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لهویة االفتراضیةلمستحدثفضاءنحو تشكیل: شبكات التواصل االجتماعي
الجزائرجامعة/ بوخبزة نبیلة .د
جامعة ورقلة/ تومي فضیلة.أ

الملخص

المتزاید لتطبیقات شبكة احدثت التطورات التقنیة الحدیثة في مجالي المعلومات واالتصاالت واالستخدام
كما . االنترنت قفزة نوعیة وحقیقیة في كیفیة التواصل بین اإلفراد والجماعات المستخدمین لمخرجات هذه الشبكة

السیما  بعد ظهور . ووفرت لهم فضاءا إفتراضیا مرنا ومالئما للتعارف وتبادل اآلراء والمعارف واالفكار والرغبات
.ٕانتشار إستخدامها الواسع بین األفراد والجماعاتمواقع التواصل االجتماعي و 

، ماي سبیس ، هاي Twitterالفیس بوك، تویتر(إذن، وفي هذا السیاق تعتبر مواقع التواصل االجتماعي 
المتواجدة علي الشبكة العنكبوتیة من اكثر التطبیقات التي عرفت ارتیادا ) ، لنكد ان ، یویتوب ، وغیرهافایف

من قبل متصفحي ومستخدمي هذه الشبكة ، نظرا لما توفره هذه المواقع من خصائص وامكانیات وٕاستخداما كبیرین
، )الشات(اجراء المحادثات النصیة والصوتیة والمرئیة الفوریة : تمیزها عن بقیة المواقع االلكترونیة االخري ومنها

التفاعل المباشر بین مستخدمي هذه تبادل الصور، مقاطع الفیدیو، مشاركة الملفات، باالضافة الي التواصل و 
هذه المواقع منذ هذه الممیزات وغیرها شجعت مستخدمي  شبكة الویب علي االقبال المتزاید علي استخدام، المواقع

تتمیز بمزید من حریة ولقد أدى إستخدام هذه المواقع االجتماعیة إلى خلق بیئة إتصالیة جدیدةتاریخ ظهورها 
وهذا ماادى الي ظهور مفهوم جدید .  ونوع من التفاعلیة و التشاركیة الذي لم یشهد من قبلالتواصل بین أعضاءها 

.اال وهو المجتمعات االفتراضیة
إذن، لقد شهدت هذه البیئة التواصلیة الجدیدة اقباال متزاید علي استخدام هذه الشبكات اإلجتماعیة وخصوصا 

ومن هذا المنظور، إختلفت الرؤى أحیانا  وتقاطعت أحیانا أخرى في تقییمها لهذه .  Facebookشبكة الفیس بوك
الشبكات فترى تارة بانها ساهمت بشكل سلبي ومباشر في إنهیار المجتمع االسري وتحلله وٕاضمحالل الهویة 

مختلفة علي بعضها الواقعیة، وتارة أخرى ترى ان هذه الشبكات تمثل وسیلة هامة وضروریة النفتاح المجتمعات ال
من خالل هذین . وتعتبرها وسیلة فعالة للتواصل والتفاعل االجتماعي وفضاءا لتشكل الهویة اإلفتراضیة.  البعض

هل و إلى شبكة التواصل اإلجتماعي الفیسبوك  وعالقتها بتشكل الهویة اإلفتراضیة؟ الرأیین المختلفین سنتعرض 
مكملة للهویة الواقعیة أم یشكل هویة إفتراضیة مغایرة لهویته المستخدم لشبكة الفایسبوك یتمثل في هویة

الواقعیة؟
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نص المداخلة

:مقدمة

التطورات التقنیة الحدیثة في مجالي المعلومات واالتصاالت واالستخدام المتزاید لتطبیقات شبكة لقد أحدثت
كما . االنترنت قفزة نوعیة وحقیقیة في كیفیة التواصل بین اإلفراد والجماعات المستخدمین لمخرجات هذه الشبكة

السیما  بعد ظهور . ارف واألفكار والرغباتوفرت لهم فضاءا افتراضیا مرنا ومالئما للتعارف وتبادل اآلراء والمع
.مواقع التواصل االجتماعي وٕانتشار إستخدامها الواسع

، ماي سبیس ، هاي Twitterالفیس بوك، تویتر(إذن، وفي هذا السیاق تعتبر مواقع التواصل االجتماعي 
لتطبیقات التي عرفت ارتیادا المتواجدة علي الشبكة العنكبوتیة من اكثر ا) ، لنكد ان ، یویتوب ، وغیرهافایف

كبیرین من قبل مستخدمي هذه الشبكة ، نظرا لما توفره هذه المواقع من خصائص وامكانیات تمیزها عن واستخداما
، تبادل الصور، )الشات(إجراء المحادثات النصیة والصوتیة والمرئیة الفوریة : بقیة المواقع االلكترونیة االخري ومنها

.ركة الملفات، باالضافة الي التواصل والتفاعل المباشر بین مستخدمي هذه المواقعمقاطع الفیدیو، مشا

هذه الممیزات وغیرها شجعت مستخدمي  شبكة الویب علي االقبال المتزاید علي استخدام هذه المواقع منذ تاریخ 
حریة التواصل الز بمزید من هذه المواقع االجتماعیة إلى خلق بیئة إتصالیة جدیدة تتمیاستخدامولقد أدى .  ظهورها

ادى الي ظهور مفهوم جدید اال وهذا ما.  بین أعضاءها ونوع من االتفاعلیة و التشاركیة الذي لم یشهد من قبل
.وهو المجتمعات االفتراضیة

وخصوصا االجتماعیةإذن، لقد شهدت هذه البیئة التواصلیة الجدیدة اقباال متزاید علي استخدام هذه الشبكات 
الرؤى أحیانا  وتقاطعت أحیانا أخرى في تقییمها لهذه اختلفتومن هذا المنظور، .  Facebookالفیس بوكشبكة

وتحلله وٕاضمحالل الهویة األسريالشبكات فترى تارة بانها ساهمت بشكل سلبي ومباشر في إنهیار المجتمع 
نفتاح المجتمعات المختلفة علي بعضها الواقعیة، وتارة أخرى ترى ان هذه الشبكات تمثل وسیلة هامة وضروریة ال

من . الهویة اإلفتراضیةوٕاعادة إنتاجوتعتبرها وسیلة فعالة للتواصل والتفاعل االجتماعي وفضاءا لتشكل.  البعض
إلى شبكات التواصل اإلجتماعي وعالقتها بتشكل الهویة اإلفتراضیة؟ وهل خالل هذین الرأیین المختلفین سنتعرض 

التواصل اإلجتماعي یتمثل في هویة مكملة للهویة الواقعیة أم یشكل هویة افتراضیة مغایرة المستخدم لشبكات
لهویته الواقعیة؟

:شبكات التواصل اإلجتماعي

بأنها شبكة مواقع  فعالة " هبة محمد خلیفة ها تحیث عرفاالجتماعيتعددت تعاریف الباحثین لشبكات التواصل 
كما تمكن األصدقاء القدامى من . بین مجموعة من المعارف  واألصدقاءاالجتماعیةجدا في تسهیل الحیاة 
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وتمكنهم أیضا من التواصل المرئى والصوتي وتبادل الصور وغیرها من اإلمكانات . بین بعضهم البعض االتصال
.التي توطد العالقة االجتماعیة بینهم

ر االنترنت تتیح للمشترك إمكانیة إنشاء موقع بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونیة عب: وعرفها فایز الشهري
خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم نفس االهتمامات والهوایات 

186.عه مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة أو غیر ذلكاأو جم

اصل بین مجموعة من المستخدمین في هي تلك المواقع المنتشرة على شبكة االنترنت والتي تتیح بدورها التو 
ویتأتى ذلك من خالل التواصل . بیئة افتراضیة بدافع التشارك والتقاسم في االهتمامات والمیول ووحدة االنتماءات

المباشر كإرسال الرسائل والمشاركة في الملفات الشخصیة للمستخدمین اآلخرین والتعرف على أخبارهم ومعلوماتهم 
187.سوقون لها عبر توجد اتهم االفتراضیةالتي یعرضونها أو ی

لتقدیمها خاصیة التواصل ، تعتبر هذه الشبكات من أكثر وأوسع المواقع على شبكة اإلنترنت انتشارًا واستمراراً و
بین األفراد والجماعات المستخدمین لها، حیث تمكنهم من التواصل وتبادل األفكار واآلراء والمعلومات والملفات 

. والصور وأفالم الفیدیو
شتركین تقدم خدمة التواصل بین األعضاء الموملحوظهي مواقع انتشرت في السنوات األخیرة بشكل كبیرإذن، 

ث یمكن ألحد المستخدمین االرتباط بأحد األصدقاء عبر الموقع لیصله جدید ما یكتب ویضیف ذلك ، حیفیها
كما أنها تمكن المستخدم من التحكم بالمحتوى الذي یظهر في صفحته، فال یظهر إال . الصدیق إلى صفحة صدیقه

). بوك و تویترفیس: (أما أشهر تلك المواقع فهما. ما یضیفه األصدقاء من كتابات وصور ومقاطع
من أكثر تطبیقات االنترنت إثارة لإلهتمام في السنوات، إذ فتحت أفاقا لم االجتماعيتعد شبكات التواصل كما 

یسبق لها مثیل في تاریخ التفاعل اإلجتماعي، من خالل تشكیل مجتمعات إفتراضیة تنطوي على أنماط من التفاعل 
مختلف القارات ومن مختلف مجتذبة مالیین المستخدمین فيالواقعي،في العالمموجودة والسلوك تختلف عن تلك ال

188.األعمار، على الرغم نم أن جیل الشباب هو األكثر بروزا في تلك الشبكات

:نشاة شبكات التواصل اإلجتماعي

إذ حاول الموقع جمع Six Degreesتحت إسم1998عاماالجتماعيلقد تم إطالق أول موقع للتواصل 
میزات مجموعة من مواقع االنترنت التي التتیح لألفراد بناء ملفاتهم الشخصیة أو تكوین قوائم لألصدقاء، وقد روج 

جمع المالیین من المستخدمین ،اآلخرینرسال الرسائل إلى إ والتواصل و االتصالنفسه كأداة لمساعدة الناس على 

59ص.2014علي خليل شقرة، اإلعالم اجلديد شبكات التواصل اإلجتماعي،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان االردن، 186

.04،ص2011 187

أنظر188
Mercklé, Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La découverte, 2011.
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التي االجتماعيظهرت بعض شبكات التواصل 1998/2001الفترة مابینيوف.2000إال أنه لم یستمر فأغلق عام
األصدقاء دون شرط الحصول على موافقتهم واختیارتسمح لألفراد بتكوین ملفات تعریف شخصیة 

وظهرت .2004سنةFacebookوشبكة . 2003سنة My Spaceوظهرت شبكتي .Black Planetاونذكرمنه
189.وغیرهاYoutube Twitterشبكات أخرى مثل

:وخصائصهااالجتماعيأهمیته شبكات التواصل 

بشكل مثیر في العقد األول من األلفیة وانتشرتعلى شبكة االنترنت االجتماعیةلقد ظهرت العدید من المواقع 
:الثالثة وحازت على قاعدة عریضة من المستخدمین وذلك لتمیزها بخصائص معینة نذكر منها

التركیز على بناء العالقات إبتداءا بالتعارف ووصوال إلى ربط عالقات متینة وهذا بفضل ماتوفره مواقع شبكات - 
:من خدماتاالجتماعيالتواصل 

الدیمغرافي والذین لهم نفس المصالح االنتماءیستطیع المستخدم مشاركة األشخاص الذین یشترك معهم في - 
.معه

.مستخدم في نفس الوقتإمكانیة التحدث مع أكثر من 

.واآلراءاالهتماماتالهامش الكبیر من الحریة في التعبیر عن -
تمكنه من .ال تتم إال من خاللهااتصاالتوكسب االجتماعیةتمكن المستخدم من إبراز شبكته -
لغایات جدیدة ومتجددة حسب واستخداماتمجموعات تضامن وجماعات متجانسة وصدقات متنوعة إنشاء

.ات التي ینتمي إلیهاالمجموع
دعم الحمالت السیاسیة، تنظیم : تنشأ ألغراض محددة مثلاالجتماعيأصبحت شبكات التواصل -

المظاهرات، تنسیق المواعید الغرامیة، صفحات إلیجاد فرص العمل، فأصبحت أداة لتوحید الرأي العام حول 
تعتبر منابر إعالمیة بدیلة في نقل الماجرى قضیة من القضایا التي تتمیز بالطابع العام وتوحید الرؤى، كما 

وهذا لما تتوفر علیه من خاصیة التفاعلیة . للتسوق واالعالن وغیرهاوأداة.صورة وصوتا وفي الحین
.الفوریة

الهویة االفتراضیةوٕاعادة إنتاج فضاء مستحدث لتشكیل : شبكات التواصل االجتماعي

الواقع االفتراضي الذي متمثلة في،یة التموقع بالمعنى الفیزیائياالنترنت فضاءات ال تحكمها مرجعأنتجتلقد 
في هذا المجال إذن هو شبكات التواصل االجتماعي  من طرف المستخدمین  المتفاعلینمواقعفيیتشكل ویتنج 

والتفاعل في التحاوراالشتراك و یجسد من خاللوهذا المكانبالزمانالفیزیائیة المرتبطة اإلكراهاتتجاوز بمثابة
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إن هذا النوع من التحرر دفع بالمستخدمین .دون االضطرار للكشف عن الهویات الحقیقیةهذا المجتمع االفتراضي
هویة " إلى خلق هویات إفتراضیة بما یتناسب وتحقیق رغباتهم ومیوالتهم  حیث وصفها الدكتور الصادق رابح بأنها

190"االجتماعیةیة فنتازمیة تسعى إلى القفز على محرمات الهو 

أو تتشكل في مواقع الشبكات نتج یحیل في هذا السیاق إلى الهویة التي تاالفتراضیةإن مصطلح الهویة 
في الملفات من طرف المستخدمین  والتي یفترض أن تكون بمثابة إعادة لعرض الهویة الحقیقیةاالجتماعیة
یكتسبها المستخدم في الواقع یطلق علیها الهویة الظاهریةأو إنتاجا لهویة غیر حقیقة تتنافى وتلك التي. الشخصیة

"اإلفتراضیة"أو 

191.یكونها الفرد البشري في مجتمع االنترنتوتعرف الهویة االفتراضیة أنها هویة متحركة ودینامیة،

التي یتم بأنها الشخصیة"Virtual identityتعرف الهویة االفتراضیة Wikipédiaوحسب موسوعة الویب  
الذي یعمل كصلة وصل بین الشخص الطبیعي والشخص الظاهري اإلنسانإنشاؤها من طرف المستخدم 

".للمستخدمین

وحسب هذا التعریف فإن الهویة االفتراضیة هي السمات والمواصفات التي یقدمها الفرد الطبیعي لآلخرین عبر 
الشخص العادي والهویة االفتراضیة : رفین وهياالنترنت، فعملیة االتصال تتم بین ثالثة أطراف ولیس ط

.واألشخاص اآلخرین

ونعرف الهویة االفتراضیة في هذه الدراسة بأنها مجموع الصفات والرموز والبیانات التي یستخدمها األفراد في 
. تقدیم أنفسهم لآلخرین في المجتمعات االفتراضیة ویتفاعلون معهم من خاللها

ساهمت االنترنت في خلق فضاءات اتصالیة افتراضیة جدیدة لم تكن موجودة من قبل إذن وفي هذا السیاق، 
.وغیرها ...منتدیات النقاش المدونات االلكترونیة ،غرف الدردشة، الفایسبوك الیوتیوب  التوتیر : مثل

بین األفراد لتبادل النقاشات والحوار واللقاءاتافتراضیةهذا الفضاء الجدید لالتصال االلكتروني هو مساحة 
فضاء مفتوح للجمیع ، Espace publiqueاسم الفضاء العمومي J . Habermasأطلق  علیه یورجن هابرماس 

.واالتصال اإلعالمالبوابة العربية لعلوم الصادق رابح، االنترنت كفضاء مستحدث لتشكل الذات،  190

النترنت ونمذجة منظومتھا االجتماعیة، مركز دراسات محمد على رحومة، االنترنت والمنظومة التكنو اجتماعیة، بحث تحلیلي في اآللیة النفسیة ل191
25ص .2005الوحدةالعربیة،
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یعیش فیه األفراد مع بعضهم البعض حیاة رمزیة بعیدا عن الحیاة الواقعیة ، ال یشعرون بأي حواجز و یتواصلون 
192.  فیما بینهم بكل حریة

إذ الدكتور الصادق رابح حر یعد من األبعاد األكثر تجدیدیة في ا النترنت،حسب هذا التواصل الفضائي ال
إلى أن االنترنیت تمكن المتفاعلین ، "  االنترنیت كفضاء مستحدث لتشكل الذات : "أشار في دراسته المعنونة ب

واستحداثها لسیاقات ضمن فضائها ، من تجاوز اإلكراهات الفیزیائیة المرتبطة بسیاقات الحضور وطقوس المكان ، 
لقد غدا ممكنا ، وألول مرة في تاریخ االتصال البشري،حسب قولة   الحدیث إلى .افتراضیة تطبع التبادل بطابعها 

ومحاورتهم بطریقة تتیح للفرد التكتم التام على هویته الفعلیة، والحضور غیر التجسدي، » الغرباء « اآلخرین 
. وتضفي على التبادل بصیغة تزامنیة

عن العوالم االفتراضیة الرمزیة لالنترنیت ، فهي كما یقول  تمثل الدكتور عزي عبد الرحمن أیضاوتحدث 
عالما رمزیا یبتعد من الواقع المعایش ، وبالتالي فاالنترنیت ظاهرة رمزیة ، فالفرد یتعامل مع محتویاتها من خالل 

حقائق بذاتها بل هي تعبیر عن حقائق ، فلجوء الفرد إلى العالم رمزیة النص والصورة والفیدیو، وبالتالي فهي لیست 
االفتراضي الرمزي قد یكون تلقائیا أو رغبة في اإلفالت من الواقع الذي یعیشه ، الشيء الذي یفتح أمامه باب 

قت أن التخیل والتأمل ومعایشة عوالم متعددة غیر مطروحة في محیطه بالضرورة ، وقد یكون الفرد واعیا معظم الو 
عالم االنترنیت لیس بالضرورة حقیقة وقد یخلط بین العالمین ، و قد یصل الحال بالفرد إلى التصاق شدید بهذا 
العالم االفتراضي ،إلى درجة یشعر فیها أن عالم االنترنیت هو العالم الحقیقي ، أما العالم الواقعي فهو عالم هامشي 

شاشة االلكترونیة مقیما عالقات افتراضیة مع أشخاص وجماعات ،ال سیما إذا كان یقضي اغلب وقته أمام ال
193.افتراضیة

:خاتمة

، نادرا ما یعرض المستخدمون لهذه الشبكات في افتراضيهو عالم االجتماعيوبما أن عالم شبكات التواصل 
ملفاتهم الشخصیة أسماؤهم الحقیقیة ومعلوماتهم الحقیقیة المكونة لهویاتهم الحقیقیة والمتمثلة في إنشاء الهویة 

المكملة أو النسخة عن الهویة الحقیقیة، وأحیانا أخرى یتمظهرون ویمیلون إلى التواري وراء هویات االفتراضیة
مغایرة ومختلفة عن هویاتهم الحقیقیة قصد إشباع رغباتهم ومیوالتهم المختلفة والمتجددة وتظهر بشكل یةافتراض

192 , هـ 1430/ 3/ 20ـ18حبث مقدم ملؤمتر االتصال والتغيري االجتماعي خالل الفرتة من : جمتمع املعلومات وظهور أمناط االتصال اجلديدة يف الوطن العريب ،يامني بودهان 
.الرياض 

193 .واالتصال اإلعالمالبوابة العربية لعلوم ،بعض االفرتاضات القيمية،االنرتنت والشباب،عزي عبد الرمحن 
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تقمص الذكور شخصیات اإلناث : واضح وجلي ظاهرة إستعارة المستخدمین لهویات غیر حقیقیة في عدة صور منها
.مهمة وغیرهاوالعكس، وتقمص السن الشخص المسن یتقمص سن الشاب ، والتمظهر بوظائف 

كما تتعداها في بعض األحیان إلى تعددیة الذات والهویات المتواجدة في عالم الشبكات االجتماعیة، حیث 
یستحدثون هویات متعددة رغم اإلكراهات التي تشوبها والحرص على التمثل في مثل هذه الهویات التي تقتضي 

.اعتزال الواقع واإلقامة في العالم االفتراضي
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