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Abstract: 

This paper addresses the concept of collective mind and its relation with social network sites (SNS). It consists of 

two parts: the first is a theoretical introduction to the concept, and the second is an approach to explore the relationship 

between the environment of SNS and the emergence of the collective mind. In the first part, it provides an overview 

of the concept and the relevant theoretical discussion about it, discusses the difference between the collective 

mind/consciousness and social consciousness, and highlights the formation of the concept. It also deliberates on its 

consequences on societies and its relationship with herd behavior and mob mentality. It also discusses its potentials 

for positive implementation in societies. The second part, reflects on the question of whether the SNS environment 

acts as an incubator that stimulate the growth and spread of the collective mind. This study uses an inductive approach 

through a systematic literary review method that reviews and analyzes previous studies about the environment of 

SNSs and investigates their features that are related to the collective mind. According to the studies explored, this 

study comes out with a hypothesis that the SNSs represents a stimulating environment for the collective mind. The 

hypothesis of the study needs to be examined by further empirical research. 
 Keywords: Social Media, Social Networks, Collective Mind, Collective Consciousness, Social Consciousness, 

Herd Mentality, Mob Mentality, Social Proof. 
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 الملخص
مواقع بحث مدى وجود عالقة بينها وبين سمات ، و كحالة عقلية لألفراد (Collective Mind)العقل الجمعي ظاهرة  إلى تحليلهذه الورقة  تهدف

  هو: هل تمثل مواقع التواصل االجتماعي بيئة محفزة للعقل الجمعي؟ ، فتحاول اإلجابة على سؤال رئيس،التواصل االجتماعي
راسات والنظريات السابقة حول مفهوم العقل الجمعي قامت خاللها بجمع الد ،مراجعة أدبية منهجية قامت الدراسة باستخدام منهج استقرائي عبر

وطرح فرضية حول  ،ثم محاولة ربطها بالدراسات التي تصف بيئة مواقع التواصل االجتماعي وسماتها، لتقديم رؤية نظرية حول العالقة بينهما ها،وتحليل
 تمثل بيئة محفزة للعقل الجمعي. هاكونمواقع التواصل االجتماعي 

ة على يحاول اإلجاب عملي واآلخر:والنقاش النظري حوله عبر التاريخ، ونظرياته  نظري عن المفهوم مدخل أحدهما:: مبحثينمن  ةالدراستتكون و 
 ت بيئة مواقع التواصل االجتماعيإذا كانظاهرة العقل الجمعي، وما عالقة مواقع التواصل االجتماعي ب الدراسات عن بحث فيتساؤل البحث عبر ال

 إليهالتي توصلت ا النتيجةو . هوانتشار  وتحفز نمو العقل الجمعي ،يمكن أن تؤثر على تفكير مستخدميها ،وسيلة اتصال في العصر الحديثبوصفها 
ث بحاألهي رؤية نظرية لوجود عالقة بين العقل الجمعي ووسائل التواصل االجتماعي، وتوصي الدراسة بإجراء المزيد من ا ،بمنهجها االستقرائيالدراسة 

 .حول هذا الموضوعمستقبلية التطبيقية ال

 .الجمعي ثباتالقطيع، اإلعقلية  ،الوعي الجمعي ،الجمعي العقل ،االجتماعياإلعالم  ،شبكات التواصل :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

يقول  (Mokhonoana) موهونونا الساخر مقولة للكاتبهناك  
"معظم الناس ليس لديهم مشكلة في أن تفكر بنفسك، طالما  :فيها

يل البشر م حالةلفكارهم". وهو بهذا يشير مشابهة ألأن استنتاجاتك 
األمر  ،هماالختالف بينوعدم تقبل  ،المعرفة واألفكار إلى التشابه في
ربما  اقديم   امفهوم   يعد  الذي  معضلة العقل الجمعي الذي يقود إلى

أبسط ويمكن تفسير هذا المفهوم ب .وجود البشر في نشأته معيتزامن 
شكل بأنه آلية التفكير التي تجعل اإلنسان يعتمد على استنتاجات 

ا عن أن يفكر ،ويفكر بطريقة مشابهة لهم ،اآلخرين طريقة ب عوض 
، بل اإلنسان على أنه ينفر من المختلفين عنهذاتية خاصة به. فقد ج  

خرين في سه أن يشابه اآل، وبالتالي يحاول هو نفهونهويميل لمن يشب
اته وأفكاره، حتى ال يخرج من دائرة المقبول إلى الغريب والشاذ. سلوك

عقل التكون النتيجة ما يسمى ب ،وحين ينطبق هذا األمر على التفكير
 أو طريقة التفكير المتشابهة مع األغلبية. ،الجمعي

رور ا م ،حصلت نقاشات كثيرة بين المفكرين منذ عصر أرسطوقد و  
 د  ع إمكاني ةوغيرهم حول  ،ويونغ ،وفرويد ،مودوركاي ،بتوماس هوبز

لتهذيب لوتحتاج  ،تنشأ مع اإلنسان بشرية ونزعة الجمعي طبيعةالعقل 
ه أو  ،والمعالجة رات بسبب عوامل ومتغيومستحدث ا عليه أمر ا طارئ ا عد 

التطور بإلى أن المفترض  يقودالحالتين فإن منطق النقاش  كلتاوفي ما. 
 أن يساعد على تعدد مصادر المعرفة بشكٍل عام المعرفي والتقني

، ليهاإوسهولة الوصول  ،مصادر العالقات االنسانيةتعدد و  ة،والمعلوم
الفات ولالخت ،وبالتالي يفترض أن يساعد على تطور نظرته لآلخر

مجاالت تدريسها األساسية  ،قسم اإلعالمنوف الحزامي: أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، 
لعامة والعالقات ا اإلعالمية واإلعالم والعولمة والتربيةنظريات اإلعالم ونقد وسائل اإلعالم  :هي

ات االثنوغرافية الدراس، والثقافات الرقمية، و ةالثقافي اتالتغير : البحثية. تشمل االهتمامات واألزمات
هنية العمل تها الماالعامة، والوعي الجمعي. تشمل خبر  والفضاءات، ودراسات المرأة، يةتاريخواالثنو 

 . lhuzami@ksu.edu.saNaالبريد اإللكتروني: امة. ععالقات  كصحفية وكمسؤولة
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 قليلوكنتيجة منطقية يفترض أن يؤدي ذلك للت وطرق التفكير، ،البشرية
 .من ممارسة العقل الجمعي

هو مالحظة استمرار انتشار ظاهرة  في الواقع لكن ما يحصل
د وهذا يقو . في العصور الحديثة وعدم تالشيها لعقل الجمعيا

للتساؤل حول المسببات التي تجعل هذه الظاهرة تستمر وتنتشر في 
رغم الظواهر التي تقود لالفتراض المنطقي  ،العصر الحديث

 بتالشيها.
 بتكون مهم ألنه ال يتعلق فقط العقل الجمعي  إن موضوع

ا بمحاور اقتصادية استهالكية  المجتمعات وتغيراتها، ولكن أيض 
ومن الصعب أن يتم اختصار عوامل  وعولمية وأيدولوجية وغيرها.

محددة كأسباب لها، لكن أبسط ما يمكن عمله لدراسة أسباب 
 ،استمرارها، هو التأمل في عالقتها بأحد أهم سمات العصر الحديث

ل حول ما تساؤ وهو البيئة الرقمية لشبكات التواصل االجتماعي، وال
إذا كانت هناك سمات معينة في شبكات التواصل االجتماعي يمكن 

ذه ه تحاول أن تدعم وتحفز ظاهرة العقل الجمعي. في هذا السياق
اقع : هل تمثل مو وهو ،للبحث السؤال الرئيساإلجابة على  الورقة

 التواصل االجتماعي بيئة خصبة للعقل الجمعي؟
 :منهجية البحث

 Inductive)   ستقرائياالستدالل االيستخدم البحث 

reasoning)من ديدةج نظرية فرضية بتوليد وهو النهج الذي يهتم 
 مليع. حيث واستقرائهالواقع مالحظة ، ويعتمد على البيانات
 تعميمات إلى مالحظاتال منباالنتقال  االستقرائي المنطق

 ،محددة اتبمالحظ يتم البدء االستقرائي النهج فيف. أوسع ونظريات
 الفرضيات بعض صياغةثم  ،(patterns)أنماط  اكتشافثم 

ي يمكن أن والت ،الحق ا واختبارها استكشافها يمكن التي التجريبية
 .[1] العامة النظريات أو االستنتاجات بعض تطويرتؤدي ل

 Systematic) منهجيةالدبية األ ويستخدم طريقة المراجعة

Literature review) (SLR) موضوع حديدتقوم على ت التي 
 تتم سؤال على اإلجابة أجل من ؛نقدي بشكل وتقييمه البحث

 هإجراؤ  يتم وشفاف شامل بحث. وهي منهجية ل [2]بوضوح صياغته
 ادر  أن تقدم مص يمكن ،مختلفة وأدبيات ،متعددة بيانات قواعد عبر
وتنطوي منهجية المراجعة األدبية المنهجية  للباحثين من بعد. امهم  
ا مدروسة بحث ستراتيجيةإ تخطيط على  أو ،حددم تركيز لها ،جيد 

 المعلوماتعلى جمع  المراجعة تقومو . محدد سؤال على إجابات
 . [3]تصنيفها ضمن أطر يضعها الباحثو الموضوع ونقدها حول 

 :وأهدافه مشكلة البحث وتساؤالته
وتحاول  ،هذه الدراسة الذي تدور حوله السؤال البحثي الرئيس

هو: هل تمثل مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة  اإلجابة عليه،
 لتكون العقل الجمعي؟ 

فهذه الدراسة تحاول البحث عن إجابة منطقية من خالل 
السمات تبحث في اآلليات و ، بحيث هاوتحليل قراءة الدراسات السابقة

التي يمكن أن تدعم العقل الجمعي في تركيب وعمل مواقع التواصل 
هناك أدبيات كافية تشير فعال  إلى وجود  تاالجتماعي، وما إذا كان

المراجعة األدبية  عالقة بينهما. وكما ذكرنا تستخدم الدراسة
وم هتم جمع الدراسات والنظريات السابقة حول مف ، حيثالمنهجية

ئة ربطها بالدراسات التي تصف بي تمثم  ،هاوتحليلالعقل الجمعي 
لتقديم رؤية نظرية حول  ؛مواقع التواصل االجتماعي وسماتها

ل كيف يمكن أن تمث حولنظرية  للوصول لرؤية ،العالقة بينهما
ي وما هواقع التواصل االجتماعي بيئة محفزة للعقل الجمعي، م

تي يمكن أن تحفز من خاللها هذه ال ات والسمات التقنيةاآللي
 الظاهرة. 

 أهداف البحث:
استقراء منهجي للدراسات والنظريات السابقة حول إجراء  .1

 مفهوم العقل الجمعي.

ربط دراسات العقل الجمعي بالدراسات التي تصف بيئة  .2
 مواقع التواصل االجتماعي وسماتها.

 عيعالقة بين العقل الجمطبيعة التقديم رؤية نظرية حول  .3
بناء على القراءة المنهجية وربط  ،وبيئة مواقع التواصل

 الدراسات.

 :المبحث األول: المدخل النظري 
تم مناقشة مفهوم العقل الجمعي تفي هذا المبحث س

(Collective Mind)  ح أهم الدراسات وتعريفه ونشأته، وطر
ي تم مناقشة طرح المفكر الفرنستكما سة حوله. واألدبيات الرئيس

والتي سيتم  ،دوركايم حول نظريته في الوعي الجمعييميل إ
 استخدامها كإطار نظري في هذه الدراسة.

 :اإلطار النظري والمفاهيمي
مختلفة للعقل الجمعي في اللغة هناك عدة مصطلحات 

نجليزية، وأحيان ا تكون متداخلة، وتواجه معضلة الترجمة الدقيقة اإل
لكن  (collective and social))مثال  هناك فارق بين مصطلحي 

في الترجمة العربية يحصل تداخل أحيان ا بين ترجمتهما كجمعي 
واجتماعي(. في هذه الدراسة تم اعتماد مصطلح العقل الجمعي 

(Collective Mind) والعقل هنا هو المقابل في الترجمة لـ ،
(mentality or mind)  ا حالة الـ ،  ويقصد به أيض 

(Collective consciousness)  والتي تترجم كوعي جمعي
م التعامل سيتو التي سيتم نقاشها الحق ا.  ،ضمن إطار نظرية دوركايم

مع مصطلح العقل الجمعي كمرادف لمصطلح الوعي الجمعي 
ول ها مدللسبب داللي، وهو أن كلمة "الوعي" في اللغة العربية ل

طالع على المعرفة. ففي معجم لسان إيجابي ومرتبط بسياق اال
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عاه: وَأوْ  اَعى الشيء والحديث َيِعيه َوْعي  "و  :العرب البن منظور
َأْحَفظ  :َحِفَظه وَفِهَمه وَقِبَله، فهو واٍع، وفالن َأْوَعى من فالن َأي

 تيعاب وفهم لألشياء على". فهو يوحي للقارئ بحالة اسوَأْفَهم
اك حالة إدر  :هو ،هذا البحث ه فيحقيقتها. بينما المقصود في

. ةيجابي  كون إتر وبناء تصورات ليس بالضرورة أن تفكيوطريقة 
الٍة ومنهجية يتبعها العقل في ح ،تفكيرفي الأقرب لطريقة  فهي

"العقل الجمعي" في العنوان وفي  استخدام مصطلحمعينة. لذا تم 
مصطلح  ترجمالذي  ،كبديل لمصطلح الوعي الجمعي ،الدراسة

  ب الدقة في الترجمة.من با على وفقه، والتنويه هاهنادوركايم 
هناك في المقابل مصطلح مرتبط ومختلف هو الوعي االجتماعي 

(Social Consciousness)، وهو مصطلح ذو معنى مختلف، 
 .بدء في توضيح مفهوم العقل الجمعيومن المهم توضيحه قبل ال

ة دوركايم ونظري ،ثم سيتم تقديم تأطير نظري لمفهوم العقل الجمعي
 حوله.

  :(Social consciousness)الوعي المجتمعي 
أو اإلدراك  (Social consciousness)فالوعي المجتمعي       

هو محصلة تفاعل األشخاص  ،(Social awarness)المجتمعي 
وانصهار مدركاتهم وتصوراتهم  ،اجتماعي معين في إطار واقعٍ 

قناعات وتصورات،  شكلوأحاسيسهم الذاتية والموضوعية، في 
تعكس ذلك  ،وأنماط سلوك جماعية ،ميول ومشاعر واتجاهاتو 

عبارة أي أنه ب. الواقع االجتماعي بما يشتمل عليه من أبعاد وأنماط
أخرى الوعي الذي يتشاركه األفراد داخل المجتمع، فأن تملك وعي ا 

ا للمشكالت داخل المجتمع  ،امجتمعي   يعني أن تكون واعي ا أو مدرك 
 .[4] أو المجتمع

ا للفيلسوف األلماني كارل ماركس، يدخل البشر في وفق  و        
عالقات إنتاجية أو اقتصادية معينة، وتؤدي هذه العالقات إلى 
شكل معين من الوعي االجتماعي. تشمل األمثلة على ذلك طبيعة 

مفهوم الحتمية  ويعد  العقد بين صاحب العمل والموظف. 
هذا محوري ا في الفكر   (economic determinism)االقتصادية 

ا  الماركسي، في حين ي نظر إلى الرأسمالية على أنها خلقت مجتمع 
من القمع والجريمة، لذلك يجب تغيير النظام االقتصادي من أجل 

 تحقيق وعي اجتماعي أخالقي حقيقي. 
 شارلز هورتون كوليأما عالم االجتماع األمريكي ت      

(Cooly)  مقاٍل له عن الوعي  االجتماعي فيفقد وصف الوعي
 Self)بأنه ال ينفصل عن الوعي الفردي   ،االجتماعي

Consciousness) ووفق ا لـ .(Cooley)  فإن العقل عبارة عن
 mind is an) "كيان عضوي يتكون من شخصيات متعاونة" 

organic whole made up of co-operating 

individualities)مقارنة عمل العقل  . يرى كولي أنه يمكن

 ،األوركسترا التي تتكون من أصوات ألدوات مختلفة االبشري بموسيق
ا لكياٍن واحد ال ينفصل. وهكذا ي نظر  ،لكنها ذات صلة وتعمل مع 

إلى العقل على أنه كٌل عضوي يعمل فيه كل من العقل الفردي 
ا دون تمييز.   والعقل االجتماعي مع 

( أنه مع بداية القرن العشرين، كانت Ossowskiيذكر أوساوسكي )
-selfأن الوعي الفردي أو الذاتي  هوالنظرة التقليدية 

consciousness أولوية عالية، ثم يأتي الوعي  اكان أساسي ا وذ
ل تم دعم هذا الرأي من قبوقد ا بعده في األهمية. االجتماعي ثانوي  

، إذ ا فكررت مع اقتباسه الشهير: "أنا أالفيلسوف الفرنسي رينيه ديكا
كانت لحظة فاصلة في  حيث ،(Cogito ergo sumأنا موجود" )

رية وجعله نقطة محو  ،ل المجتمعي(تقديم العقل الفردي )على العق
( بأن الوعي Cooly. جادل كولي )[4] مرتبطة بالوجود البشري 

-self)والوعي الفردي أو الذاتي  ،المجتمعي )أو وعي المجتمع(

consciousness)   حيث يكاد يكون من ، ال ينفصالن أصال 
ة شارة إلى نوع من المجموعالمستحيل التفكير في أنفسنا دون اإل

فكير في ال يمكن الت هنفساالجتماعية التي ننتمي لها، وفي الوقت 
. إحدى الحجج لدعم  [5]المجموعة دون الرجوع إلى ذواتنا وأنفسنا

هذه األطروحة هي أن األطفال يطورون وعي "األنا" فقط في سن 
وعندما يحدث هذا فإن هذا الوعي الذاتي ال ينفصل عن  ،الثانية

وعي األشخاص اآلخرين. لذا يرى كولي أن العقل اإلنساني عبارة 
والوعي  ،وعي الفردي أو الذاتي جانب ا منهعن جسم يمثل ال

خر، فيرى أن وعي الذات والمجتمع ال يمكن اآل الجانباالجتماعي 
كولي  كما ينظر. [5] شتركوأنهما ببساطة مراحل لكلٍ  م ،فصلهما

إلى الوعي االجتماعي على أنه شيء عفوي وصادق تمام ا مثل 
الوعي الذاتي، حيث ترتبط األفكار االجتماعية لفرد واحد ارتباط ا 

وتشكل مجموعة كاملة، تسمى الرأي  ،وثيق ا بأفكار أشخاص آخرين
لة ذهنية جماعية تكون أو "حا ،(Public opinion)العام 

ا عن  المجموعة على دراية بها بشكل أو بآخر". يتحدث كولي أيض 
، والتي يرى أنها تختلف عن (Social will)اإلرادة االجتماعية 

لية يوجه عألنها تنطوي على تنظيم أكثر استمرارية وفا ؛الرأي العام
 .[4] التنمية االجتماعية

يعتمد  ،وآدم سميث ومفق ا للفالسفة االجتماعيين ديفيد هيو و       
والتعاطف  ،(sentiments)الوعي االجتماعي على المشاعر 

(sympathy) في نظر إليه على أنه توصيل المشاعر .(the 

communication of sentiments)  لآلخرين من خالل اتصال
زي للعمل اجتماعي نفسي. ويمكن أن تؤثر اللغة كشكل رم

يمكن أن تتميز  ذلك،االجتماعي على هذا االرتباط. عالوة على 
المشاعر التي تمر بها بالموقف اإليجابي والسلبي. إن توصيل 

أو  ،على األمور (sentiments of judgment)مشاعر الحكم 
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هو سمة و  ،أو التصورات في الوعي االجتماعي ،األشخاص
الجماعية كمصدر إلنشاء القواعد يستخدم الناس األحكام و أساسية. 

 واألدوار والهياكل والتسلسل الهرمي.
جCollective)جونظريتووووووووو جمفهوووووووووالجمعي ووووووووو جمع  يووووووووو 

consciousness)ج 

 social)الوعي المجتمعي توضيح لمفهوم  ما سبق هو        

consciousness) ،فهو عبارة عن  واألطروحات المتعلقة به
و سمة وه تراكم معرفي معين، كأنها عبارة عن، و مشتركة تصورات

للعقل البشري ال يمكن فصله عنه. أما العقل الجمعي 
(collective consciousness)  فهو مختلف ألنه ظاهرة أو حالة

(condition)  أو كيفية )آلية( للتفكير. يشير قاموس أكسفورد على
كيف ينظر أي فرد إلى أو داخل مجتمع بأكمله،  الشيءحالة أنه 

أي أنه عبارة عن وصف  ء من أي مجموعة معينة.نفسه كجز 
تم استخدام هذا وقد لظرف أو حالة معينة يصبح عليها الفرد. 

المحللين و المنظرين االجتماعيين العديد من من قبل ا نص  المصطلح 
الفرد  نظريلتوضيح كيف  ؛ويونغالثوسر  ،دوركهايم :مثل ،النفسيين
 يليبشكل تفصو هيكل أكبر. أو مجموعة داخل  نفسه إلى المستقل

أو  ،تعني كلمة "جمعي" ما يدار بواسطة مجموعة من األشخاص
مل التعاو ، التجمع في كياٍن واحد أو ،جماعيتشكيل  أو ،األشياء

ا( أما  .ككل اموس حسب قيعني ف"الوعي" )وهو مصطلح أكثر تعقيد 
و المعرفة الداخلية أأو المعرفة المشتركة أو المتبادلة، أكسفورد: 

ء. ألي شي اا أو مدرك  ا ذهني  واعي   الفرد كون يحالة أن  القناعة، أو
 لحمصطمن خالل الجمع بين المصطلحين، يمكن أن نفترض أن و 

 الجميع.  يشترك بها التي داخليةالمعرفة ال حالة عنييالوعي الجمعي 
كان من المهم توضيح هذه المقدمة ليتم التفرقة بين حيث       

 الذي هو عبارة عن ،المجتمعي )أو العقل المجتمعي(مفهوم الوعي 
مرحلة أو جانب أساسي من عقل اإلنسان، وبين العقل أو الوعي 

كظاهرة أو حالة  ،(Collective consciousness)الجمعي 
 .طارئة مختلفة

رجع الفضل إلى إميل دوركهايم في على الرغم من أن التاريخ ي  و 
منظرين اآلخرين شاركوا في صياغة المفهوم، فإن العديد من ال

تم استخدام هذا المصطلح على وجه التحديد من قبل وقد الفكرة. 
 (Althusser)و (Durkheim)المنظرين االجتماعيين مثل 

بالتعاطي مع  (Althusserو) (Durkheim)اهتم و  (.Jung)و
من و  ،جمع لظروف وعوامل مجتمعية خارجيةالموضوع كحالة ت

ا ذكر دور ك  (Hayles)، و(Vernadsky)تابات المهم أيض 
 .[6] حول الموضوع رغم اختالف طرحها (Zizek)و

قام دوركهايم بتفسير الوعي الجمعي من خالل نظريته       
االجتماعية، وخالل سعيه لمعرفة السبب الذي يجعل األفراد 

 هالحظ أنه نحيث إيتصرفون بطريقة متشابهة ويمكن التنبؤ بها، 

وافق ، إذا لم أت"إذا لم أخضع لتقاليد المجتمع، إذا لم أكن في ثوبي
إن ف، طبقتي االجتماعيةوفي  مجتمعيمع العادات المتبعة في 

تى لو حالسخرية التي أثيرها، والعزلة االجتماعية التي أعيش بها، 
ويصل  ،، تنتج نفس اآلثار المترتبة على عقوبة"كانت بشكل مخفف

كن يممفهوم الوعي الجمعي نهاية إلى استنتاج مفاده أن في ال
 الذيأو الضغط الخارجي  ،من خالل قوة اإلجبار إليهالتعرف 

 ويمكن أنعلى األفراد،  ما جماعة هأو يمكن أن تمارس ه،تمارس
وجود هذه السلطة إما من خالل وجود بعض  إلىيتم التعرف 

 ،معيةالسلطة الج التي تقع على الفرد حين يخالف هذه العقوبات
 .[7]خرقها كل جهد فردي يميل إلى التي تواجه أو المقاومة 

يتصرف البشر بطرق  ،(Durkheim، فحسب طرح دوركايم )وبهذا
العقوبة الذي يتم تطبيقه و معينة من خالل نوع من نظام المكافأة 

فيتدرب  .تلقائيه بشكل وفضاءات المجتمععلى مستوى )مستويات( 
لحركة نوع من ا ابها خاللواكتس الموضوعاتاألفراد على تقبل هذه 

أن  إلى ،عقاب وهكذا( )عبر التجربة ثم مواجهة مكافأة/ المستمرة
قد يكون ف واعتناقها،يتدرب الفرد على تقبل مكونات الوعي الجمعي 

ب يعالكن عملية االست ،مخالفة للعقل الجمعيلدى الفرد ميول معينة 
تلك االتجاهات من خالل التعزيزات  له تصحح الجمعيفي المجال 

أن  لتدريجبا يتعلم الفرد وبهذا السلبية. ردود الفعل أو ،اإليجابية
ا مع اآلخرين:يكون  يتحدث و  ،الشائعةأن يرتدي المالبس  متشابه 

أو  ،الموضوع "المدرك جمعي ا"وبهذا فإن . أقرانهويتصرف مثل 
 يستوعبه األفراد هو موضوع مدركفي "الوعي الجمعي"  الحاضر

ما يتعلق  يف الظاهري من التشابه  ويطبقونه بإرادتهم، وينتج عنه
 .[6] باألعضاء اآلخرين في المجموعة

مهم متعلق بالوعي مصطلح فقد تطرق ل (Jungيونغ )كارل  أما
لداللة على السياقات والمعاني ل ؛"الالوعي الجمعيالجمعي وهو "

، الالوعي هو جزء (Jung) وفق ا ليونغو المشتركة ألحالم الفرد. 
ذلك فإنه يمارس الذات الذي ال يدركه الفرد، وعلى الرغم من 

ات ذلك الشخص ورغباته ودوافعه. على هذا السيطرة على سلوك
طلق ا، مالنحو ال ينفصل الالوعي بشكل كامل عن الوعي داخل الفرد 

ة أحد األهداف الرئيسو .  [8]فكل واحٍد منهما يطلع على اآلخر
لخطاب التحليل النفسي هو نقل الالوعي إلى الوعي، بحيث يمكن 

عد ي  و للمريضة أن تدرك سبب تصرفها في بعض الموضات. 
ر أمر ا مهم ا عند النظ (Jung) يونغ"الالوعي الجمعي" الخاص ب

يشرح كيفية عمل الوعي ألنه ؛ "الوعي الجمعي" :ه اآلخرئإلى جز 
  .هنفس الجمعي كجانٍب آخر من العقل

ا على طرح       (، فقد عرف الوعي Durkheim) دوركايم عود 
أنه مجموعة من المعتقدات واألفكار والمواقف األخالقية ب الجمعي

المشتركة التي تعمل كقوة موحدة داخل المجتمع. وكأن الوعي 
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(consciousness)  بالنسبة لدوركايم هو جهاز مكون من الوجدان
 .[9] وليس الجهاز العقلي ،والتصوير

ي الجمعي في عدة كتب من وقد استخدم دوركايم مصطلح الوع
وقواعد المنهج  تقسيم العمل في المجتمع، :مثل ،كتبه

دائية النماذج االبت واالنتحار، باإلضافة إلى كتاب السوسيولوجي،
في كتابة تقسيم  (Durkheim) من الحياة الدينية. ويرى دوركايم

جذور الوعي الجمعي تعود للمجتمعات التقليدية/  بأن ،العمل
الطوطمي  حيث كان الدين ،القائمة على العائلة والقبيلة(البدائية )

(doodem) في توحيد األفراد من خالل خلق وعي  ادور   يؤد ي
ا اجتماعي ا آلي   جمعي مشترك. وهذا يخلق من خالل التشابه  اسلوك 

المتبادل في الوعي والفكر. وبهذا فإذا كانت المكونات المعرفية 
في جميع العقول هي "مشتركات معرفية"،  الموجودةالكبرى الوحيدة 

المعرفية هي المكون األساسي للوعي  فهذا يعني أن المشتركات
والعقل الجمعي، أي أن الوعي الجمعي هو مجموع المشتركات 

هذا الطرح يشكل محور ا و  ،في ذلك المجتمع الموجودةالمعرفية 
 أساسي ا في نظرية العقل الجمعي لدوركايم.

اهرة أنه ظبيمكن تعريف العقل الجمعي  ،على ما سبقوبناء       
تفترض فيها الجماهير أن تصرفات الجماعة في حالة معينة تعكس 

. ويزداد تأثير العقل الجمعي في الحاالت أو اا صحيح  سلوك  
الظروف التي يشيع فيها غموض اجتماعي، أو حيرة، وتفقد 

ترض فيها فيف المناسب، السلوك الجماهير فيها قدرتها على تحديد
الفرد أن اآلخرين يعرفون أكثر منه عن تلك الحالة، وهنا يظهر ما 

، كما يمكن أن يتحول (Herd behaviour)يسمى بسلوك القطيع 
 .(Mob mentality)إلى ثقافة الغوغاء 

 :نظرية العقل الجمعي
 أو الجماهير، تحرك تفسير حاولت لدوركايم الجمعي العقل نظرية

 يحدده النفسي الذي العامل تأثير تحتالتي تتصرف  المجموعات

 يكون  ،وفي ضوء طرح دوركايم الفرد. وليس للمجموعة العام الناتج
 قبول إلى وتدفعه عليه تسيطر إذ ؛العقول أنواع أحط الجمعي العقل

أن أهداف الحشد أو  من رغمعلى الو  ،القطيع حركة قوة خياراته
 لكنها ،بداية تكونها في الحجة قوية مستويات إلىالقطيع قد ترتفع 

 ،-القطيع رأي –مستوى  عن تخرج ال مطالب إلى تنحدر ما سرعان
 . والسببمن المنطقية األدنى المعدالت ذات األقل المستويات أي

 مع يتسق مستوى  إلى االبتكاري  الذكاء حالة نزول هو ذلك في

 عن النظر بغض الجماهيرية، المجموعة في األفراد بقية مستويات

 التحرك منطقة إلى ليصل عدمه، من الذكاء ارتفاع مستوى 

 فقدان للقطيع، وبالتالي الجماعية الحركة بقوة المدفوع الالشعوري 

 .حدة على فرد لكل واآلمال التطلعات من الكثير

 ااهرة العقل الجمعي قد تعكس دافع  على الرغم من أن ظ      
اء على ه بنفي بعض األحوال وفي بعض السياقات، إال أن امنطقي  

قد  القطيع مرحلةوصول العقل الجمعي إلى فإن  ،نظرية دوركايم
دون اختباره  إلى أحد اآلراء انحياز سريع  يدفع الجماعة إلى اال

، وتحدث هذه الظاهرة بسبب التأثير االجتماعي المعلوماتي منطقي ا
ا لرضوخ للعقل الجمعي ال يأتي بحث  .  فا)الوعي الجمعي( المشترك

ا بل  ،عن التقبل من العامة فحسب ة بسبب القناعة الشخصيأيض 
 .دون اختبار منطقي بأن اآلخرين على صواب

 :كيف ولماذا وبأي أثر تحدث ظاهرة العقل الجمعي
ن ي؛ يمكن للعقل الجمعي أن يؤدي لتكو بالن ظر لما أ شير إليه سابق ا

الذي يعرف بحشد القطيع. لكن ما هو الفرق بين الحشد  ،الحشد
 مفهومي ( الفرق بينParkناقش بارك )الطبيعي وحشد القطيع؟ 

الذي ينتج من العقل  ،(animal herd) (القطيعالبهيمي ) الحشد
الذي يمكن أن يتكون  (human crowd)والحشد البشري الجمعي، 

 الذيو  ،البشري  فذكر أن الحشد .[10] في المجتمعات تحت أي ظرف
أو  (organized crowd)يسميه جوستاف لوبون "الحشد المنظم" 

على يهيمن  (the crowd "in being)الحشد "في طور التكون 
 هيمي. أما الحشد البلهم دافٌع ما لتحقيق هدف مشترك جميع أفراده
ية كالذعر استثارة عاطفيتكون حين يكون البشر في حالة )القطيع( ف

على الرغم من أن أفراده يكونون تحت أو الحيرة، و  أو التعاطف
حقيقة فإنهم في ال ،ويبدون ظاهري ا كجماعة ،تأثير اإلثارة الجماعية

ال يتصرفون بشكل جماعي ولكن فردي. فكل فرد منهم يسعى بكل 
من خالل وجوده تحت مظلة فقط لكن  ،قوته إلى إنقاذ نفسه

 ،فالحشد بالنسبة لهم وسيلة للنجاة والشعور باألمانة. الجماع
ة البشر في حالة االستثارة الجماعيوليست لتحقيق هدف مشترك. 

 شتركم ، لكن ليس لديهم هدفأهداف متشابهةكون لديهم تيمكن أن 

[10] . 

 نسان في العقل الجمعي؟ماذا وكيف ينجرف اإل ل
السؤال األهم وهو: لماذا ينجرف اإلنسان تحت العقل  يبقى       

 ،الجمعي؟ هل تنشأ هذه الظاهرة كحاجة طبيعية في فطرة اإلنسان
أو كأمر مستحدث عبر تكون المجتمعات البشرية؟ إجابة هذا 
ا  السؤال ترتبط بإجابة سؤال أهم وهو حول حاجة اإلنسان أساس 

ه أم أن ،طبيعي هل هي أمر فطري  ،لالنضمام لمجتمعات بشرية
نشأ هذا السؤال وأجاب تحكم وسيطرة من المجموعة على أفرادها؟ 

عليه الفالسفة قبل وقت طويل من محاولة علم االجتماع إعطاء 
عبارات  إن انتشار. لمفهوم العقل الجمعيوصف موضوعي 

لة حا"ل هو حيوان في األساس" ألرسطو، و"الرج :كالسيكية مثل
وماس ت" لالجميع ضد الجميع حرب حالة يهاإلنسان )في الطبيعة( 

ظهر مدى اختالف المدارس واآلراء حول هذا الموضوع. ي، زهوب
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االنتماء و  لتكوين عقل جمعي "الحيواني"فالبعض يرى أن هذا الميل 
ية، لإلنسان في حالته الطبيعية األصلفطري غريزي و  هو أمر لقطيع

ماعي اجت تكيفيرى أنه عملية  له نظرة مختلفة حيث وبعضهم
في حالته  ، بينما اإلنسانتشابه في أساليب العمل والتفكيرو تعاون ك

-الطبيعية هو في حالة حرب وعدم انتماء لآلخرين وال للمجتمع 
كما هو الحال في طرح هوبز أو جان جاك روسو على سبيل 

فإن النظام األخالقي  ،(Thomas Hobbesز )وفق ا لهوبف .المثال
جرد هو م ،تنظيم السيطرة في أي مجتمع أي ،والسياسي الحديث

يتم و للعواقب،  مدروستحكم يرتكز على الموافقة مدعوم ا بحساب 
جل من أ خلقأرسطو أن اإلنسان  يرى  بينماقوة خارجية. فرضه ك

في  جل الحياةالذي يعيش ألتمام ا مثل النحل  ،الحياة في المجتمع
ل غرائزه اإلنسان من خال يرى أصحاب هذا الرأي أنالخلية. 

ة يتجاوز دائر  ضمن مجتمع هوجودهمية وأخالقه الموروثة مقد ر أل
  .[10] العائلة

فرويد يري أن الجماهير ال يمكن أن تترك حرة ألن سيجموند كان 
ز أكثر تحكمها الغرائ، و لديهم نزعات عنف وتصرفاتهم غير منطقية

قة ال يمكن الث يرى فرويد أنه بعبارة أخرى  ،مما يحكمها المنطق
لما حدث  ابحكم الجماهير ورأيها. نظريات فرويد كانت تقدم تفسير  

الحماس الشديد لألفكار النازية، كفي ألمانيا في العهد النازي، 
يقول  .اوالعنف الرهيب الذي تم صبه على كل من هو ليس نازي  

ية ء يوجه كل نزعاته األناننتماء لمجموعة ما يجعل المر فرويد أن اال
لكن و  ،اال يحب أن يكون شهير   قد فالمنتمي لمجموعة ما .[11] إليها

بمعنى آخر فإن المرء  ،كذلك بد أن تكون المجموعة أو رموزها ال
يري نفسه في العقل الجمعي للمجموعة، والنزعات العنيفة والتدميرية 

ا ما كان. هذه كل من هو خارج المجموعة أي  يتم توجيهها إلى 
النظرية تنطبق على التخندقات الجماعية كافة، حتى على تشجيع 

 ،األندية الرياضية، حين تجتمع الجماهير تظهر لديها نزعات للعنف
وللتفكير بشكل غير منطقي. الفرح العنيف الذي يصاحب فوز 

 ،ةإلى مجموعالفريق مثال  ال مبرر له سوى الشعور أنك تنتمي 
وهذه المجموعة منتصرة. والعنف الذي يالقي به المشجعون 

هو توجيه العنف إلى كل من  ،مشجعي الفرق األخرى عند الخسارة
 هو خارج المجموعة التي ينتمي لها المرء.

نسان لالتحاد مع من اإل( كيف يميل Heiderوقد شرح هيدر )
تماعية التشابه االجن أوجه إحيث  ،في سماته بشكل قوي  ه  هيشاب

تولد مشاعر قوية لالرتباط بين الشخص واآلخرين أو أي كياٍن 
 ،آخر، بل حتى التشابهات البسيطة وغير ذات الصلة اجتماعي ا

يمكن أن تخلق عالقات وحدة كبيرة. وفق ا لـهيدر يدرك الناس 
عندما يصبح لديهم إدراك  ،عالقات الوحدة مع األفراد اآلخرين

أو سمة  ،سواء أكان تجربة ،شترك مع ذلك اآلخرلوجود جانب م

ال يشاركها آخرون. ومن أجل البقاء في حالة توازن مع من  معينة
حولهم، غالب ا ما يقوم األفراد بتغيير مواقفهم أو مبادئهم أو سلوكهم 

 .[12] وفق ا لمعايير المجموعة التي يشتركون في عالقة الوحدة بها

على العقل الجمعي مريح، ألنه يريح اإلنسان  االعتمادإن        
م. والبحث عن المعلومة والتقيي ،من مشقة التفكير في التفاصيل

 wisdom of the)نحن نثق في حكمة الحشد  ال إرادي ٍ وبنحٍو 

crowd) معوا أنهم اجت وفي صحة قراره، ونعتقد أنه صائب لمجرد
ا  ،الشارع لوحدكحين تحاول عبور ف ،عليه ستقف وتنظر جيد 

بيرة لكن حين تعبر مع مجموعة ك ،وحين تعبر تكون متوتر ا ،وتتأكد
شعر حتى لو كانت هناك سيارات، ست ،ستشعر بالثقة بقرار عبورهم

باألمان، كما ستشعر بالراحة ألنهم يريحونك من مشقة التأكد، فأنت 
ة العبور. م تر إشار تعتمد وتثق في قرار المجموعة بالعبور حتى لو ل

سيمون قام . (Social proof)هذا ما يسمى باإلثبات الجمعي 
بعمل تجربة في المصعد  م،1962عام  (Simon Asch)آش 

 نحو الجدار الخلفي ويقوم بااللتفاف ،ون يدخل ألكثر من شخص
عدهم ب الذين يدخلون المصعد بكل ثقة، وأظهرت التجربة أن الناس

 .م دون تفكير أو سؤال عن السببدهيبدءون مباشرة في تقلي
العقل  من المستحيل عملي ا أن يعزل اإلنسان نفسه عن      

تي العالم حولنا مثقل بالقيم واألفكار ال ،الجمعي لمجتمعه أو ثقافته
تؤثر على وعينا الجمعي دون أن نشعر، وبالتالي تؤثر على قراراتنا 

 ماذا اشترينا؟ ليسلكن ل ،يئ ا هو قرارناأن نشتري ش وتصرفاتنا.
قرارنا، بل قرار المجموعة التي نتأثر بها والتي تؤثر في عقلنا 

نحن نبحث عن القبول االجتماعي والتفاعل، وعن رضا  ،الجمعي
وسيء، ونثق في  الجماعة وعن موافقة آرائهم حول ما هو جيد

 لذا ال يمكننا االنفكاك عن العقل الجمعي، لكن ،اختيارهم الجماعي
 المسألة األهم هو أن نملك الوعي حول ذلك.

 Consequences of) العقل الجمعي تبعات وآثار
collective mind) 

مع ف على المجتمعات، كثيرة وآثار تبعاتللعقل الجمعي         
تعود اإلنسان على العقل الجمعي، يغيب وعيه عن ذاته ورغباته 

ه وخياره تفاء وعيب اخبسب اومخفي   مجهوال   اه، ويصبح كائن  ئوآرا
همية المشاعر أ فتتوقف مهارة التفكير الناقد لديه، وترتفع  ،الذاتي

 يب وعي اإلنسان عن مسؤوليته فيشعركما يغ ،على المنطق والعقل
بعدم المسؤولية تجاه ما يفعله )ألنه يفعله بوعي جمعي ال فردي(. 

ياب ب غبسب ؛وتنتشر فيه المعلومات الخاطئة واإلشاعات بسهولة
 ،هذه البيئة تصبح بيئة خصبة للتعصب الفكري  ،النقد والمنطق

 ألسبابلكن أن تنتشر فيه االتجاهات العنصرية بسهولة ن الممفم
كما أنها بيئة خصبة لنشر ثقافة االستهالك والسلوك   ها،نفس
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ألطعمة وا ،الشرائي الضار كشراء المنتجات الغذائية غير الصحية
 عبر التأثر بالسلوك الشرائي لآلخرين. ،السريعة وغيرها

ا–من مخاطر العقل الجمعي و         هو عالقته بالحراك  -أيض 
، فاألفراد في إطار العقل (social movement)المجتمعي 

الجمعي يمكن تسييرهم بالعاطفة أو التعاطف للتحرك اجتماعي ا على 
فمنذ  .العاطفية بشكل أسرع أرض الواقع مع المثيرات الحسية أو

ات القرن الماضي، حاول محللو الحركات االجتماعية والعمل سبعين
ا ووجدو  ،الجماعي فهم هياكل الحراك االجتماعي وديناميكياتها

عالقتها بالروابط االجتماعية والمعرفية والوجدانية بين المشاركين 
ودراسة  ؛[13](Pinardدراسة )على سبيل المثال: ، المحتملين

(Babchuk and Booth) [14] ؛( ودراسةPickvance)[15]. 
ى حاالتها لوهذه الروابط المعرفية والعاطفية المشتركة تكون في أع

يم فاألفراد في هذه البيئة يتعودون على تقي ،في حالة العقل الجمعي
قييم دون ت ،أو حسب رأي اآلخرين ،المعرفة والحجة حسب المؤيدين

 منطقي لهذه المعرفة أو اآلراء. 
لعقل الجمعي اوبشكٍل أكثر حدة، يمكن أن يتحول أفراد        
 ،(Rioting mob)أو ما يسمى بحشد الشغب  ،(Mob)لغوغاء 

فحين  في بعض الحاالت بسبب اعتيادهم طريقة التفكير الجمعية.
 :يفقد الفرد الوعي الذاتي، تسيطر المشاعر على تصرفات اإلنسان

لخ(. وتتحول التصرفات غير المقبولة إ)الحزن، الفرح، الغضب..
إلى مقبولة بسبب انتشارها في المجموعة المحيطة. هنا يشعر الفرد 

وبالتالي يغيب  ،داخل مجموعة كبيرة (Anonymity)بمجهوليته 
ومع انتشار الحماس واإلثارة  ،بشكل كبير الشعور بتحمل المسؤولية

عند وجود  ،(Mob mentality)الجماعية تظهر عقلية الغوغاء 
" الظروف المالئمة لذلك. وهذا ما يسمى بـ "الحشد الوسيط

(Mediated crowd) وهو  ( الحشد الذي عرفه بيكرBaker )
أنه الحشد الذي يتكون عبر التواصل في الفضاء العام  على

ثم ينتقل للفضاء الجغرافي، على العكس من الحشد  ،االفتراضي
التقليدي الذي يقتصر عادة على التجمع المادي في موقع جغرافي 

 .[16]  مشترك
و أ ،ود جو عاطفي مشتركويتكون الحشد الوسيط عند وج       

وقد عر ف  (emotional atmosphere)مشترك  مناخ عاطفي
( هذا المناخ العاطفي المشترك على DE RIVERAدي ريفيرا )

كما هو  -أنه "ظاهرة جماعية يمكن الشعور بها بشكل ملموس 
الحال عندما يدخل المرء إلى حفلة أو مدينة ويشعر بجو من المرح 

أوضح بيكر  وقد. [17] أو االكتئاب أو االنفتاح أو الخوف"
(Baker أن مواقع التواصل االجتماعي تقوم بأكثر من مجرد لفت )

، فهذه هوتسهيل أو تسريع نطاق االنضمام لحشٍد ما ،النظر للحشد
ا في فتح  األشكال الجديدة والمتنقلة من وسائل االتصال تساهم أيض 

 الواقع، ا وعلى أرضاعل افتراضي  سياقات زمنية ومكانية جديدة للتف

دور ا حاسم ا في تحفيز العمل الجمعي  تؤد يوالمشاعر  فالعواطف
وسيط، ا في تفكير الحشد التشكل هيكال  أساسي   ألنها ،واستدامته

ويمكنها أن تتقاطع مع الفضاء الجغرافي، وهنا تكمن خطورة العقل 
 الجمعي.

 ؟هل يمكن االستفادة من العقل الجمعي
رة سلبية هو أمر غير منطقي، حيث النظر للعقل الجمعي كظاه

 أو تحوير ،ن معظم الظواهر المجتمعية يمكن أن يتم استخدامهاإ
ميل الطبيعة البشرية لها بطرق مالئمة ومفيدة. وقد طرحت بعض 

كانت  لكنها ،الدراسات وسائل لالستفادة من طبيعة العقل الجمعي
في المقابل هناك .  [18]اإلعالنغالب ا في مجاالت التسويق أو 

دراسات طرحت استخدام العقل الجمعي في مجال نشر ثقافة 
الحمالت اإلعالمية والمجتمعية وغيرها. وفي مجال أو  ،مؤسساتية

ومن أشهر هذه الدراسات، الدراسة التي قام بها قولدستن وآخرون 
(Goldstein et al.) اإلثبات الجمعي  حول تأثير(Social 

)Proof واإلثبات الجمعي [19] ات النزالء في الفنادقعلى سلوك .
 هيصف، و في كتابه (Cialdini)هو مصطلح قدمه روبرت سيالديني 

حيث يقوم الناس بنسخ تصرفات  ،نفسية واجتماعية ظاهرة بأنه
. وقد [20] اآلخرين في محاولة للقيام بسلوك في موقف معين

 ،في دراستهم .Goldstein et al)) وزمالؤهاستخدمه قولدستن 
تجربة في أحد الفنادق حيث تم وضع لوح في حيث قاموا بتطبيق 

ام بالبيئة بإعادة استخدام االهتمدورات المياه تطلب من النزالء 
لكن تم تقديم اللوح بأسلوبين مختلفين على مجموعتين من  ،الفوط

تبتالنزالء: مجموعة  النصيحة لها على اللوح بأسلوب تقليدي  ك 
"نرجو المشاركة في برنامج االهتمام بالبيئة بإعادة استخدام  :مباشر

تبتالفوط"، ومجموعة  ارنة تخدم المقالنصيحة لها بأسلوب يس ك 
"غالبية الضيوف في هذه الغرفة يعيدون  :باآلخرين أو الجميع

استخدام مناشفهم للمحافظة على البيئة". أثبتت الطريقة الثانية 
تفوقها على النداء التقليدي الذي تستخدمه الفنادق على نطاق 
واسع. هذه التجربة أظهرت كيف تحف ز نزالء الفندق بشكل خاص 

خدام مناشفهم عندما علموا أن "معظم اآلخرين" في على إعادة است
 .[19] هذا المكان اختاروا المشاركة في الحفاظ على البيئة

ذلك بأنه يعود  (.Goldstein et al) هوزمالؤ وقد فسر قولدستون 
الستخدام ما يسمى بـ"المعايير اإلقليمية" في الرسالة التي وجهت 

البيئة المحلية  "قواعد :لألفراد في التجربة، والتي تم تعريفها على أنها
عليها  واعد يسيروالظروف المحلية". أي استخدام ما يفترض بأنها ق

يتأثرون في البيئة والظروف المشابهة لظروفهم، اآلخرون حولهم ف
تشير نتائج بحث قولدستون و  .[19] مباشرة بها ويحاولون اتباعها

إلى أن المديرين وصانعي  (.Goldstein et al)ه وزمالؤ 
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تصاال  يستخدمون االسياسات والقائمين على وسائل االتصال الذين 
في  يضمنوايجب أن  ،أو حمالٍت إعالمية ،قناعيةإوصفي ا لرسائل 

رسالتهم اإلعالمية أن معايير المجموعة المرجعية متشابهة في 
 ،الوضع قدر اإلمكان مع ظروف الجمهور أو البيئة المستهدفة

 ليصبح تأثير الرسائل أقوى وأكثر تأثير ا.
وبالفعل، تم تطبيق نتائج هذه الدراسة باستخدامها من قبل بعض 

والتي أصبحت تبحث عن  (Opower)شركات الكهرباء مثل 
 ،الممارسات اإليجابية للعمالء )مثل التوفير في استخدام الكهرباء(

وتقوم بإيضاح نسبتهم على فواتير الكهرباء، وتحدد التركيز على 
 : من جيرانك انخفض  %60جيران العميل أو منطقته، )مثال 

يتها وأثبتت الطريقة فاعل ،الكهم للكهرباء عن العام الماضي(استه
 ر.وتحسين صرفهم للكهرباء بشكل كبي ،في التأثير على العمالء

 Salmonكما قامت عدة دراسات مثل دراسة سالمون وآخرون )

et al.) [21]  قليباودراسة (Gleba) [22]  باستخدام اإلثبات الجمعي
صحية في متاجر التسوق، بتجربة لتسويق خيارات غذائية 

وتوصلت لوجود تأثير في توجه العمالء لشراء خيارات غذائية 
ا أو أن اآلخرين يشترونها. ،صحية  حين تم إخبارهم بأنها أعلى مبيع 

أن استخدام العقل الجمعي في النواحي  فيالتحدي لكن يكمن 
اإليجابية يحتاج إلى تخطيط وترويج وتضمين في الحمالت 

غيرها. أما القيم السلبية فتنتشر بشكل أسهل وأسرع من اإلعالمية و 
ها في العقل وتغييب حجت ،القيم اإليجابية التي يمكن أن يتم تغييبها

 بسبب غياب تحكيم المنطق فيه. ؛الجمعي بسهولة

 :المبحث الثاني: المدخل العملي
 إلجابة على السؤال البحثي الرئيستم محاولة است في هذا المبحث

من خالل مراجعة الدراسات البحثية المتعلقة بالعقل الجمعي 
وتلك المتعلقة بسمات وسائل التواصل االجتماعي  ،واستقرائها

والعالقة بينهما، وتقديم رؤية نظرية حول عالقة وسائل التواصل 
 االجتماعي بالعقل الجمعي.

يئة ب االجتماعي التواصلمواقع كيف يمكن أن تكون بيئة 
 خصبة للعقل الجمعي؟

لتي وا ،هناك عدة سمات في وسائل وشبكات التواصل االجتماعي
يمكن أن تجعل منها بيئة خصبة للعقل الجمعي. على الرغم من 
أن هذا ال يزال بحاجة للمزيد من الدراسات التطبيقية التي تختبر 

لكن سأقوم بطرح بعض السمات التي يمكن  ،االفتراضصحة هذا 
ائل وقد ربط العلماء وس ،ل منها بيئة مناسبة للعقل الجمعيأن تجع

تي تم وال  ،التواصل االجتماعي  بظهور تكوينات اجتماعية جديدة
تسميتها بشكل متغير العمل الجماعي المتصل بالشبكة 

[23] )networked collective action(  أو حشود األفراد
)ividualscrowds of ind(  [24]  "أو "العمل المتصل

 )connective action(  [25] ، فذهب بينيت
، على وجه الخصوص،  (Bennett & Segerberg)وسيجربيرج

ث خطيط للعمل الجماعي، حيإلى حد افتراض نهاية ديناميكيات الت
بآليات تنظيم جزيئية  بدون قائد  عنهااستعيض  يرى أنه

(leaderless, molecular organizing mechanisms) 
 .[26] تعتمد على وسائل التواصل االجتماعي

 :(Clustering)العنقودية 
ي وظهور محتوى المتابعين ف ،كالمتابعة ،كثير من سمات الشبكات

والذين هم أصال  أشخاص يختارهم  (Time line)الخط الزمني 
ألنهم يوافقونه في التفكير، تساهم في تجمع الناس في  ؛المستخدم

مواقع التواصل في مجموعات يتم تصنيفها تقني ا بناء على سمات 
د العناقيالتجمعات العنقودية أو تسمى  ،متشابهة لدى أفرادها

(clusters) .( وقد عرف ميشرا وزمالؤهMishra et al. ) هذه
 ةصداق أنماط لديهم الذين األفراد من مجموعةالعناقيد على أنها 

هذه العناقيد تتكون بناء على اختيارات المستخدم،  ،داخلي ا كثيفة
 وبناء على االقتراحات المقدمة عبر خورازميات المواقع نفسه

سمة العنقودية من أهم  تعد  )سيتم طرحها في جزئية الحقة(. [27]
  سمات مواقع التواصل االجتماعي التي تم االنتباه لها منذ بدايات

: ، [27] (.Mishra et alدراسة ) ظهورها في عدة دراسات )مثال 
 (.DuBois et. al، ودراسة )[28] (Handcock et. alودراسة )

ن معايير تجمع المستخدمين في مواقع شبكات إحيث (. [29]
من ناحية أنها ال تسمح للمجموعات المختلفة  ،التواصل محدودة

ا بالتداخل والتعرض لبعضها  ل ة، وتقوم مواقع التواصعادبعض 
 في بإحكام متماسكةال مجتمعاتاالجتماعي بدعم تواجد هذه ال

 مخططات تصميم توفر إمكانية ،ألسباب عديدة منها الشبكات
 .[27] المجموعات أساس على المستهدفة التسويق

هذه التجمعات التي تتم وفق ا للتوجه المعرفي والفكري، والتي تميل 
نحو االطالع غالب ا فقط على ما يشابهها، تصبح عناقيد رقمية ال 

اآلخر  ، ويصبحمن خالل نفسها وأفكارها المتشابهةترى العالم إال 
ب إقصاؤه. كذلك تفعل سمة البلوك التي تقوم جمن خاللها شيئ ا ي

بحجب ظهور أي اعتراض أو مخالفة للرأي، بحيث يتم تغييبه عن 
الظهور واالقتناع بعدم وجوده. والتعايش مع العالم الذي ال يظهر 

 أنسباج دراسةفي   .الرقمية أي المؤيد داخل التجمعاتفيه سوى الر 
(Anspach)  وجد أن األخبار والمعلومات التي تظهر للمستخدمين

تعتمد على توجهات األشخاص الذين  ،في تطبيق الفيسبوك
يتابعونهم والذين يناقشونهم، وبالتالي يصبحون أكثر عرضة لقراءة 

وتوجهات من  ،المحتوى المعتمد بناء على توجهاتهم األصلية
ا، سياسي   وأ امعلوماتي   وأ إخباري االمحتوى سواء أكان هذا  ،هميتابعون

ز  -بدوره–. وهذا يعزز [30] توجهات األفراد أنفسهم األمر الذي ي عز 
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ل، حيث واقع التواصالفقاعة التي يعيش داخلها المستخدم في بيئة م
مجموعات األ صدقاء أو للتواجد في عناقيد من به األمر ينتهي 

توى بحيث ال يعرض لهم سوى المح ،األفراد المتشابهين في أفكارهم
مات من أهم س ي عد  ، وهذا هاويالئم المشتركة هميوافق أفكار  الذي

 .العقل الجمعي الذي يعتمد على األفكار والتصورات المتشابهة
 :(Shared interest)االهتمام المشترك 

تحت  -اهتمام مشترك، فإن المعلوماتعندما يتم إدراك وجود 
 تلقى معالجة إدراكية أوسع وأعمق من األفراد -االهتمام المشترك

ن إدراك الفرد لوجود اهتمام جماعي مشترك إ. حيث [31]
كبر أ اواهتمام   ،يؤدي إلى منحه أولوية معرفية أكبر ،بالمعلومات

الحظة حاالت االهتمام المشترك في لتلك المعلومات. ويمكن م
موجودين أكانوا السياقات العامة والخاصة، ومع اآلخرين، سواء 

ا أو الموجودين افتراضي   ،جسدي ا )مثل التواجد في حفل أو تجمع(
 يتؤد  )مثل األفراد في وسائل التواصل االجتماعي(. ويمكن أن 

ا في بناء الموا تقدات قف والمعتصورات االهتمام المشترك دور ا مهم 
وهي مرتبطة بالعقل ،  [33] [32] المشتركة، أو حاالت الواقع المشترك

 الجمعي في نظرية دوركايم. 

ومن الممكن أن تصبح األشياء الخاضعة لالهتمام المشترك 
تؤدي لبناء المواقف والمعتقدات الذاتية  ،مرجعيات مهمة اجتماعي ا

التي  هاسنفلصفحة للألفراد. بمعنى أنه بمجرد أن يتعرض األفراد 
تقدم معلومات شائعة مشتركة ومتشابهة، يمكنهم البدء في تكوين 

ن مواقف بل وتكوي ،ردود أفعال ذاتية متقاربة ما تجاه تلك المعلومات
اصل االجتماعي تتتيح لذا فإن مواقع التو  ،وقناعات متشابهة

مجاالت خصبة لالهتمام المشترك من خالل تقديم صفحات 
، أو األخبار الشائعة  (Explore)االستكشاف  في السناب مثال 

والتي تشكل "ِإشارات ضوئية"  (trends)والهاشتاقات األكثر انتشار ا 
 ،إعالمية تجذب المستخدمين لتكوين مواقف ومعتقدات مشتركة

شكيلها الحق ا بناء على الخطاب المستخدم في تقديم يمكن أن يتم ت
تلك االهتمامات المشتركة. لذا فحلقات االهتمام المشترك تمثل أكثر 

فهي تمثل مراجع موضوعية مشتركة  ،من مجرد مصادر معرفية
 .[34] تقوم ببناء حقائق وقناعات مشتركة بين األفراد

تم تطبيق مدخل االهتمام المشترك مؤخر ا لدراسة بعض الظواهر وقد 
في بيئة وسائل اإلعالم االجتماعية في بعض الدراسات.  هاوفهم

ففي تحليل لنشاط تويتر خالل عدد من األحداث اإلعالمية التي 
ولدت حاالت اهتمام جماعي واسعة النطاق )مثل االنتخابات 

 Lin etرها(، وجد لين وآخرون )الرئاسية في الواليات المتحدة وغي

al. أن حركة النشاط )(traffic)  ( 3)بمعدل ازدادت بشكل أكبر
اهتمام الناس إلى ت عن األيام العادية، وهذا يشير مرا( 4)أو 

من المثير لالهتمام أن الزيادة و . [35] لوجود حالة "اهتمام مشترك"

 ،هذه األحداث كان مرتكز ا على نخبة تويترفي نشاط تويتر خالل 
أو كبار مشاهير مستخدمي التطبيق. أي أن اهتمام األفراد برأي 

ام داد خالل حاالت االهتمالنخبة والمشاهير، والتطلع لمواقفهم، يز 
ا  ،المشترك حيث توصلت الدراسة إلى أن األحداث التي تولد اهتمام 

ا واسع النطاق ا إلى ،مشترك  ظهور أنماط اتصال من  تؤدي أيض 
ا عن ،)من المشاهير للمستخدمين( :القمة إلى القاعدة فاء إض عوض 

 .  [34] هومناقشات الطابع الديمقراطي على محادثات تويتر

 :(Datafication) الخوارزميات والتصنيف البياني
وسائط وسائل اإلعالم المحمولة والشبكات االجتماعية هي 
لتي ا ،خوارزمية يتم دعمها من خالل تشغيل التعليمات البرمجية

من  ؛تعمل كتقنية تحكم تقوم بتعديل المحتوى والوظيفة ديناميكي ا
تحدد هذه الخوارزميات المستخدمين على و  .خالل إجراءات مبرمجة

وتقوم بتحديد المحتوى وترتيبه وتخصيصه وفق ا  ،أساس سلوكهم
من خالل العمل على المستويين الفردي و . [36] لبيانات المستخدم

 ،فإنها توفر للمستخدم وسيلة لمعرفة ما يجب معرفته والشخصي،
والخوارزميات   [38]تشمل األمثلة زر "أعجبني"و . [37] وكيفية معرفته

 أل خالصات األخبار للمستخدمين على الفيسبوك وغيرهالتي تم

 ،على تويتر )Trending(وخوارزمية إظهار الوسم الشائع [39]
 .[37]والتي تجمع تلقائي ا قائمة بالموضوعات العشرة األكثر شيوع ا 

ة هو نتيج ،يظهر للمستخدمين من مقترحات الشبكات فكل ما
تقوم  وبالتالي ،لدراسة الشبكات لميول المستخدم )بدون اختياره(

بإظهار اإلعالنات والمقترحات بناء على ما يوافق تفكيره. هذه 
وهذا التصنيف البياني في مواقع التواصل  ،الخوارزميات

ا معي الذي يجعلنيساعد أكثر على صناعة العقل الج ،االجتماعي
وال نتعرض سوى للمواد التي تدخل ضمن  ،ال نرى الرأي المختلف

) Soniaميولنا وقناعتنا، فيتضخم العقل الجمعي. وهذا ما ذكرته 

Livingstone) [40] في كتابها. 
 :(SEO)آلية البحث 

 ،شبكاتالفي مختلف إن عدد التفضيالت والمشاهدات والتعليقات 
تحدد معدالت ظهور أي منشور في محركات البحث، وبالتالي 

ألمر اومن ثم المتابعة.  ،تجعله أكثر قابلية للظهور للمشاهدين
ا المزيد من المتابعينالذي  ثل ألن هذه المشاهدات تم ؛سيجذب أيض 

. وبالتالي تتكون فجوة كبيرة بين (Social Proof) ااجتماعي   اإثبات  
ية تجعل محتوى األفراد العاديين أقل قابلو  ،ةالفيديو المتوفر مقاطع 

وفي دراسته "خوارزميات الظلم: كيف تعزز   للوصول لآلخرين.
( كيف تقوم Nobelطرح نوبل ) ،محركات البحث العنصرية"

محركات البحث بتقديم محتويات معينة بناء على تصورات 
فة مشتركة بحيث تقوم ببناء معر  ،وإدراكات وأجندات معينة

. كما طرح كونق  [41]للمستخدمين عند استخدام محركات البحث
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ن أو المؤثري ،كيف يؤثر استخدام األفراد  (.Kong et alوآخرون )
لمحركات البحث على النتائج التي تظهر بناء على الخوارزميات 

رب، ومتقاالمستخدمة، وكيف يمكن لها أن تظهر بشكل متشابه 
وقاموا باقتراح خوارزميات تقدم محتويات أكثر تنوع ا واختالف ا لنتائج 

ظهور النتائج المتشابهة والمتقاربة للمعلومات عبر إن  . [42] البحث
محركات البحث، والتي تعتمد على اختيارات األغلبية، تؤدي 

شتركة بالتالي لتعزيز المعرفة المو  ،لتغييب الخيارات األقل اختيار ا
 المتشابهة والمتكررة والمناسبة لبيئة العقل الجمعي.

  (Sensationalism) االعتماد على اإلثارة الحسية
هناك عالقة بين معايير شعبية المحتوى في شبكات وسائل 

وبين الجاذبية الظاهرية للمحتوى كاستخدام الصور،  ،التواصل
، ومخاطبة الحس والعاطفة بشكل الالفتةالمبالغات، والعناوين و 

 . (Sensationalism)عام، وهو ما يعرف بأسلوب اإلثارة الحسية 
فالنمط السائد في مواقع التواصل االجتماعي هو محاولة إثارة 

ذب بغرض ج ؛حتى في الطرح الرسمي لألخبار والمعلومات ،الحس
 Kilgo etام بها كيلقو وآخرون )الجمهور وتفاعلهم. ففي دراسة ق

al.)،  خبر صادر من مؤسسات إخبارية رسمية ( 400)تم تحليل
ريقة وتم تقييم مستوى اإلثارة في ط ،عبر اإلنترنت في األمريكتين

معالجة األخبار في وسائل التواصل االجتماعي على 
(Facebook) و (Twitter)  فأشارت النتائج إلى أن معظم

 hard)ارية، بما فيها المواضيع "الصعبة" الموضوعات اإلخب

news) تمثل األخبار السياسية والمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، تم 
أو نمط  ،مثلها مثل أخبار الجريمة ،معالجتها إلظهارها بشكل مثير

الحياة والمجتمع، سواء من ناحية استخدام الصور أو العناوين 
واصل ر إلى اعتماد مواقع الت. مثل هذه الدراسات تشياالمثيرة وغيره

  . )Sensation( [43]االجتماعي على ثقافة تعتمد على إثارة الحس

وهذا األسلوب في الطرح يمكن أن ينتشر بسهولة عبر تجمعات 
 ،حيث تكون المهارات العقلية في أدنى مستوياتها ،العقل الجمعي

ويتم تغليب العاطفة والمشاعر كما ذكر دوركايم، كما أنه بدوره 
اد ، ويجعله يعتيحفز الجمهور على االنغماس في العقل الجمعي

 .عليه
  :(Like Button)اإلعجاب قوة زر 

في بيئة مواقع التواصل االجتماعي يمثل وجود زر التفضيل أو 
ويتر، )ت :سمة أساسية في معظم التطبيقات (Like)اإلعجاب 

يوتيوب وغيرها(. ومن أهم سماته هو أن و فيسبوك، و انستغرام، و 
عدد تفضيالت اآلخرين ألي منشور يظهر مباشرة لجميع 

 :المستخدمين اآلخرين، وبالتالي فإن هذا التقييم الجمعي للمحتوى 
وقد قامت . [44] تؤثر على تقييم الفرد له وحكمه عليه ،)اإلعجابات(

( بدراسة حجم قوة تأثير Sherman et. alالباحثة شيرمان وفريقها )

زر اإلعجاب على عمل أدمغة المراهقين ونشاطها من ناحية 
. فبحث الفريق [46] [45] عبر سلسلة من الدراسات ، وذلكفسيولوجية

مغة على أد االجتماعي التواصل وسائل في اباتعدد اإلعج تأثير
 سيالمغناطي بالرنين للتصوير نموذجأالمراهقين عبر استخدام 

(MRI)عند  للمراهقين والعصبية السلوكية االستجابات قياسل ؛
على عينة من الصور في تطبيق  إلعجاباتمشاهدتهم لعدد ا

 يسيالمغناط بالرنين للتصوير المراهقون  خضع وقد انستغرام. 
 إلى ظاهري ا تقديمها تم التي الصور عرض أثناء الوظيفي

(Instagram) .يالت بالصور اإلعجاب إلبداء ميال   أكثر كانواف 
 اإلعجابات ذات الصور من أكثر ،إعجاب مرات بعدد تصويرها تم

ن على تكون ياالفتراضي األقران تأثير النتيجة هذه أظهرتو  القليلة؛
 لكثيرةا اإلعجاباتذات  الصور مشاهدة تارتبطرأي المراهقين. فقد 

 اإلدراكو  لمكافآتالمتعلقة با العصبية المناطق في أكبر بنشاط
 شاهد عندما ذلك، على عالوة. واالنتباه والتقليد االجتماعي

 ،(دةالمحاي الصور عكس على) بالمخاطر محفوفة صور ا المراهقون 
 النتائج هذه تبرزو . المعرفي التحكم شبكة في التنشيط انخفض
 .[45] في مواقع التواصل االجتماعي األقران تأثيرل المحتملة اآلليات

( "قوة زر اإلعجاب .Ding et alكذلك فإن دراسة دينق وآخرون )
The power of the “Like” button)،)  توصلت لوجود عالقة

 ،بين عدد اإلعجاب على أي منشور متعلق بفيلم قبل نزوله
ومبيعات التذاكر له ومشاهداته الجماهيرية الحق ا. فوجود عدد 
إعجابات متزايد يؤدي القتناع المستخدمين بجودة المحتوى )الفيلم 

ا دراسة  ][44هوبالتالي لمشاهدته وشرائ ،في هذه الحالة(  (Xu). أيض 
حيث  ،وهو مصداقية زر اإلعجاب ا مهم اجانب   حيث ناقشت

توصلت إلى أن ضغط زر اإلعجاب يمكن أن يكون بدافع الشعور 
أو الدافع لإلعجاب حين يكون صادر ا من األصدقاء  ،بالواجب

والمعارف، لذا فاختيار زر اإلعجاب في بيئة مواقع التواصل ليس 
لشعور بقدر ما هو بدافع ا ،تقييم صادق ومنطقي للمحتوى  معبر ا عن
واالضطرار لذلك لدوافع القبول االجتماعي ولالنضمام  ،بالواجب
 . [47]للجماعة

قدر ما ب ،فخاصية اإلعجاب ليست معبرة عن حكم منطقي وحقيقي
أنها  ن ا، كماهي واجب والتزام وقبول اجتماعي وانضمام للحشد أحيا

بحد ذاتها تؤثر على حكم المستخدمين على المحتوى الموجود في 
ا ظاهر ا وملحوظ ا منه.ألنها  ؛بيئة مواقع التواصل هو و  تمثل جزء 

بهذا يمثل بيئة محفزة للحكم الجمعي على األمور بناء على أحكام 
 اآلخرين حوله.
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ا  اآلخرون الذين اشتروا هذا الشيء اشتروا أيض 
(Customers Who Bought This Item Also 

Bought) 
من مواقع التواصل  االيوم أصبحت مواقع التسوق العالمية نوع  

نظر ا الحتوائها على سجالت للمشاركين، وتأثر  ؛االجتماعي
المستخدمين بترشيحات المستخدمين اآلخرين، وما ينشرونه حولها، 

مواقع التسوق  لوجودووجود خاصية الرد والتعليق وغيره، باإلضافة 
 حين يقوم المستخدم بوضع أيفعلى العديد من الشبكات.  هانفس

 :تسوق بإظهار مقترحات له بعنوانتقوم مواقع ال ،منتج في سلته
ا"" قائمة  ثم تظهر له ،اآلخرون الذين اشتروا هذا الشيء اشتروا أيض 

 Social)من البضائع المقترحة، وهنا يعمل اإلثبات الجمعي 

Proof)،  هذه األشياء  إحدىويشعر المستخدم بالحاجة لشراء
لم قليمية التي ذكرها سالديني. فهو حين يعضمن المعايير اإلليدخل 

ا"أن اآلخرين  ون وألن يك ،يشعر بالحاجة لالنتماء "،اشتروا أيض 
ا من المجتمع بتقليد هذا التصرف الذي يبدو له كسلوك مثبت  جزء 

ثبات الجمعي في مواقع التواصل م اإلاجتماعي ا. إن تكرار استخدا
ي ويتلزم باإلثبات الجمعي ف ،يجعل الفرد يعتاد على هذا الخطاب

 اته وقرارته.سلوك
 :المعرفة الجمعية عبر شبكات الويكي وغيرها

تؤثر وسائل اإلعالم على فهم الجمهور للواقع بشكل كبير، فهي 
وقد  واقعي.ا أو غير تخبر الجمهور بما يفترض أن يكون واقعي  

أشارت دراسات مختلفة إلى أن إدراك الواقع يتوافق مع الرسائل 
 .[48] بشكل أكبر مقارنة بالواقع الموضوعي ،اإلعالمية

وشبكات الويكي الموسوعية في حد ذاتها كمصدر للمعلومات 
يمكن أن تكون بيئة محفزة للعقل الجمعي من خالل  ،والمعرفة

استخدام مفاهيم محددة عن العلوم الطبيعية واالجتماعية وغيرها. 
( في دراستها بأن ويكيبديا أكبر Livingstoneوقد جادلت )

( CIهي مثال على صناعة الذكاء الجمعي ) ،موسوعة في العالم
(collective intelligence) ، ألن بناءها يناسب النماذج

عتماد على المجموعات هذا المفهوم، وألنها تدعم االلة الرئيس
االجتماعية التقنية للذكاء البشري، وبرامج الروبوت المبرمجة، 
والبيروقراطية االجتماعية، وبروتوكوالت البرمجيات، فيتم تحقيق 

يحاول أن يظهر بشكل أكثر إنسانية، في  ،(CIذكاء جمعي )
مساحة معرفة افتراضية تتجسد فيها المعلومات كمنتج للذكاء 

أي أن المعرفة في  ،وكإجراء عملي له في آٍن واحدعي، الجم
ويكيبديا هي معرفة ناتجة من العقل الجمعي، وترسخ العقل الجمعي 

فهي بيئة ال تتناقض فيها مصادر المعرفة، بل  ،هنفس في الوقت
وحد عبر آليات وبروتوكوالت أومصدر فرز  ،تمر ببوابة واحدة

 .[40] محددة

 :الخانمة
وطرح الدراسات  ،في هذه الورقة تم طرح مفهوم العقل الجمعي

بين الوعي والفارق بينه و  ،شرح مفهومه. فتم والنظريات المتعلقة به
ي ، مع التطرق للدراسات التبناء على األدبيات السابقة المجتمعي

ة التي ، وبعض الدراسات التجريبيوتأثيراتهطرحت جوانبه السلبية 
تم  من الورقة العملي المبحثقدمت محاوالت لالستفادة منه. وفي 

ألهم الدراسات المتعلقة ببيئة مواقع التواصل  تقديم عرض منهجي
التي ترتبط بالعقل الجمعي. فتم تصنيف و  ،االجتماعي وسماته

كن أن يمالعوامل والسمات التي  الدراسات وتقسيمها بناء على أهم
تجعل بيئة مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة النتشار العقل 

ة والمراجعة ألهم الدراسات السابق لهذا االستقراءالجمعي. وكنتيجة 
 االجتماعي وآلياتها المتعلقة بالعقل الجمعي،مواقع التواصل  حول

انت وإن ك-اتضح وجود عدد كبير من الدراسات التي تقدم نتائج 
واقع م سماتبعض  ظهر وجود عالقة بينت   -ر مباشرةبطريقة غي

 والممارسات التي تشجع العقل الجمعي ه،وآليات االجتماعي التواصل
بناء على –والتفكير المتشابه لدى المستخدمين. لذا يمكن االستنتاج 

ا -ما توفر من دراسات تم استقراؤها وبيئة  ،مالئم ا بأنها تمثل مناخ 
. فهي تدعم تجمع المستخدمين لجمعيالنتشار العقل ا محفزة

ومتابعتهم لبعضهم عبر العناقيد الرقمية، وتجمعهم بناء على 
وتقدم لهم محركات البحث نتائج تعتمد على  ،االهتمامات المشتركة

مما يدفعهم الختيارات تتشابه أساسا مع  ؛اختيارات األغلبية
تفكير ال اختيارات األغلبية، وغير ذلك من السمات التي تدعم آلية

 أو ما يسمى بالعقل الجمعي.  ،هاوتحفز الجمعية 
ا  د  يعهذا العرض االستقرائي والتصنيف المنهجي لألدبيات  جهد 

ال يقل عن البحث التطبيقي، وأخذ الكثير من الوقت  مهم ابحثي ا 
ر بحيث يظه ،وتصنيفها ومتابعتهاوالجهد لحصر الدراسات 

مجموعها بالشكل الذي يجيب على تساؤل البحث. لكن بطبيعة 
الحال ال يزال الموضوع يحتاج للمزيد من دراسات الجمهور لتأكيد 

 نتيجته. 
 :التوصيات

ذ كَر سابق ا، فهذه الرؤية النظرية التي توصلت لها الدراسة  وفق ما
هي ف ائجها،األبحاث والدراسات لدعم نت ال تزال بحاجة للمزيد من

وفي  ،محدودة بدراسات أجري معظمها على مجتمعات مختلفة
أوقات متباعدة. لذا توصي الباحثة بإجراء المزيد من األبحاث 

 والتي تبحث في سمات العقل ،التطبيقية العملية على الجمهور
الجمعي لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، من خالل 

 التعرضلجمعي لديهم، بحجم دراسة عالقة ظهور سمات العقل ا
وغيرها من العوامل المتعلقة باالستخدام. كما أن  ه،ونوع وكثافته

 ،من المهم تطبيق هذه الدراسات على مجتمعات مخصصة مختلفة
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ودراسة تأثير عوامل االختالف بينها. باإلضافة إلى ذلك، ترى 
الباحثة أن من المهم التوصية بإجراء البحوث الطولية 

(Longitudinal studies)،  والتي تقارن النتائج عبر فترات
زمنية مختلفة، ودراسة التأثير الزمني والسياقي على العالقة بين 

وبيئة مواقع التواصل االجتماعي. فبيئة  ،ظاهرة العقل الجمعي
ة وتحتاج لمتابعة ودراس ،مواقع التواصل االجتماعي بيئة متغيرة

تام، يكية المتسارعة. وفي الختتواكب مع تغيراتها التقنية الدينام
ة في األطروحات التربوي اهتمام ا توصي الباحثة بإعطاء الموضوع

ألن االهتمام به يمكن أن يساهم في الحد من العديد  ؛واالجتماعية
 كالهوس االستهالكي وغيره.  ،من المشاكل المجتمعية
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