امربجمَات الاحامتغَة ": "Social software
ثؼرف تبأهنا جرامج ثدمع ا ألوضعة ادلاغَة يف ثوظَد امؼالكات الإوساهَة وتياء املؼرفة ػىل اموًة  ،فامفضاء الامكرتوين ًلدم
خِارا ثراي نوحَاة احللِلِة ".“real lifeاإذ ثدِح ُذٍ امربامج نومخؼومني جسخري امخلٌَات امرمقَة اميت متكهنم من اإفادة تؼضِم
امحؼغ غن ظرًق املضارنة يف تياء املؼرفة .

وُكذا جند تبأن امس َاسات امخؼوميَة لتد و أأن ثخحول من مس خوى امرتنزي ػىل احملخوى امخؼوميي اذلي جية أأن ًولٌَّ لك
امعالب  ،اإىل امرتنزي ػىل اإجياد امعرق املثىل اميت متكن امعالب من امخؼمل  (.هَف هخؼمل ؟ )
 هَف جس خعَع امربجمَات الاحامتغَة أأن حتلق ا ألُداف امخؼوميَة وامرتتوًة مؼا ؟
 ماُو هوع امخفاػالت وا ألوضعة املخوكؼة يف تُئة امربجمَات الاحامتغَة تني  :امعامة وامربجمَات  ،امعالب تؼضِم
امحؼغ  ،امعالب واملؼمل  ،امَِئات امخؼوميَة ؟
 مايه ا ألتؼاد اجلدًدة نوزمان ( احلعط ادلراس َة )  ،و املاكن ( امفعول ادلراس َة ) اميت ثلدهما امربجمَات الاحامتغَة ؟
 هَف ثخحلق حاخات املخؼمل يف امربجمَات الاحامتغَة ؟
 هَف ٍمتكن املؼمل من كِاس رسػة امخؼمل وامخحلق من اموظول اإىل ُدف امخؼمل يف امربجمَات الاحامتغَة ؟
لك ُذا ا ألس ئةل وغريُا معروحة ومرشوػة يف احلاخة املزتاًدة اإىل اسدِؼاب مفِوم ثعوٍر امخؼومي دون الإخالل اب ألُداف
امرتتوًة امليوظة تؼموَة امخؼمل وامخؼومي ذاهتا .

الاس خخدام املخؼدد نوض حاكت الاحامتغَة جيؼل مِا مزًد زايدة من حتلِق أأُداف امخؼمل ػىل امضلك امخايل :
 جتمع تني ( امفردًة )  (،الاحامتغَة ) يف امخؼمل  :من خالل خدمة امعفحات امضخعَة اميت ثوفرُا
امض حاكت الاحامتغَة فِيي أأص حَ هبوًخَ امفردًة ػىل اموًة  .أأما الاحامتغَة فِيي ثحد أأ غيدما ثرتاتط
ُذٍ امعفحات امضخعَة م ألغضاء يف امض حكة حِر ًخين لك غضو ص حكذَ اخلاظة من امؼالكات (
ا ألظدكاء ) اذلٍن ًضافون ػىل ظفحخَ امضخعَة.

 حتلِق ( امضفافِة  )Transparencyيف امض حاكت الاحامتغَة  :حِر ٌس خعَع امعالب مذاتؼة
أأوضعة تؼضِم امحؼغ  :اإن امرتنزي ػىل اموغي ابمًضاظات وا ألغامل وا ألفاكر اميت ثرتامك يف امض حاكت
الاحامتغَة ُو ُدف أأساس يف اس خخدام امض حاكت الاحامتغَة يف امخؼمل .ومما ٌساػد ػىل اإتلاء
امعالب ػىل وغي جلك املس خجدات ػىل امض حكة  ،ثوفري خدمة امخيخَِ نوخحدًثات حِر ثظِر لك
امخغَريات اجلدًدة ػىل امض حكة أمَا .
 حرحكز ػىل اميظرًة امرتتوًة  :امخؼمل من خالل ا ألوضعة و أأن ا ألوضعة يه اموظالت اميت حرتط تني
املخؼومني وًبأيت مما ثوفرٍ امض حاكت الاحامتغَة من أأدوات امخفاػل واملضارنة امضخعَة.
 ثفؼل مفِوم امليظور الاحامتغي وامثلايف يف ثوحَِ امخؼمل وثدخل مؼِا هظرايت أأخرى، :حِر حرنز
ػىل مؼاجلة املضالك اذلاثَة وثيظم أأوضعة امخؼمل ُ ،ذا اههنج اذلي ًؼخرب من وسائهل ثؼمَق مفاُمي  :امحياء
والإهخاج واحلوار وامخؼاون .
امسوحَات اميت ثًضبأ غن اس خخدام امض حاكت الاحامتغَة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

امِدر اموكت هُذجة امغرق يف اخلدمات امواسؼة اميت ثلدهما ُذٍ امض حاكت .
امدرسع يف اإجرام امؼالكات مع الخرٍن دون امخحلق من خوفِهتم امفكرًة أأو ا ألخالكِة ،ومن هجة
أأخرى ل جند معلا حلِلِا نوؼالكات الاحامتغَة يف امض حاكت تلدر ما ٍكون يف امواكع .
ُياك فرظة هحرية نوسووهَات املزجعة أأو امخحاًل أأو الاس خغالل يف امض حاكت املفذوحة.
واحدة من املضالكت امرئُس َة يف امض حاكت الاحامتغَة ؛ أأن كوامئ ا ألغضاء مذاحة مما ًدِح
محؼغ ا ألظراف ػىل ثوحَِ دغوات مالهضامم اإىل ص حاكت ومواكع أأخرى كد ل حكون مبأموهة .
لًوخد غلد احامتغي واحض داخل ُذٍ امض حاكت وُذا ػىل امؼكس من امؼلود الاحامتغَة اميت
حتنك امخؼامل امواكؼي يف احلَاة  ،مثل  :امعدق  ،وامرشف  ،واميعَحة وحنوُا .
من غَوب امض حاكت الاحامتغَة أأن املوف امضخيص نوؼضو ل ميكن امخخوط مٌَ حىت مو
ظوة ذكل امؼضو هفسَ  ،فذظل امحَاانت امضخعَة نوؼضو مٌدرشة ػىل اميت .

أأصِر أأهواع مواكع امض حاكت الإحامتغَة:
أأو ًل:امفُس توك

ُو موكع احامتغي أأظوق يف امراتع من فرباٍر  2004واملوكع ًددع هفس رشنة فُس توك اخلاظة وٌسمح ُذا املوكع
نومس خخدمني ابلهضامم اإىل ػدة ص حاكت فرغَة من هفس املوكع ثعة يف فئة مؼَية مثل مٌعلة حغرافِة مؼَية – مدرسة
مؼَية وغريُا من ا ألماهن اميت جساػد ػىل اندضاف املزًد من ا ألصخاص اذلٍن ًخواخدون يف هفس فئة امض حكة.
مؤسس امفُس توك:

مارك زهرتريج أأسس املوكع حني اكن ظامحا يف خامؼة ُارفارد واكن املوكع يف امحداًة خمععا فلط نوعوحة يف خامؼة ُارفارد
فلط مكن مت ثوسؼخَ لحلا مُسمح معوحة اجلامؼات ثضلك ػام ابلصرتاك يف املوكع من مث مت ثوسؼخَ مُضمل ظوحة املدارس
امثاهوًة و أأي خشط ًخؼدى معرٍ  13س ية.
سخة امدسمَة :
ٌضري اإىل دفرت وريق حيمل ظورا ومؼوومات ألفراد يف خامؼة مؼَية أأو مجموػة ومن ُيا خاءت جسمَة املوكع وثؼخرب ُذٍ
امعرًلة صائؼة مخؼرًف ا ألصخاص خعوظا يف اجلامؼات ا ألحٌحَة تحؼضِم حِر ًخعفح امليدس حون يف اجلامؼة ُذٍ ادلفاحر
ملؼرفة املزًد غن امعوحة املخواخدٍن يف هفس املكَة.

فوائد اس خخدام امفُس توك يف امؼموَة امخؼوميَة :
ً .1ؼزز ثعممي امفُس توك امخحادل الاحامتغي تني املضرتنني  ،وابمخايل زايدة امخؼاون تني امعالب ًؼموون يف
ا ألوضعة.
ً .2دِح حو غري رمسي نوخؼمل  ،كد ٍكون أأنرث اس خؼدادا نومضارنة يف امًضاظات امعفِة .
 .3ثؼمل مغة أأحٌحَة من خالل امخواظل مع امياظلني ابنوغة ػرب مجموػات .
 .4مواهحة ا ألخدار ػرب امفُس توك ػىل تؼغ امفئات مثل "امحر امض حيك أأخدار امؼامل "اذلي ًوفر ملعات فِدًو
ألخدار امؼامل .
 .5مع تداًة امفعل ادلرايس ًضع املؼمل اجلدول امزمين م ألحداث ثسِوةل ابس خخدام امفُس توك.

 .6حيق نومؼمل و امعامة ثحادل رسائل ػرب امفُس توك جلك ٌرس وسِوةل.
 .7مضارنة حمخوى اموسائط املخؼددة ثسِوةل مع امعالب .
 .8ورش أخر املالحظات نوعالب تؼد لك فرتة نومراحؼة أأو يف حال غَاب امعامة .
ٍ .9متكن امعالب اخلجومني اذلٍن ل ٍرغحون يف الاكرتاب من مؼومِم تؼد اىهتاء امَوم ادلرايس أأو أأزياء ساػات ادلوام
امرمسي ميكن اس خخدام امفُس توك نوخواظل .
 .10ثحادل ا ألفاكر و مضارنة امعالب من خالل امؼعف اذلُين حزامٌَ ًا من خالل امفُس توك.
 .11ثحادل املواكع املثرية مالُامتم اميت ثضَف اإىل ادلرس .

اثهَ ًا :ثوًرت:
ُو موكع ص حاكت احامتغَة ًلدم خدمة ثدوٍن معغر واميت جسمح ملس خخدمَِ ابإرسال حتدًثات Tweetsغن حاههتم حبد
أأكىص  140حرف نورساةل امواحدة.
وثظِر ثكل امخحدًثات يف ظفحة املس خخدم وميكن م ألظدكاء كراءهتا مدارشة من ظفحهتم امرئُس َة أأو زايرة موف املس خخدم
امضخيص ،ونذكل ميكن اس خلدال امردود وامخحدًثات.
ظِر املوكع يف أأوائل ػام  2006هكرشوع حبيث كامت تَ رشنة  Obviousا ألمريهَة وغري مذاح نوؼموم ،مكن تؼد ذكل مت
اإظالفَ رمسَ ًا يف أأنخوجر  ،2006وامحؼغ ًعفوهَ ػىل أأهَ موكع نوخدوٍن املعغر أأو ، Micro bloggingفميكٌم ثدوٍن ما
ثلوم تؼمهل حلظَ ًا.

اثمث ًا:امَوثَوب
وُو أأنرب موكع ػىل ص حكة الاهرتهت ٌسمح نومس خخدمني جرفع ومضاُدة ومضارنة ملاظع امفِدًو ثضلك جماين، ،
ممزياثَ:

• املوكع ًدمع انوغة امؼرتَة .
• سِوةل امرفع و امخحمَل .
• حيق نومس خخدم امخؼوَق ػىل امللعع ,نذكل الإجعاب تَ أأو غكس ذكل .
• ًظِر املوكع ػدد مضاُدات امللعع ,واترخي ثزنًل امللعع .
• حيق نومس خخدم الإتالغ غن امللعع اخملامف .
• ًؼعي املوكع اإحعائَات غن لك ملعع ,الإحعائَات من انحِة ( امخلِمي  ،امحدل ،امزوار..اخل)}
• ًوفر املوكع ملاظع مضاهبِا نوملعع املضاُد حسة املكامت ادلمَوَة .
• ٌسِل املوكع حرمجة تؼغ امللاظع .
• من املمزيات اجلدًدة ثوفر خدمة "امحر املحارش " .
• ميكن نومس خخدمني حتمَل ما ًؼادل 240000فِمل اكم ًال لك أأس حوع .
• امَوثَوب مرتمج يف 25تدل اإىل 43مغة .
• ثخوفر 10%من ملاظع فِدًو امَوثَوب تدكة ػامَة .
• اإماكهَة رتط حساتم مبواكع امض حاكت الاحامتغَة ا ألخرى.
• حيق نومس خخدم الاصرتاك يف املٌاة اميت ثؼجحَ .
خامس ًا:
)( Schoology
هظام اإدارة ثؼمل مبمزيات امض حاكت الاحامتغَة

ً لدم خدمة جماهَة لإوضاء وإادارة أأهظمة امخؼمل ،وميزج واهجة امخواظل الاحامتغَة مع أأدوات اإدارة امخؼمل ،حبَر ميكن
نومؼومني وامعالب (و أأومَاء ا ألمور والإدارًني) من الثعال وامخؼاون يف ا ألمور امخؼوميَة .نام أأن املوكع ًوفر
اموظائف امخؼوميَة امخلوَدًة املوحودة يف أأصِر أأهظمة امخؼمل مثل امحالهحورد ومودل.

سادس ًا:موكع ماي س حُس )) MySpace
 أأسس ُذا املوكع من كدل مربمج و معمم مواكع أأمرٍيك ًدغى .Tomوكد اهدرش املوكع ثرسػة هحرية خد ًا خعوظ ًا
يف أأمرٍاك و جرًعاهَا و من مث اهدرش تبس َا و أأفرًلِا و ابيق كارات امؼامل.وُو غحارة غن ص حكة ثفاػوَة ػىل اموًة
ًلدم خدمات مذيوػة نومسجوني اكملدوانت و ورش امعور ,و ملاظع امفِدًو ,و اجملموػات امربًدًة ,وموفات
املواظفات امضخعَة م ألغضاء املسجوني.
ساتؼ ًا :اوس خلرام ()instagram
اإوس خجرام ُو ثعحَق جماين مخحادل امعور وص حكة احامتغَة أأًضا ،أأظوق يف أأنخوجر ػام ً ,2010دِح نومس خخدمني امخلاط
ظورة ،وإاضافة فورت رمقي اإههيا ،ومن مث مضارنهتا يف مجموػة مذيوػة من خدمات امض حاكت الاحامتغَة ،وص حكة اإوس خجرام
هفسِا .وثضاف امعور ػىل صلك مرتع.

اثمٌ ًا:امػ Second life
 و ُو غحارة غن جممتع افرتايض زاليث ا ألتؼاد من اإهخاج رشنة مَيدن لب ظِر يف ػام  2003حياىك اجملمتع امخلوَدي
اذلي هؼُش فَِ و ٌس خعَع فَِ امضخط أأن ًؼُش و ًؼمل و ًخؼرف ػىل أأظدكائَ و ًذُة اإىل املكذحة (افرتاضَة
ومكن هلم مواكع ػىل ارض امواكع ) فِو حياىك اجملمتع اذلي هؼُش فَِ متاما وٌس خعَع أأن ٌضرتى داكان وًخاحر فَِ
ووظل ػدد املضرتنني فَِ الن اإىل مالًني املضرتنني وًؼخرب تؼغ املخخععني ُذا املوكع ُو من مواكع اموًة
 3.0وامحؼغ ا ألخر ًؼرتض ػىل ُذا امر أأي.

