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مقدمة:

الحادي  القرن  وبداية  العرشين  القرن  نهاية  منذ  رقمية  ثورة  املعارص  مجتمعنا  يشهد 

والعرشين، حيث تسببت تقنية االتصال يف كرس العزلة الحضارية وربط شعوب العامل خارج 

الحدود السياسية والجغرافية وذلك بفضل االنتشار الرسيع لشبكة االنرتنت، والتي تعد من أهم 

وسائل االتصال شيوعا وإقباال من قبل الشعوب.

مفاهيم  معها  تغّيت  صغية  قرية  إىل  العامل  تحويل  إىل  االنرتنت  تقنية  ساهمت  لقد 

واملسامة  االلكرتونية  والشبكات  التطبيقات  انتشار  مع  تزامن  كام  املعرفة،  وتوزيع  االتصال 

والتفاعل  التواصل  أساليب  ومتتالية يف  تحوالت رسيعة  االجتامعي  التواصل  بشبكات  حالياً 

االجتامعي بني أفراد املجتمع، حيث فتحت الشبكات االجتامعية عرصاً جديداً من االتّصال 

التفاعيل بني األفراد عىل مستوى العامل، بدون فواصل بينهم مثل السن أو املهنة أو الجنسية أو 

املستوى التعليمي واالجتامعي، وكل ما يجمعهم هو امليول واالهتاممات املشرتكة، ومع االنتشار 

الواسع لهذه الشبكات أصبحت بيئة جاذبة للشباب من الجنسني نظراً العتامدهم الكبي عىل 

استخدام تقنيات االتصال الحديثة، وترتّب عليه حدوث تغّيات اجتامعية وثقافية واقتصادية 

طالت جميع املجتمعات حول العامل.
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ماهي شبكات التواصل االجتماعي؟

تعرّف شبكات التواصل بأنها »منظومة من الشبكات ا اللكرتونية التي تسمح للمشرتك فيها 

بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتامعي الكرتوين مع أعضاء آخرين 

لديهم االهتاممات والهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية« )رايض، 2003، 

.)23

وهي عبارة عن مواقع عىل شبكة االنرتنت توفر ملستخدميها فرصة للحوار وتبادل املعلومات 

الدردشة   وغرف  الصور  وألبومات  الشخصية  امللفات  خالل  من  واملشكالت  واألفكار  واآلراء 

)الدبييس والطاهات، 2013، 68(

 أنواع مواقع التواصل االجتماعي:

توجد العديد من مواقع التواصل االجتامعي، وفق االحتياجات املختلفة  للمستفيدين ما 

بني التخصصية والشاملة، وميكن تحديد أنواع منها عىل النحو التايل: 

مواقع لتبادل املعلومات : هناك نوع يختص باالتصاالت التفاعلية وإيجاد وتبادل املعلومات،   •

ويقدم   )Twitter( املصغر  التدوين  مواقع  أشهر  ومن  والجزئية(  )العامة  املدونات  ومنا 

 )140( بحد أقىص  بأرسال تحديثات عن حالتهم  تدوين مصغر يسمح ملستخدميه  خدمة 

حرف للرسالة الواحدة، مبارشة عن طريق موقع تويرت أو عن طريق إرسال رسالة نصية، 

وهو يف حالة تطور مستمر إلرضاء مستخدميه.



مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة7

مواقع مشاركة االهتاممات : وهي شبكات توضح لك اهتاممات األصدقاء واالطالع عليها،   •

 )goodreads( وتتكون الصداقات والرتابط بناء عىل نوعية االهتاممات املشرتكة، ومنها

وهي مناقشة الكتب واملصادر سواء كانت ورقية أو إلكرتونية وتعكس أهم أو أفضل الكتب 

ملحبي  اجتامعية  شبكات  خدمة  وهي   )GetGlue( شبكة  أيضاً  ومنها  قرآءه،  األكرث  من 

للحصول  التي تعجبه  املواضيع  تقييم  بإمكان املشرتك  الكتب واألفالم واملسلسالت، حيُث 

عىل توصيات لكتب مسلسالت، وميكن متابعة األعضاء اآلخرين كام يوفر النقل الحي من 

بالبحوث  للمهتمني  اجتامعية  )academia.com( وهو شبكة  مثل موقع  أخرى  منصات 

والدراسات العلمية.

 deviant Art , Picasa,( :مواقع الوسائط املتعددة: وهي مواقع التصوير والفن  مثل  •

Flicker( وتتكون فيها أشكال التواصل عىل مشاركة البث املبارش ) قبل أن تضيفه فيس 

مثل  والبث  التخزين  العديد من مواقع  فيها عن طريق  االشرتاك  بوك مؤخرا(، وميكن 

.)You Tube , Vimeo, Openfilm(

مواقع الرتفيه والتواصل الشاملة: وهي مواقع تواصل اجتامعي بدأت بتقديم خدمة معينة   •

ثم اتجهت للشمول لجمع أكرب عدد من املستخدمني فحوت غالب الخدمات من التدوين 

مواقع  يف  املتخصصة  الخدمات  من  وغيها  املبارش  والبث  والفيديو  الصور  وعرض 

وميكن  االنستقرام(  شات،  سناب  بوك،  )فيس  الشهية  املواقع  ومنها  أخرى،  اجتامعية 

فيها  املختلفة مبا  نشاطاتهم  لتكوين صداقات واعالن عن  إليها  االنضامم  للمستخدمني 

التجارية، ويشمل خصائص تكوين املجموعات ذات االهتاممات املحددة وإنشاء الصفحات. 

)الكاروري،،2016، 162(.
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خصائص شبكات التواصل االجتماعي:

توجد خصائص أساسية متيز الشبكات االجتامعية اإللكرتونية عن األخرى، وهذه الخصائص 

تفرضها أنظمة الشبكة أو طبيعتها ورغبات مشرتكيها، أبرزها:

1- صناعة املحتوى: 

املستخدمني  قبل  من  أسايس  بشكل  االجتامعي  التواصل   شبكات  يف  املحتوى  يتشكل 

وليس من قبل أصحاب أو مالك أو مطوري تلك الشبكات اإللكرتونية، وتعترب من الخصائص 

الرئيسية التي تفرق بني الشبكات وبني املواقع واملنتديات.

2- تخصيص املحتوى:

محدد يف  محتوى  تخصيص  يتم  االهتاممات  تحديد  وفق  الصداقات  تكوين  من خالل 

صفحة املشرتك بهذه الشبكات، ويكون لكل مشرتك محتوى مختلف عن املشرتك اآلخر عرب 

التفاعل مع منشورات األصدقاء والصفحات أو املجموعات التي يتابعها املستخدم.

3- الرسعة واالنتشار:

متكن الشبكات من خالل املزايا التفاعلية وشبكات األصدقاء واملجموعات من وصول املادة 

املنشورة برسعة كبية وانتشارها، وعرفت أهمية هذه الخاصية بشكل واضح يف نقل األحداث 

متابعة  السهل  من  أصبح  حيث  العربية  الثورات  أحداث  يف  خاص  بشكل  انتشارها  ورسعة 

األحداث لحظة وقوعها.
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4- الحرية: 

التعبي،  لحرية  واسع  بشكل  الفرصة  إتاحتها  االجتامعية  الشبكات  خصائص  أبرز  من 

وصارت منابر مفتوحة لطرح كل املسكوت عنه، ليتفع سقف الحرية بال حدود عىل األقل اآلن. 

)الكاروري، 2016، 166(

االستخدام الفعال لشبكات التواصل االجتماعي:

االستخدامات الشخصية: ميكن استخدام خدمات شبكات التواصل االجتامعي للتواصل   -1

مع األقارب, األصدقاء, الطالب, املدرسني، ميكنك من خالل هذه الشبكات االتصال 

هاتفياً او ارسال رسائل نصية او صور او فيديو مجاناً.

االستخدامات التعليمية: ان من رضوريات الحياة اليومية استخدام ومواكبة التكنولوجيا   -2

الحديثة واملعارصة, حيث أن جيل الشباب اليوم أصبح ميّاالً الستخدام العامل االفرتايض 

وشبكات التواصل االجتامعية أكرث من نشاطه عىل أرض الواقع فلذلك أصبح التعليم 

االلكرتوين رضورياً وليس اختيارياً.

التعليم وشبكات  التقليدي ولكن اذا تم دمج  التعليم  اليوم ال يحب  وجيل الشباب 

التواصل االجتامعي معا فهذا قد يعطي نتائج أعىل بكثي ويزيد من فرص مشاركة 

الطالب مع املعلم.
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االستخدامات الحكومية: اليوم أقرص طريق للوصول اىل الشباب بشكل خاص وللناس   -3

بشكل عام هو شبكات التواصل االجتامعي وكذلك أُضيَف معيار جديد لتقييم الدوائر 

الحكومية أال وهو التواصل االجتامعي عرب هذه الشبكات مع الجمهور فلذلك تسعى 

املواطنني  مع  تواصلها  طرق  من  والتطوير  التكنولوجيا  ملواكبة  الحكومية  الدوائر 

وبذلك تقلل الدوائر الحكومية من املصاريف والوقت والجهد وتحسني سهولة وصول 

املستخدمني لخدماتها.

االستخدامات اإلخبارية: أصبحت شبكات التواصل االجتامعي اليوم من املصادر األوىل   -4

بل حتى أنها املصدر األول لألخبار, يكتبها الفرد بصيغة حرة بدون رشوط وال حاجة 

لكتابتها بصيغة دعائية او صيغة أخرى رسمية وغيها, وهذه الوسائل تقوم بالتأثي عىل 

الرأي العام بشكل قوي جدا. بحيث تحول الجميع إىل »صحفيني« إن صح التعبي.

أو  انتامءاتهم  إىل  النظر  بدون  املستخدمني  لجميع  الخاصة: ميكن  األفكار  5-  مشاركة 

إمكانية  يتيح  وهذا  الجميع  مع  التواصل  بلدانهم  أو  جنسياتهم  أو  لغاتهم  أو  ديانتهم 

استخدام هذه الشبكات للدعوة لإلسالم مثالً.
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 التأثير االجتماعي لشبكات التواصل االجتماعي

تفاعل األفراد واملواظبة يف العالقة فيام بينهم دون ارتباط بثقافة أو مجتمع أو أرسة أو   •

نطاق مكاين محدد.

ملصلحة  األفراد  بني  ما  التقليدية  االجتامعية  العالقات  قوة  وتراجع  األرسة  تأثي  ضعف   •

العالقات االفرتاضية.

كرس حاجز الخجل وتسهيل عملية التواصل مع اآلخرين وتبادل اآلراء والتعرف عىل ثقافات   •

الشعوب األخرى.

تفتح أبواباً متكن من إطالق اإلبداعات واملشاريع التي تحقق األهداف وتساعد املجتمع   •

عىل النمو. 

قد تتسبب يف اخرتاق الخصوصية. )املقيل، 2016(  •
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 التأثير السلوكي لشبكات التواصل االجتماعي

الرتفيه والحوار الحر ومتابعة حسابات تعنى بتطوير الذات.  •

التفاعل مع مشكالت اآلخرين، ومناقشة مشكالت وقضايا مجتمعية.  •

ارتفاع وتية االستهالك وإضاعة املال.  •

ضياع الوقت، اإلدمان عىل اإلنرتنت، ودفن املواهب واألنشطة والهوايات.  •

امليل إىل التقليد األعمى للسلوكيات والتي قد تصل لبعض املامرسات التي تتعارض مع   •

الدين والثقافة اإلسالمية وتهدم قيم املجتمع .

اللفظي.  التواصل  بالواقع، ضعف  االنشغال  من  مزيد  أو  االكرتاث،  وعدم  االنعزالية   •

)املقيل، 6102(.
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 وختامًا..

إن املفهوم السائد عند كثي من مستخدمي شبكة اإلنرتنت أن شبكات التواصل االجتامعي 

ال يتم ارتيادها واستخدامها إال مراهقني وال تستخدم إال ألغراض سيئة أو يف أفضل األحوال 

مع تزايد الوعي لدى  لتمضية الوقت بدون أي فائدة مرجوة هذا املفهوم يتالىش تدريجياً 

كثي من مستخدمي الشبكات االجتامعية الذين يدخلون بأسامئهم الحقيقية، وعندها تصبح 

الوصول  الكثيين يف  الشبكات االجتامعية، حيث يستفيد منها  املحتويات مفيدة يف مواقع 

للخربات والكفاءات من األشخاص وتقديم عروض عمل لهم ) هبة، أمينة، 200٩ (.
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