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 تطور المجتمعات االفتراضية
 -هي: أّن تلك المجتمعات تمرُّ بمراحل أربعة  de Moor and Weigandيرى دي موور ووايجاند 
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 .ثم مرحلة النمو من الداخل .3
 ثم مرحلة النمو من الخارج. .4

. سلللوك ت ون اليداية الطلبةلنفترض مثاًل موقعا للتواصلللل االاتماعي  ين مجموعة من  لى ذلكومن االمثلة ع
هي إنشاء الموقع وتجريبه على نطاق محدود، حتى إذا تيقن القائمون عليه من كفاءته أطلقوه. بعد ذلك ينضم 

من خللارج المجموعللة إلى الموقع نياون النمو من الللداخللل. قللد يبقى الموقع م هلقللًا على هلل ه الف للة من  طلبللة
دها نياون النمو من الخارج، وتتزايد شللللللللللللللعيية الموقع وشلللللللللللللل رته الناس، ل ّن الهالب أن يفتح أ وابه لهير أفرا

  وك  موقع الفيس وخير مثال على ذلكوتتشّعب أغراضه وغاياته. 
وعير مراحل تطّورها، تسللللللللعى المجتمعات االفتراضللللللللّية إلى خلم ما يسللللللللميه الم تمون    ا الشللللللللأن الشللللللللعور 

ن ينبع اإلحسلللللللاس بالمجتمع أو الجماعة  . من أيsense of community SOCبالمجتمع أو الجماعة أو 
 العوامل التي ينشأ من خالل ا ه ا اإلحساس نيما يلي: McMillan and Chavisيواز ماكميالن وتشافيز 

إلى اماعة من خالل عضللللللللللويت ا ومتابعة ما يحدو في ا وسلللللللللل ولة  belongingالشللللللللللعور باالنتماء  .1
 التفاعل مع أفرادها وأحداث ا.

في تلك الجماعة أو المجتمع االفتراضللللللللللللللي من  influence/impact التأثير  الشللللللللللللللعور بالقدر  على .2
خالل ردود األفعال التي يتلّقاها الفرد من بقية أعضلللاء الجماعة أو أفراد المجتمع االفتراضلللي، وك لك 

  التأّثر بما يحدو في ذلك المجتمع.
وإشلللللللباا الحااات النفسلللللللّية والشلللللللعورّية واالرتبام الواداني بأفراد الجماعة من  supportتبادل الدعم  .3

 خالل تبادل الت اني والتعازي والمواسا  والنصيحة وبطاقات المعايد  وما إلى ذلك.
، وهما نقيض العزلة والغياب الل ين نتجا عن هيمنة القيم المادّية availabilityالحضللللللللللللللور والتوااد  .4

 تأمين أسباب الحيا . ال ي تصّور أن يبقى المرء طويال في مجتمع افتراضي ليس نيه وانشهال الجميع 
من يتواصللللللللل معه فال يسللللللللمع نيه إال صللللللللدى صللللللللوته. سللللللللوك نالح  في باب ال ال  عن سللللللللمات 
المجتمعات االفتراضلللللللللّية أنو الحضلللللللللور والتوااد االفتراضلللللللللي رّبما ينت ي إلى عزلة و ياب عن العالم 

 الواقعي.
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. ال يسللتطيع الفرد أن يشللعر باالنتماء إلى اماعة أو مجتمع ال يثم في أحد من أفراده وال trustالثقة  .5
يشعر باألمان نيه. من هنا تبقى المجتمعات االفتراضّية في م جَمِلَ ا َهّشة ما لم تتأسس على عالقات 

محتالين. ال   ّد أن يي ل سللللابقة في العالم الواقعي وما لم تحف  سللللّاان ا من تطّفل المتطّفلين واحتيال ال
أفراد المجتمعات االفتراضلللللللللللللّية ا دًا م ضلللللللللللللِنيًا في التحّقم من هوّيات من يتفاعلون مع م، ما لم يان 
هناك سللللللللللا م ع د أو ىمعرفةى على أرض الواقع، فعواقب الوقوا في  راثن المحتالين قد ت ون وخيمة. 

ماعّية وسللللللّاان المجتمعات االفتراضللللللّية إلى في سللللللييل الشللللللعور بالثّقة، يلجأ مسللللللتخدمو المواقع االات
أصللللدقائ م في عالم الواقع. ومن أسللللباب الثّقة انتماء األفراد إلى مرسللللسللللات معروفة حسللللنة السللللمعة، 

 وكى  ومن ا أن ياون هرالء األفراد أنفس م من الشخصّيات العامة. وفي مناقشة الصداقة على ىالفيس
    .الصداقات هناك ال ثير من النقاش عند التأمل ل  ه

. تزداد قّو  العالقات االفتراضللللللّية كلما تأسللللللسلللللل  على common backgroundالخلفّية الم شللللللَترَكة  .6
خلفّية م شلللللتركة في العالم الواقعي أو على اهتمامات وهوايات وميول م شلللللتركة في العالم االفتراضلللللي. 

جّمع في ا األفراد من الخلفّيات لعلنا نالح  أن مواقع التواصلللللللللللللللل االاتماعي والخدمات اإلل ترونّية يت
العلمّية والم نّية والتجارّية المشلللللللتركة من منطلم أّن ىالطيور على أشلللللللاال ا تقعى. وقد تنشلللللللأ تجّمعات 
 افتراضّية حول قضّية أو ىنجمى من نجو  الفنِّ أو الرياضة أو حول مفّ ر أوعالم أو شخصّية سياسّية.

 


