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ملخص:

إن احلديث عن احلاجات االجتماعية للمرأة عموما واملرأة اجلزائرية على وجه اخلصوص يقودنا بالضرورة إىل البحث عن األدوات
الكفيلة بتحقيق هذه االحتياجات .فسواء تعلق األمر حباجتها للتواصل ،الربط ،التطوير ،التنشئة االجتماعية أوالرتفيه ،فإن املرأة
اجلزائرية حتاول تنويع أدواهتا وجعلها تتماشى مع واقعها .حبكم ختصصنا يف علوم االعالم واالتصال وبالذات يف ما يعرف بالوسائط
اجلديدة أوالنيوميديا فإننا ال حظنا أن املرأة اجلزائرية قد وضعت أقدامها بثبات يف استخدام هذه التقنيات وتوظيفها كآليات لتحقيق
عديد الغايات ويف تعزيز أدائها يف كل السياقات.
لذلك ارتأينا ومن خالل إجناز ورقتنا هذه التعرف على األبعاد اليت يأخذها استخدام هذه الوسائط يف حتقيق هذه احلاجات وذلك
من خالل عرض أهم احلاجات االجتماعية والوظائف النيوميديا يف كل حاجة وكذا التعرف على مناذج مستقاة من الواقع مباشرة
وعلى خمتلف املنصات املتاحة.
الكلمات المفتاحية :احلاجات االجتماعية ،املرأة ،التنمية املستدامة ،النيوميديا ،النوع االجتماعي.
Abstract:
Human development is a major issue for contemporary societies. To achieve this is to
subsidize the social and societal needs of existing genres.
The woman represents an entity in itself and all the texts and reports elaborated by the world
institutions tend to insist on the necessity and the primacy of the satisfaction of the needs of
this fringe. Achieving this goal requires the use of many means that can meet this
expectation.
In our article we aim to identify the main needs of women as social gender and to clarify the
contributions of social media in the effort to satisfy these needs.
Keywords: Social Needs, Women, Sustainable Development, New media, Gender.
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 .1مقدمة:

متثل املرأة لبنة أساسية يف اجملتمع فهي متثل الشريك األساسي يف بناء الوحدة األوىل املشكلة له وحاملة القيم يف الكثري من الثقافات ،ورمزا
لعماد البيت واألسرة يف الكثري من احلضارات .وبالنظر إىل هذه األمهية حاول الفالسفة والباحثون ،األكادميون ورجال الدين ورجال
السياسة على مر العصور تقدمي تعريف للمرأة اجتماعيا ،نفسيا ،بيولوجيا ،سياسيا ،اقتصاديا لكنهم فشلوا يف ذلك ولعل السبب يعود كما
وضحته  Elisabeth Badinterيف مقدمتها لكتاب  A. L. Thomas, Diderot, Madame d’Epinayواملعنون
?  ،Qu’es-ce qu’une femmeواليت اعتربت فيها أن كل املقدمات التعريفية والتعاريف اليت قدمت سواء من متعصيب التيارات
النسائية أومن طرف الفالسفة والكتاب ،أوتلك اليت حتتمل التأويل السياقي أوالنوعي مل تفعل سوى فتح باب النقاش وطرح التساؤالت واليت
من أمهها :
هل املرأة تشبه الرجل؟
أم أهنا متثل اآلخر ،الذي حيمل العالمة الغري قابلة لإلتالف واليت ترمز لالختالف واملثرية للرغبة والرهبة؟
كما تساءلت الكاتبة أيضا عن مكانة املساواة يف كل ذلك .لتؤكد أن أي حماولة لتعريف املرأة تؤدي إىل نتائج وخيمة نفسيا ،اجتماعيا،
1
أخالقيا وسياسيا.
ومبا أن قناعتنا هي من قناعة الكاتبة ،حيث أن التشبث بعملية وضع تعريف شامل بالنسبة لنا سيحدث تناقضات وصراعات واختالالت
من سياق إىل آخر ومن ختصص إىل آخر فإننا ارتأينا الرتكيز على متظهرات وجود املرأة يف اجملتمع من خالل التدقيق يف احتياجاهتا،
وظائفها ،تنميتها ،مشاركتها بعيدا عن اجلدل العقيم والذي جيعل املرأة يف حماولة إعادة تعريف ذاهتا بشكل مستمر لكن بشكل سليب مما حيد
من قدرهتا على التطور وعلى تقدمي األفضل حمليطها .حيث نرى أن على املرأة أن تتعامل مع حميطها يف تصور شامل يسمح هلا بالتعرف على
املتغريات املوجودة يف حميطها والتعرف على كينونتها من خالل كل األطروحات املوجودة مع التأكيد على كوهنا جزء من كل هواجملتمع
وبالتايل ضرورة تفعيل وظائفها وحتسني تفاعالهتا ،التفكري يف توليد طاقتها واحلفاظ على توازهنا كنسق اجتماعي متكامل .وهو ما سيسمح
هلا بتعديل حركيتها وإثبات اتزاهنا وحتقيق التنمية املستدامة كهدف اسرتاتيجي موقعي.
لكن ومع ذلك وجب التنويه إىل مكانة املرأة يف الثقافة اإلسالمية حيث أنه رغم التخبط احلاصل يف اجملتمعات املعاصرة ،ووعلى الرغم من
تنامي حماوالت لزرع تصورات جديدة عن مفاهيم قدمية مثل "حرية املرأة" و"حقوق املرأة" ،إال أن املرأة يف اجملتمعات اإلسالمية واعية باملكانة
اخلاصة اليت حباها هبا اهلل ،وعززهتا سنة رسوله .فحقوقها حمفوظة وهلا دور جد فعال يف كل جوانب احلياة ،سواء داخل البيت أوخارجه.
كما ينظر اإلسالم إىل املرأة ،كوهنا تلعب دورا أسريا ،وجمتمعيا يف األساس ،كوهنا األم ،واألخت ،والزوجة ،وأهنا شريكة الرجل يف حتمل
مسؤوليات احلياة ،2وقد ذكر الشيخ الغزايل يف كتابه "املرأة يف اإلسالم" 1منوذجني كانا إيذانا بدور ومكانة املرأة يف اإلسالم ،األول كان
Elisabeth Badinter, preface du livre « Qu’es-ce qu’une femme », P.O.L, Paris
http://www.pol-editeur.com/pdf/387.pdf
 2الدكتور حامد الرفاعي" ،اإلسالم ...وتكرمي املرأة" نسخة حمفوظة 9 ،سبتمرب
https://web.archive.org/web/20160909103538/http://www.dialogueonline.org:80/arabic-4.pdf
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خدجية بنت خويلد ،زوجة الرسول صلى اهلل عليه ،أول من آمن بالدعوة وأول من أسلم ،أما النموذج الثاين ،كان مسية بنت خياط أم عمار
بن ياسر أول من أستشهد يف سبيل اإلسالم .أما يف القرآن فالقصص القرآين مليء بأمثلة عن نساء كن مناذجا يف الطيبة ،واالستقامة
والتقوى كمرمي بنت عمران اليت اختارها اهلل فحملت معجزته اليت مل يستطع العلم احلديث فك شفرهتا يف اخللق ،وماشطة زوجة فرعون اليت
متسكت باإلميان حىت املوت فثبتها اهلل برضيعها ،وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون اليت ثبتت على اإلميان وبقيت صابرًة حمتسبةً أجرها عند
ني) ، 2وملكة سبأ اليت
ند َك بَْيتاً يف ْ
اهلل ،قال اهلل -تعاىل -على لساهناَ ( :ر ِّ
ب ابْن يل ع َ
اجلَنَّة َوَجنِِّن من فْر َع ْو َن َو َع َمله َوَجنِِّن م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
كانت منوذجا يف احلكمة والتسيري احلسن لشؤون مملكتها وقدرهتا على معرفة احلق من الباطل...وغريهم من النماذج اليت جتعلنا اليوم نفكر
يف طرق تنمية دور املرأة كنوع اجتماعي تزداد مسؤولياته ورهانته يوما بعد يوم بعيدا عن املفاهيم القدمية اجلديدة اليت يتم الرتويج هلا.
وبالتايل ومن منظورنا اخلاص ،جيب على املرأة الرتكيز على التنمية االجتماعية ،عواملها ،أدواهتا وأهم طرقها بشكل براغمايت حمض دون
التغلغل يف مناذج جديدة آتية من ثقافات أخرى.
لتدعيم هذا التوجه ارتأينا يف ورقتنا هذه التعريج على جمموعة نقاط أساسية وهي التعريف بنظرية النوع االجتماعي ملا هلا من اسهامات يف
تدعيم التنمية االجتماعية للمرأة وتعزيز دورها .مث تقدمي عرض شامل للحاجات االجتماعية لألفراد مع ربطها باملرأة ،وأخريا تقدمي جمموعة
من احلاجات االجتماعية اليت ميكن للنيوميديا أن تقدم فيها دعما حموريا يقود إىل حتسني الفعل الذي تقوم به املرأة يف سعيها لتنمية نفسها
وجمتمعها.
نظرية النوع االجتماعي :تمييز المرأة اجتماعيا
)2
احلديث عن املرأة يف اجملال االجتماعي يقودنا الحمالة إىل احلديث عن نظرية النوع أواجلندر واليت تعىن بدراسة التواجد النوعي للمرأة وذلك
كشكل عالئقي اجتماعي يوضح وجود املرأة ووجود الرجل.
فكلمة "جندر"  Genreهي كلمة تعرب عن مفهوم سوسيولوجي يستخدم للحديث عن مفهوم النوع االجتماعي والذي يشري إىل
األدوار االجتماعية للنساء والرجال واليت تتحدد وفقا لثقافة جمتمع ما على أهنا األدوار واملسؤوليات والسلوكيات والقيم املناسبة لكل من
الرجل واملرأة يف هذا اجملتمع بعينه.3
وعليه فإن هذه األدوار تكون قابلة لالختالف وفق اختالف الثقافات ،والظروف واألزمنة املختلفة لتاريخ البشرية .4كما هتتم هذه النظرية
بالعالقات االجتماعية للجنسني فيما يعرف بدراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل يف اجملتمع وتسمى هذه العالقة "عالقة النوع
االجتماعي".5

1الشيخ حممد الغزايل ،د حممد سيد الطنطاوي ،د .أمحد عمر هاشم" ،املرأة يف اإلسالم" ،مطبوعات أخبار اليوم ،قطاع الثقافة ،مصر ،1991 ،ص 63
2سورة التحرمي  ،آية.11 :
3د .مين احلماقي" ،مفهوم النوع االجتماعي والقضايا املرتبطة به" حماضرات كلية التجارة ،جامعة عني مشس.
http://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m1.pdf

 "4مسرد مفاهيم ومصطلحات" ،النوع االجتماعي" ،املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" ،رام اهلل فلسطني ،حزيران  ،6003ص 7
http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf
5
THEORIE DU GENRE, Module 1, pour étudiant de Licence, Université de Madagascar,
Programme de l’UNESCO, Unions Européenne,
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كما هتتم هذه النظرية مبجموعة أساسية من املفاهيم واليت تسمح بالنظر إىل املرأة كجزء حموري يف الرتكيبة االجتماعية  .فيما يلي قائمة بأهم
هذه املفاهيم :
أدوار النوع االجتماعي Gender Roles
توزيع النوع االجتماعي للعمل Gender Division of Labor
دور املرأة االنتاجي Women’s Porductive Role
دور املرأة اإلجنايب Women’s Reproductive Role
دور املرأة اجملتمعي أوالتنظيمي Women Community Management Role
احتياجات النوع االجتماعي العملية )Practical Gender Needs (PGNs
احتياجات النوع االجتماعي االسرتاتيجية )Strategic Gender Needs (SGN
الوعي بالنوع االجتماعي Gender Awareness
املساواة بني النوع Gender Equality
حتفيز اإلدراك والوعي بالنوع االجتماعي Gender Conscientization
إن اختيارنا هلذه النظرية كان بعد متحص يف تركيبتها وفروضها ،ورغم املآخذ اليت ميكن أن تكون يف فحوى النظرية أوتطبيقها على مستوى
الثقافات واحلضارات املختلفة ،وما يتم اهتامها به من كوهنا أسست للمثلية اجلنسية والتفكك األسري والكثري من الشوائب املستحدثة خاصة
يف اجملتمعات اإلسالمية احملافظة واليت قد خترج النظرية من سياقها الفكري التنظريي إىل تطبيقات تؤثر سلبا على اجملتمع.
إال أننا قمنا باختيارها لكوهنا متلك شق براغمايت يف التعامل مع دور املرأة يف اجملتمع ،وألهنا ميكن أن تؤسس لتصور متكامل حول األدوار
االجتماعية للمرأة دون أن ننساق وراء املفاهيم بطريقة غري متناسبة مع البيئة اإلسالمية اليت نعيش فيها ونتعامل معها واليت متارس فيها املرأة
املسلمة أدوارها مبا ميليه عليه دينها ومكانتها يف ثقافتها دون استرياد مركبات ولبنات آتية من ثقافات أخرى.
أي أننا نستقي من النظرية فقط فرضها الذي يعترب أن للمرأة دورا اجتماعيا خاصا ،ووظيفة تنموية منوطة هبا تؤديها وفق ما متليه عليها
بيئتها ،وهوما جيعل هلا احتياجات خاصة.
)2

نظرية النوع االجتماعي والتنمية االجتماعية للمرأة :شرح المقاربة وأمثلة من الواقع

إن الغاية االساسية ألي دراسة هي فهم الظواهر من خالل استيضاح تغريها ،متظهراهتا ،أسباهبا ونتائجها يف سبيل إحداث تغيري على واقعها
أوراهنها .وهوما مل خترج عنه الدراسات النوعية اليت أتت يف املرحلة الثانية من تطور النظرية النوعية من تضافر كل من السياق الفكري
والسياق السياسي لتساهم يف تطور مفهوم النوع االجتماعي وحتوله إىل أداة أساسية لدراسة وحتليل وفهم العالقات يف جمتمع ما .1كل ذلك
من أجل إحداث تغيريات املناسبة على واقع النوع االجتماعي.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/L1final_01.pdf p
1
1
Francois Thébaud, “Sexe et genre”, Femmes, Genre et société, La Découverte, 2005
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ومبا أن اهلدف األساسي للتنمية هو" إحداث تغيري يف اجملتمع الذي تتوجه إليه ،فهذا التغيري من املمكن أن يكون ماديا يسعى إىل رفع
املستوى االقتصادي والتكنولوجي لذات اجملتمع ،وقد يكون معنويا يستهدف تغيري اجتاهات الناس وتقاليدهم وميوهلم" 1فإنه يتضح لنا أن
التنمية متثل اجملال العام الذي تعمل فيه الدراسات النوعية.
فنظرية النوع االجتماعي ومن خالل دراساهتا ركزت على دراسة واقع االختالفات املوجودة بني الرجل واملرأة وسواء من ناحية األدوار،
املسؤوليات ،األنشطة واملهام ،املوارد ،احلريات ،امللكية ،وحقوق اإلنسان .حيث تعمل هذه املقاربة على ترقية املساواة يف احلقوق بني
النوعني ،وكذا التوزيع املتساوللموارد واملسؤوليات بني الرجل واملرأة من خالل استصدار قوانني رمسية وحقيقية ،وحتسني النفاذية لفضاءات
التعبري ،احلكم ،والرأمسال املدمج (الصحة ،التعليم) وكذا أدوات ووسائل وعوامل االنتاج.
كما تعمل هذه املقاربة على الوقاية من القمع والعنف القائمني على اجلنس .من الناحية املنهجية تعمل هذه املقاربة على تقدمي حتليل
مقارن للوضع الراهن بني الرجال والنساء سواء من وجهة نظر اقتصادية أواجتماعية ،وهوما يسمح بإعادة قراءة للتمثالت واملمارسات
املوجودة فرديا ومجاعيا .وهتدف هذه املقاربة إىل الزيادة من استقاللية املرأة من خالل إدماج سريورة حصول على السلطة على املستويني
الفردي واجلماعي ،وذلك من خالل زيادة القدرة على التحرك بصفة مستقلة ،والقدرة على االختيار واختاذ القرار من أجل احلياة الذاتية
2
واجملتمع ،ما يسمح بوضع دعم للتنمية احلقة ،العادلة واملستدامة.
على سبيل املثال جند أن تقرير التنمية البشرية لسنة  6013الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وباإلعتماد على املقاربة اجلندرية
يؤكد أن املرأة تتعرض للتميز يف عدة بلدان حول العامل ويف مواضيع خمتلفة .كما أهنا حتصل على امتيازات خمتلفة يف عدد معني من
البلدان.3
كما يؤكد ذات التقرير على ضرورة العمل على جمموعة كبرية من احملاور مبا يكفل للمرأة حتقيق التنمية االجتماعية ،خاصة فيما يتعلق
باعتماد إطار قانوين إلزالة احلواجز اليت حتول دون امتالك املرأة لألراضي ،وكذا تغيري وإنفاذ السياسات اليت تستوعب احتياجات املرأة يف
تنظيم األراضي وإدارهتا .أيضا أكد ذات التقرير على ضرورة حتسني فرص النساء فيما يتعلق بالتعليم العايل والسيما يف العلوم والتكنولوجيا
واهلندسة وكذا حتسني آليات التوظيف لتكون معايري ترقية الرجل واملرأة متعادلة إىل املناصب اإلدارية العليا.41

)3

الحاجات االجتماعية للمرأة

للمرأة يف اجملتمع ووفقا لنظرية النوع االجتماعي جمموعة أساسية من االحتياجات واليت ميكن تضمينها يف جمموعتني أساسيتني من
االحتياجات:
أ -االحتياجات االستراتيجية Gender Strategic Needs
وهي احتياجات عامة تلىب طبقا للسياق الذي توضع فيه املرأة وبناء على عالقتها بتقسيم العمل طبقا للنوع اجلنسي ،وكذا عالقتها بالسلطة
والسيطرة .وتسعى املرأة من خالل حتقيق هذه االحتياجات إىل تغيري وضعها االجتماعي وختطي التبعية للرجل .وتتعلق عادة بتحقيق األمن
1شاكر إبراهيم" ،اإلعالم ودوره يف التنمية" ط ،6املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس ،1990 ،ص 166

2

Association Adéquations, « Premier Document d'orientation stratégique genre et développement du
MAEE », 2007 http://www.adequations.org/IMG/article_PDF/article_a1035.pdf
3
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf
4
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf
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ومحايتها من العنف وإزالة مجيع أشكال التمييز يف كل اجملاالت ،كما تعىن باحلصول على التعليم بشكل متساومع الرجل والتقليص من أعباء
العمل يف املنزل والتقسيم العادل له يف العمل اخلارجي.
وهذه االحتياجات حتتاج إىل دعم من احلكومات ودوائر صنع القرار.
ب -احتياجات النوع االجتماعي العملية Practical Gender Needs
ونقصد هبا االحتياجات املتعلقة باحلياة اليومية للمرأة كاملأكل ،املاء ،السكن والطاقة .وهي احتياجات تكون غالبا املرأة مسؤولة عن
تسيريها أوتوفريها .وهي احتياجات جيب أن توفر يف مدى قصري .كما أن هذه االحتياجات تتغري بتغري أدوار النوع االجتماعي مما يتطلب
عملية تقص للتعرف عليها.
الميديا الجديدة وتلبية االحتياجات االجتماعية
)5
لتحقيق احتياجاهتا االجتماعية ،تتجه املرأة عموما واملرأة اجلزائرية على وجه اخلصوص حنوالبحث عن كل السبل ،واألدوات اليت تدعم
نشاطاهتا وتعطيها القدرة على تعزيز تنميتها االجتماعية.
من بني أهم الوسائل اليت تعتمدها عليها املرأة يف ذلك وذلك بالنظر ملا تقدمه هذه الوسائل من فرص وكذا لتعلقها بظاهرة إنسانية
واجتماعية حمورية أال وهي االتصال ،جند ما يعرف ب "الوسائط الجديدة" .وهي عبارة عن تكنولوجيات ذات بعد وسائطي اجتماعي ،تدعم
الفرد يف تفاعله مع حميطه عن طريق آليات ذكية بشكل يسمح له بتبادل املعلومات بصورة آنية ،تداؤبية تضمن له حتقيق التفاعلية احلقة يف
تواصله مع اآلخرين .حيث يعرفها الباحثون على أهنا :
“[...] activities, practices and behaviors among communities of people who gather online to
share information, knowledge, and opinions using conversational media. Conversational
media are Web-based applications that make it possible to create and easily transmit content
in the form of words, pictures, videos, and audios.”1

من أهم هذه الوسائط آثرنا تقدمي قائمة إمسية بأهم متظهرات هذه الوسائط على سبيل املثال وليس احلصر:2
الدعائم يف شكل أقراص مضغوطة وأجهزة ختزين معلومات ذكية

خمتلف وضعيات الربط بني املنصات املعرفية املوجودة

التبادالت احلادثة بني خمتلف املنصات املعرفية واملعلوماتية كالربط بني نظام إعالم آيل وقاعدة بينات خارجية ،أوهاتف نقال مع

جهاز مزود باألنرتنت وكل الوضعيات اليت ميكن أن تتشكل بني ذلك
األفالم املصورة والصور الرقمية

التعلم اإللكرتوين والتعلم عن بعد


1

Safko, L. and Brake, D. K., 2009. The social media bible: tactics, tools, and strategies for
business success. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, In FOTIS J. N., “The use of Social Media and its
impacts on consumer behaviour: The context of Holiday Travel”, Doctorate thesis, Bournemouth
University, May 2015, p 43
Roberto Igarza, dans « L’Art de gérer Sa carrière, à l'intention des travailleurs autonomes en

2

Nouveaux Médias », Le Conseil Des Ressources Humaines Du Secteur Culturel, 2007, p3
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التجارة اإللكرتونية

النصوص والروابط اإللكرتونية املتشعبة

اإلغراق ،الثالثي األبعاد والبيئات االفرتاضية

واجهة االستخدام التفاعلية

البث املباشر عرب األنرتنت

اجملموعات االفرتاضية وجمموعات األلعاب

اإلعالنات املباشرة

احملتويات املعدة لألجهزة احملمولة أي باد ،أي بود ،أي فون ،هواتف ذكية ،ألواح ذكية

التدوين الصويت

البث عرب األقمار الصناعية

بيانات مرئية أوصوتية متدفقة عرب االنرتنت

استخدام عرض نطاق اإلنرتنت من أجل بث حمتوى وسائطي مت إثراؤه

استخدام التكنولوجيات للتجارة والعلوم (زيارات إفرتاضية ،بناء أوتعديل إفرتاضي للبيوت ،التطبيب عن بعد ،الرصد الزلزايل ورصد

التسونامي)
مواقع الويب واملدونات

قواعد البيانات

منصات املعرفة

أنظمة اإلعالم اآليل واملعلوماتية

شبكات التواصل االجتماعي

ما ميكن مالحظته هوأن الشاكلة التكنولوجية اليت تأخذها هذه األدوات مسح للمرأة كجزء أساسي من اجملتمع باستغالل وتطويع هذه
التكنولوجيات لتطوير قدراهتا وطاقاهتا مبا يسمح هلا بتعزيز أدوارها ومبا يكفل هلا حتقيق بعض احلاجات االجتماعية العملية واالسرتاتيجية.
فيما يلي سنحاول تعديد أهم هذه احلاجات االجتماعية حسب رأينا مع تفصيل عن استخدامات لنساء جزائريات يف صفحات الفيسبوك،
وعلى مواقع تبادل الفيديوهات يوتيوب.
 - 1الربط Connectivity
ميثل الرتابط االجتماعي والتواجد يف بيئة جمتمعية مرتابطة حاجة فردية قدمية سامهت امليديا اجلديدة يف تغيري طبيعتها وإعطائها شكال خمتلفا
كميا ونوعيا .وعلى الرغم من التخوف الذي صاحب ظهور امليديا اجلديدة إال أن الدراسات احلديثة أكدت أهنا وسيلة حمورية وناجعة يف
حتقيق هذه احلاجة .إذ أكد  Wellman 1أن تطور الشخصنة ،احملمولية واالنتشار الواسع للربط عرب االنرتنت يسهل الرتابط الفردي
كشكل جديد للرتابط االجتماعي .كما أكدت الدراسات أيضا أن األفراد اليوم يتحركون يف شبكات تتميز بكوهنا جمزئة ،متالمحة بشكل

Wellman, B.; “The global village: Internet and community”; Ideas, 1, 2004, p 29.

1
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متناثر ،ذات نفاذية عالية ،ومتخصصة .1ومبا أن املرأة هي جزء من هذا النسيج االجتماعي فإن ذلك ينعكس عليها وجيعلها اليوم تستفيد
من قدرهتا على الرتابط مع نظرياهتا أومع جمموعات اهتماماهتا أومع أسرهتا وكذا يف اجلانب املهِن والذي ميثل بالنسبة لنا اجلانب املشرق هلذا
الربط.
من بني األمثلة على ذلك يف الواقع اجلزائري جند أنه يف الفيسبوك توجد صفحات خاصة تسمح بالربط بني النساء ذوات االهتمام املشرتك
ومتلك أعداد كبرية من املشرتكني كصفحة املرأة اجلزائرية بتعداد  767ألف مشرتك ،أنت جزائرية  616ألف مشرتك ،كل ما خيص املرأة يف
احلياة  770ألف مشرتك...،يف سياق أكثر ختصص جند صفحات االحتاد الوطِن للنساء اجلزائريات  6آالف و 300مشرتك ،وشبكة
اإلعالميات اجلزائريات ب ألف و 700متابع واحملاميات اجلزائريات ب ألف و 900مئة مشرتك وكذا أكرب جمموعة للطبيبات واملمرضات
اجلزائريات ب ألف و 4مئة مشرتك.

- 6

التواصل Communication

- 3

التنشئة االجتماعية Socialisation

فيما يتعلق هبذه احلاجة فإن الباحثني يؤكدون على أن هذه الفضاءات هي فضاءات تسمح بتقاسم  ،األخبار ،املعلومات ،املعارف ...،بل
أهنم يذهبون إىل التأكيد على أن التقاسم يف امليديا اجلديدة هونقل املعلومة ،احلفاظ على العالقات ،تقدمي نسخة من الفرد عن نفسه ،دعم
شخص آخر أوموضوع أواإلتساق مع اآلخر .كما يؤكد الباحثون على أن التقاسم هو أيضا "ممارسة التجارة الرقمية عرب الويب 6.0
فالتقاسم يعِن البيع ،املتاجرة" 2.من خالل هذه الشروحات يتبني لنا أن هذه الوسائل ميكن أن تشكل جماال للمرأة لتحقيق حاجتها للتواصل
من خالل عرض جتارهبا ،تقدمي نشاطاهتا ،خدماهتا ...وهو ما وقفنا عليه من خالل تصفح صفحات الفيسبوك حيث وجدنا صفحات
نسائية لشخصيات مهمة ومعروفة تسمح هلم بالتواصل مع بقية الشرائح أوفيما بينهم نذكر على سبيل املثال صفحة وزيرة الرتبية والتعليم
نورية بن غربيط واليت ختطت عتبة املليون مشرتك .أيضا صفحة لينا وهي بنت جزائرية يف اجلامعة ختتص يف تقدمي فيديوهات ساخرة لواقع
البنت اجلزائرية ب  764ألف مشرتك أو صفحة أحالم مستغامني اليت بلغت شهرهتا العامل العريب إذا مل يكن العامل ككل وصفحتها 16
مليون مشرتك ،هي وصفحة اإلعالمية خدجية بن قنة ب  11مليون مشرتك.
إن استخدام امليديا اجلديدة يف عملية التنشئة االجتماعية هو حتصيل حاصل .فكغريها من التقنيات ختضع هذه التقنية إىل املخيال
االجتماعي لتحقيق احلاجة الكامنة اليت تعمل على إظهارها .3وبالتايل فإن أندماجها يف األنشطة الرتبوية قائم على تفكري األفراد وحبثهم عن
استغالهلا بفاعلية لتفعيل التعلم ،التعليم ،الرتبية ،التخطيط ،التفاعل ...حيث أكدت دراسات عديدة على الدور الذي تلعبه النيوميديا

Castelles, 1994 ; Van Dijk,2006 ; Wellman, 2001 dans Hua Wang, Barry Wellman, Ibid p 1167
Meikle Graham, “Social Media: Communication, Sharing and Visibility”, Routledge, New York,

1
2

2016
Akoun André, « Nouvelles techniques de communication et nouveaux liens sociaux », Presses

3

Universitaires de France, Cahiers internationaux de sociologie, 2002, p9
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وخاصة يف شكل ألعاب الفيديويف حتفيز السلوكيات التفاعلية ،اإلبداع واالصطبار ،يف إدخال معرفة تقانيه وتكنولوجية ،وكذا يف القدرة على
1
ختطي احلدود الذاتية والعقبات.
بالنسبة للمرأة فإن توظيف وسائط التواصل االجتماعي للتعلم يتمظهر يف لتحقيق غايات التنشئة االجتماعية أي أهنا تتمظهر يف إعطاء املرأة
سبل لتأدية دورها اإلجتماعي على أكمل وجه وذلك من خالل تقدمي معلومات ومعارف وتكوينات متكاملة يف املواضيع اليت هتمها .حيث
جند مثال أن الفيسبوك اجلزائري مليء بالصفحات اليت تساعد املرأة على تأدية أدوارها اإلجنابية ،و األسرية من خالل تقدمي سبل االستعداد
للحمل ،وتسيري فرتته وكذا العناية بالطفل اجلديد مث الرتبية النفسية الصحيحة له ،من بني أهم الصفحات اليت تتابعها اجلزائريات جند  :كل
ما خيص تربية األطفال ،معلومة اليوم عن تربية األطفال .بالنسبة لعمل املرأة يف البيت توجد أيضا صفحات خاصة بتقاسم اخلربات واآلراء
وتقدمي الدعم واملساندة يف شكل جمموعات اهتمام باإلضافة للمجموعات اليت ذكرناها يف ما يتعلق بالربط جند  :عامل املرأة بامتياز ب 171
ألف مشارك ،كل ما حتتاجه املرأة  666ألف مشرتك مطبخ أم زكريا وكل ما خيص املرأة العصرية ب  633ألف مشرتك.
- 4

الترفيه Entertainement

متثل النيوميديا جماال خصبا للرتفيه ومتثل هذه احلاجة أهم حاجة يلجأ األفراد للنيوميديا من أجل حتقيقها .فاأللعاب الشبكية اليت عرفت
بداياهتا بظهور الويب  6.0تعرف اليوم إنفجارا حقيقا بظهور تطبيقات األلعاب وقنوات البث التدفقي وخمازن املعلومات ومستودعات
البيانات .واملرأة ككائن اجتماعي تبحث هي األخرى عن سبل الرتفيه والتسلية سواء باالشرتاك يف صفحات يوتيوب خاصة بالناشرين الذين
يقدمون حمتويات ترفيهية ،أوملشاهدة حمتويات ترفيهية تبث على التلفزة لكن يف وقت آخر .كما تشرتك اجلزائريات يف صفحات الفنانني
والكتاب ،والنوادي الشعرية أواملنتديات .من أهم الصفحات الرتفيهية اجلزائرية النسائية نذكر الصفحات اليت قدمت يف الرتتيب ل 700
صفحة جزائرية األكثر متابعة لسنة  6013واليت محلت األمساء التالية ،Yasmine Nayar ،Kenza Farah ،ZAHO :
Cheba ،Cheba Dalila ،Lyna ،Authentique ،Oum Walid ،Lamset Charhrazad ،Samira TV108
...Sabah

أما فيما خيص اليوتيوب فإن أشهر اليوتيوبورز اجلزائرية تلخصت يف قائمة وهي:
-

Neila Romeyssa de Coffe Knafeh
Nesrine de mes Beauté
Antonella
@Rashabou du Royaume des filles
Amira de Amira’s World
Maroua de the doll beauty

وهي قنوات خمتصة يف شؤون املرأة اجلمالية ،الصحية واإلكسسوارات...وكل ما خيص إعتناء املرأة بنفسها ومظهرها.
من بني الصفحات اليت هتتم بالرتفيه ومتابعة شؤون املرأةأيضا جند صفحة  Algerian Womenب  440ألف مشرتك.
- 5

التطوير Development

ملا كان التطور والتطوير اإلنساين أساس حركية اجملتمعات وظهور احلضارات ،فقد كان من التحصيل احلاصل أن يكون للميديا اجلديدة دور
فاعل وأساسي يف حتقيق هذه احلاجة لذى األفراد واجملتمعات.
حيث أكد الباحثون أن امليديا اجلديدة متلك دورا اجتماعيا أساسيا يتعلق بالتجديد االجتماعي.
Pierre G. Coslin, "La socialisation de l’adolescent", Armand Colin, 2007.
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لتحقيق ذلك جتد املرأة نفسها أمام رهان امتالك ناصية امليديا اجلديدة لالخنراط يف السريورة احلصول على املوارد ،وتقوية طاقاهتا يف اجملتمع
املدين .يف هذا السياق جند أن املرأة اجلزائرية اخنرطت يف ذلك من خالل حماولتها يف مرحلة أوىل استغالل هذه الوسائط للتواجد .ففي
الفيسبوك مثال توجد العديد من صفحات اجلمعيات النسائية اليت تسعى لتطوير وحتسني واقع املرأة اجلزائرية مثل مجعية حورية للمرأة اجلزائرية
واليت متلك صفحات خاصة بالعديد من الواليات ،مجعية العلماء املسلمني قسنطينة الفرع النسوي ،ومجعية Association FARD
 ،Oranكما وجدنا أيضا صفحة اجلمعية الوطنية للقانونيات اجلزائريات ب  4آالف وأربع مئة مشرتك.
دون إغفال تواجد املرأة كصفحات خاصة بالتنمية البشرية من خالل العمل كمدربات ،ومشاركات يف األعمال اخلريية...،
 - 6الحكم Governing
متثل حاجات احلكم احلاجة السادسة من احلاجات االجتماعية اليت تغطيها امليديا اجلديدة .فقد أثبتت التجارب اليت خاضها العديد من
السياسيني عرب العامل أن هذه الفضاءات تقدم دعما كبريا خالل احلياة السياسية لألفراد واملنظمات مبا تقدمه من تفاعلية ،آنية ،انتشار،
قابلية للتعديل ،قدرة على التتبع  ،احملادثة ...،وظهرت مفاهيم شاملة كمفهوم احلكومة اإللكرتونية واملواطن الرقيمي .ومبا أن املرأة اليوم هي
من بني فاعلي هذه الفضاءات بامتياز فإنه بإمكاهنا أن تشارك يف هذه التفاعالت سواء كطرف حاكم أوكمحكوم لقيام بدورها وحتقيق
حاجاهتا .من بني األمثلة على الصعيد الوطِن جند أن صفحة الوزيرة بن غربيط متثل املثال األحسن .فهي صفحة رمسية تستخدمها الوزيرة
للتواصل مع األفراد على حسب البيئة املوجودة والظروف املتاحة مع مليون و 16ألف مشارك .كما جند صفحات حلقوقيات وسياسيات
كنب براهم فاطمة الزهرة  11ألف مشرتك ،ونعيمة صاحلي  91ألف مشرتك حليمة زيدان  16ألف مشرتك .كما ال ننسى صفحة وزارة
التضامن الوطِن واألسرة وقضايا املرأة ب  70ألف مشرتك.
 - 7الدبلوماسية :Diplomacy
متثل هذه احلاجة وجها أساسيا للتصور الشمويل للحاجات االجتماعية يف شكلها احلديث .حيث أن استخدام امليديا اجلديدة يف العمل
الدبلوماسي أصبح شيء جد عادي .فالرئيس األمريكي دونالد ترامب حتدث عن تعزية الرئيس األرجنتيِن  Macriبسبب اهلجوم اإلرهايب
1
الذي راح ضحيته مخسة أشخاص.
حيث ميكن للفرد كما املؤسسات الرمسية اعتماد هذه الوسائط يف شرح املواقف ،االجراءات ،األحداث .وبالتايل فللمرأة اإلمكانية لالعتماد
عليها سواء كانت ممثلة دبلوماسية أوطالبة خلدمات الدبلوماسيني.
 - 8األعمال وإدارة األعمال Business
يف اآلونة األخرية كثر احلديث عن االقتصاد اجلديد والذي ميلك  16خاصية  :وهي  :املعرفة ،الرقمنة ،االفرتاضية ،التجزؤ ،االندماج
أوالعمل عرب اإلنرتنت ،إلغاء الوساطة ،التجمع التقِن ،التجديد ،استهالك وإنتاج امليديا ،اآلنية ،العوملة والنزاع .2املالحظ أن أغلب هذه
اخلصائص متر عرب العمل الشبكي والتكنولوجي الذي توفره امليديا اجلديدة مبختلف أشكاله .وهوما يساهم يف حتقيق أهداف رجال األعمال
ويسمح بالرتابط الالزمني األفراد لتحقيق املعايري االجتماعية اليت تقوم على اإلبداع والتجديد خللق الثروة.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/925907651350941696
Don Tapscott, “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”,

1
2

)McGraw-Hill Professional; Édition : 2nd edition (7 octobre 2014
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لذا جتد املرأة نفسها أمام آليات متغلغلة يف النشاطات االقتصادية وجمال األعمال واليت تسمح هلا بأخذ فرصتها وحتقيق ذاهتا يف اجملال.
خاصة وأن املرأة هلا جماالت ابداعية عديدة .من خالل تصفحنا للفيسبوك تبني لنا أن للمرأة اجلزائرية جتارب يف هذا السياق فقد وجدنا أن
هناك صفحة خاصة امسها منتدى سيدات األعمال اجلزائريات ب  167ألف مشرتك.

 )5النيوميديا والمرأة  :الوسائط الجديدة كآلية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة

من خالل الطرح الذي مت تقدميه والذي قمنا فيه بالربط بني الوظائف اليت ميكن أن تقدمها النيوميديا كتكنولوجيا جديدة تتيح فرص ال
متناهية للمرأة يف حتقيق حاجاهتا االجتماعية .يتبني لنا أن هذا التحقيق يسمح هلا يف مستوى أويل بأن تكون لبنة حمورية يف آداء عدة أدوار
اجتماعية ،ويف مستوى أعلى بتحقيق تنمية ذاتية مهنية ،اقتصادية ،سياسية ،ثقافية ،علمية...تؤدي هبا لإلندماج يف النسيج االجتماعي
التنموي مرحليا .وتضمن هلا التغلغل يف املمارسات الفردية واجلماعية ،وكذا أن تكون عنصرا فاعال يف جماهلا وبيئتها .األمر الذي يفعل
مكانتها يف النسق االجتماعي عموما ويغري من مالمح األثر الذي متارسه موضعيا أومشوليا .أيضا فذلك يوسع دائرة هذا األثر ويسمح
بامتداده يف الزمن .وهوما يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة على مستوى كل األنشطة ،اهليئات والغايات اليت تعمل عليها املرأة كنوع
اجتماعي.
يف مقالنا هذا قدمنا منذجة متهيدية لتصور شامل يربط بني مثانية حاجات اجتماعية ميكن للنيوميديا حتقيقها كون هذه احلاجات هي نفسها
وظائف النيوميديا األساسية.
حيث أن الربط هوالوظيفة احلاجة األوىل اليت حتتاج املرأة لتحقيقها اجتماعيا وهي يف ذات الوقت الوظيفة األساسية اليت وجدت من أجلها
النيوميديا جبميع أشكاهلا.
كما متثل احلاجة إىل التواصل سبيال أساسيا لتكوين شبكة العالقات اليت حتتاجها املرأة يف أداء أدوارها.

بينما متثل احلاجة إىل حتسني نوعية التنشئة االجتماعية غاية أساسية للمرأة يف اجملتمع كما أهنا دور من أدوار النيوميديا كوسيط جديد من

وسائط اإلعالم واالتصال واليت ال طاملا تغنت باملسامهة يف الرتبية والتثقيف.

كما إن حاجة املرأة للترفيه تنصب يف روتني حياهتا اليومي ،وهي تلجأ إىل أهم وسيلة ترفيه معاصرة يف تلبية هذه احلاجة أال وهي
النيوميديا.
أيضا ،متثل احلاجة إىل التطوير أيا كان جماله واحدة من أساسيات الوجود لدى املرأة ،فسواء كانت ربة بيت ،أوصاحبة مهنة فإن النيوميديا
ميكنها أن تعطيها دفعا جوهريا يف تنمية مهاراهتا وكفاءاهتا مبا تقدمه من تنوع يف احملتوى ودقة التفاصيل وفرص للتكوين.
متثل احلاجة إىل التحكم يف خمتلف األنشطة والفاعلني غاية أساسية للمرأة ذات املنصب احلكومي وبالتايل فإن التعويل على هذه الوظيفة
من وظائف النيوميديا احلديثة ،أصبح سبيال من السبل اليت متكن املرأة من تنشيط وتنمية قدراهتا يف جمال احلاكمية.
حتسني املمارسة الدبلوماسية هي أيضا واحدة من أهم احلاجات اليت جيب تلبيتها لتحقيق التنمية على مستوى املرأة الدبلوماسية وهنا يأيت
دور النيوميديا وما ميكن أن تقدمه من استحداث لشكل التواصل الدبلوماسي وممارسة القوة الناعمة.

أخريا ويف سياق مهم للغاية ،متثل احلاجة إىل تطوير األعمال ،وتنمية مهارات ،عالقات ،ممارسات وكفاءات املرأة العاملة يف هذا اجملال لبنة
أساسية يف بناء اقتصاد قوي .فاملرأة صاحبة األعمال أصبحت اليوم من أهم مركبات االقتصادات اخلاصة بعدة جمتمعات .واجلزائر من بينها
حيث أصبح بإمكان املرأة أن متارس األنشطة احلرفية ،املهنية وكل الوظائف اليت تدخل يف بناء االقتصاد الوطِن وفق ما تسمح به بيئتها.
لتحقيق ذلك اصبح االعتماد على النيوميديا يف ممارسة أنشطتها التجارية ،احلرفية واملهنية عرب اخلط بكل أرحيية ضرورة وحتمية.
110

ISSN :1112-4377

مجلة المعيار
5252 :السنة

25 :عدد

52 :مجلد

: الخاتمة
يف هناية عرضنا هذا ميكننا القول أن امليديا اجلديدة مبا تقدمه من خصائص ووظائف أصبحت تقدم للمرأة اجلزائرية وسيلة لتحقيق حاجاهتا
 وعلى الرغم من كون استخداماهتا يف الفرتة الراهنة ال تكاد تتخطى بعض الفضاءات وبعض الوسائط،االجتماعية العملية واالسرتاتيجية
 حيث أصبحت. تونس ومصر،  على عكس بقية الدول املتطورة والنامية حىت منها كرتكيا.فقط وباستخدام بدائي يضمن التواجد فقط
.املرأة يف هذه البلدان متلك زمام هذه الوسائط وتستخدمها يف كل النشاطات وبشكل مستمر يف منطية تنمية مستدامة
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