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 المجتمعات االفتراضية... مقاربة للمفهوم
 ( عنواناً لكتاب هووارد راينجولدvirtual communitiesليزية)كاإلن ظهر المصطلح في صورته

Rheingold  م ويعني جماعة من البشرررررررررررررر تر طهت اهتمامات مشرررررررررررررتر ة  و  تر طهت 1993عام
بالضررررورد ددود جفراة أة أو أواصرررر عرو أة أو  أل أة أو ةررر اةررر أة أو دين أة  يتساعلو  عأر وةرررا   

رو  ة ما بينهت شررررررررررررول ا نت ررررررررررراب  ل  ا تصرررررررررررات وموا ال التواصررررررررررر  ا ج تماعي الحديثة  ويطوأ
الجمرراعررة و واعررد الرردروت واليرو  وتل ررات التعررامرر  والتواعررد واغر و ررات التي ينبفي مراعرراتهررا  

ا  المجتمال ا فتراضرررررررررررررررررري هو  ن ام  de Moor and Weigandو تعأير دي موور ووايجاند 
 اجتماعي تكنولوجي  

تجمعرات اجتمراة رة مةونرة من أفراد من أمرافن متسر رة في أنحرام العرالت  وهنرا  من يعرفهرا برانهرا 
يتواصرررلو  ة ما بينهت عأر شررراشرررات الكمأيوتر المتصرررلة بشررربةة المعلومات الدول ة  ويجمال بينهت 
اهتمامات مشرررررررررررررتر ة ويحدت بينهت تساع ت تل ة عن عريم شررررررررررررربةة المعلومات الدول ة   د تكو  

أو دديث مباشر بالصوت فتط أو بالصوت والصورد معا   Chattingمتزامنة في صورد دردشة 
أو غير متزامنة عن عريم الكتابة أو  رةررررررررررررات الصررررررررررررور والملسات الصرررررررررررروت ة والمر  ة عأر الأريد 

  يتبادلو  المعارف والمعلومات ة ما بينهت ويةونو  ع  ات  ويمارةرررررررررررررررو  E-Mailاإلل ةتروني 
 أنشطة ميتلسة 

اليط تتساع  في بيئة الكترون ة افتراضررررر ة  ويشرررررتر  أعضرررررامها في  وايضرررررًا  هي مجتمعات عل 
فثير من الروابط وا هتمامات واغنشررطة ا جتماة ة المشررتر ة  و د يةو  هنا  دضررور عأ عي 

 )شيصي( رلف أجهزد الحواةيب أو   يةو  ذلك أي مجرد دضور افتراضي برامجي  
تسراعلو  مال بعضرررررررررررررررررررهت البع  برغأتهت والمجتمعرات ا فتراضررررررررررررررررررر رة هي مجموعرات من النرا  ي

 الياصة عأر وةا   ا تصات ا لكتروني وذلك إلشباع رغبات وتحتيم أهداف شيص ة  
و هذا فهو ا تصرررررررات الذي يجري عأر الحاةررررررروب ونشررررررروم ما ي رررررررم  المجتمعات اإلنترنيت ة    ذ 

ت  ل    ن ررررررررررررا  ر مي افتراضرررررررررررري  ي    عل   الشرررررررررررربةة يتساع  اإلن ررررررررررررا  مال الحاةرررررررررررروب  ويتحوأ
المعلومات ة ويتواصرررررررررر  مال غيرأ في  افة أنحام عالمنا الكأير  هذا اإلن ررررررررررا  ي ررررررررررم ه بن ردومه 

 وهي مزيج من  اإلن ا   و الحاةوب   – اإلن وب  
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و تعريف ارر  نه المجتمال الذي نتواصر  ة ه مال تررين تر طنا بهت بيئة برامج التواصر  الحديثة 
   بيري    ةر  هوزهير الخ  (مث  )تويتر  ة س بو   واتس اب  ب 

 -ومما تتدم يمةن ا  نحدد ا تي 
المجتمال ا فتراضرررررررررررري  جماعة من البشررررررررررررر  تزيد وتنتة  تكأر وتصررررررررررررفر  وفم شررررررررررررعأ أة المو ال 
وةررهولة اةررتيدامه  غير أ أ هويأات أفراد هذأ الجماعة تبت  موضررال ت ررا ت وريبة ما لت يةن لها 

 ي  وجود دق تي معلوم في العالت الوا ع
 -ولهذأ المجموعة شرول هي 

باغدب أو العلوم أو السنو  أو الصررررررررررررررررناعات أو الهوايات أو غير  -اهتمامات مشررررررررررررررررتر ة   1
د  أو جررانحررة غير متأولررة من وجهرة  ذلررك  و ررد تكو  ا هتمررامررات  تررافهررة   أو غير جررادأ

 ن ر من   ينتمو   ل  الجماعة أو المجموعة 
تساع  يتأصررف با ةررتمرارية وةرررعة ا ةررتجابة  من هنا   يرعدأ الأريد ا لكتروني مجتمعاً   2

افتراضررررر ًا      ذا صرررررادأته الدردشرررررة والرةرررررا   النصررررر أة السوريأة  تشرررررم  التساع ت تبادت 
 المعلومات والدعت والنص حة والمشاعر وفم عأ عة الجماعة أو المجتمال ا فتراضي 

منتدى أو غرفة دردشة أو مو ال تواص  اجتماعي أو مجموعة  –واص  وةيلة وفضام للت  3
نة  أوغير ذلك   بريديأة أو مدوَّ

 لمة مرور واةررررت م ررررتيدم و  انات و واعد تن أت المشررررار ة والتساع    -شرررررول عضررررويأة   4
 وما  ل  ذلك 

والتواعد التي من بين هذأ الشررررررررول ما يميأز الجماعات والمجتمعات البشرررررررريأة التتليديأة   التساع  
ة التي تنسرد بهرررا المجتمعرررات  ة  غير أ أ الميزد المهمرررَّ تن ت در رررة الح ررراد والع  رررات اإلن رررررررررررررررررررررران رررأ
ل أة التي  أ  ا فتراضررررررر أة  باإلضرررررررافة  ل  ما يرد ة ما يلي  هي انه ار الحدود الجفراة أة والعرو أة والت 

 ظلأت تتشةأ  منها الجماعات والمجتمعات آل ف ال نين 
  ب  من ر ت face-to-faceدت التواصرررررررررررررررررر  في المجتمعات اغفتراضرررررررررررررررررر أة وجها لوجه   يح

 نوات اتصررررررررررررات  لكترون أة ت ررررررررررررتيدم فيها الكلمة والصررررررررررررورد والصرررررررررررروت  أو ما ينتج عن مز  هذأ 
ال فيها صرررررررروت و  تررى فيها صررررررررورد  و د وفَّرت  الطرا م    أ الكتابة دالة من التواصرررررررر    ير ررررررررم 
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يثة التساع  بالصررررروت والصرررررورد  غير أ أ التساع  من ر ت هذأ الوةرررررا   وةرررررا   ا تصرررررات الحد
 والوةا ط ي  أ يستتر  ل  دفم المشاعر اإلن ان أة ودم ميأتها 

 .رصا ة المجتمعات ا فتراض ة وةنتناوت في المحاضرد التادمة


