع  الّرجال  ساء واملتبّصر�ن من 
ّ
الن

 يختارون ا�حياد.

  .غياب ��جيل اإل�جاب والبعد عن الّتعليق 

اإل�سان أصبحت لھ بصمتھ ا�خاصة �� �ل أمر مهما اختلف عن انتماءاتھ واهتماماتھ �� ها العالم    إن يمكن القول  

الّرق�ي، �ل ��يء مباح لھ دون قيد أو رقيب أو عراقيل، �ل ��يء يتج�� أمامھ و���اءى أمام عينيھ وهو ��ّجل حضوره ��  

 هذا العالم من خالل أرقام ورموز دالة. 

عب�
ّ
 �ّية �� العالم االف��ا��ي �لغة عاملّية ثانيا: الّرموز الت

الّتعب��ّية لإل�سان الّرق�ي �� العالم االف��ا��ي من االستعانة با�حروف األبجدية كما هو دارج ��  ر�قة 
ّ
الط �غّ��ت 

لة عما  العادة إ�� االستعانة بثقافة الّرموز التعب��ية، فمع شيوع الرموز املتعددة والكث��ة األش�ال، أصبحنا �ع�� ب�ل سهو 

، ح�ى أ��ا نجحت �� تجاوز ا�حدود اللغوّ�ة
ً
ا أو هزال  يخت�ج �� صدورنا وا�حالة ال�ي �شعر ��ا، سواء �انت فرحا أو حزنا، جد�

ان األرض. 
ّ
 لتصبح لغة عاملية تمتاز بأ��ا مفهومة ل�ل س�

ئل التواصل االجتما�� واالستخدام امل��ايد  إّن ثقافة الّرموز التعب��ية ال�ي فرض��ا التقنيات ا�حديثة واالنتشار الرهيب لوسا

لها من قبل اإل�سان ح�ى أ��ا أصبحت �س��لك من وقتھ الكث�� اختصرت عليھ طر�قة التعب��، ح�ى أن رمزا �عب��يا واحدا  

 يكفي للّرد ع�� جملة �عب��ية من ا�حروف األبجدّية.  

سابق ب�ن الشر�ات الستحداث رموز �عب��ية �سهل ع��  هذه الثقافة التعب��ية ال�ي ت��ايد يوما �عد يوم �� ظل الت 

ها �ش��ك �� هذه الثقافة  
ّ
الّتعب��ّية،  املستخدم التواصل واالختصار، واملالحظ أّن معظم املنصات االجتماعية إن لم يكن جل

الّتعب��يّ   بل الرموز  أسلو�ا جديدا �عتمد ف��ا  الشر�ات  لتطلق �عض  املفاتيح،  �عّدى لوحات  األمر  ة بدال من األحرف  إن 

لعام   الفرح" قائمة قواميس أكسفورد  ھ "وجھ مع دموع 
ّ
بأن ُ�عرف  �عب��ي  للمصط�حات   2015األبجدّية. كما تصّدر رمز 

ا�جديدة، و�� قائمة سنوّ�ة تضّم أك�� ال�لمات ا�جديدة �� اللغة االنجل��ية استخداما، أو ال�لمات املوجودة فعال ولكّ��ا  

 متعارف عليھ.�ستخدم ع�� نحو غ��  

انطباعا عن �خصية اإل�سان   التعب��ّية �عطي  الرموز  إ�� أن  ،  الّرق�يو�ذهب �عض ا�ختص�ن �� مجال التقنية 

�لما استخدم ال�خص الرموز املبتسمة �ان ينظر إليھ ع�� أنھ أك�� ودا وانفتاحا ووعيا ومنفتحا ع�� تجارب جديدة    فمثال

هذه الرموز �عطي انطباعا ع�� درجة ا�حالة ال�ي ي�ون ف��ا ال�خص الرق�ي من  وأن ال�خص أك�� لطفا ووعيا، كما أن  

خالل مثال اختياره �حجم االبتسامة أو العيون الّضاحكة. كما أن الرموز التعب��ّية �عكس جانبا تواصلّيا يتمّتع بھ اإل�سان  

البشر   �ستطيع  لوجھ،  وجها  التواصل  أثناء  اإلشارة،  ولغة  ا�حكية  اللغة  الصوت  ��  ون��ة  الكالم  خالل  من  املع�ى  فهم 

من   ا�جانب  هذا  �عزز  االف��ا��ي  العالم   �� التعب��ية  الرموز  ها قد جاءت  ا�جسد،  اليد ولغة  الوجھ و�يماءات  و�عب��ات 

 التواصل إ�� جانب الكتابة. 
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الّتعب��يّ  الّرموز  ثقافة  انتقال  التعب��ية  اللغة  هذه  وانتشار  طغيان  مظاهر  ب�ن  من  الواقع ولعّل  من  (االيمو��)  ة 

و�الونات   التسلية  كحدائق  الفضاءات  من  العديد   �� ��ا  واالستعانة  استخدامها  خالل  من  املعّزز  الواقع  إ��  االف��ا��ي 

 ترحيبية للدي�ور وح�ى �� التعليم إلضفاء جانب من املرح لألطفال.

ا ع�� تخفيف الّنص املقروء وتمأل �عض الفجوات  و�ذهب ال�اتب محمد ا�حمزة إ�� القول أّن" الرموز التعب��ية �ساعدن

التعب��ّية �ش�ل وا�ح، و�عطي تأو�ال مختلفا للكالم املكتوب. فاألن��نيت هو وسيط جديد للغة وليس لغة جديدة، فع�� 

البشر    األلف عام املاضية �ان يتم استخدام الكالم املنطوق أك�� من الكتابة، و�النسبة إ�� معظم التار�خ اإل�سا�ي �ان

أّمي�ن تماما، لكن ما حدث �� العصر ا�حديث هو االهتمام غ�� املسبوق بالكتابة، فمنذ عصر املطا�ع والّتعليم النظامي  

غة، لذا فالّرموز الّتعب��ّية ما  
ّ
أصبحت الكتابة مقياسا أّولّيا للكالم ينب�� اح��امھ من ا�جميع، ومن ثّم ينطبق ذلك ع�� الل

 .)2020(ا�حمزة، ا�حالة�� إال وسيلة لتوضيح 

الث: الوسم هاشتاغ (
ّ
اقع التواصل االجتما�� #ا�حور الث  ) استخداماتھ وتأث��اتھ ع�� مو

) الذي أصبح لھ  #من ب�ن الّرموز الّتعب��ّية ال�ي �انت لها انتشارا واسعا ع�� املنّصات االجتماعية الوسم هاشتاغ ( 

تأث��ه ع��   الّرق�ي، فما�� استخداماتھ؟ وما  العالم  انتشارها �ش�ل واسع ��  ال�ي يراد  انتشار ا�حتو�ات  تأث��ا وا�حا �� 

 ا�حتوى؟  

 تاغ �� املنّصات االجتماعّية أّوال: ماهّية الوسم هاش

التواصل    مواقع  ع��  واقعا  أصبحت  را 
ّ

ومؤخ أحاديثنا،   �� ترديدها  ع��  اعتدنا  حكمة  ودّل"  قّل  ما  الكالم  "خ�� 

االجتما�� من خالل الهاشتاغ "#"، هذا الرمز الذي ظهر ع�� "تو���" قبل عشر سنوات، وتوّسعت استخداماتھ �عد ذلك  

بمع�ى (اسم آخر لرمز الرقم)    hashب�ن �لمة    يجمع hashtagالجتما�� تقر�با، واملصط�ح هاشتاغإ�� �ل مواقع التواصل ا 

 .)2018(فه�ي، .�ستخدم لتمي�� �لمات معّينة tagو

�� الف��ة التار�خية ال�ي سبقت �شأة اإلن��نيت وشب�ات الّتواصل، فقد أطلق    وقد اختلفت �سمية الرمز هاشتاغ

عليھ األمر�كيون عالمة الباوند أو رمز الّتعداد، �� ح�ن أطلق عليھ ال��يطانيون االسم هاش، أما حاليا و�� سياق اإلن��نيت  

 والعالم املّتصل، ندعوه جميعا بالهاشتاغ. 

التصنيف ها م��ة عالمة  األو��، �ان  لم تكن  الف��ات  ركة، فخالل 
ّ

الش تأسيس  بداية  تو��� منذ   �� شتاغ مضّمنة 

  �� يوّدون مشاركتھ ومناقشتھ مع أصدقا��م  الذي  أّ��م �شاهدون محتوى غ�� ذي صلة، وغ��  �شت�ي املستخدمون من 

ل�ن لدى تو���، بالبحث عن  منّصة الّتواصل. و�حثا عن حل لهذه املش�لة، قام "كريس ميسينا" وهو أحد املهندس�ن العام

ل عالمة هاشتاغلتو��� ��    IRCا�حلول مستلهما من ال��وتو�ول الشب�ي  
ّ
. لكن لم تلق 2007أوت    23وقام بإطالق العنان أل

و�غطية تو��� لتطور    2007عالمة الهاشتاغ الشعبية الكب��ة واالنتشار الواسع إال �عد اندالع حرائق �اليفورنيا �� أكتو�ر  

 . )2020(د ن، الهاشتاغ مفتاح انتشار ا�حتوى، نذاك والتفاعل الكب�� من قبل املستخدم�نالوضع آ

 ثانيا: استخدامات الهاشتاغ

) لكّنھ الوسيلة ال�ي جذبت ولفتت أنظار العالم باتجاه محّدد، وموضوع مث�� ل�جدل ع�� الّساحة  #رمز ع�� صغره (

غة العصرّ�ة  �� تنوعها، غزا مواقع التواصل اإل ا�حياة العاّمة" ع-االقتصادّية- "السياسية
ّ
جتما��، وأصبح هاجس الّناس والل

 املش��كة ب�ن جميع املستخدم�ن �� �ّل أنحاء العالم.  



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 107 

طبيع��ا    للهاشتاغ عن  معّ��ة  عناو�ن  ضمن  وتصنيفها  البيانات  بفل��ة  وقيامھ  املعلومات،  وترتيب  تنظيم   �� كب��ة  أهمّية 

وتخّصصها، ويستخدم الهاشتاغ من قبل املستخدم�ن للوصول إ�� كم كب�� من املعلومات حول األحداث أو مستجّدات  

 ساخنة. 

الّتواصل االجتما�� أهمّية كب��ة البحث عن محتوى    وقد أولت مواقع  الّرمز ملا لھ من خدمات يقدمها عند  لهذا 

مع�ن، حّ�ى أّن موقع "تو���" أو�� للّرمز هاشتاغ أولوّ�ة عند القيام بالبحث، إضافة إ�� أنھ �ساهم �� ز�ادة عدد املتا�ع�ن  

هتمامات وامليول. لكن ل�ل  لتغر�دة أو خ�� مع�ن، كما أنھ وسيلة من وسائل الّتعارف ب�ن األ�خاص الذين لد��م نفس اال 

منّصة من منّصات التواصل االجتما�� نظام مع�ن �� االستخدام ا�خاص بالهاشتاغ، لذا فالبّد ع�� �ل مستخدم أن يرا��  

 ال�لمات املالئمة ل�ل وسيلة إعالمية ول�ل منّصة ال�ي ينشر مشار�اتھ عل��ا.

 الهاشتاغ ع�� تو���:  استخدام 1.2

الها هذا  يتمّ�� استخدام  تبّ�ى استخدام  من  أول  هو  املوقع  هذا  ل�ون  منفردة  تو��� بخصائص  شتاغ ع�� منّصة 

تحصل ع�� ضعف حجم الّتفاعل من    فإّن التغر�دات ال�ي تتضّمن عالم�ي هاشتاغ ،  Buddy Mediaالوسم، ووفقا ملوقع  

أولئك الذين يكتبون �لمات أقل أو أك��، كما أظهرت الدراسات أن أّي ��يء يتجاوز عالم�ي الّتصنيف �سقط مستو�ات  

 . %17بنسبة الّتفاعل 

 استخدام الهاشتاغ ع�� ا�ستغرام:  2.2

هاشتاغ، هذه    11رات تمتلك أك�� من  يختلف استخدام الهاشتاغ ع�� ا�ستغرام، فالتفاعالت ت�ون األع�� �� منشو 

  1000القاعدة األساسية الستخدام الهاشتاغ ت�ون أفضل انتشارا �� البيانات ال�ي من مجموعة مستخدم�ن الذين لد��م  

متا�ع أو أقل واستخدام الهاشتاغ هنا أفضل رهان لز�ادة متا�ع�ن ا�ستغرام بطر�قة سريعة، ف�لما زاد عدد الهاشتاغات  

 �دة �ان األمر مثاليا �� ز�ادة عدد املتا�ع�ن. �� �ل �غر 

 استخدام الهاشتاغ ع�� الفا�سبوك:  3.2

ع��   تحتوي  ال�ي  املنشورات  ولعّل  هاشتاغ،  للرمز  استخداما  التفاعلية  املنّصات  أقل  الفا�سبوك  موقع  زال  ال 

دمون ملنصة الفا�س بوك يفتقرون  هاشتاغ تحقق أقل متا�عة من املنشورات ال�ي ال تحتوي ع�� هذا الرمز، لذا فاملستخ

لثقافة استخدامات الهاشتاغ، ورّ�ما �عود األمر كذلك إلدارة الفا�سبوك ال�ي لم �عطي لهذا الرمز أهمّية �� انتشار ا�حتوى  

ع�� موقعها بالنظر ألهمّيتھ ع�� موقع "تو���"، أو لتعقيدها أمر استخدام الهاشتاغ ف�ي تو��ي باستخدام هاشتاغ�ن ع��  

 ق��ى تقدير لي�ون فعاال �� انتشار ا�حتوى.أ

 الهاشتاغ رمز ا�حر�ات ا�جماه��ّية: 4.2

منذ دخول الهاشتاغ إ�� العالم االف��ا��ي، انتقلت عالمة التصنيف من �و��ا وسيلة لتجميع وترتيب ا�حتوى إ��  

استخ  أ��ا  أحداث وقضايا، ح�ى  إزاء  ا�جماه��ية  التفاعالت   �� ��  �و��ا عالمة �ستخدم  للتنسيق  واسع  نطاق  دمت ع�� 

ائكة، و�جذب  
ّ

الثورات العر�ية. و�تم استخدام الهاشتاغ اليوم لرفع مستوى الو�� حول القضايا ا�جتمعّية والسياسّية الش

 )2018(فه�ي، االنتباه العام إ�� الظواهر ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمعات.

ال�ي   القضية  أو  الشعبية  ا�حركة   �� ما  إ��  للمحتوى  منظم  �ونھ  من  الهاشتاغ  استخدام  ع��  ال��ك��  وأصبح 

 ستستلهمها عالمة الهاشتاغ. 
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 الهاشتاغ: �أيقونة دعم   .5.2

�أيقونة دعم ل�حر�ات االحتجاجية ال�ي عرفها العالم خالل العشر�ة األخ��ة، هذه ا�حر�ات ال�ي    استخدم الهاشتاغ

انتقل نضالها من الواقع إ�� العالم االف��ا��ي، لتش�ل بذلك ترسانة جماه��ية واسعة ع�� العالم، و�فضل هذا الّرمز عرفت  

 ا وقانونّيا.العديد من القضايا شهرة عاملية حّ�ى أّ��ا القت دعما دولي

فقد أصبح الهاشتاغ أداة جديدة �حشد الّدعم ا�جماه��ي لقضايا، ولعل أبرز حدث �� اآلونة األخ��ة والذي �ان  

هاشتاغ ف�ان  غزة،  ع��  الصهيو�ي  االعتداء  هو  ا�جماه��ي  الدعم   �� كب��ا  دورا  القصف    #للهاشتاغ  تحت  غزة 

#SaveSheikhJarrahو#gazaunderattach،   موقع فإن   .)forward.com(  فبحسب 

مليون مشاهدة ع�� "تيك توك"، ثم    286.6ومنشور ع�� "ا�ستغرام"    421000ب  بدأ    SaveSheikhJarrah#الهاشتاغ

إ��   الواحد  اليوم   �� ليصل  ي��ايد  العدد  بواقع  100000بدأ  توك"  "تيك   �� الفيديو  مشاهدات  ارتفعت  مليون  300فيما 

مشاهدة بالف��ة نفسها. وقد �ان للطرف الصهيو�ي أيضا حر�ا ع�� مواقع التواصل االجتما�� باالستعانة برمز الهاشتاغ  

 �شاهد �سابق ب�ن الطرف�ن أ��ما يحقق أرقاما عالية دعما لقضّيتھ.  حّ�ى أصبحنا 

عوب ملا لھ من مزايا تنظيمية و�شاركية ا�حتوى مع  
ّ

فالهاشتاغ أصبح يلعب دورا اس��اتيجيا بالنسبة للقضايا املص��ّية للش

 . املالي�ن من املستخدم�ن ملواقع التواصل االجتما��

اقع التواصل االجتما�� ثالثا: أثر استخدام اإل�سان الرّ   ق�ي للهاشتاغ ع�� مو

ل ثالثية مفاهيم رقمنة اإل�سان والّرمز ومواقع التواصل االجتما�� �� العالم االف��ا��ي أساسيات التواصل  
ّ
�ش�

�� عصرنا اليوم ضمن عملية تفاعلية، حيث يلعب اإل�سان كمستخدم للمنصات االجتماعية كرقم إ�� جانب استخدامھ  

��ية ال�ي أصبحت لغة مفهومة عامليا، دورا هاما �� مجمل القضايا ال�ي تطرح �� هذا العالم �عد ما �ان ال �ستطيع  للغة التعب

 إيصال آراءه أو مواقفھ أو توجهاتھ إزاء ما يحدث �� العالم.  

إم�اني لھ من  ملا  �� عالم ال يمكن االستغناء عنھ  الّرق�ي موقعا وم�انة فاعلة  خارقة،  ات تواصلية  اليوم أصبح لإل�سان 

هاشتاغ   فارتفاع  الرمز  باستخدام  االجتما��  التواصل  مواقع  ع��  محتو�ات  املشار�ات    �شارك  أرقام  ارتفاع  جانب  إ�� 

ن من تحقيق الر�ح التجاري ملواقع يرتفع العدد املشارك لهاشتاغات موضوع مع�ن أو  
ّ

واملتا�عات من قبل املستخدم�ن، مك

 مشاهدة فيديو مع�ن داعما لقضية أو فكرة ما. 

التسو�قّية الّرقم الهاشتاغ أداة فعالة وقّيمة من أجل اس��اتيجيات  ّية، فباستخدام هذا الرمز يمكن  كما أصبح 

للعامل�ن �� مجال التجارة والر�ح لتسو�ق أعمالهم أن يز�دوا من معدل وصول األعمال ال��و�جية ملنتوج مع�ن أو فكرة ر�حية  

معينة، إ�� مستخدم�ن �� أماكن �عيدة، و�ل ذلك من خالل �لمات ح�ى و�ن �انت قليلة ولكن تأث��ها الفعال والّسريع �� 

 صول ع�� مز�د من املستخدم�ن والعمالء.ا�ح

وعن فكرة حرّ�ة الّتعب��، يقول �عض ا�ختص�ن أن فكرة نجاح حملة الهاشتاغليست بالضرورة أن تقاس بنتيجة  

ثابتة، ولكن تؤدي ا�حمالت الواسعة باستخدام الرمز هاشتاغ �� قضية ما إ�� تحر�ك ورفع مستوى الو�� لقضية معينة،  

فتاة �� نيج��يا نتيجة ل�حملة ع��    270ن حافزا ع�� إحداث التغي��، وع�� سبيل املثال �� قضية اختطاف  كما يمكن أن ت�و 

�عرض القادة السياسي�ن �� املنتدى االقتصادي العاملي ألسئلة مباشرة حول هذا    bringbachourgirls#  تو���لهاشتاغ

 � القادة السياسي�ن. املوضوع مما نقلها من �شاط القاعدة الشعبية �� نيج��يا إ�
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فالستخدام هاشتاغ مزايا ت��اوح ب�ن قوة الفكرة والتأث�� واالنتشار، ف�لما �انت اإل�سان الرق�ي متمرسا �� استخدامھ �لما  

زادت فكرتھ أ, قضيتھ انتشارا وتأث��ا �� الّرأي العام االف��ا��ي من خالل ز�ادة عدد املشارك�ن واملتا�ع�ن للمحتوى املنشور  

 راد إيصالھ إ�� أك�� عدد ممكن من املستخدم�ن ملنّصات التواصل االجتما��. وامل

 خـــــاتمة:

الذي جاء   سم بالسرعة، هذا العالم 
ّ
الذي يت اليوم  الّرق�ي واقعا مفروضا �� عصرنا  لقد أصبح االهتمام بالعالم 

  �� تتج�� معاملھ  اف��اضيا لكن  الذي أصبح  �عامل مع ا�حيط  ا�حياة بأنماط وطرق  �� �ل منا��  فبانتقال    الواقع املعزز 

اإل�سان من التعامل الرو�� واملادي �� ا�حياة العادية إ�� العيش �ونھ رقم �� العالم االف��ا��ي، األمر الذي اقت��ى �غي��  

ر لھ إم�انيات ال محدودة من التعب�� وحر�ة التنقل دون  
ّ
قيود أو مراقبة  طرق العيش واالستفادة من هذا الواقع �ونھ يوف

 ودون بذل جهد أو ت�لفة. 

و�تغ�� طرق التواصل �غ��ت اللغة التعب��ية لإل�سان الرق�ي أيضا باستخدامھ رموزا �عب��ية أك�� اختصارا وفهما  

التواصل   مواقع  انتشار  ظل   �� واللغة  وامل�ان  الزمان  فانمحاء  املستخدم،  لغة  حسب  تختلف  ال�ي  األبجدية  اللغة  من 

 أصبح باإلم�ان الوصول إ�� أي م�ان و��� محتوى و��� أي مستخدم.  االجتما��  

وعليھ فإن هذا الواقع االف��ا��ي املتجّسد �� االنتشار الواسع ملواقع التواصل االجتما�� يفرض علينا دراسات واقعية       

من �سهيالت وتذليل العقبات أمام    وتحليلية لهذه التغ��ات ال�ي ما باتت �� تزايد مستمر نتيجة الحتياجات اإل�سان الرق�ي 

 استخدامھ لهذه املنّصات املتنامي وامل��ايد يوما �عد يوم.
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 العملية التعليمية التعلمية  حوسبة التعليم بالعلوم االجتماعية لكفاءة

 - التعليم اإللك��و�ي نمودجا-

Computerization of education in the social sciences for the efficiency of the  

teaching-learning process - E-Learning as a Model – 

 زو��ي سارة   د.

 ا�جزائر  - الطارف- الشاذ�� بن جديد -جامعة

   الدراسة:  م�خص

من   كث��ا  ا�حا��  القرن  مجاالت  �شهد  �افة   �� جديد  انطالقة  بمثابة  �انت  وال�ي  والتكنولوجية  املعرفية  الثورات 

لك��و�ي من ا�جاالت ال�ي تح��ي باهتمامات واسعة،  املعرفة، خاصة �� مجال التعليم االلك��و�ي، حيث �عت�� التعليم اإل

 األخ�� ومع ظهور أزمات.يزداد يوما �عد يوم من قبل املؤسسات التعليمية خاصة �� اآلونة 

وقد جاء هدا التعليم مواز�ا مع مفاهيم ا�جودة ال�ي من األساسيات �� العملية التعليمية، وهدا ما يتطلب تطو�ر   

 �� كفاءة العملية التعليمة.إعداد املعلم�ن �� ظل مجال التكنولوجيا رقمية واالرتقاء والوصول  �التعليم و 

 االلك��و�ي  ; املعلمالعمليةالتعليمية االلك��و�ي; الكفاءة;  التعليم ;التعلم ;التعليم ال�لمات املفتاحية:

Abstract: 

 This century is witnessing many cognitive and technological revolutions that have been 
a new beginning in all areas of knowledge, especially in the field of e-learning, where e-learning 
is one of the Areas of widespread concern are increasing day by day by educational institutions, 
especially in recent times, with crises. 
    This education is in parallel with the concepts of quality that are essential in the educational 
process, which requires the development of education and the preparation of teachers under 
digital technology and the advancement and access to the efficiency of the instruction process. 
Key words: education; learning; e-learning; competence; educational learning; e-teacher 

 مقدمة: 

ومع حوسبة جميع  ،  الراهنة ال�ي �شهدها جل ا�جاالت السياسية واالجتماعية والتعليمية  ذه التحدياته  �� ظل

ف�ي الرك��ة األساسية للمجتمعات    القطاعات من إدارات الك��ونية وتقنيات حديثة، �ان لزاما االتجاه إ�� املنظومة التعليمة 

  ا�خدمة   ا�جهد لتحس�ن  الستمرار  ��ا  البيئية ا�حيطة  معاملتغ��ات  وتتكيف  آخر  جانب  من  واألف�ار ولتساير  غي�� األساليبلت
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ع�� تحقيق الكفاءة ال��بو�ة من خالل مواكبة التغ��ات ا�حاصلة ومساير��ا واتباع طرق جديد تدخل ضمن عالم    وال��ك��

 . الرقمنة واملعلوماتية

 .إش�الية الدراسة:  1

التعلمية    معو  العملية  ع��  القائم�ن  ع��  تطلب  جديدة  اس��اتيجيات  وظهور  ا�حا��  العصر   �� ا�جديدة  املتطلبات 

ال التغي��  هدا  مواكبة  ومسي��ين،  و�دارة  ومتعلم  معلم  من  من    إ��دي  أي  ذالتعليمة  فهو  االلك��و�ي  التعليم  هم  أبروز 

وقد تبلورت مش�لة    .. ا�خ،لوسائط االلك��ونية كحاسوب، الهاتفي �عتمد ع�� اذاملستحدثات �� مجال ال��بية املعاصر ال

 الدراسة �� طرح اإلش�ال الرئي��ي اآل�ي: 

 كفاءة العملية التعلمية؟  االلك��و�ي) �� (التعليم التعليم حوسبة هل �ساهم

 تفرعت عن التساؤل الرئي��ي للدراسة مجموعة من التساؤالت، نوردها �� اآل�ي: 

    �� لك��و�ي؟  املعلم �� التعليم اإلكفاءات  ما 

   ما �� األصول ال�ي انبثق م��ا هدا التعليم؟ 

  ؟ طر�قة التعليم االلك��و�ي هده الطر�قة �� مزايا ما 

 تتأ�ى أهداف هده الدراسة فيما ي��:   الدراسة:أهداف .2

 إبراز أهمية التعليم االلك��و�ي �� تحقيق التنمية والتقدم بالعملية التعليمية. 

 الكشف عن وسائط التعليم االلك��و�ي. 

 ؛ التعرف ع�� أهم اإلس��اتيجيات والكفايات املنت�جة من قبل املعلم االلك��و�ي لتحقيق أداء درا��ي جيد 

   البحث العل�ي وخاصة من منظور تر�وي واقتصادي. إثراء مجال 

 : أهمية الدراسة.3

النظري  املستوى  العر�ية    : ع��  املكتبة  إلثراء  جيدة  ومساهمة  العلمية  لألدبيات  إضافة  ا�حالية  الدراسة  �عد 

العر�ي القارئ  إفادة   �� أثر  لها  التعليمية، وال�ي سي�ون  العلمية  �� كفاءة  االلك��و�ي  التعليم  الباحث�ن    بموضوع  وتحف�� 

املهم.   املوضوع  هذا   �� للتوسع واالستقصاء والكتابة  املستوى  اآلخر�ن  ع��  الدراسة    : فتكمنالتطبيقيأما    فيما أهمية 

تطرحھ من توصيات، ر�ما ينعكس �ش�ل إيجا�ي ع�� أداء املعلم واملتعلم وي�جعهم ع�� تأدية مهامهم وواجبا��م بحيو�ة  

 . �� ظل عالم الرقمنة �املة لتحقيق رسالة وأهداف املنشودة

 طار املفاهي�ي: اإل .4

الوسائل واتخاذ قرارات �سهل �علم فرد ما داخل  هو تبليغ مجموعة منظمة من األهداف واملعارف واملهارات أو  التعليم:   

 وضعية بيداغوجية معينة.
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يجعلھ  لف   ووسائلھ،  التفك��  وأش�ال  وا�خاصة  العامة  املعارف  من  مجموعة  للتلميذ  بواسطتھ  املدرس  يبلغ  عل 

ا�خاصة قدراتھ  ع��  واعتمادا  الغرض  لهذا  معدة  طرق  باستعمال  وذلك  ويستوع��ا  و�تعلمها  د.ت.،    فار�ي (ال  يكتس��ا 

 )  102ص.

عملية اكتساب الوسائل املساعدة ع�� إشباع ا�حاجات والدوافع وتحقيق األهداف وهو كث��ا ما يتخذ صورة  التعلم: هو  

�غي�� �� السلوك ناتج عن إثارة ما، وهذا التغي�� �� السلوك قد ي�ون نتيجة ألثر من��ات �سيطة وقد ي�ون  ،  حل املشكالت

 معقدة. نتيجة ملواقف 

، د.ت.  (الفار�ي  عملية �غ�� شبھ دائم �� سلوك الفرد ينشأ نتيجة املمارسة و�ظهر �� �غ�� األداء لدى ال�ائن ال��. 

 ) 21ص. 

م �� سلوك الفرد، وال يمكن مالحظتھ مباشرة، ولكن �ستذل  ئبھ داشفيعرف التعلم عموما، ب�ونھ عملية �غي��،  

 ) 47، ص.2013عبد الواحد،  (سليمان  نتيجة املمارسةعليھ من أداء الفرد و�نشا 

 )49، ص.2013عبد الواحد،  (سليمان  بي��ا:وتوجد مجموعة من الشروط للتعلم نذكر من 

  .وجود مش�لة �ع��ض طر�ق الفرد ينب�� عليھ حلها 

 وجود دافع للتعلم، مثل الدوافع االجتماعية . 

   و ا�حركية ...ا�خ  أ وجود مستوى الن�ج سواء (ا�جس�ي، ا�حر�ي، وا�ح��ي) ووجود مستوى القدرة سواء (البصر�ة

 املالئم للتعلم. 

  املمارسة والتدر�ب 

  ا�خ��ة 

 لك��و�ي: التعليم اإل

لك��و�ي لھ  والتعلم، فالتعليم اإلش�ال التعليم  أكما �عد أحد    ا،لك��و�ي من أحد مستجدات التكنولوجي�عت�� التعليم اإل   

التعلم    يعدة مرادفات ما وجد صعو�ة �� وضع مفهوم لھ، وم��ا التعلم ع�� الشبكة، التعلم ع�� ا�جوال التعلم االف��ا�� 

 خارج املدارس، التعليم االلك��و�ي.... ا�خ 

ومصممة مسبقا �ش�ل جيد، ومس��ة ألي    لك��ونيطر�قة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية مرتكزة حول املتعلم�ن،فالتعليم اإل

ن��نت وتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعلي�ي املناسبة لبيئة  ي زمان وم�ان، باستخدام مصادر األ فرد و�� أ

 املتعلم املفتوحة واملرنة واملوزعة. 

�� املتعلم  إتعددة ع�� الكمبيوتروشب�اتھ  لك��و�ي عبارة عن تقديم محتوى �علي�ي (الك��و�ي) ع�� الوسائط املفالتعليم اإل

 ).10، ص. 2012(رشيدة السيد، �ش�ل يتيح لھ إم�انية التفاعل النشط مع هدا ا�حتوى، ومع املعلم وقرانھ 
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اإل   الك��ونية  التعليم  أجهزة  استخدام  طر�ق  عن  تتم  ال�ي  املعلومات  وتلقي  التعلم  عملية  عن  �ع��  لك��و�ي 

تكنولوجيا   تكنولوجية،ومستحدثات   وتلعب  عديدة،  اتصال  وسائل  ع��  واملعلم�ن  الدارس�ن  ب�ن  االتصال  يتم  حيث 

بصفة   التعلم  مسؤولية  وتقع  وقدراتھ  واستعداداتھ  املتعلم  لظروف  وفقا  التعليم  عملية  وتتم  ف��ا،  كب��ا  دورا  االتصال 

 أساسية ع�� عاتقھ. 

حاسوب، وشي�ات ووسائط متعددة من    منليات االتصال ا�حديثة  آ  لك��و�ي طر�قة للتعليم باستخدامالتعليم اإل

و داخل الفصل املهم استخدام التقنية بجميع أنواعها  أصوت وصورة ورسومات واليات ومكتبات الك��ونية...سواء عن �عد  

 .)11، ص. 2012رشيدة السيد، (فائدة. قل جهد وأك�� أيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت و �و 

لك��و�ي هو ذلك النمط من التعليم املرن واملفتوح الذي ينطوي ع�� مجموعة واسعة من التطبيقات  التعليم اإل

لك��ونية املتاحة لتقديم محتوى مواد التعلم، فهو التعلم القائم ع�� الكمبيوتر،  والعمليات ال�ي توظف جميع الوسائط اإل

 �ب.والتعلم القائم ع�� الو 

 ) 42.43�و�ي، د.ت.، ص. (الصا�ح ح� الكفاءة: 

مفهوم الكفاءة �شو�ھ الكث�� من الغموض واالختالف، وقد ذكر العديد من الباحث�ن �� هدا اإلطار إ�� أنھ يوجد    إّن 

 �عر�ف ملفهوم الكفاءة، ولكن الذي ��منا هو الكفاءة �� ا�جال ال��بوي.  100أك�� من 

 ونورد لذلك �عض التعار�ف ا�ختارة: 

قدرات فكر�ة ومهارات حركية، ومواقف ثقافية واجتماعية يمكن املتعلم  الكفاءة عبارة عن مكتسب شامل يدمج   .1

 من حل وضعيات إش�الية �� ا�حياة اليومية. 

 الكفاءة عبارة عن س��ورة معقدة الكتساب معرف تصور�ة وأدائية �ستخدم من خاللها قدرات �� سياق خاص.  .2

ع .3 بالتعرف  �سمح  ومهارات  ملعارف  وشاملة  منظمة  جملة   �� من  الكفاءة  عائلة  ب�ن  من  إش�الية  وضعية   ��

 ).بفعالية(األداءالوضعيات والتمكن من حلها 

إم�انات (معارف  .4 ...)    -مهارات -الكفاءة �� معرفة إدماجية مبنية ع�� ��خ�� مجموعة  طرق تفك�� استعدادات 

 وتحو�لها �� سياق مع�ن، وذلك ملواجهة مختلف املشا�ل املصادفة أو لتحقيق إنجاز ما.

مارسة دور ما أو وظيفة أو  مة �� مجموعة معارف وسلو�ات اجتماعية، وكذا مهارات حس حركية �سمح بالكفاء .5

 �شاط �ش�ل فعال. 

 الكفاءة �� مجموعة املعارف واملهارات ال�ي �سمح بانجاز �ش�ل من�جم ومتوافق مهنة أو مجموعة من مهام. .6

�ي تمكن فردا من بلوغ درجة من النجاح �� التعلم أو  جاء �� م�جم علوم ال��بية:" الكفاءة �� جملة اإلم�انات ال .7

 �� أداء مهام مختلفة".

التحديث إال   ومنھ يمكن القول بأن �ل كفاءة مجموعة معقدة، مركبة من عناصر املعرفة وا�خ��ة ال�ي ال تقبل 

 معارف. بالقر�نة، إذ ب�ن املعرفة والكفاءات عالقات معقدة، ومن جهة أخرى �ل كفاءة تدمج  

 �� شق من البيداغوجيا موضوعھ التدريس.  (ديداكتيك):التعليمية 
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االستعماالت     استبعدنا �عض  إذا  أنھ  غ��  التعليم،  أو  للبيداغوجيا  كمرادف  أساسا  ديداكتيك  لفظ  ويستعمل 

حقال معرفيا    األسلو�ية فإن اللفظ يو�� بمعا�ي أخرى �ع�� عن مقار�ة خاصة ملشكالت التعليم، فالديداكتيك ال �ش�ل

قائما بذاتھ أو فرعا �حقل معر�� ما، كما أ��ا ال �ش�ل أيضا مجموعة من ا�حقول املعرفية، إ��ا ن�ج أو بمع�ى أدق أسلوب  

 ).68. (الفار�ي، د.ت. ص.مع�ن لتحليل الظواهر التعليمية، الديداكتيك �� باألساس تفك�� �� املادة الدراسية �غية تدريسها

 ) 46-45. ص، 2012رشيدة السيد، ( :االلك��و�يملعلم ا

هو املعلم الذي يتفاعل مع املتعلم الك��ونيا، و�تو�� أعباء اإلشراف التعلي�ي ع�� حسن س�� التعلم، وقد ي�ون هدا  

ؤسسة  املعلم داخل املؤسسة ال��بو�ة او �� من�لھ، وغالبا ال يرتبط هدا املعلم بوقت محدد للعمل و�نما ي�ون �عاملھ مع امل

   .التعليمية �عدد املقررات ال�ي �شرف عل��ا و��ون مسؤوال ع��ا وع�� عدد الطلبة امل�جل�ن لديھ

 ) بتصرف 17-16-15.ص، 2012(رشيدة السيد، األصول ال��بو�ة للتعليم االلك��و�ي:.5

الكث��ون   العملية    ّن أ �عت��   �� واالتصال  املعلومات  تقنيات  توظيف   �� األساليب  افصل  هو  االلك��و�ي  التعليم 

لك��و�ي هو أفضل الطرق لتوظيف املستحدثات  التعليم اإل  �� أّن إ  2001أشار ا�جلس األورو�ي �� تقر�ره    ، وقدالتعليمية

لك��و�ي من خالل ما يقدمھ ع�� برامج التعليم الذا�ي  التعليم اإل أّن  التعليم، حيث  ةالتقنية والوسائط املتعددة لرفع جود

ن��نت ومدى تواجده ا�حقيقي ع�� ساحة التعليم  لك��و�ي املنشور ع�� األ �ن ا�حتوى اإلوالقائمة ع�� التفاعل ب�ن الطالب و�

بما يتناسب  مع مطالب  كساب الطلبة مهارات التعلم ا�حديث القائم علة املعرفة والبحث عن املعلومة  إوالتعلم قد أسهم ��  

 ليات التعلم �� القرن ا�حادي والعشرون. آلفية  الثالثة و األ

ال��بو��ن   �عض  وشبكة  إ�و�نظر  والكمبيوتر  التعليمية  باألجهزة  ارتباطھ  ع��  قائمة  نظرة  االلك��و�ي  التعليم   �

التكنولوجية املستحدثات  من  وغ��ها  الدولية(االن��نت)  م وم  املعلومات  ��ا  يرتبط  سمعية  ا  ومواد  وأجهزة  الك��ونيات  ن 

 للتعليم اإللك��و�ي:و�صر�ة ووسائط تكنولوجية متعددة وهينظرة ضعيفة محدودة

  .التعليم اإللك��و�ي هو �عليم لھ أساسھ العل�ي، وفلسفتھ النظر�ة ال�ي يقوم عل��ا 

 وتجعلھ محورا للعملية التعليمية من خالل: لك��و�ي ينادي باالهتمام باملتعلم اإل فاالتجاه الفلسفي �� التعليم  

  ّوا�� الفكر�ة وا�جسدية لدى املتعلم. تنمية الن 

  شراك الطلبة �� تخطيطھ و�عديلھ وتصميم ال��امج ال��بو�ة و�شاطا��ا املتعددة.� مرونة املن�ج و 

 مراعاة الفروق الفردية ب�ن املتعلم�ن . 

 حاجا��م �ل حسب قدراتھ مراعاة قدرات املتعلم�ن وميولهم مواه��م وتلبية . 

�اغماتية ليس مصدر املعرفة أو ناقل لها بل مس�� للتعلم وموجھ للطالل ومرشدا لهم �� �فدور املعلم �� الفلسفة ال

 . كيفية ا�حصول ع�� املعرفة، وتتمثل هده األدوار �� نفس األدوار ال�ي يقوم ��ا املعلم �� التعليم االلك��و�ي
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التعليم االلك��و�ي يحد من الت�اليف العلية للتعليم التقليدي ولو بنسبة قليلة،    أّن   يرى   االقتصادي  االتجاهما  أ

 نقص املعلم�ن �� التخصصات.... الوقت، وكداالتغلب ع�� مش�لة  

ا�إلك��و�ي �ستند  التعليم اإل  أن النف��ي يرى    االتجاه  التعاون وتبادل  القائم ع��  النشط  التعلم  خ��ات  �� أسس 

 نھ يحفز خ��ات التعلم لدى املتعلم�ن ويساعد ع�� االتصال والتفك�� االبت�اري....أأفضل املعلومات، كما وا�حصول ع�� 

�� تحقق العدالة االجتماعية وتحقق مبدأ ت�افؤ الفرص  إك��و�ي يؤدي  التعليم اإل  أّن   ما االتجاه االجتما�� يرى أ

 . مدينة...)  - ر�ف  – ن�ى  أ  –كر  ذ  –صغ��    - (كب��فرد بالتعلم سواء    التعليميةـ الن هدا التعليم يتسم باملرونة بحيث �سمح ألي 

 مية الكمبيوتر�ة، الكثافة الطالبية... و�تغلب ع�� عدة مشكالت االجتماعية وال��بو�ة كمحو األ 

 ) 47، ص. 2012: (رشيدة السيد، . كفايات املعلم �� التعليم االلك��و�ي6

 الكفايات ح�ى يتس�ى لھ التعليم اإللك��و�ي م��ا: يجب أن تتوفر لديھ مجموعة من 

 ومهارات استخدام ا�حاسب اآل�� والثقافة املعلوماتية، مثل تمكن    كفايات عامة متعلقة بالثقافة الكمبيوتر�ة

املعلم من التعامل مع برامج ا�حاسب اآل�� التطبيقية من تحر�ر النص و�عداد العروض التقديمية وا�جداول ا�حسابية  

 رسوم البيانية، وهدا بجانب �عرف م�ونات ا�حاسب اآل�� وأجزاءه ا�ختلفة. وال

 :االن��نت وخدمات  برامج  مع  التعامل  أو    كفايات  ا�حاورة  وخدمات  االلك��و�ي  ال��يد  استخدام  مهارات  مثل 

 بكة. الدردشة ومعارات تصميم مواقع االن��نت ومهارات نقل و�رسال واستقبال البيانات وامللفات ع�� الش

   :لك��و�ي ونماذجھ اإلمثل الكفايات املتعلقة بالتصميم  كفايات إعداد املقررات الك��ونيا و�دار��ا ع�� الشبكة

 �التحليل والتخطيط والتصميم واإلنتاج وما يتبع من عمليات فنية.

ايا ال��بية التكنولوجية والتعليم اإل .7  لك��و�ي ودورها �� الكفاءة:مز

  املدر��ي.تحس�ن جودة التحصيل 

 .عرض ا�حقائق واملعارف بصورة مث��ة ومشوقة وجذابة� 

 ظل ا�حوسبة الرقمية.  تحس�ن العملية التعليمية واالرتقاء إ�� األهداف املنشودة �� 

  .جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أك��، خاصة عندما ظهرت ز�ادة بت�لفة التعليم 

  عت�� الوسيلة البصر�ة وا�حسية بديال عن جميع ا�جمل والعبارات. �ساعد ع�� توف�� ا�جهد والوقت، حيث� 

  .ز�ادة خ��ة املتعلم، ملا تدفعھ من �شاط حيو�ة 

 .تجعل املتعلم أك�� استعداد لتعلم خ��ات جديدة 
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 151،153ص.    ،2016لي��،    (سهل ال�حيحة..  عز�ز ال�ي تؤدي إ�� تثبيت االستجابات    الت �ساعد ع�� تنويع أساليب  ،

 بتصرف)

    تقلل ا�جهد والوقت، ألن استخدام الوسائل التكنولوجية، يمكن استخدامها عدة مرات و�� أي م�ان، خاصة إذا

 ا�حمول. (Tablets) اللو��ّ �انت عن طر�ق تطبيقات الهواتف الذكّية، وأجهزة ا�حاسوب  

  .تنمية روح حب االستطالع للطالب عن طر�ق طرح التساؤالت 

  �تنمية التفك�� اإلبدا���عمل ع �. 
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):  يو�ح وسائل التعليم االلك��و�ي 01الش�ل رقم ( 

 

 املصدر: من إعداد الباحثة 

 )  269، ص. 2000قطامي،  يوسف(التا�� الفعال يقوم املعلم بالتخطيط   االلك��و�ي ولتحقيق التعليم 

  و�سهيالت تقنية. ينظم املواقف التعليمية وما تتطلبھ من مواد وأدوات 

  .يحدد املهمات ال�ي يتفاعل معها �ل متعلم أو �ل مجموعة من املتعلم�ن 

  .يب�ي �جال يحدد فيھ نقاط البدء ونقاط تقدم �ل متعلم 

 .جل األهداف ال�ي يراد تحقيقها لدى املتعلم�ن أفرادا وجماعات�� 

  .يدرب طلبة الصف أفرادا أو مجموعات، لعب أدوار مختلفة 
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األ  التعليم اإللك��و�ي، كفهم طبيعة التكنولوجيا ومهارات استخدام جميع  كما يجب  خذ بمعاي�� جودة املعلم �� 

اإللك��و� التعليم  الفيسبوك،  وسائط  االلك��و�ي،  �ال��يد  آب  الوا�ي  اإللك��ونية،  س  القانونية  الوضعيات  مراعاة  ...ا�خ 

 مراعاة جودة ا�حتوى املقدم. 

 خاتمة

التعليم الفعال ممارسة يومية داخل غرفة الصف وخارجھ، يحتاج من املعلم أن ��� و�فهم طبيعة  إن جعل عملية  

والتعليم   التكنولوجية  ال��بية  مبادئ  ع��  واالطالع  وتطور،  تقدم  من  ا�حاصلة  التغ��ات  ع��  واالطالع  العملية  هده 

لها واقعا ملموسا داخل وخارج املدرسة، فع��  ومبادئ التعليم عن �عد وأن تنجح ممارستھ �� تكريسها وجع  ،اإللك��و�ي

 القائمة مراعاة ا�جودة الشاملة �� التعليم اإللك��و�ي وكذا يجب ع�� املعلم واإلدارة ما ي��: 

 .التحس�ن املستمر �خرجات العملية التعلمية �� ظل عصر الرقمنة 

 تطو�ر املهارات القيادية واإلدار�ة لفائدة املؤسسات . 

   م ا�جيد �� وسائل التكنولوجياالتحك ال بد من . 

  خصائص املتعلم�ن وقدرا��م.  يفهم املعلمأن 

  .أن يتب�ن إم�انا��م ا�خاصة 

  .أن ��� استعدادا��م الداخلية وي�خصها 

   التعليم عن �عد ا�خاصة، والرغبةأن يحدد حاجا��م �� . 
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القيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية وتأث��ها ع�� ا�جتمع االف��ا��ي عنوان املداخلة: 

 (استخدام الفيسبوك �� ا�حملة االنتخابية) 

Entries title: The electronic leadership of political parties and their impact 
on the virtual community (Using Facebook in the election campaign) 

 - ا�جزائر -جامعة سيدي بلعباس –بلقاسم يد. غر�

ا�جزائر  -املركز ا�جام�� أفلو  د. صديقي خوخة  

 الدراسة:   م�خص

القيادة اإللك��ونية لألحزاب    التأث�� الذي تفرضھ  الورقة البحثية إ�� �سليط الضوء ع��  ��دف من خالل هذه 

االف��ا��  ا�جتمع   �� ا�جال    يالسياسية  م��ا  سيما  وال  ا�جاالت،  ش�ى   �� أجند��ا  وتوظيف  مخططا��ا  توجيھ  خالل  من 

السيا��ي لتحقيق أهدافها، وذلك بفرض آليات ووسائل متعددة م��ا برامج الدردشة والفضاء األزرق التواصل االجتما��  

سهل   واف��اضيا  مفتوحا  فضاء  الراهن  الوقت   �� أصبح  الذي  األخ��  هذا  وغ��ها،  القيادة  و  ع��  لزاما  �ان  لذا  املنال، 

 اإللك��ونية لألحزاب السياسية أن �ستخدم �ل ما ُيتاح لها لفرض وجودها وتحقيق رغبا��ا.

ولهذا أصبح تأث�� القيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية واسع ا�جال وأمر ضروري �� فرض وجودها واملنافسة،   

هذ يتأ�ى  وال  السيا��ي،  ا�جال   �� االف��اضيخاصة  ا�جتمعات  ظل   ��  
ّ
إال أهدافها    ةا  إ��  وتوج��ها  فكرها  ع��  للسيطرة 

املسطرة بفضل مختلف الوسائط، م��ا الفيسبوك خاصة �� ا�حمالت االنتخابية، و�التا�� الفيسبوك �عت�� أحد وسائلها  

لتھ    من إش�الية    ومقومات وجودها  �� ا�جتمع اإل�سا�ي سواًء ع�� املستوى ا�ح�� أو الدو��، ننطلق
ّ
مفادها ما أثر الذي ش�

الفيسبوك   استعمال  خالل  من  االف��اضية  ا�جتمعات  توجيھ   �� محور�ة  �آلية  السياسية  لألحزاب  اإللك��ونية  القيادة 

 وسيلة لها؟ 

 ا�حملة االنتخابية.   ؛الفيسبوك؛ ا�جتمع االف��ا��ي؛ األحزاب السياسية؛ القيادة اإللك��ونية ية: املفتاحال�لمات 

Abstruct 
 Through this research paper, we aim to shed light on the impact imposed by the 
electronic leadership of political parties on the virtual community by directing their plans and 
employing their agenda in various fields, especially the political field to achieve their goals, by 
imposing multiple mechanisms and means, including chat programs and blue space social 
communication And others, the latter, which at the present time has become an accessible and 
virtual open space, so it was necessary for the electronic leadership of political parties to use 
everything available to them to impose their presence and achieve their desires. 
 That is why the influence of the electronic leadership of political parties has become 
wide-ranging and necessary in imposing their presence and competition, especially in the 
political field, and this only comes in light of virtual societies to control their thought and direct 
them to their established goals thanks to various media, including Facebook, especially in 
electoral campaigns, and therefore Facebook is considered one of the Its means and the elements 
of its presence in the human community, whether at the local or international level, we proceed 
from the problem of what is the impact of the electronic leadership of political parties as a 
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pivotal mechanism in guiding virtual communities through the use of Facebook as a means for 
it? 
Key words : Electronic driving; political parties; Virtual community; Facebook; Campaign. 

  مقدمة:

تقنيات االتصاالت  السيما  ما أنتجتھ الثورة التكنولوجية املتعاقبة  و   تحوالت كب��ة �� ا�جال التق�ي  العالم  شهد 

، حيث أصبحت القيادة اإلدار�ة والتقليدية  التحوالت التقنية  ف�ان لزاما بروز قيادة من ش�ل آخر�سايرموجة  املعلومات،و 

  خم هاتھ التحوالت ا�جديدة ومالها من خصائص غ�� قادرة ع�� فرض نفسها �� ز 
ُ
مناسبة كما �انت عليھ    �اعد أسالي�فلم �

ب  خالل عقود مضت بما ُ�س�ى  للوجود  للقيادة برزت  املنطلق  انقضت، ومن هذا  اإللك��ونيةوأزمنة  األدبيات    القيادة   ��

مالت االنتخابية وما �سايرها  و�� مختلف امليادين وا�جاالت م��ا السياسية �األحزاب السياسيةو�التحديد �� ا�ح   العلمية

 من نتائج. 

القيادة اإللك��ونية بصفة عامة دعامة أساسية �� ا�جتمعات ال سيما م��ا ا�جتمعات  ��  تعوع�� هذا األساس � 

االف��اضية، وذلك من خالل ت�امل أدوارها وتنوع آليا��ا ووسائلها وسهولة وصولها �ختلف شرائح ا�جتمع ع�� الوسائط  

ا�جاالت  املتعدد مختلف   �� السيطرة  قواعد  و�رساء  الغ��   �� التأث��  وع��  الرقمنة  نحو  يتجھ  اليوم  العالم  وألّن  ة، 

 أّن هذا األخ�� املؤثر �ش�ل و�آخر �� بناء صرح ا�جتمعات  
ّ
و�ا�خصوص الشق االجتما�� واالقتصادي والسيا��ي منھ، إال

فجّندت قيادا��ا   جوء إ�� عالم الرقمنة و�ا�خصوص التواصل االجتما��وتطورها، لذا �ان الزما ع�� األحزاب السياسية ال�

 اإللك��ونية للتأث�� واالستعطاف والكسب واعتالء املناصب الّسياسية واإلدار�ة تحت مغطى ا�جتمعات االف��اضية . 

ثل هذا الفضاء لبسط  القيادة اإللك��ونية مل  ينب�� تب�ي  وم��ا الفيسبوك فمع تنامي تقنيات االتصاالت واملعلومات 

فعال�ن �� التعامل مع مثل تلك    هؤالء القادة، ومن املتوقع أن يصبح  وجودها وفرض كيا��ا وتمر�ر أجند��ا وتحقيق أهدافها

داخل ا�جتمعات االف��اضية �� الوقت ا�حاضر ألّن الواقع اليوم يفرض نفسھ إذا لم نقل أّن متطلباتھ وحاجاتھ  التقنيات  

و�تقنيات حديثة وآليات فاعلة    يالفعل الّسيا��ي واالنتخا�لقدرات البشر�ة القادرة ع�� ممارسة  لو�ناءً �حا  أصبحت مطلبا مُ 

 للتأث�� �� اآلخر�ن. 

إ�� املفاهيم القيادة اإللك��ونية، األحزاب السياسية،  ومن    خالل هذه الورقة البحثية سنتطرق �� ا�حور األول 

االف��اضية،   القيادة  ا�جتمعات  دور  وهو  متغ��  أهم  ع��  سنت�لم  الثا�ي  ا�حور  و��  االنتخابية،  ا�حملة  الفيسبوك، 

وتحقيق   االنتخابية  ا�حمالت   �� الفيسبوك  واستخدام  االف��ا��ي  ا�جتمع   �� وتأث��ها  السياسية  لألحزاب  اإللك��ونية 

أث كيف  ف��ا  نقدم  حيث  املوضوع  هذا  خالصة  إ��  وصوال  املرجّوة.  السياسية  األهداف  لألحزاب  اإللك��ونية  القيادة  رت 

 بأسالي��ا وآليا��ا املتعددة ال سيما م��ا الفيسبوك ع�� ا�جتمعات االف��اضية �� ا�حمالت االنتخابية.

 امل���� للّدراسةاإلطار   املبحث األول:

 : مش�لة الدراسة.1

كيان ا�جتمع، خاصة �� الر�ع األخ��  أهم العوامل املؤثرة ع��    �� الوقت ا�حاضرالتق�ي  التكنولو�� و   عد التطور �ُ 

وات�ح جليا �� حاجة ا�جتمع ومنظماتھ إ�� قيادة جديدة بدال من القيادة التقليدية و��� آليات ووسائل    ،من هذا القرن 

ع��   القيادة  ساعد  الذي  االتصال  وتقنيات  التواصل  أساليب  تنوع  مع  ونجاعة، خاصة  فعالية  والتواصل  أك��  التقارب 
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نتيجة   القيادة اإللك��ونية  ا�جتمع،و��  أواسط  تأث��ا ��  األك��   القيادة  د عنھ نوع جديد من 
ّ
تول تنامي  واملشاركة، ومنھ 

  وحاجة ا�جتمع لفضاء واسع أك��  حر�ة ونقل للمعلومة ب�ل سهولة وغ�� م�لف،  أساليب وتقنيات االتصاالت واملعلومات

 مختلف األحزاب السياسية للوصول إ�� مبتغاها �� ظل ا�جتمعات االف��اضية. هذا ما �جأت إليھ و 

الدراسة    السياسية ع�� ا�جتمع االف��ا��ي  ومن هذا املنطلق تتحدد مش�لة  تأث�� القيادة اإللك��ونية لألحزاب 

 �استخدام الفيسبوك �� ا�حمالت االنتخابية. 

 أسئلة الدراسة:

لت 
ّ
القيادة اإللك��ونية لألحزاب الّسياسية آلية محور�ة �� توجيھ ا�جتمعات االف��اضية من خالل  إ�� أّي مدى ش�

 استعمال الفيسبوك وسيلة لها؟ 

 ومنھ تفرعت أسئلة عن اإلش�الية العامة:  

  كيف تؤثر القيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية �� ظل ا�جتمع االف��ا��ي؟ 

 لك��ونية لألحزاب السياسية �� ا�جتمعات االف��اضية ال سيما م��ا الفضاء األزرق  ما هو مستوى التأث�� للقيادة اإل

 التواصل االجتما�� الفيسبوك؟ 

 ولإلجابة ع�� هذا التساؤل واإلش�الية اف��ضنا إجابات مؤقتة �� ظل فروض �التا��:

 عاش. التحّول نحو القيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية هو نتيجة فشل آليات ووسائ
ُ
 ل املتخذة �� الواقع امل

   اإللك��ونية الوسائط  ع��  ا�جتمع  شرائح  مختلف   �� تؤثر �ش�ل كب��  السياسية  اإللك��ونية لألحزاب  القيادة 

 املتعددة.

   تحس�ن مستوى االستجابة والفعالية والن�اهة للقيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية ُمرتبط بإيجاد آليات فّعالة

 تطلبات ا�جتمعات االف��اضية. جديدة تر�� مل

 :أهداف الدراسة. 2

 :��دف هذه الدراسة إ�� ما ي��

 ع�� أهم تحديا��ا فواملهتم�ن، والتعرّ لألحزاب السياسية للباحث�ن   تقديم مفهوم القيادة اإللك��ونية . 

  ّالقيادة اإللك��ونية وتوجها��ا وأهدافهاف ع��  التعر  سيمات 
ُ
� املساعدة �� عد بدورها أحد أهم العوامل  ، وال�ي 

 التوغل للمجتمعات االف��اضية وفهم متطلبا��ا وطموحا��ا. 

   مستوى التأث�� للقيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية �� ا�جتمعات االف��اضية ال سيما م��ا الفضاء األزرق  فهم

 . التواصل االجتما�� الفيسبوك

 لألحزاب السياسية ودورها �� إرساء النظم السياسية واالجتماعية    اإللك��ونية  تقديم من�ج عم�� لتطبيق القيادة

 �غية الوصول إ�� آليات فاعلة �� كيان ا�جتمع وفهم أطره وطرائق �سي��ه. املنظمات  بنجاح ��

 : الدراسةمية  أه. 3

السياسية  �عت��    لألحزاب  اإللك��ونية  األساسية  القيادة  أوالدعامة  �ش�ل  توجيھ    واملؤثرة  أو  تحر�ك   �� بآخر  

  ما أو تحقيق هدف   ألداء وظيفةھ  ، فنجاح أو فشل هذا األخ�� �عتمد بدرجة أو�� عليمامجتمع  أو�غي�� ألّي فكر أو توجهل
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واألف�ار واآلراء والتوجهات  زرع القيم واملبادئ  القائمة ، و��ا يّتم  ة  االجتماعيمع�ن داخل أفراد ا�جتمع أو النظم السياسية و 

التأث�   �� استخدام  الفكر�ة والسياسية والعقائدية والدينية واألطر االجتماعية داخل ا�جتمع ا�ح��، وال يتأ�ى هذا 
ّ
� إال

ر  ا�ختلفة �� ش�ى ا�جاالت بطرق سواء �انت  لتمر�ر تلك األهداف املعلنة أو ا�خفية و�شر تلك اآلراء واألف�ا وسائل متعددة  

مشروعة أو غ�� مشروعة ومن تلك الوسائل ما ينشر �� الشب�ات التواصل االجتما�� واستخدام ا�جتمع االف��ا��ي طر�قا   

 ُممن�جا لها ُوفق أجندات خفية  مدروسة. 

الّسياسية  فنجاح   لألحزاب  اإللك��ونية  بالقيادة  مرهون  مهم��ا  فع��  املستخدممدى  والطرائق  أهدافها  ��   ة الية 

قوماتھ �� صلب  م�جتمع و�ناء  ا صالح  ا�جتمعات االف��اضية �غية التأث�� �� ا�جتمعات ا�حلية والسّ�� ُوفق مخططا��ا إّما ل

هھ أو لتفكيك أواصره وتدم�� الب�ى الفاعلة فيھ أو �غرض سيا��ي  ا�حياة اإل�سانية املعاصرة والتحديات املص��ية ال�ي تواج 

 . املص�� االنتخا�ي وجّر ضمائر األفراد من أصوات لصا�ح جهة ما �االنتخاب وكسب 

 أّن هذا األخ�� فضاء  و�الرغم من أّن   
ّ
ستخدمة �� ا�جتمع ا�ح�� �� الولوج إ�� العالم االف��ا��ي إال

ُ
الوسيلة امل

م�انا سهل التواصل عن طر�قھ، لذا ت�جأ القيادة اإللك��ونية    باعتباره �� فيكنفھ مختلف التوجهات واآلراء  واسع النطاق �س

لألحزاب السياسية لھ ب�ونھ غ�� م�لف وسهل للوصول للمبتغات، وعامل أساس �� التأث�� �� الغ�� ور�ط مبدأ الثقة ومن��  

تحقيق الغايات واألهداف وفرض الرؤى والتوجهات وكسب املصا�ح أو    و�اطنھاالجتما�� للمجتمع،  للتعارف، ظاهره البناء  

 بث ّالتفرقة أو املقر�ة.

 اإلطار املفاهي�ي  :الثا�ياملبحث  

 .�عر�ف القيادة اإللك��ونية:1

واملنظر�ن  قبل أّن نتطرق إ�� مفهوم القيادة اإللك��ونية وجب معرفة مفهوم القيادة بصفة عامة، واختلف العلماء   

 حول هذا املفهوم و�مكن أّن ن��ز �عض الّتعار�ف لھ. 

   إذا تمَّ 
َ
   ودُ ُق يَ   ادَ الرجوع إ�� املع�ى اللغوي حسب لسان العرب البن منظور فالقيادة من ق

َ
الدابة من أمامها    ودُ ُق يَ ،  دٌ وْ ق

اها يقودها، وم��ا االنصياع  و�قال أقاده خيال بمع�ى أعطاه إيّ   ،ويسوقها من خلفها فالقود من األمام والسوق من ا�خلف

املنجد  (الذيي�ونفيھ.    أوامل�ان  القائد  صفة"  أو�ع�ي  )85.ص  ،1996  ،ابن منظور (  .قائدبمع�ى ا�خضوع، وم��ا قادة وهم جمع  

 ) 822 .، ص1987العر�ي، 
" أّن القيادة عملية تؤثر �� �شاط جماعة منظمة من أجل تحقيق هدف  Stogdillف��ى" ستوجديل"   اصطالحا أما

 )25.، ص2007،أحمد قوراية(". معّ�ن أو إرساء قواعد هذا الهدف
فعرفها بأ��ا "عملية التأث�� �� اآلخر�ن ��دف أداء عمل مش��ك وتتطلب هذه العملية أن    "Fidlerبينما "فيدلر " 

أو قد  يقوم �خص ما بتوجيھ أعضاء ا�جماعة إلنجاز عمل معّ�ن، لذلك فالقائد قد �ستخدم قوة مركزة لغرض األذعان  

 ) 60، ص د س ،طلعت إبراهيم لطفي(". أعضاء جماعتھ بتنفيذ أوامره  إقناعيحاول 

ي��تب عل��ا    �� موقف مع�ن  التا�ع�ن  ب�ن قائد ومجموعة من  تفاعل  ب�و��ا عملية  القيادة  وعليھ يمكن �عر�ف 

تحديد أهداف مش��كة ثّم القيام باإلجراءات الفّعالة لتحقيقها، وجوهرها هو القدرة ع�� التأث�� �� اآلخر�ن وتحقيق النتائج  

 املطلو�ة من خاللهم.
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ك��ونية ضرور�ة خاصة مع تنامي تقنيات االتصاالت واملعلومات لتسي�� شرائح ا�جتمع والتواصل  إّن القيادة اإلل 

 معهم ومسايرة التطور العل�ي الّرق�ي ا�حاصل.

  
ُ
  اجمة عنالتطورات والنّ   اإللك��ونيةاملتنامية نتيجة منطقية اليوم لبيئة العمل والكيانات    اإللك��ونيةعد القيادة  و�

 ,Mohammad) املنظمات.وت�املها الفر�د مع العمليات التنظيمية �� مختلف    االتصاالتواملعلوماتالهائلة �� تقنيات  

K,2009, P. 21)    تلك العملية املمكنة من خالل التقنية وليست التقنية �� حّد ذا��ا".:بأّ��ا  وكما �عّرف"(Blau, I. & 

Presser, O. , 2013, P. 1011). 
لتوجيـھ   االتصاالتواملعلوماتالذي �عتمد ع�� تقنيات  املطلو�إنجاز الهدف  "ا  بأ��ّ   اإللك��ونيةالقيادة  كما �عّرف   

القـيـادة    املوارد علـى  يطلـق  أن  يـمكن  كما  أ�ّ اإللك��ونية البشر�ة.  التنظيمية  ع��  البنـى   �� تحدث  ال�ي  التأث��  أساليب  �ا 

، وال�ي �عـرف اليوم ببيئات العمـل  املنظماتاالف��اضيةالشبكية، أو  املنظمات،  صاالتواملعلوماتاالتبتقنيـات    املتأثرةا�جديــدة  

 )(Avolio J. Bruce &Kahai S. Surinderm, 2003, P.338 اإللك��ونية.تأو البيئاا�جديدة

مستندا    املرجو  الهدف  إنجاز  عملية  بأّ��ا  اإللك��ونية  القيادة  أّن  القول  يمكن  ا�حديثة  ومنھ  الرقمية  لتقنيات 

تأث�� معينة داخل الب�ى التنظيمية ا�جديدة ��   كتقنيات االتصاالت واملعلومات �غية توجيھ املورد البشري ُوفق أساليب 

 ميادين العمل و�� كيان ا�جتمع االف��ا��ي. 

 حزاب السياسية: �عر�ف األ .2

سيا��ي لھ مذهب عقائدي واحد يدعو إليھ،  يقصد با�حزب لغة �ل "جماعة من الناس ش�لت أهواءهم تنظيم   

 ). 170 .ص، 1989 وآخرون، ، إبراهيم مصطفى("ومن�ج يل��م بھ لتحقيق أهدافھ
 " Burk Edmund"بوركأدموند  �عرف   

ّ
ھ " هيئة من األفراد املتحدين �سعون من خالل  ا�حزب السيا��ي ع�� أن

 ) 533  .ص ،1987،كشاكش(جميعا.  فقا ملبدأ مع�ن يتفقون عليھ  القومية وُ جهودهم املش��كة إ�� العمل علما فيھ املص�حة  

 يعرّ و      
ّ
ھ: "عبارة عن تنظيمات دائمة تتحرك ع�� مستوى وط�ي ومح�� من أجل  ف أندري هور�و ا�حزب السيا��ي ع�� أن

، ص 1987الغزا�� حرب،(".  ��دف الوصول إ�� ممارسة السلطة �غية تحقيق سياسة معينةي  عم الشع�ا�حصول ع�� الّد 

15 ( 

بأّن ا�حزب السيا��ي مجموعة من األفراد يجمعهم اإليمان    كما يرى رئيس وزراء بر�طانيا مو��ي حاييم دزرائ�� 

واالل��ام بفكر مع�ن، غ�� أّن هذا االتجاه ُ�غفل حقيقة إم�انية وجود حز��ن أو أك�� يتقاسمان نفس املبادئ واألهداف  

 ) 523.، ص1994كيال�ي، وآخرون،ال(نفسها. داخل الدولة 

ھ املنظمة ا�ختصة بتقديم املر�ح�ن والقضايا  Harold Lasswellبينما عّرفھ هارولد الزو�ل   
ّ
ا�حزب السيا��ي بأن

 ) 86ص. ،1979 السياسية تحت اسمها �� االنتخابات. (محمد شمس، 

روابط مش��كة وأف�ار ومبادئ معينة،  ومنھ يمكن القول أّن األحزاب السياسية �� جماعة من الناس تجمعهم   

لهم تنظيم خاص �� إطار رقعة جغرافية معينة سواًء ع�� املستوى الدو�� أو ا�ح�� �سعون إ�� كسب الّدعم املادي واملعنوي  

 من طرف الشعب أو أفراد ا�جتمع �ختلف شرائحھ لتحقيق أهداف ما أ�انت معلنة أو خفية ظاهرة أو باطنة. 
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 :Virtual Communitiesجتمعات االف��اضيةمفهوم ا� .3

با�جتمعات    وثيقا  ارتباطا  مرتبط  هو  الذي  ا�ح��  ا�جتمع  �عر�ف  وجب  االف��اضية  ا�جتمعات  �عر�ف  قبل 

�عر�ف   ومنھ  ا�ح��.  ا�جتمع  �عّرف  أن  يمكن  ا�ح��، وعليھ  ا�جتمع  بوجود   
ّ
إال األخ��ة  هذه  ت�ون  جورج  االف��اضية وال 

ھ مجموعة من الناس،  ع��   (George Hillery) هيللري 
ّ
�ش���ون �� تفاعل اجتما��، و�عض الروابط املش��كة بي��م،  أن

هناك بصفة عامة أر�عة عناصر أساسيةلت�و�ن ا�جتمع ا�ح��، و��:   ..ويش���ون �� مساحة ّما ع�� األقل لبعض الوقت

 ) 70ص. ،2010محمد رحومة،  . ( الزمان-ا�جماعة، والتفاعل، والروابط، وامل�ان

االف��   ا�جتمع  �عّرف  عندكما     ا��ي 
ّ
بأن اإلعالمي  م�جمھ   �� حجاب  من��  أ�خاص  محمد  من  يت�ون  "مجتمع  ھ 

يتّ  بي��م  والتواصل  االتصال  ولكن  جغرافيا،  من  متباعدين  نوع  لذلك  نتيجة  بي��م  و�نتج  االلك��ونية،  الشب�ات  ع��  م 

 
ً
 )47، ص.2004محمد من�� حجاب، ( "اإلحساس بالوالء واملشاركة

  بوصفھ استعارة �ش�� إ�� تلك األنماط املتمفصلة  "االف��اضية  "ةالدين مفهوم ا�جتمعات املتخليمحمد م��    و�رى  

غات ال�ي تطور بوساطة األفراد خالل عمليات االتصال املباشر ع��  
ّ
م��  (ا�خط.  من العالقات واألدوار واملعاي�� والنظم والل

 . )4.، ص2004 الدين محمد، 

بايوسف  مسعودة  عقبت  األساس  هذا  الهائل    وع��  االنتشار  عن  نجم  االف��اضية  ا�جتمعات  ظهور  أّن  ع�� 

الستخدام اإلن��نت، كما أّ��ا أو�حت أّن ا�جتمعات االف��اضية تتشابھ مع ا�جتمعات الواقعية �� وجود األفراد والتفاعل  

 . )6ص. ، 2011بايوسف،(والزمان. بي��م وتقاسم الروابط واملشاعر  

يمكن    األساس  هذا  ب�ن  وع��  تّتم  ال�ي  والروابط  العالقات  �افة   �� االف��اضية  للمجتمعات  شامل  �عر�ف 

االجتما�� �الفيسبو  التواصل  املتعددة من مستخدمو شب�ات  التكنولوجية  االن��نت ع�� وسائطها    ك مستخدمي شبكة 

أو مستخدمو برامج الدردشة من و�س أب وفي�� وغ��هم ع�� األجهزة �ا�حاسوب و  الهاتف. �ل هذا �غية  وتو��� وغ��هم 

 التواصل و�� مختلف ا�جاالت لتحقيق أهداف معينة بأقل ت�لفة وجهد و�� وقت أسرع   و�� حدود جغرافية معينة. 

 : Facebookالفيسبوك.4

ل  ف ع�� أصدقاء الدراسة حو وهو موقع الشب�ات االجتماعية ع�� شبكة األن��نت لت�و�ن األصدقاء ا�جدد والتعرّ  

 . )114. 113.ص، 2015 ،نرضا أم� ( . الو�بالعاملأو االنضمام إ�� مجموعات مختلفة ع�� شبكة 

الفيسبوك    نصيف  �سمة  عرف 
ُ
ھ:و�

ّ
وعناصر    موقع"بأن واألف�ار،  اآلراء  تبادل  ع��  قائم  االجتما��  للتواصل 

يقوم من خالل هذه    ،وغ��ها)، ع�� أن ي�ون ل�ل مستخدم صفحة خاصة بھ...ملفات فيديو  –صور    -ا�حتوى: (نصوص

سية  الصفحة بت�و�ن الصداقات واملراسالت والدعوات املتنوعة للمجموعات والر�ط ب�ن األصدقاء، مع وجود صفحة رئي

واملشاركة التعليق  املشارك�ن  �جميع  و�مكن  مباشرة  وأ�شط��م  �عليقا��م  وتنشر  األصدقاء  �ل  نصيف،  (".  تجمع  �سمة 

 ). 7، ص.2011

برامج تدعم األ�شطة ا�جامعية �� توطيد العالقات ") شبكة الفيسبوك بأنھ:  2.، ص2011�عرف غادة العمودي (و  

مكن املستخدم�ن  اإل�سانية و�ناء املعرفة ع��  
ُ
الو�ب، ع�� الفضاء اإللك��و�ي القائم ع�� ��خ�� التقنيات الرقمية ال�ي ت

(مفهوم الفيسبوك و�شأتھ وتطوره، منتدى �شر األبحاث والدراسات، ا�خميس  ."من املشاركة �� بناء املعرفة ع�� اإلن��نت

 ). 17:30، الساعة 2021جو�لية  29
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 ) 81-80ص.  ،2011محمد املنصور،( Facebookالفيسبوك ها شبكة ا�خدمات ال�ي توفر أّما فيما يخص 

 �� الفيسبوك   مجانية االش��اكFacebook 

  ّومراسال��مف عل��م البحث ع�� األصدقاء القدامى والتعر. 

 ��وكذلك كتابة ما �شاء وتحديد   ،يمكنھ وضع ف��ا ما �شاءالفيس بوك  تمتع الفرد بوجود صفحة �خصية لھ ع

مشاهد لهم  �سمح  الذين  األ�خاص  أ�عض  بمشاهدة  ل�جميع  السماح  صفحتھ  الوضع  ة  و  ع��  للفرد  ا�خاصة  صور 

 . ال�خصية وت�و�ن ألبوم صور خاص بھ وتحديد من يمكنھ رؤ�تھ

 وضع الفيديوهات املفضلة ع�� الصفحة ال�خصية وتحديد من يمكنھ رؤ���ا . 

 شروطو االش��اك �� مجموعات (تتحدث عن أمر مع�ن) و�دون أد�ى ت�و�ن مجموعات أ. 

 ا�حادثة املباشرة مع األصدقاء. 

 رسال واستالم الرسائل من األصدقاءإ. 

منھ يمكن القول أّن الفيسبوك موقع للتواصل االجتما�� وشبكة ع�� اإلن��نت �سهل عملية تبادل اآلراء واألف�ار  و   

بتفاعل املستخدم�ن فيما بي��م ملا لھ من محتوى �النصوص والصور والفيديوهات واملعلومات    ونقل املعلومات والبيانات

ا ي�ون ل�ل �خص  
ّ
وغ��ها، كما لھ فضاء شاسع �� ر�ط العالقات والتعارف مع الطرف اآلخر و��ن أفراد ا�جتمع العاملي مل

 �حفة خاصة بھ.

 . ا�حملة االنتخابية: 5

من فعل نخب، "ونخب: أي أنتخب ال��يء أختاره، والنخبة ما اختاره منھ ونخبة القوم ونخب��م  اللغة   نتخاب ��اإل  

 .)752د س، ص.ابن منظور، (  .النخبةخيارهم، والنخب الن�ع واالنتخاب االن��اع واالنتخاب االختيار واالنتقاء من 

 أّم  
ً
ل ا�جماعة الـ�ي    اختيار :"فيعرف االنتخاب بأنھ  ا اصطالحا

ّ
 ُيَمِث

ً
�خص من ب�ن عدد من املر�ح�ن لي�ون نائبا

 للمـ
ً
 عامـا

ً
 مـا يطلـق علـى االنتخـاب اسـم (اقـ��اع) أي االقـ��اع علـى اسـم معـ�ن، ويعـد االنتخـاب حقـا

ً
واطن�ن  ينتمـي إل��ا، وكث��ا

 شـروط السـن والعقـل واعتبارات الشرف "ليس    ولـيس لسـلطة مـن السـلطات أن تحـرم املـواطن مـن ممارسـتھ مـا
ً
دام مسـتوفيا

 عـن شـرط 
ً
 عليـھ"، فضـال

ً
 ). 54  دالدولية، العدمجلة الدراسات   ، جبار عالي( ا�جنسـية. مجرمـا مح�ومـا

النتائج وتحديدها، و�� كث��ة    طر�قة:"االنتخاب هو   الناخب�ن وفرز  امل���ح�ن ع��  أو أسلوب �ستعمل لعرض 

 ) 225.ص ،2005 شر�ط، ". (األم�نيمكن إدراجها ضمن أساليب ممارسة ا�حق أو الوظيفة، فهو حق أو وظيفة

عرّ  الدكتور كما  فوزي ف  الدين    صالح 
ّ
بأن �ع��  االنتخاب  بھ  الذي  "اإلجراء  اختيار  ھ:   �� ورغب��م  إرادا��م  عن  املواطن�ن 

 . )123ص. ،2000 ،فوزيالدين    (صالح". ة مر�ح�نح�امهم ونوا��م ال��ملان�ن من ب�ن عّد 

وعليھ يمكن القول أّن ا�حملة االنتخابية �� تلك الدعاية اإلعالمية والتمو�ل املادي واملعنوي لالنتخاب وانتقاء   

الشعب ُوفق قوان�ن وتداب�� ومبادئ سار�ة املفعول، ضمن أساليب وممارسة ا�حقوق وأداء  األفراد بما يناسب تطلعات  

 الواجبات من خالل حق يكفلھ الدستور وتقّره الشريعة السمحاء.

وَرٰى (قال هللا �عا��:
ُ

ْمُرُهْم ش
َ
 َوأ

َ
ٰوة

َ
ل  ٱلصَّ

ْ
اُموا

َ
ق

َ
ِ�ْم َوأ  ِلَرّ�ِ

ْ
ِذيَن ٱْسَتَجاُبوا

َّ
ُ�ْم ُينِفُقوَن   َوٱل

ٰ
�َ

ْ
ا َرَزق  الشورى. اآلية )َبْيَ�ُ�ْم َوِممَّ

(38) . 
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ِذ   (وقال هللا �عا��:
َّ
 ال

َ
ف

َ
ل

ْ
َما اْسَتخ

َ
ْرِض ك

َ ْ
ُ�ْم ِ�� األ ِلَف�َّ

ْ
َيْسَتخ

َ
اِ�َحاِت ل وا الصَّ

ُ
ْم َوَعِمل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمنك

َّ
ُ ال َّ

ْبِلِهْم  َوَعَد �
َ
يَن ِمن ق

ِد  ُهْم 
َ
ل نَّ 

َ
ن ِ

ّ
ُيَمك

َ
يْ َول

َ
ِ�ي ش وَن 

ُ
ِر�

ْ
ُ�ش  

َ
ال ِ�ي 

َ
َ�ْعُبُدون ْمًنا ۚ 

َ
أ ْوِفِهْم 

َ
َ�ْعِد خ ن  ّمِ ُ�م  َّ�

َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول ُهْم 

َ
ل ٰى  َ��

َ
اْرت ِذي 

َّ
ال ِلَك  يَ�ُ�ُم 

َٰ
ذ َ�ْعَد  َفَر 

َ
ك َوَمن  ًئا ۚ 

َفاِسُقوَن 
ْ
ال ُهُم  ِئَك 

َٰ
ول

ُ
أ

َ
اآلية) . ف  (55) النور. 

 ب السياسية �� ا�جتمع االف��ا��ي املبحث الثالث: أثر القيادة اإللك��ونية لألحزا

 .القيادة اإللك��ونية �� ا�جتمع االف��ا��ي1

  ع��ا  وال�ي �انت لهاأثرا كب��   واملعلومات،   االتصال  تكنولوجيا   مجال   ��  التطورات  من   العديد  اليوم  العالم  �شهد 

حجم التطور    ضاعفت  السريعةال�ي  التطورات  ا�حرك ل�جلة  �انت  حيث  شرائح ا�جتمع ومختلف األنظمة والدول،مجمل  

الت  قر�ة  العالم  فجعلت  وج��ة،  ف��ة  ��  البشر�ة  لدى  ملعرفة  سرحاالعل�ي و�ناء   كنولو�� صغ��ة وفضاًء شاسعا للتبادل 

 جتما��. واالقتصادي والسيا��ي واإل 

أمام مختلف    ا�جالن��نت وال�ي فتحت  شبكة األ   ظهرت  ،االتصالومع هذا التطور الرهيب �� عالم تكنولوجيا   

منسرعة وسهولة االستخدام، وتنوع   �� مختلف ا�جاالت� بھ  تتم�ّ   للتفاعل والتواصل مع �عضهم البعض ملا  ا�جتمع فئات  

 صال املعرفة و�شر الو�� السيا��ي واالجتما�� وفرض التقارب والتجاذب وغ��ها من املزايا.، و�يا�خدمات

شبك خدمات  أبرز  األ ومن  م��  ن��نتة  االف��ا��ي  التواصل  العالم  ا�جيل    االجتما�� شب�ات  تطور  مع  ظهرت  ال�ي 

  تاحة املضام�ن �و  الواسعة وا�خدماتية، واملرونة واملشاركة والتفاعلية، العاملية،ب التواصل االجتما�� تمتاز فشبكة  الثا�ي، 

األطراف املتواصلة فيما بي��ا الساعية  ب�ن    �احات والقراراتواآلراء واالق�   والتطبيقات، والسرعة الفائقة �� تبادل املعلومات

 إ�� تحقيق هدف مع�ن. 

  ذات   وع�� هذا األساس ونظرا لعالم تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية �ان لزاما أّن تظهر للوجود قيادة إلك��ونية 

ل ا�جتمعات االف��اضية  معارف ومهارات وقدرات 
ّ
،  لها دور �� تنظيم وتوجيھ ونقل املعارف والعلوم �ختلف الكيانات �� ظ

أمر ضروري �� كيان التحوالت الرقمية والتقنية الراهنة، هذه   ا�� تطبيق القيادة اإللك��ونية �اتجاه حديث �� القيادةو�التّ 

للشباب وهدفا لتحقيق تطلعا��م وطموحا��م ومالذا    اضارات، ومقصدا�حاألخ��ة لها دور كب�� �� تنظيم ا�جتمعات و�ناء  

 لبناء �خصي��م. 

 "أّن Wang (2010)  أشارو�نغكما   
ّ
سم  القيادة اإللك��ونية لم ت��ز من فراغ بل من كيانات و�يئة تقنية اف��اضية تت

الكيانات اإللك��ونية الناشئة ومن خالل وسائل التقنية ا�حديثة ساهمت بدورها    تلك"� التق�ي املتسارع، و�التا�� فإّن بالتغ�ّ 

 .)Wang V. C. X , 2010, P.59(. القيادةاإللك��ونيةمفهوم   ة�� �شأ

سم ��ا القيادة اإللك��ونية �شر الو�� الفكري والسيا��ي والثقا�� لدى األفراد واملساهمة ��  
ّ
ومن األدوار ال�ي تت

 وتجديد التقنيات الالزمة للتأث�� �� الغّ�� بما �سمح لهم باالستمرار�ة والقيادة.رفع 

 :  Liliana (2014) أشارتكما   
ّ
العمل  يمكن للقادة اإللك��وني�ن أن يحوّ ھ"أن إ�� فرص من حيث  التحديات  لوا 

للتقنيات   األفضل  واالختيار  التقنية،  املهارات  وتطو�ر  والتكيف،  ا�ختلفةالنشط  العمل  بيئة   �� وحيث    ،املستخدمة 

  
ُ
درك تلك املساهمة  عد التقنيات املتسارعة عامل إضافة �� مختلف املنظمات، ينب�� ع�� القائد اإللك��و�ي أن يُ �

 ).(Liliana, 2014, P.1261أن تضيفها مختلف التقنيات ع�� مستوى أداء العمل والعامل�ن ع�� حد سواء  التييمكن
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 .أثر القيادة اإللك��ونية لألحزاب السياسية �� ا�جتمع االف��ا��ي (الفيسبوك) �� ا�حمالت االنتخابية 2

تأث��ات الناجمة  فضاء واسعا يحمل �� طياتھ جذور البناء ومعاول الهدملمالھ من االجتما��مواقع التواصل    �عت�� 

 أّن هذا األول أخف ضررا من الثا�ي �ون األول موجھ  سلبية أخرى  تأث��ات إيجابية و  ب�ن ، عنھ
ّ
سواء ع�� املرسل واملتلقي إال

ال غطاء  تحت  منقاد  التاالجتماعيةعالقاتوالثا�ي  مواقع  و�عددت  تنوعت   "Twitter "توت��من  االجتما��واصل  ،وقد 

ا�جتمع عامة  ولعل أشهرها وأك��ها انتشارا واستخداما من الطرف  ،  Instagram " "ا�ستغرام  ، " "YouTubeبيوتيو 

التواصل   والشباب خاصة ع��    والذييعت��Face book "  "االجتما��  موقع  وا�جماعات  األفراد  ب�ن  للتواصل  قناة  أك�� 

الذي  و�� ش�ى ا�جاالت و من��ا مفتوحا ع�� جميع ميادين ا�حياة   �ونھ  م،ملالھ من أهمية��العالم، باختالف أعمارهموتوجها

 .تاح ملستخدميھ فرصا كب��ة للتأث�� والتأثر ع�� حدودالعالم بال قيود و�ال رقابةأ

 " Face book بأنالسائد    االعتقاد إّن 
ّ
واقعا�حال يثبت خالف   أّن  هو شبكة اجتماعية يرتادها الشباب فقط، إال

أّن  الفئات    ذلك، حيث  أساتذة جامعات وأدباء وكتابفنان�ن وغ��هم من مختلف  ل�جميع:  الشبكة مفتوحة  العمر�ة  هذه 

 ). 457.، ص2015 ،م�� الدين الدي�ي(

  ا�جتمع ومختلف األجناس من أنحاء العالم، وجذب أهمفئة �� ا�جتمعهذا املوقع الذي جذب مختلف فئات  
ّ
  أال

للدردشة وتفريغ  ، ففي بداية االستخدام �ان  و�� الشباب والذي �عت�� أهم شر�حة تتأثر بمضام�ن ما يقدمھ هذا املوقع

أف�ار   من  يدور  ما  و�ل  ك��ةاس  �شغلالعواطف  ومع  فتعدى  تخدامھ  عقلھ،  والثقافية،  االجتماعية  ا�حياة  نمط  و�غّ�� 

أالو��   ا�جتمع  كيان  من  أطراف  تھ 
ّ
استغل لذافقد  والسيا��ي،  االقتصادي  ا�جانب  م��ا  أهمية  أك��  �جوانب  استخدامھ 

وتمثيل مبتغياها  لتحقيق  االف��ا��ي  العالم  هذا  إ��  �جأت  وال�ي  م��ا،  القيادية  و�ا�خصوص  السياسية   غ��ها   األحزاب 

عاش، ف�ان لزاما النمط ا�جديد القيادة    تفاتخذ
ُ
ل عالم الرقمنة والواقع امل

ّ
رض عل��ا �� ظ

ُ
نمطا جديدا من القيادة الذي ف

رشوان( أحمد  يرى  حيث  السياسية،  لألحزاب  بالظروف  2008اإللك��ونية  �شأ��ا  ارتبطت  السياسية  األحزاب  هذه  أّن   (

طلق عليھ    تتظهر فيھ األحزاب، وما يتعلق باالنتخابا  االجتماعية ال�ي �سود ا�جتمع الذي
ُ
والعمل ال��ملا�ي وهوما يمكن أن ت

النشأة   ذات  باألحزاب  �سميھ  ما  وهذا  اإلطار،  هذا  خارج  �شأت  أخرى  أحزاب  وثّمة  لألحزاب  الّداخلية  النشأة 

 .)43، ص.2008ا�خارجية.(أحمد رشوان، 

أجند��ا �وسيلة لفهمسلوكيات ا�جتمع عامة   لصل عن �عد واستعمابتفعيل آلية التوا   حيث هذه األحزاب تقوم  

با�خصوصألّ��م التأثر    والشباب  أشد  لتحقيق  يتأثرون  املنال  الفئة سهلة  االف��اضية فتصبح هاتھ  ا�جتمعات  �� فضاء 

 الغايات واآلمال. 

لة �� ذلك النشاط الذي من خاللھ يتّم   
ّ
تمث

ُ
وتبقى األحزاب السياسية أداة مهمة لتجميع املصا�ح، و�� العملية امل

ل مق��حات مهّمة للسياسة  
ّ
 ،1996املوند، وآخرون،    لالعامة (. غ��ياتجميع املطالب ا�خاصة باألفراد وا�جماعات، فيش�

 ) 197.ص

ودها للفوز بالفئات الهامشية، عن طر�ق مناقشة أوضاعهم و��ّجيل  كما أّن األحزاب السياسة تنصب �ل جه 

 )Jeffry kopstein, And Mark Lichbach, 2005, P.58(وآمالهم. هدف هذه الفئات من االنتخابات 



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 129 

ف�ل حزب سيا��ي �س�� إ�� كسب التأييد االنتخا�ي، ومن أجل ذلك البد لألحزاب من اتخاذ اإلجراءات وال��تيبات  

ن من خاللها من ضمان مشاركة مؤ�دة ومناصر�ھ �� التصو�ت  
ّ

ال�ي ُ�عرف من خاللها ما الذي ير�دون الناخبون وال�ي يتمك

 ). 203غ��يال املوند، وآخرون، ص.(االنتخا�ي. 

ألحزاب السياسية غّ��ت من طرحها التقليدي املباشر إ�� تقنية التواصل عن �عد �� عصر الرقمنة وال سيما ��  فا 

واالنصياع   اإلتباع  ومنھ  واإلقناع  التأث��  �أسلوب  خيارات  عدة  لها  أتاح  الذي  (الفيسبوك)  االجتما��  التواصل  فضاء 

مع وترتيبات  مسبقا  مسطرة  أهداف  ُوفق  والسّ��  لألحزاب  وا�خضوع  اإللك��ونية  القيادة  إ��  و�ال�جوء  الظاهر،  لنة 

 السياسية. 

يّد وقد    اإلعالميةع��  فيالدراسات  واإلشباعات  االستخدامات  ملدخل  عم��  تطبيق  أول  باير  جاء   ر�موند 

  Raymond Bawerعام املنشورة  العلمية  مقالتھ   �� وذلك  الستينات،    The Americanفيمجلة1964�� 

Psychogiste   إلعالم �شيطة ومتوجهة نحو  ا  جماه�� وسائل   �عنوان ا�جمهور العنيد، و�انت فكرتھ آنذاك تتمثل �� أّن

بذلك مفهوم التأث��ات املباشرة املقبولة آنذاك وعرض لفكرة  Bawer الهدف �� سلوكهم الستخدام وسائل اإلعالم، وعارض

، 2016  ممدوح السيد، �امل حنفي،( .اإلعالما�جماه��ية، ومحتواها إلشباع رغبات معينة لد��مالناس �ستخدم وسائل    أّن 

 ) 5.ص

ھ ال يمكن فهم السلوك السيا��ي فهما �امال من دون معا�جتھ ثقافيان وال يمكن فهم سي�ولوجية ا�جتمع   
ّ
و�ن

ل طبيعة  حول العالم دون أن نتعّرف ع�� مجموع الّرموز والقيم واملعتقدات ال�ي تت
ّ
حكم �� هذا السلوك ألّ��ا �� ال�ي �ش�

السيا��ي وكيف   النظام  ا�حاكم وا�ح�وم، حول مسألة السلطة وشرعي��ا وانتقالها وكيفية تنظيمها، حول  العالقة ب�ن 

���  يف��ض أن �عمل، وألّ��ا أيضا من يحّدد كيف ُيفّسر الفرد الدور ال�حيح لهذا النظام ومدى إدراكھ لهذا الدور بل و 

 ) 147ص.، 2006 حامة،مغيش (... نظرتھ إليھ وال��امھ إزاءه

ال�ي �ع��    يالشعوب، ف�املرآة العاكسة لطموحات وتطلعات  السياسية  األحزاب  وع�� هذا األساس �انت وال تزال 

لھ �� ا�حافل ا�حلية والدولية و��عن حقوق   أرائھ وتدافععن
ّ
مث

ُ
ات و�ناء املشاورات والتعب��  املراكز العليا إلصدار القرار   هوت

السيا��ي ��    أّن   ر الشباب، باعتباب�ل حر�ة علىآمال الشعوب وطموحات   انتشار الو��  الظاهرةا�حز�ية �� ا�جزائر من�� 

من��  �عد االستقاللوتقر�ر مص�� الشعوب    بناءالدولة  ةاالستقالل، وأداالسابقة قبل  الف��ة   ل �ختلف شرائح  ، بل 
ّ
ممث

 ا�جتمع. 

 خاتمة: 

إلك��ونية وال�ي من خاللها فرضت عالم    األهمية بمختلف مصفوفا��ا من برامج  �� غاية  األن��نت شبكة  �عت�� 

جديد  من العالقات االف��اضية �عّدت �ل ا�حدود واألمكنة شأ��ا شأن سابق��ا من العالقات املباشرة �� ممارسة مختلف  

بكة العالقات االجتماعية،فشيوع هذا العالم االف��ا��ي مؤشر قاطع للتغّ�� ا�جذري واملؤثر بتقنياتھ ا�حديثة  األدوار �� ش

عد مواقع التواصل االجتما�� مثل الفيسبوك والتو���  
ُ
ل زو�عة عالم االتصال واملعلوماتية، و�

ّ
�� األبنية االجتماعية �� ظ

ف �ي  وس�اي  ياهو  ماسنجر  مثل  الدردشة  ا�جتمعات  ومواقع   �� فصلھ  يمكن  ال  وجزء  تلقي. 
ُ
وامل املرسل  ب�ن  رحب  ضاًء 

 االف��اضية. 
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اإللك��ونية  القيادة  �جأت  األساس  هذا  ع��  وع��  أو  املستوى    سواء  ا�ح��،الدو��  أو  العالم    الوط�ي  هذا  إ�� 

م االجتما�� والسيا��ي، إ�� جانب استخدام  الرتقاء  ل،  إل��ا واقعا ملموسا وضرورة م�ّحة  االف��ا��ي فأصبحتبالنسبة
ّ
�� السل

و�التا�� منظومة عالنية واف��اضية    معينة،إ�� جهة  االنتماء  ��  تقع ع�� املستوى النف��ي العاطفي  املادية وامل�افآت ال�ي    ااملزاي

 واملشاركة �� اتخاذ القرارات.  أي و�بداءالر  التعب�� تدخل �� إطار اإلرادة وحر�ة 

ماديـة ومعنو�ة وتقنيات و�التا�� القيادة االلك��ونية فكر شامل يوظف جميع طاقاتھ املتاحـة مـن مـوارد �شر�ـة و  

  لالستجابة   املرونةالالزمة   بتوف��  الهمم الذمم وكسب  واملعلومات املستخدمة فبتوجيھ  البيانات حديثة كت�امـلو�رمجيات  

داخليـة  املتالحقة  للمتغ��ات أ�انت  م��ا    أو  سواء  سيما  وال  ا�جتمعات  ورضا  املرجّوة  األهداف  تحقيق  �غية  خارجية، 

 ا�جتمعات االف��اضية. 

صياغة     �� اإللك��ونية  قيادا��ا  السياسية  األحزاب  فت 
ّ
وظ بصورة  وقد  نفسها  التنظيم  ع��  �ساعدها  هي�لية 

بالتعاطف أو االنتساب أو  أو املعنو�ة    ة سواء �علقت بوفرة املوارد املالية أو بالوسائل املادية األخرى وسائل مادي  جّيدةو���

الذي   ا�حز�ي  النشاط  نن��ى أساس  أن  ا�حزب، دون  داخل  دائمة   يالنضال بصورة 
ّ
 تمث

ّ
البشري ألن العنصر   �� ھ عمود  ل 

لسياسية دورا حاسما �� توجيھ ا�جتمعات االف��اضية ب�و��ا  . وقد لعبت القيادة اإللك��ونية لألحزاب االعملية السياسية

  .سياسيةتصبح ا�جهة املبادرة باإلصالح والتغّ�� أو تقر�ر مص�� أو بناء و�رساء قواعد الديمقراطية من مطالب إ�� غايات  

األو�� عملت �ش�ل مؤثر وج�� ع�� تجنيد أ�خاص سواءً  أّن هذه  العالم    إذ   �� أو  الواقع  ف��ا��ي وخاصة  اإل ع�� أرض 

التنفيذي املناصب  إ��  للوصول  ا�ح�ومة.    ة الفيسبوك  الرقيب ع��  إدار�ة متولية دور  أو  اجتماعية  أو م�انة  والتشريعية 

أعمدة األنظمة   أحد  ا�جاالت  القيادة االلك��ونية �ش�ل عام و�� مختلف  ل 
ّ
املنظم والفاعل والهادف �ش� الش�ل  و��ذا 

التوغل إ�� كيا نات شرائح ا�جتمع ع�� الوسائط ا�حديثة والتنظيم �شقيھ الّرس�ي وغ�� الّرس�ي، فالقيادة تتيح فرصة 

جتما�� مالذا لها خاصة  لومات، تأخذ من شب�ات التواصل اإل املتعدّدة وال سيما �� الوقت الراهن ع�� تقنية االتصاالت واملع

واملواقع   املناصب  د 
ّ
تقل ظّل   �� هامة  اجتماعية  م�انة  ع��  وا�حصول  املنافسة  ع��  للقدرة  السياسة  بنخب  يتعلق  فيما 

 ية. السياس

خالل    من  االف��اضية  ا�جتمعات  توجيھ   �� محور�ة  آلية  السياسية  لألحزاب  اإللك��ونية  القيادة  لت 
ّ
ش� وعليھ 

وسيلة لها لتحقيق أهدافها، فهذا الّتحول من   الفيسبوك)( استعمال مختلف الوسائط وال سيما موقع التواصل االجتما��

العالم االف��ا��ي ظهر نتيجة   إ��  عاش 
ُ
امل املتخذة �غية   حتميةلآللياتالواقع  املتعددة، والوسائل  والوسائط اإللك��ونية 

 واالتباع.  التأث�� واالنقياد

 قائمة املراجع:  

 (38)سورة الشورى. اآلية 
 (55)سورة النور. اآلية -

   :املراجع باللغة العر�ية

 .د، م، الدعوةترآيا  ردا ،2.الوسيط، ط  امل�جم ،198)( وآخرون، مصطفى، إبراهيم  .1
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  الرقمية الدراما زاءإ ا�جامعي�ن الطلبة اتجاهات

 "نموذجاأ  يوتيوب تطبيق"

Attitudes of university students towards digital drama 
"YouTube application a 

 فاضل  مولود ع�� .د

 محمد  خليل  دفؤا .أ

 ذهب  سـالم  فؤاد .أ

 - العراق- قسم اإلعالم  -األهلية   اإلسراء، ا�جامعة ة�لي

 م�خص الدراسة: 

تقدم  أن    ش�الهم وفئا��م، وتحاول  أخذت مواقع التواصل االجتما�� �ستحوذ ع�� اهتمامات ا�جمهور بمختلف  أ

عالمية ال�ي تقدمها مواقع التواصل  هم تلك املواد اإل أن واحدة من  أعالمي متعدد املضام�ن والنماذج، وال شك  إمحتوى  

االجتما�� وتحديدا تطبيق يوتيوب �� الدراما، وخاصة تلك الدراما ال�ي تقدم ع�� التطبيقات الرقمية واملنصات التفاعلية  

�� معرفة  إ؛ لذلك جاء هذا البحث الذي ��دف  �� املتلق�نإو شبھ ال�املة  أاملة  تاحة ال�ال�ي تيّسر عملية املشاهدة وتوفر اإل

زاء الدراما الرقمية �� تطبيق يوتيوب، وذلك من خالل تطبيقھ ع�� عينة قصدية من الطلبة  إاتجاهات الطلبة ا�جامعي�ن  

 مفردة من كال النوع�ن.  200ا�جامعي�ن �� العاصمة العراقية �غداد قوامها 

 نتائج م��ا:  إ��  صل البحثوقد تو 

 ش�ال الدراما الرقمية متا�عة من ا�جمهور � أك� أليوتيوب �� ان املسلسالت ال�ي تقدم ع��  أ . 

   شكيل�  �� املعر��  ثم  السلو�ي،  امل�ون  تاله  الدراسة،  عينة  ا�جمهور  اتجاهات  صدارة   �� العاطفي  امل�ون  جاء 

 اتجاهات الطلبة ا�جامعي�ن.  

 اليوتيوب ;الطلبة ا�جامعي�ن  ;الدراما الرقميةال�لمات املفتاحية: 

Abstract: 
Social media sites have taken over the interests of the public in their various forms and 

categories، and are trying to provide media content with multiple content and models، and there 
is undoubtedly that one of the most important media materials provided by social media sites ، 
specifically the YouTube application، is drama ، especially those dramas that are presented 
through digital applications and interactive platforms. Those facilitate viewing and provide full 
or nearly complete access to recipients; therefore، this research، which aims to know the 
attitudes of university students towards digital drama in the YouTube application، came by 
applying it to an intentional sample of university students in the Iraqi capital، Baghdad ، 
consisting of 200 items of both types. 
The research reached results، including: 
 The series presented via YouTube are the most popular form of digital drama followed 
by the audience. 
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 The emotional component came to the fore in the trends of the study sample، followed 
by the behavioral component، and then the cognitive component in shaping the attitudes of 
university students. 
Key Words: Digital drama, Undergraduate students, Youtube 

 :مقدمة

تقدم   وتحاول  وفئا��م،  أش�الهم  بمختلف  ا�جمهور  اهتمامات  ع��  �ستحوذ  االجتما��  التواصل  مواقع  أخذت 

واحدة من أهم تلك املواد اإلعالمية ال�ي تقدمها مواقع التواصل  محتوى إعالمي متعدد املضام�ن والنماذج، وال شك أّن  

االجتما�� وتحديدا تطبيق يوتيوب �� الدراما، وخاصة تلك الدراما ال�ي تقدم ع�� التطبيقات الرقمية واملنصات التفاعلية  

كما    تيوبذه املواقع وتحديدا يو�املتلق�ن، وعملت ه  إ��  و شبھ ال�املةأتاحة ال�املة  ال�ي تيّسر عملية املشاهدة وتوفر اإل

هم الشرائح �� ا�جتمع واملتمثلة بفئة الطلبة ا�جامعي�ن والذين يتم��ون بمستوى �علي�ي  أ�� استقطاب واحدة من  إسلفنا  أ

خرى داخل ا�جتمع، والذين أصبحوا �عتمدون �ش�ل كب�� ع�� املنصات الرقمية  متقدم وو�� ذه�ي عا�� مقارنة بالفئات األ 

 �� إجراء بحث عل�ي حول ظاهرة متا�عة الطلبة ا�جامعي�ن للدراما ع�� يوتيوبإمر دفع الباحث�ن  شاهدا��م، وهذا األ �� م

وتركهم املشاهدة للدراما ع�� التلفز�ون والذي بقي لدهور رفيق العائلة وا�جمهور �� املتا�عة والتعرض وخاصة �� مضام�ن  

التقدم التكنولو�� والثورة الرقمية ال�ي حصلت وانتشار ظاهرة السوشيامليديا قللت من فرصة    الدراما املقدمة ع��ه؛ إال أّن 

بقاء املادة الدرامية حبيسة �� قفص التلفاز، بل وانتقلت و�نسبة كب��ة إ�� التطبيقات الرقمية وتحديدا م��ا تطبيق يوتيوب  

ة الوصول وسهلة االستخدام، وسيحاول هذا البحث تقديم  والذي �عمل ع�� �شر املقاطع الفيديو�ة بإتاحة عالية وممكن

ا�جامعات؛    �� الطال�ي  ا�جمهور  نتائج علمية من خالل دراسة ميدانية تطبق ع�� عينة من  إ��  خطوات من�جية تف��ي 

 جلها.  ألغرض تحقيق األهداف ال�ي جاء من  

 للدراسة:  طار امل����اإل أوال:  

 :.مش�لة البحث و�ساؤالتھ 1

أخذت الدراما الرقمية �ستحوذ ع�� اهتمامات الطلبة ا�جامعي�ن و�ش�ل اتجاها��م إزاءها، ما دفع الباحث�ن إ��  

 دراسة هذا األم، وذلك ع�� مش�لة دراستھ ال�ي تتمثل �� التساؤل الرئيس التا��:  

ذي يتفرع ع��عدد منالتساؤالت الفرعية  وال،  ما الرقمية؟ وتحديدا �� تطبيق يوتيوبا ما اتجاهات الطلبة ا�جامعي�ن إزاء الدر 

 وال�ي تتمثل �� التا��: 
 ما املعارف ال�ي يحصل عل��ا الطلبة ا�جامعي�ن من خالل مشاهد��م للدراما الرقمية �� يوتيوب؟ 

  �� يوتيوب؟ما السلوكيات ال�ي يتكتس��ا الطلبة ا�جامعي�ن من خالل مشاهد��م للدراما الرقمية 

 للطلبة ا�جامعي�ن من خالل مشاهد��م للدراما الرقمية �� يوتيوب؟ ما املشاعر ال�ي تتش�ل 

 ما مضام�ن الدراما الرقمية ال�ي �شاهدها الطلبة ا�جامعي�ن عند �عرضهم لليوتيوب؟ 

 أهداف البحث:.2

 �س�� هذا البحث إ�� بلوغ عدد من األهداف، وال�ي تنبع من �ساؤالتھ، و�مكن أن تتحدد �� التا��: 

 .الكشف عن املعارف ال�ي يحصل عل��ا الطلبة ا�جامعي�ن من مشاهد��م للدراما الرقمية �� يوتيوب 
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 ية �� يوتيوب.معرفة السلوكيات ال�ي يكتس��ا الطلبة ا�جامعي�ن من خالل مشاهد��م للدراما الرقم 

 .تحديد املشاعر ال�ي تتش�ل للطلبة ا�جامعي�ن من خالل مشاهد��م للدراما الرقمية �� يوتيوب 

 .معرفة مضام�ن الدراما الرقمية ال�ي �شاهدها الطلبة ا�جامعي�ن عند �عرضهم لليوتيوب 

  ع�� يوتيوب.  وقات ال�ي يقض��ا الطلبة ا�جامعي�ن عند مشاهد��م للدراما الرقميةالتعرف ع�� األ 

 :أهمية البحث.3

ترجع أهمية هذا البحث من الناحيت�ن العلمية والتطبيقية؛ من �ونھ يبحث �� واحدة من أهم املواد اإلعالمية ال�ي  

تحظى بإقبال ا�جمهور عل��ا، وخاصة جمهور الطلبة ا�جامعي�ن الذين باتت الدراما الرقمية �ش�ل العديد من اتجاها��م  

اقع الذي �عيشونھ، كما أن هذا البحث يدرس واحدة من الوسائط الرقمية ال�ي أصبحت منصة يقصدها  وميولهم نحو الو 

العديد من ا�جمهور و�رغبون باالعتماد عل��ا �وسيلة اتصال تل�ي احتياجا��م ورغبا��م �� تحقيق املشاهدة ونوعها؛ لذلك  

م  �� العلمية  للمكتبات  جديدة  إضافة  ي�ون  ر�ما  البحث  هذا  بحوث  فان  من  ا�جديدة  والنماذج  واإلعالم  االتصال  جال 

 السوشيال ميديا.

 :.املفاهيم واملصط�حات4

 الدراما ال�ي تقدم ع�� استخدام منصات التواصل االجتما��، وتحديدا �� "��ا  أجرائيا بإو�عرف    :الدراما الرقمية

 "تطبيق يوتيوب أو املنصات الفيديو�ة األخرى. 

   برفع للمستخدم�ن  �سمح  الفيديو،  مشاركة  متخصص  معروف  و�ب  "موقع  بأنھ  إجرائيا  ويعرف  اليوتيوب: 

 .ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو �ش�ل مجا�ي"

 :بقة.الدراسات السا5

وكورا��  )1 فينود  تأث��ات     (Vinod S., & Koravi MD, 2019, P.41)دراسة  ع��  التعرف  الدراسة  اس��دفت 

الطلبةمثل عند  الفيديو  منصات   ErosوAltBalajiوYou Tube و Amazon primeوNetflix :استخدام 

CheersوHot star (  )��ع الدراسة  طبقت  الهندي،  ا�جمهور  ع��  التليفز�ونية  الدراما  مشاهدة  من 100��  )مفردة 

مشاهدي الدراما التليفز�ونية ع�� املنصات الرقمية بمدينة �ولهابور الهندية، وتوصلت الدراسة �جموعة من النتائج من  

وجاء    املنصات الرقمية ع�� املبحوث�ن من الشباب الهندي  أهمها:  التأث�� الثقا�� والنف��ي والسلو�ي للدراما التليفز�ونية ع��

 ."املن�ل" �� صدارة األماكن املفضلة ملتا�عة الدراما التليفز�ونية ع�� املنصات الرقمية من جانب املبحوث�ن عينة الدراسة

اس��دفت التعرف ع�� دور االتصال الرق�ي �� )  2017(مصطفى حميد الطائي،    دراسة مصطفى حميد الطائي )2

التأث��ات ��  التلفز�ونية وطبيعة تلك  التأث��ات اإليجابية والسلبية للدراما  الدراما و�عدد وظائفها، والوقوف عند  تطو�ر 

ضاعف آثارها  �� عدد من النتائج أهمها: أن االتصال الرق�ي زاد من أهمية الدراما للتلفز�ونية و إالهو�ة العر�ية، وتوصلت  

% 12.5% من أفراد العينة يتا�عون الدراما التلفز�ونية بدرجة متوسطة وأن  66.5وتأث��ها �� هو�ة ا�جتمع، وأن أك�� من  

% من عينة البحث يفضلون  51.5%، كما أن  21يتا�عو��ا بدرجة كب��ة، أما الذين ال يتا�عو��ا فلم تتجاوز �سب��م سوى  

 .% يتا�عون التلفز�ون 19% يتا�عون أك�� من وسيلة، و�ان هناك 23.5 متا�عة مواقع التواصل وأّن 
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تناولت عادات ودوافع استخدام ا�جمهور ملنصات الفيديو عند    (LotharMikos, 2016(  ميكوسدراسة لوثر   )3

وأفاد معظم املشارك�ن ��  فالم وال��امج التلفز�ونية وما �عنيھ هذه املنصات �� ا�حياة اليومية، ملانيا ملشاهدة األ أالطلب ��  

الدراما التلفز�ونية ع��" أو "Netflixهذه الدراسة أ��م يتا�عون باألساس مسلسالت   "Amazon  ��وأكدت النتائج ع ،"

 تأث�� املنصات الرقمية ع�� مشاهدة التليفز�ون. 

 من�ج البحث ونوعھ:  .6

زاء الدراما الرقمية ع��  إات الطلبة ا�جامعي�ن  �عد هذا من البحوث الوصفية ال�ي �س��دف رصد وتحليل وتفس�� اتجاه

 .تطبيق يوتيوب. واعتمد الباحثون ع�� أسلوب امل�ح ��دف الرصد العل�ي لطبيعة وأنماط ودور هذه العالقة البحثية

 مجتمع البحث وعينتھ: .7

ا�ختلفة للس�ان سواء ا�حضر�ة م��ا أو  تحدد مجتمع البحث �� هذه الدراسة بمدينة �غداد، وال�ي تضم �� طيا��ا الشرائح  

  جتماعية ب�ن أحيا��ا، بما �سمح بتمثيل هذه ا�خصائص �� عينة البحث تفاوت املستو�ات االقتصادية واإل  الر�فية وكذلك

 .مفردة من املبحوث�ن وفق عينة قصدية من الشرائح ال�ي �شاهد الدراما باليوتيوب 200وال�ي تمثلت ب 
 مجاالت البحث:  .8

 :وح�ى 2021أيار من عام    1تتمثل مجاالت هذا ا�حد �� مدة تطبيق االستمارة والذي تحدد ��    ا�حدود الزمانية ،

 من الشهر نفسھ.  20

 :وقد تمثل هذا ا�جال �� ا�حدود ال�ي وزعت ف��ا االستمارة ع�� الطلبة ا�جامعي�ن �� مدينة �غداد.   ا�حدود امل�انية 

  زاء الدراما الرقمية �� تطبيق يوتيوب.إهذا ا�جال �� حدود اتجاهات ا�جمهور  : وتمثلاملوضوعيةا�حدود 
 أداة جمع املعلومات: .9

�عتمد هذا البحث ع�� اإلستبانة اإللك��ونية �أداة �جمع البيانات املطلو�ة، وقد استند الباحثون إل��ا �أداة بحثية  

 من أفراد العينة، وجاء ذلك �� صورة  للوصول إ�� ما يحقق أهداف الب 
ً
حث ا�حا�� من خالل جمع البيانات ا�حددة مسبقا

 األسئلة ال�ي تحو��ا هذه اإلستبانة وفقا آلراء ا�حكم�ن و�االستناد إ�� الدراسات السابقة.  

 الصدق والثبات:.10

 الصدق:   ) أ 

 االستمارة ع�� ثالثة من ا�خ��اء لقد قام الباحثون بتطبيق الصدق الظاهري للبحث، وذلك �عرض 

�� مجال  *وا�حكم�ن تم إعدادها وفقا ملتغ��ات    كاإلعالم؛ وذلمن ذوي االختصاص وا�خ��ة  ال�ي  اإلستبانة  للتحقق من صدق 

الطلبة ا�جامعي�ن إزاء الدراما الرقمية، وتم التأكد من مطابق��ا ملوضوع البحث، و�لغت �سبة    البحث الذي يدور حوالتجاهات 

 %) وكما يو�حها ا�جدول اآل�ي: 83(الصدق 
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 ستبانة يو�ح الصدق الظاهري الستمارة اإل : ) 1( جدول 

 أسماء ا�حكم�ن ت

 إجابات ا�حكم�ن 

مجموع األسئلة 

 التي اتفق علیها

األسئلة مجموع 

 التي تم تعدیلها

مجموع األسئلة 

 لغاؤها إالتي طلب 

الدرجة النهائ�ة 

التي حصلت  

 علیها الفئات

 % 100 -- -- 5 أ.د عبد الكر�ملعي�ي -1

 % 50 -- 3 3 أ.د عليصباح   .أ

 % 100 -- -- 7 أ.م. دحسينالعزاوي   .ب

 % 250 -- 3 15 ا�جموع  .ت

 
 أسماء السادة ا�حكم�ن:  

  .أ. د عبد الكر�م لعي�ي/ رئيس قسم اإلعالم، �لية اإلسراء ا�جامعة 

  .أ. د ع�� صباح/ أستاذ الفنون السمعية واملرئية، �لية الفنون ا�جميلة 

  .أ. م. د حس�ن العزاوي/ األستاذ املساعد �� قسم ال�حافة اإلذاعية والتلفز�ونية، �لية اإلعالم 

  = االستبانة  صدق  درجة  حساب 
مجموع األسئلة ال�ي عل��ا اتفق ا�حكمون 

 مجموع االسئلة ال�لية × عدد ا�حكم�ن 
= 100 × 

83 =   
15
18  =   100 ×

15
3 × 6 

أو  
  مجموع الدرجة ال��ائية ال�ي حصلت عل��ا االسئلة

 مجموع ا�حكم�ن 
83  =  250

18
 = 

 :  ب). الثبات 

الثبات واحدا من أساسيات البحث العل�ي؛ ولذلك اعتمد الباحثون �� تقدير مستوى  الدراسات اإلعالمية �عت��  

)، حيث قام الباحثون و�عد مرور عدة     test – retestو�عادة االختبار(  –ثبات نتائج االستبانة ع�� إتباع طر�قة االختبار  

) طالب، والعمل ع�� مقارنة  10�لغ عددهم(أيام بإعادة توزيع االستبانة ع�� مجموعة من الطالب املبحوث�ن مرة أخرى و 

النتائج ال�ي توصل لها الباحثون �� نتائج توزيع االستبانة �� املرة األو�� من نتائج التوزيع لالستبانة �� املرة الثانية، فوجدوا  

 %). 90أن اإلجابات مقار�ة إ�� حد ما، اذ بلغت �سبة ثبات أسئلة ا�حور الثا�ي(ا�حور الرئيس)(

= 0.90ل الثبات =  معام  10
11

= 5×2
5+6

=
2م

 ن1+ن2
 . و�� �سبة عالية لتأكيد ثبات التحليل 

 األساليب اإلحصائية:  -1

املهمة ال�ي توظف �� البحوث اإلعالمية؛ �غية ا�حصول ع��    اإلجرائيةواحدة من العناصر    اإلحصائية  األساليب�عد  

 النتائج الدقيقة. وقد قام الباحثون باستخدام األساليب الوصفية الوسيطة واملتمثلة بقانون النسبة املئو�ة وهو �اآل�ي:
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استخدم الباحثون معادلة ؛ الستخراج ترتيب إجابات املبحوث�ن من األع�� ا�� األد�ى، ومن ثم  ) 100  ×(ا�جزء/ ال�ل  

 "هولس�ي" للتحقق من صدق نتائج االستمارة، ومعادلة الثبات.  

 طار النظري ثانيا: اإل 

 الطلبة ا�جامعي�ن ت. اتجاها1.2

 االتجاه    أوال: مفهوم

اتفاق �� ميادين هذه العلوم حول �عر�ف واحد الصطالح   اإل�سانيةإيجاديصعب ع�� الباحث�ن �� مجاالت العلوم  

إ�� حد كب�� بطبيعة  أ تأثرت  العم�� وجد عدة �عر�فات  للموروث  الباحث ومن خالل مراجعتھ  و مفهوم االتجاه، بل أن 

االتجاه  تھ، إذ عرف ول��شرام  ال�ي يدين ��ا صاحب التعر�ف �� عرضھ ملعلوما  ا�خلفية الفكر�ة( النظر�ة الساي�ولوجية ) 

وعرفھ آخرون،  ، ع�� أنھ " أنھ حالة مف��ضة من االستعدادات لالستجابة بطر�قة تقو�مية تؤ�د أو �عارض موقف معينة "

حالة استعداد عق�� وعص�ي تم الوصول إل��ا من خالل  م ع�� أن االتجاه: "1935�� عام    )GAllport  - مثل:( جوردن البورت

�ة، وهذه ا�حالة تؤدي إ�� نوع من التأث�� الدينامي�ي أو املوجھ ع�� استجابة الفرد لألشياء واملواقف املتصلة  ا�خ��ة والتجر 

  Allport, G, W, 1935, P.810)(  ”باالتجاه استعداد مكتسب لالستجابة الثابتة �ش�ل ايجا�ي أو سل�ي نحو ��يء مع�ن
االستعداد العق�� أو العص�ي الذي يت�ون نتيجة ل�خ��ات املتوالية، و�وجھ  وأيضا عرفھ د. محمد حجاب ع�� أنھ: " ذلك  

فيما عرفھ أحمد ز�ي بدوي بأنھ  )،  224، ص.2003( محمد من�� حجاب،  استجابات الفرد إزاء األشياء واملواقف ا�ختلفة "

أ  ذات  وت�ون  ال�خص،  خ��ة  ع��ه  تنتظم  والنف��ي  العص�ي  التأهب  أو  االستعداد  من  حالة   "  �� دينامي  أو  توجي�ي  ثر 

استجابة الفرد �جميع املوضوعات واملواقف ال�ي �عت�� هذه االستجابة، واالتجاهات قد ت�ون إيجابية أو سلبية كما قد  

، وهنا يؤكد هذا التعر�ف ع�� مسألة أساسية بأن اتجاهات الفرد املكتسبة �� العامل األسا��ي ��   "ت�ون عامة أو نوعية  

 ). 24، ص.1994(أحمد ز�ي بدوي، نحو املوضوعات واملواقف ا�ختلفة دفعھ لالستجابة 

 مكونات االتجاه .2.2

 �ش�ل االتجاهات لدى ا�جمهور، و�� �التا��: 
ً
 تنطوي االتجاهات �� حقيق��ا ع�� ثالث م�ونات رئيسة، و�اجتماعها معا

الذيُيكتسب   املعر��: هواملكون   .أ  الثقافة    امل�ون  أهمها  من  متعددة،  مصادر  و�تضمن  )39(  والتعليمعن طر�ق   ،

املعلومات وا�حقائق املوضوعية املتوافرة لدى الفرد عن موضوع االتجاه؛ ح�ى يمِكنھ من اتخاذ االتجاه املناسب، فالطالب  

ا�جام�� ع�� سبيل املثال الذي ُيظهر استجابات تقبلية نحو الدراسات االجتماعية مثال، قد يملك �� مخزونھ املعر�� �عض  

لدراسات، ودورها �� ا�حالة االجتماعية، وأيضا ضرورة تطو�رها إلنجاز حياة اجتماعية أفضل،  املعلومات عن طبيعة هذه ا

 و�� أمور تتطلب الفهم والتفك�� والتقو�م. فهنا �عتمد اتجاهھ وفقا ملعرفتھ العلمية او الثقافية �� مجال ما.  

يضا، فالبد أنھ �عتقد �� قدرة املرأة ع��  أال  وكذلك إذا �ان لدى الفرد اتجاه ايجا�ي نحو �عليم املرأة ع�� سبيل املث

من هنا فيتوقف االتجاهات  و   )،.268، ص.2011  ،بن جابر  جودة(  التعليم والعمل، و�راها مثمرة ومنتجة �� ا�حياة العامة

من حيث قو��ا أو ضعفها ع�� امل�ون املعر�� ف�لما �انت املعلومات واألف�ار وا�حة وثابتة �انت االتجاهات ثابتة وقو�ة 

 �حيح. والعكس 
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حيث أن تقييم األ�خاص لألشياء هو األساس الذي يقوم عليھ امل�ون املعر��، فتعب�� الفرد عن حبھ أو كرهھ  

ن اتجاهھ ولكن هناك استثناءات تخرق هذا ال��ابط، فال�خص قد �عرف أن التدخ�ن مضر بال�حة لكنھ  هو �عب�� ع

باملعتقدات ولكن ليس مرتبط    -جزئيا    -�ستمر �� التدخ�ن، ومن ناحية أخرى فاالتجاه كتعب�� عن القبول أو الرفض يتحدد  

ها سل�ي، لكن من ا�حتمل أن نكره �عض األشياء أو ال نميل  ��ا؛ إذ ليس من املعقول أو املنطقي أن نحب أشياء وتقييمنا ل

إ�� أدا��ا وتقييمنا لها ايجا�ي، وأقرب مثال ع�� ذلك تجد أن �خصية مسلمة، �عتقد يقينا أن الصالة عماد الدين، وركن  

 دا��ا!  أينقص دونھ اإليمان ومع ذلك ال يؤد��ا أو يقصر ��  

الكم الوا�� من حصيلة املعارف، واملعلومات، ومعتقدات  وتتمثل املرحلة األو�� �� ت�و�ن االت جاه، ا�حصول ع�� 

وع�� هذا فإن قنوات التواصل الثقافية    ، الفرد، وا�حقائق ال�ي تتوفر لدى الفرد ذاتھ، وال�ي لها عالقة بموضوع االتجاه

همية عالية يتمثل �� مؤسسات  أوا�حضار�ة ت�ون مصدرا رئيسا �� تحديد هذا امل�ون املعر��، فضال عن مصدر آخر ذات  

ال��بية والتنشئة ال�ي يتعرض عن طر�قها الفرد ل�خ��ات املباشرة، مثل املعلومات ال�ي يتلقاها الفرد عن خصائص شعب  

 ). 19، ص.2001، وساحھ عبلةب( حولھ و معلومات أمن الشعوب 

العطف    -االنتقام    –الغضب    -الكراهية  -  ا�حب(ع��  و�ع�ي بھ مشاعر الفرد ال�ي تنطوي  :  العاطفي أوالوجدا�ي  ن ب. املكو 

امل�ون    القوة) ملوضوع  -الضعف    -التعا��    -الغرور    -االحتقار    -  االزدراء  - االح��ام    –ا�حقد  - � عن هذا  ما، وعادة ما �عّ�ِ

عدم   أو  التفضيل  ع��  تنطوي  العبيدي،  (التفضيل  باستجابات  باسم  ص.2008محمد  يرتبط    و�ّن   ).279،  امل�ون  هذا 

بت�و�ن الفرد عاطفيا نحو ��يء ما، وتذبذب شدة هذه املشاعر وفق تقبل اإل�سان للموضوع أو رفضھ إياه. و�تمثل هذا  

ا�جانب الشعوري أو االستجابة االنفعالية ال�ي يتخذها إزاء مث�� مع�ن، وهذه االستجابة تحمل �حنة    امل�ون لالتجاه ��

انفعالية سلبية أو ايجابية �ع�� ع��ا الفرد حيال موضوع مع�ن، و�مكن مالحظة االنفعال ع�� الفرد من خالل حر�اتھ، وهذه  

الدافعية  ال�ي �عطي لالتجاه صفة  االنفعالية ��  السامرائي، د.ت.، ص.املث��ة  الصيغة  لھ    )،87(نبيھ صا�ح  وهذا امل�ون 

الفاعلية وا�حيو�ة األك�� �� إقناع و�لورة االتجاهات املراد ا�حصول عل��ا؛ ألن األغلبية والذين هم عموم الناس رأ��م يتأثر  

، 1978( عبد املنعم ا�حف�ي،  عر��باملشاعر املتنوعة أك�� من قناع��م املعرفية، �و��م متفاوت�ن �� التحصيل العل�ي وامل

وامل�ون الوجدا�ي أو االنفعا�� هو الصفة املم��ة ال�ي تفرق ب�ن االتجاه والرأي العام؛ إذ أن �حنة االنفعال املصاحبة    )8ص.

  سعد عبد الرحمن، (  لالتجاه �� ال�ي تم�� االتجاه القوي عن االتجاه الضعيف، وذلك عن طر�ق قوة هذه ال�حنة أو ضعفها

 ). 438ص.  ،1983

أو الفع��:    ن ب. املكو  أو ميال للتصرف بطر�قة ما، ذات صلة باالتجاهالسلو�ي  يحيى    (أحمد   والذي يتضمن استعدادا 

ن السلوك الفع�� هو الذي �عكس االتجاهات بمع�ى التطابق التام ب�ن ما يحملھ اإل�سان من اتجاهات  أو   ).274الرزق، ص.

وتصرفھ الفع��، بحيث ي�ون السلوك االجتما�� دليال التجاهات الفرد. ويستطيع الفرد التمي�� ب�ن امليل السلو�ي والسلوك  

ه، و�رتبط بت�و�نھ العاطفي، فإذا توافر لدى الفرد معرفة عن  الفع��، فامليل السلو�ي �ع�� عن الرغبة �� موضوع االتجا

موضوع ما، ثم تالها شعور ايجا�ي أو سل�ي فانھ يميل إ�� أن �سلك سلو�ا وا�حا تجاه املوضوع، فالطالب الذي يمتلك  

املدر��ي ع�� العمل  تقبلية نحو  المثال  اتجاهات  أدا��سبیل  ا�ختلفة و�ثابر ع��  النشاطات   �� ا �ش�ل جدي  ؛ �ساهم 
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عامر مصباح  (أيضا.  وفعال، بينما لو �ان فردا لديھ اتجاها ايجابيا نحو عمل املرأة نراه يقبل ع�� �عليم ابنتھ و�حث جاره 

 ). 251، ص.2011

موضوع    كما نحو  العملية  االستجابة  و��  باالتجاه،  املرتبطة  السلوكية  االستعدادات  جميع  امل�ون  هذا  يتضمن 

ي لديھ اتجاه موجب نحو ��يء ما، فانھ �س�� جاهدا إ�� مساعدة ومعاونة هذا االتجاه، أما إن �ان  االتجاه، فالفرد الذ

  ، جودة بن جابر( لديھ اتجاه سالب نحو ��يء ما فانھ �س�� جاهدا إ�� تحطيم ومعاقبة و�يذاء �ل ��يء يتعلق ��ذا االتجاه

 ). 268، ص. ت.د.

م��ابطة مع �عضها و�� �ش�ل مضام�ن االتجاهات بمفهومها العام وا�خاص، و��ذا  ومن هنا فإن هذه الفئات الثالث  

نقول ا�خالصة �� موضوع االتجاهات، وال�ي تقت��ي تقسيمات األفراد وتفاو��م، وكذلك مشاعرهم تجاه املوضوع    أن   يمكن

ن االتجاهات  أعل��ا هؤالء األفراد، و ال�ي �عتمد    *الواحد، وتختلف االتجاهات باختالف البنية املعرفية ل�ل فرد دون غ��ه

ف املعرفية،  الب�ى  ع��  �عتمد  ف��ا  عنھ  إوالتغ��ات  تنتج  عدة،  معرفية  ب�ى  ع��  اعتمادا  يأ�ي  مع�ن  موضوع   �� التفك��  ن 

ص.    شيماء ذو الفقار رغيب، املصدر نفسھ ،(  اتجاهات مختلفة تجاه املوضوع وتزداد شدة هذه االتجاهات بز�ادة التفك��

268( . 

 الطلبة ا�جامعي�ن:  :ثانيا
تحظى فئة الشباب كفئة اجتماعية عمر�ة بأهمية ك��ى �� �ل مجتمع ودولة، و�عد ثروة �شر�ة مؤهلة لالستثمار  

الوظيفية للمجتمع، ولهذا �ان ال بد من    ما ال�وادر 
ً
الذين سيمثلون يوما وطاقات �امنة مستقبال؛ فهم رجال املستقبل 

؛ وذلك مل
ً
 سليما

ً
ا تتم�� بھ هذه الفئة من مؤهالت �سمو ��ا لبلوغ هذه املرتبة العالية من  االهتمام بطاقاتھ وتوظيفها توظيفا

  
ً
االهتمام والعناية الفائقة، ولعل أبرز تلك املؤهالت �� املدة الزمنية ال�ي يمرون ��ا من عمر اإل�سان، وال�ي تمنحهم اكتماال

 �� �ل الطاقات البدنية والعقلية والعاطفية، إذ أ��ا مرحلة تتف
ً
جر ف��ا الطاقات املتنوعة حسب النوع االجتما��  متنوعا

والبيئي والتعلي�ي، لذا يمكن اعتبارها مرحلة العمل والكدح ومواجهة التحديات القائمة �� متطلبات ا�حياة ب�ل أش�الها  

ال�ي يتجھ له أو مادية وصناعية �اح��اف املهن وغ��ها من ا�جاالت  أو دينية وعاطفية  أو فكر�ة  ا الشباب،  أ�انت قيمية 

و�مكن ال��ك�� ع�� جانب االتجاه الدرا��ي الذي يبلغ أوج ازدهاره �� هذا العمر الذي �عد ر�يع العمر اإل�سا�ي من خالل  

 )2020، محمد، عبد هللا جاسم(التعليم العا�� 

ال�ي تقع ب�ن   يمكن �عر�ف الشباب حسب ما اتفقت عليھ العلوم االجتماعية بأ��ا املدة أو املرحلة العمر�ةومن هنا 

مرحل�ي البلوغ والبلوغ، و�ختلف هذا التعر�ف باختالف الزمان وامل�ان، و�عد مرحلة الشباب من مراحل عمر اإل�سان ال�ي  

املرحلة،   لتلك  املم��  البيولو��  املعيار  يمثلها  متماثلة  ضوء خصائص   �� زم�ي  بمقياس  سوسيولو��أتتحدد  بمقياس   و 

ا�جتمع،   ��ا  يمر  ال�ي  األوضاع  طبيعة  عليھ  من  أ�عتمد  مجموعة  �ش�ل  مرحلة  باعتباره  وسلو�ي  سي�ولو��  مقياس  و 

�بلغ الشباب �� هذه و   )2020  ،مو�ت الفيصل، عبد األم��و خمائل،    ز�دان خلف(االتجاهات السلوكية ذات الطا�ع ا�خاص  

والعاطفية،   والعقلية  ا�جسمية  الناحية  من  ال�امل  املرحلة  نموه  العمر  واإلرشادي  التوجي�ي  الدور  ذلك  إ��  يضاف 

الشباب ا�جام��، والذين  هم  و الطبقات العمر�ة لهذه الفئة  أهم الفئات  أ. ومن  والتعلي�ي الذي تقدمھ ا�جامعة للطالب

    -يمثلون الطبقة الفعالة والنشطة �� ا�جتمع  
ً
 و�ناثا

ً
السنجر�ب، �شرى  ) (سنة  35-18الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن(و   - ذ�ورا

تموا ف��ة �عليمهم الثانوي  أ�و��م    )2020  ،  مطرودأحمد جاسم (  وال�ي �عد مخزون اس��اتي�� مستقب��  )2013  ،داود سبع
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من   حال  بأي  الشباب  عن  انفصالهم  دون  العليا،  واملعاهد  بال�ليات  التحاقهم  طر�ق  عن  ا�جامعة  الدراسة  إ��  وانتقلوا 

و�عد املرحلة ا�جامعية أو�� املداخل ال�ي يحاول الشباب  )،  2020  ،مو�ت الفيصل عبد األم��و خمائل،    ز�دان خلف (  األحوال 

� الشباب ا�جام�� بح��م ع�� االستطالع والتعرف ع�� �ل  �و�تم ،  من خاللها إثبات ذا��م واإلحساس ��خصيا��م و�ناءها

و�عد هذه املرحلة بأ��ا مرحلة انتقالية    ، بل)2020األم��.    عبد  مو�ت الفيصلو خلف خمائل،    (ز�دانما هو جديد ومبتكر

 ). 2020.، السنجر�ب، �شرى داود سبع. (و األمومةأإ�� الرجولة 

 الرقمية   ثالثا: الدراما

: مفهوم  
ً
يفعل أو  (ا�حر��  )، ومعناها Dram(من  ترجع �لمة دراما إ�� اليونانية �� أصلها، و��    :) Dramatic( الدراما  أوال

)، ثم انتقلت ال�لمة من اللغة الالتينية  
ً
و��ذا فإن لغة الدراما    ،ا�حديثة) إ�� معظم لغات أور�ا  Drama(املتأخرة  �عمل عمال

السرد، واشتقت من �لمة( لغة  السلوك وليست  لغة  باليونانية ومعناها عمل ��يء، ومن هنا �ان ا�حدث  ��  درامينون) 

 �انت طبيعة ا�حدث
ً
 ). 143، ص.1971، حمادة. إبراهيم( عصب الدراما، ومن هنا أيضا

أد�ي يختلف عن املأساة أو امللهاة،   تقليد(أ��ا  وتجسد مفهوم الدراما �� م�جم املصط�حات األدبية املعاصرة، ع��  

الغناء   يتعارض مع  ما  بنية عمل تخي��  ا�حياة، والدرامية نزعة تالزمية  الدراما عادة مش�لة من مشا�ل    .امل�ح�يو�عا�ج 

 ). 370، ص.2005، من�� البعلب�ي  رمزي (

 من «قو��ا الضار�ة» املتمثلة �� دراما املسلسالت.  أخذ األ   الدراما الرقمية: 
ً
 كب��ا

ً
ن��نت ��حب من القنوات الفضائية جزءا

و�أ�ي ذلك �� ظل حالة التع�� الوا�حة ال�ي �عيشها الدراما العر�ية عامة والعراقية خاصة، �� الزمن ا�حا��؛ ونتيجة لذلك  

، وال�ي يمكن اعتبارها إرهاصات لظهور «دراما أون الين»، و��  ن��نتمن اللقطات املصورة ع�� مواقع األ ظهر نوع جديد  

لك��ونية مثل «يوتيوب» و«فيس بوك»، وال�ي يقوم بتنفيذها مراهقون  إ�شبھ تلك ا�حلقات األجنبية ال�ي تنتشر ع�� مواقع  

؛ أل��ا تناقش مشكال 
ً
ت املراهق�ن وما يمرون  ع�� �ام��ات خاصة و�إم�انات من�لية. ولك��ا تحقق �سبة مشاهدة مرتفعة جدا

بھ �� هذه املرحلة ا�حرجة، وال�ي �شعرون ف��ا بالرغبة �� التمرد ع�� سلطة الكبار، و�صبح لد��م إيمانقوي بأن اآلخر�ن ال  

بي��م    فيما�ستطيعون فهمهم وتقدير مشاعرهم والتعامل معها بجدية؛ لذا فهم األقدر واألو�� بمناقشة قضاياهم وأمورهم  

 .لهم من تقنيات و�ما يتاح

عد من أهم أسباب نجاح هذه األعمال
ُ
أو   لك��ونية بمجملها لكن الدراما اإل ،ولعل هذه ا�خصوصية املتمثلة بالوفرة �

محاوال��ا، لم تأخذ �عد هذا التوجھ والوضوح �� الرؤ�ة؛ أل��ا مجرد محاوالت ال تتمتع بقدر �اف من االح��افية وتفتقر  

 �� املستقبل لكث�� من العوامل 
ً
  الفنية �� الدراما، ولك��ا قد �ش�ل بداية ملوجة جديدة من األعمال الدرامية النا�جة فنيا

وال�ي �شبھ حلقات غر�ية ذات جماه��ية وا�حة، خاصة �عد أن صارت املنصات اإللك��ونية منافسا قو�ا للفضائيات �� 

نع للعرض ع�� شاشة التليفز�ون أو الفضائيات أصبح هناك  ن �انت األعمال الدرامية تص أ جذب الدراما وصناعها، فبعد 

حلقات وال�ي    10حلقات أو    7نوع من الدراما يصنع خصيصا للمنصات اإللك��ونية وتنوع ف��ات عرض هذه الدراما ب�ن الـ

 . مر عل��ا �� البداية، مع ظهور موجة الدراما االلك��ونيةاقتصر األ 

الرقأ اليوم فقد أصبحت املنصات  حلقة للمشاهدة    45والـ  حلقة    30  ـــــــالمية تجتذب جمهور املسلسالت نحو  ما 

�� املسلسل �عد عرضھ ع�� الفضائيات، وال�ي �ان دور املنصات االلك��ونية يقتصر  إع��ها، خاصة �عد ان��اء عصر الرجوع  



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 142 

املنصات "خصيصا" �� البداية، ومن ثم �عرض  عل��ا، فاألمر �غ�� اآلن، وأصبحت هناك دراما الك��ونية تصنع للعرض ع��  

 .ع�� الفضائيات فيما �عد

و التعر�ف عن الدراما  أو الش�ل  أمتداد ال يختلف من حيث القالب  إلك��ونية بمفهومها ا�جديد: ��  والدراما اإل

سلوب ونوع مع�ن �� العرض واإلنتاج  أمر الذي يقت��ي  نتاج والوسيلة، األ ��ا تختلف من حيث اإل أالتلفز�ونية املعروفة، إال  

  تاحة االن��نت والتطبيقات الرقمية �� خدم��ا و�سو�قها إ لك��ونية ال�ي توظف  ، وهذا ما يحدد معالم الدراما اإلواملالئمة

 وكذلك مواكب��ا الحتياج ا�جمهور لها. 

 :  العم�� -طار التطبيقيإل ثالثا: 

  وعينتھ نبذة عن مجتمع البحث  

  هلية وال�ي تقع �� جانب الرصافة من العاصمة العراقية �غداد سراء ا�جامعة األ تحدد مجتمع البحث بطلبة �لية اإل 

�سانية مختلفة، و�انت عينة البحث عينة عشوائية موزعة  �قسام علمية و أ�� داخلها ثمانية عشر قسما موزعة ع��    تضمذ  إ

قة ال�حب من الكيس، وذلك ع�� استمارة االستبيان املوزعة ع�� الطلبة �ش�ل  قسام ال�لية وتم �حب العينة بطر�أع�� 

 جر�ت عل��م و�� �التا��: أ الك��و�ي، وتو�ح ا�جداول التالية نتائج الدراسة امليدانية ال�ي 

 .يب�ن �سبة الفئة العمر�ة: ) 2( جدول 

 املرتبة النسبة املؤ�ة  التكرار ا�خيارات  ت

 االو�� % 36.5 76 22- 18 1

 الثانية % 35.1 73 27- 23 2

 الثالثة % 28.8 60 33- 28 3

بينما    76% و�تكرار  36.5األعمار املشاركة �� االستبيان، حيث جاءت باملرتبة األو�� بنسبة    ة) �سب2(رقم  يب�ن جدول  

يب�ن الفئة العمر�ة ملن   ، وهذا60% و�تكرار 28.8و�� املرتبة الثالثة بنسبة  73% و�تكرار 35.1جاء �� املرتبة الثانية بنسبة 

 �شاهد الدراما.

 املبوحث�ن يو�ح نوع جنس : ) 3( جدول 

 املرتبة النسبة املؤ�ة  التكرار ا�خيارات  ت

 االو�� % 78.7 163 ذكر  1

 الثانية % 22.2 46 أن�ى 2

جاء باملرتبة    ، بينما163% و�تكرار  78.7ألو�� بنسبة  ) نوع جنس املبحوث�ن، حيث جاء �� املرتبة ا 3(رقم  يو�ح جدول  

 هذه النتائج اهتمام الذ�ور بالدراما االلك��ونية أك�� من اإلناث.  ، تؤكد46% و�تكرار  22.2الثانية بنسبة 
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 ): نوع دراسة املبحوث�ن املشارك�ن �� االستمارة االلك��ونية   4( جدول 

 املرتبة النسبة املؤ�ة  التكرار ا�خيارات  ت

 االو�� % 71.7 147 صبا��  1

 الثانية % 28.3 58 مسائي  2

) نوع الدراسة للمبحوث�ن املشارك�ن �� االستمارة االلك��ونية حيث حل باملرتبة األو�� بنسبة  4(رقم  يفسر جدول  

 (دراسة مسائية).59% و�تكرار  28.3(دراسة صباحية، بينما جاء �� املرتبة الثانية 147 %، و�تكرار 71.7

 الدراسة للمبحوث�ن ): مجال 5( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 الثانية % 41.2 84 عل�ي 1

 االو�� % 60.3 123 أ�سا�ي  2

بنسبة  و��  ) مجال الدراسة للمبحوث�ن املشارك�ن �� االستمارة االلك��ونية حيث جاء باملرتبة األ 5(رقم  يب�ن جدول  

 . 84 علمية) و�تكرار% (دراسة 41.2بينما جاء باملرتبة الثانية بنسبة ،84دراسة ا�سانية) و�تكرار (% 60.3

 ا�حالة االجتماعية للمبحوث�ن : ) 6( جدول 

 املرتبة النسبة املؤ�ة  التكرار ا�خيارات  ت

 الثانية % 27.3 57 م��وج 1

 و��األ  % 67.5 141 أعزب 2

 الثالثة % 5.7 12 منفصل 3

و��  حيث حل باملرتبة األ   ��ونية،) ا�حالة االجتماعية للمبحوث�ن املشارك�ن �� االستمارة االلك6(  جدول رقميفسر  

بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة    57و�تكرار    م��وج)(%  27.3بينما جاء �� املرتبة الثانية  ،  141و�تكرار    عزب) أ% (  67.5بنسبة  

 . وهذا يو�ح اهتمام فئة العزابي�ن بالدراما االلك��ونية مقارنة مع حاالت الفئات األخرى.  12%(منفصل) بتكرار 5.7

 �سبة متا�عة الدراما ع�� تطبيق يوتيوب  ):7( جدول 

 املرتبة النسبة املؤ�ة  التكرار ا�خيارات  ت

 الثانية % 29 60 دائما  1

 و��األ  % 45.9 95 احيانا  2

 الثالثة % 25.1 52 نادر  3

ع�� تطبيق يوتيوب للمبحوث�ن املشارك�ن �� االستمارة االلك��ونية حيث   �سبة متا�عةالدراما  )7(رقم يو�ح جدول  

بينما حل باملرتبة    95  و�تكرار %(دائما)  29بينما جاء �� املرتبة الثانية  ،  95  (أحيانا) و�تكرار %    45.9و�� بنسبة  حل باملرتبة األ 

 . 52) بتكرار %(نادر25.1الثالثة بنسبة 
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 ع�� يوتيوب يقضىفي متا�عةالدراما  ): الوقت الذي 8( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 الثالثة % 22.3 46 دائما  1

 االو�� % 48.5 100 احيانا  2

 الثانية % 29.1 60 نادر  3

املشارك�ن �� االستمارة  �سبة الوقت الذي تقضيھ �� متا�عتك للدراما ع�� اليوتيوب للمبحوث�ن    )8(رقم  يب�ن جدول  

�تكرار  ) و %(نادر29.1املرتبة الثانية    بينما جاء ��  ،100حيانا)و�تكرار  أ% (48.5و�� بنسبة  حيث حل باملرتبة األ   ،لك��ونيةاإل

  زاء ا�جمهور إ. وهذا يتفق مع ا�جدول السابق �� حيادية املوقف  46%(دائما) بتكرار  22.3بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة    60

 املستجوب.  

 املضام�ن الدرامية املشاهَدة ع�� يوتيوب : ) 9( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 و��األ  % 56.7 118 اجتماعية 1

 الثانية % 32.7 68 تار�خية 2

 الثالثة % 20.7 43 بولسية  3

 الرا�عة % 18.3 38 وجدانية 4

جدول   �سبة   )9(رقم  يفسر  االستمارة    أن   �� املشارك�ن  للمبحوث�ن  يوتيوب  ع��  �شاهد  ال�ي  الدرامية  املضام�ن 

األ  باملرتبة  بنسبة  االلك��ونية جاءت  الثانية    ،118و�تكرار    (اجتماعية)%  56.7و��  املرتبة   �� )  %(تار�خية32.7بينما جاء 

)  %(وجدانية18.3ينما حل باملرتبة الرا�عة بنسبة  ب  43) بتكرار  %(بوليسية20.7بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة  ،  68و�تكرار  

 .38بتكرار 

ك�� من غ��ها، وذلك وفقا للنتائج الواردة أوهذا يؤشر اهتمام ا�جمهور عينة الدراسة بمتا�عة الدراما االجتماعية  

 عاله.  أ

 ن �أنواع الدراما ال�ي يتا�عها املبحوث ):10( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 الثانية % 46.1 94 افالم  1

 و��األ  % 65.2 133 مسلسالت 2

 الثالثة % 12.3 25 رسوم متحركة  3

جدول   �سب10(رقم  يب�ن  املبحو   أنواعا  ة)  يتا�عها  ال�ي  االستمارة   ث�نلدراما   �� واملشارك�ن  يوتيوب  تطبيق    ع�� 

) %(أفالم46.1جاء �� املرتبة الثانية    بينما  133  مسلسالت) و�تكرار% (65.2بنسبة  لك��ونية حيث حلت باملرتبة األو��  اإل

. و�ؤشر ذلك اهتمام ا�جمهور باملسلسالت  25متحركة) بتكرار    رسوم(%  12.3بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة    94�تكرار  و 

 خرى. نواع الدراما األ أدون غ��ها من 
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 املكتسبة �حياة املبحوث�ن من متا�ع��م للدراما ): األساليب 11( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 االو�� % 49.7 104 محايد 1

افق  2  الثانية % 38.7 81 مو

 الثالثة % 11.6 23 معارض 3

حوث�ن  ال�خصية للمباكتساب أساليب جديدة �حيا�ي    ) �سبة الدراما �� يوتيوب �ساعد ع��11(  جدول رقم  يفسر

  رتبة الثانية بينما جاء �� امل  ،104و�تكرار  % (محايد)49.7حيث حل باملرتبة األو�� بنسبة    ،لك��ونيةاملشارك�ن �� االستمارة اإل

وهذا يب�ن أن املبحوث�ن يقفون  ،  23) بتكرار  (معارض  %11.6بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة    ،81) و�تكرار  موافق(  38.7%

 اد من أن الدراما تكس��م أساليب جديدة �� ا�حياة ال�ي �عيشو��ا.  ع�� حي

 ): حر�ة اختيار املادة املعروضة �� اليوتيوب 12( جدول 

 املرتبة  النسبة املؤ�ة   التكرار      ا�خيارات  ت

 الثانية % 33.3 69 محايد 1

افق  2  االو�� % 61.5 128 مو

 الثالثة % 5.2 11 معارض 3

مشاهدة الدراما �� اليوتيوب من �و��ا �عطي ا�حر�ة �� اختيار العمل الدرامي الذي    ) �سبة12(رقم  يو�ح جدول  

% (محايد)و�تكرار 49.7بنسبة    و��يرغب املبحوثون املشارك�ن �� االستمارة االلك��ونية بمشاهدتھ، حيث حل باملرتبة األ 

 .23%(معارض) بتكرار 11.6بينما حل باملرتبة الثالثة بنسبة  81�تكرار ) و موافق%(38.7الثانية  بينما جاء �� املرتبة  104

 خاتمة: 

  استعرض البحث ومن خالل ثالثة فصول من�جية ونظر�ة وتطبيقية، اتجاهات الطلبة ا�جامعي�ن للدراما الرقمية 

 :همهاأل�ي تمثلت �� عدة نتائج، جاء من ث�� ذلك التعرض �� �شكيل اتجاها��م، واأوت

 أن ا�جمهور عينة الدراسة �ش�ل اتجاها��م نحو الدراما الرقمية بنسبة كب��ة من خالل �عرضهم إل��ا �� اليوتيوب. 

   أن ا�جمهور عينة الدراسة تتش�ل من الناحية السلوكية واملعرفية والوجدانية؛ نتيجة ملشاهد��م للدراما الرقمية

 .اليوتيوبع��  

 أن ا�جمهور عينة الدراسة تتش�ل اتجاها��م إزاء املضام�ن املعروضة �� اليوتيوب، كنوع من الدراما الرقمية. 

 التوصيات •

 :يو��ي الباحثون بضرورة ما يأ�ي

 دراسة تأث�� الدراما الرقمية ع�� املراهق�ن. 

   خرى أدراسة دور الدراما الرقمية �� تطبيقات. 

 دراسة مضام�ن الدراما الرقمية. 

 :املق��حات •

 :يق��ح الباحثون ما يأ�ي
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 إنتاج دراما رقمية عراقية. 

 إنتاج حلقات ذات مضام�ن محددة من الدراما الرقمية . 

 تصميم تطبيق عرا�� للدراما الرقمية. 
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 انتقال القيم الثقافية ع�� فضاء ساي�� 

 أالثقافة املنتقلة ع�� أسلوب القوة الناعمة 
ً
 نموذجا

Transmission of cultural values through cyberspace 
The culture transmitted through the soft power method is a model 

 وداد نجم عبود الدوغ�� .د

   -العراق-  -هلية ا�جامعة األ -�لية االسراء  

 م�خص الدراسة:  

أحدثت تكنلوجيا املعلومات وما نتج ع��ا من تطورات جمة �� مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال قفزة نوعية  

، �ان م��ا ما �عرف بالشب�ات  ما�ي مظاهر وتقنيات وآليات جديدةمجاالت ا�حياة �افة، فقد نتج عن التطور املعلو  مّست

م��ابط بخاصية    ال�ي أحدثت تحوال �� مجال التواصل وجعلت من العالم تما�� الرقمية الك��ى ومنصات التواصل االج

حسب بل تجاوزت ذلك    ولم يقتصر استخداما��ا ع�� الرأي العام ا�جماه��ي السائدو  التشبيك والر�ط االجتما�� العاملي؛

هذا ما أثر �ش�ل مباشر ع�� واقع العالقات إ�� قادة وزعماء الدول واملنظمات الدولية ا�ح�ومية م��ا وغ�� ا�ح�ومية، ولعّل  

 . للتواصل وفق منطق جديد تؤدي فيھ التكنولوجيا دوًرا حاسًما الدولية وجعل الزعماء مج��ين

تيجيات املتبعة  الساي��ية واالس��ا  هذا املنطق ا�جديد تنطلق مش�لة البحث ال�ي تتجسّد �� مفهوم القوة الناعمة

واملقاومة جانب،  من  جانب    لتنفيذها  من  ��  خرآلها  ا�حاصل  والتطور  املواقع  وظهور  االن��نيت  انتشار  �عد  بخاصة   ،

 الساي��ي. �� وضوح �شكيل معالم تلك القوة �� الفضاء  أسهممر الذي  ئصها وسما��ا يوما �عد يوم هو األ خصا

س وايجاد العوامل  و��دف البحث �عي�ن مفهوم القوة الناعمة الساي��ية وخصائصها ضمن ا�جيل�ن الرا�ع ا�خام

طرق انتاج القوة  معرفة أهمية ومصادر و فضال عن  االجتما��،ال�ي تتوقف عل��ا فاعلية القوة الناعمة �� مواقع التواصل  

 واس��اتيجيا��ا. ، ومن ثم توضيح أساليب القوة الناعمة املقاومة املمثلة بنقاط الضعف الناعمة الرقمية

  �اآل�ي:ا�� مجموعة من النتائج و��  املبحوثة، وتوصلت�� م�ح ادبيات الظاهرة   واتبعت الباحثة املن�ج املس��  

العامة ال�ي تتمكن من خطف    الشعبية وصناعة القادة والنجوم ع�� الفضاءات  الشب�ي ل�حر�ات�عتمد البناء   .1

بر�ق القضايا الناعمة ال�ي تبدأ بالظهور لتأجيج االجواء واخ��اع حر�ا وهمية ع�� استخدام موارد القوة الناعمة املتمثلة  

   والقيم.بالسياسات 

  فقوائم املطاعم  ،با�جهات ال�ي تملك ادارة القوة  اء النشط  لك��ونيا ع�� توعيةإيمكن التصدي ل�حرب الناعمة   .2

ال�ي تنشر ف��ا فقط،  لتقديم   مخصصة  مر�كية ليستأل االور�ية وا البلدان  امل�ي    وأّن   الطعام وفقا الذواق  التدر�ب  منح 

متخذة    تظهر بصورة ناعمة  ��اأ  إال   الناعمة،  ا�حرب  واال�ادي�ي واملشاريع التنمو�ة هياحدى االساليب املستخدمة لتمر�ر

  الشك أسلوب  �ستوجب تنمية سلوك ا�جمهور النقدي وتدر�بھ ع�� استخدام  ا  لذ   أو التجاري،  موي أو التن  املد�ي  الغطاء

   الناعمة  واملوارد  ال��امج   الصدقية، وايضاح اهداف  و�سف  الدائم، 
ً
  االجتما��   التواصل  وصفحات  املسلسالت  من  ابتداءا

 
ً
لك��ونية ال�ي ��دف ا�� االدمان من ثم االغ��اب واالستالب  عاب اإللاألاملآ�والت وامللبس و  نمطإ��  وصوال  با�جامعات مرورا

 .والتشويش 
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  املس��دفو�قناع ا�حقائق،    و�يان  املصداقية   �سف  الرقمية الناعمة ع�� استخدام إس��اتيجية  �عطيل األهداف  .3

الهائل كشف    ةمنطقية  بصور ا  إل��  املوجهة  املضادة  اإلعالمية  وا�حمالت  الرسائل   من   مجموع   توجيھ   ع��   ب�ن   التناقض 

للتدم��اإلس��اتي��أ  وال��امج  والسلوكيات  والرسائل   السياسات   ��  واألفعال  األقوال   ال�ي  والسياسات   لألهداف  سلوب 

ألن   تتوخاه أوتنمو�ة  سواء�انت  الناعمة،  لعمليات  كال  ��  املؤثرة  ال�حنة   ��  املصداقية   االفاعل    إعالميةأوثقافية 

 .أوسياسية

والتحكم    ضادة �� ا�جال العام الرق�ياملعالميةاإل ا�حمالت    تنظيم  ع��  �� الفضاء الساي��ي   الناعمة  القوة  �شتت .4

الك��ونيا  وشرحها   وطرحها   مركزة  وقضايا  نقاط   جملة   ع��  وال��ك��   دارة ا�حتوى وتنظيمھ وتوج��ھإ��     �ش�ل   للناشط�ن 

  وترسيخ   الو��   إيقاظ   ما�عيد جذاب،  بالتداب��، بأسلو ومختلف    والدورات   والورش  وال��امج  واملناسبات   ا�خطب   ��  متكرر 

 .املضادة  بال��مجة و�قوم ال�حيحة، والقيم  واملبادئ باألهداف  ا�جمهور  ثقة عاإليمان، و�رف

 القيم.  ;انتقال الثقافات  ;القوة الناعمة    ;ساي��  فضاء املفتاحية: ال�لمات 

Abstract: 
   Information technology and the resulting huge developments in the field of information 

and communication technologies have made a qualitative leap that touched all areas of life. 
Information development has resulted in new manifestations, techniques and mechanisms, 
including what is known as the major digital networks and social media platforms that have 
transformed the field of communication and made the world interconnected with the feature of 
networking and global social linkage; And its uses were not limited to the prevailing public 
opinion, but went beyond that to the leaders and leaders of countries and international 
governmental and non-governmental organizations, and perhaps this directly affected the reality 
of international relations and made leaders obliged to communicate according to a new logic in 
which technology plays a decisive role. 

    This new logic starts the research problem, which is embodied in the concept of soft 
cyber power and the strategies used to implement it on the one hand, and the resistance to it on 
the other hand, especially after the spread of the Internet and the emergence of websites and the 
development taking place in its characteristics and features day after day, which contributed to 
the clarity of the formation of the features of that power in Cyber space. 

    The research aims to define the concept of cyber soft power and its characteristics 
within the fourth and fifth generations and to find the factors on which the effectiveness of soft 
power in social networking sites depends, as well as knowing the importance, sources and 
methods of producing digital soft power, and then clarifying the methods of resistance soft 
power represented by weaknesses and strategies. 

  The researcher followed the survey method in surveying the literature of the 
phenomenon under study, and she reached a set of results, which are as follows: 

1. It depends on the network building of popular movements and the making of leaders 
and stars through public spaces that are able to hijack the luster of soft issues that begin to 
appear to inflame the atmosphere and invent a fake war through the use of soft power resources 
represented by policies and values. 

2. Soft war can be countered electronically by educating activists about the parties that 
have power management. European and American restaurant menus are not intended to serve 
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food according to the tastes of the countries in which they are published only, and granting 
vocational and academic training and development projects is one of the methods used to pass 
the soft war, but it appears in an image Soft, taking the civil, developmental or commercial 
cover, so it requires the development of the critical public’s behavior and training to use the 
method of permanent doubt, and to undermine credibility, and to clarify the objectives of 
programs and soft resources, starting with series and social networking pages, passing through 
universities, to the type of food, clothing and electronic games aimed at addiction from Then 
alienation, alienation and confusion. 

3. Disrupting the soft digital goals by using a strategy to undermine credibility and stating 
the facts, and persuading the target by directing a set of messages and counter media campaigns 
directed at him in a logical manner. Exposing the huge contradiction between words and actions 
in policies, messages, behaviors and programs is a method of strategic destruction of the goals 
and policies that the actor envisages because credibility is the charge affecting all soft processes, 
whether they are media, cultural, developmental or political. 

4. The dispersal of soft power in the cyberspace by organizing counter-media campaigns 
in the digital public sphere, controlling content management, organizing and directing, focusing 
on a number of focused points and issues, and raising and explaining them to online activists 
repeatedly in speeches, events, programs, workshops, courses and various measures, in an 
attractive manner, which re-awakens Awareness and consolidation of faith, raising public 
confidence in the correct goals, principles and values, and conducting counter-programming. 
Key words: cyber space; soft power; the transfer of cultures; cultural values. 

 

 طار امل���� للبحث  اإل 

:
ً
  مش�لة البحث أوال

   مما جعلھ  ،استخدامات متعددة  الفضاء الساي��ي   �ستوعب    
َ
   اتصال أك��   وسيلة

ً
   فاعلية

ً
  للت�جيع   �أداة   ومنفعة

لينة  لنقل القوة ال  ، وال�ي تمثالن بوابةغراءعنصري ا�جاذبية واإل ادا ع��  التواصل و�ث السياسات والقيم اعتم   ع�� �شر

ا��ا ال�ي انتقلت ا��  ، إذ تكمن مش�لة البحث بوجود غموض نحو القوى الناعمة واس��اتيجيوال�ي �س�ى بالسلطة الرمز�ة

ئية ال�ي اتخذها فاع�ّ�  ما االس��اتيجيات الوقا  وهو:جابة عن �سأول رئيس  عالم ساي��، و�مكن تحديد مش�لة البحث باإل 

  �اآل�ي:و�تفرع منھ مجموعة من التساؤالت الفرعية و��   الساي��ي؟عند انتقالها للفضاء  القوة الناعمة

  ا�خامس؟ ما مفهوم القوة الناعمة الساي��ية وخصائصها ضمن جيل�ن الرا�ع 

  تما��؟ االجما العوامل ال�ي تتوقف عل��ا فاعلية القوة الناعمة �� مواقع التواصل 

  الرقمية؟ ما أهمية ومصادر وطرق انتاج القوة الناعمة 

   واس��اتيجيا��ا.نقاط الضعف  املقاومة؟ما أساليب القوة الناعمة 

: أهداف  
ً
مة عند انتقالها للفضاء  حديد االس��اتيجيات الوقائية ال�ي توظفها القوة الناع البحث �� ت  يتمثل  :البحثثانيا

 �اآل�ي:   الفرعية، و��هداف مجموعة من األ  �ان البد من تحديد يالهدف الرئي�� ، وللوصل ا��  الساي��ي 

  ا�خامس. �عي�ن مفهوم القوة الناعمة الساي��ية وخصائصها ضمن ا�جيل�ن الرا�ع 
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 اعمة �� مواقع التواصل االجتما��ايجاد العوامل ال�ي تتوقف عل��ا فاعلية القوة الن. 

  الرقمية. نتاج القوة الناعمة  إمعرفة أهمية ومصادر وطرق 

 توضيح أساليب القوة الناعمة املقاومة املمثلة بنقاط الضعف واس��اتيجيا��ا. 

البحث أهمية   :
ً
مفهو   :ثالثا اهمية  من  البحث  أهمية  العامتنطلق  الوجھ  ع��  الناعمة  القوة  أهمية  م  ومن  الفضاء  ، 

 ملا يمتاز بھ من خصائص تقنية �سهم �� تحقيق أهداف تلك الق ع�� الوجھ ا�خاص  الساي��ي 
ً
�سهم    وى بصورة خفية، نظرا

  
ً
اقناع الفاعل وتمر�ر    ، خرآ�� اخماد �حرب حينا، و�� ايقادها حينا �عد ما تضفي عل��ا الصفة الشرعية ال�ي �سهم �� 

��ف��ية تحت مسميات مواكبة ملا يد�� بالتنمية و�شر القيم ا�خاصة  ليھ ع�� التبادالت الثقافية والإاملضام�ن االتصالية 

   والديمقراطية.اال�سان    وق بحق

 : من�ج البحث ونوعھ 
ً
الذي ينطلق  استخدم "املن�ج النقدي" وهو احد انواع املنا�ج املستخدمة �� بحوث االعالم  :را�عا

، هر�رت ؛ وصوال ا�� ار�ك فروم، وهابرماس الذين  هوركهايمر، ثيدور اودورنول وهم :من مدرسة فرانكفورت ومنظر��ا االوائ

و استمدو  ماركس،  من  الفكر�ة  منطلقا��م  والتوف  هيجل،ا  ا�جمع  محاولة  احتواءها  الم�انية  الباحثة  �س��  بي��ا  إذ  يق 

نة املن�جية، واملوضوعية ، واملرونة  ع�� االل��ام باالليات ال�ي يتأسس عل��ا وال�ي تقوم ع�� ا�حصا  وتقديمها برؤ�ة نقدية،

، و�نت�ي هذا البحث ا�� نوع البحوث الوصفية ال�ي ��دف ا�� وصف الظاهرة  )  367-365الصفحات    2008(بلوز،  النقدية

 .وا�عادها وتحدبد خصائصها بالشرح والتفس�� والنقد 

تتطلب اجراءات البناء امل���� للبحث النقدي اجراءات للتحقق من صدق البحث وثباتھ شأنھ    خامسا : الصدق والثبات:

شأن البحث الك�ي، إالأ يختلف معهما �� �ونھ ان البحث النقدي يركز ع�� كيفية التعامل مع النتائج أو كيفية التعامل  

سابقة، ال ع�� طرق ا�حصول ع�� املعرفة العلمية  مع املعرفة ال�ي يحصل عل��ا الباحث من املصادر النظر�ة والدراسات ال

�عت��ها إحدى   أن  النظر�ة دون  املعرفة  يتعامل مع  النقدي  البحث  أن  أي   ، البحوث االخرى   �� الكمية كما هو متعارف 

صفحة   2008(بلوز،  مسلمات البحث كما هو ا�حال �� البحوث االخرى، ألنھ من�ج قائم ع�� رؤ�ة التحليل النظري والنقدي  

134( . 

سلوب النقد البناء واملوضو�� وتتمثل تلك املعاي�� بمستو�ات  أن تتبع ل�ي يتم استخدام  أ هناك معاي�� مختلة يمكن  

همها: التثبت من املعلومة من الناحية النقدية وفقا ملستو�ات ثالثة : مستوى االحتمال، مستوى ال��جيح  أ مختلفة البناء من  

اليق�ن   مستوى  للتحليل  )164-162الصفحات    2011(فيشر،  ،  واخضاعها  النظر�ة  للمعرفة  النقدي  التحليل  و�تبع   ،

، اذ تم  � البحث الك�يق عنصر املوضوعية كما هو ا�حال عندما يتم التحقق من الصدق �والتمحيص والنقد، ولتحقي

دلة النقدية ل�حكم عل��ا وتقو�مها من اجل  يقصد بھ عرض االساليب وا�حجج واأل اتباع " اسلوب الباحث ا�جاور" والذي  

(سوت��يوس سارانتا�وس،  نقدي  ا�حصول ع�� تفس�� ادق واو�ح واقرب محققة بذلك عنصر املوضوعية �� البحث ال

 .)134صفحة  2017

 " الباحثة  اتبعت  للبحث  الوصفي  الصدق  من  التعدد"  وللتحقق  "االس��اتيجية  أو  اس��اتيجية  بـ  �س�ى  ما 

يجعل    التواصلية"والتيتتضمن  الذي  االمر  وهو  ف��ا  وا�حكم  بنا��ا  وطرائق  النقدية  الصيغ  ملالحظة  مراقب�ن  استخدام 

الس��اتيجية " الباحث  ، و�� طر�قة ت�اد ت�ون مشا��ھ  )203-202الصفحات    2009(ا�خياط،  ك�� جدارة وثقة  أ الدراسة  
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، والذي يقصد بھ عرض االساليب وا�حجج واالدلة النقدية ل�حكم ع�� باحث مجاور او عدة باحث�ن لتقو�مها    40ا�جاور"

النقدي  أمن   البحث   �� الصدق  عنصر  بذلك  محققة  وأقرب  واو�ح  ادق  تفس��  ع��  ا�حصول  (سوت��يوس جل 

 . )134صفحة  2017سارانتا�وس، 

خطاء، وغالبا ما يق��ن  األ   ��  فيتبع �� الدراسات النوعية ليسهم �� ز�ادة منظورات الدراسة وتجنب الوقوعما الثبات  أ

الثبات �� الدراسة النوعية بمفاهيم تق��ب من مفهوم " الصدق " الذي تم توضيحھ فيما سبق ، و"القابلية للتمحيص"  

ر للتحقق من الصدق النو�� و�� " القابلية للتماسك " الذي �ش�� ا��  و"القابلية للتدقيق" وهناك مصط�حات تمثل معيا

  خرى مالئمة أمع�ى مدى تلبية طر�قةالدراسةللهدف الرئيس و" القابلية لالنفتاح " الذي �ش�� إ�� ام�انية استخدام طرائق  

البحوث   من  النوع  هذا   �� �ستخدم  وأيضا   ،" النتائج  اثار  وتقو�م  لالستطراد  القابلية  وا�جدارة و"  �الثقة،    مصط�حات 

 .)200صفحة  2017(سوت��يوس سارانتا�وس، والصدقية، والقابلية للتعميم، والقابلية للتحقيق

�ستخدم املن�ج النقدي االدوات االجرائية ال�ي تمثل القراءة النقدية القائمة ع��     ساليبھ:  أ: أدوات البحث و سادسا

قدي الذي يدور حولها و�قوم  تمثل هذه الثنائية قط�ي املن�ج النالتفس�� والنقد (الشرح النقدي) و محا�اة املنطق بالفهم و 

  لفهم يقوم ع�� �عي�ن النص داخليا ، �عدهما عمليتان مت�املتان �سهمان �� تو�� املعرفة باستخدام املن�ج النقدي فاعل��ا

التفس�� فهو  أ ا�خارجيةمر قائم ع�� �عيأما  ل�ي استخدمت  اإلدارة اضمن بيئة ا�جتمعو��    أو  �ن النص وفق املعطيات 

، لتقودا معا ا�� استخدام الشرح القائم ع�� مبدأ  النقاد العرب املشارقة واملغار�ةلتحيل النصوص بالصيغة النقدية عند 

هو النسق الفكري الذي �سبق عملية التحقق    أو  �� واقع مع�نإوالذي يقصد بھ : الكيفية ال�ي ينظر ال��ا الباحث  ،  النقد

ساس املنطق والوضوح والتدليل  أ، فضال االعتماد ع�� مناقشة ا�حقائق واملبادئ �� مجال البحث  تقوم ع��  تائجمن الن

 . )25-23الصفحات  1982(بدر، و  )369-356الصفحات  2008(بلوز، داة  العل�ي املتبع �أساس �� هذه األ 

الساي��ي    يمكن  البحث:حدود    سا�عا: الفضاء  توظف  ال�ي  الناعمة  القوة  بموضوعة  يتمثل  املوضو��  ا�حد  تحديد 

ما ا�حد الزما�ي فيتمثل بالقوة الناعمة ال�ي �شأت بال��امن مع ا�جيل�ن الرا�ع وا�خامس للتقنية  أ هدافها،  أ ��  إللوصول  

جتماعية وتحديدا ��  س��اتيجيات القوى الناعمة ال�ي مورست ضمن الشب�ات اإل أضم   امل�ا�ي فقدما ا�حد  أ ، اإللكتورنية

 الساي��ي. مواقع التواصل االجتما�� ال�ي تمثل الفضاء 
 جرائية:املفاهيم واملصط�حات اإل  ثامنا:

:  ويعرف  الساي��ي:الفضاء   •
ً
ما�عد    بأنھ  اجرائيا الشبكية  ا�جتمعات   �� املتواجدين  يمثل  الذي  ا�جاال�خاص 

ويش�ل   التجمعات    إطار القومية  ا��  ويش��  املتعددة  الثقافة  منظومات  ب�ن  تفاعل  و�وفر  الناشط�ن  ب�ن  يجمع  جديد 

 ثقافات متعددة.  وقوميات ذاتا�جغرا�� غ�� ا�حدد ينت�ي �شطاؤه ا�� هو�ات  اإلطارالالم�انية ذات 

الناعمة: • : و�عرف    القوة 
ً
باستخدام    إجرائيا الو��  الثقافة والقيم والفكر و�ي  التأث�� ع��  بأ��ا احدى اساليب 

رادة بصورة الالعنف و�رمجة السلوك ا�جم�� تبعا ملالك القوة  غراء وا�جذب من اجل السيطرة ع�� العقول وسلب اإل اإل 

 
 من:فراد مجاوري من ذوي االختصاص العل�ي وهم �ل أتم اعتماد ثالثة 

 د. اسراء هاشم العطار..  رسن،د. نزار عبد الغفار  ع��،د. والء محمد 
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تحسينھ وال��وض بھ وكسب ود الرأي  دارة ا�حتوى الناعم، و�� ع�� نوع�ن قوة ناعمة �سهم �� ترقية ا�جتمع و إاملتحكم ب

 . هداف غ�� معلنةأخرى ��دف السيطرة والهيمنة والتمك�ن لتحقيق  أالعام، و 

للبحث:     تاسعا املوجھ  النظر�ة  اك��  :  من  و��  "فرانكفورت"  ملدرسة  التا�عة  النقدية  النظر�ة  اساس  البحث  يتبع 

 الرتباطها بجميع ا�جاالت  ظهرت ب�ن ا�حر��ن العامليت�ن األ   املدارس ال�ي
ً
و�� والثانية، وال�ي حازت ع�� م�انة رفيعة نظرا

اتجاها��م العلمية بمختلف   ... نظرا التباعها ومنظر��ا وممثل��ا الذين تنوعت  الفنية واالدبية والسياسية واالقتصادية 

(عبد  م    1937اسات هوركهايمر عام  العلوم كعلم النفس واالجتماع والسياسة، أذ ظهرت هذه النظر�ة ألول مرة ��  در 

، وتف��ض النظر�ة اال�ي :ان سلطة وسائل االعالم تكمن �� امتالكها القوى الفكر�ة  )210-209الصفحات    2009ا�حميد،  

ت ... وان وظيفة املدخل الثقا��  والثقافية املهيمنة من خالل طر�ق��ا �� تقديم العالقات االجتماعية وتصو�رها للمشكال 

 . )121-118الصفحات  2009(م�اوي ، وآخرون، لوسائل االعالم �� دعم الهيمنة ملن هم �� مراكز القوة ":
 النظري للبحث   اإلطار 

 : لقوة الناعمة الساي��ية وخصائصها مفهوم ا.1.1

�ستمد مفهوم القوة الناعمة من العالم "جوز�ف ناي" الذي �عد أول من وضع مفهوم القوة الناعمة وال�ي يقصد     

ما    ��ا: ��يء  ع��  ا�حصول  ا��  بديالالس��  غالبا    باإلغراءواإلغواءواإلقناع  تتعلق  وال�ي  األموال،  دفع  او  االكراه  عن 

 .   )8-7الصفحات  2014(يوزا�وهور�و��ي، باستقطاب التعاون من الطرف املقابل

أن  املتبعة    إال  السياسة  ومفهوم  الناعمة  القوة  مفهوم  ب�ن  تبادل  عالقة  شرعية    واملشروعة، هناك  زادت  ف�لما 

     م�� " االغراء" السياسية املتبعة من االخر �لما �عززت وا�سعت القوة الناعمة ل�جهة املنفذة وال�ي تتمثل غالبا �عا

ما عن مفهوم القوة الناعمة  أ.    )13-12الصفحات    2007(ناي،  �س�� النشطاء ا�حصول عل��ا  القيم ال�ي  " لتمر�ر"االرغامو 

، اعتمادا ع�� حالة املتلقي الذي ي�ون  �عرف �عملية " استخدام قوة ا�جذبانطالقا من عناصر العملية االتصالية فأ��ا  

، ليتفاعل و�تأثر و�تخذ املوقف املطلوب تجاه قضية ما دون تأث�� سل�ي او ايجا�ي  بة املطلقة �� التما�� مع املرسللديھ الرغ

 )32صفحة  2013(حمدان، خارجمن ا�

املتلقي ورد  صر العملية االتصالية و�� املرسلنھ يركز ع�� عدة عناصر من عنا أعاله  أو�الحظ من التعر�ف الوارد      ،

و  "التفاعل"  ا�جذبأالفعل   " املتبعة  اللغة  و��سلوب  العملية    "  عناصر  يمثل  الوسيلة  االتصاليةما  دور  ومتناسيا   ،

ال�ي تؤدي دورا مهما السيما   اليوم من عّد ا�ج  ّن أ االتصالية  الساي��ي هو األ�انت وسيلة عاملية كما هو  العام  كفأ  ال 

 . أسرعك�� فعالية لتحقيق اغراض القوى الناعة بصورة  واأل

القوة الناعم أّن  و�التا�� بما     اال�جاب  ة تمثل األسلوب املستخدم �� ا�جذب و القوة ا�خشنة تمثل السالح فان 

  ال و�� االك�� فاعلية ع�� الدوام ، ف�ي السالح املؤثر �� تحقيق األهداف ع�� ا�جاذبية بدال عن اإلرغام ودفع االمو واالغراء

عامل ��ا مع الرأي العام  والوسائل ال�ي تت  وتنشأ من جاذبية ثقافة الدولة ومثلها السياسية ومشروعية استخدامها لالدوات 

 الناعمة. ؛ �لما ا�سعت القوة خرمشروعية �� عيون اآل   أك��سائل ، ف�لما �انت تلك الو ا�خار��
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نوجزه سياقنا هذا  اإلو��  التواصل  اش�ال  من  ش�ل  بأ��ا  اا  الرأي  ب�ن  التواصل  لك��و�ي  مواقع   �� الناشط  لعام 

  أوذ توصف بأ��ا فن ا�حكم �� القرن ا�حادي والعشر�ن  إ يا��ي واالجتما�� واالقتصادي،  جتما�� واملع�ي بالنشاط الساإل 

ما وراء املعلومات   إ���� نموذج من نماذج التواصل �� عصر املعلومات، تذهب باالهتمام أو �� القيادة ع�� القوة املدنية،  

ا�جه لفاعلية  ونتيجة  املضافة  بالقيمة  العام  الرأي  تمتع  نتيجة  واملواطن  �شأت  واملنظمات  ا�جمعيات  الرسمية  غ��  ات 

اال  وا�حر�ات  األ ال�حفي   �� وتأث��ها  الفاعلة  االن��نيت  جتماعية  استخدام  ع��  ا�جار�ة  التواصل  إ حداث  ومواقع  جماال 

ن امتلكت القوة الصلبة  � نھ ح�ى و أ، و�رى " ناي"  )161-158الصفحات    2014(منصوري،    االجتما�� ع�� وجھ ا�خصوص

 ع�� األهداف والتطلعات االقتصادية والسياسية  ف القدرة ع�� تحقيق األهدا
ً
، إال ان إستخدامها منفردة قد �ش�ل خطرا

، وال�ي ��دف  سا��يأال�ي �ستخدم االعالم �ش�ل    ف�ي "مجموعة من االعمال ا�خططة  ،)47صفحة    2017(خليفة،  للدولة

ي بما   ، املستقبل  و��  و�ّي  والفكر  الثقافة  ع��  التأث��  األ ا��  مع  باملرسل تما��ى  ا�خاصة  ناعمة  غراض  بتكتي�ات  ولكن   ،

واملنقذ      ��ا �عتمد ع�� ا�جذب واإلغواء ولعب دور املص�حأ، كما  )56-30(حمدان الصفحات  �ستخدم ف��ا القوة الذكية"

صفحات شب�ات    أو  قراص املمغنطةاأل  أومثل إرسال اشرطة الفيديو    و�ستخدم لتحقيق ذلك أساليب ووسائل ناعمة

 )15صفحة  2011(قيم، طفال والرجال �ل حسب اهتماماتھ ورغباتھ وميولھ"الناشئة والنساء واأل  إ��التواصل االجتما��  

 خالل العقود ا
ً
 وتطورا

ً
اي �عد  1991خ��ة اذ مّر بثالث مراحل :اولهاعام لثالثة األ وشهد مفهوم القوة الناعمة تناميا

،إذ 2001أيلول العام  11ت �عد �جمات  الثانية ف�ان  أما ،ناي كتابھ األول "مفارقة القوة" سقوط اإلتحاد السوفي�ي أصدر 

 كتابھ الثا�ي "ملزمون بالقيادة"، اما املرحلة الثالثةف�انتعام  أصدر "ناي"  أ
ً
، إذأكمل"ناي"  مشروعھ �� كتابھ    2004يضا

مة للسيطرة �� إطار  وعدالفضاء الساي��ي من اهم أدوات القوة الناع  ،)9صفحة  2014(الناعمة، الشه�� "القوة الناعمة 

، ووصفت الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتما�� بمثابة  السياسية والثقافية واالقتصادية  اس��اتيجيات الهيمنة 

القرن   غيفارا  والسياسية  21"���ي  الثقافية  واملنظومات  واملؤسسات  الب�ى  عن   
ً
�عيدا الشعوب  حّرِك 

ُ
ت اليوم  ف�ي   ،

 .)14صفحة  2016(الناعمة، التقليدية.

     
ً
م مفهوم القوة الناعمة الساي��ية الوارد اعاله �عتمد ع�� تفعيل  أسلوب اليق�ن النقدي يمكن القول  أ��  إواستنادا

�سان والديقراطية وحر�ة الرأي  مجموعة القيم املتعلقة بحقوق اإل  راء" ع�� تفعيلغموعة القيم ال�ي يقصدها فعل "اإل مج

عالم باملعارضة ع�� استخدام ا�جال العام واتاحة الفرص لالفراد �� القيام  ح ا�جال امام ا�جمهور ووسائل اإل والتعب�� وف�

العالم االف��ا��ي �عيدا عن املركز�ة والرقابة والتحديد وال��ميش والطم ال��و�ج الهداف تلك بما يودون ��  س من اجل 

 لتعدد تلك التعر�فات ال�ي تنطلق من وجهات نظر مختلفة الزوايا محددة  غراءباستخدام عمليات ا�جذب واإل القوة  
ً
، وتبعا

 . الهدف والغاية 
 : ) 32(حمدان صفحة القوة الناعمة ص. خصائ2.1

 للنفوذ.تملك ام�انات ما ال تملكھ القوة الصلبة " تملك جيش خفي غ�� معلن وغ�� رس�ي قابل  .1

اآل  .2 معاناة  تتخذها وسيلة    بالنظر، خر  تأخذ  تنقل  أاذ  مشروعة  �انت بصيغة  تبدو ولو  مطال��ا كما  لتحقيق  ذريعة  و 

 خفي.املعركة من صيغة العنف ا�� الالعنف والعكس �حيح �ش�ل 
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 االخر. �س��دف التأجيج العاطفي حينا وا�خطاب العق�� املنطقي �� ا�ح�ن  .3

 مباشر. ظاهر�ا توصف بأ��ا قوة التتصف بالعدوانية وال�س��دف االخر �ش�ل  .4

 العام.�ستخدم حر�ة التعب�� وا�حراك الشع�ي ا�جماه��ي للنفوذ ب�ن الرأي   .5

 )Remote Control(�عمل وفقا لنظام السيطرة والتحكم عن �عد  .6

 ضوضاء.��ا قوة صامتة هادئة غ�� مباشرة التحدث أ .7

 للعمل. �ستخدم الوسائل االلك��ونية �اداة اساسية  .8

 التطلعات.تخاطب الرغبات وتحا�ي   .9

 وعاطفتھ. سريعة النفوذ ا�� عقل االخر  .10

القو  اكتسب��ا  ال�ي  ا�خصائص  من  مجموعة  ان نضيف  اليق�ن ممكن  اسلوب  سبقواعتمادا ع��  ملا  ة  واستكماال 

 و�اال�ي:، وتحديدا عند توظيفها للمنصات الرقمية �� ا�جال العام الساي��ي إقالها الناعمة �عد انت

  واإلنتشار. االف��ا��ي ع�� مستوى التأث�� �� �شكيل مالمح العالم   ساي�� اسمهم�� فضاء إانتقالها 

  اوسع.قدر ومك��ا من الهيمنة والسيطرة �ش�ل  أوسع و أامتالكها للتكنولوجيا منحها سلطة 

   دارة معركة ا�حتوى والتحكم بمضمونھ وفقا للرؤ�ة واالهداف ا�حددة  إ امتالكها للتكنولوجيا مك��ا من 

 ك�� فعالية، سلمية غ�� عدوانية ل�حصول ع�� النتائج دون استخدام الوسائل العسكر�ة قل ت�لفة واألاأل 

 ات وجدولة االعمال وتوجيھ الرأي العام واستمالتھ دون وجود القيود الرقابية �� ظل  قدر ع�� �شكيل ا�خيار األ

 الشبكية. وجود ا�جتمعات  

 الساي��ية: ال�ي تتوقف عل��ا فاعلية القوة الناعمة  ل. العوام3.1

السائد �� دولة ما والذي يتم   الناعمة ع�� املواقف الشعبية للرأي العام  القوة  ��  التعرف إليھ عتتوقف فاعلية 

، وكذلك ا�حال بما �س�ى بـ  عالقات الدولية والساحة السياسية، ومديات تأث��ها ع�� الاالستطالعات ملعرفة التفصيالت

"عمالت القوة الناعمة "املتمثلة بانجذاب ا�جمهور ا�خار�� للقيم واالساط�� والثقافات واملؤسسات بأنواعها �افة؛ وال�ي  

العمالت عوا تلك  ا�خارجية ألي دولة من  تمثل  السياسات  إدراك  الذي يمكن ع��ه  بمثابة ملر�ح  او أساسية  مل هي�لية 

 .)8صفحة   2014(يوزا�وهور�و��ي، الدول 

من اسمھ    مفهوم القوة الناعمة اليتخذ  أّن ؛  من مستوى ال��جيح النقدي ملا سبقلذا يمكن التعقيب ع�� ذلك ض 

ن يتخذ اش�اال متعددة، اذ �سهم �� صناعة السياسة االعالمية ع�� املوسيقى واالفالم أ الصفة الناعمة بل من املمكن  

نظرا ملديات تأث��ها املمتدة    الدولية؛، وال�ي غالبا ما تمثل السياسة ا�خارجية  العام  وال��امج وخاصية البث املباشر �� ا�جال

. وا�جتمعات العابرة ا�حدود بثقاف��ا وقيمها بانواها �افة واثارها ال�امنة واالطول   ا�� ا�جوانب الثقافية
ً
 أمدا

مواقع            �� املتوقعھ  ا�جمهور  فعل  ردات   �� القرار  صناع  اهتمام   �� تمثيلها  يمكن  وال�ي  الناعمة  القوة  حاالت  تتنوع 

، او توقيع وثيقة ما ... والتعرف اليھ ع�� وسائل االعالم ماخوض حرب  أو   ،التواصل ازاء ا�خيارات السياسية كتوقيع معاهدة

املتحدة)10صفحة    2014(يوزا�وهور�و��ي،   الواليات  و�عد  األاأل     ،   �� السياسية  مر�كية  الناحية  من  ليس  قوى 
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الناعمة، باستخدامها �� مجال ا�خطب واالحاديث واملقاالت  واالقتصادية والعسكر�ة وحسب بل �� �عد ثالث �س�ى القوة   

لعاب  �اء املتمثلة �سراو�ل ا�جين� واألوا�حديث وهو ما يالحظ تأث��ه �� االعالنات، و�سو�ق افالم االثارة وا�خيال العل�ي واالز 

 . )31-30الصفحات  2018(صادق، نظمة ا�حاسوب واالتصاالت أة وال��مجيات ومصادر املعلومات و ك��ونياإل

، وتلك املتاحة بصورة  امللصقات ا�جانية وغ�� ا�جانية�االيمو�� و  �افة، و�قينا يضاف ال��ا التطبيقات وم�حقا��ا 

امللصقات  ن  صبح من املمكن ا�شاؤها �سهولة وكما يرغب ��ا الفرد ع�� ف�ح ا�جال لھ بتصميم مجموعة م أعامة وال�ي  

، وكذلك تتيح لھ ام�انية استقطاع الصور امللتقطة �� �ام��ا الهاتف وتصغ��ها مع االحتفاظ بنفس  ال�ي �ع�� عن �خصيتھ

 إل��ا. ضافة التعاب�� اللفظية  إ م�انية � مستوى الدقة و 

عسكر�ة وال�ي �س�ى  الر�عة مئة ضعف ع�� القوة الناعمة مقارنة ما تنفقھ ع�� القوة  أ إذ تنفق الواليات املتحدة       

القوى الذكية"، و��  «بـ   والذي �س�ى ، وقد تحتاج ا�� الدمج ب�ن نوع�ن من القوى وال�ي تمثل بالنوع الثالث  بالقوة الصلبة

 .)116صفحة  2007(ناي، قوة ليست صلبة وال ناعمة بل �� عبارة عن مز�ج بي��ما 

ك�� من  أمتالك الواليات املتحدة  إ؛ يمكن القول ورغم  سلوب ال��جيجأواعتمادا ع�� اداة املالحظة وضمن مستوى    

، فضال عن السمعة العلمية ال�ي  ا�جامعات ع�� مستوى العالم واستقطا��ا الدارس�ن ��نصف املار�ات التجار�ة العاملية  

��ا فقدت تأث��ها وسطو��ا �� الهيمنة تدر�جيا  أ  واألفالم، إال، و�شر الكتب واملوسيقة   نتاج البحوث العلميةإتتمتع ��ا ��  

عام   العراق  احتالل  مروراب2003ومنذ  السلطة ،  "ترامب"  وصوالتو��  سوء    ،  �شأن  مؤخرا  حدث  املصاب�ن  ملا  معاملة 

فراد الشعب وظهور حاالت الشغب والتعدي ع��  أ، وحاالت التعدي ع�� العنصري من السلطة ع��  19وفيدبفايروس �

مام الدول وشعو��ا عامة  أ، �ل ذلك جعلها تفقد تأث��ها الدبلوما��ي الناعم وا�حر�ات وقمع املظاهرات السلميةا�حقوق  

 �افة .  نواعهابأولم �شفع لها ما قدمتھ للعالم من خدمات ناعمة سابقة 

 القوة الناعمة   ر . عناص4.1

و��   ر�عة ال�ي تمثل القوة الناعمة و�عمل �� إطارهااأل املؤسسات والسياسات " �� العناصر   ،القيم، �عد " الثقافة

عناصر �امنھ مهمة تلعب دورا �� كيفية �شكيل القرارات والسياسات وال�ي �عد �سبية وغ�� قابلة للتحديد �ش�ل  

 :)11صفحة  2014(يوزا�وهور�و��ي،  :�ييو�حها الش�ل اآل وكما.  دقيق

 ر�عة للقوة الناعمة  األ العمالت  ):1ش�ل ( 

 

عمالت 
القوة 
الناعمة

ةالثقاف

الق�م

المؤسس
ات

االسیاس
ت
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    �� �سهم  ال�ي  العمالت  تلك  توضيح  اإل و�مكن  �� وسائل  الناعمة  القوة  بمجوعة  تمثيل  أولها  وال�ي �ش�ل  عالم 

والسياسية    جتماعية بمجموعة من القيم اإل�سانية واإل   الثقافة ال�ي تود الوسائل إيصالها إ�� ا�جمهور وال�ي يتم تمثيلها

السل�ي �عد   ن تتب�ى املؤسسة �عضا من ا�خطط اإلس��اتيجية وال�ي تمثل و�ش�ل سياسا��ا املرسومة  أاملغلفة بالطا�ع 

والتبادالت    اإل�سانية  واإلعالنات واملساعدات،  ساليب عدة م��ا ا�حمالت الدعائية�� تحقيقها ع�� استخدام اإوال�ي ��دف  

 . الثقافية وغ��ها

   ومصادرها:القوة الناعمة الساي��ية  ةأهمي. 5.1

 رغام  اإل غراء بديال عن ال��ديد و اإل �ستخدم ا�جذب و  .1

رغام و�طر�قة غ��  النتائج دون استخدام ال��ديد واإل همية القوة الناعمة فيما تحققھ �� ا�حصول ع��  أتكمن     

الثا�ي "    مباشرة وهو ما �س�ى "بالوجھ  العسكر�ة والعق  فاإلرغامللقوة  القوة  و�ات �� ما تتجنبھ القوة  بالتغي�� ب��ديد 

، اذ ت��كز  رغامهمإ �حاب تلك القوة بمشيئ��م بدال من  أ خر�ن يفعلون ما ير�د  همي��ا �� جعل اآل أ، ومن هنا تأ�ي  الناعمة

با الناعمة ع�� القدرة ع�� �شكيل تفصيالت اآلخر�ن ع�� التالعب  فقيادة ا�جمهور ليست    م لو�� واالدراك والفهالقوة 

؛ العتناق قيمك ومثلك  وة واجتذاب ا�جمهور لعمل ما تر�دصدار األوامر والتعليمات بل إ��ا تنطوي ع�� قيادة بالقدإ مجرد  

و ع�� اس��داف  أ  اآلخرع�� التأث�� ع�� عواطفهم ودوافعھ باستخدام العمليات النفسية حينا والتحر�ف والدمج �� ا�ح�ن  

 لتقو�ض تأث�� األطراف املقابلة   ن��نيتشاء مواقع ع�� شبكة األ �إا�جمهور ع��  

 عمال فعال واأل �� �ل األ إ عنصر الشرعية تضفي  .2

عنصر "الشرعية" ل�ل  غراء " مضافا ال��ا  اإل   أوتحدد تلك األهمية من توافر عنصر�ن مت�امل�ن هما "ا�جاذبية     

تر�د فعلھ ثابت  هو شر�� وغ�� شر��  �� ما إ؛  ما  الناعمة عنصر  تميل لإل ، فالقوة  الديمقراطية  السياسية  رتباط مع  �� 

ر�عة لتلك  عة كما تم ايضاحها �� العمالت األ األشياء غ�� امللموسة �ال�خصية وا�جاذبية والثقافة والقيم والسياسة املتب

 .القوة

 ��ا تقوم بأك�� من مجرد االقناع  أ .3

نت  ولو �ا ن تقوم باإلقناع واستمالة الناس با�حجةأ ن ما يم�� القوة الناعمة عن غ��ها من القوى بأ��ا أك�� من مجرد أ  إال  

إ��  غراء�لما زادت قدر��ا ع�� ا�جذب واإل   ، ف��داد أهمي��ا �عد جزء م��ا  أوإ��ا ال تخلو     اإلذعان ، وا�جذب غالبا ما يقود 

ما بالنسبة ملوارد  أ  ببساطة �� القوة ا�جاذبة  "�عرفها بأ��ا  فإنناالسلوك الذي تتخذه    فعندما �عرف القوة الناعمة من حيث

 ." القوة الناعمة ف�ي املوجودات ال�ي تنتج ا�جاذبية

 يجاد قيم مش��كة الشاعة ثقافة شعبية  إ�سهم ��  .4

سلوب القسر  أعن    ، سلو�ا �عيدامن السلوك لتوليد �عاون ا�جمهور   ��ا �ستخدم نوعا مختلفا أ همي��ا من  أ وتنطلق    

، فكث��ا ما يالحظ ان قرارات ا�جمهور تقودها " الثقافة  �� القيم املش��كة والعدالةإذاب  انج إ، وهو سلوك ا غراء باملالواإل 

أو  وضاع ان ت�ون ف��ا الثقافات متقار�ة  أ؛ بمع�ى النتائج املفضلة ��  تجتذب الناس وتنتج قوة ناعمة  أنالشعبية"  ترجح  

، فجميع القوى  شدة�� ظل وجود ثقافات متباينة و�، واليمكن �� هذه ا�حالة ان تتولد القوة الناعمة  �� حد ماإمتشا��ة  

  ا�جمهور "مع من يتواصل و�تحدث    الناعمة وغ��ها �عتمد ع�� " السياق " واطراف السياق تتمثل باملرسل " من يتواصل
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��ا �عتمد ع��  أالقوى الناعمة تختلف عن القوة الصلبة وتز�د ع�� ذلك  إال أن  وتحت أي ظرف " حالة االتصال و�يئتھ" ،  

 ن واملتلق�ن املستعدين واملتأهب�ن لالستقبال "  وجود " املفسر�ن وا�حلل�

 متالك ا�خفي  ��دف ا�� السيطرة الهيمنة واإل  .5

تأث��ا��ا املباشرة ع��  أوتتحدد   الناعمة انطالقا من  القوة  األ   هدافأهمية  تأث��ها ع��  ف  هدامحددة، فضال عن 

، امتالك االرا��ي والسيطرة  ي العامأالتملك ال�ي تالحقها البلدان، �امتلك شعبية الر   داف ، �اه العامة ال�ي �س�� ال��ا بلد ما

�� حراسة  ،  � من القوة الصلبة �� منع ال�جومك�أ، فالقوة الناعمة ذات صلة  شكيل بيئة مؤدية ا�� الديمقراطيةعل��ا و�

ا�حلفاء حماية  تحقيق  ا�حدود،   �� ا�خصوص  وجھ  ع��  صلة  ذات  و��  التأث،  فلها  القادة  ��جيع  اهداف   �� املباشر   ��

اإل حقوق  وتفعيل  و الديمقراطية،  األ ��سان،  املفتوحيجاد  الناس  سواق  فاجتذاب  وساإ،  ع��  الديمقراطية  اإل ��  عالم  ئل 

النتائج  مر العائد ع�� العمل با�جاذبية وتحقيق  وهو األ     ،قوالهمأفعالهم و أديمقراطي�ن ��    ن ي�ونوا أرغامهم ع��  إسهل من  أ

   .املنفصلة يختلف باختالف السياق ونمط

نماط القوة الناعمة ال�ي  أ�� الطفل نمطا من  إلعاب املوجهة وتمثل األ هداف لقوة الناعمة:خر ا�حقق أل الوجھ اآل  •

و��  وامر لينفذها دون  ة ع�� وعيھ بال�امل ع�� توجيھ األ ، وال�ي �س��دف الطفل واملراهق والسيطر هعال أهداف  تحقق األ 

ذ  إ  –جنبية  أاملطورة عن لعبة    -، ومر�م الن�خة العر�يةزرق، و�وكيمون، وجنية الناراأل كـ : لعبة ا�حوت    وا�جذب  غراءباإل 

يذاء النفس لتجعلها الثقافة السائدة ب�ن  ���ا تنتقل ثقافة املوت و أال  إ لعاب التسلية وتقدم الصور املقنعة  تقدم تلك األ

ندماج الطفل مع للعبة ل��ى  إ�� درجة تجعل  إثارة وتجسيد ال�خصيات  ملرئية واملوسيقة واإلع�� الصور امستخدمي اللعبة  

و�� بذلك   وابط وقائية وتوعية ويعزى سبب انتقال تلك �سبب عدم وجود قوان�ن وض  ،مرا �س��اأ مفهوم القتل واالنتحار    أّن 

السيطرة   مفهوم  واإل تحقق  األ  تالكم ووالهيمنة  تلك  تأ�ي  للطفل،  األلعاا�خفي  الكتب  من  الطفل  تقافة  لتنقل  لعاب ب 

خالقية والدينية كفلم  م ال�ارتون ال�ي �س��دف القيم األ فال لك��ونية، كما هو ا�حال أل لعاب اإل�� األإاليدو�ة والر�اضية  

 ."سبايدرمان"

 القوة الناعمة    ر . مصاد6.1

إذ تتنوع مصادر القوة الناعمة للتأث�� �� ثقافة االخر�ن وا�حصول ع�� النتائج املرجوة، ع�� استثمار مفهوم القوة   

ن عملية امتالك  أ��م ال يقومون باستخدامها بقدر ما يقومون باستثمارها، اال أ ذ إالذي يتبع من ا�حاب القوى الناعمة، 

 : )23-20الصفحات  2013(حمدان، �عاد الثالثة و�� ل باألمر ليس بال��يء اله�ن، وال�ي تتمث أالقوة 

تتسم  املبادئ .1 الفرد �العدل واللطف واالح��ام واالخالص والصدق وال�ي  املتعلقة بخيارات  القوان�ن  : مجموعة 

��ا بد��ية التجتاج ا�� برهان فاالل��ام باملبادئ  أ ��ا �عمل ل�ل م�ان وزمان فضال عن  أأي    –�ونية وابدية    و��:�سمات ثالثة  

 االخر�ن. يمنحنا السلطة االخالقية والتأث�� ع��  

  مقابل،�� امتالك الصالحية ال�ي تخول الفاعل بالقيام بما ير�د وقد ت�ون السلطة طبيعية حتمية دون    :السلطة .2

 بمقابل. و النظام أو �شريعية اعتبار�ة يمنحها التشريع أ

  لهما موارد مادية ملموسة �املال أو �� نوع�ن إ: �� مجموعة املدخالت االساسية لتحقيق ا�جاذبية وتنقسم  املوارد .3

القوة الصلبة، وثان��ما لتنفيذ اهداف  الذي �ستخدم  الناعمة، والعتاد  القوة  لتنفيذ اهداف  ارد غ��  مو   الذي �ستخدم 
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فراد املس��دف�ن نوعهم  ، األ ، القيم ال�ي يحملها، الثقافة ال�ي يملكها الفاعلات، توافر املعلوممادية غ�� ملموسة �الوقت

 إداركهم. مرجعي��م ومستوى 

عدا من اال�عاد  نثبتانھ قد يملك البعض �أن وتفس��ا ملا سبق وضمن املستوى االحتما�� للتفس�� والتحليل  يمكن    

التوازن �� توظيف واستخدام تلك اال�عاد، االم   أوخر،  الثالثة و�فقد اآل  ا�� ان يفقد عنقد ال يملك  الذي يف��ي  صر  ر 

الفاعل  إل ا امتالك  مدى  �عتمد ع��  الناعمة  القوة  مصادر  فالسيطرة ع��  الت�لوجيا  �غفل عن قوة  غراء وا�جاذبية، وال 

التكنلوجيا   القوة  يخدم    إلدارة الدوات  الذي  بالش�ل  وتوظيفھ  ا�حتوى  الناعمةأمعركة  القوة  قوة    هداف  يملك  فمن 

م�انھ كذلك ا�حصول ع�� املوارد والسيطرة  إعديل عنصر "املبادئ"، و��  أو  عادة �شكيلإ و  أم�انھ �شكيل  إالتكنلوجيا ب

 إمتالك السلطة إن أ�� إعملية �شكيل املبادئ والسيطرة ع�� املوارد امر يقود  ّن أو  ، عل��ا
ً
 . جماال

الدينية �ا�جوامع والكنائس والتجمعات غ�� ا�ح�ومية ومصا�    ا�جامعات واملؤسسات  ع هوليود و�عد الشر�ات 

ومؤسسات   وو�االت  اإل السينمائية،  الدو��  الثقا��  التبادل  و�رامج  النت  وشب�ات  والوافدين  والسينمائي  االعالمي  نتاج 

ن ت��ايد  أدوا��ا، ومن املؤكد أ�ة من مصادر توليد القوة الناعمة و املساعدة والتنمية و�رامج التدر�ب واملساعدات العسكر 

قوى واالقدر ع�� �غي�� العقول والسيطرة عن  ا�� فمن يملك التكنلوجيا ي�ون األجتم�� عصر تطبيقات اعالم التواصل اإل 

 .)32-24الصفحات  2013(حمدان، �عد و�� عملية �سبق عملية السيطرة ع�� املوارد 

��ا تلك ا�جهات قد ت�ون ��يء مؤقت وقابل للزوال وفقا    ف��اض ومن منطلق اإل  ال�ي تتسم  االحتماليان الشعبية 

ن اتخاذ  إللظروف والبيئة االعالمية املتجددة وا�حدثة وال�ي تفرض وجودها ع�� مصادر القوة الناعمة ، والعكس �حيح ف

حد أساليب القوة الناعمة " انطالقا عام " تنفيذا أل ي القرارات غ�� شعبية من قادة الرأي العام وال�ي �عاكس رغبة ذلك الرأ

ا�حصول ع��   تثبت �ح��ا فيما �عد فيتم  ، وال�ي قد  تتناقلها وسائل اإلعالم  القرارات وال�ي قد  تلك  رؤ���م ب�حة  من 

الساي��ي  حدى اساليب تنفيذ مفهوم القوة الناعمة، لذا البد من تحديد مصادر القوة الناعمة �� ا�جال  إا�جاذبية و��  

 : �ي ذي تصاغ فيھ بصورة رئيسة باآلوفقا للمضمون ال

: تنتج الثقافة املنتقلة ع�� وسائل االعالم ا�جديدة عامة وتطبيقات  قوة ناعمة تصاغ ع�� االتصاالت الثقافية .1

دول العالم  همية قصوى لقادة الرأي العام والدراس�ن والباحث�ن �� الأالهاتف ا�حمول ع�� وجھ ا�خصوص قوة ناعمة ذات  

، فضال عن املسارح والسينما واملتحف وفرق االو�را الذين �ساهمون بنقل  لون مصدرا ذو خر�ن للنو�ا ا�حسنةالذين يمث

، كث��ا ما �انت  ة و�عز�زها وا�حصول ع�� ا�جاذبيةصورة حسنة لبلدا��م ع�� املواقع ال�ي تؤدي دورا �� توسيع القوة الناعم

تنتج   الثقافية  املاالتصاالت   �� مباشرة  الرسائل االعالمية بصيغية  نتيجة  تنتج  ال�ي  �االتصاالت  للدول  ناعمة  سارح  قوة 

األ  وفرق  واأل واملتاحف  اال�اديمية  و�را  املبادالت   �� تحدث  ال�ي  واالتصاالت  واالعالمي�ن  واملوسيقى   2007(ناي،  غا�ي 

 . )81- 80، 77الصفحات 

جميع ذلك �سهم �� توسيع القوة الناعمة او �عز�زها ع�� حد سواء؛ ان لم تكن ع�� تقدير اقل �سهم �� نمو القوة  

الناعمة  الناعمة،  القوة   " كتاب   �� ا�حال  هو  التواصل    -كما  مواقع   �� انتشر  الذي  والتطوع  االعمال  عالم   �� ملهمات 

م  لسيدات  قصصا  يتضمن  والذي  التطوعية  االجتما��  واالعمال  واالعمال  التجارة  قطاعات   �� تم��ن  العر�ي  الوطن  ن 
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الناعمة   القوة  بحق  �ش�لن  الال�ي  اليقي�ي  ،)2018(العرب،  وا�خ��ية  املؤكد  املنطلق  موسوعة  أ يالحظ    كذل�ومن   " ن 

ذ  إفضل ما يمثل القوة الناعمة الناقلة للثقافات وال�ي يرتادها حوا�� نصف مليار طالب و�احث حول العالم  أالو�كبيديا"  

سهمت ��  أدي املؤسسات التعليمية التقليدية �املدارس وا�جامعات ا�حجمة و أيقامت تلك املوسوعة ��حب السلطة من  

النصوص واملعارف وال�ي اجتذبت ا�جميع نحو املنصات    نتاج إعادة  إجذب ا�جميع ع�� تصميمها الفر�د الذي �سهم ��  

 والشبكة العاملية ا�خاضعة للهيمنة التكنلوجية  .

مة ع�� وسائل االعالم بخاصية  تتمثل بنقل الر�اضات الشعبية والعا  : مة تصاغ ع�� االتصاالت ال��ف��يةقوة ناع .1

ال  ثالب املتعددة  التطبيقات   �� النشراملباشر  للمستخدم  تتيح  وال�ي  القيم  وسائط  نقل   �� مهما  دورا  تمثل  وال�ي  ؛ 

ي العام ف�ي نموذج اتصا�� اك�� تحررا وانفتاحا ومرونة واقل جمودا فع�� سبيل املثال قد  أ�� الر إيصالها  �والسياسات و 

  ) لغة بمختلف وسائل التكنلوجيا، 42بلدا و�ـ (    212�� من  أك��  إت املتحدة  تنقل مبار�ات لعبة كرة السلة الوطنية �� الواليا

 . )81-78الصفحات  2009(ديبل، فالم �� السينمامر الذي ينافس مشاهدي األ وهو األ 

افية والتجار�ة .2 ع�� �عز�ز فكرة العوملة وا�حدود ا�جغرافية املفتوحة    :قوة ناعمة تصاغ ع�� االتصاالت ا�جغر

دورا �� ترسيخ مفهوم القوة الناعمة واالنفتاح ع�� ا�حدود ا�جغرافية ب�ن دول العالم    الجغرافیة Googleإذ تلعب خرائط  

لشب�ات   املستخدم�ن  ينشرها  واملعلومات وارشف��ا وال�ي  الصور  بجمع  الثقافات  انتقال  ليسهل عملية  التواصل  اجمع 

 .)97صفحة  2016(الناعمة، االجتما��

إذ يخفي هذا الهدف التجاري    )، Malls(  ن ا�جال العام الساي��ي ��دف لل��و�ج الماكن التسوق أو�الحظ يقينا  

ن  أشياء" و"اس��الك االس��الك" بمع�ى  ا��"ان��نيت األ الس��الكية وصوال  ط ا�حياة اموهو ال��و�ج لنهدفا ثقافيا �� باطنھ  

ذ ستصبح  إ،  االلك��ونية م��ا�� شراء السلع بخاصة  إالفرد ال��� ف��ا املستخدم حاجاتھ ا�حقيقة بل �س�� غ�� مدر�ا  

 باملدن الذك
ً
 ك�ل. ية معظم االشياء ا�جامدة ا�حيطة بنا مرتبطة باالن��نيت ابتداءا من ا�سط االحتياجات ان��اءا

ا�� ا�خاص با�حتوى الذي  ن النظرة العامة لالتصال الثقأ�� إشارة بصورة احتمالية �� ما سبق يمكن اإل إواستنادا 

 وا�جنس  نتاجا و�سو�قا وما يتم تناقلھ وصنعھ من قبل املستخدم�ن من اثارة الرخيصةإوسائل االعالم ا�جديدة  تتضمنھ  

، ونزعات القتل والتعذيب هو محتوى جاذب ل�جمهور ومؤثر  شوهھ والن�عات املاديةلدينية امل، والقيم ابتذالوالعنف، واإل 

ذلك ا�حتوى الثقا�� املنتج هو من يحرك    أّن ، بل يمكن القول ا�خاص بالبيئة السياسة واالقتصادك�� من ا�حتوى أفيھ  

ل �شر ا�حتوى متجاوز�ن حدي امل�ان  ظاالقتصاد و�التا�� ينعكس ع�� طبيعة البيئة السياسية ا�خاصة بالبلد بخاصة ��  

 والزمان . 

 الثقافات ع�� القوة الناعمة الساي��ية   انتقال  ر . مصاد7.1

مشاهدة محتوى البث املباشر �� الفضاء الساي��ي: وال�ي تتمثل بالر�اضات الشعبية ال�ي تلعب �� عملية االتصال   .1

جمودا فمبار�ات كرة القدم ال�ي يبلغ عدد    وأقلك�� تحررا  أ دورا مهما يتمثل بنقل القيم والسياسات وايصالها �ش�ل مباشر  

نحاء العالم وال�ي تمثل قوة ناعمة تجار�ة العالنات الطعام والشراب  أميع  فالم �� جرقاما تنافس مشاهدة األ أ مشاهد��ا  

وال�ي قد �سبب خوف ا�جمهور من السمنة فتأ�ي برامج الر�اضة لتؤدي دورا وتزود املشاهد بوهم املشاركة ا�حية وحرق  
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ت التجار�ة طاملا ان البث ال��  عالناهداف اإل أالسعرات وهكذا يتبدد قلق املقابل من اس��الك املز�د من الطعام لتحقيق  

 .)122صفحة  2010(فه�ي، لل��امج الر�اضية  يقوم بتدارك االمر 

مر الذي يو�ح لنا عالقة تصو�ر �عض إعالنات املشرو�ات الغاز�ة بمفهوم االنتعاش �عد ممارسة الر�اضة  وهو األ   

الفرد  ��إاستنادا   االن��اء    أن  �عد  املشروب  ذلك  ا��  لأليحتاج  ممارستھ  �من  والسيما  الر�اضية  بارتفاع  �شطة  ر�طھ  عد 

ا�حرارة ا�جم ،  درججات  فكر  ا�جسم،  مبعدا  �حة  مع  �عارضھ  فكرة  عن  �ش��    ن أ  ال إهور  انحراف  إالذي  هداف  أ �� 

 آخر. الدبلوماسية ا�� جانب 

�� املهتم�ن والباحث�ن والدارس�ن  إن بث املؤتمرات والندوات �ش�ل مباشر تتدفق بصورة مباشرة  أكذلك نضيف  

البلد  أوال�ي �سهم   ثقافة  �� نقل  بلدان  إيضا  تتمثل  إ، واستنادا  خرى أ��  ال�ي  الناعمة  القوة  �� ذلك يمكن توضيح ش�ل 

الر�اضية وال�ي �ش�ل   السياسات ال�ي تنتقل ع�� املبار�ات  بأ��ا تتمثل  املباشر للر�اضات  حدى مصادر  إبمشاهدة البث 

بينما   حدن واأك الالعب�ن وا�جماه�� ��  ن �سيطر ع�� عقل املشاهدين �سياسة ا�حكم�ن وسلو أالقوة الناعمة ال�ي يمك��ا  

  �� انتحاء العالم إرة غ�� مباشرة  تتمثل القيم ال�ي تنقل ع�� اتصاالت املؤتمرات والندوات وال�ي ت�ون قوة ناعمة تنمقل بصو 

 . ، وطبيعة تناولهم للمشكالت العلمية وطرق معا�ج��االتقدم العل�ي لد��م وال�ي ستظهر ثقافة البلد و�احثية ومستوى  

ا .2 حدى مصادر ا�جذب  إ�سان  �الديمقراطية وحقوق اإل  ملنتقلة �� الفضاء الساي��ي:القيم والسياسات ا�حلية 

الساي�� اإل   ّن أ ال  إالقو�ة   الفضاء  الناعمةعالن ع��ا ��  القوة    �شرف نزاهة ، بل يجب نقلها وتطبيقها  ي اليكفي �� تحقيق 

القوة الناعمة �ا�حر�ة والديمقراطية �� قيم  آفراد  جتذا��ا أل إحيانا قد تث�� النفور عند تطبيقها مقابل  أو  خر�ن، فقيم 

ة بطر�قة �عاونية و�مكن  جاذبة للبعض ومنفرة للعض االخر السيما املتدين�ن املتشددين اذ يمكن استعمال القوة الناعم 

، فالقوة  عر�ية ع�� وسائل االعالم ا�جديدةلديمقراطية ال�ي تنقل ا�� الشعوب ال، الن املتشددين يجا��ون القيم اقتسامهاإ

الديمقراطية   قيم  من  تتخذ  ال�ي  االور�ية  تقدمها  أالناعمة  ال�ي  الديقراطية  القيم  تتبعها  ال�ي  القيم  مع  تتما��ى  لها  داة 

يجا��و  فاملتطرفون   ، املتحدة  األ الواليات  الغر�ية  الديمقراطية  القيم  حدر�م ن  ع��  واالور�ية  القيم    كية  ضد  ال  سواء 

 .  )126،  93-92الصفحات  2005(ميدافوى, نيثان غردلز ، ومايك، مر�كية فقطاأل 

الدي  .3 واملؤسسات  الشر�ات  ناعمةصفحات  قوى  تنتج  البحث  ومراكز  واآل   اللغة  :نية  ومبيعات  والفنون  داب 

الكتب واملوسيقى والتصاميم والشر�ات ذات العالمات التجار�ة املعروفة عامليا ال�ي �شاهد �� الفضاء الساي��ي �عد بمثابة 

ثقافية   جاذبة  مغناطيس  واملدارسقطع  ا�خاصة    قو�ة،  الدراسات  ونتائج  والكنائس  نتائج   بالشعوب،وا�جوامع  مثل 

 . )198صفحة  2005(ميدافوى, نيثان غردلز ، ومايك، ومتوسط االنفاق ع�� التنمية  والوالدات،متوسط الوفيات  

يم  وتتمثل با�حمالت ا�خاصة بالوجبات السريعة ،والصور ال�ي تنقل الق  �� الفضاء الساي��ي �افھ:  اإلعالنات .4

ك�� ناقل بصري ومصدر للرموز و�� إحدى أساليب القوة الناعمة  أ ، لذا يمكن عد هوليود  بصورة أقوى مما تنقلھ ال�لمات

القي  : تتمثل بام والثقافات بطر�قة لطيفة ومقنعةلنقل  أو رغبة لهدف ما  ملهاجر�ن واألجانب، األفالم ، واملبتعث�ن قسرا 

ال� واإلخبار  التلفز�ونية  والتقار�ر  ع��م  تنتج  ال�ي  الوثائقية  التلفز�ونية  املواقعوال��امج   �� �شأ��م  تداولها  يتم  وطلبة  ي   ،

، املضيفون ع�� مواقع االن��نيت وجوائز  والباحث�ن �� املؤسسات التعليمية، الكتب وا�جالت وا�جرائدالبعثات العلمية  

 . )314-313الصفحات  2009(ديبل، نو�ل
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: كمنظمات م�افحة اإلرهاب وعمليات حفظ السالم ال�ي تنفذها  صفحات املنظمات ا�حكومية وغ�� ا�حكومية .5

 2018(حسن، السوق العاملي، وانفتاح  حمالت القضاء ع�� الفقر، وحماية البيئة، ت متعددة األطراف �األمم املتحدةجها

 . )153-152الصفحات 

ش�ال عديدة ف�ي عنصرا  القوة الناعمة عنصرا واسعا قابل الن يتخذ أ  أّن إذا يمكن ا�حكم و�ناءا ع�� ما سبق      

ثابت وامل ليس  والزمان  والقائد  البيئة  باختالف  يختلف  بل  وا�حالة  ؛  املتاحة�ان  العام  واإلم�انات  الرأي  لقائد  و�مكن   ،

ظاهر بناء  فهدفها ال  خر ضم�ي آدف ظاهر و توظيف �ل ما حولھ �� سبيل الوصول إ�� أهداف تلك القوة ال�ي تصنف ا�� ه

التفاهم واإلإشب�ات   افات باستخدام طرق  تصال ب�ن األطراف املتباينة ع�� نقل الثقجتماعية متآلفة، و�عز�ز عمليات 

، فهو �ش�� إ�� إحباط األنظمة الشمولية وتحطيم ا�جتمعات املنغلقة وتقز�م ا�جهود  دوات متنوعة، أما الهدف الضم�يوأ

 املعارضة . 

 عالقة الدبلوماسية بالقوة الناعمة الساي��ية وتأث��ها ع�� ثقافة الرأي العام  2.2

وا�حواسيب الذكية و�عالم الهاتف ا�حمول ال�ي توفر    التقليدية، يتش�ل و�� الرأي العام ع�� فل��ة وسائل اإلعالم     

ذ تمثل �ل التفاعالت البشر�ة ع�� العالم االف��ا��ي القائم ع�� وجود األجهزة  إتفاعال مستمرا مع املشهد اإلعالمي اليومي،  

 وا�خطط�ن. �� تمر�ر الدبلوماسية الثقافية ع�� تلك الوسائل من صا��� القرار  املتشابكة، وهو األمر الذي �ش�� ا

ن إذا ما امتلك الرأي العام قابلية اإلطالع ع�� ا�حر ع�� املعلومات العاملية  أو�ش�� املعادلة العلمية ال�ي تنص ع��   

ا�ح نحو  الطبي��  اإل�سا�ي  االندفاع  فأن  ؛  إرسالها و��خها  تبادلها  من  و�م�انية  ، وسيتمكن  ذاتھ  ر�ة سيتجذر فيحقق 

ن جاز التعب��، فقطاع املعلومات واملعرفة وا�حكمة �� الر�ائز األساسية ال�ي تقف عل��ا ��  إالتحليق جوا واملالحة بحرا  

فهو    ،هتداء أوال إ�� ا�حرك �و�ل لطرح أسئلة الواقع وا�خيالر الذي يالحظھ املستخدمون عند اإل شبكة االن��نيت وهو األم

التعا الذي صمم ملواجهة  التعقيدا�حرك  امل��ايدة  ، واألسئلة املتصاعدة السرعة بوتائر متسارعة �� ظل  مل مع األسئلة 

(كيسنجر،  � املعرفة املس��دفةإ�، وازديادها من جهة أخرى للوصول  �ي قد �عيق حيازة املعرفة من جهةتخمة املعلومات ال

 . )341-340،  329د.ت الصفحات 

ناعمة ال�ي �ستخدم لل��و�ج عن  واستقراء ملفهوم الدبلوماسية يمكن التيقن ان الدبلوماسية احد عناصر القوة ال

دوات  حدى األ إجتماعية ال�ي �عد بدورها  ات الرقمية ال�ي تمثل الشب�ات اإل ف�ار والسياسات والقيم ، بمساعدة املنص األ 

النا القوة  خصائص  تمثل  صفات  من  تتسم  ملا  االمحدود  الفضاء  ع��  العام  الرأي  �خاطبة  املستخدمة  و��  املهمة  عمة 

�اك�ي  واعها �افھ، التفاعل ال� ، التفاعل ومستو�اتھ بانامل�انية، املواكبة الزمانية و ا�حضور والتواجد العاملي، التخصيص

 جتماعية . والفردانية اإل ، بمع�ى التعليق ع�� التعليق، والتفاعل متعدد الوسائط

�ل ناشط    أن، إذ  �ل ما ا�سع تأث�� القوة الناعمة  ما زاد عدد النشطاء �� الشبكة�ل  أن  وهناك معادلة تنص ع��

الذات عن  للتعب��  ناشطة  مجموعة  ضمن  وجوده  �عز�ز  ثانياأو   يمكنھ  وا�جتمع  ماال  وهو  �سميتھ  ،  باال�سنة    يمكن 

أنا ع�� الشبكة ؛  االجتماعية، و�� وجھ متقدم إل   " الشبكية انطالقا من مبدأ  الذات �� ا�جتمعات  نا موجود  أذا  إشهار 

    )19،    6-5الصفحات    2018(العال،  "
ً
واجبا العامة  املشاركة  وتجعل  العام  الرأي  مع  تواص��  حوار  إقامة  و�س��دف   ،

امل واالجتماعات  اللقاءات  إقامة  ع��  وأخالقيا  وسياسيا  ا�جديدةاجتماعيا  اإلعالم  وسائل   �� بالتوعية  فتوحة  والقيام   ،
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إذ تتمخض    ،املواطن�ن واملنظمات املدنية   املنظمة و�قامة الفعاليات �� املدن و�رامج تبادل الطالب واالتصال املباشر ب�ن

عالقة القوة الناعمة حول السيطرة ع�� الرأي العام �� الواقع االف��ا��ي ع�� سرد األحداث والوقائع واسر الرأي العام 

السياسية    األعمال  جدول  وفرض  جديدةحولها،  اتصال  اس��اتيجيات  املشروع  واستخدم  نموذج  نحو  اآلخر  وجذب   ،

-184الصفحات    2015(حس�ي،  )161صفحة    2014(منصوري،  رة خفية دون توافر اآللة العلنية امللموسةالسيا��ي بص 

185( . 

، فقد حلت مش�لة تخز�ن  ناعمة ع�� تقز�م الذاكرة تار�خياو�قينا يميل الفضاء العام الساي��يإ�� خدمة القوة ال

 مرجعيا للمادة اإلعالمية يتعذر ا�حصول عليھ �� بطون  
ً
فما متوافر من    الكتب،اس��جاع املعلومات �عد ان توفر طيفا

ن��نيت �� أدوات مطورة غ�� قابلة لتصور عملها إال �� ا�خيال العل�ي راجع واملصادر الورقية �عا�جھ األ معلومات �� بالي�ن امل

واالتصال   التحصيل  وسهولة  مفرطة  معلومة  يقدم  ما  األ أو   والتقز�م؛فهو  ذلك  من  من  نوع  هو  القوة  إنواع  أر  متالك 

 .املعلوماتية

متاحة لت�جع الرأي العام تقلص  فان املعلومة �� املواقع االجتماعية    ،وا�جدير بالذكر �� املستوى املرجح يقينا 

غي��  �� الشروع �� �إسطوة القائد، فانحراف و�� الرأي العام قد يف��ي إ�� �غي�� �خصية الفرد وطبيعة تفاعال��م وصوال  

ن ��تدي الرأي العام إ�� عالم زاخر  أ قد تؤثر تلك املعلومات �� عملية صنع القرار السيا��ي �عد ا�حالة اإل�سانية نفسها، و 

ونقدها  بال وتحليلها  ومناقش��ا  تداولها  تم  معلومة  ل�حصول ع��  متاح  �� فضاء  اآل�ي  ا�حضور  ذات  االجتماعية  شب�ات 

تخاذ �شأ��ا قرار قد يتعذر اتخاذوه �� الصيغة ال�ي ��  إوفحصها وتمحيصها واجتمع عل��ا حشدا من املستخدم�ن وتم  

فية والتواصلية والتشاركية وال��امنية والتفاعلية تقود إ�� ان يتمتع  ، فصفات الشفافيما إذا �انت �� الواقع ا�حقيقيعليھ  

 .   .الطرف بالقوة الالزمة التخاذ القرارات املنفردة

ملوجهة �� الفضاء مر الذي سيسهم �� ايجاد اس��اتيجيات وقاية مضادة �جا��ة مضام�ن القوى الناعمة اوهو األ    

ذ  إ  ن��نيت �� تنفيذ السياسات واملصا�حلقول تتنوع عمليات توظيف شبكة األ سبق يمكن ا�� ما  إ؛ واستنادا  التواص�� العام

ي�اد �ل موقع الك��و�ي يتضمن نوعا من التوظيف والتعديل حسب طلب املستخدم القائم ع�� �عقب الرموز املصممة  

اس��الك املز�د من املضام�ن وصوال    مر الذي �ش�� ا�� ��جيع املستخدم ع��فية املستخدم وتفصيالتھ، وهو األ لتـأكيد خل

ن��نيت فاالخبار ع�� ا�خط �سوق بوصفها االنباء  ا�� التعرض ملز�د من القوة الناعمة ال�ي �ش�ل محرك اقتصاد لشبكة األ 

 . االك�� تناغما مع املستخدم و�� بدورها تمثل قوة ناعمة خفية اليدركها املستخدم تمرر �ش�ل غ�� مباشر

حد  أن هناك �خصان يطلبان استيضاح سؤال�ن الحد االنماط الثقافية ا�خاصة بإف  ،�� ذلكو�ح ع أوكمثال     

ابات قد تبدو مختلفة نوعا ما بصورة �سبية �� ا�حرك نفسھ نتيجة الختالف املوقع  اإلج  فإّن البلدان ع�� ا�حرك نفسھ  

  كمن �� تقديم االجابة تقدم مجانا لقوة الناعمة تن اأ ال  إ ،  ها الطا�ع ال�و�ي الشامل واملوحدا�جغرا�� ل�ل م��ما، ما يفقد

ن املستخدم يدفع ثم��ا ع�� توف�� املعطيات ا�خاصة بھ ال�خاص قد ال�عرفهم مما يؤدي ا�� تأط�� املعلومة  أ ر  ماأل اقع  و و��  

�ش�ل   عليھ  ناشدا  ك��أاملعروضھ  �خص�ن  ا��  املعلومة  لظهور  النس�ي  االختالف  سبب  يفسر  ما  وهذا  البحث  ،  محرك 

 بالسؤال نفسھ . 
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 الدينامي املركب القابل للفوضىوالناقل للثقافة �� فضاء ساي�� مالنظا .3.2

، ملا تنطوي عليھ من نقض  عالمي سائدإعالمي القائم ع�� " الفضاء العام الساي��ينظام عك��ي لنظام  �عد النظام اإل 

عالم املستخدموالرسائل املبنية ��  إعالم التقليدي اليوم االعالمية التقليدية ، فاإل لبيئة للتقاليد املعرفية واملهنية امل�ونة ل

، �سري �� فضاء ساي��ي، واملوضوعية تراجعت امام  سائل متحررة من الضوابط والقوالبقوالب محددة تقابلها اليوم ر 

وا�جمهور غ�� املتجا�س    بارخث �� األ حداا�خاصة ال�ي احتلت صدارة عرض األ   استفحال ظواهر الذاتية املفرطة وا�حياة

نتاج وتبادل املعلومات ونقل الثقافات بمختلف  إالذي بدأ يتشظى ا�� طوائف وعشائر بال حدود وهم الذين �ساهمون ��  

، وهذا  عالم جماه��ية فردية خاصة بھإلة  صنافها ويسهمون �� التأث�� �� البناء االجتما��، فأصبح �ل فرد يمتلك وسيأ

، فر�د من نوعھ لتنامي الثقافات داخل الشب�ات وتداخلها مع  ب تحديد مالمحھ بل هو انحراف تامالتغ�� االجتما�� يصع

 �عضها وصعو�ة االملام بخاصية �ل م��ا وطبيع��ا ، اذ تختلف �ليا عما �ان سائدا من وضع منظم .

بـ " االنظمة الدينامية املركبة  ن �� علم االجتماع  أ �� ما سبق ايضاحھ  إشارة علميا  و�مكن اإل     �س�ى تلك ا�حالة 

ي تحدث ع�� نطاق صغ�� �� حدود  الفراشة"، و�قصد ��ا: تلك التغ��ات ال�  بـ «ـتأث�� القابلة للفو��ى"، وعند الف��يائي�ن  

غرى قد تؤدي  ، فالتغ��ات البسيطة الص تنتشر وتتسع لتحدث ع�� نطاق كب��  أن نظمة الدينامية املركبة وال�ي يمكن لها  األ 

 .)198صفحة  2009(ا�حيدري، � حدوث تأث��ات كب��ة هامة يصعب التوقع والتنبؤ بوقوعهاإ�

الطقس وتأث�� الكتل الهوائية الك��ى،    ذ جاءت تلك الفكرة عندما �ان العالم "ادوارد لورن��" �عمل �� التنبؤ باحوال إ

، مما جعلھ �ستنتجان  ت لظهور عدة نتائج متباعدة تمامافض أحد املعطيات املبدئية الصغ��ة املتقار�ة قد  أن  أإذ الحظ  

  خرى ؛ ومن هنا جاء "ادوارد"أالتغ��ات الضئيلة �� �شاط ما  قد تؤثر ع�� احداث �غ��ات كب��ة �� النشاط ذاتھ �� منطقة 

فالنتيجة ال�ي تبيت من رفة جنا��    فر�قيا �ور�ا و أمر��ا و أعصار ��  إخفقان جناح فراشة �� ال��از�ل قد �سبب    ّن أبمقولتھ ��  

 . (2009 ,و�كبيديا)الفراشة جاءت بتأث��ات كب��ة ذات مدى واسع ... ف��ا الزمان وامل�ان مطلق�ن 

الثقافة الشعبية تحب فكرة تأث�� الفراشة، ولك��ا تخطئ فهمها، ففي ح�ن نجح لورن�� باستخدامھ    ّن أو�الحظ "  

استعارة الفراشة بإيضاح أن القدرة ع�� التنبؤ "محدودة بطبيع��ا"، إال أن الثقافة الشعبية تف��ض أنھ يمكن تفس�� �ل  

ھ يخاطب توقعنا األك�� بأن العالم يجب أن ي�ون مفهوًما  حدث من خالل العثور ع�� األسباب الصغ��ة ال�ي سببت ذلك، "إن 

أن �ل ��يء يحدث لسبب ما، وأنھ يمكننا تحديد �ل تلك األسباب مهما �انت صغ��ة، ولكن الطبيعة نفسها تتحدى هذا    -

 ."التوقع

   الناعمةلثقافات ع�� أسلوب القوة ودور فضاء ساي�� �� نقل ا العالقة ب�ن نظر�ة الفو��ى .4.2

  ن ما ينطبق من تأثر وعمليات انتقال �� تلك الظاهرة الف��يائية ينطبق ع�� عمليات انتقال الثقافات ذا��ا ال�ي إ

باب ال�ي تحد��ا �� ال��از�ل (��  سجنا�� الفراشة (املستخدمون) واأل يمثل خفقان    ،إذعالم ا�جديديحد��ا مستخدمي اإل 

قان  ثر الذي يحدثھ خف، ومثال ع�� ذلك األاو مؤسسة ما)و منطقة ما  أها هؤالء املستخدمون �� بلدة ما  الثقافة ال�ي يتقل

مناطق ومؤسسات    أوخرى  أ�� بلدان  إثر الذي يحدثھ هؤالء املستخدمون �� انتقال ثقاف��م  الفراشة �� تكساس (هو ذلك األ

ول حدث ثقا��، قد ي�ون �سيطا  أافرة ال�ي تنجم عن  ) فنظر�ة الفراشة تفسر لنا ال��ابطات والتأث��ات املتبادلة واملتو خرى أ

حداث  إحداث سلسلة متتا�عة من النتائج والتطورات املتتالية وال�ي تفوق حجمها بمراحل  إ��  إ، لكنھ يؤدي  �� حد ذاتھ
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النقل والتأث�� ال�ي تنتج عن احداث االعالم ا�جديد ، فوجود    بق ع�� عملياتوهذا ما ينط  أحدالبداية و�ش�ل ال يتوقعھ  

حيانا ا�� اسقاط  أمظاهرة او اعتصام �� بلدة ما يؤدي ا�� ا��حاب قضايا الشأن العام وتأجيج الرأي العام ومن ثم الوصول  

التواصل االج ما احدثھ املوقع  العر�ي والحظنا  الر�يع  �� ثورات  الثورة ومطالب  نظام كما حدثت  اهداف  تما�� من �شر 

 املتظاهر�ن و�ث الصور ال�ي تب�ن سوء معاملة النظام للمتظاهر�ن السلمي�ن. 

ك��، من  أوثبت بما ال يدع مجاال للش�ان الفضاء الساي��ي اداة اسس لثقافة اتصالية اخ��قت جميع تلك الدول و  

ثرا ع�� مستوى جوي وحسب  إوليس ذلك وحسب بل االعالم ا�جديد لم يحدث  ء،  ثراإحدثت ف��ا الفراشة  أتلك الدول ال�ي  

اما االعالم ا�جديد يصعب االملام    وأثرها فالفراشة ممكن للعالم ان يلم بمدى    املادي،   واملستوى بل ع�� املستوى الفكري  

 ا�حدود.��ا تخطت تھ السلبية وااليجابية ومدياتھ ألبتأث��ا

يس هناك �� نظام الشبكة ما يجعل املستخدم�ن مح�وم�ن بأثر فراشة واحد بل هناك  ن لأو�ش�� النظرة النقدية 

، فالفراشات �� الشبكة ليس لها من�ج اتصا�� محدد يمكن حصره  حدث اثرا بالغا وع�� مستوى عامليمئات الفراشات ال�ي ت

تأث��اتھ واتجاهاتھ الشبكة  بوضوح ومعرفة   �� الفراشات  التفك�� وا تتخطى �ل ظو ، بل ان جميع  ، مما يجعل  انتاجإابط 

  ناقل. ثر أخر ال يمكن التكهن بما ستف��ي اليھ تلك ا�حر�ات من  آالتحكم �� املعطيات املبدئية لالثر امرا صعبا ... و�تعب�� 

 لكن الذي يمكن التأكد منھ ا��ا تحدث اثرا بالغا ل�و��ا تنمو وتت�اثر عناصرها ال�ي تنمو �� بيئة خصبة ال مجال للضبط

 املقابل. الفراشة وما تحدثھ من �غ��ات واتجاهات جديد ة �� ثقافة الطرف   أثروالسيطرة و�بقى من الصعب التنبؤ �� 

ال�ي  مركب تركيبا معقدا �سكنھ الفو��ى او (الهرجلة)    أثرالفراشة اال بأ��ا ذات    أثر وال يمكن يقينيا ان نصف   

ال�ي تبدي نوعا    الديناميكية الالخطية  التأث��ات حداث ال�ي تتعامل مع موضوعاأل يقصد بأ��ا مصط�ح مجازي يطلق ع��  

لفضاء ساي��) اعتماداع�� هذه النظر�ة ��   (وفقاش�ل ا�خططات ال�ي �ش�لها ، وترجح الباحثة ان من السلوك العشوائي

 �اال�ي:

  األ : النموذج  إ��أ   ول  تؤدي  أن  إما  بأ��ا  ا�حر�ات  توصف  �انت  و  تقليديا،  مزدوج  لولب  ش�ل  �شبھ  حالة   نھ 

؛  ثم املساهمة �� والأاملتغ��ات وقيم املشاركة ( قيم ثابتة ال تتغ��)  أي  ( تأثر املستخدم ) �� املشاركة حيث ت�ون  مستقرة 

�شرها كما �� بقيمها دون �غي��ها ،وهذا ما �عنيھ بأن املستخدم�ن يأخذون الثقافات ع�� عل��ا  بمحاس��ا ومساؤ��ا املمثلة  

 للقوة الناعمة ع�� عمليات املشاركة ال�ي تحدث �� مواقع التشبيك االجتماعية. 

  شبھ ش�ل لولب    خر النموذج اآل� 
ً
مزدوج تقليدي يرسم  للمخططات ال�ي يأخذها (مواقع التواصل االجتما��) ايضا

املستخدم باملشاركة    أي تأثر،  "" قيم متغ��ة  لكن بـ،  �ات ع�� نفس املسارات �ش�ل مستمر، تقوم بنفس ا�حر حر�ات دور�ة

، أ
ً
، وهذا ما يحصل للمستخدم�ن الذين يقومون بأخذ  غاية ثم يتم إعادة �شرها  أوبمضمو��ا وفقا لهدف    ثم التحكم   وال

الثقافات و�ضفاء سم��م ال�خصية وأخذ ا�حتوى وتوظيفھ �ش�ل مختلف ّعما �ان عليھ من قبل فيقومون بإنتاج ثقافة  

 جديدة.

 نتائج الدراسة  

 نواع القوى املعاصرة املمثلة ل�جيل الرا�ع وال�ي يقصد  أحدى  إالناعمة مفهوم رديف للقوة العسكر�ة و��    القوة

  ت و��االس��اتيجياالود ع�� مجموعة من  وكسب ألجل التالعباألطراف أحد    ��ا االستخدام ا�خطط للموارد الناعمة من

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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لعمليات "  مثل:مش��كة    نتيجةجهود  والشب�ات  �عملال�"املنظمات  ف��ا    ي  �ش��ك  ومتفاعل  متشابك  م��اج   ��

 وال��بو�ة. واإلعالمية  واإلقتصاديةواألمنية والثقافية   والسياسية والنفسية ا�حاورالعسكر�ة

 قوى مكملة ملفهوم القوة الناعمة وال�ي ال تقوم    لوجية،و والتكن، والسياسية  �عد القوة العسكر�ة، واالقتصادية

 الناعم. تتداخل تلك القوى فيما بي��ا لتش�ل مفهوم السيطرة والهيمنة والتمك�ن    إذاال بامتالك تلك القوى والسيطرة عل��ا،  

 املنظمة    املشاريعو  ا�جامعاتو  واملصادر   املوارد �� الناعمةب  ا�حر  فمدخالت  ومخرجات مدخالت  الناعمة  ل�حرب

 . هذاالتالعب بصمات تظهر أن ندون  املرغو�ة اآلخرى  السلوكيات  ف�ي ة، أماا�خرجاتيالثقاف والشعارات  الرسائل ل��امج 

 الوقائية  �س��دف الناعمة    و��   ا�خاصة،  وتصورا��م   أعمالهم  عن  التعب��  ينفي  اآلخر  فعالية  إلعاقة  ا�حرب 

يجاد رسائل مضادة بوت��ة عالية باستخدام مجموعة  إبما نر�د ع��    يقومون   اآلخر�ن   �جعل  غراء و��جاب، �و   جذب  عالقات

وا والتضليل  والتشو�ھ  بالتكذيب  املمثل  االس��اتيجيات  جانبمن  من  واال��ام  واإل لتلفيق  والتوعية  والتثقيف  ،  رشاد 

 آخر. جانب   والتبص�� من

   الشعبية وصناعة القادة والنجوم ع�� الفضاءات العامة ال�ي تتمكن من خطف    الشب�ي ل�حر�ات�عتمد البناء

بر�ق القضايا الناعمة ال�ي تبدأ بالظهور لتأجيج االجواء واخ��اع حر�ا وهمية ع�� استخدام موارد القوة الناعمة املتمثلة  

   والقيم.بالسياسات 

 ورط   و�لمات  ذ�اء،  وقلة  وقلةحذاقة  �عصبية  رفون يتص   جعلهم ا إ��  أعدا��  بدفع  الوقائية  الناعمة  ا�حرب  تقوم  

ونرى  وتتضاعف تتعمق ا�خسائرأّن    الناعمة، بمع�ى للقوة الطر�قذا  ه قدم ي�ون  باألخطاء، املس��دفة  املنظمة أو النظام

  إ�عاد عبارة عن عالقة  خرى واأل  قيمة، نحو  غراء وجذبإ عالقة عن عبارة ولهما أتتخذ صورتان  الناعمة ة القو  مخرجات   أن

 . قيمة ما و�شو�ھ و�سقيط

   لك��و�ي  صيغة �ستخدم الوسيط اإلع��عنسياسة، أو ��  ما لي��دف ا�حرب الناعمة الوقائية ا�� توجيھ سلوك

ا�ح�ومات   ع��  الضغط  من  بدال  وناشطيھ  الشب�ي  وا�جتمع  املنظمات  ع��  �عد  للضغط  قبل،  من  �انت  تنقل  أن  كما 

دارة محتواها  إ�� رسائل تنتقل ع�� الفضاءات الساي��ية تتم  إات من االجتماعات والكتب واملنشورات  ا�حوارات والنقاش

 . وتحر�ا��ا عن �عد ع�� الناشط�ن �� الشبكة

   القوة  فقوائم املطاعم   إدارة    با�جهات ال�ي تملك  النشطاء  لك��ونيا ع�� توعيةإيمكن التصدي ل�حرب الناعمة  

ال�ي تنشر ف��ا فقط،الطعام وفقا أل   لتقديم  مخصصة  مر�كية ليستور�ية واأل األ  البلدان  امل�ي    وأّن   ذواق  التدر�ب  منح 

متخذة    تظهر بصورة ناعمة  ��اأ  إال  الناعمة،  ا�حرب  ساليب املستخدمة لتمر�رحدى األ إ  �ادي�ي واملشاريع التنمو�ة ��واأل

  الشك أسلوب  نمية سلوك ا�جمهور النقدي وتدر�بھ ع�� استخدام  �ستوجب ت  لذا   أو التجاري،  أو التنموي   املد�ي  الغطاء

   الناعمة  واملوارد  ال��امج  هداف أيضاح  �قية، و اصدامل  و�سف  الدائم،
ً
  جتما�� اإل   التواصل  وصفحات  املسلسالت  من  ابتداءا

 
ً
  با�جامعات مرورا

ً
ستالب  غ��اب واإل من ثم اإل دمان �� اإل إلك��ونية ال�ي ��دف لعاب اإلاملآ�والت وامللبس واأل نمط ا��  وصوال

 .والتشويش 

 املس��دفو�قناع �حقائق،  ن ا و�يا  املصداقية   �سف  �عطيل األهداف الرقمية الناعمة ع�� استخدام إس��اتيجية  

ا كشف    منطقية   بصورة��ا  إل  املوجهة  املضادة  اإلعالمية  وا�حمالت   الرسائل   من   مجموع   توجيھ  ع��    ب�ن   لهائلiالتناقض 
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للتدم��أ  وال��امج  والسلوكيات  والرسائل  السياسات  ��  واألفعالل  األقوا   ال�ي   والسياسات  لألهداف  إلس��اتي��ا  سلوب 

ألن  تتوخاها   أوتنمو�ة  إعالميةأوثقافية  سواء�انت  الناعمة،  العمليات  �ل  ��  املؤثرة  ال�حنة  ��  املصداقية  الفاعل 

 .أوسياسية

 والتحكم    ضادة �� ا�جال العام الرق�ياملعالميةاإل ا�حمالت    تنظيم  ع��  �� الفضاء الساي��ي   الناعمة  القوة  �شتت

  �ش�ل   لك��ونياإلناشط�ن  ل  وشرحها   وطرحها   مركزة  وقضايا  نقاط   جملة   ع��  وال��ك��   دارة ا�حتوى وتنظيمھ وتوج��ھإ��  

  وترسيخ الو��  إيقاظ �عيد  ما   جذاب،  بأسلوب  التداب��، ومختلف والدورات   والورش وال��امج  واملناسبات   ا�خطب  �� متكرر 
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اقع ع�� ا�جن��ي التحرش جراء النفسية اآلثار أهم  محافظة �� االجتما�� التواصل مو

 �حم بيت

The Most Important Psychological Effects of Sexual Harassment through 
social media in the Bethlehem Governorate 

 عكة  محمد  .د

 فلسط�ن.  –جامعة فلسط�ن األهلية / بيت �حم 

 إطم��ي  جميل .د

 فلسط�ن.  –األهلية / بيت �حم جامعة فلسط�ن  

 هريش خالد .د

 فلسط�ن.  –جامعة القدس / أبو د�س 

 م�خص الدراسة:  

جتما�� �� انتشار ظاهرة التحرش ��  ا�ع�اس استخدام مواقع التواصل اإل هدفت الدراسة إ�� التعرف ع�� مدى  

اقع التواصل االجتما�� �� محافظة  محافظة بيت �حم، والكشف عن أهم ا�حلول ل�حد من ظاهرة التحرش ا�جن��ي ع�� مو 

بيت �حم، واستعانت باملن�ج الكيفي، واستخدمت أداة املقابلة، وطبقت ع�� عينة من �حايا التحرش ا�جن��ي، وخلصت  

ودور   الرسائل  تلك  ومحتو�ات  اإللك��ونية  التحرش  وسائل  وطبيعة  أن�ى  أو  ذكرا  باملتحرش  متعلقة  مهمة  نتائج  أهم  إ�� 

ثرات ا�جنسية ال�ي تظهر ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� ز�ادة �شاط املتحرش�ن. وقدم الباحثون توصيات  اإلعالنات واملؤ 

للدراسة متعلقة برفع درجة الو�� ملستخدمي وسائل التواصل، وضرورة تفعيل دور شرطة اإلن��نت، وتمك�ن املستخدم�ن  

 من فهم إعدادات السر�ة وا�خصوصية.

 . محافظة بيت �حم  ;مواقع التواصل االجتما�� ; اآلثار النفسية   ;التحرش ا�جن��يال�لمات املفتاحية: 

Abstract  : 
This study aims at identifying the extent to which the use of social media reflects the 

spread of sexual harassment phenomenon in Bethlehem Governorate and revealing the most 
important solutions to reduce this phenomenon. The study used the qualitative approach and 
the interview, and it was applied to a sample of victims of sexual harassment. The study revealed 
that, whether the harasser is male or female, the nature of electronic means of harassment, the 
contents of those messages on social media, and the role of advertisements and sexual 
influences that appear on social media increase the activity of harassers. The researchers have 
offered some recommendations such as; elevating the awareness of social media users, the 
necessity of activating the role of the Internet police, and enabling users to understand 
confidentiality and privacy settings. 
Key words: Sexual harassment; psychological effects; social media; Bethlehem Governorate. 
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 مقدمة

 اإلن��نت ودخول  العالم انفتاح �عد لكن جنبية،أل وا  العر�ية ا�جتمعات �� كب�� �ش�ل انتشر ا�جن��ي التحرش إن

  قبل   من  بك��ه  �ستخدم  وأصبح  اإللك��و�ي،  بالتحرش  ما�س�ى  وهو  ا�جن��ي  التحرش  من  جديد  نوع ر ظهو  ع�� ساعد

 .  خاصل �ش�  جتما��اإل  التواصل مواقع ومستخدمي عام  �ش�ل اإلن��نت  مستخدمي

  مواقع مستخدمي  معرفة ولقلة ا�جتمع أفراد ع�� تؤثر وال�ي ا�خفية القضايا تلك ع�� الضوء �سليط لذلك يجب

 . التحرش  �حايا  مس�ى تحت  وأصبحوا اإللك��و�ي  ا�جن��ي  للتحرش �عرضوا قد  ��مأ  جتما��اإل   التواصل

ا�جا�ي مواجهة   �� صعو�ة  يواجھ  لكن  السلوك  هذه  إحداهما رافض  طرف�ن  ب�ن  ي�ون  ا�جن��ي  و�تنوع    التحرش 

عن طر�ق الكالم أو  أش�ال التحرش وطرقھ، فمنھ ما ي�ون تحرش عن طر�ق اللمس أو االق��اب من ال�حية �ش�ل مباشر  

ا�جن��ي، أما م�ان التحرش فقد يختلف قد ي�ون �� املؤسسات التعليمية، أو أماكن العمل، أو الشارع أو داخل وسائل  

 جتما��. اإل ي أنھ ع�� مواقع التواصل  أ املواصالت، لكن ظهر التحرش اإللك��و�ي 

أّن  فأغلب    كما  واحد  �خص   �� األسباب  جميع  تجتمع  وقد  آخر  إ��  �خص  من  تختلف  االلك��و�ي  التحرش  أسباب 

 وقد ير�ط املتحرشون  �ن ينظرون إ�� املرأة كنوع من اإلاملتحرش 
ً
 طبيعيا

ً
ثارة من خالل جسدها في�ون التحرش ��ن أمرا

باسها أو صورها وال�ي �عت��ها املتحرش مث��ة ع�� مواقع التواصل االجتما��، كما أن لألسرة دور  أسباب التحرش �سبب ل

جنسية وتوجههم  ألنھ قد يتوجھ األبناء إ�� مواقع إباحية مما يز�د من رغب��م ا�  ،لك��و�يبنا��م إ�� التحرش اإلأ�� اتجاه    كب�� 

تحرش من خالل  ور األهل �� مراقبة حسابات بنا��ن لتقليص �عرضهن للجتما�� للتسلية مع الفتيات، ودملواقع التواصل اإل 

اإل  التواصل  رقابة  املواقع  دون  وصوره  معلوماتھ  يضع  املواقع  هذه  مستخدمي  أصبح  ألن  محتو�ات  أجتما��  ع��  سر�ة 

ع� متشددين  األهل  �ان  حال  و��  األ حسابا��ن،  الكبت  لد��م  يتش�ل  أبنا��م  ع�س�  األب  سيطرة  �سبب  قرارات  ري؛   �

اإل بأوحسابات   التواصل  مواقع  فيستغلوا  للهنا��م  الفتيات  ومضايقة  وهمية  بأسماء  للدخول  واقعهم جتما��  من    روب 

لك��و�ي �� صعو�ة الوصول إ�� املتحرش ألنھ قد �ستخدم أسماء وهمية ال �ستطيع ال�حية الوصول  و�تم�� التحرش اإل

 مركز الشرطة.  0معرفة التحرش �� حال قدمت ال�حية ش�وى ��  لھ لكن وحدة ا�جرائم اإللك��ونية فقط �سطيع

   اليب ال�ي تب�ن أن هذه رسائل تحرش قد ت�ون مباشرة أو غ�� مباشرة  ساملتحرش قد �ستعمل العديد من األ أن

��ا تحرش، لكن البعض اآلخر  أألنھ قد يرسل رسائل تحتوي ع�� ن�ات إباحية أو �عض الرسائل ال�ي ال تدل �ش�ل مباشر  

مواقع   من  �انت  سواء  إباحية  فيديوهات  إرسال  أو  عار�ة  صور  إرسال  مثل  املباشرة  الرسائل  أو  األ عن  �ستخدم  ن��نت 

ثارة، �عض الرسائل تحتوي ع�� �لمات جنسية و��جيالت صوتيھ كنوع  اإلفيديوهات خاصة لھ يظهر ف��ا جسده كنوع من  

 من األثارة للمتحرش وال�حية. 

  األ التحرش اإللك��و�ي �ستخدمھ  اإل فراأن  التواصل  جتما��، لسهولة الوصل لل�حية  د لالستفادة من مواقع 

 من حيث تأث��ه ع�� نفسية ال�حية  خفاء املإوسهولة 
ً
تحرش، كما أن التحرش االلك��و�ي يؤثر ع�� ال�حية وا�جتمع معا

جتما�� وحاالت طالق وتفكك  إالنفسية �سبب قلقها، أو تأث��ه ع�� ا�جتمع كظهور فساد  األمراض   قد يظهر مجموعة من 

الذي بدوره �عمل ع�� ظهور مشا�ل �� حياة ال�حية  أسري، فالتحرش اإللك��و�ي ال يح�ي الفتيات ولو �انت م��وجة و 

 نتيجة غرائز املتحرش. 
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لوحيد هو  تب�ن من خالل ما سبق بأن املتحرش ال يتمتع با�حر�ات و�متلك �خصية مغلقة فهو يرى بأنھ م�جأه ا

اقات وهمية ع�� مواقع  ، بينما �عض ال�حية �ستغل مواقع التواصل االجتما�� لت�و�ن صداإللك��و�ي  ��نت والتحرش ناأل 

اإل  ا�حديث  التواصل  طر�ق  عن  ذلك  �ان  سواء  ا�جنسية  رغبا��م  تلبية  أثناء  �سعادة  �شعرون  فاملتحرشون  جتما��. 

االست  اإلباحية  والرسائل  طر�ق  عن  أو  اإل وا�جنسية  التواصل  املواقع  طر�ق  عن  أما  غالل  الفجتما��،  يخص  �حايا  بما 

 و�عد اإل�حاح من املتحرش يتم تقبلهاـ هنالك من تتقبل الرسائل اإل 
ً
ل�حايا ال  ك من اا وهن      باحية وتقوم برفضها خجال

. تتقبل أي من الكالم اإل 
ً
 قاطعا

ً
 با�� وتقوم برفضھ رفضا

  الدراسة:مش�لة 

الفل ا�جتمع   �� اإل ظهرت  والتحديات  املشكالت  �عض  ا�جن��يسطي�ي  �التحرش  والتحرش    جتماعية  عام  �ش�ل 

إيجابية وأخرى  أل ا�جن��ي ع�� ا ن��نت �ش�ل خاص، و�ان ذلك ع�� دخول األن��نت �ش�ل واسع و��� استخدامھ بطر�قة 

سلبية. ومن السلبيات، �عرض �عض األفراد للتحرش ا�جن��ي �� منتديات ومواقع التواصل االجتما�� وخاصة املواقع ال�ي  

�ستغرام وغ��ها من الوسائل ال�ي  أخ��ا الفيس بوك واألإللك��و�ي، و تحتوي ع�� مجاالت للدردشة مثل: الياهو، وال��يد ا

من أهم أسباب انتشار التحرش ع�� األن��نت سواء �� هذا الزمن أو �� بدايات    وأصبح �عد ذلك  تختص بالتواصل االجتما��

 ظهور األن��نت.

 �� إشباع رغباتھ ا�جنسية نتيجة تفك��ه الدائم    
ً
قد �عت�� املتحرش هذه األعمال �� نوع من اإلثارة أل��ا �عد سببا

�� ا�جنس أو �سبب وجود خالفات ومشكالت ب�ن أفراد األسرة، فيتجهأحد أفراد األسرة إلرسال �عض الرسائل من خالل  

 أم أن�ى 
ً
ال �عرفهم وال�ي تحتوي ع�� صور وفيديوهات وعبارات إباحية تؤثر ع�� املتحرش    تلك ال��امج إ�� غ��ه سواء �ان ذكرا

 أو تقّبل هذه الرسائل والتعامل معها. 
ً
 بھ سواء خوفا

وقد �شعر الفتيات بأن املتحرش قام �سرقة صورهن ل��ديدهن إما باالستجابة معھ أو يتم �شر صورهن بطر�قة  

 لعدم األمان وقد يقل  أصدقا��م  حباط وا�خوف وال�آبة ويعيق تواصلهن مع  غ�� شرعية، فهذا يؤدي إ�� شعورهن باإل 
ً
نخوفا

وذلك   ،ميلهن إل�شاء صداقات جديدة، وقد الحظ الباحثون أن مجتمع الدراسة أزداد فيھ هذه املش�لة �� اآلونة األخ��ة

ن أفراد ا�جتمع الذين تم التحرش  من خالل إحصاءات جهاز الشرطة ا�خاص با�جرائم اإللك��ونية وأدت ك��ة البالغات م

جتما�� مما أدى إ�� ز�ادة ال��ك�� ع�� التوعية من خالل وسائل  من ا�جلوس ع�� وسائل التواصل اإل   ��م إ�� القلق والتوتر 

ذلك لم يحد من تف��ي مش�لھ التحرش ع�� وسائل التواصل االجتما��، وأدت هذه    إال أّن   ،االعالم واملدارس وا�جامعات

ة إ�� وجود حالة من ا�خوف ع�� األبناء من قبل األسرة و�تمثل ذلك �� املراقبة الدائمة لهم والتوصيات املستمرة  املش�ل

 من املرض النف��ي واإل 
ً
من الضرورة دراسة موضوع الدراسة    أنھ  جتما��، مما سبق وجد الباحثون لألبناء وخلق لد��م نوعا

: ما أهم اآلثار  اآل�ي  ياإلجابة عن التساؤل الرئي�� �� تكمن مش�لة الدراسة  للوقوف ع�� أهم اآلثار النفسية للمتحرش ��م.

اقع التواصل االجتما�� �� محافظة بيت �حم؟  و�تفرع منھ عدة �ساؤالت فرعية     النفسية جراء التحرش ا�جن��ي ع�� مو

 �اآل�ي: 

  �� محافظة بيت �حم؟  ما مدى ا�ع�اس استخدام مواقع التواصل االجتما�� �� انتشار ظاهرة التحرش 

   ما �� أهم ا�حلول ل�حد من ظاهرة التحرش ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� محافظة بيت �حم؟ 
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 الدراسة:أهداف 

  .التعرف ع�� مدى ا�ع�اس استخدام مواقع التواصل االجتما�� �� انتشار ظاهرة التحرش �� محافظة بيت �حم 

    .الكشف عن أهم ا�حلول ل�حد من ظاهرة التحرش ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� محافظة بيت �حم 

  :أهمية الدراسة 

ثار النفسية لل�حايا جراء التحرش ا�جن��ي ع�� مواقع التواصل  : تكمن أهمية الدراسة �و��ا تتناول اآلنظر�ةالاألهمية  

  اإل 
ً
الظاهرة وخصوصا هذه   �� تبحث  ال�ي  القليلة  الدراسات  من  ول�و��ا  حل أ جتما��،  لها  وجود  الصعب  من  ظاهرة    ��ا 

 وست�ون دراسة سابقة يتم وضعها �� املكتبات يرجع إل��ا الطلبة والباحثون واملهتمون بدراسة موضوع الدراسة.   

التواصل  تطبيقية:  الاألهمية   ا�جن��ي ع�� مواقع  ال�ي نتجت عن التحرش  ستقدم الدراسة �عض نتائج اآلثار النفسية 

ية �� كيفية التعامل مع ال�حايا وتفيد �� املساعدة ل�حد من  االجتما��، وسوف تقدم نتائج الدراسة اس��اتيجيات عمل

 انتشار هذه الظاهرة ب�ن أفراد ا�جتمع.

 مجاالت الدراسة

 2021/فر�ل داة الدراسة وتطبيقها �� شهر أأوتم بناء    2021تم جمع املادة النظر�ة بتار�خ �� شهر تموز/ا�جال الزما�ي:  

 .2021يلول أتم تحليل نتائج الدراسة �� شهر  كما 

 محافظة بيت �حم �� الضفة الغر�ية. ��  ق الدراسةيتم تطبا�جال امل�ا�ي: 

 تم تطبيق الدراسة ع�� عينة من املتحرش ��م �� محافظة بيت �حم.  ا�جال البشري:

 : مصط�حات الدراسة

:(
ً
، و  )Impact(  األثار(لغة

ً
 ). 5.ص، 2005،ثاره، وأثره أي ترك فيھ عالمة �عرف ��ا (الوسيط �أثرا

): األثار النفسية  
ً
الفرد الذي �عا�ي من أي اضطراب نف��ي �� السلوك قد يواجھ    )(Psychological Effects(اصطالحا

  �� باإلمشا�ل عديدة  الشعور  بي��ا  من  والقلحياتھ  اإل كتئاب  �� عالقاتھ  إ��  ق واإلجهاد ومشا�ل  بھ  جتماعية فقد يصل 

نتباه واإلدمان  يطرة ا�حزن ال�ي قد �سبب قصور اإل ضطراب املزاج وسإ تعلم ومما يؤدي إ�� معاناتھ �� االنتباه وصعو�ات ال

ومشا�ل نفسية أخرى قد تنقلھ من �خص سوي إ�� �خص مر�ض نف��ي وهنا يتدخل الطبيب النف��ي ملساعدة ال�خص  

 ). 2017ماء محمد، لتعديل سلوكھ ومحاولھ التخلص من املشا�ل ال�حية السلوكية من خالل جلسات عالجية (أس

:(
ً
(إجرائيا النفسية:  ع��    اآلثار  تؤثر  ال�ي  النفسية  األمراض  من  مجموعة  عنھ  ينتج  الفرد  حياة   �� اضطراب  حدوث 

 سلوكياتھ وعالقاتھ االجتماعية مع اآلخر�ن وحياتھ العائلية والعملية.

  :(
ً
مهينة وغ�� مرغو�ة ومنحطة ومالحظات  تقديم مفاتحات جنسية    )Sexual Harassment(التحرش ا�جن��ي: (لغة

، واملفعول متحرش بھ، تحرش بال�خص أي �عرض لھ ل��يجھ ويستفزه. (م�جم اللغة 
ً
تمي��ية، تحرش، يتحرش، تحرشا

 )2018العر�ية املعاصر، 

) :  التحرش ا�جن��ي
ً
: ممارسة تمي��ية تتضمن سلوك جن��ي غ�� مرغوب أو غ�� مرحب بھ يتسبب �� إحساس  (اصطالحا

 ). 2018لواقع عليھ با�خوف أو اإلذالل. (أحمد ضرغام، ا
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:(
ً
ائيا  أو   التحرش ا�جن��ي: (إجر

ً
استخدام مصط�حات، مالمسات، فيديوهات وصور ذات طا�ع جن��ي قد ي�ون جسديا

 �س��دف اإلناث. 
ً
 ودائما

ً
 الك��ونيا

اقع التواصل االجتما��:(  ) :مو
ً
منالشب�ات اإللك��ونية ال�ي �سمح ملش��ك ف��ا  منظومة  ��  )Social Media( اصطالحا

بإ�شاء حساب خاص بھ ومن ثم ر�طهمن خالل نظام اجتماعيإلك��و�ي مع أعضاء آخر�ن لد��م نفس االهتمامات والهوايات  

 ). 2013أو جمعهمع أصدقاء ا�جامعة أو الثانو�ة. (أحمد عصام، 

اقع التواصل ال ):إجتما��: ( � مو
ً
ائيا تطبيقات ا�حديثة ال�ي انتشرت �� اآلونة األخ��ة، وال�ي �ساعد  مجموعة من ال  جر

 األفراد ع�� التواصل فيما بي��م والتعرف ع�� أفراد من مختلف الدول ومشاركة أف�ارهم وثقافا��م. 

 :النظري والدراسات السابقة أوال: اإلطار 

االحتواء، نظر�ة الضبط االجتما��،  هناك العديد من النظر�ات ال�ي فسرت ظاهرة التحرش ا�جن��ي، وم��ا نظر�ة  

 نظر�ة الفرصة ونظر�ة الصراع. 

) االحتواء:  نظر�ة  الفردية  Containment Theoriesوم��ا  الضوابط  تنقصهم  املنحرف�ن  األحداث  أن  ريس  �عتقد   ،(

و�التا�� فإن سلوكهم املنحرف متوقع، وركز ع�� أهمية العوامل ا�خارجية مثل ضعف رقابة األهل    ،و�تمتعون بآنا ضعيفة 

ومعاي��   لقيم  الصغار  و�شّرب  ال�خصية  الضوابط  قوة  مثل  الداخلية  والعوامل  سوء  رفاق  لتأث��  األحداث  و�عرض 

 وذلك  ا�جتمع، كما أنھ يرى العالم ناي أن دور األسرة �إحدى مؤسسات التنشئة اال 
ً
جتماعية يت�خص �� إعداد الفرد قيميا

من خالل الضبط املباشر ووسائل الثواب والعقاب، والهدف هو خلق الضم�� أو اآلنا األع�� أي أن العالم يركز ع�� الضبط  

 �� منع السلوك املنحرف وا�جر�مة. (عايد الور��ات، 
ً
 ). 211: 2008الداخ�� وا�خار�� معا

حتواء الداخ�� الذي �ع�� ع�� قدرة الفرد ع��  وك اإلجرامي إ�� الضعف أو فشل اإل السل  حتواء ترجعنظر�ة اإل إن  

جتماعية ع�� أن  �� وهو قدرة ا�جماعة أو النظم اإل حتواء ا�خار واإل جتماعية، رغباتھ بطرق منافية للمعاي�� اإل  اإلمساك ��

ا  ع�� 
ً
 فعاال

ً
أثرا االجتماعية  اإل تجعل ملعاي��ها  ا�ألفراد وتظهر قوة  اإل حتواء  �� درجة مقاومتھ للضغوط  جتماعية.  خار�� 

 )  2012(مزوز بر�و، 

) االجتما��:  الضبط  نظر�ة   �� (ه�����ي)  االجتماعية    )Social Control Theoryطرح  بالروابط  تتعلق  صورة 

والرغبة �� التوافق    قوة تمثل املعاي�� والو��  لوك �عكس درجات مختلفة من األخالقيات، فقد ذهب إ�� أّن الّس   وأعتقد أّن 

جتماعية. (مشري ز�يدة، ولياس  سبب االنحراف إ�� ضعف الرابطة اإل تدفع األفراد نحو السلوك التقليدي التوافقي، وأرجع  

 ). 2017شرفة، 

ه  جتماعية فعدم توفر الوظيفة للفرد يقودن أن الوظيفة �سق تضبط ا�حياة اإل جتما�� متنطلق نظر�ة الضبط اإل 

الروا اإل إ�� تفكك  الوظائف �عد  بط  النظر�ة أن توف��  يز�د، وتؤكد هذه  السلوك اإلجرامي  جتماعية، وهذا يجعل روابط 

و�التا�� تقيدهم باألنظمة �� ا�جتمع وع�� العكس عدم توفر الوظائف وانتشار    األساس �� بناء ال��ابط االجتماعيلألفراد

 ) 2016(محمد عكة، وخالد هريش،  .البطالة ينتج عنھ مخالفات إجرامية كث��ة

) الصراع  القوة االستغاللية تتضمن  Conflict Theoryتب�ن نظر�ة  الناتجة عن ممارسة  االغ��ابية  ا�حالة  أن   (

السي فهم  مع�ى فقدان  فإن  الوقت،  بذات  ا�حر�ة  تقيد  ا�خضوع  ا��  تف��ي  ال�ي  القوة  فإن  لذلك  ا�خاضع�ن،  لدى  طرة 

 بفكرة السيطرة املستقلة ع�� الذات، وهو ما ينا�� االغ��اب، وقد أو�ح جيدنز بقولھ أن ت�ون  
ً
ماركس ل�حر�ة يلتصق كث��ا
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 وهكذا ال تج�� من قبل قوى داخلية  
ً
 �ع�ي أن ت�ون مستقال

ً
أو خارجية تقف وراء االختيار العقال�ي، فهذا يو�ح ملاذا  حرا

. (محمد ا�حورا�ي، 
ً
 إ�سانيا

ً
 ). 92، ص.2008�عت�� ا�حر�ة امتيازا

  عملية ل  خال  معهم  يتصارع  الذي   اآلخر  الطرف  ع��  والنصر  الهز�مة  إيقاع   األقوى   يحاول الفرد  األحيان   أغلب  ��

متعادل�ن  غ��  املتصارعان    �ان  إذا  وخاصة  االستسالم،  طر�ق  عن  الصراع  ان��اء  السهل  من  وقدي�ون   جتما��،اإل   التفاعل

  فينشأ  صراع،   وجود  �عدم  الشعور   إ��  ممايؤدي  التحقيق   صعبة  هز�متھ  أو  الطرف�ن  أحد  سيادة  فتصبح  متقار��ن   إذا�انا  أما

  مقبولة   السلوك  من  بأنماط  خالفا��ما  من  متعارضة  وأهداف  رغبات  لهم  أك��  أو  �خصان  ال�ستطيعا  عندم  الصراع

 ). 281ص.، 2009أو�قصر. (�عيم جعني�ي،   يطول  لوقت وأ املتبادل ألحيان   العدوان  خالل من الصراع فيحصل

ترتبط نظر�ة الصراع بالقوة والُسلطة، أل��م من املفاهيم األساسية لنظر�ة الصراع فالقوة �� القدرة ع�� تحقيق  

ح�ى مع وجود مقاومة، أما الُسلطة ف�ي �ع�ي إم�انية فرض األوامر ع�� اآلخر�ن و�خضاعهم    األهداف أو إشباع ا�حاجات 

 باألدوار االجتماعية، حيث أن أحد األفراد ي�ون بموقع  
ً
طة �عطي شرعية الستخدام القوة وتتصل دائما

ُ
لها، لذلك السل

 ). 195.ص، 2015 ا. (ذياب عيوش، مسيطر أو بموقع خاضع، ذلك من الطبي�� بروز أقلية تقود وأك��ية تتبعه

 ) Electronic Sexual Harassment( اإللك��و�يا�جن��ي  . التحرش 1.1

  )Defining Sexual Harassment(: التحرش ا�جن��ي . �عر�ف1.1.1

 فهو يمثل أفعال مرفوضة وغ�� متبادلة
ً
 وال ُيطلب وال ُيلقى تجاو�ا

ً
و�مكن    سلوك ذو نزعة جنسية ال ي�ون مستحبا

 من أش�ال  
ً
 أو مادة صور�ة خليعة، فهو ُ�غطي حقائق مختلفة وُ�مثل شكال

ً
 أو خطيا

ً
 أو كالميا

ً
أن ي�ون هذا التحرش جسديا

 دون رغب��ا ويشمل اللمس أو الكالم أو محادثات  
ً
العنف ال�ي ت��جم �� صور متنوعة، كما أنھ محاولة الستثارة األن�ى جنسيا

 ). 2013ت اإللك��ونية. (لقاط مصطفى، الهاتفية أو غرف ا�حادثا

 )Forms of Sexual Harassment( التحرش ا�جن��ي . أش�ال2.1.1

(مديحة عبادة وخالد أبو دوح،    :�عد التحرش ش�ل من أش�ال العنف ضد املرأة و�ظهر �عدة أش�ال م��ا ما ي��

2007 :( 

  .تلميحات لفظية مباشرة مثل النكت والدعابة 

  مباشرة وغ�� مباشرة بواسطة اإلشارات مثل النظرات، االبتسامات وحر�ات ذات إيماءات جنسية. تلميحات 

 .لالغتصاب 
ً
 اللمس الذي يتدرج من القرص واملالمسة وصوال

 )Defining Electronic Sexual Harassment(التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي:  . �عر�ف3.1.1

أو   التعليقات أو الصور  القيام بإرسال  وغ�� الئقة ع�� مواقع  فيديوهات غ�� مرغو�ة ومسيئة وغ�� أخالقية  هو 

اإل  املالتواصل  ا�جرائم  من  اإللك��و�ي  ا�جن��ي  التحرش  ويعت��  األ جتما��،  شبكة  ع��  تحدث  ال�ي  ع��  نعلوماتية  ��نت 

جتماعية �عود ع�� الفرد وا�جتمع  إإما    ،زعاج لل�حية و�ؤدي إ�� نتائججتما�� والذي �سبب اإل مختلف مواقع التواصل اإل 

 
ً
 متعلقة بال�حية نفسها �األمراض واالضطرابات النفسية، فهذا  نحالل ا�خلقي أو الفساد اإل  �اإل معا

ً
جتما��، و�ما نفسيا

النوع من التحرش يصنف ضمن التحرش الرمزي ألنھ ال يحدث �� ان��اك ل�جسد وتخفي فاعلھ. (خالد ممدوح ابراهيم،  

2009 :38 ( 
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 )Types of Electronic Sexual Harassment( التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي: . أنواع4.1.1

 ) 2015 يمان يوسف،إ�� عدة أنواع م��ا: ( إن��نت يندرج التحرش ا�جن��ي ع�� األ 

 ظ ب�لمات ذات طبيعة  التحرش اللفظي : يتمثل �� إرسال رسائل ف��ا �لمات خادشھ ل�حياء أو م�املات صوتية وتلفُّ

 جنسية أو وضع �عليقات ُمهينة ذات إيحاء جن��ي. 

  يتمثل �� إرسال صور وأفالم إباحية وطلب من ال�حية الكشف عن أجزاء من جسدها أو  التحرش البصري :

 قيام املتحرش بإرسال صور أو فيديو لھ وهو �� أوضاع مخلة باآلدب.

 :اء باملتحرش ع�� أرض الواقع �عد أن يتم اخ��اق  يتمثل �� إجبار ال�حية ع�� املوافقة ع�� اللق  التحرش باإلكراه

حسابا��ا ع�� مواقع التواصل االجتما�� ا�خاص ��ا وا�حصول ع�� صور خاصة ومعلومات �خصية عن ال�حية ومن ثم  

 قد ي�جأ إ�� ��ديدها. 

افع الت  . أسباب5.1.1 اقع التواصل اإل ودو  Causes and Motives of Sexual(  جتما��:حرش ا�جن��ي ع�� مو

Harassment Through Social Media ( 
اقع التواصل اإل   ) 2018(محمود عبد العليم سليمان (ا)،  جتما�� إ��: �عددت أسباب التحرش ع�� مو

   
ً
 لذلك �عد    : إّن النظر إ�� املرأة باعتبارها جسدا

ً
 من أبناء ا�جتمع العر�ي ينظرون إ�� املرأة باعتبارها جسدا

ً
كث��ا

 �� ظل تراجع القيم األصلية املرتبطة بضرورة حماية املرأة والدفاع ع��ا ضد أي اعتداء. 
ً
 طبيعيا

ً
 التحرش أمرا

  الرقابة األسر�ة لأل تقليص  العاطفي  القدرة ع�� اإلشباع  الو�� والتوجيھ وعدم  أو  : ونقص  باملنع  بناء وال��بية 

العقاب، وانتشار ثقافة االستعراض من خالل �شر الصور واملعلومات ال�خصية، فهذا يدفع األ�خاص لقضاء ساعات  

 طو�لھ ع�� مواقع التواصل االجتما��. 

  وقد  : ال�ي �ساعد ع�� ظهور متحرش�ن ألنھ ال يحتاج ا�جرأة مثل املتحرش ا�جن��ي الواق��سهولة إخفاء الهو�ة ،

 ك��و�ي.اإلجتما�� �سبب القناع  لكنھ يتغ�� ع�� مواقع التواصل اإل ي�ون املتحرش خجول �� ا�حقيقة 

  �الزواج �سبب  رمان ا�جن��يحا الزواج، وعدم مقدر��م ع��    رتفاع ت�اليف الزواج إ: وهو يرتبط �� تأخ�� سن 

حديث �� حالة االستجابة لهم، للوصول إ�� الهدف  فيتجھ تفك��ه بالتحرش ع�� مواقع التواصل االجتما�� والتعمق �� ا�

ك�� جرأة وع�� دراية بمواقع  أاملطلوب وهو إشباع الرغبات العاطفية وا�جنسية حيث ير�ط البعض التحرش بالشباب أل��م  

 ن��نت. األ 

   ��الو ونقص  ال�حيحة  غ��  اإل التنشئة  الكبت  ع��ا  يتش�ل  وال�ي  األبو�ة   جتما��:  السلطة  �سبب    واألسري 

فتت�ون بيئة خالية من الود فال يجد �عدها ال�خص سوى التحرش واملضايقات ال�ي يمكن ممارس��ا �سهولة ع�� مواقع  

 جتما�� وخاصة مع انتشار الصور املث��ة.  التواصل اإل 

 )Penal Code for Harassment(  لك��ونية):العقو�ات للتحرش (ا�جرائم اإل . قانون 6.1.1

عبارة عـن اإلجراءات اإلدار�ة ال�ي تتخذها سلطات الضبط اإلداري، بما ف��ـا جهاز الشرطة، �� منع    قانون الضبط اإلداري: 

وقوع ا�جرائم، والعمل ع�� تفـادي مخالفـة القوان�ن ا�خاصة، ا�حافظة ع�� النظام العام واألمن العام، وكفالـة الطمأنينة  

إ�� منع ا�جاالت، و��دف  �� �افة  للمواطن�ن  �� ا�حفاظ ع��    واألمن  ا�جر�مة من خالل تحقيق أغراضھ األساسية  وقوع 
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العامة.   واألخالق  واآلداب  العامة،  السكينة  العامة،  ال�حة  العام،  األمن   �� املتمثلة  ا�ختلفة،  �عناصره  العام  النظام 

 ) 2004(دعيس معن، 

القانون املطبق �� فلسط�ن أن �ل من أرسل عن طر 16ذكر باملادة رقم (  �ق الشبكة اإللك��ونية أو إحدى  ) من 

 إباحية ملن هم فوق الثامنة عشر دون رضاه،  
ً
وسائل تكنولوجيا املعلومات ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعماال

�عاقب با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تز�د ع�� سنت�ن، أو �غرامة ال تقل عن مائ�ي دينار أرد�ي وال تز�د ع�� ألف  

 ).  2018ر أرد�ي. (منظومة القضاء والتشريع �� فلسط�ن، دينا

:  . أنواع7.1.1
ً
 )2018(محمود عبد العليم سليمان (ب)، املتحرشون واملتحرش ��ن إلك��ونيا

 املتحرشون ينقسمون إ��: 

  ي ب�ن  خأ�خاص  بك��ة  اإللك��و�ي  التحرش  و�نتشر  �عرفو��م،  ال  بأ�خاص  فيتحرشون  اآلخر  مواجهة  شون 

 لھ. 
ً
 ال�خصيات املنغلقة ال�ي ال تتمتع با�حر�ات ألن املتحرش �� هذا النوع يجد �� أحاديث اإلن��نت متنفسا

    شمل األ�خاص الذين �سعدون بالنصب ع�� اآلخر�ن واستغفالهم، وهذا ال�خصيات غ�� سو�ة ولها دوافعها�

 ال�ي تتعلق بطبيع��ا.  

  �لمات ف��ا إيحاءات جنسية ع�� اإلن��نت وقد تزداد سعاد��م عندما  من �شعرون �سعادة جنسية �جرد تحد��م ب

 تقابل أحادي��م بالرفض أو اإلهانة. 

 املتحرش ��ن ينقسمن إ��:

    ستجيب فيھ ال�حية مباشرة �أ��ا تنتظر من يتحدث معها، وهذه ال�خصية تر�د عمل صداقات وهمية من�

 ل االجتما��. خالل العالم االف��ا��ي الذي يوفره مواقع التواص 

   ستجيب فيھ ال�حية �عد إ�حاح وتبدأ استجابا��ا �عبارات رفض ا�حديث مع من أمامها تحت شعار األخالق�  

 و��ون مدخل التحدث مع هذا النمط الكالم ا�جميل األخال�� والتأكيد ع�� عدم التجاوز �� أي أحاديث.

   ت بصفة دائمة مهما �انت درجة اإل�حاح. يضم �ل من تتصرف بطر�قة منطقية وسو�ة وترفض جميع ا�حاوال 

اقع2.1  جتما��التواصل اإل   . مو

اقع التواصل اإل  . �عر�ف1.2.1  ) Definition of Social Networking Sites(: جتما�� مو

تتم عملية اختيار   ثم  بناء ملفات �عر�ف �خصية، ومن  �� خدمة مقدمة ع�� شبكة اإلن��نت، و�سمح لألفراد 

االصدقاء لالش��اك �� االتصال، و�شكيل مجموعات ذات اهتمامات مش��كة، و�� حي��ا تتش�ل عالقات إلك��ونية متداخلة  

،  عبد ا�حكيم الصوا��(واآلراء  صور ومقاطع الفيديو والتعليقات  ب�ن األفراد وا�جماعات و�عد ذلك يتم تبادل املعلومات وال

2015 ( 

 �� االلك��و�ي  للتحرش  �أداة  �ستخدم  ال�ي  اقع   Social Media that are Used as a Tool for(:املو

Electronic Harassment ( 
الذي �ساعد ع�� ت�و�ن عالقات ب�ن املستخدم�ن    جتما�� هو أحد مواقع التواصل اإل   ):Facebook(الفيس بوك   .1

حيث �ساعد ع�� التبادل، سواء تبادل املعلومات أو نقاشات أو حوار ب�ن األفراد وقد يتجاوز التبادل ذلك إ�� مقاطع فيديو  

إم�انية التعليق، ورغم أن هذا �لھ يتم �� عالم اف��ا��ي، فهو موقع �ستخدمھ   األفراد  والصور، كما يمنح املستخدم�ن 
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 يمكن من خاللھ إضافة أصدقاء والتعرف عل��م �عد املوافقة ع�� طلب الصداقة وحي��ا يمكن إرسال إل��م والتواصل  
ً
مجانا

 ) 2017معهم. (عبد السالم األشهب، 

جتما�� �ستخدم ملشاركة صور وفيديوهات  هو أحد تطبيقات شب�ات التواصل اإل   ):Instagram(اال�ستجرام   .2

�ل �خص لديھ حساب ع�� اال�ستغرامعندما �شارك صورة أو فيديو    )،Twitter(  والتو���ھ الفيس بوك  من الهاتف، �شب

عليھ سوف تظهر الصورة أو الفيديو ع�� صفحتھ ال�خصية و�التا�� فإن أي �خص قام بمتا�عة حساب هذا ال�خص  

ُيم االجتما��  التواصل  وسائل  من  كغ��ه  وهو  الفيديو،  أو  الصورة  رؤ�ة  ومشاركة  يمكنھ  التفاعل  من  األ�خاص  ن 
ّ

ك

) ال�خصية.  وا�حادثات  والتعليقات  بالصور  اال�جاب  طر�ق  عن  والتواصل  غ��هم  مع   ,Elise Moreauمشاعرهم 

2020.( 
تطبيق الك��و�ي �عتمد ع�� مقاطع الفيديو القص��ة أو الصور وال�ي يمكن للمرسل    ):Snapchat(سناب شات   .3

لقطة   أخذ  للمستقبل  و�مكن  الفيديو  مقطع  أو  الصورة  عرض  خاللها  من  للمستقبل  يمكن  ال�ي  الزمنية  الف��ة  تحديد 

ذلك، كما انھ يمكن لألصدقاء ع��    للشاشة وحفظ الصورة ع�� جهازه، إال أنھ إذا قام ��ذا اإلجراء فسيتم إبالغ املرسل عن

 و�تم عرض  
ً
مليار    100هذا التطبيق تحديد موقعهم عن طر�ق ا�خر�طة التا�عة لھ، ويعت�� من أك�� وسائل التواصل انتشارا

 لألفراد. (نورا الهزا�ي ونوف السو�ل�ي، 
ً
 ). 2019فيديو يوميا

ا�ساب .4 املنصات)Whats App(  الو متعدد  فوري  تراسل  تطبيق  هو  إ��    :  إضافة  و�مكن  الذكية،  للهواتف 

 . (عمرو أحمد 2009الرسائل األساسية للمستخدم�ن، إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو وقد تأسس عام

 ،2017  ( 

 ) للتحرش  2015حسب دراسة طوالبية وماجن   وأك�� عرضة 
ً
االك�� استخداما الفيس بوك هو  أن موقع  ) فتب�ن 

ويستطيع أي �خص لديھ التطبيق بأرسال رسالة مضمو��ا إبا�� ل�خص ما، وهذا ما أتفق  االلك��و�ي �سبب أنھ عام،  

� املواقع االخرى ع�� التواصل  �إحرش اإللك��و�ي، باإلضافة  راسات عن التّ معھ من خالل قراءات الكث�� من املقاالت والّد 

�ستجرام يرى املتحرش بأن صور  األلوا�ساب وغ��هم، فمن خالل موقع  �ستجرام واجتما�� لها تأث�� بالتحرش مثل األاإل 

الوا�ساب   أما  ال�حية،  �عليق ع�� صور  أو  بإرسال رسالة  ثم يقوم  املكبوتة ومن  الغرائز  مث��ة فالتا�� تتحرك  ال�حايا 

هات مضمو��ا صور  في�ون التحرش من خالل ارسال رسالة نصية وصوتية مضمو��ا محادثات إباحية، أما الصور والفيديو 

إباحية أو مخلة باآلداب، أما أن ت�ون الصور والفيديوهات �خصية للمتحرش، أو من مواقع االن��نت االباحية، وقد يواجھ  

مستخدمي موقع الوا�ساب رسائل من أ�خاص من خارج البالد ال �عرفو��م في�ون املتحرش بالصدفة اختار الرقم لعمل  

 حايا ولصعو�ة الوصول لھ. �سلية بأك�� قدر ممكن من ال� 

اقع التواصل االجتما�� . إيجابيات2.2.1  The Pros and Cons of Using Social:(وسلبيات استخدام مو

Networking Sites( 
 : )2015نوف بن منيخر،السلبية: (تنوعت استخدامات مواقع التواصل االجتما�� االيجابية وم��ا  

حداث وا�حصول ع�� معلومات  ء واألقر�اء والتسلية ومتا�عة األ صدقاجتما�� مع األ عدت ع�� التواصل اإل سا  يجابية: .اإل 1 

فراد سواء �ان من نفس البلد او من خارجها فتش�لت الصداقات ب�ن الشعوب  فالم وصور، وعززت تقارب األ أومشاهدة  
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آلخر وتبادل اآلراء واملعلومات، وقللت ت�لفة االتصال  نفتاح ع�� ام ومجتمعا��م، مما نتج عن ذلك اإل ع�� اختالف ثقافا��

 التفاع��، وساهمت �� �شكيل رأي عام تجاه قضايا �عض ا�جتمعات ومشكالتھ.

فراد ع�� ممارسة سلوكيات ال يمكن ممارس��ا بالعلن أمام الناس، ألن مستخدم��ا �ستخدمو��ا �� األ ساعدت   السلبية:.2

مست  اكتشاف  يصعب  مجهولة  االنماط  أجواء  �عض  وظهور  وجنسية،  �خصية  عالقات   �� الدخول  وساعدت  خدمها 

السلبية مثل: االحتيال االلك��و�ي، التطرف الفكري والدي�ي، اإلباحة والدعارة، ال��و�ج للمخدرات والتحرش واملضايقات  

 ع�� ا�حوارات والدردشة.   

سالح ذو حدين في�ون م��ا ما هو إيجا�ي وم��ا ما هو سل�ي، من الناحية اإليجابية    جتما��مواقع التواصل اإل   تب�ن أّن 

ساعد األفراد ع�� ت�و�ن صداقات مع األخر�ن و�عز�ز ثق��م بنفسهم ويعطي حر�ة األفراد بالتعب�� عن رأ��م كما تطورت  

  قاطع من املسلسالت كنوع من التسلية وسائل التواصل االجتما�� مثل الفيس بوك واال�ستجرام �� تقديم عرض أفالم وم

لكن ال نن��ى تأث��هم السل�ي ع�� �خصية األفراد ألن مواقع التواصل االجتما�� وفرت لد��م حياة حاصة من صداقات  

االلك��ونية   الصداقات  ع��  واعتمادهم  واالخر�ن  عائال��م  مع  عالقا��م  قطع  إ��  أدت  واملسلسالت  اللعاب  مثل  و�سا�� 

ا عزلت االفراد وأثرت ع�� حيا��م االجتماعية والتعليمية، وساعدت ع�� ظهور مجموعة من املشا�ل ال�ي  فقط، كما أ��

أصبح من الظواهر العاملية ال�ي �عا�ي م��ا املستخدم�ن مثل املضايقات واالب��از والتحرش االلك��و�ي و�عطيل ا�حسابات  

 واخ��اقها فهذا ادى إ�� نفور مستخدم��ا م��ا.  

التح  اآلثار .  3.21 ل�حايا  اإل النفسية  التواصل  اقع  مو ع��  ا�جن��ي   The Psychological:(تما��جرش 

Effects of Victims of Sexual Harassment Through Social Media ( 
 يتعرضون ألش�ال متشا��ة من   ّن أالتحرش ا�جن��ي ع�� اإلن��نت ال ينحصر بالنساء والفتيات، إذ   ّن إ

ً
الرجال أيضا

جتما�� أو  د باإليذاء ع�� مواقع التواصل اإل التحرش ا�جن��ي. قد يختلف نوع التحرش بالرجال، إذ أ��م أك�� عرضة لل��دي

 واملتحرش ذكر    ، ع جديد من �حايا التحرش)، وظهر نو 2017القتل من النساء، (رو�� املصري،  
ً
حيث ي�ون ال�حية ذكرا

لكن املؤسسات االجتماعية ومراكز الشرطة ال �عت�� هذه ظاهرة �سبب عدم وجود إحصاءات لعدد املتحرش ��م، و�رفض  

 من الوصم ا�جتم��. (
ً
 �حساسية القضية وخوفا

ً
عالء رضوان،  الذ�ور اإلفصاح عن �عرضهم لهذا النوع من التحرش نظرا

2020  .( 

 Defining the Psychological Effects of Victims)(  ثار النفسية لل�حايا:اآل.1

  ال�ي تتعرض لها �حايا التحرش اإل  �� اآلثار
ً
لك��و�ي و�� ليست آثار وقتية ترتبط با�حدث فقط إنما تمتد أحيانا

��ا تخلصت م��ا لكن تبقى را�خة �� نفسها إذ لم تتعا�� من هذه الصدمة وتتمثل هذه  ألسنوات، قد �عتقد ف��ا ال�حية  

العودة   صعو�ة   �� النوم  إاآلثار  أثناء  و�وابيس  واألرق  اليومية  ا�حياتية  املمارسات  والعزلة  ونو�ا��  م��رة  غ��  غضب  ت 

 )  2016جتماعية وا�خوف من إقامة صداقات جديدة. (ألفت عالم،  اإل 

اقع التواصل االجتما��اآل.2  ثار النفسية ل�حايا التحرش ا�جن��ي ع�� مو

 ل�خصية املتحرش بھ،  إّن  
ً
فتتفاوت    التحرش اإللك��و�ي ي��ك أثره النف��ي ع�� ال�حايا وتختلف درجة تأث��ه تبعا

إ��   تنظر  ال�ي  امل��نة  ال�خصية، فصاحبة ال�خصية  اإللك��و�ي حسب  التحرش  ��ا عملية  ال�ي تتسبب  النفسية  اآلثار 

 
ً
نفسيا عل��ا  يؤثر  أن  يمكن  ال  سلوك شاذ  أنھ  ع��  هنا    التحرش  التحرش  أثر  يقتصر  وكب��ة  بنفسها قو�ة  ثق��ا  ع��  ألن 
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ستياء مما حدث والشعور فقط �عدم الرضا عن ما �عرض لھ و�التا�� بإم�ا��ا أن تقوم بحذف اإلساءة ومن قام ��ا، لكن  اإل 

و�شعرها بأ��ا    وتقلقها  �� ا�جانب اآلخر هناك من ال تتمتع ��خصية قو�ة بل �خصية مضطر�ة ف��زها مثل هذه اإلساءة

�عرضت لإلهانة واألذى النف��ي وتنتا��ا حالة من األلم وقد تتعامل مع ما �عرض لھ بخوف أو برد عدوا�ي ع�� من أساء  

 وقد يصل األمر  
ً
إل��ا، و�ش�ل عام فإن �حايا التحرش ا�جن��ي وخاصة من يتعرض للتحرش بدرجة كب��ة يضطرب نفسيا

مثل هؤالء هم أنفسهم من يتعرضون لغ��هم بنفس ما �عرضوا لھ وم��م من يفقدون ثق��م  إ�� الضرر العق�� وغالبا ما ي�ون  

 ). 2014(فاتن عبدو،  .و�التا�� تمر حيا��م بأنواع متعددة من الفشل �� مجاالت حياتية كث��ة ، بأنفسهم

اقع التواصل اإل جتماعية ل�حايا التاالثار اإل .3  The Social Implications(: جتما��حرش ا�جن��ي ع�� مو

of Victims of Sexual Harassment Through Social Media( ،الفت عالم)2016( 

  ممارسة الطقوس ا�حياتية اليومية. إتتمثل �� صعو�ة العودة �� 

   السرقة والكذب    :سلوكية ليست موجودة �� سلوك ال�حية من قبل مثل  نحرافاتإ سيطرة أف�ار انتحار�ة، وظهور

 واإلهمال �� املظهر ا�خار�� وقد يصل إ�� اإلهمال �� النظافة ال�خصية.

   وصعو�ة التواصل مع األصدقاء املقر��ن والشعور بال�جز وا�خوف من إقامة صداقات جديدة والدخول �� العزلة

 االجتماعية. 

  جتماعية املعتادة نتيجة االحساس با�خزي والعار من �ون ال�حية ان�ى.  افتقار املهارات اال 

 .الضعف وا�خنوع والطاعة والسيطرة من ا�جنس االخر 

   .العدوان السل�ي ع�� نفس ال�حية وع�� ا�حيط�ن ��ا، و�متد أحيانا ع�� ا�جتمع 

 

للتحرش    . مراحل4.2.1 النف��ي   Stages of Psychological Impact of Electronic(:  لك��و�ي اإلالتأث�� 

Harassment(   ،ندى سامي)2020 ( 

، تصاب الفتيات بصدمة نتيجة  مرحلة الصدمة  .1
ً
 أو الك��ونيا

ً
 أو جسديا

ً
: يرتبط بفعل التحرش سواء �ان لفظيا

 يرتبط هذا الشعور با�خوف والرعب وال�جز وشعورهم بال�جز لكن ال
ً
فتيات اللوا�ي �ستطعن  عدم توقعهم الفعل غالبا

%) ممن �عرض  80مواجهة التحرش والدفاع عن أنفسهم فال تمر ��ذه املرحلة وذكرت منظمة األمم املتحدة للمرأة أن (

 للتحرش ال يف�حن عن األمر وال �ستطعن أخذ أي إجراء ضد املعتدي.

ة �عد وقوع صدمة التحرش، تدخل  : �ع�� املرأة عن املشاعر ا�ختلطة واملتعاقبمرحلة اضطراب ما �عد الصدمة  .2

القدرة ع�� الدفاع عن النفس، وقد   الذات �سبب عدم  بمرحلة �س�ى "اضطراب ما �عد الصدمة" و�شعر بالقهر ولوم 

�شعر �عدم الثقة بالنفس وتصاب ببعض األعراض النفسية البدنية مثل: التوتر، اضطراب الشهية، العزلة االجتماعية،  

�حية إ�� أخرى؛ فقد �ستطيع إحداهن تجاوزها �عد أيام أو أسابيع بينما �ستغرق �عضهن عدة  وتختلف هذه املرحلة من  

 شهور و�رجع ذلك إ�� طبيعة ال�خصية.

: و�� هذه الف��ة �س��جع الفتاة املوقف بمجرد ا�حديث عنھ أو بمرورها بتجر�ة مشا��ة أو عندما  مرحلة الذكر�ات  .3

 قد تمر الفتاة بنفس املشاعر ال�ي مرت ��ا وقت وقوع ا�حادثة.  تتعرض فتاة أخرى لنفس املوقف؛ وهكذا 
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عوامل5.2.1 االجتما��:  .  التواصل  اقع  مو ع��  ا�جن��ي  التحرش   Factors to Avoid Sexual(  لتجنب 

Harassment on Social Media( 
املتحرش، سواء �انت رسالة  لك��و�ي االحتفاظ بن�خة من رسائل  اللوا�ي �عرضن للتحرش ا�جن��ي اإل  ع�� الفتيات

جتما�� من خالل عمل لقطة الشاشة وحفظها كما أن هناك برامج  ي أو �عليق ع�� مواقع التواصل اإل أو رسالة بر�د إلك��و�

مخصصة يتيح ��جيل �ل ��يء ع�� ا�حادثة ع�� ش�ل فيديو الن قد يرسل املتحرش ��جيالت صوتيھ أو فيديو أو فتح  

ة. كما يتيح مواقع التواصل االجتما�� لل�حايا ارسال رسالة بالغ للمسؤول عن املواقع ليتم اتخاذ  م�املة فيديو مع الفتا

اإلجراءات الالزمة، إذا واجهت الفتيات ��ديد باألذى من املتحرش يجب ابالغ الشرطة �� قسم ا�جرائم االلك��ونية، ثم يجب  

 ) 2015جتما��. (هناء الرم��، عمل "بلوك" و�غالق منافذ االتصال ع�� مواقع التواصل اال 

 أساليب الضبط االجتما�� .1

اإل  الوسائل    جتما��إن صور الضبط  تأث�� مختلف ع�� السلوك االجتما�� م��ا  متعددة و�ل من هذه الصور لھ 

جتما�� وتقسم  والعادات، وسائل تدعيم النظام اإل الضرور�ة إليجاد النظام االجتما�� و�شمل: القيم واملعاي�� واألعراف  

اإل  النظم  واملدرسةإ��  �األسرة والدين  والتكنولو اإلو جتماعية:  والعلوم  األ قتصاد  اإل جيا،  والطبقة  بنية  �ا�جنس  جتماعية 

 . )2020وا�جماعة األولية والثانو�ة. (صا�حة السفاي�ي، 

 The Role of the Family in Reducing the Phenomenon of(رة �� ا�حد من الظاهرة التحرش:  سدور األ .2

Harassment ( 
 أل 

ً
 ال �ستطيع األب أو األ اإل عمار األبناء حيث �عد أن ي�ون  يصعب سيطرة ومراقبة األهل ألبنا��م نظرا

ً
م فتح  بن بالغا

�ادة الهاتف ومراقبة ما يتم استقبالھ و�رسالھ �سبب خصوصية الفرد، لكن هناك مؤثرات لها الدور األك�� �� ا�حد أو �� الزّ 

من ظهور ا�جرائم م��ا: النشأة العائلية والدرجة العلمية" ل��سيخ قيم أخالقية �ساعد �� عدم انحراف ابنا��م عن السلوك  

السوي"، واملوروث الثقا�� الدي�ي أي ضعف الثقافة الدينية وضعف الوازع الدي�ي الذي ينص ع�� عدم املساس بكرامة  

ال�ي تظهر داخل األسرة. �عد االطالع ع�� مقاالت ودراسات سابقة تب�ن أن دور األهل    ومشاعر اآلخر�ن، وغ��ها من املؤثرات

�� مراقبة أبنا��م يقتصر ع�� ف��ة الطفولة لألبناء فقط، لكن �� �عض االحيان �� مرحلة الطفولة تضعف املراقبة العائلية  

وصل إ�� الفعل االجرامي؛ وذلك الن االسرة ال�ي �سودها  نتيجة االوضاع االسر�ة املتوترة ال�ي تؤدي نحو السلوك االنحرا�� لل

التوتر والعصبية وعدم التوافق ب�ن الوالدين أو التفكك األسري نتيجة "الوفاة، الطالق، ال�جر" تؤدي إ�� خلق السلوك  

تحت   طفل  هو  ا�جن��ي  املتحرش  ي�ون  فقد  ا�جن��ي،  التحرش  م��ا  أمور  عدة  إ��  يتدرج  والذي  للمجتمع  السن  املضاد 

 القانو�ي لكن ال�حية قد ت�ون بالغة وطالبة جامعية 

 The Role of the Security Services in Reducing the( :منية �� ا�حد من ظاهرة التحرشجهزة األ دور األ .3

Phenomenon of Harassment( 
التحرش ا�جن��ي مع السماح بطرق  لك��ونية إ�� إ�شاء وحدات خاصة �� �ل جامعة مل�افحة  �س�� وحدة ا�جرائم اإل

إ�� تأهيل    أنھ  باإلضافة  ،التبليغ، ابتداًء من الفاكس وان��اًء بالرسائل اإللك��ونية يجب ��جيع �حايا التحرش الذهاب 

دورها   االعالم  وسائل  تؤدي  بأن  االمنية  األجهزة  تطالب  كما  باملستقبل،  سلبية  آثار  التعرض ألي  تجنب  أجل  من  نف��ي 
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م�افحة التحرش ا�جن��ي وأن تتجنب التغطيات اإلعالمية الصورة الذهنية ال�ي تلقي اللوم ع�� ال�حية �سبب  التوعوي ��  

 . )2020مظهرها أو ملبسها. (ها�ي زايد،  

�ح  بيت  محافظة  شرطة  ا�جرائمبينت  "موضوع  حول  ندوة  فلسط�ن  ك��ونياإل  مخالل  جامعة   �� عقدت  ة"وال�ي 

ستخدام  قلة الو�� لدى شرائح كب��ة من ا�جتمع من ا�خاطر امل��تبة ع�� ا  ّن أ  ،2016-12-06هلية �� بيت �حم بتار�خ  األ 

�� عقد العديد من حمالت التوعية �� املدارس وا�جامعات واملؤسسات  إجهزة االمنية والشرطة  الشبكة العنكبوتية دفع األ 

رائم مهم��ا التحقيق با�جرائم  مع هذا النوع من ا�ج   واالعالن عن وجود وحدة متخصصة �� النيابة العامة والشرطة للتعامل

الوحدة  اإل  �� التحقيق  قسم   �� وتزو�دها  وتحليلها  وتوثيقها  الرقمة  األدلة  واس��جاع  التكنولوجيا   �� واملرتبطة  لك��ونية 

    وتقديم املساعدة الفنية إلدارة املباحث العامة وافرع املباحث �� ا�حافظات و�دارات ومدير�ات الشرطة 
ً
ا�ختلفة، مو�حا

 �� ز�ادة عدد الش�اوي ل�جرائم االلك��ونية وال�ي تتمثل �� ال��ديد واالب��از والتشه��
ً
 م�حوظا

ً
وانتحال      أن هنالك ازديادا

خرى 
ُ
مور مختلفة أ

ُ
 .ال�خصية والنصب واالحتيال وال��و�ر وأ

 The Role of the Tribal Judiciary in Reducing(دور القضاء العشائري �� ا�حد من ظاهرة التحرش:  .4

the Phenomenon of Harassment( 
ا 2020تب�ن �� دارسة محمد عكة وكفاح مناصرة ( جتماعية والقضايا  إل ) أن القضاء العشائري يتا�عون القضايا 

 ع�� مرتكب ا
ً
 وقاسيا

ً
�جر�مة؛ ألن القضاء  ا�جنسية �ش�ى أنواعها، في�ون ا�حكم �� مثل هذه ا�جرائم �عض األحيان صارما

سنة    15ا�جرم وعائلتھ من البلدة ملدة    دينار وترحيلألف    100العشائري يرغم أهل املتحرش بدفع مبالغ مالية تصل إ��

 ألنھ هو الرادع االجتما�� و�فوق ع�� الرادع  
ً
 صارمة

ً
كنوع من العقاب، و�ذلك يت�ح أن ا�جتمع العشائري يصدر أح�اما

 القانو�ي �� فلسط�ن. 

العشائري   ا�حكم  الدولة، كما أن   �� املتبع  العقو�ات  الفلسطي�ي هو أقوى من قانون  العشائري  أن ا�حكم  تب�ن 

    ، جتماعية ال�ي تظهر �� ا�جتمع و�عمل ع�� التأث�� فيھاإل يتدخل بجميع املشا�ل 
ً
مثل القتل واالغتصاب واملنازعات واخ��ا

اتنا وانتشرت ف��ا فإصدار ا�حكم العشائري بأي ظاهرة �� ا�جتمع ت�ون  حي  ��ونية ال�ي دخلت إ��التدخل بمشا�ل االلك

رادعة أك�� من قانون الدولة الن قانون الدولة �عاقب ا�جا�ي فقط أما ا�حكم العشائري في�ون ا�حكم ع�� ا�جا�ي وعائلتھ  

ال  "السيئة �عم وا�حسنة تخص" في�ون ا�حكم  �� دراسة عكة ومناصرة فإن  ما تم ذكره  لغ��ه لعدم مثل  شعائري ع��ة 

 محاولة التحرش باآلخر�ن.  

 السابقة   . الدراسات3.1

 ) مناصرة  وكفاح  عكة  محمد  اإل )،  2020دراسة  "العوامل  ا�جرائم  �عنوان:  مرتك�ي  لدى  والنفسية  جتماعية 

 
ّ
ت الدراسة  الغر�ية"، هدفمنية �� جنوب الضفة جهة نظر ا�ختص�ن لدى األجهزة األ ا�ع ا�جن��ي من و اإللك��ونية ذات الط

 والنفسية لدى مرتك�ي ا�جرائم اإل جتماعية للتعرف ا�� العوامل اإل 
ّ
ا�ع ا�جن��ي من وجهة نظر ا�ختص�ن  لك��ونية ذات الط

وتم   ا�حالة،  أسلوب دراسة  التحلي��  الوصفي  باملن�ج  الباحثان  استعان  الغر�ية،  الضفة  �� جنوب  االمنية  االجهزة  لدى 

) مفردة. 20قابلة املتعمقة �� جمع البيانات من امليدان، وطبقت األداة ع�� عينة قصدية حيث بلغت (استخدام أداة امل

 : �� أهم النتائج اآلتيةإوخلصت الدراسة  
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   الزوج أو الرقابة من قبل مرتك�ي ا�جرائم، وغياب االهتمام سواء من  الرقابة ع�� األبناء والشعور �عدم  غياب 

ا�خدرات، وقلة فرص العمل، والوضع االقتصادي ال��يء، والبطالة، واإلدمان االلك��و�ي،   الزوجة تجاه اآلخر، و�عاطي 

 وضعف الوازع االخال�� والدي�ي، يجعل ا�جرم يقوم بأعمال منافية لألخالق االجتماعية.  

  .إن مرتكب ا�جر�مة ا�جنسية لديھ، هوس باألمور ا�جنسية، سواء أ�ان ا�جرم ذكر أو أن�ى 

 ا�ع�اس مثل  أهم  ا�جا�ي  وعائلة  ال�حية،  وعائلة  ال�حية،  تمس  ال�ي  النف��ي  الصعيد  ع��  ا�جرائم  هذه  ات 

ا�خوف،   اإلالتوتر،  اإل القلق،  الصعيد  وع��  كحدوثكتئاب،  االجتماعية    جتما��  والوصمة  والعزلة  واالنفصال  الطالق 

 وتتأثر العائالت ع�� الصعيد االقتصادي �ش�ل م�حوظ. 

   املطّبقة �� ا�حاكم غ�� رادعة ل�ل من �سول لھ نفسھ ارت�اب �� مثل هذه ا�جرائم، وخاصة �� ظل  إن العقو�ة

لك��ونية  ودور كب�� �� ا�حد من ا�جر�مة اإلجتما�� لھ تأث��  رائم اإللك��ونية، وأن الرادع اإل غياب ا�حاكم ا�ختصة با�ج

 
ّ
 ا�ع ا�جن��ي. ذات الط

مغفروه  وف��جن  املقدم  فق��ول  )،  Faqihul Moqoddam and Virgin Maghfiroh, 2019(   دراسة 

الت  اإل �عنوان" ديناميات  التواصل  ا�جن��ي ع�� وسائل  ا�جن��ي  حرش  التحرش  أش�ال  الدراسة تحليل  جتما��"، هدفت 

جتما��، استخدم الباحثان املن�ج الوصفي، واستخدم الباحثان  حرش ا�جن��ي ع�� وسائل التواصل اإل وتحديد عوامل الت

 من  415(مقدارها  وطبقت الدراسة ع�� عينة  ،  جتما��عليقات مستخدمي مواقع التواصل اإل البيانات مراقبة �  �جمع
ً
) فردا

 . وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: مستخدمي مواقع التواصل االجتما��

 التحرش ا�جن��ي ع�� مواقع التواصل االجتما�� يحدث �ش�ل مباشر أو �ش�ل غ�� مباشر . 

   خالل  من من  األنظار  لفت  ع��  �عمل  املتحرش  أن  االجتما��  التواصل  مواقع  ع��  ا�جن��ي  التحرش  عوامل 

 حسابات وهمية. 

  .معظم األحيان ال�حية ت�ون سبب �� جذب املتحرش عن طر�ق الصور والتعليقات ال�ي تنشر ع�� حسابا��ن �� 

: "التحرش ا�جن��ي ع�� وسائل التواصل  �عنوان  ،(Fayka Nova et al, 2019)دراسة فايقة نوفا و(آخرون)  

االجتما�� ا�جهول �� بنغالدش، هدفت الدراسة إظهار انتشار التحرش ا�جن��ي ع�� نطاق واسع ع�� الشب�ات االجتماعية  

ا�جهولة �� بنغالدش والعالقة ب�ن الثقافة ا�جتمعية واملضايقة ا�جهولة وقلة الدعم لل�حايا، استخدم الباحثون املن�ج  

لوصفي، واستعان الباحثون بأداة املقابالت �جمع املعلومات من امليدان، واستخدم الباحثون عينة الكرة الث�جية حيث  ا

.  291(العينة بلغ حجم  
ً
 وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: ) مشار�ا

 انت من خالل مواقع التواصل االجتما�� حيث �انت مضايقات ج� 
ً
 نسية.املضايقات األك�� انتشارا

   معظم مستخدمي مواقع التواصل االجتما�� �شت��ون باملتحرش ع�� إنھ �خص �عرفونھ مما �سبب الكث�� من

 ا�خوف والقلق.  

   عض املشارك�ن �سعون للدعم االجتما�� للتعامل مع التحرش وخاصة �سبب األعراف والثقافة والتح�� ضد�

 املرأة.  

 ا وعدم  بالصمت  املشارك�ن  من  مجموعة  التواصل  ال��ام  مواقع  استخدام  عن  وتوقفهم  التحرش  عن  إلبالغ 

 االجتما��. 
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 ) ال��اشدية  سليمان  حفيظة  دراسة  ) 2019دراسة  و��  عمان"،   �� اإللك��ونية  وا�جرائم  "الفيسبوك  �عنوان:   ،

و�يانات   اإللك��ونية  ا�جرائم  ب�ن  العالقة  توضيح  الدراسة  هدفت  والتكنولوجيا،  املعلومات  دراسات  مجلة   �� منشورة 

الباحثة املن�ج  املستخدم�ن �� الفيسبوك �� ضوء اإلحصائيات وأراء �عض ا�خ��اء �� مجال أمن املعلومات، استخدمت  

) مع  املقابلة  واستخدمت  اإللك��ونية،  با�جرائم  املتعلقة  االحصائيات  لتحليل  ومن  30النو��  املعلومات  أمن   ��  
ً
خب��ا  (

 وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: �ستخدمون الفيسبوك بانتظام. 

 70 واال اإللك��ونية  ا�جرائم  ب�ن  عالقة  هناك  أن  �عتقدون  املشارك�ن  من  ال�خصية  %  املعلومات  من  ستفادة 

 ملستخدمي الفيس بوك. 

 66.من املشارك�ن �عتقدون بأن هناك قلق من قبل املستخدم�ن إزاء خصوصيا��م �� الفيس بوك % 

   من املشارك�ن بأن مستخدمي الفيس بوك يقومون بتعي�ن إعدادات ا�خصوصية �حسابا��م �� موقع  33يرى %

 الفيس بوك. 

، �عنوان:" التحرش ا�جن��ي ع�� اإلن��نت: م�ح  (Ahmed Arafa et al, 2018)خرون)  دراسة أحمد عرفة و(آ 

مقط�� ع�� طالبات ا�جامعات �� صعيد مصر، هدفت الدراسة تحقيق �� معدالت التعرض للتحرش ا�جن��ي ع�� االن��نت  

الوصفي، واستعان الباحثون    ب�ن الطالبات �� جامعة ب�ي سو�ف واستكشاف العوامل املرتبطة، استخدم الباحثون املن�ج

) من الطالبات.  2350أداة االستبيان �جمع البيانات من امليدان، وتم االستعانةالعينة العشوائية حيث بلغ حجم العينة (

 وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: 

  ع�� اإلن��نت.  ٪ من جميع الطالبات اللوا�ي شملهن االستطالع أفدن بتعرضهن للتحرش ا�جن��ي80ما يقرب من 

   مناطق حضر�ة  �� يقيمَن  اللوا�ي  مرة وخاصة  أك�� من  اإلن��نت  ع��  ا�جن��ي  للتحرش  ال�حايا  معظم  �عرض 

 و�قضون ساعات طو�لة باستخدام اإلن��نت.

 الطالبات رد  (  �ان  الغضب  هو  للمضايقة  �عرٌضن  (65اللوا�ي  وا�خوف   (٪20.1 ) والكراهية  وا�حزن  ٪18.5)   (٪

 ادث التحرش. ٪) تجاه حو 18.4(

و  عليان  ( دراسةحمد  طھ  االجتما��  "  �عنوان:  )،2016فداء  والتواصل  اإلن��نت  مواقع  ع��  اإللك��و�ي  التحرش 

،هدفت الدراسة التعرف ع�� مدى استخدام شبكة االن��نت عند مجتمع النساء  "دراسة ع�� عينة من النساء املقدسيات

االن��نت والتواصل االجتما�� �� ا�جتمع املقد��ي ومستوى و�� النساء  املقدسات ومدى انتشار ظاهرة التحرش ع�� مواقع  

بمفهوم التحرش اإللك��و�ي، استخدم الباحثان املن�ج الوصفي، وتم استخدام أداة االستبانة �جمع البيانات وا�جموعة  

. خلصت الدراسة إ��  شر) من النساء فوق سن الثامنة ع100البؤر�ة، وطبقت ع�� عينة عشوائية حيث بلغ حجم العينة (

 أهم النتائج اآلتية: 

   عرضن� أ��ن  أقررن  اللوا�ي  املبحوثات  �سبة  بلغت  حيث  االن��نت)  (ع��  اإللك��و�ي  للتحرش  الواسع  االنتشار 

% من املبحوثات أشرن إ�� أنھ  53% و�� �سبة عالية و50للتحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي أو �عرفن �ساء �عرضن لھ �سبة  

 كب�� االنتشار. 

   أشرن إ�� وع��ن املتوسط بھ48% من املبحوثات أن وع��ن ضعيف بمفهوم التحرش اإللك��و�ي، و41أشرن %  

 % أشرن إ�� أن وع��ن حول التحرش ع�� اإلن��نت مرتفع.11وأن 
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   األغلبية أن  فلوحظ  البؤر�ة  ومعرفة    16ومجموعة  إدراك  وع��  االلك��و�ي  التحرش  بمفهوم  و��  لد��ن  امرأة 

 بأش�ال التحرش.  

، �عنوان:" استكشاف املضايقات اإللك��ونية  (Slone Winkelman et al., 2015)دراسة سلون و�ن�لمان و(آخرون) 

ما��، هدفت الدراسة فحص تجارب النساء �� الواليات املتحدة مع  ب�ن النساء الذين �ستخدمون وسائل التواصل االجت

واستعان   الوصفي،  املن�ج  الباحثون  أستخدم  مجهول،  إلك��و�ي  م�ح  طر�ق  عن  اإلن��نت  ع��  التحرش  اتجاه  املواقف 

) امرأة  293نة (الباحثون بأداة االستبيان �جمع البيانات من امليدان، وتم استخدام العينة العشوائية حيث بلغ حجم العي

 وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: ،  بالغة

  رسالة غ�� مرغوب ف��ا تحتوي ع�� رسائل جنسية أو إغواء جن��ي. 20تلقى ما يقارب 
ً
 وتكرارا

ً
 % مرارا

  ش�ل متكرر رسائل إباحية من �خص ال �عرفونھ.10تم استالم أك�� من� % 

   أش�ال املضايقات ا�جنسية اإللك��ونية وشعروا بالقلق. أك�� من ثلث األفراد عانوا من 

  .وخمس األفراد الحظوا �غ��ات �� نومهم وأ�لهم باإلضافة إ�� شعورهم بال�جز �سبب التحرش 

دراسة ميدانية لعينة من  -�عنوان: "التحرش ا�جن��ي ع�� االن��نت  )،2015دراسة طوالبية وئام وماجن أسماء ( 

ي �عرضن للتحرش ا�جن��ي ع�� مواقع التواصل االجتما�� بثانو�ة األم�� عبد القادر "الفيس بوك  الفتيات املراهقات اللوا�

، هدفت الدراسة للكشف عن أسباب التحرش ا�جن��ي ع�� االن��نت من خالل دراسة عينة من الفتيات  
ً
والتو��� نموذجا

  ستبيان �أداة �جمع البيانات اإل ، واستخدام  ن��نت، تم استخدام املن�ج الوصفيوا�ي �عرضن للتحرش ا�جن��ي ع�� األ الل

 من اإلناث. 50وطبقت العينة القصدية حيث بلغ حجم العينة (
ً
 وخلصت الدراسة إ�� أهم النتائج اآلتية: ) فردا

   لغياب الرقابة األسر�ة للفتاة عالقة �� وقوعها �حية تحرش جن��ي ع�� االن��نت ع�� مختلف املواقع االجتماعية

 تزورها وع�� األ�خاص الذين تتحدث معهم. ال�ي 

   عندما �ستخدم الفتاة هو�ة مث��ة ع�� مواقع التواصل االجتما�� يجعلها �حية تحرش جن��ي ع�� االن��نت وهنا

 ت�ون �حية مستفزة �سبب تصرفات تقوم ��ا. 

 ابقة ع�� أن: راسات الّس معظم نتائج الّد   أكدت :السابقةتعقيب ع�� الدراسات ال

  جتما��.واصل اإل نتشار الواسع للتحرش ا�جن��ي ع�� مواقع التاإل 

   لل�حية دور �� جذب املتحرش �سبب التعليقات ع�� صور وفيديوهات إباحية، وقد �ستخدم ال�حية حسابات

 ع�� مواقع التواصل االجتما�� وهمية إلظهار هو�ة مث��ة تجذب املتحرش�ن. 

 و�غ والكراهية  وا�حزن  با�خوف  ال�حايا  ا�جن��ي  شعور  التحرش  �سبب  بال�جز  وشعورهم  حيا��م   �� ي�� 

 اإللك��و�ي.

 �لك��و�ي.� املتحرش وقوع التحرش ا�جن��ي اإلغياب رقابة األهل وضعف الوازع الدي�ي �سهل ع 

 الدراسة . حول 4.1

عذر ا�حصول  يت�ون مجتمع الدراسة من جميع االفراد الذين تم التحرش ��م �� محافظة بيت �حم، وقد �مجتمع الدراسة:  

 ع�� العدد االجما�� �حساسية املوضوع املدروس. 
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جر�ت مع املبحوث�ن �� امليدان، وتم ر�ط نتائج الدراسة  أتم االستعانة باملن�ج الكيفي لتحليل املقابالت ال�ي  من�ج الدراسة:  

 بنتائج الدراسات السابقة وتحليلها وفق اإلطار النظري. 

الباحثون أداة املقابلة �جمع البيانات وجاءت �� قسم�ن، األول تضمن البيانات األولية والثا�ي  استخدمت  أداة الدراسة:  

 �ساؤالت الدراسة. 

استعان الباحثون بالعينةالقصدية إلجراء أداة الدراسة املقابلة املتعمقة ع�� املبحوث�ن و�لغ حجم العينة  عينة الدراسة: 

 ) فرد. 14الك�� (

ا ألداة  ا�حكم�ن  (لدراسة:  صدق  وعددهم  ا�ختص�ن  من  مجموعة  ع��  األداة  عرض  العلمية  4تم  مالحظا��م  وأبدوا   (

 واللغو�ة عل��ا، وتم �عديلها من قبل الباحثون قبل تطبيقها �� امليدان ع�� عينة الدراسة. 

الدراسة:   بيانات  لتفستحليل  �أسلوب يص�ح  الكيفي  العملبالتحليل  تم  املدروسة  الظاهرة  مع   
ً
الدراسة  ا�ساقا نتائج   ��

 ور�طها بنتائج الدراسات السابقة والنظر�ات املستخدمة.  

 : املقابالت ل. تحلي5.1

اقع التواصل االجتما�� �� انتشار ظاهرة التحرش �� محافظة بيت �حم؟    السؤال األول: ما مدى ا�ع�اس استخدام مو

تب�ن من خالل املقابالت ال�ي أجر�ت مع املبحوث�ن �� امليدان أن التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي هو ارسال رسائل ع��  

  مواقع التواصل االجتما�� ي�ون محتواها جن��ي يتمثل  
ً
 بذيئا

ً
�� صور، فيديوهات، كالم و��جيالت صوتية تتضمن كالما

 
ً
محتو�ات رسائل التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي يتضمن صور عار�ة للمتحرش أو صور جنسية عن مواقع األن��نت و  جنسيا

يحتوي ع��   أو قد  �لمات وعبارات جنسية  صور وفيديوهات جنسية، وتحتوي ع��  لها  ارسال  يتم  ا�حاالت  صور  وأك�� 

 لل�حية مدمجة مع صور اباحية �ستخدم �� برامج متخصصة مثل الفوتوشوب إليقاع الهز�مة بال�حية. 

�حايا التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي غ�� مرتبط باإلناث فقط، فهناك �حايا تحرش    كما تب�ن من خالل املقابالت أّن 

وتب�ن الذ�ور  من  إلك��و�ي  يتحولن    أن  جن��ي  اإلناث  وأن  ا�جن��ي  الكبت  �سبب  املتحرشات  مع  يندمجون  قد  الذ�ور 

 بالذ�ور نتيجة الضغط الذي تمر فيھ الفتيات فتتجھ �� تفك��ها ألف�ار جنسية ملضايقة اآلخر�ن ليس  
ً
ملتحرشات جنسيا

 الفتيات. 
ً
 فقط الذ�ور لد��م سلوك منحرف وانما أيضا

 عن متحرش قد ت�ون ال�حية ع�� معرفھ بھ أو قد ي�ون �خص غ�� معروف  وأن التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي ي�و 
ً
ن ناتجا

لل�حية، يقوم بإرسال رسائل جنسية ملستخدمي مواقع التواصل االجتما�� دون االهتمام من �� ال�حية، تختلف رده  

لكن إذا  ،  التعامل معھ  �فعل ال�حية عند استالم الرسائل من ال�خص القر�ب فتتحول العالقة لعداوة وعدم القدرة ع�

 �ان املتحرش �خص غر�ب تنت�ي القصة عند عمل حظر ع�� حسابھ ع�� املواقع

جتما��  حرش ا�جن��ي ع�� مواقع التواصل اإل �حايا الت  كما تب�ن من خالل املقابالت ال�ي أجر�ت مع املبحوث�ن �� امليدان أّن 

 وتتأثر عالقا��م مع اآلخر�ن �� ت�و�ن صد
ً
  هو ذكر اقات جديدة وخاصة مع ا�جنس اآلخر إذا �ان املتحرش  يتأثرون نفسيا

كتئاب �و��ا غ�� قادرة ع�� حماية نفسها  ل الرسالة ا�جنسية لها و�شعر باإل ��يار عند وصو فتشعر ال�حية با�خوف واإل

 جتما��. قطع استخدامها ملواقع التواصل اإل ��ا أصبحت �حية تحرش، وقد تأو�شعر بالذنب 

�سبب    جتما�� زادت من التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ياستخدام مواقع التواصل اإل   أّن بينما بينت �عض املقابالت  

عالنات ا�جنسية املمولة ال�ي تظهر ع�� مواقع التواصل  وسهولة الدخول ال��ا، وانتشار اإل باحية  نفتاح ع�� املواقع اإل اإل 
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ة لألفراد، كما ان �عض ا�حاالت بينت ان �شر صور االناث ع�� مواقع االجتما�� وال�ي ��جع ع�� ز�ادة الرغبة ا�جنسي

التواصل االجتما�� �عمل ع�� ز�ادة الرغبة ا�جنسية، وساعدت مواقع التواصل االجتما�� لل�خص عمل حسابات وهمية  

 لعدم قدرة رجال االمن التوصل اليھ ومعرفھ ا�جا�ي 

اقع التواصل اإل رة التحرش ا�جنالسؤال الثا�ي: ما �� أهم ا�حلول ل�حد من ظاه جتما�� �� محافظة بيت  ��ي ع�� مو

 �حم؟ 

املبحوث�ن واملبحوثات ال�ي أجر�ت مع  املقابالت  ا�حلول ل�حد من ظاهرة    تب�ن من خالل  ي��كز أهم  امليدان أن   ��

التحرش ا�جن��ي ع�� مواقع التواصل االجتما�� �� وضع عقو�ات صارمة ضد املتحرش وعمل توعية لألفراد املستخدم�ن  

  لتلك املواقع، وز�ادة و�� األها�� �عدم وضع اللوم ع�� ال�حية وايجاد أساليب �حل املش�لة، كما أن ل�حد من التحرش 

 متا�عة  
ً
، وأخ��ا

ً
 �ونھ ال �عت�� من اال�خاص السليم�ن نفسيا

ً
 نفسيا

ً
بينت إحدى ا�حاالت أنھ يجب معا�جة املتحرش عالجا

 رجال الشرطة تلك ا�حاالت وعمل عقو�ات بحق املتحرش.  

�حايا يقومون  كما تب�ن خالل املقابالت السابقة أن عقو�ة املتحرش �� ال�جن ملدة عام ودفع غرامات مالية، و�عض ال

بنشر أسمھ وصوره ع�� املواقع ليصبح ع��ه لغ��ه وال �عيد نفس املش�لة مع �حية أخرى، وأن القضاء العشائري هو غ��  

 قادر ع�� حل املش�لة من جذورها بل �عطي للمتحرش القوة بأن عائلتھ وعش��تھ معھ وتؤ�د املش�لة.

 الدراسة: نتائج  

 ا يل�ي  اإللك��و�ي  ا�جن��ي  ر التحرش  إرسال  طر�ق  عن  للمتحرش  ا�جنسية  مواقع لرغبات  ع��  جنسية  سائل 

 جتما��.  التواصل اإل 

   .ضعف رقابة األسرة ع�� األبناء تجعل م��م متحرش�ن، وقد تجعل م��م �حايا تحرش 

  عض� �� ي�ون  ا�جنس�ن وقد  كال  لھ  يتعرض  إنما  مقتصر ع�� جنس مع�ن،  غ��  اإللك��و�ي  ا�جن��ي  التحرش 

 اث هن املتحرشات.  األحياناإلن

   غ�� معروف من ال�خص 
ً
ي�ون التأث�� ع�� �حايا التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي أقل عندما ي�ون املتحرش �خصا

 الذي ي�ون ع�� معرفھ خاصھ ��ن.  

   جنسية.   وفيديوهات و�لماتمحتو�ات رسائل املتحرش صور 

   .تتعرض �حايا التحرش ا�جن��ي ل�خوف والغضب ولوم نفسها �و��ا أصبحت �حية للتحرش 

   .االعالنات واملؤثرات ا�جنسية ال�ي تظهر ع�� مواقع التواصل االجتما�� تز�د الرغبة ا�جنسية لدى املتحرش�ن 

 ان ي�ون هناك قانون �عاقب علي ا�جن��ي اإللك��و�ي يجب  التحرش  انتشار ظاهرة  املتحرش وعدم  ا�حد من  ھ 

 االس��انة باملش�لة ال�ي �عا�ي م��ا معظم مستخدمي املواقع.  

 ضوء نتائج الدراسة يو��ي الباحثون بما ي��:توصيات الدراسة �� : 

   ز�ادة عمل دورات توعو�ة من قبل قسم الشرطة املتعلق با�جرائم اإللك��ونية، تب�ن مخاطر اإلن��نت وايجابيات

 التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي. تقديم ش�اوى �حل مش�لة  
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   من 
ً
�عز�ز الثقة بالنفس وخاصة الفتيات اللوا�ي يتعرضن للتحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي و��جأون للس�وت خوفا

 مجتمعهن.  

   ��ضرورة تأكيد مستخدمي مواقع التواصل االجتما�� من اعداد ا�خصوصية لعدم وصول رسائل من أ�خاص غ

 معروف�ن.  

  بنا��م مستخدمي مواقع التواصل االجتما��.ز�ادة متا�عة األهل أل 

  .
ً
 �شر موقع الش�اوى اإللك��و�ي ع�� أك�� نطاق ح�ى يتمكن جميع ال�حايا من تقيد الش�وى إلك��ونيا

  لك��و�ي.اإلع�� وسائل االعالم عمل برامج توعو�ة حول الوقاية من التحرش 

 خاتمة

 �عد اإل 
ّ
ع�� ظاهرة التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي من حيث أنواعھ، وأسبابھ، وعقو�تھ، وغ��ها من املعلومات    العط

التحرش اإللك��و�ي هو أي سلوك غ�� مألوف يخرج من �خص   ال�ي و�حت ما هو التحرش ا�جن��ي اإللك��و�ي فتب�ن أّن 

 أو غ�� سوي يقوم بإرسال رسائل جنسية ل�حية سواء �ان
ً
 أو أن�ى، ت�ون تحتوي هذه  قد ي�ون منحرفا

ً
ت ال�حية ذكرا

الرسائل ع�� صور وفيديوهات و�لمات جنسية و��جيالت صوتيھ ي�ون لعدة أسباب م��ا ملضايقة ال�حية أو لعمل إثارة  

تب�ن أن ظاهرة    ، ، و�عد قراءة مجموعة من الدراسات�ونھ �خص وه�ي يرسل هذه الرسائل من حسابات غ�� معروفة

اإللك��و  األطفال التحرش  تؤثر ع��  محددة ف�ي  بفئة عمر�ة  غ�� مرتبطة  و�ختلف   �ي  والشباب،  املراهق�ن  �حايا    وع�� 

 مما �عمل ع�� ردع  
ً
التحرش من �خص إ�� آخر ألنھ قد يتقبل املتحرش و�صبح �� عالقة بي��م أو ي�ون رد ال�حية قاسيا

االجتما� التواصل  موقع  إلدارة  بالغ  عمل  م��ا:  طرق  �عدة  "املتحرش  حظر  عمل  أو   ،�Block  عودة من  ملنعھ  �حسابھ   "

 لك��ونية.  اإلالتحرش مرة أخرى، أو عمل بالغ لدى مراكز الشرطة �� قسم ا�جرائم  

التواصل   مواقع  ودخول  التكنولو��  التطور  مع  ظهرت  أل��ا  العصر  وليدة  اإللك��و�ي  التحرش  ظاهرة  �عت�� 

ا بمشاركة صور وفيديوهات ومعلومات وأرقام هواتف �سمح للمتحرش  االجتما�� إ�� جميع البيوت، والسماح ملستخدم��

استغالل هذه الفرصة، بنظر املتحرش ي�ون هذا النوع من التحرش أسهل من التحرش الواق��، ألنھ يحصل ع�� صور  

الفرصة بإرسال الرسائل ا�جنسية للتسلية أو   ومعلومات و��ون هو �خص مخفي غ�� معروف لدى ال�حية فيتيح لھ 

لتلبية رغباتھ ا�جنسية مع إحدى ال�حايا، فنحن أصبحنا �� ساحة حرب البعض يبحث عن من هو أضعف منھ ليضعھ  

�� قبضتھ و�ق��ي عليھ لغرض �شبيع رغباتھ ا�جنسية وليشعر املتحرش بأنھ اقوى لكن با�حقيقة قوة املتحرش ع�� مواقع  

 التواصل االجتما�� �� ا�ع�اس ضعفھ ع�� الواقع.

تحرش ع�� مواقع التواصل االجتما�� �شعر بأمان وحماية أك�� لصعو�ة الكشف من هو فيستمد قوتھ و�زاد اصراره  امل  أّن 

ع�� التحرش إلشباع حاجاتھ ا�جنسية بأي طر�قة فسهولة الوصول لل�حايا والقدرة ع�� التأث�� ��ن أدت إ�� �سهيل طرق  

 إ�� املواقع ال�ي �ستخدم �� التحرش االلك��و�ي، ومع دخول مواقع االجتماعية ا�ح
ً
ديثة ابتداًء من برنامج "الياهو" وصوال

املواقع ا�حديثة ال�ي   يومنا هذه مثل "الفيس بوك" "واال�ستجرام" "والسناب شات" "والوا�ساب" "واإليميل" وغ��ها من 

 �سمح لآلخر�ن بإرسال رسائل ومضايقات أل�خاص ال �عرفهم. 
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 لك��و�ي اإل ال��يد وتقنية التعليمية العملية

Educational process and email technology 
 الكمي��ي  ع�� لطفية. د .أ

 - ليبيا -جامعة طرابلس

 م�خص الدراسة:  

من أهم وأقدم ا�خدمات ال�ي تقدم ع�� شبكة اإلن��نت ل�ونھ أصبح البديل املستقب�� عن الكث��    اإللك��و�ي�عد ال��يد        

املنخفضة وسرعتھ و�ساطتھ  املادية  ل�لفتھ  نتيجة  االتصال  ال��يد اإللك��و�ي  ،  من وسائل  أيضا من ضمن استخدامات 

اإللك��و�ي �ستطيع إرسال �شرة دور�ة أو إعالن إ�� كم هائل من  فعن طر�ق ال��يد  ،  إصدار الدور�ات والنشرات ا�ختلفة

أيضا بإم�ان أي �خص وهو جالس أمام حاسو�ھ ال�خ��ي أن �ش��ك �� أي ندوة إن أي مؤتمر مع أ�خاص    ،األ�خاص

�نت ��  �� استخدام اإلن�  آخر�ن من ذوى التخصص.ويعت�� �عليم الطالب ع�� استخدام ال��يد اإللك��و�ي ا�خطوة األو��

، والذي بدوره �ساعد املعلم ع�� استخدام ما �س�ى بالقوائم ال��يدية للفصل الدرا��ي الواحد حيث يتيح للطلبة  التعليم

 ا�حوار وتبادل الرسائل فيما بي��م.  

 التعلي�يا�حاسوب  ن��نت ;األ شبكة   االلك��و�ي ;ال��يد   ; التقنية  ; العملية التعليميةال�لمات املفتاحية: 

Abstract: 
E-mail is one of the ost important and oldest services provided over the Internet, as it has 

become a future alternative to many means of communication as a result of its low material 
cost, speed and simplicity. Also among the uses of e-mail is the issuance of various periodicals 
and bulletins. By e-mail we can send a periodical or an advertisement to a huge number of 
people. Also, anyone who is sitting in front of his personal computer can participate in any 
seminar. Any conference with other people of specialization. Teaching students to use e-mail 
is the first step in using the Internet in education, which in turn helps the teacher to use the so-
called mailing lists for the class The same course allows students to dialogue and exchange 
messages among themselves. 
Key Words : Lerning process ; technique ; E-mail ; Internet ; Learning computer 

 مقدمة: 

التغ�� الوا�ح �� مجاالت ا�حياة هو السمة املم��ة لعصرنا ا�حا�� وال�ي تكمن �� الثورة التقنية والتقادم التق�ي    إن 

الثورة التقنية املعاصرة حيث �ساعد    أبرز   أحدوعليھ يجب توظيف التقنية �� العملية التعليمية. ويعت�� ا�حاسوب هو  

 �عد ما�انت عملية التعليم حشو ذهن الطالب باملعلومات.الطلبة ع�� التعلم الذا�ي الذي يتجھ اليھ ا
ً
 لتعليم حديثا

  ن الشب�ات ال�ي ��تم بال��يد االلك��و�ي ألقد أصبح ال��يد االلك��و�ي أداة عمل حيو�ة بالنسبة إ�� �افة املؤسسات و 

 �� بناء مجتمع متطور 
ً
معلوماتية لت�جيع هيئة التدريس والطالب ع�� اكتشاف  ، كما �عت�� ال��يد االلك��و�ي قوة  جزًء مهما

 أف�ار وثقافات اآلخر�ن واالطالع ع�� �ل جديد وقت حدوثھ. 
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 مش�لة الدراسة:
 تتمثل مش�لة الدراسة �� كيفية تفعيل ال��يد االلك��و�ي �� العملية التعليمية.

 أهمية الدراسة: 

 .مواكبة التطور واالستفادة من تقنية املعلومات 

 راسة تفعيل ال��يد االلك��و�ي �� العملية التعليمية. د 

 .توضيح دور ا�حاسوب �وسيلة �عليمية فعالة �� العملية التعليمية 

  .توظيف التقنية �� العملية التعليمية 

 أهداف الدراسة:

  .التعرف ع�� ايجابيات إدخال التقنية للعملية التعليمية 

  �� مجال الدراسة. التعرف ع�� اإلنتاج الفكري املنشور 

 من�ج الدراسة:

 �عتمد البحث ع�� املراجع النظر�ة لإلنتاج الفكري �� موضوع توظيف التقنية �� العملية التعليمية.   

 مصط�حات الدراسة: 

 C omputer- assistedالتعلي�ي: ا�حاسوب  .1

 وسيلة �عليمية تز�د من مقدار ما يتعلمھ الطلبة بالطرق التقليدية �� التدريس.      

   I information Technology املعلومات:تقنية  .2

وفاعلية. �� البحث عن أفضل الوسائل لتسهيل ا�حصول ع�� املعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لطالب��ا �سرعة      

  تقتصر ع�� ا�حاسبات اآللية فقط بل تتجاوز ذلك لتشتمل ع�� تقنية االتصاالت وال��امج املستخدمة �ختلف األغراض   وال

 والنظم ال�ي يتم ف��ا ترتيب واستخدام األجهزة وال��امج. 

   Instructional Technologyتقنية التعليم:  .3

  التعليمالعلم الذي �ستخدم التقنية الفعالة �� تقديم املعلومات وا�خ��ات السمعية والبصر�ة ع�� نحو واسع ��  

 أو االستفادة من ا�خ��عات والصناعات ا�حديثة �� مجال التعليم. 

  E- mail لك��و�ي:اإلال��يد  .4

 . الرقمية من خالل شبكة االن��نتخدمة �ساعد ع�� إرسال واستقبال الرسائل بواسطة األجهزة  

 �ساؤالت الدراسة:

 همية تقنية املعلومات �� تطو�ر التعليم؟ أ  ما -1

 يجابيات استخدام التقنية �� التعليم؟ إ ما -2

 هل استخدام ا�حاسوب �� العملية التعليمية ينادي بالتعليم الفردي؟ -3
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 مجاالت استخدام ا�حاسوب �� العملية التعليمية؟  ما -4

 استخدام ال��يد االلك��و�ي �� برامج التعليم؟   مافوائد -5

 محاور الدراسة: 

 أهمية تقنية املعلومات �� تطو�ر العملية التعليمية. .1

 ايجابيات التقنية �� العملية التعليمية. .2

 توظيف ا�حاسوب �� العملية التعليمية. .3

 .عيو�ھ) - م��اتھ - أهميتھ  -استخداماتھ - (مفهومھال��يد االلك��و�ي .4

 تطبيقات ال��يد االلك��و�ي �� العملية التعليمية. .5

 الدراسات السابقة:

 ) 2005دراسة (محمد محمد الهادي،.1

لك��و�ي ودوره الفعال �� تحس�ن العملية التعليمية  ة فصول تم ف��ا توضيح التعليم اإلضمت هذه الدراسة �سع

فرد الفصل األخ�� �جملة من الشروط واملتطلبات الالزمة لفاعلية تقنية املعلومات واالتصاالت املستخدمة �� التعليم  أوقد  

 االلك��و�ي وضمان استيعا��ا �� االرتقاء �عمليات ا�جودة الشاملة �� تطو�ر التعليم. 

 ) 2002حميد �سيو�ي ،دراسة (عبد ا�.2

 تناولت شبكة االن��نت والعمل عل��ا وعقبات استعمالها �� املدرسة والتخطيط    أث�ي ضمت هذه الدراسة  
ً
عشر فصال

لالستفادة م��ا وتحديد اس��اتيجيات استخدامها كما تطرح الدراسة �ساؤالت عن مستقبل العملية التعليمية واستخدام  

 عن تقنية ال��يد االلك��و�ي وخطوات استخدامھ. شبكة املعلومات. والفصل العاشر

 ) 2005الكمي��ي،  (لطفيةدراسة .3

من�جية    فقد احتوى الفصل األول ع�� اإلطار امل���� للدراسة تم فيھ تحديد مش�لة الدراسة، �ساؤالت الدراسة،

أما الفصل    مجال الدراسة.الدراسة، أهمية الدراسة، مصط�حات الدراسة، ثم استعرضت �عض الدراسات السابقة ��  

 اإللك��ونية: املفهوم والتطبيقات)   املكتبة(�عنوان الثا�ي/ ف�ان 

�ل نوع بصورة   ضت أنواع املكتبات وتم التحدث عناس��ل الفصل بنبذة عن املكتبات وتطورها التار��� ثم استعر 

  ، م��ا��ا، عيو��ا  ،تجه��ا��ا، محتو�ا��ا  مبان��ا   ، وظائفها،  تأر�خها   ،ل إ�� مفهوم املكتبة اإللك��ونيةموجزة. يليھ عرج الفص 

 ومتطلبات إ�شاء وصيانة املكتبة اإللك��ونية. 

ثم تطرقت الدراسة إ�� تقنيات املعلومات واملكتبة اإللك��ونية. واختتم الفصل با�حديث عن أم�ن مكتبة املستقبل  

 ووظائفھ.

 .وال��بو�ة)��ونية �� تحديث العملية التعليمية  املكتبة اإللك دور (�عنوان الفصل الثالث / �ان 
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التعليمية    ا�حديثتم   العملية  تحديث  ومع�ى  اشتقاقها،  ومصادر  التعليمية  واألهداف  التعليمية  العملية  عن 

التحدث بالتفصيل عن توظيف ا�حاسوب �� العملية التعليمية    نجاحها. ثمواملقصود بخطة التحديث ال��بوي وعوامل  

الفصل با�حديث عن   التعليمية. واختتملعملية وم��اتھ وعيو�ھ، كما استعرضت ا�خدمات ال�ي تقدمها شبكة اإلن��نت �� ا

 مستقبل العملية التعليمية �� ظل املكتبة اإللك��ونية.

 وال��بو�ة)التقنيات ال��بو�ة �� تحديث العملية التعليمية  استخدام(�عنوان الفصل الرا�ع/ 

بي��ا   من  وال�ي  التعليمية  الوسائل  عن  با�حديث  الفصل    أهمي��ا   أنواعها،   مفهومها، :  التعليمية)  (ا�حقائببدأ 

مراحل وخطوات تصميمها، أنماطها، فوائدها، تقو�مها. وانت�ى الفصل بتوضيح العالقة ب�ن االتصال وال��بية   خصائصها،

 والتعليم. 

 : أما ا�جانب العم��/ فقد اشتمل ع�� فصل�ن

استبيانية عن العالقة ب�ن املكتبة اإللك��ونية والعملية التعليمية وال��بو�ة من وجهة نظر    (دراسةالفصل األول/  

هذا الفصل با�حديث عن توظيف التقنية بأمانة ال�جنة الشعبية للتعليم والت�و�ن امل�ي �شعبية طرابلس   ال��بو��ن) اس��ل

 منظومات مختلفة وقد تم توضيح اختصاصات �ل منظومة.   6من اجل تبسيط األعمال اإلدار�ة وال�ي تمثلت �� إعداد عدد  

 أنواع من االستبيانات:  3ثم تم استعرض عدد 

  أمناء املكتبات املدرسية. تحليل استبيان 

  .تحليل استبيان خ��اء التعليم 

  .تحليل استبيان الطلبة 

 يحلل ا�جدول ثم يو�ح بالش�ل تمثيلھ بيانيا بالعدد والنسبة. 

ل��نامج مستقب�� حول توظيف املكتبة اإللك��ونية �� مدارس شعبية طرابلس مرفق بالهي�ل    تصور (  /الفصل الثا�ي

 . التنظي�ي.)

والفئات املس��دفة من املكتبة    يف أهداف املكتبة اإللك��ونية بالشعبية، ومتطلبات إ�شا��ا �� التعليم، تم فيھ توظ

 ال�ي ستقدمها املكتبة اإللك��ونية.   اإللك��ونية، وا�خدمات

 تقنية املعلومات �� تطو�ر التعليم: . أهمية1.1

ا�حا��أال   العصر   �� واالتصال  املعلومات  تقنية  وفاعلية  أهمية  مدى  ينكر  القلب    ،حد  �عت��  املعلومات  فتقنية 

 �� دفع �جلة تقدم التعليم واملعرفة واالستفادة م��ا ألن املعرفة أصبحت  
ً
 مهما

ً
النابض لتطور العلوم �افة ف�ي تلعب دورا

ن الوا�ح أن مدى رغبة الناس �� �علم التقنية وتفاعلهم معها يرتبط  ، وم ك بفضل تقنية املعلومات واالتصال عاملية وذل

 مع حاج��م لها فن�ى اآلن العديد من املؤسسات �عتمد أنظمة معلوماتية تتيح وتوفر لألفراد �عض املعامالت  
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

إ�� است اإل الطلبة فهم بحاجة  الراحة والوقت وا�جهد وكذلك  للفرد  ال�ى توفر  الدولية(  خدام شبكة  لك��ونية  املعلومات 

 .) 2005ل�حصول ع�� حاج��م من املعلومات وال�ي �ساعدهم �� كتابة أبحا��م وتقار�رهم.( الكمي��ي، االن��نت )
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وال�ي   االستثمار  هذا   �� ا�حديثة  التقنيات  بحيث �شمل  مدخالتھ ومخرجاتھ  لھ   
ً
�شر�ا  

ً
استثمارا �عد  التعليم  إن 

 
ً
 منظما

ً
لذلك ازداد االهتمام �� السنوات األخ��ة بدور التقنية �� العملية التعليمية    ،  للعملية التعليميةبدورها �ش�ل من�جا

��ا وأفضل األساليب   املهتم�ن �� هذا ا�حقل من ناحية أهمية التقنية وأنواعها وجدوى االستعانة  وقد حدث جدال ب�ن 

رفع أداء املعلم والطالب وذلك ملواجهة تحديات العصر ألن  لالستفادة م��ا �� تطو�ر وتحديث التعليم ومعا�جة مشكالتھ و 

التعليم هو رك��ة بناء األمم وال��وض ��ا واالرتقاء بالشعوب ح�ى تتحقق الرفاهية للفرد وا�جتمع ونحن �عيش اليوم عصر  

جوانب ا�حياة وعليھ   وهما ا�حرك الرئي��ي ل�ل آليات التطور �� �ل جانب من ،انفجار املعرفة وعصر التقنية واملعلومات

بحيث �ساهم هذه الوسائط والتقنيات    ، بدأت تقنية التعليم �عمل ع�� تطبيق املعرفة املنظمة �� حل املشكالت التعليمية

نقل ا�حاضرات   ��م�انات ووسائل �عليم جديدة و�عمل ع�� ز�ادة قدرة االستيعاب.وتخلق وسائل إيضاح جديدة إخلق  ��

اهم �� املساعدة ع�� إيجاد مواد �عليمية جديدة، كما ستساهم �� استطاعة العلماء والباحث�ن من  و�قامة الندوات كما �س

االطالع ع�� األبحاث ا�حديثة املتقدمة وهذه �عت�� خطوة ايجابية �ساعد ع�� رفع املستوى العل�ي والتق�ي للدول النامية  

 ول �سرعة فائقة و�دون أية ت�لفة.اى حقل من ا�حق   ��وذلك من خالل االطالع ع�� �ل ماهو جديد 

ل التعليم "    جأ" النظر�ة والتطبيق �� تصميم العمليات واملصادر وتطو�رها واستخدامها و�دار��ا من  ��:ن تقنية التعليم أو 

التقنية � التقنية،  التعليم سبيالن    � ولتوظيف  التقنيةبالنسبة  هما: إضافة التقنية ودمج  ارتجالية  إلضافة  حيث    ، ف�ي 

مخطط يقوم ع�� رؤ�ة مستقبلية وا�حة.    ع��ودمج التقنية  ،  أو �غي��  أي أثرعلي�ي دون أحداث  تضاف التقنية للنظام الت

  )2006 ،(الورف��

 : و�� التقنية ع�� التعليم من ثالث زوايا   أثر و�ت�ح  

 مدرسة بدون أسوار وال قيود متاحة ل�جميع ومتصلة بجميع قواعد املعلومات.  و�� بناء مدرسة املستقبل:.1

معلم األلفية هو الذي يتغ�� دوره من امللقن �� النظم التقليدية ا�� دور الوسيط ب�ن نظم املعلومات  إعداد معلم األلفية:  .2

 �� العملية.

اجات ا�جتمع ا�حقيقية وذلك �� كيفية البحث عن املعلومة  وهذه املنا�ج مرتبطة بح  تطو�ر وابت�ار منا�ج غ�� تقليدية:  .3

 . )2005،  وتوظيفها. (الكمي��يظيمها وتن

 و�جب أن توظف تقنية املعلومات �� عملية جودة التعليم من خالل: 

 .إ�شاء مراكز تمي�� وقدوة تتعرض لألوضاع املؤثرة مباشرة ع�� جودة التعليم 

 ملنا�ج واملقررات التعليمية �الوسائط املتعددة والتعليم االلك��و�ي ع��  إدخال تقنية املعلومات ضمن محتو�ات ا

 وغ��ها.  (االن��نت)شبكة املعلومات الدولية 

  2007،املعلم�ن. (عبدالهادىتأكيد أهمية التعليم عن طر�ق تحس�ن جودة تأهيل وتدر�ب( . 

 استخدام التقنيات ا�حديثة �� التعليم: . أهمية2.1

وثورة  تواجھ   الس�ا�ي  واالنفجار  املعر��  �التفجر  العصر  ملستحدثات  نتيجة  ضغوطات  عدة  التعليمية  العملية 

انتقال املعرفةاالتصاالت والتقنية وم التعليمية �ي تلزمها  ا ي�ح��ا من سرعة  العوامل تضغط ع�� املؤسسة  ، �ل هذه 

إ� الدول  من  العديد  �جأت  وقد  العصر،  �جاراة  والتطور  هذه  بالتغي��  ملواجهة  متفاوتة  بدرجات  التقنيات  استخدام   �

 الضغوطات والتحديات بما ي��:  
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ازدحام املؤسسات التعليمية بالطلبة أدى إ�� �جز املؤسسة ع�� توف�� األبنية واملرافق والتجه��ات الالزمة و�ان   -1

 الكب��ة. ا�حل هو استخدام وسائل االتصال �� حل هذه املش�لة بتعليم ا�جموعات 

 الكفاءات باستخدام الدائرة املغلقة �� التعليم.  ذوي أمكن التغلب ع�� مش�لة النقص �� إعداد املعلم�ن وخاصة   -2

الذين   -3 وخاصة  استثناء  دون  ل�جميع   
ً
مفتوحا أصبح  و�نما  األخرى  دون  طبقة  أبناء  ع��   

ً
قاصرا التعليم  �عد  لم 

النظامية �املعوق�ن ور�ات البيوت وأ�حاب املهن وغ�� املتفرغ�ن من الطلبة  صادف��م ظروف منع��م من مواصلة الدراسة  

 وس�ان املناطق النائية. 

التعليم   -4 أسلوب  �استخدام  التدريس  لتحس�ن  العملية  لل��بية  وأساسية  هامة  خدمات  التعليم  تقنيات  تقدم 

 اء العل�ي للطالب.املصغر ومن خالل االستعانة بأشرطة الفيديو واستخدام ا�حا�اة لتحس�ن األد

املعلم موجھ   -5 التعليمية وأصبح دور  العملية  ال��ك�� ��  املعلم والطالب حيث أصبح الطالب هو محور  �غ�� دور 

 ومنظم وليس ناقل للمعرفة وملقن اى أن العملية التعليمية �شاركية ب�ن املعلم والطالب. 

�التعليم -6 متعددة  �عليمية  وأساليب  بدائل  التعليم  تقنيات  فرصة    وفرت  أتاح  مما  التعلي�ي  والكمبيوتر  امل��مج 

 التعليم الذا�ي.

 وفرت تقنيات التعليم إم�انات جيدة لتطو�ر املنا�ج والكتب وأساليب التعليم.  -7

 وفرت تقنيات التعليم ش�ليات مصغرة وأوعية متعددة �حفظ املعلومات. -8

�� �و� التعلم والتعليم   �� ا�حديثة  التقنيات  أهمية استخدام  التعليمية من  وتكمن  العملية  إتمام  �ا �ساعد ع�� 

، كما �ساعد املدرس ع�� تصميم  يل الظواهر الطبيعية أو محا�ا��ا خالل املساعدة �� شرح الدروس وحل التمار�ن وتمث

املوضوعة  الدروس التعليمية  األهداف  ا�حديثة  وفق  التقنيات  ع��  ويستوعب  يتعلم  املتعلم  أن  ال��بية  خ��اء  و�ؤكد   ،

 . )2012الكندى،(التقليدية. وب) أك�� من الطرق  (ا�حاس

 تقنية املعلومات �� تطو�ر العملية التعليمية أهمية .3.1

 إ�� عناصر قادرة  
ً
لقد أصبح توظيف التقنية �� خدمة التعليم ضرورة من ضرور�ات العصر ألننا بحاجة ماسة جدا

 ع�� مواكبة ركب ا�حضارة وتطورات العصر. 

 إ��: ن استخدام التقنيات ا�حديثة �� التعليم يؤدى أو 

 تحس�ن نوعية التعليم وز�ادة فعاليتھ وهذا التحس�ن ناتج عن طر�ق:

  .حل مشكالت ازدحام الفصول وقاعات ا�حاضرات 

 .
ً
 وتر�و�ا

ً
 مواجهة النقص �� إعداد هيئة التدريس املؤهل�ن علميا

 .مراعاة الفروق الفردية ب�ن الطلبة 

  .م�افحة األمية ال�ي �عرقل مس��ة التنمية 

  2018شقور،(املناسبة. تدر�ب املعلم�ن �� مجاالت إعداد األهداف واملواد التعليمية وطرق التعليم( 

  .مواكبة النظرة ال��بو�ة ا�حديثة ال�ي �عت�� املتعلم محور العملية التعليمية 
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انتباه واهتمام   .1 إ�� لفت  التعليمية �عزز خ��ات الطالب    الطلبة،تؤدى  أنواع الوسائل  فمن املسلم ب هان �افة 

 وتن�ى مداركھ. 

فالوسائل  .2 وعليھ  الطالب  عند   
ً
مدلوال لها  ليس  ألفاظا  املعلم  استعمال  وهو  اللفظية   �� الوقوع  تال��  إ��  تؤدى 

 )2012، الطالب. (الكندي ب ب�ن معا�ي األلفاظ �� ذهن التعليمية �ساعد ع�� ز�ادة التطابق والتقار 

املعلم   .3 أحسن  إذا  إال  يتأ�ى  ال  وهذا  ال��بو�ة:  العملية   �� للطلبة  االيجابية  املشاركة  ز�ادة  التعليم  تقنية  تحقق 

  
ً
قدرتھ ع��    ومن ثم �ساهم �� ز�ادة مشاركة الطالب االيجابية �� اكتساب ا�خ��ة وتنمية  أمثلاستخدام الوسيلة استخداما

 التأمل ودقة املالحظة.

 تؤدى إ�� تنمية القدرة ع�� التأمل والتفك�� العل�ي ا�خالق �� الوصول إ�� حل املشكالت وترتيب وتنظيم األف�ار.  .4

 تنمية االتجاهات ا�جديدة و�عديل السلوك.  .5

 )2012 ،(الكندياملعلم. مواجهة تطور فلسفة التعليم و�غي�� دور   .6

 : عملية التعليميةتوظيف ا�حاسوب �� ال .4.1

 بمساعدة ا�حاسوب: التعليم .1.4.1

لعل �� استخدام ا�حاسوب �� عالم اليوم أو ما �س�ى �عالم انفجار املعرفة ينادى بالتعليم الفردي والدليل ع��    

إليھ وهذه    أنھهذا   التعرف   �� يرغب  الذي  واملوضوع  يناسبھ  الذي  للموقف  املتعلم  ف��ا  يجلس  ال�ي  األو��  ال�حظة  منذ 

و�قصد بالتعليم بمساعدة ا�حاسوب    ،�ي التعلم الذا�ي والتعليم الفرديالنشاطات �ش�ل اإلجراءات العملية �� تنفيذ عملي

 نھ بإم�ان ا�حاسوب تقديم دروس �عليمية مفردة إ�� الطلبة مباشرة وهنا يحدث التفاعل ب�ن هؤالء الطلبة. أ

وذلك ب��و�دهم بثقافة ا�حاسوب لتحقيق    Informatio Ageاملعلومات)  و�جب أن �عد الطالب للتعامل مع (عصر   

أي أن تقنية    هذا الغرض و�شمل ثقافة ا�حاسوب ع�� التعلم ع�� تقنية ا�حاسبات وكيفية استخدامها واالستفادة م��ا

 ا�حاسبات ينظر إل��ا كموضوع �علي�ي وميدان معرفة أساسية يجب ع�� �ل طالب أن يفهم خصائصھ األساسية. 

و�مكن أن تؤدى نظم املعلومات وتقنية ا�حاسبات دورا مهما �� تحس�ن وتطو�ر العملية التعليمية عن طر�ق إقناع   

املعلم نفسھ وتحس�ن قدرات واتجاهات الطالب وتوف��   الفردية وز�ادة كفاءة  �� إطار قدراتھ  بالدراسة والتعلم  الطالب 

 )2001 الهادي،( نائية. فرص �عليمية �� أماكن 

 التعلي�ي: ا�حاسوب  ت. تطبيقا2.4.1

كعامل  و   ، �أداةحيث يمكن استخدامھ كهدف �علي�ي  ، ةتتعدد مجاالت استخدام ا�حاسوب �� العملية التعليمي

 ي��: التعليمية كما مساعد �� العملية التعليمية، كعامل مساعد �� اإلدارة 

 كهدف �علي�ي:   أوال:

فإن الطلبة    ،من اجل التعرف ع�� الثقافة ا�حاسو�ية  فمثال:إن ا�حاسوب نفسھ يمكن أن ي�ون هدفا �عليميا.   

ا�حاسوب   من    و��يتعلمون عن  آخر  أي جهاز  �استعمال  ا�حاسوب  استعمال  يتعلمون  املتدر��ن  فإن  املهنية  التدر�بات 

سوب فإن ا�حاسوب وما يرافقھ من برامج �عليمية ت�ون �� الهدف  وحينما يتعلم الطلبة ال��مجة �� ا�حا   ، األجهزة التعليمية

 التعلي�ي.
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 ثانيا: ا�حاسوب �أداة خالل العملية التعليمية:  

�ستطيع املتعلم أن �ستعمل ا�حاسب �أداة �حل الكث�� من املسائل ا�حسابية املعقدة �ا�حاسبة اليدو�ة ولكن   

  ابة األبحاث والواجبات املدرسية جل كتأاسوب �ستعمل �آلة طباعة من  بقدرة أقوى وسرعة هائلة، أيضا فإن أجهزة ا�ح

 جل كشف األخطاء اإلمالئية والنحو�ة وسالمة االستعمال �� ال�لمات. أوكما يوجد برامج حاسوب خاصة من 

 ثالثا: ا�حاسوب كعامل مساعد �� التعليم: 

الطلبة مباشرة وهنا يحدث نوع من التفاعل ب�ن  أو�قصد بذلك     إ��  نھ بإم�ان ا�حاسوب تقديم دروس �عليمية 

 ا�حاسوب. هؤالء الطلبة وهذه ال��امج التعليمية ال�ي يقدمها  

 ومن ضمن هذه ال��امج التعليمية ��:  

واملمارسة   البحتة  ،Drill and Practiseالتمر�ن  التعليمية  اللعب    ،Tutorial   Programsال��امج  برامج 

Gaming،    برامج ا�حا�اةSimulation Program،    برامج االكتشافDiscovery،    برامج املشكالتProblem 

Programs Solving . 
  Drill and Practiseالتمر�ن واملمارسة:  .1

ال��نامج  وأّن    �عليمها للتلميذإن هذا النوع من ال��امج التعليمية يف��ض بأن املفهوم أو القاعدة أو الطر�قة قد تم  

واملفتاح هنا هو التعز�ز    ،ستعمال تلك املهارةإجل ز�ادة براعتھ ��  أالتعلي�ي هذا يقدم للتلميذ مجموعة من األمثلة من  

واغلب هذه ال��امج �� إما تمار�ن �� مادة الر�اضيات أو التدرب ع�� ترجمة لغة أجنبية أو    ، املستمر ل�ل إجابة �حيحة

جل التدر�ب ع�� بناء  أ، وهناك برامج تدر�بية خاصة �ساعد التالميذ من ز�ادة ال��وة اللغو�ة عند الطالبجل  أن من  تمار�

األش�ال ا�ختلفة  ،ا�جمل املتنوعة ذات  العديد من األسئلة  لنا  التمر�ن واملمارسة تقدم  برامج  لهذه فإن   �و�  ، باإلضافة 

وعادة فإن �ل    ، القيام �عدة محاوالت قبل آن �عطيھ اإلجابة ال�حيحةح ا�حاسوب للمتدرب فرصة  مغلب األحيان �سأ

  ، حيث تت�ح الفروق الفردية ب�ن الطلبة  .برنامج من هذه ال��امج التعليمية تحتوى ع�� مستو�ات مختلفة من الصعو�ة

 ويعت�� هذا النوع أك�� األنواع سهولة �� االستخدام وهو أك�� نجاحا من األنواع األخرى. 

   Tutorial Programsال��امج التعليمية البحتة:  .2

وهنا يقوم ال��نامج التعلي�ي بتقديم املعلومات �� وحدات صغ��ة يتبع �ل م��ا سؤال خاص بتلك الوحدة و�عد ذلك 

داخل   التعلي�ي  ال��نامج  مؤلف  وضعها  ال�ي  ال�حيحة  باإلجابة  و�قار��ا  الطالب  استجابة  بتحليل  ا�حاسوب  يقوم 

 حيث يحدث التفاعل ما ب�ن التلميذ وا�حاسوب.  ،وال��نامج التعلي�ي هنا مقام املعلم  .ا�حاسوب

   Gaming Programs اللعب:برامج  .3

ترفي�ي محض ونوع آخر لھ   نوعان: نوعحيث أن ال��امج ال��ف��ية  أحيانا ت�ون �عليمية وأحيانا ال، إن برامج اللعب 

ل�ي تحتاج  و�عت�� ال��امج التعليمية ال�ي �� ع�� ش�ل ألعاب ذات دافع قوى وخاصة التدر�بات ا  ،صلة بالعملية التعليمية

، أيضا يمكن  ل��ائي من هذه ال��امج هو �علي�ي، و�جب ع�� املعلم�ن أن يضعوا �� أذها��م بان الهدف اإ�� اإلعادة �� �علمها

 �ن السماح لطال��م باستعمال برامج ترف��ية مخصصة كم�افآت لهم ع�� ما قاموا بھ من واجبات. للمعلم
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 Simulation   Programsا�حا�اة: برامج . 4 

من مواقف �� ا�حياة ا�حقيقية و�عت�� برامج    إن املتعلم �� هذا النوع من ال��امج يواجهھ موقفا شب��ا ملا يواجهھ

 ا�حا�اة املتعلقة بالتنبؤ بأحوال الطقس من األمثلة ا�جيدة ع�� هذا النوع من ال��امج.  

  Problem Solving   Programsاملشكالت: برامج حل .5 

يقوم الطالب بتحديد املش�لة  يتعلق بما يكتبھ املتعلم نفسھ حيث    /األول   ال��امج: النوعهناك نوعان من هذه   

ا�حاسبات   إجراء   �� هنا  ا�حاسوب  ووظيفة  املش�لة  تلك  �حل  ا�حاسوب  ع��  برنامج  بكتابة  ذلك  �عد  يقوم  ثم 

 . واملعا�جات الالزمة من اجل إمدادنا با�حل ال�حيح لهذه املش�لة 

تعلم ع�� حل املشكالت وهنا يقوم  جل مساعدة املأ/ يتعلق بما هو مكتوب من قبل أ�خاص آخر�ن من    أما النوع الثا�ي

 ك�� من املتغ��ات. أا�حاسوب �عمل ا�حاسبات وت�ون وظيفة الطالب معا�جة واحد أو 

   Programmed Instructionالتعليم امل��مج .1

�ستخدم ا�حاسبات �� هذا ا�جال إلعطاء الطالب نفس املعلومات املوجودة أساسا �� كتاب �علي�ي م��مج والسبب   

�� استخدام ا�حاسب اآل�� بدال من الكتاب يرجع إ�� قدرة ا�حاسب ع�� معا�جة عملية التفريع الواسعة وضبط سرعة  

وتتم��    مختلفة. إجابات    أر�عبدال من احتمال إجابة من ثالثة أو    إجابات الطالب والدقة و�عطاء إجابات مبنية ع�� السؤال 

 ال�حيحة. عدد ممكن من اإلجابات  أك�� ا�حاسبات ع�� قدر��ا �� تقدير 

 Data Bases البيانات:قواعد .2

باملعلومات  غنية  بيئة  توف��   �� ا�حاسبات  ب�� و�شمل    ،�ستخدم  التعر�ف  ع��  البيانات  املقررات  مجيات  قواعد 

حيث أنھ من املرغوب فيھ أن �عرف ما    ،، وهذا بدوره �سهم �� تخطيط مراكز معلومات مصادر التعلمالدراسية املتاحة

 . أمكن ذلك من خ��ة املعرفة امل��اكمة

  و�االعتماد ع�� جودة الدراسة فإن املعلومات املكتسبة من قبل اآلخر�ن �ساعد �� توف�� الوقت واملال مما يؤدى إ�� 

 ) 2000  جعل أي مشروع مستقب�� أك�� جودة وأك�� فعالية. (ا�خطيب، 

 ا�حاسوب كعامل مساعد ع�� إدارة التعليم: .3.4

لهؤالء      الدرجات  االمتحانات ووضع  هذه  وتحليل  للطلبة  االمتحانات  �عمل  املساندة   �� ا�حاسوب  تكمن وظيفة 

جل  أيدة المتحان ما  و�مكن ل�حاسوب أن �ساعد من  جل تخز�ن فقرات عدأأيضا يمكننا استعمال ا�حاسوب من    ،الطلبة

أيضا بإم�ان ا�حاسوب القيام    ،تصنيف هذه الفقرات حسب محتواها أو حسب األهداف املراد قياسها أو حسب صعو���ا

، إضافة إ�� هذا أنھ باستطاعتنا  رات القديمةبتعديل فقرات هذا االمتحان و�ضافة فقرات جديدة أو حذف �عض الفق

للطالب حيث يقوم ا�حاسوب هنا    جل طباعة ��خ االمتحان بأش�ال مختلفة أو عمل امتحانأل ا�حاسوب من  استعما 

 ، كذلك يمكننا إدخال جميع عالمات الطلبة �� جهاز ا�حاسوب و�التا��عما �انت إجابتھ �حيحة أم خاطئة  بإعالم الطالب

العالماتإيجاد   لهذه  ا�حسا�ي  أن  املتوسط  أي  و،  العالمات  دف��  مقام  يقوم  يقوم    ��ا�حاسوب  دراسية  ف��ة  �ل  ��اية 

ا�حاسوب بحساب معدل عالمات �ل طالب و�عطاء العالمة ال��ائية �� �ل مادة من املواد ال�ي درسها الطالب و��ذا ي�ون  

خاص إلستعمال    جل عمل جدول أ، أيضا من املمكن استعمال ا�حاسوب من  بمثابة �جل مطبوع لهذه العالمات  ا�حاسوب 
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مما يحتاج إليھ الطلبة من كتيبات   ،وكذلك يمكن ل�حاسوب عمل ��خ ا�حجرات والوسائل التعليمية ا�ختلفة مع الطلبة

و�شرات ورسومات وتوضيحات وامتحانات �لما دعت ا�حاجة لتلك الن�خ و�استطاعة ا�حاسوب عمل امل��انية و��جيل  

ن املعلومات ال�ي نكت��ا من استخدامنا ل�حاسوب تكو ن مصدرا  ـأوومعدات.     النفقات وتدو�ن حاجة املعلم�ن من مواد

 : �� تحقيق الفوائد التالية

التقو�م املستمر لألداء   . أ  املنا�ج الدراسية حيث يتم بصفة دور�ة من خالل ا�حصول ع�� نتائج  �عديل وتطو�ر 

 التدري��ي. 

 طلو�ة �� أسرع وقت ممكن. تحديث ملفات الطلبة بصفة دور�ة والوصول إ�� البيانات امل .ب

 )96 (سالمة،  و�ات الطلبة من خالل عرض نتائجهممعرفة مست .ت

اإلعارة   .ث شئون  ع��  السيطرة   �� كب��  حد  إ��  �ساهم  اتصال  �شبكة  ر�طها  طر�ق  عن  املكتبية  ا�خدمة  تحس�ن 

 .)1988 صن�ور،(الطرق. املطلو�ة بأ�سر واإلرجاع والسرعة �� تزو�د املعلومات واملساعدة �� العثور ع�� الكتب 

 ا�حاسوب التعلي�ي وم��اتھ: . فوائد4.4

  حسب سرع��م ا�خاصة. للطلبة بالتعليم�سمح ا�حاسوب التعلي�ي 

   قل �� هذه الطر�قة منھ �� الطرق التقليدية  أإن الوقت الذي يمكن أن �ستغرقھ الطالب �� عملية التعلم هو

 األخرى.

   ا�حاسوب.إن االستجابة ا�جيدة للمتعلم يقابلها �عز�ز و��جيع من قبل 

  واالقتصادية وا�جسدية  وال�حية  التعليمية  الناحية  من  طالب  �ل  عن  ��جل  االحتفاظ  ع��  القدرة  لھ 

 والنفسية.

 الكث�� من املعلومات عن �ل تلميذ فإن هذا سوف �ساعد املعلم �� ز�ادة    ،حيث إن ا�حاسوب يمكن أن يوفر 

 التعرف ع�� تالميذه و��ون ع�� صلة مباشرة ��م. 

 دمھ ا�حاسوب من ابت�ارات جديدة للطلبة يجعلهم أك�� دافعية للتعلم.إن ما يق 

  .ز�ادة القدرة ع�� التحكم �� العملية التعليمية مع إتاحة الفرص للتعليم الفردي 

   1999عليان،(أدا��ا. قل من قدرة املعلم ع��  أك�� وأخطاء أأداء �عض الوظائف واألعمال �سرعة( . 

 وذجية واألسئلة والتمار�ن ا�حلولة واألمثلة وتطبيقات القوان�ن العلمية.يطلع الطالب ع�� الدروس النم 

   إن الدور األسا��ي للمعلم �� التدريس سوف يبقى كما هو ولكنھ �عتمد اعتمادا �ليا ع�� ا�حاسوب الذي يقدم

 أهمها:  العديد من ا�خدمات  

 ب ص��ا ودقة وذاكرة جيدة. نھ سوف يحرر املعلم من عدد كب�� من األعباء الروتينية ال�ي تتطلأ 

 نھ يوفر وقت املعلم وذلك بإمداده بالعمليات ا�حسابية وتحض�� األش�ال والرسومات من بنك الذاكرة و�ش�ل  أ

 سريع جدا. 

 1983توق،(التالميذ.  سوف �ساعد املعلم �� اإلجابة ع�� عدد من األسئلة املستعصية ال�ي قد �سألها �عض    أنھ( . 
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  ا�حاسوب التعلي�ي:  . عيوب5.4

ما   إذا  مش�لة و�خاصة  ا�حاسوب  أجهزة  صيانة  م�لفة وقد تصبح عملية  يزال عملية  ما  با�حاسوب  التعليم  إن 

 لالستعمال الدائم. �عرضت هذه األجهزة 

دون   م��ا  ��خ  عمل  يمكن  وال�ي  الرفيع  املستوى  ذات  التعليمية  ال��امج  لتوافر  بالنسبة  كب��  نقص  خذ  أيوجد 

 العر�ية.، باإلضافة إ�� نقص ال��امج املالئمة للمنا�ج  فقة املسبقة من أ�حا��ا الشرعي�ناملوا

نوع ما من األجهزة ا�حاسو�ية ال يمكن استعمالها مع أجهزة  إن ال��امج التعليمية ال�ي تم تصميمها ل�ي �ستعمل من  

 حاسو�ية من نوع آخر. 

التعليمية  ال��امج  السهلة  إن عملية تصميم  بالعملية  �علي�ي مدتھ نصف ساعة  ا�حو سبة ليست  ، فمثال درس 

 يحتاج إ�� أك�� من خمس�ن ساعة عمل. 

 )1999عليان،(اإل�سانية. قلة توافر ال��امج �� مجال العلوم 

 وعيو�ھ) م��اتھ، هميتھ، أمفهومھ(االلك��و�ي  ال��يد  .2

 : . مفهومھ1.2

�� جميع الشب�ات املرتبطة ��ا ويع�ى إرسال الرسائل من    اك�� خدما��ا انتشارً أ�عد إحدى امل��ات الرئيسة لالن��نت و 

 . أي م�انمستخدم ��  و��� أيحاسوب إ�� آخر ع�� الشبكة  

لك��و�ي وغ��ها.  لك��ونية والنشر اإلال��و�د واإلعارة واملؤتمرات اإل  لك��و�ي �� خدمات ملكتبات م��ا و�وظف ال��يد اإل

مزا اإلومن  ال��يد  الت�اليا  قلة  السرعة،  لك��و�ي:  الدوليةيف،  املراسالت  �سهيل  القوائم  الراحة،  ال��يدية.  ، 

 . )1997الهمشري،(

 : . أهميتھ 2.2

 إيجاد عالقات ايجابية ودائمة ب�ن املعلم�ن والطالب. .1

 توف�� حوار مفتوح ب�ن الطالب ومعلم��م ملناقشة الدروس التعليمية.  .2

 التعليمية ملناقش��م �� قضايا �عليمية.دارة ليمهم واإل مبادرة الطالب باالتصال بمع .3

 وسيلة اتصال ب�ن الباحث�ن.  .4

 �ساعد ع�� إعطاء وقت �اف للمناقشات التعليمية.  .5

 : . مم��اتھ3.2

  أو   ملفاتأي  حيث يمكننا إرسال رسالة إ�� �خص ما موجود ع�� �عد أالف األميال �� ثوان مع إرفاق    السرعة: .1

 صور. 

 قرص ومن تم اس��جاعها م�ى �شاء.  أيى بإم�اننا االحتفاظ باآلالف من الرسائل ع�� أ: سهل ا�حمل والنقل .2

 ن��نت. : �ع�ي ال��يد االلك��و�ي مجا�ي عدا ت�لفة االتصال باال رخيص الت�لفة .3

 واحد.   آن إم�انية التواصل مع أك�� من طرف �� .4
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بإم�اننا إرسال رسالة تت�ون من    أي: سهولة االستخدام دون اى قيد ع�� الكتابة  �ساطة االستخدام والكتابة .5

 �لمت�ن فقط وهذا اليوجد �� ال��يد العادي.

 : . عيو�ھ 4.2

 عطل للقرص ا�خزن بھ الرسائل يؤدي إ�� تلف الرسائل بال�امل  أي   م�انية الضياع:إ .1

 ل��ا الرسالة. إ ا�خطأ �� كتابة العناو�ن املرسل    أومن خالل القرصنة  م�انية الوصول ل��يدك من قبل الغ��: إ .2

وذلك �سبب االعتماد الزائد ع�� ال��يد االلك��و�ي �سبب ك��ة الرسائل أصبح من الصعب    ز�ادة ضغط العمل: .3

 . االطالع عل��ا

 ي�ون ذلك غ�� متاحأو  :باألن��نتضرورة االتصال  .4
ً
 . حيانا

 تطبيقات ال��يد االلك��و�ي �� العملية التعليمية:  .5.2

ائد استخدام ال��يد اإللك��و�ي �� برامج التعليم:  . )1999 (عليان،  فو

 :والطالب املعلم  ب�ن  كوسيط  اإللك��و�ي  ال��يد  املن�لية    استخدام  �الواجبات  الطلبة  الرسائل �جميع  إلرسال 

 وللرد ع�� االستفسارات �وسيط ب�ن املتعلم�ن. 

 :���حيث يقوم األستاذ بت�حيح اإلجابة ثم إرسالها    استخدام ال��يد اإللك��و�ي كوسيط لتسليم الواجب املن

مرة أخرى للطالب و�� هذا العمل توف�� للورق والوقت وا�جهد، حيث يمكن �سليم الواجب املن��� �� الليل أو �� ال��ار دون 

 ا�حاجة ملقابلة األستاذ.

 :ستفادة من خ��ا��م  من مختلف دول العالم واال   استخدام ال��يد اإللك��و�ي كوسيط لالتصال باملتخصص�ن

 . وأبحا��م �� ش�ى ا�جاالت

  .استخدام ال��يد اإللك��و�ي �وسيط لالتصال ب�ن أعضاء هيئة التدريس واملدرسة أو الشؤون اإلدار�ة 

  :وا�جهد�� أي م�ان بأقل ت�لفة وتوف�� للوقت    �ساعد ال��يد اإللك��و�ي الطالب ع�� االتصال باملتخصص�ن  

 سواء �� تحر�ر الرسائل أم �� الدراسات ا�خاصة أم �� االستشارات.  م��م لالستفادة

 :ائح والتعاميم  وما �ستجد ألعضاء هيئة التدريس. استخدام ال��يد اإللك��و�ي كوسيلة إلرسال اللو

 ؤسسات التعليميةاستخدام ال��يد اإللك��و�ي �وسيط لالتصال ب�ن امل. 

 قائمة املراجع:  

 6س ،19.ع  ،ا�حاسوب وال��بية"، )1996(، حسن ع�� سالمة .1

 صفاء. رعمان: دا -املعلومات. وسائل االتصال وتكنولوجيا  ،)1999(الد�س، محمد    ر��� مصطفى عليان، .2

الدار املصر�ة    ،التعليم االلك��و�ي ع�� شبكة االن��نت، تقديم حامد عمار   ،)2007(،  محمد محمد عبد الهادي .3

 اللبنانية، القاهرة 

مستقبل أفضل لتكنولوجيا املعلومات �� مصر: ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر    محمد محمد الهادي"نحو .4

 املكتبة األ�اديمية  -ا�حاسبات. العل�ي األول لنظم املعلومات وتكنولوجيا 
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 45.، مج1ج

 1.، ع24.مج ،""استخدام الكمبيوتر �� التعليم" رسالة املعلم ،)1983(، م�� الدين توق  .6

  تار�خ   ط،الرابموجود ع��  ،  واقع استخدام التقنيات التعليمية ا�حديثة �سلطنة عمان  ،سالم بن مسلم الكندي  .7

 http://www.almdares.net/salim ،2018. 5. 20اإلطالع ع�� املوقع: 

دور املكتبة االلك��ونية �� تحديث العملية التعليمية وال��بو�ة دراسة مطبقة ع��    ،)2005(،  لطفية ع�� الكمي��ي .8

 .منشورة   رسالة دكتوراه غ��  ،ليبيا"-قطاع التعليم العام "طرابلس
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 :االجتماعية العلوم ��  ا�حاسو�ية �حا�اةا

 أنموذجا  ا�حاسو�ي االجتماع علم

Computer simulation in the social sciences 
Computer sociology as a model 

 تمار  ر�يعة .د

 ا�جزائر -- ، ورقلةجامعة قاصدي مر�اح-

 م�خص الدراسة:  

 من أ�شطة ا�حياة االجتماعية  امتد استخدام ا�حاسب اآل�� ح�ى أصبح �� منا��  
ً
ا�حياة �افة، كما أصبح جزءا

أجهزة ا�حاسب ال�خصية شائعة االستخدام ومتوفرة �� �ل مجال    اد وا�جماعات، خاصة �عد أن أصبحتاليومية لألفر 

 بحثًيا مث�ً�ا لالهتمام أك�   وقد  ،عمل
ً

  الجتماع، � من أي وقت م��ى لعلماء ا أصبحت العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية مجاال

وعلماء االجتماع الر�ا��ي وعلماء الكمبيوتر وح�ى علماء الف��ياء.  وقد ساهم الف��يائيون �� البحث الشب�ي املعقد ع��  

 
ّ

مك اإلحصائية.  الف��ياء  من  مفاهيم  باستخدام  كب��ة  معقدة  الدراسة  أنظمة  من  الكمبيوتر  تكنولوجيا   �� التطورات  نت 

 االجتماعية �علوم العلوم    ع�� عالقةالتعرف    هذه الدراسة إ��من خالل  لكب��ة، ��دف  �بية للشب�ات االجتماعية االتجر 

  .ووصف الظاهرة الوصفي لتحليل  استخدمنا املن�ج   الكمبيوتر وقد

 ا�حا�اة ا�حاسو�ية  ;الشب�ات االجتماعية  ;ا�حوسبة   ;االجتماعية  ـ العلوما�حاسوب  ال�لمات املفتاحية: 

Summary: 
The use of computer has expanded until it invaded all life aspects as part of the daily 

life activities of individuals and groups, especially due to personal computers coming into a 
common use and being available in all areas of work.  

The social science of computing has become a more interesting research area than ever 
before for sociologists, mathematical sociologists, computer scientists and even physicists; 
Physicists have contributed to complex web research on large complex systems using concepts 
from statistical physics. 

Developments in computer technology have enabled the experimental study of large 
social networks. Through this study; we aim to learn about the relationship of social sciences 
to computer sciences using the descriptive approach to analyse and describe the phenomenon. 
Key words : computer ; computer social sciences ; computing ; social networks ; computer 
simulation. 

 مقدمة:

مجاالت  ا�حاسوب  دخل ال   صار و    ا�حياة �افة  من  جزءا  وتفك��ه،  اإل�سان حياة يتجزأ  وعملھ    حيث   العصرى 

أصبحت أجهزة ا�حاسب ال�خصية شائعة االستخدام ومتوفرة �� �ل مجال عمل، وذلك لصغر حجمها وانخفاض سعرها  

:   إضافة إ�� سهولة استخدامها، وهناك العديد من األمثلة ال�ي تو�ح أوجھ استخدام ا�حاسب اآل�� �� ا�جاالت �افة 
ً
فمثال

با�ح�ومة   ما �س�ي  لذا أصبح هناك  ا�حاسب،  الدولة �عتمد ع�� استخدام   �� اإلداري  ا�جهاز   �� األعمال  أصبحت جل 
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 ع�� طبيعة العالقة ب�ن الفرد وا�ح�ومة
ً
 إ�� دراسة �ونھ سي�ون لھ ثأت��ا

ً
  ، (رمضان  اإللك��ونية، وهذا املوضوع يحتاج أيضا

 . )94 .ـص، 2018

التواص   خالل  �جهاز  فمن  استخدامھ  خالل  من  معامالتھ  إتمام  الفرد  بإم�ان  أصبح  اإللك��ونية  ا�ح�ومة  مع  ل 

خالل   من  تتم  االنتخابات  أصبحت  كما  التوظيف،  متطلبات  من   
ً
شرطا ا�حاسب  استخدام  أصبح  كما  اآل��،  ا�حاسب 

ھ  استخدام ا�حاسب والتعامل معحيث يبدأ   جامعة،ل�نسبة للطالب عند الدخول  التصو�ت اإللك��و�ي، كذلك األمر بال

 .  عة اإلرشاد األ�ادي�ي ح�ى التخرج، من خالل عملية الت�جيل، ثم عمليات تن�يل املواد ومتا�منذ أول يوم دخولھ إ�� ا�جامعة

�غية   االجتماع؛  علم  تفك��  أدوات  وتطو�ر  تحس�ن   �� واملفاهيم  املصط�حات  من  االستفادة  إ��  ا�حاجة  برزت 

إ�� التجاوب مع طبيعة عصر املعلومات، كما أن االستعانة بمصط�حات   املساهمة �� �شر ثقافة علم االجتماع، إضافة 

ام لألفراد الذين أصبحوا ال �ستخدمون أجهزة ا�حاسب  ومفاهيم علم ا�حاسب اآل�� سيمكننا من ا�جمع ب�ن التوجھ الع

وكب��   واسع  �ش�ل  لد��م  �ستخدم  اآل��  ا�حاسب  علم  ومفاهيم  مصط�حات  أصبحت  بل  وحسب،  شاع  -اآل��  وقد 

استخدامھ �� اآلونة األخ��ة �� مختلف ميادين ا�حياة وأثبت كفاية عالية وفرت ا�جهد والوقت والت�اليف، مما ساعد ع��  

  �� �� االستفادة بإم�اناتھ �� امليادين ال��بو�ة، وقد أطلقت ع�� الكمبيوتر عدة مسميات بالعر�ية م��ا (ا�حاسب اآل��التفك

وا�حاسب اإللك��و�ي، وا�حاسوب)، واملستخدم ل�حاسوب يرى الدقة واإلتقان وسرعة اإلنجاز و�عدد اإلم�انات وسهولة  

 عند  استعمالھ، كما أنھ يقوم بتنفيذ أوامر اإل�
ً
سان �� جميع العمليات، لكنھ يقوم فقط بالوظائف ال�ي يرسمها لھ مسبقا

وضع ال��نامج، ويعت�� هذا ا�جهاز من أهم سمات العصر ا�حديث، ف�ل ��يء حولنا يمكن أن يدار من خاللھ، فهو �ستخدم  

  .�� جميع الهيئات واملؤسسات التعليمية

  �� مجاالت عديدة   �� ا�حاسوب  استخدام    حياتنا،�ستخدم  أهمية  برزت  املعلومات. وقد  تكنولوجيا  أبرزها  ومن 

وأصبحت املدارس �� كث��    ،ا�حاسوب �� املدارس �عد اكتشاف شبكة ال��يد اإللك��و�ي وشـبكة املعلومات العاملية"اإلن��نت"

من    أ ز ي أصبحت جزءا ال يتجمن دول العالم متصلة ببعضها البعض ومراكز املعلومـات ع�� هذه الشب�ات املتطورة وال�

السائدة، املدرسية  للتعليم  الثقافة  مهما   ) 77.ص  ،2015  دعس، (  ومصدرا 

املعلومات من جميع ب�ن يدي املعلم والطالب ع�� شاشة   التقنية من قدرة ع�� توف��  والتعلم داخل الصفوف، ملا لهذه 

املستقبل    �� التعليم والتعلم  يتمركز  �� كيفية عمل املدرسة، وسوف  التكنولوجيا ا�حديثة ثورة  ا�حاسوب وقد أحدثت 

 ) 77.ص ، 2015،دعس(�ي والتدر�ب ال�خ��ي.�ش�ل كب�� حول ا�حاسوب والذي �سمح بالتعلم الذا

 :و�ت�ون جهاز ا�حاسب اآل�� من م�ون�ن رئيسي�ن، هما .يمكن أن يحسن استخدامھ أو ���يء استخدامھ 

 :املكونات املادية .1

 مش
ً
أم   املفاتيح،اهدا مثل الفأرة ولوحة و�� املواد واآلالت واألدوات ا�حسوسة وامللموسة، سواء ما �ان م��ا ظاهرا

ا�ختلفة بأنواعها  والذاكرة  الدقيق  املعا�ج  مثل  اآل��،  ا�حاسب  صندوق  داخل  م��ا  �ان   .ما 

 :املكونات ال��مجية.  2

املهام املتعددة، مثل برامج نظم   ال�ي يتم من خاللها �شغيل ا�حاسب اآل��، واالستفادة منھ �� تنفيذ  ال��امج   ��

التشغيل وال��امج املساعدة ألنظمة التشغيل وال��امج التطبيقية ا�ختلف، ونتيجة للثورة الهائلة �� مجال تقنية املعلومات  

 ��  أصبح استخدام ا�حاسب اآل�� �� �ل ا�ج
ً
االت �غض النظر ش�لها أو نوعها، وأصبح استخدام ا�حاسب اآل�� ضرور�ا
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، هناك سيصبح االستعداد أك�� وأك�� أهمية الشباب لالستثمار �� بيئ��م  مع تقدم التكنولوجياحياتنا، وما �شاهده من  

مع   البناء  التفاعل  ع��  قادرة  صنعها  ا�خصوص  وجھ  ع��  �ع�ي  هذا  أ  اآلخر�ن، رق�ي.  العمللدمج  أجهزة    ،ماكن  حيث 

 /كيف يمكن للتكنولوجيا �شكيل ا�جتمع و�يجاد حلول للمشا�ل  م��ايد، تقرر الكمبيوتر تلعب دوًرا مهيمًنا �ش�ل  

ظاهرة اجتماعية ع�� أساس أن مهمة اللغة األساسية    اللغة ا�حاسو�ية بوصفها  لتوضيح دراسةجاءت دراستنا هذه  

 نرى بھ العالم يتغ�� من ثقافة إ�� أخرى 
ً
  �� أداة التواصل من أجل القيام بالوظائف االجتماعية، و�اعتبار اللغة منظارا

 للسياق االجتما�� ومقام ا�حدث اللغوي بالتا�� سيتم الر�ط ب�ن عدد من املصط�حات 
ً
واملفاهيم ��    وتتحدد معان��ا وفقا

 . علم ا�حاسب اآل�� و�عض موضوعات علم االجتماع

 االجتماعية؟  �� طبيعة العالقة ب�ن ا�حوسبة والعلوم املطروح: ماالتساؤل 

   املفاهيم: .1 

محا�اة باستخدام ا�حاسوب ف�ي نموذج يبسط الواقع باستخدام ا�حاسوب وهو �ستجيب ألوامر  ��    :ا�حا�اة ا�حاسو�ية

وقرارات املستخدم ويعطي نتائج مشا��ة ملا يمكن تطبيقھ �� الواقع العم�� و��دف إلكساب املتعلم معارف ومهارات جديدة  

 2 .من خالل نماذج تحا�ي الواقع �عرض للطلبة بواسطة ا�حاسوب

ا�حسابية االجتماعية  للعلوم   إ��املفهوم    �ش��  : العلوم  ا�حسابية  بالن�ج  املعنية  األ�اديمية  الفرعية  التخصصات 

ا�حقول   االجتماعية. و�شمل  الظواهر  وتحليل  محا�اة،  لنمذجة،  الكمبيوتر �ستخدم  أجهزة  أن  �ع�ي  االجتماعية. وهذا 

اإلعالم االجتماعية   االقتصاد ا�حسا�ي، وعلم االجتماع ا�حسا�ي، وال�لوديناميكيات والتحليل اآل�� للمحتو�ات، �� وسائل

،  والنمذجة     ،ا�حا�اة االجتماعية والتقليدية. و�ركز ع�� التحقيق �� العالقات االجتماعية والسلوكية والتفاعالت من خالل

 .وسائل اإلعالم الشبكة، وتحليل وتحليل

العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية �� مجال متعدد التخصصات �عمل ع�� تطو�ر نظر�ات السلوك البشري من خالل  

التواصل   البيانات من مواقع  ا�حسابية ع��  التقنيات  الرقمية األخرى مثل  تطبيق  أو ا�حفوظات  أو اإلن��نت  االجتما�� 

ال�جالت اإلدار�ة. يتصدر �عر�فنا نظر�ة علم االجتماع ألننا �عتقد أن مستقبل ا�جال داخل علم االجتماع ال �عتمد فقط  

م ا�جديدةع��  واألساليب  البيانات  البشري صادر  للسلوك  جديدة  نظر�ات  إنتاج  ع��  قدرتھ  أيًضا  ولكن  تفصيل    ،  أو 

التفس��ات ا�حالية للعالم االجتما��. ع�� الرغم من أننا �شيد بالدعوات األخ��ة للعلوم االجتماعية املوجهة نحو ا�حلول  

إ�� التنبؤ بالسلوك البشري ألغراض  الذي �ستخدم    علم االجتماع ا�حسا�ي هو فرع من فروع علم االجتماع   وال�ي ��دف 

،  جتماعيةلية مثل تحليل الشبكة اإل األساليب اإلحصائية األساليب املعقدة والتحلي  الذ�اء االصطنا��،  ا�حا�اة ا�حاسو�ية

أجل تطو� اإل من  العمليات  املر واختبار نظر�ات  التفاعالت اإل جتماعية  إ�� فهم  جعقدة من خالل نمذجة  ��دف  تماعية. 

 فاعالت ع�� ال�ل اجتما��. جتماعية والتفاعل ب�ن هذه العوامل وتأث�� هذه التالوكالء اإل 

شبكة  : ن��نتاأل   عن  ا�حواسيب   عبارة  ب�ن  الروابط  من  �عض  عاملية  مع  �عضـهم  والتواصل  باالتصال  للناس  �سمح   ،

، و�صورة تتجاوز  سائل بصر�ة وصوتية ونصية مكتو�ـةواكتساب املعلومات من الشبكة املمتدة إ�� جميع أرجاء األرض بو 

، وتتحـدي فـي الوقـت نفسـھ سـيطر ة الرقابـة ا�ح�ومية.و�عرف بأ��ا "شبكة  وامل�ان وال�لفة وقيود املسـافاتحدود الزمان  

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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تتعاون   بروتو�والت  باستخدام  تتفاهم  للمعلومات  بي��ا لصا�ح جميع مستخدم��ا دولية  من  فيما  العديد  ع��  ، وتحتوي 

 . )78 .ص ،2015، الدلي�ي ( ، و�قامة املؤتمرات بالفيديو إللك��و�ياإلم�انات مثل ال��يد ا 

 العلوم االجتماعية وا�حاسوب عالقة ت�املية:.2

 ت�املية:  وا�حاسوب عالقةأوال _    العلوم االجتماعية 

 بحثًيا مث�ً�ا لالهتما  جتماعيةإل أصبحت العلوم ا 
ً

ر�ا��ي  إلجتماع الم أك�� من أي وقت م��ى لعلماء اا�حاسو�ية مجاال

.  املعقدة�طار مفيد لدراسة النظم االجتماعية توفر نظر�ة الشبكة طر�قة �سيطة و وعلماء الكمبيوتر وح�ى علماء الف��ياء 

منظور فر�د ع�� أنظمة معقدة كب��ة باستخدام مفاهيم من  بحث شب�ي معقد مع  بساهم الف��يائيون �� العمل األسا��ي  

اإلحصائية للش،  الف��ياء  التجر�بية  الدراسة  من  الكمبيوتر  تكنولوجيا   �� التطورات  الكب��ة مكنت  االجتماعية  ب�ات 

 ( (Boero,2015, P.57، ال�ي �انت تقتصر �� السابق ع�� مجموعات صغ��ة �سبًيا من األ�خاص.  الشب�ات

 جديًدا للدراسة: العلوم االجتماعية  أنتج    
ً

الهندسة مجاال الكمبيوتر ومجاالت  دمج العلوم االجتماعية مع علوم 

ا�حاسو�ية. يطبق هذا ا�جال األساليب ا�حسابية ع�� مصادر جديدة للبيانات الرقمية مثل وسائل التواصل االجتما��  

السلوك البشري. نقوم بمراجعة تطور هذا ا�جال داخل علم  وال�جالت اإلدار�ة وا�حفوظات التار�خية لتطو�ر نظر�ات  

 االجتماع من خالل التحليل الببليوم��ي والتحليل املتعمق ل�حقول الفرعية التالية:  

) علم اجتماع  3  السيا��ي؛) السلوك ا�جما�� وعلم االجتماع  2تحليل الشبكة االجتماعية و�شكيل ا�جموعة.   )1

الث4املعرفة.   االجتماع  علم  االجتما��  )  النفس  وعلم  إنتاج  5  والعواطف؛قا��  اال 6  الثقافة؛)  علم  واملنظمات  )  جتماع 

) الديموغرافيا والدراسات الس�انية. تكشف مراجعتنا أن علماء االجتماع ليسوا فقط �� مركز األبحاث  7و  االقتصادية؛

حول   االستفسار  من  جديدة  ا 
ً
خطوط يطورون  أيًضا  ولكن  البشري  السلوك  حول  القديمة  األسئلة  �عا�ج  ال�ي  املتطورة 

 املساحات الرقمية أيًضا.  

ال  )2 من  مسبوقة  غ��  لكمية  العنان  البيانات  أطلق  مجموعات  عكس  ع��  األخ��ة.  السنوات   �� الرقمية  بيانات 

، غالًبا ما توفر هذه املصادر الرقمية ا�جديدة تفاصيل غنية حول تطور العالقات ليدية ال�ي جمعها علماء االجتماعالتق

من التقنيات ا�جديدة    ، تتوفر اآلن مجموعة متنوعةكب��ة عند ظهورهاو�� الوقت نفسھ  االجتماعية ع�� مجموعات س�انية

، والتجارب امليدانية  آل��لتحليل مجموعات البيانات الكب��ة واملعقدة هذه. و�شمل هذه األش�ال ا�ختلفة لتحليل النص ا 

، والعديد من األش�ال األخرى املستوحاة من التعلم اآلليأدت الز�ادة السريعة �� البيانات  ع�� اإلن��نت، والتعاون ا�جما�� 

لتحليلها    -الرقمية   ا�جديدة  األساليب  مع  جنب  إ��  العلوم   - جنًبا  �س�ى  التخصصات  متعدد  جديد  مجال  والدة  إ�� 

 االجتماعية ا�حاسو�ية.  

ظهر مصط�ح "العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية" �� الر�ع األخ�� من القرن العشر�ن �� تخصصات العلوم االجتماعية  

وصف املصط�ح    ضمن العلوم االجتماعية ،(STEM) والهندسة والر�اضيا  والتكنولوجياباإلضافة إ�� تخصصات العلوم  

اخل التجمعات الس�انية  أو استخدام برامج الكمبيوتر �حا�اة السلوك البشري د  -�� األصل النمذجة القائمة ع�� الوكيل  

تطور   ،االصطنا�� ترك��نا ع��   �� ملراجعتنا  األخرى  املم��ة  العمل لسمة  هذا  ا�حاسو�ية ضمن  أدى  االجتماعية  العلوم 

، نحن غ�� قادر�ن ع�� تقديم نظرة عامة شاملة عن العلوم االجتماعية  �سبب محدودية املساحة ،االجتماع تخصص علم
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ا�حاسو�ية ع�� تخصصات العلوم االجتماعية املواز�ة مثل العلوم السياسية أو االقتصاد ال�ي قد ��م علماء االجتماع. ع��  

 .ا�حاسو�يةأن املراجعات قد درست نمو مصادر البيانات ا�جديدة أو األساليب �� مجال العلوم االجتماعية  الرغم من  

  أهمية   من  الرغم  ا�حسابية ع��  العلوم  أش�ال  من  كش�ل  ا�حا�اةو   ا�حسابية  االجتماعية  النماذج  تقييم .3

 العلوم .  الكفاية  فيھ  بما  �عيدا   تذهب  ال  العلوم،  .ا�جتمع  ��  ا�حاسو�ية  االجتماعية  وا�حا�اة  النمذجة   مشاريع  مناقشة

  ال��مجيات   تنفيذ  قضايا  إ��  �ش��   ال  أ��ا  كما  األساسية،   الر�اضية  أو القضايا  ا�خوارزميات   حول   أسئلة  تطرح  ال   االجتماعية 

  أش�ال   من كش�ل  العلم ا�حاسو�ية يث��  االجتماعية  و�ؤطر يفعل،  ا�حسابية العلوم مجال  فإن  ذلك، ومع. أداءو  واالختبار 

  هندسة   ممارسات  عن   القرار  صا�عو  �سأل   أن   يجب  .املشاريع  هذه   لتقييم   القضايا  من   ثانية   مجموعة   ا�حسابية   العلوم

 ,LMcNamara)ال��نامج    وأداء  �حة   بتقييم   النمذجة  فر�ق   يقوم  كيف   وكذلك ،  واالختبار  والتوثيق  ال��مجيات 

Timothy, 2011, P.9) 
 ا�حاسو�ية: ا�حا�اة  _ ثورة العلوم االجتماعية وخصائصثانيا 

رسم. �ان هذا التعقيد ال�خ��ي    - م��م �خصيتھ وسلوكھ املعقد أنماط    ، ل�ل مع هو نظام معقد كب�� من األفرادا�جت .1

  ا قامو   ا�ختلفةائص العامة �� ال�خصيات  هو االهتمام الرئي��ي لعلماء االجتماع �� املا��ي. بواسطةمع التعرف ع�� ا�خص 

مستخدم اقتصرت الدراسات االجتماعية ع�� مجموعات صغ��ة من الناس وركزت ع�� البحث عن  ،  ببناء نماذج للمجتمع

الفئات االجتماعيةال�خصيات والسلوك. �� اآلونة األخ��ة جانب   الدينامي�ي  أك�� اهتماما  ، وال�ي ��جديد من دراسة   ،

النظم االجتماعية امل�ونة من أعداد كب��ة من الناس �انت موضع اهت الر�اضيات علماء االجتماع وعلماء  خصائص  مام 

الكمبيوتر وعلماء الف��ياء أيًضا. يقدم الف��يائيون مساهمة فر�دة �� دراسة مثل هذه األنظمة حيث تفاصيل األفراد ليست  

:  ثورة العلوم االجتماعية �� �ل من الفرع�ن األساسي�ن من املن�ج العل�ي  مهمة ولكن باألحرى كيف يتفاعلون فيما بي��م

خالل األ�شطة   تركت منالبحوث التجر�بية، وخاصة من خالل البيانات الكب��ة، من خالل تحليل البصمة الرقمية ال�ى  .1

 . ن��نتاالجتماعية ع�� األ 

 ، وخاصة من خالل بناء نموذج ا�حا�اة ا�حاسو�ية من خالل ا�حا�اة االجتماعية.  العلمية . النظر�ة2

تكنولوجيا   طر�ق  عن  املعلومات  معا�جة  ع��  يركز  االجتما��  للم�ح  ومت�امل  التخصصات  متعدد  ن�ج  وهو 

محتوى وسائل  ، والنظم ا�جغرافية االجتماعية، تحليل الشب�ات االجتماعية املعلومات املتقدمة. و�شمل املهام ا�حسابية 

لوسائط التقليدية. ويعتمد العمل �� مجال العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية بصورة م��ايدة ع��  االعالم االجتماعية ومحتوى ا

 :ذلكتوافر قواعد البيانات الكب��ة، ال�ي يب�ى عل��ا و�حتفظ ��ا حاليا عدد من ملشاريع املتعددة التخصصات بما �� 

 ع�� ا�حا�اة ا�حاسو�ية عن أ�شطة محددة األهداف� . 

  ال��امج القائمة ع�� ا�حا�اة ع�� أساس من املرونة وسهولة التحكميتم بناء. 

  سمح برامج ا�حا�اة ا�حاسو�ية للمتدر��ن بتغي�� ظروفهم وأوضاعهم وطر�قة �علمهم من خالل هذه ال��امج� 

  ��نامج  يختلف مستوى األداء من متدرب إ�� آخر ولكن �� ال��اية تضمن هذه ال��امج تحقق األهداف ال�ي وضع ال

 . من أجلها

   للمعلم راجعة  كتغذية  التقييم  نتائج  من  واالستفادة  التقو�م  أساليب   �� بالتنويع  ا�حاسو�ية  ا�حا�اة  �سمح 

 .لتوجيھ عملية تقديم ا�حتوى 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 الست درجات ذى  نفصالا   _نظر�ة اإل لثثا 

(الو��)، تبحث العلوم االجتماعية �� الديناميكيات البشر�ة واالجتماعية والتنظيم ع�� جميع مستو�ات التحليل  

، والنظام العاملي. العلوم االجتماعية  بما �� ذلك اإلدراك، واتخاذ القرار، والسلوك، وا�جموعات، واملنظمات، وا�جتمعات

ات للتحقيق االجتما�� مع معا�جة املعلومات التأكيدية ومن خالل وسيلة  ا�حاسو�ية �� الس�� املت�امل متعدد التخصص 

تمتة، وتحليل الشبكة  ا�حساب املتقدم. مجاالت العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية الرئيسية �� أنظمة استخراج املعلومات املؤ 

االجتماعية  االجتماعية ا�جغرافية  املعلومات  ونظم   ،)GIS( �ا نماذج  التعقيد  ونمذجة  مثلما  ،  تماًما  االجتماعية.  حا�اة 

،  تجر��ي وفهم حقيقي لل�ون املادي  استغل جاليليو أداة التلس�وب الشرقية للرؤ�ة الرئيسية للمراقبة واملكتسبة �ش�ل

املرئي  الطيف  ما وراء  املتقدمة والقو�ة �ش�ل م��ايد لرؤ�ة  االجتماع ا�حسابيون استغالل أدوات ا�حساب  يتعلم علماء 

 . وكيف يؤثر ع�� ديناميكيات النظام وخصائصھ العيانية. مثل هذه األساليب التخصصية األك�� تقليدية. للتحليالت

ا ومفيًدا  
ً
�انت موجودة منذ ف��ة طو�لة �� الف��ياء �� مجال املي�اني�ا اإلحصائية. توفر نظر�ة الشبكة إطاًرا �سيط

، �انت دراسة الشب�ات �� ائ�ي عام املاضيةأملاجتما��) ع�� مدار  للغاية لدراسة الشب�ات االجتماعية املعقدة (وأيًضا غ��  

،  2012  واتس، جیھ  (  الشه��، مع بدايات تمتد إ�� ليونارد أو�لر مع حلھ �جسر �ونيجسب��ج  عمل علماء الر�اضيات  الغالب ��

 . ) 34 . ص  الصادق،عبد  تر:
 :  أولها  للشب�ات،. �ان علماء االجتماع هم أول من أجروا دراسات تجر�بية 1765مش�لة عام 

تم إجراؤه �� الثالثينيات تم ا�حصول ع�� واحدة من أو�� النتائج التجر�بية وأك��ها شهرة فيما يتعلق بالشب�ات  

، الذي أجرى تجر�ة شارك  �� جامعة هارفاردستان�� مي�جرام  االجتماعية عن طر�ق وسائل التواصل االجتما�� عالم النفس  

لب م��م تمر�ر الرسائل جنًبا إ�� جنب من أحد معارفھ إ�� معارفھ ح�ى وصولھ إ�� �خص مع�ن �خص. اكتشف  
ُ
ف��ا ط

ك��. الدافع ملثل هذا  أجتماع  وال�ي ��م علماء اإل   عددمي�جرام أنھ من ب�ن ا�حروف ال�ي وصلت إ�� أهدافها فقط متوسط  

وان�ن العاملية.  املنظور يأ�ي من الف��ياء اإلحصائية حيث تم عرض مجموعة واسعة من األنظمة املعقدة ا�خصائص والق

  تطور هائل وسريع �� تكنولوجيا املعلومات ما   ، تظهر التغ��ات املغناطيسية والطور�ة �� السوائل متطابقةع�� سبيل املثال

شبابنا    ا�حاسب يلعب الدور األك�� فيھهناك حقل من حقول املعرفة إال و   �عد  ، إذ لم هو إال دليل ع�� أهمية استخدامھ

أبًدا عا ، نتساءل  التكنولوجيا   أ��م مس��ل�ون كثيفون ع�� الرغم من    لم بدون حواسيب وهواتف ذكية ولكنلم �عرفوا 

 �ش�ل م��ايد عما إذا �انوا مستعدون جيًدا ليصبحوا مبتكر��ا.  

ومارجو   �افاي  الليساليوم  الباحثان  العصر  مواط�ي  من  �ونك  الو�ب،  تصفح  مجرد  من  أك��  هو  استخدام  رق�ي   ،

كيف فهم التداعيات   هذا �� الواقع �ع�ي معرفة  .التكنولوجيا للتواصل أو أن ت�ون جزًءا من شب�ات األلعاب ع�� اإلن��نت

هم نحن   ا�جماعية؛أخالقيات أفعالنا. أجهزة الكمبيوتر تحت �ل أش�الهم اآلن جزء جزء ال يتجزأ من حياتنا االجتماعية و 

  . ص الصادق ،عبد    ، تر :2012،  جیھ واتس(  " .ولكن أيًضا لتشعر بالفائدة هناك  العالم،ليس فقط �سمح لك بالتفاعل مع  

40( . 
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 الدراسة والنتائج: من�جية .3

 املن�ج: 

ن الدراسة حقلية تحاول قدر املستطاع النفاذ ا�� قلب الواقع االجتما��  ستخدام املن�ج الوصفي التحلي�� أل تم ا

 . العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية وعن العالقة ب�ن ا�حاسب اآل�� وعلم االجتماع عن ح�ى نتمكن من تقديم صورة 

 وعلم االجتماع:العالقة ب�ن ا�حاسب اآل�� 

�اسيل"   �� ظل    «مانو�لعالم االجتماع  �عت�� مجتمعاتنا ا�حديثة اليوم �� حالة خضوع الزدواجية املعاي�� كما قال  

أسهمت    بمرونة و�التا��استعمالها �� الشبكة    مةحيث أصبح عاملنا عالم املعلو املعلوما�ي من جهة،    �س�ى ا�جتمعإزدهار ما  

 .ا�جتمع�� بروز نمط جديد ل�حياة �� 

وشكال    .)للعمل.ة  ، واملصادر ا�خارجيااللك��ونية  (األسواقبنية تحتية    خلق فضاءات �ونية رقمية باعتبارها   مما

 ). 23ص.  ،2018 لمبخوت،ب تر: ، (ر�فيل الدردشة)اإللك��و�ي وجماعات   (ال��يدإجتماعيا 

فيما   خاصة  معينا  تصور�ا  بناء  الرقمية  ال�ونية  الفضاءات  هذه  كشف  بالعملياتو�تطلب  التحليلية    يتعلق 

 ب�ن هذه التكنولوجيات واملستخدم�ن لها  وتنظم العالقةللممارسات والثقافات ال�ي تتوسط 

ر حول  اقع ا�جديدتدو لذلك فرض واقع العوملة بحوثا جديدة �عكس تكيف البحث االجتماعية والثقا�� مع هذا الو 

اإل والثقافة  العوملة  ال�ومبيوتثقافة  �عالم  املتصلة  واملمارسات  املعلومات  �عكس  وال�ي  والفضاء  لك��ونية  واالن��نت  ر 

والدعوة  ألمر إ�� التفك��  ا وقد �عدى    ،ن��نت ع�� الفضاء االلك��و�ياأل و   ). 44ص.    ،2018  بلمبخوت،  اإللك��و�ي (ر�فيل، تر:

االجتماع إ��   علم  ع��    إ�شاء  التواصل  فظاهرة  للبحث  جديدا  مجال  و�فتح  االجتماع  وعالم  ا�حاسوب  عالم  ب�ن  ليجمع 

�ل ذلك يتطلب تقديم علم اجتماع ا�حياة  ، وظهور مجتمع املعرفة،  االجتماعية االف��اضية  و�شوء العالقاتا�حاسوب  

 . )47 ، ص.2011، أحمدعبدجل�يااللك��ونية والفضاء االف��ا��ي الذي تمثلھ ( 

 عليھ استخدام ا�حاسب سواء �� عمليات التدريس، أم البحث العل�ي،  
ً
برزت جامعات اف��اضية    وقدأصبح إلزاما

قائمة ع�� طالب يجيدون استخدام التعامل مع ا�حاسب، كما أصبحت ا�خدمات ال�حية اإللك��ونية من خالل التواصل  

السياحة   وكذلك  املستشفيات،  املقا��،  مع  �عض   �� وا�حجز  الفند��،  وا�حجز  الط��ان،  حجز  خالل  من  اإللك��ونية 

والتجارة اإللك��ونية من خالل عمليات الشراء والبيع، �ل ذلك مرتبط باستخدام ا�حاسب، كما يتبادل األفراد من خالل  

ح استخدام ا�حاسب والتعامل معھ  ا�حاسب االهتمامات واملهارات وا�خصائص الالزمة للنجاح �� أي موضوع، بالتا�� أصب

 �� ا�جتمع
ً
 حيو�ا

ً
 .جزءا

  2017  -  5487العدد:  -ا�حوار املتمدن-املفاهيم واملن�جية- العالقات البينية ب�ن علم االجتماع وعلم ا�حاسب اآل��  ، مرج�ن( 

/ 4  /10 - https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=554564:2710 ( 

املثال  كب�� �أداةاستعملت �ش�ل    ، العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية ولة  تفس��ات معق  ، لتقديم نوعية، ع�� سبيل 

تم إجراؤها نحو تحقيق املز�د من التوجھ الك�ي    ، فقد بذل الكث�� من ا�جهد �� اآلونة األخ��ةذلك  االجتماعية ومع للظواهر  

ذا النوع من البحث  أحد املوضوعات املهمة �� ه ،  لهذا النوع من البحث، وقد تم إحراز تقدم �� العديد من االتجاهات الهامة

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%ED%E4+%D3%C7%E1%E3+%E3%D1%CC%ED%E4
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5487
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5487
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5487
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5487
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وفق نتائج تحليلية أو تكرار عمليات ا�حا�اة ��    تتم نماذج معينة  ا�حا�اة ال�ي خالل عملية    ا�حا�اة: ومن هو تقييم �حة  

 آالت أو لغات مختلفة أو �ل��ما.  

االجتماعية    و�النسبة الظواهر  مقارنة  من  من  أساسا  ينطلق  فهو  ا�حاسو�ية  االجتماعية  للعلوم  الك�ي  للتحليل 

االجتماع    إطار علم�� ة، مثل ا�حوسبة الشبكية؛ هؤالء ووالتحقق من ال�حة (قد تتطلب �سهيالت حسابية مناسب  ، كميا

املتطلبات ا�حسابية، املش��كة ب�ن جميع   إ�� ضافةباإل  ،وتقدمھ نحو التحول الك�ي هو تحليل البيانات ال�خمة ا�حسا�ي

األسئلة املذ�ورة �� هذا ا�حقل، ظهر بوضوح أهمية الصرامة �� تحليل البيانات بطر�قة ذات مغزى، مما �سمح بالتمي��  

ل�ي �عا�ج  من خالل األساليب ا ب�ن العوامل املؤدية لسلوكيات معينة وتحديد السببية عندما ي�ون ذلك ممكًنا. تقدم هام

وديناميكيات م��ابطة للسلوك والشب�ات مع الت�امل القائم ع�� تقنيات ا�حا�اة مع    مش�لة معقد النمذجة اإلحصائية

 .األساليب اإلحصائية

 ا�خاتمة والنتائج:  

مثل   والعمليات�ا �� كث�� من األحيان  العلوم االجتماعية ا�حاسو�ية مع ظواهر معقدة يصعب الوصول إل�تتعامل  

كما العلوم ا�حسابية تقدم لصا��� القرار ذوي الن�ج األطر    ،تفس�� والعمل فيديناميات اإل�سانالعالقات ب�ن اإلدراك وال

املفاهيمية لتقييم النمذجة االجتماعية ا�حسابية وجهود ا�حا�اة ش�ل من أش�ال املمارسة ا�حسابيةالنماذج وا�حا�اة  

�حسابية مجموعة  ، ع�� وجھ ا�خصوص عندما يتم استخدامها للتنبؤ أو تقدم العلوم امعقدة الدراسةال�ي �عد  ا�حسابية  

 من مفاهيم وطرق دراسة وتقييم النماذج وا�حا�اة ا�حسابية.  

علماء   .1 ويستخرج  البيانات  خالل  من  االجتماعية  الظواهر  دراسة  ع��  القائم  ا�حاسو�ي  االجتماع  علم  ُ�عرف 

بما  االجتماع،  علم  أن  اف��اض  االخ��ة  اآلونة   �� ظهر  وقد  البيانات..  من  إحصائية  نماذج  نماذج    ا�حاسوب  من  �شملھ 

ستبدل فيھ النظر�ات  
ُ
� العلوم االجتماعية   من ذلك سيظهر ش�ل جديد من 

ً
واختبارات، قد عفا عليھ الزمن. لكن بدال

  �� البحثية  األسئلة  اإلجابة ع��  إيجاد   �� أن �ساعد  البيانات  لعلم  االجتماعية. يمكن  للقوان�ن  اآل��  التعلم  و�حل محلها 

إال   االجتماعية،  املسائلالعلوم  هذه  تطو�ر  �ستطيع  ال  العالقة ،  أنھ  م�ان  إحصائية  ارتباطات  تحل  أن  يمكن  ال  حيث 

ال غ�ى عن علماء االجتماع    السببية. والعلوم االجتماعية ال تبحث فقط عن ماهية األشياء بل عن أسبا��ا أيًضا، لذلك

 لصناعة علم االجتماع ا�حاسو�ي. 

اجتماعية جديد .2 نماذج  ببيانات �خمةإن ما نحتاجھ هو  االعتبار مقارن��ا   �� األخذ  طّور مع 
ُ
ت لم تكن متاحة   ة 

سابًقا، مما يتطلب خ��ة من�جية جديدة، وهذا األمر م��وك ل�جامعات لتدريسها. و�� إدارة تصميم األجهزة، تحدينا ذلك  

االجتماع النظم  ع��  القائمة  والنماذج  املعقدة،  الشب�ات  نظر�ة  حول  دورات  تطو�ر  خالل  اإلحصائي  من  والتحليل  ية، 

والدعوة    للبيانات   الظواهر    االجتماعية  لتحليل  ا�حاسو�ي  االجتماع  �علم  ��تم  ال�ي  والنظر�ات  البحوث  تطو�ر  إ�� 

 االجتماعية. 

 توصيات الدراسة: 

إ�شاء .1 ع��  تجمع  العمل  وعر�ية  متخصصة  أ�اديمية  مجال    مراكز  و�فتح  االجتماع  وعالم  ا�حاسوب  عالم  ب�ن 

 املعرفة. الف��اضية، وظهور مجتمع ا ظاهرة التواصل ع�� ا�حاسوب و�شوء العالقات االجتماعية جديدا للبحث ف
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��ا��ي    وا�جتمعات  والفضاء االفاجتماع ا�حياة االلك��ونية    تقدم علموملتقيات علمية  القيام بندوات ودورات    .2

 .ا�حا�اة االجتماعية االف��اضية و 

وتحديد ا�جاالت ا�جديدة ال�ي يمكن ف��ا دمج العلوم االجتماعية   ة االهتمام بالنظر�ة االجتماعيةالدعوة إ�� ز�اد .3

 أك��.ا�حاسو�ية �ش�ل 

تر�ط .4 ال�ي  األساسية  با�حقول  اال�سانية    ا�حوسبة االهتمام  �االقتصادبالعلوم  وعلم  ا�ح  واالجتماعية  سا�ي، 

 .سو�يةا ا�ح  للمحتو�ات، واللسانياتوالتحليل اآل��  ا�حسا�ي، وال�لوديناميكياتاالجتماع 

�� صنع القرار، عندما تنقص    التنبؤ�ة  للمعلومات  كمصدر  ا�حا�اة  ومخرجات  ا�حاسو�ية  النمذجة  استخدام  يتم .5

الباحث�ن للعنل وفق دورات تدر�بية   الت�و�ن �� هذا ا�جال و��جيع  املعرفة يؤثر ذلك سلبا ع�� األعمال، لذلك ضرورة 

 علمية.

 .االجتماعية وا�حوسبةالعلوم  التخصصات ��املشاريع املتعددة     تب�ي .6

 .�ادي�ي منھجانب األاالهتمام با�  العر�ية ومحاولةالجتماعية �� ا�جامعات  تدريس ا�حوسبة العلوم ا  .7
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 الورق خارج للنص جديدة رؤ�ة ... الرق�ي األدب

Digital literature. a new vision of text beyond paper 
 الدرويش مطر ها�س عبد ا�حميد .د

 �لية الزراعة، علوم، العلوم األساسية 

 - العراق- األنبارجامعة 

 م�خص الدراسة: 

األجهزة  الرق�ي ع�� أنھ األدب الذي ينشأ �� بيئة رقمية ويشمل األعمال املبنية �ش�ل حصري من خالل  األدبُيصنف  

بناء حيث جمالھ األد�ي ينبع من    أنھ”يمكن �عر�ف عمل أد�ي رق�ي ع��  ،  الرقمية وألجلها، مثل ا�حواسيب، الهواتف الذكية

ا�حوسبة”، “عمل ي�ون موجود فقط �� الفضاء الرق�ي الذي يمكن برمجتھ وكتابتھ وتطو�ره”. فهو األدب الذي يجمع ب�ن  

 العمل األد�ي والتكنولوجيا، وال يمكن تلقيھ إال ع�� وسيط رق�ي. بالتا�� يمكن اعتباره فرع من فروع األدب.

ا ، �سبب وجود عناصر أساسية  وهذا �ع�ي أن هذه 
ً
ألعمال ال يمكن طباع��ا �سهولة، أو ال يمكن طباع��ا إطالقا

 ت�ون �عض الروايات مخصصة �ش�ل حصري للهواتف ا�حمولة،    ةمرتبط
ً
بالنص ال يمكن تحو�لها إ�� ش�ل مطبوع. مثال

م التنقل ع��ه عن طر�ق اإلعدادات  وذلك أل��ا تتطلب شاشة �عمل باملس. حيث يميل األدب الرق�ي للطلب من املستخد

 تجر�ة جديدة للمستخدم من خالل الوسط الرق�ي.
ً
 الرقمية، مقدما

 األد�ي.النشر     ;الرق�ي الفضاء ;دبيةعمال األ األ  ;الكتابة الرقمية; دب الرق�ياأل :  ال�لمات املفتاحية

Abstruct: 
Digital literature is classified as literature that is created in a digital environment and 

includes works built exclusively through and for digital devices, such as computers, 
smartphones. A digital literary work can be defined as “a construction where its literary beauty 
stems from computing”, “a work that exists only in the digital space that can be programmed, 
written and developed.” It is literature that combines literary work and technology, and it can 
only be received through a digital medium. Thus, it can be considered a branch of literature . 

This means that these works cannot be printed easily, or cannot be printed at all, due to 
the presence of basic elements attached to the text that cannot be converted into printed form. 
For example, some novels are exclusively for mobile phones, because they require a touch 
screen. Digital literature tends to require the user to navigate through it through digital settings, 
providing a new experience for the user through the digital. 
Key Words: Digital literature; Digital writing; Literary works; Digital space; Literary 
publishing . 

 

 مقدمة: 

الكتابة        �� جديدة  تجارب  محا�اة  خالل  من  جديدة  وجهة  يتخذ   
ً
نوعيا  

ً
ثقافيا  

ً
حرا�ا األدبية  الساحة  شهدت 

 طرحت نفسها بقوة لقيادة موجة  
ً
 ومعرفيا

ً
ا�حديثة �س�ى بالكتابة الرقمية، فظهور الوسائط واألدوات ا�جديدة اتصاليا

https://elakademiapost.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
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تجارب نقدية محدودة   يوجد إالوجة مازالت �� إطار التنظ��، ح�ى أنھ ال من التغي�� �� بنية الذهنية الكتابية، لكن هذه امل

 . )1( والنقد تناولت الظاهرة بالدراسة 

 ظهر �� الساحة األدبية       
ً
نتاج أد�ي يقرأ ع�� شاشة الكمبيوتر، ومن خصائصھ أنھ يقوم  إمنذ حوا�� عشر�ن عاما

 وصوتية وصور�ة وحركية �� الكتابة �� فضاء �سمح للقارئ بالتحكم فيھ. بدمج الوسائط اإللك��ونية املتعددة، نصية 

آثارها      ا�عكست  وال�ي  األيام،  هذه  العالم  �شهدها  ال�ي  التكنولوجية  الثورة  أفرزتھ  جديد  مصط�ح  اإللك��و�ي  فاألدب 

العنكبوتية، و�خاصة ع�� صفحات    اإليجابية والسلبية ع�� عاملنا العر�ي. فع�� العديد من املواقع اإللك��ونية �� الشبكة 

الفيسبوك، أصبحنا نطالع الكث�� من النتاج األد�ي �غثھ امل��ايد وسمينھ القليل، حيث ينشر هذا النتاج الغز�ر دون أد�ى  

 تقييم لھ، ودون تحديد لصالحية �شره من منظور ا�جودة أو عدمها. 

نذ زمن قص��، وا�ساع مساحة هذه الساحة الذي لم �عد  فساحة ا�حر�ة اإلعالمية ال�ي دشن��ا شبكة اإلن��نت م    

التكنولوجيا جديًدا  النشر األد�ي ع�� مصراعيھ، ولم يكن ا�حديث حول مص�� األدب �� عصر    لھ حدود، قد فتح باب 

ات ع��  فمنذ بدأ العالم يأخذ بالتغي�� بفضل الدور الذي لعبتھ التقنية وا�غراسها �� أدق تفاصيل حياة األفراد واملؤسس ،

ا، وها هو اآلن   ا ورقي� ا، وانتقل كتابي� اختالفها، والسؤال ُي�ح داخل املؤسسة األدبية حول مستقبل األدب الذي بدأ شفهي�

الرق�ي”  التق�ي كتابة ورواًجا، ب�ل ما يحملھ هذا الوسيط من سمات تطبع “النص  يتحول ملرحلة جديدة ع�� الوسيط 

النشر،   ومساحة  السرعة،  �النص  بمحددات  جديدة،  أدبية  أجناس  معھ  انبثقت  الذي  ا�حد  إ��  والتلقي…  واملؤثرات، 

 املتفّرع، والنص التفاع��، ورواية الواقعية الرقمية … وغ��ها من أنماط كتابية رقمية، سيتم ا�حديث ع��ا الحًقا. 

تغ�� من حولھ، بل ألن املسألة أخذت  يبقى األدب بمعزل عن العالم امل أال إن دخول األدب عالم التكنولوجيا ليس �جرد       

أ�عاًدا أخرى تتعلق بتغ�� أنماط املس��لك�ن ا�جدد لألدب، و�غ�� أنماط القراءة والعادات الذهنية �� التلقي. فاملس��ل�ون  

و�بقاء   ا�خصوص،  وجھ  ع��  الشباب  الرقمي�ن،  املس��لك�ن  من  االق��اب  وجب  لذلك  التغي��،  يقودون  الذين  هم  عادة 

صال معهم. إ�� جانب ما للتقنية، �ش�ل عام، من جانب سيادي سلطوي ع�� اإل�سان وع�� الطبيعة، إذ لها منطقها  االت

 .)2( أوجههااأليديولو�� �� السيطرة ب�ل 

ليوم ال يمكننا أن �ستث�ي األدب الرق�ي من مجال العلوم اإل�سانية واألبحاث األ�اديمية، فهذا األدب هو ثمرة �ل  ا 

ال�ي أحدث��ا الثقافة الرقمية ع�� األدب؛ حيث إ��ا جعلت عالم األدب أك�� �شّعبا وأك�� تداخال، وصارت الوصول    التغ��ات

ٍب ال��ائي،   عُّ
َ

ش
َ
إ�� النصوص أسرع وأك�� سهولة، بل إن النصوص ال تفتأ تفتح نوافذ ع�� نصوص أخرى متعلقة ��ا �� �

 تلف األجناس، ما جعل ا�حدود تختفي وت��ار �ل األسوار ال�ي �عتمد عل��ا.ومعھ أصبح ا�جال األد�ي أك�� انفتاحا ع�� مخ

     
�
ا مستقال وتتعدد أنماط النصوص األدبية الرقمية املركبة ال�ي �ستع�ن بالوسائط واملؤثرات ح�ى تبدع جنًسا أدبي�

� أشهر هذه األنماط ما اصط�ح ع��  لعّل  بالتكنولوجيا،  تأثر األدب  املتفّرع”  ومنبثًقا عن مدى  أو  املفّرع  بـ”النص  سميتھ 

)Hypertextسمية مجاز�ة لطر�قة �� تقديم املعلومات يوصل ف��ا النص والصورة واألصوات    ) �� علم ا�حاسوب و”هو�

) املوضوعات  Browseواألفعال مًعا �� شبكة من ال��ابطات مركبة وغ�� �عاقبية، مما �سمح ملستعمل النص أن يتصفح (

ن غالًبا من تأسيس مؤلف وثيقة  ذات العالقة دون التقيد بال��تيب، الذي بنيت عليھ هذه املوضوعات، وهذه الوصالت ت�و 

الوثيقة” مقصد  يمليھ  حسبما  املستعمل،  تأسيس  من  أو  املفّرع،  ()3(النص  التفاع��”  “األدب  وكذلك   .Interactive 

Literature  األدبية ب�ن  يجمع  جديد،  أد�ي  جنس  تقديم   �� ا�حديثة  التكنولوجيا  معطيات  ف 
ّ
يوظ الذي  “األدب  وهو   (
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ى ملتلقيھ إال ع�� الوسيط اإللك��و�ي، أي من خالل الشاشة  واإللك��ونية، وال يمكن  
ّ
ي�ون هذا األدب    الزرقاء، وال أن يتأ�

املتلقي ��   املبدع األص��. و�� “الرواية التفاعلية” �سهم  ا إال إذا أعطى املتلقي مساحة �عادل أو تز�د عن مساحة  تفاعلي�

.  إكمال أو إ�عاش النص التفاع�� ع�� نحو ر�ما فاقت قدر 
ً
ة ال�اتب األص�� الذي طرح بالنص ع�� الفضاء اإللك��و�ي أوال

التفاع��   األدب  توظيف  ع��  بناء  النص  قراءة   �� م��ا  ينطلق  ال�ي  ال�خصية  أو  األحداث  مسار  أو  ال��اية  يختار  أنھ  أو 

ية الرقمية” ال�ي  الواقع  و” روايةمن صوت وصورة وأش�ال وخرائط وموسيقى …   )  Hypertext�خصائص “النص املتفّرع” (

املستخدمة ��  links�عتمد ع�� ا�خيال املعر�� وتجمع ب�ن العالم الواق�� والعالم االف��ا��ي، �ستخدم �� بنا��ا تقنية الـ  

إعداد صفحات الو�ب، إ�� جانب املؤثرات والوسائط املتعددة البصر�ة والسمعية والفيديو وا�خيال… ال�ي يتيحها الوسيط  

ا ع�� شبكة اإللك��و�ي، وتنش  .)4( اإلن��نتر رقمي�

فإن ثمة عامل�ن مؤثر�ن برزا �� ��اية القرن العشر�ن أسهما إ��   ، وفيما يتعلق بمدى إفادة األدب من التكنولوجيا  

  �� املف��ض  القارئ  بدور  امل��ايد  والو��  التلقي  “جماليات  وهما:  األد�ي  النص  مرجعيات  تطور   �� عديدة  عوامل  جانب 

ماعية من جهة، ومن جهة  مرجعية النص. إ�� جانب “الدور املتعاظم للمعلوماتية وثورة االتصال �� إيجاد مناخ الذات االجت 

آليات   األد�ي، والتحر�ض ع�� �شوء  ا�خيال  �� هز مرجعية  التكنولوجية  أخرى مكملة لألو��، دور ا�حاسو�ية واملغامرة 

جديدة، إلنتاج النصوص ر�ما تحمل معها مرجعي��ا النوعية. فالو�� املتنامي بدور املتلقي، وت�خم دور الذات االجتماعية  

 عن وسائط التكنولوجيا املتعددة من صوت وصورة ومؤثرات  ال�ي وجدت لها من
ً
�ً�ا ع�� مواقع التواصل االجتما��، فضال

لت مرجعية جديدة �� مقابل ا�خيال األد�ي، الذي يلعب دور ا�حور �� النصوص التقليدية، أو األخرى البسيطة ال�ي ال  
َّ
ش�

�� جانب جاذبية اآلليات ا�جديدة التقنية إلنتاج النصوص،  توظف تلك الوسائط واملؤثرات و�شتغل ع�� داللة ال�لمة، إ

 . )5( منھ�لها عوامل أسهمت �� دخول األدب عالم التكنولوجيا واإلفادة 

، إال أن املسألة ال ينب�� أن تؤخذ     
ً
وع�� الرغم من االع��اف بالتأث�� التق�ي ا�جديد ع�� األدب إنتاًجا، واستقباال

باط والتقاليد األدبية، ومن قيمة الفن بوصفھ حالة إبداعية جديرة بالظهور والتلقي فقد “نرفض  م��ًرا لالنفالت من االنض 

الدفاع عن مؤسسة   إ��  بالضرورة  الرفض يؤدي   موجودت�ن. لكن هذا 
ً
�انتا فعال إذا  القائمة  األدبية  املؤسسة والسلطة 

ذين املفهوم�ن قلنا البد من وجود “تقاليد” أدبية  جديدة وسلطة مختلفة. وليس الدفاع عن الفو��ى. و�ذا شئنا استبعاد ه

محددة �ستند إل��ا �� فهم األدب وتقو�مھ. قد نختلف �� �عي�ن هذه التقاليد، ولكن ال يمكن إال أن نتفق حول جملة من  

سلطة األدبية  ، ر�ما �ان ا�خوف من غياب مظلة ال”ألإلبداعاملعاي�� ال�ي بمقتضاها يتم التمي�� ب�ن “اإلبداع ا�حقيقي” و  

بمعاي��ها ال�ي تحفظ للفن قيمتھ وهو�تھ ومن ثم اندالع الفو��ى �� النصوص هو ما غّيب إ�� حد كب�� دور النقد فيما  

ا، إذ يبدو عند كث��ين، أن �� تمر�ر أدوات الناقد ع�� هذا النوع من األدب اع��اف �شرعيتھ، ور�ما آثر �عض   ينشر إلك��وني�

ا م��دًدا، بانتظار ما �سفر عنھ التجر�ةاملشتغل�ن بالنقد األ   .)6(د�ي ال��ام الصمت حيال األدب الرق�ي، بوصفھ موقًفا حيادي�

لذلك تفاوتت آراء النقاد �� استقبال النصوص الرقمية، السيما تلك ال�ي تفيد من الوسائط واملؤثرات ال�ي وفر��ا    

 �ي تحيل إ�� هوامش ال محدودة كما �� النص املتفرع.التكنولوجيا، من صوت وصورة وروابط مركبة والوصالت ال

ا  
ً
يملكها األدب بوصفھ �شاط ال�ي  القدسية  الهالة  تلك  الرق�ي األد�ي من  للنص  �� عدائي��ا  انطلقت  اآلراء  �عض 

ا، فرأت أن اآللة “الوسيط اإللك��و�ي” ح�ن تنتج أدًبا، فإن ذلك يث�� أحياًنا الشعور بحالة من التدنيس ل�جزء األشد   إ�ساني�

يع أحاسيسنا ومشاعرنا، الذي كّنا �ستشعره عند مزاولة الكتابة ع�� الورق ع��  إ�سانية فينا، وهو ا�جزء املع�� عن جم 
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نحو �خ��ي ومع�� وصادق. هناك من يذهب إ�� أ�عد من تلك املسألة �� وصفھ النصوص الرقمية ع�� الوسيط اإللك��و�ي  

دو أشباًحا نصّية مخيفة، بمقابل  “بأ��ا نصوص بال أجساد، ظالل قلقة تتجول إ�� ماال ��اية �� الفضاء الرق�ي، لذلك تب

 . )7( مادية”حميمية النصوص الورقية ال�ي تتنفس �� أجساد 

تتفاوت مرجعيا��ا. لعّل أحدها يراهن ع�� أن �عود اإل�سان ع��    ثمة من يرى �� هذه النصوص جماليات مخبوءة   

ا. إ�� جانب �ون هذا النوع من النشر  
ً
خ لديھ عادات جديدة: تصفًحا وقراءة و�حث ا س��ّ�ِ التعامل مع املواد املنشورة إلك��وني�

 عن أمور أخرى تتعلق باإليجاز
ً
وجاذبية العرض، وهما خاصيتان    وسيلة طّيعة وسهلة تتجاوز حدود النشر الور��، فضال

كما أن التفاعل اإليجا�ي وا�حيوي ملا ينشر ع�� الوسيط اإللك��و�ي يكسبھ امتياًزا  ،  مهمتان يتسم ��ما النشر اإللك��و�ي

 . )8( املطبوعةيتفوق بھ ع�� جمود  

قاع العصر “إّن الكتابة  إلي  مالئمة وهناك من يتحّ�� للنصوص الرقمية أل��ا يراها، من وجهة نظره، الش�ل األك��  

ها القراء  
ّ
رعب أل��ا دخول �� الالمعروف، �� الطرق ا�جهولة الوعرة، والّرواية املوجودة �ش�لها ا�حا�� قد مل��ا الكتابة ومل

ا  إّن الرواية �ش�لها ا�حا�� قد عداها الزمن، ذلك ألّن الزمن لم �عد نفس الزمن، وا�جغرافيا لم �عد نفس ا�جغرافي،  والقلوب

 والناس لم �عودوا نفس الناس. 

أّن     أبرز    و�بدو  من  املؤلف  سلطة  من  والتحرر  املع�ى،  إنتاج   �� الفاعل  ودوره  الرق�ي  النص   �� املتلقي  حضور 

زرأحد منظري فكرة التلقي،  أبفإذا �ان  ، األسباب ال�ي جعلت الكث�� من النقاد ينحاز إ�� القول بجمالية النصوص الرقمية

هو نتيجة للتفاعل ب�ن النص والقارئ، فاملع�ى، وفق هذا التصور، أثر يمكن ممارستھ وليس موضوًعا يمكن   يرى أن املع�ى

تحديده داخل النص، فإن املساهمة �� �شكيل هذا املع�ى تتحقق �� النصوص الرقمية التفاعلية �ش�ل أو بآخر، فهناك  

� (قراءات) النص اإلبدا�� ال�ي تتم �� أحيان كث��ة بتعاون متعة يحصل عل��ا مستعمل ا�حاسوب “من خالل لعبة املشاركة �

الش�ليات   من  اإللك��و�ي  الوسيط  يحررها  ال�ي  ا�جماعية  ا�حوار  جلسات  خالل  من  وكذلك  األص��،  النص  منتج  مع 

النظر�واإلحراج �حلم  تحقيًقا  املؤلف  سلطة  من  ا  ��ائي� النص  يتحرر  طبًعا  وهنا  العادي.  ا�حوار  ترافق  ال�ي  األدبية  ،  ة 

املعاصرة، ور�ما برضا املؤلف نفسھ، كما قد يتحرر من أي مرجعية ملموسة. إذ يمكن ع�� هذا النحو �سمية جمالية النص  

اللون وا�حرف والصوت وا�حركة، والتقاليد األدبية وحدود األجناس األدبية   ال�ي �ش��ك ف��ا  ة  الرق�ي “با�جمالّية السر�َّ

ديد، واإلبداع خيال لغوي وتق�ي، واملبدع أديب م��مج، والقراء جزء جوهري من عملية اإلبداع  تختفي مع سيولة العالم ا�ج

 .)9( كب��ف�ي جمالية “كرنفالية” متعددة املصادر وتحتفي باملتلقي إ�� حد  ،وشر�اء فاعلون ف��ا”

من خاللھ ال�اتب نّصھ  استطاع األدب الرق�ي ليس، فقط، �� أن يفرض جاذبيتھ �� تحديد “الوسيط” الذي ينشر    

األد�ي، أو �� �شكيل ذائقة املتلقي، واإلطار الذي �ستقبل من خاللھ الفن بأنواعھ، و�� �غي�� عادات القراءة، بل تجاوزت  

الهيمنة إ�� املؤسسات العلمية واألدبية األخرى التيتلعب الدور ا�حوري �� شرعنة العديد من الفنون والوسائط، واالع��اف  

، من خالل ما �عقده تلك املؤسسات من ملتقيات ومؤتمرات ومسابقات تحت  واقع  كـ”��ا  
ً
ا متأصال ” قبل أن ت�ون جنًسا أدبي�

ب. 
ّ

 مظلة “األدب الرق�ي” �� شقيھ البسيط واملرك

 numerique) و�� اورو�ا يتم توظيف مصط�ح الرق�ي  hypertext�� أمر��ا يتم استعمال مصط�ح (النص امل��ابط  

املعلوما�ي  interactif�  والتفاع� األدب  مصط�ح  باستعمال  ابتدئ  الفر�سية   �� أما   ،informatique    ا�جامع باعتباره 

 1994�ختلف املمارسات ال�ي تحققت من خالل عالقة األدب با�حاسوب واملعلوماتيات حيث تم عقد مؤتمر بباريس عام  
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مصط�ح جديد �عنوان األدب    2006فيما �عد و�الضبط، سنة  (األدب واملعلومات) لدراسة هذه العالقة ليظهر  :   تحت عنوان

 للداللة ع�� هذا النوع.  إل��ان أشرنا  أ، و��ن هذين املصط�ح�ن نجد مصط�حات سبق و litterature numeriqueالرق�ي 

ب  جيا املعلومات من اشتغال الوحدة املركز�ة، أما األدلو فاألدب االلك��و�ي يركز ع�� ش�ل النص ا�جديد وتكنو  

أن الرقمية �� الطر�قة ا�جديدة ��    إ��الرق�ي الذي �ستعمل �� املدرست�ن الفر�سية واالنجل��ية، فوصفھ بالرقمية �عود  

) والذي يقوم ع�� جهاز ا�حاسوب، أما امل��ابط فهو يركز ع�� تقنية  0/1عرض األدب من خالل النظام الرق�ي الثنائي (

بناء ع النص األد�ي  تنظم  ال�ي  املتلقي  ال��ابط  أو  للمستخدم   بذلك 
ً
بي��ا متيحا املعلومات من روابط يجمع  ما تقدمھ   ��

 االنتقال من نص آلخر حسب حاجتھ.

   
ً
أما األدب التفاع�� ف��كز ع�� خاصية التفاعل والتبادل املتعلق بنظام الك��و�ي، اتصا�� بحيث ي�ون ا�جواب فيھ مباشرا

 من خالل ا�حاسوب الذي يحقق ال
ً
  تفاعل �� أق��ى درجاتھ ومستو�اتھ ب�ن النص وعالماتھ �عضها ببعض (اللغة ومتواصال

 الصورة، الصوت، ا�حركة سواء �انت متصلة او منفصلة و��ن العالمات �عضها ببعض ل�و��ا م��ابطة). ،

اإل    هذا  مفهوم  ضبط  محاولة   �� النقاد  اج��د  التكنو وقد  بمعطياتھ  وا�خالف  ا�جديد  األد�ي  فقد  ،  جيةلو بداع 

عرفتھ �اتر�ن هيلس بأنھ من أنواع األدب الذي يتألف من أعمال أدبية تنشأ �� بيئة رقمية كما �عرفھ فاطمة ال��ي�ي بأنھ  

�� أو األدب اإللك��و�ي و�مكن أن نطلق عليھ اسم  ولو جيا لذلك يوصف باألدب التكنولو جنس أد�ي جديد ولد �� رحم التكن

 أد�ي).  -(التكنو 

الن  العهد  بينما �ش��  املغر�ية زهور كرام بأن مفاهيم هذا األدب التزال ملتبسة �عض ال��يء ل�و��ا حديثة  اقدة 

بالوسيط   عالقتھ   �� األدب  ملسار  تطو�ر�ة  حالة  بأنھ  و�عرفھ  الرائدة  الغر�ية  التجر�ة   �� أو  العر�ية  التجر�ة   �� سواء 

املتعلقة بمنتج النص ومتلقيھ ومن ثم يؤسس لش�ل  الذي �غ�� من طبيعة النص اللغو�ة وكذا �� مفاهيمھ    ولو��التكن

 . )10( ا�جديدةأد�ي مغاير تبعا لطبيعة اللغة 

 للنص اإللك��و�ي أو الرق�ي أو التفاع��    أنوع�� ضوء ما سبق من �عار�ف �ستطيع  
ً
 �عر�فيا

ً
نج��د ونضع ملمحا

للتعب�� عن هذا األسلوب ا�جديد ��    -ري  حسب تقدي  - مق��حة أن ي�ون املصط�ح أك�� عمومية وشموال واأل�سب واألدق  

 عرض النص األد�ي هو مصط�ح األدب الرق�ي التفاع��. 

هو رؤ�ة جديدة للنص األد�ي ولإل�سان وال�ون ولألدب �ش�ل عام، أساسها التواصل اإل�سا�ي والتفاعل اإلبدا��  "

إفر  ناتج عن  تق�ي وهو  ما هو  و��ن  إ�سا�ي  هو  ما  ب�ن  الر�ط  هذا  ا�خالق وعماده  واعت��  ا�حديثة،  املعلوماتية  ثورة  ازات 

من    multi - mediaميديا  يالوسيط ا�جديد الذي أدخل اختالفات جذر�ة ع�� األدب بما يوفره من تقنيات قائمة ع�� امللت

 ممارسة جديدة �� اآلن بصدد �شكيل  إصورة وصوت ومؤثرات أخرى جعلت من األدب  
ً
، مقدما

ً
 متشعبا

ً
تأر�خها املتم��  نتاجا

�� �و��ا جوهر النص األد�ي  إلصاقها باألدب اإللك��و�ي �عود  �عن املمارسة القديمة، ولعل ترك��ي ع�� صفة التفاعلية و 

 بوجود م��ة التفاعل. إال الرق�ي الذي ال يتحقق 

 :  �ل نص أد�ي رحل إ�� التقنية فهو أدب رق�ي  .1

ا�ج األدب العر�ي �� ضوء تطور رقمنة النصالتقنية ب�ل �شكال��ا وتأث��ها  يجدر باملؤسسات ال��بو�ة إعادة النظر �� من  

 سمة مهمة للعصر، ولم �عد خيارا، بل �شابكت مع ا�حياة املعاصرة إ�� درجة ال يمكن فصلها، وليس األدب بدعا من ذلك.  
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�� اعتقادي أن �ل إش�االت األدب الرق�ي تنطلق من زاو�ة الرؤ�ة، ومن النظرة إ�� املصط�ح ودالالتھ. يقع مصط�ح األدب  

الرق�ي ب�ن عدة مصط�حات توظف �� هذا السياق، وم��ا (األدب اإللك��و�ي/امل��ابط/التفاع��/ الشب�ي/ التق�ي...ا�خ)، وال  

نظر�ات املستجدة �� وق��ا �السيميائية مثال وقعت �� قلق املصط�ح ح�ى استقر، ولذا  ض�� ابتداء �� �عدد املصط�ح ف�ل ال

فإ�ي ابتداء أحدد هنا مصط�ح (األدب الرق�ي) الذي أرى أن األهم للمرحلة كمظلة واسعة ال �غادر نصا �عالق مع التقنية  

 ر�ثما �ستقر الرؤ�ة ويستقل �ل مستوى بما يناسبھ.  

)، فأصبح رقميا،  01�� رأيي عام يدخل فيھ �ل نص أد�ي تحول فيھ ا�حرف إ�� رقم ب��م�� (فمصط�ح األدب الرق�ي 

إذ كنا �علم أن �ل حرف أو صورة تتصل بجهاز الكمبيوتر تتحول إ�� رقم وتدخل إ�� بوابة الرقمية، و�ذا �ان ا�حرف متصال 

مستو�ات هذا االتصال ب�ن األدب والتقنية، وألجل  بجمالية أدبية فهو أدب رق�ي بذلك، ونبقى من �عد �� إطار النظر إ��  

ذلك فال أظن أننا أمام ثنائية سؤال �حيحة (القبول/ الرفض) لألدب الرق�ي، ألن التقنية قد فرضت نفسها ع�� املشهد  

نتاجهم إ��  األد�ي فاتصل ��ا من عقود، ولم ينتظر ذلك النص األد�ي واألدباء جواز مرور من النقاد أو موافقة ل�ي يرحلوا ب

تلك املواقع اإللك��ونية، فلسنا �� مقام املشرع ح�ى نقبل أو نرفض، وليس أمامنا �� نظري إال شرعنة القبول ورسم خطوطھ  

ال�حيحة ح�ى ال يحيد عن املسار، كما أنھ يجب أن �س�� املؤسسات املعنية باألدب ثقافيا وأ�اديميا لتحمل مسئوليا��ا  

 صد والدراسة والتوجيھ.  �� هذا الزمن؛ ل�حفظ والر 

األدب الرق�ي �� مفهومي لھ (هو �ل نص أد�ي ارتبط بالتقنية ع�� أي وجھ)، فالرقمية تقوم ع�� أجهزة املعا�جة  

رحل إ�� التقنية فهو    -وأؤكد ع�� قضية األدبية وا�جمالية  -)، و�ل نص أد�ي01الرقمية بتحو�ل املعلومات وا�حرف إ�� رقم (

ة مسألة أراها تالية األهمية، و�� أنواعية األدب الرق�ي املتعالق مع التقنية أو مستو�اتھ، وهذه منطقة  أدب رق�ي. وتبقى ثم

ا�خالف ب�ن النقاد، وال أرى أ��ا بذات األهمية أل��ا تأ�ي تالية للفعل/الواقع/.و�مكن أن نخرج من أزمة محدودية النص أو  

وقبو  الرق�ي  األدب  دائرة  بتوسيع  املصط�ح  التقنية  مش�لة  توظيف  ع��  األديب  قدرة  بحسب  مستو�ات  إ��  تقسيمھ  ل 

واإلفادة م��ا، ولنصل من خالل تلك املستو�ات إ�� األنواعية الشاملة، و�لها تندرج ضمن رقمنة األدب ع�� التقنية، وأؤكد  

 . مرة أخرى ع�� قضية ا�جمالية ال�ي تجعل األدب أدبا بما تتضمنھ من انز�احات فنية

اقعرق�ي  األدب ال.2  ، التحديات والتطلعات العر�ي: الو

اقع1.2  : والتحديات . الو

الذي أصدر ح�ى اآلن أر�عة أعمال أدبية    �عود التجر�ة األو�� �� العالم العر�ي إ�� ال�اتب األرد�ي محمد سناجلة      

. أما آخر أعمالھ  2007، وقصة تفاعلية قص��ة �عنوان صقيع  2005، ورواية شات  2001رقمية، �� رواية ظالل الواحد  

 ع�� موقع خاص بالعمل نفسھ (املوقع). 2016ف�ان ظالل العاشق الذي صدر عام 

أحمد خالد  املصري  العل�ي  ا�خيال  أيضا �اتب  ر�ع مخيفة    نذكر  الذي أصدر قصة قص��ة �عنوان قصة  توفيق 

، واسماعيل البو�حياوي صاحب حفنات جمر  2009احتماالت    أصدر قصة، وال�اتب�ن املغر�ي�ن محمد أشو�كة الذي  2005

 . )11(2015و�� عبارة عن مجموعة قصص تفاعلية صدرت عام 

لقاء نظرة سريعة ع�� واقع األدب الرق�ي �� العالم العر�ي تكشف عن مدى تأخره عن نظ��ه �� العالم الغر�ي إإن  

كيفا وكما من ناحية، وعن �ح الدراسات واألبحاث حولھ من ناحية أخرى. فيكفي أن �ستعرض أسماء الكتاب والباحث�ن  
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باإلضافة إ�� ذلك ،  وا �� الغرب لنصدم بك�� الفجوة بي��ماالعرب املتخصص�ن �� األدب الرق�ي مقابل أولئك الذين ظهر 

 نجد الفجوة نفسها بالنسبة لعدد املواقع وعدد ا�جالت اإللك��ونية املتخصصة �� األدب الرق�ي. 

وعليھ، فإذا �ان األدب الرق�ي حقيقة أدبية تمّ�� العصر التكنولو�� �� العالم الغر�ي، فإنھ عر�ًيا ما يزال يخطو  

و���دد كب��ين. ولهذا عالقة بمدى انخراطنا �� حالة التطور عامة، ومدى توفرنا ع�� مناخ �سمح بمثل هذا اإلبداع    بتؤدة

خاصة، وهو أمر يتعلق بالذهنية العر�ية ومدى انفتاحها ع�� تقبل املستجدات، كما يتعلق أيضا بوضعية النقد األد�ي 

النص األد�ي عا متا�عة تطورات حالة  ��  وقدرتھ ع��  التحديات والعقبات وكذلك   �� ا�خوض مباشرة  إ��  ما يقودنا  مليا؛ 

 األسباب ال�ي �عيق ظهور النص الرق�ي وانتشاره والتنظ�� لھ �� عاملنا العر�ي، وال�ي يمكننا إجمالها ع�� النحو التا��:

ا، ال يتجاوز عمره الثالثة عقود، لذا فكث�� م  ن األدباء العرب لم ينكشفوا  �عت�� األدب الرق�ي حديث النشوء �سبي�

ع�� هذه الظاهرة األدبية ا�جديدة �ش�ل �اف، و�عضهم لم �سنح لھ الفرصة �عد لقراءة نصوص أدبية رقمية سواء �انت  

كما أن الدراسات التنظ��ية العر�ية �� هذا ا�جال قليلة جدا كما أشرنا أعاله، ناهيك عن عدم تدريسھ  ،  عر�ية أو أجنبية

و  ال�ليات  وال�ليات  ��  ا�جامعات   �� اآلداب  أقسام   �� يحدث  ما  �عكس  اإلمارات)،  جامعة  (باستثناء  العر�ية  ا�جامعات 

األجنبية (أمر�كيا و�يطاليا و�سبانيا وفر�سا ع�� سبيل املثال) وال�ي بدأت �عمل ع�� إدخال األدب الرق�ي ضمن منا�جها  

 كموضوع رئيس. 

ملصط�حات املتعلقة باألدب الرق�ي ما تزال ملتبسة �عض ال��يء، ليس فقط ��  فإن الكث�� من املفاهيم وا  ،أضف إ�� ذلك

إ�� تأمالت نقدية متأنية، تبلور مل العهد وتحتاج  الغر�ية، ل�و��ا حديثة  التجر�ة  أسسة هذا  ا  التجر�ة العر�ية بل ح�ى �� 

خاصة �� األدب العر�ي الذي �عا�ي من  األدب وفق مستجدات النصوص املنجزة رقمًيا وهو أمر يحتاج إ�� الكث�� من الوقت  

 ضعف ال��اكم الك�ي.

التطورات   مواكبة  ع��  القدرة  عدم  املضمار،  هذا   �� العرب  كتابنا  تواجھ  ال�ي  البارزة  األخرى  التحديات  ومن 

�عرف   مما  معانا��م  و�التا��  استعمال  « بـ  التكنولوجية،  يتقنون  ال  الكّتاب  فبعض  ا�حاسوب".  وال  أمية  التكنولوجيا، 

ا�حاسوب و�رمجياتھ ا�ختلفة التعامل مع  التنور ا�حاسو�ي  ،  يجيدون  التوعية بموضوع  لنشر  وعل��فهناك حاجة م�حة 

)Computer Literacyونحن  ،   ) أي معرفة كيفية استخدام ا�حاسوب �� حل املشكالت وتنمية الو�� بوظائفھ ا�ختلفة

�حاسو�ي تندرج ضمن مسؤوليات الدولة ومؤسسات التعليم العا�� ووزارة ال��بية  نرى أن سبل ال��وض بموضوع التنور ا 

املتقدمة،   ا�حضارات  بركب  ال�حاق  �غية  ا�جد  محمل  ع��  املوضوع  تأخذ  أن  واج��ا  من  بات  ال�ي  التعليمية،  واملنا�ج 

 . )12(وتقليص حجم الهوة الرقمية ال�ي تفصل بيننا و��ن الدول النامية

ف�ل تجديد ��  ،  ن هذا الوافد ا�جديد، يحول دون خوض األدباء والنقاد �� حقل األدب الرق�ي كما أن ا�خوف م 

فلو راجعنا  ،  األدب عادة ما يال�� بتحفظ من قبل األدباء والنقاد ع�� حد سواء، إ�� أن يثبت نفسھ ع�� الساحة األدبية

�انت تواجھ بالرفض والتصدي �� بداية مشوارها  حر�ات التجديد ال�ي طرأت ع�� األدب �ش�ل عام نجد أن هذه ا�حر�ات 

 كما حدث مع رواد حركة الشعر ا�حديث �� منتصف القرن املا��ي ع�� سبيل املثال. 

ليس غر�ًبا إذا أن يواجھ األدب الرق�ي �� بداياتھ نفس ال�جوم ونفس التصدي ونفس الرفض، لدرجة جعلت �عض  

ا ع�� األدب الرق�ي مدع�ن بأن ال�لمة �� العمود الفقري للنص األد�ي وأن  املتعصب�ن للقلم والورقة �شونون �جوًما حاد� 
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الوسائط املتعددة تؤدي إ�� تراجع القيمة الفنية للنص وتفقده الكث�� من غوايتھ كما �سلبھ أحد أهم أر�انھ وهو عنصر  

 التخييل. 

ھ، يكمن فيما يكمن أيضا �� مفهومهم  إحباط ا�جددين العرب وتصد��م لألدب الرق�ي وترددهم �� اإلقبال علي  إّن 

لعملية التجديد هاتھ وال�ي يرون ف��ا ��ديدا ل��ا��م وعادا��م ال�ي ورثوها أبا عن جد. فتقبل األدب الرق�ي �ع�ي تقبل �غي��  

أف�ار   نتخ�� عن  أن  منا  يتطلب  فهو  البسيط،  باألمر  ليس  اإلبداعية، وهذا  بالعملية  املتعلقة  املفاهيم  من  كث��ة  الكث�� 

تر�خت لدينا منذ زمن، أهمها: ارتباط النص بمنتجھ حصرا، فال�اتب الرق�ي ليس املالك الوحيد للنص بل �عمل إ�� جانبھ  

�وكبة من امل��مج�ن وا�خ��اء ور�ما الفنان�ن. كذلك فاألدب الرق�ي �ع�ي أيضا التخ�� عن ارتباط االع��از بال��اث باألوراق  

واألدب الرق�ي �ع�ي باإلضافة إ�� ذلك تقبل فكرة    ،بال�لمة املطبوعة بصورة ديوان شعر أو روايةالصفراء، وارتباط املوهبة  

فإن كسر    وعليھ ،  أن �شارك القارئ ال�اتب �� إنتاج النص و�تفاعل معھ بأش�ال مختلفة، �أن يضيف إليھ أو �غ�� فيھ

إ�� ثورة تصل حد التمرد، قد يفقدها الكث�� من  هذه الثوابت �عت�� بمثابة ا�خروج عّما وجدنا عليھ آباءنا،   وهذا يحتاج 

 .)13(املبدع�ن لعدم جاهز�ة الذهنية العر�ية �عد ع�� التفك�� بطرائق أخرى تنفتح ع�� التعددية واملشاركة واالنفتاح

 :  وتوصيات . تطلعات2.2

�ش�� معظم الدراسات واألبحاث إ�� أننا كمجتمعات عر�ية �عا�ي من وجود فجوة رقمية هائلة تفصل بيننا و��ن      

دول العالم املتقدمة تحول دون مواكبتنا للتطورات ال�ي �شهدها العالم �� ا�جال�ن الثقا�� واإلبدا�� كيفا وكما ذلك ألن  

قنا العر�ي، فالرقمنة �� العالم الغر�ي نتيجة منطقية لتطور موضو�� للمجتمع  طبيعة الرقمنة �� الغرب تختلف ع��ا �� شر 

العر�ي فإن    ،�� مختلف مجاالتھ، �� نتاج البحث عن مز�د من اإلبداع والتطور وا�جمال وا�حر�ة واملتعة. وأما �� عاملنا 

فنحن ال نزال ح�ى اآلن �� مرحلة االس��الك    ولألسف،  الرقمنة ما �� إال تطبيق ملبدأي التقليد والتبعية ال�ي �شأنا عل��ما

وال �ستطيع أن  ،  دون اإلنتاج، وال يزال أمامنا طر�ق طو�ل ح�ى �ستطيع أن نبلغ مستوى املنافسة مع األدب الرق�ي الغر�ي

لعر�ي �� ننكر حقيقة ما �� األمر من خطورة ملا ينطوي عليھ من أ�عاد ستؤثر �� مستقبل الثقافة العر�ية ومستقبل الفرد ا

عالم متغ�� باستمرار. فقد بتنا �سمع �ل يوم مصط�ًحا جديدا يتبادلھ املثقفون لوسم هذا العصر و��سان هذا العصر 

والتحوالت الك��ى ال�ي �شهدها ا�جتمعات �� ش�ى بقاع العالم، مثل: "عصر ما �عد اإل�سانية" و"عصر الثورة الرقمية"  

" و"ما �عد اإل�سان" و"السيبورغ" و"مجتمع املعرفة" و"مجتمع اإلعالم"، ناهيك عن  و"عصر املعلومات" و"اإل�سان الرق�ي

"��اية الكتاب الور��" لسابق، مثل: "��اية عصر الورق" واملصط�حات ال�ي تنذر ب��ايات أش�ال وأنماط حضارة العصر ا

ضوء هذه التحوالت ال بد لنا أن نفكر    و"��اية املثقف" وغ�� ذلك الكث��. ووسط هذا ا�خضم املتالطم من املصط�حات و��

مليا �� مستقبل ا�جتمع العر�ي ومستقبل الفرد العر�ي و�م�انية التكيف مع �ل هذه التحوالت �ش�ل طبي�� وقابل لل��اكم  

 .)14( ا�جاالتوالتحول النو��. وهذا يتطلب دراسات معمقة وأبحاثا �شمل �افة 

الرق�ي   باألدب  يتعلق  نأّس وفيما  أن  أوال  فعلينا  عر�يا،  النظر�ات  وتطو�ره  من  انطالقا  الرق�ي  األدب  لنظر�ة  س 

السابقة، وتواصال مع ال��اث، ور�ط الالحق بالسابق وعندها ت�ون عملية التغي�� تدر�جية و�حية وطبيعية وغ�� مر�كة ��  

 :  آن وحد، وهذا يتطلب منا العمل �� عدة مستو�ات
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   تدريس هذا األدب وع�� كيفية إنتاجھ وتلقيھ �� ا�جامعات وال�ليات، ذلك ألن البحث العل�ي العمل ع�� ضرورة

يضمن تحص�ن هذا األدب كظاهرة حديثة وحداثية من االنفالت، و�منحها شرعية القبول التداول و�حم��ا من املتعصب�ن  

 واملعادين لها ألسباب غ�� علمية. 

 اديمية وغ�� أ�اديمية لتدريس و�عليم الكتابة الرقمية كما هو متبع ��  افتتاح ورشات عمل واقعية واف��اضية أ�

 �عض الدول الغر�ية. 

   تخصيص مواقع ومجالت أ�اديمية وعلمية لنشر األبحاث واملقاالت واإلسهامات اإلبداعية �� مجال األدب الرق�ي

 لز�ادة الو�� بھ.

 : مجاالت األدب الرق�ي.3

  رقمية، داخل وخارج صفحات االن��نت.ا�خيال الن��ي والشعر والكتب ال 

 .الشعر ا�حر�ي الذي �عرض ع�� هيئة رسومية 

 .املنتديات الفنية ع�� االن��نت ال�ي �ساهم ف��ا األعضاء والزوار وُ�طلب م��م املشاركة باألعمال األدبية 

 .الروايات ال�ي تأخذ ش�ل رسائل �� ال��يد االلك��و�ي، أو الرسائل النصية ع�� الهواتف 

 .إ�� معاي�� معينة �� بداية 
ً
نشأ من قبل أجهزة الكمبيوتر، إما �ش�ل تباد�� أو استنادا

ُ
 القصائد والقصص ال�ي ت

 .مشاريع الكتابة التعاونية ال�ي �سمح لآلخر�ن باملساهمة بنص الكتابة 

 .العروض األدبية ع�� االن��نيت وال�ي طورت طرق جديدة للكتابة 

  الفيديو، وال�ي تجمع الصوت والصورة والنص. رواية من خالل 

ة ال�لمة و��   لك و�ذا     ى إ�� جانب ِشعر�َّ اٍت معاصرٍة ش�َّ �ئ بالضرورة ع�� ِشعر�َّ فإنَّ النصَّ اإلِلك��و�يَّ التفاع��َّ يتَّ

النقدّيِ  التناول   من 
ً

فال
ُ
تزال غ ما  ات  تماًما، من  -ِشعر�َّ للتعامل مع قارٍئ مختلٍف  عها  ِوّ

َ
ط

ُ
ا�حواسيب    وت حات  جيل متصّفِ

االت، ال جيل ال�حائف   . )15( والدواو�نوشاشات ا�جوَّ

 األدب الرق�ي ا�ع�اس لتطور العصر .4

 األدب الرق�ي/أنواعھ: . مستو�ات1.4

) haeprtextوهو التوظيف العا�� للتقنية و�مكن �سميتھ، (النص الرق�ي التفاع�� أو امل��ابط     املستوى األول:  •

يتما/ الذي  النص  ذلك  �عتمد    ��ى وهو  أق��ى حدودها؛ حيث  إ��  التقنية  معها -مع  ور�ما  النص  أدبية  اإلنتاج  -�عد  ع�� 

لنص آلفاق فنية وداللية، وقد �شرك املتلقي �� املتطور وتوظيف عناصر امليديا ال�املة، كما يقوم ع�� روابط تتحرك با

صناعة النص وتطو�ره، ونرى هنا أن التقنية ال تأ�ي ع�� هامش النص، بل متواز�ة �� القيمية مع النص ذاتھ، وجزء من  

عدة    م�وناتھ ال يمكن فصلھ ع��ا، ومن نماذجها ع�� سبيل املثال القصة املؤسسة ملاي�ل جويس (الظه��ة)، ال�ي وظف ف��ا 

هذا املستوى يقف    معن، وعندروابط و�حاالت. وع�� املستوى العر�ي �عض روايات محمد سناجلة وقصائد مشتاق عباس  

 لسبب�ن:   أغلب النقاد �� ا�حكم ع�� األدب الرق�ي ونفيھ بدعوى قلة النماذج، وهذه ال م�ان لها �� ا�حكم 

  فقط.  أن األدب الرق�ي ال يختصر �� هذا املستوى 
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   القلة أو الك��ة ال يجب أن ت�ون مسوغا للنفي، ثم إننا ونحن �علم جيدا أن األدب سبق النقد، وأن األجيال  أن

  وهذا   أفضل  مندفعة بال تراجع للتقنية والكتابة عل��ا يحسن بنا أن �سهم �� تقو�م التجر�ة املاثلة ورسم اس��اتيجيات لنص 

 تلك التجارب، فيحسن تناولها ونقدها ورسم اس��اتيجيات جديدة للنص.و�ذا �انت ثمة مالحظات ع�� مستوى ، ما يجب

التجارب العاملية تتحرك �� ذات االتجاه الذي يوسع دائرة النظر لألدب الرق�ي، وقد كنت إبان املؤتمر    و�� ظ�ي أّن 

جيا، وضم  ولو عة رو�شس�� للتكنالعاملي عن (األدب اإللك��و�ي العر�ي) ال�ي نظمتھ منظمة األدب اإللك��و�ي العاملية �� جام

أهم أقطاب األدب اإللك��و�ي �� العالم �انوا يقفون ع�� مسافة متساو�ة من قبول جميع األنواع املتعالقة مع التقنية،  

�� توظيف   تناولت �عض األوراق  تناولت حركةاألدب ع�� فيس بوك وتو��� مثال، كما  ال�ي  املقدمة  األوراق   �� وظهر هذا 

  �� إيرلندية عن عمر  التقنية  وثانية ملتحدثة  املعلقات،   �� املعطلة  (الشعر�ات  أمر��ي عن  لباحث  تراثية �ورقة  نصوص 

 ا�خيام �� الكهف بتقنية ثالثية األ�عاد و�� اعتقادي أن تلك النظرة األوسع �� ما يجب. 

ف �عض عناصر امليديا  (النص الرق�ي املتفاعل جزئيا) و�ع�ي بھ ذلك النص األد�ي الذي يوظ  املستوى الثا�ي:  •

امليديا   املتعالقة مع �عض عناصر  النصوص  إنتاج �عض   �� لبيبة خمار  رابط..)، ومن ذلك جهد  (صورة/ نص/ مقطع/ 

وأؤكد هنا ع�� ضرورة أن يبقى لل�لمة األدبية حضورها العا��، وأن ت�ون تلك املعطيات التقنية    ،(صوت/صورة/ �لمة...ا�خ)

 .) 16( وتلقيھھ. كما أؤكد ع�� دور عناصر امللتيميديا �� دعم و�� النص داعمة للنص ال متسلقة علي

األدب الرق�ي ال��ا�ي الذي يوظف عناصر تقنية لتفعيل نص قديم �املعلقات، وتجدر اإلشارة    املستوى الثالث: •

هنا إ�� تأث�� حركة الرقمنة ع�� املتلقي واستيعابھ لذلك النتاج الذي تفصلنا عنھ السنون، كما يجدر باملؤسسات ال��بو�ة 

وء تطور رقمنة النص ال��ا�ي ع�� التقنية، واإلفادة م��ا  إعادة النظر �� منا�ج األدب العر�ي �� املدارس وا�جامعات �� ض 

بتمثل أفضل للتجارب القديمة، وتقديمها لألجيال من خالل عمل اح��افييفوق ا�جهود الفردية ال�ي تناولُت تحليل �عضها  

 �� مقاالت بمجلة فرقد اإللك��ونية.

ا�ع:  • قبل الشاعر ابتداء أو يصور من ديوانھ،    النص الرق�ي البسيط، الذي يكتب ع�� الشبكة من  املستوى الر

وهنا يجب أن نؤكد ع�� قيمية ما ينشر ع�� مواقع التواصل االجتما��، وع�� القلق الكب�� من ضياع ثروات أدبية تكتب  

�ة أرجو  ع�  -�عد أن �انت  –�ل يوم باملئات ع�� الشبكة وال تلبث أن تزول �عد أيام، ولنا �� املنتديات األدبية ال�ي م�� أثرها  

هللا أال تتكرر، ومن هذا القلق جاءت فكرة مشروع حفظ النص الرق�ي ع�� مواقع التواصل الشب�ي الذي تبناه نادي جدة  

 الثقا�� األد�ي. 

ا�خامس:  • وسأعطي    املستوى  عل��ا،  اآللة  �عمل  قصيدة  و��  اآللية،  القصيدة  ��ا  و�ع�ي  الرو�وت،  القصيدة 

مقال الرو�وت شاعر أم شعرور / ثمانية) تنقل عن الرو�وت هال    ��  11/12/2017ارنموذجا عل��ا، أوردتھ خديجة الصب

 نصا شعر�ا آليا يقول: 

 " أنا خائف  

 أنا خائف يا ديف 

 ديف، إن�ي أفقد عق�� 

 يمكن�ي أن أشعر بذلك، 
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 إن�ي أفقد عق�� 

 ليس هناك شك �� هذا 

 يمكن�ي أن أشعر بذلك  

 أنا خائف" 

عندما بدأ رائد الفضاء ديف يز�ل وحداتھ واحدة تلو األخرى وهو يكررها بطر�قة  ردد الرو�وت هال هذه ال�لمات  

�ان هال قد امتلك القدرة ع�� الكالم وتمي��ه ومعا�جة اللغات الطبيعية وقراءة الشفاه و�ان قادرا ع��  ،  �شر�ة جدا ومؤملة

وهذه منطقة �ستحق التأمل وا�حوار  ،  منافسا لنا"متلك �ل ��يء يؤهلھ ألن ي�ون  أتذوق الفن والتعرف ع�� الوجوه تقر�با،  

 الذي يتسع.  

أود القول قبل ا�ختام: إنھ من ا�جدير باملؤسسات والنقاد أن يواجهوا ��جاعة املعرفة هذا التوجھ العصري لألدب 

وازي، لقراءة تلك  مع حيا��م وظروفهم املعاشة، وأن ي�ون للنقد حضوره امل،  واألدباء واندفاعهم الطبي�� للتقنية وتفاعلهم

تقوم   أن  األ�اديمية  املؤسسات  ع��  يجب  كما  للنص.  املهمة  التفاعلية  املسارات  وابت�ار  الناشئة  وتوجيھ  املظاهر 

بمسئوليا��ا، ولع�� أضرب مثاال برسالة علمية ملرحلة الدكتوراه �جل��ا طالبة أشرف عل��ا وقد تخ��ت موضوعا �� (أدب  

بالفعل صعو�ة �� مناقشة ا�خطة ال�ي تحتاج إ�� معامل لعرض املواد املرئية عل��ا، وقبل ذلك  الرحلة املرئي)، لقد وجدنا  

قامت باج��ادات خاصة �حفظ املادة بطر�قة تمنعها من التال��ي قدر طاق��ا، ع�� أنھ �ان يجب ع�� املؤسسات أن تقوم  

  مناقشة تقليدية، بل تحتاج ألدوات لن ت�ون  و�� انتظار مناقشة طالب �� مثل هذه املوضوعات؛ إذ  أ  بحفظ أك�� تطور 

حركة األدب ع�� مواقع    نقاد واملؤسسات أن تواجھ ��جاعة،جديدة أظن أن ا�جامعات ما زالت مغيبة ع��ا. لذا فإن ع�� ال

 لھ، بدال عن ال��اشق واعتساف �غييب النص. الالحقةالتواصل االجتما��، بتقييم املاثل ورسم الطرق 

ألدب ا�جديد يأخذ مساحة كب��ة من الثقافة، فتصفح الكتب الرقمية ووسائل التواصل االجتما��  وال شك أن هذا ا

النظر�ة   ب�ن  الرق�ي  "األدب  كتابھ   �� حمداوي  جميل  الدكتور  �ش��  فيما  التقليدية.  الكتب  مطالعة  من  أسهل  باتت 

ي ظهر قبل أن يظهر ا�حاسوب، معلال ذلك بأن  والتطبيق" إ�� أن األدب الرق�ي ال �عد جديدا ع�� اإلطالق، فاألدب الرق�

 . )17( والهاتفاألدب ارتبط فيما م��ى بوسائط تقنية أخرى غ�� ا�حاسوب، �الشر�ط، والفيلم، والسينما، والتلفزة، 

وي�جل أ�اديميون وجود �عض السلبيات �� األدب الرق�ي، تتج�� �� صعو�ة ا�حفاظ ع�� حقوق امللكية الفكر�ة،  

اإلعالمية   الوسائط  ع��  ينتقل  الذي  الكالسي�ي،  األدب  بنظ��ه  مقارنة  لھ،  اإليجابيات  من  كث��ا  آخرون  �جل  فيما 

�ي أن يز�د من انتشار األدب لسهولة التواصل ع�� اإلن��نت،  التقليدية، �الكتاب وال�حف الورقية، حيث يمكن لألدب الرق

و�تاحة الفرصة ل�جميع ببث منتوجھ، كما أنھ نقل األدب من الورق إ�� شاشات ا�حواسيب واألجهزة الذكية، مثل تحو�ل  

امل��ة التفاعلية  نفوجرافيكس، إضافة إ��  الكتب إ�� ��خ إلك��ونية، و�ضافة مزايا التفاعل التق�ي بالصوت والصورة واأل 

 من خالل �عليقات ا�جمهور املباشرة ع�� ا�حتوى األد�ي.

 موقف املؤ�دين لألدب الرق�ي: .5

 �سوق املؤ�دون لألدب الرق�ي عدة م��رات للدفـــاع عن وجهـة نظرهم، و�� �اآل�ي:  

   إبداعا��م وكتابا��م بالقدر الذي �عطيھ للنخب  �عطي األدب الرق�ي فرصة وم�انة لألدباء والنقاد املبتدئ�ن لنشر

 من األدباء والنقاد، عكس األدب الور�� الذي يظل حكرا ع�� تلك النخب املشهورة. 
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   ا�حاسوب شاشة  أمام  طوال  ساعات  يق��ي  الذي  ا�جديد  جيلھ  وعن  الرق�ي  العصر  عن  الرق�ي  األدب  �ع�� 

 يھ �� قراءة كتاب ور��. املتصلة �شبكة اإلن��نت، مقارنة مع الوقت الذي يقض 

  يتما��ى األدب الرق�ي مع عصر السرعة، حيث يمكن للقارئ الرق�ي أن يصل إ�� املعلومة �ش�ل سريع، و�وفر لھ

خيارات كب��ة للبحث عن تلك املعلومة داخل الفهارس اإللك��ونية بواسطة ال�لمة املفتاحية. عكس األدب الور�� الذي  

الذي يتصفحھ أو يبحث ع�� سطوره من أجل الوصول إ�� املعلومة، وهذا يتطلب وقتا    يفرض نظامھ ع�� القارئ الور��

 أطول مقارنة مع األدب الرق�ي. 

   ،أع�� األدب الرق�ي منذ البداية من شأن القارئ الرق�ي، وجعلھ �� درجة متساو�ة مع املبدع �� بناء و�نتاج النص

الزمن �ع�� من شأ  الور�� ردحا من  النقاد، ح�ى �عالت  �� ح�ن ظل األدب  الذي �ان مركز االهتمام لدى  املبدع فقط  ن 

 األصوات �عد ذلك ال�ي تطالب بمنح القارئ الور�� امل�انة ال�ي �ستحقها. 

   ال�ي الورقية  النصوص  تنعدم مع  أو  فـي ح�ن تقل  ا�حـر�ة والدينامية،  الرقمية بقدر مهم من  النصـوص  تتمتع 

 ها. تخضع لسلطة ورقابة دور النشر وغ�� 

   يتم�� األدب الرق�ي �سهولة تداولھ ع�� شبكة اإلن��نت، و�مكن التنقل �عدد كب�� من الكتب الرقمية إ�� أي م�ان

بواسطة قرص مدمج أو تخز�نھ �� ملفات داخل شاشة ا�حاسوب ا�حمول. أما األدب الور�� فيصعب تداولھ �سهولة ع��  

�ل دولة ع�� حدة، كما يصعب معھ حمل عدد كب�� من الكتب والتنقل   مختلف بقاع العالم، نظرا لإلجراءات ال�ي تتخذها 

 ��ا ع�� حدود جغرافية واسعة ل�و��ا تأخذ هيئة أجسام مادية.

   وسائط عدة  توظف  حيث  جدا،  عالية  الرقمية  النصوص  مع  الرق�ي  القارئ  يحققها  ال�ي  التفاعل  درجة  �عد 

بواسطة    سينمائية...) تمكنھ من التفاعل معها واإلبحار داخلهامتعددة متفاعلة (نصوص، صور، أصوات، حر�ات، مشاهد  

تنشيط الروابط ا�ختلفة ال�ي تر�ط ب�ن تلك الوسائط، إضافة إ�� املساحات املهمة ال�ي ي��كها املبدع الرق�ي للقارئ الرق�ي  

 من أجل االق��اح أو اإلضافة أو التعديل وما إ�� ذلك. 

   تقل درجة تفاعل القارئ الور�� مع النصوص الورقية �سبب نظامها ا�خطي الذي تفرضھ عليھ، إذ ال يمكنھ أن

يق��ح أو �عدل هذه النصوص الورقية، ألن ذلك �شوه مظهرها، إضافة إ�� محدودية الوسائط املتفاعلة ال�ي توظفها، مما  

 تتم�� ��ا النصوص الرقمية ذات النمط الالخطي. يجعلها تتسم با�جمود وال تتمتع با�حر�ة وا�حيو�ة ال�ي 

   تزايد عدد قراء األدب الرق�ي �ش�ل كب��، �� املقابل تراجع عدد قراء األدب الور�� الذي �عا�ي من ظاهرة العزوف

 عن القراءة، وهذا األمر يقر بھ ح�ى املنتصرون لألدب الور��.

 نائھ وعليھ سيطرة األول ع�� الساحة األدبية، ألنھ هو املع��  يتوقع املؤ�دون لألدب الرق�ي زوال األدب الور�� وف

عن الثورة الرقمية ال�ي اكت�حت العالم �ش�ل سريع، " لقد انت�ى عصر الورق. �عم سيتجاور الكتاب الور�� املطبوع مع  

�اية سيسود ابن هذا العصر  الكتاب اإللك��و�ي، وسيبقى هذا التجاور طوال العشر�ن أو الثالثـيـن سنـة الـقـادمة لكن �� ال�

 . )18(وحـامـل معناه (الكتاب اإللك��و�ي)"

 موقف املعارض�ن لألدب الرق�ي:.6

 يقدم املعارضون لألدب الرق�ي مجموعة من الدالئل وا�حجج للدفاع عن موقفهم ن�خصها �اآل�ي:   
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   البالد العر�ية توجد ��ا �سبة عالية  يمثل األدب الرق�ي فئة نخبو�ة معلوماتية معينة وليس ال�ل، خصوصا وأن

ال �عرف، أو ال تحسن التعامل مع التقنيات التكنولوجية ا�حديثة، حيث دأبـت ع�� الطر�قة التـقليـدية �� القراءة والكتابة،  

 وهذا ما يخلق فجوة رقمية بي��ا و��ن الوسيط التكنولو�� (ا�حاسوب).

 نشر والتوزيع للمبدع �� ظل غياب الرقيب، مما يجعلھ معرضا   يتمتع األدب الرق�ي بحصانة تضمن حقوق الال

للسرقة �سهولة، �� املقابل يتمتع األدب الور�� بحصانة دور النشر ال�ي تضمن للمبدع جميع حقوقھ وتحد من مش�لة  

 السرقة.

 فما �ان مستواه  يخرج األدب الرق�ي عن األعراف والتقاليد اإلبداعية الورقية، من خالل إشراكھ للقارئ الرق�ي كي

املعر�� والفكري �� عملية إنتاج النص، فنصبح بذلك أمام �عددية إبداعية تؤدي إ�� القضاء ع�� امللكية الفردية للعمل  

اإلبدا��، و�ساعد أيضا ع�� طرق باب ا�حظورات، وهذا ما يجعل منھ أدبا رقميا �جينا �عا�ي من مشا�ل ترتبط بالثقة  

) القصدية  واختالف  للعمل  والضبط  املالـك  الواحد  املبدع  فكرة  علـى  فيحافظ  الور��  األدب  أما  والقارئ)،  املبدع  ب�ن 

 اإلبدا��. وال ي�ج عـاملھ، إال املتمكنون من أدوات وتقنيات التأليف واإلبداع الورقي�ن. يقول سعيد بنكراد �� هذا السياق: 

  يف التقنيات املعلوماتية وما يصاح��ا من عتاد  يركز األدب الرق�ي ع�� الش�ل أك�� من املضمون، إذ ��تم بتوظ

و�رامج أك�� من املضام�ن النصية، فيتم من خالل ذلك إنتاج أدب بال مشاعر إ�سانية، �� هذا السياق يقول حسن سلمان:  

هؤالء    "غ�� أن تلك التجارب الرقمية ا�جديدة بالعر�ية، قو�لت برفض شديد من قبل املتمسك�ن بالتقليد الور��، حيث ا��م

 . )19(دعاة األدب الرق�ي بتقو�ض أر�ان قرون طو�لة من الكتابة الورقية، و�نتاج أدب بال مشاعر إ�سانية"

 ا  -وعليھ، فإن هذه التجارب��
َّ
ة واملستقَبلة، �� عصرنا اإلِلك��و�ّيِ هذا   -ع�� قل ة، اآلنيَّ ل رافًدا ل�حركة األدبيَّ ِ

ّ
مث

ُ
  ت

ثِبت أن األدبالذي ُ�شاع أنھ لم َ�ُعد عصر أدب؛  
ُ
    -لتأ�ي هذه النصوص فتنغرس �� �سيجھ العاملي؛ �ي ت

َ
وقد �حَب رحلة

ة منذ األزل  ى �ان.    -اإل�سانيَّ
َّ
�

َ
 إ�� روح اإل�سان أ

ً
 قادٌر ع�� مسايرة العصور، وصوال

 اإل الرواية  شأن   �� أن يضاف  يمكن  فإنھ  كما وصفنا،  ة  التفاعليَّ ة  اإللك��ونيَّ القصيدة  شأن  �ان  ة  و�ذا  لك��ونيَّ

، من طاقات أك�� مواتاة للتفاعل، وهو ما يجعل النصَّ الروائيَّ اإللك��و�يَّ  
ً

ة ما يحملھ جنس الرواية، بطبيعتھ أصال التفاعليَّ

ل الرواية إ�� فيلٍم سينمائّيٍ  حّوِ
ُ
ة ِقَبٌل ��ا.  إن التقنية هنا ت ة، ما �ان للرواية الورقيَّ ع�� نحٍو    التفاع��َّ أك�� ثراًء �عوالم حيَّ

 من األبطال، ال مجرد مشاهد. 
ً

ي بطال  جد يد، يجعل املتلّقِ

ى القول: 
َ

 يبق

 لنصوص خداج.  فال ُ�غ�ي عن القصيدة وال عن الرواية �وُ��ما إِلك��ونيَت�ن تفاعليَت�ن  .أ1
ً
ة نَّ التقنية ال يمكن أن ت�ون مطيَّ

دةٍ   ع�� درجٍة جّيِ
ً

ال ا��ما  شيًئا �� عالم األدب، ما لم ت�ونا أوَّ  ع�� جماليَّ
ُ
ة  التفاعليَّ

ُ
، من حيث جنسهما األد�ي.  لتضيف التقنية

اٍت جديدة.   جماليَّ

يھ، ضائًعا ب�ن النوافذ واإليقونات.  قد يحدث  .أنَّ 2 ًقا إ�� شتات النّصِ وتالشيھ ب�ن يَدي متلّقِ
َ
 النصَّ التفاع��َّ قد �غدو من�ل

 آَل األمر إ�� ضرٍب من  ذلك كث�ً�ا، ما لم يأخذ املبدُع من تلك الوس
َّ

ة بمقدار ما يناسب عملھ، دون إسراف.  و�ال ائل التعب��يَّ

بأغالل   النصوص  تحميل  من  األد�ي،  االنحطاط  عصور  خالل  قديًما،  الَعَر�يُّ  األدب  ھ 
َ
عرف الذي  الشكال�ي،  العبث 

أو نات،  املع�ى، والرسالة   ا�حّسِ بال�لمات واألش�ال والزخارف، ع�� حساب  لهٍو وتالعٍب  إ�� ميدان  العمل األد�ّيِ    تحو�ل 

ة.  والقيمة األدبيَّ
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دة، لسبٍب أ  .3 ة املتواضعة، والقلقة، واملهدَّ و  إنَّ مستقَبل األدب اإلِلك��و�ّيِ التفاع�ّ�ِ ما يزال مرهوًنا بحالة التقانة الَعَر�يَّ

ر.   
َ

 مأمونة، ولها صفة الثبات واالستمرار �� عاملنا الَعَر�ي، فسيظلُّ النشاط �� هذا امليدان،  آلخ
ٌ
ة  شبكيَّ

ٌ
س أنظمة وما لم تتأسَّ

قهاهنا واآلنذلك أن وجوَد نّصٍ أد�ّيٍ تفاع�ّ�ٍ  ،  إبداًعا ونقًدا، �� إطار التنظ��، واستشراف املستقبل املنشود، وغ�� املتحّقِ

ا)من حيث  خارج شبكة "اإلن��نت �ن، ال مع�ى لھ (تفاعلي� ة املتلّقِ ة غ�� متوافرة لغالبيَّ ن التفاعل  أ"، أو باش��اطات تقنية خاصَّ

، بالتعليق، أو اإلضافة، أو   ي مع النّصِ هنا ليس بتفاعل عناصر النّصِ �عضها مع �عض فحسب، ولكنھ أيًضا تفاعل املتلّقِ

التفاعليَّ  القنوات  ِضمن  من  إنَّ  ثمَّ  بمفاتيحها  النقد.  نفِسها،  ة  العنكبوتيَّ الشبكة  بخاليا  ارتباطها  النصوص  لتلك  ة 

 بات النصُّ 
َّ

ة، و�ال ا -املعلوماتيَّ ى تفعالي� ، بما �عنيھ هذه ال�لمة من داللة ��   -الذي �س�َّ
ً

ًقا ع�� نفسھ، وغ�� تفاع�ّ�ٍ أصال
َ
مغل

 . )20( العصرهذا  

فإننا سنس�� باتجاه التقنية، وسي�ون ذلك أك�� �سرا وطواعية مع األجيال القادمة  وأخ��ا، ال بد أن نتذكر أننا شئنا أم أبينا  

مما هو ا�حال عليھ مع األجيال ا�حاضرة، ذلك ألن األجيال القادمة نمت مع التقنية وترعرعت �� كنفها، وصارت جزءا من  

  �علًقا بالفرد االف��ا��ي ل�حصول ع�� املعرفةجتما�� تؤكد أن الفرد بات أك��  منظومة حيا��ا اليومية. ومواقع التواصل اإل 

أو تبادلها و��شاء روابط صداقة اف��اضية. لذا فنحن مطالبون أن نكتب بأدوات العصر وأن �ع�� عن إ�سان هذا العصر  

نقد  �� كينونتھ التكنولوجية و�� عاملھ االف��ا��ي، وحان الوقت ألن نتناول موضوع األدب الرق�ي بالتحليل واملساءلة وال

 باملستو�ات املطلو�ة.

و�� ا�ختام ومن باب األمانة العلمية فإ�ي قد اطلعت ع�� جملة من كتب االختصاص وجمعت م��ا ما كتبت ليسهل ع��       

 ع�� أهم ما طرح من دراسات �� األ 
ُ

َعرُّف  لك��و�ي.اإل أو دب الرق�يالباحث وا�حقق التَّ
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الت 2005بن أحمد، (  عبد هللاينظر: الَفيفي،     )2(  �� تحوُّ
ٌ
ة  نقديَّ

ٌ
ة: قراءة ة السعوديَّ عرّيِ �� اململكة العر�يَّ ِ
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 صناعة و�عداد ا�حتوى اإللك��و�ي

Creating and elaborating electronic content 
 أ.د. نايل ا�حجايا 

 - األردن-جامعة الطفيلة التقنية

 د. طرشان حنان 

 
َ
 - ا�جزائر-1جامعة باتنة

   الدراسة:   م�خص

اس��دفت هذه الورقة معرفة مفهوم ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي، واستخدمت املن�ج الوصفي التحلي��، وحاولت  

ا� �عر�ف   �� املتمثلة  الدراسة  أسئلة  عن  التعلي�ي  اإلجابة  ا�حتوى  إعداد  خطوات   �� وما  اإللك��و�ي؟  التعلي�ي  حتوى 

ا�حتوى   و�عداد  لصناعة  املساندة  وال��امج  التطبيقات   �� وما  ا�جيد؟  اإللك��و�ي  ا�حتوى  صفات   �� وما  اإللك��و�ي، 

 التعلي�ي اإللك��و�ي؟ 

وقد أجابت الدراسة عن أسئل��ا وخلصت إ�� مجموعة من التوصيات �ان أبرزها االهتمام بإعداد وصناعة وتصميم  

 املعلم�ن وأعضاء هيئة التدريس ع�� إعداد املقررات اإللك��ونية الفاعلة. اإللك��و�ي، وتدر�ب ا�حتوى 

 .اإللك��ونية  ; املقرراتليم اإللك��و�يالتع  ; وسائطالرق�ي  ; ا�حتوى النظم التعليمية ال�لماتاملفتاحية:

Abstract : 
This paper aimed at learning about the concept of e-educational content, it used the 

descriptive analytical method, and tried to answer the study's questions of defining e-
educational content? What are the steps in the development of electronic educational content, 
and what are the qualities of good electronic content? What applications and programmes 
support the creation and elaboration of electronic educational content? 

The study answered its questions and concluded with a set of recommendations, the most 
notable of which were: the interest in the development, creation, and design of electronic 
content, and the training of teachers and academic staff in the development of active e-curricula. 
Key words: educational systems; digital content; e-learning means; e-curricula. 

 مقدمة: 

شهدت النظم التعليمية �� العام�ن املنصرم�ن تحديات كب��ة، تمثلت �� قدر��ا ع�� استمرار العملية التعليمية ��  

املستحدثات التكنولوجية �� مجال االتصاالت وتكنولوجيا استعدت هذه ا�جائحة إ�� استثمار   وقد  ،19ظل حاجة �وفيد

نحاء  أصبح توظيفها �� العملية التعليمية ضرورة حتمية، للتغلب ع�� املشكالت التعليمية ال�ي ظهرت �� �ل  أ التعليم، و 

م اإللك��و�ي بديال غالق املدارس وا�جامعات واملعاهد، وأصبح التعلي�العالم �� ظل توقف ا�حياة العامة، وتوقف التعليم، و 

ال مناص منھ؛ لتجاوز عملية توقف التعليم الوجا��، إذ أنھ البديل املناسب وا�حت�ي لتوقف االتصال املباشر ب�ن املعلم  

و  األ بصأ وطالبھ،  لشب�ات  م�حة  ا�حاجة  اإلحت  وا�جالت  الرقمية  واملكتبات  وا�حواسيب،  واملنصات  ن��نت،  لك��ونية 

 التعليمية.  
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ع�� املستوى التعلي�ي من ظهور ا�حاجة امل�حة الستخدام التعليم االلك��و�ي، عوضا    -19-�جلت جائحة �وفيد لقد  

عن طبيعة العصر الذي �عيش فقد شهد تم��ا �� االتصاالت، وتقدما كب��ا �� مجاال االلك��ونيات بما �شمل من حواسيب  

 وأجهزة لوحية، وهواتف محمولة.

) ز�تون  عرف  بأنھ  )  2005ولقد  اإللك��و�ي  تكنولوجيا  "التعليم  باستخدام  للمتعلم  يقدم  تفاع��  �علي�ي  نظام 

االتصاالت واملعلومات، معتمدا ع�� بيئة إلك��ونية رقمية مت�املة �عرض املقررات الدراسية ع�� الشب�ات االلك��ونية،  

 " مية وتقو�مهارشاد والتوجيھ وتنظيم االختبارات و�دارة املصادر التعليوتتيح للمتعلم اإل 

��تم بدعم ا�جانب االجتما�� للعملية التعليمية    "وقد عرف ا�جلس القومي �� مصر للتعليم اإللك��و�ي ع�� أنھ 

ب�ن   والتواصل  الشراكة  �عزز  ال�ي  ال��مجيات  استخدام  خالل  من  وذلك  واملتعلم  املعلم  ب�ن  امل�ا�ي  لالنفصال  �عو�ضا 

 ) 2008(املركز القومي املصري للتعليم االلك��و�ي،  "والشب�ات االجتماعية املتعلم�ن مثل البث الصو�ي والفيديو

) عوضا عن مش�لة االنفجار املعر�� 19وتكمن أهمية التعليم اإللك��و�ي �� حل مش�لة التعليم �� ظل جائحة �ورنا (�وفيد

التمك�واإل إ��  التعليم، إضافة   �� القبول  التعليم وتوسيع فرص  امل��ايد ع��  �� عملهمقبال  العامل�ن وهم  .   ن من تدر�ب 

،  عبد ا�حكيم شباع حاجات املتعلم التعلمية وتقليل فرص �لفة التعليم (�وكسر ا�حواجز النفسية ب�ن املعلم واملتعلم، و 

2021 .( 

)  2013ويس�� �ل املشتغل�ن بالتعليم اإللك��و�ي لتحقيق عدد كب�� من األهداف التعليمية، وقد أشارت بوالفلفل (

 � مجموعة من أهداف التعليم اإللك��و�ي م��ا: إ�

 .شر ثقافة التكنولوجيا بما �ساعد ع�� خلق مجتمع إلك��و�ي قادر ع�� مواكبة مستحدثات العصر� 

 .تبادل ا�خ��ات ال��بو�ة من خالل وسائط التعليم اإللك��و�ي 

   مع التواصل  ع��  قادر  جيل  إلعداد  الطالب  وقدرات  مهارات  التكنولوجية  تنمية  الوسائل  خالل  من  اآلخر�ن 

 ا�حديثة، والتفاعل مع متغ��ات الواقع.

  واملتعلم واملؤسسات التعليمية). (املعلماستخدام وسائط التعليم اإللك��و�ي �� تفاعل املنظومة التعليمية 

  .توف�� مصادر متعددة للمعلومات تتيح فرص املناقشة والتحليل والتقييم 

 ية التعليمية بتحديد أدوار املعلم واملتعلم واملؤسسة التعليمية. إعادة هندسة العمل 

  .توف�� البنية التحتية الالزمة للتعليم اإللك��و�ي من الشب�ات واألجهزة وال��مجيات 

 .توعية العامل�ن �� العملية التعليمية بأهمية وكيفية وفعالية التعليم االلك��و�ي 

 هل عملية استخدام التكنولوجيا �� العملية التعليمية. تقديم التدر�ب للمعلم واملتعلم بما �س 

 :  متطلبات التعليم اإللك��و�يومن أبرز متطلبات 

يحتاج التعليم اإللك��و�ي ب�ل أنواعھ التعليم عن �عد أو داخل املشاغل اإللك��ونية إ�� مجموعة من املتطلبات  

 )، و��:2011 ، ع�� السيد(ذكرها وقد 

 .��بنية تحتية شاملة وسائل اتصال سريعة ومعامل حديثة ل�حاسب اآل 

  .تدر�ب املدرس�ن ع�� استخدام التقنية 
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 مية جاذبة.بناء منا�ج ومواد �علي 

  .برنامج فعال إلدارة العملية التعليمية من حيث ��جيل الطالب ومتا�ع��م وتقييمهم 

  .توف�� املواد التعليمية ع�� مدار الساعة 

  .تخفيض الت�اليف 

ولعل من أهم متطلبات التعليم اإللك��و�ي �� املواد التعليمية ا�جاذبة واملتوفرة باستمرار، �� العصب الرئيس ��  

عملية التعليم اإللك��و�ي، إذ بدون هذه املتطلب، يصعب أن نحصل ع�� �عليم الك��و�ي فعال ومستمر، ولهذا جاءت هذه  

 الدراسة لتحاول إلقاء الضوء ع�� صناعة املادة التعليمية اإللك��ونية.

لما �ان ا�حتوى جيًدا،  ) ا�حتوى اإللك��و�ي بأنھ من أك�� عناصر التعلم اإللك��و�ي أهمية، و�2015و�صف خميس (

الباحث�ن واملصمم�ن التعليمي�ن بتصميم وتطو�ر ا�حتوى    ، �انت عملية التعلم أك�� كفاءة الكث�� من  ولذلك فقد اهتم 

وكذلك أوصت �عض الدراسات السابقة واملؤتمرات باالهتمام  ،  اإللك��و�ي وأساليب عرضھ �� بيئات التعلم اإللك��ونية

  ، شي�ي(دراسة  م عرضھ من أجل تحس�ن �علم الطالب وتحقيق األهداف التعليمية. ولقد أشارت  بإعداد ا�حتوى وتنظي

) إ�� أن عملية تصميم ا�حتوى ال تقتصر فقط ع�� تدعيم ا�حتوى بأك�� كم من الوسائط املتعددة، ولكن األمر  2013

بفاعلية توظيفها  يمكن  حديثة  وتقنيات  بأساليب  يتعلق  حيث  بكث��،  ذلك  ا�حتوى    يتعدى  وتقديم  وتطو�ر  إعداد   ��

 .اإللك��و�ي

 . مش�لة الدراسة و�ساؤال��ا:  1

ولقد واجھ التعليم اإللك��و�ي الكث�� من املعوقات، وعنيت منذ ف��ة ليست قص��ة الكث�� الدراسات، ال�ي وقفت  

)، وغ��ها و�لها أشارت  2008و��ى ()، وامل2011)، وصفية الدقيل (2011ع�� واقع التعليم اإللك��و�ي وم��ا دراسة ا�خر��� (

البشر�ة املدر�ة   ال�وادر  إ�� قلة  البشر�ة، وال�ي �ش��  التعليم اإللك��و�ي، م��ا املعوقات  إ�� وجود معوقات تقف �� وجھ 

واأل  ا�حاسوب  مع  التعامل  ع��  الدراسات  القادرة  غالبية  ولكن  ا�حتوى  أن��نت،  و�عداد  صناعة  أهمية  التعلي�ي  غفلت 

ولهذا جاءت هذه الدراسة    ،  اإللك��و�ي الذي يمكن تنصبھ ع�� املنصات التعليمة و�مكن للطالب واملتعلم أن �ستخدمھ

إللقاء الضوء ع�� أهمية إعداد ا�حتوى اإللك��و�ي الرق�ي وشروطھ و�عداده ح�ى ي�ون محتوى �علي�ي تفاع�� يؤدي إ�� 

 . عن �عدتحقيق األهداف التعليمية املنشودة 

 ما هو ا�حتوى التعلي�ي االلك��و�ي؟ 

  ما �� خطوات إعداد ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي؟ 

  ما �� صفات ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي ا�جيد؟ 

   املساندة لصناعة ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي؟ما �� التطبيقات وال��امج 

 .أهداف الدراسة: 2

عر�فات ا�حتوى اإللك��و�ي �ش�ل عام، وا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي �ش�ل  ��دف هذه الدراسة إ�� الكشف عن �

�� أشهر التطبيقات ا�حالية املتاحة ملساعدة    وصفاتھ، وما   خاص، وكيفية صناعة و�عداد ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي

 .ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي
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 .أهمية الّدراسة:  3

 تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوعها من خالل:
 أهمية موضوع �عليم اللغة العر�ية. 

    مساعدة الباحث�ن �� االطالع ع�� تجارب اململكة األردنية الهاشمية �� بناء املنا�ج والكتب ال�ي �س�� من خاللها

 لتعليم اللغة العر�ية وفق ضوابط من�جية، وأسس تر�و�ة، ال تخضع للعشوائية.

  التأ  �� الهاشمية  األردنية  اململكة   �� والتعليم  ال��بية  وزارة  تبذلها  ال�ي  ثقافة  ا�جهود  لبناء  الالزم  اللغوّي  سيس 

 لغوّ�ةعاّمة، تحتاج إل��ا األجيال الناشئة. 

   أهمية الكتب املدرسية �� تقديم مادة لغو�ة ومعرفية �ش�ل م��ن مدروس يحقق األهداف ال�ي بنيت ألجلها هذه

 الكتب. 

 .حدود الدراسة ومجاال��ا:  4

 املوضوعية: . ا�حدود1.4

 .هذه الدراسة ع�� موضوع ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي بمسمياتھ ا�ختلفة، وم��ا املقرر اإللك��و�ي التعلي�ي اقتصرت

 الزمانية:   . ا�حدود2.4

هذه  الدراسة    اقتصرت إعداد  تار�خ  االلك��و�ي ح�ى  التعليم  موضوع   �� السابقة  والدراسات  النظري  األدب  ع�� 

 .2021أوت الدراسة �� 

 .إجراءات الدراسة: 5

 :الدراسة ج. من�1.5

 من خالل الرجوع لألدب النظري، والدراسات السابقة.  ��التحلي الوصفي  ع�� املن�ج تم االعتماد 

  الدراسة:   ت. أدوا2.5

إ�� املن�ج الوصفي التحلي��، فإن هذه الدراسة ستعتمد �� جمع بيانا��ا ع��   نظرا لطبيعة الدراسة وال�ي �ستند 

 .الدراسات واألبحاث ذات الصلة، أيضا خ��ة الباحث الطو�لة �� التدريس ا�جام��

 .نتائج الدراسة: 6

 ع�� السؤال األول: ما هو ا�حتوى التعلي�ي االلك��و�ي؟  ة. اإلجاب1.6

�عتمد التعليم اإللك��و�ي ع�� اإلنتاج املسبق لل��امج واملواد التعليمية و�عدادها مسبقا، ت�ون معدة بصورة مالئمة  

 التواصل واالتصال املستخدمة. ومتناسبة مع مستوى الطلبة املس��دف�ن، ومتناسبا مع وسيلة 

وقد اش��ر مفهوم ا�حتوى اإللك��و�ي تحديدا �عد منتصف التسعينات �عد أن أطلق بيل غيتس صاحب مؤسسة  

مايكروسوفت العبارة الشه��ة �� مقال لھ �شره ع�� موقع املؤسسة بأن "ا�حتوى هو امللك"، مش��ا إ�� أن ا�حتوى الرق�ي  

 ون املنافس األك�� للكتاب ومحطات التلفزة، وغ��ه من وسائل تقديم املادة العلمية.ع�� مواقع األن��نت سي� 
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لك��و�ي، فقلما تجد مرجعا وضع �عر�فا ما�عا وعند تتبع األدب النظري والدراسات السابقة ال�ي تناولت التعليم اإل

الو  �عر�ف  ب�ن  املفهوم  تناول  تنوع  فقد  االلك��و�ي،  التعلي�ي  ا�حتوى  التعليميةملفهوم  املتعددة    ،سائط  والوسائط 

 التفاعلية، والوسائط الفائقة، والفيديو التفاع��، والسبورة الذكية. 

عن عرض �حتوى مقرر الشب�ات وأ�شطتھ �� صورة  ") ا�حتوى اإللك��و�ي بأنھ عبارة  2015وقد عرف شعبان (

اطع صوتية ت�ون مرتبة حسب عناو�ن الوحدات  ملفات وورد وعرض باور�و�نت وكتب الك��ونية وصور ومقاطع فيديو ومق

 ."التعليمية، واألهداف ا�خاصة لهذا املقرر من خالل بيئة اإلن��نت 

بمجموعة من ا�حقائق واملبادئ والقواعد والقوان�ن واألح�ام  ") ا�حتوى اإللك��و�ي  2011( وقد عرف السيد ع��  

ن��نت، وقد فرق بي��ا  ترجم��ا إ�� برمجيات �عليمية معتمدة ع�� األ   والنظر�ات واملهارات ال�ي تخص مجاال دراسيا معينا و�تم

و��ن املقرر اإللك��و�ي، إذ عرف املقرر االلك��و�ي: بأنھ مجموعة موضوعات دراسية �� صورة برمجيات �عليمية معتمدة  

ع�� مجموعة دروس، يتم    ع�� شبكة األن��نت، يل��م الطالب بدراس��ا �� ف��ة زمنية معينة وفق خطة محددة، إذ �شتمل 

 . "عرضها �� صورة شاشات �عرض من خاللها املواد التعليمية، مدعما �عناصر الوسائط املتعددة، وعرض أمثلة وتدر�بات

لك��ونية ال�ي يتم إعدادها  املصادر التعليمية اإل") ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي بأنھ  2009ح�ن عرف الغر�ب (  ��

و�نتاجها و�شرها ملمارسة الطالب مهارات البحث وا�حصول ع�� املعلومات الك��ونيا بأساليب إبداعية و�عاونية  وصياغ��ا  

 ."�� بيئات التعلم اإللك��و�ي، لتحقيق التعلم إلك��ونيا

تقدم    املعلومات والتدر�ب ع�� املهارات ال�ي") إ�� أن ا�حتوى اإللك��و�ي هو  2015وقد أشار عبد ا�جيد والعا�ي (

وتتيح   العناصر،  من  املتحركة وغ��ها  والرسوم  والفيديو،  واملوسيقى،  الكتابة،  اعتادا ع�� عناصر  ا�حاسوب  من خالل 

للطالب حر�ة ا�حركة، وتلقي التغذية الراجعة، أو التوجيھ ألداء إعمال معينة مرتبطة تفاعليا، كما تقدم االختبارات الالزمة  

 ."لقياس درجة �علمهم

) املقرر اإللك��و�ي  2000وهناك من أشار إ�� ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي باملقررات اإللك��ونية، فقد عرف ا�جزار (

بأنھ ا�حتوى اإللك��و�ي املتم�� بكثافة وت�امل الوسائط املتعددة ال�ي ال حدود لها، كما أنھ يمتد لوجود روابط ل�ل مصادر  

املقرر اإللك��و�ي بأنھ مواد �عليمية تمثل  ) Alarke, 2004امل��امنة. �� ح�ن عرف كالرك (املعرفة ع�� مواقع اإلن��نت غ��  

يمكن   ال�ي  واملعلومات  الدروس  لشرح  �ستخدم  متنوعة  أساليب  ع��  و�شمل  اإللك��و�ي  التعلم  بيئة   �� أساسيا  جزءا 

 استدعا��ا من الشبكة مع التدعيم �عناصر الوسائط املتعددة التفاعلية. 

أن املتتبع للدراسات واألبحاث ال�ي تناولت التعليم اإللك��و�ي قد يجد أن �عض الدراسات أشارت إ�� ا�حتوى  إال  

اإللك��و�ي إشارة عابرة أو ب�ن ثنايا ا�حديث عن التعليم االلك��و�ي، و�عضها أغفلھ تماما وركز ع�� األدوات ال�ي ينشر من  

 سة خصصت ا�حديث عن ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي حسب اطالع الباحثان. خاللها ا�حتوى االلك��و�ي، وقلما نجد درا

تناول   الذي  النظري  واألدب  السابقة  الدراسات  من  الكث��   �� مختلفة  مسميات   �� اإللك��و�ي  ا�حتوى  ورد  وقد 

ل هذه التسميات �ع�ي  موضوع التعليم اإللك��و�ي، م��ا ا�حتوى التعلي�ي، وا�حتوى الرق�ي، واملقرر اإللك��و�ي، لكن ج 

 لك��و�ي.إ شيئا واحدا هو محتوى �علي�ي 

بأنھ   التعلي�ي  اإللك��و�ي  ا�حتوى  �عر�ف  يمكن  املعارف"ولذا  من  قوان�ن،  ،  مجموعة  مبادئ،  مفاهيم،  حقائق، 

نظر�ات)، واملهارات والقدرات وا�خ��ات والسلوكيات ال��بوي ال�ي يراد إكسا��ا، للمتعلم�ن �� مختلف األعمار واملستو�ات،  
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التعليمية، أو ��  الك��و�ي) من خالل تنصي��ا ع�� املنصات  الك��ونية (صوت، صورة، فيديو، كتاب  وتقدم ع�� وسائط 

االن��نت، وت�ون معدة    األجهزة أو من خالل شب�ات  ا�حاسو�ية  ا�خت��ات  املتعلم�ن معها ع��  تفاعل  ا�حاسو�ية، يمكن 

 . "لك��و�يإعدادا سليما تر�و�ا، قابل للتفاعل من خالل برامج حاسو�ية مخصصة إلعداد ا�حتوى اإل

 التعلي�ي اإللك��و�ي؟ عن السؤال الثا�ي: ما �� متطلبات وخطوات إعداد ا�حتوى  ة. اإلجاب2.6

إن إنتاج ا�حتوى اإللك��و�ي يحتاج قبل الشروع �� خطوات إعداد أي محتوى إلك��و�ي أن تحقق مجموعة من املتطلبات  

:�� 

  مرحلة ما قبل إعداد ا�حتوى الرق�ي  األول: . املتطلب1.2.6
استخدام   عملية  أي  أو  اإللك��و�ي  ا�حتوى  إعداد  عملية  عارفا  تتطلب  ت�ون  أن  التكنولوجية،  للمستحدثات 

 بخطوات التصميم التعلي�ي ومراحلھ وال�ي تتمثل باملراحل اآلتية:

 .تقدير ا�حاجات و�تم ذلك من خالل دراسة م�حية لتحديد أهمية املوضوع واالحتياجات الفعلية 

 ن ال��نامج التعلي�ي.تحديد األهداف العامة وتحليلها واشتقاق األهداف التعليمية املراد تحقيقها م 

   لل��نامج للمستخدم�ن  املعرفية  ومستو�ا��م  النمائية  ا�خصائص  تحديد  يجب  وهنا  املس��دفة:  الفئة  تحديد 

 التعلي�ي.

  .تحديد ا�حتوى التعلي�ي وم�وناتھ، واإلطار التنظي�ي للمادة التعليمية 

  املس��دفة، وتحقق األهداف املنشودة. تحديد األ�شطة والتدر�بات التعليمية املناسبة للفئة 

   ،الفلسفية األسس  مع  من�جمة  التعلي�ي،  ال��نامج  بناء  خاللها  من  يتم  ال�ي  التعليمية  االس��اتيجيات  تحديد 

 وال��بو�ة، والنفسية. 

 .تحديد التقو�م ال��بوي املناسب للفئة املس��دفة واملادة التعليمية 

 ھ: هل �علم ذا�ي أم �عليم تفاع��، وهل هو عن �عد، أو هو داخل ا�خت��  اختيار صيغة التعليم اإللك��و�ي، ونوع

 ا�حاسو�ي وجهاي.  

   اختيار ال��امج اإللك��ونية املناسبة والقادرة ع�� تحقيق األهداف وتقديم املادة التعليمية، وت�ون مناسبة للفئة

 املس��دفة من ا�حتوى التعلي�ي. 

  واإلرشادات ال�ي تيسر استخدام ال��امج اإللك��ونية والتعليمية. وضوح التعليمات 

 الثا�ي: إنتاج ا�حتوى اإللك��و�ي  . املتطلب2.2.6

طلب يجب أن يدرك املشتغلون �� إعداد وصناعة ا�حتوى اإللك��و�ي أو الرق�ي أن هناك مجموعة من  ت�� هذا امل

 املهارات ال�ي يجب أن تتوافر لد��م وم��ا: 

  لك��ونيا.إ  ا�حتوى التعلي�ي إ�� سينار�و يمكن أن ينفذه امل��مجتحو�ل 

  .تحديد أسلوب التفاعل ب�ن املتعلم�ن أنفسهم و��ن املعلم واملتعلم�ن و�ي��م واملادة التعليمية 

  .طرق وأنماط التغذية الراجعة، ال�ي �ساهم �� نجاح مهمة التعليم 

  نية.وضع ا�خطط إلدارة التعليم �� البيئة اإللك��و 
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 وضع �امل روابط املوضوعات املتداخلة ببعضها البعض . 
 اإللك��و�ي:  بيئة التعليمالثالث:  . املتطلب3.2.6

و�� هذا املتطلب يجب ع�� صا�ع ومعد ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي، أن يقوم بتطبيقھ ع�� عينة تجر�بية قبل أن  

 رسالھ أو تقديمھ للمتعلم�ن، و�حقق هذا املطلب مجموعة من الفوائد املهمة م��ا: إيتم تنصيبھ ع�� املنصة التعليمية أو  

 لك��و�ي واألجهزة ال�ي يحتاجها املتعلمون، و�يصال ا�حتوى بجودة  التأكد من مناسبة البنية التحية للمحتوى اال

 عالية.

  .معرفة الصعو�ات واملعوقات ال�ي �ع��ض تنفيذ ا�حتوى أو الوصول إليھ من قبل املتعلم�ن 

   ��ع معتمدة  التعليمية  اإللك��ونية  ا�حتو�ات  أغلب  ألن  ا�جديدة،  التكنولوجية  املستحدثات  ع��  التعرف 

اإلن��نت، وهذا التقنيات متطورة باستمرار، فيجب أن يتم تدر�ب املعلم�ن واملدرس�ن وأعضاء هيئة التدريس  ا�حاسوب و 

تنفيذ ا�حتوى اإللك��و�ي واملقررات   يتم  التعليمية ع�� هذه املستحدثات ح�ى  العملية   �� ا�جامعات، و�ل املشتغل�ن   ��

 اإللك��ونية بصورة فعالة تحقق األهداف التعليمية. 

 صناعة و�عداد ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي:  . خطوات4.2.6

تناول األدب النظري ال��بوي والدراسات الكث�� من النماذج ال�ي �ستخدم �� تصميم ا�حتوى اإللك��و�ي، بيد أن معظمها  

 ) وهو اختصار �خمسة مراحل �� مراحل التصميم التعلي�ي و��:ADDIEمتولد عن النموذج املشهور (

  التحليلAnalysis 

  التصميمDesign 

  التطو�رDevelopment 

  التنفيذImplementation 

  التقو�مEvaluation  

 أوال: التحليل: 

�عد هذه ا�خطوة من أهم املراحل �� صناعة ا�حتوى االلك��و�ي، إذ عليھ أن يفكر �ش�ل ا�حتوى الذي سيقدمھ،  

ك��، وما �� وسائل العرض االلك��ونية املتاحة، و�تش�ل لديھ تصور  وهل سيتم تطو�ره �خدمة مجموعة محددة واحدة أو أ

املناسبة، و�� هذه املرحلة يجب أن يت�ون لدى املصمم أو   وا�ح عن األ�شطة اإللك��ونية املصاحبة، ووسائل التقو�م 

   عن: صا�ع ا�حتوى املعلومات

  .األهداف ا�خاصة والعامة من املادة التعليمية 

  املقرر. املس��دف من 

   محتوى املادة التعليمية 

  .إم�انيات البيئة التعليمية 

  .تحليل احتياجات املتعلم واملوارد والعقبات 

 .اختيار نظم تقديم التدريس 
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   ثانيا: التصميم

 ويشمل: تصميم ا�حتوى التخطيطي (السينار�و) 

 تنظيم ا�حتوى �� صورة شرائح أو رسائل صغ��ة من املعلومات. 

 كتابة املراحل االنتقالية �� الدرس اإللك��و�ي.

 إعداد أسئلة للمراجعة والتقييم.  

 إعداد االختبارات املناسبة. 

رحلتھ �عد  �عد كتابة السينار�و التعلي�ي من أهم مراحل أو خطوات التصميم التعلي�ي، وتأ�ي ممفهوم السينار�و:  

بإ�شاء املقرر اإللك��و�ي، واملسؤول عن كتابة السينار�و التعلي�ي هو   مرحلة التحليل. ويعت�� دليل لفر�ق العمل الذي يقوم

املصمم التعلي�ي. والهدف منھ وضع تصميم وا�ح وسهل الفهم يمكن للمصمم�ن والرسام�ن وامل��مج�ن من إ�شاء املقرر  

 فهم ا�حتوى التعلي�ي. اإللك��و�ي بدون ا�حاجة إ��

 طوات كتابة السينار�و: خ

 هذه املرحلة أو ا�خطوة األو�� عبارة عن شرح وتوضيح للفكرة األساسية ال�ي يدور حولها ال��نامج   :إعداد املعا�جة

املرحلة البد  والفكرة األساسية �� ال��نامج �� �علي�ي، و�جب أن تحدد أهدافها بوضوح ح�ى ال يفشل السينار�و، و�� هذه  

 :من اإلجابة ع�� عدة أسئلة

 ما هو الهدف من املقرر اإللك��و�ي؟ •

 من املس��دف؟  •

 ما خصائص املتعلم�ن املس��دف�ن؟ •

 عد تحديد املوضوع وأهدافھ يتم بحث مفصل عن ا�حتوى وتجميعھ ومراجعتھ بدقة تجميع ا�حتوى التعلي�ي� :

واالستعانة با�خ��اء �� املوضوعات املتخصصة، باإلضافة إ�� الرجوع إ�� املصادر املتعددة حول ا�حتوى من مراجع وكتب  

 ن��نت ... ا�خ. أومجالت ومواقع  

 -  حلة �� السابقة مباشرة ع�� التنفيذ و�داية ال��مجة، والبد أن يصف  هذه املر   �و�عت�  :التنفيذيكتابة السينار�و

 . املرئيات شاشة �شاشة وتزودنا بالتا��: عدد الشاشات، ا�حتوى، الصوت، وسائل االنتقال، وسيلة التحكم

 التطو�ر: ثالثا:

جمع    �شمل  وهذا  التصميم  مرحلة   �� تقرر  ما  حسب  ا�حتوى  تأليف  التطو�ر  مرحلة  الصور  �شمل  و�نتاج 

 والفيديو والتمار�ن التفاعلية والتمار�ن الذاتية و�عد ذلك تحز�م ا�حتوى و�ناء هي�ل التصميم. 

“ اإللك��و�ي  ا�حتوى  صناعة)  (تأليف،  تطو�ر  أدوات  باستخدام   *“E-learning AuthoringTools،    تنظيم ثم  ومن 

 املقرر �� أحد نظم إدارة التعلم و/أو ا�حتوى. 

 تطبيق ال را�عا:

 �شمل مرحلة التطبيق:
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   ��رفع ا�حتوى ع�� نظام إدارة التعلم أو �شرة عCD . 

   معيد) لھ  الطالب والهيئة املساعدة  التدريس  أثناء عرض    –تدر�ب عضو هيئة  املقرر  محاضر) ع�� استخدام 

 املقرر أو ا�حاضرة.

  برامج ومقررات مجانية واستخدام املقرر  م�انيات املتاحة من  تدر�ب الطالب ع�� الدخول للموقع واستخدام اإل

 .
ً
 الك��ونيا

 : و�شمل مرحلة التقييم تقييم مدى فاعلية وجودة املقرر و�تم ذلك ع�� مرحلت�ن:التقييم  خامسا: مرحلة

 تقييم املقرر وجمع املالحظات بداية من املراحل األو�� من إنتاج و�ناء املقرر.  بنائي: تقييم 

 الختبارات ع�� املقرر �عد مرحلة التطبيق كذلك إجراء �عض االستبيانات وتدو�ن  إجراء �عض ا   إحصائي: تقييم

(الطالب) املتلق�ن  و�سبھ    ،مالحظات  استخدامهم  و�سبة  املقرر   �� وامل�جل�ن  املش��ك�ن  الطالب  عدد  حساب  وكذلك 

 االتصال ب�ن الطالب و�عضهم البعض و��ن عضو هيئة التدريس.

 عن السؤال الثالث: ما �� مكونات وصفات ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي ا�جيد؟  . اإلجابة3.6

يت�ون ا�حتوى اإللك��و�ي ألي مقرر درا��ي من مجموعة من امل�ونات األساسية ال�ي ينب�� أن ت�ون �� صورة مادة  

لك��ونية، وال�ي تمكن املتعلم  أو ع�� ا�خت��ات اإل  االن��نتع��    اإللك��ونية، سواءالك��ونية تقدم ع�� املنصات التعليمية  

 من التواصل مع املعلم وكذلك زمالئھ وهذه امل�ونات ��: 

 األول: الصفحة الرئيسية للمحتوى اإللك��و�ي التعلي�ي:  . املكون 1.3.6

 وهذه �شبھ تماما غالف الكتاب التعلي�ي، و�جب أن �شمل: 

 اسم املادة العلمية والفئة املس��دفة من ا�حتوى التعلي�ي ومستواها،   توصيف للمادة وا�حتوى اإللك��و�ي مثل

 ولغة املادة العلمية، وما�� املتطلبات التعليمية السابقة لها. 

   خر�طة ا�حتوى التعلي�ي و�� توصيف لهي�ل املادة العلمية، وما �� الوحدات ال�ي �شتمل عل��ا وم�ونا��ا، وما

 تحتو�ھ من أهداف وأ�شطة. 

 املادة العلمية أو ا�حتوى اإللك��و�ي، أو خطة املقرر، وتوزيع املادة العلمية ع�� الوقت املتاح، واملدة الزمنية    خطة

 املقرر أن �ستمر عل��ا ا�حتوى اإللك��و�ي أو املقرر. 

 فية  الدليل: وهو الدليل اإلرشادي ل�ل من الطالب واملعلم، والذي يجب أن �شمل معلومات دقيقة وشاملة عن كي

استخدام ا�حتوى واالنتقال فيھ، ويعطي املستخدم�ن املعلومات ال�ي �ساعدهم ع�� الوصول للمحتوى اإللك��و�ي، وح�ى  

 ي�ون متاح ل�ل معلم وطالب الستخدامھ دون أن يواجهوا أي مشكالت.

 اإللك��و�ي التعلي�ي والدروس   ا�حتوى  الثا�ي: وحدات  . املكون 2.3.6

 وحدات املادة العلمية ع�� مجموعة من امل�ونات ��:و�جب أن �شمل 

  مقدمة �عر�فية للمادة العلمية وم�ونا��ا وموضوعا��ا 

 األهداف أو مخرجات التعلم املراد تحقيقها �عد املرور با�خ��ة التعليمية 
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 سلس� وفق  ا�حددة  املوضوعات  عرض  ع��  ويشتمل  العل�ي:  ا�خ لا�حتوى  التعليم  وأ�شطة  املنطقي،   تلفةها 

ع��   التعليق  أو  والصوت  والفيديو  والصور  النصوص  من  املتاحة  الوسائط  �ل  استخدام  خالل  من  الت�و��ي  والتقو�م 

 ا�حتوى. 

 وقد   م�خص ا�حتوى التعلي�ي أو الوحدات التعليمية: ويشمل م�خصا مختصرا للمحتوى التعلي�ي وموضوعاتھ

 ذهنية. ي�ون ع�� ش�ل نص، أو مخطط هيك��، أو خرائط 

  التقو�م: �ل محتوى الك��و�ي يقدم �� وحدة �عليمية أو دروس الك��ونية يجب أن �شتمل ع�� تقو�م لعملية �عليم

ا�حتوى، سواء �ان ذلك من خالل االختبار أو �شاط ذا�ي يقوم بھ الطالب، أو مهارة يؤد��ا، ح�ى �ستطيع ا�حكم ع�� نجاح  

انت موجودة، وح�ى �عرف املتعلم أوجھ القصور ال�ي حصلت لھ، �عطي للمتعلم العملية التعليمية وأوجھ اإلخفاق أن � 

 درجة وعالمة ألدائھ. 

   مراجع ا�حتوى اإللك��و�ي: �ل وحدة �عليمية أو درس من الدروس املقدم الك��ونيا للمتعلم�ن يجب أن �شتمل

مع وتضيف  العلمية،  املادة  ت��ي  قد  ال�ي  اإلضافية  املراجع  من  مجموعة  روابط  ع��  ت�ون  وقد  للمتعلم،  أخرى  لمات 

 الك��ونية لكتب أو مواقع ع�� األن��نت أو ملفات نصية، أو فيديو.

 ا�حتوى اإللك��و�يإدارة  الثالث: أدوات . املكون 3.3.6

املادة العلمية  �ل محتوى الك��و�ي �علي�ي يجب أن �شتمل ع�� مجموعة من األدوات ال�ي �ساعد املعلم أو املدرس �� إدارة  

 املقررة وقد ت�ون ع�� ش�ل أزرار و��:

   ال��يد التواصل معھ من  اإللك��و�ي وسبل  يدير ا�حتوى  الذي  املعلم  أو  املدرس  أو  املؤسسة  صفحة معلومات 

 االلك��و�ي، أو أي وسيلة الك��ونية تمكن املتعلم�ن من التواصل مع املدرس أو املعلم. 

 الطل قائمة  أو  األسماء  أو  الئحة  الهاتف،  وأرقام  االلك��و�ي،  و�ر�دهم  أسماؤهم،  املتعلم�ن:  بيانات  و�شمل  بة 

 أرقامهم ال�ي تمنحها املؤسسة التعليمية.

   جل خاص بأداء املتعلم�ن، وأ�شط��م �� املادة العلمية، والوجبات ال�ي يؤدها �� املقرر، والدرجات ال�ي حصلوا�

 عل��ا.

 ��ات ال�ي قد يحتاج املعلم إليصالها للمتعلم�ن. لوحة اإلعالنات واألخبار والتنب 

   زاو�ة ا�حوار واملناقشة: و�� النافذة ال�ي من خاللها يمكن للمتعلم�ن أن يضعوا ف��ا أسئل��م ومق��حا��م وتمك��م

 من التواصل مع زمال��م املتعلم�ن ومع املعلم. 

 . صفات ومم��ات ا�حتوى اإللك��و�ي ا�جيد:7

ى بالتفاعلية ال�ي تضفي عليھ املتعة، واالستمرار �� التعلم، و�مكن أن يتم التعديل عليھ �� يفضل أن يتسم ا�حتو 

أي وقت، و�تم�� ا�حتوى اإللك��و�ي بمجموعة من ا�خصائص، وال�ي جعلت منھ عنصرا مهما �� بيئة التعلم اإللك��و�ي،  

 وم��ا:

  .يتضمن وسائط متعددة تفاعلية تدعم عملية التعلم 

 توف�� املز�د من الروابط التشعبية املصادر ا�خارجية ال�ي ت��ي التعلم.ر املعرفة من خالل �عدد مصاد 
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  .��غ�� م�لف ماديا مقارنة با�حتوى التقليدي الور 

 .سهولة تحديثھ وتطو�ره �� أي وقت 

 .دعم االبت�ار واإلبداع، والتفك�� لدى املتعلم�ن 

  يتعلم �ل طالب حسب سرعتھ الذاتية. يرا�� الفروق واالختالفات ب�ن الطالب، حيث 

  .سهولة الوصول إليھ �� أي وقت ومن أي م�ان 

 إم�انية التكيف والتخصيص . 

   ��تنويع أساليب التقو�م (القب��، الت�و��ي، البعدي) إضافة إ�� التقو�م السريع والفوري ح�ى يحصل املتعلم ع

 التغذية الراجعة السريعة ال�ي �عزز عملية التعلم. 

) مجموعة من املعاي�� ا�خاصة بجودة و�نتاج املقررات اإللك��ونية م��ا: 2014د العدوى وحسن والسيد (وقد أور   

  .عدم االعتماد ع�� اللون 

  .تزو�د م�افئة نصية للمحتوى السم�� والبصري 

  .التأكد من أن الصفحات ال�ي �عرض تقنيات جيدة تتحول �ش�ل جيد 

  �� الف��ات املناسبة لتغي�� ا�حتوى. التأكد من تحكم املتعلم 

 .التأكد من الوصول املباشر لواجهات املتعلم 

 .التصميم من أجل توافق األجهزة 

 .استخدام اإلرشادات 

 .تزو�د السياق ومعلومات التوجيھ 

 .التأكيد بأن الوثائق وا�حة و�سيطة 

نتاج املقررات اإللك��ونية  إ ) �� دراس��ا عن ضوابط ومعاي�� ا�جودة ��  2015�� ح�ن أوردت القحطا�ي وشر�ف و�براهيم (

 و�ندرج تحت �ل معيار رئيس مجموعة من املعاي�� الفرعية و�� سبعة معاي�� رئيسة:  ،مجموعة من املعاي�� الرئيسة

 املعيار األول: املرجعية، و�ندرج تحتھ:  

 اسم ا�جهة املسؤولة عن ا�حتوى.  تحديد 

  .تحديد أهداف ا�جهة املسؤولة فكر�ا عن ا�حتوى 

  .تتوفر معلومات �افية للتحقق من شرعية ا�جهة املؤولة مثل رقم التلفون والعنوان 

  .توف�� بيانات �افية من مؤلف ا�حتوى 

 .اعتماد ا�حتوى من جهات أخرى 

  .اعتماد ا�حتوى من ا�جهة املقدمة لھ 

  .مراعاة حقوق امللكية 

 املعيار الثا�ي: الدقة: 

  .وجود مصادر للتحقق من �حة ا�حتوى 
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  مالئية والنحو�ة وأخطاء الطباعة. خلو ا�حتوى من األخطاء اإل 

  .وضوح ا�خططات والصور والرسوم التوضيحية 

  .نقل املعلومات واألخبار من املصادر األصلية 

 ع��:   الثالث: ويشتمل املعيار 

  املقرر أي نوع من التعصب لنوع اجتما��، أو عرق، أو ديانة.  ال يتخلل 

 .خلو املوقع من اإلعالنات أو الدعاية 

 لك��و�ي ع�� اختبارات موضوعة ذاتية الت�حيح.احتواء املقرر أو ا�حتوى اإل 

 .البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات ال�ي تظهر االنتماءات 

  مباشر.تناول محتو�ات املقرر �ش�ل 

ا�ع: اال�ساق،     ويشمل:املعيار الر

  .استخدام نفس تصميم الصفحات خالل املقرر بأكملھ 

  .توحيد أسلوب صياغة املقرر 

  .تنويع أساليب التغذية الراجعة 

 .توجد أماكن عرض عناصر ا�حتوى غ�� النصية �الصور والرسومات 

 املعيار ا�خامس: إم�انية الوصول، ويشمل املعاي�� الفرعية اآلتية:  

  .وظيفة �ل أيقونة وا�حة و�د��ية للمتعلم�ن 

 .ر�ط �ل صفحة �سابق��ا و�داية الوحدة الدراسية أو بداية املقرر 

 .ر�ط أجزاء املقرر مع �عضها البعض بروابط 

   املستضيف للمقرر يمكنھ التعامل مع عدد الطالب �� املقرر. التحقق من أن البنية األساسية وا�خادم 

 املعيار السادس: ا�حداثة، ويشمل املعاي�� الفرعية اآلتية:  

  .تحديد آخر مرة تم ف��ا تحديث املقرر أو ا�حتوى التعلي�ي 

 .مراعاة ا�حداثة �� محتوى املادة العلمية 

 ة حديثة ومعاصرة. مصادر التعلم املستخدمة من روابط وكتب ومواقع علمي 

  .التحقق من صالحية الروابط وأ��ا غ�� من��ية الصالحية 

 املعيار السا�ع: املالءمة، ويشمل املعاي�� الفرعية اآلتية: 

  لك��و�ي.يناسب مستوى معا�جة ا�حتوى الفئة املس��دفة من ا�حتوى اإل 

   ك��و�ي.اإل املس��دفة من ا�حتوى  الصياغة اللغو�ة تناسب الفئة 

  .يرا�� ا�حتوى ا�خ��ة السابقة للفئة املس��دفة 

 .صياغة ا�حتوى ترا�� الفروق الفردية 

 لك��و�ي تم تجر�بھ مسبقا. اإلشارة إ�� أن ا�حتوى اإل 
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 .التسلسل املنطقي للمحتوى اإللك��و�ي 

  التعليمية، وقمنا بتطبيق هذه  ولو قمنا بإجراء دراسة لكث�� من ا�حتو�ات االلك��ونية املتداولة �� املنصات

 املعاي�� سنجد تفاوتا كب��ا �� توافر هذه املعاي��. 

 �� التطبيقات وال��امج املساندة لصناعة ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�ي:  الرا�ع: ماعن السؤال   . اإلجابة4.6

العناصر م��ا: عامر  ح�ى يتم تنفيذ ا�حتوى االلك��و�ي �ش�ل جيد ول�ي يتم تطبيقھ ال بد من توفر مجموع ة من 

)2019 ( 

  .أجهزة ا�حاسب 

 .شبكة األن��نت 

  ،الشب�ات الداخلية للمؤسسة التعليمية 

  .أدوات التخز�ن االحتياطي 

 .الكتاب اإللك��و�ي 

  .املكتبة اإللك��ونية 

  .املعامل وا�خت��ات اإللك��ونية 

   ومنفذي املعلم�ن  تدر�ب  ع��  القائمون  ��م  و�قصد  الف�ي  �� الدعم  التقنية  دمج  ع��  إللك��ونية  ا  ا�حتو�ات 

 ا�حتو�ات التعليمية التقليدية.

�ي  يونتعرف فيما ي�� ع�� مجموعة من التطبيقات ا�حاسو�ية وال��امج واألدوات ال�ي �ساعد مصم�ي وصا��� ا�حتوى التعل

 اإللك��و�ي �� عملهم: 

 E-learning Authoring Toolsاإللك��و�ي: أدوات تطو�ر ا�حتوى   .1

�� برامج �ستخدم �� إ�شاء محتوى �علي�ي �� ش�ل الك��و�ي يمكن عرضھ ع�� شبكة اإلن��نت أو األقراص املدمجة  

"Cd-Roms" وغ��ها من املشغالت "Other Devices  أو ع�� أنظمة إدارة التعليم اإللك��و�ي، و�ستطيع هذه ال��امج عرض ،"

إنتاج االختبارات اإللك��ونية مع  عناصر ا�حتوى من نصوص وصور ورس وم متحركة وفيديو، كما يمكن استخدامها �� 

وقد ت�ون هذه أدوات التأليف مجانية   تقديم �غذية الرجع املالئمة، وتوف�� أدوات لإلبحار ب�ن شاشات ا�حتوى اإللك��و�ي.  

 مفتوحة املصدر أو مغلقة املصدر.  
ً
 أو تجار�ة، وقد ت�ون أيضا

 وات تطو�ر (تأليف) صناعة ا�حتوى التعلي�ي اإللك��و�يمن أد أمثلة:

” املنتجة حزمة مت�املة من أدوات تأليف ا�حتوى اإللك��و�ي �س�ى  Articulateتقدم شركة "  :"Articulateبرنامج ".1

"Articulate Studio  :��تت�ون من أر�عة برامج، يمكن ل�ل م��م أن �عمل بصورة منفصلة عن ا�حزمة، و " 

"  PowerPoint Plug-in" والذي يدمج و�ت�امل مع برنامج العروض التقديمية    ":Articulate Presenter 09برنامج "

وعناصر إبحار، واختبارات    ويسمح بإضافة عناصر برامج التعليم اإللك��و�ي من رسوم متحركة وصور، وفيديو، وفالش،

هيئة   ع��  اإللك��و�ي  التعلم  أنظمة  ع��  أو  مدمجة  أقراص  ع��  ا�حتوى  �شر   Sharable ContentObjectو�مكن 

Reference Model (SCORM)، .النموذج املرج�� ملشاركة وحدات ا�حتوى أو بصيغة فالش 
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 للتقييم من امتحانات واستطالعات رأي.  ": ويستخدم �� إعداد أدواتArticulate Quizmaker 09برنامج " -

- " "Articulate Engage 09برنامج  صغ��ة  �عليمية  وحدات  إنتاج   �� �ستخدم  والذي   :"Interactive 

Modules" لعرض العمليات واملفاهيم "Process and Concepts" و�ت�امل مع ،"Presenter"    شر ا�حتوى املنتج� ��

 ع�� هيئة ملفات فالش أو غ��ها. 

"ب - "Articulate Video Encoder 09رنامج  إ��  الفيديو  ملفات  صيغ  وتحو�ل  ��جيل   �� ويستخدم   :"Flv 

Format .ملتطلبات ا�حتوى التعلي�ي 
ً
 "، مع إم�انية التعديل ع�� هذه امللفات تبعا

إلك��و�ي �علي�ي "  ":Lecturemaker0.2برنامج "  .2 من  "   Content Authoring Toolهو برنامج لتأليف محتوى 

"، وهو برنامج سهل االستخدام  exeأو بصيغة ملف تنفيذي "   "SCORMدروس تفاعلية وأ�شطة يمكن �شرها بصيغة "

" التقديمية  العروض  برنامج  الفيديو والفالش وا"،  MS-PowerPoint�شبھ  النصوص وملفات  لصوت  و�مكن إضافة 

النصوص وصفحات اإلن��نت، وعناصر اإلبحار   إدراج ملفات  إم�انية  إ�� ا�حتوى التعلي�ي �سهولة، مع  والصور وغ��ها 

 وغ��ها، وال يحتاج إ�� اإلملام بلغات لل��مجة 

قان لغات  إت�  هو أحد ال��امج املتم��ة �� إنتاج ا�حتوى اإللك��و�ي، سهل االستخدام، وال يحتاج إ�  ": Raptivity"برنامج  .3

لل��مجة، و�وفر عدد كب�� من قوالب التصميم ا�جاهزة، وال�ي تم تصميمها ع�� أسس تر�و�ة، و�شمل قوالب للعروض 

س�ورم   بال��نامج بصيغة  املنتج  ا�حتوى  و�مكن تصدير  البيانية وغ��ها،  والرسوم  واأللعاب  أو  SCORM" التقديمية   "

"AICC إللك��و�ي.     " لنشره ع�� أنظمة إدارة التعلم ا 

4." "   ":Course Labبرنامج  ال��مجة  لغات  إتقان  إ��  يحتاج  ال  االستخدام،  سهل   Programming-Freeبرنامج 

Environment  و�مكن �شر ا�حتوى اإللك��و�ي للمقررات ال�ي تم تطو�رها باستخدام ال��نامج ع�� اإلن��نت، وأنظمة ،"

�شره   وكذلك  اإللك��و�ي  التعلم  " إدارة  املدمجة  األقراص  "CD-ROMsع��  األخرى  واملشغالت   "Other Devices  ."

" مجانية  ��خة  تقدي�ي  Course Lab 2.4وتتوفر  عرض  است��اد  مثل  ال��نامج  خيارات  �عض  حجب  مع  ال��نامج  من   "

"PowerPoint Import" و��جيل والتقاط الشاشة "Screen Capture  ." 

�ل يوم تظهر �� الدارسات واألدب ال��بوي خصوصا �� ظل جائحة �ورونا،    وعضوا عن التطبيقات وال��امج ال�ي

فإن هناك الكث�� من ا�جامعات االف��اضية، وغ�� االف��اضية �� العالم ال�ي قدمت قوالب جاهزة �ساعد املدرس�ن ع��  

لها حزمة مت�املة من إدارة  نتج��ا شر�ات متخصصة تقدم من خالأن هناك مواقع إلك��ونية  أإنتاج ا�حتوى التعلي�ي، كما  

التعلم إ�� تقديم قوالب جاهزة إلنتاج و�عداد وصناعة ا�حتوى التعلي�ي: ولعلنا نضرب هنا أمثلة ع�� �عضها (السيد ع��،  

2011 :( 

 :WebCTنظام .1

ل   اختصار  املواد    Web Course Toolsوهو  وتقديم  إلدارة  نظاما  بدأ  وقد  االنتشار  متسع  جاهز  نظام  وهو 

ثم   أدوات    أصبح التعليمية،  مثل  اإللك��و�ي  للمقرر  املساعدة  التعليمية  ا�خدمات  لتقديم  الشبكة  ع��  شامال  موقعا 

 التأليف والنشر، �شمل أدوات املتعلم، وأدوات املعلم، ووظيفة عرض ا�حتوى، وظيفة التطو�ر. 

 

 



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 245 

 :Moodelنظام .2

هو نظام إلدارة املقررات مفتوح املصدر (مجا�ي ال توجد عليھ رسوم) لكن خدمات الدعم الف�ي لكن خدمات الدعم  

الف�ي تحتاج لرسوم قد ت�ون م�لفة، و�مكن أن �ستخدم �� إ�شاء مقررات الك��ونية ومن خاللھ يمكن للمعلم ومستخدم  

يات ال�ي �ستخدم �� الفصل مثل  �شاء الكث�� من اآل إ��ائھ، ويستطيع  � وعنوانھ وأوقات بدئھ و النظام أن يحدد ش�ل املقرر  

 الواجبات والتقو�م الدرا��ي واالختبارات. 

 ) Blackboard( نظام البالك بورد.3

�ا  وهو نظام مغلق، وغ�� مفتوح و�حتاج إ�� اش��اك، و�قدم هذا النظام مجموعة كب��ة من ا�خدمات اإللك��ونية م�

 ما يخص إعداد ا�حتوى اإللك��و�ي و��: 

  ،استعراض ا�حتوى بالصور واألش�ال من مثل عرض النصوص املكتو�ة م�حو�ة بالصورة والرسوم والصوت

 و�تاحة عرض الوثائق وامللفات املرتبة بموضوع ا�حتوى. 

  .عرض الكتب واملراجع ومصادر التعلم ع�� الشبكة العنكبوتية 

 اعل ب�ن املعلم واملتعلم، واملناقشة حول ا�حتوى التعلي�ي. استخدام وسائل التف 

 :A Tutorنظام .4

وهو نظام إدارة �علم مفتوح املصدر، بيد أنھ يقدم مجموعة من الواجهات املهمة �� ا�حتوى اإللك��و�ي، مثل وجود  

للمحتوى، و�قدم النظام مستودعا  قوالب بناء للمحتوى �� داخل النظام مع إم�انية أن يقوم املعلم بإ�شاء قوالب أخرى  

بتحميل   يقوم  أن  النظام  املتعلم من خالل هذا  من  الطالب، ويستطيع  املعلم مع  يتشاركها  أن  يمكن  التعليمية،  للمواد 

 ا�حتوى ح�ى �ستطيع أن يتعلمھ دون االتصال �شبكة األن��نت.

وجديدة تخدم العملية التعليمية وقد تقدم  و�مكننا القول �� هذا ا�جال أن الفضاء مفتوح لظهور أنظمة حديثة، 

لنا وسائل وطرائق جديدة �� صناعة ا�حتوى التعلي�ي، إذ أن جائحة �ورونا قد أشعرت العالم بأهمية استخدام التعليم  

 مة.  اإللك��و�ي وأهمية االهتمام با�حتوى االلك��و�ي املقدم لألجيال القاد

 مق��حات الدراسة: 

   ��إ�� فاعلية ال��ك�� ع إعداد وتصميم وصناعة ا�حتو�ات التعليمية اإللك��ونية وفق أسس تر�و�ة ح�ى تؤدي 

 التعليم اإللك��و�ي.

   نتاج ال��امج ا�حاسو�ية، واملواقع التعليمية إدعوة رأس املال العر�ي لالستثمار �� التعليم اإللك��و�ي من خالل  

 ��و�ي.ال�ي تدعم إعداد وتصميم وصناعة ا�حتوى اإللك

  .ال��ك�� ع�� تدر�ب املعلم�ن وأعضاء هيئة التدريس ع�� إعداد ا�حتوى اإللك��و�ي التعلي�ي 

 العمل ع�� إعداد قائمة معاي�� عر�ية للمحتوى التعلي�ي اإللك��و�ي . 
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 ت.ن��نعن التعليم االلك��و�ي، متوفر ع�� األ  )، مقدمة 2008(، املركز القومي املصري للتعليم االلك��و�ي .15
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 الر�اض: مؤسسة شبكة البيانات. .األسس والتطبيقات .لك��و�يالتعليم اإل ،)2005( ،عبد هللاملو��ى،  .16

  
17. Clarke, A, (2004), E-Learning Skills, New York, USA, Palgrave Macmillan. 
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بواسطة ال��امج االحصائية  حوسبة تحليل ومعا�جة البيانات �� العلوم االجتماعية 

 . - أنموذجا SPSS -برنامج  - ا�حاسو�ية

Computing Data Analysis And Processing In Computational Social Sciences 
A Model Program SPSS 

 نوارة بادي د. 

 ا�جزائر              -املدرسة العليا لألساتذة بالقبة

�حراوي.   د. نز��ة                   

ا�جزائر - ت��ي وزو-جامعة مولود معمري   

 الدراسة:   م�خص

هذه الدراسة كدراسة تحليلية ��دف للتعرف ع�� حوسبة تحليل ومعا�جة البينات �� العلوم االجتماعية    جاءت

االجتماعية   العلوم   �� اإلحصائية  ا�حزمة  برنامج  ع��  الضوء  وسلطت  ا�حاسو�ية،  ال��امج  �أنموذج،    SPSSبواسطة 

ملا يوفره  االجتماعية    الدراسات  حتمية �� مجالوتوصلت الدراسة أن استخدام هذا النوع من ال��امج ا�حاسو�ية ضرورة  

 من جهد ووقت ومال وقبل ذلك وذاك ما توفره ا�حوسبة من دقة �� النتائج املتحصل عل��ا. 

 spssبرنامج  ;ال��امج ا�حاسو�ية  ;اإلحصائيةال��امج    ; معا�جة البيانات ;تحليل ;حوسبة املفتاحية: ال�لمات 

Abstract:  

The Study Was An Analytical Study That Aimed To Identify Computerization Of Data 
Analysis And Processing In The Social Sciences Using Computer Software. It Highlighted The 
Statistical Package In The Social Sciences (SPSS) As A Model. The Study Found That The Use 
Of This Type Of Computer Software Is An Inevitable Necessity In The Field Of Social Studies 
Because Of The Effort, Time, Money And Before That, The Precision With Which It Produces 
Results. 

Key Words:  Computing; Analysis; Data Processing; Statistical Software; Computer Software; 
SPSS Program 

 مقدمة:  .1

ا�حسوس.  للواقع  االحت�ام  عن  ف��ا  غ�ى  ال  من�جية  س��ورة  إ��  االجتماعية  الدراسات  الظواهر    تحتاج  فجميع 

إال أن الواقع  ،  واملشكالت ال�ي تث�� حفيظة الباحث�ن، ال يمكن تفس��ها دون إخضاعها ملنطق التجر�ب والتحليل والتفس��

 العل�ي �� مجال البحوث االجتماعية بات ي�ح ع�� ضرورة تدقيق هذا االتجاه اإلم��يقي. 

فاألم��يقية قامت ع�� االعتقاد السائد بأن ال��يء الذي يمكن أن ُيجّرب وُ�حّس هو ال��يء الوحيد الصادق وأن  

ال��ائي ل�حقيقة العلمية هو التجر�ة ا�حسية وهذه األخ��ة ال يمكن    )8، ص.2003السميع غر�ب،    . (غر�ب عبداالختبار 
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ثمة    للقياس، ومناألدوات الالزمة لتحو�لها من مستواها النظري إ�� مستوى القابلية  إل��ا دون استخدام املنا�ج و الوصول  

 تفس��ها وتأو�لها والوصول من خاللها إ�� نتائج يمكن التنبؤ ��ا أو �عميمها. 

ألجل الوصول إ�� الدقة �� مستوى العمل البح�ي يحتاج الباحث إ�� أساليب وتقنيات متنوعة، تتما��ى وخصوصية  

االجتماعية  ، الظواهر املدروسة البحوث   �� تناولها  �� مستو�ات  تتقارب  أ��ا  أثناء إخضاع  فامل،  إال  لھ  تتوفر  ال�ي  عطيات 

السليم ملسببا��ا  التفس��  للتمكن من  اكتساب مهارات الزمة  تتطلب  التجر�ب،  التساؤالت    ،الظاهرة ملنطق  إذ �عد طرح 

وفروضها وان��اج خطوات البحث العل�ي االجتما�� املعروفة، ينتقل إ�� تحو�ل ما تتوفر لھ من معطيات إ�� مستوى التحليل  

 �جة ال�ي تحتاج �� األخرى إ�� مهارات لتقر���ا إ�� مستوى ا�حقيقة العلمية املراد الوصول إل��ا.و املعا

ن واحد غ�� أن أغلب الدراسات  آثنائي البعد يتم دراسة متغ��ين ��    أوتبعا ملبادئ االحصاء الوصفي االحادي  وكذا  

والظواهر ال�ي تواجهنا �� العلوم االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة نحتاج ا�� دراسة عدد من املتغ��ات معا وهذا ما  

�عاد اعطى فرصة لتبسيط ا�حقائق املتعقدة  هذا التحول ا�� التحليل متعدد األأصبح ممكنا من خالل تحليل البيانات،  

حيان  ل التحليل واالستكشاف و�� �عض األ تحليل البيانات ال ��دف لغرض البيانات وتمثيلها فقط بل مجا   أن   إذ   ، و�ظهارها

 ثبات أيضا.التأكد واإل

األ  البيانات �� أن استعمالھ لم �عرف توسعا  فرغم  الك��ى ال�ي يكتس��ا تحليل  القرن    إالهمية  التسعينات من   ��

ا�حاس وب، �ون تحليل البيانات �عتمد ع�� عدد كب�� من املتغ��ات واجراء ا�حسابات  املا��ي �� ظهور جهاز و�رمجيات 

الر�اضية عل��ا مما يجعل العملية تطلب جهدا ووقت كب��ين االمر الذي تم تجاوزه باستعمال اجهزة ا�حاسوب وال��مجيات  

طرف االساتذة والطلبة الباحث�ن بصفة    ذ عرف هذا الفرع من الر�اضيات اهتماما كب��ا �� اآلونة االخ��ة منإا�خاصة بذلك  

 عامة. 

همية ال�ي يكتس��ا تحليل البيانات من جهة واستخدام ال��مجيات لتسهيل هذه العملية من جهة  وانطالقا من هذه األ 

نجاز مختلف الدراسات وكذا ا�حال  �دوات والتقنيات للقيام بأعمال البحث و جد الطالب ا�حاجة امل�حة ��ذه األ خرى يأ

سبة لعدد من التخصصات �العلوم االجتماعية والبيولوجية وغ��ها من العلوم ال�ي تتعامل مع عدد كب�� من املتغ��ات  بالن

 براز اهمية التقنية وم�ى �ستعمل وكيف؟  إ�� دراسة الظواهر، ومن هنا تبلورت فكرة 

االجتماعأومن   العلوم   �� بك��ة  الباحثون  استخدمها  ال�ي  ا�حاسو�ية  ال��امج  األ هم  اآلونة   �� برنامج  ية  خ��ة 

SPSS قل. (مطبوعة  أك�� ووقت  أ خ�� يتم تقليص املشقة والوقت �� تحليل النتائج وتفس��ها �سهولة  حيث بواسطة هذا األ

 .)2017تحليل البيانات،

تحليل بيانات  لذا ارتئينا من خالل هذه الورقة العلمية التطرق ا�� اهمية استخدام ال��امج ا�حاسو�ية االحصائية ��  

برنامج ا��  بالتطرق  االجتماعية وذلك  ال��امج، وذاك من خالل    SPSS  العلوم  هذه  التساؤالت �أنموذج عن    اإلجابة عن 

 التالية: 
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   ؟ ناتامفهوم تحليل البيما هو 

  ��؟ناتاأهداف عملية تحليل البيما 

 نات؟ اما �� مراحل تحليل البي 

   حاسبيا؟ ما�� أنوع برامج تحليل البيانات 

   ما هو برنامجSPSS    ما �� مم��اتھ؟ ما�� استخداماتھ،    أهميتھ؟ما ��    االجتماعية؟لتحليل البينات �� العلوم

 ؟ SPSSالوظائف املرتبطة بھ؟ ما �� تطبيقات ال��نامج االحصائي   �� أبرز ما�� قائمة األوامر �� ال��نامج؟ ما 

  البيانات:مفهوم تحليل   .2

التحليل �ساعد  ل�حصول ع�� معلومات قيمةيقصد �عملية تحليل ومعا�جة البيانات وتنظيمها   ، كما أن عملية 

ا�خا صور��ا   �� للمعلومات  التواصل  ع��  األ الباحث  مواردها  معرفة  ع��  والقدرة  ا�جداول  صم  استخدام  و�مكن  لية 

 .� معلومات أك�� دقةجل ا�حصول ع�أوالرسومات البيانية �� مرحلة تحليل البيانات من 

�عد جمع البيانات عن طر�ق أداة من األدوات مثل االستبيان أو املقابلة أو املالحظة أو مصدر آخر نقوم بتحض��  

  هذه العملية تحو�ل املعطيات ا�خام إ�� بيانات كمية تفيد الباحث �� عدة نوا��،  ما �ع�يعادة    هذه املادة ا�خام وتنظيمها.

�� أن لغة يفهمها  إ  منظمة. باإلضافةفعن طر�ق ذلك �ستطيع الباحث مثال أن يتحكم �� املعطيات ال�ي قد ت�ون عامة وغ��  

والثقافية، اللغو�ة  مرجعي��م  �انت  مهما  ا�حقل   �� املنشغل�ن  وسيلة    �ل  ف�ي  ونتائجھ    إليصال و�التا��  البحث  محتوى 

 الظواهر. فان االسلوب االحصائي �سمح لنا بان ن�ون أك�� دقة معاملتنا مع    ى،أخر ناحية    ا�جميع. ومنعاملي يفهمھ    بأسلوب

إ�� التعمق �� دراسة    باإلضافة   حصائي يتطلب معرفة واطالعا بجوانب تتعلق بھ، سلوب اإل لكن استعمال هذا األ 

   متغ��ات الظاهرة للوصول إ�� قياسات موضوعية وصادقة.

املرور بخطوت�ن أساسيت�ن أولهما تحض�� هذه املعطيات وما تتطلبھ من    إن التعامل مع املعطيات ا�خام يتطلب

 119، ص.1999. (مز�ان محمد،  الثانية �� اختيار األسلوب االحصائي املناسب  للبيانات، وا�خطوةترم�� للمتغ��ات وتفريغ  

– 120 .( 

لبيانات دقيقة �انت النتائج ال��ائية  ا�انت    وعملية جمع البيانات �عت�� من أهم ا�خطوات ي العملية اإلحصائية، ف�لما

ال�ي يتم تناولها �� البحث موضع الدراسة، وهنالك مجموعة من ا�حقائق متعلقة    بدقة عن املش�لة  بالتبعية دقيقة و�ع��

 :و��، جمع البيانات �عملية

 جمع البيانات بطرق مباشرة وغ�� مباشرة. 
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  مجتمع الدراسة �امالامل�ح الشامل: عملية جمع البيانات من. 

 لعينة: حيث يتم أخد جزء من مجتمع الدراسة املس��دفا. 

 2014(الفقي عبد الاله إبراهيم،    .الت�لفة االقتصادية القليلةو  سرعة جمع البيانات  :مم��ات العينة العشوائية ،

 ). 18ص.

قراءة البيانات من معظم أنواع  وغ��ها الكث��    EXCELو  ASSو  STATAو SPSSا�حاسو�ية ك:    ��نامج الستطيع  �و 

�سيط أو    ع�� هيئة تقار�ر إحصائية أو أش�ال بيانية أو �ش�ل توزيع اعتدا�� أو إحصاء وصفي  امللفات الستخراج النتائج

   .املبتدئ وا�خب�� ع�� حد سواء جعل التحليل اإلحصائي مناسبا ل لباحث�ستطيع هذه ال��امج مركب و 

 ة تحليل البيانات: .أهداف عملي3

 تتمثل أهم أهداف تحليل البيانات فيما ي��: 

  حدو��ا.  وسببتوضيح العالقة ب�ن الظواهر 

  .االجابة ع�� االسئلة بطر�قة وا�حة تمكن الباحث أو جامع املعلومات من التعلم والوصول ملعلومة هامة 

  .البحث عن الظواهر ال�امنة 

  ��2019ومعرفة ا�عاد الدراسة وجوان��ا. (نز��ة �حراوي، ر�ط الدراسة بالعالم الواق( 

 .مراحل تحليل البيانات: 4

 البيانات:   . إدخال 1. 4

�� املقدمة    SPSS�� جهاز الكمبيوتر باستخدام مجموعة من ال��امج ال�ي يقع  Yدخالها  Y  يتمجمع املعلومات  �عد   

 بمم��ات وخصائص حديثة.  SPSSحيث استغ�ى الكث�� عن برامج االكسيل ملا يتسم فيھ 

   . �شغيل البيانات:2. 4

 يقصد �عملية �شغيل البيانات حصر املتغ��ات واالعداد ال�ي قام الباحث بجمعها. 

   . تفس�� املعلومات وتحليلها:3. 4

قائق ببعضها ببعض واالجابة ع�� جمع التساؤالت ال�ي سبق وضعها  عملية التفس�� والتحليل تتمثل �� ر�ط ا�ح

 بداية التحليل.
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 : .  أنواع برامج تحليل البيانات (برامج التحليل اإلحصائي)5

 همها: أهناك العديد من برامج متخصصة لتحليل البيانات وال�ي �شمل 

   :SPSS. برنامج 1. 5

برنامج   العام    االحصائية،ال��امج    أقدممن    SPSS�عت��   �� منھ  االول  تحت اسم شركة    1968صدر االصدار 

SPSS inc  شركة عليھ  بلغت    2009العام    �� IBMاستحوذت  رسميا    1.2بصفقة  واسمھ  دوالر   IBM SPSSمليار 

STATISTICS . 

لية اتخاذ  آلمية و لوف من الشر�ات واملؤسسات التجار�ة والعلمية �حل املسائل الع�ستخدم ال��نامج عشرات األ

دوات احصائية لتخصصات دقيقة. (غيث البحر، معن  أمن واجهة سهلة التعامل و   يتمتع بھوذلك ملا    ،القرار �� الشر�ات

 .) 2014 التن��،

 : STATA. برنامج 2. 5

بواسطة   1985استحدا��ا �� سنة    العامة، تمحصائية املتنوعة املهام وذات االستخدامات  حدى ا�حزم اإل إ��  

STATA CORP   سات العليمة والتجار�ة حول العالم، وت��كز استخداما��ا  يتم استخدام ال��مجية حاليا �� العديد من املؤّس

النوافذ و�ندوز، كما    م��ا، �عملوخاصة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،  بحاث�� مجال األ  بيئة   �� ال��مجية  هذه 

 .) .ا�حمدان، د.ت. (عالء خرى مثل لينكس وكذلك ماكنتونظمة التشغيل األ أنواع  تتوفر األ 

   : SAS. برنامج 3. 5

ذ نفذ وطور من قبل مجموعة من الباحث�ن  إ  ،)Statistical Analysis System(  ا هو مختصر   SASإن برنامج  

و�جرى عليھ تطو�ر مستمر ح�ى وصلت آخر    1976ول ��خ لھ عام  أمر�كية، و�يعت  �� الواليات املتحدة األ   SAS�� معهد  

  .9.2version��خة معدلة منھ ا�� 

ائي ال�امل تصميم  العشو   (التصميمحصائية و�جميع التصاميم  جراء معظم التحليالت اإل �ستعمل هذا ال��نامج إل 

العشوائية   لأل   ال�املة،القطاعات  العاملية  التجارب  الالتي�ي فضال عن تصاميم  يمكن  املر�ع  كما  املذ�ورة).  الثالث  نواع 

إل  اإل استعمالھ  االختبارات  مختلف  مثلجراء  والالمعلمية  املعلمية   T-Test  )Least significance  حصائية 

Differences(    واختبارDuncan    واختبارTukey    الثقة،  واختبار مر�ع �اي واختبار ول�اكسن وماكنيمار وتقدير حدود

لتقديرأ  �ستعمل  كما ا�خطورة    يضا  �سبة  وتقدير  اللوجستي�ي  واالنحدار  واملتعدد  البسيط  واالنحدار  االرتباط  معامل 

)Risk Ratio و�سبة االرجحية ()Odds Ratio كما    ا�حصول ع�� رسوم بيانية.   ) واختبارات الت�خيص فضال عن ام�انية

ا�خاصة    BLUPيمكن اعتماده لغرض تقدير امل�ا��ء الورا�ي واالرتباطات الوراثية والبيئية واملظهر�ة عالوة ع�� تقدير قيم  

 . )2009بدراسات التقييم الورا�ي ل�حيوانات. (السامرائي فراس رشاد، 
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 :EXCEL التحليل اإلحصائي جبرنام. 4. 5

 ع��    EXCELُ�عت��  
ً
أنھ عبارة عن تطبيق أو برنامج من ب�ن سلسلة ومجموعة برامج األوفيس ال�ي نحن جميعا

ا هو أنھ إم�انية استخدام برنامج     EXCELمعرفة ودراية ��ا، ولكن ما يمكن أن �غفل عنھ وقد ال �عرفھ العديد والبعض منَّ

سم تطبيق و�رنامج     لبحوث العلمية �� تحليل ومعا�جة البيانات املتعلقة واملرتبطة با
َّ
   EXCELوالدراسات البحثية، و�ت

إل��ا   باملرونة والبساطة العالية، وكذلك يتم�� بأنھ �شمل معظم املعادالت والدوال اإلحصائية ال�ي من املمكن أن يحتاج 

مختلف الباحثون، وقد يبلغ عدد الباحث�ن الذين �ستخدمون هذا التطبيق حوا�� نحو املليار باحث ومستخدم من مختلف  

�� البداية تحت مس�ى “مال�ي بالن” وذلك �ان �� عام   EXCELار برنامج  وجميع دول العالم، وقد بدأ العمل ع�� إصد

وتقوم �� العادة الشركة بالعمل ع�� إصدار    EXCEL م، ومن ثم �� مرحلة زمنية تل��ا أصبح ال��نامج تحت مس�ى1982

ح وم�ونات  م�حقات  من  وغ��ه  وال��نامج  التطبيق  ع��  واملتتا�عة  املستمرة  التعديالت  من  سواء  مجموعة  األوفيس  زمة 

(الورد، واألكسيس، والباور�و�نت، واإلكسيل) وذلك ب�ن الف��ة واألخرى ��دف تلبية احتياجات ومتطلبات املستخدم�ن،  

 .وكذلك ��دف التخلص من �افة السلبيات ال�ي يمكن أن تظهر وتواجھ الباحث أو املستخدم لل��نامج

ُيماثل ويشابھ امللف املوجود �� BOOL لوكذلك يت�ون برنامج اإلكسل من كتاب ومنطقة عم  ، وهو ��ذا األمر 

أو   صفحات  ثالث  حوا��  من  يت�ون  م��ا  كتاب  �ل  وكذلك  الوورد،  أو  SHEETSتبو�بات  برنامج  صفحة  و�ل  تبو�ب  ، 

SHEET تت�ون من مجموعة وعدد كب�� من شبكة من الصفوف واألعمدة، وت�ون الوحدة امل�ونة ل��نامج EXCEL   عبارة

 .ليةعن خ

التحليل اإلحصائي للمعلومات وللبيانات من   ال�ي يمكن لك كباحث استخدامها �� إجراء  وال  الدَّ ومن أهم وأبرز 

  ، AVERAGEIF ودالة  ،SQRT ودالة  ،COUNT دالة  ،IF خالل استخدامك لتطبيق و�رنامج اإلكسيل ما ي��: دالة

ودالةAVERAGEIFS ودالة  ، COUNTIF،  دالة SUMIFS  ،ودالة VLOOKUP   الدوال هذه  من  واحدة  ول�ل 

 .مدلولها وكذلك استخداما��ا ا�خاص وا�ختلف عن غ��ها من الدوال األخرى 

و�الرغم من العديد من املزايا واإليجابيات الكث��ة ال�ي يمكن أن يتمتع ��ا تطبيق و�رنامج اإلكسيل، فإن عدًدا من  

الُبطء وذلك �� حالة �ان حجم امللف كب��، وكذلك عدم قدرة برنامج اإلكسل  ا�خ��اء والباحث�ن �عيبون عليھ سوء سرعتھ و 

والصعبة املعقدة  اإلحصائي  بالتحليل  ا�خاصة  املعادالت  من  العديد  مع  التعامل    .ع�� 

.)https://www.manaraa.com/post/6443( 

 أنموذجا لتحليل البيانات �� العلوم االجتماعية:    SPSS. برنامج 6

 :SPSSبرنامج . مفهوم 1. 6

 أي  ،Statistical Package for the Social Sciences�� اختصار لألحرف الالتينية األو�� من   SPSS �لمة

 وتحليلها. و�� حزم حاسو�ية مت�املة إلدخال البيانات  االجتماعية،"ا�حزمة اإلحصائية للعلوم 

https://www.manaraa.com/post/6443


  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 254 

عام   ظهرت  ال��نامج  من  ��خة  املعلومات  1968أول  التحليل  استخدام  ال��امج  أك��  من  ال��نامج  ويعت��   ،

اإلحصائية �� علم االجتماع. �ستخدم اليوم بك��ة من قبل الباحث�ن �� مجال التسو�ق واملال وا�ح�ومة وال��بية ويستخدم  

 .املعلومات وتوثيق املعلومات  و�دارةحليل االستبيانات لتيضا أ

ويستخدم عادة �� جميع البحوث العلمية ال�ي �شمل ع�� العديد من البيانات الرقمية وال تقتصر ع�� البحوث  

(تق االختبارات اإلحصائية  اشتمالها ع�� معظم  الغرض، ولكن  لهذا  أ�شئت أصال  أ��ا  بالرغم من  ر�با)  االجتماعية فقط 

النوافذ بيئة   �� �عمل  �و��ا  عن  فضال  املشهورة،  ال��مجيات  معظم  مع  وتوافقها  البيانات  معا�جة   �� الفائقة   وقدر��ا 

Windows،  .ل من: حفل م��ا أداة فاعلة لتحليل ش�ى انواع البحوث العلمية� 

لطرائق الر�اضية أو البيانية.  فعلم اإلحصاء يبحث طرائق جمع البيانات وتحليلها وتفس��ها من خالل مجموعة من ا

و��دف هذه العملية إ�� وصف متغ��ات مجموعة من املتغ��ات من خالل مجموعة من البيانات (العينة) والتوصل بالتا��  

إ�� قرارات مناسبة �عمم ع�� ا�جتمع الذي أخذت منھ هذه العينة ومن املعروف أن جمع املعلومات من جميع أفراد ا�جتمع  

عب تحقيقھ ف كث�� من األحيان، فذلك يحتاج إ�� وقت وجهد ومال كث��، أما اخذ عينة عشوائية وممثلة من  أمر شاق يص 

 . )18 – 17 ، ص.2014(الفقي عبد الاله إبراهيم، .قلأهذا ا�جتمع فعملية أسهل وتحتاج إ�� وقت وجهد وت�لفة 

 : SPSS . مم��ات ال��نامج1.6

 نذكر:  SPSSمن أهم مم��ات برنامج 

   برنامج    �عت��االستخدام:  سهولةSPSS    حصائي من ناحية االستخدام مما زاد من  برامج التحليل اإل   أسهلمن

 بحاث. شهرتھ واستخدامھ من قبل الكث�� من الباحث�ن و�� مختلف انواع الدراسات واأل 

  :يقوم الباحث فقط بتنظيم وادخال البيانات ال�ي تم جمعها من خالل مراحل  سهولة تنفيذ التحليل االحصائي

 البحث �� االماكن ا�حددة ع�� ال��نامج و�تو�� ال��نامج مهمة اجراء التحليل االحصائي.

   عة تقديم املعلومات �� وقت ال��نامج �� السرعة �� تحليل البيانات املدخلة وسر   يتم��  االحصائي:دقة التحليل

 قيا��ي. 

   حيث �شمل الكث�� من العلوم املتنوعة وال�ي �عد مجاالت مختلفة    ،ال��نامج بالشمولية  يتم��  ال��نامج:شمولية

 من البحوث العلمية.

  واع البيانات ال�ي يجمعها الباحث حيث  أنحصائي �ختلف يمكن لل��نامج تقديم التحليل اإل  نواع البيانات:أتنوع

 . EXCELو�يانات برنامج  MEيمكنھ التعامل مع بيانات برنامج 



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 255 

 :يمكن ل��نامج   التنبؤ باملستقبلSPSS   تقديم تنبؤات مستقبلية من خالل التحليل االحصائي للبيانات ال�ي يتم

 الحصائي.ادخالها عليھ وليس فقط تقديم املعلومات الناتجة عن عملية التحليل ا 

   :SPSS برنامج . استخدامات2.6

ماجست��   العليا  الدراسات  العلمي�ن وطالب  الباحث�ن  ع��  ال��نامج  استخدام  يقتصر  ولكنال  تقوم    ودكتوراه، 

عمال والرسوم  �عض الشر�ات ال�ي �ستخدم قواعد البيانات وتحليال��ا بالتعامل مع ال��نامج �� تحليل بيان��ا وتقار�ر األ 

 البيانية ا�خاصة ��ا، كما يتم التدريس بھ �� �عض ا�جامعات ال�ي ��تم بتعلم التحليل االحصائي. 

  البحث العل�ي: ��  SPSSاالحصائي . أهمية ال��نامج 3.6

تر�د دراسة   ما  املعا�جة فاذا �ان هناك دولة  الغ��  البيانات  التعامل مع عدد هائل من  العمل االحصائي  يتطلب 

 فهذا �ع�ي تفريغ املالي�ن من البيانات ومن هنا تظهر أهمية برنامج التحليل االحصائي،  م�حية واسعة ع�� �عدد الس�ان

SPSS،  البا بالدراسات �ستخدم عينة  و�نطبق ذلك ايضا ع��  يقاومون  الذين  ل�حدود بحثية  أحث�ن  قل من ذلك طبقا 

 معينة. 

 حصائية دقيقة ووا�حة �ساهم �� اإل إكما أن الوصول لنتائج  
ّ
� البحثجابة ع��  لذا ين�ح    ، ساؤالت وفرضيات 

 النتائج. ملا يتم�� بھ من الدقة وا�جودة �� تحليل البيانات والوصول ا��   SPSS باستخدام برنامج

 :SPSS حصائيوامر �� النظام اإل األ . قائمة 4.6

كما يمكن أن يقوم    ،يتع�ن عمود ل�ل متغ��  أن  و�مكن  Data Editor Menusتتمثل القائمة �� محرر البيانات  

األ  مثل  بإدخالها  قام  ال�ي  املعا�جة  الغ��  البيانات  �عرض  يقوم  �ي  البيانات  محرر  بتغ��  العل�ي  واأل الباحث  رقام  سماء 

 وا�حروف وكذلك �عض القيم ال�ي يحددها الباحث. 

 :SPSS . شروط ادخال املتغ��ات ل��نامج5.6

  ��رقام أو نقطة �� با�� االسم. أ ينب�� أن يبدأ االسم با�حرف وان �ان يمكن ان �شمل ع 

  .ينب�� اال تن�ي االسماء بالنقطة 

   عالمات ��جب �� اسم املتغ��.  أوينب�� اال ي�ون هناك مسافة أو عالمات استفهام 

  حرف لالسم.  64ينب�� اال يتخطى 

  ��نجل��ية.ا�حروف الكب��ة وا�حروف الصغ��ة �� اللغة اإل ال ي�ون هناك فرق ب�ن أينب 

  ��العالمة.��ذه  االسم ال ينت�ي  أينب 
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 : SPSS . أبرز الوظائف املرتبطة بالنظام االحصائي6.6

ع��   ال��نامج  من  أيحتوي  األ أوظيفة    90ك��  الغاية   �� �عت��  ال�ي  االختبار�ة  النماذج  ال��نامج  برزهم   �� ساسية 

للباحث   ال�ي يمكن  العديد من االختبارات  البيانات و�وجد  العل�ي تحليل  الباحث  االحصائي وال�ي �ستخدم لتسهل ع�� 

 العل�ي االختيار م��ا ما يتناسب مع خطتھ البحثية مثل: 

  قلة،  حادي، واختبارات العينات الواحدة، اختبارات العينات املستاملقارنة ب�ن املتوسطات: �التحليل التباين األ

 اختبارات املزدوجة. 

   من  �� البيانية  الرسوم  �عت��  البيانية:  الاأل الرسوم  مجموعة    �يسس  ال��نامج  و�وفر  االحصاء  عل��ا علم  يقوم 

 ش�ال يمكن للباحث العل�ي االختيار من خاللها.خيارات متعلقة بالرسوم متنوعة األ 

 والك��.   العالقة ب�ن املتغ��ات: وهو ما يطبق عليھ االرتباط ا�جزئي 

   التكرارات: �عطي ال��نامج مجموع التكرارات املرتبطة ب�ل متغ��، و�تمثل ذلك �� االدوات االحصائية مثل املتوسط

 املدى.  الوسيط،  املعياري،االنحراف    ا�حسا�ي،

   اختبار االستجابات: و�� �ع�ي مجموعة من االستجابات يتوقع ظهورها من عينة الدراسة، وهناك عدة اختبارات

 مكن للباحث العل�ي من خاللها قياس االستجابات مثل طر�قة الفئات املتعددة وطر�قة االنقسام املزدوج. ي

   دوال االحصاء: يحتوي ال��نامج ع�� العديد من الدوال مثل دالة القيمة العظ�ى والصغرى ودالة معامل االختالف

 . )2020ي�� سعد، (املفقودة. ودالة االنحراف املعياري ودالة املتوسط ا�حسا�ي والدوال املرتبطة بالقيم  

 : SPSS .  تطبيقات ال��نامج االحصائي7. 6

 :SPSS م برنامج. بيئة نظا1. 7. 6

�لمة   اإل statistical Pakage for social sciencesتت�ون    spssأن  ا�حزمة  �ع�ي  للعلوم  و��  حصائية 

 . Analyzeو�ش�ل سهل وتوجد أغلب التحليالت �� قائمة التحليل  ،و�ستخدم إلجراء عمليات إحصائية كث��ة االجتماعية، 

للبيانات   اإلحصائية  التحليالت  �عض  بإجراء  نقوم  أن  اإلحصاءيلزمنا   Descriptiveالوصفي    مثل: 

statistiques :مثل ، 

 " املعياري   املدى، التباين، االنحراف مقاييس التشتت:    والوسيط، املنوال، و�يجادإيجاد مقاييس الن�عة املركز�ة  

 املدى املتوسط .... إ�خ. 

   األوساط مقارنةcompare Means  

   شبھ ا�جزئي ،..... ا�جزئي، االرتباط  املتعدد، االرتباط البسيط، االرتباطاالرتباط   االرتباط:ايجاد معامالت 

  إيجاد معادلة االنحدارregression 



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 257 

 االحصاءات الالمعلمية Nonparametric Tests 

ولكن باستخدام    البيانات كب��ا، إن القيام با�حسابات اليدو�ة لهذه االحصاءات ليس سهال خاصة إذا �ان حجم  

  (النجار   ا�حرفية.تصبح جميع هذه التحليالت سهلة وممتعة إذا التعامل مع ال��نامج ���ئ من    spssاإلحصائي    برنامج النظام 

 ). 381  ، ص.2014نبيل جمعة صا�ح، 

  :SPSS. �شغيل نظام 2. 7. 6

 أدناه:تظهر لديك الشاشة املبينة   spss�� �شغيل نظام 

 : SPSS . شاشات نظام1

 ��: ع�� ثالث شاشات رئيسية  SPSSنظام يحتوي 

 :Data Editor Window شاشة محرر البيانات.1

البيانات  إلدخال   و�ستخدم Data viewع�� البيانات اإلحصائية املراد تحليلها، وتت�ون من شاشت�ن هما  وتحتوي 

 املتغ��ات. و�� شاشة �عر�ف    Variale view وشاشة

 تظهر نتائج التحليالت االحصائية والرسوم البيانية   :OUTPUT NAVIGATOR .شاشة ا�خرجات2

 ا�ختلفة.�ستخدم لكتابة التعليمات للعمليات  :SYNTAX WINDOW.شاشة التعليمات 3

ثم أكتب التعليمات �� داخل   لك تظهر لك شاشة التعليمات أدناه،  Syntaxوتم    newاخ��   file من قائمة   

 أدناه: الشاشة كما هو مو�ح 

 :Spss امملفات نظ .2

 هناك عدة أنواع من امللفات م��ا ما ي��: 

�ان اسم    ا، فإذ(sav)و�� امللفات ال�ي تحتوي ع�� البيانات ا�خام املراد تحليلها و��ون نوع امللف   :Data .ملف البيانات1

 JAMA.SAVفي�ون االسم ال�امل للملف هو  (SAV)نوعھ فإن  ،(JAMAL)ملف البيانات 

امللف الذي يحتوي ع�� نتائج    :   Output.ملف ا�خرجات  2 ال�ي تظهر �� شاشة ا�خرجات،    اإلحصائيةاالجراءات  وهو 

 JAML.SPOفي�ون االسم ال�امل للملف هو    فإن نوعھ، JAMALا�خرجات  ، فإذا �ان(SPO)و��ون نوع امللف 
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، فاذا �ان  (SPS)امللف    نوع ي�ون : هو امللف الذي يحتوي ع�� التعليمات املراد إجراؤها،  SYNTAX.ملف التعليمات  3

 . (JAMAL.SPSهو (في�ون االسم ال�امل للملف  ،(SPS)نوعھ  فإذا، JAMALاسم ملف التعليمات 

) RTFامللف (و��ون نوع   : وهو امللف الذي يحتوي ع�� مسودة ملف ا�خرجات املراد إجراؤها،Draft Output  ملف.  4

 .)(JAMAL.RTFهو ذلك  مثال 

وال�ي تكتب ��ا االجراءات    (SAX BACICلغة (راءات ا�جاهزة و�ستخدم  ج: وهو ملف الذي يحتوي ع�� اإل SCRIPT. ملف  5

(ا�جاهزة   ملف    و��ون   (CLEAN VIEWERمثل  االجراءات    فإذا ،  (SBS)نوع  ملف  اسم   REMOVE)�ان 

LABELS) ، نوعھ فإّن (SBS)  االسم ال�امل للملف هو  في�ون(FEMOVE LABELS.SBS) . 

   :SPSS  القوائم الرئيسية ل��نامج .3

 :التالية�شمل هذه القائمة األوامر  و 

 

  : Fileقائمة امللف  .1.3

 .البياناتلفتح وحفظ امللفات وقراءة بيانات من جداول إلك��ونية (مثل اكسل) وطباعة 

 New :  .إ�شاء ملفات جديدة 

 Open :  .فتح ملفات مخزنة سابقا 

 Read Text Data : قراءة ملف بيانات 

 Save :  .تخز�ن امللفات 

 Display Data Information : اظهار معلومات عن امللفات . 

 Print :   طباعة امللفات 

 Print Preview : .معاينة امللفات قبل الطباعة 

 Exit :  .ا�خروج من ال��نامج 

   :Edit قائمة التحر�ر .2.3

 ا�خيارات ي، ول�حصول ع�� قيم بيانات ولتغيقص و�ن�خ و�لصق القيم �� 

 Undo set cell value : ال��اجع عن التحر�ر . 

 Redo set cell value : ال��اجع عن ال��اجع عن التحر�ر.   
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 Cut : قص البيانات . 

 Copy :    البيانات. ��خ 

 Paste : لصق البيانات.   

 Clear : ،حذفھ. ك�� بما يحو�ھ من بيانات �عد تحديد املراد أ وصف) أو حذف (عمود 

 Find :   البحث عن حاالت 

 Options :  .خيارات 

  :View العرض . قائمة3.3

 .وشرحهاللتحكم �� ش�ل القيم 

 Status bar : إخفاء أو إظهار شر�ط ا�حالة . 

 Toolbars :  يقونات ا�ختصرة املستخدمةدوات واأل إظهار شر�ط األ . 

 Fonts :  املستخدم.�غي�� نوع ا�خط 

 Grid lines :  الشبكة.إظهار أو اخفاء خطوط 

 Value labels : القيم. و إخفاء عناو�ن أ  إظهار 

 Variables : إظهار شاشة �عر�ف املتغ��ات . 

 :Data قائمة البيانات .4.3

 ��شامل ع�� ملف البياناتي�غ العمل ع ��. 

 Define dites : أسماؤها. املتغ��ات و�غي��  �عر�ف 

 Inserts variables :  جديدة. إضافة متغ��ات 

 Insert case : حاالت جديدة إضافة. 

 Go to case : الذهاب ا�� حالة معينة . 
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  Sort cases :  ��ما. ترتيب امللف حسب قيم متغ 

 Transpose :  البيانات.تحو�ل 

 Merge files :  واحد. دمج امللفات و�� دمج أك�� من ملف وجعلها ملف 

 Aggregate : تجميع وت�خيص ا�حاالت.   

 Split file :   تقسيم امللف ا�� عدة أجزاء 

 Select cases :  مع�ن. �ستخدم الختيار مجموعة من ا�حاالت ينطبق عل��ا شرط 

  :Transformقائمة التحو�الت  .5.3

 .موجودة�� متغ��ات محددة �� ملف البيانات و�حساب متغ��ات جديدة بناء ع�� قيم ي�غع�� للعمل 

 Compute :   القيام بالعمليات ا�حسابية ا�ختلفة 

 Count  العينة. : حساب عدد القيم املتشا��ة لقائمة من املتغ��ات ل�ل فرد من أفراد 

 Rank cases : الرقمية. �شاء متغ��ات جديدة تحتوي ع�� رتب املتغ��ات املوجودة ا�ختلفة للقيم  إ 

 Automatic recode ) :  القيم.� إ�ال��م�� اآل��) ،إعادة ترم�� السالسل ا�حرفية 

 Create time zeries : �زمنية.شاء متغ�� جديد يحتوي متسلسلة  إ 

 Replace missing values :   املفقودة بطرائق إحصائية.�عو�ض القيم 

 :Analyze قائمة التحليالت .6.3

الختيار مجموعة كب��ة ومتباينة من العمليات واالختبارات اإلحصائية مثل اختبارات وتحليل التباين واالختبارات  

 .الضمنيةالالمعلمية. ويعت�� هذا ا�خيار بيت القصيد من ا�حزم �لها ويشمل أك�� كمية من ا�خيارات 

 Reports :  .التقار�ر 

 Descriptive ststistics :  الوصفي. اإلحصاء 

 Compare Means :  .مقارنة األوساط ،تحليل التباين األحادي 

 General Linear model :   تحليل التباين الثنائيTow-Way Anova 
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 Correlate : حساب معامالت االرتباط . 

 Regression : حساب معادلة االنحدار. 

 Classify : التصنيف . 

 Data Reduction : .��التحليل العام 

 Scale :  الثبات) تحليل الثبات (معامالت 

 Nonparametric test .اإلحصاء الالمعلمية : 

 Multiple response :  ا�جموعات. �عر�ف 

  Graphs قائمة الرسومات البيانية .7.3

 .. ا�خ نقطي … دائري، طو��،  بأنواعها:إلعداد رسوم بيانية 

ائد .8.3  :Utilities قائمة الفو

ل�حصول ع�� معلومات عن متغ��ات وللتحكم �� ظهور متغ��ات معينة �� مر�ع ا�حوار وللتحكم �� شاشة العرض  

 .الرئيسة

 Variables : املتغ��ات. عطاء معلومات عن إ 

 File info : لف املستخدم واملتغ��ات ال�ي بھ  ايجاد معلومات مفصلة عن امل 

 Define Sets : �ف ا�جموعات للمتغ��ات ا�ختلفة  �عر 

 Use Sets. :  استخدام ا�جموعات للمتغ��ات ا�ختلفة 

 :Window قائمة نافذة .9.3

 املفتوحة SPSS أو لتصغ�� جميع نوافذ SPSS للتحول ب�ن نوافذ 

• Minimize All Windows :  التحكم بحجم النوافذ . 

 : Helpقائمة املساعدة  .10.3

أو الدخول ع�� شاشة املساعدة �� العديد   )internet Home Pageل�حصول ع�� الصفحة األساسية لل��نامج (

، و�مكن ا�حصول ع�� املساعدة أيضا بنقر زر الفأرة األيمن �� امل�ان الذي تر�د ا�حصول ع�� مساعدة  SPSSمن أوجھ  

 ). 390 – 381 ، ص.2015فيھ.  (النجار نبيل جمعة صا�ح، 
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Topics : ن أي محتوى من محتو�ات ال��نامج مساعدة ع  إعطاء 

 خاتمة:

حد العلوم ال�ي �ستخدم ��  أ  حصائي للبيانات وهوهمية التحليل اإل أ��  إ�عد عرض هذه الورقة العلمية تطرقنا  

االجتماعية وال�ي لها دورا هاما �� اختصار الوقت وا�جهد للباحث�ن فهو يتم�� بتوف��  البحوث العلمية �� مجاالت العلوم  

تحليل البيانات تطلب وجود برامج حاسو�ية جديدة وقد تم ذكره �� مضمون هذه الورقة    ّن أحيث    ،نتائج دقيقة وسريعة

حصائي عليھ التعرف ع�� العديد  يل اإل ال�ي يمكن استخدامها �� تحليل ومعا�جة البيانات، ول�ي �ستخدم الباحث التحل

 SPSS STATA SAS EXCEL R.شهرها أي من هؤالء يمكنھ استخدامھ، ومن  أحصائية ح�ى يحدد من ال��امج اإل 

برنامج ا��  املقال  هذا   �� تطرقنا  و   وم�وناتھ  SPSS  وقد  تحليل ومعا�جة  أ ومم��اتھ   �� هميتھ وسهولة استخدامھ 

 دى ا�� ما �س�ى بحوسب��ا.أما   االجتماعية، وهذا بيانات العلوم 

 قائمة املراجع:  

، جامعة SAS Version 6.12)، تحليل البيانات باستعمال ال��نامج االحصائي  2009(  السامرائي فراس رشاد، .1

 �غداد، العراق. 

املعهد    والتطبيقات،وتطبيقا��ا، دليل االستخدام    STATA، مدخل ا�� استخدام برمجية  ت)-(د  ،عالء ا�حمدان .2

 العر�ي للتخطيط، ال�و�ت. 

)، البحث العل�ي واإلجتما�� ب�ن النظر�ة والتطبيق، مؤسسة شباب ا�جامعة،  2003غر�ب عبد السميع غر�ب، ( .3

 القاهرة 

البحر .4 التن��  ، غيث  اإل 2014(   ،معن  التحليل  برنامج  )،  باستخدام  االستبيانات   IBM SPSSحصائي 

STATISTICS ، حصائية والسياسات العامة. مركز س�� للدراسات اإل 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  SPSS)، اإلحصاء التطبيقي باستخدام برنامج  2014(  الفقي عبد الاله إبراهيم، .5

 عمان  

 ف��ي ال��بوي، دار الغرب، ا�جزائر حث الن)، مبادئ الب1999مز�ان محمد، ( .6

)، املركز ا�جام�� نور البش�� البيض، معهد  SPSS ،  )2020مطبوعة دروس �� مقياس تحليل البيانات باستخدام   .7

 العلوم االقتصادية العلوم التجار�ة وعلوم التسي��، ا�جزائر. 
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اإلحصائي،  .8 التحليل  إجراء   �� املستخدمة  ال��امج  أبرز  املنارة،    موقع 

https://www.manaraa.com/post/6443 

والتوزيع، ، دار ا�حامد للنشر  SPSS)، اإلحصاء التحلي�� مع تطبيقات برمجية  2015النجار نبيل جمعة صا�ح، ( .9

 عمان 

النفس  (2019)،  نز��ة �حراوي  .10 البيانات مقدمة لطلبة سنة ثالثة ليسا�س علم  ،  املدر��ي، مطبوعة �� تحليل 

 مولود معمري ت��ي وزو، ا�جزائر.  جامعة

 https//www.drasah.com، 19/08/2020مقال كتب ��   ،SPSSشرح ملم��ات برنامج ، )2020( ،ي�� سعد .11
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�� مصر ةالتحول الرق�ي ل�خدمات ا�حكومي هتجاإ  

�شائيمن�ج وصفي تحلي�� تطبيقي..  تقييم قانون التصا�ح اإل  
The direction of digital transformation of government services in Egypt 
An applied descriptive analytical approach. Evaluating the structural 

reconciliation 
 شر�ف عليوة عباس ع�� املنجوديأ. 

 جمهور�ة مصر العر�ية   –جامعة كفر الشيخ 

براهيم الباب�� إلطفي   د. ايمان  

 جمهور�ة مصر العر�ية   – سكندر�ة جامعة اإل 

  م�خص الدراسة:  

ع��   الالمحدودة  و قدر��ا  املتعددة  وانتشارها �سبب استخداما��ا  واالتصال  تكنولوجيا اإلعالم  دور  �عاظم  أمام 

إنجاز مختلف األعمال،أصبحت االستعانة ��ا ضرورة ال غ�ى ع��ا سواء ع�� مستوى أجهزة الدولة و�دارا��ا ا�ختلفة أو ع��  

القانونية،  هزة لتحقيقها ال�ي �س�� هذه األج  مستوى األهداف وا�خططات العالقات   ع�� نمط 
ً
 جذر�ا

ً
تأث��ا أثرت  ، وال�ي 

، ليظهر  جتمع بما ف��ا القواعد اإلدار�ةباعتبار أن أي ظاهرة البد أن �عكس آثارها ع�� نمط القواعد القانونية ال�ي تنظم ا� 

 
ُ
 نحو مصط�ح اإلدارة اإللك��ونية �أحد أهم النماذج ال�ي �

ً
 نوعية من العمل الور�� التنظي�ي إ��  ع�� إثرها تحّوال

ً
عد نقلة

وامل الزمان  مفهومي  فيھ  ينتفي  الذي  الشب�ي،  اإللك��و�ي  الوضوح  ،�انالعمل  ع��  و   ،ليقوم  تقديم  الدقة   �� السرعة 

 . ).https://gate.ahram.org.eg/News/2888920.aspx (ا�خدمات و�نجاز املعامالت.

ة العصر، ورغم �ل ما تم إنجازه، إال أن هناك �عض التحديات ال�ي تقف ��  واتخذت ا�ح�ومة خطوات كب��ة ملواكب 

مواجهة عملية الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بتعميمها وتطبيقا��ا وسط كبار السن ومحدودي الثقافة، وكذلك �� األر�اف  

أ�ى بنتائج إيجابية مع تطبيق برامج  وهو األمر الذى دعا ا�خ��اء إ�� طرح ا�حلول من خالل ال��امج املصورة والصوتية، ال�ي ت

الذ�اء االصطنا��، ال�ى تجعل مثل هذه الفئات تتفاعل �سرعة ودقة عالية مع هذه األجهزة .�� ظل الس�� ا�ح�ومي ملواجهة  

مصر اتخذت  الرسمية،  املؤسسات   �� الفساد  انتشار  اإللك��ونية   ظاهرة  ا�خدمات  نحو  للتحول  تدفع  مهمة    خطوات 

 ت�اليف املعامالت ا�ح�ومية والفردية، و�سهيل ا�خدمات و�سريعها ورفع مستوى املعيشة وتحقيق الرفاهية. �خفض 

املفتاحية  اإلدارةا�ح�ومة:  ال�لمات  اإلك��ونيةلاإل  ;  البلدية  العصرنة;  الرقمنة;  الذ�اء  لك��ونية;  اإللك��ونية  الوثائق   ;

 .اإللك��ونية  ; ا�خدماتصطنا��اإل 

Abstract : 
In view of the growing role of information and communication technology and its spread 

due to its multiple uses and its unlimited ability to accomplish various works, its use has become 
an indispensable necessity, both at the level of state agencies and its various departments, or at 
the level of goals and plans that these devices seek to achieve, which has radically affected the 
style of Legal relations, given that any phenomenon must reflect its effects on the pattern of 
legal rules that organize society, including administrative rules, to show a shift towards the term 
electronic management as one of the most important models that is a qualitative shift from 
organizational paper work to networked electronic work, in which there is no Concepts of time 
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and place, based on clarity, accuracy and speed in providing services and completing 
transactions. 

The government has taken great steps to keep pace with the times, and despite everything 
that has been accomplished, there are some challenges that stand in the face of the digitization 
process, especially with regard to its generalization and applications among the elderly and 
people with limited culture, as well as in the countryside, which prompted experts to propose 
solutions through programs. Video and audio, which bring positive results with the application 
of artificial intelligence programs, which make such groups interact quickly and with high 
accuracy with these devices. In light of the government's endeavor to confront the phenomenon 
of corruption in official institutions, Egypt has taken important steps that push the shift towards 
electronic services, to reduce transaction costs government and individual, facilitating and 
speeding up services and raising the standard of living. 
Key words : Government ; Electronic management ; electronic municipality ; digitization ; 
modernization ; electronic documents artificial intelligence ; electronic services  

 مقدمة: 

�� أحد مفاهيم الثورة الرقمية ال�ي تقودنا إ�� عصر املعرفة، و�� نتاج تطور نو�� أفرزتھ    اإلدارة اإللك��ونية إن  

تصال ا�حديثة، �� ظل ثورة املعلومات، وازدياد ا�حاجة إ�� توظيف التكنولوجيا ا�حديثة �� إدارة عالقات املواطن  تقنيات اإل

نولوجيا، و�التا�� التحول ا�جذري �� مفاهيم اإلدارة التقليدية  واملؤسسات، ور�ط اإلدارات العامة والوزارات ع�� آليات التك

 وتطو�رها.

و�� ظل ما �عانيھ الشعب دفعت التحر�ات األخ��ة إ�� طرح �ساؤل مفاده: "ما مدى إم�انية مساهمة التحول الرق�ي  

 . االقتصادل�خدمات ا�ح�ومية �� ا�حد من الفساد ودعم  

بدوره املالي�ن من املعامالت الورقية العام ا�حا�� �سبب التحول الرق�ي والر�ط  يل��  ن رقمنة ا�خدمات ا�ح�ومية َس إ

   ).56، ص.2016حمر�ط سهام، ( .ياإللك��و�

لغاء املالي�ن  وأكد أهمية الر�ط البي�ي ب�ن الوزارات واملؤسسات ا�ح�ومية، حيث خصص لھ �� موازنة مما سيؤدي إل

 من املعامالت العام ا�حا��.

ا�حد من    الفساد..ا�حد من    �� ا�خطوة  تلك  ��   الفساد،وعن مدى مساهمة  �افًيا ولك��ا خطوة  فان هذا ليس 

االتجاه ال�حيح، و�لما توجهنا أك�� نحو الرقمنة اإللك��ونية �لما تمكننا من تقليل االحت�اك باملوظف�ن، و�التا�� تقليل  

 احتمالية حدوث الفساد".

لك��ونية وذلك �� موضوعنا محل البحث وهو  فيدين من ا�خدمات ا�ح�ومية اإلهناك �عض املست  ……موظفو ا�حليات

�� تحديد نوع ا�خالفة ومقدارها �� املب�ي م��وك  فالسبب    ، املبا�ي ا�خالفة  ع��ح�ام ا�جزافية الذي يقوم ��ا املفتش�ن  األ 

النظام سوف نقوم بوضع معاي��    ذاه  ع��و قوان�ن لذلك و�عد تطبيق الرقمنة  أمعاي��    يال�خصية وال يتبع أل وإلغراءاتھ  لھ  

 
َ
   القومي بنجاحمن  الثقة ب�ن الشعب وا�ح�ومة وتقو�ة مبادئ األ   تأكيدحد من عملية الفساد و ومقاييس ت

ً
لعملية    وصوال

 الطمئنان.ا
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 إش�الية الدراسة:  

ما لذلك من أثر لتحقيق السلم واألمن  و   ةاملواطن وا�ح�وم  ب�ن  ةتأكيد الثق  وج��ات القيادة السياسية لدعم�� ظل ت

من   لذلك  وما  قواعد  ع��  أثراالجتما��  واملواطنةمن  األ   ترسيخ  املبا�ي  منع  يوذلك    القومي  وم��ا  العشوائية  الصور  �ل 

ل�ن  و فراد املسؤ بتنفيذ التعليمات وت�ليف األ   ح�ومة هتمت ا�ا.. بالتا��  حدود التنظيم واالرتفاع  ع�� واالعتداءات املتكررة  

ة ع�� أ��ا  زافيح�ام ا�ُج األ التأهيل وامليول واالتجاهات للموظف�ن ظهرت  ختالف  . ولكن ال الشعب. التعامل املباشر مع  عن  

واجبة    قرارات ح�ومية 
ً
طبقا أو  أو علمية  ا�خضوع ألسس وقواعد مهنية  العقارات وذلك دون  أ�حاب  �� حق  التنفيذ 

 ال�خصية. ألهواء ل

 هداف البحثأ

   و  أزا�� واصدار ا�خلفات بالهدم  �� حل املش�لة و�� التقدير ا�ُج   امل���� العل�ي  املضمون الفكري   إ��التوصيل

 الغرامة. 

  خص ح�ام اصدار ا�خالفات املعمول ��ا داخل جمهور�ة مصر العر�ية و�األ أدراسة النماذج ا�حالية من قوان�ن و

 محافظة كفر الشيخ. داخل 

 معلومات  إ يتضمن  مب�ي  ب�ل  خاص  �ود  بار  وج أساسية  �شاء  التصر�ح  وش�ل  باملب�ي  املب�ي  أيع  مخاصة  �عاد 

 م ال. أوراقھ الثبوتية خالف من البداية أل مُ  ھنأواملنطقة وجميع التصار�ح وحدود امللكية لتحديد  

 الإ باملعلومات  ال��نامج  مد  طر�ق  عن  الك��و�ي  نموذج  محمل  �شاء  ال��نامج  و�التا��  ا�خالف  املب�ي  عن  الزمة 

القوان�ن يتم تحديد مقدار ا�خالفة و�التا�� نوع ومقدار   القواعد والقوان�ن و�معادلھ املعطياط مع  بمعلومات ثابتة من 

 و محسو�ية. أهواء �خصية أالغرامة ا�حدد طبقا لقواعد وقوان�ن وليست 

 فروض البحث 

  من  ا�ح�ومية   والرقمنة وا�خدمات تطبيق اإلدارة اإللك��ونية يف��ض البحث العالقة القائمة ودرجة االرتباط ب�ن

 ا�خالفات املعمول ��ا داخل جمهور�ة مصر العر�ية. وأح�امقوان�ن 

 واطن. امل ع��س�� املعامالت ا�ح�ومية تيا�خدمات ا�ح�ومية �� سبيل  ع��  ة مدي تأث�� وتأثر �ل من الرقمن 

 ا�حد من الفساد.  ع��ح�ام أصدار �ث�� رقمنة ا�خدمات ا�ح�ومية من قوان�ن و أت 

   صدار ا�خالفات املعمول ��ا داخل  إح�ام  أرؤ�ة معاصرة �� دراسة النماذج ا�حالية من قوان�ن و   ع��يرتكز البحث

 جمهور�ة مصر العر�ية و�ا�خص داخل محافظة كفر الشيخ. 

 البحث همية  أ

  من القومي املصري. وعالق��ا باأل  ةا�خدمات ا�ح�ومي   ع�� نةهمية الرقم أ بيان مدي 

  صدار ا�خالفات املعمول ��ا داخل جمهور�ة مصر  إح�ام  أتحليل واستقراء معالم النماذج ا�حالية من قوان�ن و

 خص داخل محافظة كفر الشيخ. العر�ية و�األ 
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  و الغرامة. أصدار ا�خلفات بالهدم  �زا�� و املضمون الفكري �� حل املش�لة و�� التقدير ا�ُج  ��إالتوصيل 

  اإل قيم  لأل نتأصيل  تخصصا��ا  ماء  بجميع  وا�ح�ومات  ا�ختلفة  الشعب  وقوي  املواطن  ب�ن  الثقة  ودعم  صول 

 سبل الراحة وتيس�� سبل املعيشة. ��  ف�� تو   ھجانب  إ��ة تقف  ني ن ا�ح�ومة دائما معأحساس بوكسب دعم الشعب دائما باإل 

 من�ج البحث  

ع� البحث  و   �يقوم  قوان�ن  من  ا�حالية  النماذج  معالم  تحليل  داخل  إ ح�ام  أمن�ج  ��ا  املعمول  ا�خالفات  صدار 

 جمهور�ة مصر العر�ية.

 الفصل األول:  

ح�ام ا�خالفات املعمول  أالقوان�ن و صدار  إالرقمنة وارتباطها ب  .. �عر�ف�لمة السر نحو تحقيق التقدم��  الرقمنة  

 ��ا داخل جمهور�ة مصر العر�ية.

 هذا األساس سنعا�ج هذا املوضوع �� محور�ن هما:  وع��

  مفهوم ا�خدمة العمومية. ا�حور األول : 

 اإلدارة اإللك��ونية �آلية لتحس�ن ا�خدمة. ا�حور الثا�ي : 

 ا�حور األول: مفهوم ا�خدمة العمومية 

 �عر�ف ا�خدمة العمومية أوال: 

 
ُ
جل تحقيق املنفعة العامة أو  أعت�� املشرع أن أداءها ضروري من  مثل ا�خدمة العمومية النشاط أو املهمة ال�ي �ُ ت

  . االجتماعيةجل إرضاء الصا�ح العام �� �عض الهيا�ل مثل التعليم، القضاء واملساعدات أمن  

قع فيھ ع�� ا�ح�ومة مسؤولية أدائھ أو مراقبتھ ألن أداء هذا  شاط يَ �ل �  ��:حسب �عر�ف "دو��" إن ا�خدمة العمومية  

 النشاط �ُ 
ً
والذي بطبيعتھ ال يمكن أن يؤدي بالش�ل ال�امل إال من    االجتما�� من أجل القيام وتطو�ر التعاضد    عت�� ضرور�ا

 . )138، ص.2009(القدوة محمود،  خالل تدخل قوة ا�ح�ومة.

محور�ة و�التا�� فمعيار السلطة العمومية هو الفاصل �� تحديد ا�خدمة العمومية أي أن  إنھ يو�� للدولة م�انة   

 السلطة �� من �عطي شروط التنفيذ واملراقبة �� مجال ا�خدمة العمومية.

 الشك��.أما من ناحية املنظور  
ُ
  وزارة، مدير�ة، اإلداري:مثل ا�خدمة العمومية اإلدارة أو الهيئة مهما �ان مستواها  . ت

 س�ى نظام القانون اإلداري.نظام قانو�ي خاص �ُ ل، وتخضع ا�خدمة العمومية عمومية، ا�خمص�حة 

وأن اإلدارة العامة �� تلك ا�حاجات الضرور�ة �حفظ حياة اإل�سان وتأم�ن رفاهيتھ وال�ي يجب توف��ها لغالبية  

جتمع �� ا�حرك األسا��ي ل�ل سياسة �� شؤون  �� من�ج توف��ها ع�� أن ت�ون مص�حة الغالبية �� ا�  واالل��امالشعب،  

 املواطن. ا�خدمات، ��دف رفع مستوى معيشة 

عليھ الهيئات    و�شرفعار�ف السابقة يمكن �عر�ف ا�خدمة العمومية ع�� أ��ا: "�ل �شاط تقوم بھ  ومن خالل التّ  

 ، والتكيف".ستمراراال العمومية للدولة، ��دف تحقيق منفعة عامة، و�ل��م �� أدائھ بمبدأ املساواة، 

 
ً
 : أنواع وخصائص ا�خدمة العموميةثانيا
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 تتصف ا�خدمة العمومية بمجموعة من السمات وا�خصائص نذكر منھ ما ي��: 

 فمن حيث طبيعة النشاط تنقسم ا�خدمة العمومية إ��:  أنواع ا�خدمة العمومية: .1

   و�دارات الدولة العموميةخدمات إدار�ة: من ا�خدمات املقدمة للمواطن من طرف هيئات. 

   من خدمات تختص ��ا املؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصنا�� والتجاري مثل خدمة    وتجار�ة:خدمات صناعية

 مؤسسة الكهر�اء والغاز. 

   والثقا�� مثل ا�خدمة   االجتما��: �� خدمات مقدمة تقدمها املؤسسات العمومية ذات الطا�ع اجتماعيةخدمات

 ال�حية. 

 :هذه ا�خصائص �� العمومية: وتتمثل صائص ا�خدمة خثالثا: 

   إصدار قرارات القدرة ع��  ا�خدمة  متلقي  تفقد  أ��ا  كما  مادي  كيان  لها  ليس  ا�خدمة  أن  أي  امللموسية:  عدم 

 
ً
 ع�� تقييم محسوس من خالل ملسها، أو تذوقها أو رؤ���ا عند حصولھ عل��ا. وأح�ام بناءا

   ا لف��ة�� القابلية للتخز�ن): إن ا�خدمة �� ذات طبيعة غ�� قابلة للتخز�ن فال يمكن االحتفاظ  الفنائية (عدم 

 معينة وهذا راجع لعدم ملموسی��ا. 

 سل�� واإلنتاج ا�خدمي، �ون أن ملتقى ا�خدمة لھ ا�حق  عدم انتقال امللكية: إن هذه ا�خاصية تم�� ب�ن النتاج ال

 ). 79، ص.2008أحمد سم��،   محمد (. فقط �� استعمال ا�خدمة لف��ة معينة دون أن يمتلكها

 ا�حور الثا�ي: اإلدارة اإللك��ونية �آلية لتحس�ن ا�خدمة العمومية 

 . الرقمنة 1.2

 : �� الرقمنة ما .1.1.2

 
ُ
الرقمنة � يتم خاللها    عد  الرق�ي هو عملية  التحول  اليدو�ة ع�� األوراق،    استبدالأو  بالطر�قة  املكتو�ة  البيانات 

ع�� اإلن��نت، ف�ي �ع�ي التحول من األساليب التقليدية املعهود ��ا إ�� نظم ا�حفظ    يلك��و�وتحو�لها إ�� النظام الرق�ي اإل

 
ً
 أمر   اإللك��ونية، فيما �عد التحول الرق�ي حاليا

ً
   ا

ً
ع�� رأسها القضاء    ييأ�  ي �حل كث�� من املشكالت املعاصرة وال�   ضرور�ا

 
ً
عن القضاء ع�� مشا�ل التكدس    ع�� الروت�ن ا�ح�ومي و�عقيد اإلجراءات �� ظل التوجھ إ�� ا�ح�ومات اإللك��ونية، فضال

 . االس��جاعوصعو�ة 

 مم��ات الرقمنة .2.2

 ع�� العديد من األمور بما �� ذلك: �ساعد الرقمنة 

   تحس�ن كفاءة العمل، بما �� ذلك �سهيل التعاون ب�ن املوظف�ن ومرؤوس��م مما �ساعد �� تحس�ن عملية صنع

 القرار. 

   تحس�ن التعامل مع ا�جمهور، وذلك من خالل سرعة تنفيذ وتلبية �افة مطالب ا�جمهور والعمالء �ش�ل أسرع

 من ذي قبل. 

 من ا�حاجة إ�� الذهاب إ�� مكتب  توسيع نطاق ا 
ً
�خدمات، من خالل إم�انية تأدية نفس املهام من أي م�ان، بدال

 �عينھ أو هيئة �عي��ا. 



  Computing social sciences in the digital environment حوسبة العلوم االجتماعية �� البيئة الرقمية
 

Democratic Arab Center for Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 برل�ن –إصدارات املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات اإلس��اتيجية والسياسية واالقتصادية / أملانيا

 269 

   العديد من األدوات خاصة مع    ع��ا�حصول إل��ا، ع��  الوصول  أي وقت، وذلك من خالل سهولة   �� البيانات 

 ) 93ص.، 2018عثمان، (مر�م  انتشار شب�ات اإلن��نت.

 . الرقمنة واالقتصاد3.1.2

 
ُ
لتنمية  � املهمة  األدوات  من  واحدة  الرقمنة  عملية  ا�خدمات  االقتصاد عد  سرعة  ز�ادة  ع��  �عمل  وأ��ا  خاصة   ،

تحس�ن أساليب العمل اإلداري وا�ح�ومي، فيما    �التا��و   ،وا�حلول ال�ي يحتاجها ا�جتمع  االبت�اراتوكفاء��ا وم��ا تطو�ر  

 
ُ
قتصادات العالم  إحقق نجاحات سريعة �� العديد من  من اإلحصائيات ا�حديثة إال أن االقتصاد الرق�ي يُ ش�� العديد  �

 
ً
 العاملي.  االقتصادقتصادات هذه الدول فحسب بل إ�� إضافات مم��ة ليس إل محققا

 :أورو�ا والرقمنة 4.1.2

 
ُ
عد أورو�ا �� األسرع �� التحول نحو الرقمنة، حيث �ساعدها �� ذلك التطور السريع للقطاعات الصناعية وخاصة  �

لوجيا إضافة إ�� السياسات ا�ح�ومية الهادفة إ�� مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية �� العالم، وقد كشف و التكن

��    االقتصادالتقر�ر السنوي حول مؤشر تطور   بـ  الرق�ي   The Digital Economy and Societyأورو�ا واملعروف 

Index (DESI)  2018لعام   
ً
قتصاد  �� اإل إ�� أن الدنمارك، السو�د، فنلندا و هولندا ت���ع ع�� قائمة الدول األك�� تطورا

  رومانيا،   �ل من استونيا،�ا تل��ا �� التصنيف �ل من لوكسمبورج، بر�طانيا، إيرلندا و��جي�ا، بينما حجزت  و الرق�ي �� أور 

،  عبد العز�ز فطيمة زهرة  (  الرق�ي  االقتصاداليونان و�يطاليا املراتب األخ��ة �� التقر�ر �أقل الدول األور�ية تطورا �� مجال  

 ) 215، ص.2019

 الص�ن والرقمنة: 5.1.2

 
ٌ
ثا�ي  �  �� الص�ن  رقمنة    اقتصادياتعد  نحو  تتجھ  نموا  وأسرعها  حققت    اقتصادهاالعالم  إذ  متسارع،  �ش�ل 

�عد   العالم   �� الثانية  املرتبة  تحتل  إذ  كب��ة،  نجاحات  الدولة  رقمنة قطاعات  مجال   �� الصينية  ا�ح�ومة  اس��اتيجيات 

و�س�� من خالل اس��اتيجيا��ا وسياسا��ا إ�� ز�ادة حجم االقتصاد الرق�ي    ،االقتصادالواليات املتحدة األمر�كية �� رقمنة  

 من النجاحات االقتصادية ال�ي تمك��ا من ا�حفاظ ع�� م�ان��ا �� التصنيف العاملي. وتحقيق مز�د 

 :محاوالت دول العالم والرقمنة . �عض6.2.1

 الرق�ي:أجرت �عض دول العالم �عديالت من أجل التحول للعالم 

وتوف��    إستونيا: واملعلومات  االتصاالت  بتكنولوجيا  األطفال  بتوصيل  تقوم  الرق�ي، حيث  للش�ل  مدارسها  نقلت جميع 

 التعليم األسا��ي لل��مجة من املرحلة الثانو�ة وما قبلها. 

نت ��  ن�� % من س�ا��ا متصل�ن باإلن��نت، كما أن �ور�ا ا�جنو�ية لد��ا أع�� معدل انتشار اإل   80أك�� من  كور�ا ا�جنو�ية: 

ذلك إ��  و�اإلضافة  الصغ��ة  العالم،  للشر�ات  �سمح  الذي  الرئي��ي  اإللك��ونية  املش��يات  نظام  ا�ح�ومة  أ�شأت   ،

 ع�� العقود ا�ح�ومية. عطاءاتواملتوسطة ا�حجم الفرصة لتقديم 

تصاالت السلكية لدو�� لإلتحاد ا، وذلك وفًقا ملؤشر اإلت بالعالمان��ن  اتصالتمتلك أفضل    اململكة املتحدة ال��يطانية:

 و الرقمنة �ش�ل كب��. حوالالسلكية، وهو ما �ع�ي أ��ا �س�� ن
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املتوقع تقديم    نيوز�لندا:  أنھ من  تايمز  نيو�ورك  لـ    48طلب من    2500ذكرت �حيفة  برنامج    100دولة  وظيفة �حضور 

لتحتية لإلن��نت الوطنية إ�� �ابالت األلياف  ح�ومي للتكنولوجيا �� نيوز�لندا، حيث �عمل البالد أيًضا ع�� ترقية البنية ا

 البصر�ة، وال�ي يمكن أن توفر نطاق ترددي أع��.

 :اإلدارة اإللك��ونية .1.2

هو ما اصط�ح  د نوع جديد من التسي�� اإلداري و التقنيات ا�ختلفة وجو لتطور السريع �� نظم املعلومات و نتج عن ا 

ن ظهور هذا املصط�ح هو نتاج تطور نو��  إف  ،عليھأو اإلدارة ا�حديثة و   اإللك��ونية عليھ باإلدارة االلك��ونية، أو ا�ح�ومة  

 ن��نت.شبكة األ و  اإللك��ونيةاألعمال  قتصاديات ا�حديثة و �� اال ورق�ي

حيث �عود إ�شاءها إ�� أوائل الستينات من   ،)ظهور الشبكة العاملية (االن��نتويعود إ�شاء اإلدارة االلك��ونية إ��  

النوو�ة   ال�وارث  القطاعات من  �� �ل  اتصاالت  األمر�كية إجراء جديد يحمل  الدفاع  املا��ي، ح�ن أصدرت وزارة  القرن 

حيث أسسوا شبكة أطلق عل��ا اسم شبكة و�الة مشروع األبحاث    ،ضاملتوقعة ف�لفت مجموعة من الباحث�ن لهذا الغر 

ع خاص لوزارة الدفاع  ذلك كمشرو و  ،Arpanetاختصار  Advanced research project agency networkاملتقدمة 

راكز  �انت هذه الشبكة بدائية مت�ونة من أر�عة كمبيوترات مرتبطة ببعضها بواسطة توصيالت التلفون �� املاألمر�كية و 

 العلمية األمر�كية فقط. 

ن ظهور مصط�ح اإلدارة االلك��ونية جاء نتيجة جهد وديناميكية موضوعية �� مجال انتشار ا�حاسب  إف  ،وعموما 

اآل�� واستخدامھ �� جميع األ�شطة منذ الستينات، حيث أصبح من الضروري استخدام هذا األسلوب من طرف اإلدارات  

 . .امتيازاتص نظرا ملا يوفره من العامة أو ح�ى من طرف ا�خوا 

 لك��ونية: اإلدارة اإل �عر�ف .1.2.2

 :�ي� أهمها ما  اإللك��ونية، ومن اإلدارة   �عار�ف�عددت  

 ا�ح�ومة ع�� تحس�ن ا�خدمات ال�ي تقدمها إ�� املواطن من خالل استخدام التكنولوجيا"   لك��ونية ��"مقدرةاإلدارة اإل    

اإل   وهناك       اإلدارة  �عرف  ا�ح�وميمن  األ�شطة  من  بأ��ا:"مجموعة  و لك��ونية  االن��نيت  ع��  �عتمد  ال�ي    االتصاالت ة 

ا�حصول ع�� املعلومات �� ش�ى  الت لألفراد و يع ا�خدمات واملعاملك��ونية ع�� جميع مستو�ات ا�ح�ومة. لتقديم جم اإل

 ا�جاالت بيسر وسهولة"    

مثلما قال وز�ر املعلومات    Smart Governmentو�إيجاز �ع�ي مصط�ح اإلدارة االلك��ونية �ع�ي ا�ح�ومة الذكية   

  وتتمثل ، �ا ا�ح�ومة الذكيةلك��ونية تمثل مبادئ تقوم عل�ل��ا ا�ح�ومة اإلإا�حروف ال�ي ترمز   وهذه الهندي:  والتكنولوجيا 

 �� اآل�ي:

  البساطةSimplicity. 

  األخالقيةMorality. 

  املساءلةAccountability. 

 االستجابة Responsiveness. 

  الشفافيةTransparency. 
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 S.M.A.R. Tالطالب أو الباحث �� بداية ال�لمات يجد أن مجموع ا�حروف األو�� امل�ونة لل�لمات  أ وعندما يقر  

 )6، ص. 2019ا�ختاري،   ع��( .)�ع�ي مصط�ح (الذكية

ع�� املسؤولية  ك��و�ي املتمثل �� تحديد املسؤولية وا�حاسبة لو�� جوهرها ت�خص ا�خطوات األساسية للعمل اإل 

بسيط أساليب العمل  تي أك�� شفافية تجاه املواطن�ن، و جعل العمل ا�ح�وم وممارسة املهام بأخالق و التنظيمات    اح��امو 

 ا�ح�ومة. ب�ن املواطن و 

 السابقة نجد أن هذه التعار�ف تصب �� عنصر�ن رئيسي�ن هما:   واملفاهيمومن خالل استقرائنا للتعار�ف  

 االتصالملتعلقة بتكنولوجيات املعلومات و ستعمال الوسائل اا  . 

  356(نجم عبود نجم، د.ت.، ص.  )ناألعمال اإلدار�ة للمواط�سهيل اإلجراءات و .( 

 :خصائص وأهمية اإلدارة االلك��ونية 2.2.2

 اإلدارة االلك��ونية:   أ. خصائص

��ات ع��  إن انتقال اإلدارة من الش�ل التقليدي إ�� الش�ل االلك��و�ي من البدي�ي أن تنتج عنھ مجموعة من املتغ

 كما ت��ز عدة خصائص ومم��ات نحاول إيضاحها �� النقاط اآلتية: ،مستوى اإلدارة واألعمال

  ة امللفات بدال من حفظها. إدار 

 لك��ونية بدال من الورقية حيث سهولة التعديل عل��ا والسرعة �� اس��جاعها. ع�� الوثائق اإل االعتماد 

  االجتماعاتإ�� مقرات    لالنتقالتوف�� إم�انية حضور املؤتمرات عن �عد دون ا�حاجة. . 

 توف�� املز�د من الوقت وا�جهد والت�لفة. لك��ونية لس�� األعمال و�التا�� توف�� املتا�عة اإل 

 لك��ونية تتمثل ��: وهناك �عض ا�خصائص لإلدارة اإل

   :اإلاإلتقان األعمال  �ل  من  أن  واإلتقان  الدقة  شديدة  ت�ون  األمر  �� غالب  العامة  ا�خدمة  مجال   �� لك��ونية 

 رة �� اإلدارة التقليدية. نجاز واألعمال اليدو�ة، وأيضا يمتاز برقابة أسهل من الرقابة �� اإلدا اإل 

 :الت�اليف االلك��ونية  نقص  أي مشروع لإلدارة  بداية  الوقت تصبح   ،��  أموال كب��ة و�عد مرور  البد من �خ 

�� اإلدارة وكذا االستغناء عن عمليات األوراق  أا�خدمات   املوظف�ن  للتقليل من  إذ يؤدي  التقليدي،  ت�لفة من األداء  قل 

 واألدوات وغ��ها. 

 أن تطبيق وسيلة اإلدارة الرقمية أيضا يتم�� بتجنبھ للتعقيدات اإلدار�ة واملشا�ل اإلجرائية    إلجراءات: تبسيط ا

 وتن�ع ظاهرة الزحام �� اإلدارات والطواب�� بما ينتج عنھ راحة للمواطن وخدمات مر�حة ومقبولة.

  وقراطية ب�ل صورها، مما يجعل �ل  �عت�� وسيلة مل�افحة الب��  لك��ونيةدارة اإلتجسيد الشفافية أن األخذ باإل

 األعمال اإلدار�ة املقدمة للمواطن وا�حة �عيدة عن اللبس والغموض والعاطفة. 

 لك��ونية: أهمية اإلدارة اإل ب.

لك��ونية مع جميع املستجدات ا�حاصلة �� مجال التكنولوجيا،  تت�ح لنا هذه الصورة من خالل تفاعل اإلدارة اإل 

 ). 2011محمد ا�حسن،   (حس�ن استغاللها ومواكب��ا للتقنيات ا�حديثة �� جميع أ�شط��ا.ومن خالل  
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وتطبيقا��ا  التكنولوجيا  مجال   �� العالم  عرفھ  أي  التفاوت  الثورة    ،رغم  هذه  �ستعمل  دولة  �ل  أن  حيث 

ك��ونية ع�� مستوى  ليق اإلدارة اإلع�� أساس إم�انيا��ا املالية والتقنية و�التا�� ينتج التفاوت �� فوائد تطب،  التكنولوجية

 يمكن توضيح أهم فوائد اإلدارة االلك��ونية: الدول، وعليھمؤسسات هذه 

  .تقر�ب ا�ح�ومة من املواطن 

   .الدقة واملوضوعية �� جميع األعمال ال�ي تقوم ��ا اإلدارة العامة 

 .سرعة تنفيذ وانجاز األ�شطة اإلدار�ة 

  �� جميع املعامالت.اختصار الزمان وامل�ان 

 .سهيل ا�حفظ وتوثيق املعلومات ع�� مستوى املؤسسات� 

   تحس�ن األداء بالنسبة لصناع القرار واملستخدم�ن من خالل املعلومات والبيانات املتواجدة ع�� مستوى الشبكة

 وا�حصول عل��ا بأقل مجهود. 

 .تبادل معلومات وعقد اجتماعات ما ب�ن اإلدارات 

 ات واألوامر اإلدار�ة للمستخدم�نسهولة وسرعة التبليغ . 

 لك��ونية:طبيعة اإلدارة اإل .3.2

لها    الداعية  األسباب  وكذا  إل��ا  الوصول  ومراحل  االلك��ونية  اإلدارة  وظائف  توضيح  املبحث  هذا   �� سنحاول 

 ومتطلبا��ا. 

 لك��ونيةاإلدارة اإل . وظائف1.3.2

 تجهت إل��ا جل الدراسات فيما ي��: الك��ونية ال�ي وتتمثل وظائف اإلدارة اإل 

هو أول خطوة تقوم ��ا املنظمة حيث يب�ي ع�� معطيات ودراسات املا��ي وا�حاضر واملستقبل    لك��و�ي:التخطيط اإل  .أ

املنشودة،   الغاية  إ��  للوصول  املناسب�ن  التفاصيل وتحديد االتجاه والطر�ق  العر�ضة وكذا  ا�خطوات  من خالل تحديد 

النظرة   االلك��و�ي �عتمد ع��   ع�� مقرر   باالعتماد  اإلس��اتيجية والتخطيط 
ُ
وأ التكنولوجية من نظم  الثورة  طر جديد  ات 

حيث يتفاعل �ل من اإلدارة    ،لك��ونية يتم �ش�ل أفقيللمعرفة كنظم دعم القرارات اإلدار�ة، فالتخطيط �� اإلدارة اإل

يتم  للك��ونية  واملوظف�ن �� رسم سياسة التخطيط وكالهما ي�ون لھ تأث�� �� التخطيط ع�� عكس التخطيط �� اإلدارة اإل

 �ش�ل عمودي بمع�ى أن املستخدم�ن ينحصر دورهم �� تطبيق أوامر اإلدارة العليا منجزة التخطيط .  

التخصص    التنظيم:  .ب املنظمة، و��ون التقسيم ع�� أساس  حسب  هو تقسيم األعمال اإلدار�ة �ش�ل يحقق أهداف 

 ).305، د.ت، ص. ري الرفاعيسحر قدو( اإلدارات واألفراد مما �عطي للمؤسسة �خصي��ا وم����ا اإلدار�ة.

لك��و�ي هو أك�� مرونة �ونھ يأخذ بالتنظيم الشب�ي الذي يتما��ى وطبيعة األسلوب اإلداري، ويشمل  والتنظيم اإل 

 التنظيم العناصر اآلتية: 

   ت�ليف �ل �خص �� املنظمة بمهمة معينة.  العمل: وهوتقسيم 

 �� املسؤوليات والسلطات املالئمة للقيام بالواجبات خالل تنسيق ا�جهودات  تحديد    تحديد املسؤوليات: تتمثل

 ا�جماعية داخل املنظمة. 
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   املركز القانو�ي للمسؤول�ن واملواطن�ن داخل املنظمة، وكذلك    االعتبارتنمية الهيئات اإلدار�ة: هنا يتم األخذ �ع�ن

 �ن وغ��ها. ما يتطلبھ املسؤول أو املستخدم من ت�و�ن وترقية وتدر�ب و�عي

��ا تنفيذ  أهو إجراء عمودي من الرئيس للمرؤوس وهو تلك األوامر والتعليمات ال�ي تصدر من الرؤساء من ش  :ج. التوجيھ 

املهام واألعمال املتعلقة باملنظمة، والبد أن ي�ون التوجيھ أسلوب بلغة وا�حة وسليمة عند توجيھ املرؤوس�ن، وكذا إتباع  

 . )203 ، ص.2007محمود ا�خالدي،  (محمد  ..الدفع ��م لنشاط أك�� فاعلية وأداءرفع املعنو�ات وتحف��هم و 

 ولتوفر هذا الشرط البد من وجود ثالثة عناصر مهمة ��:  :د. القيادة اإللك��ونية 

 هذه القيادة ت�ون التكنولوجيا �� �� جميع األ�شطة مما �عطي سهولة ومرونة  القيادة التكنولوجية الصلبة �� :

 شمل وأصوب. أ �� تأدية املهام وصنع القرارات ع�� نحو 

 :هذه ا�حالة ي�ون استخدام العنصر البشري �� عمليات و�شاطات اإلدارة وذلك   القيادة البشر�ة الناعمة ��

 لسبب�ن هما:

 مما ينتج عنھ إدارة جيدة ال    ،وجيا البد من االستعانة بخ��اء ومختص�ن ذوي كفاءة عاليةلتحقيق تقدم �� التكنول

هرمية  ال  أفقية  استشار�ة  إدارة  و�نما  واملعلومات  االتصاالت  وهرمية  واألوامر  التعليمات  �سلسل  وفق    ، تفاعلية  �عمل 

 شبكية واتصاالت ل�ل االتجاهات. 

 يج البلد   �� الواسع  ا�جغرا��  البعد  بواسطة  إن  �عد  عن  مهامهم  و�ؤدون  يتفاعلون  العمال  من  الكث��  عل 

 ا�حواسيب. 

 ) .390 .ص، 2003حجازي عبد الفتاح بيومي،(�� هذه ا�حالة �عتمد القائد ع�� نفسھ �� �سي��.  :الذاتيةالقيادة 
   املنظمة �� جميع أعمالها وأ�شط��ا حيث أن هذا النوع من القيادة يرتكز ع�� القرار الفردي �ونھ يتمتع بقدرة

يتصف القائد �� هذه ا�حالة    للمنظمة، كمانجاز املهام والرغبة �� العمل، والوالء ال�امل  إالقائد ع�� التحف�� والقدرة ��  

 و�يجاد ا�حلول وا�خ��ة واملهرة واإلبداع وكذا التكييف مع البيئة املتغ��ة.  بالرغبة �� املبادرة من اجل حل املشكالت 

 لك��ونية: الرقابة اإل.5

مما �عط��ا دفعة قو�ة  ،  لك��ونية �عتمد ع�� وسائل الك��ونية وأنظمة و�رامج وكذا شبكة معلوماتإن الرقابة اإل 

 ومزايا يمكن تحديدها �� النقاط اآلتية:

  ّقابة التقليدية ال�ي ت�ون دور�ة و�عدية.لك��ونية عملية دائمة ع�� عكس الرّ قابة اإلالر 

  ّقابة.�اليف واألعباء املطلو�ة �� الرّ تقليل ا�جهد والت 

  ّقابة.قابة فرصة املشاركة �جميع املستو�ات �� عملية الرّ �عطي هذه الر 

 لك��ونية  التحول إ�� اإلدارة اإل . أسباب4.2

ا�ح�ومي وكذا مسايرة    إّن   العمل  املعلومات وتوظيفها لتحس�ن فاعلية  �� مجال تكنولوجيا  التغ��ات ا�حاصلة 

��ذه ا�خدمات وتطبيقها، كما أن ا�ح�ومات تتأثر بمحيطها مع الدول    االستفادةإذ ال مفر ل�ح�ومات من    ،التغ��ات العاملية

 األخرى �� جميع ا�جوانب. 
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 :  ت ال�ي أج��ت ا�حكومات إ�� التحول لإلدارة اإللك��ونية األسباب والتطورا .1.4.2

  ��مما يجعل املؤسسة تواكب التحوالت الطارئة �� مجال التكنولوجيا ومسايرة جميع    :�سارع التقدم التكنولو

 املستجدات ا�حاصلة �� جميع الدول لتسهيل أعمال اإلدارة. 

  حيث أصبح العديد من أسهل ترتقي  ،  هو من ب�ن األسباب  وأيضا  :ملة نحو تقو�ة الروابط اإل�سانيةتوجهات العو

 شهادة ا�جودة العاملية �خدما��ا وكذا إرضاء املواطن واملستفيدين من املرفق.  املستو�ات العاملية ل�حصول ع�� 

   ومثال ع�� ذلك منظمة التجارة العاملية، وكذا    مطلو�ة:التحوالت الديمقراطية وما رافقها من إصالحات إدار�ة

 تلبية مطالب جمعيات حقوق اإل�سان ا�حلية والعاملية. 

 ا�حكوما ع��  الشع�ي  الضغط  ايد  ��    تتز وأسهل  وأسرع  أفضل  خدمات  ع��  ل�حصول  املواطن�ن  وتطلعات 

 الوصول إ�� املعلومات.  

 من خالل قاعدة معلومات صلبة ونظام عمل متطور وحديث. النوع:املوظف�ن ا�حكومي�ن للدعم  حاجة 

 143، ص2007ا�خالدي، محمود   محمد( .وجود ضغوط شعبية ع�� القيادة السياسية (. 

 تؤكد أهمية الرقمنة . دراسات4.2

 االقتصاد: الرقمنة �ساعد ع�� نمو 
ُ
عد العروض الرقمية مثل إجراء املعامالت البنكية ع�� اإلن��نت صارت مهمة  �

العروض الرقمية مثل إجراء املعامالت البنكية ع�� اإلن��نت أصبحت مهمة، إال أن الوالء تجاه بنكك التقليدي قد ي��ار  

 ت املالية، حسبما أكدت دراسة حديثة.عندما يتعلق األمر بالرقمنة، وهو ما يز�د من حدة املنافسة ب�ن الكث�� من املؤسسا

% من األملان غ��وا حسابات  34تحاد األملا�ي لتكنولوجيا املعلومات "بيت�وم"، فإن  و�حسب الدراسة ال�ي أجراها اإل 

إ��   األقل قبل عام، وارتفعت �سب��م حاليا  لبنوك أخرى مرة واحدة ع��  العروض  41ودائعهم  أن  الدراسة  %، وأظهرت 

 % من67إجراء املعامالت البنكية ع�� اإلن��نت أو استخدام التطبيقات البنكية صارت مهمة اليوم بالنسبة لـ الرقمية مثل 

 ).4، ص.فاطمة موساوي،( %. 57العمالء عند اختيار بنكهم و�انت تبلغ النسبة قبل عام 

 ستحداث وظائفتؤدي إل  أ. الرقمنة

 
ً
أيضا الرقمنة  كشفت دراسة حديثة  ا�جال�ن االجتما�� والسيا��ي    اقتصادية ليست    أن منافع  فقط، بل �شمل 

 ع�� صعيد الرقمنة �سبة  
ً
، حيث تؤدي الرقمنة إ�� نمو اقتصادي تراك�ي، حيث تحقق البلدان األك�� تقدما

ً
��   20أيضا

للرقمنة وقع مثبت ع�� ا�حد من  املئة من املنافع االقتصادية أك�� من البلدان ال�ي �� �� املرحلة األولية للرقمنة، كذلك  

البطالة وتحس�ن نوعية ا�حياة ودعم وصول املواطن�ن إ�� ا�خدمات العامة، كما �سمح الرقمنة ل�ح�ومات بالعمل بمقدار  

 أك�� من الشفافية والكفاءة. 

 الرقمنة تقلل الفساد  ب.

�� عام    
ً
األك�� فسادا الدول  الشفافية تقر�رها عن  ب2015كما كشفت منظمة  ا�ح�ومية  ،  أجهز��ا  حسب فساد 

 ملستوى الفساد �� 
ً
 كب��ا

ً
وانتشار الرشوة و�ساءة استخدام الوظيفة ا�ح�ومية ��ا؛ حيث رصدت املنظمة �� تقر�رها تناميا

 الدول النامية. 
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"الرقمنة" �عت�� حل جيد ومخرج مهم للتعامل مع مش�لة الفساد    واالتصاالتورأت الدراسة أن تقنيات املعلومات  

الفرد  ا� ب�ن  املباشر  االحت�اك  تقليل  أن  املعنية  والبحوث  الدراسات  ضوء  و��  ا�خ��اء  أيقن  فقد  العالم،  بدول  ح�ومي 

والسلطة الرسمية ممثلة �� أجهز��ا اإلدار�ة، يخفّض �ش�ل م�حوظ من الوقت املستغرق �� أداء املهام وا�خدمات املقدمة  

أو عموالت أو غ�� ذلك"، كما تق��ي �ش�ل كب�� ع�� دورة الروت�ن    رشاوي "للفرد، و�قلّص من املدفوعات غ�� القانونية  

 .)15ص.، 2006ب�جيج شهيناز، (.. والب��وقراطية اإلجرائية اإلدار�ة

وعمل بار كود    م قانونيھ املبا�ي يتطبيق.. قانون التصا�ح اال�شائي.. تصميم نموذج تقي الفصل الثا�ي:  

 �شائيھ للمب�ي.يحمل املعلومات اإل

  ىن هناك عالقة ب�ن املتغ�� التا�ع واملتغ�� املستقل (الرقمنة ومخالفات البناء) وتحليل النتائج ومدأ حصائي يثبت إتحليل 

 . )76 .ص، 2017تر�� يو�س (  )رخث�� وتأثر �ل م��ما باآل أت

اإلدارة اإللك��ونية ومخاطر هذا التطبيق جاءت فكرة البحث �� املوضوع  و�� إطار التحدي ب�ن ضرورة تطبيق أسس  

ما �  ومواكبتھ للتطورات ا�حاصلة،   يالذي ت��ز أهميتھ ليس فقط �� االرتقاء بالعمل ا�ح�وم
ّ
� تحقيق رغبات وحاجات  و�ن

ونحاول من خالل هذا    مخاطرة.عند تطبيق مخالفات عن �عد، وتقديم ا�خدمات ا�ح�ومية أك�� سرعة وأقل  املواطن�ن  

 لألهداف التالية: املوضوع الوصول 

 .التعرف ع�� أحدث ما أفرزه تأث�� تطبيق أسس اإلدارة اإللك��ونية من ا�خدمات ا�ح�ومية اإللك��ونية 

 .تحديد واقع استخدام التقنيات ا�حديثة �� مجال تقديم ا�خدمات ا�ح�ومية 

  مجال تقديم ا�خدمات بصورة خاصةة اإللك��ونية �الدوافع الرئيسة ال�ي فرضت تطبيق أسس اإلدار � . 

  .ا�خاطر ال�ي �ع��ض تطبيق أسس اإلدارة اإللك��ونية وكيفية تجاوز هذه ا�خاطر أو التقليل من حّد��ا 

 وع�� هذا األساس فإن التساؤل ا�جوهري الذي نحاول اإلجابة عليھ يمكن صياغتھ �� الش�ل التا��:

ال�ي   التحديات   �� املؤسساتما  ا�خدمات    تواجهها  تقديم  مجال   �� اإللك��ونية  اإلدارة  أسس  تطبيق  عند 

 . )16.، ص2007زر�ط،  ؟ (فتيحةالتطو�رمخاطر  التغي�� و ظل ضرورة   �حكومية �� ا

 لك��ونيةاإلدارة اإل  . متطلبات1.2

وسواء �ان ذلك �� القطاع    ،أداء األعمال املو�لة إل��الك��ونية �� حاجة إ�� مقومات تمك��ا من  ا�ح�ومة اإل  إّن  

 ندرج هذه املقومات �التا��:  ا�خاص، وسوفالعام أو �� القطاع 

 املتطلبات البشر�ة املؤهلة:  .أ

لرفع   ا�جال،  هذا   �� العمل  ع��  وتدر���ا  البشر�ة  اإلطارات  تأهيل  بنجاح  االلك��ونية  اإلدارة  تطبيق  يتطلب 

مؤهال��م وخ��ا��م العلمية �� مجال تقنية املعلومات، ذلك أن ثورة املعلومات واالتصاالت والتوسع استخدام ا�حاسب  

ال ي�ون ملما �علوم ا�حاسب اآل�� فقط، بل البد أن  أدارة ا�خاصة اآل�� فرض ع�� املوظف العام وكذا املوظف �� نطاق اإل 

 :  ي�ي�ون متخصصا حيث ي�ون التخصص �اآل

  .هناك فئة �شغل ا�حاسب اآل�� و�نحصر دورهم �� إدخال البيانات واستخراجها 

  هناك فئة م��مج�ن يختصون بوضع ال��امج املعلوماتية ال�ي �س�� �شاط ا�حاسب 
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 ك��ونية. ل ل ا�ح�ومة اإلاآل�� �� مجال عم 

   الشب�ات ��ذه  ا�خاصة  األعطال  و�صالح  اآل��  ا�حاسب  شبكة  بصيانة  مختص�ن  الشب�ات  موظفي  فئة  هناك 

 . )205 .ص ،2007محمد محمود ا�خالدي، ( لك��ونية.اإل

 املتطلبات التقنية   .ب

 حيث  ،  ا�حاسب اآل�� والشب�اتلك��ونية بدون  أسد ا�حاسبات اآللية: حيث ال يمكن تصور نظام ا�ح�ومة اإل

 ي�ون متوفر لدى طرف العالقة املواطن واإلدارة. 

 شب�ات ا�حاسب اآل�� امل��ابطةInternet:   و�� من ا�حاسبات الصغ��ة أو الكب��ة تتصل فيما بي��ا بحيث يتاح ل�ل

ع�� الشبكة االستفادة من املوارد و�يانات ومعلومات، ال�ي تنتجها هذه الشبكة، وغالبا ما تحوي الشبكة ع��    nodeواحدة.  

ا�خادم   رئيس يطلق عليھ  التطبيقات وال��مجيات ا�ختلفة ألي    serverجهاز حاسب  إتاحة   �� وتتمثل مهمتھ األساسية 

 ) .59 .ص،  2008مطر عصام عبد الفتاح، ( work stationحاسبات أخرى �� الشبكة يطلق عل��ا محطات عمل 

 .softwareومجموعة برمجيات  hardwareوتت�ون شبكة ا�حاسب اآل�� من م�ونات مادية 

   الشبكة ا�خارجية: و�س�ى شبكة االن��نتextranet    و�� شب�ات مقصورة ع�� مؤسسة معينة، ولك��ا �ستخدم

ت، ف�ي تر�ط ب�ن مجموعة من املنظمات ال�ي تجمعها أعمال مش��كة،  نفس األسلوب عمل االن��نت وغ�� متصلة باألن��ن

شبكة    �� امل�جل�ن  لغ��  يمكن  ال  أي  العكس  منع  مع  االن��نت  شبكة  إ��  الدخول  خدمة  االكس��نت  شبكة  تقدم  كما 

 . االكس��نت الدخول إل��ا عن طر�ق االن��نت

 العاملية شبكة    Internet  :الشبكة  عل��ا  امل��ابطة  و�طلق  ا�حاسبات  من  كب��  عدد  من  تت�ون  حيث  الشب�ات 

 واملتناثرة �� أنحاء العالم و�حكم ترابط تلك األجهزة وتحاد��ا بمجموعة بروتو�والت. 

 قاعدة بيانات ومعلومات . متطلبج

لتكن  �� مجموعة من امللفات ال�ي تر�ط �عضها �عالقة ما، مثل قاعة بيانات ا�خاصة بدائرة ح�ومية معينة و  

دادات املياه  ع   دائرة املياه والكهر�اء حيث �شمل بيانات العمالء من حيث األسماء ومحال إقام��م وأرقام وت�خم، وأرقام

عميل ب�ل  ا�خاصة  ا�حاسبية  وكذلك  البيانات    ،والكهر�اء  معا�جة  نظام  �س�ى  بنظام  البيانات  قاعة   dataو�عمل 

processing system 46ص ،2008رفاع شر�فة، (ر األساسية اآلتية: وهو بدوره يتضمن العناص. ( 

  مدخالت النظامsystem input. 

   عمليات النظامsystem operation. 

  محر�ات النظامsystem output. 

  دائرة الرقابةcontrol circuit.  

 السيا��ي  د. املتطلب 

اإلدار�ة و�دخال التغ��ات ا�جوهر�ة  و�قصد بذلك وجود إرادة سياسية من طرف القيادة السياسية لعم الهيا�ل   

 ع�� أساليب العمل �� اإلدارة. 
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 املتطلبات التشريعية والقانونية: -ه

 وتضم املتطلبات القانونية ما ي��:

  .شريعات تنظم �شر املعلومات وا�حافظة ع�� األسرار� 

 لك��ونية. �شريعات خاصة تحدد رسوم استخدام املواقع اإل 

  لك��و�ي.بتجر�م ان��اك سر التوقيع اإل�شريعات خاصة 

 اإلدار�ة  و. املتطلبات

 وهو إحداث �غي��ات جوهر�ة داخل اإلدارة ا�ح�ومية بقصد التكيف مع العصر وذلك من خالل: 

  .تصميم الهيا�ل التنظيمية لوحات اإلدارة العامة 

 .إعادة توزيع املهام ب�ن �ل اإلدارات 

 ر�ة. دراسة و�سهيل س�� اإلجراءات اإلدا 

   إعادة تأهيل وتدر�ب القيادات اإلدار�ة ال�ي �عول عل��ا ا�ح�ومة إلحداث التغي�� النو�� �� ا�خدمات ال�ي تقدم

 للمواطن�ن. 

هناك عالقة ب�ن املتغ�� التا�ع    ّن أ حصائي يثبت  إومن املعلومات املستخرجة من تطبيق النظام السابق وعمل تحليل  

 خر. ث�� وتأثر �ل م��ما باآل أات البناء) وتحليل النتائج ومدي تواملتغ�� املستقل (الرقمنة ومخالف

الدولة وم�افحة    اقتصادر الكب�� �� تنمية  ثدارة االلك��ونية لھ األن التحول الرق�ي واإل أن نثبت  أيمكن لنا    ومن هنا 

 ). 98، ص.2016فؤاد،  (عثما�ي الفساد وتوثيق عالقة املواطن مع ا�ح�ومة.

 
ً
جل دراسة املش�لة و تحلیل أ�عادها، أسبا��ا، نتائجها ولإلجابة ع�� اإلش�الية املطروحة تمت الدراسة  أومن    وختاما

املفاهیم    باالعتماد مختلف  لسرد  املناسب  التحلی��  الوصفي  املن�ج  تم  ع��  الذي  املوضوع،  حول  تدور  ال�ي  وا�حقائق 

اإللك��ونية، اإلدارة  تطبيق  األول  املبحث  يتناول  ملبحث�ن  اإلدارة    تقسيمھ  أسس  تطبيق  ب�ن  العالقة  تحديد  يتم  أين 

التطبيق،  لهذا  التحّول  ضرورة  توضيح  ا�ح�ومية وكذا  ال�ي    اإللك��ونية وا�خدمات  ا�خاطر  الثا�ي فيتضمن  املبحث  أما 

جھ عملية تطبيق أسس اإلدارة اإللك��ونية �� مجال ا�خدمات ا�ح�ومية وكيفية التغلب ع�� هذه ا�خاطر . للوصول  توا

 املق��حة.من خالل هذا املوضوع إ�� جملة من النتائج والتوصيات  

 خاتمة: 

املعلومات وا�خدمات للتغلب ترتبط اإلدارة العمومية بمفهوم عام باستخدام التكنولوجيات ا�حديثة لتحر�ر حركة  

ع�� القيود والعوائق املادية املوجودة �� األوراق واألنظمة التقليدية، فاإلدارة اإللك��ونية وسيلة تأثرت ��ا جميع اإلدارات  

��ا تقوم  كما أ��ا تقوم بإدارة ومتا�عة اإلدارات ا�ختلفة للمؤسسة و�أ   ، وتتم�� اإلدارة اإللك��ونية بأ��ا بال ورق،  واملنظمات

بإدارة ومتا�عة اإلدارات ا�ختلفة للمؤسسة و�أ��ا جهة مركز�ة، و�� ��دف إ�� �سهيل اإلجراءات للمواطن�ن واملتعامل�ن مع  

 دارة اإلن تطبيق اإل أو ، املرفق أو املنظمة
ً
   لك��ونية يلعب دورا

ً
ال�ي تتمثل ��  طراف ال�ي لها عالقة ��ا، و �� حياة جميع األ  مهما

 رجال األ   املواطن�ن و
ً
(شر�في نادية،    الت�لفةا من ر�ح للوقت وا�جهد و للمزايا ال�ي تقدمه  عمال، وكذا ا�ح�ومة بحد ذا��ا نظرا

ص.2008 اإل   اتجاهمع  و ،  )44،  نظام  لتب�ي  الدول  اإلمعظم  ال�ي  دارة   أ لك��ونية 
ً
مطلبا  ضرور�  �حت 

ً
بجودة    لالرتقاء  ا
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و  ا�ح�ومية،  ا�حيا�خدمات  العامة  �سهيل  و اة  الضرور�ة  إ�تقر���م  للمواطن�ن  ا�حاجة  ظهرت  ا�ح�ومية،  املنظمات   إ��� 

لك��ونية حل املشا�ل  دارة اإلرساء اإل إدراكها عند عملية  إهم املتطلبات ال�ي يجب أدراسة سبل التطبيق العم�� لها، فمن  

 .لك��و�يا�جانب اإلإ��   االنتقالاملوجودة �� الواقع قبل  

 الدراسة: نتائج  

  اإلدارة اإللك��ونية جاءت نتيجة لتطورات متعددة �ان لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا�حظ األوفر م��ا   إّن  

 و�� تؤدي نفس مهام اإلدارة التقليدية لكن من خالل نمط إلك��و�ي ُموحد.

  اإل التعقيدات  التقليل من  تتمحور حول  ا�حديثة، حيث  التقنيات  هذه  تطبيق  من خالل  األهداف  عدد 
ُ
  دار�ة �

 وتدعيم الشفافية والسرعة والدقة �� املعامالت.

   إن تطبيق هذه التقنيات ا�حديثة �ستلزم توف�� البنية التحتية األساسية لقيامها، واملتمثلة �� جملة من املتطلبات

خاصة ��ذا  الضرور�ة كتوف�� شبكة االتصاالت وا�حواسيب اآللية وتوسيع انتشار اإلن��نت وجود��ا وسن قوان�ن وأنظمة  

 ا�جال و�عداد العنصر البشري املؤهل وغ��ه.

   أعمال محدودية  هناك  األساسية  البنية  توف��  عدم  إ��  باإلضافة  تحقيقھ  تحول دون  ال�ي  املعوقات  أهم  ومن 

��و�ي التوعية والتحسيس بأهمية هذا املشروع وتفعيل إدارة املعرفة وعدم تقديم الدعم الالزم املتعلق بأسعار العتاد اإللك

 وأجهزة   االتصاالت وغ��ه.

  ن العقبات تحول  و�خصوص مشروع ا�ح�ومة اإللك��ونية تجاوز ثالثة سنوات عن إطالقھ فإنھ �عت�� فيھ جملة م

أهمها تحقيقھ  لهذا    ،دون  املنظمة  القوان�ن  وسن  اإلن��نت  انتشار  لالتصاالت ومحدودية  التحتية  البنية  استكمال  عدم 

 ا�جال  

  ة العامة بالتطور ا�حاصل �� تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أفرز ما �س�ى “با�ح�ومة اإللك��ونية”،  ارتباط اإلدار

العمومية.  وال�ي �� ضرورة م�حة ع�� �ل ا�ح�ومات ملسايرة التقدم ا�حاصل �� ميدان اإلدارة، وتحس�ن مستوى ا�خدمة  

 ). 345، ص.2008، عصام عبد الفتاح (مطر

 ،أطلقتمبادر��ا ل�ح�ومة اإللك��ونية، وال�ي تضمنت مجموعة من األهداف ومجموعة من   ملسايرة التطور العاملي

اآلليات لتنفيذها، وعدم تجسيد مشروع ا�ح�ومة �� اآلجال ا�حددة لھ هو راجع إ�� عدم التحكم �� آليات التنفيذ، مما  

 أدى إ�� فشل السياسة العامة �� هذا ا�جال. 

  �ك��ى من أجل توف 
ً
ال��امج الك��ى مثل،    استكمال � البنية التحتية ل�ح�ومة اإللك��ونية، لكن عدم  تبذل جهودا

�عميم التدفق السريع وتوف�� ا�حماية القانونية واإلطار القانو�ي التنظي�ي، وتوف�� اإلطارات املدر�ة لتنفيذ املشروع، �لها  

 لھ.  ا�حددة �� اآلجالة عوامل أدت إ�� عدم نجاح مخطط ا�ح�ومة االلك��وني

  املالية ملؤسسة ال��يد  تقدم العديد من املؤسسات العمومية �عض ا�خدمات اإللك��ونية للمواطن�ن، �ا�خدمات

خدمات قطاع العدالة اإللك��ونية كخدمة �حيفة السوابق العدلية، وخدمة بطاقة الشفاء، وخدمات قطاع  والبنوك و 

 . ، وقطاع األعمال يطمحان إ�� خدمات أك��وغ��هاالتعليم 

 - لك��ونيةاإلتملك إم�انات �شر�ة ومادية، وحسن استغاللها ست�ون لھ اآلثار االيجابية ع�� مشروع ا�ح�ومة . 
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  استكما أمية  تأخر  وانتشار  واالتصال  اإلعالم  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  أدىل  الفجوة    ا�حاسوب،  ا�ساع  إ�� 

 نا.لك��ونية �� بالداإلالرقمية وال�ي �عد من تحديات ا�ح�ومة 

 توصيات الدراسة 

   املعلومات تكنولوجيا   �� الفعال  االستثمار  الالزمة  واالتصاالت ضرورة  التحتية  البنية  وتوف��  ح�ومة  ،  لبناء 

ن��نت، وتوف�� القوان�ن واألنظمة الراعية لهذه التكنولوجيا وتنمية وتأهيل  لك��ونية قو�ة األر�ان والذي يتطلب انتشار اإل اإل

 ك��و�ي املتم��. لستخدامات الرقمية ضمن الفضاء اإلالعنصر البشري للتكفل بمجمل القضايا التقنية املتولدة عن اال 

   التسهيالت الضرور�ة لهم العمل ع�� تحسيس وتوعية املواطن�ن بمزايا هذه التقنيات ا�حديثة وتقديم  ضرورة 

 العتاد الالزم.  اقتناءبخصوص ت�اليف 

  ��واالنخراطمن هذه التقنيات    االستفادةإن مجاالت األعمال ا�ختلفة اليوم �� �� حاجة ماسة أك�� من غ��ها إ  

 .ضل ما يوفره لها من سهولة وسرعة �� إجراء التعامالت ا�حلية والدولية و�أقل جهد وت�اليفالرق�ي بف االقتصاد�� 

 املرتقب للمعوقات  حلول  إيجاد  إ��  املسارعة  للشرا�ات    ةضرورة  الواعدة  وتطلعا��ا  للتجارة  العاملية  منظمة   ��

 املتعددة.األورو�ية واإلقليمية  

 اإل لال ا�ح�ومة  قابل  غ��  مشروع  ع��  لك��ونية  يقوم  نظام  هو  إنما  العصر  مواكبة  �جرد  التقليد  أو  ستنساخ، 

اس��اتيجية وا�حة تتضمن األهداف ال�ي ترا�� خصوصية ا�جتمع واحتياجاتھ واإلم�انيات املتوفرة، وهذا لز�ادة فرص 

 نجاح املشروع. 

 ديات ال�ي تواجھ مشروع  تكثيف ا�جهود من اجل التغلب ع�� مش�ل األمية �� ا�جزائر باعتبارها من أك�� التح

 لك��ونية ا�ح�ومة اإل

   ،حل املشا�ل املرتبطة باألمن املعلوما�ي بالنسبة للمؤسسات العمومية عن طر�ق التعاون والتنسيق فيما بي��ا

واالستفادة من التجارب الدولية �� هذا ا�جال، وكذلك قضايا األمن املتعلقة باملواطن لكسب ثقتھ باعتباره عنصر مهم ��  

 جاح مخطط ا�ح�ومة االلك��ونية.ن

  لك��ونية، وتوف��  وتحس�ن نوعية ا�خدمة اإل االتصالن��نت ذات التدفق السريع لضمان جودة وسرعة �عميم اإل

 ن��نت السيما �� قطاع التعليم وال�حة. مجانية اإل 

   للمعلومات ا�حديثة  التكنولوجيات  بأهمية  التوعية  حمالت  من  واالتصالتكثيف  تقدمھ  وما  لألفراد ،  فوائد 

 واملؤسسات. 

  برامج    هتماماإل طر�ق  عن  االلك��ونية  ا�ح�ومة  برنامج  تنفيذ   �� �سهم  ال�ي  األداة  باعتباره  البشري  بالعنصر 

لك��ونية موجھ  أن مشروع ا�ح�ومة اإل  باعتبارالت�و�ن املكثفة والتدر�ب والتوعية للموظف�ن والقيادات اإلدار�ة، و�املواطن  

 ح هذا املشروع مرتبط بو�� املواطن بھ وتفاعلھ معھ.لھ باألساس، ونجا

 قائمة املراجع:  

  7العدد ،مجلة الباحث  ،عماللك��ونية ع�� مؤسسات األ ح�ومة اإلثر تطبيق ا�)، أ2009، (حمد بن عيشاوي أ .1

 1عددال" االن��نت �� ا�جزائر"، مجلة الباحث،  )،2002بخ�ي، (براهيم إ .2
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لك��ونية وترشيد اإلدارة العامة نموذج ا�جزائر، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة  ب�جي�ح شهيناز، اإلدارة اإل .3

 ، ا�جزائر ماس�� �� �� العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص إدارة وح�امة محلية، جامعة محمد بوضياف املسيلة

جامعة قاصدي    ، ماس��  مذكرة  ، العموميةلك��ونية �� تحس�ن االداء ا�خدمة  دارة اإلدور اإل )،  2017، (تر�� يو�س .4

 ، ا�جزائر مر�اح ورقلة

تحس�ن ا�خدمة العمومية �� ا�جزائر، مذكرة ماس��، السياسية، تخصص قانون إداري،  )،  2016(حمر�ط سهام،   .5

 ، ا�جزائر  جامعة محمد بوضياف املسيلة

بيومي، .6 الفتاح  عبد  اإل  )،2003(  حجازي  ا�ح�ومة  �حماية  القانو�ي  شرك النظام  للطباعة، لك��ونية،  جالل  ة 

   القاهرة

“اإلدارة االلك��ونية ب�ن النظر�ة والتطبيق”، بحث مقدم للمؤتمر  )،  2009،  16- 13(  ا�حسن حس�ن بن محمد،  .7

 متم�� �� القطاع ا�ح�ومي، الر�اضالدو�� للتنمية اإلدار�ة نحو أداء  

لك��ونية: املفاهيم، ا�خصائص، املتطلبات"، مؤسسة الوراق للنشر  دارة اإل"اإل   )،2011(  حس�ن محمد ا�حسن، .8

 والتوزيع، عمان 

نحو إدماج مفهوم األداء �� ا�خدمة العمومية �� الدول النامية " نحو �سي�� عمومي جديد  ،  )2008(  رفاع شر�فة، .9

 6وفق نظر�ة اإلدارة العمومية ا�حديثة، مجلة الباحث، العدد 

قدوري   .10 اقتصاديات    د.ت.)،(الرفا��،  �حر  مجلة  اس��اتي��،  مدخل  تطبيقا��ا،  وسبل  االلك��ونية  ا�ح�ومة 

 . ، العراق7شمال إفر�قيا، العدد 

  ست��، الدولة واملؤسسات العمومية، ماج  رسال �سي�� املرفق العام والتحوالت ا�جديدة،  )،  2008(  ضر�في نادية، .11

 جامعة ا�جزائر  

زهرة .12 فطيمة  العز�ز  (عبد  ا�جزائر)،  2019،   �� املدنية  ل�حالة  اإللك��ونية  الرابط  اإلدارة  ع��  متاح   ،

msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10456-http://dspace.univ 
 القاهرة لك��ونية ب�ن النظر�ة والتطبيق، دار ا�جامعة ا�جديدة، ا�ح�ومة اإل)، 2008(عصام عبد الفتاح مطر،  .13

سيف   .14 بن  نوال ع��  البلوشية  العو��،  ع��  ا�حراص  ون��ان،  بنت  حارث  (بن   ،2020  ،(  �� الرق�ي  التحول  واقع 

 Journal of Information Studies & Technology (JIS&T, Sep 2020، متاح ع�� الرابط املؤسسات

سيف   .15 بن  نوال ع��  البلوشية  العو��،  ع��  ا�حراص  ون��ان،  بنت  حارث  (بن   ،2020  ،(  �� الرق�ي  التحول  واقع 

 Journal of Information Studies & Technology (JIS&T, Sep 2020ط ، متاح ع�� الرابؤسساتامل

(مر�م عثما�ي اإل )،  2019،  ب�ن ضرورة  ا�خدمات  مجال   �� اإللك��ونية  اإلدارة  النجاحتطبيق  ع��  نفتاح ومخاطر  متاح   ،

 msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/1-http://dspace.univالرابط 

مختاري  .16 ( ع��  واملأمول )،  2019،  الواقع  االلك��و�ي  العام  الرابط  املرفق  ع��  متاح   ،-http://dspace.univ

msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10539 
 والتوزيع، عمانلك��ونية واإلدارة املعاصرة، دار أسامة للنشر ا�ح�ومة اإل)، 2009(القدوة محمود،  .17

 عمان  للنشروالتوزيع،داراملس��ة  اإللك��ونية، اإلدارة)، 2008( محمد أحمد سم��، .18

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10456
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10539
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10539
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 عمان لك��ونية، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، التكنولوجيا اإل)، 2007(محمد محمود ا�خالدي،  .19

 القاهرة ، لك��ونية ب�ن النظر�ة والتطبيق، دار ا�جامعة ا�جديدةا�ح�ومة اإل)، 2008( الفتاح،مطر عصام عبد  .20

 ، عمان االلك��ونية واالس��اتيجيات والوظائف واملشكالت، دار اليازوري للنشراإلدارة  (د.ت.)،  نجم عبود نجم، .21

تمام   .22 ب�ن  )،  2019، (سمية  شو��، و��لول �عيش  ا�جزائر   �� اإللك��ونية  البلدية  التحول نحو نظام  اس��اتيجية 

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10456، محدودية اإلم�انيات وعقبة التحديات

للمواطن�ن .23 املقدمة  ا�خدمات   �� وأهمي��ا  الرقمنة   �� ما  اقتصادية..  ع��  مفاهيم  متاح    الرابط: ، 

https://www.youm7.com/story/2019/9/10 

  

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10456
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	5. ربط القارئ بالبيانات على المستوى الشخصي: تسهم صحافة البيانات في ربط الصلة بين التقرير الصحفي والفرد على سبيل المثال يقوم موقع البي بي سي BBC، وجريدة التايمز المالية Financial Times بعمل الميزانية بأسلوب تفاعلي  ،حيث يستطيع المرء معرفة تأثير الميزان...
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