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Abstract
The space that includes the Internet with its various services, its media flow and the
diversity of communication patterns has led to another representation of the roles that the
individual lives in his daily life. This space has produced what is called the virtual world,
which is considered by researchers as a parallel world to the real world regardless of the
differences that distinguish each one of them. Within this virtual world, individuals inhabit
and form social groups of various kinds.
Actually, by using Google search engine on 17/05/2018 via the browser (Firefox), the
number of websites and web pages related to the term "virtual communities" in Arabic
reached about 586 000 pages and sites, using the same term in French in plural
(Communauté Virtuelles) appeared in 494 000 pages, whereas in English, the result of
(Virtual Communities) exceeded 50 million and eight hundred thousand (50 800 000) pages
and related sites. These figures are indicators of the importance of the subject and the high
interest about the phenomenon among users in general and researchers especially in the
human and social fields such as "Howard Rheingold" and (Serge Proulx).
A set of phenomena worthy of study and scrutiny resulted due to the transformation in
all joints of life, and its transfer from the real public space to the information or virtual one,
since each phenomenon has clear implications on the psychosocial and social lives of
individuals as well as on their relations and the development of their practices. Therefore,
this descriptive research paper is based on a set of points according the following axis:
- Virtual Society: nature and beginnings
- Types of virtual communities and social entities on the Internet.
- The importance of virtual Communities and their problems.
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مل ّخص

إن الفضاء الذي حيتضن شبكة االنرتنت مبختلف خدماهتا وتدفقها اإلعالمي وتنوع أمناط االتصال داخله

ّأدى إىل متثل آخر لألدوار اليت يعيشها الفرد يوميا ،فأنتج هذا الفضاء ما أصطلح عليه ابلعامل االفرتاضي الذي
جيعله الباحثون عاملا موازاي للعامل الواقعي بغض النظر عن الفروق اليت متيز كال منهما عن اآلخر ،حيث ينشط

ضمن هذا العامل االفرتاضي أفراد وتنشأ فيه عالقات اجتماعية بشىت أنواعها.
فباستخدام حمرك البحث غوغل يف

2018/05/17

واملتصفح (الفايرفوكس) ( )Firefoxبلغ عدد املواقع

االلكرتونية وصفحات الويب اليت هلا عالقة بعبارة "اجملتمعات االفرتاضية" ابللغة العربية حنو  586ألف صفحة
وموقع متعلق ابملوضوعّ ،أما ابستعمال العبارة ابللغة الفرنسية بصيغة اجلمع ) (Communautés Virtuellesفيوجد
494

صفحة ،أما ابللغة االجنليزية ( )Virtual Communitiesفالنتيجة جتاوزت اخلمسني مليون ومثامنائة ألف

صفحة وموقع .وهذه األرقام هي عبارة عن مؤشرات على أمهية املوضوع وقدر االهتمام ابلظاهرة يف أوساط
عامة وخاصة الباحثني يف اجملاالت اإلنسانية واالجتماعية أمثال هاورد راينغولد
املستخدمني ّ

Howard Rheingold

التحول احلاصل يف مجيع مفاصل احلياة اليومية ،وانتقاهلا
وسريج بروكس  Serge Proulxوغريمها ،حيث إنّه بعد ّ

من الفضاء العمومي الواقعي إىل نظريه املعلومايت أو االفرتاضي ،نتجت جمموعة من الظواهر اليت تستحق الدراسة
والتمحيص ،إذ أن لكل ظاهرة انعكاسات واضحة على حياة االفراد النفسية واالجتماعية وعالقاهتم وتطور
ممارساهتم .هلذا تقف هذه الورقة البحثية الوصفية على جمموعة من النقاط وفقا للمحاور التالية:
 اجملتمع االفرتاضي :املاهية والبداايت أنواع اجملتمعات االفرتاضية والكياانت االجتماعية على شبكة االنرتنت. أمهية اجملتمعات االفرتاضية ومشاكلها.الكلمات املفاتيح :اجملتمعات االفرتاضية ،املشاكل ،الفضاء املعلومايت.

جملة علوم اإلعالم واالتصال عدد  2السنة الثانية

اجملتمعات االفرتاضية :أمناطها ومشكالهتا  -أ .حممد أمني عبوب

 .1اجملتمعات االفرتاضية املاهية واملقومات.

مهمة وهي :اجملتمع احمللي ألن
قبل التطرق إىل عبارة "اجملتمعات االفرتاضية" ،جيب التعريج على عبارة ّ

األوىل تتضمن الثانية ،ففي واقع األمر ،جند أ ّن اجملتمع االفرتاضي هو جمتمع حملي افرتاضي ،ومصطلح "حملي"

ال يعين التحجيم واحلصر بل يعين احمللية مبعىن أن اجملتمعات ال تكون إال ابملصاحل املشرتكة احمل ّددة ،واليت تعترب
مقوما أساسيّا من مقومات تش ّكل اجملتمع االفرتاضي على شبكة االنرتنت واخلدمات املستفادة من هذا التجمع
مهما كان نوعها.
أ-

اجملتمع احمللي

يعرفه جورج هيللري ( )George Hilleryعلى أنّه جمموعة من الناس ،يشرتكون يف تفاعل اجتماعي،
ّ
وبعض الروابط املشرتكة بينهم ،ويشرتكون يف مساحة ّما على األقل لبعض الوقت ( ،)...هناك بصفة عامة

أربعة عناصر أساسية لتكوين اجملتمع احمللي ،وهي :اجلماعة ،والتفاعل ،والروابط ،واملكان-الزمان (علي حممد
رحومة .)2010 ،وهذا التعريف جيعلنا نع ّد أربعة عناصر لتكون اجلماعة (جمتمعا حمليا) (اجلماعة أو األفراد-
التفاعل -الروابط -املكان والزمان).
ب -بداايت اجملتمعات االفرتاضية:

تعود بداايت تش ّكل اجملتمع الشبكي (على اخلط) ،إىل فرتة الستينيات من القرن املاضي وذلك إثر
ظهور شبكات احلواسيب لغرض التعليم وخباصة مع انتشار استخدام لوحات االتصال احمللي ،لوحات النشرات
((BBSSإلاتحة نفاذ واسع للتكنولوجيات اجلديدة آنذاك .ومن أهم اجملتمعات املعنية جند:
 جمتمع حملي افرتاضي ،امسه ويل ( ،)Whole Earth Lectronic Linkيف سان فرانسيسكو. جمتمع نظام" تويكس ( )TWICSالذي أسس يف طوكيو. سي .آي .اكس ( )CIXيف لندن. كالفا كوم )Calva Com( ،يف ابريس. " يف الوالايت املتحدة. جمتمع شبكة سياتل (Community Networkاالمريكية.

 ،)Seattleويوزنت

()Usenet

يف الوالايت املتحدة

 ونظم ( )Echoيف نيويورك سييت ،واليت كانت تستخدم بصعوبة للمحافظة على مواكبتها للتقنية الشبكيةاملتغرية يف مناذج األعمال يف ذلك الوقت.
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ولقد واجهت خمتلف هذه النظم صعوابت خللق قاعدة بياانت للمشاركني تشمل مجاعات سوسيو-
اقتصادية ،خاصة يف ظل غياب منوذج مايل ذي قاعدة رحبية .ويف فرتة التسعينيات متثلت جمتمعات الشبكات
نفسها كحركة اجتماعية-تقنية خاصة يف عام  ،1996حيث تّ نشر شبكة دوغالس شوللر للمجتمع احمللي

اجلديد -أيرد للتغيري،)Douglas Schuler's New Community Networking Wired for Change(-
وأتسيس منظمات شبكية مثل :مجعية شبكات اجملتمعات احمللية ( Association for Community
( ،)Networkingعلي حممد رحومة)2010 ،
ج -ظهور اجملتمعات االفرتاضية:

بعد ظهور الشبكات وشبكة اإلنرتنت ،وأوهلا ظهور األرابنيت ( )ARPANETاملعروفة يف أواخر
الستينيات وأوائل السبعينيات بدأت اجملتمعات االفرتاضية يف النشوء "كل ذلك يف نوع من التطور االجتماعي
املتسارع ((")Social Evolutionعلي حممد رحومة ،2008 ،ص ،)67وذلك نتاج التفاعل اإللكرتوين املهم
الذي بدأ يف الظهور واحلاجة إىل جمال أو بيئة حمددة ومنظمة لرتكيز هذا التفاعل.
ويعترب العديد من املختصني يف اجملال أ ّن ّأول جمتمع حملّي فعلي على اخلط هو شبكة "بالتو" ( )Platoسنة
( )1974-1973فهي "تعبري عن النظام الرائد للقاءات واملنتدايت على اخلط ( )On Line Forumsأو
املراسالت واللوحات االلكرتونية والربيد االلكرتوين ،وغرف الدردشة والرتاسل اآلين ومشاركة الشاشات عن
هي مبثابة الشكل
بعد وألعاب التسايل عديدة الالعبني"(علي حممد رحومة ،2008 ،ص ،)70فشبكة (بالتو) ّ
األويل البدائي للمجتمعات االفرتاضية احلالية ،إ ّّنا نوع من التنظيم االفرتاضي والتجمع التشاركي.
ويذكر علي رحومة يف كتابه علم االجتماع اآليل" :لقد انتقلت الظاهرة االجتماعية مبختلف جوانب
متثالهتا الثقافية والتقنية والسلوكية واالقتصادية والسياسية والقانونية ،من أّنا فقط تتمثل طبيعيا يف اجملتمع
البشري الطبيعي إىل أن تتمثل أيضا صناعيا (رمزاي ،رقميا ،آليا) وأيضا مبختلف متثالهتا األصلية إال أّنا أصبحت
الذرة إىل اإللكرتون" (علي حممد رحومة ،2008 ،ص ،)23ويعين ذلك
يف شكلها اإللكرتوين (املصنع) من ّ
انتقال أويل للحياة االجتماعية إىل الفضاء السيربين املستحدث.

 .2تعريف اجملتمعات االفرتاضية:
يعرفها حممد منري حجاب يف معجمه اإلعالمي أبنه "جمتمع يتكون من أشخاص متباعدين جغرافيا،
ّ

ولكن االتصال والتواصل بينهم يتم عرب الشبكات االلكرتونية ،وينتج بينهم نتيجة لذلك نوع من اإلحساس
ابلوالء واملشاركة" (حممد منري حجاب ، 2004،ص ،)47ويعرف سريج بروكس ( )Serge Proulxاجملتمع
االفرتاضي أبّنا" :جمموعة أفراد يستخدمون منتدايت احملادثة ،حلقات النقاش ،أو جمموعات احلوار الذين
جملة علوم اإلعالم واالتصال عدد  2السنة الثانية

اجملتمعات االفرتاضية :أمناطها ومشكالهتا  -أ .حممد أمني عبوب

تنشأ بينهم عالقة انتماء إىل مجاعة واحدة ) (Lien d’appartenanceويتقامسون نفس األذواق ،القيم،
واالهتمامات وهلم أهداف مشرتكة" ( .)Serge Proulx ;et autres،2004ويعرفها الفجالوي ( Fejlaoui,
 )2009على أ ّّنا "اجملموعات االجتماعية الناشئة من خالل شبكة االنرتنت ،حيث يكون للمستخدمني القدرة
على التعرف وخلق نقاشات لتشكيل وعي مجعي ،وعالقات شخصية يف الفضاء االفرتاضي"

( Fejlaoui,

.)2009, p.9

 .3شروط ومقومات أتسيس اجملتمعات االفرتاضية:
املقومات واألسس اليت جيب توفرها أو توفريها لتأسيس
حتتاج اجملتمعات البشرية ّ
عامة إىل جمموعة من ّ
اجملتمعات التقليدية ،وينطبق االمر ذاته على اجملتمعات الناشئة ضمن الفضاء املعلومايت وذلك رغم االختالف
قومات األربع األساسية لتأسس
بني البيئتني وخصوصية الفضاء االفرتاضي .وجيدر التذكري يف مضماران ابمل ّ
اجملتمع.
 املقوم األول ،ويتمثّل يف قدرة اجملتمع على االستمرار إىل مدى زمين أطول من عمر األعضاء ،الذينيكونون ذلك اجملتمع ،مبعىن بقاء اجملتمع واستمراره على الرغم من فناء األجيال املختلفة وانداثرهم.
ّ
املقوم الثاين ،وهو الذي يشري إىل قدرة اجملتمع على جتديد نفسه من خالل التناسل ،من جهة ،وعن
ّ
طريق غرس ثقافته من خالل توافر نظام تربوي قادر على حتقيق التنشئة االجتماعية لألعضاء اجلدد،
وفقا لثقافة اجملتمع ونظمه ،من انحية أخرى.
ويتلخص يف مدى توفر جمموعة من املعايري املشرتكة املنظمة لألفعال االجتماعية
 املقوم الثالث:ّ
موجهات للسلوك
لألعضاء ،ومدى توافر الشعور ابلوالء للمجتمع لدى هؤالء األعضاء .وتع ّد املعايري ّ
الذي جيب األخذ به ،أو تطبيقه يف مواقف اجتماعية حم ّددة ،وتتح ّدد االلتزامات ،اليت ميليها دور
الشخص يف اجلماعة االجتماعية ،عن طريق املعايري اليت تضعها اجلماعة أو اليت تسري عليها ،وعلى
هذا األساس فإ ّن املعايري االجتماعية تكون مبثابة قواعد أو مبادئ سلوكية عامة ملزمة لألفراد ،ابتداء
من األفعال البسيطة يف احلياة اليومية ،انتهاء ابألحكام األخالقية املعقدة ،اليت تزيد من وحدة اجملتمع

ومتاسكه من خالل تقبل األفراد هلا.
قوم الرابع ،ويستند إىل مدى قدرة اجملتمع على حتقيق االكتفاء الذايت واالستقالل النسيب ،ويقصد
 امل ّابالستقالل النسيب هنا معنيان ،أوهلما :أن يكون اجملتمع وحدة قائمة بذاهتا وليس فقط مجاعة أو
أهم
مجاعة فرعية تنتمي كل واحد منها إىل جمتمع آخر ،واثنيهما ،أن يتحقق التكامل داخل اجملتمع .و ّ
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مقومات التكامل االجتماعي هو االعتماد املتبادل بني األعضاء ،ووجود معايري وقيم خيضع هلا األفراد
يف سلوكهم ،ويسريون وفقا هلا.
املقومات اجلديدة اليت ينبين عليها كيان
مقومات أتسيس اجملتمع املشار إليها على فهم ّ
تساعدان ّ

عرف "هاورد راينغولد" يف كتابه املرجعي "اجلماعات
اجلماعات االفرتاضيّة واجملتمعات االفرتاضيّة .ي ّ
االفرتاضية" أبّنا "جتمعات اجتماعية وثقافية تظهر عندما يكون هناك عدد كاف من األفراد يشاركون يف
مناقشات عامة خالل وقت كاف ويصنعون من وجداّنم ما يكفي لنسج شبكات من العالقات اإلنسانية
يف الفضاء السيرباين"(شوقي العلوي ،2006،ص ،)22هذا التعريف يؤكد عدة نقاط رئيسية مفصلة يف ما
يلي:
 الفضاء املناسب خللق عالقات. العدد الكايف من األشخاص الذين يشاركون يف اجملتمع. وجود حد أدىن من التفاعل االجتماعي. االستمرار الزمين والتفاعل الكايف (نوعيا) وما يعزز هذا التفاعل واالستمرار هي النقاشات العامةداخل اجملاالت.
يكونون اجملتمع.
 العالقة العاطفية لألفراد الذين ّ النظام :وهذا ما يصفه رحومة (رحومة علي حممد )2010 ،أبنه "نظام اجتماعي إلكرتوين جديد،يقدم اإلنسان قادم من اخليال واالفرتاض والوهم ،وحاواي شروطه االجتماعية والتكنولوجية وخمتلف
عناصره وعالقاته ،وحدودها وبيئاهتا وحتكماهتا وأهدافها ومستنتجاهتا" (علي حممد رحومة،2010،
ص)206
 .4عوامل ظهور اجملتمعات االفرتاضية:

لكل التفاعالت احلاصلة داخل الفضاء االفرتاضي
جاء ظهور اجملتمعات االفرتاضية كنتاج عادي ومنطقي ّ

(النقاشات ،املراسالت ،االتصاالت) ،وهذا ما جعلها تتطور بشكل واسع .وقد ظهرت اجملتمعات االفرتاضية
تطور قيم اجملتمعات
كنتيجة طبيعيّة للتطور العلمي والتكنولوجي واالقتصادي الذي مل يكن مستقالّ عن ّ
وحتول مبقتضى هذا احلال الفعل االجتماعي من مداره الواقعي-املادي إىل مداره االفرتاضي.
وثقافاهتاّ .
عززت بروز اجملتمعات االفرتاضية
وميكن اعتبار حالة التف ّكك اليت أحدثتها قيم ما بعد احلداثة من العوامل اليت ّ
وتطورها مقابل تراجع دور اجملتمعات الطبيعية .يؤكد هاورد رينغولد "إن هذه اجملتمعات احمللية االفرتاضية يف
ّ
جزء منها هي رد فعل واستجابة جلوع الناس وافتقارهم إىل اجملتمع احمللي بعد تفرق وتفكك اجملتمعات احمللية
التقليدية" (علي حممد رحومة ،2008 ،ص .)64على صعيد آخر ميكن اعتبار ظهور االقتصاد الالّمادي رافدا
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هو العامل األبرز ،ابلطابع
من روافد صعود اجملتمعات االفرتاضيّة اليت اقرتن ظهورها إبنتاج املعىن وكذلك ،وهذا ّ
التجاري والتسويقي وابألنشطة الرحبية.
 5خصائص اجملتمعات االفرتاضية:
من اجلائز اعتبار اجملتمعات االفرتاضية النسخة اإللكرتونيّة اجملتمعات الطبيعية إذا ّأّنا ختتزل الكثري من
الصدد خمتلف اخلصائص اليت ميكن أن جتعل من التجمعات االلكرتونية جمتمعات
خصائصها .وسنربز يف هذا ّ
هي أ ّّنا تعتمد على التنظيم "التصاعدي" من األدىن إىل
افرتاضية .من أبرز ما تتميّز به اجملتمعات االفرتاضية ّ
كل فرد تنظيم اجملتمع وحتقيق اإلضافة لنظامه وقواعده وعاداته .كما أ ّن اختالف أهداف
األعلى ،إذ ابستطاعة ّ
هذه اجلماعات بني ما هو حم ّد د كااللتقاء من أجل حتقيق مشروع معني قد تنتهي اجلماعة بتحقيقه ومنها ما
هو مبين على تبادل التجارب الشخصية والنقاش حول مواضيع معينة( .شوقي العلوي ،2006،ص.)166

ويتميّز أفراد اجملتمعات االفرتاضية بعدم التجانس يف بعض اجلوانب ،فقد يكون لكل شخص مستوى معني أو
مهنية ختتلف عن اآلخرين ،مثلما تتميز ابستعمال أفرادها ألمساء وهوايت مستعارة ()Fluidity of Identity
اخلاصة هبذه اجملتمعات أيضا جند استخدامها ألنواع
ويق ّدمون غالبا بياانت غري مطابقة للواقع .ومن السمات ّ
جديدة من الرموز اللغوية واإلشارات اخلاصة مبا يف ذلك (رسومات الوجوه ،الكلمات املختصرة) كتعبري عن
احلاالت الوجوديّة جملتمع ما بعد احلداثة ،فضال عن كون هذه اجملتمعات تعتمد كليّا يف أنشطتها التواصليّة عل
التقنيات احلديثة لالتصال ممّا مينحها صفة العاملية أو الكونية ،أي يشارك فيها أفراد من كل أحناء العامل (ابراهيم
بعزيز .)2008،جيدر اإلشارة إىل أ ّن اجملتمعات االفرتاضية تقوم على املصاحل يف أغلب مظاهرها

(.)Communauté d'intérêts

 .6أنواع اجملتمعات االفرتاضية والكياانت االجتماعية على شبكة االنرتنت.
ميكن تصنيف أنواع اجملتمعات االفرتاضية عامة على أساس ثالثة اعتبارات أساسية هي:
 أوال :من حيث التقنية املستعملة لتداول املعلومات داخلها. اثنيا :من حيث نوع احملتوى أو املادة املوجودة داخل هذا اجملتمع االفرتاضي. اثلثا :من حيث اهلدف من انشاء هذه اجملتمعات.تساهم العوامل النصية االفرتاضية (( )Univers Textuels Virtuelsمنتدايت النقاش ،مواقع الدردشة،
عرفه
الربيد االلكرتوين ،)...البصرية والصورية ،يف تشكيل أمناط جديدة من اجلماعات ضمن تشكيل جديد يّ ّ
ميشال مافيزويل ابلقبلية اجلديدة (( )Neotribalismeمافيزويل .)2000 ،والقبليّة اجلديدة هي حقيقة اجملتمعات
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االفرتاضيّة اليوم يف فلك الويب ،اليت تنشط ابستمرار حم ّققة ألمناط خمتلفة من التفاعل االجتماعي ،نكتفي
بذكر أبرزها يف ما يلي.
 جمتمعات نشر احملتوايت النصيةوتصنّف ضمن جمتمعات احملتوى ،وهي جمتمعات متخصصة يف نشر احملتوايت النصية عرب مواقع حتتوي
على جمموعة كبرية من املستخدمني الذين يقومون إبنتاج املعىن (دراسات ،مقاالت ،حبوث )...وهناك من
يصنف هذه املواقع على أّنا جمتمعات حترير حر ( ،)Wikiلكن هذا النوع من املواقع ال يعتمد على معلومات
جمردة بل أغلبها مقاالت ورؤى ودراسات وحبوث ت صياغتها ذاتيا وجبهد شخصي وأكادميي واضح.
ومن أمثلة هذا النوع موقع كنول ( )Knolوهو عنوان مقتبس من كلمة ( )knowledgeأي معرفة وأطلق عام
 ،2008وهو موقع اتبع لشركة جوجل وهو جمتمع نشر حمتوايت ،يقوم فيه املستخدمون بنشر حبوثهم ودراساهتم
وكذا كل املعلومات اليت يرون أّنا مهمة لشرحية معينة من املستخدمني اآلخرين يف خمتلف اجملاالت السياسية
االقتصادية االجتماعية التكنولوجية ،الصحة والثقافة والعلوم وغريها ،وتسمح هذه اخلدمة أيضا ابلقيام بتعليقات
ونقاشات حول هذه املواضيع.
 -جمتمعات التعليم االلكرتوين (على اخلط)

هي جتمعات على مواقع خاصة تفتح اجملال للجمع بني املتَ َعلِم وامل َع ْلم أو أي شخص متخصص يف اجملال
ويتم التعلّم خالهلا ابستخدام أدوات تعليمية مسعية
الذي يريد الطلبة االفرتاضني تعلمه ضمن أقسام افرتاضيةّ ،
بصرية ،نصوص ،وكذا تطبيقات تعليمية ،فيقوم الطلبة أبخذ الدروس واملشاركة فيها وطرح األسئلة على املعلمني
واملختصني والنقاش مع وزمالئه من املتعلمني عن بعد.
-

جمتمعات الواقع االفرتاضي ()Virtual Reality

هي جمتمعات تنشأ داخل بيئة مستحدثة ختتزل أبعادها من الواقع الطبيعي ويتم ذلك بواسطة تطبيقات
حاسوبية" ،وذلك عرب التفاعل احلاصل بني الكائنات االفرتاضية/الواقعية املتفاعلة داخل هذه البيئة بواسطة
شاشة احلاسب أو السماعات اجملسمة للصوت أو النظارات .وهي تعتمد على تقدمي صورة مشاهبة للواقع يف
األماكن ال ميكن لإلنسان الوصول إليها أو إنشاؤها ،فهو عبارة عن عامل سحري متفاعل"(مارك رايش،)2006،
فهذا العامل خيلق ما يسمى التواجد احلميم أو االنغماس ( )Immersionداخل هذه البيئة وهذا ما جيعل كائناته
(املستخدمون) يشعرون ابالرتباط هلذا العامل ،فاملستخدم يستطيع التأثري يف هذا الواقع واالحتكاك ابملستخدمني
اآلخرين وكذا التأثر هبم.
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ومن أمثلة الواقع االفرتاضي :موقع احلياة الثانية ( ،)www.secondlife.comوهي عبارة عن برجميات تسمح
ابلقيام بزايرات افرتاضية لعدد كبري من املواقع ،قام إبنشائها جمموعة من مهندسي املعلوماتية على رأسهم
املهندس "أنشي شونغ" ( )www.anshechung.com( )Anshe Chungواحلياة على هذا النوع من املواقع
يشابه إىل ح ّد كبري احلياة الواقعية فبإمكان الزائر العمل وشراء احلاجيات وابتياع قطعة أرض والزواج وغريها.
(عباس مصطفى صادق ،2008 ،ص.)47
-

جمتمعات البث اإللكرتوين

(البودكاست) ()Podcast

فهي مواقع اجتماعية تضمن ألفرادها مساحة للبث الشبه إذاعي أو البث السمعي البصري
) ،(Streamingويكون البث فيها مباشرا أو مسجال ،ملواد منتجة ذاتيا أو يقوم املستخدمون إبعادة إنتاج مواد
منتجة سابقا مثل (أفالم برامج أو أشرطة واثئقية ،)...ومثال ذلك مواقع ( )Streamizللبث املسجل لألفالم
واألفالم الواثئقية و( )Justinللبث املباشر واآلين ،أما مواقع البث غري األين واليت تتضمن مواد مسعية أو مسعية
بصرية أنتجت أو أعيد إنتاجها أو بثها ،مثال ذلك اليوتيوب ( )Youtubeوالدايلي موشن ()Dailymotions
 ،ابلنسبة إىل موقع اليوتيوب فهو أحد أشهر املواقع اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت و"تقوم فكرة املوقع على
إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة اإلنرتنت دون أي تكلفة مالية ،فبمجرد أن
يقوم املستخدم ابلتسجيل يف املوقع يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه امللفات لرياها ماليني األشخاص
حول العامل ،كما يتمكن املشاهدون من إدارة حوار مجاعي حول مقطع الفيديو من خالل إضافة التعليقات
املصاحبة ،فضال عن تقييم ملف الفيديو من خالل إعطائه قيمة نسبية مكونة من مخس درجات لتعرب عن
مدى أمهية ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي املوقع .وطبقا لتصنيف أليكسا العاملي فإن موقع يوتيوب
أييت يف املركز الثالث من حيث أكثر املواقع العاملية مشاهدة ،بعد كل من :ايهو ،وجوجل" (رضا عبد الواحد
أمني ، 2009 ،ص.)520
-

جمتمعات الصحة االلكرتونية )(E-Heath

هي جمتمعات يقوم املشرتكون فيها ابلنقاش والتحاور حول احلياة الصحية والتعامل مع احلاالت املرضية
املتنوعة حبضور خمتصني وأطباء ميكنهم اإلجابة عن أسئلة السائلني ،لكن أهم التفاعالت تكون بني املستخدمني
العادين الذين يطرحون انشغاالهتم وجتارهبم ويتناقشون حوهلا ليعطي كل واحد منهم احللول اليت ساعدته على
اخلاص به.
الصحي
جتاوز املشكل ّ
ّ
-

جمتمع املدوانت:

تستخدم كلمة "مدونة" العربية كمقابل للكلمة اإلجنليزية ( )blogوهي اختصار لكلميت ()Web log
واليت تعين سجل الشبكة "وقد اشتقت الكلمة من فعل دون ،تدوين ،مدونة ليصبح اسم الفاعل منها مدون"،
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وهناك العديد من التسميات اليت استخدمت كمقابل لكلمة ( )Blogمنها :البلوجز ،البلوغز ،املذاكرات
اإللكرتونية ،املدوانت الشخصية ،يوميات اإلنرتنت ،السجل الشخصي ،املعارضة اإللكرتونية ،الصحافة
اإللكرتونية...وغريها الكثري من التعريبات اليت وردت يف كتاابت املؤلفني العرب عن املدوانت اإللكرتونية،
إال أن "مدونة" هو التعريب األكثر قبوال وانتشارا واستخداما هلذه الكلمة حىت اآلن (شيماء امساعيل
واخرون .)2007،لقد استقبلت اإلنرتنت املدوانت اإللكرتونية أو بلوج ) (Blogsكأحد مصادر املعلومات
اليت فرضت نفسها بقوة وسرعة انتشارها على الشبكة العنكبوتية العاملية الويب ) ،(Webوفرت له اإلنرتنت
املناخ املناسب من األجهزة والربامج الالزمة للتشغيل والبحث ومواقع يف البيئة العنكبوتية الويب ،بشكل
يتناسب مع االحتياجات املتطورة للمستفيدين منها؛ حيث جتاوزت املدونة اإللكرتونية كل احلواجز الزمنية
واملكانية والرقابية على املعلومات اليت ال جتد قبوال سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا يف بلد ّما .كما أن املدوانت
كمصدر جديد للمعلومات على الشبكة يتسم ابلرتاكم والزايدة املستمرة والسريعة اثنية بعد األخرى على
عكس األشكال التقليدية األخرى من مصادر املعلومات وذلك يعين وجود حمتوايت ملصادر ال متناهية ويف
الوقت ذاته ،تتيح هذه احملتوايت القدرة على املشاركة واالخنراط املدين يف عمليات اإلخبار يف اجملتمع.
-

جمتمعات التشابك االجتماعي (الشبكات االجتماعية):

مواقع الشبكات االجتماعية سبقت ظهور مصطلح الويب  2.0بكثري إال أّنا تعد من ضمن
تطبيقات الويب  ،2.0لكن بيئة الويب  2.0أضافت خصائص جديدة مميزة للشبكات االجتماعية جعلتها
أكثر تفاعلية فلم يعد املوقع االجتماعي جمرد ملف بياانت املستخدم فقط بل أمكنه االنضمام لشبكات
عديدة داخل اجملتمع الواحد وتكون هذه الشبكة جلهة العمل أو اجلامعة اليت تعلم فيها...اخل ،أصبح ابإلمكان
مشاركة األصدقاء يف الصور والفيديو واألحداث واملناسبات اخلاصة( .حممود عبد الستار.)2011،
ومن تعريفات الشبكات االجتماعية :أّنا "أماكن للتجمع على اخلط املباشر تشجع أعضائها على بناء
شبكات من أصدقائهم ومعارفهم" ( ،) Leonard, A.،2004فهي جمتمعات على اخلط املباشر تقوم بدعم
االتصال بني األفراد عن طريق شبكات من األصدقاء املوثوق فيهم ،وتقدم مكاان لتجمع األفراد على اخلط
املباشر ،وإقامة عالقات جديدة أو للتعرف على أفراد آخرين يف نفس جمال عملهم (Mew, ،2009 ،p295
 )Lionel Q. L.فهي تلك املواقع اليت مت ّكن األفراد من إنشاء شبكات اتصال أبفراد آخرين ،وعلى الرغم

من أّنا شبكات اجتماعية إال أ ّن األفراد ميكن أن يتصلوا ببعضهم ألسباب شخصية أو مهنية سواء كانوا
على معرفة هبم أم ال.)Kay, Russell. Quick Study ،2007( .
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-

جمتمعات التحرير احلر (الويكيز)

الويكيز ( )Wiki’sهو أحد تطبيقات ( )Web 2.0ويع ّد أبسط قواعد البياانت اليت ميكن أن تعمل
على شبكة اإلنرتنت .والويكي هو موقع انرتنت قائم على مبدأ املشاركة اجلماعية والتعاون على تطوير حمتوى
املواقع ،ويسمح الويكي ملشرتكيه أن يقوموا بصورة مجاعية بتعديل حمتوايته ،حذفها أو اإلضافة إليها حسبما
يرى املستخدمون أنفسهم دون أي قيود يف الغالب.
ومصطلح ويكي ( )Wikiكلمة مأخوذة من لغة شعب جزر هاواي األصليني وهي تعين بسرعة ،وقد
استخدمت يف جمال اإلنرتنت للتعبري عن سرعة الكتابة يف املوسوعات احلرة .وكان ّأول ظهور لتطبيقات التأليف
احلر يف عام  1995حيث قام كل من وارد كونيجام ( )Ward Cunnighamوبو ليوف ( )Bo Leufإبنشاء
ألي
ّأول موقع ويكي وهو ( )Wiki Wiki Webوالذي ش ّكل جمتمعا متعاوان مفتوحا للجميع حيث ميكن ّ
شخص أن يشارك يف تطوير وزايدة حمتوايت املوقع (حممد خليفة .)2011 ،إ ّّنا مواقع تسمح للمستخدمني
إبنشاء أو تعديل أي صفحة يف موقع ويب .وهذا ملمح مثري من حيث أنه يشجع على االستخدام الدميقراطي
ويعزز حرية تكوين احملتوى من قبل املستخدمني غري التقنيني.
للويب ّ
يستعني التحرير احلر مبا يسمى ابلذكاء اجلمعي ( )Intelligence Collectiveوالذي يساهم فيه أفراد
أو املستخدمون فيمكن املستخدم من التعليق على املعلومات ونقدها وتكملتها أو إثرائها أو اإلعالن عنها
يؤدي إىل حذفها أو جتاهلها.
والتحذير منها مبا ّ
-

جمتمعات الشراء االلكرتوين

وهي جمتمعات مييّزها السلوك الشرائي وأيضا سلوك البيع املؤسسايت ،ويكون الدفع يف هذه اجملتمعات
الكرتونيا بطريقة حتويل األموال عرب شركات متخصصة أو عرب بطاقات التأمني .وال يقتصر النشاط ضمن هذه
اجملتمعات على البيع والشراء واإلشهار فقط ،بل يتعدى ذلك إىل تبادل اآلراء والتجارب وإعطاء التقييمات
حول جودة السلع وكذلك مقارنة أسعارها.
-

جمتمعات االهتمامات املشرتكة:

املشاركة يف اجملتمع االفرتاضي من خالل تشكيل جمموعات افرتاضية يف خمتلف جماالت التخصص
كمجتمع األطباء وجمتمع املهندسني واألساتذة وغريهم" ،ويتيح اجملتمع االفرتاضي للمستخدمني الشعور
بوجودهم يف بيئة خمتلفة متاما للواقع املادي أو الواقع احلقيقي ومتكنهم من تبادل اخلربات واملعارف مع اآلخرين
الذي ينتمون لنفس البيئة االفرتاضية أو اجملتمع االفرتاضي" (حممد لعقاب ،2007،ص .)55
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-

جمتمع التفضيالت ()Social Bookmarking

املفضلة االجتماعية هي طريقة ملستخدمي شبكة اإلنرتنت لتبادل ،ومشاركة وتنظيم وحبث وإدارة مواقع مفضلة
ملصادر شبكة اإلنرتنت ،خالفا ملشاركة امللفات فاملصادر حب ّد ذاهتا ليست مشرتكة ،إال أ ّن املفضلة تشري وتعود
لتلك املصادرّ .إّنا عبارة عن شبكة تفاعلية واجتماعية ،يتم فيها تبادل مشرتك للمفضالت الفردية املفهرسة.
-

جمتمع املكتبات االلكرتوين

وهي جمتمعات خدماتية ميكن من خالهلا االطالع على نسخ الكرتونية لكتب وواثئق على اخلط أو
عن طريق حتميل الكتب املتوفرة بطريقة جمانية أو مقابل دفع رسوم التسجيل أو دفع مثن النسخة االلكرتونية،
وتفتح هذه اجملتمعات اجملال للنقاش والتعريف هبذه الواثئق ،مثل موقع ايسو (.)Issuu
 جمتمعات (مواقع) تقاسم حمتوايت )(Shar Siteوهي مواقع تسمح بتقاسم أو تشارك كل أنواع امللفات واملواد (الفيديو الصور وكل أنواع املعلومات وخمتلف
أشكاهلا) ومن أمثلة ذلك موقع ) (Mediafireو) ،(Etorentفيقوم املستخدمون إبدراج مواد خمتلفة األشكال
واألنواع على هذا النوع من املواقع وذلك لتخزينها وتقامسها مع مستخدمني آخرين.
 جمتمعات األخبار والقوائم الربيديةالقوائم الربيدية هي مواقع اجتماعية يتم التسجيل فيها وذلك قصد االستفادة من اخلدمات اإلعالمية اليت
توفرها واليت تتميز ابلسرعة والكم الكبري من املعلومات اليت متس الكثري من اجلوانب واملواضيع ،ومتكن هذه
املواقع املسجلني التعليق على هذه األخبار وخلق نقاشات حوهلا ،وهذا ما خيلق نوعا من التفاعل داخلها.
-

جمتمعات اللعب اإللكرتوين

يتم إنشاؤها بطرق متقدمة ،وذلك هبدف مجع جمموعة من األفراد حول قصة ترفيهية خيالية
وهي جمتمعات ّ
جمسدة يف خياالت ثنائية أو ثالثية
يتشاركون يف السيطرة على شخصياهتا ،وعادة ما تكون هذه القصص ّ
األبعاد ميكن لالعبني أثناء ممارسة ألعاهبم املفضلة التواصل فيما بينهم بطرق خمتلفة.
هن اك العديد من األنواع املستحدثة من اجملتمعات االفرتاضية داخل الفضاء االفرتاضي ،ومن املتوقع أن
تظهر الحقا أنواع أخرى ،وذلك حسب نوع احلامل املعلومايت املستعمل يف تداول املعلومات عليها وكذا

حسب نوع األغراض املعلوماتية املستحدثة من أجلها ،ونوع املعلومات املنشورة واملتداولة عربها.
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االنحرافات االفتراضية

ميكن القول إ ّن أن اجملتمعات االفرتاضية نزعت طابع املقاطعة بني األجناس واألعراق واللغات...لكنها
خلقت أنواعا أخرى من التجمعات والتكتالت أكثر ح ّدة يف طابعها التكنو-اجتماعي ،ومع أ ّن هذا النوع
لعل
من اجملتمعات حديث العهد إالّ أ ّن قضااي ع ّدة تطرحها على الصعيدين األمين واألخالقي ابخلصوص .و ّ
أمهها وجود جتمعات متطرفة دينيا أو فكراي أو عرقيا وتكون يف أغلب األحيان امتدادا جملتمعات موجودة يف
احلياة الطبيعية أو هي مولودة أساسا داخل الفضاء االفرتاضي ،تقوم بنشر أفكار ومعتقدات متطرفة مثال ذلك
النازيون اجلدد ( )New-Nazismومجاعات كره الدايانت (كره اإلسالم) ،وجمتمعات االنتقام االفرتاضي...اخل)

ويتح ّدث الكثري من املتتبعني عن أ ّن اجملتمعات االفرتاضية تقوم ابلتقليل من املساندة االجتماعية أو التضامن
االجتماعي" ،فتختزل املشاعر وجتعلها جمرد تفاعل الكرتوين مع صور وتعليقات ،حيث تزيد العالقات الناجتة
داخلها من فرص االكتئاب والوحدة .فمع ظهور اإلنرتنت ،دخلنا فيما أمساه دومينيك وولنت ( Dominique
 )Woltonابلعزلة التفاعلية أو الوحدة التفاعلية ( ،)Solitudes Interactivesوهو يرى أنه" :إبمكان الفرد أن
يكون مستعمال ممتازا لألنرتنت لكن لديه أكرب الصعوابت يف أن يدخل يف حوار مع من جبانبه يف مقهى
االنرتنت" (حسيبة قيدوم ،2006 ،ص .)08فهذا نوع من التناقض االجتماعي بني الشخصية اليت ميلكها الفرد
وتلك اليت يثريها تفاعله على الشبكة ،فالعوامل االفرتاضية النصية واأليقونية اليت حتتويها االنرتنت تقوم بتقريب
املسافات وخلق عالقات بقدر ما تلهي األفراد عن عالقاهتم الواقعية.
كل أحناء العامل عرب النظام التواصلي الشبكي اجلديد ،زادت
ومع زايدة فرص احلوار بني اجملتمعات يف ّ
مشاعر العزلة بني الناس .يروي أح ّد مستخدمي الشبكة عن جتربته االتصالية والعزلة اليت ولّدهتا شبكة اإلنرتنت،

يقول" :فعندما اكتشفت الفوائد املهنية لألنرتنت من الدخول إىل جمموعات مناقشة فورية مع زمالء هلم نفس
أقل مع أسريت
االهتمامات العلمية والفكرية يف كافة أحناء العامل الحظت أيضا أنين أصبحت ّ
أقضي وقتا ّ
وأصدقائي" (أمحد حممد صاحل ،2001،ص.)21
أهم ما ميكن مالحظته داخل الفضاء االفرتاضي عامة هو ظهور ما يسمى ابلرويبضة االلكرتونية
ومن ّ

" ونعين هبا تلك الفوضى القائمة واجلدل العقيم الدائر عرب وسائط االعالم واالتصال اجلديدة بصورة علنية،
عام ة دون حتديد نوعية وال مستوى وال هدف األفراد الفاعلني يف النقاش ،وذلك ابستغالل احلرية
حول أمور ّ
اليت توفرها أدوات وتطبيقات الوسائط اجلديدة والفضاءات العمومية مفتوحة املصادر ،حيث تعترب الرويبضة
االلكرتونية من مظاهر سوء استغالل احلرية اليت مينحها الفضاء االلكرتوين للمستخدمني"( .حممد امني
عبوب ،2017،ص.)13
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ويف رؤية مغايرة تعترب الرقابة واحلجب اللذان تفرضهما جهات سلطوية حكومية أو تقنية على اجملتمعات
االفرتاضية مشكال حي ّد من فاعليتها ،وجيعلها عرضة للح ّد من دورها يف مجيع اجملاالت ونزع صفة احلرية
املعلوماتية عن مستخدميها ،هذا ما جيعل هذا النوع من اجملتمعات ضعيفة مقارنة بنظريهتا الطبيعية ألّنا عرضة
لالّنيار يف أي حني بسبب ممارسات عدائية أو تنظيمية (أمنية) أو حىت ألسباب تقنية تتعلق ابلشبكات.
التوسع
ّ
هو أ ّن واقع الفضاء السيرباين اجلديد واقع معقد إىل أبعد احلدود ،وهو بصدد ّ
وحمصلة ما سبق ّ
توسعه العديد من املشكالت األمنيّة واألخالقيّة اليت
واالنغماس أكثر فأكثر يف العوامل الالماديّة وستتزايد مع ّ

لن حتتويها احللول اإللكرتونيّة واإلنسانيّة رغم جناعة أساليبها.
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