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 االفتراضية المجتمعات خصائص
من الجائز اعتبار المجتمعات االفتراضيييييية الاإلييييينة ا للترتمياة المجتمعات ال أيّية تخا لمالا ينتزن الل  ر من 
كن منتتج النصييييييائص الت  رمنن ل  يجع  من التجمعات االللترتمية  خصييييييائصييييييلاه ت يييييياأرت ف  لخا الصييييييا

جتمعات االفتراضييية ل ا لمالا يعتمك عتا التامي" لالتصيياعك ل مجتمعات افتراضيييةه تمن لزرت ما يتم از  ا الم
من األنما تلا األعتا، تخ  ا يييييت اعة ر ا فرن يامي" المجتمق تياإل ا ا ضيييييافة لاماما تدااعك  تعاناياه رما 
ن رااللتإلاء من لج  ياإل ا مشرتع مع ن دك ياتل  الجماعة  ل ا اختالف للكاف لخ  الجماعات ز ن ما لا ماكا

تيتم از لفران قيإلا تمالا ما لا مأا  عتا يبانن التجارب الشييييييييييييينصيييييييييييييية تالاإلا   ان مااضييييييييييييييق مع اةه زتا
المجتمعات االفتراضيييييييييية  عك  التجاما ف   ع، الجاامو، فإلك رنا  لل   ييييييييينص مإليييييييييتا  مع ن لت ملاية 

( Fluidity of Identityلايات مإلييييييييييتعار   ينتتج عن اآلخرين، م تما يتم ز  ا ييييييييييتعمان لفرانلا أل ييييييييييماء ت 
ة زلخ  المجتمعات لرضا مجك ا تنكاملا ألمااع  ما  غالبا زيامات غ ر م ا إلة لتاادقه تمن الإلمات الناصا تيإلكا
جكيك  من الرمات التغاية تا  ييارات الناصيية  ما ف  خلس  ر ييامات الاجا ، اللتمات المنتصيير ( رتعأ ر عن 

مق ما  عك الاكاثة، فضيال عن را  لخ  المجتمعات يعتمك رتياا ف  لمشي تلا التااصيتياة الااالت الاجانراة لمجت
ك ف لا لفران من ر  لمااء ع  التإلايات الاكي ة لاليصيييييييييان مماا رماالا صيييييييييوة العالمية لت اللامية، ل  رشيييييييييار 

 ه1المصالح ف  لغتو ممالرلارجكر ا  ار  تلا ل ا المجتمعات االفتراضية يإلا  عتا  هالعال"
 :التالية الاإلاط ف  االفتراضية لتمجتمعات تالبارت  العامة النصائص لل" تجمان يمننت 

 ز  المعال" تتاضح األ عان ماكن مغتا اجتماع  دام  مإلا مق يتعام  ال االفتراضية المجتمعات ت  ه1
 تالاإليييييييييييا الإلامية الكتلة  كتن ين ت المجتمعات لخ   كتن ل  تخ الإلام ؛ الاإليييييييييييا يوتت عتا يؤرك

 هالإلايأر   الرمز   الوضاء لا جكيك عالم  زاإلا لتتاا الإلام 
 التلاالاجية فالأاية الاكاث ؛  عك تما الاكاث  الوتإلييييييييييو  الولر ز ن يجمق االفتراضييييييييييية المجتمعات ت  ه2

 يؤمن اليخ  الايكاث  لتولر متيا  ل  التاتيية زا تليا تيم ي  المجتمعيات ليخ  ييكع" الت  تااليصييييييييييييييياليية
 ز ن تالتواعتية االجتماعية الأاية يعك ز اما التاريخ، تمعاا العتم  تالتإلك  تالما ا تالاما   العإلالمية

 تالعت" الاقيإلة راإلك جاامبا من ر  ر ف  الاكاثة  عك ما لولر تاضيياا يجإليي كا المجتمعات لخ  لعضيياء
 ه تالإليا   تاالجتماع  ال إلاف  تالتشم  تاالمإلإلا  ال اائيات تمو 

 رئيإلييييية مالمح يتإلييييما   افتراضييييية، لايات خت   ألفران اجتماعية يجمعات االفتراضييييية المجتمعات ت  ه3
  يييييبنة دااات عأر  اارية رشييييينصيييييية يمملرلا خصيييييائص تفا ينتار ل  الارية م تا للا ل : ل 

 موإلييا، ا مإلييام  الورن اختيارات تفا لامة ل  ف  تالتأكن لتتغ ر دازتة لاية تلملا الكتلية، المعتامات
                                                             

، مجلة علوم االعالم واالتصال، متواجدة على الرابط: لمجتمعات االفتراضية: أنماطها ومشكالتهامحمد امين عبوب، ا 1

110https://diraset.com/node/  2020 /أيار/3، تأريخ الدخول. 
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 اخترادات لت لخر   افتراضيييييييية رشييييييينصييييييييات لخر   لطراف  وع  لرضيييييييا تالتأكن لتتغ ر دازتة لملا كما
 ه مع ن يإلا  خت  لت زرامجية

 الإليييمات عن تخصيييائصيييلا  يييمايلا ف  ينتتج افتراضيييية؛ ثإلافة ل  االفتراضيييية المجتمعات ثإلافة ت  ه4
 ياكيك رصييعو ، ردم  رمز   ثإلاف  ختيط فل  ال أيّية؛ المجتمعات ف  لت إلافة المألافة تالنصييائص
 من تا زكاعية تالنيالية تالرت امية الولرية الجاامو عتا يررز العتمية، ختفيايلا تصيييييييييك  مصيييييييييانرلا

 قيما يام  ل ياما، تمتعاكإلييييية منتتوة ايجالات تف  متإليييييارع  شييييين  تيت ار ياما الشيييييعاب، ثإلافات
 ه مإلتلجاة تيإلال ك تعانات جالرلا، ف  ا تلالكية مانرة تمعاي ر

 تمتاجا المعرفة عتا رأ ر  شييييييين  يعتمك المعرفة؛ ادتصيييييييان فلر عتا يإلا  االفتراضيييييييية المجتمعات ت  ه5
 لتمعتامات تيبانال يواعال األك ر االفتراضية فالمجتمعات ث" تمن تا تلالكا، تياتيعا تمشرا تا تنكاما

 جاخ ة ردمية ز ئة يصيييييييييييبح ث" تمن زلا المشيييييييييييترر ن لعكان تيزنان تقباال يتإلا الت  ل  لتمعرفة تإمتاجا
 ه   م ال االجتماع  التااص  ماادق ف  تا عال  الكعارة رأمش ة االدتصانرة الردمية لال ت مارات

 الجمع  العإل  تلا ناختلا المتواعتة االفتراضييييييييييييييية لتعإلان جامعا عإلال االفتراضييييييييييييييية لتمجتمعات ت  ه6
 يعإل كا، لك ر ث" تمن عمامية لك ر: راما ف  ال أيع  الجمع  العإل  عن رنتتج تلا االفتراضيييييييييييييي ،

 عاام   وع  يغ را لك ر صيييييييييرفة، تمإليييييييييامية طأيعة خات ليإليييييييييت يم اليا ي ارا، تل يييييييييرع  ررية، لك ر
 هتالنصاصية اللاية تدضارا االفتراضية طأيعتا يتإلائية، ال ين ي ية

 الزمن د ان من يتات  فالورن تا لزا ؛ الجأر د ان من التات  عتا يإلا  االفتراضييييييييييييييية المجتمعات ت  ه7
 االجتمياعيية تاألنتار المإلييييييييييييييئاليية د ان من الجإلييييييييييييييميام  تجان  د ان من يتاتي  رميا المنيا ، ت يكتن

 من رأ ر  إلكر التات  تلا  ا ضيييييييييافة ال أيع ، االجتماع  تجان  تطار ف  زلا يتتز  الت  تالاظيفية
 هالمجتمّية تالتإلال ك تالعانات تاألخالقية تالكياية الإليا ية الإل ان

 يتعكن   ث الالمررزية، من عالية زكرجة يتإليييييييييييييي" نرمإلراطية مجتمعات االفتراضييييييييييييييية المجتمعات ت  ه8
 تياجللا لفرانلا يواعالت رإلان ما كا مررزا ياجك فال االفتراضيييييييييييية، المجتمعات ناخ  تيتأكن المراكز

 ث" تمن العضيييييييييييييياية، ت ييييييييييييييرتط  إلااعك االلتزا  مك  عتا تالردا ة التواعالت لخ  يامي" تطار ف  تال
 تيتنخت   مجتمعل"  ئا   يكيرتا ل  لعضائا رإلت يق نرمإلراطية تنار  االفتراض  المجتمق تنار  يصبح

 غالأية يافرلا الت  ا للترتمية الرل  تا يييييييت العات التصيييييييايت يإلايات مالا نرمإلراطية  آليات درارايل"
 ه   االفتراضية المجتمعات ماادق

 


