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 الشبكات االجتماعية ومواقع الدردشة.0

 :الشبكات االجتماعية ماهية 0.0

ــية تطلـــــق تســـــمية شـــــبكات أو وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي علـــــى جمموعـــــة مـــــن الشـــــبكات اإلفتارضـ

املوجـــودة علـــى شـــبكة األنرتنيـــت، والتـــي متكـــن اجلمـــاهري مـــن التواصـــل مـــع اآلخـــرين، وتبادل النقاشات حول 

ملوضوعات السياسية واالقتصادية  واالجتماعية والثقافية واخلاصة، وختتلف وميكـــن أن تعـــرف بـــبعض احملـــددات ا

مثـــل  كوهنـــا جتمعـــات إنســـانية  ، طبيعتهـــا مـــن شـــبكة ألخـــرى اجتماعيــة، ووجــود أدوات االتصــال الرقمــي  

ود إطــار عــام ومبــاديء رئيســة  حتكم عمل تلك اجملتمعات اإلفتارضية على شبكة كاحلواســيب اآلليــة، ووجــ

الويب ،  وتعرف الشبكات االجتماعية على أهنا تلك املواقع اليت متكن االفارد من إنشاء شبكات اتصال بأفارد 

هم ألسباب شخصية أو آخرين، وعلى الرغم من أهنا شبكات اجتماعية إال أن األفارد ميكن أن يتصلوا   ببعض

 . مهنية سواء كانوا على معرفة هبم أم ال

 :ةاالجتماعي شبكات الأنواع  0.9

 فـي عـام تأثري وذات شائعة اجتماعية منصات اصبحت قد االجتماعي التواصل شبكات بأن القول كنمي        

 متتـــاز ووســـيلة ، وتتنـــاول وهـو حتـى الفـرد التفـارق التـي اإلعـالم وسـائل مـن  املواقـف وتبنـي والسـلوك، املعرفـة

 إلــى باإلضــافة خمتلفــة، موضــوعات أحيانـــا النـــوم يغالـــب ،   ضـــاغط واقـــع فهـــي ، املســـتمر والتحـــديث بالتفاعليـــة

 :جتماعياال التواصل منصات أبرز ومن. دفتيها بــني العــامل جتمــع واســعة، كبيــرة تبادليــة معرفيــة مســاحة كوهنــا
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 هيوز وكريس موسكوفيتز داستني من كل مع باالشتارك  بوك الفيس بتأسيس زوكربريغ مارك قام : يسبوكافال

 كان عندما اجلامعة سكن يف زوكربريغ رفيقي وكانا جامعة يف هارفارد احلاسب علوم دارسة يف ختصصا الذين

 حمدودة(  بوك فيس) شركة وتديره جمانا اليه الدخول ميكن اجتماعية شبكة عن عبارة والفيسبوك  ، طالب

 أو العمل جهة أو املدينة  تنظمها اليت الشبكات إىل نضماماال بإمكاهنم فاملستخدمون ، صةخا كملكية املسئولية

 إضافة للمستخدمني ميكن كذلك، معهم، والتفاعل باآلخرين االتصال أجل من وذلك االقليم، أو املدرسة

 .إليهم الرسائل وإرسال أصدقائهم قائمة إىل أصدقاء

 Obvious شركة عندما أقدمت ( 6002 عام أوائل( تويرت) املصغرة اخلدمة هذه ميالد بدايات كانت : تويرت

 هذه استخدام ذاهتا املعنية الشركة املصغرة، ومن مث أتاحت التدوين خلدمة تطويري حبث إجراء على األمريكية

 جمال يف حديثة خدمة ،باعتباره املوقع باالنتشار  هذا أخذ، ومن مث العام نفس من أكتوبر يف الناس لعامة اخلدمة

 أمسا هلا واستحدثت  األم الشركة عن املصغرة ذاهتا بفصل هذه   الشركة أقدمت ذلك بعد ، املصغرة التدوينات

 . 6002وذلك يف أفريل عام  تويرت عليه يطلق خاصا

خدمة التدوين مصغرة واليت تسمح  ملستخدميه بارال حتديثات ويقدم تويرت  tweets   عن حالتهم حبد

.حرف للرسالة الواحدة 040أقصى  

:Linked In   ان لينكد

 واملهنيني األعمال   حنو واملوجه الضخم االجتماعي التواصل عامل ضمن من اجتماعي تواصل شبكة هو      

 لديهم التواصل   شبكات لبناء ويسعون عمل عن يبحثون الذين األفارد بني شائع LinkedIn ان لينكد والـ.

 العمل أصحاب ألن ما لعمل تسويق كوسيلة أيضا معروف LinkedIn والـ. العمل أرباب إىل للوصول

 بإمكان وغريها نقاشاهتم يف واملشاركة أسئلتهم عن اإلجابة طريق عن خبدماهتم املهتمني اولئك مع يتفاعلون



الثاينحماضرات مقياس وسائط االتصال احلديثة                 السداسي   0202 

 

5  

 

 من عدد اكرب اىل والوصول اين  الفيس قبل أي  اللينكد خالل من ما وظيفة عن االعالن االعمال اصحاب

 .أي قبل الفايسوك وتويرت  2003 سنة من فعليا موجود ان واللينكد.الباحثني

: Instagram   مار انستغ

 اهلاتف على يعتمد تطبيق باألساس وهو الصور لتبادل اجلديدة االجتماعية الشبكات منصات من وهو        

 لصور،ل خمتلفة حتويل أدوات تطبيقاته وتتضمن ،نشرها أو الصور التقاط من املستخدمني ميكن والذي احملمول

 تطبيق أن من الرغم ،وعلىاالجتماعية  الشبكات مواقع خمتلف على األصدقاء مع الفور على ومشاركتها

  6002عام يف إنستغارم أن إىل التقديارت تشري حبيثوبقوة   طاردبإ  منى أنه إال 6000 عام يف بدأ االنستغارم

 .مليار عملية حتميل صور وعرضها 4مستخدم، وحنو  مليون سجل

 : اليوتيوب

على مستوى  الفيديوهات شاركةملو  لرفعمكان على شبكة االنرتنت  وأشهر أهم Youtubeموقع   يعد     

 من أفالم نفسك بشكل جماين، إذ حتمل عليه يوميا  ذع   أ  أو لنفسك بث: هي مبدئية فكرة علىالعامل، يقوم  

 أو مضحك أو غريب ما حدث لنقل املتحرك اهلاتف جهاز بكامريا تصويره مت بعضها العامل حول من ة اهلوا صنع

 حول شخصية رسالة إليصال حىت أو مجالية أو اجتماعية أو سياسية أو فنية لدوافع إنتاجه مت منها وكثري مثري

   الغنائية واألفالم التلفزيونية الفيديو كليبات من هلا الحصر أنواعا  املوقع الفيلم، ويتضمن منتج هتم ما مسألة

 .اليومية الفيديو ومدونات املصورة

 عندما األمريكية، املتحدة الواليات كاليفورنيا، برونو، سان مدينة يف يوتيوب موقع إنشاء فكرة نشأت وقد      

 يستطيعوا ومل زمالئهم بني ينشروها أن دو وأروا فيديو، مقاطع والتقطوا األصدقاء، ألحد حفلة يف األصدقاء كان
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 الفيديو أفالم إلرفاق موقع فكرة تتبلور بدأت هنا   ومن الكبرية، امللفات يقبل يكن مل ألنه اإلمييل عرب إرساهلا

 . اإلنرتنت شبكة على

عام  PayPal بال باي شركة يف يعملون كانوا موظفني ثالثة قبل من اليوتيوب تأسس  فقد هنا ومن         

 على املتحركة املقاطع عرض يف  اليوتيوب ويعتمد، األمريكية املتحدة الواليات يف( كاليفورنيا) والية يف6002

 وقامت ،واملوسيقى والفيديو والتليفزيون السينما أفالم  من متنوعة مقاطع على املوقع ويشتمل ، فالش أدوب تقنية

 مواقع من أي الثاين اجليل من اليوتوب ويعتربمليار دوالر  أمريكي ، 0.22مقابل املوقع بشراء 6002عام 

 تتحدث قصة هناك.  األمريكية( تامي) جملة اختيار حسب األوىل التواصل شبكةاليوتيوب عام   وأصبح  ،الويب

 . فيديو مقطع شكل على ألنت على العامل أصبح وكيف املشاركة ثقافة عن

 :املدونات

" التدوينات" توضع حبيث ترتب مذكرات عن عبارة وهي اجلديد، اإلعالم أوجه أشهر املدونات عتربت         

 فيها، يكتب ما على التعليق املدونات تتيح األقدم، التدوينات تليها للمدونة الرئيسية الصفحة أعلى يف األحدث

 .التقليد الويب مبواقع   مقارنة كبرية بسهولة حمتوياهتا يف التحكيم املدونة لصاحب ميكن كما

 املعادالت تغيري ىف بدأت الىت اإللكرتوىن النشر أنشطة من وخمتلف جديد نوع بأهنا املدونات تعرف كما         

 بأن القول إىل الباحثني بعض دفع ما هذا ولعل.  املعلومات وتوزيع بإنتاج يتعلق فيما خاصة العامل ىف القائمة

 ونشرها النصوص إنتاج على االفارد ويستطيع.  النشر صناعة يف وواسعة جديدة تفاعلية ثورة بداية متثل املدونات

 الصحافة تنقل رمبا ناشر أو حمرر من بالنشر تصريح على احلصول إىل احلاجة دون  مدوناهتم ىف وجمانا  بسهولة

   من املدونات مصطلح يتكون  و.  دميقارطية أكثر التقليدية اإلعالم وسائل ىف العمل بيئة وجتعل جديدة آفاق إىل
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Weblogs   املأخوذ من اللغة االجنليزية من كلمتني مها(web )الدولية العنكبوتية الشبكة إىل وتشري 

 .الوبعلى ا املالحظات لتدوين سجال الكلمة لتصبح   دفرت او سجال وتعىن (log   و للمعلومات

 املدونة يف املنشورة املواد بــأن الفـرق مــع ية،اإللكرتون الصــحيفة إلـى تكــون مـا أقــرب بوصـفها  املدونة الـبعض ويـرى

 املسـتفيد يطالعهـا التـي املعلومـات أولـى هـي حداثة األكثر املعلومات تكون حبيث تصاعدي زمين ترتيب  يف توضع

 ميكن فإنه ا يوميا،تأرخي مؤرخة تكون هبا املنشورة املواد وألن ، dailies   اليوميـات شـكل تتخـذ املدونـة وألن.

 كتب من العريب، وأدبنا تراثنا يف األصيلة الرتاثية أشكاله إىل الكتابة  من اإللكرتوين النمط ذلك إرجاع ببساطة

 احلروب بسبب وانتشر بدأ التقليدية اليوميات كتابة فن أن خاصة   إخل... التارخيية الوقائع أو واحلوادث اليوميات

 .املدونات مع أيضا  حـدث مـا وهـو

 :مواقع الدردشة 0.3

واحدة من أكرب اخلدمات شعبية وشهرة وإثارة على شبكة االنرتنت   Chattingو احملادثةألدَّْرد ش ة ا          

وهي تسمح لعدد غري حمدود من مستخدمي االنرتنت يف أي مكان من العامل  ،0811طورت يف فنلندا يف العام 

عن ( مايكرفون ومساعة)مباشرة بواسطة لوحة املفاتيح او ادوات الصوت   onlineمن الدخول يف حوارات حية

  .nicknamesطريق الدخول اىل بعض املواقع اليت توفر خدمة الدردشة بالصوت مستخدمني امساء مستعارة

مليون رسالة يوميا  420مليون مستخدم يرسلون اكثر من  40بلغ عدد املسجلني يف هذه اخلدمة اكثر من  حيث

 .يف هذه استعمال هذه املواقعاهنا حقا مركز جذب كبري لرواد الشبكة بل ان معظم الناس يقضون وقتا كبريا 

أو غرف احملادثة يف املقام األول عن طريق وسائل االعالم لوصف اي شكل من  غرفة الدردشة تستخدم         

أو ( اي التحدث واملناقشة يف نفس الوقت)اشكال املقابالت علي اإلنرتنت اليت تكون علي هيئة مومترات متزامنة 

وجيا ترتاوح بني وبالتايل ميكن أن يعين هذا املصطلح أي تكنول(.كما يف املنتديات)تكون أحيانا غري متزامنة 
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الدردشة عرب اإلنرتنت والرسائل الفورية عن طريق االمييالت واملنتديات املوجودة علي شبكة اإلنرتنت وبني الدردشة 

 .داخل البيئات االجتماعية واليت يتوافر هبا عنصر رؤية االشخاص لبعضهم البعض أثناء التحدث

 :الدردشة القائمة على الرسائل النصية

اإلنرتنت هي وسيلة لالتصال بني االفراد املوجودين يف نفس غرفة الدردشة عن طريق إرسال  الدردشة علي      

وأقدم . تستخدم كل من الرسائل النصية والصوتية يف وقت واحد! بعض غرف الدردشة مثل ياهو. الرسائل النصية

وقد مت تطويرها  (talkomatic)تقنية ال. شكل من أشكال غرف الدردشة هي اليت تعتمد رسائل نصية متنوعة

، حيث كان هناك مطالبة قوية بان حيتوي هذا النظام علي 0824تقريبا يف عام  plato ووضعها علي نظام ال

ظهور الدردشة القائمة  0810وقد مت مالحظة عام . منوذج من غرف الدردشة اليت تعتمد علي الرسائل النصية

نوع من أنواع الدردشة هي الدردشة عن طريق اإلنرتنت حيث  وأفضل. علي الرسائل النصية علي طاولة احملادثات

ومن امللحوظ أيضا ان شعبية الدردشة عن طريق غرف الدردشة تضاءلت . يطلق علي كل غرفة دردشة باسم قناة

وقد .مبرو السنني مما افسح اجملال للدردشة عن طريق اإلنرتنت بتوسعها وذلك الهنا تتميز بارسال الرسائل الفورية

حظ ان معظم الناس الذين يدخلون ايل غرف الدردشة من الواليات املتحدة األمريكية ومن مواقع الدردشة علي ال

 .شبكة اإلنرتنت

حيث تسمح غرف الدردشة القائمة علي الرسائل النصية  (GUI) هناك أيضا واجهة املستخدم الرسومية    

من شكل الكالم املكتوب وبعض اخلصائص  للمستخدمني الختيار بعض االيكونات اليت تساعدهم علي تعديل

 .االخري اليت تتعلق بتحسني شكل البيئة اليت يتواصل من خالهلا مع االفراد االخرين

 :بيئات تصورية متعددة االستخدام
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داخل غرف الدردشة املرئية  (2D)أو ثالث ابعاد  (6D)يتم إضافة الصور والرسومات ذات البعدين      

اي جتسيد ) للمستخدموهذه تتميز باستخدام التمثيل البياين (تكنولوجيااالفرتاضية احملسوسةحيث يتم توظيف )

العامل  هذه. حيث ميكن ان تتحرك تلك الصور كخلفية أو تكون بيئة تصورية لغرفة الدردشة (الفكرة يف هيئة صور

ليايل واملواد التعليمية يف  كثر على االنرتنت لعبة وال سيما)ليايل قادرة على إدماج عناصر مثل األلعاب  االفرتاضي

الفردية، الذين بصفة عامة هي ببساطة أكثر تقدما من املستخدمني  معظم األحيان اليت وضعها أصحاب املواقع

 على املساحات اخلاصة بناء يف البيئات األكثر شعبية أيضا إتاحة اجملال أمام املستخدمني إلنشاء أو. لألنظمة

(profile). 

ستخدمني بعض غرف الدردشة املرئية تتضمن أيضا وسائل االتصاالت السمعية والبصرية، حبيث ميكن للم      

ومع ذلك، جتد بعض هذه األنواع من بيئات مرهقة الستخدام . يف الواقع ان يروا ويستخدموا بعضهم البعض

 .وفعليا تكون عقبة يف سبيل الدردشة

 :أنشطة مواقع الدردشة

. األساس يف تبادل املعلومات النصية مع جمموعة من املستخدمني اآلخرين الدردشة يف مواقعتستخدم        

اتاحة التكنولوجيا احلديثة تقنية تبادل امللفات واستخدام الكامريا لكي يتمكن االفراد من روية بعضهم البعض 

شة عن طريق الدرد)وقد اتاحة تقريبا . أثناء الدردشة وذلك عن طريق وجود بعض الربامج لتحقيق هذة األغراض

 مع ارتفاع وافر يف نشاط. للمستخدمني ان يرسلو أو يعرضوا صورهم(اإلنرتنت وخدمة إرسال الرسائل

(Sexting) حيث كان االفراد يرسلون صور عارية أو صورا جنسية فاضحة ألنفسهم إلكرتونيا لكي ينظر إليها ،

 .ني لتبادل صور عارية أو جنسيةاالخرين، فقد أصبح شائعا بشكل متزايد يف غرف الدردشة للمستخدم

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
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بعض الناس الذين يزورون غرف الدردشة على استخدامها كمكان لتجربة اجلنس على اإلنرتنت، واليت          

يف حني مل يكن ماديا قادرا . أو ما يسمي حب علي الكمبيوتر (cybersex) سربسإكس باسمتعرف أيضا 

يف حني أن العديد من وسائل . ية كانت عبارة عن التحفيز عن طريق القراءةعلى رؤية زوجاهتم، حيث السيربان

، فإن األمر ال يعين ان هذا االعالم يف الرتكيز على هذا اجلانب من غرف الدردشة ألهنا بالتأكيد يعزز تصنيفاهتا

" سربسإكس" يف حني أن العديد من الناس يدخلون يف.الشي الوحيد اليت من اجلة يتم استخدام غرف الدردشة

ألسباب كثرية، فمن الصحيح أيضا أن االشخاص الذين يستخدمون اإلنرتنت للتعدي اجلنسي يستخدمون 

 .حمادثات سربسإكس كوسيلة من وسائل التعرف على الضحايا احملتملني

 Hunt the) أو (initgame) أمثلة تارخيية هي. األلعاب هي أيضا كثريا ما لعبت يف غرف الدردشة     

Wumpus) علي الدردشة 

 :االتصال لوسائط االجتماعية و النفسية اآلثار.6

 اثار وسائط االتصال على الفرد 6.0

 : اجيابيا - أ

تلعب وسائط االتصال احلديثة دورا يف حياة الفرد يف وقتنا احلايل اين أصبح ال ميكن االستغناء       

عنها الرتباطها جبميع جوانب حياته فجميع نشاطات الفرد التجارية والعلمية والتواصلية وحىت الرتفيهية منها 

مقدمتها اهلاتف ومواقع الدردشة كالفاسبوك وغربها من اصبحت معظمها مرتبطة بوسائط االتصال احلديثة جند يف 

الوسائط وتتعدد اجيابيات هذه الوسائط اليت كانت الغاية من اخرتاعها هي خدمة الفرد ومن اهم هذه االجيابيات 

 :ندكر 

 لفرد تلعب وسائط االتصال احلديثة منها الشبكات االجتماعية دورا كبريا يف رفع املستوى الثقايف والتعليمي ل-

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
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من خالل هذه الوسائط يتلقى الفرد دروسا قيمة حول املبادئ االجتماعية ومكارم االخالق كما يكتسب الفرد  -

 خمتلف املعارف املفيدة يف شىت اجملاالت كاملعلومات واالرشادات املتعلقة بالصحة وتعلم اللغات املختلفة 

رد من خالل الربامج اليت يعرضها على زيارة بعض املواقع كما حتفز وسائط االتصال احلديثة خاصة التلفزيون الف  -

 التارخيية واملراكز العلمية وحىت االماكن السياحية اليت تزيد من مكتسباته العلمية والثقافية 

تساهم وسائط االتصال احلديثة يف ابراز مواهب الفرد وتفجري طاقاته وقدراته العلمية فكم من فرد ابرز موهبته -

من خالل هذه الوسائط سواء عرب التلفزيون يف برامج املواهب العلمية او من خالل نشر اعماله يف شكل 

فيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي او على االنرتنت 
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 ضمن هذه الوسائط املختلفة التواصل الدائم للفرد مع اصدقائه أو افراد عائلته يف اي وقت ومن اي مكان ت -

 هذه الوسائط وفرت على الفرد اجلهد والوقت واملال اين اصبح بإمكانه مزاولة نشاطاته وقضاء حاجاته  -

والبصر مما يساعد على جدب  وحىت بالنسبة للطفل فان هذه الوسائط ختاطب حواسه خاصة حاسيت السمع -

انتباهه ونقل املعرفة كما تعزز خيال الطفل وحتفزه على التفاعل مع املعرفة اليت يتلقاها سواء من التلفاز او اهلاتف 

 او احلاسوب 

 :اسلبي -ب

ف اثار سلبية عديدة رغم اجيابيات هذه الوسائط وتسهيلها حلياة الفرد اال ان االستعمال الغري السليم هلا خيل      

 :على الفرد وميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

غالبا ما يشكل االستخدام املكثف لوسائط االتصال احلديثة اىل ادمان الفرد عليها وبالتايل اجللوس لفرتات -

 طويلة امام االجهزة وهذا يتسبب يف تعرضهم ملشاكل صحية عديدة كآالم الرقبة والظهر وضعف البصر وحىت

 السمنة 

أظهرت الدراسات العلمية احلديثة أن هناك عالقة بني كثرة مشاهدة التلفزيون و قابلية ممارسة العنف يف الواقع  -

 خاصة لدى االطفال واملراهقني الذين حيملون مثل هذه االستعدادات 

 ي الكسل الدهين كما اثبتت الدراسة ان كثرة استخدام هذه الوسائط يضعف القدرة على التفكري كما تنم  -

يسبب انشغال الكثري من االشخاص بوسائط االتصال احلديثة اىل االنزواء واالنطواء حيث ان هذه املواقع  -

  .التواصلية تشغل الفرد عن أسرته وتلهيه عن امور حياته املهمة
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وغريه  حيث  تسببت هذه الوسائط يف انتشار ما يعرف باإلباحية االلكرتونية عرب شبكة األنرتنت و الفاسبوك-

عن طريق هذه الشبكة هذا ما أحدث خلال يف السلوكيات واالخالق يتم تبادل الصور الفتوغرافية املخلة باحلياء 

 .لدى الفرد املسلم خاصة

 مما يؤدي اىل زعزعة القيم االخالقية لذى الفرد  اىل الشباب دون رقابة نشر بعض االفكار اهلدامة ووصوهلا-

االعتداء على خصوصية االفراد فالكثري من االشخاص حيفظون على هواتفهم ارقاما خاصة او حىت صورا هلم  -

 مكن الكثري من االشخاص من اخرتاق هذه اهلواتف وسرقة اي شيء : ووجود االنرتنت على اهلاتف مثال 

 على اجملتمع  وسائط االتصال احلديثة آثار: 9.9

 : ااجيابي - أ

تؤدي وسائط االتصال املختلفة دورا كبريا يف رفع املستوى الثقايف والتعليمي للمجتمع ذلك عرب خمتلف الربامج -

 والتطبيقات العلمية 

بفضل هذه الوسائط االتصالية تعززت الروابط االجتماعية بني افراد اجملتمع الواحد حيث تيسر التواصل رغم بعد -

 املسافات وهذا ادى اىل حتقيق الوحدة االجتماعية 

منحت هذه الوسائط الفرصة اىل االنفتاح على ثقافات الشعوب االخرى واالحتكاك هبم وبذلك توسع دائرة -

 اجملتمعات وامكانية التعرف على عادات وتقاليد باقي الشعوب  التعارف لذى

فأصبح بإمكاهنم التحدث اىل اجملتمع  ألفرادومن اهم هذه الوسائط ايضا اهنا وفرت الوقت واملال واجلهد -

 بعضهم دون احلاجة اىل التنقل 
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الوطنية والقومية وبالتايل  أدت هذه الوسائط باختالفها اىل نشر الوعي االجتماعي والسياسي ودعم الوحدة-

 متاسك اجملتمع 

 تلعب هذه الوسائط دورا كبريا يف حتقيق الرفاهية والرخاء االجتماعي -

 : اسلبي -ب

يقود االتستعمال املكثف لوسائل االتصال اىل اجلمود يف العالقات االجتماعية اين اصبح التعامل مع االفراد  -  

االجتماعية وقلة التفاعل االجتماعي بني ما بعد يوم وبالتايل حدوث التفكك يف الروابط مع من حوهلم يقل يو 

 افراد اجملتمع الواحد

هلذه الوسائط تأثريات يف العالقات االسرية فقد ادى تطور هذه الوسائط اىل قطع الزيارات العائلية  وقطع  -  

 كك االسري وارتفاع نسبة الطالق صلة االرحام كما ادت اىل تزايد معدالت التف

أدى االنغماس يف عمليات االتصال الغري مباشر من خالل االنرتنت وغريه يف انتشار االمراض النفسية بني  -  

 افراد اجملتمع وميلهم اىل االنعزال عن جمتمعاهتم احلقيقية وبالتايل تعطل املصاحل واالعمال 

استغلت هذه الوسائط االتصالية كأساليب من أجل التشويه ومسح اهلوية الوطنية للشعوب يف حماولة لتحطيم - 

 الشخصية العربية وتفكيك قيمها وتقاليدها واظهارها بشكل عاجز

ذا يشكل خطرا أدت هذه الوسائط اىل تسهيل بث ما يعرف باإلباحية اإللكرتونية اين تبث الصور املخلة وه -  

 على اجملتمع وحيطم القيم واالخالق 

تتسبب وسائل التواصل االجتماعي بدورها يف االنشغال عن اداء بعض الواجبات االسرية أو الوظيفية وبالتايل  -  

 تراجع املردودية داخل اجملتمع 
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هلذه الوسائط تأثري بالغ يف انتشار االمراض النفسية حيث افرزت الثورة التكنولوجية أمراض نفسية مل تكن  -  

معروفة من قبل مثل التوحد كذلك سامهت بصورة كبرية يف انتشار اجلرمية والقرصنة والعنف واضطراب السلوك 

 االخالقي 

ثة بشكل عام يف تكريس واشاعة قيم االستهالك الغريب وفرض النموذج ولقد عملت تكنولوجيا االتصال احلدي -  

 للمجتمع الثقايف األورو أمريكي وفرض اإليديولوجيات الغربية والقضاء على التنوع الثقايف 

 :نظرة استشرافية لوسائط االتصال احلديثة.3

الشبكات االجتماعية اليوم أصبحت جزءا  ال يتجزأ من حياتنا االجتماعية، وال يكاد مير يوم على أغلبية       

سكان الكرة األرضية دون استخدام وسائل التواصل االجتماعي واهلواتف اخللوية للتواصل مع اآلخرين أو كتابة أو 

لسلوك اإلنساين، أربك علماء االجتماع وتداخل مشاهدة أو قراءة مسامهات متنوعة، وقد طرأ تغيري مفاجئ على ا

وبدأنا نستخدم مفردات . مع بعض النظريات يف علم االجتماع والنفس بصورة جعلتها حمل مراجعة ونقد واسعني

جديدة ونصف بعض األمناط السلوكية بأوصاف جديدة، مع ظهور نوع من الشخصيات اليت متزج بني السلوك 

ين الذكي، نتيجة تفاعل اإلنسان مع وسائل التواصل االجتماعي واستخدام شبكات اإلنساين والسلوك اإللكرتو 

 .اإلنرتنت ووسائل االتصال املتقدمة بصورة عامة، وبروز علم اجتماع وعلم نفس شبكات التواصل االجتماعي

بات ملحا كونا أصبحت اليوم الوسيلة االساسية املعتمدة   وسائط االتصال احلديثةإن التفكري مبستقبل            

ثورة جمتمعية  كوهنا منرب لكل   وسائط االتصال احلديثةلدى األفراد واملنظمات يف حمتلف اجملاالت، حيث حققت 

تمعية مع فتح ال متناهي من ية و حىت اجملاألشخاص واألطراف خاصة مع اذابة كل احلواجز اجلغرافية و اللغو 

وسائط وعلى الرغم من هذا فإننا جند من هم من مؤيدي .احلريات اليت أصبح يصعب جدا احلد منها اليوم

 .باالضافة إىل الكثري من معارضيها ، باملقارنة مع اجيابيات و سلبيات هذه األخرية  االتصال احلديثة
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ما جيري استقراء مع و التحديات اليت تواجهها الكرتونيا خاصة  ومن بني القضايا اليت تربز اىل السطع هي اهلوية

قبل، بينما سيتأخر وصول آخرين حاليا  يف العامل االفرتاضي، يبدو أن بعض الثقافات على وشك الوصول للمست

لذلك املستقبل، وهنا ستحدث أكرب فجوة عرفها النوع اإلنساين، وستعامل بعض الثقافات على أهنا كائنات 

 .غريبة، ال تنتمي لذلك املستقبل وستكون فئران جتارب املستقبل ترضخ لسيطرة اإلنسان السوبر

، وسيتغري السلوك اإلنساين، الوسائل العاملية للتواصلأكرب  وسائط االتصال ل القريب ستصبح باملستق يف        

والعمل عن بعد سيكون أحد األمناط الوظيفية السائدة، وسيصبح من السهل كسب املال يف الفضاء الرقمي، 

االمكانيات البسيطة و ال  زغم كل املشاريع االفرتاضية على شبكات اإلنرتنتالولوج يف  يف وستضطر الدول إىل 

اء املتعلق جبائحة فريوس  وهو ما حدث اليوم مع انتشار الوب ،عرقل مسرية التقدم والتطور،ي الذي  تقليديال التفكري

ة كربى قفزات نوعي ما جيعل الدول اليت هتتم بتوظيف هذه الوسائط احلديثة يف حتقيق املستجد 08كورونا كوفيد 

من أجل االستمرار و عدم االهنيار من جهة و من أجل موكبة التطورات العاملية يف ظل املنافسة  يف شىت اجملاالت

 .االقتصادية اليت حتدث يف العامل من جهة أخرى

وادماجها  لتكريس وسائط االتصال احلديثةومالية  التفكري يف صيغ قانونية وإدارية  للدولمن هنا كان البد        

سنشهد ...  رحلة تكنولوجية جديدةمبمصاحلها خلدمة  يف سوق العمل من أجل االستفادة من خصائصها ومميزاهتا

 .القليلة القادمةعلى مالحمها يف السنوات 

 :املراجع

 املؤمتر أحباث  ، اإلنرتنت شبكة على يوتيوب ملوقع اجلامعي الشباب استخدامات ،الواجد عبد رضا أمني،   -

 .6008، البحرين اململكة، جامعة ريل،فا 8 - 2" ، جديد، لعامل جديدة تكنولوجيا:  اجلديد اإلعالم.  الدويل

 6002العبدهلل، التلفزيون و قضايا االتصال يف عامل املتغري ، دار النهضة العربية ، لبنان، مي  -
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حممد الفاتح محدي ، استخدامات تكنولوجيا االتصال و االعالم احلديثة و انعكساهتا على قيم الشباب  -

 .6008اتنة ، اجلامعي ، مذكرة ماجستري ، جامعة احلاج األخضر ، ب

التغري الثقايف لدى الشباب اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف علوم الدعوة و  أمحد عبديل ، استخدام االنرتنت و -

 .6000االعالم ، جامعة األمري عبد القادر ، قسنطينة ،

 .0882حممد السيد فهمي ، تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية دار املعرفة اجلامعية ، مصر  -

 .6002، 0.عبد الرزاق الديلمي ، عوملة التلفزيون ، دار جرير للنشر و التوزيع ، األردن ،ط -

 على االجتماعية  انعكاساته و االجتماعي التواصل مواقع عرب االجتماعي التفاعل، عبداجلواد حلايس،ا  -

 والعلوم اآلداب لكلية الثاين الدويل املؤمتر ، قابوس السلطان جامعة يف(ميدانية دارسة) اجلامعي، الشباب

   .6006،مسقط قابوس، السلطان جامعة ،االجتماعية

، 0.و التحديات و التأثريات االجتماعية ، الدار املصرية ،ط درويش اللبان ، تكنولوجيا االتصال املخاطر -

6000. 
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