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 جغرافية شبكات التواصل االجتماعي

 المفاهيم، األنماط، والمداخل
 

  *سعيد أحمد عبده. أ.د
 

 الممخص
أصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي في السنوات األخيرة جزءًا رئيسًا مف وسائؿ 
االتصاالت بيف األفراد في جميع أنحاء العالـ، وبالثقافات المختمفة، وعمى جميع 

ات االجتماعية واالقتصادية والسياسية المتعددة، ويدؿ عمى ذلؾ تزايد عدد المستوي
 المستخدميف لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى النطاؽ المحمي، واإلقميمي، والعالمي.

 
وييدؼ ىذا البحث إلى توضيح المبلمح الجغرافية لشبكات التواصؿ االجتماعي، 

 ويحتوي عمى النقاط التالية: 
 ؿ االجتماعي: النشأة والتطورشبكات التواص.  

 .مفيـو شبكات التواصؿ االجتماعي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.جامعة عني مشس) استاذ بقسم اجلغرافيا، كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية* 
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 ط شبكات التواصؿ االجتماعي. أنما 

  .نماذج مف شبكات التواصؿ االجتماعي 

  .الخدمات التي تقدميا شبكات التواصؿ االجتماعي 

 .اآلثار المترتبة عمى استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 

  .مجاؿ الدراسة في شبكات التواصؿ االجتماعي 

 .المداخؿ النظرية لدراسة شبكات التواصؿ االجتماعي 

 تمة: مستقبؿ شبكات التواصؿ االجتماعي. الخا 

 
  :  المقدمة

أصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي في السنوات األخيرة جزءًا رئيسًا مف وسائؿ 
االتصاالت بيف األفراد في جميع أرجاء العالـ، وبالثقافات المختمفة وعمى جميع 

قة الوصؿ بيف المستويات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية المتعددة، فيي حم
الناس والجماعات عبر المسافات الطويمة، كما تعد األداة الرئيسة التي تمنح األفراد 
الفرصة لنشر أفكارىـ وقيميـ وآرائيـ ومعتقداتيـ في جنبات العالـ المختمفة. ويدؿ 
عمى ذلؾ تزايد عدد المستخدميف لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى النطاؽ المحمي 

 المي.واإلقميمي، والع
 

وقد احتمت دراسة شبكات التواصؿ االجتماعي مركز الصدارة في العديد مف 
الدراسات عمى مستوى العمـو االجتماعية وخاصة عمـو االجتماع وعمـ النفس 
واالتصاالت واإلعبلـ، نظرًا لكونيا تعد أكثر تكنولوجيات العصر انتشارًا، وتأثيرًا في 

 الواقع المعاصر. 
 

دراسات تتناوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي مف منظور جغرافي  بينما لـ تتوافر
بالمغة العربية. أما الدراسات الجغرافية التي تناولتيا بالمغة األجنبية فيي قميمة جدًا مف 

 أىميا ما يمي:
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 Geographies of Social "بعنواف  (Larsen, et al., 2006) دراسة كؿ مف -1

Networks; Meetings, Travel and Communications "  جغرافيات الشبكات"
االجتماعية: االجتماعات، السياحة، واالتصاالت" وقد أشارت الدراسة إلى أف 
العقد الماضي اتسـ بالتوسع والنمو في السياحة وفي االتصاالت عبر المسافة 
مف خبلؿ االتصاالت الياتفية، والياتؼ المحموؿ، والرسائؿ النصية، والبريد 

(1)اإللكتروني.
 

 ,Social Networksبعنواف "( Johanston, and Pattie, 2010) دراسة كؿ مف -2

Geography, and Neighborhood Effects "" ،الشبكات االجتماعية، الجغرافيا
وتتناوؿ الدراسة بالتعريؼ لمشبكات االجتماعية كما يمي "ىي  ."واآلثار الجانبية

نشر المعمومات والمعرفة مفتاح لكثير مف التدفقات داخؿ المجتمع والتي ت
والعمميات التي تؤثر في سموؾ األفراد وأفعاليـ" ويتـ ذلؾ في إطار دراسات 

(2)مشتركة بيف الجغرافيا والدراسات االجتماعية.
 

" Geography of Twitter Networksبعنواف " (Takhteyev, et al., 2010)أما دراسة  -3
ات تويتر كوسيمة شعبية مفضمة وتناولت الدراسة شبك "جغرافية شبكات تويتر".

لمتواصؿ االجتماعي، مع التركيز عمى عامؿ المسافة، كما تبيف أنيا ترتبط بعدد 
(3)مف المتغيرات مثؿ المغة، الدولة، عدد الرحبلت، والحدود القومية.

 

 Public Geographies " بعنواف (Kitchin, et al., 2013) الرابعة لػ دراسةالجاءت  -4

through Social Media; Dialogues in Human Geography" " الجغرافيات العامة
وحاولت الدراسة  ."عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي حوارات في الجغرافيا البشرية

ينتج أشكااًل جديدة مف  New Social Mediaإثبات أف اإلعبلـ االجتماعي الجديد 
 Digitalالالت الرقميةوالوثائؽ أو الد General Geographiesالجغرافيات العامة 

Praxis  .(4)وىي بمثابة الجسر الذي يربط بيف القارئ والكاتب
 

 The Geography and“بعنواف( Johnston, et al., 2016ػ )وكانت الدراسة األخيرة ل -5

Importance of Localness in Geo-Tagged Social Media” " الجغرافيا وأىمية
وتوضح الدراسة طبيعة  ."عي الموسومة جغرافياً المحمية في وسائؿ التواصؿ االجتما
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العبلقة بيف وسائؿ التواصؿ االجتماعي، ومستخدمييا في مواقعيـ سواء كانوا في 
المنازؿ أـ في أي منطقة. وبناًء عمى ذلؾ يمكف توصيؼ األماكف بواسطة وسائؿ 

 Geo-Tagged.(5)التواصؿ االجتماعي عمى أساس "الوسـ الجغرافي" 
 

الدراسات السابقة حداثة ىذا الموضوع والذي تعود جذوره إلى  ويتبيف مف
بدايات القرف العشرينف وليذا ال يزاؿ مجيوال تماما لممدرسة الجغرافية المصرية، 
وبالتالي كاف لزاما عمى الباحث خوض غمار ىذا الموضوع الشيؽ والشائؾ في 

ز في المكتبة العجآف واحد، دوف تردد أو خوؼ )فالخوؼ ال يولد االبتكار( لسد 
 الجغرافية العربية.

 
وييدؼ البحث إلى دراسة شبكات التواصؿ االجتماعي مف منظور جغرافي، بعد 
أف كانت بدايتيا حكرًا عمى عمـو شتى أىميا: االجتماع والفمسفة وعمـ النفس واإلعبلـ 

 واالتصاالت. 
 

مح يوضح المبل –عمى حد عممي  –وليذا يعد أوؿ بحث بالمغة العربية 
كما يمثؿ إضافات  Geographic Contoursالجغرافية لشبكات التواصؿ االجتماعي 

كما يتعرض لتشخيص  Important Methodological Contributionsمنيجية ميمة 
التعريفات المختمفة لمشبكات االجتماعية والتفاوت الواضح بينيا، وتوضيح الخطوط 

اآلثار الناجمة عف استخداميا  ، وتسميط الضوء عمىOutlinesالعريضة ليا 
Highlighting the Broader Implications . 

 
وقد اعتمدت الدراسة عمى مصادر متعددة مف أىميا، االطبلع عمى جانب كبير 
مف أدبيات شبكات التواصؿ االجتماعي في العمـو المختمفة مثؿ االجتماع واإلعبلـ 

ربية واإلنجميزية، باإلضافة إلى المراجع واالتصاالت والسياسة والجغرافيا بالمغتيف الع
العممية مف الكتب المنشورة بدور النشر المختمفة والدوريات العممية المختمفة والموسوعات 

 العممية المتخصصة باإلضافة إلى مواقع إلكترونية مختمفة.  والرسائؿ
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 Descriptive Methodولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة، فقد استخدـ المنيج الوصفي 
الذي ييتـ برصد الحقائؽ المتعمقة بظاىرة ما رصدًا دقيقًا، وذلؾ بجمع المعمومات، 

صدار التعميمات بشأنيا.  (6)وتحميميا، وتفسيرىا، وا 
 

الذي يعتمد عمى دراسة  Topical Approachكما استخدـ المخؿ الموضوعي 
عف  الظاىرة محؿ البحث مف خبلؿ تقسيميا إلى عدة موضوعات فرعية بغض النظر

 (7)عاممي الزماف والمكاف.
 

الذي يركز عمى تغير  Historical Approachوأخيرًا استخدـ المدخؿ التاريخي 
الظاىرات عبر الزمنعمى افتراضثبات عامؿ المكاف، أو تقميؿ االختبلفات المكانية إلى 

 (8)حدىا األدنى قدر اإلمكاف.
 

 اتمة( وىي كالتالي: ويتضمف البحث ثمانية عناصر )تسبقيا مقدمة وتمييا خ
يتناوؿ األوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي: النشأة والتطور: لمتعرؼ عمى  -1

 اإلرىاصات األولى وتطورىا حتى وصمت لمصورة الحالية. 

بينما يركز الثاني عمى مفيـو شبكات التواصؿ االجتماعي: باستعراض  -2
 التعريفات المختمفة وصواًل إلى التعريؼ األنسب. 

فيوضح أنماط شبكات التواصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت وتصنيفاتيا أما الثالث  -3
 وفقًا لممعايير المختمفة. 

بينما يناقش الرابع: نماذج شبكات التواصؿ االجتماعي وأىـ مبلمحيا واألكثر  -4
استخدامًا وىي )فيس بوؾ، تويتر، يوتيوب، المدونات اإللكترونية، البريد 

 ... إلخ(  اإللكتروني،

 خامس الخدمات التي تقدميا شبكات التواصؿ االجتماعي. يتناوؿ ال -5

ويتمحور السادس حوؿ اآلثار المترتبة عمى استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  -6
 بوجيييا اإليجابي والسمبي. 
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طارىا العاـ.  -7  أما السابع فييتـ بمجاؿ الدراسة في شبكات التواصؿ االجتماعي، وا 

 اسة شبكات التواصؿ االجتماعي.ويمخص الثامف المداخؿ النظرية لدر  -8

 وتنفرد الخاتمة بمستقبؿ شبكات التواصؿ االجتماعي.  -9
 

وأخيرًا أرجو أف أكوف قد أسيمت بيذا الجيد المتواضع في وضع لبنة صغيرة في 
صرح جغرافية شبكات التواصؿ االجتماعي، وال أدعي بأنني استوفيت كؿ جوانبيا، 

ريؽ أماـ جيؿ الشباب مف الباحثيف الجغرافييف فيي بمثابة خطوة صغيرة لتنير الط
وتحفيزىـ عمى إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث في ىذا الموضوع الحيوي، ولعؿ 
البحث بذلؾ يسد ثغرة في المكتبة الجغرافية العربية، ويكوف مفيدًا ومشوقًا لكممف القارئ 

 العاـ والمتخصص عمى حد سواء. 
 

 : (اننشأةًوانخطىر) ًاعيشبكاثًانخىاصمًالجخ -ًأولًا
قبؿ أف نذىب بعيدا لفيـ ما ىي شبكات التواصؿ االجتماعي، البد أف نمقي نظرة 
سريعة عف تاريخيا منذ نشأتيا وحتى الوقت الراىف لمتعرؼ اإلرىاصات األولى، مرورًا 
بالتطورات اليائمة التي طرأت عمييا، إلى أف أصبحت جزءًا ميمًا مف إيقاع حياتنا 

 ة. اليومي
 

فقد مرت شبكات التواصؿ االجتماعي في تطورىا بعدة مراحؿ متتالية، لكؿ منيا 
 (1خصائص معينة ويمكف تمخيصيا في اآلتي : شكؿ )

 
 :  اإلرهاصات األولى – (1995المرحمة األولى )فترة ما قبل عام  (2

يرجع ظيور مفيـو شبكات التواصؿ االجتماعي إلى عالـ االجتماع "جوف بارنز" 
John A. Barns  حيث تتمثؿ في نوادي المراسمة العالمية التي  (9).1954في عاـ

تستخدـ في ربط عبلقات األفراد في مختمؼ الدوؿ باستخداـ الرسائؿ المكتوبة، إال أف 
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ظيور شبكة اإلنترنت ساعد عمى انتشار ىذا المفيـو بشكؿ واضح، مف خبلؿ 
عمى بناء شبكات اجتماعية تربط ذوي التطبيقات والمواقع اإللكترونية التي تركز 

االىتماـ والنشاط المشترؾ، بحيث يكوف لكؿ مشترؾ حساب خاص يحتوي عمى ممؼ 
شخصي وسياسة حماية لحسابو، تسمح لممستخدميف بتبادؿ وتشارؾ المعمومات 

 والبيانات والرؤى.
 

 
  .6ابراىيـ الدوى، شبكات التواصؿ اإلجتماعى، ص المصدر: 

 .طور التاريخي لشبكات التواصؿ االجتماعيالت: ( 1شكل )
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وبعكس االعتقاد السائد فإف البريد اإللكتروني سابؽ لئلنترنت، بؿ إف نظاـ البريد 
 1965اإللكتروني كاف آداه أساسية في ابتكار الشبكة العنكبوتية حيث ُطوِّر في عاـ 
البريد  كأسموب اتصاؿ لمجموعة مستخدميف لحاسوب عمبلؽ. وعمى ىذا فقد امتد

اإللكتروني بسرعة ليصبح وسيمة لنقؿ الرسائؿ عبر شبكة اإلنترنت أو خبلؿ شبكة مف 
 (11).1971الحواسيب، وقد ساعد "توممينسوف" عمى تطويره عاـ 

 
مما سبؽ يمكف تسمية ىذه المرحمة بػ "نوادي المراسمة العالمية" أو "استخداـ 

شبكات التواصؿ االجتماعي قد ولدت  الرسائؿ المكتوبة" وكاف الكثيروف يعتقدوف بأف
 خبلؿ األلفية الجديدة، إال أف بداياتيا األولى تعود إلى منتصؼ القرف العشريف. 

 
 :  مرحمة التعارف – (1998–1995المرحمة الثانية ) (2

ويمكف وصفيا بالمرحمة التأسيسية لمشبكات االجتماعية، وىي المرحمة التي ظيرت 
ومف أبرز الشبكات التي ظيرت  (11).1995في عاـ  "Web 1" "1مع الجيؿ األوؿ "لمويب 

، كأوؿ موقع 1995" في أمريكا عاـ  The Globe.comفي ىذه المرحمة موقع "ذا جموب" "
وموقع  "Geocities" لمتواصؿ االجتماعي، ثـ تبله في نفس العاـ ظيور موقع "جيوسيتيز"

ى ربط لقاءات بيف األفراد لمسماح ليـ " حيث كانت تركز ىذه المواقع عم Tripod"تربود" "
" وتشارؾ المعمومات واألفكار الشخصية، وىي Chatsبالتفاعؿ مف خبلؿ غرؼ الدردشة "
 ". Blogs" األسس التي قامت عمييا المدونات

 
وفي نفس العاـ ظيرت مواقع كانت تيدؼ لربط األفراد مف خبلؿ عناويف البريد 

" www.classmetes.comموقع "كبلس ميتس" " ، وكاف مف أىميا E-mailاإللكتروني
والذي أسسو "راندي كونراد" ميتمًا بربط االتصاؿ بيف زمبلء الدراسة السابقيف 
بالمدارس األمريكية. وقد قسـ الموقع المدارس بحسب الواليات والمناطؽ الجغرافية، 

 511الشبكة نشطة حتى اآلف وبمغ عدد أعضائيا لتسييؿ البحث، وما زالت ىذه 
مؤسسة  211مميوف مستخدـ في الواليات المتحدة األمريكية وكندا ينتموف إلى نحو 

 (12)تعميمية تمثؿ جميع مراحؿ التعميـ مف الحضانة إلى الجامعة.

http://www.classmetes.com/
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كما شيدت ىذه المرحمة أيضًا إنشاء مواقع شييرة أخرى مثؿ موقع "جيؼ 
الذي أنشئ في  1995في عاـ  Cyworld”" وموقع "سيورلد" "Jive Journalجورناؿ" "

الذي كاف ييدؼ لتكويف شبكات اجتماعية لرجاؿ  Ryzeكوريا، وكذلؾ موقع "ريز" 
 (13)األعماؿ لتسييؿ التعامبلت التجارية.

 
" في نيويورؾ Six Degreeظير موقع "سكس ديجري" " 1997وفي عاـ 

اصؿ اجتماعي في شكميا المعروؼ حاليًا والذي والذي يعتبره البعض أوؿ شبكة تو 
يركز عمى الروابط غير المباشرة، والممفات الشخصية لممستخدميف، والرسائؿ 

ألؼ  35المتبادلة ضمف قائمة األصدقاء. وقد بمغ أعضاء ىذه الشبكة نحو 
، لتستحوذ عميو شبكة "يوث 2111عضو آنذاؾ واستمر في العمؿ حتى عاـ 

مميوف دوالر وأغمقتو بعد  125في صفقة بمغت قيمتيا  "Youth Stream"ستريـ" 
 (14)ذلؾ.

 
وخبلصة ىذه المرحمة أف مف أبرز ما ركزت عميو مواقع الشبكات االجتماعية 

والخاصة باألصدقاء. وعمى الرغـ مف أنيا  ”SMS“في بدايتيا خدمة الرسائؿ القصيرة 
و لـ يكتب لكثير منيا البقاء، وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية الحالية إال أن

 .كما يحمو لمبعض تسميتيا "بمرحمة التعارؼ"
 

 :  مرحمة الخدمات –( 2003–1999) المرحمة الثالثة (3

ظيرت في ىذه المرحمة مجموعة مف الشبكات االجتماعية المبنية عمى الثقة 
ومنح المستخدميف إمكانية التحكـ في المحتوى والتواصؿ، ومف أىميا موقع 

وقد  (15).2113" الذي أسسو الكندي "جوناثاف إيرامز" في عاـ Friendsterفريندستر" ""
أتاح لمستخدميو التواصؿ والتفاعؿ ومشاركة الصور والرسائؿ والتعميقات ومقاطع 
الفيديو، لكف الموقع تعثر كثيرًا وبدأ في اليبوط خصوصًا مع ظيور موقع "ماي 

كنو طور وأضاؼ الكثير مف المميزات التي " الذي نسخ فكرتو ولMySpaceسبيس" "
كاف يفتقدىا موقع "فريندستر" ولذلؾ تحوؿ الموقع مف شبكة تواصؿ اجتماعي إلى 
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، إال أنو أبقى عمى حساب 2111شبكة ترفيو تركز عمى األلعاب والموسيقى في عاـ 
 المستخدميف ووفر آداة لتصدير بياناتيـ وصورىـ ورسائميـ والتعميقات والمدونات

، 2115والمنتديات والمجموعات، ثـ أغمؽ الموقع إلجراء التجديدات البلزمة في عاـ 
وبذلؾ ظير موقع "ماي سبيس" عمى سطح الشبكات االجتماعية والذي فتح آفاقًا 
واسعة ليذا النوع مف المواقع االجتماعية، وحقؽ نجاحًا ىائبًل منذ نشأتو عاـ 

2113.(16) 
 

" أوؿ شبكة اجتماعية مينية تختص في البحث Linkedinويعد موقع "لنكد إف" "
 21، ووصؿ عدد المستخدميف إلى 2113عف وظائؼ وعرضيا وانطمؽ رسميًا عاـ 

، 2115دولة في عاـ  211مميونًا مف أكثر مف  411، وقفز إلى 2116مميونًا عاـ 
لغة لممستخدـ البحث عف الوظائؼ وتمتمؾ  24وتتيح الشبكة التي تتوفر بأكثر مف 

 (17)مكتبًا حوؿ العالـ. 31آالؼ موظؼ في أكثر مف  7أكثر مف 
 

كما تميزت تمؾ المرحمة بظيور الشبكات االجتماعية الموجية إلى أعراؽ بعينيا 
" الموجية إلى األمريكييف مف أصوؿ آسيوية، Asianave.comمثؿ "شبكة آسيا نيؼ" "

مريكييف مف أصوؿ " الموجية إلى األBlackplanet.comوشبكة "ببلؾ ببلنيت" "
 (18)أفريقية.
 

أما عف ظيور المدونات كظاىرة بدأت تموح في األفؽ في منتصؼ التسعينيات مف 
" Drudge Reportالقرف العشريف في الواليات المتحدة مف خبلؿ موقع "درودجريبورت" "

الذي يعد المؤسس الفعمي لممدونة، وبرجع ظيور المدونات عمى شبكة اإلنترنت 
 Daveمع ظيور موقع "ديؼ وينز" " 1999لذي تبدو عميو اآلف في عاـ بالشكؿ ا

Wines لكتابة األخبار وتسجيؿ ردود الفعؿ والتعميؽ عمييا، ثـ توالى بعد ذلؾ إنشاء "
العديد مف المواقع وتزايد استخداميا وأصبحت ظاىرة عالمية، بمعنى أنيا لـ تعد 

ظاىرة تجذب الشباب وتعد بمثابة  قاصرة عمى دوؿ بعينيا، وىكذا أصبحت المدونات
 (19)مجاؿ لتداوؿ المعمومات والبيانات.
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والخبلصة أف ىذه الشبكات االجتماعية عمى الرغـ مف أنيا وفرت بعض 
الخدمات، إال أف الكثير منيا أغمؽ نظرُا ألنيا لـ تستطع أف تدر أرباحًا لمالكييا ولذلؾ 

 يمكف تسميتيا "بمرحمة الخدمات".
 

 : مرحمة التطبيقات - حتى اآلن( – 2004الرابعة ) المرحمة (4

والمقصود  Web 2"(21)" "2يمكف تسمية ىذه المرحمة بأنيا "الموجة الثانية لمويب
ىنا أنيا ارتبطت بتطور خدمات الشبكة، وتعتبر مرحمة اكتماؿ الشبكات 
االجتماعية، فقد زاد اإلقباؿ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في مختمؼ أرجاء 

" الذي أنشأه "مارؾ زوكربرج" Facebookالعالـ مف خبلؿ ظيور موقع "فيس بوؾ" "
"Mark Zukerberge"  ليجمع زمبلءه في جامعة ىارفارد (21)2114في عاـ ،

تاحة الفرصة  األمريكية، والذي مكف مستخدميو مف تبادؿ المعمومات فيما بينيـ، وا 
كف سرعاف ما أصبح الموقع أماـ األصدقاء لموصوؿ إلى ممفاتيـ الشخصية، ول

األشير عمى مستوى العالـ. فمنذ انطبلقو لـ يتوقؼ عف التطور، ليصبح أكبر شبكة 
تواصؿ اجتماعي، إذ وصؿ عدد مستخدميو إلى مميار مستخدـ نشط يوميًا، وأكثر 

 12111مف مميار ونصؼ المميار مستخدـ نشط شيريًا، ويعمؿ في ىذه الشركة 
 (22)مميار دوالر. 311موظفًاف وتخطت قيمتيا 

 
واستحوذ "فيس بوؾ" عمى تطبيقات اجتماعية بدءًا بتطبيؽ مشاركة وتبادؿ 

" وىو شبكة اجتماعية أيضًا يتيح لممستخدميف التقاط Instegramالصور "إنستجراـ" "
الصور ومشاركتيا في مجموعة متنوعة مف خدمات الشبكات االجتماعية، وشبكة 

إلى ظيور تطبيقات الياتؼ المحموؿ والتي يأتي أكثرىا  "انستجراـ" نفسيا، وصوالً 
فيبر" " " وTangoتانجو" """ و WhatsAppانتشارًا تطبيؽ التراسؿ الفوري "واتس آب" "

"Viber" "و "سكايب "Skype حيث سيمت ىذه التطبيقات عممية التواصؿ "
عمى اليواتؼ  االجتماعي بيف األفراد بصورة كبيرة لكونيا متاحة لبلستخداـ المجاني

 المحمولة. 
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وتوالى ظيور المواقع االجتماعية في ىذه المرحمة، فقد تأسس موقع "يوتيوب" 
"YouTube في والية كاليفورنيا األمريكية عمى يد شركة "باي باؿ"  2115" في عاـ
"Pay Pal شبكة لمتواصؿ االجتماعي األولى حسب مجمة  2116" وأصبح في عاـ

 (23)تايمز األمريكية.
 

" عمي يد "جاؾ دورس" و "إيفاف وليامز" و Twitterثـ ظير الحقا موقع "تويتر" "
، ويقدـ 2116"بيزستوف" في مدينة ساف فرانسسكو بوالية كاليفورنيا األمريكية عاـ 

حرفًا، وأصبح ىذا  141خدمة التدويف القصير، بحيث ال تتعدى التغريدة الواحدة 
مميوف  511عدد مستخدميو إلى أكثر مف  الموقع أحد أكبر الشبكات بعدما وصؿ

مميوف مستخدـ نشط، لكنو يواجو حاليًا مشكمة عدـ  311مستخدـ منيـ أكثر مف 
 (24)القدرة عمى زيادة عدد المستخدميف وىبوط قيمتو.

 
وأصبح عدد الشبكات االجتماعية أكثر مف أف يحصى أو ُيَعد، وبعضيا 

يا اآلخر يتمتع بشيرة عالمية تجعميا يتمتع بالشيرة عمى المستوى المحمي، وبعض
أحد مفردات الحياة اليومية لسكاف ىذا العالـ، ومف الشبكات التي حظيت باىتماـ 

" وىي شبكة اجتماعية تعمؿ عمى Meetupكبير ىذه األياـ شبكة "ميت أب" "
تبلقي ذوو االىتمامات المشتركة ليس فقط عبر الويب ولكف عمى أرض الواقع 

نب تنظيـ المقاءات بيف ذوو االىتماـ المشترؾ الموجوديف في أيضًا، إلى جا
الحوار، ورغـ أف الشبكة حتى اآلف ال يجوب ردىاتيا إال المتميزيف في متابعة 
التقنية والشبكات وبعض األنشطة الروحية، إال أف عدد أعضائيا آخذ في التزايد، 

 (25)تماـ المصرييف.ويزداد االىتماـ بيا مع التعرؼ عمى ميزاتيا التي تمقى اى
 

وخبلصة ىذه المرحمة انيا اتسمت بالشبكات االجتماعية الكبرى وعمى رأسيا 
 .Applicationsالفيس بوؾ، ويمكف تسمية ىذه المرحمة بمرحمة التطبيقات 
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وأوضحت لنا دراسة تطور الشبكات االجتماعية عبر المراحؿ المختمفة، أف مواقع 
لمتواصؿ االجتماعي والتقاطع بيف العالمية والمحمية، الشبكات االجتماعية تعد وسيمة 

كذا فالتفاعبلت تتـ عمى خمفية السياؽ العالمي ومتغيراتيا عمى الصعيد المحمي، وى
التي طرحيا أوؿ مرة الكاتب الكندي   Global Villageتحققت فكرة "القرية الكونية"

تشار االتصاالت الذي كاف يرى أف ان Marchall Macluhan "مارشاؿ ماكموىاف"
اإللكترونية سيجعؿ العالـ أقرب ما يكوف إلى الجماعة البشرية الصغيرة، ومف ىنا غدا 
الناس في مختمؼ دوؿ العالـ يتابعوف ويشاىدوف األخبار والحوادث في وقت واحد 

 (26)عبر البث التميفزيوني.
 

 : يفهىوًشبكاثًانخىاصمًالجخًاعي - ثانياًا
ماعي غير ثابت أو محدد في األدبيات المختمفة نظرًا إف مفيـو التواصؿ االجت

لتداخؿ اآلراء واالتجاىات في دراستو، ونظرًا لمتطورات المتسارعة في عالـ تقنيات 
االتصاؿ واإلعبلـ، فقد عكس ىذا المفيـو التطور التقني الذي طرأ عمى استخداـ 

األفراد والجماعات التكنولوجيا، وأطمؽ عمى ما يمكف استخدامو في التقاء وتواصؿ 
 عمى الشبكة العنكبوتية العمبلقة. 

 
والمفيوـ يتكوف مف مصطمحيف "االجتماعي" و "التواصؿ" أو "الشبكات" 
ألنو يوصؼ أحيانًا بأنو "شبكات التواصؿ االجتماعي" مما يوحي باالتساع 
والعمومية في ىذا الحقؿ االتصالي، ولكف بعض الباحثيف يستخدموف مفيوـ أو 

"مواقع التواصؿ االجتماعي" ويروف أنو أكثر تحديدًا ويشير إلى نوع  مصطمح
 (27)معيف ومحدد مف منصات أو مواقع التواصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت.

فمصطمح اجتماعي يشير إلى إحدى االحتياجات الغريزية التي ال غنى لمناس 
الناس مع  عنيا في بناء حياتيـ، فطبيعة الحياة جممة وتفصيبًل تقتضي تواصؿ

 (28)بعضيـ البعض.
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كما يرى البعض اآلخر أف ىناؾ تداخؿ بيف مفيـو "مواقع التواصؿ االجتماعي" 
Social Network Sites  "و "اإلعبلـ البديؿAlternative Media  "و"اإلعبلـ الجديد

New Media  "و"اإلعبلـ االجتماعيSocial Media  ومف الممكف أف يحؿ المفيـو
 والتفاصيؿ في ثنايا ىذا البحث.  (29)اني والثاني محؿ األوؿ وىكذا.األوؿ محؿ الث

 
وعمى الرغـ مف مرور أكثر مف نصؼ قرف مف الزمف عمى ظيور مصطمح 
شبكات التواصؿ االجتماعي الذي استخدمو ألوؿ مرة عالـ االجتماع "جوف بارنز" 

John A. Barns.(31) وع الشبكات ومرور أقؿ مف عقديف مف الزمف عمى تناوؿ موض
االجتماعية مف منظور جغرافي، فإنو لـ يستقر بعد في إطار تعريؼ محدد، حتى أننا 

 وليد إال ويعاني مف ىذه المشكمة.ال نجد كتابا أو بحثًا في ىذا الموضوع ال
 

وىناؾ تعريفات متعددة لمشبكات االجتماعية ومف األفضؿ مناقشة ىذه التعريفات 
ريؼ المناسب، وسوؼ نتناوؿ ىذه التعريفات حسب كؿ عمى حدة لموصوؿ إلى التع

ال  - الترتيب الزمني مف األقدـ إلى األحدث، ومف ىذه التعريفات عمى سبيؿ المثاؿ
 ما يمي :  - الحصر

ويمكف تعريؼ مواقع التواصؿ االجتماعي ببساطة بأنيا تقنيات موجودة عمى  (1
(31)شبكة يستخدميا الناس لمتواصؿ والتفاعؿ مع بعضيـ البعض.

 

ليحدث  Social Media Sitesوقد تطور مصطمح "مواقع التواصؿ االجتماعي" 
ضجة كبيرة، ويشمؿ كؿ أدوات التواصؿ اإللكتروني الموجودة خبلؿ القرف 
الحادي والعشريف، ويستخدـ بعض األشخاص عبارة وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

نطوي عمى عمى نطاؽ واسع لوصؼ جميع أنواع الظواىر الثقافية التي ت
التواصؿ وليس تقنيات التواصؿ فحسب. ففي كثير مف األحياف عمى سبيؿ 
المثاؿ يستخدـ األشخاص كممة وسائؿ اإلعبلـ االجتماعي لوصؼ "المستخدـ" 
وأشكاؿ مواقع التواصؿ االجتماعي اإللكترونية، ويسمح لممستخدميف بالتواصؿ 

تر، اليواتؼ الذكية، والتفاعؿ مع بعضيـ البعض وباستخداـ أجيزة الكمبيو 
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واإلنترنت، والشبكات االجتماعية مثؿ "فيس بوؾ" "تويتر" "بينتر بست" تعتبر 
 جزًءا مف أو أحد أنواع اإلعبلـ االجتماعي.

وىناؾ تعريؼ آخر لمواقع التواصؿ االجتماعي متنوع بشكؿ فضفاض، مما  (2
 يصعب مف تحديد ماىيتيا، ففي بعض األحياف يشار إلى مواقع التواصؿ
االجتماعي عمى أنيا "المحتوى الذي يتـ إنشاؤه باستخداـ أدوات مواقع التواصؿ 
االجتماعي، والسيما المحتوى الذي يقدمو المستخدـ، والذي يتـ إنشاؤه بواسطة 
األفراد عمى المواقع اإللكترونية التي تنتشر عمى شبكة اإلنترنت، وبالتالي التأكيد 

(32)الذي ينتج عف استخداـ ىذه الوسائؿ".عمى طبيعة الحوار متعدد األطراؼ 
 

وىناؾ تعريؼ ثالث يقوؿ "تأخذ مواقع التواصؿ االجتماعي أشكااًل كثيرة، وتشمؿ  (3
الشبكات االجتماعية التي سبؽ وأف ذكرنا أنيا جزء مف عالـ مواقع التواصؿ 
االجتماعي. ويتـ اإلشارة إلى الشبكات االجتماعية عمى وجو التحديد عمى أنيا 

مات" مثؿ تويتر، ولينكد إف، وتوفر أدوات الكترونية عمى شبكة اإلنترنت مف "خد
دارة عمميات االتصاؿ بيف األفراد والمجموعات وعادة ما  أجؿ إجراء تنظيـ وا 
تسمح الشبكات االجتماعية لممستخدميف بتشكيؿ مجموعات والسماح بالتواصؿ 

(33)بيف أفراد المجموعة وكذلؾ بيف األفراد".
 

تعريؼ أشمؿ يوضح أف مواقع التواصؿ االجتماعي "تشمؿ المدونات وىناؾ  (4
وغيرىا، وال تشؿ مواقع التواصؿ االجتماعي الشبكات  Wikisوالمواقع الخاصة 

االجتماعية فحسب، لكنيا تشمؿ أيضًا المدونات التي يتـ انشاؤىا بواسطة مواقع 
أيضًا خدمات  ، كما أنيا تتضمف Wordprees.comمثؿ "بموجر" و "وورد بريس"

 ، أو خدمات الرسائؿ الفورية مثؿ تويتر، وويكيبيدياMicro blogs التدويف المصغر
(34)التي تعد أيضا مف وسائؿ اإلعبلـ".

 

عبلوة عمى ما سبؽ فإف مفيـو مواقع التواصؿ االجتماعي مفيـو واسع بما يكفي  (5
اركة ليشمؿ "تقنيات تبادؿ ومشاركة الممفات مثؿ "بت تورنت" وخدمات مش

وتبادؿ الفيديو مثؿ "يوتيوب" وخدمات مشاركة وتبادؿ الصور مثؿ "انستجراـ" و 
التي  Meetup"فميكر". وىناؾ اآلالؼ مف الخدمات األخرى األكثر تخصصا مثؿ 
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لمتسوؽ االجتماعي، والتي  Grouponتسيؿ عممية إجراء االجتماعات عف بعد، و
(35)الجتماعي".يتـ تصنيفيا أيضًا أنيا مف وسائؿ اإلعبلـ ا

 

تعريفا واسعًا لمفيـو اإلعبلـ  "Sheridan"ووضعت كمية شيريداف التكنولوجية  (6
إذ يشكؿ كافة أنواع وسائؿ اإلعبلـ الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي "الجديد، 

وتفاعمي، ويعتمد عمى اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضبًل عف 
في عممية اإلنتاج والعرض، وأما التفاعمية استخداـ الكمبيوتر كآلية رئيسة لو 

(36)فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذي يميزه وىي أىـ سماتو".
 

 Socialويرى موقع سبلمتؾ ويكي )بدوف تاريخ( شبكات التواصؿ االجتماعي  (7

Media  بأنيا "واحدة مف أحدث التطورات التي شيدتيا شبكة اإلنترنت والتي
" والتي جذبت العديد Web-2" 2-جيات الويبصاحبيا ظيور العديد مف تكنولو 

مف المستخدميف لمتواصؿ عبر اإلنترنت بعد أف كانت المشاركة سابقًا قميمة 
(37)الحجـ".

 

كما يراىا موقع سبلمتؾ ويكي )بدوف تاريخ( مرة أخرى كالتالي "أتاحت وسائؿ  (8
ركي التواصؿ االجتماعي فرصًا عديدة منيا التشارؾ بالمعمومات بيف جميع مشت

الشبكة مع إمكانيات التفاعؿ المباشر والحر عمى المواقع االجتماعية سواء كاف 
ذلؾ في المدونات أو مواقع الصحؼ اإللكترونية مباشرة بعد أي خبر أو مقاؿ 
ينشر عمى موقع الصحيفة، كما أتاح الفرصة لممتمقيف بأف يصنعوا برامجيـ 

عونيا وذلؾ بطرح مقترحات لمعدي اإلذاعية أو التميفزيونية التي يحبونيا ويتاب
(38)البرامج والمشاركة بطرح األسئمة لضيوؼ البرنامج".

 

وىناؾ تعريؼ ثالث لموقع سبلمتؾ ويكي نصو كما يمي "يشير مصطمح وسائؿ  (9
اإلعبلـ االجتماعية إلى استخداـ تكنولوجيات اإلنترنت والمحموؿ لتحويؿ 

(39)االتصاالت إلى حوار تفاعمي".
 

 Australian Communicationمستخدمي االتصاالت األسترالية تعريؼ شبكة (11

Consumer Action Network (ACCAN) ، أنيا مجموعة مف المواقع عمى شبكة"
اإلنترنت لربط المستخدميف بأصدقائيـ وأسرىـ حيث يشاركوف بعضيـ البعض 
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و نفس االىتمامات، ومف أىـ المواقع الشييرة " فيس بوؾ " "تويتر"، "يوتيوب" 
"انستجراـ" وتسمح ىذه المواقع بعرض وتبادؿ الصور والفيديو والمعمومات 

 (41)والدردشة والممفات الشخصية واأللعاب".
"شبكات التواصؿ االجتماعي ىي  "Web dictionary" تعريؼ قاموس الويب (11

 .(41)ببساطة مثؿ مواقع الويب والتطبيقات التي تتيح التواصؿ بيف األفراد"

وس الويب في تعريؼ آخر بأنيا "ىي وسيمة لمتفاعؿ باستخداـ وقد عرفيا قام (12
 تقنيات عمية باستخداـ الويب".

إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي ىي Free Dictionary ويشير قاموس "فري"  (13
الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات األصغر 

عمى اإلنترنت وتبادؿ المنافع والمعمومات، مف الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع 
وىي بيئة تسمح لؤلفراد والمجموعات بإسماع صوتيـ، وصوت مجتمعاتيـ إلى 

(42)العالـ أجمع".
 

"شبكات The Merriam Webster Dictionary  وبستر –تعريؼ قاموس مرياـ  (14
التواصؿ االجتماعي مثؿ شبكات االتصاؿ اإللكتروني كمواقع الويب لمتشبيؾ 
االجتماعي، والمدونات المصغرة، والتي مف خبلليا ينشئ المستخدميف مجتمعات 
الكترونية لتبادؿ المعمومات واألفكار والرسائؿ الشخصية، ومحتوي آخر مثؿ 

(43)الفيديو."
 

الشبكات االجتماعية تصؼ مواقع الويب التي " Wekinvest"تعريؼ "ويكبينفست"  (15
ومف أىـ مواقع الشبكات  .إلخ ...عبلـ، تسمح لممستخدميف تبادؿ المحتوى، اإل

" "ماي سبيس" Facebook" "فيس بوؾ" "Frendsterاالجتماعية الشعبية "فرندستر" "
"My Space" "فوتوبوكيت" "Photobucket" "فيكر" "Ficker "و "يوتيوب "
"Youtube" وغيرىا، ومواقع أخرى تيدؼ إلى تبادؿ الصور، والفيديو، ومصادر ،

، "ويكيبيديا" "Diggاإلنترنت ومف أمثمة ىذه المواقع "ديج" "مرجعية عمى 
"Wikipedia" "ومواقع المدونات الصغيرة مثؿ "تويتر ."Twitter فيمكف اعتبارىا "

(44)ضمف شبكات التواصؿ االجتماعي".
 



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                   لعلمى المصرى                مجلة المجمع ا

18 

 Garton, Haythorntwhite and وويمماف   ىايثورنتوايت، وعرفيا كؿ مف جارتوف، (16

Wellman (1997بأني ) ا "مجموعة مف األفراد أو المؤسسات تتصؿ ببعضيا
البعض بعبلقة ما )صداقة، عبلقة مينية، أو تبادؿ معمومات( وذلؾ مف خبلؿ 

(45)استخداـ وسيط وىو الكمبيوتر".
 

( أنيا "مجموعة مف الشبكات العالمية المتصمة 2113ويراىا جماؿ الشرىاف ) (17
ف الشبكات الضخمة والتي تنقؿ بمبلييف األجيزة حوؿ العالـ، لتشكؿ مجموعة م

المعمومات اليائمة بسرعة فائقة بيف دوؿ العالـ المختمفة، وتتضمف معمومات 
(46)دائمة التطور.

 

( مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا "منظومة مف 2113ويعرؼ زاىر راضي ) (18
الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو، ومف ثـ 

ف طريؽ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات ربطو ع
(47)واليوايات نفسيا".

 

ومثؿ ىذا التعريؼ يسمح بتوسيع دائرة مواقع التواصؿ االجتماعي لتشمؿ كؿ 
األشكاؿ التي يتواصؿ فييا األفراد والجماعات عمى اختبلؼ اىتماماتيـ، والفرؽ 

التواصؿ االجتماعي ال تتصؼ بوجود ىيئة األىـ بينيا وبيف الصحؼ أف مواقع 
تحرير متفرغة ومدربة، وىي ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح، وال ييتـ بالتحديث 

 المستمر مثمما تقـو الصحافة بذلؾ.
وقد جاء اإلعبلـ االجتماعي مع التطور الكبير في تقنيات االتصاؿ واإلعبلـ 

تباعدة مف األفراد وااللتقاء واندماجو في شبكة اإلنترنت، إذ أتاح ألعداد ضخمة م
في منتديات، أو مواقع الكترونية، لبث ما يحمو ليـ مف اىتمامات وتبادليا مع 
األعضاء اآلخريف، ولوال اإلعبلـ الجديد ما كاف ليذا التطور أف ينجح في الجمع 

 بيف ىؤالء األفراد عمى اتساع المعمورة. 

( تعريفًا ليا كالتالي " تعد 2115) Franklin and othersووضع فرانكميف وآخروف  (19
" Virtual Community الشبكات االجتماعية أحد مكونات االمجتمع االفتراضي "

" ىذا المصطمح عنوانًا  Howard Rheingoldحيث استخدـ "ىوارد رينجولد" "
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لكتابو ليصؼ لنا تجمعات مف األفراد الذيف يمتزجوف عمى اإلنترنت في تنوع 
جتماعية المتفاعمة مف خبلؿ الحاسبات اآللية، التي ىائؿ مف الجماعات اال

تعتمد عادة عمى االىتمامات المشتركة بغض النظر عف القرب المكاني، كما أف 
األنشطة التي تمارسيا ىذه الجماعات يمكف أف تتنوع بيف مناقشاف فكرية وتبادؿ 

(48)المعمومات".
 

( لمواقع 2117) Boyd & Elison وىناؾ تعريؼ لكؿ مف "بويد" و "إليسوف" (21
 التواصؿ االجتماعي بأنيا " مواقع خدماتية في اإلنترنت تسمح لمناس باآلتي : 

 بناء ممفات عامة أو شبة عامة في إطار نظاـ محدد.  -أ

 تبيف/توضح الئحة مف مستخدميف آخريف يشتركوف معيـ في التواصؿ.  -ب

ريف في نفس عرض واجتياز قائمة مف االتصاالت التي تمت مف قبؿ آخ -ج
(49)النظاـ"

 

( لمشبكات االجتماعية الموجودة حاليًا 2115تعريؼ ويكيبيديا الموسوعة الحرة ) (21
عبارة عف مواقع تقدـ مجموعة مف الخدمات لممستخدميف مثؿ المحادثة  ىي

الفورية، والرسائؿ الخاصة، والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدويف، ومشاركة 
(51)دمات.الممفات وغيرىا مف الخ

 

ومف الواضح أف تمؾ الشبكات االجتماعية أحدثت تغيرا كبيرا في كيفية االتصاؿ 
والمشاركة بيف األشخاص والمجتمعات وتبادؿ المعمومات، كما تجمع المبلييف 
مف المستخدميف في الوقت الحالي. وتنقسـ تمؾ الشبكات حسب الغرض، فيناؾ 

العمؿ، باإلضافة لشبكات شبكات تجمع أصدقاء الدراسة، وأخرى تجمع 
التدوينات المصغرة، ومف أشير الشبكات االجتماعية الموجودة حاليًا فيس بوؾ، 

 وماي سبيس، وتويتر، واليؼ بووف، وىاي فايؼ، وأوركت، وجوجؿ.
( يشير مصطمح وسائؿ اإلعبلـ 2115تعريؼ ويكيبيديا  الموسوعة الحرة ) (22

لوجيات اإلنترنت والتقنيات المتنقمة إلى استخداـ تكنو  Social Mediaاالجتماعية 
(51))الياتؼ( لتحويؿ االتصاالت إلى حوار تفاعمي.
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( 2115وىناؾ تعريؼ آخر لمموسوعة الحرة "ويكيبيديا" لمشبكات االجتماعية ) (23
بأنيا " ىي شبكة مف األفراد والمجموعات واالتصاالت فيما بينيا، ويشكموف أفراد 

لصبلت بيف ىؤالء األفراد مثؿ الصداقة " وتشكؿ اNodesالجماعات العقد "
والقرابة واألعماؿ التجارية والمصالح المشتركة، وما إلى ذلؾ، ومع زيادة عدد 

" تصبح الشبكة أكثر تعقيدًا ويمكف قياس ذلؾ مف خبلؿ Linksالعقد والوصبلت "
 (.2شكؿ ) (52)استخداـ أساليب التحميؿ الكمي لمشبكة".

 

 
 اد الشبكات تعقيدا.يوضح كيؼ تزد: ( 2شكل )

 
( كاآلتي "أصبحت مواقع الشبكات 2118وتراىا ميا عبد المجيد ) (24

االجتماعية مف أكثر المواقع التي تستخدـ مف قبؿ مستخدمي خدمات 
اإلنترنت، حيث تعتمد تمؾ المواقع عمى االستفادة مف تفاعمية شبكة اإلنترنت 

نفسيـ، والتعبير عف كوسيمة اتصاؿ، وتتيح ىذه المواقع ألعضائيا تقديـ أ
آرائيـ وأفكارىـ آلخريف، وكذلؾ حرية االنضماـ لجماعات تتفؽ فيما بينيا 

(53)في الميوؿ واالتجاىات".
 

( بأنيا 2118وىناؾ تعريؼ آخر لمشبكات االجتماعية لمجموعة مف المؤلفيف ) (25
"ىي الطرؽ الجديدة في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات األصغر 

(54)ألكبر بإسماع صوتيـ وصوت مجتمعاتيـ إلى العالـ أجمع".والمجموعات ا
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( كما يمي "تعد مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي 2118وعرفتيا ىناء سرور ) (26
أحد أبرز مظاىر اإلعبلـ الجديد الذي انتجتو وساعدت عمى ظيوره ثورة 

امج اإلنترنت، ويعتمد عمى التقنيات الجديدة مثؿ المنتديات، والمدونات، وبر 
(55).التواصؿ االجتماعي"

 

( كما يمي "الشبكات االجتماعية ىي شبكة مواقع فعالة 2119وتراىا ىبة خميفة ) (27
جدًا في تسييؿ الحياة االجتماعية بيف مجموعة مف المعارؼ واألصدقاء، كما 
تمكف األصدقاء القدامى مف االتصاؿ ببعضيـ البعض، وبعد سنيف طويمة، 

ؿ المرئي والصوتي، وتبادؿ الصور، وغيرىا مف وتمكنيـ أيضًا مف التواص
(56)اإلمكانات التي توطد العبلقات االجتماعية بينيـ".

 

( بأنيا "تركيبة اجتماعية الكترونية تتـ صناعتيا 2111ويعرفيا محمود عواد ) (28
مف أفراد أو جماعات أو مؤسسات، وتتـ تسمية الجزء التكويني األساسي )مثؿ 

بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد بأنواع مختمفة مف  Nodeقدة الفرد الواحد( باسـ الع
العبلقات كتشجيع فريؽ معيف أو االنتماء لشركة ما أو حمؿ جنسية لبمد ما في 
ىذا العالـ، وقد تصؿ ىذه العبلقات لدرجة أكثر عمقًا كطبيعة الوضع 

(57)االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييا الشخص".
 

( لجغرافية الشبكات 2111" ).Pattie, S" وباتييو ".Johnston, R" ستوفتعريؼ جون (29
معرفة جغرافية الشبكات االجتماعية تتطمب اإلجابة عف األسئمة  ،االجتماعية

اآلتية، مف ُيَحدِّث مف؟ وأيف؟ وليذا فيي مفتاح تكويف اآلراء، وتكوف األنماط 
(58)السموكية".

 

تعريؼ آخر "تعد الشبكات االجتماعية مفتاح ويراىا "جونستوف" و "باتييو" في   (31
لعدد كبير مف التدفقات داخؿ المجتمع التي تنشر المعمومات، والمعرفة 

(59)والعمميات التي تؤثر في سموؾ وأفعاؿ الناس".
 

( كاآلتي "تعد الشبكات االجتماعية مواقع الكترونية 2111ويعرفيا وليد زكي ) (31
يث تسمح لؤلفراد بتقديـ لمحة عف حياتيـ تقدـ خدماتيا لمستخدمي اإلنترنت، ح

تاحة الفرصة لمتعبير عف آرائيـ ومف ثـ تختمؼ طبيعة التواصؿ مف  العامة، وا 
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موقع آلخر، وىناؾ عدد كبير مف مواقع الشبكات االجتماعية، وىي تضـ 
المدونات ألنيا تقـو عمى فكرة طرح أفكار ورؤى يتابعيا اآلخروف، وييتموف بيا، 

(61)المتابعة، وىذا يمثؿ جوىر الشبكات االجتماعية". ويستمروف في
 

" Social Media( لوسائؿ اإلعبلـ االجتماعية "2111) تعريؼ إبراىيـ الدوي (32
يشير مصطمح وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية إلى استخداـ تكنولوجيا اإلنترنت 
ى وتطبيقات اليواتؼ النقالة لتحويؿ االتصاالت إلى حوار تفاعمي. كما تشير إل

مواقع اإلنترنت ووسائؿ االتصاؿ األخرى التي يتـ استخداميا مف قبؿ مجموعات 
كبيرة مف الناس لتبادؿ المعمومات، وتطوير العبلقات االجتماعية والمينية، 

(61)وتستخدـ العديد مف الشركات وسائؿ اإلعبلـ لتسويؽ منتجاتيا.
 

آخرًا بأنيا "تأتي مف  ( وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية تعريفاً 2111وقد عرؼ الدوي ) (33
الجميور نفسو مف خبلؿ التشارؾ عمى شبكة اإلنترنت والسيطرة عمى المحتوى، 
ضافة التعميقات والروابط والصور والفيديو، أو الردود عمى المشاركات مف  وا 
المستخدميف اآلخريف وذلؾ بفضؿ تشجيع التفاعؿ بيف المستخدميف بطريقة لـ 

(62)."الويب مثاالً  تستطع أف توفرىا أفضؿ مواقع
 

( في تعريؼ ثالث لشبكات التواصؿ االجتماعي في بيئة 2111ويراىا إبراىيـ الدوي ) (34
العمؿ اإلنساني "مجموعة مف مواقع التواصؿ الفعالة عمى شبكة اإلنترنت لمجيات 
والمؤسسات التي تعمؿ في الحقؿ اإلنساني، تذلؿ الحدود الجغرافية والزمنية، وتسمح 

رؾ المعمومات لذوي االىتماـ/ النشاط المشترؾ، أو المنتميف أو شبو بتقاسـ وتشا
المنتميف ليذه الجيات بطريقة تسمح باالنتشار السريع والعريض لؤلخبار والتوعية 

(63)."وجذب المتطوعيف مما يساعد عمى تقميؿ األزمات والكوارث والحد مف أزماتيا
 

دـ لبناء مجتمعات عمى شبكة ( أنيا "برنامج  يستخ2111وتراىا مريـ تومار ) (35
(64)."اإلنترنت يمكف األفراد أف يتصموا ببعضيـ لمعديد مف األسباب المتنوعة

 

مرة ثانية بأنيا "مكاف يمتقي فيو الناس ألىداؼ  (2111كما تصفيا تومار ) (36
محددة وىي موجية مف طرؼ سياسات تتضمف عدد مف القواعد والمعايير التي 

(65)يفترضيا البرنامج".
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( مرة ثالثة بأنيا "عبارة عف مواقع إلكترونية تتيح لؤلفراد 2111تعرفيا تومار )و  (37
خمؽ صفحة خاصة بيـ يقدموف فييا لمحة عف شخصيتيـ أماـ جميور عريض 
أو محدد لنظاـ معف يوضح قائمة لمجموعة مف المستخدميف الذي يشاركوف 

المعمومات معيـ في االتصاؿ، مع إمكانية اإلطبلع عمى صفحتيـ الخاصة و 
المتاحة أيضًا، عممًا بأف طبيعة وتسمية ىذه الروابط تختمؼ وتتنوع مف موقع 

(66)آلخر".
 

 A., Kaplan and M., Haelien (2111س كاببلف" "ومايكؿ ىاليف" )تعريؼ "أندريا (38
لوسائؿ اإلعبلـ االجتماعية بأنيا "مجموعة مف تطبيقات اإلنترنت التي تبني 

"، والتي تسمح بإنشاء Web2" 2ولوجية مف الويبعمى أسس أيدولوجية وتكن
وتبادؿ المحتوى الذي يتـ إنشاؤه بواسطة المستخدـ. ونستطيع القوؿ أف وسائؿ 

(67)."اإلعبلـ االجتماعية غيرت طريقة تواصؿ المنظمات
 

( وسائؿ التواصؿ االجتماعي بأنيا "مجموعة 2111" )Mayfieldوعرؼ "ميفيمد" " (39
ترؾ في ـ عف طريؼ اإلنترنت، وىي التي تشجديدة مف وسائؿ اإلعبل

، المناقشة Openness، االنفتاح  Participationالخصائص اآلتية؛ المشاركة
Conversation  المجتمع ،Community  الترابط ،Connectedness".(68)

 

( بشكر آخر "تصنؼ تمؾ المواقع ضمف مواقع 2111ويعرفيا موقع "ويكيبيديا" )  (41
مواقع الشبكات االجتماعية( وتقـو عمى ( وتسمى )2ب )ويبجيؿ الثاني لمويال

تاحة التواصؿ بينيـ سواء كانوا أصدقاء تعرفيـ  المستخدميف بالدرجة األولى وا 
(69)عمى أرض الواقع، أو كانوا أصدقاء عرفتيـ في العالـ االفتراضي".

 

( "الشبكات االجتماعية ىي مصطمح يطمؽ عمى 2111تعريؼ محمود الراقي ) (41
" Web2وعة مف المواقع عمى شبكة االنترنت ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب "مجم

تتيح التواصؿ بيف األفراد في مجتمع افتراضي يجمعيـ حسب مجموعات اىتماـ أو 
... إلخ( كؿ ىذا يتـ عف طريؽ خدمات  )بمد، جامعة، مدرسة، شركة شبكات انتماء

مى الممفات الشخصية لآلخريف، التواصؿ المباشر مثؿ إرساؿ الرسائؿ أو االطبلع ع
(71)."ومعرفة أخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض
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( نصو كاآلتي؛ "تصنؼ مواقع الشبكات 2111وىناؾ تعريؼ آخر لمراقي ) (42
االجتماعية ضمف مواقع الويب، ألنيا بالدرجة األولى تعتمد عمى مستخدمييا في 

وأىداؼ تمؾ الشبكات االجتماعية،  تشغيميا، وتغذية محتوياتيا، كما تتنوع أشكاؿ
فبعضيا عاـ ييدؼ إلى التواصؿ العاـ وتكويف الصداقات حوؿ العالـ، وبعضيا 
اآلخر يتمحور حوؿ تكويف شبكات اجتماعية في نطاؽ محدد ومنحصر في 

(71)."مجاؿ معيف مثؿ شبكات المصوريف ومصممي الجرافكس
 

تماعي ىي "المحتوى ( مواقع التواصؿ االج2112تعريؼ بشرى الراوي ) (43
اإلعبلمي الذي يتميز بالطابع الشخصي والمتناقؿ بيف طرفيف أحدىما ُمرِسؿ 
واآلخر ُمستقِبؿ عبر وسيمة / شبكة اجتماعية، مع حرية الرسالة لممرسؿ وحرية 

(72)التجاوب معيا لممستقبؿ".
 

Boyd, D. M.( "2112 )" و"بويد" ".Ellison, N.Bتعريؼ آخر لكؿ مف "إليسوف" " (44
لمشبكات االجتماعية عمى أنيا "مواقع تتشكؿ مف خبلؿ اإلنترنت تسمح لؤلفراد 
تاحة الفرصة لبلتصاؿ بقائمة المسجميف  بتقديـ لمحة عف حياتيـ العامة، وا 
والتعبير عف وجية نظر األفراد أو المجموعات مف خبلؿ عممية االتصاؿ، 

(73)وتختمؼ طبيعة التواصؿ مف موقع آلخر".
 

( بأنيا "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ 2112ا محمد المنصور )ويشير إليي (45
، وظيرت عمى شبكة  لمستخدمييا في أي وقت يشاءوف وفي أي مكاف في العاـل
اإلنترنت منذ سنوات قميمة وغيرت مف مفيـو التواصؿ والتقارب بيف الشعوب، واكتسبت 

، وتعدت في اآلونة األخيرة اسميا االجتماعي مف كونيا تعزز العبلقات بيف البشر
وظيفتيا االجتماعية لتصبح وسيمة تعبيرية واحتجاجية، وأبرز شبكات التواصؿ 
االجتماعي )فيس بوؾ، تويتر، يوتيوب( وأىميا شبكة "فيس بوؾ" التي تجاوز عمرىا 

". 811الست سنوات، وبمغ عدد المشتركيف بيا  (74)مميوف شخص حوؿ العاـل
 

Priya Kanuar (2112 )كانوار وبريا Varinder Taprial" تابلاير تعريؼ "فريندر (46
لشبكات التواصؿ االجتماعي "ىي ببساطة الوسائط التي تسمح ألي فرد أف 
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يكوف اجتماعيا أو يصبح اجتماعيا عمى اإلنترنت تتقاسـ المحتوى، واألخبار، 
(75)الخ. مع أي شخص". ..والصور .

 

واصؿ االجتماعي "مصطمح يطمؽ ( لشبكات الت2113تعريؼ سمطاف الصاعدي ) (47
تتيح  "World Wide Webعمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة اإلنترنت العالمية "

التواصؿ بيف األفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعيـ االىتماـ أو االنتماء لبمد 
(76)أو مدرسة، أو فئة معينة، في نظاـ عالمي لنقؿ المعمومات".

 

( في التعريؼ التالي "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح 2113ويوضحيا أحمد حمودة ) (48
التواصؿ لمستخدمييا في أي وقت يشاءوف وفي أي مكاف في العالـ، واكتسبت اسميا 
االجتماعي كونيا تعزز العبلقات بيف البشر، والتي يستخدميا الشباب والتي تتشكؿ 

تاحة الفرصة مف خبلؿ اإلنترنت، وتسمح لؤلفراد بتقديـ لمحة عف حياتيـ العا مة، وا 
لبلتصاؿ بقائمة المسجميف والتعبير عف وجية نظر األفراد أو المجموعات مف خبلؿ 

(77)عممية االتصاؿ، وتختمؼ طبيعة التواصؿ مف موقع آلخر".
 

( لمشبكات االجتماعية بأنيا "عبارة عف أنظمة 2113تعريؼ حسف المطيري ) (49
شمؿ القيـ والرؤى، واألفكار مرتبطة بنوع أو أكثر مف أنواع الروابط التي ت

المشتركة، واالتصاؿ االجتماعي، والقرابة، والصراع، والتبادالت المالية 
والتجارية، والعضوية المشتركة في المنظمات والمجموعات المشاركة في حدث 

(78)."معيف، وجوانب أخرى عديدة في عبلقات اإلنساف
 

ي "ىي عبارة عف بيئة ( لشبكات التواصؿ االجتماع2114تعريؼ حسف عزاـ ) (51
افتراضية لمتواصؿ بيف المستخدميف عبر اإلنترنت، إما عف طريؽ إرساؿ رسائؿ 

(79)."نصية، أو رسائؿ صوتية، أو صور، أو فيديو
 

( إلى شبكات التواصؿ االجتماعي 2114كما  يشير عزاـ في تعريؼ آخر ) (51
مكتوبة أو سمعية، بأنيا "تسمح لممشتركيف بإجراء نقاشات تفاعمية مباشرة بطريقة 

أو بصرية، أو عقد اجتماعات ومؤتمرات بالصوت والصورة مف مناطؽ مختمفة، 
(81)."كما يمكف بث المحاضرات عمى اليواء مباشرةً 
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( "بعض شبكات التواصؿ االجتماعي 2114كذلؾ يراىا عزاـ في تعريؼ ثالث ) (52
الحاسوب  موجودة عمى األجيزة الذكية فقط مثؿ "واتس آب" ومنيا موجود عمى

شبكة تواصؿ  511واليواتؼ الذكية مثؿ "تويتر" و "فيس بوؾ" ويوجد أكثر مف 
، Viber، فيبرSkype اجتماعي في مختمؼ انحاء العالـ. ومف أمثمة ذلؾ سكايب

Facebook".(81) ، فيس بوؾTwitter، تويترWhatsApp واتس آب
 

تماعية واقعا ( "شكمت ىذه الشبكات االج2114ويعرفيا أسامة عبد الباري ) (53
افتراضيًا كبيئة اصطناعية لممارسة الخبرات بصورة أقرب ما يكوف إلى تمؾ 

(82).البيئة في الواقع"
 

وىو يشير إلى وجود روابط غير مادية بيف العمميات واألجيزة التي أفرزت نظاـ 
تشغيؿ كوني افتراضي يتحقؽ زمانا ومكانا عندما يختفي الحاسب وتصبح الذات 

و، حيث يتحمؿ المرء مف واقعو المادي، ويذوب في الواقع الجديد شخصية بداخم
الذي تنتجو الشبكة أو الحاسب، ومف ىنا يرى عالـ االجتماع "بروس مازليش" 

(83)أنو لـ يعد بمقدورنا أف نفكر في اإلنساف بمعزؿ عف اآللة.
 

( عمى الوجو التالي "تعد مواقع التواصؿ 2115كما عرفيا حسني عوض ) (54
عي عبر اإلنترنت أحد منتجات تكنولوجيا االتصاالت، وأكثرىا شعبية، االجتما

ورغـ أف ىذه المواقع ُأنشئت في األساس لمتواصؿ االجتماعي بيف األفراد، فإف 
استخداميا امتد ليشمؿ النشاط السياسي مف خبلؿ تداوؿ المعمومات الخاصة 

(84)ىر".باألحداث السياسية وكذلؾ الدعوة إلى حضور الندوات والتظا
 

معظـ الشبكات االجتماعية الموجودة حاليا "ىي  ،(2115تعريؼ "دارف بارني" ) (55
عبارة عف مواقع ويب تقدـ مجموعة مف الخدمات لممستخدميف مثؿ المحادثة 
الفورية والرسائؿ الخاصة والبريد اإللكتروني والفيديو والتدويف، تبادؿ الممفات 

واضح أف تمؾ الشبكات االجتماعية قد ونشرىا، وغير ذلؾ مف الخدمات. ومف ال
أحدثت تغيرا كبيرا في كيفية االتصاؿ والتفاعؿ بيف األشخاص والمجتمعات 
وتبادؿ المعمومة، وىي تجمع المبلييف مف المستخدميف في الوقت الحالي، 
وتنقسـ تمؾ الشبكات االجتماعية بحسب األغراض، فيناؾ شبكات تجمع أصدقاء 
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دقاء العمؿ، إضافة إلى شبكات التدوينات المصغرة، الدراسة وأخرى تجمع أص
(85)وأشيرىا "فيس بوؾ" و "ماي سبيس" و"جوجؿ" وغير ذلؾ كثير".

 

وذىب فريؽ مف المتخصصيف إلى تعريؼ الشبكات االجتماعية عمى أنيا  (56
"مجموعة مف المواقع ظيرت عمى شبكة اإلنترنت مع الجيؿ الثاني لمويب 

ألفراد في بنية مجتمع افتراضي بيف أفرادىا ذوي " تتيح التواصؿ بيف ا2"ويب
إلخ( يتـ  ...االىتماـ المشترؾ أو شبو انتماء )بمد، مدرسة، جامعة، شركة 

التواصؿ بينيـ مف خبلؿ الرسائؿ أو االطبلع عمى الممفات الشخصية ومعرفة 
أخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض. وىي وسيمة فعالة لمتواصؿ 

بيف األفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفيـ في الواقع أو أصدقاء نعرفيـ االجتماعي 
(86)."مف خبلؿ السياقات االفتراضية

 

( بأنيا في أبسط أشكاليا "عبارة 2116عرفتيا موسوعة "ويكيبيديا" تعريفًا آخرًا ) (57
عف خريطة لعبلقات محددة بيف العقد التي تجرى دراستيا مثؿ الصداقة، والعقد 

ذلؾ الفرد ىي االتصاالت االجتماعية ليذا الفرد، ويمكف أف تستخدـ التي تتصؿ ب
الشبكة لقياس رأس الماؿ االجتماعي، وىي القيمة التي يحصؿ عمييا الفرد في 
الشبكة االجتماعية. يتـ عرض ىذه المفاىيـ في كثير مف األحياف في رسـ 

مات، ىي األشخاص أو المنظ Nodesتخطيطي لشبكة اجتماعية، حيث العقد 
Links."(87)والروابط ىي الخطوط 

 

كما تعرؼ الشبكة االجتماعية طبقا لويكيبيديا الموسوعة الحرة مرة أخرى  (58
  Nodes( بأنيا "بنية اجتماعية مكونة مف أفراد أو منظمات تسمى العقد2116)

والتي ترتبط عف طريؽ االتصاؿ بأكثر مف نوع واحد مف أنواع الترابط مثؿ 
والمصالح المشتركةػ وتبادؿ المعامبلت المالية، الكرة، أو  القرابة والصداقة

(88)عبلقات المعرفة والمعتقدات".
 

( لمشبكات االجتماعية "ىي مصطمح يطمؽ عمى 2116تعريؼ مجدي الداغر ) (59
مجموعة مف المواقع عمى شبكة اإلنترنت ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب أو ما يعرؼ 
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فراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيـ حسب " تتيح التواصؿ بيف األ2باسـ "ويب
(89)إلخ(". ... مجموعات اىتماـ أو شبكات انتماء )بمد، جامعة، مدرسة، شركة

 

( لشبكات التواصؿ االجتماعي "ىو مجتمع يتـ 2116تعريؼ أحمد المعارؾ ) (61
إنشاؤه عمى اإلنترنت يتـ مف خبللو تبادؿ المعمومات واألفكار وكؿ ما ىو جديد 

(91)قاء".مع األصد
 

( أيضا كما يمي "الشبكات التفاعمية ىي برمجيات 2116كما يراىا المعارؾ ) (61
تسمح لمناس بالتفاعؿ حوؿ فكرة أو موضوع أو ىدؼ معيف، تستطيع أي مدرسة 
مثبًل أف تنشئ مدونة خاصة بيا، وتتيح لطبلبيا إمكانية الكتابة فييا وعف 

(91)."دب اإلغريقي مثبلً شئونيـ الدراسية أو المدرسية أو حتى حوؿ األ
 

( مواقع الشبكات االجتماعية بأنيا "عبارة عف 2117وعرؼ عبد العاؿ الديربي ) (62
صفحات ويب عمى شبكة اإلنترنت يخصص بعضيا لئلعبلف عف السمع 
والخدمات أو لبيع المنتجات، والبعض اآلخر عبارة عف صحيفة إلكترونية تتوفر 

ار كتابة الردود عمى الموضوعات المنشورة فييا لمكتَّاب إمكانية النشر، ولمزو 
فييا، وفرصة لمنقاش بيف المتصفحيف، وكذلؾ مواقع لممحادثة/ الدردشة أو ىناؾ 
المدونات الشخصية التي يجعؿ أصحابيا منيا محفظة خاصة يدوف فييا 

(92)يومياتيـ ويضعوف صورىـ ويسجموف فييا خواطرىـ واىتماماتيـ."
 

( مفيـو الشبكات االجتماعية في أنيا "منظمة 2117" )Suiteولقد أوجزت "سويت" " (63
(93)عصرية غيرت مف نمط الحياة مف حيث األسموب، واإلدارة، والممارسة".

 

( كالتالي "يشير مصطمح شبكات التواصؿ 2117كما يراىا حسيف عمي ) (64
االجتماعي أو وسائؿ اإلعبلـ االجتماعي إلى تمؾ المواقع المنتشرة عمى شبكة 

ت الدولية )اإلنترنت( والتي يستخدميا أعضاؤىا في التواصؿ االفتراضي المعموما
فيما بينيـ عبر تبادؿ المعمومات واألفكار وغيرىا، حيث يشاركوف بعضيـ 

و"تويتر"  Facebook البعض االىتمامات نفسيا، ومف تمؾ المواقع "فيس بوؾ"
Twitter   "و "انستجراـInstegram  "و "يوتيوبYoutube مف المواقع التي  وغيرىا
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أنشئت بيدؼ منح األفراد فرصة التواصؿ مع بعضيـ البعض، ومتابعة األخبار 
(94)واألنشطة المشتركة عبر ىذه المواقع".

 

( كما يمي "تتسـ شبكات التواصؿ االجتماعي بأنيا 2117ويعرفيا طارؽ جمعة ) (65
مكاف  شبكات عالمية وتفاعمية تتيح لمستخدمييا التواصؿ في أي وقت وفي أي

مف العالـ، وتتميز بتكويف مجتمعات افتراضية جمعت بيف النص المكتوب، 
والمقطع المرئي. وقد ساعد ذلؾ في تحويؿ المستخدـ ليا مف متمقي لممعمومات 

(95)إلى منتج لممعمومات ومشارؾ فييا".
 

( عف مفيومة لشبكات التواصؿ االجتماعي بقولو 2117ويعبر فاضؿ كاظـ ) (66
االتصالي الذي يتميز بالطابع الشخصي، والمتناقؿ بيف طرفيف "تمثؿ المحتوى 

أحدىما مرسؿ واآلخر مستقبؿ عبر وسيمة تمثميا الشبكات االجتماعية، مع حرية 
الرسالة لممرسؿ، وحرية التجاوب معيا مف قبؿ المتمقيف دوف أف يكوف ىناؾ دور 

(96)لحارسي البوابة".
 

دونتو بأكثر مف تعريؼ لشبكات ( مف خبلؿ م2118ويساىـ أحمد المعارؾ ) (67
التواصؿ االجتماعي كما ذكرنا سابقًا منيا التعريؼ التالي "ىي مواقع تشكؿ 
مجتمعات الكترونية ضخمة، تقدـ مجموعة مف الخدمات مف شأنيا التواصؿ 
والتفاعؿ بيف أعضاء الشبكة االجتماعية مف خبلؿ الخدمات والوسائؿ المقدمة 

نشاء مجموعات اىتماـ، مثؿ التعارؼ والصداقة وال مراسمة، والمحادثة الفورية، وا 
وصفحات لؤلفراد والمؤسسات، والمشاركة في األحداث والمناسبات، ومشاركة 
الوسائط عمى اآلخريف كالصور والفيديو والبرمجيات.. ومف أشير المواقع التي 

Facebook".(97)تتيح ىذه الخدمة موقع فيس بوؾ 
 

 
لتعريفات السابقة ال تعني بالضرورة وجود اختبلفات وخبلصة ما سبؽ أف كثرة ا

أساسية بينيا، بؿ إف بعضيا لـ يتجاوز حدود االختبلؼ في المفردات والتراكيب 
المفظية، وكميا تدور حوؿ مفيـو الشبكات االجتماعية ومدى ارتباطيا بالتطورات التي 

 طرأت عمى تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات. 
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ؿ العـر مف التعريفات السابقة، يمكف الوصوؿ إلى شبو اتفاؽ وفي ضوء ىذا السي
عمى تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعية الذي يشير إلى "حالة مف التنوع في األشكاؿ 
والتكنولوجيات والخصائص التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة، السيما فيما يتعمؽ بإعبلء 

 . "نتيجة لميزة رئيسة ىي التفاعمية والتخصيص، وتأتياف Individualityحاالت الفردية 
 

وبالتالي يمكف التوصؿ إلى تعريؼ مناسب لجغرافية شبكات التواصؿ االجتماعي 
بأنيا "تيتـ بدراسة التوزيع المكاني لشبكات التواصؿ االجتماعي وخصائصيا وتحميؿ 

مع التي أنماطيا، وآثارىا المكانية، وكذلؾ دراسة التبايف المكاني لمتدفقات داخؿ المجت
تنشر البيانات واألفكار والمعمومات والمخترعات ورؤوس األمواؿ والمعرفة، وكذلؾ 

  "العمميات التي تؤثر في سموؾ األفراد وافعاليـ وتحركاتيـ.
 

ًانخى - ثانثاًا ًشبكاث ًشبكتًأنًاط ًعهى ًالجخًاعي اصم

 : اإلنخرنج
د حضورىا مف تتبايف أشكاؿ الشبكات االجتماعية عمى شبكة اإلنترنت، وتستم

الخدمات واألدوات االجتماعية التي توفرىا لممستخدميف في سبيؿ محاكاة النسيج 
 االجتماعي لحياتنا اليومية.

 
وقد ظيرت عدة تصنيفات ليذه الشبكات االجتماعية البرمجية بحسب ىوية 
الشبكة واألىداؼ التي ترـو تحقيقيا، أو بحسب ىوية أعضائيا، واىتماماتيـ، أو 

 (98)نية الشبكة، أو معايير أخرى.بحسب ب
 

 ات االجتماعية عمى النحو التالي:ويمكن تصنيف الشبك
 : تصنيف الشبكات االجتماعية وفقًا لممفهوم (1

 : (99)يمكف تصنيؼ الشبكات االجتماعية وفقًا لمتعريفات السابقة إلى األنواع اآلتية
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ب، المدونات، مواقع الدردشة، مثؿ فيس بوؾ، تويتر، يوتيو  شبكة اإلنترنتوتطبيقاتها : -أ 
لى والبريد اإللكتروني، فيي بالنسبة لئلعبلـ تمثؿ المنظومة الرابعة حيث تضاؼ إ

 المنظومات الكبلسيكية الثبلث.

ومنيا أجيزة الياتؼ الذكية، والمساِعدات  تطبيقات عمى األجهزة المحمولة المختمفة : -ب 
 منظومة خامسة في طور التشكيؿ.  الرقمية الشخصية وغيرىا، وتعد األجيزة المحمولة

مثؿ الراديو والتميفزيوف )مواقع  : أنواع قائمة عمى منصة الوسائل التقميدية -ج 
التواصؿ االجتماعي لمقنوات واإلذاعات والبرامج(، التي أضيفت إلييا مميزات 

 مثؿ التفاعمية، الرقمية، واالستجابة لمطمب. 
 

 بكات االجتماعية وفقًا لممضمون:لمش Alain Leffvr تصنيف "آالنموفيفر" (2

وقد صنؼ الشبكات االجتماعية إلى نمطيف، األوؿ الشبكات الضمنية، وتضـ 
المواقع الميتمة بالمضموف )تبادؿ الفيديوىات(، والثاني الشبكات الصريحة، وىي 

(111)مواقع مصممة لتقديـ خدمات لممستخدميف )مثؿ المواقع المينية(.
 

 
لمشبكات االجتماعية حسب " Girrard Fallery"ري" تصنيف "جيرارد فول (3

 األهداف التي تحققها: 

وقد صنؼ جيرارد الشبكات االجتماعية وفقًا لؤلىداؼ التي تحققيا إلى ثبلثة 
أنواع؛ األوؿ شبكات التنشئة االجتماعية وتصمـ مف أجؿ الترفيو والتواصؿ 

عبر الشبكة ومنيا فيس  االجتماعي بيف األعضاء، والبحث عف األصدقاء الموجوديف
أما الثاني، ىو الشبكات االجتماعية لمتواصؿ االجتماعي،  ،(111)بوؾ، وماي سبيس

"، والثالث Linked Inوىي تستخدـ إليجاد عبلقات جديدة مثؿ موقع "لينكد إف" "
الشبكات االجتماعية لئليجار، وىي وسيمة لمساعدة المستخدميف في الحصوؿ عمى 

 "Digg" ت ونشر قوائـ لموصوؿ إلى المعمومات، مثؿ موقع "دج"المصادر والمعموما
 (112)وىو موقع روابط إنترنت.

 

 : ية وفقًا لموسائل التي تستخدمهاتصنيف الشبكات االجتماع (4
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يمكف تصنيؼ الشبكات االجتماعية وفقا لموسائؿ التي تستخدميا مثؿ منصات "سكاي 
، وأدوات تشارؾ الفيديوىات مثؿ "يوتيوب" والصور، "Wikipebia، "ويكيبيديا" ""Sky blogبموج" "

"، والموسيقى، وقد ارتبط تنوع الخدمات التي تقدميا الشبكات االجتماعية Flikkerمثؿ "فميكر" "
في محيط اإلنترنت بتنوع آخر يتمثؿ في تنميط الشبكات االجتماعية، وفي ىذا الصدد ليس 

ونحف ندرؾ أف المجتمع االفتراضي ىو مف المنطقي أف نتحدث عف الشبكات العربية، 
مجتمع منفتح يضـ في سياقاتو الرحبة عمى الصعيد العالمي، وبالتالي يمكف اإلشارة إلى 

 :(113)عمى النحو التالي -وفقًا ليذا المعيار –أنماط الشبكات االجتماعية 
 وىي التي يمكف وصفيا بالشبكات االجتماعية العامة، والتي تضـ شبكات أساسية : - أ

ممفات شخصية لممستخدميف، وخدمات عامة، وتتمثؿ في المراسبلت الشخصية، أو 
 مشاركة الصور، والممفات الصوتية، والمرئية، والروابط، والنصوص. 

نما نمط مف الشبكات  شبكات عمل : - ب وىي ليست شبكات ذات طابع عاـ، وا 
تضمف ينصب اىتمامو عمى المحترفيف، وترتبط بأصحاب األعماؿ والشركات، وت

نجازاتيـ.  ممفات شخصية لممستخدميف تحوي سيرتيـ الذاتية وا 
وىذا النمط مف الشبكات يتيح الفرصة أماـ أعضائو  : شبكات المميزات اإلضافية -د 

 Microفي توفير مزايا إضافية تتمثؿ عمى سبيؿ المثاؿ في التدويف المصغر "

blogging.مثؿ موقع تويتروببلرؾ " 

بعض الشبكات االجتماعية التي ظيرت عمى اإلنترنت ىناؾ  : الشبكات العربية -ه 
ولكنيا لـ ترتؽ إلى مستوى الخدمات التي تقدميا الشبكات العالمية الكبرى، ومف 

، وكانت Arabizأمثمة الشبكات االجتماعية العربية موقع مكتوب، وفايح، وعربيز
شرت ، وىي مخصصة لمعرب المقيميف في ألمانيا، ثـ انت2119بدايتيا في عاـ 

(114)في مختمؼ الدوؿ العربية.
 

 

 :  تصنيف الشبكات االجتماعية بحسب صبغتها االجتماعية (5

يمكف تصنيؼ الشبكات االجتماعية بحسب صبغتيا االجتماعية لؤلفراد المنتميف 
 :(115)إلى عضويتيا، إلى خمسة أنواع



 أ.د. سعيد أحمد عبده                                                             جغــرافية شبكات التـواصل االجتماعي 

33 

رس دور وتضـ مجموعة مواقع الويب الرائجة، والتي تما : شبكات تعني باألفراد -أ 
وتصنؼ منصة شبكات تعني  منصة رقمية لبناء شبكة مف األصدقاء والزمبلء،

، ضمف المنصات االفتراضية إلنشاء اليويات  Egocentric Networkباألفراد
دارة وصؼ ىذه اليويات مف خبلؿ تضميف  الرقمية، وتشكيؿ عناصرىا، وا 

 مختمؼ أشكاؿ المؤثرات المرئية.

" مف مجموعة مف Web communitiesاعات الويب "وتتألؼ جم جماعات الويب : -ب 
األعضاء الذيف يتمتعوف بصبلت قوية تنبع مف روابط إثنية، أو وطنية، أو دينية، أو 
اىتمامات واتجاىات مشتركة، وتمارس ىذه الصبلت دورا جوىريًا في إعادة ىيكمة 

ية. ويسود وتشكيؿ أجزاء ال يستياف بيا مف الجماعات التي تحفؿ بيا حياتنا اليوم
اإلحساس باالنتماء والتقارب الحميـ بيف األعضاء المنتميف ليذه المواقع، بحيث ينشأ 
عنيا شبكات اجتماعية ثانوية تممـم أفرادىا بحسب الروابط التي تشد بعضيـ إلى 

 بعض.

 Opportunisticيتجمع أعضاء شبكات الويب النفعي " : شبكات الويب النفعي -ج 

web-Networksى توافر صبلت احترافية أو أخرى مف مصالح التجارة " بناًء عم
 واألعماؿ، وينتمي إلى ىذه الفئة مف الشبكات منصة الشبكة االفتراضية "لينكد إف". 

وتجذب ىذه الشبكات التي تعني بالعواطؼ  شبكات تعني بالعواطف واألحاسيس : -د 
يات مشتركة، أفرادا تجمعيـ اىتمامات وىوا Passion-Centric networksواألحاسيس 

ويطمؽ عمى الكيانات االجتماعية التي تتولد عف الحضور التواصمي في ىذه الشبكات 
مصطمح "جماعات االىتمامات المشتركة" وقد ُبّرر إطبلؽ ىذا المصطمح عمى أفراد 
ىذه الجماعات بسبب ارتباط تعريؼ االنتماء بيوية االىتماـ الجامع ألفرادىا، وينتمي 

 " ليذا النوع مف الشبكات االجتماعية.Good Readsموقع "جود ريدز" "

ال تعتمد "مواقع مشاركة الوسائط" نيج  : مواقع مشاركة الوسائط االجتماعية -ه 
نما تعتمد عمى المحتوى المرئي المطروح في فضائيا الرقمي،  العضوية، وا 
فتجذب زوارًا كثيريف، مف مشارب واىتمامات مختمفة، وحيث يجمعيـ اىتماـ 

تابعة المواد المرئية سواء كانت لقطات مصورة، أـ مقطع فيديو لذا ال بجمع وم
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نما مجموعة مساىمات تؤكد  نكاد نعثر عمى حضور شخصي لمستخدـ وا 
حضورىا االجتماعي عدد المشاىدات التي تعد مؤشرا عمى مستوى التفاعؿ 

 االجتماعي مع مادة المحتوى المرئي المطروح منيا. 
 :  تماعية بحسب دورها االجتماعيتصنيف الشبكات االج (6

تختمؼ طبيعة الدور الذي تمارسو منصة الشبكات االجتماعية داخؿ حدود 
النسيج الرقمي لممجتمع الشبكي، وقد صنفت ىذه الشبكات بحسب الدور الذي تمارسو 

 :(116)في المجتمع إلى فئتيف أساسيتيف
الشبكات االجتماعية  تنتمي معظـ أنشطة منصات :( شبكات تسمية)الفئة األولى  -أ 

إلى ميداف التسمية وتزجية الوقت بأنشطة ترفييية متنوعة، وتوفر ىذه الفئة مف 
الشبكات مجموعة متنوعة مف األدوات ضمف بيئة جاذبة لكؿ ما ىو ممتع وُمَسؿِّ مف 
الممارسات االجتماعية التي يمتمكيا أعضاء ىذه الشبكة وزوارىا، وتعد شبكة فيس 

 ، مثااًل عمى ىذه الفئة مف الشبكات االجتماعية. بوؾ، وماي سبيس
ويتركز االىتماـ واألنشطة االجتماعية  :( شبكات التجارة واألعمال)الفئة الثانية  -ب 

التي ترى في ىذه الفئة مف الشبكات، وتحرص عمى تقارب وتوثيؽ الصبلت بيف 
يئة المتخصصيف والخبراء ممف يعمموف بمختمؼ مياديف التجارة واألعماؿ وتي

مناخ تواصمي لتضافر الخبرات، وتحقيؽ نجاحات ممموسة في بيئة أعماليـ. 
ويتركز اىتماـ ىذه المواقع بعناصر الخبرة واإلنجازات التي حققيا أعضاؤىا في 
بيئة التجارة واألعماؿ، والتي تعد مؤشرا ميما، وعنصرا جاذبا لمعبلقات المحتممة 

 عمى بقية أعضاء الشبكة، أو زوارىا.

 
 :(117)تصنيف الشبكات االجتماعية وفقًا لممناطق الجغرافية (7

 يمكف تصنيؼ الشبكات االجتماعية إلى مستويات مكانية مختمفة كالتالي: 
 وىي تغطي مناطؽ صغيرة.  Local Area Networks : الشبكات المحمية -أ 
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وىي  Metropolitan Area Networks الشبكات الحضرية )المتروبوليتانية( : -ب 
 .تغطي مناطؽ كبرى مثؿ المدفشبكات 

وىي الشبكات العالمية الكبرى  International Networks الشبكات العالمية : -ج 
 العابرة لمقارات. 

ومف ىنا يتضح أف الشبكات االجتماعية ىي شبكات عالمية تتيح الفرصة نحو 
 التواصؿ بيف األفراد عبر العالـ مف خبلؿ الفضاء المعموماتي، وتضـ في رحابيا
قامة  مبلييف البشر، ويمكف مف خبلليا مشاركة االىتمامات وتكويف الصداقات، وا 

 الصفقات، وغيرىا مف أوجو التفاعؿ التي تتـ في محيطيا.
  

 : نًارجًينًشبكاثًانخىاصمًالجخًاعي -ًرابعاًا
نستعرض في ىذا الجزء مف البحث أىـ مبلمح الشبكات االجتماعية عمى 

 (3ما في العالـ، وذلؾ عمى النحو التالي: شكؿ )اإلنترنت واألكثر استخدا
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  .151حسف الرزو، فضاءات التواصؿ االجتماعى العربى، ص المصدر:   

  منصات الشبكات االجتماعية التي تؤلؼ فضاءات التواصؿ الرقمي.( : 3شكل )
 :  Facebook فيس بوك (1

تشار والتوسع، يعد أحد أكبر مواقع الشبكات االجتماعية مف حيث سرعة االن
كما أف قيمتو التسويقية عالية وتتنافس عمى ضمو كبريات الشركات، ونقطة القوة 
األساسية في شبكة فيس بوؾ ىي "التطبيقات" التي أتاحت لممبرمجيف مف مختمؼ 
ضافتيا لمموقع األساسي باإلضافة إلى  أنحاء العالـ برمجة تطبيقاتيـ المختمفة وا 

تختصر الكثير عمى المستخدميف وتساعدىـ  APIِِ  إنشاء أكواد برمجة مساعدة
 في الوصوؿ لمممفات. 
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كما يتيح موقع فيس بوؾ لممستخدميف االستفادة مف خدمات الدردشة ومشاركة 
رساؿ مقاطع الفيديو والتواصؿ، وتبادؿ األخبار الشخصية، واالستمتاع  الصور، وا 

رساؿ رسائؿ التينئة في المناسبات  باأللعاب، وتحديد مواعيد االجتماعات والمقاءات وا 
 وغيرىا. ... المختمفة ، وقراءة الكتب وتبادليا ودعـ األنشطة الخيرية 

 
ويعتبر الفيس بوؾ الموقع األوؿ مف حيث االستخداـ في العالـ بعد ثورة 

مميوف ناشط حسب  64مميوف مستخدـ منيـ  211المدونات، إذ يشارؾ فيو 
أف مواقع التواصؿ االجتماعي قد أتاحت  ، ويدؿ ذلؾ عمى2111إحصاءات مارس 

لمشباب فرصة فكرة اآلخر، والحوار عبر طرح جميع القضايا وصوال لمحموؿ 
المشتركة، باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى الظواىر السمبية في المجتمعات، مما 
جعمو آداة لمتعبير الحر واستخدامو لتعزيز اإليجابيات، وأىمية تعاطيو مع الظواىر 

 (118)مبية.الس
 

وفي الواقع يدعـ ىذا الموقع البنية التحتية لؤلنشطة اليومية دائمة التغير لمئات 
، وعمى مدار األسبوع، وكأنو شبكة إمداد بالطاقة  المبلييف مف المستخدميف طواؿ اليـو
فضبل عف احتوائو عمى كـ ىائؿ مف األنشطة التي  ال يمكف حصرىا في الغالب، ففي 

مميار معمومة بما في ذلؾ التعميقات والصور،  31خدميف أكثر مف شير يضيؼ المست
 (119)وروابط الويب، والمدونات، ومقاطع الفيديو وغير ذلؾ إلى محتوى الموقع.

ويمتاز محتوى الموقع بالحيوية، والتغير الدائـ، فعمى عكس الوسائؿ التي تربى عمييا 
ذاعة، وتميفزيوف، يع تبر المستخدـ ىو محور عمؿ الموقع، جيؿ اآلباء مف كتب، وصحؼ، وا 

فمحتوى الموقع ىو انتاج جماعي لحياة المبلييف مف المستخدميف )ال يقتصر عمى الجوانب 
. والموقع  االجتماعية فحسب( كما يجري تحديثو تمقائيًا، ولحظة بمحظة في مختمؼ دوؿ العاـل

بصورة متزايدة عمى حياة عمى ىذا النحو يمثؿ شبكة سمكية وال سمكية كبيرة، وينكس دورىا 
اإلنساف، وتتشابو أسباب استخدـا األطفاؿ لمموقع مع األسباب التي تدفع البالغيف الستخدامو، 
وتشير نتائج بعض الدراسات التي أجراىا عدد مف عمماء النفس واالجتماع إلى أف األطفاؿ 
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الجتماعي وقضاء يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي لتحقيؽ األىداؼ اآلتية: التواصؿ ا
األوقات مع األصدقاء السيما أصدقاء الدراسة والتعرؼ عمى األخبار اليومية، واكتساب 
الخبرات الحياتية أو ما يطمؽ عميو عمماء االجتماع "التعميـ عير النظامي"، واستطبلع 

 (111)االجتماعات األكاديمية والمينية المستقبمية.
 

األماف فييا بدرجة كبيرة عمى سموؾ  وموقع فيس بوؾ شبكة اجتماعية يعتمد
المستخدميف تجاه بعضيـ البعض، ومف ثـ فإف قضية األماف عمى اإلنترنت ىي 

 مسئولية مشتركة يتبادليا المستخدموف فيما بينيـ باستمرار.
 

وأخيرًا ظيرت فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية لمتحميبلت السياسية، 
لف تكوف األخيرة بعنواف "بياناتؾ عمى اإلنترنت تباع وُتشترى" والتي لـ تكف األولى و 

وقد عبر خبراء مواقع التواصؿ االجتماعي عف أف منصات التواصؿ االجتماعي خارج 
نطاؽ التحكـ ومصدرا لمختمؼ التيديدات اإللكترونية، وىذه الفضيحة الخاصة بتسريب 

خداميا في الترويج لمحممة مميوف مستخدـ عمى فيس بوؾ وتحميميا واست 51بيانات 
. وكشفت جمست االستماع 2116االنتخابية لمرئيس األمريكي "دونالد ترامب" في عاـ 

التي شارؾ فييا الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوؾ "مارؾ زوكربرج" في قاعة 
مميوف  87الكونجرس عمى مدار يوميف لئلدالء بشيادتو في فضيحة تسريب بيانات 

ؾ عف حجـ األزمة التي فرضت نفسيا عمى الساحة الدولية مستخدـ عمى فيس بو 
عمى مستوى المؤسسات واألفراد فيضرورة إعادة النظر في اتباع خطوط وقائية لحماية 

 (111)البيانات الشخصية والمعمومات سواء لؤلفراد أو المؤسسات.
 

 فوتتوالى الفضائح التي تورط فييا موقع "فيس بوؾ" فقد تعرضت بيانات أكثر م
مميوف مستخدـ لمتسريب عبر تطبيؽ جمع معمومات شخصية عنيـ تظير ىشاشة  3

 (112)نظاـ حفظ البيانات عمى الموقع.
 

 :  Twitterتويتر (2
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يعد تويتر إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي التي انتشرت في السنوات األخيرة 
صة في منطقة ولعبت دورا كبيرا في األحداث السياسية في العديد مف البمداف، وخا

" الذي يعني Tweetالشرؽ األوسط، واشتؽ اإلسـ )تويتر( مف مصطمح )تويت( "
التغريد، واتخذ مف العصفورة رمزا لو، وىي خدمة مصغرة تسمح لممغرديف بإرساؿ 

( حرفًا لمرسالة الواحدة، ويجوز لممرء أف يسمييا 141رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدى )
 (113)كثيرة. نصًا موجزًا ومكثفًا لتفاصيؿ

 
ويمكف لمف لديو حساب في موقع تويتر أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات 
)التويتات( مف خبلؿ ظيورىا عمى صفحاتيـ الشخصية، أو في حالة دخوليـ عمى 
صفحة المستخدـ صاحب الرسالة، وتتيح شبكة تويتر إمكانية الردود، والتحديثات عبر 

( عبر الرسائؿ النصية RSSاألحداث مف خبلؿ خدمة ) البريد اإللكتروني، وكذلؾ أىـ
(SMS واكتسبت شركة تويتر شعبيتيا في جميع أنحاء العالـ، وبمغ عدد المستخدميف )

مميوف  211مميوف مستخدـ، وتوليد أكثر مف  211قرابة  2111اعتبارا مف عاـ 
وصؼ أحيانا مميار في اليـو الواحد، وي 1.6تغريدة، ومعالجة طمبات البحث أكثر مف 

( اإلنترنت، وتحتؿ الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى عالميًا مف SMSبأنو )
% مف 65حيث عدد المستخدميف لموقع تويتر، إذ بمغت نسبة مستخدمييا نحو 

 (114)إجمالي مستخدمي الموقع.
 

 : YouTubeموقع يوتيوب  (3

لشييرة، وقد استطاع خبلؿ يعتبر اليوتيوب أحد مواقع التواصؿ االجتماعية ا
فترة زمنية قصيرة الحصوؿ عمى مكانة متقدمة ضمف مواقع التواصؿ االجتماعي، 
وخصوصًا فيما يتعمؽ بدوره المتميز في األحداث األخيرة التي وقعت في أنحاء 
مختمفة مف العالـ ومنيا الكوارث الطبيعية، والتحركات، واالنتفاضات الجماىيرية، 

ة. وىو موقع لمقاطع الفيديو متفرع مف )جوجؿ( ويتيح إمكانية والثورات الشعبي
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تحميؿ ممفات الفيديو عميو أو منو لعدد ىائؿ مف مقاطع الفيديو، وىناؾ أعداد 
 كبيرة لممشتركيف فيو ويزوره المبلييف يوميا. 

 
وقد احتؿ الموقع المركز الرابع عالميًا مف حيث معدالت الدخوؿ عميو حتى 

، وبمغت نسبة زائريو مف إجمالي مستخدمي اإلنترنت 2111ـ منتصؼ يناير عا
 211–151يتـ يوميًا تحميؿ ما يقرب مف % و 23.9عمى مستوى العالـ نحو 

وتستفيد منو  (115).2118ألؼ مقطع فيديو عمى الموقع وفقًا إلحصاءات مارس 
وسائؿ اإلعبلـ بعرض مقاطع الفيديو التي لف تتمكف شبكات مراسمييا مف 

ؿ عمييا، كما يستفيد مرتادو الفيس بوؾ مف مقاطع الفيديو التي تتعمؽ الحصو 
باالنتفاضات الجماىيرية في كؿ البداف العربية والشرؽ األوسط، وعرضيا عمى 
صفحات الفيس بوؾ. ويعتبر موقع اليوتيوب مف شبكات التواصؿ االجتماعي 

وينظر إلييا عمى أنو  الميمة، ويشيد إقبااًل كبيرا مف الجنسيف، شبابًا ومراىقيف،
موقعًا غير ربحي لخموه تقريبا مف اإلعبلنات، وبات اسـ يوتيوب يتردد عندما 
تذكر الشركات التكنولوجية الكبرى الفاعمة عمى الصعيد العالمي، والتي تحتؿ 

 (116)موقعًا ميما عمى شبكات اإلنترنت.
 
  : Weblogs المدونات اإللكترونية (4

" أي الشبكة الدولية لممعمومات، و Webف نت مقطعيف "المدونات كمصطمح تتكو 
"log.(117)" أي التسجيؿ أو الدفتر، وبذلؾ يكوف معناىا سجؿ التدويف 

والمدونات اإللكترونية ىي صفحة إنترنت عمييا تدوينات صاحبتيا أو أصحابيا 
ت وفؽ نظاـ، مؤرخة ومرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفؽ آلية ألرشفة التدوينا

القديمة، ولكؿ تدوينة عنواف دائـ يمكف الرجوع إلييا في أي وقتػ وتعطى الحؽ لمقراء 
بكة في التعميؽ مباشرة أو عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمدوف، كما تعرؼ ش

صحؼ ويب شخصية، يتـ تحديثيا باستمرار، وتساعد مايكروسوفت المدونات بأنيا "
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رسائميا التسويقية، وتزيد مف قدرة الناس عمى  الشركات الصغيرة والكبيرة عمى نشر
 . "التشارؾ في األفكار والمعمومات عمى المستوى العالمي

 
وتقع المدونات ضمف إطار الشبكات االجتماعية ألنيا تقـو عمى طرح أفكار يتابعيا 
آخروف، وييتموف بيا ويستمروف في المتابعة، وىذا ىو جوىر الشبكات االجتماعية، وتتيح 

دونة جميع محتوياتيا لبلطبلع والمشاىدة والمشاركة لمستخدمي شبكة اإلنترنت التي الم
تتفاعؿ مع المعمومات والرؤى واآلراء وجميع المواد المنشورة، سواء مف خبلؿ المشاىدة 

 Blogs Readers.(118)والتعميؽ، ويطمؽ عمى ىؤالء قراء المدونات 
 

 (119)بة الصحفية عمى شبكة اإلنترنت.وتعد المدونة مف حيث الشكؿ نمطا مف الكتا
ونة في العالـ خبلؿ مميوف( مد 71–4إلى ارتفاع عددىا لتتراوح بيف )وتشير اإلحصاءات 

( ويمكف القوؿ إف اإلقباؿ عمى المدونات أصبح يستقطب اآلف أكثر 2117–2111الفترة )
ي أصبح . وىو ما زاد مف وعي الجماىير بالمدونات الت(121)مف خمسيف مميوف شخص

عددىا بالمبلييف، وأيضا شجع الصحؼ الكبرى، واإلذاعات الدولية، والمنظمات، عمى 
 (121)إنشاء مدونات عمى مواقعيا وتنظيـ مسابقات دولية الختيار أفضؿ مدونة.

 
 : E-Mail البريد اإللكتروني (5

رساؿ واستقباؿ  البريد اإللكتروني أو ما يسمى "باإليميؿ" ىو أسموب لمكتابة وا 
الرسائؿ عبر نظـ االتصاالت اإللكترونية سواء كانت شبكات االتصاالت الخاصة أـ 

 (122)المؤسسات أو المنازؿ.
 

ويمكف استخداـ برامج خاصة بإرساؿ واستقباؿ الرسائؿ مثؿ برنامج "أوت لوؾ" 
وبمعنى آخر توفر آداة البريد  (123)وبرنامج "أوت لوؾ اكسبرس" وبرنامج "إيو دورا".

روني إمكانية تبادؿ الرسائؿ النصية بشبكة اإلنترنت، وىي آداة مستخدمة عمى اإللكت
 (124)نطاؽ واسع في مجاؿ تبادؿ المعمومات اآلنية والخدمة الفورية.
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ولمتعامؿ مع البريد اإللكتروني يجب تحديد عنواف المرسؿ إليو بكتابة عنواف المستخدـ 
. ومف media@bebalex.orgسؿ إليو مثؿ متبوعة بموقع الحاسوب المر  @متبوعا بإشارة 

ويقصد بيا إدارة  Mailing Listأبرز خدمات الريد اإللكتروني ىي المجموعة البريدية 
وتصميـ الرسائؿ والوثائؽ ذات الموضوع الواحد، عمى مجموعة مف األشخاص، ويمكف 

بلمية، خاصة المسئوؿ عف خدمات االتصاؿ بوسائؿ لمقائـ عمى إدارة السياسيات اإلع
 (125)اإلعبلـ تكويف مجموعات بريدية الكترونية مختمفة.

 
ًانخىاصمً -ًخايساًا ًشبكاث ًحقذيها ًانخي انخذياث

 : الجخًاعي
تتعدد الخدمات التي تقدميا الشبكات االجتماعية عمى شبكة اإلنترنت ومف 

 : (126)أبرزىا ما يمي
وىي ممفات تمكف مف خبلليا الفرد  :  Profilesية أو صفحات الويبالممفات الشخص (1

مف كتابة بياناتو األساسية مثؿ؛ االسـ، السف، تاريخ الميبلد، البمد، االىتمامات، 
 والصور الشخصية، ويعد الممؼ الشخصي بمثابة بوابة الوصوؿ إلى عالـ الشخص.

التصاؿ باألصدقاء الذي وىي خدمة تمكف الفرد مف ا : األصدقاء والعالقات (2
يعرفيـ في المواقع، أو الذيف يشاركونو نفس االىتماـ في المجتمع االفتراضي، 
وتمتد عبلقة الشخص ليس فقط بأصدقائو ولكف تتيح الشبكات االجتماعية فرصة 

 لمتعارؼ مع أصدقاء األصدقاء، بعد موافقة الطرفيف. 

بإرساؿ الرسائؿ سواء إلى تسمح ىذه الخدمة :   Massagesإرسال الرسائل (3
 األصدقاء الذيف في قائمة الشخص، أو غير الموجوديف في القائمة. 

تتيح ىذه الخدمة لممستخدميف انشاء عدد ال نيائي مف األلبومات  : ألبومات الصور (4
تاحة المشاركات ليذه الصور لبلطبلع عمييا وتحويميا أيضا.   ورفع مئات الصور، وا 

تتيح شبكات التواصؿ االجتماعي فرص تكويف مجموعات  : Groupsالمجموعات  (5
االىتماـ، حيث يمكف انشاء مجموعة بيدؼ معيف أو أىداؼ محدد، ويوفر موقع 
الشبكات لمؤسس المجموعة أو المنتسبيف إلييا والميتميف بيا مساحة مف الحرية أشبو 

mailto:media@bebalex.org
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ماعات مف بمنتدى حوار مصغر، كما تتيح فرصة التنسيؽ بيف األعضاء في االجت
" ودعوة األعضاء لتمؾ المجموعات Eventsخبلؿ ما يعرؼ باألحداث أو المناسبات "

 ومعرفة عدد الحاضريف وأعداد غير الحاضريف ليذا الحدث. 

 Facebook ابتدع ىذه الفكرة موقع "فيس بوؾ":  Fan Pagesالصفحات الشخصية  (6
تسمح ىذه الخدمة بإنشاء وتـ استخداميا عمى المستوى التجاري بشكؿ فعاؿ، حيث 

حمبلت إعبلنية تتيح ألصحاب المنتجات الوصوؿ لمفئات الذي يحددونيا، ويقـو 
(127)موقع فيس بوؾ باستقطاع مبمغ مع كؿ نقرة عمى اإلعبلف مف قبؿ المستخدميف.

 

 
مما سبؽ يتضح تعدد الخدمات المتاحة عمى الشبكات االجتماعية والتي جعمت 

 العالـ شبكة واحدة.
 

ًشبكاثً - سادساًا ًاسخخذاو ًعهى ًانًخرحبت اآلثار

 : انخىاصمًالجخًاعي
إف معظـ اآلثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة عمى استخداـ 
مواقع التواصؿ االجتماعي ىي آثار ارتبطت بتكنولوجيا اإلنترنت، وسيميا 

ذه اآلثار، كما أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لـ تكف بحد ذاتيا منشئة لي
ىذه اآلثار ال بمكف توصيفيا بالسمبية أو اإليجابية عمى إطبلقيا ىكذا، ألف 
السمبيات أو اإليجابيات تتوقؼ عمى وضع ودور مصالح مف يقوـ بالتقييـ، 
وبالتالي آثر التكنولوجيا عميو، كما يتوقؼ عمى طريقة استخداـ مواقع التواصؿ 

ار السياسية واالقتصادية واالجتماعية بدرجة تجعؿ االجتماعي، كما أف تداخؿ اآلث
نما الغرض منو ىو تسييؿ الدراسة كما أف  مف الصعب رؤية ىذا التقسيـ واقعيا وا 
ىذه اآلثار تتفاوت مف مكاف آلخر، ومف مجتمع آلخر، ويمكف تصنيؼ ىذه 

 اآلثار إلى اثار إيجابية وسمبية عمى الوجو التالي: 
 :  اآلثار اإليجابية (1

 اآلثار السياسية : -أ 



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                   لعلمى المصرى                مجلة المجمع ا

44 

  ،التعبير وحرية الرأي : توفر مواقع التواصؿ االجتماعي آداة جيدة جدًا لمتواصؿ
ونقؿ المعمومات بيف عدد كبير مف األفراد الي قد ال يعرفوف بعضيـ بالضرورة، مما 
 أدى إلى تكويف شبكات قد تكوف عابرة لمحدود لتبادؿ الرأي، وتعمـ الخبرات فيما

، وتشكؿ مواقع التواصؿ االجتماعي كما شكمت سياسية أو اقتصاديةيختص بقضايا 
يتقابؿ مف خبللو الميتموف بقضايا أو   public spaceالمنتديات مف قبميا فضاًء عاماً 

(128)بموضوعات متشابية لتبادؿ وجيات النظر وطرؽ التحرؾ.
 

 
وقد غيرت مواقع التواصؿ االجتماعي بصورة كبيرة مف مفيوـ اإلعبلـ 

لتقميدي القائـ عمى ثنائية المرسؿ/ المستقبؿ، وسواء كاف المرسؿ حكومة في ا
حالة الببلد التي تسيطر فييا الحكومة سيطرة كاممة عمى اإلعبلـ )اإلعبلـ 
المركزي( أـ كاف المرسؿ قناة خاصة تمتمكيا مؤسسات إعبلمية كبرى ممموكة 

ًا في وضع المتمقي لؤلخبار بدورىا لرجاؿ األعماؿ، فإف المواطف العادي كاف دائم
والمعمومات. وتسببت مواقع لتواصؿ االجتماعي منذ ظيورىا واتساع استخداميا 
في ظيور مفيوـ إعبلمي جديد ىو "مفيوـ صحافة المواطف" حيث إف كؿ مواطف 
يمتمؾ قممًا أو كاميرا أو األداتيف معا ىو "صحفي محتمؿ" يصور ويرسؿ صورًا 

اصؿ االجتماعي يتـ مشاركتيا مف خبلؿ مستخدميف وتقارير عمى مواقع التو 
آخريف مما يؤدي إلى انتشار سريع لمادة إعبلمية معينة، وتصؿ ىذه الصور 

 والتقارير والمقاالت لممبلييف حوؿ العالـ. 
 

وال ننسى الدور الكبير الذي لعبتو مواقع التواصؿ االجتماعي في الثورات الشعبية 
، مع الثورة التونسية وظيور ىذا الدور أوضح مايكوف 2111العربية منذ نياية عاـ 

، والثورة الميبية، وىو ما يطمؽ عميو 2113، 2111في الثورتيف المصريتيف عامي 
 "ثورات الربيع العربي".

وفي ظؿ العولمة التي يعيشيا المجتمع اإلنساني حاليًا، والتي تقوـ عمى 
ت والتقنيات والعمـ مشاعًا، إذ مستويات تطور الشبكات، صارت األفكار والتجديدا
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غدت متاحة لمف يريد أف ينيؿ منيا، وبفضؿ تقنيات االتصاالت الحديثة التي 
كشفت المجتمعات عمى نحو كامؿ بعضيا أماـ بعض، وأخيرًا صار كوكب 
األرض قرية واحدة متعارفة، ومتفاعمة، ومتعاونة، فنحف نعيش عصر عولمة 

 الشبكات.
  

 اآلثار االقتصادية : -ب 

 Online Shopping and : والتجارة اإللكترونية /التسويؽ اإللكتروني

Electronic Trade :  شكمت التجارة اإللكترونية والتسويؽ اإللكتروني نقطة تحوؿ
% مف االقتصاد 31تاريخية كبرى في عدة مجاالت، فقد أسيمت بحوالي 

اء مواقع وقد نبلحظ أف معظـ الشركات والمصالح قامت ببن (129)العالمي.
إلكترونية خاصة بيا عمى شبكة اإلنترنت، لتقوـ بعرض منتجاتيا وتفاصيؿ أخرى 
تيـ المستيمؾ، وترجع أىمية التجارة اإللكترونية إلى أنيا متاحة لمجميع، السيما 
األشخاص العادييف الذيف ىـ عمى ىامش الخريطة التجارية واالقتصادية، وعمى 

الذي يتميز بعمميات بيع وشراء تتـ بيف أي   E-bayسبيؿ المثاؿ الموقع الشيير 
 شخصيف وليس حكرًا عمى الشركات والمصالح فقط. 

 
إف النجاح الذي حققتو التجارة اإللكترونية ما ىو إال محصمة اإليجابيات التي 
تتميز بيا، ومنيا التقميؿ الواضح مف تكاليؼ إبراـ الصفقات، وسيولة الوصوؿ لمبائع 

الجودة العالية، ومف ثـ توفر الكثير مف الوقت والجيد المخصص الجيد والمنتج ذي 
لمبحث عف المنتج المطموب مف غير الحاجو لمتنقؿ بيف المصالح التجارية وعدـ وجود 
عوائؽ وحدود جغرافية والتي يمكف أف تعيؽ عممية البيع، مما يؤدي إلى اتساع دائرة 

 البيع لعدة دوؿ مف جميع الشرائح. 
 :  ماعية والنفسيةاآلثار االجت -ج 
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تتبايف وتتعدد اآلثار االجتماعية والنفسية لمواقع التواصؿ االجتماعي، ومف ناحية 
التعارؼ والتفاعؿ اإلنساني فقد أدى انتشار الشبكات االجتماعية ساىـ في تسيير ونقؿ 
المعمومات والبيانات وتجاوز عقبات الحدود والتغمب عمى الحواجز والحدود الجغرافية، 

كف القـو أف اإلنترنت أتاح الفرص لمعديد مف األفراد لمدخوؿ إلى مبلييف المواقع ويم
المختمفة التي تشمؿ معمومات وبيانات وصورًا وممفات صوت وفيديو، باإلضافة إلى 
الحصوؿ عمى المعمومات المتخصصة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية 

إلى االطبلع عمى البيانات والمعمومات واالقتصادية والسياسية والثقافية، وباإلضافة 
األرشيفية، وكذلؾ إتاحة الفرصة لقراءتيا والرد عمييا، ويمكف القوؿ إف اإلنترنت ساعد 
عمى إيجاد أشكاؿ وفضاءات جديدة لمحوار والنقاش، وىذا الفضاء الجديد يسيؿ بناء 

ادؿ اآلثار مجاؿ عاـ لمحوار والنقاش والتفاوض السياسي. ومف ثـ تييئة الفرص لتب
واألفكار. وقد سبؽ القرآف الكريـ العمماء في مسألة التعارؼ منذ أكثر مف أربعة عشر 

 (.12قرنًا مف الزمف، في قولو تعالى "وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ لتعارفوا" )الحجرات:
 

 :  اآلثار العممية والثقافية -د 

أصبحت الشبكات االجتماعية مصدرا ميما لممعرفة في جميع مجاالت 
التخصص، وىناؾ مواقع خاصة عمى اإلنترنت لييئات تحرير الدوريات والمجبلت 
المتخصصة يحرص العديد منيا خصوصًا األجنبية عمى توفير نسخة إلكترونية )إما 
مجانية أو برسـو يدفعيا المشترؾ أو مف خبلؿ قواعد البيانات( مف أعداد الدوريات 

 نت. والمجبلت لتصبح في متناوؿ المتصفح لئلنتر 
 

أكثر مف ذلؾ، فقد أصبحت ىناؾ دوريات ومجبلت إلكترونية، أي ليس ليا نسخ 
ورقية مطبوعة، منتشرة عمى اإلنترنت في مختمؼ مجاالت التخصص، البحوث التي 
تنشر بيذه المجبلت والدوريات تخضع لمتحكيـ والفحص والمراجعة والتقويـ تماـ كما 

 لمطبوعة ذات السمعة المحترمة. يحدث مع الدوريات والمجبلت المتخصصة ا
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وباإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ المؤتمرات والندوات التي تقاـ في مختمؼ التخصصات، 
وتقـو بنشر األوراؽ البحثية المقدمة فييا عمى شبكة اإلنترنت، أيضًا فإف العديد مف دور 

اإلطبلع  النشر أصبحت تقدـ نسخا إلكترونية مف الكتب والمراجع التي تنشرىا والتي يتـ
 (131)عمييا في العالـ مف خبلؿ قواعد البيانات الموجودة في المكتبات الجامعية.

 
إف ذلؾ الزخـ المعموماتي الذي قدمو لنا اإلنترنت وكذلؾ شبكات التواصؿ 
االجتماعي ساعد الباحثيف في الحصوؿ عمى مادتيـ العممية التي يحتاجونيا بسيولو 

 ويسر لـ يكف مسبوؽ. 
 

 : ر السمبيةاآلثا (2
 النصب والخداع اإللكتروني: -أ 

تجذب فكرة البيع اإللكتروني الكثير مف الناس خاصة أنو مف الممكف الشراء 
داخؿ الببلد أو خارجيا، وقد انتشرت ىذه المواقع بشكؿ كبير وخاصة عمى الفيس 
بوؾ، ويشمؿ البيع عبر ىذه المواقع كؿ شيء. ومع مرور الوقت وزيادة عدد 

تي تبيع إلكترونيًا تكونت فئة مف المستيمكيف تجد في التسوؽ اإللكتروني/ الصفحات ال
حبًل لكؿ المشاكؿ بداية مف األسعار حتى  shopping online"الشوبينج أوف اليف" 

الراحةمف التجوؿ وسط المحبلت، تحولت ىذه الفئة إلى معتزلي "الشوبينج التقميدي" 
بعض الناس بما يشبو السرقة ولكف بطرؽ حتى تحوؿ األمر إلى باب النصب واستغمو 

 مشروعة ال يحاسب عمييا القانوف. 
 

والتسوؽ عبر اإلنترنت لو مزاياه وسمبياتو، فأحيانًا يمكف العثور عمى سمعة منخفضة 
السعر وسمع غير متوفرة محميا، إال أف األمور ال تسير دائما كما تريد، فيناؾ حكايات 

لعمميات احتياؿ خبلؿ إتماـ عمميات شراء مف قبؿ  لضحايا كثيرة، فيناؾ مف تعرضوا
بعض المواقع واألشخاص غير الموثوؽ فييـ، حيث ال يمكننا فحص البضائع قبؿ الشراء، 
ونكتفي برؤية صورتيا فقط ونتفاجأ ونصاب بصدمة عند التسميـ، والبضاعة التي جاءت 
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يث الشكؿ والخامة تخالؼ الصورة التي تخيمناىا عف المنتج، فيي غير مناسبة مف ح
 وأيضًا المقاس، غير أف تكمفة الشحف قد تكمؼ أكثر مف سعر القطعة. 

 
وبالتالي عمينا أف نعرؼ أف التسوؽ عبر اإلنترنت غير آمف، بدال مف الجموس 
وراء شاشات الكمبيوتر والتسوؽ مف خبلليا، مف األفضؿ الذىاب إلى الموالت 

عبر اإلنترنت مف المواقع الموثوؽ بيا، وليا  والمحاؿ التجارية لمتسوؽ ويكفى التسوؽ
سمعتيا وشيرتيا التجارية، ويفضؿ الدفع عند االستبلـ حتى تحفظ بطاقتؾ االئتمانية 

 مف السرقة في حالة تعرض الموقع لبلختراؽ. 
 

وقد يتساءؿ الكثيروف ماىي الضمانات التي تحمي حقوؽ المشترى مف المواقع 
ي تحمينا مف التعرض لمنصب؟ بعد أف تفحشت المواقع اإللكترونية واإلجراءات الت

ببضائع مزيفة وأصبح المشترى يقع فريسة ليـ، وأحيانًا يدفع حياتو ثمنًا ليذا النصب، 
 وأصبح مف الضروري إصدار قوانيف جديدة تراعي حقوؽ البائع والمشتري. 

 
 :  إدمان اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  -ب 

وقضاء وقت طويؿ عمى شاشات مواقع التواصؿ  يؤدي إدماف اإلنترنت
االجتماعي إلى أف يفقد المرء شعوره بالحياة الطبيعية والعبلقات الحقيقية، ورغـ الحجة 
التي يسوقيا البعض بخطر ذلؾ عمى العبلقات األسرية أو عمى العبلقات المباشرة إال 

في جزء منو  أف البعض اآلخر يرى أف قضاء أوقات طويمة عمى تمؾ المواقع ىو
انشاء لروابط أو شبكات جديدة مع أصدقاء جدد وأف ذلؾ جزء مف تغير شكؿ 

عموما والتي كانت تتـ دائما مف خبلؿ وسائؿ التمغراؼ العبلقات في العصر الحديث 
 (131)والتميفوف ثـ شاشات اإلنترنت.

 
وىذا اإلدماف والعزلة أدى إلى حدوث حاالت االنتحار كما وجدنا في لعبة 

وىي لعبة انتحارية تـ إصدارىا  The blue whale challenge"تحدي الحوت األزرؽ" 
 51وتتضمف سمسمة مف المياـ التي يجب إنجازىا عمى مدى  2113في روسيا عاـ 
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يومًا، ومع مرور كؿ يـو تصبح المياـ أكثر خطورة وتيديدًا لمحياة، كما حدثت 
 (132)مف بينيا مصر.ضحايا ىذه المعبة في دوؿ كثيرة مف العالـ و 

 
باإلضافة إلى األمراض النفسية والعصبية والصحية التي تنتج عف متابعة ىذه 
المواقع بدوف تنظيـ، فقد توصؿ بعض العمماء إلى أف إدماف مواقع التواصؿ 

 االجتماعي أكثر خطرا عمى الدماغ مف السجائر، بؿ وأخطر مف إدماف المخدرات. 
 

 االجتماعي )ظاهرة التخفي(:شيزوفرينيا مواقع التواصل  -ج 

وىي مف الحاالت النفسية التي ارتبطت باستخداـ اإلنترنت، وتزايد استخداـ 
مواقع التواصؿ االجتماعي. وترتبط ىذه الحياة بخاصية إخفاء الشخصية التي 

، حيث لوحظ أف بعض األشخاص ممف  Anonymityتتيحيا ىذه المواقع، 
ع التواصؿ االجتماعي بعيده كؿ البعد يستخدموف شخصيات مستعارة عمى مواق

عف شخصياتيـ الحقيقية، لوحظ أنيـ بعد فترة تتغير سموكياتيـ في دنيا الواقع 
لمتوافؽ مع الشخصيات الجديدة التي اختاروىا ألنفسيـ عمى مواقع التواصؿ 
االجتماعي، وبعض ىذه الحاالت يحتاج تدخؿ طبيب نفسي مع استفحاؿ حالة 

 (133)الشخصية ىذه. االنفصاـ وانقساـ

 
 :  تهديد خصوصية األفراد -د 

رغـ سياسات الخصوصية الصارمة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، فإف درجة 
الخصوصية تظؿ في حدىا األدنى، ويمثؿ ىذا تيديدا لؤلفراد خاصة ممف ال ييتموف 

 بتحديد اختيارات ضيقة بالنسبة لخصوصياتيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. 
 
ي دراسة عف الخصوصية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتيا باألمف وف

االجتماعي، وجد أف تيديد الخصوصية وما يرتبط بو مف جرائـ االبتزاز والجرائـ 
نما لؤلمف االجتماعي وحالة الثقة  الجنسية، يشكؿ تيديدا ليس فقط ألمف األفراد، وا 

 (134)المجتمعية.
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 ة الحوار: االنفالت األخالقي وتردي لغ -ه 

وىو أحد الظاىرات السمبية التي ارتبطت باستخداـ اإلنترنت، وتزايد مع استخداـ مواقع 
، التي قاـ 2113يونيو  31، 2111يناير 25التواصؿ االجتماعي، وخاصة بعد ثورتي 

بيما المصرييف، وأصبح ىناؾ حالة مف االنفبلت األخبلقي انعكست عمى لغة الحوار 
بيا بعض األحياف إلى ألفاظ نابية وخادشو لمحياء )وال تممزوا أنفسكـ  المتردية والتي تصؿ

( كما وصمت المغة العربية إلى أدنى مستوياتيا، وىي 11وال تنابذوا باأللقاب( )الحجرات:
لغتنا الجميمة و"لغة القرآف الكريـ" ودخمت مصطمحات وألفاظ لـ تكف مستخدمة في عصر 

د األدب العربي الدكتور طو حسيف والذي وصؼ جماؿ ما قبؿ اإلنترنت، ورحـ اهلل عمي
لغتنا العربية بقولو "لغتنا العربية يسر ال عسر، ونحف نممكيا كما كاف القدماء يممكونيا، 
ولنا أف نضيؼ إلييا ألفاظًا لـ تكف مستعممة في العصر القديـ". والحمد هلل أف رحؿ قبؿ أف 

ارس المغة العربية الشاعر واإلذاعي البارز يرى ىذه المغة المشوىة، ورحـ اهلل راعي وف
"فاروؽ شوشو" الذي جعمنا نتذوؽ المغة العربية ببرنامجو اليومي "لغتنا الجميمة" بإذاعة 
البرنامج العاـ باإلذاعة المصرية، والذي استمر عمى مدى أكثر مف نصؼ قرف مف 

ي كاف يصحح األخطاء الزماف، وكذلؾ كاف ىناؾ برنامج إذاعي بعنواف "قؿ وال تقؿ" والذ
المغوية الشائعة )أيف ذىبت ىذه البرامج؟!(، والبد مف بحث جاد عمى مستوى الدولة عف 
كيفية عبلج ىذا التردي العاـ في أخبلؽ وأذواؽ المصرييف، وىذا االستعداد الفوري 
لبلشتباؾ والعنؼ في أي لحظة. وفارؽ كبير جدا بيف جيؿ قديـ يتمسؾ بالتقاليد واألعراؼ 

إلنسانية والمغوية، وجيؿ يكتب المغة العربية باألرقاـ )الفرانكو آراب( عمى مواقع التواصؿ ا
االجتماعي أي أف ىناؾ حروؼ عربية تكتب بالمغة اإلنجميزية وحروؼ عربية يقابمياأرقاـ 

 معينة لتنطؽ الكممة المرادة بالعربية لكنيا تكتب بيذه الحروؼ اليجينة الدخيمة. 
 

أينا كمنا في اآلونة األخيرة ظاىرة "تحدي الكيكي" وىي رقصة يؤدييا وقد سمعنا ور 
الفرد بعد أف ينزؿ مف سيارتو أثناء سيرىا ببطء، وىو يرقص عمى أنغاـ إحدى األغنيات 
المشغمة عمى كاسيت سيارتو، وفرضت نفسيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، فيي 

 ة التردي األخبلقي ونشر السفو الفكري.وبدوف تردد تستحؽ لقب "تردي الكيكي" فيذا قم
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 :  Cyber War الحرب اإللكترونية -و 

يمكف تعريؼ الحرب اإللكترونية عمى أنيا "ىجـو متعمد بغرض تعطيؿ عمؿ أو 
خداع أو تدمير أنظمة الكمبيوتر وشبكات االتصاالت والمعمومات والبرامج الموجودة 

" ويمكف لمدوؿ والجماعات واألفراد في ىذه األنظمة أو الشبكات التي تمر مف خبلليا
القياـ بتنفيذ ىذه اليجمات، وقد اعتبرت وزارة األمف الداخمي في الواليات المتحدة أف 

 (135)اليجمات اإللكترونية في صدارة تيديدات األمف القومي األمريكي.
 

مف أبرز اليجمات التي شنتيا الواليات المتحدة  stucksnetويعد ىجـو "ستاكنت" 
س ، وىي جزء مف ىجمات أكبر عرفت باسـ 2111رائيؿ ضد إيراف في عاـ وا 

وقد ىدفت ىذه اليجمات إلى  Operation Olympic Games"األلعاب األوليمبية" 
تخريب البرنامج النووي اإليراني حيث تـ إنزاؿ فيروس عؿ برنامج التشغيؿ اإللكتروني 

ز" النووي، وتسبب في إتبلؼ عدد الذي يدير عممية تخصيب اليورانيـو في موقع "ناتان
كبير مف وحدات الطرد المركزي، وقد كاف ىذا اليجـو متطورا، نظرا لقدرتو عمى اتخاذ 

 (136)قرارات مستقمة في البيئة المستيدفة.
 

ولعؿ أخطر ما يميز ىذه الحروب ىو صعوبة الردع، ففي الحروب التقميدية يعد اليجـو 
التفكير في شف الحرب، وىو األمر الذي يصعب القياـ بو المضاد ىو الرادع الحقيقي أماـ 

في حالة الحروب اإللكترونية، ويرجع ذلؾ إلى عدة عوامؿ ترتبط بصعوبة تقييـ األضرار 
الناتجة عف شف ىذه النوعية مف الحروب، وصعوبة التحكـ في مدى اليجـو اإللكتروني 

.المضاد، وأخيرًا صعوبة تحديد القائـ باليجمات اإللكت  (137)رونية واثبات ذلؾ أماـ العاـل
 

ومف جية ثانية تتسـ الحرب اإللكترونية بانخفاض تكمفتيا وسيولة تنفيذىا وتزايد 
ذا تـ استيداؼ البنية التحتية الحيوية بعمميات تخريبية مف خبلؿ الفضاء  تيديداتيا، وا 

الجوية، مثؿ محطات الكيرباء، وأنابيب النفط والخطوط  Cyber Spaceاإللكتروني
والسكؾ الحديدية، والبنوؾ، إذ أف األضرار المترتبة عمى ذلؾ قد تصؿ قيمتيا إلى 

 (138)مئات المميارات مف الدوالرات، فضبًل عف سقوط آالؼ الضحايا.
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اتياـ روسيا لمواليات المتحدة بشف  وتعد أبرز األمثمة عمى اليجمات اإللكترونية،
نييف عسكرييف )ىاكرز( تمكنوا مف التسمؿ ىجـو إلكتروني مف خبلؿ قراصنة إلكترو 

إلى أنظمة الكترونية خاصة بشبكات الطاقة الكيربائية ونظـ االتصاالت السمكية 
والبلسمكية الروسية، إضافة إلى منظومة قيادة مف الكرمميف وجعموىا قابمة لمتعرض 

بلح ليجمات الكترونية مف جانب الواليات المتحدة األمريكية عف طريؽ استخداـ س
 (139)إلكتروني سري.

 
 : Information war الحرب المعموماتية -ز 

، مع  تركز الحروب المعموماتية عمى إعاقة وتدمير النظـ المعموماتية لمخصـو
. وتعد الحرب الدعائية أو  حماية النظـ المعموماتية الخاصة بالطرؼ الذي يشف اليجـو

وماتية، وتتضمف نشر األخبار نشر األخبار الكاذبة، مف أبرز تكتيكات الحرب المعم
والمعمومات والحجج والفضائح بطريقة مخططة، مف أجؿ التأثير عمىمدركات وأفكار 

ضعاؼ آليات القيادة والسيطرة لمؤسسات الدولة (141)شعب أو جماعة إثنية معينة ، وا 
 وقواتيا المسمحة. 

 
ي، فقد سبؽ وال يعد نشر المعمومات الكاذبة تطورا جديدا في المواجيات العسكر 
 Bodyguardوأف استخدمو البريطانيوف في مواجية األلماف في معركة "بودي جارد" 

خبلؿ الحرب العالمية الثانية، فقد قاـ الحمفاء بإرساؿ بث إذاعي ونشر تقارير عسكرية 
قناعيـ بأف القوات المتمركزة في "أنجميا الشرقية" تستعد  مزورة مف أجؿ خداع األلماف وا 

 (141)اليو" وليس "نورمندي" وقد نجوا في تحقيؽ ذلؾ.لمواجية "ك
 

أما البعد الجديد في حروب الجيؿ الخامس فيتمثؿ في زيادة التضميؿ المعموماتي، 
واستخدامو بصورة مكثفة في أوقات السمـ، وعدـ اقتصار حروب المعمومات عمى 

تي السبلـ فترات المواجيات العسكرية بيف الدوؿ، ويرتبط ذلؾ بالتداخؿ بيف حال
 (142)والحرب، بحيث لـ تعد ىناؾ حاجو إلى إعبلف حالة الحرب.

 



 أ.د. سعيد أحمد عبده                                                             جغــرافية شبكات التـواصل االجتماعي 

53 

ألؼ إيميؿ مف سيرفرات المجنة  21ويذىب البعض إلى إدراج تسريب حوالي 
الديموقراطية القومية التابعة لمحزب الديموقراطي في الواليات المتحدة عمى موقع ويكيميكس 

ف جانب الحزب لصالح ىيبلري كمينتوف ، والتي كشفت عف وجود تحيز م2116في عاـ 
في مواجية "بيرنيساندرز" إلى اعتبارىا ضمف صور الحرب المعموماتية التي شنتيا روسيا 

وفي  (143)ضد الواليات المتحدة بيدؼ دعـ "دونالد ترامب" في مواجية "ىيبلري كمينتوف"
 (144)مصداقية المؤسسات األمريكية والعممية الديموقراطية بأسرىا.

 
وال ينبغي تجاىؿ أف مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ فيس بوؾ ، ومحركات البحث 
مثؿ جوجؿ، تمعب دورًا في فمترة األخبار مف خبلؿ االنحياز لنشر محتوى إخباري معيف 
يتبع شركات إخبارية معينة دوف غيرىا، وقد اتيمت المستشارة األلمانية "أنجيبل ميركؿ" ىذه 

األفراد لمحقائؽ، مف خبلؿ نشر معمومات معينة دوف أخرى، ولذلؾ الشركات بتشويو إدراؾ 
 (145)طالبت ىذه الشركات بتوضيح الكيفية التي توظفيا في نشر األخبار.

 
وتقـو الجماعات وكذلؾ األفراد بأدوار سمبية في نشر األكاذيب واألخبار 

راد عمى تمؾ المغموطة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، خاصة مع تنامي اعتماد األف
المواقع كمصدر لمحصوؿ عمى األخبار، فوفقا الستطبلع رأي أجراه مركز أبحاث " 

فإف حوالي ثمثي الشعب األمريكي يعتمدوف  “ Pew Research Centerبيو لؤلبحاث " 
 (146)عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لمتابعة األخبار.

 
مؿ معيا مف جانب قطاعات وىو ما أدى لتصاعد تداوؿ األخبار المفبركة والتعا

 واسعة مف المتابعيف باعتبارىا حقائؽ مسمما بيا. 
 

وال يقتصر ما تـ نشره عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى األكاذيب المتقنة 
التي تيدؼ إلى خداع قطاع كبير مف األفراد، إذ انتشر نوع مف الكذب يطمؽ عميو 

والتي تيدؼ إلى نشر معمومات مغموطة  Post truth politics"سياسات ما بعد الحقيقة" 
بصورة واضحة، ولكنيا تخاطب المشاعر ال الفعؿ، أي أنيا تستغؿ تحيزات األفراد، 

 (147).وتقـو بتغذيتيا
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وتتمثؿ أىـ تطبيقات "ما بعد الحقيقة" في الحممة الداعمة لخروج بريطانيا مف 
عاء بأف عضوية بريطانيا االتحاد األوروبي والتي تستيدؼ ترويجا ألكاذيب مثؿ االد

مميوف جنيو إسترليني أسبوعيا، وأف  351في االتحاد األوروبي تكمؼ األوؿ حوالي 
 (148).2121تركيا ستنضـ إلى االتحاد األوروبي بحموؿ عاـ 

 
ومف جية ثانية فإف األخبار المفبركة سوؼ تجد صدى أوسع إذا ما حظيت 

صحؼ والقنوات التميفزيونية، ومف ذلؾ بتغطية إعبلمية مف جانب وسائؿ اإلعبلـ كال
عمى سبيؿ المثاؿ "نشر وسائؿ اإلعبلـ الروسية خبرًا عف خطؼ واغتصاب فتاة 
ألمانية مف أصوؿ روسية في برليف عمى يد بعض البلجئيف السورييف في مدينة 
كولونيا األلمانية، وذلؾ باالستناد إلى فيديو نشر عمى شبكات اليميف المتطرؼ 

وعمى الرغـ مف أف شرطة برليف قد أكدت أف الفتاة لـ تتعرض لمخطؼ أو األلماني، 
 (149)."االغتصاب وأف الفيديو قديـ ومفبرؾ وعمره سبع سنوات

 
وال يقتصر استخداـ الحرب المعموماتية عمى الدوؿ، إذ تقـو الجماعات اإلرىابية 

االنتحارييف  باستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لنقؿ رسائميا المتطرفة وتحفيز
وتدريبيـ عمى كيفية صناعة القنابؿ والمتفجرات بأبسط المواد المتوفرة حوليـ، فقد نجح 

دولة، فضبل عف  111ألؼ مقاتؿ أجنبي مف حوالي  31تنظيـ "داعش" في تجنيد 
المساعدة في إقامة فروع جديدة لمتنظيـ في مناطؽ مثؿ ليبيا وأفغانستاف ونيجيريا 

الدعاية اإلرىابية التي بثيا التنظيـ عبر شبكة اإلنترنت  وبنجبلديش، مف خبلؿ
 (151)ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 
وخبلصة ما سبؽ أنو عمى الرغـ مف أف ىذه اآلثار عامة، فإف المجتمعات التي 
ينشأ فييا ىذا النوع مف التكنولوجيا تختمؼ طريقة إدارتيا وتعامميا مع ىذه اآلثار 

مجتمعات التي تقـو باستيراد ىذه التكنولوجيا وىي غير معدة بصورة كبيرة عف تمؾ ال
ثقافيا وال اجتماعيا لمتعامؿ معيا ولذلؾ نجد الشكاوى مف ىذه التكنولوجيا في دوؿ 
استيبلؾ التكنولوجيا أكثر بكثير منيا في  الدوؿ التي نشأت أو تـ اختراعيا بيا، وبما 
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ف الدوؿ المصنعة لمتكنولوجيا، فبل أقؿ مف أنو ال توجد أية إشارة إلى أنو قريبا قد تكو 
محاولة فيميا جيدا لمعرفة كيفية إدارتيا، والتفاعؿ معيا، وتوقع آثارىا أو نتائجيا، 
وىذا بالضرورة يتطمب فيـ ثقافة المجتمعات التي أتت منيا التكنولوجيا، وفيـ ما 

نيا ميمة لكي ال تحويو مف قيـ، وفيـ الفمسفة التي تقـو عمييا، وىذه خطوة أولى لك
 نتفاجأ بنتائج ال نتوقعيا، بؿ قد ال يتوقعيا صانعوا التكنولوجيا أنفسيـ. 

 
 : يجالًانذراستًفيًشبكاثًانخىاصمًالجخًاعي - سابعاًا

تيتـ الشبكات االجتماعية بدراسة ثبلثة عناصر رئيسية تشكؿ ميداف الدراسة 
طارىا العاـ، وىي العقد والروابط والتدفقات.  (151)وا 

ىي نقطة موصولة بنقطة أخرى عمى األقؿ، مع أنيا كثيرًا ما  : Nodeالعقدة  -1
تكوف نقطة ربط بيف نقطتيف آخرتيف أو أكثر، والمقصود بالعقد ىي الجيات 

 الفاعمة في الشبكات والتي يطمؽ عمييا الفواعؿ. 

تصؿ الروابط بيف عقدة وأخرى، والتي يطمؽ   Linksالروابط أو خطوط االتصال : -2
 عمييا أيضًا العبلقات والتفاعبلت. 

أي ىو ما يمر بيف العقد  :)القنوات التي يمر فيها التفاعالت( Flowsالتدفقات  -3
 ومف خبلليا عمى طوؿ الروابط. 

 
ومثاؿ ذلؾ : أف تعد مجموعة مف األصدقاء شبكة، يمثؿ فييا كؿ صديؽ عقدة 

آخر عمى األقؿ، لكنيا موصولة عادة بآخريف كثر، ىـ كذلؾ مترابطوف  موصولة بصديؽ
ما  عمى نحو مستقؿ أو عبر طرؼ آخر. واالتصاؿ ما بيف ىؤالء األصدقاء إما بالكبلـ وا 
عبر نشاط آخر، وسواء أكاف مباشرًا أـ بواسطة تقنية ما، ىو الرابط الذي يصؿ بينيـ، وما 

 وتأييد وحب وعوف ىو التدفؽ.  يمر بينيـ مف ثرثرة وصداقة حميمية
 

ويقترف بكؿ عنصر مف ىذه العناصر عدد مف المتغيرات التي تحدد مجتمعة 
ميزة أي شبكة بعينيا. وتكوف العقد )كاألصدقاء، ولمحواسيب والشركات( قوية أو 
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ضعيفة، نشطة أو ساكنة، ثابتة أو متحولة، دائمة أو وقتية، شبكة مصادر أو شبكة 
 واع التدفقات. متمقيف لشتى أن

 
، ؾ المعدنية والعقود( قوية أو ىشةويمكف أف تكوف الروابط )كالمراسمة أو األسبل

خاصة أو عامة، أحادية الجانب أو متبادلة، أحادية االتجاه أو متعددة االتجاىات، 
 ( 4متوازنة أو مختمة التوازف، ذات معنى أو ال معنى ليا. شكؿ )

 

 
 .88التواصؿ االجتماعى العربى، ص حسف الروز، فضاءات المصدر: 

 
 خصائص شدة االرتباط بيف مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي.: ( 4شكل )
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ووفقا ليذه الميزات المتغيرة وغيرىا التي تحمميا العناصر المكونة لمشبكة ، يكوف 
لمشبكة عدد مف الخصائص إذ يمكف ليا أف تكوف مركزية أو ال مركزية )أي متعددة 

( أو موزعة )أي ال مركز ليا( وتراتبية أو أفقية، محددة أو ال حد ليا، متناىية المراكز
)ليا حد ثابت لعدد العقد والروابط( أو متكاثرة )ال حد لعدد العقد والروابط(، سيؿ 
المناؿ أو يتعذر الحصوؿ عمييا، شاممة أو حصرية، مركزة )حيث يتصؿ عدد قميؿ 

موسعة )أي أف كثير مف العقد موصوؿ بروابط مف العقد بروابط كثيفة وقوية( أو 
ضئيمة وىشة( تفاعمية )تسيؿ مسار التدفقات المتبادلة والمتعددة االتجاىات( أو غير 

 )ال تمكف إال مف التدفقات األحادية االتجاه(.  تفاعمية
 

وعندما يدرس الجغرافي شبكات االتصاالت لمكشؼ عف التنظيـ المكاني في 
ر دراستو عمى الخصائص االجتماعية لمشبكة فحسب، إنما منطقة معينة، ال يقص

لمعبلقة بيف العقد والوصبلت  Spatial Structureيحاوؿ التعرؼ عمى "البنية المكانية" 
التي تتألؼ منيا الشبكة، وقد يدرس الوصبلت والتدفؽ بيف العقد المختمفة، أو قد 

أجزاء الشبكة، وفي الحالة  يدرس العقد نفسيا مف حيث وظائفيا ودرجة اتصاليا بباقي
األخيرة ينصب اىتمامو عمى المنافسة المكانية بيف العقد المختمؼ، ومف المبلحظ أف 
إضافة وصبلت جديدة أو حذؼ وصبلت مف الشبكة قد يفيد بعض العقد مف ىذا 

وىذه التغيرات  (.5شكؿ ) التغير مف حيث البنية المكانية، وقد ال يفيد البعض اآلخر
 حالة الوصبلت والعقد. تنعكس عمى

 
بوسائؿ القياس المناسبة وتسجيؿ  Graph Theoryويمكف أف تزودنا نظرية الشبكات 

التغيرات التي تطرأ عمى درجة الوصبلت العقدية، كما تستخدـ في وصؼ الشبكات 
وتحميميا وتفسير أنماطيا، كما تمد الباحث بالوصؼ الموضوعي الدقيؽ، وتوضح لو 

طمب بحوثو توضيحا ليا، بعيدا عف العوامؿ الشخصية، باإلضافة إلى العبلقات التي تت
أنيا تساعدنا في َعقد مقارنات بيف شبكات االتصاالت في األقاليـ المختمفة، أو تفسير 

 (152)نشأة الشبكات وتطورىا في إقميـ معيف خبلؿ فترة زمنية معينة.
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 .بنية شبكات التواصؿ االجتماعي: ( 5شكل )

 
تقنيات التمثيؿ الكارتوجرافي لشبكات االتصاالت مكانيا عمى  وقد تطورت

لمشبكات   Visual Presentation كما أف التمثيؿ المرئي  Spatial Presentationالخرائط 
 (153)االجتماعية ميـ لمغاية لفيـ بيانات الشبكات ونقؿ نتائج التحميؿ.

 
بكات وتسمى )نمذجة الشبكات وتتضممف العديد مف البرامج التحميمية نماذج لعرض الش

ظيارىا( ويجرى استكشاؼ البيانات عف طريؽ عرض العقد والروابط بأشكاؿ تخطيطية  وا 
متعددة، وكذلؾ األلواف واألحجاـ والخصائص المتقدمة األخرى الخاصة بالعقد، وربما تكوف 

المعقدة، التمثيبلت المرئية لمشبكات )عمى شاشات الحواسيب( وسيمة قوية لنقؿ المعمومات 
ولكف ينبغي الحذر مف تفسير العقدة وخصائص المخططات عبر شاشات العرض وحدىا، 

التي يكوف فيميا   Structural characteristicsحيث إنيا قد تقـو بتحريؼ الخصائص البنيوية
 .Quantitative Analysisأفضؿ عف طريؽ التحميبلت الكمية 
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ً - ثايناًا ًشبكاث ًنذراست ًاننظريت انخىاصمًانًذاخم

 : الجخًاعي
التي  Theoretical Approachesىناؾ العديد مف المداخؿ النظرية )الفكرية( 

اىتمت بدراسة الشبكات االجتماعية، والتي كاف ليا تأثير ممموس عمى سياسة التعامؿ 
مع ىذه الشبكات، وفي تحديد ونوعية القضايا التي يتـ االىتماـ بيا عند دراستيا، 

 :(154)الجزء أىـ ىذه المداخؿ وسنناقش في ىذا
 
 Historical Approach المدخل التاريخي (1

يركز ىذا المدخؿ عمى تغير الظاىرات عبر الزماف، عمى افتراض ثبات عامؿ 
 (155)المكاف، أو تقميؿ االختبلفات المكانية إلى حدىا األدنى قدر المستطاع.

 
و ييتـ بتفسير نشأة وبتطبيؽ ذلؾ عمى دراسة الشبكات االجتماعية نجد أن

الشبكات وتطورىا عبر العصور، وذلؾ بغرض التعرؼ عمى البدايات األولى ليذه 
 الظاىرة البشرية، ومرورا بالصورة الراىنة، ووصواًل إلى التنبؤ بالمستقبؿ. 

 
جماؿ حمداف  –المتخفي في ثوب جغرافي  –ويقر المفكر المصري البارز 

يا األربعة، بأىمية البعد التاريخي بقولو صاحب موسوعة "شخصية مصر" بمجمدات
"ولربما كانت الجغرافيا أحيانًا صماء، ولكف ما أكثر ما كاف التاريخ لسانيا، ولقد قيؿ 
بحؽ أف التاريخ ظؿ اإلنساف عمى األرض، بمثؿ ما أف الجغرافيا ظؿ األرض عمى 

 Movingكة الزماف" ويضيؼ قواًل آخر "أف معظـ التاريخ إف لـ يكف جغرافية متحر 

Geography "فإف بعضو عمى األقؿ جغرافيا متنكرة ،In disguise.(156) 
 

ونخمص مما سبؽ إلى أف المدخؿ التاريخي ييدؼ إلى تتبع خط مسار الظاىرة 
مف منظور زماني، فيدرس كيؼ نشأت؟ وكيؼ تطورت؟ وما ىي العوامؿ التي أدت 

اسة تاريخية، ويبيف كيؼ إلى نشأتا وتطورىا؟ فيدرس جميع صورىا الماضية در 
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وصمت إلى صورتيا الحالية، عمى نحو يسمح باستنباط نتائج معينة، تسمح لو برسـ 
 (157)ىذه الصورة المستقبمية.

  Topical Approachالمدخل الموضوعي (2

يعتمد ىذا المدخؿ عمى دراسة الظاىرة محؿ البحث مف خبلؿ تقسيميا إلى عدة 
 (158)عاممي الزماف والمكاف.موضوعات فرعية بغض النظر عف 

 
كدراسة شبكات التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ تقسيميا إلى رؤوس موضوعات 
فرعية مثؿ شبكات التواصؿ االجتماعي: نشأتيا وتطورىا، مفيـو شبكات التواصؿ 
االجتماعي، أنماط شبكات التواصؿ االجتماعي، نماذج مف شبكات التواصؿ 

يا شبكات التواصؿ االجتماعي، مجاؿ الدراسة في االجتماعي، الخدمات التي تقدم
شبكات التواصؿ االجتماعي، اآلثار المترتبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، 
المداخؿ النظرية لدراسة شبكات التواصؿ االجتماعي، وأخيرًا مستقبؿ شبكات التواصؿ 

 االجتماعي. 
 

ذ مف الموضوع ومما ىو جدير بالمبلحظة أف ىذا المدخؿ الفكري الذي يتخ
محورًا رئيسا يشكؿ مدخبل ميما في دراسة الشبكات االجتماعية وىي أحد 
الموضوعات اليامة في جغرافية االتصاالت وذلؾ بتقسيميا إلى موضوعات فرعية 

 ودراستيا.
 
 Regional Approachالمدخل اإلقميمي  (3

خبلؿ  يعتمد ىذا المدخؿ عمى دراسة الظاىرة أو المشكمة موضوع البحث مف
 (159)ارتباطيا بالظروؼ السائدة في منطقة أو إقميـ معيف.

 
وييدؼ ىذا المدخؿ إؿ وصؼ وتفسير الشخصية المميزة لئلقميـ ويتضمف ذلؾ 
دراسة المظاىر الطبيعية والبشرية التي شكمت جغرافية ىذا اإلقميـ، وتأتي دراسة 
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ىو بمثابة الوعاء الذي الشبكات االجتماعية ضمف ىذه المظاىر، وبالتالي فاإلقميـ 
 ينصير فيو كافة الفروع الجغرافية األصولية. 

 
ويجسد العبقري الراحؿ "جماؿ حمداف" ذلؾ في مقدمة في الشخصية اإلقميمية 
في موسوعتو الرائعة" شخصية مصر دراسة في عبقرية المكاف" بقولو " إف تكف 

 Arealلتبايف األرضي الجغرافيا في االتجاه السائد بيف المدارس المعاصرة ىي ا

differentiation أي التعرؼ عمى االختبلفات الرئيسية بيف أجزاء األرض عمى ،
مختمؼ مستوياتيا، فمف الطبيعي أف تكوف قمة الجغرافيا ىي التعرؼ عمى 

ذا كاف اإلقميـ بيذا التعريؼ ىو قمب Regional Personalityشخصيات األقاليـ  ، وا 
تكوف الشخصية اإلقميمية ىي قمب اإلقميـ، ومف ثـ  الجغرافيا، فمف المنطقي أف

 (161)بيقيف أعمى مراحؿ الفكر الجغرافي".
 

وخبلصة ما سبؽ أف ىذا المدخؿ يعتمد عمى فرضية مؤداىا أف توزيع الشبكات 
يختمؼ مف مكاف آلخر نتيجة اختبلؼ الظروؼ الطبيعية والبشرية أو ما يعرؼ 

 .Regional Differentiationبالتبايف اإلقميمي 
 

  Behavioral Approach المدخل السموكي (4

ويعد ىذا المدخؿ انعكاسا لمنظرية السموكية التي شاع استخداميا في مجاؿ 
العمـو االجتماعية خبلؿ الستينيات والسبعينيات مف القرف العشريف، والتي تفسر سموؾ 

عية ومجتمعات األفراد والجماعات في إطار كؿ ما يحيط باإلنساف مف بيئات طبي
 (161)بشرية ونظـ اجتماعية وعبلقات شخصية.

 
ويشيع استخداـ المدخؿ السموكي في دراسة الشبكات االجتماعية، فيو ييتـ 
بسموؾ األفراد تجاه التعامؿ مع وسائط التواصؿ االجتماعي، وما يترتب عميو مف 

والتعارؼ، آثار إيجابية وسمبية، فأصبحت ىذه الوسائؿ تستخدـ كمصادر لممعرفة 
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كما تستخدـ كوسيمة ضغط عمى الرأي العاـ، مما تمثؿ دافعا رئيسا وراء صناع 
 القرار السياسي، كما أصبحت جزءا أساسيا مف حياة الناس اليومية.

  System Analysis Approach مدخل تحميل النظم (5

ظير مدخؿ تحميؿ النظـ في مجاؿ الجغرافيا في النصؼ الثاني مف القرف 
 Generalيف، ويستمد ىذا المدخؿ الفكري أصولو مف نظرية النظـ العامة العشر 

Systems Theory  في عمـ األحياء، وتطبيقاتيا في مجاؿ العمـو االجتماعية عموما
 (162)والسموكية خصوصًا.

 
ككؿ مركب مف عدة عناصر متفاعمة  Systemوطبقًا ليذا المدخؿ فإف النظاـ 

 شكؿ وحدة التحميؿ الرئيسة. ومترابطة ترابطًا منظمًا، ي

 
وبتطبيؽ ذلؾ المدخؿ في دراسة الشبكات االجتماعية فيعتبرىا منظومة متكاممة 
مكونة مف مجموعة مف العناصر المترابطة ال يمكف فيـ عنصر بمعزؿ عف اآلخر، 

، Nodesوتتألؼ الشبكات االجتماعية مف ثبلثة عناصر رئيسية ىي؛ العقد 
. والعقدة ىي نقطة محددة موصولة بنقطة أخرى Flows قات، والتدف Linksوالروابط

عمى األقؿ، مع أنيا كثيرا ما تكوف بي نقطتيف آخرتيف أو أكثر، أما الروابط فتصؿ 
بيف عقدة وأخرى، وبيذا المعنى ال يمكف الحديث عف الشبكة إال إذا كنا أماـ كـ ىائؿ 

متصمة بعدد كبير مف العقد مف العقد )سواء كانت أشخاصا أـ شركات، أـ حواسيب( ال
 (163)األخرى، وأما التدفؽ فيو ما يمر بيف العقد مف خبلليا عمى طوؿ الروابط.

 
ونخمص مما سبؽ أف أىمية اآللية لمنظاـ داخؿ الشبكة تتكوف مف ثبلثة مراحؿ 

، وما يجري بينيما Outputs، والمخرجات Inputsمتداخمة وىي "المدخبلت" 
Throughout  مف تدفقات. 

 
  Economic Approach المدخل االقتصادي (6
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يركز المدخؿ االقتصادي في دراستو لمشبكات االجتماعية عمى العوامؿ المؤثرة 
في اقتصاديات الشبكات مثؿ تحديد الطمب عمى خدمات االتصاالت. وتنقسـ شبكات 
اإلعبلـ إلى نوعيف وفقًا لشكؿ الممكية؛ قطاع عاـ وقطاع خاص، ويمثؿ اقتصاد 

لسوؽ جزءا ميما مف الرؤية االقتصادية ألي دولة، كما يتناوؿ ىذا المدخؿ شبكات ا
االتصاالت مف حيث خصائصيا الفنية واالقتصادية، فيناؾ شبكات منخفضة الطاقة، 
وأخرى مرتفعة الطاقة، وثالثة متوسطة الطاقة، وكذلؾ ىناؾ شبكات محمية وحضرية، 

قميمية، وأخرى عالمية   (164)(.6شكؿ )وا 
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 .أنواع الشبكات اإللكترونية: ( 6شكل )

 
ويتطمب ذلؾ دراسة اقتصاديات الشبكات المختمفة مف حيث تكاليؼ اإلنشاء 

Construction Costs  وتشمؿ المنشآت والمعدات واألجيزة المختمفة، وكذلؾ التكاليؼ
يؼ الصيانة وتشمؿ تكاليؼ التشغيؿ والعمالة واألجور، وىناؾ تكال Running Costsالمتغيرة 

ويستخدـ  Maintenance Costsالدورية لممعدات والشبكات والمنشئات لمحفاظ عمى كفاءتيا 
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، لحساب الجدوى االقتصادية، Cost-Benefits analysisلتقييـ ذلؾ أسموب التكمفة / العائد 
تبة وبالتالي اختيار الشبكات المناسبة ومناطؽ التغطية الجغرافية واآلثار االقتصادية المتر 

عمى استخداميا مثؿ إمكانية خمؽ أسواؽ اقتصادية جديدة لمسمع والخدمات بأنماطيا 
 المختمفة مثؿ التجارة اإللكترونية التي غيرت مف نمط التجارة التقميدية.

 
 Social Approach المدخل االجتماعي (7

يركز ىذا المدخؿ عمى دراسة الشبكات االجتماعية كنشاط اجتماعي سواء كاف 
النشاط يتـ بصورة فردية أـ جماعية، والعبلقات االجتماعية التي تأثرت كثيرا  ىذا

والمواقع اإللكترونية  Social Mediaباالتصاالت وخاصة وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
إلخ( وبالتالي ال ينظر إلى الشبكات االجتماعية عمى  ... )فيس بوؾ، تويتر، يوتيوب،

مات واألفكار فقط، ولكف ينظر إلييا عمى أنيا "حراؾ أنيا وسيمة التعارؼ ونقؿ المعمو 
غير مف وجو المجتمع وعبلقتو بباقي أرجاء العالـ الذي   Social enablerاجتماعي"

أصبح قرية عالمية صغيرة بفضؿ ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وبالتالي 
ة وخصائصيا تعد مف أصبح العالـ كمو شبكة واحدة، وبالتالي فإف األنشطة االجتماعي

األسس التي يجب أف تؤخذ في االعتبار عند تخطيط الطمب عمى شبكات 
االتصاالت. وفي المقابؿ يمكف تطوير ىذه األنشطة االجتماعية عندما تتوافر 

 تسييبلت االتصاالت وبالتالي فالعبلقة وثيقة بينيما.
 

في دراسة  Social Capitalوقد شاع استخداـ مصطمح "رأس الماؿ االجتماعي" 
الشبكات االجتماعية. وقد ولد ىذا المصطمح قبؿ أف تبدأ إرىاصات مجتمع المعمومات 

، ولـ Bourdieu& Colman (165)وكولماف" بعقديف مف الزماف عمى يد الباحثيف "بورديو،
تمر سوى بضع سنوات حتى استفاض استخداـ المصطمح في مضمار العمـو 

 صاالت. االجتماعية ومنيا جغرافية االت
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وقد ارتبط مفيـو "رأس الماؿ االجتماعي" لدى عمماء االجتماعي بحصيمة القيمة 
االجتماعية التي يمكف أف تتحقؽ كنتيجة مبلزمة لمتفاعبلت الحاصمة في بيئة 
الشبكات االجتماعية، حيث تسري أنشطتيا في نسيج المجتمع، وتتغمغؿ بيف جماعاتو 

ا، وبمختمؼ أنماط األنشطة االجتماعية، وبذلؾ المختمفة، واألفراد الممتحقيف بي
اشتركت الموجودات االجتماعية مع الموجودات المالية والموجودات الثقافية في تشكيؿ 
ثبلثية رأس الماؿ التي يستمد منيا المجتمع موارده وسمطتو، )رأس الماؿ االقتصادي، 

 رأس الماؿ الثقافي، رأس الماؿ االجتماعي(. 
 

لفية الجديدة، وبسط فضاء المعمومات حضوره في الكثير مف ومع بدايات األ
األنشطة التي يمارسيا المجتمع المعاصر، مارست شبكة اإلنترنت دورا فاعبل في 
إحداث تغييرات حاسمة في المعاني المفاىيمية لممصطمح بعد أف أعمف عف والدة 

وسة المقاـ الذي مجتمع المعمومات والمعرفة، فاحتمت "الموارد المعرفية غير الممم
ىيمنت عميو الموارد االقتصادية التقميدية، وفرضت شبكات التواصؿ االجتماعي 

 حضورىا بوصفيا البديؿ المتخَيؿ مف الشبكة االجتماعية التقميدية. 
 

وال تزاؿ الدراسات التي تيتـ بيذا المفيـو واالستفادة مف رأس الماؿ االجتماعي 
 حبو خطواتيا األولى في عالمنا العربي. الناجـ عف الشبكات االجتماعية ت

 
 Functional Approachالمدخل الوظيفي  (8

" Hartshorneينسب ىذا المدخؿ إلى الجغرافي األمريكي البارز ىارتشيورف "
، ويعتمد ىذا االتجاه عمى دراسة 1951الذي طرح تفاصيمو في ورقة بحثية عاـ 

ية، أو بعبارة أخرى دراسة المحددات األداء الوظيفي لمنطقة ما بوصفيا وحدة سياس
 (166)الجغرافية لؤلداء الوظيفي.

ويمكف تطبيؽ ىذا المدخؿ في جغرافية االتصاالت، وىو يتعامؿ مع شبكات 
التواصؿ االجتماعي كمعطى ويبحث في كيفية تأثيرىا عمى المجتمع واالقتصاد، وىو 
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ركات األفكار والمعمومات عبر يمثؿ انعكاسا ألفكار الميبرالية، وييتـ ىذا المدخؿ بتح
الشبكات وبالفرص التي تطرحيا ىذه الشبكات في تعزيز العبلقات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية بيف األفراد ومع دوؿ الجوار، وتزايد االىتماـ بو مف خبلؿ 

 (167)الخمسينيات في القرف العشريف.
 
 Mobility Analysis Approachمدخل تحميل الحركة  (9

مف خبلؿ  Christaller 1935ينسب ىذا المدخؿ إلى كؿ مف "كريستالر"
أشار "الباس"  1955استخدامو لمؤشر معدات الياتؼ في دراسة المركزية، وفي عاـ 

Lappas  إلى استخداـ المكالمات الياتفيو كمقياس لمعبلقات اإلنسانية، أما
، Centralityلدرجة المركزية  فقد اىتـ بمؤشر كثافة الياتؼ كمقياس Belligrin"بميجريف

 urbanization .(168)ودرجة التحضر 
 

وزمبلؤه" مدخؿ تحميؿ الحركة في دراسة بعنواف Larsen  وقد استخدـ "الرسيف
(، وقد اعتبره قياس لمتفاعؿ بيف الناس بصوره 2116"جغرافيات الشبكات االجتماعية )

 (169)وأشكالو المختمفة، وتحميؿ تدفؽ المعمومات.
 
بالتالي يعد ىذا المدخؿ مف المداخؿ الميمة في دراسة شبكات االتصاالت و 

والذي يركز عمى دراسة التوزيع الجغرافي لممعدات والبنية األساسية لمشبكات 
إلخ( وبالتالي فإف دراسة التفاوت المكاني وتفسيره . )الياتؼ، الفاكس، السنتراالت ..

بر الشبكات، وىنا يأتي دور الجغرافيا يرتبط بدراسة تحميؿ البيانات والتدفقات ع
لتفسير ىذا التفاوت المكاني باستخداـ بعض المؤشرات واألساليب. مثؿ نموذج 

" وتعديبلتو المختمفة لتفسير التفاعؿ المكاني بقياس تدفؽ Gravity Modelالجاذبية "
المعمومات كما كاف يستخدـ مف قبؿ في تحميؿ التفاعؿ المكاني لحركة السمع 

ونموذج نقؿ  Matrixesفراد في جغرافية النقؿ، وكمؾ أسموب المصفوفات واأل
 Transmission Model of Communications .(171) المعمومات واالتصاالت
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ومع مميزات ىذا المدخؿ إال أف تطبيقو ال يخمو مف بعض الصعوبات ولعؿ أىميا عدـ 
ة المصفوفات التي تستخدـ مؤشر توافر البيانات التفصيمية البلزمة لعمؿ الجداوؿ وخاص

االتصاالت وغيرىا مف أدوات التحميؿ المكاني لمشبكات، وكذلؾ تضارب بيانات الحركة مف 
المصادر المختمفة، وكانت ىناؾ مشكمة تتعمؽ بالتمثيؿ المكاني لحركة المعمومات، أما اآلف 

 (171)ويسر.متطورة لتمثيؿ ىذه الظاىرة في سيولة  فقد ظيرت تقنيات كارتوجرافية
 

 Social Network Analysisمدخل تحميل شبكات التواصل االجتماعي( 10

Approach 

يعد أحد المداخؿ اليامة في دراسة الشبكات االجتماعية، ويعرض تحميؿ 
العبلقات االجتماعية باستخداـ نظرية الشبكات التي تتكوف مف العقد )التي تمثؿ 

ت( والروابط )التي تمثؿ العبلقات بيف األفراد الجيات الفاعمية الفردية داخؿ الشبكا
مثؿ الصداقة والقرابة والوضع التنظيمي وغيرىا( حيث تمثؿ العقد كارتوجرافيا عمى 

 شكؿ نقاط، والروابط عمى شكؿ خطوط. 
 

وقد برز تحميؿ الشبكات االجتماعية كأسموب رئيسي في عمـ االجتماع الحديث، 
روبولوجيا، وعمـ األحياء، ودراسات االتصاالت وقد اكتسب متابعة بارزة في األنث

واالقتصاد، والجغرافيا والتاريخ، وعمـ المعمومات، والدراسات التنظيمية، والعمـو 
السياسية، وعمـ النفس االجتماعي، ودراسات التنمية ، والمغات االجتماعية، وأصبح 

 (.7شكؿ ) متاحا اآلف لكافة الدراسات
 

شبكات االجتماعية ألكثر مف قرف مف الزماف مف أجؿ وقد استخدـ الناس فكرة ال
اإلشارة ضمنا لمجموعات معقدة مف العبلقات بيف أعضاء األنظمة االجتماعية عمى 

 جميع المستويات بدءًا مف المستوى الشخصي إلى المستوى الدولي. 
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 مف عمؿ الباحث.المصدر: 

 .األخرىتحميؿ الشبكات االجتماعية وعبلقتو بالعمـو : ( 7شكل )
 

بدأ "جيو إيو بانيز" استخداـ المصطمح بشكؿ منيجي عمى  1954وفي عاـ 
أنماط الروابط والذي تضمف مفاىيـ مستخدمة في العادة مف قبؿ الجميور، وكذلؾ تمؾ 
المفاىيـ المستخدمة مف قبؿ عمماء االجتماع: المجموعات )مثؿ القبائؿ واألسر( 

رؽ( وعمد بعض العمماء )مف أمثاؿ إس دي والفئات االجتماعية مثؿ )النوع والع
بيركوفيتش، وستيفف بورجاني ورونالد بيرت، وكاثميف كارلي، ومارتف إيفريب، وكاتريف 
توست، ولينتوف فريماف، ونارؾ غوانفير، وديفيد نوؾ، وديفيد كراكيا، وبيرسديف، 

دوغبلس ونيكوالس ولنز، وأناتوليورابوبورت، وستانمي وآرسرماف، وباري ويمماف، و 
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آروايت، وىارسوف وايت، وغيرىـ( إلى توسيع نطاؽ استخداـ التحميؿ المنيجي 
لمشبكات االجتماعي، وحتى في دراسة األدب طبؽ )أنياير، وجيرارد زورومو، 
وفوتردونوي، وبورجيرتوسنيكاؿ( تحميؿ الشبكات، وبالفعؿ وجد تحميؿ الشبكات 

كاديمية، وباإلضافة إلى تطبيقات االجتماعية استخدامات العديد مف المجاالت األ
 (172)عممية مثؿ مكافحة غسيؿ األمواؿ واإلرىاب.

 
وترجع الريادة في استخداـ المدخؿ الشبكي في جغرافية النقؿ إلى الجغرافي 

في تحميؿ البنية  1961في عاـ  William Garrisonاألمريكي البارز "ولياـ جاريسوف" 
Spatial Structureالمكانية لشبكات النقؿ 

. أما في جغرافية االتصاالت فقد تأخر (173)
استخدامو نسبيا في تحميؿ شبكات االتصاالت إلى أواخر القرف العشريف وأوائؿ القرف 
الواحد والعشريف، رغـ أف جغرافية االتصاالت ولدت مف رحـ جغرافية النقؿ، وىدؼ 

االتصاالت تيتـ بنقؿ  اإلثنيف واحد وىو النقؿ ، ويرجع ىذا التأخير إلى اف جغرافية
األشياء غير الممموسة وغير المادية، مثؿ )المكالمات الياتفية، واألفكار 
والمعمومات..إلخ(، ومع تقدـ التمثيؿ الكارتوجرافي أمكف تمثيميا عمى الخرائط )مكانيا( 
وتمثيميا عمى شاشات الحواسيب )التمثيؿ المرئي( وأصبح ىناؾ مجموعة مف المقاييس 

تي تستخدـ في تحميؿ الخصائص المكانية لمشبكات االجتماعية مثؿ درجتي الكمية ال
الكفاءة والترابط، كما تساعدنا عمى فيـ اآلثار المترتبة عمى تطوير المجتمعات 

 :(174)اإللكترونية ومف أىميا ما يمي
يعكس ىذا المقياس عدد األشخاص عمى الشبكة التي  : Betweennesالبينية  -أ 

 .(8شكؿ ) مباشر مف خبلؿ خطوطيـ المباشرة يربطيا بشخص بشكؿ

وىو عبارة عف مجموعة متنوعة مف أقصر الطرؽ لكؿ  : Closenessالتقارب  -ب 
 فرد مف األفراد اآلخريف في الشبكة. 

يحسب مقدار الروابط التي يمتمكيا  :  Centrality Degreeدرجة المركزية -ج 
 الشخص مع أشخاص آخريف عمى الشبكة.
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    Source: Social Network Analysis, p. 44.  

 .Links طبقًا لعدد االتصاالت Nodes اختبلؼ درجة مركزية العقد: ( 8شكل )
 

ىو الفرؽ بيف عدد الروابط لكؿ عقدة مقسومة عمى  : Centeralityالمركزية  -د 
أكبر عدد ممكف مف االختبلفات، وىذ يعني أف ىناؾ دائما عقد في شبكة ليا 

األخرى في الشبكة المركزية، بينما في الشبكة البلمركزية، روابط أكثر مف العقد 
 ىناؾ اختبلؼ بسيط بيف عدد الروابط مف كؿ عقدة.

يشير إلى درجة ارتباط العناصر الفاعمة )الناس( بشكؿ مباشر  : Cohesionالتماسك  -ه 
 Structuralببعضيـ البعض مف خبلؿ روابط التماسؾ، ويشير التماسؾ البنيوي

Cohesion  أقؿ عدد مف األفراد الذيف إذا خرجوا مف المجموعات تفككت. إلى 
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ىو المسافات بيف أي عقدتيف في الشبكة،  :  Path Lengthطول المسار -و 
 ومتوسط طوؿ المسار، ىو متوسط ىذه المسافات بيف كؿ زوج مف العقد.

ىو درجة أي عضو في الشبكة يمكنو الوصوؿ إلى أعضاء  : Reachالوصول  -ز 
 كة. أخريف في الشب

ىو ميؿ العناصر الفاعمة إلقامة روابط أكثر مع  :  Propinquityالتجاور -ح 
 المقربيف منيـ جغرافيًا.

عبارة عف فرد تمؤل روابطو فجوة بنيوية وىكذا تقدـ الرابط  :  Bridgeالجسر -ط 
الوحيد بيف فرديف أو مجموعتيف. ويتضمف أيضا أقصر الطرؽ عندما يتعذر 

 خاطرة عالية لتشويو الرسالة أو فشؿ اإلرساؿ.تطبيؽ الطريؽ األوؿ نتيجة م

وىي عبارة عف نسبة الروابط المباشرة في إحدى الشبكات  :  Densityالكثافة -ي 
 والمتعمقة بإجمالي العدد المحتمؿ. 

ىي غياب الروابط بيف جزئيف في  :  Structural Halesالفجوات البنيوية -ك 
ة ميزة تنافسية لرائد العمؿ، وقد الشبكة، وربما يمنح اكتشاؼ واستغبلؿ فجوة بنيوي

طور ىذا المفيـو عالـ االجتماع رونالد بيرت، ويشار إليو أحيانا عمى أنو فكرة 
 بديمة لرأس الماؿ االجتماعي. 

ىو مقياس الحتماؿ استنباط اثنيف  :  Clustering Coefficientمعامل التجميع    -ل 
 .حاد أكبرمقربيف في عقدة، ويشير معامؿ التجميع األعمى إلى ات

 
 Holistic Geographical Approach المدخل الجغرافي الشامل ( 11

يتسـ ىذا المدخؿ بالنظرة الشاممة أكثر مف النظرة األحادية التي تتسـ بيا المداخؿ 
تماعية عمى "نظرة الطائر السابقة ويركز الجغرافي في دراستو لظاىرة معينة كالشبكات االج

اليدؼ الوصوؿ مف آالؼ التفاصيؿ ودقائؽ الجزئيات وركاـ و   Bird’s Eye Viewالمحمؽ"
المعمومات إلى الكميات العامة، والمعادالت المركبة أو البسيطة الضابطة والقوانيف 
األساسية الحاكمة. ولقد حاوؿ "آينشتيف" عمى سبيؿ المثاؿ أف يختزؿ الكوف كمو في معادلة 

 لراحؿ "جماؿ حمداف".عمى حد قوؿ الفيمسوؼ الجغرافي ا (175)رياضية.



 أ.د. سعيد أحمد عبده                                                             جغــرافية شبكات التـواصل االجتماعي 

73 

وخبلصة القوؿ أف نظرة الطائر المحمؽ التي تغض الطرؼ عف التفاصيؿ بعض 
الشيء في تكثيؼ الرؤية العامة التي تضيع في تفاصيؿ التواريخ اإلقميمية والتواريخ 

 العالمية والتفصيمية الضخمة. 
 

عي واآلثار ولعؿ ما يمزمنا فيمو ىنا فيما يتعمؽ بقضية شبكات التواصؿ االجتما
أكثر مف  Holistic Pictureالمترتبة عمى استخداميا ىو الصورة العامة اإلجمالية 
والقسمات العامة   Outlinesالتفاصيؿ التي نغرؽ فييا فتفوتنا الخطوط العريضة 

Features  
 

تمؾ كانت أىـ المداخؿ النظرية لدراسة الشبكات االجتماعية وعمى الباحث أف 
لتغطية جوانب موضوع دراستو، ويمكف االستعانة بأكثر مف مدخؿ يختار ما يناسبو 

لتحقيؽ النظرة الشاممة ألف المداخؿ ال تتعارض مع بعضيا، بؿ يكمؿ كؿ منيا 
 اآلخر.
  
 : يسخقبمًشبكاثًانخىاصمًالجخًاعي - خاحًتان

تفسير الماضي، وتوجيو   Futures Studiesمف أىـ أىداؼ الدراسات المستقبمية 
. فالماضي لو تأثير عمى الحاضر، وعمى المستقبؿ، والكثير مف األمور الحاضر

عادة قراءة الماضي، كما أف النسبة الكبرى مف دارسي  تتوقؼ عمى كيفية قراءة، وا 
المستقبؿ يعتبروف أف أحد أغراضيـ األساسية ىو تغيير الحاضر، وما يتخذونو فيو 

 (176)تقبؿ.مف قرارات وتصرفات ليا تأثيرىا عمى تشكيؿ المس
 

وسنحاوؿ ىنا استشراؼ األفاؽ المستقبمية لشبكات التواصؿ االجتماعي ونمخصيا 
 في النقاط التالية: 

إذا كاف اإلعبلـ الجماىيري، واإلعبلـ واسع النطاؽ، ىو بيذه الصفة وسـ "إعبلـ  -1
القرف العشريف" فإف اإلعبلـ الشخصي والفردي ىو "إعبلـ القرف الحادي 

ينتج عف ذلؾ مف تغيير انقبلبي لمنموذج االتصالي الموروث، بما والعشريف" وما 
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يسمح لمفرد العادي بإيصاؿ رسالتو إلى مف يريد، وفي الوقت الذي يريد، وبطريقة 
واسعة االنتشار واالتجاىات، وليس مف أعمى إلى أسفؿ وفؽ النموذج االتصالي 

فتراضي، وتحقيقو التقميدي، فضبل عف تبني ىذه المواقع تطبيقات الواقع اال
لميزات الفردية، التخصيص، وتجاوزه لمفيـو الدولة الوطنية، والحدود الدولية 

(177) التقميدية.
 

أوضح منحنى التطور التاريخي لشبكات التواصؿ االجتماعي أف جذورىا األولى  -2
تعود إلى النصؼ الثاني مف القرف العشريف، ووصوال إلى العقديف األوؿ والثاني 

العشريف، وقد اشترؾ في دراستيا عمـو شتى مف أىميا االجتماع وعمـ مف القرف 
النفس واإلعبلـ والسياسة، بينما جاءت دراستيا مف منظور جغرافية االتصاالت 
متأخرة نسبيًا في بدايات األلفية الثالثة، ومف المتوقع أف تشيد شبكات التواصؿ 

مدارس الجغرافية العالمية االجتماعي مزيدا مف الدراسات والبحوث عمى مستوى ال
في ظؿ ثورة االتصاالت والمعمومات التي ساعدت بشكؿ ىائؿ في حدوث ظاىرة 
انتشار شبكات التواصؿ االجتماعي بيف جنبات العالـ المختمفة، والتي طوت 
حاجزي الزماف المكاف، وجعمت مف العالـ "قرية كونية صغيرة" وأصبح "شبكة 

 موحدة". 

جغرافية شبكات التواصؿ االجتماعي في المستقبؿ تطورات مف المتوقع أف تشيد  -3
ىائمة في مفيوميا وزيادة وضوحو، والتوسع في مجاالت دراستيا وترامي أطرافيا 
لتشمؿ مزيدا مف الفروع الثانوية لمشبكات، باإلضافة إلى تطور مناىج دراستيا 

ادية مما وأساليبيا بعد اف كانت عصية عمى الدراسة نظرا ألنيا ظاىرة غير م
جعؿ عمماء جغرافية النقؿ يغضوف البصر عف دراستيا ولكف مع تقدـ طرؽ 
التمثيؿ الكارتوجرافي وأمكف تمثيميا مكانيًا، وكذلؾ تقدـ الوسائؿ المرئية عمى 

 شاشات الكمبيوتر، وأمكف عرضيا ورؤيتيا وتحميميا. 

ستجراـ تويتر، ان اكتسبت شبكات التواصؿ االجتماعي االفتراضي )فيس بوؾ، -4
إلخ( شعبية كبيرة بيف شعوب العالـ. وىذه الشبكات مع كونيا مساحة لمعثور . ..

عمى أصدقاء، والتعارؼ، فيي مكاف أو منتدى لمحوار يشارؾ فيو الناس بآرائيـ، 
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ومف المتوقع أف تصبح أكثر أىمية في المستقبؿ، وألنيا أصبحت بديبل لمعالـ 
 ".Alternative Globalizationة "الحقيقي، فيي بمثابة العولمة البديم

مستقبؿ شبكات التواصؿ االجتماعي أصبح يتجو نحو العالـ االفتراضي بصورة  -5
كبيرة، حاصة إذا عممنا أف شبكة مثؿ فيسبوؾ، والتي تمثؿ أكبر شبكات 
التواصؿ االجتماعي اشترت العديد مف الشركات الناشئة في تكنولوجيا الواقع 

، وكؿ شركات صناعة التكنولوجيا تقـو باألبحاث في Virtual Realityاالفتراضي 
تقنيات العالـ االفتراضي حاليًا، األمر الذي سيعيد رسـ المشيد اإلعبلمي 

(178)خرى.أالتواصمي في الفترة القادمة، ويعيد تغيير النماذج اإلعبلمية مرة 
 

تتصارع تقنيات الشبكات السمكية والبلسمكية، إلثبات وجودىا وتفوقيا،  -6
واستعراض قدراتيا عمى تمبية المتطمبات المتزايدة لعالـ االتصاالت الذي يتوسع 
بشكؿ غير مسبوؽ، وخصوصًا مع بروز تقنيات جديدة إلى حيز الوجود كثورة 

والتي ستتطمب تغييرات ىائمة وثورية  Internet of Things (IOT)إنترنت األشياء 
األجيزة واألشياء، وبطريقة والتواصؿ بيف  Networking في طريؽ "التشبيؾ"

تعجز الشبكات السمكية والبلسمكية الحالية عف الوفاء بمتطمباتيا، نظرا لثبلث 
مشكبلت رئيسية ؛ تتمثؿ األولى في أف الشبكات الحالية تستيمؾ قدر كبير مف 
الطاقة، والثانية تتمثؿ في أنيا تعمؿ في نطاقات مكانية )جغرافية( محدودة، أما 

 ثؿ في أنيا تستيمؾ كميات ىائمة مف الطاقة البلزمة لمتشغيؿ. الثالثة فتتم

ومف ىنا ظيرت إلى حيز الوجود قضية جديدة وىي تقنية "شبكات الطاقة 
المنخفضة واسعة النطاؽ" التي تقدـ نفسيا عمى أنيا الحؿ السحري لممشكبلت 
 التي تواجييا الشبكات الحالية، فضبل عف أنيا واعدة ومدعومة مف كبريات
 الييئات والشركات العاممة في سوؽ االتصاالت البلسمكية ذات معايير مستقرة. 

 Low Power Wide Areaتـ تصميـ شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاؽ " -7

Networks خصيصا لمسماح باالتصاالت التي تتـ عمى مسافات متباعدة، وال "
نات المتصمة( مثؿ أجيزة تتطمب معدالت عالية لنقؿ البيانات بيف األشياء )الكائ

التي ستكوف أحد المكونات الرئيسية التي ال يمكف  Sensors"االستشعار" 
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االستغناء عنيا في الشبكات المستقبمية في عصر "إنترنت األشياء" ومف المتوقع 
مميار بحموؿ عاـ  51أف يصؿ عدد أجيزة إنترنت األشياء إلى أكثر مف 

2121.(179)
 

ذا كاف الذىب األسو  -8 د )النفط( ىو مكمف الثروة والقوة في القرف العشريف، فإف وا 
الذىب األزرؽ أو "البيانات" أصبحت كذلؾ بمثابة "نفط" القرف الحادي والعشريف، 
وجاء القرف الحادي والعشريف ليطمؽ عميو "عصر المعرفة" أو "عصر 

تصاد المعمومات" أو "قرف البيانات" والتي أصبح ليا تأثيرىا المتزايد في االق
العالمي، وفي نموه أو تعطيمو، وكذلؾ ليا دور في نشوب الصراعات الخفية 
والظاىرة ذات الطبيعة التجارية واألخرى المتعمقة بالصراع عمى الييمنة 

(181)والنفوذ.
 

بقى كممة أخيرة في ختاـ ىذا الموضوع الحيوي، أنو "ال مفر مف عصر  -9
د منو أقصى استفادة دوف أف نفقد االتصاالت والمعمومات" ولذا عمينا أف نستفي

ثقافتنا ولغتنا وىويتنا العربية، فحتى اآلف نحف مجرد مستيمكيف لمتكنولوجيا 
العالمية، ويجب أف نكوف مشاركيف في انتاجيا، ألف الذي يممؾ التكنولوجيا 
المتطورة لوسائؿ االتصاالت والمعمومات تكف لو مكانة مرموقة بيف الدوؿ 

ؾ المعمومة يمتمؾ زماـ المبادرة والقوة، فقد أصبحت البيانات المتقدمة ومف يمتم
والمعمومات سمع تباع وتشترى، فيي بمثابة "نفط المستقبؿ" ويجب آال يفوتنا ىذا 
العصر، كما فاتتنا عصور كثيرة مف قبؿ مثؿ عصر البخار وعصر الكيرباء، 

 وعصر الطاقة النووية وغيرىا. 
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ًثًبانبحثثبجًبأهىًانًصطهحاثًانخيًورد

 
   Intangible Economyاالقتصاد غير المادي  -1

ويشمؿ األصوؿ غير المادية مثؿ األفكار واالبتكارات والتصميمات وقواعد 
 البيانات والبرمجيات والتطبيقات اإللكترونية.

   Social Structureبنية اجتماعية  -2

االجتماعية  يشير المصطمح إلى أنماط التفاعؿ بيف األفراد والجماعات، فالحياة
ال تمضى بطريقة عشوائية، بؿ الواقع أف نشاطنا محدد في معظمة بنائيا، فيو 

 منظـ بطريقة مضبوطة ومتكررة. 

  Networks Analysis Social تحميل الشبكات االجتماعية -3

اصطبلح يطمؽ عمى اآلليات الرياضية التي تستخدـ لتحميؿ نسيج شبكات 
  Measuresدـ في ذلؾ بعض المقاييس المعمومات وانماط بيئاتيا. ويستخ

 Online Shopping and Electronicالتجارة اإللكترونية التسويق اإللكتروني / -4

trade  

قامت معظـ الشركات والمصالح ببناء مواقع إلكترونية خاصة عمى شبكة 
اإلنترنت لتقـو بعرض منتجاتيا وىي متاحة لمجميع ومف ثـ توفير الوقت والجيد 

حث عف المنتج المطموب مف غير الحاجو لمتنقؿ ما بيف المحاؿ المخصص لمب
 التجارية، وكذلؾ تذيب العوائؽ والحدود الجغرافية.

  Social Interactionالتفاعل االجتماعي  -5

ىو شكؿ مف أشكاؿ المواجية االجتماعية بيف األفراد، وتتشكؿ معظـ حياتنا مف 
تفاعؿ االجتماعي إلى كؿ تفاعبلت اجتماعية مف نوع آخر. ويشير مصطمح ال

 مف المواقؼ الرسمية وغير الرسمية التي يقابؿ فييا الناس بعضيـ بعضا. 

   Visual Presentationالتمثيل المرئي لمشبكات  -6

ىو التمثيؿ المرئي لمشبكات االجتماعية عمى شاشات الحاسوب مع تقدـ التقنيات 
 اإللكترونية.
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   Spatial Presentationالتمثيل المكاني لمشبكات االجتماعية  -7

ىو التمثيؿ المكاني لمشبكات االجتماعية كارتوجرافيا مع تقدـ تقنية نظـ 
 .المعمومات الجغرافية

   Virtual Communitiesجماعات افتراضية  -8

تتألؼ مف مجاميع ترـو الدخوؿ في نقاشات وأنماط مف التواصؿ والتفاعؿ الذي 
فيما بينيـ، والتي يمكف أف تتسع  يفضى معاني جديدة عمى العبلقات الرابطة

دائراتيا بمرور الزمف لتشكؿ بيئة حاضنة لنشر المعمومات، وتقاسـ مفردات 
 المعرفة المختمفة.

  Time-Space Convergence/ تالفي الزمان والمكان تقارب -9

يشير إلى التحرؾ عبر الزماف والمكاف في وقت واحد، ومع التبلـز التمقائي بيف 
ؿ النشاط اإلنساني، عمى الصعيديف الدولي والعالمي، ويجري أحدىما في مجا

 اختزاؿ المسافات زمنيا مع ازدياد سرعة وسائؿ النقؿ واالتصاالت.

  Information Technologyتكنولوجيا المعمومات  -10

ىي استخداـ منتجات العمـ الحديث، واألبحاث اليندسية، والكيرومغناطيسية، 
 في نقؿ المعمومات وتبادليا

   Web Communitiesماعات الويب ج -11

يطمؽ عمي مجموعة مف المستخدميف الذيف يتمتعوف بصبلت قوية تنبع عف 
روابط إثنية، أو وطنية، أو دينية، أو اىتمامات واتجاىات مشتركة، حيث 

 تمارس أنشطتيـ التواصمية، غير مواقع الويب وتطبيقاتيا المختمفة. 

  Information War / Cyber Wareتية / الحرب المعموما الحرب اإللكترونية -12

ىي ىجـو متعمد بغرض تعطيؿ عمؿ أو خداع أو تدمير أنظمة لمكمبيوتر 
وشبكات االتصاالت والبرامج الموجودة في ىذه األنظمة أو الشبكات التي تمر 

 مف خبلليا. 
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  Social Network Servicesخدمات الشبكات االجتماعية  -13

رمجيا شركات كبرى لجمع المستخدميف واألصدقاء ىي عبارة عف خدمات تؤسسيا وتب
ولمشاركة النشاط واالىتمامات، ولمبحث في تكويف صداقات، والبحث في اىتمامات 

 ونشاط لدى اشخاص آخريف، وىي تختمؼ عف وسائؿ التواصؿ االجتماعي. 

  Social Capitalرأس المال االجتماعي  -14

تي يمكف أف تحقؽ كنتيجة يشير المصطمح إلى حصيمة القيمة االجتماعية ال
مبلزمة لمتفاعبلت الحاصمة في بيئة الشبكات االجتماعية حيث تسري أنشطتيا 

 في نسيج المجتمع. 

   Post Truth Politicsسياسة ما بعد الحقيقة  -15

ولكنيا تخاطب  Fake Newsتيدؼ إلى نشر معمومات مغموطة بصورة واضحة 
 ألفراد وتقـو بتغذيتيا. المشاعر ال الفعؿ، أي أنيا تستغؿ تحيزات ا

 Social Networkشبكات التواصل االجتماعي  -16

ىي عبارة عف مواقع ويب تقدـ مجموعة مف لخدمات لممستخدميف، مثؿ 
المحادثة الفورية، والرسائؿ الخاصة، والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدويف، 

شبكات وتبادؿ الممفات، ونشرىا، وغير ذلؾ مف الخدمات، وتنقسـ تمؾ ال
ومف  Micro blogsاالجتماعية بحسب الغرض إلى شبكات التدوينات الصغيرة، 

 أشيرىا فيس بوؾ وتويتر، وماي سبيس .. وغيرىا. 

   Lower Power Wide Area Networksات الطاقة المنخفضة واسعة النطاقشبك -17

ىي شبكات تسمح باالتصاالت التي تتـ عمى مسافات متباعدة وال تتطمب 
الية لنقؿ البيانات بيف األشياء لمتغمب عمى المشكبلت التي تواجييا معدالت ع

 الشبكات الحالية في نقؿ البيانات. 
  Opportunistic web networksشبكات الويب النفعي  -18

ىي منصة لتطبيقات شبكات تواصمية متنوعة، ويجتمع أعضاء ىذه الشبكة 
صالح التجارة واألعماؿ، بناء عمي توافر حيبلت احترافية، أو أخرى تنشأ عف م

التي   Linked inوينتمي إلى ىذه الفئة مف الشبكات منصة الشبكة االحترافية 
 تجع المتخصصيف مف مياديف التقنية األعماؿ والبحث العممي. 
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  Passion Centric Networksشبكات تعني بالعواطف واألحاسيس  -19

ركة ويطمؽ عمى تجذب ىذه الشبكات أفرادا تجمعيـ اىتمامات وىويات مشت
الكيانات االجتماعية التي تتولد عف الحضور التواصمي في ىذه الشبكات مصطمح 
"جماعات االىتماـ المشتركة"، وقد برر إطبلؽ ىذا المصطمح عمى أفراد ىذه 

 الجماعات بسبب ارتباط تعريؼ االنتماء بيوية االىتماـ الجامع ألفرادىا. 
  Metropolitan Area Networksشبكات حضرية متروبوليتانية  -20

 عبارة عف شبكات تغطي منطقة حضرية كبيرة.

  International Networksشبكات عالمية  -21

 ىي شبكات عالمية عابرة لمقارات.

   Local Area Networksشبكات محمية  -22

 ىي عبارة عف شبكات تغطي مناطؽ محمية صغيرة.
   Anonymityظاهرة التخفي -23

اص ممف يستخدموف شخصيات مستعارة يشير المصطمح إلى أف بعض األشخ
عمى مواقع التواصؿ االجتماعي بعيدة كؿ البعد عف شخصياتيـ الحقيقية 

 )شيزوفرينيا( 
   Virtual Worldالعالم االفتراضي -24

تقنيات أو منصات إلكترونية شكمت واقعا افتراضيا كبيئة اصطناعية، والتي 
عض بصورة أقرب ما يمكف مف خبلليا لممستخدميف التفاعؿ بضـ بعضيـ الب

 تكوف إلى تمؾ البيئة في الواقع. 
  Globalizationالعولمة -25

يشير المصطمح إلى تعاظـ االعتماد المتبادؿ بيف شعوب العالـ وبمدانو وأقاليمو 
 جراء توسع نطاؽ العبلقات االجتماعية واالقتصادية عبر بقاع المعمورة. 

  Alternative Globalizationالعولمة البديمة  -26

ظرا لمتوسع في استخداـ الشبكات االجتماعية يرى البعض بأنيا "العولمة ن
 البديمة" عوضا عف العالـ الحقيقي في المستقبؿ. 
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  Cyber Space الفضاء اإللكتروني -27

يضـ عدد كبيرا مف المجتمعات االفتراضية، بداية مف غرؼ الدردشة، 
عي مثؿ فيس بوؾ والمجموعات البريدية، وانتياًء بمواقع التواصؿ االجتما

 وتويتر وغيرىا. 
  Information Spaceالفضاء المعموماتي  -28

ىو العالـ الفضائي غير المرئي، وغير المرتبط بمكاف وزماف، والذي تتداوؿ 
 داخمو المعمومات اإللكترونية.

  Virtual Communityالمجتمع االفتراضي  -29

حاء العالـ، يعرؼ بأنو تجمعات اجتماعية تشكمت مف أماكف متفرقة في أن
يتقاربوف ويتواصموف فيما بينيـ عبر شاشات الكمبيوتر، والبريد اإللكتروني، 

 ويتبادلوف المعارؼ فيما بينيـ ويكونوف صداقات. 
  Network Societyالمجتمع الشبكي  -30

ىو المجتمع المكوف مف الشبكات اإلعبلمية واالجتماعية التي تشكؿ ىيئتو 
المستويات كافة )الشخصية والمنظمة  األساسية وبيئتو الرئيسية عمى

 والمجتمعية(. 
  Global Villageقرية كونية  -31

يشير المصطمح إلى أف العالـ أصبح أقرب ما يكوف إلى الجماعة البشرية 
 الصغيرة بعد انتشار االتصاالت اإللكترونية. 

   Knowledge Society مجتمع المعرفة -32

جتمع المعمومات وتكامؿ بنيتو اصطبلح أطمؽ عمى المرحمة التي تمي نضوج م
االجتماعية. وتشكؿ عناصر المعمومات وأدواتيا، وعممياتيا األدوات التي تدير 
العمميات السائدة، في ىذا النمط مف المجتمعات الرقمية، وتصبح عممية انتاج 
الموارد والسمع المعرفية والقيمة االقتصادية المتحققة فييا المورد األساسي لبيئتو 

 ادية.االقتص
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   Information Societyمجتمع المعمومات -33

عالـ تقنية المعمومات، العالـ الذي يتجو نحو التكتبلت المعموماتية، ونحو 
شبكات االتصاالت البعيدة المدى، وىي الصفة التي أطمقت عؿ العصر الذي 

، والمجتمع ما بعد  Information Era نعيش فيو، وىو عصر المعمومات
  Post- Industrial الصناعي

  Graph Theoryنظرية الشبكات  -34

التي تمثؿ  Nodesتستخدـ في تحميؿ الشبكات االجتماعية وتتكوف مف العقد 
التي تمثؿ العبلقات بيف   Linksالجيات الفاعمة داخؿ الشبكات، والروابط 

 األفراد.
  Geotagging الوسم الجغرافي -35

ؿ وسائؿ التواصؿ يشير المصطمح إلى تصنيؼ المواقع واألماكف مف خبل
 االجتماعي ذات الوسـ الجغرافي.

  Web 2.0 2ويب  -36

مصطمح يستخدـ لوصؼ جيؿ جديد مف خدمات الويب وتطبيقاتو مع التأكيد 
 عمى التعاوف اإلنساني.

 ( Wiki ويكي )باالنجميزية  Wikiويكي  -37

ىو نوع مف المواقع اإللكترونية يسمح لمزوار بإضافة المحتويات وتعديميا دوف 
ة قيود في الغالب، وقد تشير كممة ويكي أيضا إلى برامج الويكي المستخدمة أي

في تشغيؿ ىذا النوع مف المواقع. وتعني كممة "ويكي" بمغة ىاواي )بالغ 
السرعة( وقد استخدمت ىذه الكممة ليذا النوع مف أنظمة إدارة المحتوى لمداللة 

 عمى السرعة والسيولة في تعديؿ محتويات المواقع. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, social media have become a major part of communication 

means among individuals around the world, in different cultures, and at all 

social, economic, and political levels. This is evidenced by the increasing 

number of users of social networks at the local, regional and global levels. 

 

This research aims to clarify the geographical features (contours) of the 

social networks, and contains the following points: 

•  Social networks: Origin and evaluation 

•  The concept of social networks. 

•  Social networking patterns. 

•  Models of social networks. 

•  Social networks services . 

•  The implications of the use of social networks. 

•  Study scope of social networks. 

•  Theoretical approaches of the social networks study. 

•  Conclusion: The future of social networks. 

 


