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وسائط التكنولوجيا الجديدة منصت تفاعليت لعمليت جرد التراث

 حفرة واقشة.أ

 عمي حسػديغ.د.أ

 الجدائخ،جامعة قاصجي مخباح ورقمة
 كسا يعخؼ أفخاده كجساعاتو، يذيج العالع السعاصخ تصػرات متججدة في مجاؿ تكشػلػجضا اإلعبلـ كاالتراؿ:السمخز
 ىحه الػسائل الججيجة جعمت مغ العالع قخية صغضخة تشتقل فضيا السعمػمات.اقباال كبض اخ بذبكات االعبلـ االجتساعي
 حضث بات ليحه التكشػلػجضا كزف،بديػلة كذلظ في مجاالت شتى مشيا االقترادية كالتاريخضة كالدضاسضة كالثقافضة كغضخىا
 بإعتباره القاعجة األساسضة ليػية،ىاـ في جسضع االقصاعات كعمى رأسيا التخاث الثقافي بسا فضو العسخاني كالسعسارؼ
 فيحه الػسائل الججيجة تعتبخ الضػـ ضخكرة ممحة ال يسكغ ألحج االستغشاء عشيا لسا تتسضد بو مغ خرائز.الذعػ ب
. كسا أنيا تقجـ العجيج مغ الخجمات لسدتخجمضيا،كمسضدات
. الثقافة، تفاعل، التخاث السعسارؼ كالعسخاني، كسائط التكشػلػجضا:الكمسات السفتاحية

The new technological media is an interactive platform for the heritage inventory
process
Abstract: The modern world is witnessing renewed developments in the field of
information and communication technology, its members and groups are also very popular
with social media networks. These new means have made the world a small village where
information is easily transmitted in various fields, including economic, historical, political,
cultural, where this technology has an important weight in all sectors, especially cultural
heritage, including urban and architectural, as the basis of the identity of peoples. These
new means are today an urgent necessity that can not be dispensed with because of its
characteristics and advantages, and it provides many services to its users. As the
Mediterranean region has a rich architectural and architectural heritage and a variety of
civilizations that the region has known since its time of absence, which in turn formed a
beautiful and rich mosaic at the same time, We must work hard to exploit the latest
technologies to preserve this wealth and transform it from a fixed factor to a mobile that
accepts the offer to the consumer in a technical and contemporary manner.
Keywords: technology media, architectural and urban heritage, interaction, culture.
 يبخز البحث الجكر الياـ الحؼ باتت تمعبو كسائل التكشػلػجضا الحجيثة بسختمف كسائصيا ككضف يسكغ لشا:السقجمو
 كذلظ، كمذاركة مختمف األشخاؼ في عسمضة الجسع كالجخد،استغبلليا كتػضضفيا بيجؼ الحفاظ عمى تخاث السشصقة
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تجسع السخترضغ كالباحثضغ

برشاعة مشرة تفاعمضة إلكتخكنضة تعتسج عمى شبكة تسثل حمقات كصل فضسا بضشيا،

كالسيتسضغ في مجاؿ التخاث مغ جية كاألفخاد الػاعضضغ بأىسضة العسمضة مغ جية أخخػ .فيحه ا التقشضة التي لع يدتفج مشيا
التخاث العسخاني كالسعسارؼ لبمجاف البحخ األبضس الستػسط ،خاصة الذساؿ افخيقضة ،في شتى السجاالت كالتي يعتبخ
تػضضفيا شبو مشعجـ ،ما يجعمشا ن تداءؿ اذا ما كانت السؤسدات الثقافضة في ىتو البمجاف تفتقخ لمػسضمة أك لتقشضة التحكع
فضيا؟ كفي حاؿ تحقق ذلظ فسا ىي آلضات استغبلؿ كسائط التكشػلػجضا الحجيثة لمسحافطة عمى التخاث العسخاني كالسعسارؼ
لمسشصقة عغ شخيق عسمضة الجخد كالتػثضق كمغ ثع التعخيف كالتخكيج لو بصخؽ عسمضة كبقالب تقشي فشي يتػافق
كمتصمبات الفخد الحجيثة؟
.1حساية التخاث السعساري والعسخاني:
صمشا إلى غاية الضػـ مغ تخاث الساضي قج ال يعبخ سػػ عغ جدء بدضط مغ حجع التخاث الكمي،
اف حقضقة ما َك َ
كبحلظ فيػ مػركث شحضح يخثو األبشاء إذا ما قضذ بسستمكات اآلباء العامخة ،فدمدمة الزضاع لسستمكاتشا الثقافضة مدتسخة
كيدتسخ مػازاة معيا ضضاع الكثضخ مغ الحقائق التاريخضة كالعمسضة كالحزارية كالثقافضة كالجيشضة كغضخىا ،مسا يجعل عسمضة
cii

البحث في الساضي صعبة كشػيمة األمج.

لقج عسل السخترػف في التخاث االسعسارؼ كالعسخاني كما يتعمق بو ،عمى إيجاد أدكات حساية لمسحافطة عمضو كضساف
استس اخريتو ،كيعتبخ مضثاؽ أثضشا سشة1931ـ  ،ciiiأكؿ األدكات التذخيعضة القانػنضة التي أكصى بيا السخترػف العالسضػف،
حضث كضعػا األسذ األكلى لحساية السعالع التاريخضة ،حضث أف السعالع التاريخضة ال تعامل بشفذ الصخيقة التي تعامل بيا
السعالع غضخ السدتعسمة ،كىشا ضيخت قضسة االستعساؿ كالقضسة السعشػية لؤلثخ كقضسة األصالة

civ

كالحفاظ عمى مػاد البشاء

األصمضة  /التخاثضة ،ككحا الدخارؼ كالخسػمات كمختمف اإلشارات الستعمقة باألثخ كما يحضط بو ،مسا يديج مغ القضسة
التاريخضة كالفشضة لو كمسا ازداد قجما.
كمع ازدياد االىتساـ بحخكة التصػر العسخاني ،ضيخت السػاثضق كاالتفاقضات لمحفاظ عمى التخاث كصػنو كبالتالي إعادة إحضائو
حضث كضحت السقايضذ كالتػصضات الخسسضة لمحفاظ عمضو كبكل ما يترل بو ،كأكج عمضيا السخترػف مغ خبلؿ االتفاقضات
التي تبعتيا ،خاصة في اتفاقضة 1972ـ  ،cvالتي حجدت كاجبات الجكؿ األشخاؼ في تحجيج السػاقع السحتسمة كدكرىا في
الحساية كالحفاظ عمضيا .كمغ ضسغ كسائل الحساية كحلظ السشاىج التخبػية ،حضث يشز السحػر الدادس مغ اتفاقضة
1972ـ ،في مادتو  27عمى ضخكرة أف تعسل الجكؿ األشخاؼ بكل الػسائل السشاسبة ،خاصة بسشاىج التخبضة كاإلعبلـ،
عمى تعديد احتخاـ كتعمق شعػبيا بالتخاث الثقافي كالصبضعي السحجد في السادتضغ  27ك 28مغ نفذ االتفاقضة .كمغ ضسغ
كسائل الحساية ،اإلعبلـ الحؼ أثبت نجاعتو كػسضمة فعالة ال تقل أىسضتيا عغ الحساية التقشضة كالقانػنضة ،حضث جاء في
اتفاقضة 1972ـ بالفقخة الثانضة مغ السادة  27عمى ضخكرة أف تتعيج الجكؿ األشخاؼ " بإعبلـ الجسيػر ،إعبلماً مدتفضزاً،
عغ األخصار الجاثسة عمى ىحا التخاث كعغ أكجو الشذاط التي تتع تشفضحاً ليحه االتفاقضة" ،كحدب السادة  28التي تشز
عمى أف " :تتخح الجكؿ األشخاؼ في ىحه االتفاقضة كالتي تتمقى عػناً دكلضاً تشفضحاً ليا ،اإلجخاءات البلزمة ،لئلعبلـ عغ أىسضة
السستمكات التي كانت مػضػع العػف كعغ الجكر الحؼ أداه العػف الجكلي في ىحا السزسار"cvi.
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 .2وسائط التكشػلػجيا الحجيثة:
يخػ "جػف ديػؼ" أف كجػد السجتسع كاستس اخريتو متػقف عمى الشقل الذامل لمعادات ،األفكار كالسذاعخ مغ جضل
آلخخ ،كأف استس اخرية السجتسع تتع مغ خبلؿ نقل الخبخات كاالتراؿ بضغ األفخاد .cviiكبالتالي نعشي بتكشػلػجضا االتراؿ "
cviii

أؼ أداة أك جياز أك كسضمة تداعج عمى إنتاج أك تػزيع أك تخديغ أك استقباؿ أك عخض البضانات كاستخجاعيا.

فالػسط التكشػلػجي الحجيث نتج عغ التصبضقات الحاصمة في عالع تكشػلػجضا االعبلـ كاالترالحضث نبلحع أف ىتو
الػسائط تتسضد باالتراؿ الديل كالسسكغ في كل حضغ ،كعالسضة االنتذار كسخعة الػصػؿ كالتفاعل كقمة التكمفة ،إذ
أحجثت أيزاً ثػرة نػعضة في السحتػػ االترالي متعجد الػسائط كالحؼ يذتسل عمى الشرػص كالرػر كممفات الرػت
كلقصات الفضجيػ كغضخىا.
الخرائز :
التفاعمية :كذلظ لػجػد سمدمة مغ األفعاؿ االترالضة كالستذاركة بضغ كل مغ السخسل كالسدتقبل لمسعمػمة في الػقت
نفدو ،الخاصضة التي تػفخىا الكثضخ مغ أجيدة االتراؿ مثل اليػاتف كالمػحات الحكضة ،كىحا اعتسادا عمى تصبضقات الػيب
مثل استخجاـ البخيج االلكتخكني ،الدكايب... ،الخ.
الالتدامشية :ىحه الخاصضة تدسح لكل مغ السخسل كالسدتقبل بتبادؿ السعمػمات دكف الحاجة لزخكرة اتراؿ كل مشيسا
باآلخخ في الػقت نفدو ،فالػسائط التي تػفخىا تكشػلػجضا االتراؿ تقجـ خجمة تخديغ السعمػمات في قػاعج بضانات افتخاضضة
تطيخ عشج مجخد االتراؿ بالذبكة.
قابمية الحخكة  :ىشاؾ كسائل اترالضة كثضخة يسكغ لسدتخجمضيا االستفادة كاإلفادة بيا مغ أؼ مكاف مثل الياتف الشقاؿ،
الكامض اخ السدكدة بذخائح االتراؿ مع الذبكة أك مع أجيدة أخخػ تحسل نفذ التصبضقات التي تسكشيا مغ البقاء عمى اتراؿ
أثشاء الحخكة.
قابمية التحػيل  :كىي قجرة كسائل االتراؿ عمى نقل السعمػمات مغ كسضط إلى آخخ كالتقشضات لتي يسكشيا تحػيل الخسالة
السدسػعة إلى رسالة مصبػعة كالعكذ ،كاألفبلـ الدضشسائضة التي يسكغ عخضيا في دكر الدضشسا كعمى أشخشة الفضجيػ كعمى
األسصػانات السجمجة عمى الخغع مغ اختبلفيا في الذكل.
الذيػع واالنتذار  :كيعشي بو االنتذار السشيجي لشطاـ االتراؿ حػؿ العالع كفي داخل كل شبقة مغ شبقات السجتسع كال
يكػف حك اخ عمى األثخياء فقط كإنسا يذسل كل فئات كشبقات السجتسع .ىحه الخاصضة نخػ أنيا تترف أكثخ بالذسػلضة فيي
تذسل السجتسع بسا يحتػيو مغ فئات.
cix

الكػنية :البضئة األساسضة الججيجة لػسائل االتراؿ ىي بضئة عالسضة دكلضة.

السخونة  :إذ يكفي التجر ب عمى استعساؿ األجيدة ك التصبضقات الستػفخة عمضيا فيي تداعج كثض اخ اإلنداف لمتأقمع كالػسط
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التكشػلػجي الججيج.
السسيدات :


القجرة عمى نقل السعمػمة بضغ الػسائط اإلعبلمضة.



تػفخ كسائط التكشػلػجضا الججيجة في أؼ مكاف ،خاصة مع ضيػر الياتف الشقاؿ كغضخه مغ األجيدة الستصػرة.



تػفخ عجة لغات لمتػاصل .



االعتساد عمى الثػرة الفكخية بجؿ السادية كاالىتساـ بكفاءة العشرخ البذخؼ.



الدخعة في انجاز األعساؿ.





التجفق الدخيع كالكثضف لمسعمػمات مسا يدسح لمفخد بتشسضة قجراتو.
ضيػر أنساط إنتاجضة كاستيبلكضة ججيجة تعتسج عمى االبتكار كالتججيج.
cx

العسل في محضط ججيج قائع عمى أساس إدارة السعخفة كمحاكلة استضعابيا لتحقضق متصمبات العرخ.

 .3مفيػم الػيب :2.0
cxi

أحجثت تصبضقات الػيب

 2.0تغضض اخ جحريا في الخجمات التي كانت معخكفة لجػ السدتفضجيغ مغ شبكة االنتخنت،

حضث تحػؿ ىحا األخضخ مغ مدتفضج مقضج إلى شخيظ في السعمػمات الستاحة عمى الذبكة ،بل مرج ار في بعس األحضاف،
cxii

كسا لو الحق في التغضضخ كالححؼ في محتػػ الذبكة.

الػيب  2.0ىػ مرصمح يذضخ إلى مجسػعة مغ التقشضات

الججيجة ،كالتصبضقات الذبكضة التي أدت إلى تغضضخ سمػؾ الذبكة العالسضة (األنتخنت) ،كعمى الخغع مغ أف كثضخيغ يختمفػف
في تعخيف الػيب ،2.0إال أف معطسيع يتفقػف في أف كمسة الػيب  2.0جسمة ترف الجضل الثاني مغ الذبكة العالسضة ،إذ
يعتبخ مخحمة انتقالضة في تاريخ شبكة الػيب ،أؼ االنتقاؿ مغ مفيػـ السػاقع التقمضجية التي يعتسج محتػاىا السػضػعي ،عمى
ما تتضحو الجية القائسة عمى إدارة السػقع ،إلى مفيػـ التصبضقات الستكاممة ،كالتي تػفخ مجسػعة مغ الخجمات التفاعمضة في
cxiii

متشاكؿ السدتخجـ ،كالحؼ تصػر دكره لضكػف بسثابة السشتج كالسدتيمظ لمسحتػػ السػضػعي عمى اختبلؼ أشكالو.
 .4ماىية الػسط التكشػلػجي التفاعمي:

ىشاؾ مغ عخفو عمى أنو مجسػعة مغ الػسائط الستكاممة التى تعسل معاً فى نطاـ يعتسج عمى الحاسب اآللي ،كىى
تذسل الشرػص السكتػبة كالسشصػقة كلقصات الفضجيػ كالرػر كالخسػمات كغضخىا.
اف الػسائط الستعجدة عبارة عغ تجسضع بضغ مجسػعة مغ الػسائط كالرػت كالرػرة كالحخكة كالشز كالخسع كالفضجيػ
بجػدة عالضة كتعسل جسضعيا تحت تحكع الحاسب اآللي في كقت كاحج.
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 .5خرائز ومسيدات الػسائط التكشػلػجية التفاعمية:
 تدسح بتحخيخ البضانات ،كسا تجعع مذاركة السدتخجمضغ ،مغ خبلؿ التصبضقات التي تخجـ السدتخجـ ،حضث تسكغمغ تحجيج أماكغ تجسع السحتػيات التي تمبي احتضاجات السدتخجمضغ ،بجال مغ أف نجبخ عمى العسل كفقا
لمسسارسات السحجدة لشا مغ قبل الذخكات السالكة لمسحتػػ أك الػسصاء ،كسا أف التصبضقات نسػذجضة مغ خبلؿ
قجرة السصػريغ كالسدتخجمضغ عمى االنتقاء كاالختضار ،مغ بضغ مجسػعة عشاصخ مذتخكة التأثضخ ،مغ أجل بشاء
شيء ما يمبي احتضاجاتيع.
 تيجؼ إلى تقاسع الخمػز كاألفكار كالسحتػيات ،كتترف تصبضقاتيا بالحكاء. -تجعل

االتراؿ أسيل في مجتسع االنتخنت ،فيي ترل بضغ السػاقع ،كتجسع األفخاد في شبكات تػاصل

اجتساعضة مثل ، Facebook, My Space :كسا تخبط بضغ تقشضات االنتخنت كتقشضات عالع السحسػؿ االنجركيج
 -تعتبخ مرادر تعتسج عمى الجسيػر كالػيب كسشرة عسل ،بغخض السذاركة كديشامضكضة السحتػػ ،مغ خبلؿ

البخامج كاالعتساد عمى السذاركة كالتفاعل ،كليحا أعصت ىتو الػسائط األكلػية لمسدتخجمضغ ،فجعمت ليع دك ار

كبض اخ في إضافة السحتػػ ،حضث نجج أف السدتخجـ ىػ السحخر األساسي ليحه التصبضقات ،كىػ السدؤكؿ األكؿ
عغ محتػاىا ،بضشسا قبل ذلظ كانت إضافة السحتػػ قاصخة عمى أصحا ب السػاقع كالجيات الشاشخة لمسػاقع ،أما

اآلف فأصبح السجاؿ مفتػح أماـ أؼ مدتخجـ لبلنتخنت كي يحخر السحتػػ الحؼ يخيجه.

 إتاحة دائسة ،كتحجيث دائع ،كديشامضكضة الحخكة ،كمحتػػ مفتػح .تدكيج السدتخجمضغ بأنطسة تفاعمضة تدسحبسذاركتيع في تفاعل اجتساعي ،كالدساح لمسدتخجمضغ بتعجيل قاعجة البضانات ،مغ خبلؿ إضافة تغضضخ أك ححؼ
السعمػمات كبيحا تتضح لمسدتفضجيغ سيػلة استخجاـ السحتػػ كالتحكع فضو.

 مػجية لكافة الشاس فيػ تػزيع السعمػمة الستػاججة عمى مدتػػ قػاعج بضانات مفتػحة ألجل الدساح لآلخخيغcxiv

باستغبلليا كتػضضفيا.

 .6تصبيقات وسائط التكشػلػجيا الحجيثة:
ضيخت الكثضخ مغ التصبضقات التي تقػـ عمى فكخة السذاركة كالتفاعل ،كاستحػذت عمى اىتساـ أعجاد كبضخة مغ
مدتخجمي الػيب حضث أصبحت ال تخمػ يػمضاتيع مغ االستعساؿ السدتسخ ليا عبخ مختمف األجيدة التي صارت تخافقيع
اإللكتخكنضة التي تدسح لمسذتخؾ فضيا
أيشسا كججكا .تعتبخ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى أنيا" :مشطػمة مغ الذبكات
ّ

بإنذاء مػقع خاص بو ،كمغ ثع ربصو عغ شخيق نطاـ اجتساعي إلكتخكني مع أعزاء آخخيغ لجييع االىتسامات كاليػايات
نفديا " .cxvكحلظ كسائل التػاصل االجتساعي ىي كاحجة مغ أمثمة كسائط التكشػلػجضا الحجيثة كالتي تػفخ القجرة عمى
التفاعل بضغ السذتخكضغ.

cxvi
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 الفيذ بػك : Facebookيعخؼ عمى انو مػقع تػاصل اجتساعي تابع لذخكة فضذ بػؾ يدتصضع أؼ شخز الػصػؿ إلضو عبخ االنتخنت
كالتدجضل بو مجانا ،كيقػـ باالتراؿ مع اآلخخيغ كالتفاعل معيع.
 التػيتخ :Twitterتػيتخ ىػ شكل ججيج لبلتراالت

ككاحج مغ الػسائط الحجيثة

الحؼ يشزع الى قائسة كسائل التػاصل

االجتساعي  ،كىػ أداة محادثة فخيجة مغ نػعيا تدسح لظ إلرساؿ كاستقباؿ الخسائل القرضخة (كتدسى تػيت أك
تغخيجة )cxviiفي إشار مجتسع تػيتخ الخاصة بظ.
-

السجونات :les blogs

ىي األخخػ مغ احجث التصبضقات التي ضيخت عمى شبكة االنتخنت كباألحخػ الػيب ،2.0إذ تعسل مغ خبلؿ
نطاـ السحتػػ ،كىي في أبدط صػرىا عبارة عغ صفحة كيب ،تطيخ عمضيا تجكيشات مؤرخة كمختبة تختضبا زمشضا تراعجيا،
تراحبيا آلضة ألرشفة التجكيشات القجيسة ،كيكػف لكل مجخل مشيا عشػاف دائع ال يتغضخ مشح لحطة نذخه ،كسا يدتعسل فضيا
الشز كالرػت كالفضجيػ.
-

قػقل :Google +

مغ احجث التصبضقات عمى شبكات التػاصل االجتساعي كىػ بخنامج يحتػؼ عمى عجة تصبضقات مجرجة بالبخنامج
األصمي ،جػجل بمذ ( )Google+أيغ يسكغ تبادؿ الرػر كالشرػص كالخكابط كمقاشع الفضجيػ كغضخىا كتكػيغ
العبلقات .كتتسضد ىحه الذبكة عغ غضخىا بتكامل خجماتيا مع عجد مغ مشتجات قػقل .cxviii
 .7دور وسائط التكشػلػجيا الججيجة في جخد ورقسشة التخاث السعساري والعسخاني:
إف عسمضة الجخد مغ أىع السخاحل التي ال بج مغ القضاـ بيا لحساية التخاث السعسارؼ كالعسخاني ،فيحا األخضخ ال
يكفي إحراؤه كتجسضعو كتخكو عمى حالو ،كإنسا ال بج مغ تػثضقو بذكل يزسغ استس اخريتو ألشػؿ مجة مسكشة باستعساؿ
التقشضات كاألسالضب الستػفخة ،كمػازاة مع التصػر التكشػلػجي ،فالتججد السدتسخ في تقشضات الجخد عخؼ نقمة نػعضة مغ
حضث األسالضب كالجػدة كدقة التخكضد عمى التفاصضل .
فالقشػات السفتػحة عمى شبكة االنتخنت مثل الضػتػ ب ىي األخخػ تػثق برفة تمقائضة لعجة مػاضضع ليا صمة
بالتخاث العسخاني كالسعسارؼ لسشاشق البحخ االبضس الستػسط.
كقج ساىست الػسائط الحجيثة بسختمف تصبضقاتيا بجكرىا في عسمضة الجخد مغ خبلؿ ما يقػـ بو ركادىا مغ تخديغ
لمسػاد التخاثضة عمى شكل معمػمات محفػضة ككحا صػر كفضجيػىات خاصة بالتخاث السعسارؼ كالعسخاني كتدكيج مختمف
قػاعج البضانات العالسضة بيا ،كبالتالي فيي تعسل عمى التػثضق بصخيقة غضخ مباشخة ككاضحة لمكثضخيغ ،لكشيا ضسشضة في
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كل العسمضات التي يقػمػف بيا مثل تصبضق الضػتػ ب الحؼ بات الضػـ مخجعا لمكثضخيغ لمبحث عغ أؼ مػاد تخز التخاث
العسخاني كالسعسارؼ السدجل برفة تكػف اما مجركسة مغ شخؼ بعس السؤسدات اإلعبلمضة الخسسضة كغضخىا ،أك تمقائضا
مغ شخؼ أشخاص ليع مضػالت ثقافضة حضث يذاركػف في عسمضة التػثضق دكف عمسيع بحلظ.
اف الحفع األفزل لمسػاد األرشضفضة في نطاـ رقسي يجكـ لسجة زمشضة أكبخ ،إضافة إلى تػفضخ شخيقة أحدغ لمػصػؿ
إلى ىحه السػاد مدتقمة بحاتيا عغ السدافات كالحجكد ،كبتقجيع جػالت كمعارض افتخاضضة كتػفضخ دعع متعجد المغات لعجد
أكبخ مغ الجساىضخ ،cxixكبالتالي فإف التػثضق كالجخد عغ شخيق التدجضل كالخقسشة كتحػيل السػاد التخاثضة إلى دعائع
كبضانات الكتخكنضة عسمضة البج مشيا في ضل تػفخ التكشػلػجضا ،ما يسكغ الجسضع السذاركة في العسمضة ،خاصة كأف
مجتسعاتشا الذساؿ افخيقضة تعخؼ إقباال كبض اخ عمى شبكات التػاصل االجتساعي،مسا يصخح مادة تخاثضة لضدت باليضشة.
 .8التعخيف بالتخاث السعساري والعسخاني عغ شخيق وسائط التكشػلػجيا الحجيثة:
تعتبخ عسمضة التػعضة كالتحدضذ بأىسضة التخاث جج ميسة لسا تؤديو مغ دكر في الحساية كالحفع ،فاإلنداف ال ييتع
بذيء إال إذا كعي بأىسضتو سػاء عمى السدتػػ الذخري أك الجساعي ،كلقج عخفت تقشضات التػعضة تصػ ار متدامشا مع
التصػر الحاصل في تكشػلػجضا اإلعبلـ كاالتراؿ باعتبارىا القاعجة األساسضة التي يعتسج عمضيا العاممضغ في ىحا السجاؿ،
فتػضضفيا يعػد بالشفع عمى التخاث مغ عجة جػانب ،ناىضظ عغ االستغبلؿ األمثل لسختمف قشػات التػاصل االجتساعي
لمػصػؿ إلى اكبخ شخيحة مسكشة في السجتسع كتعديد التػاصل كالتفاعل مع مختمف الفئات كالجيات ،لتعخيفيع بأىسضة
التخاث السعسارؼ كالعسخاني كبإنجازات األكلضغ ككحا مختمف الخجمات الستػفخ عمضيا ىحا القصاع الذامل كبالتالي تػجضو
أفخاد السجتسع كمؤسداتو كخمق جػ مغ العسل السذتخؾ بضشيع .
لقج لعبت الجكرات التحدضدضة دك ار كبض اخ في إيراؿ السعمػمة الثقافضة مدتغمو بحلظ مختمف األسالضب كالتقشضات
الستاحة عبخ مختمف األزمشة ،كقج اصبح متابعة ىاتو الجكرات مسكشا مغ خبلؿ أؼ جياز مترل بالذبكة العشكبػتضة
العالسضة ،كدكف أدنى تكالضف اشتخاؾ أك عشاء انتقاؿ ،فاستعساؿ تصبضقات االلتقاء عغ بعج أك التػاصل االفتخاضي مغ
اجل عسل كرشات تكػيشضة لعسمضة التػعضة كالتحدضذ بأىسضة ىحا التخاث.
كنخػ أف الشقصة السيسة في ىحا السػضػع ،أنو أصبح بإمكاف أؼ شخز القضاـ بعسمضة التحدضذ كالتػعضة كمذاركة
اآلخخيغ في كقت قرضخ كتبادؿ األفكار كالخبخات الستعمقة بالتخاث السعسارؼ كالعسخاني .ىحا التبادؿ مغ شأنو أف يعدز
مغ تػاجج السعمػمة التخاثضة عبخ حمقة التػاصل الججيجة.
فحسبلت التػعضة الثقافضة التي اعتجنا عمضيا الضػـ عبخ مختمف شبكات التػاصل االجتساعي كىحا مغ خبلؿ مبلحطاتشا
الذبو يػمضة لسا يحجث عبخىا ،تتسضد بالجػدة العالسضة .كالسبلحع أيزا أنيا تشتذخ بدخعة فالتػعضة الثقافضة مغ خبلؿ
ىحه الػسائط الججيجة أصبحت تقجـ خجمات تفضج جسضع ركاد شبكة االنتخنت.
 .9التخويج و وسائط التكشػلػجيا الججيجة
يسكغ ألؼ شخز يستمظ التكشػلػجضا كػسضمة تخكيج لمتخاث عغ شخيق نذخ انصباعاتو كمذاركتيا مع اآلخخيغ
عبخ مختمف شبكات التػاصل االجتساعي ،حضث يتع التخكيج بإضافة السادة التخاثضة ميسا كانت مادية كاضحة لمعضغ
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السجخدة أك معشػية ضسشضة مغ خبلؿ بعس الكمسات كالجسل اك الخمػز كالحخكات التي تػحي لذيء مغ التخاث الثقافي
البلمادؼ ،كىحا السدج يحسل في شضاتو تخكيجا لمتخاث السحمي كمغة ثقافضة تدتعسل بحكاء كببداشة مع اآلخخ.
فسثبل األفبلـ القرضخة كالسشذػرات االلكتخكنضة ىي تقشضات ججيجة في عالع التخكيج لمتخاث الثقافي بذتى أنػاعو،
ىحه التقشضات التي يسكغ أف تزضف عشرخ التخاث ميسا كانت شبضعتيا فسثبل األفبلـ القرضخة الخاصة بالتخكيج إلحجػ
السشتجات العرخية يسكغ استغبلؿ السػاد التخاثضة في التخكضب كاإلخخاج حضث يكػف التخكيج لمسادة التخاثضة أك لميػية
الجساعضة ككل بصخيقة يتقبميا الستمقي.
خاتسة
إف مجاؿ التخاث السعسارؼ كالعسخاني جج كاسع ،كيعتسج عمى الكثضخ مغ السعمػمات مسا يدتػجب فتح مشرة تفاعمضة
تعتسج عمى تصبضقات التكشػلػجضا الحجيثة كػسط حجيث يسكغ مغ خبللو تحقضق اليجؼ السشذػد كالستسثل في السحافطة
عمى تخاث السشصقة خاصة السعسارؼ كالعسخاني مشو كابخاز اىسضتو مغ خبلؿ عسمضات التػعضة كالتحدضذ ككحا التخكيج لو
كبالػقت نفدو فانشا نكػف برجد تحقضق عسمضة الجخد الستػاصمة كالقابمة لمتحجيث في كل لحطة.ىحه العسمضة تتصمب
بخنامجا كسضاسة عمسضة مسشيجة خاصة كاف الػسضمة متػفخة لجػ اغمبضة مؤسدات السجتسع كافخاده ،مسا يدتػجب عمضشا
استغبلؿ ىحه السعصضات مػازاة مع تصػر تكشػلػجضا السعمػمات كاالتراؿ.
فػسائط التكشػلػجضا الحجيثة تعتبخ أحج الحمػؿ السيسة إلنقاذ التخاث الثقافي مغ عػامل االنجثار كالتمف ،فيشاؾ جدء
كبضخ مغ ذاكخة الذعػ ب ميجده باالنقخاض لسجػ حداسضة السػاد السكػنة ليا ما لع تتخح كافة اإلجخاءات الفشضة العاجمة
لرضانتيا كحفطيا كذلظ بتحػيميا إلى ندخ رقسضة يسكغ االحتفاظ بيا أكبخ قجر مسكغ مغ الدمغ كتػثضق صػرتيا
االصمضة كجخدىا بيجؼ استسخار استغبلليا لؤلجضاؿ القادمة ،كبالتالي امكانضة شخحيا لمباحثضغ كالجارسضغ كالسيتسضغ
بسجاؿ العسارة التخاثضة ككحا العرخية.
كفي االخضخ ىحه مجسػعة مغ التػصضات كخبلصة لبحثشا السػسػـ بػ :كسائط التكشػلػجضا الججيجة مشرة تفاعمضة لعسمضة
جخد التخاث السعسارؼ كالعسخاني كالتعخيف بو كالتخكيج لو :
 -1تػثضق السعصضات الخاصة بالتخاث العسخاني كالسعسارؼ بصخيقة تقشضة حجيثة كذلظ بػضع قاعجة بضانات مػحجة
تجسع الخصضج التخاثي الخاص بسشصقة البحخ األبضس الستػسط.
 -2االنتقاؿ مغ الصخيقة التقمضجية لمجخد كالتػثضق إلى الصخؽ العرخية كذلظ عغ شخيق فتح مشرة الكتخكنضة تعتسج
عمى مختمف كسائط التكشػلػجضا الحجيثة التي يدتعسميا مختمف أفخاد السجتسعات التي تحػييا مشصقة البحخ
األبضس الستػسط.
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 -3فتح مشرة تفاعمضة تعسل عمى حفع السخصصات العسخانضة كاألشكاؿ اليشجسضة كالدخخفضة كمختمف تفاصضل
العسارة التخاثضة ،تػفخ مادة تخاثضة أماـ مكاتب الجراسات كالسيشجسضغ السعساريضغ السخترضغ في مجاؿ التخاث
كغضخىع ،لتػضضفيا في أعساليع كبحلظ السحافطة عمى الصابع السحمي كإعادة إحضائو.
 -4مخافقة عسمضة الجخد بكل مغ عسمضات التػعضة كالتحدضذ كالتعخيف بأىسضة العسل التفاعمي مغ جية ككحا
التخكيج ليا في السشصقة كالعالع معتسجيغ بحلظ عمى مخترضغ في السجاؿ.
 -5مغ خبلؿ السشرة التفاعمضة يتع التخكيج لمتخاث العسخاني كالسعسارؼ لمسشصقة كبالتالي نقػـ بتقجيع صػرة إعبلمضة
سضاحضة حجيثة قابمة لمتججيج في كل لحطة كفقا لتصػرات تكشػلػجضا اإلعبلـ كاالتراؿ الججيجة.
 -6خمق حمقة تػاصل مابضغ أفخاد السجتسع بسختمف مدتػياتيع العمسضة كالثقافضة كمحاكلة فتح السشرة أماميع
لئلبجاع بأفك ارىع كمقتخحاتيع خاصة السبجعضغ مشيع كتحفضدىع عمى السذاركة في عسمضات السحافطة عمى تخاث
بمجانيع.
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