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امللخص
مع تضاعف عدد مستخدمي اإلنًتنت يف العامل ،ظهرت تفاعالت رقمية داخل ىذه الشبكة .ومن
مث تصبح العالقة مفًتضة إىل أن تتحول العالقة إىل واقعية ،كما أن ىذه العالقة االفًتاضية قد ال تكون
بُت شخصُت بل بُت إنسان وبرانمج .وقد يتحول التواصل بُت األفراد عرب النص أو الصورة (تواصل
إلكًتوين) إىل توصل شعوري عرب احلركة أو الفعل الثالثي األبعاد عرب الشخص االفًتاضي
 AVATARالذي ديثل الفرد يف صورتو االفًتاضية يف عالقة قائمة مع الالمادة والالمكان
والالزمان ،ادلعتمد على التفاعلية ادلطلقة اليت تًتك للذات أن تتماثل يف الصورة اليت تريدىا (تواصل
افًتاضي).
فمثل ىكذا ظواىر ال ديكن للنظرية السوسيولوجية يف شكلها ادلعهود ربليلها وفهمها ،بل ال بد من
أن تشًتك مع علوم اجتماعية أخرى ،كنظرايت االتصال ونظرايت ادلعلومات ونظرايت احلاسوب .لذلك
سوف ضلاول يف ىذه ادلداخلة لإلجابة على التساؤل التايل :ىل يعترب فهم العامل االفًتاضي ضروراي لفهم
اجملتمعات احلديثة؟ وىل ابتت ظواىر اجملتمع االفًتاضي واقعا فرض على علم االجتماع أسلوابً خاصاً
لدراستها؟
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وابلتايل فاذلدف من ىذا البحث ىو التوصل إىل توضيح آليات للبدء يف التفكَت يف الصيغ اليت جيب
استخدام النظرايت السوسيولوجية يف مثل ىذه الظواىر اليت سبثل مرحلة الفتة من مراحل الوعي
.اإلنساين
:ً واثنيا، ربديد ادلفاىيم وادلصطلحات وادلعاين يف الدراسة:ً أوال،وتكون ىيكلة البحث مبدئياً مبنية على
 االستفادة من ادلرجعية العلمية أو:ً أما اثلثا.ربديد اجملتمع االفًتاضي ومالزلو وتقدمي رؤية معرفية حولو
.ادلدخل النظري يف صياغة النظرايت اليت تطرحها ىذه ادلرجعيات يف ىذا العلم

 النظرية،  العالقات االجتماعية،اجملتمع االفًتاضي،  علم االجتماع الرقمي:الكلمات املفتاحية
.السوسيولوجية

Abstract
As the number of Internet users in the world has doubled, digital interactions have
emerged within this network. The relationship is then assumed until the relationship
becomes realistic, and this virtual relationship may not be between two people but
between a human being and a program. Interpersonal communication via text or
image (electronic communication) may turn into emotional communication through
motion or three-dimensional action through the virtual person AVATAR, who
represents the individual in his or her virtual image in a relationship with matter, place
and time, based on absolute interactivity that leaves the self to be the same in The
image you want (default communication).
Such phenomena cannot be analyzed and understood in the usual form of
sociological theory, but must be shared with other social sciences, such as
communication theories, information theories, and computer theories. So, in this
intervention, we will try to answer the following question : Is understanding the
virtual world necessary to understand modern sociétales ? Have the phenomena of
virtual society become a reality that has forced sociology to study them ?
The aim of this research is to elucidate mechanisms to start thinking about the
formulas that sociological theories should be used in such phenomena that represent a
remarkable stage of human consciousness.
The structure of the research is initially based on, firstly, the definition of concepts,
terminology and meanings in the study, and secondly, the identification of the virtual
society and its features and providing a knowledge vision about it. Thirdly, to benefit
from the scientific reference or theoretical approach in formulating the theories
presented by these references in this science.
Keywords : Digital Sociology - Virtual Society - Social Relations - Sociological
Theory.
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املدخل:
كان ينظر للمجتمع على أنو رلموعة من األفراد يشغلون حيزاً جغرافياً معيناً ،يف شكل قرية أو قبيلة

أو مدينة أو أمة أبكملها .إال أنو مع تطور وسائل االتصال عرب التاريخ أصبح تعبَت اجملتمع يطلق
ابإلضافة دلا سبق على رلموعات من األفراد تتشارك يف االىتمام أو يف منط احلياة ،دون اشًتاط
تواجدىم يف ادلكان نفسو .ومؤخراً ظهر ما يسمى ابجملتمع االفًتاضي.
ويعتمد اجملتمع االفًتاضي على (احلواسيب ،واالتصاالت والشبكات والوسائط ادلتعددة) فهذا اجملتمع
االفًتاضي  virtual communityجاء كتطور طبيعي للثورة الرقمية ،ليؤسس منطاً جديداً من التعامل
والتفاعل والتواصل من ضمن سياق "سيرباين" معومل .كما أنو ديثل مرحلة القطيعة مع النماذج االتصالية
التقليدية يف إدراك الواقع وإدارتو ،ويؤسس لرؤية جديدة قائمة على قيمة التفاعلية والتواصلية والشفافية.
ىذا ،ويعد ىاورد رينغولد  Howard Rhingoldمن األوائل الذين استخدموا ىذا ادلصطلح يف كتابو
"اجملتمعات االفًتاضية" الذي يؤكد فيو أهنا "ذبمعات اجتماعية ،تنشأ من الشبكة ،حُت يستمر أانس
بعدد كاف ،يف مناقشتهم علنياً ،لوقت كاف من الزمن ،دبشاعر إنسانية كافية لتشكيل شبكات من
العالقات الشخصية والفضاء السيرباين" .دبعٌت آخر ،اجملتمع االفًتاضي ىو رلموعة من األفراد ،الذين
يتشاركون عرب شبكة اإلنًتنت ،لفًتة زمنية لتحقيق غاية أو ىدف أو ىواية ،من خالل عالقة اجتماعية
– افًتاضية ربددىا منظومة تكنو – اجتماعية .يعٍت ذلك أن ما دييز اجملتمع االفًتاضي ،ىو أنو نتاج
عقول إنس انية وتفاعالت آلية ،ألن ابستطاعة ادلستخدمُت أن يصمموا اجملتمع الذي يريدونو وفق اذلدف
الذي يرمسونو .وىناك تنوع كبَت يف ىذه اجملتمعات لدرجة أننا ال نصادف أي رلال اجتماعي أو سياسي
أو ثقايف أو ديٍت أو اقتصادي أو تعليمي أو ترفيهي ...إال وصلده بُت اجملتمعات االفًتاضية.
أوالً :علم االجتماع الرقمي.
لقد قلب ىذا احلقل ادلعريف منظور علم االجتماع للواقع اإلنساين من واقع حقيقي إىل واقع افًتاضي
حياكي البيئة االجتماعية الطبيعية يف العقل والتصور واخليال واللغة والرمز إخل ...وربولت الظاىرة
االجتماعية احلقيقية إىل ظاىرة رقمية ديارس الفرد فيها نشاطو مع أفراد حقيقيُت عرب وسائط متعددة دون
سلوك حركي واضح.
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وىو من العلوم البينية اليت تستفيد من علوم متعددة .فادلداخل النظرية ذلذا العلم ،ال تنحصر يف
نظرايت علم االجتماع ،بل تنتمي إىل العديد من العلوم اإلنسانية األخرى .فلم يتم التعامل مع علم
االجتماع الرقمي كعلم مستقل لو إطاره النظري التحليلي اخلاص ،على الرغم من انو يعمل على تفسَت
مرحلة الفتة من مراحل الوعي اإلنساين .وابلتايل أصبح من الضروري تكوين ىذا اإلطار النظري
خصوصاً بعد سقوط النماذج الكربى وادلستوايت الكربى من التنظَت السوسيولوجي واالذباه ضلو
النظرايت الصغرى يف عمليات التفسَت ،مع األخذ بعُت االعتبار أن التنظَت يف علم االجتماع الرقمي
حيتاج إىل مرونة تفسَتية ،كونو ارتبط بفكر ما بعد احلداثة.
من ىنا أتيت نظرايت أخرى تالمس ،خبصوصية أكرب ،اجملتمع االفًتاضي أمثال نظرية األنساق
االجتماعية لنكالس لومهان

Luhman

 ،Niklasأو نظرية الفاعل – الشبكة لربينو التور

Bruno

 Latourاليت تدرس العالقات االجتماعية الناشئة عن االحتكاك بُت الثقافة والطبيعة ،أو نظرية مالحظة
ادلالحظة ذلاينز فون فورسًت  Heinz Von Forsterاليت ترتكز على الظواىر اجلماعية وذبيب عن أسئلة
وجيهة زبص نظامها اخلارجي والداخلي .فالدراسة السوسيولوجية للمجتمع االفًتاضي تتطلب تغيَت علم
االجتماع يف البحث ادلوضوعي والعمل ادلنهجي.
 – 1ظهور علم االجتماع الرقمي.
ظهر علم االجتماع الرقمي يف غضون عام  9002عندما نشر العامل جواناثن
Win

مقالو حول علم االجتماع الرقمي

وين Jonathan R.

Digital sociology: Emergent Technologies in the

 field and the classroom.وحاول فيو تقدمي خربتو البحثية اخلاصة ابلعالقة احلتمية بُت التكنولوجيا
وعلم االجتماع ،مقًتحاً أن التفكَت بطريقة أتملية حول استخدام التكنولوجيا قد يعزز من قدرات علماء
االجتماع عندما يقومون أبحباثهم أو عندما يقومون بتدريس ذلك العلم.

كما تعود زايدة االىتمام بذلك التخصص إىل ادلملكة ادلتحدة ،ورابطة علم االجتماع الربيطانية ،واليت
أقامت مؤسبراً لعلم االجتماع الرقمي ،أوضحت فيو ادلبادئ ادلوجهة إلجراء البحوث الرقمية ،ومت صياغتها

يف صورة مسودة ،ومت التوصية فيو دبزيد من التعاون بُت زبصصات متنوعة ،خاصة يف ظل ندرة سبثيل

الباحثُت لعلم االجتماع الرقمي يف ورش العمل وادلؤسبرات وادلنشورات.
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 – 2املقصود بعلم االجتماع الرقمي.
علم االجتماع الرقمي ىو من فروع علم االجتماع اجلديد ،حيث يعد ربدايً يف التعامل مع األساليب

الرقمية ،وادلمارسات ادلعلوماتية واالستخدام اجملتمعي للبياانت .فهو علم يهتم بتوضيح وربليل كيفية جعل
البياانت الرقمية مولدة ومنتجة دلعرفة جوىر ادلشكالت االجتماعية ادلعاصرة ،اعتماداً على العديد من

ادلناىج الرقمية والبحوث الفلسفية والسوسيولوجية ،ويتيح فرصة للتحليل النقدي للبحوث االجتماعية
على نطاق واسع ،كما أنو دليل مثايل على تطور ادلناقشات اليت تتم حول السلوك االجتماعي بصورة

رقمية ،ومقدمة جديدة دلناقشة متعددة التخصصات.
فاحلياة االفًتاضية اليت تصم اإلنسان ادلعاصر ،حولتو من كائن واقعي إىل كائن آخر رقمي اىتم بو
علم االجتماع الرقمي ،فحىت وعي ىذا اإلنسان ربول إىل وعي رقمي.
لذلك ديكن القول إن ىذا العلم يهتم ابحلركة البشرية ادلرقمنة يف العامل االفًتاضي ،حيث يتناول أسس
ومبادئ وأصول العلم الذي يدرس اإلنسان ادلرقمن.
اثنياً :اجملتمع االفرتاضي.
ظهر ادلصطلح يف صورتو اإلصلليزية عنواانً لكتاب ىوارد رينغولد ( )Rhingoldويعٍت مجاعة من البشر

تربطهم اىتمامات مشًتكة ،وال تربطهم ابلضرورة حدود جغرافية وأواصر عرقية أو قبلية أو سياسية أو
دينية ،يتفاعلون عرب وسائل االتصال ومواقع التواصل االجتماعي احلديثة .ىي ذبمعات اجتماعية تنشأ
من الشبكة ،حيث يستمر أانس بعدد كاف من الزمن دبشاعر إنسانية كافية لتشكيل شبكات من
العالقات الشخصية يف الفضاء السايبَتي(chan, 2004) .
ويعرف قاموس اإلعالم واالتصال

(of media and communication

 )Dictionaryاجملتمع

االفًتاضي على أنو "رلموعة من األشخاص يتفاعلون يف اإلنًتنت مثل غرف الدردشة ويتبادلون
االىتمام")(danesis, 2009
ويعرف "سَتج بروكس" اجملتمع االفًتاضي أبنو "رلموعة أفراد يستخدمون منتدايت احملاداثت،
حلقات النقاش ،أو رلموعات احلوار ،...والذين تنشأ بينهم عالقة انتماء إىل مجاعة واحدة ويتقامسون
نفس األذواق ،القيم ،االىتمامات وذلم أىداف مشًتكة(proux, 2004)".
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فالتعريفات خبصوص ىذا ادلصطلح متعددة إال أن الباحثُت اعتمدوا للوصول إىل ربديده على مفهوم
اجملتمع احمللي الطبيعي الذي حياكيو ولكن بسمات وخصائص جديدة تتيحها طبيعة االتصال والتفاعل.
لقد جاء ىذا اجملتمع كتطور طبيعي للثورة ادلعلوماتية ،كما أنو مل يكن ليظهر فجأة ولكن حدث
نتيجة عدد من العوامل اليت مهدت لظهوره من أمهها الشبكة الدولية للمعلومات وتشكل الفضاء
الرمزي ،ومع ذلك فإن ىذا اجملتمع مل تكتمل صورتو بعد ،ذلك ألنو مرتبط بتكنولوجيا االتصال،
ودبجتمع ادلعلومات العادلي وىذا اجملتمع آخذ يف التشكل وال يستطيع أحد التكهن ابلصورة األساسية
للمجتمع االفًتاضي يف ادلستقبل ،وذلك لعدة اعتبارات منها:
أوالً :سرعة التغَتات اليت تطرأ على ىذا اجملتمع ،وارتباط ربوالتو بصناعة الربرليات اليت تتطور يف عادلنا
بشكل ملحوظ.
اثنياً :كثر ادلتفاعلُت يف السياق االفًتاضي ،إذ أن ىذه التفاعالت بدأت على ادلستوى النخبوي ،واآلن
يتعامل معها كل من جييد أساسيات التعامل مع الكمبيوتر.

اثلثاً :تفاوت أعمار ادلًتددين على تفاعالت اجملتمع االفًتاضي ،إذ أنو ال يرتبط بشرحية عمرية واحدة،
فجميع األعمار منذ الطفولة حىت الشيخوخة تتفاعل يف ىذا السياق.
رابعاً :تعدد الصور واآلليات اليت يتواصل هبا األفراد يف التفاعالت االفًتاضية ما بُت غرف زلاداثت
ورلموعات بريدية ومنتدايت ومدوانت وغَتىا من طرق التفاعل.

 – 1خصائص اجملتمع االفرتاضي:
وعليو فإن ما دييز اجملتمع االفًتاضي ىو أن االتصال فيو متواصل يف أي وقت ألن اإلنًتنت أصبح
يشكل جزءا ً من حياة الناس ،والجماعاث االفخراضيت بكل أنماطها أصبحج حشكل أهميت للعديد من

ادلهتمُت

ابإلنًتنت.
ومن خصائص اجملتمع االفًتاضي أن األفراد ينتظمون دون عالقة زلددة تربطهم دبكان وزمان معُت:
أ – االتصال والتفاعل :التفاعل يف اجملتمع االفًتاضي يكون من خالل االتصال الوسيطي .ويرى علماء
االجتماع الفيبَتيون ( )Webriansأن ىذه الوسائط أداة فعالة يف دعم العقالنية ( )Rationalismاليت
ىي برأيهم السبب الرئيسي يف التغَت االجتماعي يف اجملتمعات الرأمسالية الغربية ،إذ تعمل ىذه الوسائط،
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برأيهم ،على زبفيف القيود اليت يفرضها الزمان وادلكان على األطراف ادلتصلة حُت تتواصل فيما بينها،
وزبتصر الكثَت من جهدىم وعنائهم .ورغم ىذه الرؤية اإلجيابية ذلذا النوع من االتصال فإن التطور
ادلتسا رع يف تكنولوجيا االتصال اإللكًتوين الوسيط ،وانتشاره يف مناحي احلياة كافة بشكل غَت مسبوق،
كان قد دفع العديد من الباحثُت االجتماعيُت إىل إيالء ىذه الوسائط مزيداً من االىتمام ،ودعاىم إىل
إعادة النظر يف فهمهم ألبعادىا االجتماعية وأتثَتاهتا يف االتصال االجتماعي والعالقات االجتماعية.

(ساري.)9002 ،
ب – التعبَت عن ادلشاعر يف اجملتمعات االفًتاضية :على الرغم من أن التعبَت عن ادلشاعر عادة يكون
ابلعديد من ادليكانيزمات غَت اللغوية ،مثل الضحك ،االبتسام ،تعابَت الوجو وغَتىا ،يكون ىذا التعبَت
يف اجملتمعات االفًتاضية من خالل الرسائل النصية اليت قد تكون أحياانً متبوعة دبا يعرف ابإلديوتيكوانت

( )Emoticonsأو مسايلز)(al, 2011).)smiles

جـ -لدى األعضاء غرض مشًتك ،مصلحة اىتمام واحتياج ،أو نشاط سبب االنتماء للمجتمع ادلعٍت.
كما أن من بُت خصائص اجملتمع االفًتاضي أن يكون لديو على األقل نشاط واحد.
د – وجود ادلعلومات وتوفرىا للجميع والدعم واخلدمات بُت األعضاء أمر مهم يف حركة اجملتمع.
ه – ىناك إطار مشًتك للتقاليد االجتماعية واللغة والربوتوكوالت ادلتبعة .إضافة إىل ذلك قد كان ىناك
اتفاق بُت الباحثُت بشأن نقاط أخرى تكثف وتؤثر يف التفاعالت على اخلط ىي( :رحومة)9002 ،
 وجود دليل على أن ادلشًتكُت األعضاء لديهم أدوار سلتلفة.
 الوعي حبدود العضوية وىوية اجلماعة.
 ادلعايَت ادلبدئية لالشًتاك يف اجملتمع ادلعٍت.
 اتريخ اجملتمع ووجوده على مدى فًتة من الزمن.
 األحداث ادللحوظة والطقوس اليت ديارسها األعضاء.
 البيئات الطبيعية ادلشًتكة.
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 – 1طبيعة العالقات االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضي:
تنقسم العالقات االجتماعية يف علم االجتماع إىل رلموعتُت ،األوىل ،وىي العالقات األولية ،أو ما
يعرف بعالقات (الوجو للوجو) أو العالقات الشخصية القائمة على معرفة الفرد ابآلخر مثل العالقات يف
العائلة واجملموعة القرابية ورلاميع اجلَتة ،وىي عالقات تتسم بعدم الرمسية والثقة ابآلخر ،وربكمها ضوابط
السلوك غَت الرمسية ،كالقيم والعادات والتقاليد وسبثل زليطاً أساسياً لنمو وتكامل شخصية الفرد .أما
النوع الثاين فهو ما يعرف ابلعالقات الثانوية ،اليت تربط رلموعات اجتماعية كبَتة مثل طلبة جامعة أو
عمال مصنع أو طبقة اجتماعية أو مواطنُت يف بلد ،وىي عالقات تتسم ابلرمسية يف التعامل مع اآلخر
وعدم منح الثقة بدون سبحيص ،وربكمها ضوابط السلوك الرمسية ،كالقوانُت ومؤسسات العقاب
والتشريع ،وسبثل زليطاً غَت معروف أو غَت زلسوس التأثَت يف شخصية الفرد .لذلك اعترب علماء
االجتماع أن عالقات اجملتمع االفًتاضي تشكل نوعاً اثلثاً وسيطاً بُت النوعُت ،حيث يشعر الفرد يف

اجملتمع االفًتاضي أبن رلموعتو االفًتاضية قريبة منو وعالقتو هبم شخصية ،إال أنو يف نفس الوقت مفصوالً
عنها أبالف الكيلومًتات ،ابإلضافة إىل احتمال الكينونة غَت احلقيقية ألفراد اجملاميع االفًتاضية ادلليء
ابذلوايت غَت احلقيقية (مثل جنس ادلتصل) أو صورتو ،أو ادلعلومات اليت يقدمها عن نفسو ،أو ادعاء

االىتمام أو االدعاء دبلكية معلومات زوراً ،كما أن وسائل الضبط االجتماعي ما زالت غَت واضحة ادلعامل
تًتاوح بُت النمط غَت الرمسي القائم على األعراف والتقاليد ،والنمط الرمسي القائم على القوانُت كشركات
اإلنًتنت أو شبكات العامل االفًتاضي.
إن العالقة اليت تربط األشخاص فيما بينهم ىي عالقة مع أشخاص "رلهولُت" أو "افًتاضيُت" قد
يتخفون وراء ىوايت رقمية أو وراء "قناع افًتاضي" يصعب من خاللو التحقق من ىوية الشخص
لتتحول العالقة الحقاً إىل إلكًتونية أو واقعية.
ومن جهة أخرى ىناك حقل حرية الرأي والتعبَت ،فبعد أن كانت وسائل اإلعالم من صحف
وإذاعات وقنوات تلفزيونية حكراً على احلكومات ،ابت العامل اليوم يعيش فيما يعرف بزمن ادلواطن
الصحفي .حيث إبمكان أي فرد أن ينشئ مدونتو أو جريدتو اإللكًتونية ،أو قناتو التلفزيونية على
اليوتيوب أو غَتىا من ادلواقع ادلماثلة ،ويبث ما يشاء عليها ،وىنا تعرضت منظومة القيم اجملتمعية إىل ىزة
عنيفة ،ىزة ربتاج فيها األنساق القانونية إعادة ضبط وتعديل ،لتدارك الفجوة الثقافية احلاصلة بُت التقدم
التكنولوجي والواقع القيمي للمجتمعات اليت ما زالت تعيش وفق معطيات عصر ما قبل احلداثة.
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وابلتايل فإن ما نشاىده يف عصران من ظواىر االغًتاب واالنطواء على الذات وانقطاع الصلة مع
األقارب وحىت اجلَتان من الطبيعي أن يدفعنا إىل الرغبة يف التواصل مع الغَت أبسلوب أو آبخر ألن ىذه
الرغبة متأصلة يف اإلنسان وابلتايل فليس ىناك أروع من التواصل والتحاور مع إنسان آخر على الطرف
اآلخر ومشاركتو اىتمامو ومهومو ومعارفو وخرباتو .فبسبب انتشار االستخدام ادلفرط دلواقع الشبكات
االجتماعية على اإلنًتنت أصبح األفراد دييلون إىل قضاء وقت فراغهم يف عامل يوازي العامل الواقعي شلا
خيلق لدى ىؤالء الناس انقطاع عن العديد من النشاطات االجتماعية ،واضعاف العالقات االجتماعية
التقليدية واالستئناس بدالً من ذلك ابلعالقات االفًتاضية.
وهبذا ديكن القول إن مواقع الشبكات االجتماعية من خالل خصائصها اليت تتيح التفاعل بُت
سلتلف مكوانت اجملتمع أن ذبسد بشكل واضح معايَت اجملتمع االفًتاضي ،الذي ينمو مع سلتلف
احملددات اليت تتيحها ىذه الشبكات.
اثلثاً :علم االجتماع ودراسة اجملتمع االفرتاضي.
إذا كان علم االجتماع يهتم بدراسة اجملتمع ،وابلقوانُت اليت ربكم ربوالتو ،ودبظاىره وظواىره ،ويبحث
يف طبيعة سَت التحول ،وموقع األفراد فيو ،فإن اجملتمعات اليوم يف حاجة إىل سوسيولوجيا لتحليل وضعية
اجملتمع االفًتاضي وأفراده ،وربليل سلوك األفراد فيو ونوع عالقاهتم ،وكيف تؤثر ىذه العالقات يف مفهوم
احلياة والقيم والفرد واألسرة والذاكرة.
معروف لدى ادلتخصص يف علم االجتماع أن ىذا األخَت تالزمو األزمات يف كل مراحل تطوره ،إال
أنو حياول دائماً التكيف معها وإعادة بناء نظرايتو ،ويشهد على ذلك ظهور النظرايت ادلتعددة ،كدراسة

الصراع ،التوازن ،التفاعلية ،الفعل االجتماعي واحلياة اليومية .واليوم مل يًتك علم االجتماع أزمتو مع ظهور
الرقمنة وتطور التكنولوجيا والعودلة ،وإمنا حاول أن يتكيف معها ،وإعادة بناء ذاتو ،وابلتايل بلورة تيارات

نظرية جديدة.
وقد فرض ىذا الواقع على علم االجتماع مواضيع وأساليب جديدة تتكيف مع ما يدور يف العامل من
ثقافة العودلة والثقافة اإللكًتونية

Cyber culture

والفضاء اإللكًتوين

Cyber space

واجملتمعات

االفًتاضية .وابلتايل أصبح من الضروري التفكَت يف علم اجتماع رقمي ،جيمع بُت علمي احلاسوب
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واالجتماع ويفتح رلاال جديداً للبحث ،لذلك فعلم اجتماع اليوم ىو علم اجتماع اإلنسان (ادلرقمن) أي

أنو ذات افًتاضية مرقمنة .ذلك العلم الذي يبحث يف تشكل تلك اجملاميع االفًتاضية.
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اخلامتة:
أصبحت احلياة االجتماعية حياة رقمية ابلدرجة األوىل ،شلا يفرض على علم االجتماع أن يتسع قليالً
ليشمل حبثو اجملتمع البشري اإللكًتوين ،ألنو لن يستطيع الوقوف على مبادئ اثبتة يف دراسة اإلنسان
اآللة وذلك بناءً على التغَت والتحوالت االجتماعية الكونية بسبب العامل ادلعلومايت والتكنولوجي.
فعلم االجتماع الرقمي يتوق بشغف لفهم تداعيات النمو السريع للتكنولوجيا الرقمية على اإلنسان،
وابلتايل يدرس احلياة الرقمية يف اجملتمع االفًتاضي ،من خالل دراسة أمناط التفاعل الرقمي وسياقات
االتصال والتفاعل الرقمي وسياقات االتصال والتفاعل يف اجملتمع الشبكي ،ابلًتكيز على سبظهرات
الذوات الفاعلة واستقراء عالقة اإلنسان ابحلاسوب.
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