
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4102 سبتوبر / يىليى  - الرابعالعدد   - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت 

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 

 

    انثقت كأداة نتحهيم وفهى انعالقبث انعبيت 

 9ص ...         (3/ سعٌد لوصٌف ) جامعة الجزائرأ.د                                                                        
                                                                    

  نحدبج يدًىعت خًهىريت  : دراست في انبيئت االتصبنيتـه4141وأًَبط االتصبل في حح عبو يشكالث انحدبج

                                                        انعربيت يصر

 33ص        ( ...القرى أم)جامعة  د. عثمان بن بكر قزاز                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  شبكبث انتىاصم االختًبعي ودورهب في تفعيم انحراك انسيبسي: دراست ييداَيت عهي عيُت يٍ خًهىر صعيد يصر 
 

 31ص...         د. محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة بنً سوٌف(                                                              
 

 

 فاعلٌة العالقات العامة اإللكترونٌة لجمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 
 

 33ص    ...     د. شعبان حسن حمادة الناصري ) جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا(                                            
 
 
 

 

  المواقع اإلخبارٌة المصرٌةتصمٌم  اإلعالن اإللكترونً عبر 
 

 

 313ص   ...     أكتوبر ( 6) المعهد العالً لإلعالم وفنون االتصال بـ  د ماجدة عبد المنعم مخلوف                 
 
 

 

 ًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضاٌا التحول الدٌمقراط 
 

 333ص...        الرحمن علً ) مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة (السٌد عبد                                     

 

 واالستخدام والتملّك  سوسٌولوجٌا االستخدامات وأُطر مقاربتها فً علوم اإلعالم واالتصال قراءة فً  التمثالت   
 

 313ص   ...     (3إسماعٌل بن دبٌلً ) جامعة الجزائر                                                                        
 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 يعبندت يفهىو انىطُيت في اندرايب انسيبسيت في انتهيفزيىٌ انًصري 
 

 381ص       ...دعاء أحمد محمد البنا                                                                                                                                                                       
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1024جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 4201 سبتمبر/  ٌولٌو – الرابعالعدد 
 

 هؤسسها

 اإلدارةرئيس هجلس و

 حاتن هحود عاطف /د  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 ساهي طايعأ.د /  

 اٌعاللاخ اٌعاِحأظتاذ    

 جاِعح اٌماهسج –وٍيح اإلعالَ 

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 أ.م.د/ الصادق رابح

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 للعالقاث العاهتالجوعيت الوصريت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication - University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي/أ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
 دوتىزاٖ اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -التسوٌقٌة المتفرغ أستاذ العالقات العامة واالتصاالت 

  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي** األظّاء ِستثح 

http://www.univie.ac.at/


1024الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 سىسيىلىجيا االستخدامات وُأطر مقاربتها يف علىم اإلعالم واالتصال
ك
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 قراءة يف  التمثالت، االستخدام، والتمل

 

 

 إعداد
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()* 
 .4باحث دكتوراه بجامعة الجزائر 
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 سىسيىلىجيا االستخدامات وأُطر مقاربتها في علىم اإلعالم واالتصال

 قراءة في  التمثالت، االستخدام، والتملّك*

                            

 إسماعيل بن دبيلي                               
        ismailb57@gmail.com 

 3الجزائس جاهعت                                                       

                                               

 

 :صــملخ

 االستخدام، التمثالتتقديم قراءة نظرية لمحتوى كاًل من مفيوم إلى نسعى من خالل ىذه المساىمة    
والمقاربات النظرية والفكرية التي قامت عمى ضوئيا، والياجس وراء ذلك ىو محاولة تفسير  والتمّمك،

وتعميم مفاىيم تتعمق بحقل االستخدامات االجتماعية لتكنولوجيات االعالم واالتصال من حيث التراث 
بات       النظري لموضوع االستخدام، وذلك من خالل محاولة تقديم فيم لمضمون ىذه المفاىيم والمقار 

التي ترتكز عمييا، ونسعى في النياية إلى محاولة وضع خارطة طريق بين أيدي الباحثين والميتمين، 
عميا تسيم في إثارة مزيدًا من النقاش لإلجابة عمى الرىانات التي تطرحيا تكنولوجيات االعالم واالتصال      

 في الوقت الراىن.
 

 :ةـمقدم

عرفت بحوث االتصال خالل األربع عقود الماضية، مراجعة شاممة لدراسة وتفسير ظواىر          
االتصال وىذا، عمى صعيد المفاىيم، المناىج، والمقاربات، نظرًا لمتغُير الذي طرأ عمى نمط         

الباحثين إلثارة مختمف  العالقة التي ُتوصف بالتقميدية لالتصال، حيث شكل ىذا التغُير تحديًا جديدًا أمام
  االشكاليات التي أفرزتيا تكنولوجيات االعالم واالتصال. 

وعميو، فإن االطار الوظيفي الذي كان يمثل ولفترة من الزمن، إطارًا تحميميًا كفياًل بدراسة وتحميل     
رية ومنيجية أخرى ظواىر االتصال إال أنو، وبالموازاة مع ذلك أو تبعًا لو، قد تبمورت تيارات فكرية، نظ

ساىمت بدورىا في دراسة إشكاليات االتصال، وىذا نتيجًة لمتطور الحاصل في مجال تكنولوجيات االعالم 
واالتصال من جية ومن جية أخرى، نظرًا إلى درجة تعقد الظاىرة االتصالية، من خالل تطور نمط 

 االستخدامات االجتماعية ليذه التكنولوجيات. 
وفي ىذا السياق، فإنو قد نشأ خطاب ُيقر بصعوبة االمساك بمختمف الممارسات، واألنماط االتصالية    

التي أفرزتيا تكنولوجيات االعالم واالتصال، حيث ُأعيد النظر تمامًا في نمط العالقة التفاعمية بين 
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 -المستخدمون –األفراد  االنسان واآلالت )إنسان/آلة( وأصبح االنشغال، منصب عمى الدور الذي يمعبو
بمختمف األدوات التكنولوجية، بدل االىتمام باآلثار التي تحدثيا ىذه األخيرة في حياتيم االجتماعية. أي 

 التركيز عمى "نشاط" المستخدم بإعتباره عنصرًا نشطًا، مبتكرًا، وماىرًا في عالقتو بأدوات االتصال.
، يشكل الرّىان -في الوقت الراىن -و من إشكاليات وعميو، أصبح موضوع االستخدام وما يُمف ب   

وبالدرجة األولى لممقاربات التي أسست لتيار سوسيولوجية االستخدامات، لدراسة وتحميل مختمف الظواىر 
ن من أىم             -السوسيو تقنية، المترتبة عن التطور المتسارع لتكنولوجيات االعالم واالتصال. وا 

ية والمنيجية التي سعت إلى إحتواء مختمف الظواىر االتصالية المعقدة في مسار ىذه المقاربات النظر 
 سيرورة االستخدامات االجتماعية لألدوات التقنية ىي: مقاربتي التمّمك والتمثالت االجتماعية.

وعمى ضوء ىذه المقاربات المشار إلييا، تساءل الكثير من الباحثين عمى الكيفية التي يبني بيا    
تخدم عالقتو بأداة االتصال؟ حتى يصبح عنصرًا مبدعًا ومتمّمكًا ليذه األخيرة، وىل لمتمثالت المس

 االجتماعية دور أساسي في ىذه العالقة من زاوية المستخدم؟.
، أصبحت مفاىيم قارة في االطار التحميمي التمّمك، واالستخدام، التمثلمن ىذا المنظور، فإن     

االستخدامات، حيث تراكم في نطاقيا العديد من البحوث األمبريقية والكيفية، التي تيتم لسوسيولوجية 
 بدراسة وتحميل سياق إستخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال في النسيج االجتماعي.

وعمى ىذا األساس، فإن االشكال الذي يتناولو ىذا البحث، يتعمق بتقديم قراءة نظرية لمحتوى            
المفاىيم والمقاربات النظرية والفكرية، التي قامت عمى ضوئيا. ونيدف من وراء ذلك إلى محاولة  ىذه

وضع القارئ الميتم باالستخدامات االجتماعية لتكنولوجيات االعالم واالتصال، عمى ِمَحك التراث النظري 
مقاربات التي ترتكز لموضوع االستخدام، من خالل محاولة تقديم فيم شامل لمضمون ىذه المفاىيم وال

عمييا، ونسعى أيضًا، إلى وضع خارطة طريق بين أيدي الباحثين والميتمين، عميا تسيم في إثارة مزيدًا 
 من النقاش لالجابة عمى الرىانات التي تطرحيا تكنولوجيات االعالم واالتصال في الوقت الراىن.              

 

 : representationsمحتوى مفكوم التمثالث 

 Sergeإن الحديث عن موضوع التمثالث االجتماعية، يعود بنا تاريخيًا إلى الباحث سارج موسكوفيتشي   

Moscoviciصياغة موضوع التمثالث عمى مِحك البحوث النظرية في ستنيات  ، حيث أعاد ىذا األخير
مثالتيم، ويبنون "بأن األفراد أو الجماعات يدركون الحقيقة إنطالقًا من ت 1القرن الماضي والذي يرى

 .*تمثالتيم إنطالقًا من مسار التفاعالت التي تحدث فيما بينيم"
                                                           

 بلغته األصلية:  Moscoviciنص تعريف * 

« les individus ou les groupe d’individus vont percevoir la réalité à partir des représentations 

qu’ils ont, construite elles-mêmes à partir des interactions entre ces groupes.»     

 الٌص بلغخَ األصلٍت:** 

 “ une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 

concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social.” 
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أما من ناحية إبتكار مفيوم التمثالت، فيو مفيوم قديم نسبيًا؛ حيث ُيعد عالم االجتماع الفرنسي إيميل    
كيفية إنتاج األفكار أول من نحت ىذا المفيوم في العموم االجتماعية، محاواًل بذلك فيم  Durkeim دوركايم

 2الجمعية ودورىا في الممارسات االجتماعية.

 ,Jodelet أمثال Moscoviciوقد إىتم أيضًا بموضوع التمثالت، العديد من الباحثين عمى غرار    

Herzlich, Abric،           وأصبحت بذلك تشكل إنشغااًل نظريًا وفكريًا لمعديد من الباحثين، وتم إقحاميا
 العموم االنسانية واالجتماعية )عمم النفس، االجتماع، االتصال،...(. في مختمف

 .**؛Jodelet فالتمثالت حسب   

"تعني نمط من المعرفة التي تشترك فييا وتتقاسميا جماعة معينة، من خالل ممارسات إجتماعية،    
 3"تسيم  في بناء حقيقة مشتركة ليذه الجماعة.

أخر بأنيا: الطريقة التي يفيم من خالليا الفاعمون أحداث الحياة  في موضع Jodelet كما يعرفيا   
اليومية أي تمك المعرفة الساذجة التي أصبحت محل إىتمام العموم االجتماعية، والتي إعتدنا عمى 
تسميتيا بمعرفة الحس المشترك، أو التفكير الطبيعي في مقابل التفكير العممي. إن ىذه المعرفة تتشكل 

تجاربنا وأيضًا من المعمومات والمعارف ونماذج التفكير التي نتمقاىا ونرسميا عن طريق  إنطالقًا من
 *التقميد والتربية واالتصال وىي من جانب أخر معمومات يتم بمورتيا وتقاسميا اجتماعيا.

سيًا والذي ُيعد مرجعًا أسا -، Jodeletوعمى صعيد أخر، فإن التعريف األشمل لمتمثالت اإلجتماعية لـ    
 4، جاء عمى النحو التالي؛-لمعديد من األدبيات التي تناولت موضوع التمثالت

" التمثالت االجتماعية، ىي نمط من المعرفة الخاصة، معرفة تعبر عن معنًى مشترك، من خالل    
المحتويات التي تظير في مسار السيرورة العممياتية والوظيفية المنتجة إجتماعياً، بل وأكثر من ذلك، 

لموجية نحو فالتمثالت تعني نمط من التفكير االجتماعي تعبر عن أنماط من التفكير، والممارسات ا
    5"االتصال، تسمح بفيم والتحكم في البيئة االجتماعية، والمادية، والمعنوية.

                                                           
*
 األصلية:النص بلغته  

« Le concept de représentations sociales désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir 

de sens commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels 

socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations 

sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et 

la maitrise de l'environnement social, matériel et idéel ». 
**
 النص بلغته األصلية:  

« Analyser une représentation sociale, c’est tenter de comprendre d’expliquer la nature des liens 

sociaux qui unissent les individus, des pratiques sociales qu’ils développent, de même que les 

relations intra-et intergroupes. » 
***

 اإلرساء على النحو التالي؛ Guimelli عرف

« L’ancrage permet d’accrocher quelque chose qui est nouveau à quelque chose qui est ancien, 

et donc qui est partagé par les individus appartenant à un même groupe ». 
* 
Voir

  
Guimelli, , Structures et transformation des représentations sociales, Neuchâtel, Delachaux 

et Niestlé, Ch. (Ed), 1994,p :14. 
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فيرى بأن التمثالت االجتماعية رؤية وظيفية لعالم حياة األفراد، حيث تسمح لمفرد            ،Abric أما   
 6قيا المرجعية.أو الجماعة عمى حد سواء بأن يضفوا معنًى لسموكاتيم، وفيم واقعيم عبر أنسا

ومن منظور آخر، يشير التمثل في عمم النفس إلى اإلدراك، أي تمك الصورة الذىنية حيث محتواىا      
يتعمق بموضوع أو وضعية أو مشيد من العالم الذي يعيش فيو الفرد، إن التمثل إذن فعل جعل شيئًا      

   **ما محسوسًا بواسطة شكل أو رمز أو عالمة أو إشارة.
ومن جية أخرى، ركز عمماء النفس االجتماعي عمى ثالث جوانب مترابطة تتميز بيا التمثالت    

 ***وىي:

 .أن تتشكل في/أو عن طريق االتصال 
 .عادة بناء حقائق  أن ترتكز عمى بناء وا 
 .معايشة الفرد لمواقع وفقًا لمتنظيم االجتماعي 
  7؛Bonardi & Roussiau ولإلمساك بتمثالت اجتماعية ما حسب   
" ينبغي فيم طبيعة العالقات اإلجتماعية التي تجمع األفراد، ومختمف الممارسات اإلجتماعية الناجمة     

  8عنيا، وأيضًا عالقات الجماعات االجتماعية فيما بينيا."
 9تتكون في سياق سيرورتين: Moscovici أما وظيفيًا، فالتمثالت  حسب    

ويقصد بذلك األسموب الذي يسمكو الفرد الختيار بعض المعمومات  ،Objectivation أوليا تدعى التشيئ
األكثر تعبيرًا بالنسبة لو، فيقوم بترجمتيا في صورة ذىنية تكون قميمة المعمومات، لكنيا في المقابل تشكل 

 أرضية أكثر إنتاجًا لمفيم واإلدراك.
دماج العناصر األقل إعتيادًا           -حسبو–تسمح وىذه األخيرة  ،Ancrage والثانية تدعى اإلرساء   بتبني وا 

 *في الوسط األسري، لتصبح ضمن األصناف األسرية والوظيفية.

وعمى ضوء ما سبق، فإن إقحام موضوع التمثالت االجتماعية في إشكاليات تكنولوجيات اإلعالم    
ه األخيرة وتغمغميا في مختمف األوساط الميتمين بسياق تطور ىذ -واالتصال راجع، لقوة ىاجس الباحثين

، إلى محاولة تحميل مختمف التفاعالت الحاصمة، جراء العالقة التي نسجيا االنسان         -اإلجتماعية
مع ىذه اآلالت والوسائل التكنولوجية، والتي أصبحت جزءًا من النظام االجتماعي، وأيضًا من عالم الحياة 

 ع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.اليومية الذي يعيشو األفراد م
وعميو، فإن ىذه العالقة التفاعمية )إنسان/آلة(، تستدعي وبقوة من الباحثين مقاربة وتحميل مجمل    

العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية، التي تتحكم في ىذه العالقة التفاعمية، ومن بين ىذه التفاعالت   
                                                           

 * الٌص بلغخَ األصلٍت: 
« les usages sociaux sont des modes d'utilisation se manifestant avec suffisamment de récurrence et 

sous la forme d'habitudes suffisamment intégrées dans la quotidienneté pour s'insérer et s'imposer dans 

l'éventail des pratiques culturelles préexistantes, se reproduire  et éventuellement résister en tant que 

pratiques spécifiques à d'autres pratiques concurrentes ou connexes ». 
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يا بالبحث والدراسة، ىي دراسة التمثالت التي يكونيا األفراد لتفسير التي يمكن لمباحثين رصدىا ومقاربت
واقعيم االجتماعي الذي يعيشونو مع تكنولوجيات االعالم واالتصال، أي اإلحاطة بمختمف االستخدامات 

 الفعمية كانت أم المفترضة لتكنولوجيات االعالم واالتصال في سياق إجتماعي معين.
نتشارىا الالمتناىي وبالتالي، يبدوا أن ا    لتطورات الحاصمة في ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وا 

في مختمف األنظمة االجتماعية، قد أثار جداًل واسعًا في ضرورة اإلىتمام بمختمف االشكاليات          
اولة التي تطرحيا ىذه التكنولوجيات، حيث عكف فريق من الباحثين الغربيين بالدرجة األولى، إلى مح

ستخدمات تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وممارستيا في سياقات إجتماعية  دراسة وتحميل تمثالت وا 
متعددة، وىذا إنطالقًا من أن التمثالت تتحكم بطريقة أو بأخرى في عالقة األفراد بمختمف تكنولوجيات 

 االتصال.
 

 : Usageعن مفكوم االدتخدام 

،     -في حدود إطالعنا -أن األدبيات التي تناولت مفيوم االستخدام تجدر اإلشارة في المستيل، إلى    
قد أشارت إلى الغموض الذي حممو ىذا األخير أثناء ظيوره في ثمانينات القرن الماضي، حيث أنو يحمل  

مختمفة، فمفيوم االستخدام أحيانًا يأتي بمعنى االستعمال، وأحيانًا يكون مرادفًا لمعنى  دالالت في طياتو
 الممارسة، وفي مواطن أخرى يأتي مرادفًا لمفيوم التمّمك.

إلى كونو  ،Pierre Chambat إن ىذا الغموض الذي يمف بمفيوم االستخدام، يعود كما يالحظ ذلك   
 يستعمل في آٍن واحد الكتشاف ووصف وتحميل سموكيات وتمثالت إزاء كٍل غامض، وىو التكنولوجيات

 11الجديدة لإلعالم واالتصال.

أول من حاولت التفريق         Josiane Jouët وفي سياق ىذا الغموض، يمكن اعتبار الباحثة الفرنسية   
بين مفيوم االستخدام والممارسة، حيث يشير األول إلى استعمال بسيط لمتقنية، أما الثانية فال تشتمل    

السموكيات، االتجاىات، والتمثالت،       عمى االستعمال التقني لألداة التقنية فحسب، بل ىي جممة من 
 11مباشرة أو غير مباشرة باألداة التقنية. التي تربط األفراد بطريقة

من تحدث عن ىذا المفيوم، من خاللو كتابو الذي أصدره بداية الثمانينات  أول Jaques Perriault ُيعد   
شكل ىذا المفيوم ىاجسًا بحثيا لمعديد       ومن ثم ،La logique d’usage والمعنون بـــ: منطق االستخدام

من الباحثين في تمك الفترة، وتم إقحامو في بحوث اإلعالم واالتصال عمى مدار الثالث عقود الماضية 
االستخدام، الذي إىتمت بو العديد من التيارات البحثية، الفكرية والنظرية  تحت ما يطمق عمييا بدراسات

وبحوث اإلنتشار لتكنولوجيات االعالم  ،La sociologie des usages داماتاالستخ مثل تيار سوسيولوجية
ستخداماتيا االجتماعية.  واالتصال وا 
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لكن، تناول ىذا المفيوم في تقميد بحوث عموم االعالم واالتصال لم يكن حديثًا حسب ما أشارت         
البحوث االنجموساكسونية، تحت ما يسمى                 بل يعود إلى سيتنيات القرن الماضي مع تقميد  ،Jouetإلى ذلك 

بـــ" االستخدامات واالشباعات"، والتي أعادت النظر في أنموذج التأثير من زاوية معاكسة لتحميل ماذا 
يفعل األفراد بوسائل اإلعالم؟، بدل ماذا تفعل وسائل اإلعالم باألفراد؟، ومن ثم أعيد االعتبار لمنشاط 

ستخدم في البحوث بدل النشاط السمبي في بداية التحريات العممية لظواىر االعالم االيجابي لمم
 12واالتصال.

، إال أن أغمب البحوث   -والذي أشرنا إليو في البداية -وبالرغم، من الغموض الذي يحيط بالمفيوم    
إلى  ستخدام يحيلسواًء بإعتباره إستعمااًل، أو ممارسة لم تختمف في كون مفيوم اال التي تحدثت عنو

 في التعريفLa  Croix  لألدوات التقنية، وىو ما أكده الباحث  usages sociaux إستخدامات إجتماعية
 .*الذي قدمو لالستخدام؛

" أنماط استخدام تظير أساسًا بصورة منتظمة، حيث تشكل عادات فيرى بأن االستخدامات االجتماعية    
نفسيا في سياق الممارسات الثقافية مسبقاً، وتعيد إنتاج نفسيا، بل  مندمجة في يوميات المستخدم، وتفرض

 13.وقد تقوم بمقاومة الممارسات األخرى المنافسة ليا أو ذات الصمة بيا"

من ىذا المنظور، فإن الحديث عن مفيوم االستخدام، يشير إلى العالقة بين التكنولوجيا والمجتمع    
الذي تحدثو التقنية في البيئة االجتماعية والثقافية، ولذلك يالحظ وتحدث ىذه العالقة من خالل الفعل 

أن معظم البحوث اليوم، أصبحت جديرة االىتمام بمسار ىذه العالقة التفاعمية )التكنولوجيا/المجتمع( 
عمى إعتبار أن األدوات والوسائل التقنية ال تقاس بمعناىا المادي في المجتمع فحسب، بل ىي 

 إجتماعية وثقافية تفرزىا ىذه األخيرة في المجتمع. إنعكاس لممارسات
"يتمثل في تحديد ووصف،  االستخدام بأنو ،Pierre Chambatوفي ىذا السياق، ترى الباحثة    

وتحميل السموكيات والتمثالت المتعمقة بغموض جماعة ما، في استخداميا لتكنولوجيات االعالم 
 14"واالتصال.

االستخدام بأنو: يحيل إلى جممة                Serge Broulx et Philipe Breton ومن جية أخرى، يعتبر   
من التعاريف تتراوح بين التبني والتممك مرورًا باالستخدام، حيث أن التبني يتم دراستو من قبل 

سوسيولوجيا االنتشار واالستيالك، ويجري إعتباره الزمن األول في مصب التمّمك ويتمخص غالبًا      
في فعل الشراء واالستيالك أما االستعمال، فيحيل إلى مجرد اإلستعمال البسيط لتقنية في وضعية 
وجيًا لوجو مع األداة، ويتم دراستو من قبل عمم النفس اإلدراكي. أما تممك التقنية فيتم تحميمو من قبل 

      15سوسيولوجيا االستخدامات.
                                                           

 بلغخَ األصلٍت: Broulx ًص  *
«L'appropriation serait : la maîtrise cognitive et technique, d'un minimum de savoirs et 

de savoir-faire permettant éventuellement une intégration significative et créatrice de 

cette technologie dans la vie quotidienne de l'individu ou de la collectivité.». 
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بحوث االتصال، يعكس مجمل االستخدامات  وعمى أّية حال، فإن مفيوم االستخدام في   
لتكنولوجيات االعالم واالتصال من قبل األفراد، وتتحكم في ىذه االستخدامات مجموعة من العوامل 
النفسية واالجتماعية والثقافية إنطالقًا من ممارسات، تمثالت، وقيم خاصة، تربط األفراد بمختمف 

حسب ما أشارت إليو  –ة االستخدام ليذه األدوات التقنية الوسائل التقنية لالتصال، وعميو فإن سيرور 
، ال يمكن فصميا عن الجسد االجتماعي، وىو ما يقتضي دراسة وتحميل ىذه العالقة -بعض األدبيات

   ثقافية مختمفة.   -تقنية، في سياقات سوسيو-السوسيو
 
 : Appropriationالتمّلك  

إلى الطريقة         Rieffel سيرورة االستخدام، ويشير حسبيمثل ىذا المفيوم المرحمة األخيرة في    
التي يبني بيا المستخدم عالقتو بأداة االتصال. فضمن ىذه العالقة ومن خالليا يظير المستخدم 

ويشّخصو ويبنيو ذاتيًا، من خالل ثقافتو وممارساتو التقنية واالجتماعية  كفاعل يصقل إستخدامو
 16األخرى المختمفة.

حسب -وعمى ضوء ىذا التعريف، فإن العالقة التي يبنييا المستخدم مع أداة االتصال، تجعل منو    
، عنصرًا نشطًا وليس سمبيًا في إستخدامو لألدوات التقنية، وذلك من خالل األبعاد -دراسات االستخدام

 قنية.الذاتية والجمعية، والمعرفية، التي يجسدىا المستخدم في عالقتو مع األداة الت
 :17شرطين أساسيين يتحقق فييا التمّمك وىما Proulx ووفقًا لذلك، حدد    

 .التحكم التقني والمعرفي في األداة التقنية 
  إمتالك حٍد أدنى من المعرفة التي تؤىل الفرد الدماج األداة التقنية بصورة معبرة ومبدعة

 18ليومية.ا في حياتو

 *شرطين آخرين وىما: Proulx وفي موضع آخر يضيف   

            أن يفتح االستخدام المتكرر ليذه التكنولوجيات إمكانيات لإلبداع )أفعااًل توّلد الجديد
 في الممارسة االجتماعية(.

  عمى المستوى الجماعي، فإن التمّمك االجتماعي يفترض أن يكون المستخدمون ممثمين
بشكل مالئم في عممية رسم السياسات العمومية، وفي الوقت ذاتو، أن ُيـــــؤخدوا بعين االعتبار 

 في سيرورات االبداع )االنتاج الصناعي والتوزيع التجاري(.

                                                           
  هذا النموذج بأنه: Flichy ويعرف *

   « un engagement personnel plus fort. C'est l'usager qui suppose les incertitudes. Il doit 

être plus autonome et réactif. Il doit gérer plus d'information, construire seul ou avec 

d'autre son réseau de coopération. Apparaît ainsi des articulations entre autonomie et 

réseau.». 
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إلى إعطاء األشخاص سمطة الفعل  Cardonالتصال حسب وييدف تمّمك تكنولوجيات االعالم وا   
وسمطة التكييف واالبداع تجاه التكنولوجيات، التي ُيفترض أنيا تحدد طرائق عمل وتنفيد، وىو األمر 

إكتساب معارف خالصة  :(Dimension cognitive) الذي يؤكد أن التمّمك يحتوي عمى بعد معرفي
 19ومعارف عممية في آٍن واحد .

وعميو، فإنو ال يمكن الفصل بين البعد االبداعي ومفيوم التمّمك، إذن فالتمّمك بيذا المعنى          
ىو القيمة المضافة التي تكون محصمة لسيرورة االستخدام ونتيجة ليا. حيث أنو ال ينصب تناول 

ّنما ينصب عمى تطبيقاتيا في الحيا ة االجتماعية  مفيوم التمّمك عمى تصميم األجيزة التقنية، وا 
 21ووصف سيرورة تّكون االستخدامات وتشّكميا.

ألن، المستخدم المتمّمك، بيذه الصورة، يشّخص إستخداماتو وتطبيقاتو االتصالية واالفتراضية     
إنطالقًا من االستقاللية التي تسمح بيا الوسائل التقنية، وكذا عنصر االبداع الذي يسعى المستخدم   

الل عالقات المحادثة والمساىمة التشاركية، وأيضًا في حدود ما تسمح بو العدد إلى ممارستو من خ
  21التكنولوجية.

أن المستخدم المتمّمك، ينظم ممارستو الشخصية مع األداة التقنية          ،Flichy ومن جية أخرى يرى    
لو إمكانية إعادة بعض  التي تسمح لو بأن يختار مختمف االمكانيات المتاحة لالستخدام، وبذلك تكون

  22الوظائف والتخمي عن أخرى.
 modèle de بـــ Flichy يطمق عميو usage subjectif وعميو فإن ىذا االستخدام الذاتي   

l'individualisme connecté.
*
 

 

أن تمّمك تكنولوجيات االعالم واالتصال، يقتضي الربط بين الوسيط  Jouet وعمى صعيد أخر، ترى    
التقني والوسيط االجتماعي، حيث أن التمّمك ُيبنى إنطالقًا من مرجعيتين: فاألولى تتعمق بقيم األنموذج 

 23التقني، والثانية تتعمق باإلطار المرجعي والرمزي لممجتمع.
وفي ضوء مفيوم التمّمك، حضي ىذا األخير باىتمام العديد من االبحاث التي راىنت عمى دراسة    

وتحميل إستخدام األدوات التقنية في عالم حياة األفراد، عمى إعتبار أن االستخدام والتمّمك يتكونا أساسًا             
التكنولوجية االتصالية، كما إنصب من المستخدم الذي ُيفترض أنو ناشط إيجابي في عالقتو باليياكل 

إىتمام البحوث وفق ىذا المفيوم، إلى محاولة فيم الدور الذي تمعبو التمثالت االجتماعية، في تشكيل 
مختمف ممارسات االستخدام والتمّمك لدى األفراد والجماعات االجتماعية، والتي تضفي بدورىا الطابع 

 لجماعات عمى الوسائل واألدوات التقنية.االجتماعي الذي يجسده ىؤالء األفراد أو ا
 

 :قراءة في مقاربات االدتخدام والتمثل
                                                           

 عي الووٍزاث فً الٌص بلغخَ األصلٍت: *

«Selon Rogers, Cinq attributs caractérisent une innovation : son avantage relatif, sa compatibilité avec les 

valeurs du groupe d'appartenance, sa complexité, la possibilité de la tester, et sa visibilité.» 
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أسيمت العديد من األبحاث النظرية منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن، في معالجة موضوع    
رتكز تحميل الباحثين حول ما يصنعو المستخدم         اإلستخدام لتكنولوجيات االعالم واالتصال، وا 

ربط المستخدم ، التي ت-التي توصف بالتقميدية-بيذه التقنيات؟، ومن ثم ُأعيد النظر تمامًا في العالقة 
بأداة االتصال، وأصبح بذلك التركيز قائمًا عمى نشاط المستخدم، بإعتباره عنصرًا فاعال ومبتكرًا  
وماىرًا في تمّمكو لمختمف األدوات التقنية لالتصال وىذا إنطالقًا من نمط تمثالتو وقيمو الخاصة، التي 

 ثقافي. -تُبني في سياق سوسيو
ع االستخدام لتكنولوجيات االعالم واالتصال بعدة مقاربات نظرية عمى ىذا األساس، حضي موضو   

االجتماعي، ومختمف االشكاليات الناجمة             -ومنيجية لدراسة وتحميل ىذا االنشغال، التقني
، سوف لن نتناول كل ىذه المقاربات، لكننا سنركز وبصفة -وفي حدود ىذا البحث –عنو لكننا 

عمى أىم ىذه المقاربات، التي أسست لظيور تيار سوسيولوجية االستخدام  مختصرة  في ىذا المقام
ومقاربة التمثل حيث تشّكل ىذه األخيرة مرجعية أساسية لمباحثين في الوقت الراىن لدراسة إستخدام 

 .Dispositif technique  األدوات التقنية وتمّمك
 مقاربات سوسيولوجية االستخدامات: -1
تجدر اإلشارة في المستيل، إلى أن تيار دراسات إستخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال، قد تشكل           

في البداية مع فريق من الباحثين الوظيفيين في ستنيات القرن الماضي، حيث أن مفيوم االستخدام 
التي تعنى بدراسة ظير في سياق بحوث سوسيولوجية وسائل االعالم، في إطار المقاربة الوظيفية 

شباع الرغبات، إذ أن األفراد حسب ىذه األخيرة يستخدمون "إيجابيًا"، مختمف وسائل  االستخدامات وا 
 إجتماعية.-االعالم من أجل تحقيق إشباعات محددة تعبر عن حاجاتيم النفسية، أو النفس

طرحًا مغايرًا لمفيوم  ،Michel de Certeauقدم الباحث  ،(1981) أما في بداية الثمانينات    
االستخدام    غير بو نمط البحث في مسار سيرورة إستخدام األدوات التقنية، من خاللو عممو الشيير 

والذي ُيعتبر مساىمة حقيقية لفيم ومقاربة  ،L'invention du quotidien إبتكار اليوميحول 
 ،les usages inventés لمبتكرةبين االستخدامات ا de Certeau االستخدامات االجتماعية، حيث ميز

 de واالستخدامات الحقيقية، ووضع بذلك مفارقة بين مستوى االنتاج واالستيالك لألدواة التقنية، فيعتبر

 Certeauن قبل المستخدم، أي أن أن إستيالك الوسائل التقنية ىو صناعة معنًى في حد ذاتو م
لعمميات االستخدام، والذي يقر بمستوى نشاط ىو عبارة عن ممارسة إبداعية محصمة  االستيالك

  24المستخدم وبراعتو ومدى تمّمكو لمختمف األدوات التقنية.
ومن زاوية أخرى، وفي ظل غياب مرجعية ونظرية موحدة في مقاربة موضوع االستخدام تعتبر    

Jouet   أن سوسيولوجية االستخدامات، ليست حقل معرفي متعمق بالسوسيولوجيا لوحدىا       
نما ىي انشغال يصب في محل اىتمام ثالثة تيارات بحثية وىي:               سوسيولوجية التقنية وا 
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la sociologie de la technique،  سوسيولوجية االتصالla sociologie de la communication  ،
.sociologie des modes de vie العيش وسوسيولوجية أنماط

* 

تيتم األبحاث التي تندرج ضمن سوسيولوجية االستخدامات بتحميل دالالت وعمى أّيو حال،    
االستخدام التي تحيل إلى التمثالت، والقيم التي توظف في إستخدام تقنية معينة، كما تحاول      
ندماجيا       ىذه األبحاث أن تبين الولوج االجتماعي لمتكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال، وا 

اليومية لممستخدم وتتوقف عمى دالالت االستخدام التي يبمورىا المستخدم أكثر منيا   في الحياة 
 25عمى الكفاءات التقنية ليذه التكنولوجيات.

وفي ىذا السياق، ىناك ثالثة مقاربات بحثية تستعيرىا سوسيولوجية االستخدامات لالجابة                  
عمى الرىانات التي تطرحيا تكنولوجيات االعالم واالتصال وىي: مقاربة االنتشار، ومقاربة التجديد 

االنتشار والتممك،  واالبتكار ومقاربة التمّمك، إال أننا وفي حدود ىذا البحث سنتعرض إلى مقاربتي
حيث ساىمت ىذه األخيرة وبشكل كبير في تقديم تبصيرات عممية لمباحثين المنشغمين بتحميل العالقة      

 بين اإلنسان واألدوات التقنية )إنسان/آلة(، عمى مدار األربعة عقود الماضية.
 approches de la diffusion مقاربة االنتشار -

تندرج ضمن ىذه المقاربة، بتحميل عممية تبني مبتكر تكنولوجي لقد إىتمت األبحاث التي    
لحظة إنتشارة وتمحور تسائل الباحثين في ظل ىذه المقاربة، حول معرفة كيف تنتشر المبتكرات 
التكنولوجية، ومن ىم المتبنون ليا؟، من خالل بمورة أنماط سموكية معينة، وأيضًا محاولة فيم 

   26بتكرات التكنولوجية جراء التّغيرات التي تظير عمى ممارستيم.وقياس تأثير تبنييم ليذه الم
 ضمن منظور إنتشار المبتكرات ،(1962) ولقد ظيرت ىذه المقاربة، في ستنيات القرن الماضي    

والتي تندرج ضمن تقميد إنثربولوجي عرف بإسم  ،Everett M. Rogers واألفكار االستحداثية لــ
يعتبر األب الروحي ليذا التقميد،  ،Kroeber (1923) إال أن ،"diffusionnisme" النزعة االنتشارية

 27والذي إىتم بكيفية ولوج المخترعات أو المبتكرات في النسيج الثقافي.

ترتكز عميو سيرورة إنتشار  متغير أساسي  adoptionوضمن منظور ىذه المقاربة، يعتبر التبني   
من مرحمة عرض المبتكر عمى المستخدم، إلى غاية قبول/ أو  المبتكرات التكنولوجية، إنطالقاً 

رفض تبني المبتكر التكنولوجي، وعميو فإن تبني مبتكر أو اختراع ما، يقتضي أن يتميز بمميزات 
ىذه المميزات في العناصر الخمسة  Rogers وقدد قبل المتبني )المستخدم(، تجعمو قاباًل لمتبني من

 28اآلتية:

                                                           
*

 النص بلغته األصلية:  
«l'utilisation des technologies au croisement de quatre logiques. D'une part, une logique technique et une 

logique sociale qu'il est possible d'articuler en recourant au concept de configuration socio-technique. D'autre 

part, une logique d'offre et une logique d'usage dont l'interaction complexe peut notamment - mais non 

exclusivement - être approchée par une analyse en termes de représentation.» 
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 .أىميتو 
 .فائدتو النسبية 
 .مدى إنسجامو مع قيم الجماعة 
 .درجة تعقده 
 .29وضوحو 

لى حد كبير في وصف سيرورة -حسب العديد من االبحاث -ولقد أسيمت ىذه المقاربة     ، وا 
إنتشار المبتكرات التكنولوجية ضمن سياق النسيج اإلجتماعي، ومن ثم أعطيت األىمية لتحديد 

ر التبني، ودور االتصال الشخصي المؤثر في قرار تبني المبتكر، حيث أن العوامل المحددة لقرا
 .Rogers ىذه العناصر أو المميزات تعتبر بمثابة حجر الزاوية في مقاربة االنتشار لـ

غير أن، مقاربة االنتشار قد تعرضت النتقادات شديدة، خصوصًا من جانب مكانة التقنية، وقد    
ساىم في ترويج تصور خاطئ لمفيوم االنتشار، مفاده أن انتشار  Rogers بأن ،ierBoull .D أشار

اختراع ما ال يتم إال بعد أن يكون ىذا االختراع جاىزًا لمتبني، حيث يبرز الطابع السمبي لممستخدم 
 31الذي يقبل باالختراع أو يرفضو.

 

  approche de l'appropriation مقاربة التمّمك -
بالدور الذي يمعبو المستخدم في عالقتو باألداة التقنية، وذلك عمى إعتبار           تيتم ىذه المقاربة،    

أن المستخدم يممك القدرة عمى تمّمك األدوات التقنية، إنطالقًا من كفاءاتو ومياراتو وممارساتو الخاصة 
التقنية في والتي ُيضفييا عمى أداة االتصال، أي أن ىذه المقاربة تيتم بتحميل إستخدام األدوات 

 المجتمع من زاوية المستخدمين.
وتنطمق ىذه المقاربة، من أطروحة ماذا يفعل األفراد بيذه التقنيات؟، وىنا ليس من زاوية قياس     

تأثير التقنية في حياة األفراد، إنما من ناحية تحميل ما يتمثمو األفراد إزاء العالقة التي ينسجونيا مع 
         لشروط الواقعية التي تعبر مختمف األدوات التقنية وذلك باألخد في االعتبار سياق بيئة االستخدام، وا

 عن إتجاىات وممارسات المستخدمين أنفسيم. 
من ىذا المنظور، فإن األفراد وفق ىذه المقاربة يبنون منطقًا خاصًا بيم في عممية االستخدام     

يختمف تمامًا عن منطق التقنية، عمى اعتبار أن إشكالية سوسيولوجية االستخدامات تتمحور حول 
 la médiation والوساطة االجتماعية ، médiation technique ين مزدوجتين: الوساطة التقنيةوساطت

sociale.
31 

أن إستخدام األدوات التقنية يتم عبر تقاطع منطق األربع  Vedel (1994) ومن ىذه الزاوية، يرى    
    32اآلتية: عناصر
 منطق التقنية  logique technique 
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 المنطق االجتماعي logique sociale 
 منطق العرض logique d'offre 
  منطق االستخدام logique d’usage 33 

أما من الناحية المنيجية، فإن ىذه المقاربة تعتمد عمى المناىج األمبريقية في تحميل ظواىر       
ي تعتمد أساسًا عمى المالحظة االستخدام وتستعير أيضًا في تحميميا من المقاربة االثنوغرافية، الت

 34بالمشاركة، والمقابالت االثنوغرافية المعمقة.

ن من أىم المسائل التي تناولتيا ىذه المقاربة، ىي تحميل كيفية تشكل إستخدامات متباينة وفق     وا 
الجماعات االجتماعية، خصوصًا عبر فحص دالالت االستخدام وظواىر بناء اليوية، وأيضًا إضفاء 

الطابع االجتماعي عمى التقنية. وقد بينت الدراسات المختمفة الدور الكبير الذي تمعبو التمثالت        
 35في تكوين أو تشكيل الممارسات.

  approche de représentation social مقاربة التمثالت االجتماعية -2
تقاطع  بين العديد من الفروع تجدر اإلشارة، إلى أن مقاربة التمثالت االجتماعية، تشكل عنصر    

، عمى مقاربة التمثالت من -وبإختصار–العممية واالجتماعية، لذلك سوف نركز في ىذا المقام 
االستخدامات دون التعرض إلى محتوى المقاربة بشكل عام، خصوصًا وأنو سبق  منظور سوسيولوجية

 م.وأن أشرنا إلى ذلك في الجزء األول المتعمق بشرح محتوى المفاىي
لقد، أثبتت أبحاث سوسيولوجية االستخدامات عمى دور التمثالت االجتماعية في البناء االجتماعي    

لألدواة التقنية، وأىمية التمثالت في تشّكل الممارسات االجتماعية نحو التكنولوجيات، حيث تتجسد    
من أشياء في عالم حياتيم  ىذه التمثالت في الصور التي يبنييا األفراد في أذىانيم حول ما يحيط بيم

اليومية، أي أن التمثالت االجتماعية ىي الدافع الرئيس الستخدام/أو عدم إستخدام األدوات التقنية 
ثقافية التي تتغدى منيا ىذه التمثالت )سياق االستخدام( -ويتوقف ذلك عمى طبيعة البيئة السوسيو

 ومدى إنسجام ىذه األخيرة مع منطق األدواة التقنية.
 36ومن ىذه الزاوية، عبر بوخنوفو عمى تأثير التمثالت في حياتنا بقولو:   
" إن لمتمثالت إذن تأثير عمى أفعالنا، ويمكن أن يكون تأثيرىا حاسمًا في تموضع كل فرد إزاء       

تكنولوجيات االعالم واالتصال، والتأثير في قراره بإستخدام أو عدم إستخدام ىذه التكنولوجيات       
من جانب آخر فإن تجارب الفرد بمعنى إستخدامو لتقنيات مشابية، يمكن أن تؤثر في إدراكو        

ليذه التكنولوجيات. إن التجارب السابقة السمبية أو إنعدام تجارب في مجال تكنولوجيات االعالم 
يمكنيا أن  واالتصال يمكن أن تدفع الفرد إلى رفض ىذه التكنولوجيات، كما أن االتجاىات السمبية

 تحدد عدم االستخدام." 
وفي الواقع، يبدوا أن مقاربة التمثالت االجتماعية ساىمت وبشكل كبير في تطور بحوث    

سوسيولوجية االستخدامات، حيث تراىن العديد من األبحاث اليوم عمى دراسة موضوع إستخدام 
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وتوظيف دورىا التحميمي في فيم تكنولوجيات االعالم واالتصال من زواية التمثالت االجتماعية، 
 دالالت االستخدام، التي بمورتيا العالقة التفاعمية بين المستخدم واألداة التقنية.

وعمى أّية حال، فإن التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشيدىا تكنولوجيات واالعالم واالتصال    
من النقاش حول مختمف التحديات  والتغيرات التي تحدثيا في المجتمع، الزالت تستدعي مزيداً 

والرىانات التي تطرحيا ىذه التكنولوجيات بخصوص المناىج والمقاربات الكفيمة بفيم الظواىر 
االتصالية المعاصرة، لذلك فإن ما سبق وتناولناه من مفاىيم ومقاربات بخصوص دراسة وتحميل 

خرى، ُيسمم بيا، أو عدم إخضاعيا إشكاليات االستخدام، ال يعتبر بدياًل عن مقاربات االتصال األ
محل شك عممي، أو أنيا دعوة منا إلى تبني ىذه المقاربات بل تعرضنا ليا في ىذا المقام، باعتبارىا  
مساىات عممية راىنة، تبمورت في إطار الجدل الدائر عمى مدار الخمسة عقود الماضية حول مختمف 

االتصال، حيث قدمت  ىذه المقاربات بمبرراتيا العممية االشكاليات التي أفروتيا تكنولوجيات االعالم و 
 تبصيرات لمباحثين في إعادة تقديم قراءة واعية لمختمف الظواىر االتصالية المعاصرة.  
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Abstract 

    The purpose of this contribution is to present a theoretical reading  

concerning the concepts of representation, usage, and appropriation, also the 

theoretical and intellectual approaches which were in thes origins. Our main aim 

is also to put the interested reader by the social uses of information and 

communication technologies on the context of the theoretical heritage of the 

usage issue. It is our objectives to try providing an understanding of the content 

of these concepts and approaches, to put a road map in the hands of researchers 

who may contribute to further debate and in order to meet challenges imposed 

by  information and communication technologies at the present time. 
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