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Abstract 

The Internet, which is one of the achievements of the communication 

revolution, has contributed to the formation of a new space, the cyber space, which 

is a new Framework for trans-national social relations. It is Common knowledge that 

the social group is a group of individuals with common values and a sense of 

belonging living in a single spatial environment governed by values and customs 

They meet and agree among themselves on the means of deterrence and rules of 

social control that govern what happens between them, The Internet has played a 

role in shaping relationships that transcend the physical spatial framework and face-

to-face interaction. Its users, especially those with common interests, are called 

virtual communities, a new form of human interaction. This has made the use of the 

Internet increasing daily, especially among the young people who drew virtual 

relationships that he creates through the Internet. 

Keywords: Internet, usage, virtual community, symbolic space, virtualization 

building. 
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 ملخص 
الذي " زيالفضاء الرم"يعد أحد منجزات الثورة االتصالية يف تشكيل فضاء جديد وهو  يساهم اإلنرتنت والذ

يعد إطارا جديدا لعالقات اجتماعية، فاملتعارف عليه أن اجلماعة االجتماعية جمموعة من األفراد جتمع بينهم قيم مشرتكة 
وشعور باالنتماء يعيشون يف بيئة جغرافية مكانية واحدة حتكمهم قيم وأعراف جيتمعون عليها ويتفقون فيما بينهم على 

ي اليت حتكم ما حيدث بينهم من عالقات, فاالنرتنيت ادى دور يف تشكيل وسائل الردع وقواعد الضبط االجتماع
عالقات تتجاوز اإلطار الفيزيقي املكاين وتفاعل الوجه بالوجه، وشكل مستخدموه خاصة الذين جيمع بينهم اهتمامات 

ما جعل  هذاوهي شكل جديد من أشكال التفاعل اإلنساين.  "اجلماعات االفرتاضية"مشرتكة مجاعات يطلق عليها 
استخدام االنرتنيت يتزايد يوميا خاصة بني فئة الشباب اليت تأثرت واستهوته العالقات االفرتاضية اليت ينشئها عرب 

 االنرتنيت.
 .االنرتنيت، االستخدام، اجملتمع االفرتاضي، الفضاء الرمزي، بناء العالقات االفرتاضيةالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة
سامهت التطورات اليت أحدثتها تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف خلق منط جديد من االتصال بني الناس بعدما  
كان حمتكرا فقط على الوسائل االعالمية التقليدية، وجعلت من شبكة االنرتنيت القوة الفاعلة والرائدة يف يومنا هذا 

دميها، الوسائل االعالمية التقليدية أين ينعدم فيها رجع الصدى لدى مستخنظرا إىل السمات اليت تتوافر عليها مقارنة ب
وهذا التغيري مل ميس فقط اجملاالت العلمية بل أعاد تشكيل أمناط التواصل والتفاعل بني الناس ، وزادت من تفكيك 

تل  انشغاالمهم ويف خمتل  خموتوسيع اهلوة يف اجملتمعات احلقيقية، وأنشئت بذلك جمتمعات افرتاضية يتبادل فيها الناس 
 جماالت احلياة اليومية.

تعد إذن شبكة االنرتنيت يف االونة االخرية اهتمام العديد من الباحثني يف شىت اجملاالت نظرا لتطورها السريع 
والفائق املدى واليت أحدثت حتوالت جوهرية يف طبيعة االتصال االنساين واجلماهريي، كما أعادت النظر يف حبوث 
االتصال اجلماهريي والرتكيز أكثر على مستخدمي هذه التكنولوجيا اجلديدة بعدما كان االهتمام مركز فقط على تأثري 

 وسائل االعالم على اجلمهور.
ومن هنا بدأ العامل يأخذ منحا تطوريا جديدا أساسه العلم واملعرفة ووقودها هو املعلومات ويرى يف هذا الصدد  

أن القوة يف القرن الواحد والعشرين لن تكون يف املعايري االقتصادية أو العسكرية ولكنها تكمن  الباحث "ألفني توفلر"
 .(1)يف عنصر املعرفة والثورات التكنولوجية اجلديدة

يعد أحد منجزات الثورة االتصالية يف تشكيل فضاء جديد وهو الفضاء الرمزي  يلقد ساهم اإلنرتنت والذ
Cyber space  الذي يعد إطارا جديدا لعالقات اجتماعية عابرة للقوميات واألماكن فاملتعارف عليه أن اجلماعة

االجتماعية جمموعة من األفراد جيمع بينهم قيم مشرتكة وشعور باالنتماء يعيشون يف بيئة جغرافية مكانية واحدة حتكمهم 
ما حيدث بينهم  دع وقواعد الضبط االجتماعي اليت حتكمقيم وأعراف جيتمعون عليها ويتفقون فيما بينهم علي وسائل الر 

من عالقات, ولكن اإلنرتنت ساهم يف تشكيل عالقات تتجاوز اإلطار الفيزيقي املكاين وتفاعل الوجه بالوجه وشكل 
اجلماعات  Virtual Communityمستخدموه وخاصة الذين جيمع بينهم اهتمامات مشرتكة مجاعات يطلق عليها 

وهي شكل جديد من أشكال التفاعل اإلنساين. تتكون هذه التجمعات من جمموعة من األفراد والذين االفرتاضية 
 ه،وذلك خيتل  عن اتصال الوجه بالوجيستعملون احلاسب اآليل لالتصال بينهم 

شبكات التواصل االجتماعية في بناء العالقات االجتماعية وأثرها على  تكيف ساهمفجاء التساؤل الرئيسي:
 .المجتمع ؟

  
                                                           

 (1)Alvin Toffler : " Il faut prendre en compte le temps et la vitesse, texte en ligne: 

- http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/, afficher le 22/03/ 2012. 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/dossier/300369551/300370637-alvin-toffler-il-faut-prendre-en-compte-le-temps-et-la-vitesse-181011.php
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 شبكات التواصل االجتماعية كآلية بناء العالقات االجتماعية عبر االنترنيتأوال:
ظهر يف االونة االخرية ما يسمى مبواقع الشبكات االجتماعية على شبكة االنرتنيت وهي ناتج طبيعي نشا 

االشخاص واألفراد إىل وجود عالقات انسانية فيما بينهم وفتح جمال للحوار التفاعلي بشكل متطور وواسع، الحتياج 
وشبكات التواص االجتماعية بوصفها جمموعة من احلوامل التقنية انطالقا من ماهية العالقة احملتملة بني االنسان 

امسها  ءون ويف أي مكان من العامل، وقد اكتسبتوالتكنولوجيا ، فهي تتيح التواصل ملستخدميها يف اي وقت يشا
 .ةواآلنياالجتماعي كوهنا تعزز العالقات بني االشخاص وتبين عالقات افرتاضية تتميز بالتزامنية 

لفرد على وبقدرة ا، "الشعور بالذاتية"يتص  عصر التواصل االجتماعي التقين الذي يعيشه العامل حالياً بانتشار 
يف « الالمتناهي»من خالل وسائل تعبري منخفضة التكلفة وواسعة االنتشار كما يتسم بالتنوع  مفتوحالتأثري يف عامل 

الرسائل اإلعالمية واحملتوى اإلعالمي... ما يشجع الفرد على االتصال بالعامل اخلارجي وبناء منظومته التفاعلية، والدخول 
كني األفراد يف تسهيل التعارف والتواصل بني البشر، ومت يف روابط عابرة للحدود. فوسائل التواصل االجتماعي تسهم

من طرح آرائهم وأفكارهم دون أي وصاية، وهي متثل مالذاً لألقليات اليت حتاول االستفادة من هذا الفراغ االفرتاضي، 
 فضالً عن دورها يف نشر الوعي وتسهيل تداول املعلومات واألفكار. 

 ، فكل من يعجز عن اعتالء أي"منرب من ال منرب له"االجتماعي  وبشكل عام فقد أصبحت وسائل التواصل
منرب إعالمي، يستطيع بث ما يريد من رسائل ليستقبلها متابعو وسائل التواصل االجتماعي اليت جعلت املستخدم 

ألحداث ا ، سواء يف نقل األخبار والصور الفورية من مكان احلدث، أو يف التعبري عن مواقفه جتاه"مراساًل إعالمياً "
اجلارية.  فإن اخلصائص املميزة لعصر التواصل االجتماعي التقين، أسهمت يف إحداث تغيريات بنيوية؛ مبا يف ذلك إجياد 

 عالقة طردية بني حرية األفراد وبني استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
ياة اإلجتماعية بني سهيل احلللشبكات اإلجتماعية "هي شبكة مواقع فعالة جدا يف توميكن تقدمي تعري  بسيط 

جمموعة من املعارف واألصدقاء، كما متكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات, ومتكنهم 
 ."أيضا من التواصل املرئي والصويت وتبادل الصور وغريها من اإلمكانات اليت توطد العالقة اإلجتماعية بينهم

ويرى "ماكلوهان" أن التحول األساسي يف االتصال التكنولوجي جيعل التحوالت الكربى تبدأ لدى الشعوب, 
ليس فقط يف التنظيم االجتماعي, وإمنا يف احلواس اإلنسانية أيضا. وبدون فهم األسلوب الذي تعمل مبقتضاه وسائل 

ي امتداد تطرأ على اجملتمعات, فأي وسيلة جديدة هاإلعالم, لن نستطيع فهم التغريات اإلجتماعية والثقافية اليت 
ر لإلنسان, تؤثر على طريقة تفكريه وسلوكه, فكامريا التليفزيون متد أعيننا, وامليكروفون ميد أمساعنا, واآلالت احلاسبة توف
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امل العوأوضحت بعض الدراسات ان نسبة كبرية من الشباب يستهويهم ، )(1ي"هد العقلي وتؤدي إىل امتداد الوعاجل
، ل مع االسرات االجتماعية والتواصاالفرتاضي ، ويكونون بذلك بعيدين عن العامل احلقيقي، وبذلك تتقلص العالق

 عالقات افرتاضية يعربون بكل حرية عن ما بداخلهم  وينشئون
واملهم عي بعض الباحثني االجتماعيني عوامل ثانية يعيشون فيها عوضا عن ألقد خلق االنرتنيت للشباب يف ر 

احلقيقية أطلقوا عليها عوامل مابعد الواقع أو العوامل االفرتاضية املتخيلة، اهنا عوامل تقوم على التصور والتخيل وميكن ارسال 
، هي عوامل لو اهنا حقيقية ياء والظواهر كماالصور واستقباهلا وتوزيعها والتحكم فيها وتزييفها وتركيبها، وتبدوا فيها االش

ها ر اليت تشبه االصل أو تضاهيه ورمبا تتفوق عليه وتفارقه، عوامل جرى تشكيلها الكرتونيا ، يتصرف فيمملوءة بالصو 
 .(2)حقيقيةر كانوا يواجهون ظواه  االفراد كما لو

يدينا  أمن بني  ن يفلتيشري الباحث حلمي خضر ساري يف دراسته ثقافة االنرتنيت أن العامل الذي نعيشه اآل
قه، وهذا حبكم و نتمكن من حلاأن منسك به أكقبضة املاء وخيرب أمام ناظرنا كاخليال وحنن نتفرج عليه، وال نستطيع 

بأنه "العامل  " انطوين جيدنز"شهده تكنولوجيات االتصال احلديثة، وقد وصفه عامل االجتماعالتطور السريع الذي ت
باخلصوص الشباب، والذين يستهويهم كل ما هو متاح عرب شبكات التواصل الشارد" وهذا ما يطابق به واقعنا احلايل و 

لقت هلم عوامل افرتاضية مغايرة للعامل احلقيقي امللموس، وجعلتهم ينغمسون دون خساس االجتماعي وعلى هذا األ
 .(3)"الشعور مبرور الوقت وبعدهم ملدة زمنية معينة عن العامل احلقيقي.

 تراضي وبناء العالقات االجتماعية :تشكيل المجتمع االفثانيا:
ملكانية،  ا تعد االنرتنيت شبكة عاملية مسحت ملستخدميها بأن يتصلوا فيما بينهم، متجاوزين بذلك القيود الزمنية و

صول على وسهلت االنرتنيت التواصل واحل، وخلقت فرص االتصال والتفاعل اآلين بني الناس ومن خمتل  أحناء العامل
واملعارف وتكوين عالقات اجتماعية افرتاضية وظهر ما يسمي باجملتمع االلكرتوين أو اجملتمع االفرتاضي، هذا املعلومات 

ما جعل استخدام االنرتنيت يتزايد يوميا خاصة بني فئة الشباب اليت تأثرت واستهوته العالقات االفرتاضية اليت ينشئها 
 عرب االنرتنيت.

                                                           

ترونية دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعية والمواقع اإللكصور، تأثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور املتلقني، حممد املن(2) 
اجستري يف اإلعالم واالتصال، رسالة م (2102"، )الدامنارك:جملس كلية اآلداب والرتبية /األكادميية العربية ، لعربية أنموذجا  "ا
 .22ص

القرية الكونية: واقع أم خيال؟، العرب وثورة املعلومات، سلسلة كتب املستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، ناي  علي عبيد، )"3(
 22، ص 2112، بريوت، 0ط
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على كوكب  فاجلميع يعلمون أهنم يعيشون ،ية جديدة تتجاوز الرؤية القوميةإن تقلص املسافات، خلق رؤية سياس
صغري ما يزال ينكمش بصورة مستمرة. مل تعد مسؤوليامهم وال اهتمامامهم حمددة وفقا خلطوط رمست بشكل عشوائي 

  .(4)عرب العامل. فعلى كوكب صغري جدا مل يعد هلم من خيار إال أن يكونوا مواطين العامل كله"
فاالنرتنيت وان كانت امتدادا لوسائط اتصال مجاهريية تقليدية مثل الصحافة املكتوبة، الراديو والتلفزيون ، إال أهنا 
تقطع معها، فهي إضافة وجتاوز أيضا، وخباصة فيما يتصل بالتفاعل الديناميكي االفرتاضي مث من حيث السلوك االتصايل 

 لرسائل الصوتية، النص مع الصورة، الدردشة واحملادثة عن بعد، احملادثة عنالسيكولوجي ذوا البعد التفاعلي احلي،  "ا
طريق اهلات ..." كل هذه املعطيات وغريها جتعل من االنرتنيت أكثر مرونة يف الزمان واملكان  وأكثر سهولة وجناعة يف 

تصال اجلماهريي ريه من وسائل االالتعامل مع قوانني الطبيعة الفيزيائية. لذلك وجب التعامل معه تعامال خمتلفا عن غ
 . (5)التقليدية

" عندما أدرك اإلنسان أن العامل الذي يعيش فيه جمرد نقطة بداية، ومع تقدم التكنولوجيا االفتراضيةوبدأت فكرة"
ميكن أن نكتش  عوامل أخرى، لقد أطلقت هذه الفكرة العنان لعقل اإلنسان وأهلبت فكرة املتوقد بأنه إذا كان ميكنه 

 .ختيل هذه العوامل اجلديدة فلماذا ال خيلقها مسبقا
ولقد أدرك اإلنسان أنه ميكن أن خيلق سلسلة ال حدود هلا من العوامل الواقعية اليت ميكن إدماجها مع بعضها  

 Virtual "البعض خللق عوامل وبيئات حترك أحالم أي واحد وتكون هلا قيمة عملية ملموسة، فالواقع االفرتاضي 

reality "  هو واحد من أهم تقنيات التصميم اليوم وكلمة الواقع االفرتاضي أو احلقيقة االفرتاضية يقصد هبا التمثيل
جتماعية مشرتكة وبناء معاين االشبه الواقعي لألشياء واألشخاص وبيئات تواجدها مضافا إليها فكرة التفاعلية الدائمة 

ويشري أيضا إىل ما  ،يكتسبها الفرد من اجملتمع ومن وسائل االتصال اجلماهرييةبني األفراد من خالل الرموز واللغة اليت 
يسمى باالنغماس يف االفرتاض، ويعىن هذا االنغماس يف احلقيقة االفرتاضية أن يصبح املستخدم مغمورا متاما يف عامل 

 . (6)ثالثي األبعاد
مع الواقعي أو املني أحدمها يطلق عليه اجملتوبظهور االنرتنيت كوسيط اتصايل أصبحنا نعيش يف جمتمعني أو ع

جمتمع خارج االنرتنيت وهو القائم على التواصل عرب االتصال الشخصي بني األفراد، واآلخر يطلق عليه اجملتمع االفرتاضي 
 .(7)أو جمتمع االنرتنيت وهو اجملتمع القائم على التواصل بني األفراد عن بعد عرب االنرتنيت

                                                           
 22، ص مرجع سابقناي  علي عبيد،  )4(

مركز : ريوت)ب الزرن، تساؤالت عن اإلعالم اجلديد واالنرتنيت، العرب وثورة املعلومات، سلسة كتب املستقبل العريب، مجال )5(
 .001،ص (0،2112دراسات الوحدة العربية، ط

  http:// www.ergo-eg.com/ppt/2vra : afficher le: 05/ 06/ 2010  :(6) الواقع االفتراضي 

 .01علياء سامي عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص )7(

http://www.ergo-eg.com/ppt/2vra
http://www.ergo-eg.com/ppt/2vra
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اليت تعىن الشيء املمكن بالقوة يف مقابل الفعل أي  "virtus"فاالفرتاضية مشتقة من الكلمة الالتينية   
اإلمكانيات اليت حيمل التوفر عليها يف شكل افرتاضي ويقصد أيضا به الشيء الغري امللموس أو القدرات اليت متتلكها 

واالنرتنيت بوابة العامل االفرتاضي اليت تفتح للشباب حياة جديدة غالبا . (8)احتماليا واليت بإمكاهنا أن تتحقق يف الواقع
ما تؤدي به إىل االستغراق يف هذا العامل، فبعد التعود عليه يصعب على املستخدم أن يفرق بني واقعه املعاش  وما يعيشه 

ومن نتائج  ،(9)د حلول ومهيةمن خالل شبكة االنرتنيت، كما قد يستعمل االنرتنيت للتهرب من واقعه احلقيقي وإجيا
العامل االفرتاضي الذي أدخلته االنرتنيت على الشباب هو االستغراب يف كل ما هو ومهي فيعيش يف حالة من التناقض 
ما بني احلقيقة واالفرتاضية. وهذا التداخل الذي يقدمه له العامل االفرتاضي على أنه عامل حقيقي يقيم بذلك عالقات 

س وجود واقعي ويقوم الفرد املستخدم لالنرتنيت ببناء عامل خاص به، بعيدا عن واقعه املعاش ويكّون اعتبارية على أسا
عالقات اجتماعية افرتاضية مع أصدقاء وأفراد من خمتل  أحناء العامل واليت تسمح له بالتفاعلية وإجياد فرصة التعبري بكل 

د كل ما امل من صنعه جيختلق للمستخدم بكل ما لديه عواالفرتاضية  ،ن آرائه وأفكاره دون عقدة أو خوفحرية ع
 .يطمح إليه

 Virtual community " أول من استعمل مصطلح "اجملتمع االفرتاضي H.rheingold ويعترب الباحث "
" ويص  اجملتمعات االفرتاضية بأهنا العناصر االجتماعية اليت تربز يف شبكة االنرتنيت عندما يواصل عدد كاف من 
األشخاص النقاشات العامة خالل فرتة زمنية معينة بشعور إنساين لتشكيل شبكات من العالقات اإلنسانية يف الفضاء 

 . (10)االلكرتوين

وتشري أيضا اجملتمعات االفرتاضية إىل جمموعة معينة من مستخدمي االنرتنيت وحني يصبح األفراد على اخلط 
كة اجتماعية، وهي كذلك جتمعات اجتماعية تنشأ من الشب-التكنو يشاركون يف تفاعل اجتماعي رقمي له خصائصه

حني يستمر أناس بعدد كاف يف مناقشامهم علنيا لوقت كاف من الزمن مبشاعر إنسانية كافية لتشكيل شبكات من 
 .(11)العالقات الشخصية

                                                           
 (8)Philippe breton, Serge proulx, L’explosion de la communication, op.cit. , p 296 

، 1عدد، الواالجتماعيةجملة دراسات يف العلوم اإلنسانية )الطاقة الذهنية يف االنرتنيت لدى املتمدرسني،  قاسي علي، هدر )9(
 .002ص  ،(2111اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر، منشورات كلية العلوم 

، 10العدد جملة اإلذاعات العربية،)نصر الدين لعياضي، الشباب اإلمارايت واالنرتنيت استخدام االنرتنيت والسلوك الثقايف،  )10(
 .10ص  (،، احتاد اذاعات الدول العربية، تونس2112

 ،اجتماعي، ليبيا-علي حممد رحومة، تنمية اجملتمعات االفرتاضية، عوامل جناح جديدة للتطوير الشبكي التكنو )11(
http://www.astf.net/sro/sro4/.../Scientific%20areas%20of%20priorities/.../84P.pdf consulter le 

13/01/2011.   
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عي. وهي تشكل عامل الواقإن معظم املنظّرين يتفقون على أن االنرتنيت خلقت عاملا إلكرتونيا جديدا، يتجاوز ال
نوعا من املواطنية الكونية اجلديدة، من خالل التأثر والتأثري والتفاعل املستمر معها. هذه املواطنية الكونية اجلديدة، هي 

 .(12)والتوجيهات، من خالل مفاهيمها ولغتها ومصطلحامها ورموزها بصدد تنميط األذواق

أن انغماس الفرد يف جمتمع االنرتنيت  Alexander & Lokard  "(0001،)"ويرى بعض الباحثني أمثال
جيعله أكثر بعدا عن اآلخرين يف اجملتمع الواقعي وجيعله حمصورا مكانيا يف مكان تواجد االنرتنيت وخيلق له نوع من 

اصل بني األفراد و الفردية والتوحد مع جمتمع االنرتنيت مما جيعل األفراد أكثر تركيزا مع ذامهم عرب االنرتنيت، ويصبح الت
مرتبطا بالشخصية والذات أكثر من التواجد باجلسد. وهناك من يرى أن اجملتمع الواقعي واجملتمع االفرتاضي جمتمعان 
مكمالن مع بعضهما البعض وهناك تفاعل واعتمادية بينهما، فالفرد ميكن أن يتعرف على أشخاص جدد عرب االنرتنيت 

تمع اخلارجي الواقعي ويساعد جمتمع االنرتنيت يف تقوية العالقات بني األفراد يف اجملمث يطور هذه العالقات يف العامل 
 الواقعي فظهور االنرتنيت كوسيط اتصايل أصبح هناك ثالث أماكن رئيسية للقاء يف حياة كل فرد وهي:

 املكان الذي نعيش فيه "املنزل" . -
 مثل مكان الدراسة، العمل...املكان الذي نلتقي فيه مع اآلخرين أي الفضاء اخلارجي  -
 . (13)االنرتنيت املادية خالل االلتقاء عرب شبكة املكان الذي يلتقي فيه األفراد دون حاجة للحركة -

وعليه أقام العديد من الباحثني العالقة بني اجملتمع الواقعي واجملتمع االفرتاضي وأشاروا إىل أن هناك مصطلحان 
 ا املكان والفضاء، ففي اجملتمع الواقعي األرض املادية هي مكان اللقاء أي االلتقاءيوضحان طبيعة كل من اجملتمعني ومه

وجه لوجه، بينما يف اجملتمع االفرتاضي االلتقاء يتم عرب الفضاء االلكرتوين بأفكار وآراء كل شخص، ويطلق الباحثون 
نطباعات الباردة أين ع االلكرتوين مبجتمع االعلى اجملتمع الواقعي مبجتمع االنطباعات الدافئة بينما يطلقون على اجملتم

ال جند فيها احلركات واإلمياءات، فاجملتمعات االفرتاضية ختتفي مبجرد إغالقنا جلهاز الكمبيوتر، عكس اجملتمعات الواقعية 
ختيار وحتديد اتظل قائمة ومستمرة، إال أن هناك ميزة يف اجملتمع االفرتاضي ال تتوافر يف اجملتمع الواقعي تكمن يف حرية 

وقت التواصل مع اآلخرين، فبمجرد ضغط الفرد املستخدم لالنرتنيت على مفتاح الكمبيوتر جيد نفسه مع أفراد آخرين 
ومن مزايا اجملتمع االفرتاضي،أن حدوده مفتوحة إذ يستطيع الفرد أن ينتقل بينها وبدون تكلفة ، يتصل بشخص ما يف 

وبدون أي تكلفة مقارنة باستخدام التلفون أو االنتقال املادي من  الوقت نفسه بلد ما مث يتصل بآخر يف بلد آخر يف
 مكان آلخر، ويكون الّرد يف الوقت املناسب للفرد.

                                                           
 .000، ص(2110شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، )مصطفي، علم النفس والرؤى يف الرتبية والتنمية،  حجازي )12(
 .00، صمرجع سابقعلياء سامي عبد الفتاح،  )13(
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مكونات اجملتمع  ومن عيوب اجملتمع االفرتاضي فقد مجع العديد من الباحثني على أن جمتمع االنرتنيت يفتقر إىل 
 املتعارف عليها ومنها ما يلي:

حيث تتناقض هذه الصفة مع االتصال بأفراد نعرفهم من قبل، أو إخفاء اهلوية أثناء  "familiarity"فةاألل -
 التواصل.
القوانني والعادات: حيث ال يلتزم الفرد يف جمتمع االنرتنيت بقوانني أو معايري اجلماعات اليت ينتمي إليها يف  -

إىل أن التواصل يف اجملتمع االفرتاضي ميكن أن خيلق اإلحساس املضلل   "Millerاجملتمع الواقعي ، ويشري الباحث "
لدى الفرد بأنه ينتمي إىل جمتمع ولديه جمتمع بديل ميكن أن يغنيه وينعشه عن اجملتمع الواقعي، كما أن يف اجملتمع 

اجملتمع الواقعي  تماعية. ويفاالفرتاضي ال نرى فيه أفراد أسرتنا أو أصدقائنا. وجها لوجه والذي يؤدي إىل العزلة االج
عندما تنهار العالقات بني األفراد يشعر الفرد باإلحباط والوحدة ويسعي جاهدا إلصالح العالقات، عكس اجملتمعات 
االفرتاضية فالفرد ال يعاين من االكتئاب، بل يسعي إلقامة عالقات جديدة أخرى واليت ال تتسم بالدوام واالستمرارية  

جلدية والصراحة، وإخفاء اهلوية والشخصية احلقيقية وتزيي  العالقات اليت نادرا ما تكون صادقة كما تتقلص فيها ا
 وتصبح حقيقية يف اجملتمع الواقعي.

 وهناك تصني  للشخصيات للتواصل عرب االنرتنيت واليت أعدها الباحثني فيما يلي:
وجها  جتماعي من خالل احلوار عرب االتصالالشخصية املادية واليت ال تنفصل عن اجلسد أثناء التفاعل اال  -
 لوجه

الشخصية اليت تستخدم االنرتنيت للتواصل مع اآلخرين ويقوم املستخدم بتقدمي املالمح املادية واجلسدية   -
 للطرف اآلخر من خالل صورة أو كامريا...

الشخصيات املتعددة، واليت تظهر عرب االنرتنيت فقط، وال تعرب عن الذات احلقيقية للفرد، وتعترب شخصيات  -
 .(14)مضللة غري صادقة وتزول مع مرور الوقت

نيت الشخصية احلقيقية للفرد عرب االنرتنيت وهي الشخصية الفعلية للفرد واليت يتفاعل هبا مع اآلخرين عرب االنرت  -
  .ق مع شخصيته احلقيقيةواليت تتطاب
أن جمتمع االنرتنيت االفرتاضي جيعل الفرد يظهر على حقيقته بشخصيته احلقيقية  "Turkleويرى الباحث " 

دون أقنعة ، وقد أثبتت نتائج دراسة جتريبية أجريت حول تأثري اجملتمع االفرتاضي والواقعي يف إظهار الشخصية احلقيقية 

                                                           
 .02، 00، ص السابق املرجع )14(
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، بينما لفرد تظهر أكثر يف اجملتمع االفرتاضي عندما يتحدث ويتفاعل مع أفراد ال يعرفهمللفرد أن الشخصية احلقيقية ل
 .(15)مييل الفرد إيل التكل  والتصنع عند التحدث مع غرباء يف اجملتمع الواقعي

 ويرى أنصار اجملتمع االفرتاضي أن جمتمع االنرتنيت يقوم على ثقافة مشرتكة:
اعر بلغة االنرتنيت تقوم باستخدام عبارات ومجل خمتصرة للتعبري عن املشاستخدام لغة مكتوبة ميكن وصفها  -

 اإلنسانية.

   حتقيق مكانة الفرد يف اجملتمع االفرتاضي من خالل ما يكتبه ويعرضه لآلخرين، وليس من خالل من هو.   -

 يتسم جمتمع االنرتنيت بأعلى درجات الدميقراطية فالكل يتمتع بنفس احلقوق تقريبا. -

ل التفاعل بني األعضاء األساس الذي يقوم عليه جمتمع االنرتنيت، ومسة التفاعلية هو شرط ضروري يف ميث -
 .    (16)االنرتنيت

ويضي  الدكتور "الصادق رابح" أن االنرتنايت أو مستخدم االنرتنيت عندما يبحر يف الفضاء االلكرتوين حبثا  
ت اما عن عامله املادي كما يبدو للبعض فإذا كانت شاشة االنرتنيعن املعلومات من مصادر متنوعة فإنه ليس مفصوال مت

باعتبارها وسيطا تقنيا حتيل يف أذهاننا على إمكانية التفاعل عرب االنرتنيت وإسقاط إمكانية التفاعل الوجاهي يف الواقع، 
 .(17)وقيمة ى أهنا مهمةفإهنا أيضا تتيح إمكانية استثمار مساحة محيمية تكون أداة يف توصيل املعلومات اليت نر 

نستخلص بأن اجملتمع االفرتاضي أو اجملتمع االلكرتوين تطور بشكل كبري يف الفرتات األخرية من هذا القرن خاصة 
مع ظهور العديد من الشبكات االجتماعية اليت يتم فيها التواصل بني األفراد واجلماعات االلكرتونية املختلفة واالنضمام 

كر منها الفيس بوك الذي حقق جناحا سريعا يف وقت قصري، واكتسب شعبية كبرية خاصة يف إىل هذه الشبكات ونذ 
أوساط الشباب واملراهقني وحىت الشركات ويقوم هذا املوقع بإنشاء مجاعة واالنضمام إليها ملن أراد ذلك من أجل تبادل 

 املعلومات واملعارف. 
خرية الفيديو منوا ملحوظا يف عدد متصفحيه يف اآلونة األكما شهد أيضا موقع اليوتيوب الشهري لتبادل أفالم 

وزادت شهرته على مستوى العامل حيث حتصل على املركز الثالث يف ترتيب املواقع األكثر زيارة على مستوى مواقع 
 راالنرتنيت، حيث يستطيع املستخدم تصفح املوقع واستعراض ملفات الفيديو عرب هاتفه النقال أو يقوم استعراض صو 
الفيديو املتوفرة لديه يف موقع اليوتيوب شرط أن ينظم إىل هذا املوقع، وجلذب انتباه الشباب واملراهقني الذين ميضون 

                                                           
 .04، ص السابق املرجع )15(
، (2111عامل الكتب للنشر والتوزيع، )مصر:إبراهيم محادة، دراسات يف اإلعالم وتكنولوجيات االتصال والرأي العام،  بسيوين )16(
 .021ص

لعدد حبوث ودراسات، جملة شؤون اجتماعية، ا)الصادق رابح، التكنولوجيات االتصالية احلديثة وإشكالية الروابط االجتماعية،  )17(
 .00، ص(2111، 00
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ساعات على هذا املوقع أخذ املرشحون يغوصون يف الفضاء االفرتاضي وينفقون أمواال باهظة لريد امسهم على حمرك 
وقد حقق هذا املوقع جناحا كبريا خاصة بعد دخوله معركة  ،(18)أو الفيس بوك Google البحث على االنرتنيت

لإلجابة على أسئلة تلقائية  CNNاالنتخابات األمريكية، حيث ظهر مرشحو الواليات املتحدة على شاشة حمطة  
لناخبني مت تسجيلها عرب اليوتيوب كما قامت إحدى أكرب اجلامعات األمريكية بكاليفورنيا "جامعة بريكلي" بنشر 

كما حرصت كذلك القنوات التلفزيونية أن   " YouTube"اضرات جامعية كاملة على صفحة خاصة يف اليوتيوب حم
 .(19)يوجد هلا وجود على هذا املوقع وهذا ما يفسر جناح املوقع وشهرته عامليا

توافد على يوأخريا فإن اجملتمعات االفرتاضية ختتفي مبجرد إغالقنا جلهاز الكمبيوتر رغم ذلك فاجلمهور الذي  
االنرتنيت يتزايد بشكل كبري، وتوسع هذا املفهوم السيما أنه سيأخذ أبعادا أخرى يف املستقبل خاصة وأن مشرتكي 
ناء االنرتنيت يف املنازل يتزايد يوما بعد يوم، فشبكة االنرتنيت اليوم تعرف تغريات كبرية جتعل الفرد ال يستطيع االستغ

 كبرية ويبقى الشباب املراهق األكثر تأثريا هبذه التقنية.        عنها بل ويظل الطلب عليها بصفة

 المجتمع الشبكي ومفهوم الهوية االفتراضية وعالقته ببناء العالقات االجتماعية ثالثا:
 االنترنيت رعب

 المجتمع الشبكي:  -2
القات اجتماعية وعلقد أفرزت تكنولوجيات االتصال احلديثة واملعلومات عدة معاين وإنشاء جمتمعات افرتاضية 

الكرتونية سامهت يف خلق ما يسمى باجملتمع الشبكي واجملتمع الرقمي وجمتمع اإلعالم واملعلومات والدميقراطية الشبكية، 
وجعلت مستخدمي االنرتنيت يتصفحون مواقع عديدة وكذا إنشاء مواقع خاصة هبم ومدونات الكرتونية لنشر ما خيلج 

 واإلدالء على آرائهم وبدون أية ضغوطات.يف ذامهم والتعبري بكل حرية 
وظهرت اجملتمعات االفرتاضية على اخلط يف بدايامها بفعل احتياجات التعليم واستخدام تكنولوجيا احلاسوب 
واالتصاالت الرقمية منذ تقريبا منتص  مثانينات القرن املاضي، مث انبثقت بعد ذلك ما عرف باجملتمعات الشبكية 

" Network Communities "  مع أوائل التسعينات، حيث تطورت يف شكل مجاعات معروفة من مستخدمي
تكنولوجيا االنرتنيت تشرتك يف اخلصائص واالحتياجات واملهارات، وانتشرت هذه اجملتمعات الشبكية الرقمية بشكل  

جمتمعات  ككبري مع انتشار تكنولوجيا الواب، الدردشة االلكرتونية والشبكات االجتماعية للتواصل، وخلقت بذل
افرتاضية على اخلط واليت تشري إىل جمموعة معينة من مستخدمي االنرتنيت، وحني يصبح جمموعة من األفراد على اخلط 

                                                           
 . 210، ص ابقسيد حممد، مرجع سحممد  )18(
 .10، ص(010،2111جملة الفن اإلذاعي، العدد :مصر)إميان خليل، يوتيوب عندما يعجز احلرف عن التعبري،  )19(
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رتك يف اجتماعية، كما يشري هذا املفهوم أيضا إىل مجاعات تش-يشاركون يف تفاعل اجتماعي رقمي له خصائصه التكنو
 .(20)يف توجهات فكرية معينة أو اهتمامات علمية أو اقتصادية أو إعالمية خصائص اجتماعية أو تنظيمية أو ثقافية أو

يف   " Jan van Dick على يد اهلولندي " " Network society "ظهر إذن مصطلح جمتمع الشبكة  
استخدم "جيمس مارتن" مصطلحا مقاربا جملتمع الشبكة وهو  0011ويف عام ، 0000كتابه جمتمع الشبكة عام 

السلكي متضمنا اجملتمعات املتصلة عرب شبكات اتصال كربى، ويعرف "فان ديك" جمتمع الشبكة بأنه جمتمع اجملتمع 
مكون من الشبكات اإلعالمية واالجتماعية اليت تشكل هيئته األساسية وبنيته الرئيسية على كافة املستويات الشخصية 

هي  ملنظمات واجملتمعات املنظمة بشكل فيزيائي يعىنواجملتمعية، ويقارن هذا النمط مبجتمع شامل من اجملموعات وا
  .(21)اجملتمعات الواقعية وحسب "مانويل كاستيلز فإن الشبكات تشكل التحوالت اجملتمعية اجلديدة يف جمتمعاتنا

ق إن الشبكات متثل املورفولوجيا االجتماعية اجلديدة جملتمعاتنا وإن نشر املنط"هبذا اخلصوص: كاستيلز"يقول "و 
تنظيم االجتماعي صحيح أن ال"ويستطرد: ، "بكي حيدد إىل حد بعيد مسلسالت اإلنتاج والتجربة والسلطة والثقافةالش

الشبكي كان موجودا يف عهود وأماكن سابقة، لكن اجلديد اليوم أن الرباديغم اجلديد لتكنولوجيا املعلومات وفر القاعدة 
ة وتنظيمية وبالتايل، فنحن هنا بإزاء جمتمع جديد بشروط تكنولوجي"، برمتهااملادية لتوسعه ليطاول البنية االجتماعية 

 .(22)واقتصادية جديدة
ومن املرادفات اليت جندها جملتمع الشبكي ما يعرف باجملتمع الرقمي أو جمتمع املعرفة ويف دراسة قام هبا الباحث 

ات " حيث وق  على العديد من اجلوانب بعنوان " جمتمع الشبكات وعصر املعلوم 0000سنة "  كاستلزمانويل  "
اهلامة هلذا املفهوم، ويرى أن السمة الرقمية جملتمع املعرفة تثري قضايا عديدة فهي تعد اخلاصية األكثر إثارة يف ثورة 
املعلومات، وأشار الباحث يف أطروحته إىل قوة اهلوية أمام جمتمع الشبكات ليوضح أن عصر املعلومات حمكوم وموجه 

 مركزيني قطب الشبكة وقطب الذات الفاعلة يعىن أن مفهوم الشبكة حييل إىل شبكات متعددة تتحكم يف بقطبني
مصادر القوة والثورة املعلوماتية املسلحة بالتكنولوجيا الرقمية، فالشبكة حسب الباحث هي "البنية االجتماعية اجلديدة 

 إطار تدفق نتاج والقوة، وتقوم ببناء ثقافات افرتاضية يفلعصر املعلومات، عصر اجملتمع الشبكي املكون من شبكات اإل
 .املعلومات متجاوزة بذلك مفهومي الزمان واملكان

                                                           
 .0، ص سابقعلي حممد رحومة، مرجع  )20(
  http://www.maghress.com/alitihad/98733اجملتمع الشبكي العالمة األبرز يف جمتمع املعرفة، ظهر على املوقع: )21(

afficher le 20/11/2010. 
 http://www.annabaa.org/nbahome/nba84/020.htm .حيىي اليحياوي، اجملتمع املعلومايت، ظهر على املوقع: )22(

afficher le 29/11/2010. 

http://www.annabaa.org/nbahome/nba84/020.htm
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وتتمثل أمهية مفهوم اجملتمع الشبكي يف حمورين، حمور اجتماعي وحمور معلومايت حيث يصبح منوذج العامل اجلديد 
شبكة، ي يتيحه إىل نطاق واسع من مستخدمي العامل هلذه الهو النموذج املعلومايت املوجود يف شبكات االنرتنيت والذ

ومفهوم الشبكة هنا هو أن تكون التكنولوجيا وتقنية املعلومات وراء التنظيم االجتماعي، وقد أصبحت االنرتنيت أداة 
ضافة إىل إ وسائطية يف اإلعالم الدويل قادرة على عوملة العامل، وتتميز أفعال االنرتنيت أهنا أضخم سجل للمعلومات

أهنا تتيح إمكانية التفاعل والتواصل يف نفس مكان وزمان تواجد املتصلني فيما بينهم، فمجتمع الشبكات عبارة عن 
 .(23)آنية تسمح ملستخدميها احلضور يف أمكنة عديدة يف اآلن نفسه

ة واملرقمنة الشبكوميكن أن نستخلص إىل أن جمتمع الشبكة هو جمموعة من املعلومات واملعارف املتوفرة على 
داخل االنرتنيت واملتمثلة يف عدة جماالت خمتلفة علمية، اقتصادية، ثقافية، سياسية...اخل ويتوافد عليها العديد من 

 مستخدمي االنرتنيت يف أحناء العامل.  
 الهوية االفتراضية وبناء العالقات االجتماعية عبر االنترنيت رابعا:

االستغناء  مع انتشار االنرتنيت وتوسعها يف العامل ، حبيسا هلذه التقنية وال يستطع،املستخدم للشبكة  أصبح الفرد
اره عنها ملا توفر له من مزايا عديدة وتتيح له فرص اإلحبار يف مواقع خمتلفة يف االنرتنيت والتعبري بكل حرية عن آرائه وأفك

غرافية فيما بينهم متجاوزين بذلك احلواجز اجلبدون عقدة أو خوف، وقد مسحت ملستخدميها حول العامل بأن يتصلوا 
وقيود الزمان واملكان وخلقت فرص التفاعل اآلين بني الناس واالتصال املتبادل بينهم. كما ال ميكن أن نغفل أن االنرتنيت 
 سامهت بشكل كبري يف توفر جانب الدميقراطية والتعبري بكل حرية، وما حيدث حاليا عرب شبكة االنرتنيت كوسيلة

 . (24)اتصال هو ظهور أشكال جديدة من الدميقراطية الشعبية اليت تعمل مبعزل عن احلكومات ودون خوف
ومع بروز اجملتمعات االفرتاضية على اخلط وبناء عالقات اجتماعية افرتاضية بني املستخدمني ظهر ما يسمى 

ية وذلك بتدوين امسه بتسجيل هويته االفرتاضباهلوية االفرتاضية، فبمجرد دخول الفرد إىل موقع شبكة االنرتنيت يقوم 
تفسريا حول اهلوية  " Solange ghernaouti-Hélie "وإدخال كلمة السر إىل غري ذلك وعليه قدمت الباحثة

االفرتاضية وهي تتساءل عن هوية الفرد يف االنرتنيت هل هي مطابقة للهوية احلقيقية املوجودة على أرض الواقع أم أهنا 
مستعارة بعدة أمساء وشخصيات خمتلفة وكي  ميكن الوثوق هبؤالء األشخاص،  وأن االنرتنيت قادرة على جعل هوية 

 .(25)بعض التمثالت عن الواقع افرتاضية ونفس الشيء بالنسبة للهوية

                                                           
 املرجع السابق. )23(

 .02.ص(2114، 010جملة الفن اإلذاعي، العدد :مصر)عصام نصر، االنرتنيت وسيلة اتصال مجاهريية،  )24(
 (25)Solange ghernaouti-Hélie, identité virtuelle et identifie cat, texte en ligne  
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فهوية الشخص إذن هي جمموعة من املعلومات واملفردات اليت تدل على كينونة وحقيقة الشخص، طبيعته، 
، أفكاره وميوله أما اهلوية االلكرتونية تتشكل من مجيع العوامل واملفردات اليت تعرب عن وجود شخص ما يف فضاء انتماءه

االنرتنيت مثل تسجيله يف الربيد االلكرتوين، املدونة الشخصية، الفيس بوك، اليوتيوب اخل  من مواقع التواصل 
ل غري تزامنية، وهذه اهلوية مكنت كل منا من تكوين واقعه االجتماعي، كأدوات االتصال التزامنية، وأدوات االتصا

االفرتاضي اخلاص به على شبكة االنرتنيت والذي جيول فيه مبنتهى احلرية فيقوم بنشاطات ومناقشة أفكار معينة وبعث 
. ملوإرسال رسائل معينة وكتابة مدونات، بعث لقطات الفيديو وتكوين صداقات خمتلفة مع أشخاص خمتلفة من العا

واهلوية االفرتاضية تتكون من اسم املستخدم وكلمة السر ويكون له موقع خاص به، كما ميكن إضافة معلومات شخصية 
أخرى كالسن، اجلنس، املستوى املهين وحىت طريقة االمضاء كالفيس بوك مثال أو املدونات اإلعالمية، ويف بعض 

 .(26)أحيان كثرية مستعارة األحيان ميكن أن تكون هذه اهلوية مطابقة للواقع ويف
فاهلوية االفرتاضية ميكن أن تذهب إىل حد تكوين شخصية مزدوجة ومغايرة كاليت هي موجودة يف الواقع فاألنا 
الشخصية ميكن أن تتغري يف االنرتنيت وأن يصنع الفرد من هويته االفرتاضية شخصية كمالية، ومهية خيالية وكما ميكن 

الشخصية وهذا حسب طبيعة نفسية كل شخص، وبالتايل فاألنا االفرتاضي ال ميكن أن أن تنقص وتنزل قيمة األنا 
هويته  يكون أبدا األنا احلقيقي، ففي الواقع االفرتاضي يستطيع الفرد أن يدير ويسري هويتني خمتلفتني هويته االفرتاضية أو

 .(27)وتغيريها كما يشاء احلقيقية، وتكمن ميزة اهلوية االفرتاضية يف أن الشخص قادر على حتويلها
ويعمل األفراد يف االنرتنيت على تغيري هويامهم ويقومون بلعب أدوار خمتلفة وتقمص شخصيات عديدة، وبالتايل 
فإن هناك فرق بني الصورة اليت يقدمها األفراد عن شخصيتهم وأنفسهم وبني اهلوية احلقيقية يف الواقع، فهم يستخدمون 

ى ومن شخص آلخر وتعترب االنرتنيت بصفة عامة الفضاء الذي يوفر إمكانية تقمص هويات تتغري من وضعية ألخر 
وما حيدث حاليا يف االنرتنيت هو قرصنة ، (28)شخصيات وتبين هويات متعددة كما يتيح أيضا التالعب هبويات اآلخرين

احلاالت  يقوم يف بعض وسرقة هويات اآلخرين والتالعب مبواقعهم اخلاصة، كسرقة مثال هوية  مدونة شخص ما، كما
، بانتحال شخصية غريه ويستخدم هويته االلكرتونية ويتعامل بامسه على االنرتنيت أو الكتابة على مدونته والتعليق بامسه
وقد يسبب له مشاكل بينه وبني أصدقائه ويقوم بأفعال تسيء لصاحب اهلوية االلكرتونية األصلية، وهناك حالة أخرى 

كأن يقوم شخص ما باستخدام اسم مستخدم مشابه لالسم احلقيقي مثال على نفس موقعه   من القرصنة واالنتحال

                                                           
 http://www.heshamwords.blogspot.com/2008/10/blog-اهلوية االلكرتونية، متوفر على املوقع: )26(

: 13/01/2011. post_22.html afficher le 

 :Ludovic Gavignet, identité virtuelle versus identité sociale, texte en ligne)27(  

جامعة )بعزيز، منتديات احملادثة والدردشة االلكرتونية، دراسة يف دوافع االستخدام واالنعكاسات على الفرد واجملتمع،  براهيم )28(
 .10، صاجستريم رسالة (،2111، قسم االعالم، 0اجلزائر
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وميارس نشاطات يف نفس األماكن واملساحات اليت يتجول فيها صاحب اهلوية األصلية على املوقع.وعليه جند العديد 
 االنرتنيت. واهلوية طر عربلديهم هويات وشخصيات خمتلفة يف االنرتنيت وذلك خوفا من أن ال يكتش  أو يتعرض للخ

االفرتاضية تعرب عن هوية الفرد على أرض الواقع، فالشخص هو الذي يقوم بصنع هويته االلكرتونية ويستطيع إذا ضاعت 
 .(29)منه أن يصنع غريها وهكذا

ه يف تويف األخري ميكن أن نضي  إىل هذا كله أن اهلوية االفرتاضية تلعب دورا هاما يف صياغة شخصية الفرد وذا
مل االنرتنيت، فتعدد اهلويات عرب االنرتنيت تعرب عن شخصها، والتالعب باهلويات هو الطريق الذي يعرب فيه الفرد يف العا
االلكرتوين بكل حرية والشعور بالثقة واألمان عكس ما هو موجود يف الواقع، فاهلوية االفرتاضية تنتهي مبجرد إغالقنا 

 قيقية اليت ال تتالشي إال مع موت صاحبها.  جلهاز االنرتنيت عكس اهلوية احل
 بناء العالقات االجتماعية عبر االنترنيتخامسا:

لقد أحدث ظهور االنرتنيت حتوالت جوهرية يف طبيعة االتصال اإلنساين اجلماهريي للدرجة اليت أصبحت معها 
تطلبات هذه مراجعة شاملة لتفي مب حبوث االتصال اجلماهريي عامة وحبوث التأثريات االجتماعية خاصة يف حاجة إىل

التحوالت، حيث يرى معظم الباحثني أن العالقات االجتماعية بني األفراد أخذت شكال آخر عما كانت عليه من 
قبل بظهور تكنولوجيات جديدة أخرى كاالنرتنيت، اهلات  النقال... واليت غريت يف تشكيل ثقافة اجملتمع والشباب، 

ن يط اتصايل هي مسة التفاعلية واليت ساعدت على حتقيق التزامنية واحلالية يف رجع الصدى مومن مسات االنرتنيت كوس
خالل بعض أدوامها االتصالية كغرف الدردشة أو من خالل احملادثات اجلماعية إىل جانب أهنا غريت من مفهومي الزمان 

بدون  لتواصل مع أي شخص يف أي مكانواملكان اللذين يعتربان أساسا للعالقات االجتماعية، فهي وسيلة تتيح ا
التواجد الفيزيائي واليت أصبحت يف بعض األحيان بديلة االتصال الشخصي بني الناس، وهذه املفاهيم اجلديدة اليت 

 أتت هبا االنرتنيت جعلتنا أن توق  يف فهم وتفسري العالقات االجتماعية اليت يبنيها األفراد عرب االنرتنيت.
 جتماعية بأهنا الروابط واآلثار املتبادلة بني األفراد يف اجملتمع، واليت تنشأ نتيجة اجتماعهمتُعرف العالقات اال

وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض . وتعترب العالقات االجتماعية اليت تتبلور بني األفراد يف جمتمع ما بناء 
كن مع بية أو سلبية من أهم ضرورات احلياة. ولعلى تفاعلهم مع بعضهم البعض بغض النظر عن كوهنا عالقات إجيا

ظهور االنرتنيت ظهر ما يسمي باجملتمعات االلكرتونية االفرتاضية وسعى املستخدمون لوسيلة االنرتنيت إىل بناء عالقات 
لوجه  ااجتماعية افرتاضية غريت من املفهوم التقليدي للعالقات االجتماعية املبنية على التماسك والتفاعل احلقيقي وجه

خاصة مع ظهور الشبكات االجتماعية للتواصل، ومما الشك فيه أن العالقات االجتماعية قد تأثرت بطريقة ما 
 بالتطورات اهلائلة املتتالية اليت حدثت يف اجملتمعات يف ظل العوملة ، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وتقنية

                                                           
 سابق.اهلوية االلكرتونية، مرجع  )29(
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إطاره  كون جذرية يف اجملالني املادي واملعنوي الذي تتخذه وتتشكل يفاإلنرتنت؛ وهو ما يهيئ الفرصة لتغريات قد ت
وقد أصبحت  ،(30)خمتل  مناذج العالقات االجتماعية املشار إليها أو غريها من مناذج أخري قائمة مل يتم تناوهلا
بوك واليوتيوب  سالشبكات االجتماعية على اإلنرتنت ظاهرة عاملية واسعة االنتشار بصورة ال تصدق فاملواقع كالفي

 والتويرت عرفت إقباال كبريا لزوارها يف أحناء العامل.
إن ربط اجملتمعات واملنظمات عرب العديد من شبكات املعلومات حول هذه الشبكات االلكرتونية  إىل شبكات 

ترب االنرتنيت عاجتماعية كونية فضائية، وفرت ألفراد اجملتمعات إمكانية أن يرو أو يسمعوا بعضهم البعض عن بعد، وت
أداة ربط بني األفراد واجملتمعات بغض النظر عن اختالف الثقافات واللغات واملكان والزمان، ولقد أدى ذلك إىل ظهور 
جمتمعات جديدة  بني األفراد وخلق مسة التفاعلية والتزامنية  وبناء عالقات اجتماعية الكرتونية كما استطاعت أن تقدم 

فاعلني ة وتربط بني أفراد معزولني عن بعضهم جغرافيا دون أن يكون هناك احلضور الفيزيائي للمتحياة افرتاضية ثرية وشيق
 .(31)عرب االنرتنيت

ختذت دورا هاما يف اوأتاحت االنرتنيت فرصة التواصل وتبادل األفكار واملعلومات بني الناس والتعبري بكل حرية و 
الدور هو إبقاء الشبان أعضاء الشبكة االجتماعية على اتصال احلياة االجتماعية ملستخدمي شبكة اإلنرتنت وهذا 

ومشاركة مع كل معارفهم وأفراد األسرة واألصدقاء وزمالء املهنة والعمل فاملتواصلون الشباب هم أعضاء شبكة اإلنرتنت 
لة. وهم يرتاحون لالتصال انشأوا مع تكنولوجيا الربيد اإللكرتوين وسجالت التنظيم واملواعيد الرقمية واهلوات  اخللوية اجلو 

 .(32)باإلنرتنت من أي مكان سواء عن طريق اهلوات  اخللوية احملمولة أو اآلي بود
ورغم أمهية العالقات االجتماعية عرب االنرتنيت إىل أن البعض أصبح ال يفرق بني العالقات االجتماعية احلقيقية 
والعالقات االفرتاضية وأن االنغماس يف مواقع التواصل االجتماعي جتعل املستخدمني خيلطون بني واقعهم االجتماعي 

و يقولوهنا يف ون ويقولون أشياء عرب العامل االفرتاضي ال يفعلوهنا أحيث يفعلوالواقع االفرتاضي الذي تقدمه االنرتنيت 
  العامل الواقعي. 

وخنلص يف األخري إىل أن العالقات االجتماعية االفرتاضية أحدثت ضجة وتأثري كبري بني األشخاص إىل درجة  
قى يف األخري أن راء فيما بينهما، ويبأهنا حققت جناحا بني املتفاعلني عرب العامل وقربت املسافة وتبادل األفكار واآل

نقول أن االنرتنيت وسيلة عاملية قربت الشعوب ومسحت هلم بالتعرف على عادات وتقاليد كل بلد والتحاور مع خمتل  
                                                           

 دراسة يف الفرص الكامنة ظهر على املوقع:العالقات االجتماعية عرب االنرتنيت  إبراهيم إمساعيل عبده، )30(
: 14/06/ 2010. ?c=779. consulter le http://www.asbar.com/ar/contents.aspx 

 رحبي مصطفي عليان، خصائص جمتمع املعلومات، ظهر على املوقع: )31(
http://www.ju.edu.jo/publication/cul…e/studies2.htm afficher le 20/10/2010. 

 ، ظهر على املوقع:عرب االنرتنيتالتواصل االجتماعي )32(
/nbanews/72/686.htm http://www.annabaa.org 
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األشخاص بالصوت والصورة والنص، وجيب على كل مستخدم لالنرتنيت أن يعرف كي  يسري عالقاته االجتماعية 
 جتماعية وحتقيق التواصل االجتماعي.وحيافظ على مكانته اال

 
 خاتمة 

ضحى الفرد يف االونة االخرية حبيس تكنولوجيات االتصال احلديثة ملا هلا من تأثري على الشخص املستخدم أ
بالدرجة االويل واجملتمع ،حيث ساهم اجملتمع االفرتاضي يف خلق هوة وعزلة اجتماعية بني االفراد ، هذا العامل االفرتاضي 

  .فرض نفسه كقوة تكنولوجية ومجع ماليني االشخاص يف جمتمع افرتاضي يتسم بالتفاعلية والتزامنية الذي
كي  تؤثر شبكات التواصل االجتماعية لديهم وتنشئهم عوامل افرتاضية رمزية جتعل الفرد يف بعض   توقد الحظ

االحيان ال يفرق بني عامله احلقيقي والرمزي االفرتاضي، فقضاء ساعات عديدة امام شبكة االنرتنيت ينتج سواء قيم 
يتحكم بأي  الوسيلة، وإما جتعله يعرف كي  اجيابية أو سلبية، لدى املستخدم فإما مهويه وجتعله مدمن وحبيس هذه

، تنطوي أن العالقات االجتماعية عرب االنرتنت، وخنلص يف االخري اىل نتيجة وسيلة جديدة تكون متاحة بني أيديه
علي فرص كامنة ميكن اإلفادة منها واستثمارها بالطريقة املثلى ، ولكن يبقى تأثريها قوي على اجملتمعات احلقيقية ، 

 د املدمن على االنرتنيت جيعله يعيش بني عاملني خمتلفني والذي يساهم يف تشكيل وبناء حقائق اجتماعية لديه،فالفر 
 ولكن تبقى الروابط االجتماعية أشد تأثريا من تلك املوجودة يف العامل الرمزي االفرتاضي. 
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