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يحتللللص الا مللللام مراةلللللة محىليللللة يلللللي حيللللاو البالللللر و يللللي ةلللللىا ي حيللللا    و   للللل ا  

ا  إلاعلللللالام و الا ملللللام فريلللللا و فمراةيلللللا  جنيلللللنو يلللللي لفلللللا ي    و قلللللن   احللللل   كنىلىجيللللل

 مجام التىايص، فتعند   شراله و و ائله و  أثحرا ه.

على ما ية مىاقع التىايص الاجتماعي و مني  أثحر ا  التعرف فلى ذه النلا ة   نفو  

يي الحياو الاجتماعية لألفراد و املجتمعا ، ضف فلى ذلك التعرف على إلاش اعا  

 من ا،املتحققة 

 . إلاش اع ؛ش را  التىايص الاجتماعي ؛الا تخناماليلمات اإلافحاحية: 
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Abstract: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملذمة 

التعللىلا  الئائلللة يللي مجللام  كنىلىجيللا الا مللام محللر  العنيللن ملل  امل للا ي  و  فن

شلللل كة ألادوال باعت ال للللا ةقلللللة ةىعيللللة و ثللللىلو حقيقيللللة يللللي عللللال  الا مللللام، حيلللل  اة اللللر  

الاةترةي  يي كافة  لجاء املعمىلو ، ولبعل   جلزاء  لذا العلال  املتراميلة ب  لاو ا الىا لع ، 

و مئن  العريق لرافة املجتمعا  للتقلال  و التعلالف و  لادم ءلاء و ألافرلال و الرم لا  ، 

لئللللذه الالللل كة ملللل  الى للللائغ املتعللللندو واملتاحللللة ف  للللا و  يلللل ح   سللللتخنمموا للللت اد كللللص 

ئص لتحقيق التىايص بلحن ألافلراد و الجماعلا  ثل   ئلر  املىاقلع الالكتروةيلة فحني الى ا

و شللللللل را  املحادثلللللللة الولللللللال محلللللللر  م لللللللمىن و شلللللللرص إلاعلللللللالام الحلللللللني  و لقللللللل  ةىعلللللللا مللللللل  

 التىايص بحن  صحاب ا و مستخنم  ا.

Communication occupies a central position in human life, aspects 

of their lives and the reasons for their well-being. Media and 

communication technology has provided new opportunities and 

possibilities in the field of communication, so its forms, means 

and effects have varied. 

This study aims to identify what social networking sites are and 

the extent of their impact on the social life of individuals and 

societies, in addition to identifying the gratifications achieved 

from them. 
Keywords: usage; social media; gratification. 
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تعتبر مىاقع التىايص الاجتماعي هي ألاكثر اة الالا عللى شل كة الاةترةيل  مللا  متلكله 

 محز ا ع  املىاقع الالكتروةية مما شجع متم حي الاةترةي  يي كافة  ةحلاء  م   مائص

 العال  على إلاق ام املتزاين.

فن ا لللتخنام  لللذه املىاقلللع و فن كلللان  عبلللر عللل  يللليحة  كنىلىجيلللة  فتلللة  لللا م  

باللللرص ك حللللر يللللي لبللللغ العنيللللن ملللل  العالاقللللا ، فملللل   للللالام مللللا  قللللنم عرضلللله ل ينللللا  ةلللله ملللل  

 ا و ملللني ا ا لللتخنام و  مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي ما يلللة فللللى معرفلللةال لللرولل الالت ا لللة 

إلاشللللل اع اللللللذل يحققللللله  لللللذا الا لللللتخنام ، و جلللللص اللللللنوافع املخت يلللللة ولاء التعلللللر  لئلللللذه 

 .املىاقع

فذن وبنللاء علللى  للذا العللرك فلل ن فشللرالية  للذه النلا للة  تحللند يللي محاولللة معرفللة 

 التالية: شراليةفمنه ةعرك  ظ يعة مىاقع التىايص الاجتماعي، و 

  ؟ و ماهي إلاش اعا  املتحققة من ا؟مىاقع التىايص الاجتماعيب ماذا ةقمن -

 فشضيات الذساظة

 :التالية  نعىل  ذه النلا ة على فرضية عامة

 . تسا   مىاقع التىايص الاجتماعي يي  حقيق اش اعا  كثحرو للمستخنمحن.

 الذساظة أهذاف

 فلى مايلي: ىعئذا املىضن نف م   الام دلا  نا ل

 ا تخنام مىاقع التىايص الاجتماعي. ما ية الرم ة يي معرفة -

 الاش اعا  الوال  تحقق من ا ل ائنو املستخنمحن . الرم ة يي التعرف على -

                            لألفراد الحياو الاجتماعي محاولة التعرف على   مية مىاقع الا را  الاجتماعية يي -
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 أهمية الذساظة 

مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي،  التعلللرف عللللى ما يلللة يلللي تمثلللص   ميلللة  لللذه النلا لللة 

ألافللراد  للىاء  ومعرفللة مللني  ل يللة الالل را  الاجتماعيللة  حتياجللا  و لم للا  و ا تمامللا 

 فيجابا.  كاة م  ل ا  كاة 

 أوال_ ماهية مىاكع الحىاصل الاجحماعي:

 _جعشيف مىاكع الحىاصل الاجحماعي:1

الاةترةيلللللل  اة الللللللالا وا للللللعا  لللللللالام لقللللللن شللللللئن  مىاقلللللللع التىايللللللص الاجتملللللللاعي علللللللى 

السلللللنىا  ألا حللللللرو و تعللللللند  و  نىعلللللل  محاولللللللة  قللللللني  العنيللللللن ملللللل  ال للللللنما  و  حقيللللللق 

مختلللف الاشلل اعا  و يللأتق يللي مقللنم  ا مىقللع فيسلل ىو،  للىيتر ، يى للى ، ومحر للا، وتعللند  

تعري لا  مىاقلع التىايلص الاجتملاعي ،و  ختللف مل  باحل  فللى   لر، حيل   عرفئا بلا    

« BALAS » 600:    ن للا برةللامج  سللتخنم ل نللاء مجتمعللا  علللى شلل كة الاةترةيلل   يلل   علللى

 يمك  لألفراد  ن يتملىا ب ع ئ  ال عض لعنين م  ألا  ا  املتنىعة  .

هللللي مىاقللللع الكتروةيللللة اجتماعيللللة علللللى الاةترةيلللل  وتعتبللللر الركحللللزو ألا ا للللية ل عللللالام 

عللا  التىايللص فيمللا بيللن   عبللر  للذا ال  للاء الجنيللن  و ال للنيص، الوللال   للي  لألفللراد و الجما

 (.218، ص2008)عباط مصطفى صادق،الافتراض ال.

و تعرف  ي ا بأن لا : شل را  اجتماعيلة   اعليلة   لي  التىايلص ملسلتخنم  ا يلي  ل 

وق   ااءون و يي  ل مران م  العال ،  ئر  على ش كة الاةترةي  منذ  نىا  و مكن   

ىتق و  للللادم المللللىل و محر للللا ملللل  إلامراةللللا  الوللللال  ىظللللن  ي للللا ملللل  التىايللللص املر للللق و الملللل

 (183، ص2011)عبذ الشصاق الذليمي،العالاقة الاجتماعية بين  .

  maloney krichmarو ملللالىكق كر الللمال  « preece »و باملثلللص  عللل  ف  لللا  بلللر    

( مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي عللللى  ن لللا مرلللان يلتقلللق فيللله النلللا    لللناف محلللندو و 6009)

ىجئة م  ظرف  يا لا   ت لم  علند مل  القىاعلن واملعلايحر الولال يقترحئلا البرةلامج. هي م

وتعّرف على  ن ا مىاقلع الاةترةيل  الولال يمكل  للمسلتخنمحن املالالكة و املسلا مة يلي فكالاء 

  و فضافة ي حا  ا و بسئىلة.
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لكللللل   لللللذا  « social media »و يلللللي تعريلللللف   لللللر: باللقلللللة إلاةجلحزيلللللة يعللللللق عل  لللللا 

 ل التللرابغ الالل رق  « social net-work  »علح املتعللالف عليلله كمللا ةجللن ممللعلح اململل

الاجتماعي و لى  د  و مل  حسل  الحل   ن اململعلح العرولق  مىاقلع التىايلص الاجتملاعي  

  د  م  ةاحية الىيف.

ويظص السؤام ماذا كعنال بممعلح التىايص الاجتملاعي؟ بالرص مبسلغ هلي عمليلة 

  ) قلللال ، ءملللالاء،  يلللنقاء،... ( عللل  ظريلللق مىاقلللع و  لللنما  التىايلللص ملللع علللند مللل  النلللا

الكتروةيلللللللة  لللللللىفر  لللللللرعة  ىيللللللليص املعلىملللللللا  عللللللللى ةعلللللللا  وا لللللللع ف لللللللال مىاقلللللللع   تععيلللللللك 

معلىما  فقغ بص  تزام  و ت اعص معك  ثناء فمنادو بتلك املعلىما  يي ةعا  ش كتك 

)خالــذ ةترةيلل  و بللذلك  رللىن   لللى  لت للادم املعلىمللا  باللرص فللىلل علل  ظريللق شلل كة الا 

 (24، ص2013ػعان ًىظف اإلالذادي،

مىاقللللع التىايللللص الاجتمللللاعي مثللللص املق للللي املتىاجللللن يللللي قريللللة يللللقحرو حيلللل  يجتمللللع 

 النا  لت ادم املعلىما  و ألا  ال، ال ر   ةك   تستعيع حمص  ذا املق ي بجي ك.

 لللنما   وتعلللرف عللللى  ن لللا املىاقلللع الالكتروةيلللة الولللال  لللىفر ف  لللا  ع يقلللا  الاةترةيللل 

ملسللللتخنم  ا   للللي  لئلللل  فكاللللاء يلللل حة ش مللللية معروضللللة للعامللللة ضللللم  مىقللللع  و ةظللللام 

معلللللحن، و  لللللىفر و للللليلة ا ملللللام ملللللع معلللللالف مدمللللل   المللللل حة  و ملللللع محلللللره مللللل  مسلللللتخنمق 

النظلللللام، و  لللللىفر  لللللنما  لت لللللادم املعلىملللللا  بلللللحن مسلللللتخنمق ذللللللك املىقلللللع  و النظلللللام عبلللللر 

 الاةترةي .

اء يلللللل حا   ايللللللة با شلللللل ا  و التىايللللللص مللللللع و هلللللي املىاقللللللع الوللللللال تسللللللم  ب كالللللل

)خالـــذ ػعـــان ًىظـــف   يلللنقاو   و معلللالفئ ، مثلللص مىقلللع  ملللال  للل ي  ،  فلللي  بلللىو .

 (24،25اإلالذادي، مشجع ظبم رهشه، ص ص

و عّرفئللللا  ءايللللن  عللللللى  ن للللا  جمعلللللا  اجتماعيللللة  ظئلللللر عبللللر شللللل كة الاةترةيلللل  عنلللللنما 

ة ملل  الللزم ، يجمللع بيللن   شللعىل يللن ص عللند كللاف ملل  النللا  يللي مناقاللا  عبللر فتللرو كافيلل

فكسلللللاكق كلللللاف، بحيللللل   الللللرلىن مىاقلللللع للعالاقلللللا  الص ملللللية عبلللللر ال  لللللاء الالكتروكلللللق. و 

عّرفلل   ي للا علللى  ن للا  لللك املجتمعللا  الافتراضللية و  جمعللا  اجتماعيللة  ظئللر عبللر شلل كة 
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الاةترةيللللللل ، تالللللللرل  يلللللللي ضلللللللىء ثلللللللىلو الا ملللللللا   الحنيثلللللللة،  جملللللللع بلللللللحن ذول الا تماملللللللا  

 ة بحي  يتىايلىن فيما بين   و  اعرون كأن   يي مجتمع حقيقق.املاترك

كملللللا تعتبللللللر مىاقلللللع التىايللللللص الاجتملللللاعي منظىمللللللة مللللل  الالللللل را  الالكتروةيلللللة عبللللللر 

الاةترةيلللل    للللي  للماللللترو ف  للللا فكاللللاء مىقللللع  للللا  فيلللله و ملللل  ثلللل  لبعلللله ملللل   للللالام ةظللللام 

معللللله ملللللع  يلللللنقاء اجتملللللاعي الكتروكلللللق ملللللع  ع لللللاء   لللللري  للللللن    ة للللل  الا تماملللللا   و ج

الجامعة  و الثاةىية  و محر ذلك . و ى  ي ا ممعلح يعلق على مجمىعة م  املىاقلع عللى 

ش كة الاةترةي   ئر  مع الجيص الثاكق  للىيب ، الذل ي ي  التىايص بحن ألافراد يي بيئة 

مجتملللللع افتراضللللل ال يجمعئلللللل  حسلللللب مجمىعللللللا  ا تملللللام  و شلللللل را  اةتماء)بللللللن، جامعللللللة، 

ص  لللللذا يلللللت  عللللل  ظريلللللق  لللللنما  التىايلللللص امل اشلللللر مللللل  فل لللللام الر لللللائص  و شلللللركة،...(، كللللل

الاظللللالاع علللللى املل للللا  الص مللللية لب للللري  و معرفللللة    للللال   و معلىمللللا    الوللللال ي يحىن للللا 

 للعر .

 قىم ال كرو الرئيسلية للال را  الاجتماعيلة عللى جملع بياةلا  ألاع لاء املالتركحن 

علنللللللال حوللللللي يجتمللللللع ألاع للللللاء ذول اململلللللالح يللللللي املىقللللللع و يللللللت  كاللللللر  للللللذه ال ياةللللللا  باللللللرص 

املالتركة و الللذي  ي حثللىن علل  مل لا   و يللىل ...الللش ،  ل  ن للا شل كة مىاقللع فّعالللة تعمللص 

عللللللللى تسلللللللئيص الحيلللللللاو الاجتماعيلللللللة بلللللللحن مجمىعلللللللة مللللللل  املعلللللللالف و ألايلللللللنقاء، كملللللللا  مكللللللل  

  ألايللنقاء القللنام  ملل  الا مللام ب ع للئ  اللل عض و بعللن ظللىم  للنىا   مكللن    ي للا ملل

التىايلللللص املر للللللق و الملللللىتق و   للللللادم المللللللىل ومحر لللللا ملللللل  إلامراةللللللا  الولللللال  ىظللللللن العالاقللللللة 

 (37،38، ص ص 2012)ليلى أحمذ جشاس، الاجتماعية بين  .

و تعللللللللرف مىاقللللللللع التىايللللللللص الاجتمللللللللاعي  ي للللللللا علللللللللى  ن للللللللا منظىمللللللللة ملللللللل  الالللللللل را  

ملل  ثل  لبعلله ملل   الالكتروةيلة عبللر الاةترةيل    للي  للمالترو ف  للا فكاللاء مىقلع  للا  فيله و 

  للالام ةظللام اجتمللاعي الكتروكللق مللع  ع للاء   للري  لللن    الا تمامللا  و الئىايللا  ة سللئا.

 .(23، ص2003)سامي صاهش،

تعري ا فجرائيا ل علالام الجنيلن   « cheridan »  و  ع كلية  شرينيان التكنىلىجية

ن علللللى اةللللنماج بأةلللله:    ةللللىاع إلاعللللالام الرق للللال الللللذل يقللللنم يللللي شللللرص لق للللال و   للللاعلي و عتملللل

النص والمىلو و ال ينيى و المى ، ف الا ع  ا تخنام الكم يى ر كآليلة لئيسلية لله يلي 
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عمليلة إلاةتلاج و العلر ،  ملا الت اعليلة ف لال  مثللص ال لال  الرئييل ال اللذل يمحلزه و هلي   لل  

 (09، ص2011)عباط مصطفى صادق،  ما ه.

تمللل ح  ا فمراةيلللة ماللللالكة وتعلللرف عللللى  ن لللا  للللك املىاقلللع الاجتماعيللللة الولللال   لللي  مل

املل للللللللللا  و المللللللللللىل و  للللللللللادم مقللللللللللاظع ال يللللللللللنيى ، وكللللللللللذلك مكنلللللللللل    ملللللللللل  فكاللللللللللاء املللللللللللنوةا  

ل لللللللللام الر لللللللللائص، و  ملللللللللنل  الاللللللللل را  ف الالكتروةيلللللللللة، و فجلللللللللراء املحادثلللللللللا  ال ىليلللللللللة، و 

الاجتماعيللة  للذه ثالاثللة مىاقللع  امللة و لئيسللية هللي :  ال يسلل ىو    للىيتر  ، و مىقللع مقللاظع 

 ليى يى  . ال ينيى  ا

فقلللن  يللل ح  الى للليلة ألا ا لللية لت لللادم املعلىملللا  و ألا  لللال ال ىليلللة يلللي متابعلللة 

 (2012) محمذ اإلاىصىس، مسال و  عىلا  ألاحناث.

 . وشأة مىاكع الحىاصل الاجحماعي و ثطىسها:2.3

 . اإلاشحلة ألاولى:1.2.3

مثلللللص  بلللللن   مجمىعلللللة مللللل  املىاقلللللع الاجتماعيلللللة يلللللي الظئلللللىل يلللللي  وا لللللر ال سلللللعينا 

لللللربغ بللحن ءملللالاء النلا للة، و مىقلللع  للك  ) دجريلللز  ( علللام  9==5)كللالا  ميللل  ( عللام 

حيللللل  لكلللللز املىقلللللع عللللللى اللللللروابغ امل اشللللللرو بلللللحن ألاشللللل ا ، و كاةللللل   قلللللىم فكر لللللله  ;==5

، و ئللللر  يللللي  لللللك  -الللللنلجا  السلللل  لالاة ملللام -  ا لللا علللللى فكللللرو بسلللليعة يعللللق عل  للللا 

و  نملة فل للام الر لائص ال ايللة ملجمىعلة ملل  املىاقلع املل للا  الص ملية للمسللتخنمحن 

للللن  الللذل و ألايلنقاء، و  ئللر  ي للا عللنو مىاقللع   للري مثللص   يللف جىلةللام  و مىقللع  كايى 

، و كللللان ابللللرء مللللا لكللللز  عليلللله مىاقللللع التىايللللص الاجتمللللاعي يللللي ===5 كملللل   يللللي كىليللللا  للللنة 

 خليفـــة، )عـــادٌ أميىـــة، هبـــة بلللناي  ا  نملللة الر لللائص القملللحرو و ال ايلللة با يلللنقاء.

httlp:/.eleagypt.com/downloads/2009/amina heba.doc.2013/1/3,2020)،) 

 و ذا ما عرف باملرحلة ألاولى .

 . اإلاشحلة الثاهية : 2.2.3

و  اللللللحر فلللللللى مجمىعللللللة ملللللل  التع يقللللللا  علللللللى الىيللللللب )مللللللنوةا ، مىاقللللللع املاللللللالكة، 

ة مركللللزو علللللى دلجللللة الى للللائغ املتعللللندو ومحر للللا...( ا تملللل  بتعللللىير التجمعللللا  الافتراضللللي
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ك حلللللرو مللللل  الت اعلللللص و الاةلللللنماج و التعلللللاون، ولقلللللن ال  عللللل   لللللذه املرحللللللة بالللللرص   ا للللل ال 

بتعىل  نما  ش كة الاةترةي ، و تعتبر مرحلة اكتمام الا را  الاجتماعية، و يمك   ن 

و  للللى املىقللللع ألامريرللللق املاللللئىل، ثلللل   -مللللال  لللل ا   -ةللللؤلذ لئللللذه املرحلللللة باةعالاقللللة مىقللللع 

 يس ىو.مىقع ال 

و تاللئن املرحللللة الثاةيلللة مللل   علللىل الاللل را  الاجتماعيلللة عللللى إلاق لللام املتزايلللن مللل  

ق ص املستخنمحن ملىاقع الا را  العاملية، وي نا ب ذلك ملع  زايلن مسلتخنمق الاةترةيل  

 على مستىي العال .

حي   ئر  بعن املحاو   ألا ري ف   ن امليالاد ال علي للا را  الاجتماعية كملا 

  اللللللذل friendester، حيلللل   ئللللر مىقللللع  فرةللللنل 6006فئللللا اليللللىم كللللان مللللع بنايللللة علللللام كعر 

، لكلللل  للللل  يللللت  التىافللللق علللللى 6007حقللللق ةجاحللللا دفللللع  مىمللللص  فلللللى محاولللللة شللللرائه  للللنة 

شروط الا تحىاذ، و يي النمف الثاكق م  ة   العام  ئر يي فركسا مىقع   را يلروو  

م بالللرص كاملللص فللللى شللل كة اجتماعيلللة  لللنة كمنملللة للتلللنوي  ثللل   حلللى  « skyrock » حقيلللق 

و قللللللن ا للللللتعاع مىقللللللع   للللللرا ل لوو    حقيللللللق اة اللللللال وا للللللع ليمللللللص يللللللي جللللللاة ق   ، ;600

 فلى املركز السابع يي  ر يب املىاقع الاجتماعية وفقا لعند املاتركحن. >600

 ئللللر مىقللللع  مللللال  لللل ا     ألامريرللللق الاللللئحر الللللذل   للللى  علللللى  6009و مللللع بنايللللة 

عللند مالا نا  يلل حا ه، و  عتبللر مىقلع  مللال  لل ا     مل   وائللص الالل را    مىملص  يللي

      facebook الاجتماعيللة و  كبر للا علللى مسللتىي العللال  و معلله منافسلله الاللئحر  فيسلل ىو 

و الللللذل كللللان قللللن بللللن  يللللي الاة اللللال املتللللىاءل مللللع  مللللال  لللل ا    ، حوللللي قللللام  فيسلللل ىو  يللللي 

و للللللللذا  دي فلللللللللى ءيللللللللادو فعللللللللناد مسللللللللتخنمق ب  احللللللللة  رللللللللىي   ع يقللللللللا  للمعللللللللىلي ،  ;600

 فيس ىو  بارص ك حر، وعلى مستىي العال ، و ةجلح بلالت ى  عللى منافسله الللذوذ  ملال 

 ، ل سللللتمر twitter    youtube،  ي للللا  ئللللر  عللللنو مىاقللللع   للللري  >600 لللل ا     عللللام 

ه، ) صاهــش سامي،مشجــع ظــبم رهــش   للا رو مىاقللع الالل را  الاجتماعيللة يللي التنللىع و التعللىل.

 (23ص
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 . أهم أهىاع مىاكع الحىاصل الاجحماعي : 3.3

منلللللللذ الظئلللللللىل ألاوم ملىاقلللللللع التىايلللللللص الاجتملللللللاعي تعلللللللند  و نىعللللللل  بلللللللحن شللللللل را  

ش مللللية وعامللللة  عملللل  لتحقيللللق   للللناف محللللندو   جاليللللة مللللثالا  و منللللذ بللللناي  ا ا تل لللل  

ي ريلللللز  املىاقللللع الوللللال  تمللللّنل القائمللللة بللللحن  لللللنة و   للللري ، فتاليخيللللا كللللان ملىقللللع   للللك  د

  مية ك حرو و يني وا ع مع بنايا ه ألاولى، و كذلك مىقع    ومال ةيىء  و محر ا، و مع 

 عىل مىاقع التىايص الاجتماعي  ي    مدي ئا يأتق بالنظر فلى الجما حرية حي   تمنل 

القائملللة عللللند ملللل  الالللل را  و   مئللللا :  ال يسلللل ىو    للللىيتر   يى يللللى   و هللللي املىاقللللع الوللللال 

ا باعت ال ا     مىاقلع التىايلص الاجتملاعي يلي الىقل  الحلالي و كلذا بلالنظر فللى ةتحنث عن 

 ا تالاف  خمص كص مىقع.

 الفيعبىن: .1.3.2

 الحعشيف:  .1

     لللى مىقلللع الكتروكلللق للتىايلللص الاجتملللاعي،  ل  ةللله ي لللي  عبلللره لألشللل ا  العلللاديحن 

ىقلع للتىايلص ملع و الاعت اليحن )كالالركا (  ن يبلرء ة سله و ن  علّزء مراةتله عبلر  دوا  امل

        شلللل ا    للللري  ضللللم  ةعللللا  ذلللللك املىقللللع  و عبللللر التىايللللص مللللع مىاقللللع  ىايللللص   للللري ، 

 و فكااء لوابغ  ىايص مع ء ري .

 اليشأة و الحطىس: .2

اللللذل  -حلللن ظل لللة  الفلللالد  و  لللى  6008  للل   لللذا املىقلللع  ملللالو ءاكربحلللرج  علللام 

ك بقلللر  التىايلللص بلللحن العل لللة يلللي وذلللل - يللل   فيملللا بعلللن  علللن ايلللقر مليلللالدير يلللي العلللال  

                لللللللذه الجامعلللللللة، و مللللللل  ثللللللل  اة الللللللر ا لللللللتخنامه بلللللللحن ظل لللللللة الجامعلللللللا  ألا لللللللري يلللللللي  مريرلللللللا 

ليتعللللىل املىقللللع و مائملللله مللللل  مجللللرد مىقللللع  بللللراء الللللذا  والملللللىل  و بريعاةيللللا و كنللللنا ،

الص مللللية فلللللى مىقللللع متخمللللص بالتىايللللص  رعللللاه شللللركة فيسلللل ىو الوللللال  يلللل ح   قللللنل 

مليلللللىن مالللللترو يلللللي  لللللذا املىقلللللع ذللللللك العلللللام  65ة يجلللللة   لللللتنلاو  ;600باملليلللللالا  علللللام 

ليتحللني  ل مىقللع للتىايللص الاجتمللاعي و يمللل   ألاوم علللى يللعين العللال ، و بللل  علللند   

 مليىن ماترو. 00>- 6055حسب فحمائيا  
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و قلللللن  حلللللىم املىقلللللع مللللل  مجلللللرد مرلللللان لعلللللر  الملللللىل الص ملللللية و التىايلللللص ملللللع 

و العائلللللة فلللللى قنللللاو  ىايللللص بللللحن املجتمعللللا  الالكتروةيللللة و منبللللر لعللللر  ألافرللللال ألايللللنقاء 

السيا للية و  رللىي   جمعللا   يا للية الكتروةيللة أجللز  عن للا  عوللي ألاحللزا  ال عليللة علللى 

ألال ، و كلللذلك لتمللل   قنلللاو  ىايلللص تسلللىيقية   ا لللية تعتملللن ا ء ف مللل  الالللركا  

كذلك الصحف الوال اعتمن  على املجتمعا   الك حرو والمقحرو للتىايص مع جمئىل ا،و 

الالكتروةيلللة لنقلللص    ال لللا و التلللرويج لكتاب لللا و محر لللا مللل  و لللائص إلاعلللالام، ليتعلللني مىقلللع 

ال يسلللل ىو و ي تلللله الاجتماعيللللة فلللللى مىقللللع  ىايللللص متعللللند ألامللللرا ، و يتىقللللع   ن يمللللص 

اكبلللر  جملللع فللللى قرابلللة ةملللف مليللال مالللترو، و ليمللل   مسلللتق الا   6057عللند مالللتركيه يلللي 

 (08،10، ص ص 2010)مهاب هصش، الكتروكق بارل على وجه ألال .

 أهم مميزات الفيعبىن: .3

فعنللللنما تاللللترو بللللاملىقع عليللللك  ن  دملللل   مل للللا ش ملللليا  : « profile »اإلالــــف الي  ــــ ي 

يحتلللىل عللللى معلىما لللك الص ملللية، يلللىلو،  ملللىل م مللللة للللك، وكلئلللا معلىملللا  م يلللنو 

ذلك يللىفر معلىملللا  للاللركا  الولللال  ريللن  ن كعلللل  للللك ملل  اجلللص التىايللص ملللع ء للري ، كللل

  لعئا بالتحنين .

 ن و و ب لللللا  سلللللتعيع املسلللللتخنم  فضلللللافة  ل يلللللنيق  : « add friend » إضـــــافة صـــــذًم

 ي ح  ع   ل فرد مىجىد على ش كة ال يس ىو بىا عة برينه الالكتروكق.

مىعة الكتروةية على تستعيع م   الام  ايية فكااء مج :« groups »إوشاء مجمىعة 

الاةترةيللللل   ن  دمللللل   مجتمعلللللا الكتروةيلللللا يجتملللللع حلللللىم ق لللللية معينلللللة،  يا لللللية كاةللللل   م 

اجتماعية ...، و تستعيع جعلص الاشلتراو ب لذه املجمىعلة حملريا بالعائللة  و ألايلنقاء،  و 

 عامة  اترو ب ا م   ى مئت  بمىضىعئا.

بمللل حة املللللف الص  للل ال وهلللي ع لللالو عللل  مسلللاحة مخمملللة  : « wall »لىحـــة ائطـــا   

  ل مستخنم، بحي    ي  لألينقاء فل ام الر ائص املختل ة فلي  ذا املستخنم.

من للا يتللاك للمسللتخنمحن فل للام ةكللزو افتراضللية  ثللالو اة  للاه بع للئ   :« pokes »الىىــضة 

 فلى بعض و هي ع الو ع  فشعال يخعر املستخنم بأن احن ألاينقاء يقىم بالترحيب به.
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و هللللي ال ايللللية الوللللال  مكلللل  املسللللتخنمحن ملللل   حميللللص ألال ىمللللا  و  :« photos »الصــــىس 

 المىل م  ألاجئزو الص مية فلى املىقع و عرضئا.

و مللللا  فمراةيللللة فبللللالاه  يللللنقاو   بأمللللاكن  الوللللال   للللي  للمسللللتخنمحن  : « status »ائطالــــة 

 يقىمىن به م   عمام يي الىق  الحالي.

الوللللللللللللال  ظئللللللللللللر علللللللللللللى الملللللللللللل حة الرئيسللللللللللللية لجميللللللللللللع  :« newsfeed »الحؼزًــــــــــــة ؤلاخباسيــــــــــــة 

املسلللللتخنمحن حيللللل   قلللللىم بتميحلللللز بعلللللض ال ياةلللللا  مثلللللص التقحلللللرا  الولللللال  حلللللنث يلللللي املللللللف 

 الص   ال، وكذلك ألاحناث املر ق ة و  عياد امليالاد ال اية بأينقاء املستخنم.

 ظئلللر  محلللزو   لللي  للمسلللتخنمحن فل لللام  لللنايا افتراضلللية فللللى  يلللنقاو   :« gifts »الهـــذاًا 

 على امللف الص   ال للمستخنم الذل يقىم با تق ام الئنية.

و  ى املران  و ال سحة الافتراضية الذل ي ي  للمستخنمحن  :« market place » العىق 

 كار فعالاةا  م ىبة مجاةية.

و ي ي  لك  ن  لروج ل كر لك  و حزبلك  : « facebook »إوشاء صفحة خاصة على مىكع 

ىقللللللللللع  دوا   دالو و  مللللللللللمي  الملللللللللل حة، و لكن للللللللللا ليسلللللللللل   دوا   و جريللللللللللن ك، وي للللللللللي  امل

 facebook »متخممللللة كمللللا يللللي املللللنوةا  و كللللذلك ي للللي   دوا  لتللللرويج الملللل حة مللللع 

adds »  والولللال  لللنفع مقابلللص كلللص مسلللتخنم يلللري  لللذا إلاعلللالان املىيلللص عللللى يللل حتك يلللي ،

 ال يس ىو.

 ، تسم  ب ضافة العالاما  و هي  مة متعلقة بالتنوي: « facebook notes »الحعليلات 

و المىل الوال يمك    مين ا، و  مك  املستخنمحن م  جلب املنوةا  م  املىاقع ألا ري 

 )محمذ اإلاىصىس، مشجع ظبم رهشه( الوال  قنم  نما  التنوي .

 الحىيتر: .1.3.2

 الحعشيف: .1

يلللللري  حلللللن ال لللللاحثحن  ةللللله  فحلللللني شللللل را  التىايلللللص الاجتملللللاعي الولللللال اة الللللر  يلللللي  

           رو، ولع لللللل  دولا ك حللللللرا يللللللي ألاحللللللناث السيا للللللية يللللللي العنيللللللن ملللللل  ال لللللللنان السللللللنىا  ألا حلللللل

و  اية الار  ألاو غ، و ا ذ  ىيتر ا مه م  ممعلح   ىيل   اللذل  عنلال  التقريلن  و 
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ا خذ م  العم ىلو لمزا له، و  لى  نملة مملقرو تسلم  للمقلردي  فل لام ل لائص ةملية 

ىاحلللللنو، و يجلللللىء للملللللرء  ن  سلللللم  ا ةملللللا مكث لللللا حرفلللللا للر لللللالة ال 580قملللللحرو    تعلللللني 

لت ايللليص كثحللللرو، ويمكلللل  ملللل  لنيلللله حسللللا  يلللي مىقللللع  للللىيتر  ن ي  لللادم مللللع  يللللنقائه  لللللك 

التقرينا   و التىيترا  م   الام  ئىل ا على ي حا    الص مية  و يي حاللة د لىلئ  

     قرو، عللللى يلللل حة املسللللتخنم يللللاحب الر للللالة، و  للللي  شلللل كة  للللىيتر  نمللللة التللللنوي  اململللل

و فمراةيللة و الللردود و التحلللنيثا  عبللر البريلللن الالكتروكللق ، كلللذلك   لل  ألاحلللناث ملل   لللالام 

 (2012) ظليمة سابحي، .« SMS »عبر الر ائص النمية  « RSS » نمة 

 اليشأة والحطىس: .2

 « obvius » كماللروع  عللىير بحجللال  جر لله شللركة :600و قللن  ئللر املىقللع يللي  وائللص 

 لللان فراكسيسلللرى ، بعلللن ذللللك  ظلقتللله الالللركة ل لللميا للمسلللتخنمحن ألامريكيلللة يلللي منينلللة 

ووعلللللن ذللللللك بلللللن  املىقلللللع يلللللي الاة الللللال كخنملللللة جنيلللللنو عللللللى  :600بالللللرص علللللام يلللللي  كتلللللىبر 

 قامل  شلركة ;600مل  حيل   قلني  التلنوينا  اململقرو، و يلي  فريلص  ;600السلاحة يلي 

« obvius »   ب مللص ال نمللة علل  الاللركة و رللىي  شللركة جنيللنو با لل« twitter »   و مللع

اءدياد فعناد م   ستخنمه لتنوي   حناث   اليىمية، فقن قرل محرو  مىمص   ن يظئلر 

 و اليللللللىم  عتبللللللر  للللللىيتر  =600ضللللللم  ةتائجلللللله  للللللنوينا   للللللىيتر كممللللللنل لل حلللللل  اعت للللللالا ملللللل  

ممللنلا معتمللنا للتملللريحا  الص مللية  لللىاء كاةلل  يللادلو عللل   يا لليحن  و ممثللللحن  و 

ملجتمللللع القروللللق والعروللللق علللللى حللللن  للللىاء، و يتىقللللع مسللللتق الا ممللللنلا صللللح يحن  و وجئللللاء ا

معتمنا للتمريحا  الحرىمية و إلا  الية و قناو التىايص ملع الالعب كملا يحلنث اليلىم 

 يي ألاحناث العربية عقب  الربيع العروق  و  أثحر التىيتر القىل فيه.

 مميزات الحىيتر: .3

 عنينو   مئا: للتنوي  عبر مىقع التىيتر ممحزا  م ينو و 

و تسلتعيع  ف مجلرد فد اللك لبريلنو الالكتروكلق  مل   مالتركا مل  املىقلع  ظهل و ظشيع:

 ن   للن  بتللنوي  و فل للام الر للائص القمللحرو، كمللا ي للي  لللك املىقللع فلفللا  يللىلو ش مللية 

 لك  و شعال مع كص  نوينة قمحرو .
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جتملللاعي املحمىللللة،  ل مللل  فمىقلللع  لللىيتر  عتبلللر مللل  مىاقلللع التىايلللص الا  محمـــٌى ومححـــشن:

املىاقلللللع الولللللال  لللللنع  و   لللللي   دوا  للتلللللنوي  ، و  ل لللللام الر لللللائص و الملللللىل القملللللحرو عبلللللر 

 الئىا ف املحمىلة و م   ل مران يي العال .

ف ل لللللام التلللللنوينا  القملللللحرو عبلللللر  لللللىيتر  لللللى مجلللللاكق، بعكللللل  الر لللللائص القملللللحرو  مجـــــاوي:

يللحن ملل   للنوي  و فل للام الر للائص ال ىليللة العاديللة عبللر املحمللىم، و هللي  ايللية مكنلل  املالا 

 ع  كص مجريا  حيا    و  ذا ما  ا   يي كار  ىيتر حقا.

فرللللىن  التللللنوي  ال للللا  بللللالتىيتر يمكلللل  فل للللاله ملللل   أداة فّعالــــة للحىاصــــل مــــع العــــالم:

الحا لللى  املحملللىم  و الئلللا ف املحملللىم بسلللئىلة و  سلللر مملللا ي لللي  التىايلللص ملللع مجمىعلللة 

 و املعالف  و املتابعحن لك على املىقع ويي لحظا . ك حرو م  ألاينقاء

فلللالتىيتر ي لللي  لللللك  ن  لللنون ملللا   عللللله ءن، ف لللال تععللللق  مىاظـــل للحىاصـــل الي  ــــ ي :

ظابعلللا ش مللليا للر لللالة القملللحرو الولللال  ريلللن ف  ال لللا للمئتملللحن بلللك، فالئلللنف الن لللا ق  لللى 

 التىايص على يعين ش   ال با تخنام  ذا املىقع.

فالتلللنوي  القملللحر و ال لللىلل عبلللر التلللىيتر  شيـــف الىـــاط بـــً وباهحماماثـــً:أداة فّعالـــة لحع

 سم  لك بدار ما   عله  و فل ام الر ائص السر عة و ال ىلية ع  مىضىع   ت  به، فللى 

جميلع املتلابعحن للك، كمللا  سلا   بدالر  فرلالو  و بماللالكة القحلر   تماما لك كلذلك فلل ن 

نا ك القملحرو عللى  لىيتر  لتظئر عللى محلرو اليىم ملع محركلا  ال حل  كقىملص فل ن  لنوي

ال حلل  ضللم  النتللائج فللىل فل للالئا، ممللا ي للاعف ملل  فمراةيللا  كاللر  فرللالو  و ل للائلك 

  كبر عند ممك  م  املئتمحن.

فالتللللللنوي  ال للللللىلل  للللللى ملللللل  ال مللللللائص املمحللللللزو ملىقللللللع  للللللىيتر، فملللللل   ل مرللللللان  الفىسيــــــة:

 ر للص تعليقلك فلللى املالايللحن يللي العللال  تسلتعيع  ن  راقللب الحللنث و   للنل ل يلك فيلله فللىلا و 

     جمللع، و    ديللل ي  لللأثحر  لللذه ال ايلللية يلللي ةقلللص التملللريحا  و ألا  لللال العاجللللة و ال ىليلللة، 

و  للللى مللللا تسللللتعمله القنللللىا  إلا  اليللللة ال ايللللة و الر للللمية اليللللىم يللللي القللللر  و يللللي الللللىظ  

 العروق على حن  ىاء.
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سللتخنم ملل  ق للص الاللركا  و املعلنللحن للتللرويج فللاليىم يللال   للىيتر    أداة جعــىيم فّعالــة :

علللل  منتجللللا    و عروضللللئ  الجنيللللنو، فبر للللالة قمللللحرو و مجاةيللللة تسللللتعيع  ن تعللللل  علللل  

 منتجك للعال   جمع  مجاةا، كما  سم  لك بدار شعالو الص   ال مع كص ل الة.

يلىفر التلىيتر فمراةيلة  حميلص يلىل  ايلة لالعال يمحلزو : « unique badge » شعاس مميـز

علل  ء للري  عنللن التللنوي ، و  سللم  بللأن يرللىن  للذا الاللعال يللىلو عاديللة  و بلقللة برمجللة 

 ، مما  ععق ظابعا ش ميا و مىثقا مع كص  نوينة.java و   htmlمثص:

فمللل  ممحلللزا  التلللىيتر ألا ا لللية  لللى  ايلللية الت  لللع،  ل  ن :« following » ميـــزة الحخبـــع

نوينا لله  و  بلأوم، و كلذلك يمكل  للقحللر  ن الت  لع مللنون معلحن عللى املىقللع لرلق  ملص للك  

، و مللع ال تللرو يملل   لللك شلل كة معللالف و followي  عللىو بمجللرد ال للقغ علللى ءل الت  للع 

) حلمــــي  مت  عللللىن  ايللللىن بللللك لئلللل  ا تماما للللك ة سللللئا و يجمللللع بيللللنك   مللللىم ماللللتركة.

 (.302، ص 2008خضش ظامي،

 : « youtube » اليىثيىب .3.3.3

 الحعشيف: .1

مىقللع  يى يللى   ومللا فذا كللان  للذا املىقللع شلل كة اجتماعيللة  و  ا تل لل  ءلاء حللىم 

، « video sharing site » ، حيل   ميللص بعللض ءلاء فلللى اعت للاله مىقلع ماللالكة ال يللنيى 

حلللر  ن  ملللدي ه كنلللىع مللل  مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي ةظلللرا  شلللتراكه معئلللا يلللي علللنو مللل  م

لأل ميلة الك حلرو الولال يقلىم ب لا يلي ال مائص جعلنا ةتحنث عنله كلأ    لذه املىاقلع ةظلرا 

 مجام كار ال ينيى ا  و ا تق ام التعليقا  عل  ا و كار ا بارص وا ع.

 ل  ن اليى يللى  مىقللع الكتروكللق  سللم  و يللنع  كاللاط  حميللص و  جزيللص و ماللالكة 

ألافلالام بالرص عللام و مجلاكق،و  للى  سلم  بالتللنلج يلي  حميللص و علر  ألافللالام القملحرو ملل  

سلللتعيع الجميلللع مالللا ن  ا فللللى  فلللالام  ايلللة  سلللم  فقلللغ ملجمىعلللة معينلللة  فلللالام عاملللة  

 (.307،صهفعه)مشجع  بماا ن  ا.
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 اليشأة و الحطىس: .2

مللى  حن  للابقحن يللي شللركة  بللال  7بىا للعة  6009و قللن  أ لل   للذا املىقللع  للنة 

و لللللل   تاللللللاد  حرلللللللي   و   لللللل يف تاللللللحن  و  جللللللاود كللللللري   يللللللي منينللللللة  « pay pal »بللللللام  

و سللللتخنم املىقللللع  قنيللللة ألادووللللق فللللالاة لعللللر  املقللللاظع املتحركللللة، حيلللل   ن كالي ىلةيللللا، 

محتلللللىي املىقلللللع ي نلللللىع بلللللحن مقلللللاظع ألافلللللالام، و التل زيلللللىن، و مقلللللاظع املى للللليق ، وال يلللللنيى 

 املنتج  م  ق ص الئىاو و محر ا.

و  علللن ال يلللنيى املرفلللىع مللل  ق لللص  جلللاود كلللري   بعنلللىان    ةلللا يلللي حنيقلللة الحيلللىان   

« Me at the zoo »   فريللص  67اوم فيللنيى يللت  لفعلله علللى مىقللع اليى يللى ، وكللان بتللالي 

ثاةيللللللللة، و منلللللللذ  ذلللللللللك الىقلللللللل   لللللللل  لفلللللللع املليللللللللالا  ملللللللل  ألافللللللللالام  =0:5و   لللللللل  من لللللللله  6009

القملللللحرو، وشلللللا ن ا املالايلللللحن مللللل   بنلللللاء املعملللللىلو و برلللللص اللقلللللا ،  ليمللللل   املىقلللللع ألاكثلللللر 

و   للللمه لئللللا، و قللللن  يلللل    :600مىمللللص عللللام ماللللا نو علللللى الاةترةيلللل  و ل اللللتريه شللللركة 

اليى يى  اليىم مىقعا لئيسيا لل ناةحن و السيا ليحن و للئلىاو عللى حلن  لىاء ل ل  مقلاظع 

ألافللللللالام ال ايلللللللة بتلللللللرويج  فالامئللللللل ، و  ملللللللاة   ، و منتجللللللا    للعاملللللللة و مجاةلللللللا، بلللللللص  علللللللىل 

ص اليى يللللللللللللى  ل سللللللللللللتخنمه الجامعللللللللللللا  و الحرىمللللللللللللا  ل لللللللللللل  بللللللللللللرامج النىعيللللللللللللة  و الحملللللللللللل

 (.311) حلمي خضش ظامي، مشجع ظبم رهشه، ص الالكتروةية عبره. 

 مميزات اليىثيىب :  .3

 عتبر  مىقع يى يى  م   لوع ابترالا  مىاقع التىايص الاجتماعي ، وذلك بسبب مزاياه    

 املتعندو و   مئا :

          فأةللللللللل  مللللللللل   لللللللللالام  لللللللللذا املىقلللللللللع تسلللللللللتعيع  حميلللللللللص و جزيلللللللللص ملللللللللا تالللللللللاء  عـــــــــام و مجـــــــــاوي :

حتللاج ملل  ألافللالام  للىاء كاةلل  تعليميللة  م  رويجيللة، و كللص ذلللك مجاةللا مقابللص ال سللجيص  و 

يلللي املىقلللع فقلللغ، و عللللى  ن  لتلللزم بالللروط التحميلللص بلللأن    حملللص  فالاملللا لئلللا حقلللى  كالللر 

  اية بنون فذن  و  فالام فباحية.

  فللاملىقع يللىفر مجاةللا  ادمللا ذا مسللاحة محللر محللنودو تسللتعيع ملل داعــم لححميــل ألافــالم:

و  حىيلئلا   (mp3 ) و ألاملاكق (avi, mp4, wmv) الالله  حميلص ألافلالام مل  جميلع ألاةلىاع 
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فلى  فالام م  ةىع فالاة يقحرو الحج ، مملا يتلرو دلجلة حريلة ك حلرو لتحميلص العنيلن مل  

 ألاحناث امل اشرو و املسجلة  ىاء عبر الرامحرا الرقمية  و كامحرا الئا ف املحمىم.

و  جزيلص     فاملىقع  ئص الا تعمام بالدس ة لتحميص  بل العامة :ظهل الاظحعماٌ مً ك

 ألافالام مقالةة لقحره م  املىاقع و يىفر  دوا  داعمة لذلك.

ف مجلرد ضللقعك علللى ويللة ال للل ، ف ةلك تسللتعيع مالا نو بثلله حيللا و  ظـهل اإلاشــاهذة:

قق مثلص م اشرو م  املىقلع، بلص تسلتعيع  ن  حلت   بله فن  لد  مل   لالام برةلامج مى لي

Real Player. 

فللاملىقع يللىفر محللرو  للا  بلله يمكنللك ملل   ن   حلل  علل  عنللىان ال للل   و  ظــهل البحــث:

 الحنث و م  ث  ماا ن ه.

فلللاملىقع  سلللم  بتحنيلللن ملللل   الللا ن ال ل ،فأةللل  تسلللتعيع  ن  جعلللص ماللللا ن ه  الشكابـــة:

ل ح  حمرا على مجمىعة  اية م  املاتركحن ،  و للعامة، و كص ذلك يظئر بمحركا  ا

 كقىمص.

فلللأفالام يى يلللى  مجاةيلللة هلللي  حلللر و للليلة لتلللرويج  فرلللالو ال ايلللة و  أداة سائعـــة للتـــروي : 

شرحئا للمئتمحن م  العاملة، فئلى   يرل لك شليئا مثلص الحملالا  الترويجيلة التقلينيلة،  و 

و  لللى منا لللب  ه مالللا ن ه مجاةلللا مللل   لللالام املىقلللع،بالىقللل  ة سللله  سلللتعيع العلللال  بأ لللر 

 رادا كاةىا  م شركا .للجميع،  ف

   حتلللاج بىا لللعة  لللذه املحلللزو  ن  جلللزم ال لللل   :« live streaming »ميـــزة البـــث اإلاباشـــش 

ل لللل   لللل تمك  مللل  مالللا ن ه و ملللل   ل حولللي تالللا نه، بللللص بمجلللرد ال لللقغ علللللى ويللللة ا

جئلاء حا لى   و  للا ف ةقلام فن كلان يللنع   قنيلة بل  ذلللك النلىع مل  ألافللالام، و هلي محللزو 

مكنللل  العنيلللن مللل  محعللللا  ال للل  و القنلللىا  إلا  اليلللة ملللل  علللر  برامجئلللا م اشلللرو عبللللر 

 ضـ ي،) محمـىد اللا اليى يى  مما اعتبلر ظ لرو يلي  علىير إلاعلالام و  قنيلا  ال ل  امل اشلر.

http : //www.luxorlink.com/bank39html.2013/3/7h20 :05..) 

 . خصا ص مىاكع الحىاصل الاجحماعي :4.3

 تاترو املىاقع الاجتماعية يي  مائص   ا ية  برء ا: 
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 : « profile page ». اإلالفات الي صية أو الصفحات الي صية 1.4.3

لصلللللل ص، ومعرفللللللة و ملللللل   للللللالام املل للللللا  الص مللللللية يمكلللللل  التعللللللرف علللللللى ا لللللل  ا

املعلىمللا  ألا ا للية عنللله كللالجد ، و  لللالي  امللليالاد، و الا تماملللا  و المللىل الص ملللية... 

با ضللللللللافة فلللللللللى محر للللللللا ملللللللل  املعلىمللللللللا  ، و عللللللللن امللللللللللف الص  لللللللل ال بىابللللللللة الللللللللن ىم لعللللللللال  

الصلللللل ص، فملللللل   للللللالام الملللللل حة الرئيسللللللية للملللللللف الص  لللللل ال يمكلللللل  ماللللللا نو كاللللللاط 

قاءه و مللا هللي المللىل الجنيللنو الوللال وضللعئا... فلللى الصلل ص مللؤ را، و معرفللة ملل   لل   يللن

 (.41) ليلى أحمذ جشاس، مشجع ظبم رهشه، ص محر ذلك م  الدااظا .

 : (participation). اإلاشاسهة 2.4.3

و للللللللائص املىاقللللللللع الاجتماعيللللللللة تصللللللللجع املسللللللللا ما  و لدود ال عللللللللص ملللللللل  ألاشلللللللل ا  

 و الجمئىل. املئتمحن، حي   ن ا  عم  ال غ ال ايص بحن و ائص إلاعالام

 : (openness »الاهفحاح  .3.4.3

معظللللل  و لللللائص إلاعلللللالام عبلللللر مىاقلللللع التىايلللللص الاجتملللللاعي  قلللللنم  لللللنما  م تىحلللللة 

لللللللللردود ال عللللللللص و املاللللللللالكة،  و إلاكاللللللللاء و التعللللللللنيص علللللللللى الملللللللل حا  حيلللللللل   ن للللللللا تصللللللللجع 

التمللىي  و التعليقللا  و   للادم املعلىملللا ، بللص ةللادلا مللا  ىجلللن  يللة حللىاجز  مللام الىيلللىم 

 ادو م  املحتىي.والا ت 

 : « conversation ». اإلاحادثة 4.4.3

حيلل   تمحللز مىاقللع التىايللص الاجتمللاعي و و للائص إلاعللالام الاجتمللاعي علل  التقلينيللة 

ملل   لللالام ف اح  للا للمحادثلللة يلللي ا جللا حن،  ل املالللالكة و الت اعلللص مللع الحلللنث  و ال بلللر  و 

 (.26،27شه، ص ص ) خالذ ػعان اإلالذادي، مشجع ظبم ره املعلىمة املعروضة.

 : « friends/connections ». ألاصذكاء/ العالكات 5.4.3

و    بمثابة ألاش ا  الذي  يتعلرف علل    الصل ص لقلر  معلحن، حيل   عللق 

املىاقع الاجتماعيلة مسل ي  يلنيق  عللى الصل ص امل لاف لقائملة ألايلنقاء بينملا  عللق 

 « contecte »ام   و  عالاقللللة  بعللللض املىاقللللع الاجتماعيللللة ال ايللللة بللللاملحترفحن مس ي ا ملللل

 على الص ص امل اف للقائمة.
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 إسظاٌ الشظا ل: .1.4.3

  للي   للذه ال ايللية فمراةيللة فل للام ل للائص م اشللرو للصلل ص  للىاء كللان يللي قائمللة 

 ألاينقاء  م ل  يك .

 : « albums » . ألبىمات الصىس 7.4.3

و لفلللع    لللي  الاللل را  الاجتماعيلللة ملسلللتخنم  ا فكالللاء علللند  ن لللا ق مللل  ألال ىملللا 

مئللللا  المللللىل عل  للللا، و ف احلللللة ماللللالكة  للللذه المللللىل ملللللع ألايللللنقاء لالاضللللعالاع و التعليلللللق 

 (.41،42)ليلى أحمذ جشاس، مشجع ظبم رهشه، ص ص عل  ا .

 : « community ». اإلاجحمع 8.4.3

و للائص إلاعللالام الاجتماعيللة تسللم  للمجتمعللا  املحليللة ل اللكيص مىاقعئللا ال ايللة 

ام، و ملل  ثلل   للر  غ  لللك املجتمعللا  يللي العللال   جمللع حللىم بسللرعة و التىايللص باللرص فعلل

ممللللللالح  و ا تمامللللللا  ماللللللتركة مثللللللص حللللللب التمللللللىير ال ى للللللىمرايي،  و ق للللللية  يا للللللية  و 

برةللامج  ل زيلللىكق م  للص، و يمللل   العلللال  بال عللص قريلللة يلللقحرو  حللىل مجتمعلللا الكتروةيلللا 

 (.27) خالذ ػعان اإلالذادي، مشجع ظبم رهشه، ص متقالبا.

 :« groups »اإلاجمىعات  .9.4.3

  للي  الكثحللر ملل  املىاقللع الاجتماعيللة  ايللية فكاللاء مجمىعللة ا تمام،حيلل  يمكللل  

فكااء مجمىعة بمس ي معحن و   ناف محندو، و يىفر املىقع الاجتماعي ملاللك املجمىعلة 

و املن للمحن فل  لللا مللل   للاحة  شللل ه ملللا  رللىن بمنتلللني حلللىال ممللقر و ال لللىم يلللىل مملللقر، 

           ،  و ألاحللللللناث « events »ة  دسلللللليق الاجتماعللللللا  علللللل  ظريللللللق مللللللا  عللللللرف كمللللللا   للللللي   ايللللللي

) ليلــــى أحمــــذ  و دعللللىو  ع للللاء  لللللك املجمىعللللة للللله و  حنيللللن عللللند الحاضللللري  و القللللائ حن.

 (.42جشاس، مشجع ظبم رهشه، ص

 : « connecteness ». التراب  10.4.3

جتماعيلة مترابعلة بع لئا  تمحز مىاقع التىايص الاجتماعي بأن ا ع لالو عل  شل كة ا

ملللللع بعلللللض، و ذللللللك عبلللللر الىيلللللالا  و اللللللروابغ الولللللال  ىفر لللللا يللللل حا   للللللك املىاقلللللع و الولللللال 
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 ه ربعك بمىاقع   ري للتىايص الاجتماعي  ي ا مثص  بر ما عللى منوةلة فيبج لك فتر لل

 فللللللى معالفلللللك عللللللى فيسللللل ىو، و كلللللذا مملللللا  سلللللئص و  سلللللرع مللللل  عمليلللللة اةتقلللللام املعلىملللللا .

 (.27إلالذادي، مشجع ظبم رهشه،ص ) خالذ ػعان ا

 : « pages ». الصفحات 11.4.3

ابتلنع  للذه ال كلرو مىقللع )ال يسلل ىو(، و ا لتخنمئا  جاليللا بعريقلة فعالللة، حيلل  

 عمللللص حاليللللا علللللى فكاللللاء حمللللالا  فعالاميللللة مىجئللللة،   للللي   صللللحا  املنتجللللا  التجاليللللة  و 

سلللللللللتخنمحن، و يقلللللللللىم ال عاليلللللللللا   ىجيللللللللله يللللللللل حا    و ف ئال لللللللللا ل ئلللللللللة يحلللللللللندون ا مللللللللل  امل

)ال يسلل ىو( با للتقعاع م للل  علل  كللص ةقللرو يللت  الىيللىم لئللا ملل  ق للص  ل مسللتخنم قللام 

بالنقر على إلاعالان، فذ  قىم فكرو الم حا  على فكااء ي حة يت  ف  لا وضلع معلىملا  

علللللللل  املنللللللللتج  و الص مللللللللية  و الحللللللللنث، و يقللللللللىم املسللللللللتخنمىن بعللللللللن ذلللللللللك بتملللللللل    لللللللللك 

محللندو، ثلل  فن وجللنوا ا تمامللا بتلللك الملل حة يقىمللىن  الملل حا  علل  ظريللق  قسلليما 

 (.42)ليلى أحمذ جشاس، مشجع ظبم رهشه، ص ب ضاف  ا فلى مل ئ  الص   ال.

 . دوافع اظحخذام مىاكع الحىاصل الاجحماعي:5.3

     قعي فللللى العلللال  الافتراضللل ال  ىجلللن علللنو دوافلللع  جعلللص ال لللرد يدتقلللص مللل  العلللال  اللللىا

ى ألاقلص يللي فحلني مىاقلع التىايللص الاجتملاعي، و ملل  بلحن   لل  حسلابا واحللنا لله عللل و يدالأ

 العىامص الوال  نفع بمختلف ألافراد و  مىيا الا ا  لالاشتراو يي  ذه املىاقع ما يلي: 

 . اإلاشاول ألاظشية: 1.5.3

تاللللرص ألا للللرو اللللللنلع الللللىا ي لل للللرد حيللللل   للللىفر للللله ألامللللل  و الحمايللللة و الا لللللتقرال و 

افتقلللللللاد ال لللللللرد لئلللللللذه ال يئلللللللة املترامللللللللة يدلللللللتج لنيللللللله ةلللللللىع مللللللل   املرجعيلللللللة، و لكللللللل  يلللللللي حاللللللللة

الاضللعرا  الاجتمللاعي الللذل يجعللله ي حلل  علل  ال للنيص لتعللىيض الحرمللان الللذل قللن يظئللر 

 مثالا يي ميا  دول الىالني   و  حن ما بسبب ماامص الحياو  و الت كك ألا رل.

 الفشاغ: .2.5.2

قالاله بالالرص السللي   عن ال راه الذل يدتج ع   لىء فدالو الىقل   و حسل  ا لت

الذل يجعص ال رد   يح  بقيمته و ي ح  ع   بيص  اقص  ذا الىق  م  بين ا مىاقلع 
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التىايص الاجتماعي حي   ن عند التع يقا  الالامتنا ية الذل  دتجه شل كة ال يسل ىو 

ملللللثالا ملسللللللتخنم  ا ومالللللالكة كللللللص مجمىعلللللة  يللللللنقاء بالملللللىل و املل للللللا  الملللللى ية يجعللللللص 

و ش را  التىايص الاجتماعي عامة  حن الى ائص مصء ال راه و بالتالي ال يس ىو  اية 

، ص 2012)مشــشي مشيــ ي، يملل   كى لليلة لل سلللية و   للييع الىقلل  عنللن اللل عض مللن  .

157.) 

 البطالة: .3.5.3

تعتبر ع  عملية الاةقعاع و عنم الاةنماج املنهال اللذل يلؤدل للنع  الاةلنماج الاجتملاعي و 

جتملللللاعي اللللللذل  لللللى ة يجلللللة  لللللراك  العىائلللللق و الاةقعلللللاع التلللللنلي ي الن يللللل ال و منللللله فللللللى إلاقملللللاء الا 

للعالاقا  الاجتماعية وهي م      املااكص الاجتماعية الوال  عاكق من ا ال رد و الولال  نفعله ل للق 

حلللىم لل للروج ملل   للذه الىضللعية الوللال  عياللئا حوللي و فن كاةلل   للذه الحلللىم افتراضللية، فئنللاو 

ي  ا ش ملللا ةاقمللا علللى املجتملللع الللذل  عللي  فيللله باعت للاله لللل  ملل   جعللص منللله ال عالللة و ا للتمرال 

و اينيىلىجيا للللللله كلللللللربغ عالاقلللللللا  ملللللللع  شللللللل ا   يلللللللىفر لللللللله فريلللللللة للعملللللللص و التع حلللللللر عللللللل  قنلا للللللله

اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللىايي العيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب،ب لىم  )افتراضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليحن مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  اجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللص الاحتيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام و النملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب.

 http://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/doc2013/3/12hلعي لة،

22:05.) 

       . الفضٌى :4.5.3

تاللللللللرص مىاقللللللللع التىايللللللللص الاجتمللللللللاعي عاملللللللللا افتراضلللللللليا مليئللللللللا با فرللللللللال و التقنيللللللللا  

يللة  و املتجللندو الوللال تسلل  ىل ال للرد لتجريت للا و ا للتعمالئا  للىاء يللي حيا لله العلميللة  و العمل

الص مللية، فمىاقللع التىايللص الاجتمللاعي  قللىم علللى فكللرو الجللذ  و فذا مللا  للىفر  ثنائيللة 

 الجذ  و ال  ىم  حقق ألامر.

 . الحعاسف و ثىىيً الصذاكات:5.5.3

 لّئل  مىاقللع التىايللص الاجتمللاعي  رللىي  المللناقا  حيلل   جمللع  للذه الالل را   

 للللىفر فريللللة للللربغ عالاقللللا  مللللع  بلللحن المللللناقا  الىاقعيلللة و المللللناقا  الافتراضللللية ف لللال

http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc2013/3/12h
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 فلللللراد مللللل  ة للللل  املجتملللللع  و مللللل  مجتمعلللللا    لللللري مختل لللللة بلللللحن الجدسلللللحن  و بلللللحن  فلللللراد 

 الجد  الىاحن.

 الخعىيم أو البحث عً وظا ف: .4.5.3

يللللي الىاقللللع مىاقللللع التىايللللص الاجتمللللاعي للللل  تعللللن ملجللللرد التعللللالف بللللص  يلللل ح   داو 

ا منخ  للللة الترللللاليف، و  للللم  تسللللىيقية قىيللللة و فعالللللة للقايللللة  صللللحا  ألاعمللللام، كىن لللل

             لللللئىلة الا ملللللام ب لللللا دا لللللص و  لللللالج مقلللللر العملللللص، با ضلللللافة فللللللى  لللللئىلة الاة لللللمام فل  لللللا 

 و الاشتراو ب ا.

كمللللللا  تمتللللللع بقابليللللللة التمللللللمي  و التعللللللىير، و مللللللديف املاللللللتركحن حسللللللب العمللللللر و 

ي لللا لبلللغ  صلللحا  الجلللد  و الا تماملللا  و الئىايلللا  و  لللئىلة لبلللغ ألاعملللام بلللالعمالاء و  

 العمص بعالبال العمص و اة اال املعلىمة و ا  ثمال ا.

فتجربللة ال سللىيق عبللر الالل را   زيللن ملل  التىايللص مللع املسلل  لكحن و مللع الك للاءا  

كما  ن ا  ي ح  م  بحن الى ائص لل ح  ع  و ائف و فر  التعىير اللى ي ق و   لادم 

 ن.ال برا  و الك اءا  كما  ى الحام يي ش كة لينكنا

فمللل   لللالام علللر    للل  العىاملللص الولللال  لللنفع بلللا فراد ل ق لللام الك حلللر لالاشلللتراو يلللي 

ش را  التىايص الاجتماعي ةجن  ن  ناو م   ستخنمئا بنافع التعل  و  ى يع املعالف 

         و املئللللللالا  الص مللللللية و الحيا يللللللة، مناقاللللللة ق للللللايا املجتمللللللع، التع حللللللر علللللل  ءلاء بحريللللللة 

...، با ضلللللافة فللللللى مجمىعلللللة مللللل  ألا للللل ا  الولللللال لللللل   سلللللعنا ذكر لللللا و التلللللن   عللللل  اللللللذا  

 .جميعا

 . الحأثيرات الاًجابية و العلبية إلاىاكع الحىاصل الاجحماعي : 6.3

 . الحأثيرات الاًجابية: 1.6.3

بالا  دك  شك  ن  كنىلىجيا ش را  التىايص الاجتماعي و مىاقع التىايص  ض   

                  الايللللللللحن ملللللللل  الباللللللللر ملللللللل  فحللللللللناث ا لتقيحللللللللرا  ثقافيللللللللة بعللللللللنا ايجابيللللللللا جنيللللللللنا علللللللللى حيللللللللاو امل

و اجتماعيللللة و  يا للللية و اقتمللللادية يللللي حيللللاو مجتمعللللا  بأكملئللللا،و ملللل    لللل   للللذه ءثللللال 

 الايجابية :
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 :و    حيللل  وجلللن املالايلللحن مللل   بنلللاء الالللعى  ألاجنبيلللة هافـــزة مطلـــة علـــى العـــالم

  افذو حرو لئ  لالاظالاع عللى  فرلال العربية بارص  ا  يي الا را  الاجتماعية ة

 و ثقافا  العال  بأ ره.

  فريللة لتعزيللز الللذا : فملل    يملللك فريللة ل لللق كيللان مسللتقص يللي املجتمللع  عبللر

بلله علل  ذا لله، ف ةلله عنللن ال سللجيص بمىاقللع التىايللص الاجتمللاعي و تع ئللة ال ياةللا  

 الص مية، يم   لك كيان مستقص و على المعين العال ال.

 للك القحلر مختللف ذفن التىايلص ملع القحلر،  لىاء  كلان  ا على آلاخش :أهثر اهفحاح

املظئللللر و  و عنللللك يللللي الللللني  و العقيللللنو و الثقافللللة و العللللادا  و التقاليللللن، و اللللللىن 

امليلللىم، ف ةلللك قلللن اك سلللب  يلللنيقا ذا  ىيلللة مختل لللة عنلللك و قلللن يرلللىن بالقرفلللة 

 الوال بجاة ك  و على بعن   ف ألاميام يي قالو   ري.

  فن ملللل    لللل   مللللائص مىاقللللع التىايللللص الاجتمللللاعي  للــــشأي و الــــشأي آلاخــــش:مىبــــر

 للئىلة التعللنيص علللى يلل حا  ا، و كللذلك حريللة فضللافة املحتللىي الللذل  عبللر عللل  

و معتقلللنا ك، والولللال قلللن  تعلللال  ملللع القحلللر، فاملجلللام م تلللىك  ملللام حريلللة فكلللرو 

حلللللر عللللل  امليلللللىم و التع حلللللر مملللللا جعلللللص مىاقلللللع التىايلللللص الاجتملللللاعي  داو قىيلللللة للتع 

)جمـاٌ معحـىق،  الا جا ا  و التىجئا  الص مية  جاه ق ايا ألامة املمحرية.

 (.2012هشيم شىيمات،

 :فقلللللن تعلللللزء مىاقلللللع التىايلللللص الاجتملللللاعي مللللل   الحلليـــــل مـــــً صـــــشاع ائطضـــــاسات

                      لللا رو العىمللللة الثقافيلللة، و لكن لللا يلللي ءن ذا للله تعملللص عللللى جسلللر الئلللىو الثقافيلللة 

و الح لللللالية، وذللللللك مللللل   لللللالام ثقافلللللة التىايلللللص املالللللتركة بلللللحن مسلللللتعملي  للللللك 

املىاقللللع و كللللذلك  بيللللان و  ىضللللي   الئمللللىم العربيللللة للقللللر  بللللنون ءيللللف إلاعللللالام و 

ة ا  السيا ة، مملا يق ل ال يلي الن ايلة عللى  قلال  فكلرل عللى يلعين ألاشل ا  

 فالجماعا  و النوم.

 :يىم و ملع  علىل  كنىلىجيلا التىايلص ف ةله فلال ثضيذ مً ثلـاسب العا لـة الىاحـذة

 يللل     سلللر عللللى العلللائالا  متابعلللة    لللال بع لللئ  الللل عض عبلللر مىاقلللع التىايلللص 

الاجتمللللللاعي،  ايللللللة و  ن للللللا  ل للللللص ملللللل  ةظحرا  للللللا ألا للللللري ملللللل  و للللللائص الا مللللللام 

 املختل ة.
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 :حي  ب مراةك م   الام  ثلذم فشصة سائعة إلعادة سواب  الصذاكة اللذًمة

ن   حللل  عللل   يلللنقاء النلا لللة  و العملللص ممللل  ا ت للل     لللال    لللذه املىاقلللع  

بسبب   اعلن املسلافا   و مالامص الحيلاو، و قلن  لاعن   لذه املىاقلع يلي بعلض 

الحا   عائالا  فقن   بناء ا فما بسبب الت نال  و الا تعلاف  و الججلرو ، فيلت  

 (.47،ص2011) مىي ى جىاد اإلاىظىي و آخشون، العثىل على ألابناء.

 . الحأثيرات العلبية: 2.6.3

مثلما يىجن  ثال ايجابية ملىاقع التىايص الاجتماعي ف ةه لئا  ثلال  لل ية  ي لا ف لال 

   الاك ذو حني ، وم   لك ءثال السل ية:

 :فمللع  للئىلة التىايللص عبللر  للذه املىاقللع  ًللــل مــً مهــاسات الحفاعــل الي  ــ ي

د و الجماعا  ف ن ذلك  يقلص م  ءم  الت اعص على المعين الص   ال لألفرا

املسلللتخنمة لئلللذه املىاقلللع، و كملللا  لللى معلللروف فللل ن مئلللالا  التىايلللص الص  للل ال 

 ختلف عل  مئلالا  التىايلص الالكتروكلق، ف لق الحيلاو الع يعيلة   تسلتعيع  ن 

)وا ـل   خلق محادثة ش ص ما فلىلا و  ن  لقيله مل  دائلرو  ىايللك بكبسلة ءل.

 (.20، ص2011مباسن خضش فضل هللا،

 حيللل   ن لللا ملللع  لللنما  ا الترف  يلللة الولللال  ىفر لللا للمالللتركحن، قلللن  :إضـــاعة الىكـــد

  رىن جذابة جنا لنلجة  دي ي معئا الىق .

 :فن ا لللتخنامئا  ايلللة مللل  ق لللص لبلللا  ال يلللى  ؤلادمـــان علـــى مىاكـــع الحىاصـــل      

 حللن الداللاظا  الرئيسللية يللي حيللاو ال للرد  -بسللبب ال للراه -و املتقاعللني ، يجعللله

 رو  ذا الدااط  و ا   ناله  ملرا يلع ا للقايلة  ايلة اليىمية، و ى ما يجعص 

 و  ن ا تعن مثالية م  ةاحية الترفيه ملصء وق  ال راه العىيص.

  كلــة اظـــحخذام مىاكـــع الحىاصــل الاجحمـــاعي لؼيـــر الترفيــه مـــً كبـــل مجحمعاثىـــا

 العشبية.

 :ضياع الهىية الثلافية العشبية و اظخبذالها بالهىية العاإلاية إلاىاكع الحىاصـل 

حي   ن العىملة الثقافية هي م  ءثال السل ية ملىاقع التىايص الاجتماعي بنظر 

 الكثحري .
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 :ىاجللللللللله  مل يلللللللللة املىاقلللللللللع الاجتماعيلللللللللة مالللللللللرلة اكعلللللللللنام  اوعـــــــــذام ائ صىصـــــــــية 

ال مىيلية مملا   سللبب بلالكثحر ملل  ألاضلرال املعنىيلة و الن سللية عللى الالل ا  و 

لللف املسللتخنم علللى  للذه الالل كة قللن  مللص يللي بعللض ألاحيللان  ضللرال ماديللة، فم

يحتىل على جميع معلىما ه الص مية فضلافة فللى ملا يبثله مل   ملىم، ومالاكص 

 قن  مص بسئىلة فلى ين  ش ا  قن  ستقلىن ا بقر  إلا اءو و ال ائحر.

 :فجميللللللع  الصــــــذاكات كــــــذ ثىــــــىن مبالؼــــــا فنهــــــا أو  اػيــــــة  ــــــي  عــــــ  ألاحيــــــان

الاجتمللاعي ة للي ئ  كأيللنقاء و ألاشلل ا  الللذي  تعللرفئ  عبللر مىاقللع التىايللص 

 ى لقب محر دقيق،  ن المناقة   ارص مع اللزم  و للي  فلىلا، ف يله ةلىع مل  

 الن ا .

 :ق  مجئىلة املمنل الحقيقلق  للف مسلتخنمق شل را   اهححاٌ الي صيات  

التىايص الاجتماعي دافعا  حياةا فلى مستخنم  ا يي الابتلزاء و اةتحلام الص ملية 

مل للللة و تاللىيه السللمعة،  و يللي الجريمللة كالللنعالو  و السللرقة و كاللر املعلىمللا  ا

 (.12، ص2010) محمذ عجم،  و الا تعاف.

 :ضلللحى ا لللتخنام  ثشاجـــع اظـــحخذام اللؼـــة العشبيـــة الفصـــحى لصـــائ  العاميـــة 

مزيج م  الحروف و ألالقام الالا يدية بنم الحروف العربية ال محى  اية على 

حللللروف اللقللللة العربيللللة فلللللى لمللللىء و  لقللللام  شلللل را  التعللللالف و املحادثللللة فتحىللللل 

  و  للذا مللا  كن لله دلا للة علللي يللالاك محمللىد بعنللىان 7  و العللحن  ;با لل  الحللاء  

   ثقافة الا ا  العروق  .

 )عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق،

http://digitalahram.org.ef/articles.aspx?serial=85883§eid$501.2013/1/15h 22 :08.) 

 ىاكع الحىاصل الاجحماعي:. الىظشيات اإلافعشة إلا7.3

 ىجلللللن علللللنو دلا لللللا  قلللللن  شلللللال  ل لللللياع م ئلللللىم املجتملللللع املحللللللي  و اللللللىاقعي يلللللي 

 حى   التحني  للمجتمعا  البارية، و بخايلة النلا لا  الولال  ئلر  عللى يلن كلص مل  

 classicalمالك  و دولكاي   و محر ما، وذلك بناءا على  حليالا  عل  الاجتماع التقلينل 

sociology  ألامر الذل   اق  يي مظا ر التحلىم و الاةتقلام فللى مجتمعلا  ملا بعلن الحناثلة

فن عل  الاجتماع الحني   احر فللى ضلياع  لذا امل ئلىم  مىيلا  7;=5كما يقىم فى تر 
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تعري لا  8=يي املجتمعا  القربيلة الحنيثلة و اللذل عرفله جلىلج  يللرل بعلن فحمله لنحلى 

ق و الك للال و ا تخالايلله لئللذا التعريللف علللى  ةلله  يسلليىلىجيا و ف  للاعئا للتحليللص الكي لل

          مجمىعلللللة مللللل  النلللللا   الللللترىن يلللللي   اعلللللص اجتملللللاعي و بقلللللض اللللللروابغ املالللللتركة بيلللللن  ، 

) علـــــــــي محمـــــــــذ  و  الللللللللتركىن يلللللللللي الىقللللللللل  يلللللللللي مسلللللللللاحة ملللللللللا عللللللللللى ألاقلللللللللص لللللللللل عض الىقللللللللل .

 (.64، ص2008سحىمة،

             ع املحلللللللللي فذن  جلللللللن يلللللللي  للللللللذا التعريلللللللف  ملللللللل  عنايلللللللر   ا لللللللية ل اللللللللرص املجتمللللللل

 و املتمثلة يي املجتمع: الت اعص، الروابغ، املران، الزمان.

      و عليلللله فلللل ن التمثيللللص الرق للللال لحركللللة شلللل را  التىايللللص الاجتمللللاعي علللللى الاةترةيلللل  

و الىيب  حنينا  ي   يحىل مختلف الظلىا ر الاجتماعيلة بالرص الكتروكلق شلامالا بلذلك 

ى مسللتىي ألافللراد و الجماعلا  و املنظمللا  و  ي للا املنتجللا  الت اعلص الاجتمللاعي برمتلله علل

املعرفيللة و ال نميللة بأةىاعئللا و الا مللام و النمللاذج ال نائيللة للمجتمعللا  الافتراضللية الولللال 

  ي ح  جميعئا  تمثص بارص لق ال مجرد على الا كة.

 . الىظشية البىا ية:1.7.3

تماعية و شل را  التىايلص و هي مقالبة اجتماعية   ح  ع  عىملة العالاقا  الاج

الاجتماعي حسب  ذا الا جاه هي مجمىعة م  العالاقا  الوال يرىن ا مجمىعة م  ألافراد 

و  رللللللىن ذا  ةمللللللغ  للللللا  و ةللللللىعي علللللللى  للللللبيص املثللللللام )التعللللللاون، النصللللللح، الرقابللللللة( بللللللحن 

مجمىعللللة ملللل  ال للللاعلحن، وعليلللله فلللل ن  حليللللص  للللذه الالللل را  يقللللىم علللللى منججيللللة لىيللللف 

 لئذا املجتمع. لعالائققاعىملة ال ناء 

فمىاقلللللع التىايلللللص الاجتملللللاعي قلللللن جعلللللل  عالاقلللللا  ألافلللللراد  كثلللللر  لللللنا الا و اعتملللللاد 

بع ئا على بعض مما كان عليه ألامر يي املاض ال، حيل   يل   كلص فلرد  علي  يلي السلاحة 

ال ل يلللة لب لللر، فاللل كة التلللرابغ و ةقلللاط الىيلللص الاجتماعيلللة و السيا لللية و الاقتملللادية 

عىظئللللا و تجلللاوء الحلللنود  للللؤثر  لللأثحرا حا لللما علللللى ألافلللراد املالللالكحن ف  للللا، الولللال  تقلللاظع  

فلللللنح  كعلللللي  اليلللللىم يلللللي علللللال   زايلللللن فيللللله اعتمادةلللللا املت لللللادم ملللللع ء لللللري  حولللللي للللللى كاةللللل  

 ألاظراف ألا ري يي  ذا ال اابك املت ادم تعي  على بعن   ف ألاميام منا.
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 هظشية ائطللة الاجحماعية: .1.7.1

ويلف و لبلغ الال را  مل   لالام يل ا  و  لما  دا ليلة   هي مقالبة  قىم على

  (Alain degenne et michel forse,1994,p213 )  . )دا ص الا كة(

فمىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي وفلللق  لللذه النظريلللة  لللى   اعلللص مجملللىع املسلللتخنمحن 

 ىفر لا لئل   لذه   ملثالا لئذه الا كة  مع بع ئ  وفق لمىء و ش را  معينلة، قىاعلن و 

 ع ما ينج  عنه ةظام معريي دا لي  ا  ب ذه ألا حرو.املىاق

فالت لللاعالا  الاجتماعيلللة يلللي مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي هلللي فظلللال متلللرابغ العنايلللر 

مللل  ألامللللرا  و ألا لللناف و الحاجللللا  املاللللتركة بلللحن ألاع للللاء، و  ي لللا اللللللىائ  و القىاعللللن 

  بملللا يلللنع  الثقافللللة والسيا لللا  املت علللة و ألاةمللللاط الولللال   لللرء ملللل   لللالام  لللذه الت للللاعالا 

املارلة،  ىاء  كاة  يي  يىلئا لني املاالكحن  و ففراءا  ا م  جراء الت اعالا  الجنينو 

 يي  ذه ال يئة العالائقية الوال  رىة  يي املجتمع الافتراض ال.

 حي   تعمق الحلقا  الاجتماعية بثالاث  ما  وهي:

د و ألاع للاء املاللرلحن التما للك الللنا لي و الللذل يمثللص قللىو العالاقللا  بللحن ألافللرا -

 للحلقة الاجتماعية.

 الئىية الوال  محز حلقة اجتماعية ع  ألا ري. -

 رامللللص ألادوال بللللحن ألاع للللاء املاللللرلحن لئللللذه الحلقللللة  و  للللذا ال اللللابك الاجتمللللاعي  -

 كما  ن ألافراد قن يدتمىن لعنو ش را  اجتماعية  و لحلقا  اجتماعية.

 . هظشية الشبىة الاجحماعية: 3.7.3

ةظريلللللة   نلللللاوم بلللللال حص و الكالللللف و اللللللنل  ةملللللاذج و  ملللللائص اللللللروابغ    هلللللي

)علــي محمـذ سحىمــة، مشجــع  الاجتماعيلة و عالاقا  لا بحيللاو ألافلراد و املنظمللة الاجتماعيلة .

 (.108ظبم رهشه، ص

وتسللتخنم  لللذه النظريلللة فظلللال النلا لللة كيللف يلللر  غ النلللا  بع لللئ  بللل عض، مللل  

ذه ال مللائص  ركيللب الالل را ، و  جلل   للالام  وا للغ شلل را  الحىا لليب و  ت للم   لل

الاللل را ، و مللللني الالللل كة والتللللردد الا مللللالي بلللحن النللللا  و كثافللللة الللللروابغ املت ادلللللة بللللحن 
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فللللى   ألاشللل ا  و  ملللائص ألاع لللاء و  لللالي  الاللل كة و امللللىلد املتلللاك للاللل كة كملللا  شلللال

 ذلك و  ان و فراةك.

 . هظشية سأط اإلااٌ الاجحماعي الافتراض ي:4.7.3

ادف ملع  ئلىل الثلىلو الا ملالية املعلىما يلة  ثلىلو منلا رو يلي امل لا ي  من لا لقن  لر 

الاةترةيللل  و  مىيلللا مىاقلللع التىايلللص الاجتملللاعي، حيللل   علللاد   لللذه ألا حلللرو ال الللكالا  

الت اعلية الوال  ئر  يي فظال ما يمكل  تسلميته ب علادو امل لا ي  عللى ةحلى افتراضل ال، ومل  

 ي يي  ياقه الافتراض ال. ذه امل ا ي  ل   املام الاجتماع

فئللذه النظريللة  للري  ن ل   املللام الاجتمللاعي علللى المللعين الافتراضلل ال يتأ لل  بنللاء 

علللى شلل كة ملل  الال  اظللا  بللحن  فللراد الت للاعالا  الافتراضللية املن اللرو يللي مىاقللع التىايللص 

الاجتملللللاعي، فذ  ن املجلللللام الافتراضللللل ال يتأ لللللل  عبلللللر   لللللاعالا  الاةترةيلللللل  الولللللال تالللللرص  ليللللللة 

              يلللللللص لتحقيلللللللق ل   امللللللللام الاجتملللللللاعي الافتراضللللللل ال،  وذللللللللك عبلللللللر علللللللنو مللللللل  ال ملللللللام التىا

 )وليـــــذ سشـــــاد صوـــــي،و السللللما  ظرحئلللللا و هللللي الت لللللادم املعلىملللللاتق و الللللنع  الاجتملللللاعي . 

http://www.accronline.com/:30.) 

فأمللللا ألاولللللى فيقمللللنان ب للللا املجللللام الللللذل  سللللا   يللللي حللللص املع للللالا  ذا  ألابعللللاد 

لتقنيلللة و الاجتماعيلللة، يلللي حلللحن  ن العنملللر الثلللاكق و  عنيلللان بللله اللللنع  اللللذل  سلللت ين بللله ا

 ال.الافتراض ال رد م   الام امتالاكه ش كة م  العالاقا  عبر   اعالا  املجتمع 

فقلللللىو ل   امللللللام الافتراضللللل ال مسلللللتمنو مللللل  شللللل كة العالاقلللللا  الولللللال  لللللت  يلللللي لحلللللا  

الوال  قىم عللى اململالح املتجاكسلة  تماعي، ويي ش را  التىايص الاج با حري الاةترةي   و 

و الوال يمك  الا ت ادو من ا يي  حقيق مملالح مت ادللة بلحن ألاع لاء مل  ذول الا تماملا  

مىاقع التىايص الاجتملاعي  -فلى  ن   اعالا   املجتمع الافتراض ال  إلاشالوالىاحنو، و جنل 

 قا  .   ر  غ بىق  معحن و  ذا  ععق ليين اكبر لا كة العالا -

فعنملللللر العالاقلللللا  املت ادللللللة و  راملللللص الا تماملللللا  املالللللتركة بلللللحن ألافلللللراد يلللللي  لللللذه 

الالل كة عىامللص تسللا   يللي تاللكيص ل   املللام الافتراضلل ال يللي شلل را  التىايللص الاجتمللاعي 

 الوال م  املمك  تاكيص منافع لألفراد و الجماعا .
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 :خاثمة الذساظة

ميللة الوللال  جسللن ا مىاقللع التىايللص ملل   للالام ا تعراضللنا ملللا جللاء يللي الع للرو الرق

 يلل ح  املحللزو العاميللة علللى جميللع ميللادي  الحيللاو، حيلل   للا م  بعللض  الوللال الاجتمللاعي

ال مللائص الوللال  ىفر للا  للذه املىاقللع علللى ةجاحئللا و  ى للع اة اللال ا كالل كة ال يسلل ىو، 

وقلللللللن لشلللللللح   لللللللذه املحلللللللزا  الولللللللال  تمحلللللللز ب لللللللا فللللللللى  ن  ر لللللللى فللللللللى مملللللللاف و لللللللائغ للتدالللللللئة 

اعية، و عليه يجب  ىجيه مستخنم  ا ةحى الا لتخنام ألامثلص لئلا و كي يلة   عيلئلا الاجتم

 و الا ت ادو من ا.

 كا مة اإلاشاجع:

 أ_ الىحل:

إلاعالام الجنين امل ا ي  و الى ائص و التع يقا ،  .>600.ع ا  ممع   ياد  _01

 .>65دال الارو  للدار و الع اعة،   

إلاعالام الجنين و الصحافة الالكتروةية،دال وائص . 6055.ع ن الرءا  محمن النلي ال _02

 . 7>5،ألالدن،   5للدار، ط

ثىلو الا را  الاجتماعية، دال الن ا    .6057. الن مسان يى ف املقنادل _03

 .68للدار، ألالدن،  

  ، ال يس ىو و الا ا  العروق ، مكت ة ال الاك، عمان .6056.ليلى احمن جرال _04

7; 

ا تخنام مىاقع التىايص الاجتماعي يي العال  العروق، مجلة  .6007. ءا ر لامق _05

 .67، جامعة عمان ألا لية، عمان،  59التربية،ع 

إلاعالام الجنين، ال ىابة العربية لعلىم إلاعالام  .6055.ع ا  ممع   ياد  _06

 . =0والا مام،  
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ئىل املتلقحن ،   أثحر ش را  التىايص الاجتماعي على جم.6056.محمن املنمىل  _07

و التربية، الاكادمية العربية  ءدا ل الة ماجستحر يي إلاعالام  والا مام ،مجل  كلية 

 .يي النةمالو

عادم امينة و   ة  لي ة: الا را  الاجتماعية و  اثحر ا على الا ما ق و املكت ة،  _08

دلا ة شاملة للتىاجن و الا تخنام ملىقع 

httlp://.eleagypt.com/downloads/2009/amina heba.doc.2013/1/3 

 ال ا س ىو  يىلو املثقف و حر ه العمرية، وجىه املثقف  .6050.مئا  ةمر  _09

على ال يس ىو  ص تعين اةتاج يىل ه  م  منع افقا مقابرا؟ جرينو القي  الرىي ية 

 .50،  6050ةىفمبر  7،  :5788اليىمية ، العند 

ةتخابية و ش را  التىايص الاجتماعي يي الجزائر الحمالا  الا .6056. ليمة لابحي _10

بحن و ائغ الا مام الجنينو و  ةماط الت لي  التقلينية، ملتق  دولي حىم ش را  

 .6056 بتمبر  50/=التىايص الاجتماعي، بسكرو، 

 أثحر الا مام عبر الاةترةي  يي العالاقا  الاجتماعية  .>600.حل ال   ر  الل  _11

، العند ألاوم+ 68املجتمع القعرل ( مجلة الجامعة، دماق، املجلن  )دلا ة ميناةية يي

 706،   >600الثاكق،

محمىد القاض ال: الىعي  ى السالاك يي عمر املعلىما  )الا را  الاجتماعية،  _12

 ال ر  املح ىفة باملخاظر(.

http : //www.luxorlink.com/bank39html.2013/3/7h20 :05. 

را  التىايص الاجتماعي الرقمية ةظرو يي الى ائف، مجلة ش  .6056.مارل مر  ال _13

 .;59،   9=7املستق ص العروق، ل نان، العند 

 الىايي العيب و ب لىم لعي ة: ال عالة يي الىظ  العروق    ا  و حنيا . _14

/figh/fhles//c.d/7830/doc2013/3/12hhttp://www.kankji.com22:05.  

http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc2013/3/12h
http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc2013/3/12h
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دول ش را  التىايص الاجتماعي يي يقص  .6056.جمام معتى  وشىيما  كري  _15

 لىكيا  و ممال ا  ألافراد يي املجتمع، ملتق  دولي حىم ش را  التىايص الاجتماعي و 

 .6056د سمبر  50/=التقحر الاجتماعي، بسكرو ،

إلاعالام الجنين  عىل ألاداء و الى يلة و  .6055.و   رون مى  ي جىاد املى ىل  _16

 .;8الى ي ة، مكت ة إلاعالام  املجتمع، بقناد، 

اثر ال يس ىو على املجتمع، املكت ة الىظنية  .6055.وائص م الو   ر ف ص هللا _17

 .60للدار، ال رظىم،   

–عزام الا ا  الاةترةي  و التكنىلىجيا الحنيثة  كا ان اك .6050.محمن أج  _18

، 08;55عال  افتراض ال يتمص بالىاقع و ين مص عنه، جرينو الار  ألاو غ، العند 

 56. 
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