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Resumen

Las tecnologías modernas de comunicación encabezadas por Internet, con todos sus
servicios, han producido un cambio radical en la formación de comunidades y las
relaciones sociales. De igual modo, ha modificado las normas y las medidas que
evaluaban la potencia de la relación social y su posibilidad continuar tras eliminar los
obstáculos de la dimensión geográfica y temporal. A pesar de este cambio en la
naturaleza de las relaciones sociales, siguen siendo una extensión de los enlaces
actuales; porque están sometidas generalmente a las mismas normas y fórmulas.
Por lo tanto, hemos tratado en este artículo de arrojar luz sobre la identidad y las
características de estas comunidades virtuales en Argelia, las cuales han logrado lo
que no se ha podido alcanzar dentro de las comunidades reales bajo los límites del
tiempo, el espacio, las costumbres y las tradiciones. Se ha denominado a estas
comunidades virtuales como “ciudad que no duerme” debido a que el número de sus
usuarios está aumentando en todo momento, y están involucrados en una gran
cantidad de enlaces, intereses, actividades e ideas.
Palabras claves: Comunidades virtuales en Argelia, relaciones sociales en internet,
“ciudad que no duerme”, cambios sociales, redes sociales.

ملخص
 إلى،لقدم أدت تاكنولوجيات التاصال الدميثة وعلى رأسسها شسبكة النسسترنت بكسل خسدمماتاها
 كمسسا تاغسسيرت،تاغيير جسسذري في كيفيسسة تاشسسكل النسسسيج الجتمسساعي وبنسساء العلقاسسات الجتماعيسة
 بعسدم أن أزالت عراقايسل،العايير التي تاقاس على أساسها متانة هذه العلقاات وإمكانيسة اسستمرارها
 إل، ورغم هذا التغير في طبيعة العلقاسسات الجتماعيسة وكيفيسة تاشسكلها،البعدم الغرافي والزمني
. لنها تاخضع تاقريبا لنفس العايير والكونات تاقريبا،أنها تابقى امتدمادا للروابط الواقاعية القائمة
Amina Nabih "Las comunidades virtuales..." Revista Argelina 4 (Primavera 2017): 63-90
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وبهسسذا حاولنسسا في هسسذه الورقاسسة تاسسسليط الضسسوء على مسا مسيز هسسذه التجمعسسات الفتراضسسية الستي
حققت ما عجز عنه التجمعات الواقاعية ،في ظل قايود الزمان والكان والعادات والتقاليسسدم...الخ.
حتى سميت بالدمينسة الستي ل تانسام لن أصسحابها يشستركون في الكثسير من الروابسسط والهتمامسسات
والنشطة والفكار ،وعدمدهم في تازايدم مستمر في كل لظحة .وهذا ما حاولنا أن نبينسسه من خلل
التطرق إلى ماهية هسسذه التجمعسسات بسسالتركيز على الصسسائص الستي جمعت أفرادهسسا من جهسسة ،ومسسا
ميزها وأعطى لها طابعا تافاعليا افتراضيا ،على غرار نظحيره التاصال البشري الواقاعي الذي عهدمناه
منذ أن خلق ال الرض وما عليها.
الكلمات الفمتاحية :التجمعات الفتراضية في الزائر ،العلقاات الجتماعية على شبكة
النترنت" ،الدمينة التي ل تانام" ،التغيرات الجتماعية ،شبكات اجتماعية.

مقدممة
تاع سسدم الوس سسائط التاص سسالية الدمي سسدمة من أهم تاط سسورات تاكنولوجي سسات التاص سسال
الدميثسسة ،والستي تسسسدمت وتالخصست في مسسا يسسسمي بالنظحسسام السرقامي -السسذي تاعسسدم
شبكة النترنت عمسسوده الفقسري  ،-وإلى النسدمماج العلومساتاي والتقسني ،السذي نتج
عنه هو الخر انفجار العلومات وتاشستتها بشسكل لم يسسسبق لسسه مثيسل ،بالضسافة إلى
ظه سسور فضسساءات اتاص سسالية جدمي سسدمة متنوعسسة تنح فرصسسا ل متناهي سسة للمسسستخدممي،
وبصفة خاصة للمبدمعي والبتكرين لكي يعبروا عن مكنوناتاهم الزونة بدمون قايسسود
تاذكر تاقريبا.
إن التاصسال السرقامي الفتراضسي متسساح للمسستخدممي على اختلفا خصائصسسهم
السوسيو_نفسية ومواقاعهم في الياة اليومية ،وهو يعتبر عصسسر النتسساج المسساهيري
للمعلومسات وتاوزيعهسا بامتيساز؛ وبفضسسله تاطسورت السساليب التاصسالية السستي تاسسدمفع
الف سسرد الس سستخدمم لطالع سسة مضسسامينها ،أو مجسسرد متابعتهسسا أو ح سستى الش سساركة فيه سسا
بإنتاجاتاه الاصة.
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فلقسسسدم ت تاوظيسسسف السسسساليب التاصسسسالية الدميسسسدمة للحسسسدميث إلى المسسساهير أو
الستخدممي على حدم سواء بلغسة سسهلة ومفهومسسة .أيضسسا ،تاقسدمي خسدممات متعسدمدة
وتقيق إشباعات متنوعة لهم .وتاأتاي على رأس قاائمة الدممات التاصالية خ سسدممات
مواقا سسع التواص سسل الجتم سساعي ،والسسسدمور السسسذي لعبتسسسه وتالعبسسسه سياسسسسيا واقاتصسسساديا
واجتماعي سسا وثقافي سسا ،على الس سستوى اللي أو على الس سستوى الع سسولم ،وتدمي سسدما في
تاغيير خارطسة العسالم وأشسكال التاصسال والتواصسل ،ما أدى بالسدمول الواعيسة بأهميسسة
ه سسذا التط سسور التكنول سسوجي الهائ سسل إلى الهتم سسام أك سسثر به سسذه الوس سسائط التاص سسالية
الدميدمة ،وتاطوير صناعتها ودعمها وسن القواني والتشريعات بشأنها.
كمسسا أن عاليسسة هسسذا الال الفتراضسسي ،ولسسدمت مفسساهيم جدميسسدمة يتسسدماخل فيهسسا
التقني مع النساني )الب السسرقامي ،إمبرياليسسة النسسترنت ،إدمسسان النسترنت ،إلخ( ما
يجعلنا نعيدم النظحر في تاعريف الذات والعلقاة مع الخر ،واكتشافا الهوية في عالم
تتزج فيه الهويات ،كما تادمفع إلى تدميدم علقاات التمع الدمني فهماً وتاطبيقاً ،في
ظسسل تاغسسير مكونسسات العمليسسة التاصسسالية :فالرسسسال يتم عسسبر الشسسبكات ،والرسسسائل
تاصاغ وفسسق مفهسسوم النص الفسائق ،وظهسسر مفهسسوم الوسسسائط الدميسسدمة للتاصسسال .وعلى
مسسستوى العلقاة مسسع المهسسور والسسستخدممي ظهسسرت التفاعليسسة ،وهنسساك جسسدمل واسسسع
حسسول الهسسدمافا العلنسسة والهسسدمافا الفيسسة لهسسذا التاصسسال الدميسسدم ،وعلى مسسستوى
البيئسسة التاصسسالية ،غسسير التاصسسال السسرقامي فكسرة الكسان )العولة( ،والزمسسان )الواقاسسع
الفتراضية( واللغات والثقافات)الترجمة اللية(.
وبالفعل ،هنساك دلئسسل عدميسدمة تاشسير إلى أن "القريسة العاليسة" الستي تدمث عنهسا
 Marshall McLuhanجراء تاطور وسائل التاصال الماهيري في الستينيات ،قادم
تاتحسسول إلى مئسسات اللفا من القاطعسات الصسغيرة النعزلسسة بسسسبب التوجسسه الفسسردي
لوسائل التاصال ،وميلها إلى تاشظحية أو تزئة المهور التقليدمي )fragmentación
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 .(del modelo tradicionalلن التطور التسارع والهائل في تاكنولوجيا التاصال
أدى في نهايسسة القسسرن العشسسرين إلى ظهسسور وسسسائل حدميثسسة للتواصسسل الجتمسساعي،
س سساعدمت على تاغي سسير أناط حي سساة الف سسراد اليومي سسة وعلقا سساتاهم الجتماعي سسة وط سسرق
تافاعلتاهم التقليدمية الألوفة.
وتاسسأتاي النسسترنت في مقدممسة هسسذه التطسسورات التكنولوجيسسة بسسدمون منسسازع ،نظحسسرا
للتفاعليس سسة الكونيس سسة الس سستي تاوفرها ،وهي إمكانيس سسة لم تاسس سستطع أيس سسة أداة من أدوات
التاصال الخرى تقيقهسا بثسل هسسذه السسسهولة واليسسسر .فسسالنترنت سسساعدمت بدمرجسة
كبيرة في خلق سياق كوني للجماعسات النسسانية التلفسة ،بغض النظحسر عن الدمود
الغرافيسسة والتقسسسيمات السياسسسية والنتمسساءات الدمينية  ،،1ما أدى الى تاسسدماخل في
أدوار الرسلي والستقبلي ،من خلل أشكال إعلمية وتاواصلية جدميدمة ومتجدمدة،
تاتجس سسدمد باسس سستمرار من خلل البتكس سسارات التواصس سسلة للتقنيس سسات وأناط العلقاس سسات
اللكترونية.
في ه سسذا الس سسياق ،أصسسبحت جسسل الدمراس سسات الدميث سسة في كسسل الالت تارتاب سسط
بدمراسسسة هسذا النسسوع الدميسسدم من التمسسع أل وهسسو التجمعسسات الفتراضسسية السستي غسسيرت
الكثسسير من العلقاسسات السستي عهسسدمناها في العلقاسسات والتمعسسات الواقاعيسسة منسسذ زمن
بعيدم ،وعليه سنحاول في هذه الورقاة تاسليط الضوء على ماهية هذه التمعات من
خلل التطرق الى النقاط التالية:
 -01تعريف التجمعات الفاتراضية
 -02عوامل ظهور التجمعات الفاتراضية فاي الزجائر
 -03خصائص التجمعات الفاتراضية فاي الزجائر.
 -04العلقاات الجاتماعية الفاتراضية فاي الشبكات الجاتماعية.
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 -01تعريف التجمعات الفاتراضية
عرفها "هارولدم راينغولدم" بأنها "تمعات اجتماعية تانشأ من شسبكة النسسترنت،
حي يستمر أناس بعدمد كافا في مناقاشاتاهم بشكل علني ،لسسوقات كسسافا من السزمن
بش سساعر انس سسانية كافي سسة لتش سسكيل ش سسبكات من العلقا سسات الشخص سسية في الفض سساء
السيبرني".2
أما  Schrammفيعرفه بأنها "عملية تاقاسم فضاء للتاصال مع أفراد ل نعرفهم،
وغالبا ما يتم هذا في الوقات القيقي ،وهو عبارة عن انعكسساس للمجتمسع السواقاعي،
لكن ل يوج سسدم في سسه أن سساس فعلي سسون واتاص سسالت حقيق سسة كم سسا في الواقا سسع )اي أنه سسا
افتراض سسية وه سسو عب سسارة عن جمه سسور من ك سسل أنح سساء الع سسالم ،جالس سسون أم سسام شاش سسة
الكمبيوتار للتواصل مع بعضهم البعض".3
أمسسا التعريسسف الشسسامل والامع لكسسل التوجهسسات وهسسو تاعريسسف آخسسر ل "هارولسسدم
راينغولسسدم" السذي يركسسز على القسسومي الجتمساعي والتكنولسوجي لهسسذه التجمعسسات،
ذلك أن هذه التجمعات تانشأ أصل بفعل الدمافع الجتماعي )تمعات اجتماعية(
في بيئة التكنولوجيا ) شبكة العلومات( أي في ظسسروفا تاكنسسو-اجتماعيسسة ،بعسسدمد
كسسافا من الشساركي والعضساء ويسستمرون في تافساعلهم الجتمسساعي رقاميسسا لسسوقات
ك سسافا من ال سسزمن ،يكفسسل لهم بن سساء ش سسبكات من العلقا سسات الشخص سسية والماعي سسة
التبادلة في الفضاء الفتراضي الكوني .4
ومن خلل التعاريف السابقة نستنتج أن شسبكة النسسترنت تثسسل طريقسة جدميسدمة
لتكسسوين التمسسع ،حيث تاسسسمح التطبيقسسات التواجسسدمة فيهسسا بخلسسق صسسدماقاات مسسع
أصسدمقااء تاسربطهم اهتمامسسات ومضسامي مشستركة ،وبالتسسالي فهي تاسسهم في بشسسكل
فعال في تسيدم مفهوم التمسع الفتراضسسي التواجسسدم منسذ بدمايسسة تاطبيقسات النسسترنت
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ومواقاعها التجدمدة والدممجة في مواقاسع الشسسبكات على شسبكات الكمسبيوتار أو على
شاشات الهواتاف الذكية.
إذ تولت الماهير الصامتة إلى أفسراد ومجموعسات نشسطة تاكتب في الدمونات،
وتاتجادل حول القضايا العامة باستمرار في النتدميات بأشسسكالها التلفسسة التلفزيونيسة
واللكترونية ،وتاتفاعل بحريسسة أكسسثر على مواقاسسع التواصسسل الجتمسساعي ،وهسسذا يعسسني
تول في طبيعة التمع ذاتاه ،وفي طبيعة السلطة وفي طبيعة علقاة الفرد بالتمع.
في هذا السياق ،أضافت النترنت أبعادا للتاصسال مقارنسة بالوسسسائل التقليدميسة
الخ سسرى ،تثلت في الطبيع سسة التفاعلي سسة وص سسعوبة الس سسيطرة والرقااب سسة النس سسبية على
محتسسسسوى الواقاسسسسع اللكترونيسسسسة ،كمسسسسا تول مسسسسستخدمموها من مجسسسسرد مسسسسستخدمم
ومسستهلك مجهسسول للرسسالة على اختلفا أنواعهسسا ،إلى منتج لهسسا ومشسسارك فاعسل
فيها .ما زاد في اتاساع نطاق القاعدمة الجتماعية الستخدممة للتاصال الفتراضي.
وهسذا مسسا أثسسر على عمليسسة التحسول الجتمسساعي السسدميقراطي على الدمى البعيسدم،
نظحراً لتوسع نطاق فرص النفاذ إليها بالنسبة إلى فئات اجتماعية عريضسة ،واسستحالة
الرقاابسة السياسسية على محتسوى الواقاسسع اللكترونيسة ،ما يسؤدي إلى ارتافساع الشساركة
الرقامية  .5في ظل وفرة وتانوع الدممات التاصالية ،ما يجعل الفرد يختسار مسا يشسسبع
رغباتاه التاصالية والترفيهية ،من بي بدمائل عدميدمة وفي الوقاات التي تاناسبه.
إل أن هسسذا قاسسدم ينطسسوي على عسسواقاب وتاسسأثيرات غسسير متوقاعسسة ،ناتة عن غيسساب
الستخدمام المثل للوسيلة ،واحتمال تويل وظيفتها إلى وظائف أخرى غير منتجة
وغسسير مفيسسدمة للمجتمسسع ،خاصسسة ،وأن الشسسبكة أحسسدمثت في السسوقات نفسسسه تاغيسسيرا
واضحا وجليا في طبيعة التاصالت الخرى ،التي تاعسود عليهسا الفسراد والؤسسسسات
في التمع وفي نط الثقافسة السسائدم ،إلى حسسدم أصسبحت فيسه ثقافسة التاصسال السرقامي
تاطغى على باقاي الثقافات أو هي في طريقهسا إلى ذلك  .6وهسذا مسا يسسمى بصسناعة
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الثقافس سسات الس سسذي أفرزتاس سسه النميس سسة التكنولوجيس سسة من خلل اسس سستخدماماتانا لشس سسبكة
اللنترنت.
 -02عوامل ظهور التجمعات الفاتراضية فاي الزجائر
إن هذه التجمعات الفتراضية لم تاكن لتظحهر فجأة ،ولكن حدمثت نتيجسسة عسدمد
من العوامسسل السستي مهسسدمت لظحهورهسسا ،أهمهسسا الشسبكة الدموليسسة للمعلومسات وتاشسسكل
الفضاء الرمزي ،ومع ذلك فإن هذه التجمعات لم تاكتمل صورتاها بعدم ،ذلك لنها
مرتابطة بتكنولوجيا التاصال وبجتمع العلومات العالي.
وهسسذه التجمعسسات الفتراضسسية أخسسذت في التشسسكل ول يسسستطيع أحسسدم التكهن
بالصورة الساسية لها في الستقبل وذلك لعدمة اعتبارات منها :7
 سرعة التغيرات السستي تاطسرأ على هسذه التجمعسات :خاصسة وأنهسا مرتابطسة بصسناعةالبرمجيات التصلة والتطورة بشكل جدم سريع.
 كسسسثرة التفسسساعلي في السس سسياق الفتراضس سسي :إذ أن هسسسذه التفس سساعلت بسسسدمأت علىالس سستوى النخب سسوي والن يتعام سسل معه سسا ك سسل من يجي سسدم أساس سسيات التعام سسل م سسع
الكمبيوتار.
 تافاوت أعمار الترددين على تافساعلت التجمعسسات الفتراضسية :إذ أنهسا ل تارتابسطبشريحة عمرية واحدمة ،فجميع العمار منذ الطفولة حستى الشسسيخوخة تاتفاعسسل في
هذا السياق.
 تاعدمد الصور واليات الستي يتواصسل بهسا الفسراد في التفساعلت الفتراضسية مسا بيغرفا محادثات ،مجموعات بريدمية وقاوائم بريدمية ومنتدميات ...وغيرها من طسسرق
التفاعل.
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 -03خصائص التجمعات الفاتراضية فاي الزجائر
كشفت لنا النترنت -من خلل النوع التاصالي الدميدم الذي وفرتاه -عن وجه
آخ سسر من وج سسوه التمع سسات العاص سسرة .باعتباره سسا فضسساء تاعبيريا مسسستحدمثا ،س سسمح
بالتعرفا على القوى والتاهات غير الظحاهرة فيسسه ،والستي غالبسا ما تاسسؤثر على الفسراد
والتمعات .وبهذا العنى ،فإن النسسترنت ،كتقنيسة جدميسدمة ،اسستطاعت ،من خلل
الختللت والرتاباكسات والختراقاسات السستي طسالت السسم الجتمساعي ،أن تاكسون
كاشفا اجتماعيا ،يظحهر لنا العِلل التي تاخترق التمسسع" .كسسالتلعب بالهويسسات على
النسسترنت" .كمسسا أدت وسسسائطها إلى تاعزيسسز عزلسسة الفسسرد نسسسبيا عن محيطسسه الباشسسر
وتاضييقه ،لتفتح له أبسسواب تاواصسسل ل حسسدمود لهسسا مسسع أرجسساء العسسالم البعيسسدم ،ما أدى
بالنسان إلى أن يتواجدم جسدميا في مكسان ،وفكريا وعاطفيسا واجتماعيسا في مكسان
آخر .8
وهسسذا التبسساين -ض سسمن عوامسسل أخسسرى -يكن أن يكسسون قاسسدم أدى إلى إحسسدماث
تاغي سسيرات على أنس سساق القيم والبني سسات الثقافي سسة وس سسلوكيات النس سسان أينم سسا ك سسان
وجوده ،فهو يتفاعل مع البيئة التي يتواجدم بها ومع عناصر الثقافة السائدمة فيها.
وبذلك نرى أن هذه التغيرات قادم أعطت الكثير من الصائص لهسسذه العلقاسسات
والتجمعات الفتراضية الدميسدمة ،خاصسسة وأن الفسراد ينتظحمسون دون علقاسسة محسدمدة
تاربطهم بكسان وزمسان معي ،بطبيعسة تافاعليسسة من خلل التاصسسال الوسسيطي الدمعم
بالوسائط التعدمدة ،التي تاعمل على تاخفيف قايسسود الزمسسان والكسان ،على خلفا مسا
ندمه في العلقاات الواقاعية.
لهذا نحاول تاسليط الضوء على أهم ما جاءت به وأهم ما مسسيز هسذه التجمعسسات
الفتراضية في النقاط التالية:
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أ -تطور الكيانات الجاتماعية
في الدميث عن هذه النقطة يلزم علينا تاوضيح ما اختلف عليه البساحثون حسول
ما أفرزه هسذا التاصسال ،فمنهم من يسرى أنسه قاسدم أفسرز كيانسات اجتماعيسة رقاميسة في
هيأة جماعات افتراضية -وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر .فيما يسرى الطسرفا
الخر أن هسسذا التاصسسال جزأنسسا وأصسسبحنا منفسسردين وكسل منسسا في عسسالم خسساص -وكل
السسرأيي صسحيحي لنسه اتاصسال جمسع بي السسواقاعي والفتراضسسي وتيز با لم يتمسسيز بسسه
التاصال التقليدمي .فمن جهة ،وعلى الستوى الفتراضي جمعت التاصال السسرقامي
جماعسسات افتراضسسية من كسسل بلسسدم وعلى تانسسوع ثقافاتاهسسا ،ومن جهسسة أخسسرى ،وعلى
الستوى الواقاعي أصسبحنا نعيش بعسسزل عن جماعاتانسا الواقاعيسة ،وأصسبحنا منفسردين
ومنعسسزلي عمسا حولنسا بسسدمون أن نشسسعر ،لن الماعسسة الفتراضسسية عوضسست الفردانيسسة
القيقية التي يشعر بها القربون منا على الستوى الواقاعي.
فإذا اتافقنا على أن النترنت تاكون بنية فوقاية مجتمعية  superestructuraتتدم
فيها الكثير من الطوط العامة التي تيز التمعات السائدمة وتاعتمدم عليها لستمرار
وجودها ،وهي تارث العدميسسدم من العناصسسر الثقافيسسة من التمعسات الستي تتسدم عبرهسا،
ف سسإن العدمي سسدم من علم سساء الجتم سساع كتب سسوا عن تاط سسور الكيان سسات الجتماعي سسة على
النترنت ،وتالك الكيانات تاكونت في هيأة جماعسسات افتراضسية يتم تاور وتاواصسل
البشسسر عبرهسا ،وهسذا اسسستدمعى من علمساء النفس والجتمساع التركسسيز على الكيفيسسة
التي تاغيرت فيها صيغ وحدمود الزمن والفضاء والثيرات السية ،وكل ما هو مرتابط
بأشكال التعبير النساني في الياة الرقامية الدميدمة .9
فمصسسطلح التمسع اللي السذي كسان يتضسسمن العساني التاليسسة -1 :مجموعسسة من
النساس -2 ،تاشسسترك في تافاعسسل اجتمسساعي -3 ،بينهسسا بعض الروابسسط الشسستركة-4 ،
يشسستركون في العيش في منطقسسة واحسسدمة على القاسسل .تاغسسيرت شسسروطه ،وأصسسبحت
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التمعات اللية مجتمعات خاصة ،لنها أخذت شكل الشبكات وهذه الشبكات
تاعتم سسدم على الرجح على الف سسراد ب سسدمل من العتم سساد على العيش مع سسا في الوار،
مدمعومة بتقنيات التاصال الرقامي .10
ومن هنسا تاولسدم مصسطلح التمسسع اللي التشسابك الاص .وهسو مجتمسع تاشسسترك
جماعته في ربطة مشتركة واحدمة ،يتفاعلون مع بعضسهم البعض من خلل الفضساء
الفتراضي في هيئة جماعات رقامية يتم تاور البشر عبرها .تتلك خيال مشسستركا،
ويارسسون أيضسسا أشسكال غسسير عاديسة من الرح الشسترك ،حستى أضسحى هسذا الفضسساء
امتدمادا لعقولهم وشخصياتاهم.
في نفس الضسمار ،تاشسسهدم هسذه الكيانسسات الفتراضسسية تازايسدما ملحوظسسا بازديساد
عسسدمد مسسستخدممي شسسبكة النسسترنت ،ففي عسسام  2009أشسسار تاقريسسر الشسسبكة العربيسسة
لقوق النسسسان إلى أن عسدمد مسستخدممي النسترنت في العسالم العسسربي وصسل إلى 58
مليون مستخدمم معظحمهم شباب  ،كما وصل عدمد السسستخدممي إلى أكسسثر من 135
مليون مستخدمم خلل عام .11 2013
والزائسر هي الخسرى كبسساقاي السدمول العربيسة غسسير مسستثناة من الوض في غمسسار
هذه التكنولوجيا ،فوفقا لدمراسة أكدمها مرصدم " كونسسسيومر لب" التسسابع لشسركة "
ايريكشسسون" أن  50بالائسسة من السسستخدممي الزائ سسريي يسسرون في التاص سسال السسرقامي
وسيلة لتحويل التمع الزائري إلى مجتمع عصري وناجح.
ويعتقسسدمون أنسسه من الضسسروري الربسسط على النسسترنت من أي مكسسان ،كمسسا تاشسير
الدمراسسسة إلى إلى أن الشسباب هم الفئسسة الستي تاسسستخدمم النسترنت أكسسثر من غيرهسا ب
 74بالائة ،لسيما الشريحة التي تاتراوح أعمارها مسا بي  15و  24سسنة متبسوعي ب
 63بالائ سسة من الب سسالغي ال سسذين تا سستراوح أعم سسارهم بي  23و 30س سسنة ،كم سسا أع سسرب
السسستجوبون من خلل ه سسذه الدمراسسسة عن أملهم في أن يكنهم ه سسذا التاص سسال من
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كسسسسسب السسسسوقات والال ،فضسسسسل عن تسسسسسي التواصسسسسل بي الكومسسسسة والواطسسسسني،
فالزائريون يعتسسبرون أنسه كلمسا كسان التاصسال بشسبكة النسترنت موثوقاسا أكسثر كلمسا
تاقلصت الجراءات الدارية وتسن أمن الواطن ،ما يكن من تاسريع ظهور التمع
الفتراضي .12
ب -الفمردية والتجزجؤ
سبق وأن ذكرنا ،وفي الدميث عن الرأي الثسساني السسذي يسسرى أن التاصسال السسرقامي
نقس سسل تاخس سساطب الفس سسراد من الرحلسسسسة الماهيريسسسسة الواقاعيسسسسة إلى مرحلسسسسة الفردانيسسسسة
والصوصسسية الفتراضسسية ،أصسبح كسسل فسسرد يتعامسسل بوسسسيلة واحسسدمة دون اللجسسوء إلى
الرافقة والشاركة الماعية القيقية ،ويبحث فقسسط عن مسسا يشسسبع رغباتاسسه وحاجاتاسسه
الاصس سسة بس سسه ،ليقضس سسي أوقااتاس سسه في العس سسالم الفتراضس سسي ،من خلل إقاامس سسة الادثس سسات
اللكترونية الطولة والشاركة في شبكات اجتماعية افتراضسية كسسذلك ،أو الرتابساط
بس سسماع الوس سسيقى عن طري سسق النع سسزال باس سستخدمام س سسماعات الذن الشخصسسية ،أو
اللعب بأنواع مختلفة من اللعاب اللكترونية الفردية الاصة بأذواقاسه دون مشسساركة
الخرين ،والدمان عليها وهذا ما يقضي على التنوع الثقافي ويكرس سياسة البعسدم
الواحدم .unidimensionalización
ويرف سسع التاص سسال ال سسرقامي من قايمسسسة الفسسسرد وتيزه ،بتعسسسدمد الواقاسسسع السسستي تاقسسسدمم
العلومات والراء والفكسسار ذات الطسسابع الاص ،والسستي تاتفسسق مسسع الاجسسات التعسسدمدة
والتجدمدة لكل الفئات تاقريبا ،وتاوفر برامجه التعدمدة وبروتاوكولتاه قاسدمرا كبسسيرا من
اليس سسارات ،الس سستي منحت أطس سسرافا التاصس سسال حريس سسة أوسس سسع في التجس سسول والختيس سسار
والس سستخدمام .كم سسا أن تا سسأمي البيان سسات والعلوم سسات وس سسريتها ،والتحكم ال سسذاتاي
 autocontrolمع مراعاة حقوق اللكية الفكرية في التاصال الرقامي ،قاسسدم وفسسرا أرفسسع
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درجات الفردية ،مع الافظحة على الصوصسية في التاصسال ،وهسو مسا يعلي من شسأن
الفردية  individualidadويرفع من قايمتها .13
ج -الندمماج الثقافاي
لقدم كانت الطبيعة تاهيمن وتاخضع النسسسان لقواهسسا في مرحلسسة أولى .ثم بسدمأت
الثقافة مع ظهور الدماثة والضارة الصناعية في تاكييف الطبيعة ،أما اليوم وبسبب
ارتابسساط التطسسور التسساريخي بسسالتحول التكنولسسوجي فإننسسا نعيش نطسسا ثقافيسسا خالصسسا
للتفاعل والتنظحيم الجتماعي .14
وأحدم ملمح ظاهرة التاصال الرقامي هو ذلك التدماخل الذي أفرزتاه وفرة وسائل
التاصسسال وسسسرعتها في تاوز الدمود الثقافيسة ،لتلتقي مئسات اللفا من الشسسبكات
الدموليسسة والقاليميسسة التزايسسدمة ،حيث اسسستطاعت السسدمول القويسسة وبأدواتاهسسا وخبرتاهسسا
ونسسسيجها الثقسافي أن تاغسسزو الشسسعوب الضسسعيفة ،السستي تافتقسر لقسسوة الثقافسسة وأصسسالة
التفكير وروح الثقة بعناصر حضارتاها .لتذوب في عناصر الثقافسسات القويسسة وتاعيش
مفتخرة على هوامش التمعات العولة.
ول ننكر هنا أن لشبكات التواصل الجتماعي دور إيجابي في تانميسسة الثقافسسات
التلفة والتعرّفا على شخصيات جدميرة بالحترام وإيجاد قااعسدمة معلوماتايسسة فكريسسة
معرفية يستفيدم منهسسا الكسسادييون وطلب الامعسسات والثقفسسون ،وكسذلك الطيسسافا
الخرى من فئات الشباب الباحثي عن العرفة .15
د -انتشار اللغات وبروز التيارات الدمينية
بالضسسسافة لسسسبروز البعسسسدم الفكسسسري والثقسسسافي والعسسسادات والتقاليسسسدم الجتماعيسسسة
للشعوب في محتوى وأهدمافا هذا التاصال يأتاي الدمين واللغسة .فالتاصسال السسرقامي
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وسسسع دائسسرة بعض اللغسسات على حسسساب لغسسات أخسسرى  .16لن اللغسسة هي أحسسدم أهم
الفردات التي تافرضها الثقافة التاصالية الراهنة على التمعسات الستأصسلة ،لتصسسبح
مفرداتاها عنوانسسا رئيسسيا في كثسير من العنساوين الرئيسسية ،وتافقسدم اللغسات الضسعيفة
التي ل تاستندم إلى ثقافة أصيلة ونسيج ثقافي متماسك وتاصبح من اللغسسات اليتسسة.
فاللغسة مفتساح لسسدمخول عسسالم جدميسسدم ومظحهسسر للتقدمميسسة الشسسكلية ،خصوصسسا عنسدمما
تافقدم التمعات إيانهسسا بثقافتهسا وتاتنصسسل من أصسالتها هروبسا من واقاعهسسا التخلسف.
لنها ليست مجرد آلة ووسيلة للتخاطب ،وإنا بالدمرجة الولى آلسة للتفكسير والنقسدم
والتعلم.
خاصة وأن التعلم والستفادة من اللغات الخرى ل يثسل خطسرا بحسسدم ذاتاسه ،بسل
يشكل منطلقا مهما لزيسسادة البرة والسستثمار في تارب الخسسرين ،ولكن الطسورة
في المسسر أن تاتحسول اللغسسة إلى ثقافسسة بدميلسسة تل نفسسسها في الشخصسسيات الهسسزوزة،
التي فقدمت قاابليتها الذاتاية وأصالتها الضارية .17
وبالدميث عن اللغس سسة العربيس سسة نلمس التطس سسور اللحس سسوظ في اسسسستعمالها مقارنس سسة
بالسسنوات الاضسسية ،فقسدم احتلت اللغسة العسسربي عسام  2004الرتابسسة  ،13ولكنهسا عسام
 2012احتلت الركز  07بتعدماد فاق  65مليون مستخدمم أي  33بالائسة من مجمسوع
مس سستخدممي الن سسترنت ،وهي النس سسبة العلى بي  2000و  ،2010ما يفس سسر انفت سساح
الستخدمم العربي على النترنت وبوادر جهود إثراء التوى العربي وانتشاره .18
أما بالنسبة إلى الدمين فقدم برز هذا البعدم بشسدمة ،سسواء على خلفيسة بسروز التيسسار
اليميني الصولي التعصب في الغرب وأمريكا ،أو ظهسور حالسة الوفا من السسلم
 ،islamofobiaخاصسسة بوجسود أصسسوات متطرفسسة داخسل السدمول العربيسسة والسسلمية.
حيث يقول ) Huntingtonصاحب نظحرية صراع الضارات( أنسسه "مسسا دام السسلم
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سيبقى إسسلما ،وليس هنساك أي شسك في ذلسك ،ومسا دام الغسسرب سسيبقي غربسا ،ول
يتوقاع أحدم أن يصبح الغرب شرقاا ،سيظحل الصراع قاائما بينهما".19
ه -النتماء والتماهي/التوحدم
تنح التجمعسسات الفتراضسسية للمنتمي إليهسسا معسسالم تاسسدمفعهم إلى تاثمي ذواتاهم
وطمأنتها .فالفرد الذي يفتقدم إلى العترافا ويعاني من ضيق هامش التبادل ،يجدم
في ه سسذه التجمع سسات نظح سسراء له يقاس سسمهم نفس الرغب سسات والتطلع سسات على أس سساس
الميميات الشتركة ،باعتبارها تثل جوهر اللقاء والتبادل .خاصة وأن الفرد يشسسعر
فيهسسا بالتمسساهي والتوحسسدم مسسع الموعسسة والنصسسهار فيهسسا ،وهسسذا النتمسساء/التمسساهي
يكافئسسه بنحسسه هويسسة تاشسساركية تاعطيسسه النطبسساع بفائدمتاسسه ،بسسل بعسسدمم قاسسدمرة أعضسساء
الماعة الستغناء عنه ،خاصسة في اللحظحسسات الصسعبة .فسالفرد الولسع بذاتاسه لم يعسسدم
في إمكانه فقط التعبير عن نفسه ،بل أصبح في إمكانه تاقاسم مشاعره مع الخرين
ضمن ما يكن أن نطلق عليه "الوحدمة الشعورية الماعية".
فالنا الفردي يتلشى تت ضغط مختلف الذوات الفتراضسسية السستي ل يسسستطيع
أن يتحكم فيهسسا .هسسذا النسسا ينفلت من دائسرة البنساء السسذاتاي والسسدماخلي للفسسرد ،بنساء
على تثل النماذج الجتماعية ،حيث يرى  Meadأنسسه" لم يعسسدم النسسا ذلسسك المسوع
النظحم من مواقاف الخرين ،والتي ينهض بها الفسسرد لكنسه ،على العكس من ذلسسك،
غدما هروبا عن القيام بهمته التوليفية؛ إنه يحيل في النهاية ،على رفض الفرد قابسسول
أناه كما هو ،لن الفرد لم يعدم ينطلق من الذوات التي تاؤسسه اجتماعيا للوصسسول
إلى أنسساه الفرديسسة ،لكنسسه ينطلسسق من خيبسسة أمسسل في علقاتسسه بأنسساه الشخصسسي ،وهسسو مسا
يدمفعس سسه إلى الهس سسروب في وإلى الس سسذوات الفتراضسسسسية  20الس سستي كسسسسونت مسسسسا يسسسسسمى
بالتمعسسسسات أو الماع س سسات الفتراض س سسية أو التجمع س سسات الفتراضسسسسية السسسستي عرفها
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 Howard Rheingoldفي كتابسسه الرجعي "الماعسات الفتراضسسية" بأنهسا تمعسسات
اجتماعيسة وثقافيسة تاظحهسسر في الشسسبكة عنسسدمما يكسسون هنسساك عسسدمد كسافا من الفسسراد
يشاركون في مناقاشسسات عامسة خلل وقات كسافا ويضسعون من وجسدمانهم مسا يكفي
لنسج شبكات من العلقاات النسانية في الفضاء السيبرني".21
في هسذا الصسدمد ،تاقسسوم مفسساهيم التجمعسسات الفتراضسسية على التقسارب الفكسسري
والعنوي حول الكثير من الوضوعات والقضايا ،التي قادم ل يجسدم السسستخدمم صسسدمى
لها في التمع القيقي ،ويرتابط بهذه الفاهيم الذر البالغ من التسأثير في الثقافسسات
والقيم والع سسادات والع سسرافا والعتق سسدمات ،إل أن ه سسذا الذر يص سسطدمم ب سسأن الواقا سسع
الفتراضسية إذ كسسانت تالسبي عسسدمدا من الاجسسات الثقافيسة لسسدمى أعضسسائها أو النتمي
إليها ،إل أن الاجات الساسية للفرد ل تالبيها إل التمعات القيقية ،التي تافسسرض
على الستخدمم العودة إليها فكريا وثقافيا لتلبية حاجاتاه الساسية والثانوية.
في نفس السسسياق ،يسسذكر شسسوقاي العلسسوي أن بعض البسساحثي يسسرون "أن العلقاسسات
السستي تانسسج على الط تاكسسون بسساردة ،لكنهسسا ل تاعسني غيسساب الشساعر القويسسة ،كمسسا
يؤكدم أن التواصل عسبر الشسبكة ل يحسل محسل اللقسساءات الاديسسة وإنا هسو يكملهسا"،
مضس سسيفا "أن تاطس سسور الماعس سسات الفتراضس سسية يصس سساحب التطس سسور العس سسام للتاصس سسالت
والتفساعلت من كسسل النسواع ،وأن صسورة الفسسرد العسسزول أمسام شاشسته هي ضسسرب من
اليال أكثر منها نتيجة لتحقيق سوسيولوجي".22
و -تشكل الهوية الفاتراضية
لقسدم غسسدما مكنسا الدميث إلى الخسرين ومحسساورتاهم بطريقسة تاستيح للفسرد التكتم
التسسام على هويتسسه الفعليسسة والضسسور غسسير السسسدمي ،وتاضسسفي على التبسسادل صسسيغة
تازامنية .كما أن التبادل الرسائلي يتضمن شكل من أشكال الضسسور اللجسسدمي،
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وهسذا الشسكل من التفاعسل بسالرغم من طابعسسه التزامسني ،إل أن حاملسه وهسو الصسسوت
يفضح شخصية التحاور ،بحيث نعرفا من خلل الصوت جنسه وحالته النفسية.
وباختصسار فسإن هنساك الكثسير من فضسساءات التبسسادل السستي تنح الفسسراد فرصسسة التكتم
على انتماءاتاهم ،إل أنها تاظحل دائما محكومة بالفضاء الفتراضي .23
فالفضسساء الفتراضسي ل تكمسه مرجعيسة التموقاسسع بسسالعنى الفيزيسائي ،لنسسه يكن
الفس سسراد من تاوز إكراهس سسات الضس سسور السس سسدمي ،والتحس سساور دون أن يكشس سسفوا عن
هوي سساتاهم القيقي سسة عن طري سسق التقمص أو اس سستعارة هوي سسات أخ سسرى غ سسير ه سسويتهم
القيقسسة با يتناسسسب ورغبسساتاهم في تاع سسدمد الهوي سسات ،وبهسسذا النفص سسام في الهوي سسة
تاسسسعى الهويسسة الفتراضسسية إلى القفسز على محرمسسات الهويسسة الجتماعيسسة ،وهسسذا مسسا
يسمى بسِ "التلعب بالهويات".
في نفس الضمار ،نشسير إلى أن مصسطلح الهويسة الفتراضسسية ل يحيسل ،في هسسذا
السياق ،إلى هوية متخيلة أو تاخيلية ،كتلسسك الستي يتبناهسا الشساركون في اللعسساب
الليكترونيسة الرقامية حيث يتحسرك هسؤلء ضسمن فضساء افتراضسسي ،ويارسسون أدوارا
متخيلسسة في علقاسساتاهم التفاعليسسة مسسع اللعسسبي الخسسرين .فالهويسسة الفتراضسسية السستي
تاعنين سسا في ه سسذا الق سسام ،هي الهوي سسة ال سستي تاتجلى في النت سسدميات الواري سسة وغ سسرفا
الدمردشة ،والتي يفسسترض فيهسا أن تاكسون انعكاسسا للهويسة القيقيسة .لكن الفسرد في
هذه الالة ،يسعى إلى التلعب بهويته ،بهدمفا دفسسع محاوريسسه والتفسساعلي معسسه إلى
التعامل معه على أساس أن هذه الهوية التخيلة هي هويته الفعلية .24
وفي حقيقسسة المسسر ،أن هسسذه الهويسسات الفتراضسسية ل تابعث في نفس أصسسحابها
الحساس بالرضا التعالي ،إل عنسسدمما يتم التحسساور معهم باعتبارهسسا هويسسات حقيقيسة
وليست وهمية .وحتى يتحقق هذا الوضسع ،ل بسدم لهسا أن ترص على عسدمم الوقاسوع
في التناقاضسسات أثنسساء عمليسسة التبسسادل ،بحيث تاك سسون أمينسسة للهويسسة السستي تابنتهسسا.
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وعليس سسه ،فهي ترص على التنسسسساغم بي السسسسستوى اللغسسسسوي السسسسستخدمم في التبسسسسادل
والستوى التعليمي ،وعدمم التنافر بي الرأسسمال الثقسافي السسذي يتم تاوظيفسه والسسن
السذي أعلنت عنه الهويسة الفتراضسية ،ذلسسك أن أي خطسأ ،تاكسون نتيجتسه انكشسافا
الهوية وفقدمانها لصدماقايتها في أعي محاوريهسا .وهسو مسا يشسكّل أحسسدم الكراهسسات
التي تاعيشها الهويات الفتراضية في الفضاء الفتراضي .25
وعلين سسا أن نف سسترض في ه سسذا الص سسدمد ،أن التهويات الفتراض سسية ال سستي خلقته سسا
الهويات الفتراضية مقصية ول يكن لها أن تدم طريقها إلى التطبيق ضمن الفضسساء
الجتماعي الفعلي .ومع ذلك ،فإن التحقق الفتراضي لهسذه التهويات في الفضسساء
الرقامي ،يضفي على النسسا بعسسدما جدميسسدما يكن أن يسسدمفع بسسالفرد إلى طسسرح الكثسسير من
السئلة حول حدمود هوياتاسه الفتراضسية ،وبعبسارة أخسرى ،فسسإن الفسرد يجسسرب الكثسسير
من الهويسسات الفتراضسسية ،إمسسا بهسسدمفا التحلسسل فيهسسا ونسسسيان أنسساه "ذاتاسسه" ،أو بهسسدمفا
التفكسسير بقدمراتاسسه البدماعيسسة من خلل هسسذا النسسوع التاصسسالي الدميسسدم ومسسع أطسسرافا
اتاص سسالية غ سسير ال سستي تاع سسود عليهسسسا ،والسسستي ل يكن أن يجسسسدمها إل في التجمعسسسات
الفتراضية.
ي -العزجلة والغاتراب
تاعتبر العزلة  aislamientoأو تاوحدم الستخدمم مع جهاز الاسب من أهم قاضايا
التسسأثيرات الجتماعيسسة للتاصسسال والتفاعسسل السسرقامي ،وأكسسثر الوضسسوعات جسسدمل بي
البراء والباحثي حول استخدمام الفضاء الفتراضي .نتيجة خاصية السسستغراق السستي
يتسسسم بهسسا اسسستخدمام الواقاسسع اللكترونيسسة والبحسسار في محتواياتاهسسا ،ونتيجسسة لهسسذا
الستغراق أصبح الكثير من الباحثي يقرون بعزلة الستخدممي وعسدمم حاجسساتاهم إلى
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التاصال القيقي بسسالخرين .وظهسسر بنسساءًا على ذلسسك مفهسسوم النعسسزال والغسستراب في
وصف مستخدممي هذا الفضاء.
فالشسسباع اللمتنساهي لنسا الفسرد في الفضساء الفتراضسسي ،يسسدمفع بسسه إلى النغلق
ضمن مارسات افتراضية من جهسسة ،ويطبعسه إكسراه السسذات على اسستبدمال الفتراضسسي
بسسالواقاع وتابسسني موقاسف انفصسسامي وانطسسوائي من جهسة أخسسرى ،إلى درجسسة أنه أصسبح
يعتقدم أن الياة خسسارج النسسترنت هي حيسساة ثانويسسة  .وإطللسسة الفسسرد على الواقاسسع ،في
ه سسذه الوض سسعية ،ل تاتم إل عسسسبر معسسسدمات إلكترونيسسسة تاتلعب بالبعسسساد الفيزيائيسسسة
والجتماعية للواقاع؛ هذا الفرد الذي تاخلّص من الكراهات النثروبولوجية للفضاء
في بعدمه الادي ،يصبح إذًا ،في علقاة تابعية للمعسدمات التاصسالية في تثّلسسه للواقاسع،
إلى درجة أن أقال العطال التي قاسدم تاصسيب هسسذه الجهسزة تنعهسسا من أداء وظائفهسسا،
وتثل كارثة وجودية بالنسبة له .26
فبنسساء السسذات الفتراضسسية قاسسدم تاكسسون ،بالنسسسبة للكثسسير من مسسستخدممي الفضسساء
السرقامي ،مخرجسا للهسسروب من الكتئسساب القلسسق والتسأزم السذي يعيشسسه الفسرد العاصسسر
جراء مجموعة من التميات ،وهذا ما ينعكس في الهتمام العتبر الولى من طرفا
بعض الدبيات النسانية والجتماعية ،لكن ما يهمنا هو تابيان أن وحدمة هذا الفرد
وعزلتسسه تاسسساعدمنا على فهم خصسسائص النشسساط التاصسسالي السسرقامي الدميث .فغسسرفا
الدمردشسة أو الموعسات الخباريسة ،تاعيسدم إقاامسة الصسلت الجتماعيسة السستي أقاصستها
السافة والبعسسدم؛ وهي تاعطي النطبساع للمسستثمرين فيهسا بحضسور مسا ينتشسلهم من
الوح سسدمة ال سستي يعيشونها .إنهسسا تث سسل بالنس سسبة لهم ناف سسذة يطل سسون منه سسا على فض سساء
يشبعون فيه رغبتهم في التبادل .لن إن مسسا تابحث عنسسه هسسذه الفئسة من السسستثمرين
بكثافة في النترنت ،هو تاوز الكراهات الياتاية والتمكن من إبعاد شسبح الوحسدمة
واستبدماله بوضع يلئم رغباتاها الاصة .وعسسوض أن يكسون اليسسأس بسسدميل عن تقيسسق

80

Primavera 2017

Número 4

Revista Argelina

هذه الذات ،يكن للمستخدمم وبالقليل من السستثمارات والهسدم ،بنساء ذات أكسسثر
تاناغمسا وتاثل مسسع رغباتاسه ،وذلسسك من خلل آليسسة السذوات الفتراضسية؛ الستي ل تدم
مرجعيتها ،بطبيعة الال ،في الواقاع الجتماعي.
وبالرغم من أن هذا النذاب والتفاعل نحو التجمعات الفتراضية ،إل أن بعض
الدمراسات النفسية أظهرت أن تاعظحيم استخدمام التاصال السسرقامي يقلسسل من السسساندمة
الجتماعيسسة ،ويزيسسدم فسسرص الكتئسساب والوحسسدمة ومعظحم النسساس يسسستعملونه بغسسرض
التحس سساور والبريس سسدم اللكس سستروني ،وليس فقس سسط لعس سسزل أنفسس سسهم في تالل العلومس سسات
اللكتروني سسة .ووج سسدموا علقا سسة مباشسسرة وعكسسسية بي مس سستوى اس سستعمال التاص سسال
الرقامي ومدمى النشاط الجتماعي والسعادة .ودراسات أخسرى أثبتت أن اسسستعماله
في القيق سسة يتوس سسع وي سسثري الع سسوالم الجتماعي سسة لعظحم الس سستخدممي ،وفي معظحم
حجسسرات الدمردشسسة والوار ،تاضسسيف السسبرامج التعسسدمدة الوسسسائط البعسسدم الرئي السسذي
ينشىء وهم الركة والفراغ ،ويسمح للناس أن يعبروا عن هويتهم ظاهريسا إلى حسسدم
ما ،فقط من خلل كلمات مكتوبة ،والنتيجة عالم جدميدم تامسسا للتعبسسير عن السسذات
والتفاعل الجتماعي .27
ز -الدمان:
إن الدم الفاصسسل بي إيجابيسة وسسسائل التاصسال الدميثسسة أو سسسلبيتها يتحسسدمد وفقسسا
لطبيعسسة السسستعمال وإذا مسسا كسسان في الدمود الطبيعيسسة أم إدمانًسسا ،فالدمسسان ل يقتصسسر
على تاعسساطي مسسواد لهسسا تاسسأثير معي على السسسم ،وإنا هسسو حالسسة العتماديسسة وعسسدمم
الستغناء عن شيء ما ،والشعور بالاجة إلى الزيدم لصول الشباع.
وإذا أردنسسا معرفسسة تاسسأثير اسسستخدمام تاقنيسسات التاصسسال على السسسلوك الجتمسساعي
والعلقاسات السسسرية فل يكننسا إصسدمار حكم عسسام ،فسالمر يعتمسدم أساسسًسا وبالدمرجسسة
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الولى على حجم ووقات الستخدمام ،وفي نظحسر عالة النفس المريكيسسة
 Youngوهي أول من اهتم بإدمسان النسترنت ،فسإن اسستخدمامه لكسسثر من  38سسساعة
أسبوعيا هو مؤشر على الدمان.
فمدممن النترنت أو من يسرفا في استخدمامها غالبا ما يسيء هذا السسستخدمام،
ويكسسون أكسسثر عرضسسة للنرافا في الواقاسسع الباحي سسة ،وعلى أيسسة حسسال فإنسسه يسسسعى
لتأسيس حياة منفصلة له في هذا العالم الفتراضسي يهسرب فيهسا من واقاعسه كمسسا هسو
حسسال "الدممن" بشسسكل عسسام ،وهسسذا يسسؤثر على واقاعسسه ويجعلسه أكسسثر تاعقيسدمًا وبسسرودة،
ويفسساقام مشسسكلتاه الجتماعيسة والسسرية ،وأخطسسر مسا في المسسر هسو أن وجسود العسسالم
اللكتروني المتع الذي يهرب إليه يفقدمه الرغبة في إحدماث تاغيير أو تسسي حياتاسسه
القيقية فتزداد سوءًا كلما ازداد إدمانًا .28
ولقس سسدم أثبت عس سسدمد من الدمراسس سسات في الس سسوطن العس سسربي أن نسس سسبة السس سستخدممي
لشسسبكات التواصسسل الجتمسساعي خاصسسة موقاسسع  facebookبلغت  90%من مجمسسوع
مستخدممي النترنت ،وأن نسبه إهدمار الوقات فقط تاصل إلى أكثر من ست ساعات
كح سسدم متوس سسط ،وهي تا سسرقاى إلى درج سسة الدم سسان ،حيث يفق سسدم التع سساطون خاص سسية
التواصل السري مع أفراد أسرهم داخل النزل ،وخاصة الباء مع أطفالهم ،وبالتسسالي
يؤثر تاأثيراً ملحوظاً في عمليات التوجيه والتربية ،ناهيك عن عملية الشرافا على
ما يقوم به البناء من مشاركات ،ومع من يتعاملون.
ومنهسسا -على سسبيل الثسال -الواقاسسع السستي تاسستيح لهم فرصسسة اللعب عسسبر اللعساب
المتعة والثيرة بالنسبة لهم ،والتي تاصل في مدماها إلى أيام بل وأشسهر للوصسسول إلى
النصر الزعوم عسبر مسسسيرة هسسذه اللعبسسة با فيهسسا من سسسلبيات ،حيث ترر داخسسل هسذه
اللعسساب أفكسساراً تاهسسدمم العقيسسدمة وتاسسروج للقمسسار وتاشسسوه صسسورة السسسلم في ألعسساب
القضاء على الرهسساب حينمسسا يكسسون الهسسدمفا مجرمساً يرتاسسدمي ملبس عربيسسة ،وتاسسدمور
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العركة في أزقاة وشوارع ذات ملمح عربيسسة ،با فيهسسا من مسسساجدم ودور عبسسادة تاسسزرع
في ذهن الراهقي صسسسسورة سسسسسيئة عن دينهم ،وتانمي لسسسسدمى أمثسسسسالهم من الغربسسسسيي
والوروبيي صورة نطيه حاقاسدمة ومسسسوخة  .29وهسسذا مسا لحظحنسا مسسؤخرا في اللعسساب
اللكترونية التي تاروجها منظحمة "داعش" لبي هذه اللعاب.
وفي استجلء مفهوم "الدمان" من خلل أعراضه ،وحسب المعية المريكية
للطب النفسي فإن الصاب بهذا الرض يعاني من عدمة عوارض هي:
 عدمم الشباع من استخدمام النترنت ،وقاضاء أوقاات طويلة مع الشبكة. الشعور بالرغبة في الدمخول إليها عندم تاركها. إهمال الستخدمم للحياة الجتماعية واللتزامات العائلية والوظيفية. بعدم التعب الشدميدم من استخدمام الشبكة يلجأ الستخدمم إلى النوم العميقلفترة طويلة.
 ظهور آثار اضطرابات نفسية كالرتاعاش وتريك الصبع بصورة مستمرة. القلق والتفكير الفرط في الشبكة وما يحدمث فيها ،وشعور بالزن والكتئابلعدمم التاصال بها.
وفي مسا يخص آليسسة حصسول الدمسان ،فسإن الشسخص الدممن لدميسه قاابليسة مسسبقة
للدمان لتحقيق احتياجاتاه النفسية ومارسة النشسسطة السستي ل يسسستطيع تقيقهسسا في
الواقاسسع المسسارس ،حيث يلجسسأ إلى محاولسسة تقيقهسسا من خلل النسسترنت في عمليسسة
مواءمسسسة نفسس سسية وهسسسروب من الواقاس سسع العيشس سسي؛ لا تاسسسوفره النسسسترنت من إمكانسسسات
)كإخفساء كثسسير من السسرار حستى السسسم( تاعسسزز سسلوكه؛ مسا يجعلسسه يضسي شسوطًا
بعيسسدمًا في التعام سسل م سسع الن سسترنت وتاك سسوين ص سسلت وعلقا سسات عاطفي سسة أو جنس سسية
ونحوها ،وهسذا يشسسكل تاوزًا للكبت السذي يعيشسه في مجتمعسه ،ولكنسسه ل يلبث
أن يصطدمم بعدم حي بالواقاع ويجدم أن ما تاوهمه مَخْلَصًا ل يحل الشكلة.
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فلطالا كان الشباب يلجؤون الى الدمرات لنها الوحيسسدمة السستي كسانت تاواسسيهم
مع زحمة الشاكل الكبيرة في حياتاهم اليومية والتي لم يجدموا لها حل يسسريحهم أو
ينسسسيهم إياهسسا ،لكن اليسسوم تاغسسيرت هسسدمه العادلسسة السسسلبية وبسسات الشسسباب ينشسسغل
بالتجمع سسات الفتراض سسية ،وبالتحدميسسدم مواقاسسع التواصسسل الجتم سساعي للتنعب سسير عم سسا
يشعرون به وما يعانون منه .المر الذي قالل من تاعاطيهم للمخدمرات ،حيث سسلط
تقيق حدميث بعنوان "ويب ديالنا" الكير من نوعه في الزائر على واقاسسع اسستعمال
النس سسترنت في الزائس سسر وطبيعس سسة الشس سستركي فيهس سسا وتاطلعس سساتاهم ،من خلل اسس سستبيان
الكسستروني نشسسر عسسبر العدميسسدم من الواقاسسع الزائريسسة الشسهورة شسسمل  5944مشسسترك في
الن سسترنت طيل سسة خمس أس سسابيع ،حيث تا سسبي من خلل سسه أن  90بالائ سسة أقا سسروا بأنه سسا
دخلت يوميساتاهم منسذ سسنة على القاسسل ،وأن الرجسال أكسثر اسسستعمال للنسسترنت من
النساء حيث يشكلون  74.2مقابل  25.8بالائة للنساء ،كما تاتراوح الفئة العمرية
الكثر استخدماما للنترنت ما بي  29-20سنة .30
في نفس السسسياق ،وبع سسدم فضسسيحة نش سسر فيسسدميوهات وص سسور إباحي سسة وتاشسسهيرية
بالش سسخاص ،تا سسبي أن  33بالائ سسة من التلميسسذ ي سسدممنون على الفض سساء العنكب سسوتاي،
وتدميسسدم موقاسسع الفايسسسبوك .وحسسسب دراسسسة ميدمانيسسة أخسسرى أقايمت على  15ألسسف
شخص من مختلف الطوار التعليمية الثلث منهم من تاورط في عمليات إجراميسسة
يعسساقاب عليهسسا القسسانون ،بسسسبب الضسسرر السسذي يسسسببونه والسسذي يس أقاسسرانهن ومن
يكس سسبرهم سس سسنا حيث كشس سسف التحقيس سسق عن وجس سسود  85قاضس سسية تاتعلس سسق بس سسالجرام
اللكتروني 80 ،بالائة منها تاخص قاضايا موقاسسع التواصسسل الجتمسساعي الفسسايس بسسوك،
فيما وصل عدمد ضحايا القصر الى أربسسع قاضسايا ،و  60ضسحية تاستراوح أعمسارهم بي
 18و  30سنة ،مشيرا إلى أن  22قاضسسية ل تاسزال قايسدم التحقيسق ،وهسسذه الحصسائيات
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تعلن سسا كب سساحثي ن سسدمق ن سساقاوص الط سسر ل س سسيما إن تاعل سسق ه سسذا الدم سسان بالطف سسال
التمدمرسي .31
ويج سسدمر بال سسذكر ،أن سسه يكن أن تاختلسسف وجهسسات النظح سسر ش سسأن خص سسائص ه سسذه
التجمعات الفتراضية وفق القل العسسرفي العسسني ،ومسسدمى درجسسة أهميتهسسا في مجسال
دون آخر ولسذلك ندم الختلفسات واضسسحة بشسان تاعريسف التمسع الفتراضسي ،نظحسرا
لرتاباط هذه التعريفات بالصائص الدمدة للمجتمع في حدم ذاتاه.
 -04العلقاات الجاتماعية الفاتراضية فاي الشبكات الجاتماعية
ل يختلسسف اثنسسان في أن الرغبسسة في التواصسسل مسسع الغسير هي نزعسة متأصسسلة لسدمى
النسسسان ومهمسسا قايسسل عن حسسوار النسسسان واللسسة والبحسسار في محيطسسات النسسترنت،
فليس هنساك مسا هسسو أروع للنسسان من أن يقيم حسسوارا مسسع انسسان غسسيره على الطسسرفا
الخر يشاركه اهتمامه وهمومه ويتبادل معارفه وخبراتاسسه ،ولقسسدم اقاسترب اليسسوم السسذي
لن يبقى في سسه ش سسيء يص سسعب على النس سسان لن يش سسارك في سسه غ سسيره وذل سسك بفض سسل
تاكنولوجيا العلومات .ومن الطبيعي أن تانمو الرغبة في التواصل مع ما نشسهدمه في
زماننا من ظاهرة الغتراب والنكفاء على الذات وانقطاع الصلة مع القاارب وحستى
اليران وربا هذا ما يفسر لنا سرعة انتشار الماعات الفتراضية على النترنت .32
فأمسسام انتشسار السسستخدمام الفسسرط لواقاسع الشسسبكات الجتماعيسة على النسسترنت،
أصبح الفراد ييلون الى قاضساء وقاتهم غلى علم يسوازي عسسالهم السسواقاعي المسسر السسذي
دفعهم الى النقطاع عن العدميدم من النشاطات الجتماعية ،والتقليل من العلقاسسات
الجتماعية التقليدمية والستئناس أكثر بنظحيرتاها الفتراضية.
ولقسسدم نحت مواقاسسع الشسسبكات الجتماعيسسة من خلل خصائصسسها السستي تاسستيح
التفاعسسل بي مختلسسف مكونسسات التمسسع أن تس سسدم بشسسكل واضسسح مع سسايير التمسسع
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الفتراضي ،الذي ينمو مع مختلسسف الدمدات الستي تاتيحهسا هسسذه الشسبكات ،حيث
يقتضسسي التحليسسل الوضسسوعي القسسول بسسأن العلقاسسات الجتماعيسسة على النسسترنت ،أو
اسس سستخدمام الدممات اللكترونيس سسة للتواصس سسل مس سسع الخس سسرين والتفاعس سسل معهم حس سسول
الهتمامات أو النشاطات الشتركة في ظل عالم افتراضسسي ،هسو ،مسسر يكن أن يقسدمم
وسسسيلة متسسازة لتابعسسة الهويسسات وتاأسسسيس الصسسدماقاات الدميسسدمة وتاعزيزهسسا ،ومارسسسة
اللعاب والتشارك بالفكار.
خاتة
يكن الق سسول ،ب سسأن التجمعسسسات الفتراضسسسية حققت مسسسا لم تققسسسه التجمعسسسات
القيقة ،با تاوفره تاكنولوجيا العلومسسات والتاصسالت من تاقنيسات وخسسدممات عاليسسة
الستوى ،فهي تمعات تاتفاعل في بيئة الكترونيسسة افتراضسية ويشسترك أعضسساءها في
الكثير من الروابط والهتمامات والنشطة الجتماعية الشتركة .وقاسدم يكسون هنساك
حضسور طسسبيعي )شخصسسي( خلسف أجهسسزة الواسسسيب أو مجسرد حضسور افتراضسي-
بسرامجي ،في أوقاسات معينسة .فالبيئسسة البرمجيسة في الفضسساء السسسيبرني تاتقاسسسم أناطسسا
متنوعة من التفاعلية ،وأحجاما صسسغيرة أو كبسسيرة من الشساركي وفسسترات زمنيسسة غسير
مقيسسدمة ،وتافاع سسل ه سسذه التجمع سسات من خلل النق سساش والوار وتاب سسادل العلوم سسات،
يحدمث التآلف وينمي الصالح الشخصية الشتركة في كل الالت.
وبسسالطبع قاسسدم يجسادل البعض في أن التجمعسات الفتراضسية ل ولن تاكسسون بسسدميل
فعليسسا للمجتمسسع القيقي ،فالاجسسات الفيزيولوجيسسة لن يجسسري إشسسباعها من خلل
هسسذه التجمعسسات الفتراضسسية ،رغم أنهسسا تاسسوفر الكثسسير من الاجسسات النسسسانية السستي
يحرمهسسا أو ينعهسسا الواقاسسع ،لسذلك فسإن مثسسل هسسذه التجمعسات الفتراضسية وغيرهسا ما
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ج سساءت ب سسه تاكنولوجي سسات التاص سسال الدميث سسة لن تاك سسون ب سسدميل لعلقااتان سسا الواقاعي سسة
القيقية بقدمر ما ستكون موازية ومكملة لها.
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 30لياء ح ،مرجاع سإبق ذكره.

 31إيناس 30 ،بالائة من تلميذ العاصمة مدممنون على " الفمايسبوك" ،موقاع جزارايس.

From: http://www.Djazairess.com, Retrieved: 29-07-2016.
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