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 موالع التواصل االجتماعًة : المحاضرعنوان 

  مفهوم موالع التواصل االجتماعً.

لمد شهدت موالع التواصل االجتماعً على االنترنٌت انتشارا واسعا خبلل السنوات األخٌرة و تعددت و 

تنوعت محاولة تمدٌم العدٌد من الخدمات و تحمٌك مختلف االشباعات و ٌؤتً فً ممدمتها مولع فٌسبون، 

، ٌوتوب، وغٌرها، وتعددت تعرٌفات موالع التواصل االجتماعً ،و تختلف من باحث إلى آخر،  توٌتر

على " إنها برنامج ٌستخدم لبناء مجتمعات على شبكة  BALAS » 2006 » "حٌث ٌعرفها"باالس

 ." االنترنٌت أٌن ٌمكن لؤلفراد أن ٌتصلوا ببعضهم البعض لعدٌد من األسباب المتنوعة

فٌها "برٌسو بالمثل ٌعم  " « preece » و مالونً كرٌشمار maloney krichmar  (2005)  موالع

التواصل االجتماعً على أنها مكان ٌلتمً فٌه الناس ألهداف محددة و هً موجهة من طرف سٌاسات 

تتضمن عدد من المواعد والمعاٌٌر التً ٌمترحها البرنامج. وتعّرف على أنها موالع االنترنٌت التً ٌمكن 

ستخدمٌن المشاركة و المساهمة فً إنشاء أو إضافة صفحاتها و بسهولةللم . 

لكن هذا المصطلح المتعارف علٌه  « social media » و فً تعرٌف آخر: باللغة اإلنجلٌزٌة ٌطلك علٌها

أي الترابط الشبكً االجتماعً وهو أدق و من حسن الحظ أن  « social net-work  » كما نجد مصطلح

بً "موالع التواصل االجتماعً" أدق من ناحٌة الوصفالمصطلح العر . 

وٌظل السإال ماذا نعنً بمصطلح التواصل االجتماعً؟ بشكل مبسط هً عملٌة التواصل مع عدد من 

الناس )ألارب، زمبلء، أصدلاء،... ( عن طرٌك موالع و خدمات الكترونٌة توفر سرعة توصٌل 

ٌن معلومات فمط بل تتزامن وتتفاعل معن أثناء إمدادن المعلومات على نطاق واسع فهً موالع ال تعط



بتلن المعلومات عن من فً نطاق شبكتن و بذلن تكون أسلوب لتبادل المعلومات بشكل فوري عن طرٌك 

   شبكة االنترنٌت

موالع التواصل االجتماعً مثل الممهى المتواجد فً لرٌة صغٌرة حٌث ٌجتمع الناس لتبادل المعلومات و 

الفرق أنن ال تستطٌع حمل هذا الممهى بجٌبن األخبار، .  

وتعرف على أنها الموالع االلكترونٌة التً توفر فٌها تطبٌمات االنترنٌت خدمات لمستخدمٌها تتٌح لهم 

إنشاء صفحة شخصٌة معروضة للعامة ضمن مولع أو نظام معٌن، و توفر وسٌلة اتصال مع معارف 

النظام، و توفر خدمات لتبادل المعلومات بٌن مستخدمً ذلن منشئ الصفحة أو مع غٌره من مستخدمً 

 .المولع أو النظام عبر االنترنٌت

و هً الموالع التً تسمح بإنشاء صفحات خاصة باألشخاص و التواصل مع أصدلائهم و معارفهم، مثل 

  ."مولع "ماي سبٌس"، "فٌس بون

االنترنٌت عندما ٌدخل عدد كاف من الناس  وٌعّرفها "زاٌد" على أنها تجمعات اجتماعٌة تظهر عبر شبكة

فً منالشات عبر فترة كافٌة من الزمن، ٌجمع بٌنهم شعور إنسانً كاف، بحٌث ٌشكلون موالع للعبللات 

الشخصٌة عبر الفضاء االلكترونً. و عّرفت أٌضا على أنها تلن المجتمعات االفتراضٌة و تجمعات 

فً ضوء ثورة االتصاالت الحدٌثة، تجمع بٌن ذوي  اجتماعٌة تظهر عبر شبكة االنترنٌت، تشكلت

 .االهتمامات المشتركة بحٌث ٌتواصلون فٌما بٌنهم و ٌشعرون كؤنهم فً مجتمع حمٌمً

كما تعتبر موالع التواصل االجتماعً منظومة من الشبكات االلكترونٌة عبر االنترنٌت تتٌح للمشترن فٌها 

نظام اجتماعً الكترونً مع أعضاء آخرٌن لدٌهم نفس  إنشاء مولع خاص فٌه و من ثم ربطه من خبلل

االهتمامات أو جمعه مع أصدلاء الجامعة أو الثانوٌة أو غٌر ذلن . وهو أٌضا مصطلح ٌطلك على 

مجموعة من الموالع على شبكة االنترنٌت ظهرت مع الجٌل الثانً "للوٌب"، الذي ٌتٌح التواصل بٌن 

عهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء)بلد، جامعة، األفراد فً بٌئة مجتمع افتراضً ٌجم

شركة،...(، كل هذا ٌتم عن طرٌك خدمات التواصل المباشر من إرسال الرسائل أو االطبلع على الملفات 

  .الشخصٌة لآلخرٌن و معرفة أخبارهم و معلوماتهم التً ٌتٌحونها للعرض

بٌانات األعضاء المشتركٌن فً المولع و ٌتم نشر  تموم الفكرة الرئٌسٌة للشبكات االجتماعٌة على جمع

هذه البٌانات بشكل علنً حتى ٌجتمع األعضاء ذوي المصالح المشتركة و الذٌن ٌبحثون عن ملفات أو 

صور ...الخ ، أي أنها شبكة موالع فعّالة تعمل على تسهٌل الحٌاة االجتماعٌة بٌن مجموعة من المعارف 

اء المدامى من االتصال ببعضهم البعض و بعد طول سنوات تمكنهم أٌضا من و األصدلاء، كما تمكن األصدل

  .التواصل المرئً و الصوتً و تبادل الصور وغٌرها من اإلمكانات التً توطد العبللة االجتماعٌة بٌنهم

و تعرف موالع التواصل االجتماعً أٌضا على أنها منظومة من الشبكات االلكترونٌة عبر االنترنٌت تتٌح 

لمشترن فٌها إنشاء مولع خاص فٌه و من ثم ربطه من خبلل نظام اجتماعً الكترونً مع أعضاء آخرٌن ل

  .لدٌهم االهتمامات و الهواٌات نفسها



تعرٌفا إجرائٌا لئلعبلم الجدٌد بؤنه: " أنواع اإلعبلم   « cheridan »  وتضع كلٌة "شرٌدٌان التكنولوجٌة

اعلً وٌعتمد على اندماج النص والصورة و الفٌدٌو و الصوت، الرلمً الذي ٌمدم فً شكل رلمً و تف

فضبل عن استخدام الكمبٌوتر كآلٌة رئٌسٌة له فً عملٌة اإلنتاج و العرض، أما التفاعلٌة فهً تمثل الفارق 

  .الرئٌسً الذي ٌمٌزه و هً أهم سماته

شاركة الملفات و الصور وتبادل وتعرف على أنها تلن الموالع االجتماعٌة التً تتٌح لمتصفحٌها إمكانٌة م

مماطع الفٌدٌو ، وكذلن مكنتهم من إنشاء المدونات االلكترونٌة، و إجراء المحادثات الفورٌة، وارسال 

الرسائل، و تصدرت الشبكات االجتماعٌة هذه ثبلثة موالع هامة و رئٌسٌة هً : "الفٌسبون" "توٌتر" ، 

ت الوسٌلة األساسٌة لتبادل المعلومات و األخبار الفورٌة و مولع مماطع الفٌدٌو "الٌوتٌوب". فمد أصبح

 فً متابعة مسار و تطورات األحداث.


