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لخبراث ائرا وان الخىاضل بمفهىمه الخللُذي ٌشير ئلى جلً العملُت التي ًخم مً خاللها جبادٌ ألافياس واإلاعلىماث و 

عالم والاجطاٌ بذاء آلاساء واجخار اللشاساث، فاهه مع جىىىلىحُا ؤلا ئواإلاشاعش بين ألاؾشاف اإلاشيلت للىظام الخىاضلي واإلاشاسهت في 

ئلى لغت ومذلىالث وخطائظ حعلذ الفشد ًخلً العشع اللغىي والجعذي مً خالٌ  "..2الىاب"للذ اهخللىا مع  .أخز بعذا آخش

مع أهه مخىاحذ في فػاء معضوٌ وهى مشجبـ بالعالم الخاسجي مً خالٌ  ،مجمىعت مً اليلماث والشمىص وؤلاًماءاث وؤلاًداءاث

 . "آلت"

خ خذماث  ل لللؿع "الىاب"ًمىً مً هىا "كشاءة جاٍس ت التي حعضص الخفاعالث بين املحخىي  على أهه الخعاكب الؿٍى ألازٍش

ـ وىلىن اإلايشىس ومعخخذمي ألاهترهذ الزًً ٌعللىن عليها، وهى ما أظهشجه ألابدار ألاولى لعىظُىلىحُا اإلاُذًا الجذًذة ل

ًو  Turnerجىسهشو   Aheingold أهُىغىلذو   Kollock Smithظمُث  Rothسور  و  Velkovskaفُليىفعياو  Beaudouin بىدٍو

لليو   وآخشون. Taraborelli جاسابىٍس

اث  بللم ًىً الخدٌى جلىُا فدعب،  أًػا اكخطادًا واحخماعُا وزلافُا فشع على الباخثين جبني ملاسباث وهظٍش

( flux-streamخل ميان الشظالت بشادٌغم حذًذ وهى الخُاس أو الخذفم ) :فعلى ظبُل اإلاثاٌ .وبشادٌغماث حذًذة لذساظت الظاهشة

ييالزي اكتر  أغفىا ئلى الاظخخذام  "..2الىاب"ئلى  "..0الىاب"، ومع الاهخلاٌ مً  Nova Spivackهىفا ظبُفان خه العالم ألامٍش

راء جزهشة عبر الىذ، الخعشف على أخىاٌ الؿلغ...( تشا)الحطٌى على معلىمت،  l’usage instrumental du webالعملي للىاب 

ت، الخعلُم في مذوهت،  l’usage expressif du webالاظخخذام الخعبيري للىاب  وهى ما   وشاء ضفدت خاضت...(ئ)الشظائل الفىٍس

ون عت ر الواب ماعت 
ت  رون االج   0.2المؤث 

كراءة بحثيت في إعادة حغيل مفاهيم الخأثير وصىاعت املحخوى وكيادة الرأي 

 العام 

 2222ماي 

 وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 ديباجة امللتقى
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بُت التي اهخمذ باخخباس  Antonio Cassilli واظُللي أهخىهُى عبر عىه بـ "الخعبير ري الذاللت" . اهخللىا أًػا مً البدىر الخجٍش

اهخمذ بخىزُم اإلاماسظاث  ...2حذًذ مً البدىر مع بذاًت ئلى هىع " ..0الىاب "فشغُاث "الاوشؿاس الاحخماعي" مع ظهىس 

ت الجذًذة إلاعخخذمي ؤلا  مشاسهت املحخىي في بالخىاحذ أو ؤلافطاح عً الزاث و  مً خالٌ دساظت ما أضبذ ٌعشف ،هترهذالخعبيًر

ئًماءاث وإًداءاث في مً خالٌ دمج Maussماوط أي جىُُف "جلىُاث الجعذ لألفشاد" هما وضفها ،مىاكع الخىاضل الاحخماعي

خُاتهم الُىمُت عاداتهم الُىمُت حعمذ بالشفافُت الشكمُت لحُاتهم الخاضت.ول هزه الخىُفاث حعلذ أحعادهم وأفعالهم و 

 .تالذساظكابلت للمالخظت والجمع و 

تهم عبر ؤلا ئلى اأضبدذ مىطاث الخىاضل الاحخماعي ئخذي الذعاماث الشئِعت لذعىة ألافشاد  هذ ختى هتر لىشف عً هٍى

ًًخم الخعشف عليها  ، ألامش الزي وان ًخم مً كبل ئما عبر الاجطاٌ الصخص ي أو أخز اليلمت في والخدلم مً صحتها مً كبل آلاخٍش

ت على ؤلا  لت مخعمذة وبمىافلت عذد متزاًذ مً ألاماهً العامت. للذ ظاعذ جىظُع مجاٌ الشٍؤ هترهذ، الزي جم جىفُزه بؿٍش

فبعُذا عً حشىُل فػاء عام فانهم ًفىشون في "الخاص حاحض الزي وان كائما بين العام و ً العلى ئلغاء رل، اإلاعخخذمين

تهم وعالكاتهم الاحخماعُت معاخت وظُؿت بين العام و املحادزاث على ضفدتهم على أنها مىؿلت و  الخاص، ئر ًمىنهم مشاسهت هٍى

 ىن ئلى هزه اإلاعاخت".دون امخالن الشعىس بالىشف على أهفعهم علىا ألولئً الزًً ال ًيخم

ؤلاكىاع على مجمىعت مً و لُت، فهم ًخمخعىن بلىة الخأزير وأخز اإلاإزشون أو ضىاع املحخىي الذوس ألابشص في هزه العم

ضة اللؿُع"  اإلاذفىعت  les effets grégairesألاشخاص مً خالٌ جىلُذ جطشفاث ًدىمها الخللُذ ألاعمى أو ما ٌعشف ب "غٍش

شيلىن  بدماط ًىافي اإلاىؿم. همىرحا للعلؿت غير الخللُذًت، فيلما صاد حمهىس اإلاإزش ولما وان أهم ئرن "كادة الشأي الجذد" َو

معجبىه  وولما كامأهثر حاربُت، وولما وان املحخىي الزي ًيخجه مالئما ومخىافلا مع جؿلعاث اإلاعخخذم ولما صادث اإلاشاسهت، 

 .sa notoriétéضت ولما صادث شهشجه وظمعخه بالخىضُت بمخابعت مدخىاه في دائشة عالكاجه الخا

ً الاحخماعُين عبر وظائل الخىاضل ئشيالُت إلاعالجتفي هزاالعُاق ًأحي هزا اإلالخلى  ظاهشة اإلاإزٍش

جضاًذ . فمع وإعالمُا الُىمعلمُا وأوادًمُا التي حعذ أخذ املجاالث الجذًذة التي جثير هلاشا Influencersالاحخماعي 

لخلىُاث الاجطاٌ ووظائل الخىاضل الاحخماعي وجؿبُلاث  خىاضلفي ظل الخؿىس اإلا،الخىاضل الاحخماعياظخخذام مىطاث 

ادة شعبُتهم،  بذا حلُا حعاظمالهىاجف الزهُت،  ً وٍص ش  ئرجأزير هإالء اإلاإزٍش أن أهثر مً هطف ” .2.2دًجخاٌ “ًىشف جلٍش

شجفع عذدهم بىاكع  ادٍة وعبتها  292ظيان العالم ٌعخخذمىن وظائل الخىاضل الاحخماعي ٍو ، 7ملُىن معخخذم بٍض
ً
ا % ظىٍى

 %..0جطل وعبت الخىغل على ؤلاهترهذ بين ظيان ألاسع ئلى و 

ً الاحخماعُين عبر وظائل الخىاض ل الاحخماعي، بذاًت، ئعادة الىظش في مفهىم اإلاإزش وكذ اظخذعذ ظاهشة اإلاإزٍش

الاحخماعي الزي اسجبـ ظىىاث عذًذة بمشاهير الفىاهين واإلاغىين والعبي هشة اللذم وغيرهم. أما الُىم فُعذ اإلاإزشون الزًً ظهشوا 

ىللىنها باليلمت وبالطىث وراع ضُتهم في مىاكع الخىاضل الاحخماعي أشخاضا عادًين مً عامت الىاط ًخىغىن ججاسب خُاجُت ٍو

 .أو بالفُذًى، فُىدعبىن شهشة في هزه اإلاىاكع

رلً أن ضخ اإلاعلىمت على وظائل الخىاضل الاحخماعي بغضاسة، وهثرة الخدلُالث، وإجاخت املجاٌ ألي شخظ إلبذاء سأًه 

ش هى اإلاعُؿش على ظُإدي بالػشوسة ئلى همُت هائلت مً اإلاعلىماث التي ال ًمىً الخأهذ مً صحتها وهزبها، ما  ًجعل الدشَى

 
ً
 .اإلاعلىماث، وبالخالي غُاع الحلُلت الزي ٌعبله غُاع الشغف بالبدث الذكُم أظاظا

، على خذ كٌى عاإلات ألاعطاب ظىصان post – truth  ئهىا آلان في عطش ما بعذ الخىىىلىحُا الحذًثت، أو ما بعذ الحلُلت

ً فُلذ عاد جشجِب خالًاها بشيل حذًذ، فُػمش بعػها، التي جشي أن ع  Susan Green Field غٍش لىلىا جخأكلم بشيل  خس ي، َو

خؿىس آخش، بدعب ما جدخاحه الىظائـ مً خىاط وكذساث لذي ؤلاوعان  .ٍو
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وبما أن الخجاوغ ًيىن افتراغُا في وظائل الخىاضل الاحخماعي فان اإلاخللي ًيىن في خالت عضلت وخيرة ئن وان ما ًجشبه 

 أم أهه ٌع
ً
 في جىحهاث الجمهىس ضادكا

ً
 أم واربا. هزه العُاكاث ججعل الحلائم أكل جأزيرا

ً
ِش في ألاوهام، وإرا وان ما ًلشأه صحُدا

مً الادعاءاث غير الذكُلت التي جشهض على اإلاعخلذاث والاهدُاصاث الصخطُت. أي جطبذ العاؾفت ومشاعش ألافشاد الفُطل في 

اث  ش الىاحم عً غضاسة اإلاعلىماث.الحىم على اإلاعلىماث، ولِغ مجٍش ، فخػُع الحلُلت وظـ الدشَى
ً
 الىاكع فعلُا

ً عبر مىاكع الخىاضل الاحخماعي ئشيالُت أخشي ًداٌو اإلالخلى الىكىف عىذها ودساظتها، وهي  هما اسجبؿذ بظاهشة اإلاإزٍش

ً الششهت ألام اإلاإظعت إلاىاكع الخىاضل ًماسظها البعؼ مً أحل الشهشة واإلااٌ الزي ًيىن مطذسه ئما م الخأزير ئلى وظُفتجدٌى 

ً.  أو اإلاإظعاثالاحخماعي،   الاكخطادًت التي جشوج إلاىخجاتها وخذماتها وحعىكها عبر هإالء اإلاإزٍش

بعبب غُاب ؤلاشهاس، ئال أن  2.09فمع أن حائدت وىسوها كلطذ هثيرا مذاخُل اإلاإظعاث ؤلاعالمُت والاجطالُت مىز 

م ؤلاعالهاث، وخللىا كفضة ضخمت في ألاعىام ألاخيرة، ئر مذاخُل هجىم شبياث الخىاض ل الاحخماعي سجلذ اسجفاعا مً حعٍى

ىِغ“مىكع  ٌشير ت املخخلفت جبذو معخعذة لذفع مبالغ هبيرة ليي جدطل على خم سعاًت ” ئوعاًذس بيًز ئلى أن الششواث الخجاٍس

 ميشىساث وملاؾع فُذًى، ومذوهاث هجىم شبياث الخىاضل الاحخماعي.

ً على اإلاىطاث الاحخماعُت، مثل "الفاٌعبىن"           ، ومنها الجضائش، وشاؽ اإلاإزٍش وكذ ججاوص ألامش ئلى ئدساج بعؼ الذٌو

ت  الخذماث وكُذجه في السجل  وبالخدذًذ وشاؽو"الاوعخغشام" و"الخًُ جىن" و"الُىجىب" وغيرها، في سجل اليشاؾاث الخجاٍس

ذ مً اإلاشاهذاث 2.09الخجاسي الىؾني مىز  م وكادسة على حلب اإلاٍض ت كابلت للدعٍى ، بعذما ضاس هزا اليشاؽ عالمت ججاٍس

 .وألاسباح

 ً في ظُاق آخش ًمثل مفهىم ضىاع املحخىي ئخذي ؤلاشيالُاث التي ظِثيرها هزا اإلالخلى، باعخباسه مشجبؿا بظاهشة اإلاإزٍش

اإلاعشفت، مىاكع الخىاضل الاحخماعي. ظهش هزا اإلافهىم في حععُيُاث اللشن اإلااض ي مع دخٌى املجخمعاث عطش اإلاعلىماث زم  عبر

شه مع البرمجُاث عمىمُت  ووان عه واظخػافخه وجؿٍى ٌشير ئلى جلً الششواث واإلاإظعاث العاملت في ئهخاج املحخىي الشكمي وجىَص

علين في عملُت ضىاعت املحخىي على شبىت الاهترهذ. ومع مشوس الىكذ ظهشث فئت كلُلت مً واهذ أم خاضت، دون غيرها مً الفا

 باليشش الالىترووي العلمي وؤلاعالمي الزًً ضاسوا ٌعاهمىن في   همى هزه الطىاعت وجؿىسها.  اإلاذوهاث واإلاهخمينألافشاد أصحاب 

ظ التي جخميز بها مً جفاعلُت وحشاسن، ظهش لىً مع ظهىس مىطاث الخىاضل الاحخماعي وجؿىسها، وبفػل الخطائ

اإلاالًين مً ضىاع املحخىي بمخخلف املجاالث والخىحهاث )ضىاع الخفاهت، ضىاع الخبر، ضىاع املحخىي الهادف الخعلُمي 

ضىجُا أم  أم حسجُال..الخ(، بعذما حعلذ هزه اإلاىطاث مً أي شخظ ضاوعا للمدخىي، ظىاء أوان فُذًى مطىسا .والثلافي

ىت.   ًجعلىا هدعاءٌ هل ول ضاوع مدخىي مإزش؟ وما هي اإلاعاًير التي ًيبغي أن جخىفش في الصخظ ومدخىاه ختى  ألامش الزيجذٍو

 عنها.الدعاؤالث التي نهذف ئلى ؤلاحابت  وغيرها مًهلٌى ئهه ضاوع مدخىي؟  

، ئر واهىا مً " وصمالؤهالزي ؾشخه "الصسظفُلذ جؿشح هزه ؤلاشيالُت معألت أخشي وهي ئعادة حشىُل مفهىم كادة الشأي

ً في وظؿهم  ً واإلاثلفين وسحاالث العُاظت وؤلاعالم والذًً الزًً جخىفش فيهم ضفاث جميزهم عً غيرهم، ججعلهم مإزٍش اإلافىٍش

مً الثلت. أما الُىم  الاحخماعي وكادة سأي منها: اإلاياهت الاحخماعُت، الخبرة،اإلاعإولُت، ظعت اإلاعشفت، الزواء، اإلاطذاكُت وكذس

فُمىً أن ًخدٌى أي مإزش ًيشـ في ئخذي مىطاث الخىاضل الاحخماعي ئلى كائذ سأي في صمً معين وأخُاها في دكائم، وهىزا 

خميزون  .0اهخللذ ظلؿت الخأزير مً شخظ واخذ ئلى أشخاص ًخابعهم عذة مالًين وبدذ أدوى  آالف على ضفداتهم وكىىاتهم، ٍو

 ر وؤلاكىاع بأظلىب حزاب، وفي بعؼ ألاخُان دون ضىاعت أي مدخىي مفُذ.بلذسة على الخأزي

اإلاخابعين ووعب اإلاشاهذة. فلادة وال ًخميز كادة الشأي الجذد عً غيرهم بخلً الطفاث التي أششها ئليها ظابلا وإهما بعذد 

ً Web2.0سأي حُل  شاث ؤلاعجاب والخعلُم واإلاشاهذة الزًً ًمليىن الحعاباث ألاعلى مخابعت مً خُث عذد هلهم مً اإلاإزٍش

الثلافي خشهت "ؤلاهعبلىس"، وهم ألاهثر جفاعال ومشاسهت على مىاكع الخىاضل الاحخماعي، بغؼ الىظش عً معخىاهم الخعلُمي و و 

 ومياهتهم الاحخماعُت.
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 مع الخؿىساث الخىىىلىحُت اإلاخالخلت، للذ أخز 
ً
 وجأزيرا

ً
 أهثر عملا

ً
اوعىغ في والدة مفهىم و مفهىم كادة الشأي العام بعذا

ً مً ضىاع املحخىي على وظائل الخىاضل الاحخماعي ادة جأزير . اإلاإزٍش هم. ئر وهفىر همهزه الىالدة في الحاغىت الخلىُت أدث ئلى ٍص

وخعاباث سكمُت  (شغبلى )مىاكع ئلىتروهُت لهم و  (شغفلى )الفُذًىهاث  ونشش ٍيو  (ًىجُىبش) لهم كىىاث ئعالمُت على الُىجُىب

 جدظى بمخابعت حمهىس واظع كذ ًفىق حمهىس مإظعت ئعالمُت في خذ راتها.

الخفاعل في و أوحذ الظهىس الىثُف للجمهىس على وظائل الخىاضل الاحخماعي والاهخلاٌ مً العالم الحلُلي ئلى الافتراض ي 

ً” الافتراض ي“بلائذ الشأي العام ” الىاكعي“لفػاء الشكمي؛ خاحت ملحت ئلى اظدبذاٌ كائذ الشأي العام ا . وجم اإلاخمثل في اإلاإزٍش

ً في وظائل الخىاضل الاحخماعي شيلذ مخُلت لعالم غير واكعي لجمهىس خلُلي مػؿشا الخأظِغ  لعالم حذًذ مً اإلاإزٍش

 مىه أو مً دونها. لالوعُاق والخفاعل مع الظاهشة بشغبت

ً في مىاكع الخىاضل الاحخماعي مً عذة صواًا بدثُت،  و بىاء على ما جلذم ًأحي هزا اإلالخلى لِعلـ الػىء على ظاهشة اإلاإزٍش

هطىاع مدخىي وكادة سأي حذد وفي الىكذ راجه هباخثين عً الشهشة و اإلااٌ، لىً في ئؾاس علمي هلذي أوادًمي ٌصخظ هزه 

 أظبابها وجأزيراتها على املجخمع، مع ئمياهُت الاظدششاف إلاا ظُإوٌ ئلُه اإلاإزشون في اإلاعخلبل. الظاهشة و ًبدث في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رئيط اللجىت العلميت للضم علوم إلاعالم: أ.د. ًوصف جمار    
    

 قى ـتـ مل ـ ال  حمــاور قىـتـ مل ـ أ هداف ال 

 :التنظميية للملتقىالهيلكة 

 3مذًر حامعت الجسائر  مخخار مسراقالرئيط الغرفي للملخلى: أ.د.  
 وليت علوم إلاعالم والاجصال ةعميذ مليىت عطوي امللخلى: أ.د.  املغرفت العامت على

 صفوان عصام حضيني أ.د.  جلط العلمي ليليت علوم إلاعالم والاجصال :رئيط امل       

م دواجيرئيط امللخلى: د.      رئيط كضم علوم إلاعالم هٍر
فياللجىت العلميت للملخلى:  ترئيض  د. وهيبت بوٍز

 

حضللللللللللليى الؤللللللللللوء علللللللللللى امللللللللللل ثر بوصللللللللللف  صللللللللللاو  . 1

 محخوى وكائذ رأي وباحثا عً الغهرة واملال.

. إبراز املجاالث التي ًمارش فيها امل ثرون جلأثيراههم 2

والاكخصلللللللللادي  مثلللللللللل: املجلللللللللال الاحخملللللللللا ي والثللللللللللافي

 وإلاعالمي.

ً فلي عالكلتهم بخوحيل  الللرأي 3 . الوكلو  عىلذ املل ثٍر

 العام ملخابعيهم وإعادة حغىيل مفهوم كادة الرأي.

افيت إلللللى مللللا صللللخ ول إليلللل  4 . جلللللذًم هظللللرة اصدغللللر

ً في املجخم .  ظاهرة امل ثٍر

 

 

 

صىاع املحخوى وامل ثرون الاحخماعيون وكادة .1

 مفاهيميت.الرأي: مضاءلت 

. امللللللللللللللللللللل ثرون الاحخمللللللللللللللللللللاعيون وجللللللللللللللللللللأثيراههم فللللللللللللللللللللي 2

 الضلون الاحخما ي ملخابعيهم.

. امللللللللللللللللللللللللللللللللللل ثرون الاحخمللللللللللللللللللللللللللللللللللاعيون وال للللللللللللللللللللللللللللللللللرٍو  3

ت.  للعالماث والغرواث الخجاٍر

ً فللللللللللللللللللللي وصللللللللللللللللللللائل إلاعللللللللللللللللللللالم 4 . صللللللللللللللللللللورة امللللللللللللللللللللل ثٍر

 .الخلليذًت
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 :أ عضاء اللجنة العلمية للملتقى

 
          بوزة                 أ.د. أحمذ عظيمي                           أ.د دمحم لعلاب                                                أ.د هصر الذًً العياض ي                     أ.د صالح بً 

ان                                 أ.د أحمذ فالق                                       أ.د طاهر بصيص                 أ.د فيروز ملطا ي                        د. هجيت مٍس

ح                        د. هصيرة جامي                                  ت عيان د. عبذ الحميذ صاحل                         د. رعيذ فٍر  د. فوٍز

يب ًاكوث                                د. صباح صاهر                 د.حمال ععبان عاوظ                       د. فطومت بً ميي                د. ٍز

ت عر   ٍىد. راضيت بً حاوحذو                           د. صوهيت عبذٌػ                د. إصماعيل مرازكت                      د. حوٍر

                    عيري                           د. الميت طالت                                 د. أحمذ بوراري                               د. هصيرة صبياث                                   د. دمحم

مت ذي             ت علواظ               بوفالكت                   د. ههيى د. صعاد حواهرة                                  د. هٍر  د.  عبذ اللادر دٍر

في                              د. فارش طباظ         بهىاشعادل صعيذ  د.                             د. ًوصف جىروارث    د. دليلت عٍر

س                                                                الهذى بوزكاو                  د. طٍرف عطاء هللاد. عبذ امل مً بغبػ            د. هور   د. إبراهيم بعٍس
سة عباد                  وصف                               د. ليليا عاوي        د. باًت س ي ً  د. لٍو

 توارخي هممة  

 

خ اوعلاد امللخلى:   .)ًدذد الُىم الخلا( 2.22ماي     . جاٍر

ل  .0           الصخلبال امللخصاث:. آرر أحل   .2.22أفٍش

خ             . الرد على امللخصاث: ل  01كبل جاٍس  .2.22أفٍش

ل  .0  . آرر أحل الصخلبال املذارالث واملت :   .2.22أفٍش

 .2.22ماي  1.                  . آرر أحل للرد على املذارالث:                                 

 :رشوط تقدمي البحوث يف امللتقى 

 . أن ًىون البحث مخصال بأحذ محاور امللخلى. 

 . أهال ًىون البحث كذ صبلذ املغارهت ب  في أحذ امللخلياث، أو صبم وغره، أو مأرورا مً أطروحت علميت.

 . ًجب أن ٌضخوفي البحث الغروط العلميت واملىهجيت املخعار  عليها. 

 .فلى الثىائيتالفردًت و . جلبل املذارالث 

 ولمت.  152. جرصل امللخصاث وفم الىمورج املعذ، على أن ال ًخجاوز 

 .Templateللذراصاث  إلاعالميت والاجصاليت  . جرصل املذارالث امللبولت وفم همورج مجلت ركمىت

 

ذ ؤلالىترووي للملخلى:: للمـــراسةل  revuerakmana.depinfo@gmail.comالبًر

 

 :مالحظة هممة 

 

وك  املخذرل حعهذا  جيغر املذارالث في مجلت ركمىت للذراصاث إلاعالميت والاجصاليت، ٍو

بلبول اليغر وفم الىمورج امليغور. هما ًخوحب إرصال املذارلت )بعذ كبولها( ووفم 

، إلى رابى املجلت على البوابت الوطىيت للمجالث العلميت Template)همورج املجلت )

ASJP. 


