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المحاضرة : موالع التواصل االجتماعً عنوان   

 

انشأة مواقع التواصل االجتماعي و تطوره .  

 المرحلة األولى

 0335بدأت مجموعة من الموالع االجتماعٌة فً الظهور فً أواخر التسعٌنات مثل )كالس مٌتس( عام 

الروابط حٌث ركز المولع على  0331للربط بٌن زمالء الدراسة، و مولع سكس ) دجرٌزس ( عام 

الدرجات الست –المباشرة بٌن األشخاص، و كانت تموم فكرته أساسا على فكرة بسٌطة ٌطلك علٌها 

، وظهرت فً تلن الموالع الملفات الشخصٌة للمستخدمٌن و خدمة إرسال الرسائل الخاصة  -لالنفصال

اٌوورلد" الذي لمجموعة من األصدلاء، و ظهر أٌضا عدة موالع أخرى مثل "الٌف جورنال" و مولع "ك

، و كان ابرز ما ركزت علٌه موالع التواصل االجتماعً فً بداٌتها خدمة 0333أنشئ فً كورٌا سنة 

  .الرسائل المصٌرة و الخاصة باألصدلاء

  وهذا ما عرف بالمرحلة األولى

  المرحلة الثانية .

سائط المتعددة وغٌرها...( و ٌشٌر إلى مجموعة من التطبٌمات على الوٌب )مدونات، موالع المشاركة، الو

اهتمت بتطوٌر التجمعات االفتراضٌة مركزة على درجة كبٌرة من التفاعل و االندماج و التعاون، ولمد 

ارتبطت هذه المرحلة بشكل أساسً بتطور خدمات شبكة االنترنٌت، و تعتبر مرحلة اكتمال الشبكات 



و هو المولع األمرٌكً المشهور،  -ماي سباٌس–ع االجتماعٌة، و ٌمكن أن نؤرخ لهذه المرحلة بانطاللة مول

 .ثم مولع الفٌسبون

و تشهد المرحلة الثانٌة من تطور الشبكات االجتماعٌة على اإللبال المتزاٌد من لبل المستخدمٌن لموالع 

 .الشبكات العالمٌة، وٌتناسب ذلن مع تزاٌد مستخدمً االنترنٌت على مستوى العالم

األخرى إال أن المٌالد الفعلً للشبكات االجتماعٌة كما نعرفها الٌوم كان مع حٌث ظهرت بعد المحاوالت 

، حٌث ظهر مولع "فرندر9119بداٌة عام   friendester"  الذي حمك نجاحا دفع "غوغل" إلى محاولة

، لكن لم ٌتم التوافك على شروط االستحواذ، و فً النصف الثانً من نفس العام ظهر فً 9113شرائه سنة 

مولع "سكا ٌرون" تحمٌك فرنسا  « skyrock »  كمنصة للتدوٌن ثم تحول بشكل كامل إلى شبكة اجتماعٌة

إلى المركز  9112، و لد استطاع مولع "سكا ي رون " تحمٌك انتشار واسع لٌصل فً جانفً  9111سنة 

 .السابع فً ترتٌب الموالع االجتماعٌة وفما لعدد المشتركٌن

ماي سباٌس " األمرٌكً الشهٌر الذي تفوق على "غوغل" فً عدد مشاهدات ظهر مولع " 9115و مع بداٌة 

صفحاته، و ٌعتبر مولع "ماي سباٌس"  من أوائل الشبكات االجتماعٌة و أكبرها على مستوى العالم و معه 

و الذي كان لد بدأ فً االنتشار المتوازي مع "ماي سباٌس" ، حتى  " facebook  منافسه الشهٌر "فٌسبون

بإتاحة تكوٌن تطبٌمات للمطورٌن، وهذا أدى إلى زٌادة إعداد مستخدمً "فٌسبون"  9111"فٌسبون" فً لام 

، أٌضا 9112بشكل كبٌر، وعلى مستوى العالم، و نجح بالتفوق على منافسه اللذوذ "ماي سباٌس " عام 

"twitter " "youtube" ظهرت عدة موالع أخرى عٌة فً التنوع ، لتستمر ظاهرة موالع الشبكات االجتما

  .و التطور

  أهم أنواع مواقع التواصل االجتماعي

منذ الظهور األول لموالع التواصل االجتماعً تعددت وتنوعت بٌن شبكات شخصٌة وعامة تطمح لتحمٌك 

أهداف محددة "تجارٌة مثال" و منذ بداٌتها اختلفت الموالع التً تتصّدر المائمة بٌن سنة و أخرى ، فتارٌخٌا 

ولع "سكس دٌفرٌز" أهمٌة كبٌرة و صدى واسع مع بداٌاته األولى، و كذلن مولع " أوماي نٌوز" و كان لم

غٌرها، و مع تطور موالع التواصل االجتماعً أصبح تصنٌفها ٌأتً بالنظر إلى الجماهٌرٌة حٌث تتصدر 

نتحدث عنها  المائمة عدد من الشبكات و أهمها : "الفٌسبون" "توٌتر" "ٌوتٌوب" و هً الموالع التً

 باعتبارها أهم موالع التواصل االجتماعً فً الولت الحالً و كذا بالنظر إلى اختالف تخصص كل مولع

 الفيسبوك 

  التعرٌف 

هو مولع الكترونً للتواصل االجتماعً، أي أنه ٌتٌح عبره لألشخاص العادٌٌن و االعتبارٌٌن )كالشركات( 

ت المولع للتواصل مع أشخاص آخرٌن ضمن نطاق ذلن المولع أو أن ٌبرز نفسه وأن ٌعّزز مكانته عبر أدوا

  .عبر التواصل مع موالع تواصل أخرى ، و إنشاء روابط تواصل مع اآلخرٌن



 النشأة و التطور 

الذي أصبح فٌما بعد ٌعد اصغر  –و هو احد طلبة هارفارد  9112أسس هذا المولع "مارن زاكربٌرج" عام 

بغرض التواصل بٌن الطلبة فً هذه الجامعة، و من ثم انتشر استخدامه بٌن طلبة  وذلن –ملٌاردٌر فً العالم 

الجامعات األخرى فً أمرٌكا و برٌطانٌا و كندا ، و لٌتطور المولع وخصائصه من مجرد مولع إلبراز 

الذات والصور الشخصٌة إلى مولع متخصص بالتواصل ترعاه شركة فٌسبون التً أصبحت تمدر 

ملٌون مشترن فً هذا المولع ذلن العام لٌتحدى أي مولع  90نتٌجة الستدران  9111 بالملٌارات عام

ملٌون  211- 9100للتواصل االجتماعً و ٌصبح األول على صعٌد العالم، و بلغ عددهم حسب إحصائٌات 

 مشترن

ناة و لد تحول المولع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصٌة و التواصل مع األصدلاء و العائلة إلى ل

تواصل بٌن المجتمعات االلكترونٌة و منبر لعرض األفكار السٌاسٌة و تكوٌن تجمعات سٌاسٌة الكترونٌة 

عجزت عنها أعتى األحزاب الفعلٌة على األرض، و كذلن لتصبح لناة تواصل تسوٌمٌة أساسٌة تعتمدها 

ً اعتمدت على اآلالف من الشركات الكبٌرة والصغٌرة للتواصل مع جمهورها،و كذلن الصحف الت

المجتمعات االلكترونٌة لنمل أخبارها و التروٌج لكتابها و غٌرها من وسائل اإلعالم، لٌتعدى مولع الفٌسبون 

إلى  9103وظٌفته االجتماعٌة إلى مولع تواصل متعدد األغراض، و ٌتولع  أن ٌصل عدد مشتركٌه فً 

ونً بشري على وجه األرضلرابة نصف ملٌار مشترن، و لٌصبح مستمبال  اكبر تجمع الكتر  


