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  :ملخص
يهدف الباحث من خالل هذه المداخلة أن يبين دور  وسائل االتصال التفاعلية الحديثة في التـأثير       

عملين، و سلوكاتهم المختلفة، فوسائل االتصال الحديثة أصبحت تلعـب دورا كبيـرا و   على ثقافة المست
متعاظما في المجال الثقافي بكل أشكاله و أبعاده، باعتبار أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافـة منتجهـا و   
قيمه، و بالتالي سيكون لها انعكاس على مستعملها،  و علـى مـن يتلقـى مضـامينها و محتوياتهـا      

و سيركز الباحث بالخصوص على شبكة االنترنت بحكم أنها الوسيلة الحديثة األهم و األبرز . اإلعالمية
التي تتيح بدورها عدة خدمات تفاعلية و تطبيقات إعالميـة جديـدة، و عـدة أنـواع مـن الصـحافة       

أن تأثيرهـا علـى   ، كما ...)الصحف االلكترونية، المدونات، منتديات المحادثة االلكترونية(االلكترونية 
 .الشأن الثقافي بصفة عامة، جعل منها الوسيلة التي تستحق الدراسة في هذا المجال

  تكنولوجيا االتصال الحديثة، التفاعلية، الثقافة، االنترنت: الكلمات الدالة -

- Abstract : 
  The  purpose of this paper is to show how the  interactive new 
media influence  the users’ cultures and behaviors. The new media 
play tody a great role in the cultural field, and in all its aspects and 
forms, because the communication technologies has a narrow 
relationship with their producer’s culture and principle, and 
,consequently, it will have many implications on the user’s 
behavior and culture. This paper focus also to study the internet 
effects, which offer a multitude of services and applications as 
interactive communication tools, and it gives several types of 
electronic journalism (electronic newspaper, bloggs, discussion 
forums…).for this reason, The influence of internet in cultural 
field, deserves to be studied. 

- Keywords :new  communication technology, interactivity, 
the culture, the internet 
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 :مقدمة -

بكـل   يا االتصال الحديثة من بين الوسائل التي أحدثت تغييرا كبيـرا فـي المجتمـع   تعتبر تكنولوج    
مجاالته تقريبا، فال نكاد نجد ميدانا من الميادين يخلوا من استعمال تكنولوجيات االتصـال الحديثـة، و   

ـ    درجة أننا نشهد حاليا نتائج عكسية إلىتوظيفها يتم بشكل مكثف  ى كثيرة لهذا االسـتعمال، سـواء عل
  .ى الفردي أو على المستوى الجماعيالمستو

نجد أن تكنولوجيا االتصال قد نمت و تطورت و تمكنت من المساهمة في تطـوير الحضـارة   "ولذلك  
اإلنسانية و رقي الجنس البشري، و بوجه خاص و منذ منتصف الثمانينات، حيث نجد أن العـالم يمـر   

ت التي تحدث فيها أن تعادل كل ما سبق من تطـورات  بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تكاد التطورا
في المراحل السابقة، حيث يكاد يتغير شكل و أسلوب عمل وسائل االتصال، إضافة إلى ظهور وسـائل  

  .1"جديدة كان لها آثارها االتصالية
فلم يسبق و أن عرف المجتمع البشري تطورات سريعة الوتيرة كما يحصل اآلن، على كل المسـتويات  

جتماعية، السياسية، االقتصادية، والثقافية؛ فأدت الكثير من التقنيات و الوسائل  المستحدثة إلى  إلغاء اال
  .سابقاتها و إزالتها بشكل كلي من المجتمع

و  اإلعـالم و ليس بغريب أن يتم اليوم عقد مؤتمرات و ندوات متعلقة بتأثيرات و انعكاسـات وسـائل   
و االجتماعية حاليا أصبحت تركـز بشـكل    اإلعالميةما أن البحوث ، كاالتصال الجديدة على المجتمع

مكثف على استعماالت تكنولوجيات االتصال، و نتائج هذه االستعماالت النفسية و الثقافية و االجتماعية 
  .الخ...و االقتصادية

في نفس المنحى، من خالل تسليط الضوء علـى جانـب مـن     لك فإن ورقتنا هذه تحاول أن تنحوو لذ
الذي تحدثه تقنيات االتصال الجديدة على األفراد، أال و هو الجانب الثقافي، الـذي يعـد    جوانب التأثير

شكال سلبيا أو ايجابيا، و ذلك يتوقـف  األهم و األخطر في نفس الوقت، حيث أن التأثير يمكن أن يأخذ 
، ...)الجغرافيـة  طقـة السن، الجنس، المن(على طبيعة االستعمال، و من يستعملها، و طبيعة خصائصه 

  .ف من فئة ألخرى و من منطقة ألخرىفهذه العوامل كلها تجعل األثر يختل
  :و لدراسة الموضوع بشكل جيد و ملم، فإننا تناولنا في هذه الورقة مجموعة العناصر التالية

 وسائل االتصال الجديدة -

  شبكة االنترنت -
 الخدمات و التطبيقات التفاعلية -

 العولمة الثقافيةتكنولوجيا االتصال و  -

  التدفق األحادي للمعلومات و المضامين اإلعالمية -
 ليناالنعكاسات المختلفة على المستعم -
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 :وسائل االتصال الجديدة -

التقنيات الحديثة التي ظهرت في نهاية القـرن العشـرين و بدايـة     يقصد بوسائل االتصال الجديدة     
كـالتلفزيون و الراديـو ، السـينما،    تصال التقليديـة  القرن الواحد و العشرين، فبعد ظهور وسائل اال

وسائل التسـجيل  ، االنترنتوسائل االتصال الجديدة، كالحاسوب،  اإلعالميةالساحة  إلىالجرائد، جاءت 
 االجتماعيـة  اإلعـالم الرقمية، تقنيات االتصال الرقمية العالية الوضوح، الصحافة االلكترونية، وسائل 

، منتـديات المحادثـة   )les blogs(، المدونات االلكترونيـة  )social network media(االلكترونية 
 ,youtubeمثـل  (مواقـع بـث التسـجيالت السمعبصـرية      ،)discussion forums(االلكترونيـة  

myvideo(...  ،و غيرها من التقنيات االتصالية الحديثة التي ال تكاد تتوقف عن التجـدد و التطـور ، 
  .بصفة مستمرة و متواصلة

و  و يعد استعمال هذه الوسائل الجديدة بشكل مكثف، عامال من عوامل التغير االجتماعي الحاصل،     
من عوامل التأثر و التأثير الثقافيين، فمستعمل هذه التقنيات البد و أن يتأثر بها و بمضمونها، كما أنـه  

  .فراد عبر االحتكاك و التفاعل معهميؤثر هو بدوره على غيره من األ
 

 : ة االنترنتشبك -

سواء مـن حيـث تطبيقاتهـا و     ،لم تعرف البشرية مثلها من قبل وسيلة اتصالية تتعتبر اإلنترن      
استخداماتها، أو من حيث تأثيراتها و انعكاساتها، فهي وسيلة قامت باختزال كل الوسائل االتصالية التي 

زيون الهـاتف، اإلذاعـة، و الصـحف و    سبقتها، أو على األقل قامت باحتوائها، فمثال نجد كل من التلف
غيرها من الوسائل اإلعالمية قد أصبحت متاحة على الشبكة العنكبوتية، فأي شخص يمكنـه اليـوم أن   
يطلع على الصحف الصادرة في العالم، و االستماع ألي قناة إذاعية أو مشاهدة أي قناة تلفزيونية، كمـا  

  .ان يتوفر فيه الربط بشبكة اإلنترنتيمكنه االتصال بأي شخص في العالم و في أي مك
قد أحدثت ثورة في مجال االتصاالت، لم يكن يتوقعها حتى الذين قـاموا   تو عليه فإن شبكة اإلنترن    

بتصميمها و إنشائها، فلم يبق مجال من مجاالت الحياة إال و أثرت فيه، فتغيرت بذلك طريقـة عـيش   
اعله مع غيره و اتصاله بهم، فخدماتها المتعـددة جعلتهـا   اإلنسان، في عمله، دراسته و كذلك طريقة تف

 .تلقى إقباال كبيرا لدى كل شرائح المجتمع
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و تعتبر االنترنت من أبرز وسائل االتصال الجديدة التي كان لها تأثير ثقافي شامل و كبير، سـواء      
ـ   أعدادا كبيرة فتطبيقاتها المتعددة التي جلبت في شقه االيجابي أو السلبي، رف من المستعملين فـي ظ

التـي تـوفر    اآلنفهي الوسيلة االتصـالية الوحيـدة لحـد     عميقا و بعيد المدى،وجيز، جعلت تأثيرها 
و  ظمأقامت بإرواء " Watts Wacker"يقول الكاتب "و األشكال، و كما  معلومات وفيرة بكل اللغات
يعتبر العامل الهـام الـذي يجـذب     المحتوى المجاني"يرى البعض أن  و  ،2"تعطش األفراد للمعلومات

و بطبيعة الحال فإن هذا المحتوى فيه الغث و السمين و النـافع و غيـر    ،3"القراء لهذه الوسيلة الجديدة
يتوافق، و هـو   النافع، و مصدره عدة ثقافات، منها ما تتوافق أصولها و مبادؤها مع ثقافتنا و منها ما ال

  .مل التأثير الثقافي لوسائل اإلعالم الجديدةأهمية عا إلىاألمر الذي جعلنا ننبه 
فـي جلـب    -كما تشير عـدة دراسـات  –على الشبكة لعبت دورا كبيرا كما أن الخدمات التفاعلية    

  .المستعملين، الذين أصبحوا يقضون أوقاتا طويلة أمام الشاشة دون أن يشعروا بذلك
  
  

 :لشبكة االنترنت الخدمات و التطبيقات التفاعلية -

الواضح في تكنولوجيات االتصال الحديثة أن السمة األساسية التـي تميزهـا، التفاعليـة    من      
)interactivity(  التي تعني اتجاه الرسالة االتصالية في اتجاهين، بين المرسل و المسـتقبل، أي ،

ذلـك  غير من  إلى اإلجابةو يحدث التعليق و رد الفعل و  أن الطرفين يتبادالن الرسالة االتصالية،
صفة التفاعلية صفة طبيعيـة فـي االتصـال    ال" من العناصر المجسدة للتفاعلية، و يمكن القول أن 

، 4"الشخصي، و المستخدم على الشبكة ليس مجرد مستقبل للرسائل و إنما منتج لها في ذات الوقـت 
ئل اإلعـالم  فهو إما يعمل على التعليق على ما كتبه الغير، أو يرد عليه و ينتقده، و بالتالي فوسـا 

ق علـى  تتيح فرصة أكثر للمتلقي بإبداء رأيه و التعلي -على عكس وسائل اإلعالم التقليدية–الجديدة 
  .الرسالة بشكل أني و متزامن

أو االتصال في اتجـاه   linearانتهاء فكرة االتصال الخطي interactivityو تعني التفاعلية      
وذج الذي كان من قبل مع وسائل اإلعالم التقليدية، التي ، و هو النم5"المتلقي إلىواحد من المرسل 

ال تتيح مجاال للمتلقي و تجعله يستهلك مضامينها بشكل سلبي، أما وسائل االتصال التفاعليـة فهـي   
 .تجعله يتخلى عن التلقي السلبي و يتبنى التلقي الفعال و النشيط

جعلها تنافس  دة، حققت بدورها نجاحا باهراتوفر شبكة االنترنت خدمات و تطبيقات تفاعلية عدي و     
قائمـة بـذاتها، كـالتلفزيون و الراديـو و     ) تقليدية( إعالميةخدمات سابقة، و حتى أنها تنافس وسائل 

  :أهمها الصحف الورقية؛ و من بين هذه الخدمات التفاعلية نذكر
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ت و مقـاالت و  تنشر كتابـا و هي عبارة عن مواقع شخصية ): blogs(المدونات االلكترونية   -
و تجارية و ثقافيـة، و   إعالميةأو مؤسسات و هيئات حتى تسجيالت فيديو، يملكها غالبا أفراد، 

هي تنشر مضامينها و ترتبها ترتيبا كرونولوجيا وفقا لتاريخ انشائها، و يمكن للقـراء التفاعـل   
و تطلعات الفئـات  نظرا لنجاحها و قدرتها على التعبير عن مطالب "و  .معها و التعليق و النقد

المهمشة تشهد المدونات تزايدا هائال في عددها و عدد مستعمليها، فمثال وصل عدد المـدونات  
  .6"ألف مدونة 30ألف مدونة و في مصر ما يقارب  250ما يقارب  إلىبإيران 

 
 العالقات إلقامةو هي مواقع للتواصل االجتماعي بين المستعملين، و  :ةمواقع الشبكة االجتماعي -

الذي يبلغ عدد  ،(myspace) ، ماي سبايس(facebook)فايسبوك"االجتماعية، و من أشهرها 
 .الخ...)twitter(تويتر ،7مليون مستعمل 200مستعمليه 

و هي عبارة عن تطبيقات و برمجيات اتصالية تفاعليـة تسـمح   : منتديات المحادثة االلكترونية -
: مثـل  )synchronique(قـي المتـزامن   في الوقـت الحقي  اآلخرينللمستعمل بالتواصل مع 

و ) skype(و برمجيات السـكايب   ، و غرف الدردشة، و التراسل الفوري، خباراألمجموعات 
  .منتديات النقاش و البريد االلكترونيمثل ) asynchronique(في الوقت الالتزامني 

  
  

السلبي لوسائل االتصال الجديـدة  و من بين اإلشكاليات التي تخطر في بالنا حينما نتكلم عن التأثير      
اللتين أخذتا قـدرا  ، اإلعالميةالتدفق األحادي للمعلومات و المضامين و  العولمة الثقافيةنذكر قضيتي 

حساسيتهما  على المستوى الدولي يدركون اإلعالميألن المهتمين بالشأن  ،معتبرا من اهتمام المختصين
  .الفقيرة منها و خطورتهما على المجتمعات المحلية السيما

  
  :تكنولوجيا االتصال و العولمة الثقافية - 1

من دون شك فإن وسائل اإلعالم تؤدي بجدارة مهمة الترويج للقيم الثقافية للعولمة، و نشرها فـي       
قادرة على تحقيق مسـاعي العولمـة   مختلف مناطق العالم، و السيما وسائل اإلعالم الجديدة منها، فهي 

وب، و قادرة على تجسيد ما يرمي إليه اإلعالم الغربي المعولم، و ال سـيما شـبكة   لتنميط ثقافات الشع
االنترنت، التي يعتبرها العديد من الكتاب و المختصين كوسيلة لنشر قيم العولمـة بجـدارة، و تحقيـق    

كل غاياتها خاصة في المجال الثقافي، فال توجد وسيلة إعالمية في عصرنا الحالي أهم و أنفع للعولمة ب
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فهي العربة التي تنقل عدة ثقافات و قيم و أنمـاط سـلوكية و    -و السيما الثقافي و اإلعالمي-أشكالها 
  .مضامين لعدة متلقين في كل أنحاء العالم، بكل سهولة و بتكلفة قليلة

 mondial et( االنترنت ليست كغيرها من وسائل اإلعالم، فهي كونية و عالمية "و عليه فإن شبكة    

universel"(8  ، و هذه الخاصية تجعلها جديرة بنقل قيم العولمة و تجسيد أهدافها.  
 une civilisation deحضــارة اتصــال "بأننــا نعــيش فــي) mignotو Baylon(يقــول      

communication"9  أي أن العصر الحالي يتميز باالتصاالت المتعددة األشكال و الوسائل و التقنيـات ،
فإن الوسائط متوفرة لنقل كل أشكال المضامين و المحتويات و المعلومات الثقافية، و الحديثة، و بالتالي 

صنع هذه الوسائل االتصالية، و لذلك كثيرا ما نشـهد  بطبيعة الحال تكون هذه الثقافات مرتبطة غالبا بم
و األفقـي  تعالي أصوات تنادي بإعادة النظر في النظام الدولي لإلعالم، الذي يتسم بالتـدفق األحـادي   

  ).الغرب و العالم المتقدم عموما(للمعلومات و المضامين اإلعالمية، من الضفة األخرى 
  

 :اإلعالميةالتدفق األحادي للمعلومات و المضامين  -2

الجديدة و خطورة مضمونها، قضية التـدفق   اإلعالممن بين األمور التي تزيد حدة سلبية وسائل       
ساعد على تحقيق أهداف اإلعالم الغربي فيما يخص الغزو الفكـري و  األحادي للمعلومات، و هو ما ي

االختراق الثقافي،  و هو التدفق الذي يصدر من الدول الغربية المالكة ألغلبية أو ألهم و أكبر وسـائل  
  .اإلعالم على المستوى الدولي

، أصـبحت القـيم   و في ظل الغياب العربي في مجال اإلعالم على المستوى الدولي و حتى المحلي    
المحلية عرضة للتهديد من طرف السيل الجارف من القيم العالمية الغربية على الخصوص، التي تتدفق 
من جهة واحدة و تغمرنا بدرجة ال نقدر فيها ال على المواجهة و ال على الحفاظ على أدنى نسبة مـن  

متناهي لتقنيات االتصال الحديثـة،  قيمنا و ثقافاتنا، خاصة في عصر االنفجار المعلوماتي و التطور الال
 .اإلعالميةالتي تضخ كميات كبيرة من المضامين 

  
وفي سبعينيات القرن الماضي طغى النقاش حول التدفق غير المتكافئ للمواد الثقافية و اإلعالميـة      

يد مـن  على المجتمع الدولي، و كانت اليونسكو المنبر األساسي للتعبير عن الموضوع، لكن تدخلت العد
العوامل إلفشال المناقشات حول خلل التدفق غير العادل و المتكافئ، حيث أن الموقف األمريكي كـان  

و ذلك لضمان االسـتمرار علـى الوضـع    , 10يريد فرض أطروحة حرية تدفق المعلومات و اإلعالم
  .الراهن، و الذي يخدم األهداف االمبريالية و غايات العولمة الثقافية

ا، إال أن األصوات التـي تنـادي بضـرورة    و العرقلة من طرف الغرب و أمريك عاداةو رغم هذه الم 
التغيير و التعديل في النظام اإلعالمي الدولي لم تسلم أمرها، وال تزال  تدعوا إليجـاد بـديل للتـدفق    
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األحادي للمعلومات، و تتمثل هذه األطراف في منظمات المجتمـع المـدني و المنظمـات الدوليـة و     
  .يميةاإلقل
في العقد األخير من القرن العشرين اتسعت النقاشات الكثيفة في المؤسسات الدولية المختلفـة،  "و       

أمثال منظمة اليونسكو، و منظمة التجارة العالمية و االتحاد الدولي لالتصـاالت و المنظمـة العالميـة    
ريع النظـام اإلعالمـي الجديـد، و    للملكية الفكرية و االتحاد األوربي، و ظهر التباين واضحا بين مشا

تزامن ذلك مع حرص المجتمع المدني المنظم على إسماع صوته ووعيه بأهمية المسألة التقنية بالنسـبة  
لـذا فـإن دالالت العديـد مـن المفـاهيم، مثـل الحـق فـي االتصـال، و          . لمصير الديمقراطيـة 

  .11"أصبحت تشكل رهانات سياسية و فكرية...المشاركة،
فإن تنامي استعمال تكنولوجيا االتصال جعل المطالبة بنظام إعالمي دولي جديد ضـرورية   و لذلك    

أكثر، خاصة إذا علمنا أن معظم هذه الوسائل و التقنيات مملوكة من طرف الدول الكبرى أو مسيرة من 
ديـد  قبلها، عبر مؤسساتها و شركاتها الضخمة، مما يجعل عامل التدفق األحادي عامال جوهريا في تح

طبيعة التأثير الثقافي و حدته، فمن الطبيعي أن يكون التأثير الثقافي من طرف منتج الوسيلة اإلعالميـة  
و مضمونها معا، و بالتالي سيتبع ذلك اختراقا ثقافيا و هيمنة ثقافية لصالح القوى اإلعالميـة الكبـرى   

  .المالكة لوسائل االتصال جديدها و قديمها
  
  

  :ينعلى المستعملاالنعكاسات المختلفة  -

ذات آثار و انعكاسات على عـدة مسـتويات، و علـى    التصاالت التي تتم عبر االنترنت ، تعتبر ا    
، و هي إمـا انعكاسـات ايجابيـة أو    ...)السلوكية االجتماعية، النفسية، المعرفية و (مختلف الجوانب 

االتصال، البد و أن تحدث أثرا  من وسائل اإلعالم و سلبية، و هذا شيء طبيعي ألن االنترنت كغيرها 
، أو 15، اللغـوي 14، السـلوكي 13، االجتماعي12في الجانب الثقافي و تغييرا، سواء كان  على مستعمليها

الجوانب التي يمكن أن يلحقها هذا التأثير؛ و لهذا يتسـاءل األسـتاذ    إلى غير ذلك من  ،16السيكولوجي
إذا كان هـذا  : في معرض حديثه عن تأثير وسائل اإلعالم على األسرة و األطفال قائال" سعيد بومعيزة"

التأثير إبان محدودية وسائل اإلعالم، فما هو الوضع فـي عصـر التفـتح و التكنولوجيـا و الـدعائم      
، ألن تأثيرها سيكون أعمق من قبل، نظرا لتطورها و لتعدد تقنياتها و خـدماتها، فمـن   17"االلكترونية؟

  .دون شك كلما تطورت وسائل اإلعالم و االتصال كلما زادت حدة تأثيراتها ووقع انعكاساتها
 

يمكن القول أن األثر األساسي لالسـتخدام المفـرط لتطبيقـات االنترنـت     : االنعكاسات االجتماعية -
رونية، يتمثل في عالقة الفرد بمحيطه االجتماعي، و نسبة احتكاكه به، حيـث أن العديـد مـن    االلكت



م،             2010نوفمبر  29-28وسائل اإلعالم و المجتمع، : الملتقى الوطني األول
 بسكرة -جامعة محمد خیذر

 

 

، و العزلة و االنفـراد يحدث لهم نوع من  األفرادالدراسات التي تناولت هذه الجوانب بينت أن هؤالء 
  .تراجع مدة جلوسهم مع أفراد عائالتهم و أصدقائهم

م، تبين أن هناك عالقـة بـين    2000نشرت في صيف سنة ) كريستوفر سانديرز(ففي دراسة قام بها 
أن  19، و قـد بينـت دراسـة أخـرى    18"و مشاعر العزلة االجتماعية و االكتئـاب استعمال االنترنت 

، و نقـص حجـم الـدائرة    االتصاالت العائلية انخفاضاالستعمال الزائد لالنترنت كانت له عالقة مع 
، فالتقنيات االتصالية لالنترنت تجعـل  مشاعر االكتئاب و الوحدةزيادة االجتماعية المحلية للعائلة، مع 

الفرد يشعر بمتعة و انبساط، نظرا إلمكانية الحديث مع أشخاص من كل أنحاء العـالم و فـي الوقـت    
اآلني المتزامن، و هذا ما يجعله يستغرق في النقاشات و يقضـي أوقاتـا دون أن يشـعر، و بالتـالي     

، و يصـبح شخصـا غريبـا عـن     20"قي و يدخل في مجتمعات افتراضيةينفصل عن المجتمع الحقي"
مجتمعه، و ينقص اهتمامه بقضاياه و بأحداث محيطه االجتماعي، و مع مرور الوقـت يتحـول إلـى    

، le repli sur soi"21 باالنعزال الذاتي"شخص منعزل تماما عن بيئته االجتماعية، و يصيبه ما يسمى 
فتراضيين، إلى درجة أن يفقد الرغبة في الجلوس لمدة طويلة مع أفـراد  و يزداد ارتباطه بأصدقائه اال

عائلته وأصدقائه؛ و يعود هذا االرتباط الشديد بالجماعة االفتراضية و بمنتديات المحادثة االلكترونيـة،  
توفر بيئة يقوم فيها األفراد بتطوير شعور االنتمـاء و الهويـة االجتماعيـة    "إلى كون هذه المنتديات 

)social identity(األثـر  ، باإلضافة إلـى  22"، و توفر بنيات اجتماعية موجودة في المجتمع الحقيقي
، و التي قد تتدهور بشكل كبير و تؤدي حتى إلى الطالق، خاصـة إذا  المحتمل على العالقات الزوجية

  .23انغمس أحد الطرفين في عالقات افتراضية غير شرعية
ل لشبكة االنترنت و خدماتها االتصالية يهدد بشـكل مباشـر كيـان    و لهذا فإن االستعمال المتواص    

زوال النسـيج االجتمـاعي   العالقات الحقيقية وجها لوجه، و يحدث قطيعة بين األفراد، مما يؤدي إلى 
  .24"بانعدام حميمية الجوار و التقارب"، و حلول نسيج اجتماعي افتراضي محله، يتميزالتقليدي

تطغـى النزعـة   ، و التفكك االجتماعيو االنفصال االجتماعي، يحدث نوع من و كنتيجة لهذا االنعزال 
؛ لكن هذا االنعزال ال يجب أن يجعلنا نغفل الفردية على الجماعية و يتراجع االهتمام بقضايا الجماعة

عن العالقات الجديدة التي يكتسبها الفرد مع أفراد من كل األنحاء، فهو يتعرف على أفراد جـدد كـل   
رغم ذلك فإن هذه العالقات ال يمكن أن تحل محل العالقات الواقعية مع محيطنا االجتمـاعي، و   يوم، و

يمكن كذلك لهذه االتصاالت أن تقرب بين شعوب العالم، و تعرف بعضهم بتقاليد الـبعض اآلخـر، و   
 الـذي يجعـل   25"التجانس الثقـافي "تقرب بين آرائهم و أفكارهم، و يمكن أن تؤدي كذلك إلى حصول 

ثقافات األفراد تتعايش و تتقارب فيما بينها، و تتمازج لتأخذ كل واحدة عـن األخـرى مـا يناسـبها و     
و من االنعكاسات التي تحدث كذلك من جراء استخدام منتديات المحادثة االلكترونية باعتبارها . يخدمها

عر و كأنه ال ينتمي إلى ، الذي يجعل الفرد يش26"االغتراب الثقافي و التنميط االجتماعي"وسيلة اتصال،
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ثقافة مجتمعه، و تبدأ أعراض التملص من عادات مجتمعه و تقاليده، و تبدوا أعراض التشـبث بـالقيم   
  .الغربية، و أنماطهم الثقافية الناتجة عن كثرة االحتكاك بهم و االتصال معهم

  
سـيما تطبيقاتهـا   يمكن لمستعملي االنترنت و ال: االنعكاسات المختلفة على السلوكات و المواقف -

االتصالية االلكترونية، أن يتأثروا باألشخاص الذين يتواصلون معهم، فيحدث جراء ذلك تغيرا فـي  
اكتسـاب االتجاهـات   "سلوكاتهم و تصرفاتهم، كما تتغير كذلك مواقفهم و اتجاهاتهم المختلفة، ألن 

، 27"يره من أفراد المجتمـع االجتماعية لدى الفرد يتم عن طريق التفاعل الذي يحدث بين الفرد و غ
يحدث له نوع من الشعور بالوالء و و نظرا الندماج الفرد كلية في االتصال مع أشخاص آخرين، 

، تبني مواقفهم و أفكارهم و اتجاهـاتهم ، و االلتزام بمعايير جماعته االفتراضية، و بالتالي االنتماء
يتخلى عن سلوكات كان يقوم بها لتحـل   باإلضافة إلى ذلك فإن المحادثة ألوقات طويلة يجعل الفرد

محلها سلوكات غيرها، و لهذا يحذر المختصون من أخطار و انعكاسات االتصـاالت االلكترونيـة   
 .على األطفال و المراهقين، و من إمكانية انحراف سلوكاتهم و أخالقهم

  
أن تنـتج عـن   من أخطر االنعكاسـات التـي يمكـن    : االنعكاسات على الجانب الديني و األخالقي -

، حيـث أن مناقشـة   بالجانبين الديني و األخالقياالستعمال المفرط للخدمات االلكترونية، تلك المتعلقة 
و  28"تدهور منظومـة القـيم  "مواضيع تافهة و انحرافية، والسيما تلك المتعلقة بالجنس، قد تؤدي إلى 

شخاص جديين و متخلقين كما قـد  انحطاط أخالقي لدى األفراد، ألن الحديث االلكتروني قد يكون مع أ
يكون مع أشخاص منحرفين ال قيم لهم و ال مبادئ، و هذا ما يشكل خطرا خاصة بالنسـبة لألطفـال و   
المراهقين، ألنهم دائما ينساقون وراء ما هو غامض و مجهول نظـرا لفضـولهم الكبيـر، و محاولـة     

دي إلى انحراف سلوكاتهم بشكل كبير؛ اكتشاف كل شيء، و لهذا فإنهم قد يتعرضون لنقاشات إباحية تؤ
باإلضافة إلى هذا فإن استغراق أوقات طويلة في استعمال االنترنت قد يـؤدي إلـى تهـاون فـي أداء     
الواجبات الدينية مثل الصالة في المسجد، إلى غير ذلك من العواقب التي تنجر عن اإلدمان االنترنتـي؛  

شخاص و انتهاك خصوصياتهم، أو الستفزاز طـرف  و هناك من يستعمل بعض الخدمات للقدح في األ
معين، أو إلجراء نقاشات عنصرية، وهذا ما جعل العديد من الجهات تطالـب بوضـع قـوانين تلـزم     

، 29مسيري و مصممي هذه المنتديات و مزودي خدمة االنترنـت بمراقبـة محتـوى حلقـات النقـاش     
قوانين في هذا المجال، تعمل علـى وضـع    ولإلشارة فإن هناك كثير من البلدان التي تملك تشريعات و

  .30حدود و إجراءات ردعية و تنظيمية
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من بين اآلثار التي تسببها األوقات المتواصـلة أمـام الشـبكة االلكترونيـة،     : االنعكاسات النفسية -
بسبب قضاء أوقات طويلة، و ال سيما إذا كان هـذا   اإلحساس بالقلق، و باإلحباط النفسياإلصابة 

عشوائيا أي دون هدف محدد مسبقا، أو إذا أجرى نقاشا فـي موضـوع تافـه ال ينفـع     االستعمال 
كالمواضيع اإلباحية، فإنه من دون شك سيشعر في األخير بالذنب و تضييع المال و الوقت، و هـو  

  . 31ما يؤدي به إلى الشعور باإلحباط النفسي و المعنوي
  
 :االنعكاسات الثقافية -

ت الثقافية لوسائل االتصال الجديدة على المستعملين هي االنعكاسات األهـم  يمكن القول أن االنعكاسا   
فمما ال شك فيه أن استعمال االنترنت كوسيلة اتصال ال يخلو من تـأثير و   و األخطر في نفس الوقت، 

تأثر بثقافات الغير، فالشخص الذي يتحادث و يتفاعل مع شخص آخر مختلف عن ثقافتـه و مجتمعـه،   
نقل كل واحد منهما أفكارا لآلخر، و يسوق له ثقافته و قـيم مجتمعـه، فاالتصـال أصـبح     البد و أن ي

التكافل و التفاعل بين الثقافة و االتصـال قـد غـدا فـي     "فإن ) فالح كاظم(مالزما للثقافة، وكما يقول 
، بسبب التطور الحاصل في التقنيات االتصـالية و  32"عصرنا الراهن أكثر وضوحا في أي وقت مضى

، و الـذي يمـس   التغريب الثقافي، خطر المستعملينبيقاتها المختلفة، و من األخطار المحتملة على تط
الشباب بالخصوص، و يجعلهم يتخلون عن ثقـافتهم و خصوصـيتهم، و يتنكـرون مـن عـاداتهم و      

ـ   االنخداع بالثقافة الغربيـة حضارتهم متشبثين بالقيم الغربية، و ينجر عن هذا  ا ، اهتمام بـالغ بكـل م
بسبب الركض وراء ، و اهتمام بلغتهم إلى درجة إهمال اللغة األم، ...)سلوكات، عادات، لباس(يفعلونه 

تفقيـر للغـة   "؛ و ينجـر عـن كـل هـذا     استعمال اللغات األجنبيـة قبـل تعلـم اللغـة الوطنيـة     
عجز في القـدرة علـى   و بالتالي يحدث ) appauvrissement du language courant(المستعملة

؛ و هناك من يرى على العكـس مـن   33"و التفكير الحر) capacité a conceptualiser( طالحاالص
االلكترونية، هو عامل ايجابي من الناحية  التنوع الثقافي عبر تطبيقات و خدمات االنترنت ذلك، أن هذا

ت الشـعوب و  الثقافية إذا أحسن استغاللها، خاصة من ناحية تعلم اللغات األجنبية، و التعرف على ثقافا
تعتبر منتديات المحادثة ) "Elizabeth Reid(األمم، و اكتساب معارف و معلومات جديدة، و كما تقول 

، حيث تطرح مختلف األفكار و اآلراء من طرف أشخاص 34"فضاء خصبا لألفكار الجديدةااللكترونية 
  .ارف كثيرةلهم مستويات علمية و ثقافية متعددة، فيمكن للفرد أن يكتسب معلومات و مع

االنترنت قد أحدثت و أوجدت حقـال جديـدا   "و آخرون أن ) Chevalier J-M(و يرى الكاتب       
األفراد بإمكانهم تبـادل المعـارف المختلفـة،    ، حيث أن 35"للتفاعل و شكال من أشكال نقل المعلومات

لمعلومـات  غيـر القـادرين القتنـاء مصـادر ا     لألفـراد خاصة بالنسبة ( والحصول على المعلومات
إلـى تالقـح و تـزاوج هـذه     ، و جعل ثقافاتهم تنتشر بين شعوب العالم، و هذا ما يـؤدي  36)المختلفة
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التقريب بين األفـراد و  أن االتصال من بين الوسائل التي تساهم في ) wolton(، و لهذا يعتبرالثقافات
  .37"القيم و الثقافات

لـه آثـار علـى     المفرط لخدمات االنترنت وو حسب بعض المختصين، فإن االستخدام المتواصل     
و يقلل من قدرته على التركيـز و  القدرات الذهنية و اإلدراكية للفرد، حيث أنه يصاب بتعب و إنهاك، 

، كما أن الوقت الذي يخصص للدراسة و المطالعة سيتراجع بنسبة كبيرة بسبب قضـاء أوقـات   التفكير
االلكترونية باللغة االنجليزية بدرجة كبيرة يـؤدي إلـى    ، باإلضافة إلى أن الدردشةاإلبحارطويلة في 

، و هـو  )كالعربية(المساهمة في هيمنة هذه اللغة على الشبكة العالمية، و بالتالي تهميش اللغات األخرى
، و لعـل هـذا مـا أدى    "تقليص إمكانيات التعبير و بالتالي إلى تنميط الثقافـة "يؤدي بدوره إلى  ما

  .38تمع المعلومات األخيرة بالمناداة و بتشجيع التنوع الثقافي و اللغوي في الشبكةباليونسكو في  قمة مج
  

و جعلهم يهتمون بالقضـايا  ، تسطيح ثقافات األفرادالجديدة في  اإلعالمكما تساهم محتويات وسائل     
االغتراب  و بالتالي تحصل لهم حالة منالهامشية التي ال تهمهم و ال تتعلق بمشاكل مجتمعهم الحقيقية، 

، عبر التعرض لمضامين إعالميـة أعـدت خصيصـا    الثقافي، بفعل ارتباطهم بثقافات الغير و عاداتهم
  .لذلك

  
  
  

 :خالصة -

الجديدة ليست كلها شر، فلها انعكاسات و أثار سـلبية   اإلعالمفي النهاية يمكن القول أن وسائل         
ة التثقيفيـة  لوسـائل االتصـال الحديثـة، الوظيفـة      الوظيف فمثال ال يمكن إغفال كما لها أثار ايجابية،

فاليوم نجد أكبر الجامعات و المدارس تعتمد بنسبة كبيرة على تكنولوجيات االتصال، لتحديث التعليمية، 
  .دورها في البحث العلمي و إتاحة مصادر المعرفة و الثقافة إغفالالعملية التعليمية، كما ال يمكن كذلك 
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