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;í}÷Ÿ;

�� ظل تطور وسائل إلاعالم وسيطرت الان��نت ع�� العالم، �عددت البحوث إلاعالمية وتنوعت  لدراسة 

إ�� صياغة �عض املفاهيم النظر�ة والبحثية الظاهرة إلاعالمية بمختلف جوان��ا، و��دف هذه الورقة البحثية 

لبناء ا�حقائق الاجتماعية �ونھ حقل جديد �� البحوث وإلاعالمية ينب�� لفت انتباه الباحث�ن واملختص�ن إليھ، 

وكذا موقعها ضمن البحوث إلاعالمية والدراسات املتعلقة بمواقع الشب�ات الاجتماعية وامليديا، وذلك من 

معرفية ملجموعة من التوجهات وألاف�ار لباحث�ن أمثال جون س��ل، توماس لوكمان و�ي�� خالل دراسة وقراءة 

برقر، غ�� مغفل�ن للتطور البناء الاجتما��، وكذا الدراسات الاتصالية وعالق��ا با�حقائق الاجتماعية، خاصة 

 .�� ظل ظهور املجتمعات الاف��اضية وكيفية �ش�ل املعا�ي لدى املستخدم�ن

بناء�ا�حقائق�الاجتماعية،�بناء�املعا�ي،�بي���ب��قر�وتوماس�لكمان،�جون�س��ل،�: املفتاحيةال�لمات�

 .املجتمعات�الاف��اضية

Abstract  
In light of the development of the media and took control of the Internet on the world, 
there have been numerous media research and diversified to study the phenomenon of 
media in various aspects , the research paper aims to formulate some theoretical and 
research concepts to Building social realities a new field in research and information 
should draw the attention of researchers and specialists, as well as its position in 
research Media and studies related to social networking sites and media, through the 
study and reading knowledge of a set of trends and ideas for researchers such as John 
Searle, Thomas Lukman and Peter Berger, as well as the development of social facts, 
And their relation to social realities, especially in light of the emergence of virtual 
societies and how the meanings of users. 
 Keywords: Building social realities, Building Meanings, Peter Berger, Thomas 
Lachman, John Searle, Virtual Communities. 
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;

ÏŸÅŒŸ;

ا�خار�� ومع إن �ل ما يأ�ي من العالم "يقول الدكتور حسن عماد م�اوي �� كتابھ نظر�ات الاتصال، 

الاحت�اك مع أناس آخر�ن ومن مجتمعات مختلفة، يؤدي بالفرد إ�� خلق معا�ي مش��كة فيما ب�ن ألا�خاص، 

و�التا�� يب�ي معا�ي وواقعا اجتماعيا جراء ذلك الاحت�اك ف�ل ما يصادف الفرد �� حياتھ من تجر�ة و�علم، 

 ،"� عاملھ املادي و�ن�ىئ بذلك املعا�ي وألالفاظ واللغات�عت�� بالنسبة إليھ معلومات وأف�ار يحاول أن ينس��ا إ�

إن أهمية الاتفاق ع�� املعا�ي �� مسألة فردية واجتماعية معا، ذلك أن معرفة العالم الذي �عيش فيھ ال 

�عتمد فقط ع�� ما نلمسھ بحواسنا وغنما بما اتفقنا عليھ مع آلاخر�ن حول املعا�ي املش��كة عن العالم 

ا، ف�ل ما يأ�ي من العالم ا�خار�� ومع الاحت�اك مع أناس آخر�ن ومن مجتمعات مختلفة يردي ا�خار�� حولن

يب�ي معا�ي وواقعا اجتماعيا جراء ذلك الاحت�اك  بالفرد إ�� خلق معا�ي مش��كة فيما ب�ن ألا�خاص و�التا��

ف�ار يحاول أن ينس��ا إ�� ف�ل ما يصادفھ الفرد �� حياتھ من تجر�ة و�علم �عت�� بالنسبة إليھ معلومات وأ

وغ��ها، ويش�� الباحثون �� العصر ا�حديث الفكرة ع�� ...عاملھ املادي و�ن�ىئ بذلك املعا�ي وألالفاظ واللغات

أ��ا البناء الاجتما�� للواقع، فهناك من �عتقد أن ما يراه أو �شاهد أو يتعلمھ هو الواقع بنفسھ، ف�ل ما 

متفاوتة من �خص آلخر، وتوجد �� العالم املادي العديد من املعا�ي يتعلمھ إلا�سان يتأثر فيھ بدرجة 

فالناس لد��م معا�ي داخلية لهذه ..." ألاشباح، مثلث ،" والعادات ليس لها عالقة بالواقع أو ا�حقيقة مثل

ق ، وسنحاول قراءة �عض املفاهيم وألاطر النظر�ة حول بناء ا�حقائألاف�ار �غض النظر عن ارتباطها بالواقع

 .الاجتماعية، وتطورها ضمن البحوث إلاعالمية وصوال إ�� بناء املعا�ي لدى املجتمعات الاف��اضية

1I ;‰ÑÊ�hÂ;È¡]⁄ipˆ\;Ô]fie’\U;

وال تزال �ش�ل إحدى العمليات املركز�ة ال�ي يحصل الناس عن طر�قها ع�� فهم  �انت وسائل الاتصال

موضوعا للدراسة غ�� محدد بوقت مع�ن، ومع تزايد هذه ذا�ي ل�حقيقة املوضوعية، إن هذه العملية تظل 

الوسائل وتطورها وظهور مواقع الشب�ات الاجتماعية ال�ي انتشرت ع�� نطاق واسع و�� ف��ة زمنية محددة 

وتأث��ه �� حياة ألافراد يصبح بالتا�� الدور الذي تلعبھ هذه الوسائل �� بناء الواقع الاجتما�� أك�� أهمية، 

ح �� يومنا هذا �ستخدم التكنولوجيا ا�حديثة �ش�ل كب��، فهو �ستطيع أن �س��ها دون أن فالفرد أصب

يتحصل ع�� دورات ت�و�نية، فتجده أمام جهاز الكمبيوتر أو ألاجهزة إلالك��ونية ألاخرى �س��ها ب�ل حر�ة دون 

ت استحوذت ع�� اهتمام عقد أو خوف وهو �� سن صغ��ة، كما أن هذه الوسائل ا�حديثة و�� مقدم��ا الان��ن

وا�شغال العديد من الفئات �� العالم وع�� ا�خصوص فئة الشباب وأصبحت جزءا ال يتجزأ من حيا��م 

اليومية، وال نبالغ اليوم إذا أطلقنا ع�� ا�جيل ا�حا�� جيل الان��نت و خاصة أن الان��نت فتحت لهم العديد 

 .من النوافذ وتصفح املواقع ب�ل حر�ة

هو جديد �� الان��نت  ائيات بأن هذه الفئة ت��ايد يوما �عد يوم، ف�ي تتأثر �� ا�ح�ن ب�ل ما�ش�� إلاحص

وتنشأ عالقات اجتماعية اف��اضية وتتفاعل مع املحتو�ات املتاحة، من الدردشة والفيسبوك واملحاورة 
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ب�ل ما لد��ا من مضام�ن إ�� غ��ها من الشب�ات الاجتماعية ال�ي يجد ف��ا راحتھ، وتجذبھ " skype"الهاتفية 

 .متنوعة

إن الاهتمام بموضوع بناء الواقع أو ا�حقيقة الاجتماعية ليس وليد اليوم وإنما �عود ظهوره إ�� الدراسات 

 .ألاو�� �� البحث عن املع�ى ودالالتھ

 غ�� أن البحث عن التعر�ف واملع�ى اتخذ البحث �� الوقت الراهن طرقا أخرى عديدة وخصوصا �� ميادين

العلوم املختلفة، فاملفاهيم �� أساس املعرفة، ونقطة البداية لنظر�ة الاتصال إلا�سا�ي ف�ي تمثل طر�قة 

انتسابنا للواقع فنحن ��تم بتجار�نا الداخلية الذاتية عن ألاشياء وعن الظروف والعالقات �� البيئة 

 .1الاجتماعية واملادية 

ألة فردية واجتماعية معا، ذلك أن معرفة العالم الذي �عيش وعليھ فإن أهمية الاتفاق ع�� املعا�ي �� مس

فيھ ال �عتمد فقط ع�� ما نلمسھ بحواسنا وغنما بما اتفقنا عليھ مع آلاخر�ن حول املعا�ي املش��كة عن 

العالم ا�خار�� حولنا، ف�ل ما يأ�ي من العالم ا�خار�� ومع الاحت�اك مع أناس آخر�ن ومن مجتمعات مختلفة 

يب�ي معا�ي وواقعا اجتماعيا جراء ذلك  فرد إ�� خلق معا�ي مش��كة فيما ب�ن ألا�خاص و�التا��يردي بال

الاحت�اك ف�ل ما يصادفھ الفرد �� حياتھ من تجر�ة و�علم �عت�� بالنسبة إليھ معلومات وأف�ار يحاول أن 

�� الباحثون �� العصر ا�حديث وغ��ها، ويش...ينس��ا إ�� عاملھ املادي و�ن�ىئ بذلك املعا�ي وألالفاظ واللغات

الفكرة ع�� أ��ا البناء الاجتما�� للواقع، فهناك من �عتقد أن ما يراه أو �شاهد أو يتعلمھ هو الواقع بنفسھ، 

ف�ل ما يتعلمھ إلا�سان يتأثر فيھ بدرجة متفاوتة من �خص آلخر، وتوجد �� العالم املادي العديد من املعا�ي 

فالناس لد��م معا�ي داخلية لهذه ..." ألاشباح، مثلث ،" لواقع أو ا�حقيقة مثلوالعادات ليس لها عالقة با

 .ألاف�ار �غض النظر عن ارتباطها بالواقع

العالقة ب�ن " ديفلر وروكيتش" وهناك مبدأ آخر أمكن إرساءه قديما وهو أن املعرفة ت�ون السلوك و��خص 

 :  ا�� �� الش�ل التا��الواقع الاجتما��  واملعرفة والسلوك والنظام الاجتم

  

 

 

 

 

 
  :2هذه العالقة �� النقاط التالية" ملف�ن وروكيتش" و��خص 

موضو�� من الطبيعة وعالم آخر خارق هناك واقع �عيش فيھ و�تضمن هذا الواقع عالم  -1

 .للطبيعة وهو ما لم يتفق عليھ العلماء ح�ى آلان 

طبیعة الواقع 
 االجتماعي

التفسیرات الذاتیة 
 للواقع

الصور الذھنیة 
 عن الواقع

 النظام االجتماعي

 السلوك الشخصي
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ي�ون ألافراد صورا ذهنية مماثلة للواقع سواء �انت عن طر�ق الاتصال ال�خ�ىي أم وسائل  -2

 . إلاعالم

 . يفسر �ل فرد الواقع الاجتما�� بطر�قة ذاتية يتحكم ف��ا ا�خصائص ال�خصية والاجتماعية -3

 . تحدد التفس��ات الذاتية السلوك ال�خ�ىي للفرد -4

يتحكم النظام الاجتما�� �� نماذج السلوك ال�خ�ىي من خالل القيم واملعاي�� املطلو�ة وغ��  -5

 . املطلو�ة

فالبناء الاجتما�� هو ذلك إلاطار التنظي�ي الذي تندرج تحتھ �افة أوجھ السلوك إلا�سا�ي، و�تضمن 

ذات القواعد السلوكية املستقرة ال�ي تحكم ألا�شطة إلا�سانية املتعددة ��  مجموعة من النظم الاجتما��

مجتمع ما، بمع�ى آخر هو مجموعة ألاطر التنظيمية ال�ي تنتظم �� إطارها �افة العالقات البينية ب�ن ألافراد �� 

 .مجتمع ما وغ��ه من املجتمعات 

التجمعات القائمة " الوحدات الاجتماعية املختلفةوالبناء الاجتما�� هو إطار املجتمع كعالقة منظمة ب�ن 

، و�مكن أن نقول أيضا أن البناء الاجتما�� "ع�� القرابة، ا�جنس والسن، املص�حة املش��كة وامل�انة واملن�لة

أنھ عندما �ستخدم مصط�ح بناء، فإنھ " رادكيلف براون "هو تنظيم العالقات الاجتماعية، و�قرر الباحث 

، وهكذا فإن البناء الاجتما�� هو تنظيم ألا�خاص �� "ل��تيب املنظم لألجزاء أو امل�وناتنوعا من ا" �ع�ي

  .3عالقات منضبطة ومحددة مؤسساتيا وهو شبكة مركبة من العالقات الاجتماعية

و�عود إذن فكرة البناء الاجتما��، إ�� الدراسات ألان��و�ولوجية، و�ان حي��ا �ستخدم مصط�ح ال��كيب 

� والذي �ش�� إ�� العالقات الاجتماعية ا�جوهر�ة، ال�ي تحدد الش�ل ألاسا�ىي للمجتمع وتب�ن الطر�قة الاجتما�

أن ال��كيب الاجتما�� هو ذلك ال��تيب املنظم " فور�س"ال�ي بواسط��ا تنفذ ألاعمال، ويعتقد الباحث 

وغ��ها، و�رى ...املركز الاجتما��،واملتناسق لألجزاء املختلفة ال�ي يت�ون م��ا املجتمع �املؤسسة، ا�جماعة و 

أن البناء الاجتما�� ليس إال مجموعة من ألا�ساق الاجتماعية ألا�ساق بدورها �� " راد كيلف براون "الباحث 

أن عالقة " راد كيلف " ألاجهزة أو النظم ال�ي تتفاعل فيما بي��ا داخل إطار البناء الك�� الشامل و�ضيف 

 :  ر�ن النظم بالبناء عالقة ذات شط

 .عالقة النظام بأفراد ا�جماعة داخل البناء الاجتما�� -

عالقة النظام �سائر النظم ألاخرى ال�ي تتعلق بالنسق و�البناء الاجتما��، و�م�� الباحث ب�ن الصورة  -

البنائية والبناء الواق��، فالصورة البنائية �� الصورة العامة أو السو�ة لعالقة العالقات �عد تجر�دها من 

تلف ألاحداث ا�جزئية، أما البناء الواق�� فهو البناء من حيث هو حقيقة �خصية وموجودة بالفعل مخ

و�مكن مالحظ��ا مباشرة، والبناء الواق�� يضيف و�تغ�� �سرعة واستمرار �عكس الصورة البنائية ال�ي تحتفظ 

  .4ة من الاستقرار والثباتبخصائصها ومالمحها ألاساسية بدون �غ�� لف��ات طو�لة من الزمن وتتمتع بدرج

وعليھ بدأت املناقشات العلمية املبكرة املنظمة عن ال��كيب الاجتما�� للواقع، من خالل أف�ار 

حيث �ان مفتونا بما الحظھ من غموض ا�حياة اليومية، و�تساءل كيف ي�ون إحساسنا "ألفر�د شوتز"قدمها
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لإلجابة ع�� هذا السؤال بالعالم من حولنا بالدرجة ال�ي �ستطيع أن نقيم أفعال حياتنا اليومية ونرت��ا، و 

النظر�ة الاجتماعية ال�ي تطورت �� أورو�ا، و�� النظر�ة الفينومينولوجية " ألفر�د شوتز"استخدام الباحث 

واعتمد ع�� أف�ارها، وقد اهتمت النظر�ة باستخدام الشعور العام �� ا�حصول ع�� تفس��ات ��دف إ�� 

نظر�ة أن إم�انيا��ا تكمن �� فلسفة حياة إلا�سان �� العالم التعرف ع�� واقع ا�حياة اليومية، وتد�� هذه ال

وقدرتھ ع�� تفس�� معا�ي هذه ا�حياة العاملية بطر�قة علمية صارمة، فاملوضوعات ال�ي ��تم ��ا النظر�ة 

الفينومينولوجية، �� شرح ألافعال الواعية وتفس��ها أي �ع�ي هنا تفس�� الوقائع وألاحداث وتحليل الظواهر 

 . تماعية ور�طها بالواقع الاجتما�� للفردالاج

أن الفينومينولوجيا، �� علم النفس الاجتما�� يتم من خاللها تفس�� حياة العالم، " شوتز"و�رى الباحث 

و�� محاولة لوصف كيف تظهر هذه املعرفة، و�انت أهم فكرة �� نظر�ة املعرفة عند شوتز، �� التمثيل 

د التمثيل أمرا ضرور�ا من أجل تنظيم ا�حياة وألافعال ال�ي نصادفها �� ، ولذلك �عTypificationوالتنميط

ا�حياة وتفس��ها، وقد يحدث التمثيل لسبب�ن أن إلا�سان يتعلم من تار�خھ، والسبب آلاخر أن إلا�سان 

ن، اجتما�� تر�طھ عالقات اجتماعية سواء ب�ن أفراد أسرتھ أو محيطھ الاجتما��، و�التا�� فالسببان متداخال 

فالفرد ال يملك خ��ة فردية خالصة بل تكتمل مع ا�خ��ات الاجتماعية واملحيط الاجتما�� سواء ألاسرة، 

وما نراه حاليا أن الان��نت أصبحت نافذة يطل عل��ا جميع ألا�خاص  ،5املدرسة، املؤسسات إلاعالمية وغ��ها

تماعية ال�ي �انت سابقا حكرا ع�� ومن مختلف أنحاء العالم، و�� تقوم بتقديم الواقع وا�حقائق الاج

السلطة، ولكن بفضل املواقع إلالك��ونية املتوفرة ع�� الشبكة وخاصة مواقع الشب�ات الاجتماعية والتواصل 

، و�فضلها أصبح الفرد يرى مجموع من ا�حقائق والوقائع "�الفا�سبوك، تو���، واليو�توب"الاجتما�� 

الصورة والنص وح�ى مواقع التفاعل الاجتما��، ال�ي يتم �� نفس الاجتماعية، يجمع ف��ا �ل من الصوت و 

الوقت والزمن ب�ن أ�خاص مختلفة من العالم، وال�ي تؤثر �� �شكيل السلوك والبنية الاجتماعية لدى الفرد 

 .املستخدم لالن��نت، و�ساهم �� �شكيل معا�ي معينة لديھ

واقع أن الناس �ستجيبون للمعا�ي، عندما �ستخدمون و�ف��ض ال��كيب الاجتما�� أو البناء الاجتما�� لل

الرموز وإلاشارات، ف�ي ال�ي �ش�ل املخزون الاجتما�� للمعرفة، و�واسط��ا تحدث التفاعالت ب�ن الناس 

، إطارا ل�ل من أ�حاب نظر�ة التفاعالت الرمز�ة ونظر�ة Goffmanو�يئا��م، وقد شملت نظر�ة قوفمان 

حيث أثبتت أن قدرة الفرد ع�� الاختيار املستمر لألش�ال املناسبة لتوجيھ إدراكھ قد البناء الاجتما�� للواقع 

 .تجعلھ �شعر بما اكتسبھ من خ��ات ومعارف

وعليھ فإن بناء الواقع الاجتما��، هو مجموعة من املعا�ي الاجتماعية والرموز ال�ي يكتس��ا الفرد من 

ط ا�خار��، وهذه املعا�ي �ساهم �� �شكيل واقع مع�ن كما أن خالل احت�اكھ مع آلاخر�ن �� املجتمع أو املحي

التفاعالت الاجتماعية ال�ي تتم ب�ن ألا�خاص عن طر�ق التواصل فيما بي��م، تخلق أف�ارا وتمثالت معينة عن 

الواقع، وال�ي تجعل البعض �عتقدون أ��ا حقيقية، فالتطور التكنولو�� ا�حا�� ساهم �ش�ل واسع �� �غي�� 

ك والعالقات الاجتماعية املوجودة �� السابق، و�اعدت التفاعالت ا�حقيقية وأصبح الفرد حاليا ينغمس السلو 
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�� العالم الاف��ا�ىي، و��ون عالقات اف��اضية أثرت كث��ا �� تصرفاتھ و�عامالتھ مع آلاخر�ن، كما استحوذت 

�ل ما هو جديد وتتفاعل مع ألاحداث الان��نت ع�� فئة مهمة �� املجتمع أال و�� املراهقات، ال�ي تتأثر ب

والتطورات املختلفة �� عالم التكنولوجيا، ح�ى أصبحت تقوم ببناء املعا�ي وأف�ار مختلفة عن تلك املوجودة 

 . �� املجتمع

2;;I;G‡]⁄“’;ã]ŸÊhÂ;ÖÕ3d;2Ëd;flŸ;◊—;Åfi¡;ÏË¡]⁄ipˆ\;ÏŒËŒ¢\;Ô]fid;

الاجتماعية املنطلق ألاسا�ىي لدراس��ا وتفس�� واقع �عد مساهمة برغر ولوكمان �� مجال بناء ا�حقائق 

�� نظر�تھ الفينومينولوجية والذي " ألفر�د شوتز"ا�حياة اليومية لدى الفرد مع إعادة إحياء أعمال الباحث 

 .عمد ع�� البناء الاجتما�� ل�حقيقة اليومية

إل��م�مع�ى�ذا�ي،����ش�ل�عالم�إلينا�مؤولة�من�طرف�ألافراد،�و���تحمل�بالنسبة� إن�ا�حقيقة�تتأ�ى"

يفسر الباحثان الكيفية ال�ي من خاللها تتش�ل ا�حقيقة حيث أن ألافراد يؤولون ألاف�ار وألافعال ، 6" من�جم

والتصرفات وال�ي �ش�ل معا�ي ذاتية يحملها �ل فرد �عيش �� عالم ا�حياة اليومية و�التا�� تتمثل �لها لتش�ل 

هذه ع�� ألاغلب �ش�ل ا�حقيقة الاجتماعية املن�جمة ألاف�ار وألافعال عالم من�جم متناسق متماسك و 

والتصرفات ال�ي تحمل معا�ي مختلفة أولها ألافراد عن عاملهم املعاش، فعالقة الفرد با�جماعة املتصفة 

باال��جام املطلق ح�ى و�� أشد حاالت التنافر بي��ما ت��جم محاوالت إلا�سان عن الا��جام مع الطبيعة 

يس��ض��ا، و�التا�� فمهما �انت املعا�ي مختلفة إال أ��ا تتصف باال��جام املطلق للواقع الذي يب�ى بمختلف ف

 . العمليات الاجتماعية لألفراد

أجد�نف�ىي����عالم�ألاحالم�":يؤكد بي�� ولوكمان أن الاتصال مع آلاخر�ن ضرورة ال محالة م��ا حيث يقول 

لم�ا�حياة�اليومية�يظهر�حقيقيا�لآلخر�ن�،�كما�يظهر����تماما،�و�الفعل�ال�وحيدا،����ح�ن�أعلم�يقينا�أن�عا

، فالتواجد برأي 7يمكن�أن�أتواجد����عالم�ا�حياة�اليومية�بدون�تفاعل�مع�آلاخر�ن�أو�اتصال�دائم�معهم

الم ا�حياة الباحثان �� ا�حياة اليومية يفرض علينا التفاعل وهذه �� ا�حقيقة ال�ي يراها �ل املتواجدين �� ع

اليومية عكس ما ي�ون �� عالم ألاحالم الذي ت�ون فيھ الذوات منفصلة عن �عضها البعض، و�النظر هنا إ�� 

املراهقات الال�ي هن محور دراستنا فإننا نرى بأنھ �� عالم ألاحالم تنفصل ذوا��م عن آلاخر�ن عكس ما ي�ون 

فاعل والتبادل فيما بي��ن وهن موجودات فعال �� عالم �� عالم ا�حياة اليومية الذي يوجد فيھ الاتصال والت

 .حقيقي ي�ون اتصالهم فيما بي��م محور أسا�ىي الستمراره

حقيقة�ا�حياة�اليومية�بأ��ا�تكون�حاضرة�فيما��عد�كعالم�متبادل�الذوات�وكعالم�" بي�� و���قر "و�حلل 

ش��ك�فيھ�مع�آلاخر�ن�فعالم�ا�حياة�يتم�تقاسمھ�مع�آلاخر�ن�و�ضيف�بأن�هذا�العالم�هو�العالم�الذي�ا

اليومية�ال�يمكن�ي�التواجد�فيھ�بدون�وجود�تفاعل�واتصال�مستمر�مع�آلاخر�ن�وأعلم�أن�مواقفي�الطبيعية�

وهنا أراد الباحث أن �شرح واقع ا�حياة اليومية ب�ن الناس  ،" 8نحو�هذا�العالم�تتوافق�مع�اتجاهات�آلاخر�ن

هو عالم م��ء بالتفاعل والاتصال ب�ن ألا�خاص وتبادل الذوات وآلاراء فيما  فعالم ا�حياة اليومية �� نظره

بي��م وهذه س��ة ا�حياة اليومية، فعالم ا�حياة اليومية يأ�ي كعالم �ش��ك فيھ ألافراد مع آلاخر�ن و��ون فيھ 
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دائم وتفاعل التفاعل والاتصال مستمر حيث يتقاسم معهم �ل ما هو موجود و�التا�� ذاتھ ت�ون �� اتصال 

 .و�شارك وتقاسم مع الذوات املوجودة �� عالم ا�حياة اليومية

أفراد�املجتمع����تصرفا��م�الذاتية�امل�حونة�بواقع�حيا��م�ال��عت��ون�فقط�عالم� :"يدرج أيضا أن 

ا�حياة�اليومية�كمعطى�من�معطيات�ا�حقيقة�بل�هو�أيضا�عالم�يجد�أصولھ����أف�ارهم�وأفعالهم�ال�ي�

هذا�العالم�كحقيقة،�وأن�هناك�صور�متعددة�للواقع�ومن�ضم��ا�ألافعال�أو�ألاش�ال�غ���املجسدة�تثبت�

فا�حقيقة الاجتماعية  ، 9ال�ي�ت��اءى����ألاحالم،�وأيضا�الواقع�النموذ���وهذا�هو�واقع�ا�حياة�اليومية

�ل ألافعال ال�ي تصدر عن تتمثل �� مختلف التصرفات الذاتية وألاف�ار وألافعال وهذه �لها تحمل معا�ي و 

 .أفراد خاصة املراهقات ما �� إال معطى من معطيات ا�حقيقة �� العالم الذي �عيشھ

أن�ا�حياة�اليومية�مب�ي�م�انيا�وزما�ي�فالبناء�امل�ا�ي�هام�ىي�، و�فسر �ل من بي�� ب��غر وتوماس لوكمان

وأن�ما�يتالءم�أك���مع�أغراضنا�الراهنة�هو�جدا�بالنسبة�إ���اعتباراتنا�الراهنة،�ولھ�أيضا��عدا�اجتماعيا�

فقد�وجد�الزمان�قبل�أن�أولد�وسوف�يظل�موجود�موجودا��عد�أن�أموت،�" البناء�الزم�ي�ل�حياة�اليومية،�

ومعرف�ي�بمو�ي�تجعل�الزمن�محدودا�بالنسبة����فلدي�قدر�مع�ن�من�الزمن�لتحقيق�مشروعا�ي�و�ما�أن�ي�

، فالعالم أو واقع ا�حياة اليومية مينية "10فة���حن�مشروعا�ي�بقلق�عميقال�أر�د�أن�أموت�فإن�هذه�املعر 

زمانا وم�انيا بنظرهما حيث أن البناء امل�ا�ي هام�ىي ألنھ �عيش فيھ وال �ش�ل هدف ومحور اهتمام، بينما 

موجود  البناء الزما�ي فلھ اعتبارات مهمة تتما�ىى وأهدافنا �� ا�حياة اليومية، حيث أن الزمن موجود وسيظل

ولكنھ �� نفس الوقت محدود إذا ارتبط ببعض أغرا�ىي وأهدا�� �� ا�حياة، و�صور وجوده �� ا�حياة اليومية 

و�ر�ط وجوده وعدم وجوده بالزمن ما يحرص هنا ع�� تأكيد أهمية البناء الزم�ي �� العالم فهو م�ون أسا�ىي 

داف وألاغراض ال�ي يحاول ألافراد تحقيقها ال يمكن إغفالھ عن الواقع، فالزمن هو الذي يتحكم ببعض ألاه

 .�� الواقع

أن�العمليات�الاجتماعية��ش�ل�الهو�ة�وهنا�يقصد�الهو�ة�وتحدثا أيضا حول الهو�ة ويش�� املؤلفان إ�� 

املوجودة����املجتمع�و�حلل�هو�ة�الفرد�و�ضيف�أنھ�كتب�عليھ�أن�يب�ي�عاملا��سكنھ�مع�آلاخر�ن�وأن�

إليھ�الواقع�املسيطر�واملحدد�و�ذلك�يب�ي�إلا�سان�واقعا�اجتماعيا�معينا�من�خالل�العالم�يصبح�بالنسبة�

فهو�ة الفرد تتأ�ى من خالل العمليات الاجتماعية املختلفة املتمثلة �� الاتصال  ،11العالم�الذي��عيش�فيھ

لهو�ة املوجودة �� والتفاعل والتبادل والتقاسم فيما يخص ألاف�ار وألافعال والتصرفات، و�� بالتا�� �ش�ل ا

املجتمع فالواقع الذي �سكنھ الفرد مع آلاخر�ن هو الواقع الذي قام ببنائھ اجتماعيا من خالل تلك العمليات 

الاجتماعية، هذا الواقع برأي الباحثان �سيطر ع�� أف�ار الفرد وأفعالھ و�حد م��ا ومن هنا يمكن أن نرى بأن 

ص هو���ن حيث أ��ن �ش�ل��ا من خالل تفاعال��ن ومشارك��ن املراهقات آال�ي هن محور دراساتنا بخصو 

واتصاال��ن املختلفة �� الواقع ا�حقيقي أو ع�� مواقع الشب�ات الاجتماعية و�التا�� تمثل هذه ألاخ��ة مختلف 

العمليات الاجتماعية، فهن يبنون عاملهن مع ألافراد آلاخر�ن �� املجتمع الذي يرونھ أنھ يحدد ويسيطر ع�� 

 . ختلف أف�ارهن وأفعالهن وتصرفا��نم
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الواقع�يب�ى�اجتماعيا�وإن�علم�الاجتماع�املعرفة�يجب�أن�يحلل�املعطيات�ال�ي�كما يرى املؤلفان بأن 

وقد تناوال �� كتا��ما أسس املعرفة �� ا�حياة ،  12يجري�ف��ا�ذلك�و�قصد�بذلك��ل�من�ا�حقيقة�واملعرفة

هو التحليل الاجتما�� لواقع ا�حياة الاجتماعية، أو �عبارة أخرى  اليومية حيث يرى املؤلفان أن هدفهما

أن��ل�صورة�عن�ا�حياة� "التحليل الاجتما�� للمعرفة ال�ي توجھ سلوكنا �� ا�حياة اليومية، و�ضيف ب��قر

نأخذ�هذا�الواقع�� اليومية�تقدم�نفسها�كواقع�ي��جمھ�الناس�ع���أنھ�عالم�متماسك�وكعلماء�اجتماع�فإننا

ن، فالفرد يقوم بإعادة أويشرح الباحثان �� كتا��ما  ،"13ع���أنھ�موضوع�تحليلنا�وأيضا�معطى�من�املعطيات

�شكيل الواقع الاجتما�� الذي يواجهھ و�منحھ مع�ى مع�ن وهذا �لھ عن طر�ق التمثالت الاجتماعية ال�ي 

 ضعيات معينة، فتمثل الفرد لواقعھ الاجتما��تحتوي ع�� مجموعة من املعارف والاتجاهات ومواقف لو 

يجعلھ يب�ي حقيقة اجتماعية مغايرة عن تلك ال�ي توجد �� الواقع عن طر�ق ما يكتسبھ ألافراد �� عاملهم من 

 .خالل أف�ارهم وأفعالهم وتصرفا��م اليومية

3;I;ÿ3à;‡Êp;Åfi¡;ÏË¡]⁄ipˆ\;ÏŒËŒ¢\;Ô]fidJean Searle;U;

أن أسس بناء العالم الاجتما�� ليست فقط �� املعرفة والتفك�� وإنما العالم  Searle�عت�� حون س��ل 

عن كيفية تحول الواقع الف��يائي إ�� واقع اجتما��    John R. Searleجون رس��ل  الف��يائي املادي، وقد �ساءل

حقائق : ع�� إ�� صنف�نموضو��، وقدم إلاجابة عن هذا التساؤل �� تصنيفھ ل�حقائق املوجودة �� الواقع الف

وا�حقائق . خامة توجد �ش�ل مستقل عن الهيئات إلا�سانية، وهذا مهما �انت نيتنا أو قصدنا تجاهها

فهذه ا�حقائق ال توجد إال بفضل املؤسسات إلا�سانية وتتجسد بفضل … املؤسساتية، مثل النقود، اللعب،

بناء ا�حقائق الاجتما��، كما �عتقد جون س��ل  قصدنا تجاهها، ومن هنا ينطلق ليتساءل عن دور اللسان ��

أن التمثالت : أن ا�حقائق الاجتماعية، ال�ي توجد بفضل املؤسسات إلا�سانية �ش��ط شرط�ن أساسي�ن، وهما

�ش�ل ا�جزء التأسي�ىي لها، وأن التمثالت تتوقف ع�� اللسان، فطاملا توجد ضرورة منطقية الرتباط ا�حقائق 

فإن أف�ار ترتبط، طبيعيا، بالرموز وال�لمات والصور وال�ي بدو��ا �ستحيل التفك�� ف��ا، املؤسساتية باللغة، 

فإذا لم �ستطع ألافراد تمثل هذه ألاحداث فإ��ا ال �ستطيع أن توجد، و�نت�ي �� ألاخ�� إ�� الاستخالص التا��، 

عالم الف��يائي املرتبط بالتفك�� أي أن ال، 14واملتمثل �� أن إنتاج ألاحداث املؤسساتية يرتبط بمسألة السلطة

الواق�� ي��كب من عدة خصوصيات يحاول إثارة �ساؤالت من خاللها يحاول طر�قة �ش�ل هذا العالم 

والطر�قة ال�ي من خاللها الانتقال من العوالم املختلفة، و�رى أيضا أن العالم الذي يحيط بنا واملعرفة ال�ي 

د جاءت هذه املساهمة �� سياق ال��حيب بفكرة أن العالم وا�حقيقة �� نمتلك حولها يتم بناءها اجتماعيا، وق

بناء اجتما��، وأنھ ينب�� الان��اء من فكرة أن العالم موجود هناك، و�نب�� البحث عن ما إذا �انت تصوراتنا 

بحث فيھ ، و�التا�� هنا جون س��ل يؤكد ع�� ضرورة التفك�� بوجود العالم ا�حقيقي، الذي ن15مطابقة لھ أم ال

 .عن مدى مطابقة تصوراتنا وتوقعاتنا لھ

 Status�عا�ج موضوع ا�حقيقة الاجتماعية ع�� مستو�ات ثالث، �� وظائف الوضع،  Searleإن 

Functions القواعد امل�ونة ،Constitutive Rules  والقصدية ا�جمعيةCollective Intentionality .  
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يرى بأن احتياجات إلا�سان بإم�ا��ا أن تفرض �عض الوظائف ع�� سمات من العالم، : وظائف الوضع -

كما أنھ يم�� بوضوح ب�ن التصورات الذهنية لألفراد حول ألاشياء، وألاشياء �� حد ذا��ا فا�حقيقة 

 Searleبالنسبة ألي فرد تمثل حقيقتھ ال ا�حقيقة، ف�ي متغ��ة، متطورة وغ�� ثابتة، وال يتوقف تحليل 

عند مجرد التمي�� ب�ن ا�حقيقة ال�ي يبن��ا الفرد وا�حقيقة ا�خارجية، ف��أيھ إذا �انت ا�حقيقة ا�خارجية 

مستقلة عن الفرد، فإ��ا �� نفس الوقت موجودة �� حياة ألافراد أل��م أوجدوها، ومن هنا فإن ا�حقيقة 

ننس��ا لها فإذا زالت الوظيفة تفقد  ا�خارجية ال ت�ون كذلك بخصائصها الوجودية، وإنما بالوظائف ال�ي

ا�حقيقة حقيق��ا، و�رى أيضا أنھ مع مرور الوقت تدخل هذه الوظائف �� إطار ثقافة املجتمع وتتحول إ�� 

مسلمات بالنسبة لألجيال املتعاقبة، كما �ش�� إ�� أهمية اللغة ال�ي تحمل هذه امل��ات بحيث يرى أن 

� الوظيفة ال�ي فرض��ا ال�لمات، وأن �ل أش�ال اللغات تحمل �� ألاصوات ال�ي نصدرها �� ا�خطابات �

 .16طيا��ا الوظيفة القصدية والتمثيلية املفروضة عل��ا

يحلل ا�حقيقة الاجتماعية، من خالل أن �ل التصورات الذهنية لألفراد �� حقيقة  Searleنالحظ أن 

ملوجودة وال�ي لها وظائف ننس��ا لها، �� حقيقة اجتماعية متغ��ة ومتطورة وغ�� ثابتة، وأن ألاشياء املادية ا

وإذا زالت تلك الوظيفة تفقد حقيق��ا، و�التا�� �لما استطاع الفرد إسناد الوظائف لألشياء تأكدت ا�حقيقة 

 .والعكس

�� تفس��ه للقواعد التأسيسية من تمي��ه ب�ن ما �سميھ الواقع  Searleينطلق : القواعد التأسيسية  -

ئع املؤسساتية، و�ب�ي ع�� ذلك أن هناك قواعد تنظيمية وقواعد تأسيسية، فتقوم القواعد ا�خام، والوقا

، بينما تتم�� القواعد )أي سابقة لوجود القواعد(التنظيمية بتنظيم النشاطات السابقة لوجودها 

كنة، التأسيسية أ��ا ال تقوم بالتنظيم فحسب، وإنما �ش�ل صورة الفعالية ال�ي تنظمها أو تجعلها مم

فالقواعد التنظيمية وجدت لتنظيم عالقات سابقة لوجودها بينما القواعد التأسيسية �عد م�ونا لهذه 

العالقات ومنظما لها �� نفس الوقت، ويعت�� من جهة أخرى أن قبول القواعد التأسيسية شرطا ضرور�ا 

 .17�� انتقال ألاحداث والوقائع من ا�خام إ�� التأسيس

�عت�� أن �ل ألاحداث الاجتماعية سواء �انت مؤسساتية أو غ�� مؤسساتية، : القصدية ا�جماعية  -

تتضمن القدية ا�جماعية، و�ق��ح أنھ ح�ى �� ا�حالة ال�ي ي�ون ف��ا إلا�سان �� �شاط مع�ن أو مهمة ما 

فإن قصديتھ ت�ون موجهة إ�� الهدف الك�� وهذا ال �ع�ي أنھ ينكر وجود أش�ال من القصدية �� ممارسة 

هارة أو ينكر �عض هذه القصدية ت�ون ال واعية، و�ؤكد بأننا حقا نملك حاالت قصدية ي�ون �عضها امل

واعيا، وأك��ها ال واعيا، ويش�ل كالهما شبكة معقدة تحتجب هذه الشبكة �� خلفية من القدرات 

ولك��ا تخ��ق  ، بحيث ال ت�ون هذه ا�خلفية �� محيط القصدية،)وغ��ها...الكفاءات، القدرات، املواقف،(

شبكة ا�حاالت القصدية �لية، و�مجرد فقدان ا�حالة خلفي��ا تصبح عاجزة ع�� العمل وغ�� قادرة ع�� 

تحديد ظروف الاشباعات، وفكرة القصدية ال�ي يقول ع��ا أ��ا ليست �� مجموع القصدية الفردية 
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�� الو�الة التعاونية، وهذا  فتشكيل القصدية ا�جماعية يتطلب خلفية معا�ي عن آلاخر باعتباره مر�حا

يقت�ىي مع�ى عن آلاخر يتعدى مجرد �ونھ عوامل واعية، وإنما كأعضاء حقيقي�ن أو محتمل�ن ألي �شاط 

 .18�عاو�ي

4;I;ÏË’]ëhˆ\;k]à\ÑÅ’\;–]ËàÂ;ÏŒËŒu÷’;È¡]⁄ipˆ\;Ô]fie’\;ÏÁÖæ›;

نلمسھ بحواسنا، ولكنھ �عتمد قديما قال أفالطون إن معرفة العالم الذي �عيشھ، ال �عتمد فقط ع�� ما 

ع�� ما اتفقنا عليھ �� إطار ا�جماعة أو املجتمع حول املعا�ي املش��كة لهذا العالم من حولنا، و�التا�� نجد 

ا�حقيقة الاجتماعية عبارة عن بناء اجتما�� أو اتفاق اجتما�� حول ا�خصائص والصفات ال�ي تم�� هذه 

إدراك الناس لهذه املعا�ي املش��كة يتم من خالل عمليات التفاعل ، و 19ا�حقيقة وتيسر ع�� الناس إدراكها

الاجتما�� حيث �ش�ل الاتصال أهم عنصر من أجل ضمان هذا التفاعل والتبادل، حيث أن الاتصال �شمل 

 .الفعل والاعتماد املتبادل والتأث�� املتبادل للمعا�ي والعالقات باإلضافة إ�� �ل العوامل املرتبطة باملوقف

إذا �ان ال��ك�� قديما ع�� الاتصال إلا�سا�ي بصفة عامة وعالقتھ ببناء املعا�ي �� أذهان الناس والتأث�� و  

والتأثر، فإن وسائل الاتصال أصبحت الوسيلة ألاساسية �� تقديم هذه املعا�ي والتفس��ات إ�� الناس، 

ك��ا اعتمدت ع�� وسائل إلاعالم �� خصوصا أن الناس تب�ي أف�ارها عن ا�حقيقة بينما لم �شاهدها فعال، ول

رسم معالم هذه ألاف�ار عن ا�حقائق، و�التا�� فإن الناس تب�ي املعا�ي أو الصور عن ا�حقائق الاجتماعية أو 

حيث أصبحت �ش�ل دراسات البناء ، 20 املادية ال�ي لم تحسها، من خالل التعرض إ�� وسائل إلاعالم

سات الاتصالية، خاصة ما �علق م��ا بدراسات الاتصال ا�جماه��ي، الاجتما�� توجها جديدا �� سياق الدرا

املطلق، (و�مثل بالنسبة للبعض أنھ توجھ ما �عد ا�حداثة، فكما أن دراسات التأث�� بمختلف ف��ا��ا 

تزامنت مع مجتمع الصناعة، واملجتمع ا�جماه��ي وانتشار فكرة قدرة وسائل الاتصال ا�جماه��ية ) واملتعارض

داث التغي��ات بصفة قو�ة و�� مدة زمنية قص��ة، فإن دراسات البناء الاجتما�� ل�حقيقة ت��امن مع ع�� إح

مجتمع املعلومات، وفكرة أن املتلقي يتفاعل مع الرسائل املوجهة إليھ وأن التأث�� إذا حدث ي�ون من خالل 

 .21س��ورات طو�لة املدى

الكيفية ال�ي يمكن للمعلومات أن �ش�ل أساس ، لم يدرسا  Lukmann & Bergerفع�� الرغم من أن 

املعرفة �� عالم ا�حياة اليومية، إال أن الطر�قة ال�ي عا�جا ��ا ا�حقيقة الاجتماعية، باستطاع��ا �شكيل 

أرضية ومن�جية ملجال إلاعالم والاتصال، وإذا �ان اهتمام علماء الاجتماع والان��و�ولوجيا وعلماء النفس 

يفية بناء ا�حقيقة الاجتماعية قائم، من خالل البحث عن كيفية بناء الفاعل�ن الاجتما�� بدراسة ك

الاجتماعي�ن لنظرا��م إ�� العالم، وكيفية إدارة تأو�ال��م املختلفة، والكيفية ال�ي يتحر�ون ��ا ملواجهة املشا�ل 

والاتصال، بحيث تتدخل ال�ي �ع��ضهم فإن إلاش�الية تطرح عندما نضيف أ�عادا أخرى �� إطار علوم إلاعالم 

عناصر إضافية تتمثل �� وسائل الاتصال ا�جماه��ية، ألن إلاجابات ال�ي نحتاج إل��ا تتمثل فيما طرحھ 

Mucchielli :�علينا�أن�نجيب�ع���التساؤل�الذي��سمح�لنا�بمعرفة�الكيفية�ال�ي�يفسر���ا�آلاخرون�عروض

 .22ال�ي�توجھ�إل��م�Les offres des sensاملع�ى�
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كبا�ي للواقع الاجتما�� �� الثمانينات، وهو مرتبط خاصة بانتشار ومعرفة  إلاعالمو�دأ ا�حديث عن 

سوسيولوجية، و�ظهور اتجاهات �� الدراسات إلاعالمية تمزج ب�ن موضوعات اتصالية بحتة ومقار�ة 

، �� قر�ھ من خط السوسيولوجية الظاهراتية، و�كمن السبب آلاخر �� التموضع ال��ائي لهذا ا�خط البح�ي

س��ورات التكيف الاجتما��، وتتضمن الدراسات إلاعالمية املتفرقة �� هذا املجال، محاوالت وصف تمثالت 

 .23الواقع الاجتما�� ال�ي يبن��ا الاتصال ا�جماه��ي �� قطاعات وموضوعات معينة

الاتصال ا�جماه��ية وعليھ فقد ظهر اهتمام م��ايد �� مختلف مجاالت الاتصال بدراسة عالقة وسائل 

، وقدر ركزت هذه البحوث ع�� الزاو�ة ال�ي تنظر من خاللها وسائل الاتصال الاجتماعيةو�ناء ا�حقيقة 

ا�جماه��ية ألاحداث، وكيفية تأو�لها �� ص��ورة إلانتاج وعمدت بذلك إ�� تحليل محتو�ات هذه املضام�ن من 

، فمع 24� طرح مختلف إلاش�اليات، وكيفية التعب�� ع��ااملفاهيم والفئات، النماذج التصور�ة املستخدمة �

�عدد البحوث ال�ي تناقش دور وسائل إلاعالم �� بناء ا�حقائق الاجتماعية، ومع تباين آرا��ا و�عدد املداخل ال�ي 

تدرس من خاللها هذا الدور، نحاول عرض الفروض ال�ي تفسر دور وسائل إلاعالم �� بناء ا�حقائق 

يف �عتمد ال��ييف والتضليل للوصول إ�� غاي��ا، مستنجدة �� ذلك ب��سانة القيم الاجتماعية الاجتماعية، وك

والثقافية، املخزونة �� ال��اث الثقا�� و�� أساط�� املجتمع املع�ي، و�� العقيدة الدينية، وهذه الفروض �� 

 :�التا��

ألادوار ا�خاصة بنشر املعلومات أو �عاظم دور وسائل إلاعالم بحيث أصبحت تتصيد ألادوار، أو تتصدر  -

 .توزيع املعرفة

ألسباب هادفة أو غ�� هادفة فإن عرض هذه املعلومات أو املعارف ـــ حقائق، صور، قيم، ال يتفق �� حاالت  -

 .كث��ة من الواقع ا�حقيقي و�نتج عن ذلك �شر صور زائفة أو حقائق محرفة عن هذا الواقع

وسياد��ا �� مجال عرض ا�حقائق و�شرها، فإن ألافراد �� املجتمع نظرا لتعاظم دور وسائل إلاعالم  -

�عتمدون عل��ا �� رسم الصور الذهنية لهذه ا�حقائق املحرفة أو املتح��ة دون بذل جهود إضافية ملقارنة هذه 

 .الصور الذهنية مع الواقع ا�حقيقي

ال�ي تنشرها وسائل إلاعالم، تتحول إ��  مع تأث�� ال��اكم �� النشر وإلاذاعة ومرور الوقت، فإن هذه ا�حقائق -

 .حقائق اجتماعية، يجتمع حولها ألافراد �� املجتمع و�تفقون ع�� رموزها ومعان��ا

من خالل أساليب التحليل الثقا�� يمكن الاستدالل ع�� هذه ا�حقائق املحرفة، أو الصور الزائفة لك��ا  -

سهم �� عمليات التغي�� �� املجتمع، و�تأثر ��ا أفراده �� �سهم بمرور الزمن و�عد الاتفاق الاجتما�� حولها، �

 .البناء الثقا�� والاجتما��

إن الاعتماد ع�� وسائل إلاعالم وحدها �� البناء الاجتما�� ل�حقائق و�شكيل الصور الذهنية عن العوالم 

، هذا 25��ا ع�� املدى الطو�لاملحيطة باألفراد �� املجتمع، ي��تب عليھ عدد من النتائج السلبية ال�ي ال �س��ان 

ما دفع الكث��ين إ�� �سمية وسائل الاتصال ا�جماه��ية بصا�ع ألاساط�� أل��ا تقدم نظرة مشوهة ل�جر�مة، 
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العدالة والقوان�ن، و�غض النظر عن املوقف من وسائل الاتصال ا�جماه��ية إال أن دورها �� بناء ا�حقيقة 

لف الباحث�ن، وإنما اختالفهم �� درجة تأثري وسائل الاتصال الاجتماعية لم �عد محل �ساؤل لدى مخت

ا�جماه��ية �� بناء ألافراد �حقائقهم الاجتماعية و�زداد الاختالف عندما �عرض مضام�ن وسائل الاتصال �� 

سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، و�التا�� فإن تصو�ر وسائل الاتصال ا�جماه��ية ملختلف ا�حقائق 

، هذا ع�� غرار املجتمع الشب�ي الذي 26ينب�� أن �عكس ع�� ألاقل �عض خصائصھ ألاساسيةالاجتماعية 

أض�� صا�عا ومؤوال ل�حقائق الاجتماعية �ش�ل مث�� ل�جدل �� البحوث إلاعالمية الراهنة، وتتج�� تلك 

املعلومات ألاهمية من �عقيدات هذا الفضاء الاف��ا�ىي ومن حجمھ الهائل وصعو�ة التحكم �� املحتو�ات و 

املتدفقة �ش�ل ال متنا�� ع�� مواقع الشب�ات الاجتماعية، و�التا�� أصبح أعضاء هذا البناء الاف��ا�ىي هم 

بنفسهم من �ش�لون ا�حقائق و�ؤولو��ا، و�عد هذه الظاهرة إلاعالمية ا�جديدة للباحث�ن واملختص�ن، إش�الية 

 . ��ا�ىي ومدى تأث��ه ع�� واقع ا�حياة اليوميةجديدة �� محاولة رصد واكتشاف البناء الاجتما�� الاف

5;IÏËî\2…ˆ\;k]¬⁄i-\;ÓÅ’;È›]¬∏\;Ô]fidHÏË¡]⁄ipˆ\;k]“eç’\;√Õ\ÊŸ;ÈŸÅ}iâŸHU 
يرى �و�� أن اق��اب ألافراد إ�� �عضهم ال يتم ع�� أساس ا�خصائص والسمات املوضوعية كما �� الواقع، 

الصور ال�ي يرسمها �ل م��م عن آلاخر�ن خالل عمليات التفاعل الاجتما�� ووصف �و�� هذه  خاللولكن من 

الصورة أو الانطباعات باسم ألاف�ار ال�خصية ألننا ن�ون أف�ارا �خصية عن آلاخر�ن �� قطاعات مختلفة 

� أذهاننا إذا نظرنا إ�� �ل من هذه القطاعات كجماعة لها عدد من ا�خصائص والسمات ال�ي نرسمها �

، ونرسم من خاللها تفس��ا ذاتيا ل�خصي��م ...)أصدقاء، زمالء(و�سقطها ع�� ألافراد �� هذه ا�جماعات 

الواقعية، يتم ع�� أساسها التفاعل من آلاخر�ن، أي أننا ن�ون �� أذهاننا نظائر مماثلة أل�خاص حقيقي�ن �� 

�سلوك آلاخر�ن أو من يبدون متشا���ن معهم،  عقولنا و�التا�� ت�ون هذه ألاف�ار ال�خصية أساس للتوقع

و��ذا الش�ل فإن ألافراد يجتمعون معا كأف�ار �خصية �� عقولهم ـــ �ل عن آلاخر ــــ و�صبح املجتمع  بالتا�� 

 .27عالقة ب�ن هذه ألاف�ار أو الانطباعات ال�خصية وليس ب�ن الصور ا�حقيقية

ن خالل نظام خاص للرموز واملعا�ي يكتسبھ الفرد �� و�التا�� نجد ألافراد يرسمون صورا للواقع م

، و�قدم دون فولس ودينيس ألكسندر الذين أقاموا تحليلهم ع�� 28العمليات الاتصالية املتعددة خالل حياتھ

أساس �عر�ف الاتصال بأنھ السلوك الرمزي الناتج عن املشاركة �� املعا�ي والقيم بمستو�ات مختلفة ب�ن 

 :فروض أساسية �� الناس وقدموا ثالث

تفس��ات الناس وإدراكهم للبيئة �عتمد ع�� الاتصال، و�� مع�ى آخر فإن ما �عرفھ عن عاملنا يرتبط  •

 .أساسا بخ��اتنا الاتصالية �� هذا العالم

يتأثر الاتصال، و�ؤثر �� تحديد الذات، الدور واملركز وهذه املفاهيم �� ال�ي تنشأ التوقعات عن البيئة  •

ا �ع�ي أن تباين استخدامنا لالتصال �� مواقف مختلفة ذو عالقة بإدراكنا ألنفسنا وآلاخر�ن وحولها، وهذ

 .�� هذه املواقف، وهذا �ش�� إ�� التعلم الثقا��، والتوقع �سلوك آلاخر�ن
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�شمل الاتصال عمليات تفاعل مقعدة، فهو �شمل الفعل، والاعتماد املتبادل والتأث�� املتبادل، املعا�ي،  •

ات، باإلضافة إ�� العوامل املرتبطة باملوقف، و�التا�� فإن وسائل إلاعالم �� ال�ي أصبحت الوسيلة العالق

ألاساسية �� تقديم املعا�ي والتفس��ات إ�� الناس، خصوصا أن الناس تب�ي أف�ارها عن ا�حقيقة بينما لم 

ر عن ا�حقائق، و�التا�� فإن �شاهدها فعال ولك��ا اعتمدت ع�� وسائل إلاعالم �� رسم معالم هذه ألاف�ا

الناس تب�ي املعا�ي أو الصور عن ا�حقائق الاجتماعية أو املادية ال�ي لم تحسها، من خالل التعرض إ�� 

 .29وسائل إلاعالم

لقد �انت وسائل الاتصال وال تزال �ش�ل إحدى العمليات املركز�ة ال�ي يحصل الناس عن طر�قها ع�� 

حيث �ش�� إلاحصائيات بأن فئة الشباب مثال تتأثر ب�ل ما هو جديد وتن�ىئ فهم ذا�ي ل�حقيقة املوضوعية، 

عالقات اجتماعية اف��اضية وتتفاعل مع املحتو�ات املتاحة، من الدردشة والفا�سبوك واملحاورة الهاتفية 

Skype  ن��نت �� وغ��ها، وتجذ��ا �ل املضام�ن املتنوعة، وهذا ما �عطي دورا ر�اديا لوسائل إلاعالم ا�حديثة الا

 .ناء الواقع الاجتما�� للمستخدم�نب

الاجتماعية والتواصل  ∗فبفضل املواقع إلالك��ونية، املتوفرة ع�� الشبكة وخاصة مواقع الشب�ات 

، أصبح الفرد يرى مجموعة من ا�حقائق والوقائع الاجتماعية ∗، تو���∗، يوتيوب∗الاجتما�� �الفا�سبوك

تؤثر �� �شكيل السلوك والبنية الاجتماعية لدى الفرد املستخدم لالن��نت بالصوت والصورة والنص ال�ي 

 .30و�ساهم �� �شكيل معا�ي معينة

إن �لمة الواقع الاف��ا�ىي أو ا�حقيقة الاف��اضية يقصد ��ا التمثيل شبھ الواق�� لألشياء أو ألا�خاص 

جتماعية مش��كة ب�ن ألافراد من خالل و�يئات تواجدها مضافا إل��ا فكرة التفاعلية الدائمة و�ناء معا�ي ا

الرموز واللغة ال�ي يكتس��ا الفرد من املجتمع ومن وسائل الاتصال ا�جماه��ية، ويش�� أيضا إ�� ما �س�ى 

الا�غماس �� الاف��ا�ىي ويع�ي هذا الا�غماس �� ا�حقيقة الاف��اضية إ�� أن يصبح املستخدم مغمورا تماما �� 

                                                             
 .1954إ�� عالم الاجتماع جون بارنز ��  ،يرجع ظهور مفهوم الشب�ات الاجتماعية ∗
، اسم �ش�� إ�� دف�� ور�� يحمل صورا ومعلومات ألفراد �� جامعة معينة أو مجموعة معينة، ومن هنا جاءت �سمية Facebookلفيسبوك ا ∗

املوقع، و�عت�� هذه الطر�قة الشائعة لتعارف ألا�خاص خصوصا �� ا�جامعات ألاجنبية حيث يتصفح املنتسبون �� ا�جامعة هذه الدفاتر 

عمار عبد الرحمان، جمهور�ة الفا�سبوك، السلطة الرا�عة، دار �غدادي للنشر  :لطلبة املوجودين �� نفس ال�لية، أنظرملعرفة املز�د عن ا

 .45، ص 2014ا�جزائر، : والطباعة والتوزيع
�� الواليات املتحدة ) �اليفورنيا(، �� والية 2005عام ") PayPal"باي بال (تأسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظف�ن �انوا �عملون �� شركة  ∗

، ويشتمل املوقع ع�� مقاطع متنوعة من أفالم السينما )أدوب فالش(ألامر�كية، ويعتمد اليوتيوب �� عرض املقاطع املتحركة ع�� تقنية 

وتوب من ا�جيل مليار دوالر أمر��ي، ويعت�� الي) 1,65(�شراء املوقع مقابل  2006عام  Googleوالتليفز�ون والفيديو واملوسيقى، وقامت غوغل

 ,Rowell ، أنظرألامر�كية) تايم(شبكة التواصل ألاو�� حسب اختيار مجلة  2006وأصبح اليوتيوب عام ) 2.0(الثا�ي أي من مواقع الو�ب 

Rebecca, Youtube: The Company and Its Founders, UK Essential Library ,2011,p19. 
 لھ، وهو خدمة مصغرة �سمح للمغردين إرسال )التغر�د(�ع�ي الذي ) تو�ت(أسمھ من مصط�ح ) تو���(أخذ  ∗

ً
، وأتخذ من العصفورة رمزا

 لتفاصيل كث��ة) 140(رسائل نصية قص��ة ال تتعدى 
ً
 مكثفا

ً
 موجزا

ً
 للرسالة الواحدة، و�جوز للمرء أن �سم��ا نصا

ً
-Diaz :أنظر.حرفا

Ortiz,Claire. Twitter for Good: Change the World One Tweet at a Time; 1 edition,: Jossey-Bass USA,2011,p16. 
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َل العالم اليوم يب�ي و�مثل مستوطن�ن جدد لعالم اف��ا�ىي داخل صراع مع أنصار ولع ،31عالم ثال�ي ألا�عاد

 .32..."العالم املعاصر، وست�ون هناك ثورة جديدة نرى ف��ا من سيفوز 

وال شك أن املجتمعات الاف��اضية ما �� إال مجموعات من املواطن�ن ال أك�� وال أقل تر�طهم تفاعالت 

 .33داخل حدود ملموسة، رمز�ة �انت أو وهمية) Inter média(قو�ة بفضل أنظمة ذكية 

ال تزال قائمة، حيث هناك الكث�� من املفاهيم خاصة ما �علق بما ) le virtuel(وإش�الية مفهوم الاف��ا�ىي 

املفهوم الذي يرتبط باملتغ�� التكنولو�� �� ح�ن �عتمد "�عرف �شبكة والان��نت ووسائطها املتعددة، فهناك 

ينقسم إ�� رؤ�ت�ن ) املفهوم(�� املفارقة ب�ن �ل ما هو اف��ا�ىي وحقيقي، ولعَل هذا ألاخ��  هذا املفهوم

ھ متدهور أو م��اجع عن 
َ
أساسيت�ن، تت�ح الرؤ�ة ألاو�� �� تحق�� �ل ما هو اف��ا�ىي والذي يفهم ع�� ان

من قيود املادة وامل�ان  الواقع، كما أَن هذه الرؤ�ة صور�ة وحماسية �� الظاهر وال�ي من شأ��ا أن تحررنا

 .والزمان، إذن فهذه الرؤ�ة تنظر إ�� هذا املفهوم باعتباره مفهوما زائفا قر�ب من تكذيب للواقع

أَما الرؤ�ة الثانية ف��ى لهذا املفهوم باعتباره وسيلة لتحس�ن الواقع، وأن تتجاوز حدود الزمان وامل�ان  

واملادة، فاالف��ا�ىي يصبح أو�� وأك�� ثراء من الواقع، ويستند املفهوم الثا�ي لهذا الطرح من املفهوم 

قيقي، كما التبسيط واملش�وك، ومقار�ة السوسيولو�� الذي يفرق ب�ن �ل ما هو اف��ا�ىي وما هو واق�� أو ح

أنَ�الذي يق��ح ) Gilles Deleuze(علماء الاجتماع هنا تتشابھ مع مقار�ة الفيلسوف الفر��ىي املعاصر جيلزدلوز 

الاف��ا�ىي�ليس�بأي�حال��عتمد�ع���التقدم�التكنولو���بالنسبة�لھ،�فاالف��ا�ىي��عارض�ا�حقيقي����

 .34"ألاوقات�الراهنة

، �شارك ف��ا عددا ∗الاف��اضية هنا �� بمثابة مجموعات سوسيوثقافية الناشئة عن الشبكة فاملجتمعات

من ألافراد ع�� املحادثات العامة، وال�ي ت�ون قائمة بما فيھ الكفاية لشبكة العالقات إلا�سانية املنسوجة �� 

 .35الفضاء الالك��و�ي

اق�� واملجتمع الاف��ا�ىي حيث أشاروا أن هناك و�رى العديد من الباحث�ن �� العالقة ب�ن املجتمع الو  

مصط�ح�ن يو�حان طبيعة �ل من املجتمع�ن وهما امل�ان والفضاء، ففي املجتمع الواق�� ألارض املادية �� 

م�ان إلقاء أي الالتقاء وجها لوجھ، بينما �� املجتمع الاف��ا�ىي الالتقاء يتم ع�� الفضاء إلالك��و�ي بأف�ار وآراء 

�طلق الباحثون ع�� املجتمع الواق�� مجتمع الانطباعات الدافئة، بينما يطلقون ع�� املجتمع �ل �خص، و 

إلالك��و�ي مجتمع الانطباعات الباردة حيث ال نجد ف��ا ا�حر�ات وإلايماءات، فاملجتمعات الاف��اضية تختفي 

هناك م��ة �� املجتمع بمجرد إغالقنا ل�جهاز، عكس املجتمعات الواقعية تظل قائمة ومستمرة، إال أن 

                                                             
التفس�� السوسيولو�� أقرب إ�� تفس�� �شأة شب�ات التواصل الرقمية، فغر�زة الاجتماع لدى الفرد جعلتھ �س�� دائما إ�� التعرف إ��  ∗

بال�ومبيوتر �ساهم �� خلق السلوك القب�� ع�� آلاخر�ن من خالل ا�حديث إل��م ومحاولة التعرف عل��م، حيث إن الاستمالة بالدردشة 

ليست تجاور مجموعة أفراد : " الان��نت لدى الفرد، كما �سم��ا جانيس بليدل، فشب�ات التواصل الاجتماعية الرقمية، كما يقول بليدل

املشاركة �� استخدام اللغة،  داخل ا�جماعة من خالل:معزول�ن، وإنما �� هي�ل اجتما�� حقيقي �ستند إ�� تماسك أعضائھ ع�� مستو��ن

، "نحن"و" هم "حيث يتواجھ النقيضان ) MANICHENNE(الرموز، ا�حاالت العاطفية،باملقابل مع العالم ا�خار��، من خالل املنطق املانوي 

 .152، ص  2011، مركز دراسات الوحدة العر�ية، لبنان، 2011أبر�ل  29مر�ىي مشري، شب�ات التواصل الاجتما�� الرقمية نظرة �� الوظائف، مجلة املستقبل العر�ي، عدد  :أنظر
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الاف��ا�ىي ال تتوافر �� املجتمع الواق�� تكمن �� حر�ة اختيار وتحديد وقت التواصل مع آلاخر�ن، فبمجرد 

ضغط الفرد املستخدم لالن��نت ع�� مفتاح الكمبيوتر يجد نفسھ مع أفراد آخر�ن، ومن مزايا املجتمع 

ن ينتقل بي��ا و�دون ت�لفة، يتصل ��خص ما �� بلد الاف��ا�ىي، أن حدوده مفتوحة إذ �ستطيع املستخدم أ

ما ثم يتصل بآخر �� بلد آخر �� الوقت نفسھ و�دون أي ت�لفة مقارنة باستخدام الهاتف أو الانتقال املادي من 

 .36الوقت املناسب للفرد ��م�ان آلخر، و��ون الرد 

و��تم علماء النفس با�خصوص بدراسة ظاهرة تمضية أعداد م��ايدة من الناس أوقات مطولة أما 

شاشات الكمبيوتر لقضاء حياة أخرى تحت هو�ة غ�� هو���م املعتادة وذلك سواء عند املشاركة �� فضاءات 

ايرة ل�خصيا��م الدردشة أو ممارسة �عض ألالعاب ع�� الشبكة ال�ي يتقمصون خاللها أدوارا و�خصيات مغ

املعتادة و�قومون بأعمال غ�� مادية ولك��ا ر�ما ذات أثر نف�ىي كب��، والسؤال املطروح يتعلق بالتأث��ات ال�ي 

قد تحصل �� ال�ائن البشري و�� إحساسھ وعالقاتھ وهو�تھ عندما يق�ىي ساعات طوال �� إلابحار ع�� 

 .37قة تفاعلية مع أ�خاص آخر�ن تحت هو�ة غ�� هو�تھيلتقي ف��ا بطر� اف��اضيةالان��نت �� عوالم وأماكن 

، ��ذه املسألة اعتمادا ع�� دراسة قامت ��ا عاملة النفس ألامر�كية شري 38وسيمون لقد اهتم مونو 

ألا�خاص الذين يمارسون ألعاب ألادوار املتعددة املوجودة ع�� الان��نت وال�ي  حول ، Sherru Turkleتور�ل

ية أو دورا يمكنھ من الدخول إ�� عالم غ�� حقيقي، من العالقات واملمارسات يختار ف��ا �ل مشارك �خص

والتواصل مع آلاخر�ن، ويش�� املؤلفان إ�� أن املمارسة ملكثفة لهذه ألالعاب واملشاركة عموما �� العوالم 

ط ال�ي تنظم الاف��اضية والتصرفات ال�ي يتصرفها املشارك ف��ا يمكن أن تؤدي إ�� فقدان املرجعيات والضواب

عالقاتنا �� ا�حياة ا�حقيقية مما قد يؤدي إ�� الاختالط الاف��ا�ىي والواق�� و�طرح �ساؤالت حول هو�ة 

هل �� تلك ال�ي يتقمصها �� العالم الاف��ا�ىي أم �� تلك ال�ي يمارسها �� العالم املادي؟، : ال�خص ا�حقيقية

مجرم حقا ليس �� نظر القانون ألنھ لم يقم �عمل مادي فهل الذي يق��ف جر�مة قتل �� العالم الاف��ا�ىي هو 

 .39مجرم وإنما أمام ذاتھ

جزءا �� غاية ..) �غي�� ا�جنس، املركز الاجتما�� أو املهنة( فإم�انية عيش حياة أخرى وتجارب مختلفة 

بل إن  ألاهمية من حياة �عض ألا�خاص الذين تم�� لد��م ا�حدود ب�ن الواقع املادي والواقع الاف��ا�ىي،

ا�حياة الاف��اضية تصبح لدى �عضهم أهم من ا�حياة العادية، و�ذلك يمكن الان��نت من عيش نماذج مختلفة 

بأن�هذا�يمثل�ظهور�واقع�جديد�لھ�وضع�: من الذات وهو�ات متعددة، و�قول الباحثان مونو وسيمون 

ا�ألن�الرسائل�املتبادلة�غامض�ألنھ�واقع�مختلف�عن�الواقع�املعتاد،�ولكنھ�ليس�واقعا�خياليا�محض

 .40وألاعمال�املنجزة�وقعت�بمشاركة�آخر�ن
Ïê˜|;

وختاما نلمس أن بناء الواقع الاجتما��، هو مجموعة من املعا�ي الاجتماعية والرموز ال�ي يكتس��ا الفرد 

من خالل احت�اكھ مع آلاخر�ن �� املجتمع أو املحيط ا�خار��، وهذه املعا�ي �ساهم �� �شكيل واقع مع�ن كما 

فيما بي��م، تخلق أف�ارا وتمثالت معينة  أن التفاعالت الاجتماعية ال�ي تتم ب�ن ألا�خاص عن طر�ق التواصل
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عن الواقع، وال�ي تجعل البعض �عتقدون أ��ا حقيقية، فالتطور التكنولو�� ا�حا�� ساهم �ش�ل واسع �� 

�غي�� السلوك والعالقات الاجتماعية املوجودة �� السابق، فإذا �انت وسائل إلاعالم �� إحدى البناءات 

الشب�ات الاجتماعية والتفاعل الاجتما��، �� ال�ي �عمل ع�� إبراز وكشف الاجتماعية، فإن انتشار مواقع 

ا�حقائق املوجودة �� املجتمع وتن�ي �� املستخدم تمثالت معينة �� بناء واقعھ الاجتما�� من خالل ما يراه �� 

والذي أطلق  العالم الاف��ا�ىي الذي يجعلھ فيما �عد ال يفرق ب�ن ما هو حقيقي وواق�� و��ن ما هو اف��ا�ىي،

 .عليھ البعض العالم أو الفضاء البديل �� الان��نت، أو البيئة الرا�عة الفضاء إلالك��و�ي 

√p\Ö∏\;Ï⁄]Õ;
دار الكتاب ا�حديث، : ، القاهرة1القيم �� املنظومة إلاعالمية دراسة ميدانية، ط: بن روان بلقاسم، سوسيولوجيا إلاعالم ]1[
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