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  :ا(لخص

�ظل ��ي �اليوم �ميادين��حقق��ع�م �اكتسحت�جميع �ال � �العالم عو$ة

الحياة�ثورة�هائلة،�من�نتاجها�)نفتاح�الواسع�ع-ى�تكنولوجيا��ع�م�و)تصال�

�ومفرزة� �الجغرافية�و�قليمية �للحدود �عابرا
ً
�جديدا

ً
�إع�ميا

ً
�جّسدت�واقعا ال �

�تأثKLات�تط �من �تنتجه �بما �الهويات�الوطنية �STدد �التحديات�ال � �من ال�لجملة

تأتي�هذه�الورقة�البحثية��ي�سياق�البحث�و . مناٍح�عديدة�أهمها�ا$نظومة�القيمية

عن�تداعيات��ع�م�الجديد�ومواقع�التواصل�)جتماbي�وما�أنتجته�من�تغKLات�

�ي�كث�KLمن�ا$فاهيم�والسلوكيات،�خاصة��ي�إطار�العو$ة�ومخلفاSTا،�وال ��تسdى�

�ونمو  �واحدا �قالبا �وخلق �انتاج �إhى�إhى �فSiا �التطرق �للشعوب�وسيتم �واحدا ذجا

��ع�مية،� �العو$ة �ظل ��ي �ا$واطنة �قيم �الفيس�بوك�ع-ى انعكاسات�استخدام

�تتناول� �وأSrا �خاصة �ا$تغKLات، �هذه �بLن �تربط �ال � �الع�قة �رموز �فك $حاولة

موضوع�ا$واطنة�وال ��تعد�إحدى�ا$صطلحات�ال ��طفت�ع-ى�الساحة��ع�مية�

�وا �سياسيا�بشكل �العربية �ا$نطقة �تشهدها �ال � �إطار�}وضاع ��ي �وبLن ضح

�با~ع�م�الجديد�ومواقع�التواصل�)جتماbي�.....واجتماعيا�واقتصاديا ،�وارتباطها

�والخصوصية� �والثقافية �الدينية �الحدود �كل �خطا�Sا �تخطى �وال � با�خص

 ��مجا �فتحت �جديدة �ثقافية �و �فكرية �قضايا �أوجد �مما للنقاش��)جتماعية

� ،KLوسنعتمد��ي�هذه�الورقة�البحثية�ع-ى�عدة�محاور�ابتداء�من�مدخل�والتنظ

�كا$واطنة� �الدراسة ��ي �الواردة �ا$فاهيم �بنية �تحليل �فيه �سيتم مفاهيم�

�الجديدكمقاربة� ��ع�م �إhى �ونعرج �)جتماbي، �التواصل �ومواقع و)ستخدام
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ع�Sمواقع�التواصل�)جتماbي��نظرية،�لتوضيح�ماهيته�وظهوره�وتطوره�الذي�أنتج

بكل�أنواعه،�وسيتم�ال�Kك��Lعلىالفيس�بوك�وخصائصه،�ومن�ثم�سنحاول�معرفة�

الع�قة�ا$وجودة�بLن�متغKLات�الدراسة�من�خ�ل�التطرق�إhى�الفيس�بوك�وقيم�

تجليات�الفيس�بوك�وانعكاساته�ع-ى�ا$ستخدمLن�وع-ى�ا$واطنة�بعد�أن�نوضح�

� �لنصل�إhى �بLن��ع�م�الجديد�ومستخدميه�ا$ا$جتمع �الجدلية �والع�قة واطنة

  .خاصةالفيسبوك�وقيم�ا$واطنة،وأخKLا�الخاتمة

  
 Over the years, mass media has achieved a huge 

revolution in the light of the new globalization in almost all the 

fields. The results of which have given a broad openness on 

information and communication technology, that embodied a 

new informational reality across geographical and territorial 

boundaries. This latter has given hand to a set of challenges 

threatening the national identities which influenced directly and 

importantly the value system 

The present study aims at seeking out the implications of both 

new media and social networking sites and their effects in 

changing many of the human concepts and behaviors, 

particularly in the context of globalization that seeks to produce 

and create a one mould and stereotype for people all over the 

world. Subsequently, it will address the impact of using 

Facebook as a social network site on the national values in the 

light of media and globalization. For deciphering the 

relationship between these different variables, as it obviously 

takes the topic of citizenship as a central term in mass media 

coverage, which gained an important economic, social and 

political impetus around the Arab world and its relation to new 

media and social networking sites in particular. Its speech has 

surpassed the religious, cultural and social limits giving a new 

horizon to intellectual and cultural issues which opened up a 

room for a fruitful debate and theorizing. Accordingly, the 

present study is briefly structured into several chapters; starting 

from an introductory conceptual analysis which gives a detailed 

account of the analysis of different key terms used in the study 

such as citizenship and social networking sites. Besides, it 

provides a general overview of new media as a theoretical 
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convergence in order to clarify what it is, its appearance and 

development that gives hand to the various social networking 

sites. Then, the researcher will try to find out the relationship 

that exists between the variables of the study through facebook 

and citizenship principles, clarifying in the same way the impact 

of this latter on its users and the society as a whole, reaching by 

the end to citizenship as a concept, and the dialectical 

relationship between new media and its users, facebook 

specifically. And it finally closes with a general conclusion that 

sums up the whole work. 

 

  ا(قدمة

�تكنولوجيا�   �مجال ��ي �متطورة �لتقنيات �نتيجة �الجديد ��ع�م ظهر

�ا$ �وتعزيز�قيم �ترسيخ �الكب��KLي �والدور �}همية �له �فكان �أو�)تصال، واطنة

ت�
ّ
STديدها،�حيث�تتجه�ا$ضامLن�الحديثة�$فهوم�ا$واطنة�إhى�مواطنة�رقمية�حل

�وهذا� �للوطن�}م، �الفاعل �و)نتماء �السيادة �تكرس�$فهوم �ال � �ا$واطنة محل

خاصة��ي�ظل�محورية��نسان�ا$عولم�وا$قولب�ضمن�قوالب�العا$ية�و)نفتاح�

وSTدف�. تقفز�ع-ى�الحدود�الخاصة�والضيقة�للدول ع-ى�التشاركية�والفاعلية�ال ��

الفيس�–الدراسة�إhى�إبراز�الدور�الفاعل��ي�استخدام�مواقع�التواصل�)جتماbي�

�لدى�الشباب�الجزائري�تحديدا-بوك �ا$واطنة �قيم �ع-ى فهل�تسهم�. وانعكاساته

�ا$واطنة �بناء �يؤدي �وهل �الصالحة؟ �التأسيس�للمواطنة ��ي �التحو�ت��ع�مية

  الصالحة�من�خ�ل�القيم��ع�مية�بالضرورة�إhى�بناء�دولة�قوية�بمواطنSiا؟

  

  .مدخل�مفاهيمي/ 1
تتطلب�الدراسات�العلمية��ي�ظاهرة�إhى�عرض�$ختلف�ا$فاهيم�ال ��  

�وذلك� �ومقارب�Sا، �توضيحها �ومحاولة �أو�ا$يداني، ��طار�النظري ��ي �إيرادها يتم

�ضبط �ويتم �البحث �متغKLات �ع-ى�لتتبLن �)ط�ع �يمكنه �و$ن ��أو �للباحث ها

الدراسة�ثانيا،�لذلك�كان�لزاما�علينا�عرض�بعض�هذه�ا$فاهيم�وتوضيحها�قدر�

  :ا$ستطاع�و�ي�ع-ى�النحو��تي

  .Bستخدام/ 1-1
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�لغة/ أ   �استخداما�:Bستخدام �استخدمه �استخدم �كلمة �من مأخوذا

�) استخدم�الرجل�غKLه( �بالكسر�أما �بالفتح�" غKLه"فالرجل�مستخدم فمستخدم

�خدمة،� �منه �طلب �أي �خادما �استعمله بمع¦¥

�الدين،�(واستخدما~نسانا§لةأوالسيارةاستعملهافيخدمةنفسه �نور عصام

�،1)102ص:م2005 �هو�l’usageو)ستخدام �أبسط�معانيه �الخاصة�:"�ي الطريقة

�تتدخل��ي�سي �وال � �التكنولوجية، اق�بالفرد�او�الجماعة��ي�ممارسة�الفعل�ع-ى

� �ما �تسلية(ممارسة �عمل، �اتصال، �الحمامي،�)"(اس�S�ك، الصادق

 .2)16ص:م2005

هو�مفهوما�يركز�كثKLا�ع-ى�}داء�التق¦��وما�يتضمنه�من�:اصطYحا/ ب  

إبحار�وتحكم�والقدرة�ع-ى�انتقاء�ا$حتوى�ومعالجته�وتخزينه،�فهو�نشاط�ذو�طابع�

�ا$ت �السلوكية �با$نظومة �مرتبطا �وثقا�ي �فا�ستخدام�اجتماbي �قبل، �من واجدة

�الفرد� �لشخصية �وا$ادي �النف¸·� �التكوين �عن �عابر�منفصل �فعل �مجرد ليس

ا$ستخدم،�إنما�هو�شكل�م�Sا�يتج-ى�أساسا��ي�التكرار�و)ستمرار�الذي�يحيله�إhى�

�للمستخدم �اليومية �الحياة �ممارسات �باºي �مع �متكاملة �عبدhي،�(عادات أحمد

استعمال�¾·�ء�طبيdي�أو�رمزي�لغايات�معينة،��،�كما�يع¦�3)4ص:م2002�،2003

�رمزي  �أو �مادي �لجهاز �ثقا�ي �ومع¦¥ �بعد �اعطاء �الوهاب�(بمع¦¥ عبد

 . 4)73ص:م2007بوخنوفة،

فا�ستخدام�إذن�نع¦��به��ي�هذه�الورقة�البحثية�كل�ممارسة�وسلوك�  

اتصاhي،�يربط�بLن�الفرد�ووسيلة�}ن�Kنيت،�يتم�من�خ�له�اشباع�حاجات�ودوافع�

�ممارساته� �يتباين�عن �وقد �ويتفاعل �يندمج �السلوك�قد �وهذا �ومختلفة، معينة

  .......اليومية��ي�إطار�إحداثياته�الثقافية�و)جتماعية�والدينية�و

  .مواقع�التواصل�Bجتما[ي/ 1-2

تعت�KÀمواقع�التواصل�)جتماbي�أحد�أوجه��ع�م�الجديد�أو�ما�يسم¥�  

منظومة�من�الشبكات�:" يد،�وقد�تم�تعريفها�بأSrا�حديثا��ع�م�)جتماbي�الجد

�لك�Kونية�ال ��تسمح�للمش�Kك�فSiا�بإنشاء�حساب�خاص�به،�ومن�ثم�ربطه�من�

خ�ل�نظام�اجتماbي�إلك�Kوني�مع�أعضاء�آخرين�لهم�نفس�)هتمامات�والهوايات�

�ا$واقع�ضمن�مواقع� �وتصنف�هذه �أو�الثانوية، �الجامعة �أصدقاء �مع أو�جمعه
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�للويب�ال �الثاني �بناء�)2.0ويب�(جيل �مفهوم �أتت�من ��Srا �وسميت�اجتماعية ،

�اهتمامات�...ا$جتمعات، �لدSÃم �أشخاص �ع-ى �ا$ستخدم �يتعرف �خ�لها ومن

�مبارك�خضر�فضل�هللا،.م"(مش�Kكة �5)6ص:م2010وائل �و�ي من�أشهر�ا$واقع�،

 (� �ذوي �اجتماع �فSiا �ويتم �خدمات، �من �تقدمه �$ا �استخداما هتمامات�وأكKÆها

�STم� �أخبارا �وينشرون �يدردشون �}فكار�وا$علومات، �تبادل �أجل �من ا$ش�Kكة

�علميا �أو �دينيا �أو �طائفيا �بكونه �يتسم �قد �الذي �مصطفى�(مجتمعاSTم عباس

  .6)100ص:ت.صادق،��د

� �)جتماbي �التواصل �مواقع KÀمنتجات�تعت� �أحدث �من �تقنيا �اف�Kاضيا عا$ا

خارج�حدود�الدولة�وسلط�Sا�وبشكل�غ�KLمنظم،��تكنولوجيا�)تصال،�تم�تشكله

�ع-ى� �تقوم �الحواجز، �لهاته �عابرة �بزمان�و��بمكان�لكوSrا عا$ية�حيث���تتقيد

�لنقل�ا$علومات،� �داخل�نظام�عالم� �متعددة �تربط�ع�KÀأجهزة �ديناميكية حركة

�من� �جديد �نمط �وخلق �}فكار�و�راء، �لتفعيل �جديدة �كأداة �تواجدها أثبتت

وهذه�ا$واقع�لها�دورا�هاما��ي�التشبيك�وا$ناصرة�والضغط�والتفاعل�كيات،السلو 

�أحسن� �ما �إذا �ا$جتمعية �ا$سؤولية �تحقيق �و�ي �غ�KLمنظمة والتأث�KLبقيادات

�وتوجSiها �عوض،(استغ�لها �7)4ص:م2011حسن �التواصل�، �شبكات وأهم

�فيس�بوك� �استخداما �توتFace book�KL)جتماbي ،Twitterماي�سبي�  Myس،

Spaceيف�بوون��،Life boonلينكد�إن��،Linked In.  

�لتكنولوجيا�   �حديثة �منتجات �عن �عبارة �)جتماbي �التواصل فمواقع

�التواصل� �$ستخدمSiا �تضمن �}ن�Kنيت �ع-ى �اجتماعية �مواقع �و�ي )تصال،

�}خبار� �وتبادل �الدردشة �خ�ل �من ،�·ÝاKاف�� �ع�KÀواقع �بي�Sم �فيما والتفاعل

�محاولة�صناعة�رؤية�احتجاجية�و}فكار�وإ ن�تعدت�التفاعلية�بي�Sم�لتصل�إhى

  .وتعبKLية�عن�}وضاع�القائمة�والسائدة�بأوطاSrم

  . الفيس�بوك/ 1-3

�)نتشار�   �سرعة �ناحية �من �الشبكات�)جتماعية �أك�KÀمواقع يعت�KÀمن

�نقطة� �الشركات، �كKÀيات �ضمه �وتتنافس�ع-ى �عالية �السوقية �قيمته والتوسع،

�$KÀمجLن�القو  �فSiا �أتاحتالشبكة �التطبيقات�ال � �الفيس�بوك��ي ��ي ة�}ساسية

�للموقع� �وإضاف�Sا �ا$ختلفة �تطبيقاSTم �بKÀمجة �العالم �أنحاء �مختلف من
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�·ßسا{)� �زودة، �2011مبارك ��ع�م�8)116ص:م2012، �قاموس ،ويعرف

�أسس�عام� �)جتماbي �بالتواصل �خاصا �موقعا �أنه �ع-ى �الفيس�بوك و)تصال

،�وقد�وضع��ي�البداية�لخدمة�Profilesم،�ويتيح�نشر�الصفحات�الخاصة�2004

�ليشمل� �اتسع �لكنه �وا$وظفLن �التدريس �وهيئة �الجامعة ط�ب

 MercelDanesi,Dictionary of mediaand )communications, 2009(}شخاص

p119من�الناس�خصوصا��KLوهو�شبكة�اجتماعية�استأثرت�بقبول�تجاوب�كب� ،

باب�بجميع�أنحاء�العالم،�و�ي���تتعدى�حدود�مدونة�شخصية��ي�بداية�من�الش

�فKÀاير� �الرابع ��ي �2004نشأSTا �ط�ب�جامعة �أحد �يد �ع-ى �"م " Harvardهارفارد

� �بالجامعة،�" MarSuckerbergمارك�زوكربKLج"يدbى لتحقيق�التواصل�مع�زم�ئه

�Sا�امتدت�بعد�حيث�كانت�عضوية�الشبكة�مقتصرة�ع-ى�طلبة�جامعة�هارفرد�ولك

� �وجامعة �بوسطن �مدينة ��ي �الكليات�}خرى �ليج"ذلك�لتشمل جامعة�"و�" إيفي

ثم�اتسعت�دائرة�الشبكة�لتشمل�أي�طالب�جامdي�ثم�طلبة�ا$دراس�" ستانفورد

�العالم،� �دول �كافة �إhى �}مريكية �ا$تحدة �الو�يات �حدود �تجاوزت �ثم الثانوية،

� �دف��Kورºي�Facebookفا�سم �بجامعة��يش�KLإhى �ومعلومات��فراد �صورا يحمل

�الشبكة �تسمية �جات �هنا �ومن �مجموعة �أو �ا$نصور،�(معينة محمد

  .10)6ص:م2010

�ا$ستخدم�   �فيه �تجاوز �اف�Kاضيا �بوكموقعا �الفيس �أن �القول نستطيع

�اخ��ال�عامل�الزمن� �يحاول�من�خ�لها أساليب�التخاطب�والتواصل�التقليدي،

�التعارف� �ع�KÀخاصية �أعطت�وا$كان �وال � �يتمS���Lما �ال � �والرسائل والدردشة

��ي� �خلل �إحداث �إhى �أدى �مما �و}فكار، ��راء �ومناقشة �لتبادل ومنحت�فرصة

  .البنية�)جتماعية�و�}نساق�الثقافية�وا$عاي�KL)جتماعية

  .القيم/ 1-4

ال ��تعرضت�يعت�KÀمفهوم�القيم�من�بLن�أك�KÆمفاهيم�العلوم�)جتماعية�  

�لللتفك �كب�KLمن�ا$فاهيم�}خرى،كا$عتقدات�يك�نتيجة �بعدد �وارتباطها غموضها

�KLبالتفس� �ارتباط�ا$صطلح �إhى �هذا �يرجع �كما �والرغبات�و)تجاهات، والدوافع

� �أخرى �جهة �من �مفهوم �وا$عارف��ي �العلوم �واش�Kاك �جهة �من لذلك�الفلسفي

  . اختلف�تعريفه�حسب�ا$جال�الذي�يدرسه
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  � �محمد �عرفها �بأSrافقد �الغاني �من�)عتقادات�ا$ؤكدة�" عبد مجموعة

�أفعاله� �شرعية �م�Sا �وتحدد �حيث�يؤمن��Sا �للفرد، �بالنسبة �تمثل�دستورا وال �

،�و�ي�جملة�ا$بادئ�11) 89ص:م2004�،2005محمد�عبد�الغاني�حسن،�"(وسلوكه

�ويكون�مصدر�القيم��ي�}ساس�الدين �للسلوك��نساني، عبد�(وا$عاي�KLا$وجهة

�عزي، �:م2003الرحمن �يصدره�12)106ص �الذي �الحكم �أSrا �ع-ى �عرفت كما

�نسان�ع-ى�¾·�ء�ما�مهتديا�بمجموعة�من�ا$بادئ�وا$عاي�KLال ��وضعها�ا$جتمع�

�السلوك،� �من �عنه �وا$رغوب �فيه �ا$رغوب �يحدد �والذي �فيه، �يعيش الذي

�ا$ ��ي �مر�الزمن �من�الثبات�ع-ى �نوع �له �أو�مقياسا فوزية�(جتمعوتتضمن�قانونا

� �والجماعات،�13)52ص:م1980دياب، �الفرد �بحياة �وطيدة �للقيم�ع�قة ذلك�أن

��خرين،� �عن �تم�Lهم �معاني �لوجودهم �تعطي ��Srا �بالقيم �يتمسكون فالناس

��ي� ��ي �القيمة �قيم��ن �العيش�بدون ��يستطيعون� �فهم �كان�مستواهم فمهما

  .14)327ص:م1980ربيع�ميمون،�(ال�Sاية�كل�¾·�ء�بالنسبة�لهم

�عن�   �ناتجة �العاقل، �الفرد �يتمS���Lا �سيكولوجية �حقيقة ��ي فالقيم

�و�ي� ��نسانية، �خKÀاته �من ��يتجزأ� �جزء �و�ي �قناعاته، �عن �ونابعة اعتقاداته

�شخصيته،� �تكوين ��ي �تدخل �لكوSrا �ولفعله �لسلوكياته �ومحددة �موجهة بالتاhي

�د �والسلوك �}فعال �نسق �ينظم �كدستور KÀتعت� �بذلك �النسيج�فالقيم اخل

    .ا$جتمdي�الذي�يعيش�فيه�الفرد

  . ا(واطنة/ 1-5

��ع�مية�   �الساحة �طفت�ع-ى �ال � �ا$فاهيم �من �ا$واطنة يعت�KÀمفهوم

�إ��أن�)هتمام�به�لم�يكن� �تمتد�ع�KÀالتاريخ، �مع�أن�جذوره والسياسية�مؤخرا

KLة�سعت�يشغل�ح�Lا�واسعا�من�}بحاث�كما��ن،�وهذا�نتيجة�لظهور�عوامل�كث

� �فا$واطنة �عا$يا، �بعدا �وإعطاءه �إمداده �وقيم�ومبادئ�"إhى �لعقيدة �وو�ء انتماء

وأخ�ق،�لتصبح�سلوكا��ي�حياة�الفرد�وضمKLه�الذي�يشكل�جزءا�من�شخصيته�

�وإن�شق� �لحضارSTم، �بانيا �لقومه �بقاء��نسان�خادما ��ي �بدور �وتقوم وتكوينه،

التفاعل��يجابي�بLن�"رف�ع-ى�أSrا�كما�تع15)90ص:سفر"(عليه�ظلمهم�وتخلفهم

ا$واطن�وا$جتمع�والدولة�أثناء�ممارسة�منظومة�القيم،�لتحقيق�مصالح�الجميع�
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�للوطن �العليا �ا$صلحة �مظلة �عبود،�"(تحت �آل �محمد �بن �سعيد �بن �هللا عبد

  .16) 25ص:م2011ه،�1432

�للبيئة�الثقافية�والسيا   �يتكيف�وفقا �ديناميكيا سية�فا$واطنةإذنمفهوما

و)جتماعية�وح ¥��ع�مية،�و�ي�سلوكاشخصاتطوعيا�حضارياوال��اما�دينيايقوم�

به�الفرد�الصالح��ي�إطار�قيم�ومبادئ�ا$كان�الذي�يعيش�فيه،�سواء�أكان�بلدا�أو�

  . وطنا�أو�مكانا�أو�مجتمعا

  

  .الدراسات�السابقة/ ثانيا

�الباح �لدى �كبKLا �اهتماما �و�ع�م �ا$واطنة �موضوع ��طار�احتل �هذا �و�ي ثLن

  :أجريت�العديد�من�الدراسات�آثرنا�)ستئناس�بدراستLن

�لدى�/ 1 �تعزيز�ا(واطنة �jي �الخاصة �و �الرسمية �الكويتية �الفضائيات دور

�.وسط،� �الشرق �جامعة �uعYم، �كلية �الصYل، �بدر�حمد ،yzالكوي� الشباب

  .م2012كانون�الثاني،�

�ع- �فSiا �الباحث �اعتمد �ميدانية �طلبة�دراسة �ع-ى �العشوائية �بالعينة �ا$سح ى

فقرة،��22طالبا،�تم�توزيع�استبيانا�تضمن��370جامعات�الكويت�إذ�بلغ�عددهم�

�ا$واطنة� �تعزيز�أبعاد ��ي �الفضائيات�الكويتية �دور �ماهية ��ي تمحورت�إشكاليته

سيما�عند�الشباب،��ي�ظل�ما�تتعرض�له�هذه�الفئة�من�زعزعة�لقيمة�)نتماء�

� �بسب �لعدة�للوطن �الدراسة �توصلت �وقد �العابر�للحواجز�الجغرافية، �ع�م

�ت�إحصائية�بLن�الطلبة�ا$بحوثLن�تجاه�دور��نتائج�أهمها�وجود�فروق�ذات�د

�نسبة� �بارتفاع �القيم �هذه �ترتفع �إذ �ا$واطنة �تعزيز�قيم ��ي الفضائيات�الكويتية

  .ا$شاهدة

الرأي�العام،�حالة�الثورات��دور�وسائل�uعYم�jي�تفعيل�قيم�ا(واطنة�لدى/2

�خيضر،� �محمد �جامعة �حنان، yzتي� �العربية، �الشعوب �لدى �Bنتماء وقيم

  .بسكرة

�ظل� ��ي �الك�سيكيLن �وا$واطنة �ا$واطن �مفهوم �تجاوز �ع-ى �الباحثة اعتمدت

�ع�م�ا$عولم�وتجاوز�الخصوصية�لحساب�العا$ية�خاصة�وأن�لهما�انعكاساSTما�
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�والسياسية �تغطية�)جتماعية �ع-ى �مركزة �الحالة �دراسة �منهج �واستخدمت ،

  .م2011وسائل��ع�م�للثورات�العربية�خ�ل�الف�Kة�الزمنية�

  

  .uعYم�الجديد�مقاربة�نظرية/ثالثا

�بفعل�   �كبKLا � �تطورا �و)تصال ��ع�م �تكنولوجيا �مجال �شهد لقد

إنجازات�مذهلة�التقنيات�ال ��عرفها،�ابتداء�من�عصر�الطباعة�وما�نتج�ع�Sا�من�

�توالت� �ثم �و�بداع، �)بتكار �ع-ى �وقدرته �البشري �العقل �إمكانية �ع-ى دلت

)خ�Kاعات�و)كتشافات�لنصل�إhى�ما�يسم¥�بالعصر��لك�Kوني�وما�نتج�عنه�من�

    . تحو�ت��ي�ماهية�)تصال�وأنماطه�ومخلفاته

    .ظهور�uعYم�الجديد/ 1

هائلة�جعلته�من�أهم�الف�Kات��ي��لقدعرف�القرن�العشرين�عدة�تحو�ت  

�الهائل� �التطور �إhى �ذلك �ويرجع �الحديثة، �وا$جتمعات �الشعوب��نسانية حياة

�مجا�ت �عدة ��ي �حصل �الذي KLوالسياسية�:والكب� �وال�Kبوية )قتصادية

و)جتماعية�والثقافية�وخاصة�م�Sا�ما�شهده�مجال�تكنولوجيا��ع�م�و)تصال�

)كتشافات�التقنية�ا$تتالية،�وقد�أدى�اكتشاف�الشبكة��الذي�استفاد�كثKLا�من

�الجماه�KLلتضع� �واستطاعت�اخ�Kاق�عقول �جديدة �إحداث�هزة �إhى العنكبوتية

�KLستقبال�ا$علومات�ا$تدفقة�بغ�بحوزSTم�إمكانيات�مذهلة�ل�تصال�الخارñي،�و

ة�كتلة�من�قيود��مما�أدى�إhى�إيجاد�نوعا�من�التفاعل�بLن�مدخ�ت��ي��ي�الحقيق

ا$علومات�وا$نSòات،�وبLن�البناء�القائم��ا$تجسد��ي�الخKÀة�ا$�Kاكمة�للمستخدم�

ومن�ثم�إيجاد�نوعا�من�التغKLات�ع-ى�مستوى�السلوكيات�و)تجاهات�وال ��عادة�

أسهم��ي��ما�تتفاعل�أيضا�مع�ا$دركات�ا$عرفية�والوجدانية�و)دراكية،�وهذا�ما

�أخرى�ل� �أبعادا �إلغاء��تصال�ومفاهيم�أوسع�وذلكإمداد �ع-ى من�خ�ل�قدرSTا

��ي� �ومستقل �ا$عالم �واضح �عام �رأي �وتكوين �الدول، �بLن الحواجز�الجغرافية

  . الشؤون�العامة�عن�الخطاب�الرسم��ا$وجه

شبكة�عم�قة�تمثل�الحاضر�وا$ستقبل�معا،�تختصر�"وباعتبار�}ن�Kنيت�  

�وا$علوم �والثقافة �وتنشر�العلم ��ي�الزمن �وتشارك �و}خبار، �و}فكار�و�راء ات

إعادة�صياغة�حياة��نسان�وحياة�ا$جتمع،�بل�وحياة�ا$جتمعات�ودول�بأسرها،�
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�أجل� �من �ببعضها �)تصال �العالم �أنحاء �جميع �الكمبيوتر��ي ��جهزة �تتيح و�ي

تبادل�ا$علومات�بل�وا$شاركة��ي�صنعها�أيضا،�وبذلك�أصبحت�شبكة�}ن�Kنيت�

�عن�نافذ �تتوقف �� �كمبيوتر �شاشة KÀع� �العالم �ع-ى �م�Sا �نطل �عريضة ة

�"(العمل �من�KLحجاب، �ص: م2003محمد �1464ص �مر�اكتشاف�17)1465، وقد

م،�إذ�كانت�آنذاك�1969}ن�Kنيت�بعدة�مراحل��وكانت�بداي�Sا��ي�أواخر�الستينات�

،�18)38:م2006عبد�}م�KLالفيصل،(مشروع�مح-ي�لصالح�وزارة�الدفاع�}مريكية

بإنشاء�الويب�" تيم�برنرزhي"م�مع�قيام�1991أما��نط�قة�الحقيقية�فكانت�عام�

�العا$ية �العنكبوتية �الشبكة �فهم�،�()WWW(أي �سيد محمد

�من�19)313ص:م2006 �مجموعة �ليست �õف� �آخر �مفهوما �لها �أعطى والذي

مل�ا$علومات�والحواسيب�و}س�ك،�إنما�تحمل�مجموعة�من�الKÀامج�تجعلها�تع

كنظام�الويب�والKÀيد��لك�Kوني،�وقد�أسهمت�20)5ص:م2005بش�KLالع�ق،(مثلهم

�ي�فتح�مساحات�اتصال�واسعة�لم�تكن�متاحة�من�قبل،�بل�حاولت�أن�تحد�من�

وظيفة�ودور�ا$رسل��ي��ع�م،�ح ¥���يفرض�فريقا�ما�ثقافته�وإع�مه��ي�وقت�

�بLن��ن �تاريخ�)زدواجية �õينت� �وهكذا �ويمكن�لكل�فرد�معLن، تاج�و)س�S�ك،

�$زاجه�وأوقاته�ومراميه نسيم�(تأسيس�بنك�معلومات�خاصة�به�بطريقته�ووفقا

� �إhى�21)386ص:م2005الخوري، �إضافة �تطور�}ن�Kنيت�واستخدامها �وقد�أفرز ،

�أو� �بشبكات �عليه �)صط�ح �تم �ما �)تصالية �الوسائط �عرف�Sا �ال � التقنيات

�)جتما �التواصل �نماذج�مواقع �تنظKLات �ع-ى �تعتمد �ال � �الظاهرة �هذه bي،

)تصال�وا$مارسة��ع�مية،�وتجمع�بLن�التقنية�التكنولوجية�والتواصل�كعملية�

  .اجتماعية�تخضع��ي�قراءSTا�ودراس�Sا�$تغKLات�عديدة

  .بداية�مواقع�التواصل�Bجتما[ي/ 2

�بمجا   �ليست�فقط�تقنية�مستحدثة �التواصل�)جتماbي ل�البث�مواقع

والتلقي�إنما��ي�عام��آخرا�جديدا،�وأداة�مستحدثة�تحمل��ي�تركيب�Sا�ما�يجعلها�

�وا$حددات� �ا$تغKLات �بLن �للربط �سعت �ا$جتمع، ��ي �)ستخدام �وسهلة مرنة

الفكرية�والذهنية�ل÷فراد،�وتزداد�مكان�Sا�وأهمية�دورها�بصورة�متسارعةلتصبح�

�ت�ا$جتمعية��ي�مجا�STا�ا$تعددة،�سواء�ما�أحد�العوامل�ا$ؤثرة�وا$حددة�للتحو 

  ........كان�م�Sا�ثقافيا�أو�اجتماعيا�أو�سياسيا�أو
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عرفت�مجتمعاتنا�كما�كل�ا$جتمعات�تطورا�وسرعة��ي�انتشار�استخدام�  

الشبكات�)تصالية�الجديدة،�وزادت�أهميته�خاصة�مع�)ضطرابات�السياسية�

� �أو �العربية، �ا$نطقة �شهدSTا �الحكم�ال � �ضد �العربية �بالثورات �يسم¥ ما

�لباºي� �لتمتد �بتونس �اندلعت �وال � �طويلة، �لسنوات �عاشته �الذي )ستبدادي

الدول�كمصر�وليبيا�واليمن�وأخKLا�سوريا،�$ا�تقدمه�هذه�ا$واقع�من�حرية�للرأي�

�عدد� �زيادة �لوحظ �كما �}فكار، �وتبادل �للتواصل �واسعة �مساحة وخلق

� �تبLن �حيث �ا$ستخدمLن �من �ارتفع �عددهم �أن ���12حصاءات �إhى �40مليون

� �عام �مستخدم �فقط2007مليون �بوك �للفيس �شرف،�(م محمد

  .22)288ص:م2009

�)جتماعيةعام �ا$واقع �ظاهرة �1997بدأت �موقع �أول �مع �وذلك  Sixم

Degrees.comأمام�� �الفرصة �تقنية�~تاحة �لوضع�والذي�حاول�ايجاد ا$ستخدم

�ا$وق �ع-ى �الشخصية �ا$وجودة�ملفاته �}خبار �ع-ى �التعليق �إمكانية �وكذا ع،

� �ومع �ا$ش�KكLن، �باºي �مع �الرسائل �وتبادل �موقع2003با$وقع، �إنشاء �تم  Myم

Space.comأيضا�� �بي�Sم، �فيما �للمعلومات �تبادل �من �مستخدميه �يمكن والذي

�الشخصية �ملفاته �إhى �للوصول �}صدقاء �أمام �الفرصة حسن�(إتاحة

  .23)4ص:عوض،

واقع�التواصل�)جتماbي�بعدة�سمات�تتمحور�حول�التفاعلية��ي�إطار�وتم�Lت�م

مجال�اف�KاÝ·��ومن�ثم�إمكانية�تكوين�صداقات�وع�قات�مع�أشخاص�متعددي�

�}مر�إhى� �تعدى �بل �واقعية، �معرفة �ودونما �و)نتماء �والدين �والعرق الجنسية

�تت �نفسها �}فكار�و)هتمامات �تمتلك �أو�مجموعات �جماعات �فرصة�تكوين يح

�القضايا� �مناقشة �خ�ل �من �البعض �بعضهم �مع �التفاعل �من �فSiا للمشاركLن

  .الواردة��ي�ا$جموعة

  .نشأة�الفيس�بوك/ 3

  ���وهو� �التشبيك�)جتماعية، �الفيس�بوك�من�أهم�مواقع يعت�KÀموقع

يمثل�منتدى�اجتماعيا�فحسب�إنما�أصبح�يمثل�قاعدة�تكنولوجية�سهلة�بإمكان�

،�فقد�24)208ص:2008عباس�مصطفى�صادق،�(فعل�ما�يشاءأي�مستخدم�أن�ي

�مدونة� �حدود �تتعدى �� �و�ي �ع�KÀالعالم، �الكثKLين �وتجاوب �بقبول استأثرت
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�فاسم�الفيس�بوك�يش�KLإhى�دف��Kورºي�يحمل�صور� ،� �بداية�نشأSTا شخصية��ي

�تسمية� �جاءت �هنا �ومن �مجموعة �أو �معينة �جامعة ��ي ��فراد ومعلومات

�عباس�مصطف(الشبكة �صادق، �بفكرة�25)42ص:م2008ى �ا$وقع �هذا �بدأ �وقد ،

م،�وكانت�الفكرة�2004نوفم04��KÀبسيطة��حد�ط�ب�هارفارد�كما�سبق�القول��ي�

مرتكزة�ع-ى�إتاحة�الفرصة�لطلبة�الجامعة�للتواصل�بي�Sم،�ثم�فتح�ا$جال�لباºي�

�بعد �فيما �(الجامعات �صادق، �مصطفى �سنة�26)15ص:م2008عباس �وبعد ،

�ف2006 �م �أك�KÆمن �البالغLن �أمام �أبوابه �إلك�Kونيا��13تح �بريدا �ويمتلكون سنة

ميكروسوفت�وغوغل�"صحيحا،�وقد�أدى�النجاح�الذي�حققه�هذا�ا$وقع�بشركة�

 "� �غاية �إhى �ا$وقع، �هذا �لشراء �التنافس �شركة�2007إhى �أعلنت �أين م

�" مايكروسوفت" �نسبة �قامت�بشراء �أSrا �الKÀمجيات�}مريكية من��%61عم�قة

� �بقيمة ��240الفيس�بوك �وبعام �دو�ر، �2008مليون �مدينة �اتخاذ �تم " دبلن"م

  .27)53ص:م2012لي-ى�أحمد�جرار،(عاصمة�إيرلندا�مقرا�دوليا�له

�مستخدميه� �عدد �بلغ �حيث �سريعا �تطورا �بوك �الفيس �استخدام �شهد لقد

�KÀديسم� �غاية �إhى �بالعالم �2015النشطLن �حواhي �كما��936م �مستخدم، مليون

من�سكان�العالم�يمتلكون�حسابا�فيسبوكيا،�% ��KL11حصاءات�أن�حواhي�وتش

من�ا$ش�KكLن�الذين�%50من�ا$ستخدمLن�يدخلون�إhى�حساباSTم�يوميا؛�و%50و

� �بLن �أعمارهم �بمجرد��34و�18ت�Kاوح �بوك �الفيس �صفحة �يفتحون سنة

�و �النوم، �من �أصدقاء�%28استيقاظهم �متوسط �بينما �النوم، �قبل يتصفحوSrا

صديق،�كما�وبينت��حصاءات�أنه�وخ�ل�ثانية�واحدة��130$ستخدم�الواحد�ا

��293يتم�تحديث� �و�يتم�تحميل��510حالة، �كما �تعليقه، �يضع آ�ف�مستخدم

�و�350 �يوميا، �صورة �$حتويات��30مليار �مشاركة بليون

  . https://www.google.com/search(28(فيسبوكية

  .خصائص�الفيس�بوك/ 4

  � �مواقع�تتم��Lمواقع �بكوSrا �با�خص �بوك �والفيس �)جتماbي التواصل

�بالتفاعل�وتجسيد�تلك�التفاعلية�من�خ�ل� تمتلك�تطبيقات�تسمح�$ستخدمSiا

�ومن� �ا$ش�KكLن �بLن �التواصل �وتفعيل �زيادة ��ي �تسهم �الخصائص �من جملة

  : 29)235�،238ص�ص:م2015ص�ح�محمد�عبد�الحميد،�(بي�Sا
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ة�الحائط،�و�ي�مساحة�مخصصة�للمستخدم�أو�ما�يسم¥�لوح�Wallخاصية� �

�أو� �بنص�أو�صورة �مرفقة �وتكون �الشخصية �معلوماته �تحمل �·þالشخ� بملفه

 .موسيقى�مفضلة،�ويمكن�ل÷صدقاء�)ط�ع�علSiا

�وألبومات�من��Photosخاصية � �من�تحميل�صور �تمكن�ا$ستخدم �سمة و�ي

 .الجهاز�إhى�ا$وقع،�ومن�ثم�مشارك�Sا�مع�}صدقاء

�أو��ي�شخص�يظهر�حائطه،�إمكانية� � �ل÷صدقاء إرسال�رسائل�مرفقة�سواء

 .إضافة�إhى�إمكانية�إرفاق�الرسائل�بصور�أو�ملفات

و�ي�التغذية��خبارية�وال ��تظهر�ع-ى�الصفحة�الرئيسية�News feedخاصية �

�كالتغKLات�ال ��تحدث� لجميع�ا$ستخدمLن،�وال ��يتم�توضيح�بيانات�من�خ�لها

 .صية�وكذا�أعياد�ا$ي�د�الخاصة�با�صدقاءع-ى�ا$لفات�الشخ

و�ي�خاصية�تتيح�للمستخدم�إب�غ�أصدقائه�بالحالة�ال ��يتواجد��Statuسمة� �

 . �Sا�وبنشاطاته�أيضا

  

  الفيس�بوك�وقم�ا(واطنة: رابعا

�واجتماعية� �لخصائص�ثقافية �تخضع �العربية �ا$جتمعات �أن �نش�KLإhى �أن نود

�من�صنع�هوية�مب �الدين��س�مي�ودينية�أمكن�Sا �دينية�أساسها نية�ع-ى�قاعدة

و}عراف�والتقاليد�ال ��توارثناها�ع�KÀ}جيال،�وهاته�ا$حددات�ال ��قد�يكون�لها�

�KLتشمل�الهوية�و)نتماء�كمتغ��ية�وال KLي�إحداث�التوازن�للمعادلة�التغي�� دورا

  .أوhي�والفيس�بوك�كمتغ�KLدخيل�أثبت�قدرته�وقوته

  .يس�بوك�وانعكاساته�ع�ى�ا(ستخدم�ن�وع�ى�ا(جتمعتجليات�الف/ 1

  .Bنعكاسات�uيجابية/ 1-1  

 .Bستخدامات�Bتصالية�الشخصية  - أ

لقد�عمل�الفيس�بوك�ع-ى�زيادة�مهارات�التواصل�)جتماbي�من�خ�ل�اسهامه�-

�ي�تعزيز�الع�قات�)جتماعية�بLن�}فراد�خاصة�م�Sم�أولئك�الغرباء�ا$ختلفLن��ي�

�وبذلك�ساعد�ع-ى�حل�إشكالية�الخوف�من��خر�الع ادات�والتقاليد�و)نتماء،

�شويمات(الغريب �كريم �معتوف، �أريحية�30)جمال �بناء �ع-ى �عمل �فالفيسبوك ،
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�إنساني� �انتماء �إhى �وللعرق �للوطن �)نتماء �فيه �تجاوزت �مستخدميه �بLن وثقة

�ا$ �تقرب �جديدة �اجتماعية �ع�قات �اكتساب ��ي �ثمث�ته سافات�وتمحورت

 . الفاصلة

منحت�مواقع�التواصل�)جتماbي�والفيس�بوك�تحديدا�: ا$ساندات�)جتماعية�-

�وال �� �)جتماعية �الخدمة �بمجال �خاصة �صفحات �للكثKLين�نشاء فرصة

�توصيل� ��ي �والدقة �السرعة �ومع �إذ �و�غاثة، �التKÀع �حول �نشاطاSTا انحصرت

�التك �بمشاريع �ا$تعلقة �والبيانات �هاته�ا$علومة �استطاعت �)جتماbي افل

ا$جموعات�توف�KLفرصة�للوصول�لقدر�أك�KÀمن�أفراد�ا$جتمع���يمكن�الوصول�

�و� �الرقابية �الحدود �انحسار �ظل ��ي �التقليدية �الوسائط �طريق �عن إليه

 .31)47ص:م2011وائل�مبارك�خضر�فضل�هللا،�(وا$حسوبية

 .Bستخدامات�العلمية�والدعوية- ب

�أتاحت�مواق- �التعليم��لك�Kوني�لقد �للمستخدمLن�سبل �التواصل�)جتماbي ع

وفتح�باب�التواصل�بLن�الباحثLن�الذين�كانت�لهم�فرصا�وافرة�$ناقشة�القضايا�

  .وطرح�}فكار�وعرضها�ع-ى�القراء�$شارك�Sا�ونقدها�وغ�KLذلك

�ومن�خ�ل�الفايسبوك�الوصول�إhى��خر�وتبليغه��- �الكث�KLمن�الدعاة استطاع

�استطاعوا�مب �وبذلك �ا$وجودة �)خت�فات �رغم ��س�مي �الدين �وتعاليم ادئ

�من� �محبSiم �مست �أنشط�Sم �أن �كما �وحواجزه، �التقليدي ��ع�م �رقابة تجاوز

  .ا$سلمLن�أيضا�من�خ�ل�منشوراSTم�التذكKLية�و�رشادية

  .Bنعكاسات�السلبية/ 1-2  

�عم ��ي �الجديد �الفايسبوك�و�ع�م �فسح �لخوض�بقدر�ما �ا$جال ومه

�من� �خفي �ما �ع-ى �تطل �نافذة �خ�ل �من �العالم �واستكشاف غمار�)ستط�ع

لت�شبحا�مخيفا�غزا�العقول�
ّ
�مث مجاهيل�ثقافات�العلم�وعلومه�وغKLها�بقدر�ما

ودّمر�الكث�KLمن�القيم�ال ��أضحت�مهجورة�تحتاج�إhى�من�يحيSiا��ي�نفوس�كّبلها�

  .�ع�م�الجديد�وعّم¥�علSiا

الخصوصية�الفردية�من�خ�ل�وضع�ا$ستخدم�$علوماته�كصورته�واسمه��خرق �-

�إhى� �نقلها �للفيسبوك �يمكن �مما ��Sا، �يشارك �ال � �والنشاطات �أصدقائه وقائمة



 

15 

أطراف�أخرى�دون�علم�ا$ستخدم،�كما�يلحظ�أن�كثKLا�من�بنود�عقد�)ستخدام�

رها�مرة�أخرى�والتسجيل�تنص�ع-ى�امكانية�استخدام�تلك�ا$علومات�وإعادة�نش

  . 32)08.06.2016: حسLن�فاروق(وغالبا�ما��يقرأها�ا$ستخدم�أثناء�تسجيله

�ال �� - �ا$ختلفة �وسلوكياته �العالم �ثقافات �تراكم �$بدأ �الفيسبوك �كّرس لقد

�بوتقة� ��ي �وصهرها �دمجها �وآل �ا$تباينة �والفلسفات �وا$ذاهب �}ديان تفرزها

�الشباب�ا$نبثق �قيم �خلخلة �إhى �قيم�واحدة �ع-ى �انب¦¥ �الذي �دين��س�م �من ة

�أحدث� �مما �ا$نحرفة �والدعوات �}فكار�الهدامة �بث �ع-ى �عمل �وقد ا$واطنة،

�ح ¥� �الشباب�نحو�)نح�ل�}خ�ºي �من �عريضة �بفئة �زج �وأمنيا اخت���فكريا

�السوق��ع�مية� �هذه ��ي �رائجة �و�تمث�STاتجارة �أنواعها �بكل أصبحت��باحية

�تفنن �نحرافها�ال �� ت��ي��غراء�واستقطاب�فئات�الشباب�ال ��وجدت�متنفسا

  .33)38ص:م2014-2013الشعوبي�مونية،�بريك�سميحة،�توتي�زهرة(}خ�ºي

�عن�" - �الحديث�ي�Kدد � �حيث�أصبح �العربية، �اللغة �اللغات�وم�Sا هناك�تأثKLع-ى

� �الذهنيات �بLن �يتوالد �الكب�KLالذي �التشابه �من �تتشكل �دولية، و}جيال�لغة

�تشكيل� ��ي �بالضرورة �تساهم �نحو�الخيار�الرقم� �العالم� �فالتحول والثقافات،

�ويساعد� �واللغوية، �الثقافية �الخصوصيات �مايؤثر�ع-ى �وهذا �اللغات، مستقبل

ع-ى�بسط�لغة�دولية�خاصة�تفرض�نفسها�جميع�الشعوب�والعقول،�ويؤدي�إhى�

�للغة�)نجل �مواجهة�)نتشار�الكاسح �العربية�. �Lية�موت�لغات��ي �اللغة وتواجه

STديدات�من�انتشار�العامية�والدارجة،�و��يخفي�باحثون�تخوفهم�من�أن�تلقى�

�خارج� �تبقى �لك�Sا �مكتوبة، �لغة �تبقى �حيث �ال�تينية، �اللغة KLمص� العربية

)ستعمال،�وكوSrا�تتمتع�بسيادة�دينية،�فهذا�يجعلها�تعيش��ي�ا$ساجد�وكليات�

�وبعض�الدوا �للغة�الشريعة �وقد�أعطت�وسائل�التواصل�)جتماbي ئر�الضيقة،

�الفص�ى �العربية �اللغة �مقابل �الفعلية �ا$مارسة �سلطة �العامية عبد�"(العربية

  .34)8ص:م2013الكريم�تفرقنيت،�

أثار�استخدام�الفيس�بوك�ظاهرة�)نSòار�با§خر�وبثقافته�وبحضارته�وبا$قابل��-

�مكونا �من �يحمله �$ا �الدونية ��ي�النظرة �يتج-ى �}مر�الذي �ومعرفية، �ثقافية ت

�و� �والسلوكي �القيم� �التغرب �عليه �يلحظ �إذ �بمجتمعه، �وتصرفاته ممارساته

  .الصراع�الداخ-ي�والنف¸·��إزاء�ذلك
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خلخلة�النسق�)جتماbي�بتحويل�شبكة�الع�قات�)جتماعيةبصورSTا�الواقعية�-

ا$ستخدم�عن�محيطه�وعا$ه��إhى�نمط�اف�KاÝ·��يعزل .....) }سرية�وا$جتمعية�وو (

�الواقع� �عن �بعيدة �خيالية �وهمية �ع�قات �انشاء �خ�ل �من �وذلك الحقيقي،

�سماته� �من �يكون �ما �عادة �الذي �·ÝاKف�(� �الواقع �علSiا �يغلب �إنما الحقيقي،

�هذه� �أن �كما �للمستخدم، �الحقيقية �با$علومات ��د�ء ��ي �والتحايل الكذب

 �� �خارج �تكون �ما �عادة �ظل�الع�قات ��ي �للشباب �القيم� �والنسق طار�الشرbي

  .تواجده�بمجتمع�تحكمه�ا$بادئ��س�مية

    .ا(واطنة�والعYقة�الجدلية�ب�ن�uعYم�الجديد�ومستخدميه/2

�الفيس�   �م�Sا �خاصة �)جتماbي �التواصل �مواقع �استخدام �أحدث لقد

أو�الثقا�ي�بوك�عدة�تحو�ت�وتغKLات�ع-ى�ا$جتمعات،�سواء�ع-ى�ا$ستوى�التق¦��

أن�النسيج�)جتماbي�هو�الثقافة�ا$تقدمة�" ايزhي�وايت�"فقد�أكد�لكوSrا�مت�زمLن�

�ا$ادية� �بواسطة �ثقافيا �البشرية �ا$جتمعات �وتب¦¥ �التكنولوجيا، بخطى

/ التكنولوجية،�وتب¦¥�اجتماعيا�بفعل�التطور�)جتماbي،�بمع¦¥�جدلية�)جتماع

�مزيد،"(التقنية �الدين�محمد ��ي�S� 2012(35اء �وإحداث�خلل �ايجاد �إhى �أدى مما

النسيج�القيم��والوظيفي،�فõ��من�العوامل�}ساسية�إضافة�إhى�عوامل�أخرى�

KLا�~حداث�هذا�التغSتتفاعل�فيما�بي�.  

  .uعYم�الجديد�وحقوق�ا(واطنة�ا(ستلبة/2-1

نحو�لم�يكن�وليد�اللحظة�وإنما�ضمن�سKLورة�زمنية�حدث�تطور�مفهوم�ا$واطنة�

ا$واطنة�الكونية،�فكان�ل�ع�م�الجديد�الذي�اصطبغ�بطابع�)ستق�لية�والتحرر�

�بLن� �الفاصلة �الحدود �جميع �~قصاء نت
ّ
�مك �إع�مية �عو$ة �ظل ��ي والسرعة

�التفاع�ت� �ع-ى �مفتوح �وفضاء �اف�Kاضية �مجتمعات �خلق �فرصة ا$جتمعات،

�لتحدث�تغيKLات�ج �ت�ّ�لت�أرض�الواقع �ال � �أغلSòا،�)جتماعية ��ي ذرية�سياسية

KLالتأث� �ذلك يات
ّ
�تجل �من �تجل ��إ �العربية �الثورات ،�إيمانبندعدوش(وما

وتلك�القوة�الضاغطة��ي�إنشاء�الظروف�ا$ختلفة�ال ��تتحكم��ي�36)6ص:م2012

�بناء� �عملية ��ي �تدّخل �الجديد ��ع�م �إن �الداخل؛ �بنياSTا �وتزعزع ا$جتمعات

كية�وطرائق�التفك�KLا$ختلفة�ال ��أوجدت�أجيا��الذهنية�وتشكيل�}نماط�السلو 

�ظل� ��ي �تدريجيا �أصالته �ا$عاصر�يفقد �الثقا�ي �فالواقع �وفكريا، �ثقافيا مستلبة
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�KLن�كان�للتأثLى�تفريغ�}جيال�فكريا�وثقافيا،��ي�حhست�ب�العق-ي�الذي�أدى�إ(

�ا$علومات �والثورة �ا$جتمع �ع-ى �الرقمية �لوسائل��ع�م �ال ��ا$ستدام �الهائلة ية

�ا$فاهيم� �من �كاملة �$نظومة �زعزعة �~حداث �الفرصة �العقول اكتسحت

�وقوانLن� �العو$ة �بقيم �متشبعة �مفاهيمية �بمنظومة �فشيئا �شيئا واستبدالها

  .النظام�العالم��الجديد

  .مفهوم�السيادة�وأثر�التحو�ت�uعYمية�الراهنة/2-2

�ا   �بمضامLن �م�·¥ �فيما �السيادة �مفهوم �وال��ام�تشّبع �والو�ء لوطنية

�السياسية� �ا$ستويات �كل �ع-ى �تنعكس �ال � �والحماية �والواجبات الحقوق

�كان� و)جتماعية�والثقافية�و)قتصادية؛�بدت�م�مح�تع�KÆمفهوم�السيادة�عما

�نسقا� �فرضت �ال � �العا$ية �ا$واطنة �مفهوم �اكتساح �خ�ل �من �قبل �من عليه

ع�من�ا$جا�ت�والجغرافيات؛�إنه�ا$جال�مفاهيميا�خاصا�انضبط�ضمن�إطار�واس

الذي�يعزز�)نتماء�إhى�الجنس�البشري�دون�)قتصار�ع-ى�)نتماء�للوطن�الواحد�

�ا$حدودة �بندحمان(والجغرافية �التغ37�KLّ)8ص: جمال �هذا �عوامل �أهم ،ومن

�ال �� �الراهنة �التحو�ت��ع�مية �سابقا؛ �عليه �كان �عما �السيادة �$فهوم الد�hي

 
ّ
�التحو�ت�القيمية�أث �تجاذب�Sا �ال � �الثقافية �والقيم �ا$رجعيات�الفكرية رت�ع-ى

  .ا$علنة�والتحو�ت�الصامتة

  

  

  .uعYم�الجديد�وتنامي�ا(واطنة�العا(ية/ 2-3

�العو$ة� �تداعيات �ظل ��ي �متعسرا �أض�ى �للمواطنة �دقيق �مفهوم �صياغة إن

�ا �ا$تغKLات �أهم �مث� �اللذين �الثقا�ي �ا$رحلة�و)نفتاح �معطيات �أفرزت ل �

�وخضع� �}يديولوجية �با�نحيازات �ا$واطنة �مفهوم �تأثر�خ�لها �ال � )نتقالية

�ا$تغKLين� �هذين �فمقاربة �واجتماعية �واقتصادية �سياسية �متعددة لتأثKLات

ستؤول�إhى�تجاوز�الحدود�السياسية�بLن�ا$جتمعات�ع-ى�حساب�تقليص�سلطة�

�وbي �تشكيل �بخصوص �الدول �دولهم�ودور �بقضايا �جواد�(أفرادها ¥·ßمو

  .38)12ص:م2011ا$وسوي 

  .الفيس�بوك�وقيم�ا(واطنة/ 3
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تعت�KÀا$مارسة�الصحيحة�للمواطنة�أحد�ا$بادئ�الحديثة�وال ��ارتبطت�  

�ا$فهوم� �هذا �تجاوز �إذ �الفيس�بوك�تحديدا، �ومن�خ�ل �الجديد �با~ع�م كثKLا

إhى��حساس�با�نتماء�ل÷مة�وما�.......اكتساب�الحقوق�السياسية�و)قتصادية�و

�وقد� ��نساني، �البعد �إhى �الجغرا�ي �البعد �تجاوز �والذي �ا$صطلح �هذا يحمله

  :استطاع�الفيسبوك�كما�قلنا�إعطاء�ا$واطنة�أبعادا�أخرى�ع-ى�النحو��تي

�ا(واطنة/1 �مبدأ �وسائل�: نحو�تفعيل �من �وسيلة �باعتباره �بوك �الفيس ل
ّ
شك

�م �الرقم� ��ي��ع�م �للمعلومات�ولنماذج�من�السلوك�والقيم�السائدة صدر�تلٍق

�ا$ستخدم� �ذهنية �تشكيل ��ي �فاعل �بشكل �وأسهم �وخارجها، �ومحيطه بيئته

�أو��ي�ع�قته�مع��خرين،� وتطلعاته�وأنماط�سلوكه،�سواء�كانت�تخصه�كفرد،

مل�فما�يقدمه�يمكن�أن�يكون�له�بليغ�}ثر��ي�التغيKL،�ومن�ثم�فإنه�وسيلة�وعا

مهم��ي�تربية�القيم�وترسيخها�خاصة�م�Sا؛�قيم�ا$واطنة،�ونظرا��نتشاره�الواسع،�

وللتعامل�اليومي�وا$باشر�معه،�ولسرعة�أثره�ع-ى�}ذهان�والسلوكيات؛�مما�يلزم�

�مصادر� �باºي �مع �ينسجم �وأن �بد� �لل�Kبية، �رئيسا �مصدرا �باعتباره استحضاره

��يقل�خطورة� �فدوره �بحكم�امتداد��ال�Kبية�}خرى، �وا$درسة، عن�دور�}سرة

مجاله�إhى�أوسع�شرائح�ا$جتمع،�وبحكم�انتشاره�بLن�جميع�فئاته،�وما�شهده�هذا�

�فإن� �لذا �الخKÀات، �ا$علومات�وتبادل �انتقال �يسرت �تحو�ت�جذرية �من ا$جال

�من�خ�ل� �وديناميكي، �بشكل�رشيد �وخططها �الشاملة ربط�الفيسبوك�بالتنمية

با$واطنة�و)نتماء�والرغبة��ي�ا$شاركة��ي�بناء�الوطن،�و�سهام��دعم��حساس

�النفس،� �ع-ى �الذاتي�و)عتماد �بأهمية�)كتفاء �وخلق�الوbي �ي�)ع��از�بالهوية،

�بLن� �)جتماعية �وا$ساواة �العدالة �وتحقيق �الجنسLن، �بLن �ا$ساواة وتعزيز�قيم

  .39)م2011،محمد�زين�العابدين�عبد�الفتاح(أفراد�ا$جتمع

ومن�الباحثLن�من�يعت�KÀبأن�ا$واطنة�الرقمية���تقصد�نصب�الحدود�والعراقيل�

من�أجل�التحكم�وا$راقبة،�بمع¦¥�التحكم�من�أجل�التحكم�أو�القمع�و)ستبداد�

ضد�ا$ستخدمLن�بما�يتنا�ى�مع�قيم�الحرية�والعدالة�)جتماعية�وحقوق��نسان�

�الطريق �إيجاد �غاي�Sا ��ي �ا$ستخدمLن��وإنما �جميع �وحماية �لتوجيه الصحيح

خصوصا�م�Sم�}طفال�وا$راهقLن،�وذلك�بتشجيع�السلوكيات�ا$رغوبة�ومحاربة�
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تلك�ا$نبوذة��ي�التعام�ت�الرقمية،�من�أجل�مواطن�رقم��يحب�وطنه�ويج�Sد�من�

  .40)م2014مصطفى�القايد،(أجل�تقدمه

�ا(وا/2 �قيم �لتعزيز�وتجديد �uعYمية �ع-ى�: طنة�ليات �ال�Kبية �جهود تنكفئ

ا$واطنة�ضمن�عملية�ناشطة�لتطوير�ا$ناهج�و}دوات�ا$سهمة��ي�دمج�ا$واطن�

ل�نخراط��ي�العمل�التطوbي�والجماbي��جل�تحسيٍس�أك�KÀبا$سؤولية��ي�اتخاذ�

�ا$واط¦� �الحّس �وتكوين �ا$جتمعية �ا$دنية �وا$شاركة �شقKL،�(القرارات حفيظة

�فراوس، �إhى�41)8ص:م2014يسرا �ا$علومة �وصول �الرقم� ��ع�م ،ويعزز

ا$ستخدمLن�بشكل�سريع�ومؤثر�وفاعل�ومن�ثّم�ف��بد�من�بناء�ثقافة�للتواصل�

�من� ن
ّ
�مستوى�مق� ��ي �يتحكم �الذي �ا$عرفة �مجتمع �إنشاء �من�خ�ل )جتماbي

)س�S�ك�$ضامLن��ع�م�الجديد�لنخل�ما�يعرضه�من�تناقضات��ي�الساحات�

  .لفكرية�والثقافيةا

�السياسية�   �بالسيادة �ع�ق�Sا ��ي �تحديدها �يقت�·� �ا$واطنة �فهم إن

والديمقراطية،�و�جل�إنماء�الو�ء�ل÷وطان���بد�من�إعطاء�الحريات�السياسية�

والفكرية�ال ��كبلت�من�قبل�ليحرك�فSiا��ع�م�الجديد�روح�التحرر�من�جديد،�

�العلم �ا$تابعة �من �}كادييو�بد �تفسKLي�ة �نموذج �وبلورة �السوسيولوجية مية

�مستقبلية� �استشرافات �وضع �مع �التحو�ت، �هذه �مختلف �وتحليل لفهم

�(�فقها �جرموني، �التحو�ت�42)م2013رشيد �جملة �حيث�يصعب�الوقوف�عند ،

  .ال ��طالها��ع�م�الجديد�وتحديدا�الفيسبوك

  

  نتائج�الدراسة/ خامسا

�نتكاسا -1� �العربية �مجتمعاتنا �يتعلق�تخضع �ما �خاصة �الجماbي؛ �وعSiا ��ي ت

بمفهوم�ا$واطنة�والقيم�الناتجة�ع�Sا،�نتيجة�لخضوع�}فراد�للحجر�السياß·��من�

�استطاع� �ذلك �خضم �و�ي �والقرارات، �الحكم �بزمام �وا$تحكمLن �القادة قبل

�روابط� �وقيم�ا$واطنة�ل÷مة�العربية�و�س�مية�لوجود الفايسبوك�تفعيل�مبدأ

�كالدي �ومش�Kكة �والهوية �البحث�.....ن�واللغة �إنما �للوطن، دون�ا$ساس�با�نتماء

 .عن�نقاط�التماس�وتداخل�بي�Sما
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�)نتماء� -2 �عن �بعيدا �للمواطنة �جديد �مفهوم �تشكيل �الجديد ��ع�م حاول

�إنما� �موحدة، �$عاي�KLزمنية �تخضع �وال � �·Ýر{� �البعد �ذات �الجغرافية للدولة

 .مم��باعتبار�الجميع�شريك��ي�التاريخ�وال�Kاثمواطنة�ذات�بعد�إنساني،�و�ء�أ

 

  الخاتمة
ل��ع�م�الجديد�اليوم�وجها�من�وجوه�السيطرة�الفكرية�الحديثة،��  

ّ
مث

ال ��غKLّت�ا$فاهيم�السائدة�بإح�ل�مفاهيم�ا$واطنة�الكونية�ا$تشبعة�بمضامLن�

اعية؛�ال ��أضحت�العو$ة�ال ��زودSTا��Sا�وسائل��ع�م�الرقمية�والشبكات�)جتم

�ا$جتمع� ��ي �)نخراط �ع-ى �تساعد �ال � �الرقمية �ا$واطنة �لقيم �لل�Kويج بدي�

با$شاركة�الفاعلة��ي�خدمة�مصالحه�وال ��لن�تكون�بدي��عن�ا$واطنة�ال ��يكون�

فSiا�)نتماء�لوطن�هو�العنصر�ا$كّون�ف��بد�ثمة�من�است�Sاض�قيم�ا$واطنة�ال ��

�)ستقرار��  �وحرياSTم�تدعم �حقوقهم �لهم �وتكفل �الواحد �الوطن �داخل فرادها

  .وحق�ا$ساواة

 

  

 .الهوامش
،�)م2005(عربي،�بKLوت،�دار�الكتب�العلمية،�-عصام�نور�الدين،�معجم�نور�الدين�الوسيط�عربي�1

  .102ص
�ع�2 �العربية، �إذاعات�الدول �اتحاد �مجلة ��ع�م، �$فهوم �النظرية �ا$سألة �الحمامي، ،�3الصادق

  .16،�ص)م2005(
3��،KLية�سطيف�وقسنطينة،�رسالة�ماجست�أحمد�عبدhي،�مستخدمو�)ن�Kنيت،�دراسة�ميدانية�بو

�KLقسم�الدعوة�و�ع�م�و)تصال،�كلية�أصول�الدين�والشريعة�والحضارة�)س�مية،�جامعة�}م

  .4،�ص)م2002�،2003(عبد�القادر�للعلوم�)س�مية،�قسنطينة،�
التمثل�و)ستخدامات،�مجلة�اتحاد�إذاعات�: وخنوفة،�}طفال�والثورة�ا$علوماتيةعبد�الوهاب�ب�4

 .73،�ص)م2007(،�2الدول�العربية،�ع
�نوفم�KÀ.م5 �شمس�ال�Sضة، �مدونة �ا$جتمع، �ع-ى �أثر�الفيس�بوك �هللا، �مبارك�خضر�فضل وائل

  .6،�ص2010
طبيقات،�عمان،�دار�الشروق،�عباس�مصطفى�صادق،��ع�م�الجديد،�ا$فاهيم�والوسائل�والت�6

  . 100ت،�ص.ط،�د.د



 

21 

حسن�عوض،�أثر�مواقع�التواصل�)جتماbي��ي�تنمية�ا$سؤولية�ا$جتمعية�لدى�الشباب،�تجربة��7

 .4م،�ص)2011(مجلس�شبابي�ع�رأنموذجا،�
�مذكرة��8 �أنموذجا، �التونسية �الثورة �الرأي�العام �صناعة ��ي �دور�)ع�م�)جتماbي مبارك�زودة،

  .116،ص)م2011�،2012(جست��KLي�علوم�)ع�م�و)تصال،�جامعة�الحاج�لخضر،�باتنة،�ما
9MercelDanesi,Dictionary of media and communications, 2009 sharp, New York, p11.  

محمد�ا$نصور،�الفايسبوك�صورة�ا$ثقف�وسKLته�العصرية،�وجود�ا$ثقف�ع-ى�الفايسبوك�هل�10

ه�أم�تصنع�أفق�مغاير؟�أم�تصنع�أفق�مغاير؟�جريدة�القدس�الكويتية�اليومية،�تعيد�انتاج�صورت

  .6م،�ص2010نوفم446�،13��KÀع�
محمد�عبد�الغاني�حسن،�مهارات�إدارة�السلوك��نساني،�متطلبات�التحديث�ا$ستمر�للسلوك،��11

  .89ص)م2004�،2005(،�2مركز�تطوير�}داء�والتنمية،�مصر�الجديدة،�ط
�ال�12 �بKLوت،�عبد ،� �العربية �الوحدة �مركز�دراسات �)تصال، �نظرية ��ي �دراسات �عزي، رحمن

  .106،�ص�)م2003(
  .52،�ص)م1980(فوزية�دياب،�القيم�والعادات�)جتماعية،�بKLوت،�دار�ال�Sضة�العربية،��13
يع�و�ربيع�ميمون،�نظرية�القيم��ي�الفكر�ا$عاصر�بLن�النسبية�و�ا$طلقة،�الشركة�الوطنية�للتوز 14

 .327ص) م1980(النشر،�الجزائر
  .90سفر،�ص15
�تعزيز�}من��16 ��ي �قيم�ا$واطنة�لدى�الشباب�واسهامها عبد�هللا�بن�سعيد�بن�محمد�آل�عبود،

 .25،�ص)م2011ه،�1432(1القومي،�الرياض،�ط
،�ص�)م2003(ط.،�دار�الفجر�للنشر�والتوزيع،�د4محمد�من�KLحجاب،�ا$وسوعة��ع�مية،�مج�17

  .1464�،1465ص�
�للنشر�والتوزيع،��18 �دار�الشروق �العربي، �الوطن ��ي �)لك�Kونية �الصحافة �}م�KLالفيصل، عبد

  .38،�ص)م2006(1عمان،�}ردن،�ط
�الحديث،��19 �الجامdي �ا$كتب �)جتماعية، �الخدمة ��ي �)تصال �تكنولوجيا �فهم�، �سيد محمد

  .313،�ص)م2006(ط.د
،�ا$نظمة�العربية�)بحوث�ودراسات()ن�Kنيت�و)تصال�الرقم���بش�KLالع�ق،�التسويق��ي�عصر �20

  .5،�ص)م2005(1للتنمية�العربية،�عمان،�ط
�بKLوت،��21 �العربية، �مركز�الدراسات �اللغوية، �واSrيار�السلطات �العربي �)ع�م �الخوري، نسيم

 .386،�ص)م2005(1ط
�دار �22 �}ن�Kنيت، �إhى �ا$نتدى �من ��ع�م �وسائل �شرف، �ط�محمد ،�)م2009( 1الفكر�العربي،

  .288ص
حسن�عوض،�أثر�مواقع�التواصل�)جتماbي��ي�تنمية�ا$سؤولية�ا$جتمعية�لدى�الشباب،�تجربة�23

  .4ص،�مرجع�سابق،�-أنموذجا�–مجلس�شبابي�ع�ر�
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عباس�مصطفى�صادق،��ع�م�الجديد�ا$فاهيم�و�الوسائل�والتطبيقات،�دار�الشروق،�عمان،�24

  .208،�ص)م2008(ط،�.د
  .42ا$رجع�نفسه،�ص�25
  .15ا$رجع�نفسه،�ص26
�ط�27 �}ردن، �التوزيع، �للنشر�و �دار�حنLن �العربي، �والشباب �الفايسبوك �جرار، �أحمد ،�1لي-ى

  .53،�ص)2012(
28nny&iehttps://www.google.com/search?q=thesocialskiم09.06.2016يوم��  
�الجزائر،�ط29 �للنشر�والتوزيع، �أطفالنا ،�)م2015(،�1ص�ح�محمد�عبد�الحميد،��ع�م�الجديد،

  .بالتصرف�235�،238ص�ص
جمال�معتوف،�كريم�شويمات،�دور�التواصل�)جتماbي��ي�صقل�سلوكيات�وممارسات�}فراد��30

bجتما(� �التواصل �حول �دوhي �ملتقى �ا$جتمع، ��ي �والتغي�KL)جتماbي، �9ي �جامعة�10، ،KÀديسم

  .محمد�خيضر،�بسكرة
وائل�مبارك�خضر�فضل�هللا،��ع�م�الجديد�تطور�}داء�والوسيلة�والوظيفة،�مكتبة��ع�م��31

  .47،�ص)م2011(،�1وا$جتمع،�بغداد،�ط
حسون�فاروق،�الخصو�·��الفردية�والشبكات�)جتماعية،�32

http://www.alukah.net/culture/0/36005/ 08/06/2016م  
�توتي�زهرة33 �بريك�سميحة، �قيم�وسلوكيات�: الشعوبي�مونية، �الجديد�ع-ى أثر�استخدام��ع�م

الطلبة�موقع�التشبيك�)جتماbي�الفيس�بوك�نموذج،�مذكرة�ليسانس��ي�علوم��ع�م�و)تصال،�

  ).بتصرف(38،�ص2014-2013قاصدي�مرباح،��جامعة
 face(عبد�الكريم�تفرقنيت،�الع�قات�)جتماعية�ي�ضوء�استخدام�مواقع�التواصل�)جتماbي34

book(الغربي�والتطبيق�داخل�البيئة�العربية��KLن�التنظL03و�02،�ملتقى�نظريات��ع�م�ا$عاصرة�ب�

�KÀ8،�ص�2013ديسم  
�ا35 �مزيد، �الدين�محمد ��Sاء �نموذجا �للمجتمعات�الواقعية(لوجوه

ً
�بدي� ،�)ا$جتمعات�)ف�Kاضية

  .2012جامعة��مارات�العربية�ا$تحدة،�
}وروبي��-الشبكات�)جتماعية�وبناء�النضال�)ف�KاÝ·�،�ا$ؤتمر�العربي�: ،�مقالإيمانبندعدوش 36

� �الدو "حول ��ي �ا$دني �ا$جتمع �مبادرات �ودعم �ومنظماSTم �الشباب �جنوب�تمكLن �العربية ل

  .6مالطا،�ص�2012مارس24-22البحرا$توسط�
جمال�بندحمان،�ا$واطنة�ا$سؤولة�دليل�ا$فاهيم�وا$واضيع،�ا$عهد�العربي�للتنمية�وا$واطنة،�37

  .8ص
،��1ع�م�الجديد�تطور�}داء�والوسيلة�والوظيفة،�،�الطبعة��لك�Kونية: موß·¥�جواد�ا$وسوي  38

  .12،�ص2011جامعة�بغداد،�–�م�وا$جتمع�سلسلة�مكتبة��ع
محمد�زين�العابدين�عبد�الفتاح،�دور�وسائل��ع�م��ي�تربية�ا$واطنة،�39

11/06/2011،www.masress.com .  



 

23 

�مفهوم�ا$واطنة�الرقم�:مقال40 -DigitalCitizenship،20/02/2014�،www.newمصطفى�القايد،

educ.com.14/06/2016م.  
�فراوس�41 �يسرا ،KLشق� �: حفيظة �أفريل �الفعالة، �وا$واطنة �الشباب �مرجdي تونس،��2014دليل

  .8ص
�ا$غرب:مقال 42 ��ي �القيمية �التحو�ت �جرموني، �.رشيد �والعوامل، م،�29/03/2013ا$ظاهر

http://www.hespress.com/writers/75814.html14/06/2016م.  

  
 

 


