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Abstract 

  The paper will focus on studying the status of identity and individual and collective 

cultural specificities within virtual communities (virtual communities: communities  

formed by individual and collective engagement in the Internet and its new 

applications, and use it as the face of social contemporary communities), in its 

general global perspective, as well as its local and national perspectives (our identity, 

and our Arab and Islamic cultural specificities). The study concluded that the 

unprecedented process of engagement in the technology communities and their tools 

brought up collective and social discussions about identities, their components, their 

sustainability and their persistence in resisting the processes of profiling or 

embalming. They oscillate between those who foreshadow major and radical 

transformations, Which greatly contributed to the deepening of the gap between the 

elements of identity, by the deconstructive nature of the contemporary modernist 

vision directed at the cosmic context, and by those who reduce the impact of 

technology and societies The virtual identities, and it believes that there is a great 

exaggeration considering the Internet a major factor in making contemporary 

identity. 

      

Keywords:The Internet, virtual communities, identity, cultural specificities, new 
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 ملخص 
 اخلصوصيات الثّقافية الفردية واجلماعية داخل اجملتمعات و على دراسة وضع ومكانة اهلويات البحث ركز
لعنكبوتية )األنرتنت( الفردي واجلماعي يف الّشبكة ا االخنراطاجملمتعات اليت تشكلت جراء  اليت يقصد هبا تلك االفرتاضية

وتطبيقاهتا اجلديدة، واستخدامها كوجه اجتماعي جملتمعاتنا املعاصرة، يف منظورها العاملي العام، وكذا منظورها احمللي 
ملية اإلخنراط غري عنتيجة هامة، مفادها، أن  ، وتوصل البحثوالقومي)هويتنا وخصوصياتنا الثّقافية العربية واإلسالمية(

املسبوق يف جمتمعات الّتقانة وأدواهتا طرح الّنقاشات اجلماعية واالجتماعية حول اهلويات وعناصرها ودميومتها واستمرارها 
لّتحالف اعملية  ظرين بني من ينذر بتحوالت كربى وجذرية عليهاتتأرجح  ومة عمليات الّتنميط أو الّتحنيط، وهييف مقا

 لتيافكيكية لّتالطبيعة ابفعل اهلوية، بين عناصر اهلوة في تعميق ساهم بشكل كبري  الذيقافة لّثواقنية لّتالعلم وابين 
وبني من يقلل من حدة التأثريات الّتكنولوجية ، ق الكونيةلسياة املوجهة لمعاصرالرؤية احلداثية اعليها تأسست 

صنع اهلوية  رية اعتبار األنرتنت أحد العوامل الرئيسية يفواجملتمعات اإلفرتاضية يف اهلويات، ويرى أن هناك مبالغة كب
 املعاصرة.

األنرتنت، اجملتمعات اإلفرتاضية، اهلوية، اخلصوصيات الثّقافية، أدوات ووسائط اإلعالم  كلمات مفتاحية:
 واالتصال اجلديدة.
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 مقدمة
ئط الّتكنولوجية بكل جتلياهتا ومعانيها، ونعتمد أكثر على وسامن شك يف أننا أصبحنا نعيش عصر الّثورة ما 

اإلعالم اجلديد ووسائله يف احلصول على املعلومة واخلرب وحىت القرار الّشخصي واجلماعي ملا يتعلق حبياتنا اليومية اخلاصة 
ل يوحي باالندماج اهتا بشكمنها والعامة، وأصبح وجودنا واستمرارنا الثّقايف واالجتماعي مرتبط هبذه الوسائط وحمتوي

وقد أّكدت نتائج كثري من البحوث والّدراسات والّتقارير حول اإلعالم اجلديد وجممل ، والّتماهي مع الوسيلة والوسيط
ا أصبحت الوسيلة االتصالية األكثر حضور  -وهي أحد أهم أدوات ووسائط اإلعالم اجلديد-تطبيقاته أن االنرتنت

اعتمادا يف شىّت اجملاالت االتصالية؛ انطالقا من حتقيق احلاجة إىل معرفة آخر األخبار والوقائع  واألوسع انتشارا، واألكثر
واألحدات، واالّطالع على املعلومات واملعارف واألفكار، وانتهاء بإشباع حاجات االتصال والّتواصل االجتماعي 

 والثقايف بني األفراد واجلماعات واجملتمعات.
 أمرا اختياريا يف اجململ، بل أصبح واقعا فرضته الّتطورات اليت شهدها ويشهدها العامل يف جمالومل يعد استخدامها 

 اخلربة إنو  الّتكنولوجيات والوسائط االتصالية، الربجميات، والتحوالت السياسية والثقافية يف كل اجملتمعات والثقافات،
 تضطر كانت اليت القدمية املعادلة غرّيت واإلعالم واالتصال التنظيم جمال يف اإلنرتنت وفرهتا اليت اجلديدة والتسهيالت

 من والسبعينيات الستينيات يف احلال كان كما السياسي، نضاهلا يف أخرى دول دعم على االعتماد إىل التغيري قوى
  .العشرين القرن

عملية التزاوج بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد نتج عنها ظهور ما يعرف بظاهرة التخطي املعلومايت  إن
ميش عوب يف جمموعات أفقية مما يؤدي إىل هتللحدود القومية، وهي ظاهرة حيل فيها بدرجات متفاوتة تنظيم الشّ 

ة اجلنسيات قتصادي والتجاري فإذا كانت الشركات متعددخطي املعلومايت مع التخطي االالثقافات القومية، ويتداخل التّ 
متثل خط االخرتاق األول للحدود السياسية واالقتصادية فإن وسائل اإلعالم املتزاوجة مع املعلومات متثل خط االخرتاق 

دود القومية حالثاين للحدود االجتماعية والثقافية، هذا وقد أدى تزاوج وتداخل التخطي التجاري والتخطي املعلومايت لل
إىل ظهور إشكاليات تتعلق بالذاتية الثقافية وكيفية احلفاظ عليها يف مواجهة اهليمنة الثقافية لدول الشمال، مما طرح 

 .(1)وازن والعدالة االتصالية واملعلوماتيةجمددا احلاجة إىل خلق نطاق إعالمي علمي حيقق التّ 
رة ياسي الغربيني انشغلوا بالبحث عن بدائل تضمن استمرار السيطيقول"هربرت شيللر":"إّن صناع القرار السّ 

جيا  على األوضاع الثقافية واالقتصادية الدولية، فاستقر رأيهم على التكنولو -وعلى وجه التحديد، األمريكية-الغربية
مية، وأكثر و كبديل، وتتضمن هذه الشبكات ببث كميات هائلة من األخبار واملعلومات عرب دوائر عابرة للحدود الق

                                                           
 .26ص م(،6002، 1)القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، ط، اإلعالم والعوملة البديلة ،عواطف عبد الرمحن )1(



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 858 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

من ذلك فإهنا سوف تصبح يف منأى عن الرقابة احمللية، ولذلك فإن هذا التوسع يف االستخدام العاملي للمعلومات 
ة يف األعوام قافات القوميبواسطة البث املباشر، وشبكات بنوك املعلومات سوف تكون له آثاره اخلطرية على الثّ 

 . (2)القادمة"
 املالمح األساسية اآلتية:وتعمقت املشكلة أكثر يف 

سيطرة عدد قليل من الّدول املتقدمة على صناعة اإلعالم واالتصال، وحتويل هذه الصناعة من صناعة   .1
من أخطر علومايت واملكثيفة اإلبداع إىل صناعة تقليدية كثيفة رأس املال، حيث أصبح احتكار اإلنتاج اإلعالمي 

 أنواع االحتكارات.
اخلريطة اإلعالمية الدولية متمثلة باالنفجار النوعي والكمي آلليات التحرير وجود تغريات كبرية يف  .6

تسلية وبروز جماميع بيانات لالتصاالت العاملية، وتوجيه الذوق العاملي حنو إنتاجات الرتفيه وال، والتوزيع لإلنتاجات
 واملعلومات.

األقمار الصناعية، فيما يتعلق ب التقدم اهلائل يف تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت خاصة .2
 وشبكات األلياف الضوئية، واندماج هذه العناصر يف توليفات اتصالية عدة أبرزها شبكة االنرتنيت.

وق واملنافسة للعمل وفقا لنظرية داروين"البقاء لألصلح" وهذا يعين أن الّدول واألمم والشعوب اجتاه السّ  .4
يف  ها االنقراض، بسبب الفجوة الكبرية بني الّدول املتقدمة والناميةاليت ال تقدر على املنافسة، سيكون مصري 

 جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
لتي افكيكية لّتالطبيعة ابفعل اهلوية، بين عناصر اهلوة لثقافة في تعميق والتقنية العلم والّتحالف بين قد ساهم او  

وزت تها تجااتأثيريبد أّن لتي وا ،(Mondialisation)ق الكونيةلسياة املوجهة لمعاصرالرؤية احلداثية اعليها تأسست 
لتي ت واملقدسات؛ والّثقافارة اتثاـسالى إية لتتجه دالقتصاالكالسيكية ، مبنظوراهتا ا(Globalisation) م العوملةمفهو

لكالسيكي ؤل الّتسااء حيادة إعاإفي تشرذم وتشتت دائم، ما ساهم ضعية وفي ة لمعاصرالعالمية ت المجتمعاجعلت ا
املعاصر بظهور لمجتمع ات اتغيرء وــبخاصة في ض، ولمؤسسة لهاالمرجعية العناصر ، وحبث الهويةي حول المركزوا

ا كنولوجيالتّ إلنسانية عبر ت العالقامنطق ومنطلقات الّتواصل واة ـصياغد عاافرتاضي"، أمجتمع شبكي جمتمع مواز"
فعل بواخلصوصات الثقافية لهوية ار استقراعلى ظ لحفاا عنلّرسمية دية واالّتقليألطر اعجز الرّقمية. لتكشف عن 

ية رلحضاودعم القيم اقافي لّثاث التراعلى عملية نقل ف تشرظلت لعقود لتي المحلية ت المؤسسادور اخي اتر
 لّتوجيه.والمتابعة ت اليا، فقد بدأت فعال تفقد آلهويةن المؤسسة لمضمواألصيلة ا

                                                           
ص  (،1992، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، االتصال واهليمنة الثّقافية، ترمجة، وجيه مسعان عبد الوجيه ،هربرت شيللر )2(

11. 
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كز الورقة البحثية على دراسة وضع ومكانة اهلويةااهلويات واخلصوصيات الثّقافية الفردية سرت ا إنطالقا من هذ
االفرتاضية)نقصد باجملتمعات االفرتاضية، اجملمتعات اليت تشكلت جراء اإلخنراط الفردي  واجلماعية داخل اجملتمعات

تنا املعاصرة(، يف دامها كوجه اجتماعي جملتمعاواجلماعي يف الّشبكة العنكبوتية)األنرتنت( وتطبيقاهتا اجلديدة، واستخ
 منظورها العاملي العام، وكذا منظورها احمللي والقومي)هويتنا وخصوصياتنا الثّقافية العربية واإلسالمية(.

 :ثالثة أجزاء رئيسيةوتتناول املوضوع يف 
  اإلجراءات املنهجية للّدراسة. أوال:
 اجملتمعات االفرتاضية وخصائصها. ثانيا:

 مكانة ووضع اهلّوية واخلصوصيات الثّقافية يف هذه اجملتمعات. :لثاثا
 

 أوال: اإلجراءات المنهجية للّدراسة
 إشكالية الدرسة:-2

ماال يقل  "J.Beniger"، يسرد جيمس بنيجري" The Control Revolutionيف كتابه"ثورة الّسيطرة 
، حاولت  1997و 1970( تسمية خمتلفة تداولتها الطّروحات األكادميية واالصطالحات الّشعبية بني عامي 57عن)

فقد تداولت الّدراسات ، (3)كل واحدة منها حتديد اخلصائص احلامسة واملغرّية ملالمح احلقبة املعاصرة من تاريخ البشرية
قتصاد املعرفة واملعلومات، وجمتمعات املعلومات، واستخدمت الّدراسات االقتصادية مسميات: مابعد الّصناعة، وا

الفلسفية والفكرية؛ مابعد احلداثة والعوملة، وأطلقت الّدراسات يف جمال اإلعالم واالتصال مصطلحات؛ جمتمعات اإلعالم 
عصرنا الذي  ة على خصائصواملعلومات، واجملتمعات اإلفرتاضية، واجملتمعات الّشبكية، وغريها من املسميات املدلل

  نعيشه.
 وتربز أهم خصائص هذا العصر وفقا الصطالحات اإلعالم واالتصال يف: 

  .العاملية أو الكونية مقابل احمللية -
والالزمانية والالمكانية لنشر املعلومات وتداوهلا عرب الوسائط املتعددة، مقابل احلدود الزمكانية للّتحكم يف   -

 .واملعلومات من وسائل اإلعالم احلكومية إىل شعوهبا)مجهورها(تدفق األخبار 

                                                           
 (3)Beniger,J:The Control Revolution:Technological and Economic Origins of the Information 

Society,MA: Harvard University Press,1986 
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خطى الّتوتر بني اهلّوية واخلصوصيات الثّقافية املرتبطة باملكان والّتاريخ والّلغة القومية، وبني الّشبكات اليت تت  -
 وضعا يكون فيه الّناس أقل، فالّتقانات الرّقمية ميكن أن متثل (4) (Castellsاحلواجز املكانية)على حد تعبري كاستلز 

 .(5)سيطرة على هوياهتم وخصوصياهتم الفردية واجلماعية من ذي قبل
وقد أعادت عملية اإلخنراط غري املسبوق يف جمتمعات الّتقانة وأدواهتا طرح الّنقاشات اجلماعية واالجتماعية حول 

ربى وجذرية أو الّتحنيط، بني من ينذر بتحوالت كاهلويات وعناصرها ودميومتها واستمرارها يف مقاومة عمليات الّتنميط 
عليها، وبني من يقلل من حدة التأثريات الّتكنولوجية واجملتمعات اإلفرتاضية يف اهلويات، ويرى أن هناك مبالغة كبرية 

 اعتبار األنرتنت أحد العوامل الرئيسية يف صنع اهلوية املعاصرة.
انة اهلويةااهلويات وضع ومك"على دراسة -كما أشرنا سابقا  –سرتكز  ة اليتوهو املنطلق والغاية البحثية هلذه الّدراس

مكانة ووضع ما  :"، وتطرح تساؤال رئيسيا هواالفرتاضية واخلصوصيات الثّقافية الفردية واجلماعية داخل اجملتمعات
 اإلفتراضية ؟ الّهوية والخصوصيات الثّقافية في المجتمعات

 تحديد المفاهيم: -2
أحد املصطلحات اليت تشكلت اثر اإلخنراط الفردي  :(Virtual Presence)اإلفتراضيالوجود  2-2

-On)واجلماعي يف اجملتمعات االفرتاضية، ويتشكل هذا الوجود تدرجييا من خالل إثبات املستخدم حضوره على اخلط)

line(6)، ومن تفرده يف عرض هويته، ومتييزها عن اآلخرين، ويتحقق ذلك من خالل اآليت: 
ل بروز الفرد كفاعل أو متفاعل أثناء عمليات التواصل عرب شبكة األنرتنت وتطبيقاهتا باملشاركة والتعليق والتفاع  -

 بأي شكل من أشكال التفاعل األخرى.
طريقة ومدى استخدام التواصل املتزامن )الفوري( وغري املتزامن، فالتواصل عرب وسائط وأدوات اإلعالم اجلديد   -

 االستجابات الفورية واملتزامنة.تستلزم الردود ة
درجة ارتباط املستخدم هبويته اإلفرتاضية من خالل عمليات التحديث اليت جيريها باستمرار على صفحاته،   -

 ويتشاركها مع أصدائقه واملتابعني له، وعالقة كل ذلك باملمارسات الواقعية.

                                                           
 (4)M.Castells: The Rise of the Network Socity, Oxford: Blackwell, 1996. 

 .192(، ص6017، 1دارن بارين، اجملتمع الّشبكي، ترمجة أنور اجلمعاوي،) املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، ط )5(

ملمارسة للهوية الرّقمية يف ضوء حتديات اجملتمع الّشبكي من التداول اإلفرتاضي إىل ا"الّسياقات الثّقافية املوجهة ،كلثوم بيبيمون )6(
، (6012، شتاء وربيع 24، 22مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، عدد ) ،ت)اجمللة العربية لعلم االجتماع(الواقعية"، جملة إضافا

 .55، 52ص 
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االفرتاضية بأهنا"جتمعات عرف اجلماعات ت   (Virtual Communities) الجماعات اإلفتراضية 6-6
بكة عندما يكون هناك عدد كاف من األفراد، يشاركون يف مناقشات عامة خالل وقت  اجتماعية وثقافية تظهر يف الشّ 

 .8(7)اإللكرتوين"كاف، ويضعون من وجداهنم ما يكفي لنسج شبكات من العالقات اإلنسانية يف الفضاء 
 فرتاضية تتميزبـ:بأن اجلماعات اإلعريف ميكن أن نستنتج انطالقا من هذا التّ 

 توفر عدد معني كحد أدىن. - 
 إلزامية الدخول يف نقاش عام. -
 االستمرارية الزمنية يف النقاش.  -
 العالقات غري حمددة ومعروفة مسبقا.  -
 العالقات تتشكل من خالل النقاش العام.  -

مميزات عدة للجماعة االفرتاضية؛ من خالل املمارسة العملية من داخل الفضاء العمومي كما ميكن إضافة 
  مز أو القائد أو القيادة اإلدارية. غياب الرّ أمهها: االفرتاضي، وتفكيك عدة حركات افرتاضية 

 طبيعة العالقة فيها إرادية، وليس ضرورية وفقا للقرابة العائلية أو اجلغرافية أو الدينية.- 
 صناعة خنبة جديدة بدل النخبة الواقعية.  -
مة على شبكة األنرتنت بصفة عااهلوية اليت تنـتج أو تتشـكل  (:Virtual Identity)الهوية اإلفتراضية 6-2

قيقية يف امللفات لهوية احلل، من طرف املستخدمني واليت يفرتض أن تكون مبثابة إعادة عرض أو على أحد تطبيقاهتا
اهلويـة " إنتاجا هلوية غري حقيقة ختتلف عن تلك اليت يكتسبها املستخدم فـي الواقـع يطلـق عليهـاأو  ، خصيةالشّ 

 . "االفرتاضية
يستخدم مصطلح"اإلعالم اجلديد" يف األدبيات الّتنظريية أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة:  2-3

وواضح أنه حدث خطأ  ،(Nouveaux medias) والفرنسي، (New Media)العربية كرتمجة للمقابل اإلجنليزي 
 )الوسيط أوالناقل(، ولذلك ع ربت كلمة اليت تعين (Medium)هو (Media) يف تعريب املسمى األجنيب فأصل كلمة

((Multimedia  ومل تعربسابقا )خدام  ىل)اإلعالم املتعدد(، ولذك يرى بعض الباحثني أّن استإ إىل )الوسائط املتعددة
توجه ال حيل اإلشكال يف استعمال املصطلحات املتولدة  -حسب رأيي -، وهو(9)اجلديدة" هو األصحكلمة "امليديا 

                                                           
، عدد سبتمرب 2شر العلمي، جامعة الكويت، جملد )جملس النّ ، لوطنية"، عامل الفكراحلداثة وتفكيك الثقافات ا عوملة"أمحد زايد: )7(

 .21(، ص6002

 
 ، 1بعةط املنشورات اجلامعية مبنوبة،: ونس)ت االبستيمولوجيا واإلشكاالت والّسياقات، امليديا اجلديدة؛ ،احلمامي ادقالصّ  )9(

 .12ص  ،(6016
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ن حنتكم وي فرتض يف هذه احلال أ ،يف بيئات أخرى أنتجتها، سواء أكانت يف جمال اإلعالم واالتصال أو أي علم آخر
سمية أو عند من استعمله أول مرة أو أطلقه؛ ت إىل الرّتمجة الّصحيحة للكلمات، واملعىن املقصود من استخدام املصطلح

 توصيفا أو اصطالحا. 
 هو)الوسائط اجلديدة(؛ (New Media)واستنادا إىل هذه القاعدة يف الرّتمجة، يصبح الّتعريب الّصحيح لـ

ألصح ااملستخدمة يف جمال اإلعالم واالتصال على حد سواء، ومع أنين مقتنعة جدا بأن كلمة"الوسائط اجلديدة" هي 
 إال أنين سأستخدم يف دراسيت هذه مصطلح"اإلعالم اجلديد". ،(New Media) ترمجة وتعريبا الصطالح

حسب  (Digital media)أوما يعرف كذلك باإلعالم الرّقمي ،(New Media)ومصطلح اإلعالم اجلديد
الرتمجة املعتمدة يشري إىل جمموعة من األساليب واألنشطة الّرقمية اجلديدة اليت مكنت من إنتاج ونشر واستهالك احملتوى 
اإلعالمي مبختلف أشكاله من خالل األجهزة اإللكرتونية)الوسائط( املتصلة أو غري املتصلة باالنرتنت. وأتاحت 

ماعي من خالل خدمات اهلاتف احملمول، والّشبكات االجتماعية على إمكانيات هائلة للّتواصل واالتصال االجت
االنرتنت، وعلى الّرغم من أّن االنرتنت ليست املثال الوحيد على وسائط اإلعالم واالتصال اجلديدة إال أهنا كانت 

ت ووسائط اعلى ذلك  ميكن تقسيم أدو ومازالت الّسبب الرئيسي لوصف هذا الّنمط من اإلعالم واالتصال باجلديد.
  :اإلعالم واالتصال اجلديدة إىل األقسام األربعة اآلتية

وتطبيقاهتا، وهي جديدة كليا بصفات وميزات غري  Onlineأدوات ووسائط قائمة على شبكة االنرتنت  -
 . مسبوقة، تنمو بسرعة ، وتتوالد عنها جموعة من تطبيقات ال حصر هلا

مبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والّصحف. وهي أيضا تنمو  أدوات ووسائط قائمة على األجهزة احملمولة، -
بسرعة، وتنشأ منها أنوع جديدة من الّتطبيقات على األدوات احملمولة املختلفة ومنها أجهزة اهلاتف واملساعدات الرّقمية 

 . الّشخصية وغريها
فت إليها ميزات والّتلفزيون اليت أضيأدوات ووسائط قائمة على منصة الوسائل اإلعالمية الّتقليدية مثل الرّاديو   -

 . جديدة مثل التفاعلية والرّقمية واالستجابة للطلب
أدوات ووسائط قائمة على منصة الكومبيوتر، ويتم تداول هذا الّنوع، إما شبكيا أو بوسائل احلفظ املختلفة   -

  ".ونية وغريهاويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب اإللكرت  مثل االسطوانات الضوئية،

 :ومداخلها الّنظريةمنهج الّدراسة  -4
، "Descriptive and Explanatory Researchتنتمي دراستنا هذه إىل البحوث الوصفية الّتفسريية"

يت يف الّتحليلي الوصفي من خالل قرائتنا لألدبيات الّنظرية والّدراسات الّتطبيقية امليدانية اليت أجر  نهجامللذلك سنعتمد 
على منوذجني  االتصال احلديثةووسائط ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل  فقد املداخل الّنظريةومن ناحية  املوضوع

 :تفسرييني
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ي وحدها املالكة كنولوجيا هكنولوجية، وينطلق من قناعة بأن قوة التّ األول، ويتمثل يف احلتمية التّ  موذجالنّ  -
قدم البشرية، وعامال لتجاوز هتلل هلذا التغيري، وتراه رمزا لت ظرة التفاؤلية للتكنولوجيالقوة التغيري يف الواقع االجتماعي، والنّ 

التكنولوجيا وسيلة  شاؤمية اليت ترىظرة التّ النّ امل الذي تتقامسه البشرية. و ميقراطي والشّ جمال االتصال الدّ  إخفاقها يف
 .ه االجتماعيةخصية وتفكك عالقاتيطرة على الفرد، فتقتحم حياته الشّ عوب املستضعفة، والسّ للهيمنة على الشّ 

تحكم يف حمتويات ت اين، ويتمثل يف احلتمية االجتماعية اليت ترى أن الب ىن االجتماعية هي اليتموذج الثّ النّ -
وعية نّ اليت حتدد حمتواها. وإن البحوث ال لوجيا وأشكاهلا، أي أن القوى االجتماعية املالكة لوسائل االعالم هيكنو التّ 

من بأن ما هو موذجني، ألهنا ال تؤ اليت تتعمق يف دراسة االستخدام االجتماعي لتكنولوجية االتصال ال تنطلق من النّ 
  هائية، كما أن الب ىن االجتماعية ليست منتهية البناء.النّ  تقين ويتمتع بديناميكية قوية، يوجد يف حالته

ىل صقل إ أكثر على اجملتمعات العربية اليت تعرف حركية اجتماعية متواصلة مل تفض ولعل هذه احلقيقة تنطبق
لت قيد الصياغة ة، مازااملتدافعة، يف املنطقة العربي ياسية، فالقوى االجتماعيةاجتماعي تتمايز فيه البىن االجتماعية والسّ 

قين وما هو ت كما أن املنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية ال تسمح باالعتقاد بوجود خط فاصل بني ما هو  والتشُّكل.
 اجتماعي، ألهنما يتفاعالن، باستمرار، يف احلياة اليومية.

 ياة االجتماعية، والتقين يف احلوعي يسمح باملالحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو للمنهج النّ  مبعىن أن البعد الفكري
اعي فقط، بل أو اجتم يعطي الفرصة لألشخاص الذين يتعاملون مع وسائل االتصال احلديثة بتشخيص ما هو تقين

 .(10)يسمح بإبراز متثلهم ملا هو تقين، والذي على أساسه يتضح استخدامهم له
 : المجتمعات االفتراضية، المفهوم والخصائصثانيا

 (Howard Rheingoldولد)غورد رايناهقّدمه عنواناً لكتاب  ألول مرة "اجملتمعات اإلفرتاضية"صطلحمظهر 
و مجاعة من البشر تربطهم اهتمامات مشرتكة، وال تربطهم بالضرورة حدود جغرافّية أجملتعات اإلفرتاضية بأهنا:"وعرف ا

اعي احلديثة، ويطّورون واصل االجتماالتصال ومواقع التّ  أواصر عرقّية أو قبلّية أو سياسّية أو دينّية، يتفاعلون عرب وسائل
يت ينبغي والقواعد واألخالقيات ال ،عاملخول واخلروج وآليات التّ فيما بينهم شروط االنتساب إىل اجلماعة وقواعد الدّ 

 . (11)"مراعاهتا

                                                           
 االبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي؛ حنو أفاق جديدة لبحوث اإلعالم واالتصال يف املنطقةهانات "الرّ ، ين العياضينصر الدّ  )10(

، 6009أبريل 9 -5امعة البحرين، من املنعقد جبويل"اإلعالم اجلديد: تكنولوجيا جديدة... لعامل جديد"، العربية"، أحباث املؤمتر الدّ 
 .19، 19، ص1منشورات جامعة البحرين طبعة 

 (11)Howard Rheingold: The Virtual Community: Finding Commection in a Computerized World, 

)Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA ,1993(, p10.  

https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100407559&coll=DL&dl=ACM&trk=0
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جملتمع  ا " فيرى أّنإريكسون"أما ، "نظام اجتماعي تكنولوجي"بأنه: اجملتمع االفرتاضي دي موور وواجياندويعّرف 
على  أساسا بينم نوعهكان   مهمااحلوار  أّنوإىل احملادثة واحلوار املبين على الكمبيوتر، يشري كمصطلح   االفرتاضي

 .(12)العديد من املتصلني واملستخدمني بنيفاعلية التّ 
 "كاستيلزعلى يد عامل االجتماع املعاصر"مانويل ( The Network Society)اجملتمع الّشبكيوظهر مصطلح 

اقش االقتصاد، اجملتمع والثقافة"، والذي ن ،لمعلوماتيالعصر ايف كتابه الذي صدر يف ثالث أجزاء بعنوان:" 1992 العام
من  ةللمجتمع املعلومايت، ووفقا لكاستلز:"يتكون اجملتمع الّشبكي من شبكات إنتاج وقوة وجتربألساسية ا املالمح فيه

 . (13)شأهنا أن تنشئ ثقافة واقعي افرتاضية من التدفقات العاملية اليت تتعاىل على الّزمان واملكان"
 مخسة يف العناصر، من عددب وعالقاته وجتلياته املصطلح أساسيات الّشبكي" كتابه"اجملتمع  يف بارين دارن ناقش وقد

 من بعدد   عالقته يف الّشبكي اجملتمع أطروحة موقع "الّشبكي اجملتمعبــ" واملعنون منها األّول الفصل تناول ،(14)فصول
 اجملتمع لطبيعة عّمًقام حتلياًل  وعرض ،العشرين القرن من األخرية العقود يف احةالسّ  على برزت اليت والنظريات املقاربات
 مقاربة إطار يف وذلك السياسة؛و  تصادواالق اهلويّة يف العناصر تلك هبا تتفرّع اليت للكيفيةو  ،الرئيسة هعناصر و  الّشبكي

  .املعاصر للمجتمع مشولية
 خمتلف مناقًشا عموًما؛ الّتقانةو  االجتماعية شكيلةالتّ  بني العالقة طبيعة إىل (الّشبكية الّتقانة)اينالثّ  الفصل وتطّرق

 ،تتيحها اليت والفرص للتقانة االجتماعية اآلثار بني األهمّ  بوصفها املعاصرة، الّشبكية الّتقانة مساتو  الّتقانة، نظريات
 إىل مشريًا الّشبكي؛ تمعواجمل الرأمسالية بني والعالقة ،الّشبكي االقتصاد مفهوم (الّشبكي االقتصاد)الثالثّ  الفصل ووضح

 عن بكيالشّ  للمجتمع ياالقتصاد التنظيم فصل ميكن ال أنّهو  رأمسايل، جمتمع هو طبيعته تكن َمْهما الّشبكي اجملتمع أنّ 
 ثالث عرب الّشبكي تمعواجمل ياسةالسّ  بني العالقة (الّشبكية ياساتالسّ ) ابعالرّ  الفصل وناقش ،االقتصادية العوملة دينامية
  طرائق:

 الوعاء القومية ولةالدّ  فبوص العوملة، ديناميات من بتأثري القومية ولةللدّ  املزعوم األفول فحص يف األوىل تتمّثل -
  الراهنة، احلقبة يف العملي طبيقوالتّ  نظيموالتّ  ياسيةالسّ  للقوة األّول

 يف ياسيةالسّ  لألوضاع مةائالدّ  احلالة أهّنا على تقدَّم اليت اجلديدة" ياساتيف"السّ  دقيقالتّ  يف انيةالثّ  وتتمّثل -
  الّشبكي. اجملتمع

 .الّشبكي تمعاجمل خضمّ  يف ياسيةالسّ  للحياة ميقراطيةالدّ  التوقّعات تقومي فهي الثة،الثّ  الطريقة أّما -

                                                           
 (12)De Moor Aldo,Weigand Hans:"Formalizing the evolution of virtualcommunities", 

Information Systems 32 (2), 2007, pp 223-24 

 (13)M.Castells: End of Millennium, (Oxford: Blackwell,1998), p370 

 .6017، ، مرجع سابقدارن بارين )14(
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 اهلويّة مادة نزع وعن ة،واجلماع الفرد من كل    هويّة يف الّشبكية الّتقانة أثر(و الّشبكية اهلوية)اخلامس الفصل تناولو 
 يرتاجع مل القومية لةالدو  دور أنّ  موضًحا متزايد، بيسر   اجليوسياسية احلدود عرب التدّفق يف لتأخذ مناطقها من واجلماعة

 لنصل واجلماعة، قافةالثّ و  اهلوية استيعاب على قدرهتا يف كذلك  وإمّنا واالقتصادي، ياسيالسّ  شاطبالنّ  يتعلق ما يف فقط
 ." القومية بعد وضعية"ما إىل

 :(15)يتانارين، على اجملتمعات اليت تظهر فيها خصيصتان أساسبكما يرى دارن "اجملتمع الّشبكي"تنطبق عبارةو 

، وتكون د( من االتصالحديتتمثَّل يف أنَّ هذه اجملتمعات توجد فيها تقانة معقَّدة)رقمية على وجه التّ و  :األولى  -
اً متزايداً من املمارسات حتية األساس اليت تتوسَّط عددإدارة توزيع املعلومات على حنو شبكي، وتضم تقانة تشكِّل البنية التّ 

 ياسية واالقتصادية. االجتماعية والسّ 
كل ، باعتبارها الشّ «وبينها»بكة ومأسستها يف كلِّ مكان من اجملتمعات الّشبكيةفهي إعادة إنتاج الشّ  :انيةالثّ  -

 .األساس للتنظيمات والعالقات اإلنسانية، عرب نطاق واسع من اهليئات واجلمعيات األهلية والسياسية واالقتصادية

 :(16)ويتميز اجملتمع الّشبكي حسب "كاستلز" باخلصائص التالية

 تقوم أسس اجملتمع الّشبكي االقتصادية على اقتصاد رأمسايل"معلومايت". -
 ينتظم اقتصاد اجملتمع الّشبكي على حنو عاملي، وعلى غرار شبكي. -
 يف اجملتمع الّشبكي تتحول جتربة الزمان واملكان إىل"زمن الزمين"، وإىل "مكان للتدفقات". -
 على النفاذ إلة الشبكة والسيطرة على التدفقات.يف اجملتمع الّشبكي تتوقف القوة والضعف  -
املصدر الرئيسي للصراع واملقاومة يف اجملتمع الّشبكي هو التناقض بني الطابع الالمكاين للشبكة وجتذر املعىن  -
 اإلنساين.

 : (17)على أّن أهم اخلصائص املشرتكة للمجتمعات اإلفرتاضية هي ويتفق الباحثون
  .الغرض املشرتك بني األعضاء -
 املوارد. هذه ولوائح لتحديد الوصول إىل  سياسات ووجودفاذ إىل املوارد املشرتكة، الوصول والنّ  -
 ء. األعضا بنيعم واخلدمات للجميع، والدّ  توفرهاووجود املعلومات  -
 املتبعة. الربوتوكوالتو الّلغةو االجتماعية وجود إطار مشرتك للتقاليد -

                                                           
 .29ص ، ، مرجع سابقبارين دارن )15(

 (16)M.Castells: The Rise of the Network Society, p14-19. 

مسعودة:"اهلوية اإلفرتاضية: اخلصائص واألبعاد؛ دراسة استكشافية على عينة من املشرتكني يف اجملتمعات اإلفرتاضية"،  بايوسف )17(
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية)عدد خاص بفعاليات امللتقى الّدويل األول حول اهلوية واجملاالت االجتماعية يف ظل الّتحوالت 

 .429ص(، 6011فيفري  69، 65اجلزائري، املنعقد جبامعة ورقلة، اجلزائر، يومي  الّسوسيوثقافية يف اجملتمع
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 . وهوية اجلماعة العضوية الوعي حبدود -
 . اجملتمع املعينفي  لإلشرتاك وجود املعايري املبدئية -
 . لدعم اجملتمع واالسهامات املختلفة العضوية التطوعية -

، بل من خالل قنوات اتصال إلكرتونّية face-to-faceواصل يف اجملتمعات األفرتاضّية وجها لوجه ال حيدث التّ و
يها مزج هذه الطرائق. إّن الكتابة حالة من التواصل ال ي سَمع ف تستخدم فيها الكلمة والصورة والصوت، أو ما ينتج عن

صوت وال ت رى فيها صورة, وقد وفَّرت وسائل االتصال احلديثة التفاعل بالصوت والصورة، غري أّن التفاعل من خالل 
  هذه الوسائل والوسائط يظّل يفتقر إىل دفء املشاعر اإلنسانّية ومحيمّيتها.

  :19(18)مات اآلتيةاالفرتاضي مبجموعة من السّ ويتسم اجملتمع 
املرونة واهنيار فكرة اجلماعة املرجعّية مبعناها التقليدي، فاجملتمع االفرتاضي ال يتحّدد باجلغرافيا بل االهتمامات   -

 املشرتكة اليت جتمع معاً أشخاصا مل يعرف كٌل منهم اآلخر بالضرورة قبل االلتقاء إلكرتونياً.
ن دود اجلغرافيا دوراً يف تشكيل اجملتمعات االفرتاضّية، فهي جمتمعات ال تنام، يستطيع املرء أمل تعد تلعب ح  -

 جيد من يتواصل معه يف اجملتمعات االفرتاضّية على مدار الساعة.
ومن مساهتا وتوابعها أهّنا تنتهي إىل عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العامل وتواصل مع اآلخرين، فقد   -
لرسائل النصّية القصرية، وما يكتبون ويتبادلون على الفايس بوك والتويرت عن الزيارات، من هنا مل تعد صورة أغنت ا

األسرة اليت تعيش يف بيت واحد بينما ينهمك كّل فرد من أفرادها يف عامله االفرتاضي اخلاص، مل تعد جمّرد رسم  
 االهتمام.كاريكاتريي، بل حقيقة مقلقة حتتاج مزيدا من االنتباه و 

 ال تقوم اجملتمعات االفرتاضّية على اجلرب أو اإللزام بل تقوم يف جمملها على االختيار.  -
يف اجملتمعات االفرتاضّية وسائل تنظيم وحتّكم وقواعد لضمان اخلصوصّية والسريّة، قد يكون مفروضا من قبل   -

ة أو غري التبليغ عن املداخالت واملواد غري الالئقالقائمني، وقد ميارس األفراد أنفسهم يف تلك اجملتمعات احلجب أو 
 املقبولة.

أهّنا فضاءات رحبة مفتوحة للتمّرد والثورة، بداية من التمّرد على اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثورة على األنظمة   -
 السياسّية.

                                                           
 (18)Daniel Downes,The Poetics of Cyberspace :Interactive Realism, )McGill Queen's University 

Press, 2005(, p20. 

K . Ann Renninger, Shumar Wesley, Building Virtual Communities, )Cambridge University Press, 

2002(, p27. 
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فهوم اهلويّة التقليدي، متتسم اجملتمعات االفرتاضية بدرجة عالية من الالمركزية وتنتهي بالتدريج إىل تفكيك   -
وال يقتصر تفكيك اهلويّة على اهلويّة الوطنّية أو القومية بل يتجاوزها إىل اهلويّة الشخصية، ألنَّ من يرتادوهنا يف أحيان  

 كثرية بأمساء مستعارة ووجوه ليست وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب.
 جتمعات اإلفتراضيةمل: مكانة ووضع الّهوية والخصوصيات الثّقافية في اثالثا

 تربز املناقشات والطّرحات حول موضوع اهلويات واخلصوصيات الثّقافية يف اجملتمعات اإلفرتاضية اجتاهني اثنني:
اثة يف احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال ونظريات ما بعد احلد ةظريالنّ ومتثله بعض الرؤى واالجتاهات : األول -

والقضاء على  ،جمال الفكر والفلسفة املعاصرة على أّن وسائل اإلعالم قامت وبكفاءة بتشكيل وإعادة تشكيل اهلويات
وعي االجتماعي ال اجذري غرّيتفتكنولوجيا اإلعالم واالتصال قد  اخلصوصيات الثقافية، أو تنميطها على أقل تقدير،

جمع، إذ كان البد من وجود أرض جيتمعون عليها لتحالفهم وتفاعلهم، إاّل عنصر املكان الذي كان أساس التّ  أزالتو 
فاعل يتم ح التّ بل أصب جمع،فاعل على أرض واحدة هو الباعث األول للتّ أنّه وبوجود وسائل اإلعالم اجلديد مل يعد التّ 

أداة لصياغة ة إىل الّتقليدية منها واجلديدوسائل االتصال اجلماهريي ، وحتولت ت واإلعالمعرب تكنولوجيا ووسائط املعلوما
  وسيلة من وسائل الثّقافة.قافة أكثر مما هي الثّ 

ومتثله كذلك اجتاهات من داخل علم االجتماع واإلعالم واالتصال، ويرى أنه:"من املبالغة اعتبار الثّاني:  -
عد د العوامل الرّئيسية يف صنع اهلويات أو عناصر اخلصوصيات الثقافية يف حقبة مابشبكة األنرتنت وتطبيقاهتا أح

احلداثة، ألن االستنتاجات والّتحليالت يف هذا اخلصوص تتم من خالل الرتكيز املفرط على أدلة حكائية مستمدة من 
أجريت مؤخرا  د الرباهني والتجارب اليتممارسات هامشية متاما باملقارنة مع امليول الساّئدة يف استخدام األنرتنت. وتؤك

أن عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت بانتظام من أجل بناء هويتهم هو عدد حمدود جدا... وأن معظم الّناس 
 .(20)يدخلون العامل اإلفرتاضي حاملني هويات مكتملة وليسوا ساعني إىل إجياد هويات جديدة"

واحلقيقة أن فكرة تأثر اهلويات واخلصوصيات الثقافية بوسائل ووسائط الّتكنولوجيا االتصالية ليست وليدة عصر 
اإلعالم اجلديد وتطبيقاته، فقد ناقشها بعض الباحثني يف علم االجتماع واالتصال منذ بدايات القرن العشرين، وصعود 

أنه"ال يغدو  1912تلك احلقبة، فقد كتب جون ديوي يف العام موجة اعتماد واستخدام وسائل اإلعالم واالتصال يف 
األشخاص جمتمعاً بالعيش يف تقارب مادي، كما ال يتوقف شخص عن الّتأثري االجتماعي لكونه يعيش بعيدا بأميال 
عن اآلخرين، فقد يشكل كتاب أو رسالة رابطة بني بشر تفصلهم آالف األميال وتكون أشد عالئقية من تلك اليت 

 . (21)ربط من يعيشون حتت الّسقف ذاته"ت

                                                           
 .196ص، ، مرجع سابقدارن بارين )20(

 (21)J. Dewey: Democracy and Education, (New York: Macmillan, 1964), p4,5. 
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كما أشار مليفني ويرب منذ ستينيات القرن املاضي إىل إمكانية أن تؤدي النزعة احلضرية احلديثة املرتبطة برتاجع 
ففي عصر االتصال اجلماهريي وتقانات الّنقل ما  .(22)العالقات اجلماعية العضوية إىل ظهور"مجاعات من دون جتاور"

 ات حباجة إىل تكون موجودة يف مكان واحد، وال حباجة إىل أن يتالقى أفرادها وجها لوجه.عادت اجلماع
، ّجراء العوملة االقتصادية (23)ويف رأي كاستلز يتسم صعود اجملتمع الّشبكي باهنيار شرعية"اهلويات املشرعنة"

ى اهلويات اجلماعية ية على توجيه أو الّسيطرة علوالدينامية الّتقانية، وتراجع الّدولة القومية وغريها من املؤسسات الّتقليد
 يف اجملتمع.

صيات الثقافية متعددة لتأثر اهلويات واخلصو مظاهر  عنوتفصح القراءة الّتحليلية يف أدلة وبراهني اإلجتاه األول 
  يف اجملتمعات اإلفرتاضية أمهها:

ات، اإلفرتاضية جردهم من اخلصوصيفاخنراط الفرد أو اجلماعة يف اجملتمعات  :جرد من الخصوصيةالتّ  -2
 من أبرزو اهلوية من مركزيتها يف إحكام سلوك و أفعال األفراد و اجلماعات،  وأخرجهم إىل العامل املشاع، وبالتايل جرد

 :(24)على ذلك مجلة من املظاهر اليت أشارت إليها نتائج البحوث والدراسات يف اجملال الّدالة ؤشراتامل
 فك االرتباط بالوطن. -
 اكرة املشرتكة(.موز القومية)الذّ فك االرتباط بالرّ  -
 ارخيية.ينية والتّ موز الدّ فك االرتباط بالرّ  -
 موز.حية والرّ واصل واإلشارة والتّ غة املستعملة يف التّ تغري اللّ  -

 
واألكثر من ذلك جترد الفرد من الّذات واألنا اإلنسانية وحتوله إىل جمرد اسم مستعار أو رقم جهاز، أو صورة 
رمزية؛ ففي اجملتمعات الرّقمية تنمحي خصائص احلضور الفيزيائي، وتفقد العناصر الّضاهرية للفرد واليت يعرف عن 

                                                           

M.Weber:”Order in Diversity:Community without Propinquity”, in: L. Wingo, ed, Cities and )22( 

(Baltimor: Johns Hopkins University Press, 1963)Space, . 

 بني ثالثة أصناف خمتلفة من اهلويات:"سلطة اهلوية" مييز كاسلتز يف كتابه)23(
اهلويات املشرعنة: وهي اليت متليها املؤسسات املهيمنة واإليديوجيات لفرض رؤيتها لكيفية بناء األدوار والعالقات االجتماعية، وترسم -

 يات حدود اجملتمع املدين يف سياق خمصوص، مثل املواطنة.هذه اهلو 
 اهلويات املقاومة: وتتشكل معارضة للهويات املشرعنة يف جمتمع ما، وهي هويات تتحدى اجملتمع املدين، مثل هويات األقليات.-
ع، لتغيري بنية اجملتمع  وضعها يف اجملتم اهلوية باعتبارها مشروعا: تبين من خالله األطراف االجتماعية الفاعلة هوية جديدة تعيد حتديد-

  كله، وتقاوم هذه اهلويات كذلك شرعية اجملتمع املدين وتتحداه، مثل اهلويات اليت تقف وراء حركات السالم العاملي.

 ة. ، مركز الّدراسات واألحباث يف القيم، اململكة املغربي6عبد اخلالق بدري:"اجلماعات اإلفرتاضية ومسألة اهلوية"،ج )24(
            . http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5654 6019ا6ا64أخر زيارة للموقع كانت بتاريخ 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5654
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 ويصبح الفرد يعرف من خالل عنوان جهاز احلاسوب أو؛ وغيرها طريقها مثل املظهر والّلباس واللون واهليئة واجلنس
ن األشياء اليت موغيرها  الصورة الرمزية اليت يضعهاأو  السم املستعاراأو  عنوان الربيد اإللكرتوينأو  عنوان اسم اجملال

 . ملعرفته من املعلومات  تقدم القدر الكايفأو ال  هويته احلقيقية تعكسقد ال
 (،Fanny Georges)لفرنسيةا للباحثة "،الّتمثيل الّذاتي والهوية الّرقمية"الصدد حبثت دراسةهذا ويف 

ال إليست ات لّذض اعملية عرأن لى إتوصلت ، و(25)ةـاعيــالجتمت ابكاــّشــلء اضو ضية فياالفترخصائص اهلوية ا
لجمع اعملية ل ن خالــمة رــيــألخا هذهحيث تنسج ، يــضارــتــالفالمجتمع اي ــفض رــعــي تــتــلا الواقعيةلهوية امن ءا جز

ات للمؤثرانعكاس مباشر  ؛ وهيزلجهاا عليهايتوفر لتي ز اوــمّرــلع امجموولفاعل اكتسبها التي ز اوــمّرــلع ابين مجمو
 ،اشةلّشالقابلة للمالحظة على امزية لّرالعناصر ع امجموام ستخدل الك من خالذيتجلى ، ولها املعرضةقافية لّثا

 .عبير عنهالّتاي ــة تساهم فــيــاللد داــعــبذات أمقاطع فيديو أو  ملعاين معينة سواء أكانت كلمات أو صورلحاملة وا
تها في امزية تعكس تمظهررلى ثالثة عناصر إضية االفترالهوية ا وعلى غرار ذلك قسمت الباحثة

  :(26)لحاصلة لهاات التغير، وامالمحهاز تبر، لشبكيالمجتمعا
، السمامثل ب لحسااخالها من قبل صاحب ي إدلتي يجرت المعلومال امن خالز تبر: صريحيةلّتالهوية ا  -

 عن  :  لخرة...اولّصد، الميالايخ رتا
صبحا أ xو  yعن نشاطات املستخدم مثل:  ية للصفحةورلّداير رقالّتل امن خالز تبر: شطةلّنالهوية ا  -
 ،.......ةلى مجموعة جديدم إنضما، اصديقين
 ددــع توضح ،لصفحةا على ضرـتعو الّنظاميعدها  يةدعد اترــيـغــتــم لالـخ من زبرـت :لمحسوبةالهوية ا  -

 مالمح اتلتغير لكميا بالّتحليل لّثالثةا دألبعاا هذه تسمح حيث،... مهمة يخارتو ت،لمجموعاا ددــع ء،اـــدقـــألصا
 .لّرقميا ءلفضاا في توجهاتها قسياو لهويةا

  اهلوياتوعالقتها بتغري، سهام النجار"املمارسات االجتماعبة املرتبطة باإلنرتنتلتونسية ا وناقشت الباحثة
بية رلمغاث البحواعليه معهد ف شرأبحث وع مشرر طاإفي ت نجزأ لتيوايف اجملتمعات املغاربية"،  والروابط

بط والّرافي تعزيز  (كفايسبوإىل إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي) من خالهلا سعت (IRMC)ةلمعاصرا
ة ــيــلــألقان ــخصية لمستخدمين ملّشات اــحــفــّصــلن اوــمــضــتحليل م عن طريقة لمهاجرت الجماعااالجتماعية بين ا
جتماعية موضوعية ابة رلتحقيق مقا، واملهاجرينلمشتركة من ت االهتماماوي اضية لذافترت ااــوعــمــجــمة، ورــاجــهــمــلا
صل اولّتت اللتعريف بنفسها عبر شبكاة لمهاجرت الجماعاالتي تعتمد عليها الهوياتية العناصر الى بحث إتجهت ا

                                                           
 (25)Fanny Georges,”Représentation de Soi et Identité Numérique Une approche sémiotique et 

quantitative de l'emprise culturelle du web 2.0 “, Réseaux 2009/2 (n° 154), p. 165-193. 

 (26)Fanny Georges, “Représentation de Soi et Identité Numérique”, p. 179. 
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للمحافظة ، ومن جهة بنائهاوهويتها ض لحديثة لعرل ااــصــالتاسائل ام وستخداركيز على كيفية بالّت، ماعيالجتا
ت لهوياامن ذج ثالثة نماد جووسة عن رالّدا وكشفت ى.خرأألصلي من جهة االجتماعية مع موطنها ابطها رواعلى 

  :28(27)هيوضية افترإلا
 فحة. لّصالك عبر ض ذعرو ي تعتز بأصولهاــتــلة ارــاجــهــمــلاة ــيــلــألقاتضم  :رةهوية متجذ  -
 املستقِبل. لبلدم، واألابالوطن ، تهذالوقت افي  لعميقاتباطها ارقلية تعبر عن أتضم   :لقطباهوية ثنائية   -
 لعالمية.ا تلّثقافاا مختلف على نفتاحهاا ضتعر :هوية عاملية  -
بط والرأن ا، و ثم هوية هجينة، لى هوية متحولةإنوعي من هوية مغلقة ل نتقاوث الى حدإ أشارت الّدراسةو 

ة بفعل ــيــاتــويــهــلت ااــسراــمــمــلاي تعرفها ــتــلات ارــيــغّــ تــلابكة ال تخفي حقيقة لّشاتعزيزها عبر ى لتي جراالجتماعية ا
ء اــضــي فــف "يــاتــويــهــلن ااــطــبــتــالسا"ي تترجم مظاهرــتــلوا ،يــضارــتــالفء ااــضــفــلا ل عبرــاعــفــتــلوال ــصاوّــ تــلاة ــولــهــس

  .لجماعيةات الّذاهيكلة دة عاإفي ى بأخرأو يساهم بطريقة  كوين  ثقافي
الّتواصل واقع مقبال الكثيف على اإلحتول آخر مرتبط بوهو  تأثر العالقات االجتماعية الّتقليدية: -6

العالقات  االفرتاضية على لعالقاتل واملتمثل يف اإلنعكاسات الّسلبيةنرتنت، على شبكة اإل االجتماعي خاصة
ار قد نتج عن تطّور اجملتمعات االفرتاضّية حاالت متفاوتة من االنقطاع عن العامل الواقعي واهني. فاالجتماعية التقليدية

ّية القصرية ورسائل سائل النصس يتزاورون كما كانوا يفعلون من قبل فقد أغنتهم الرّ الم يعد النّ فالعالقات االجتماعّية. 
سابيس وسناب  وماي تويرتبوك  يساالربيد اإللكرتوين والبطاقات اإللكرتونية وما يكتبون ويتبادلون على الف

ينما ينهمك  يش يف بيت واحد بمل تعد صورة األسرة اليت تعوالنقاش واحلوار وجها لوجه، و عن التزاور شات،...وغريها 
 ،كلّ فرد من أفرادها يف عامله االفرتاضي اخلاص جمّرد رسم كاريكاتريي، بل حقيقة مقلقة حتتاج مزيدا من االنتباه واالهتمام

الّسمني،  ، بل مدنا تعج بالغث أكثر منواحداً مفتوحا ليست اجملتمعات االفرتاضية مدينة فاضلة واحدة وال فضاء ف
تقاطع وتتوازى وهي بتعبري رينينجر وشومار فضاءات طوباوية متعّددة على األقل من وجهة نظر من يتمتعون فضاءات تو 

 باإلقامة فيها. 
مل تعد اجلغرافيا وال االنتماء العرقي أو القبيلة تتحّكم يف وجهة االنتماء. أصبح االنتماء إىل الوطن األّم مبعناه و 

دارس واملؤسسات الوطنّية جهود املوأضحت باح. يرّدده التالميذ يف ملل يف طوابري الصّ  قليدي حتية علم ونشيداً وطنياً التّ 
لغ منهم مرحلة  إال من ب –واملنظّمات غري احلكومّية يواجهها طوفان من العوامل االفرتاضّية اليت تأخذ رّوادها وسّكاهنا 

                                                           
كلثوم بيبيمون:"الّسياقات الثّقافية املوجهة للهوية الرّقمية يف ضوء حتديات اجملتمع الّشبكي من التداول اإلفرتاضي إىل نقال عن؛   )27(

 .52 ، صمرجع سابق جملة إضافات)اجمللة العربية لعلم االجتماع(،املمارسة الواقعية"، 
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اليومّية والتزاماهتم  ولغتهم ودينهم، وعن واجباهتم بعيداً عن بيئتهم الطبيعية وعن ثقافتهم -ضج والوعي كافية من النّ 
  راسّية أو املهنّية واألسريّة.الدّ 

اإلعالمية ة الّتقانمجلة أوهام، هي نفسها مكونات ثقافة  قد نشر هذا وكّرس يف بناء اهلويات واخلصوصياتو 
 : منهااجلماهريية، 
ه، ويعمل فرديته، وأن كل ماعداه أجنيب عنه ال يعنيوهم الفردية: أي اعتقاد املرء أن حقيقة وجوده حمصورة يف  -

يف ابطة اجلماعية اليت جتعل الفرد يعي أن وجوده إمنا ميكن يف كونه عضوا يف مجاعة و هذا الوهم على ختريب ومتزيق الرّ 
كل إطار مجاعي و طبقة وأمة، وبالتايل فوهم الفردية هذا إمنا يهدف إىل إلغاء اهلوية اجلهوية والطبقية والوطنية القومية 

 هو وحده املوجود.–العوملي–آخر ليبقى اإلطار العامل
 خصية.وح اجلماعية باسم احلرية الشّ زعة األنانية، ويعمل على طمس الرّ خصي: الذي يكرس النّ وهم اخليار الشّ  -
مادام و ابقني، فمادام الفرد وحده املوجود، وهم احلياد: الذي يدفع باألمور خطوة أخرى يف االجتاهني السّ   -

افة من قاس واألشياء إزاءه"حمايدون" أوجيب أن يكونوا كذلك، وهكذا تعمل هذه الثّ حرا خمتارا فهو"حمايد"، وكل النّ 
 حلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية.خالل"وهم احلياد" إىل تكريس التّ 

 من يلّشبكا لمجتمعا تتحديا ءضو في املوجهة للهوية الرقمية لثقافيةا تلّسياقااويف الّصدد تشري نتائج دراسة:"
إذ  ،لمعالما غامضة ضياالفترا لعالما في لّرقميةا لهويةا وددــح :أنّ إىل (29)"الوقعية سةرلمماا لىإ ضياالفترا اوللتدا

 مختلف من كونيين طنينالمو ودمحد ال حمفتو ءفضا فهي ،قيمية منظومة تضبطهاأو  فيةاجغر وددــح تحدها ال
، عالمية دبعاأ ىــلإ لتمتد لوطنيةا هويته من رجتتد طنامو كل فهوية ،عليهو ،لّثقافيةا تلخلفياوا سألجناوا اقألعرا
 عن تكشف ينامياتهاد نإــف ،يــعــقاوــلا لمجتمعا تتمثال نــبسيطا م ءازـــج تعكس تــانــكوإن  لّرقميةا لهويةاأّن و 
 .بها لمحيطةا تلّتحدياا

من  ضاء الّسيبرييالف، مفهوم "والعالقات االجتماعية يف اجملتمع اإلفرتاضي الفضاء الّسيبريي:"تناولت دراسةو 
ملمكن أن حتّل سؤاال حموريا:"هل من ايف هنايتها ، وناقشت الّناحية الّسوسيولوجية ومدى تأثر العالقات االجتماعية به

على  ةأصدقاء الباحثزمالء و يان مصّغر مشل خالل استب، من ؟" قليديّةاجملتمعات االفرتاضّية حمّل اجملتمعات الواقعّية التّ 

                                                           
 –29، ص)6012شتاء وربيع ،24، 22إضافات)اجمللة العربية لعلم االجتماع(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، عدد جملة )29(

97.) 
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ى أن باإلجياب، بل أمجعت اإلجابات عل –ؤال اإلشكايل املطروحإىل أنه"مل جيب أحد عن السّ ، وتوصلت فايس بوك
 :31(30)وجاءت بعض اإلجابات بالّشكل الّتايل "،اجملتمعات الواقعية تبقى هي األصل، هي نقطة االنطالق والرجوع

خلى عن العامل الواقعى واالستغناء عنه مبا يسمى العامل االفرتاضى لظروف معينة مثل ب عد من املمكن التّ  -
املسافة والرغبة ىف التعامل مع جنسيات خمتلفة وتبادل الثقافات أو معاجلة اخلجل لكن لفرتة معينة، وبعد انتهاء حالة 

واقعى اجه للخروج بالعالقات والصداقات للعامل الاالنطواء والتقوقع داخل مواقع التواصل االجتماعى نكون ىف أشد احل
الذى ميكننا من خالله معرفة مع من نتحدث ومن نصادق ، وهذا يعىن أنه ليس هناك ما يسمى بالعامل االفرتاضى وإمنا 

 هى وسيلة أسرع للتواصل مع عدد أكرب من األصدقاء ىف العامل الواقعى ...
 .يف فهم االخر ة هلا أمهّية كربير من لغة منطوقة ولغة أخري غري مباشر واصل االجتماعي املباشطبعا عملية التّ  -
الروح هي ، لبالستكستان والوردة ابالفرق بني العامل احلقيقي واالفرتاضي يف نظري كالفرق بني الوردة يف ال -

 الفرق.
وك يف معرفيت باعتقد أنّه من الصعب أن أستغين بالعامل االفرتاضي عن الواقعي ولكن ال أنكر فضل الفيس  -

 باشخاص رائعني ما كنت عرفتهم بدونه ويسمح لنا مبعرفة حالتهم املزاجية مما ينشرون وأحواهلم مجيعها .
لقد أصبح ما يسمى بالعامل االفرتاضي أو اإلعالم اجلديد مساحة إلبراز املواهب، وحافزاً لإلبداع، وهنا إجيابية  -

كبري للتعلم   واإلعالم اجلديد دافع، ة عالية لإلبداع واالبتكار عند احلاجةعالية سيما وأنَّ العقل العريب لديه استجاب
ة للتنافسية دعما وتطويرا للمورد البشري الفرد فهو من يغذي احملتوى العريب، وفرص ،والتطوير يف الثقافة العامة والتخصص

ات اإلعالم فن وجمال يف انعكاس التكاملية يف خمتلف اجملاالت، فاالنعكاسات السابقة هي أمثلة حمفزة لصاحب كل
 فكري والتخطيط لألجيال القادمة....اجلديد على جماله، وأوجب التّ 

 
 خاتمة:

مل تتوقف يوما حماوالت اإلنسان لتطوير األدوات اليت يستخدمها للّتعبري عن آراءه وأفكاره وإعالم احمليطني هبا 
البعيدين عنا تصل رغبتنا الفطرية يف التواصل مع احمليطني بنا و  وكذلك األدوات الالزمة لتوثيق خرباته ومعارفه. كما مل

 إىل هنايتها بعد. فكل الشواهد تؤكد على أن التطور يف جماالت اإلعالم واالتصال مستمر بقوة.

                                                           
رتاضية"، جملة علوم بني جغرافيا الواقع واجلغرافيا اإلف-الفضاء السيبريي والعالقات االجتماعية يف اجملتمع اإلفرتاضي"، نوال بركات )30(

 .206 – 699، ص(6014، نوفمرب 16جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد)، اإلنسان واجملتمع
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واملتتبع لتطور األدوات والوسائط اليت استخدمها اإلنسان يف اإلعالم والّتواصل، يكتشف بوضوح قوة تلك الغريزة 
رية اليت مكنت البشرية من تطوير أدواهتا اإلعالميه بشكل الفت للنظر منذ أن نقش اإلنسان األول على جدران الفط

الكهوف مرورا باستخدام املصريني القدماء للغة اهلريوغليفية املصورة واستخدام ورق الربدي وحىت اخرتاع يوهان جوتنربج 
 ذلك الّتاريخ كان الّنص والّصورة الثابتة احملفورة واملرسومة وكذلك فحىت .1477ملطبعته ذات األجزاء املعدنية يف عام 

 الصوت البشري هى عناصر ومكونات املشهد اإلعالمي واالتصايل يف تلك احلقبة. 
وظلت كذلك ومل تتغري حىت وحنن نعيش عصراإلعالم اجلديد وترسانته الوسائطية يف إنتاج وتوزيع ونشر احملتوى 

، فالذي تغري هو األدوات والوسائل؛ من حيث الكم والكيف لتنتج ظواهر:"االتصال الّشبكي"، اإلعالمي واالتصايل
و"اإلعالم الرقمي"، و"املتلقي النشط"، و"احملتوى االلكرتوين؛ املتشتت والالمتناهي"، و"صحافة املواطن"، و"اجملتمعات 

 اجلديد. االفرتاضية"،و...غريها من املصطلحات والظواهر املصاحبة لإلعالم
وقد برزت اإلنرتنت كأهم أداة من أدوات اإلعالم اجلديد يف رسم املعامل الكربى للّتغريات الكربى اليت يشهدها 
العامل املعاصر يف جمال اإلعالم واالتصال على حد سواء، ووفرت املرونة الكبرية يف استخدامها وسهولة الولوج إليها، 

ل تباعا ا حلرية احلصول على املعلومة وتبادهلا، ومنذ ظهور االنرتنت وهي تتشكوتصفح بعض حمتوياهتا جمانا جماال خصب
خمرجة أنواعا من الّتطبيقات والّرسائل اإللكرتونية اليت كونت عناوين لعدد من أشكال االتصال الفردي واجلماعي 

ر الفرد كمرسل يدية، وأبرزت دو واجلماهريي، جتازوت معظمها الرّقابة والعراقيل اليت تتعرض هلا وسائل اإلعالم التقل
للرسالة ومتفاعل معها بعد أن كان وظل لسنوات مستقبال فقط، وأوجدت طرقا أخرى للتفاعل والتواصل االجتماعي 

 وبناء العالقات االجتماعية)وإن كانت افرتاضية(.
عايري العملية يه موأدى هذا الّتحول يف شكل ومضامني االتصال ترسيخ ظاهرة اإلعالم اجلديد، الذي تغريت ف 

االعالمية واالتصالية، وأطاحت أشكاله وتداعياته بالعديد من املفاهيم واملسلمات يف اجملال، وولدت مفاهيم ونظريات 
جديدة تعطي أبعادا مغايرة لإلعالم واالتصال وسيلة وحمتوى، فقد أضحى املنتج اإلعالمي أكثر ثراء وتعددا يف أدواته 

ك )املتلقي(سواء كان قارئا أو مستمعا أو مشاهدا أكثر هنما للمعلومات واألخبار بشكل غري وأوعيته، وأصبح املستهل
مسبوق، ومل يقتصر تأثري االنرتنت ومن مث اإلعالم اجلديد على احملتوى واملتلقي فقط، بل امتد ليشمل مجيع أطراف 

ر اجلمهور الذي كان ومازال مهمشا يف وعناصر العملية االتصالية واإلعالمية، وظهرت ممارسات جديدة تعلي من دو 
االتصال اجلماهريي التقليدي، وتضاءلت سيطرة املرسل واملؤسسة اإلعالمية التقليدية على العمل اإلعالمي، بعد أن 
أصبح بوسع كل من يستطيع استخدام االنرتنت أو أي أداة أخرى من أدوات اإلعالم اجلديد أن يصبح إعالميا بالّشكل 

 ه.الذي يرغب في
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اإلعالم  االقتصادية والسياسية بصورة غري مسبوقة، جاعلة مناالجتماعية و قنية و العوامل التّ كثري من وقد تداخلت  
ل االجتماعي واصأشكال التّ  قضية شائكة جدا، وحمورا لنقاشات متخصصة وعامة حول مدى تأثريه على الرقمي اجلديد

 ات.التقليدية، وكذا تأثريها على عناصر اهلويات واخلصوصيات الثّقافية لألفراد واجلماعات واجملتمع ةوالعالقات االجتماعي
 اهلٌّوية واخلصوصيات الثّقافية يف اجملتمعات"موضوع واحدة من الّنقاشات املمتدة حول وتعد هذه الّدراسة

 "، لتفصح عن الّنتائج اآلتية:اإلفرتاضية
رة من البشر تربطهم اهتمامات مشرتكة، وال تربطهم بالضرو  اتمجاعتعرف اجملتمعات اإلفرتاضية بأهنا:  -1

اصل و حدود جغرافّية أو أواصر عرقّية أو قبلّية أو سياسّية أو دينّية، يتفاعلون عرب وسائل االتصال ومواقع التّ 
 ،عاملخول واخلروج وآليات التّ جلماعة وقواعد الدّ االجتماعي احلديثة، ويطّورون فيما بينهم شروط االنتساب إىل ا

 .والقواعد واألخالقيات اليت ينبغي مراعاهتا
، بل من خالل قنوات اتصال face-to-faceفرتاضّية وجها لوجه واصل يف اجملتمعات اإلحيدث التّ ال -6

لتواصل ال إّن الكتابة حالة من ا إلكرتونّية تستخدم فيها الكلمة والصورة والصوت، أو ما ينتج عن مزج هذه الطرائق.
ي سَمع فيها صوت وال ت رى فيها صورة, وقد وفَّرت وسائل االتصال احلديثة التفاعل بالصوت والصورة، غري أّن التفاعل 

  من خالل هذه الوسائل والوسائط يظّل يفتقر إىل دفء املشاعر اإلنسانّية ومحيمّيتها.
 يف جمتمعات الّتقانة وأدواهتا طرح الّنقاشات اجلماعية واالجتماعية حول أعادت عملية اإلخنراط غري املسبوق -2

اهلويات وعناصرها ودميومتها واستمرارها يف مقاومة عمليات الّتنميط أو الّتحنيط، بني من ينذر بتحوالت كربى وجذرية 
فعل باهلوية، بين عناصر اهلوة تعميق في قد ساهم بشكل كبري قافة لّثواقنية لّتالعلم والّتحالف بين اوأن عملية  عليها،

وبني من .(Mondialisationق الكونية)لسياة املوجهة لمعاصرالرؤية احلداثية اعليها تأسست لتي افكيكية لّتالطبيعة ا
 يقلل من حدة التأثريات الّتكنولوجية واجملتمعات اإلفرتاضية يف اهلويات، ويرى أن هناك مبالغة كبرية اعتبار األنرتنت أحد

 العوامل الرئيسية يف صنع اهلوية املعاصرة.
 أبرزت النقاشات والطّرحات حول موضوع اهلويات واخلصوصيات الثّقافية يف اجملتمعات اإلفرتاضية اجتاهني اثنني: -4

اثة يف احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال ونظريات ما بعد احلد ةظريالنّ ومتثله بعض الرؤى واالجتاهات : األول -
فتكنولوجيا  ،الفكر والفلسفة املعاصرة على أّن وسائل اإلعالم قامت وبكفاءة بتشكيل وإعادة تشكيل اهلوياتجمال 

د من جمع، إذ كان البعنصر املكان الذي كان أساس التّ  أزالتالوعي االجتماعي و  اجذري غرّيتاإلعالم واالتصال قد 
اعل على أرض واحدة فوبوجود وسائل اإلعالم اجلديد مل يعد التّ وجود أرض جيتمعون عليها لتحالفهم وتفاعلهم، إالّ أنّه 

وسائل االتصال ولت ، وحتفاعل يتم عرب تكنولوجيا ووسائط املعلومات واإلعالمبل أصبح التّ  هو الباعث األول للتجمع،
  الثّقافة.وسيلة من وسائل قافة أكثر مما هي أداة لصياغة الثّ التقليدية منها واجلديدة إىل اجلماهريي 
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ومتثله كذلك اجتاهات من داخل علم االجتماع واإلعالم واالتصال، ويرى أنه:"من املبالغة اعتبار الثّاني:  -
شبكة األنرتنت وتطبيقاهتا أحد العوامل الرّئيسية يف صنع اهلويات يف حقبة مابعد احلداثة، ألن االستنتاجات والتحليالت 

ملفرط على أدلة حكائية مستمدة من ممارسات هامشية متاما باملقارنة مع امليول يف هذا اخلصوص تتم من خالل الرتكيز ا
الساّئدة يف استخدام األنرتنت. وتؤكد الرباهني والتجارب اليت أجريت مؤخرا أن عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت 

امل اإلفرتاضي حاملني هويات بانتظام من أجل بناء هويتهم هو عدد حمدود جدا... وأن معظم الّناس يدخلون الع
 مكتملة وليسوا ساعني إىل إجياد هويات جديدة.

صوصيات متعددة لتأثر اهلويات واخلمظاهر  عنأفصحت القراءة الّتحليلية يف أدلة وبراهني اإلجتاه األول  -7
  الثقافية يف اجملتمعات اإلفرتاضية أمهها:

جهم يف اجملتمعات اإلفرتاضية جردهم من اخلصوصيات، وأخر فاخنراط الفرد أو اجلماعة  :جرد من اخلصوصيةالتّ  -
ثر من ذلك جترد واألك .اهلوية من مركزيتها يف إحكام سلوك و أفعال األفراد و اجلماعات إىل العامل املشاع، وبالتايل جرد

عات الرّقمية اجملتم الفرد من الّذات واألنا اإلنسانية وحتوله إىل جمرد اسم مستعار أو رقم جهاز، أو صورة رمزية؛ ففي
تنمحي خصائص احلضور الفيزيائي، وتفقد العناصر الضاهرية للفرد واليت يعرف عن طريقها مثل املظهر واللباس واللون 

لربيد عنوان اأو  ويصبح الفرد يعرف من خالل عنوان جهاز احلاسوب أو عنوان اسم اجملال؛ وغيرها واهليئة واجلنس
أو ال  احلقيقية هويته تعكسقد المن األشياء اليت وغيرها  الصورة الرمزية اليت يضعهاأو  املستعاراالسم أو  اإللكرتوين

 . ملعرفته من املعلومات  تقدم القدر الكايف
الّتواصل االجتماعي  مواقعقبال الكثيف على اإلحتول آخر مرتبط بتأثر العالقات االجتماعية الّتقليدية: وهو  -

. ماعية التقليديةاالفرتاضية على العالقات االجت لعالقاتل واملتمثل يف اإلنعكاسات السلبية نرتنت،على شبكة اإل خاصة
 قد نتج عن تطّور اجملتمعات االفرتاضّية حاالت متفاوتة من االنقطاع عن العامل الواقعي واهنيار العالقات االجتماعّية. ف
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