
  

 تأثير وسائل االتصال والتواصل على المجتمع السعودي

 إعداد : 

 ريان بن علي الحمود

ralhumud@gmail.com 

 /ogspot.comhttps://ralhumud.blBlog:  

 

mailto:ralhumud@gmail.com
https://ralhumud.blogspot.com/
https://ralhumud.blogspot.com/
https://ralhumud.blogspot.com/


 الفهرس

 مقدمة

 الدراسات السابقة

 الفصل األول: مدخل لعملية االتصال 

 تعريف عملية االتصال

 عناصر االتصال

 تطور وسائل االتصال

 أنواع االتصال

 وسائل االتصال الحديثة وتأثيرها على المجتمع  الفصل الثاني :

 الباب األول: تطور وسائل االتصال الحديثة

 االنترنت الجذاب بدأ مع الويب -1

 االنترنت أصبح عالما افتراضيا مع الجيل الثاني من الويب -2

 الباب الثاني: تأثير وسائل االتصال الحديثة على المجتمع السعودي

 ايجابيات وسلبيات وسائل االتصال الحديثة -1

 تأثير وسائل االتصال الحديثة على اللغة -2

 مشكالت االنترنت -3

 



  

 

 قدمة م 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين نبينا محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه 

 أجمعين ، أما بعد : 

اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ويسعى دائما إليجاد أفضل وسائل االتصال ليستطيع أن يتواصل مع غيره 

ألنه مدني بطبعه. وقد استخدم االنسان كل الوسائل الممكنة على مر العصور واألزمان، وكان وال زال 

 لعب دورا هاما في طبيعةوسائل االتصال تيبتكر وسائل اتصال أكثر كفاءة بما حباه هللا من نعمة العقل. 

عالقة الناس ببعضهم ونوعية تواصلهم. ومن خالل هذا البحث ستتعرف على وسائل االتصال التي 

استخدمها االنسان تاريخيا، وماذا يقصد بعملية االتصال وما هي عناصره وأنواعه. في الفصل الثاني من 

ا سلبا وايجابا على المجتمع بشكل عام هذا البحث يتحدث الباحث عن وسائل االتصال الحديثة وتأثيره

وعلى المجتمع السعودي بشكل خاص، ثم يختم هذا البحث بنصائح وإرشادات الستخدام االنترنت وتفادي 

 الفتن فيه بما أنه أشهر وسائل االتصال الحديثة.

 

  الدراسات السابقة 

ر األسري: الهاتف ( بعنوان : أثر وسائل االتصال الحديثة على الحوا1435دراسة )األحمري، -1

 الجوال والشبكة العنكبوتية )االنترنت(.

تناولت الدراسة أثر وسائل االتصال الحديثة على الحوار األسري ، وكان الهدف منها التعرف على 

ايجابيات وسلبيات وسائل االتصال الحديثة) الهاتف واالنترنت( على الحوار األسري ومعرفة 

م وتقديعلى الحوار األسري لعينة الدراسة حديثة داخل األسرة أسباب استخدام وسائل االتصال ال

مقترحات للحد من التأثير السلبي لوسائل االتصال الحديثة على الحوار األسري. وقد استخدمت 

أسرة في الرياض وتوصل الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن  380الباحثة أداء استبيان على 

فة الحوار في التعامل مع أفراد األسرة وتسهم في تعزيز وسائل االتصال تضفي نوعا من ثقا

 عمليات النقاش.



( بعنوان : " أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد 2004دراسة ) العويضي،  -2

 األسرة السعودية في محافظة جدة" .

أفراد األسرة وهدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية بين 

أسرة في محافظة جدة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة  200السعودية. وقد تكونت الدراسة من 

 نتائج من أهمها ما يلي : 

 يعد تأثير استخدام االنترنت على العالقات األسرية في مجتمع الدراسة محدود وبسيط -أ

 المجتمع السعودي دينيا وأخالقيا . ارتفاع نسبة الذين يرون أن االنترنت ذات تأثير سلبي على  -ب

جنس الزوجين وبين تأثير استخدام االنترنت على العالقة توجد فروق ذات داللة معنوية بين  -ج

 بينهما.

واالغــتراب االجتمــاعي في ة وسـائـل االتصـال الحـديثــ( بعنوان : 1430دراسة )الخريجي، -3

 الـمجتمع السعــودي

ستخدام وسائل االتصال اجتماعية الناجمة عن التعرف على بعض اآلثار االتهدف هذه الدراسة إلى 

نترنت( لدى الشباب والمتمثلة في االغتراب االجتماعي والتواصل الحديثة )الهاتف المحمول و اإل

دام ستخامع البيئة االجتماعية التي يعيشون فيها. وتهتم هذه الدراسة بالتعرف على مدى كثافة 

 سائل الحديثة, و عادات و أنماط التعرض, وعالقتها باالغتراب االجتماعي.الشباب لهذه الو

طارها النظري على التعرف على ماهية االغتراب االجتماعي إعتمدت هذه الدراسة في اوقد 

وأبعادها وعالقتها بوسائل االتصال الحديثة. حيث تجاوزت أثارها وظيفة المنفعة إلى خلق أنماط 

غتراب الشباب ابح تحليل ظاهرة وسائل االتصال الحديثة و عالقتها بجتماعية جديدة. و أصا

السعودي ذات أهمية. وقد حثت هذه الدراسة الباحثين في المملكة العربية السعودية على القيام 

 بإجراء دراسات معمقة لفهم أثارها على فئة الشباب السعودي من الجنسين والسعي لمعالجتها.

ل لوسائل االتصا تخصيص ميزانيات للبحث العلمي في هذا المجال لماوقد أوصى الباحث بضرورة 

فراد والمجتمعات. وهذا سوف يسهم في إيجاد جتماعي لدى األغتراب االالحديثة من أثار على اال

ستعمال الهاتف النقال و ابية الناجمة عن ذلك. كما أن صياغة تشريعات حول لثار السحلول لآل

 عنها. الناجمة اآلثار تخفيف في يسهم قد إعالمية وعيةت حمالتنترنت, و تبني اإل

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 %23من مستخدمي االنترنت يعتبروه وسيلة للهروب من الواقع ويعزز ذلك نسبة  %59 -أ



آخرون من مستخدمي الهاتف المحمول مما يتسبب في وقوع الشباب في براثن االغتراب عن 

 الوسط المحيط. 

تفضيل الشباب الجامعي لوسائل االتصال التقليدية في ترتيبهم لها مقابل زيادة إقبالهم  تراجع -ب

 على الوسائل الحديثة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدام الشباب السعودي لوسائل االتصال  –ج 

 دالة إحصائيا بين مقابل عدم وجود عالقة الحديثة )االنترنت( وبين االغتراب االجتماعي لديهم في

 كثافة استخدامهم للهواتف المحمولة وبين االغتراب االجتماعي. 

 –توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعرض النشط لوسائل االتصال الحديثة )االنترنت  -د

 الههاتف المحمول ( وبين االغتراب االجتماعي للشباب السعودي
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د. عائشة بليهش العمري( المدخل إلى تقنيات التعليم ،  –هذا الفصل من كتاب )د. هناء محمد جمال الدين   - 1 

 مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع 1429/2008الطبعة األولى 



  تعريف عملية االتصال 

هناك تعاريف كثيرها أبسطها وأوضحها تعريف الطوبجي، الذي عرف االتصال على أنه عملية نقل فكرة أو مفهوم 

مجموعة أشخاص ( إلى شخص آخر ) أو مجموعة أشخاص ( والذي يقوم بدوره  أو مهارة من شخص ) أو

 .بتفسير تلك الفكرة أو اإلحساس أو المهارة والتفاعل معها وهذا يجعل االتصال عملية دائرية

وعلى ذلك فاالتصال له طرفان هما المرسل والمستقبل، ويهدف االتصال إلى أن يؤثر أحد الطرفين على اآلخر، أي 

 ملية االتصال لها هدف كما أن لها مجال تتم فيه. أن ع

 

 

  : عناصر عملية االتصال 

 وهو مصدر الرسالةالمرسل :  -1

 هو الذي يستقبل الرسالة ويسعى لفك رموزها وفهمها ، وذلك بربطها بالخبرات السابقة لديهالمستقبل :  -2

جاهات التي يرغب المرسل في االفكار والمفاهيم واالحاسيس والمعلومات والمهارات واالتالرسالة :  -3

 نقلها للمستقبل.

 هي الطريقة أو )الوسيلة( التي يتم نقل الرسالة من خاللها إلى المستقبل أو العكس قناة االتصال :  -4

والغير لغوي "االشارات الحركية ، الصمت ،  –وهناك عدة أنواع من وسائل االتصال ) اللغوي اللفظي 

  الرسوم الصور ... الخ" (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وسائل االتصال :تطور مراحل 

بع ط ، فقد"طبعال، أو كما يقول ابن خلدون في مقدمته " االنسان مدني بإلنسان على حب الحياة االجتماعيةخلق ا

نفسه ن ل، لذا فقد استطاع أن يكو  عي لالتصال باآلخرين من بني جنسه، فهو دائم السعلى الرغبة في حياة الجماعة

لى مدى آالف السنين. وقد حاول االنسان استخدام كل الوسائل الممكنة لالتصال وقد مرت ثقافة واسعة النطاق ع

 هذه الوسائل بعدة مراحل يمكن إجمالها كما يلي : 

 المناغاة والحظ كما يسميها ثورنديك : وهي اشارات صوتية يطلقها االنسان عند القيام ببعض األعمال -

 ع مرور الوقتاالشارات الصوتية: وقد أصبح لها معنى م -

 االشارات الحركية، مثل: القفز والتلويح ... الخ -

 تعبيرات الوجه: حيث استخدمها للتعبير عن شعوره وإلقاء التحية -

 االشارات عن بعد، مثل : النيران والدخان ودقات الطبول ...  -

 ل الرسوم التي استخدمها االنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته الدينية في المقام األو -

 وقد مهدت هذه الرموز البصرية البتكار الحروف الهجائية في جميع اللغات

 الرسوم التوضيحية كالخرائط  -

 ثم ظهر العديد من الوسائل بعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، مثل:  -

 آالت التصوير الفوتوغرافي وأجهزة عرض الشرائح المصورة واألفالم الثابتة

 2االختراعات التكنولوجية التي صاحبت الثورة الصناعية الثانية في القرن العشرين  -

 

األسماء  عليه السالم قد علم ادم تعالى أن هللا لى القرآن نجدعالمرحلة األولى والثانية  مالحظة: إذا عرضنا

المبدأ القرآني، ومن هذا  هذادور في تطور الحضارة اإلنسانية، والعلماء الغرب ال يوجد لديهم  وقد كان لذلك

 المنطلق اإلسالمي فإن الباحث ال يوافق على المرحلتين األولى والثانية.

 

                                                           

د. عائشة بليهش العمري( المدخل إلى تقنيات التعليم ، الطبعة  –كتاب )د. هناء محمد جمال الدين  - 2  -1

 مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع  1429/2008األولى 

 



وبالنظر إلى هذه الوسائل التي استخدمها االنسان وتطورها يتضح لنا أن اإلنسان يسعى دائما لالتصال باآلخرين 

هو متاح من وسائل االتصال، ويسعى للتعبير عن نفسه وما يجول بخاطره من مشاعر وأحاسيس مستخدما ما 

 .وسائل لالبتكار إذا لم يجد

 

 

  : أنواع االتصال 

 

 االتصال مع هللا  -1

 االتصال مع النفس )الذاتي ( -2

 االتصال مع االخرين )الشخصي (  -3

 االتصال الجماهيري   -4

 3االتصال التربوي والتعليمي )الجمعي( -5

  

                                                           

د. عائشة بليهش العمري( المدخل إلى تقنيات التعليم ، الطبعة  –كتاب )د. هناء محمد جمال الدين  - 3  -2

 بة دار الزمان للنشر والتوزيع مكت 1429/2008األولى 

 



 

 

 : وسائل االتصال الحديثة وتأثيرها على المجتمع الفصل الثاني 

 الباب األول : تطور وسائل االتصال الحديثة -

 الجذاب بدأ مع الويب االنترنت -1

 2الويب الجيل الثاني من االنترنت مع  االنترنت أصبح عالما افتراضيا -2

 على المجتمع السعوديالباب الثاني : تأثير وسائل االتصال الحديثة  -

 وسائل االتصال الحديثةوسلبيات إيجابيات  -1

 على اللغة الحديثة تأثير وسائل االتصال -2

 مشكالت االنترنت  -3

 إدمان االنترنت  -

 العزلة االجتماعية -

 االنترنت أرامل -

 نصائح الستخدام االنترنت -

  



 

 الباب األول : تطور وسائل االتصال الحديثة 

  تقديم 

للغة وانتهاء االشارات إلى الرسوم إلى ا ابتداء من اتاريخيالتعرف على تطور وسائل االتصال بعد 

ور هذه تط ، نشير إلى أنالثورات الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين بالوسائل التي صاحبت

ة تقنية غير مسبوقة حيث في القرن الواحد والعشرين وهو القرن الذي صاحبته ثور استمر الوسائل

  أداء أكبر.تسجل أت أجهزة الحاسب تصنع بأحجام صغيرة واألجهزة الذكية وبد ظهرت

تعددت وسائل االتصال وتطورت كثيرا مع بدايات القرن العشرين، وكان من  كما يالحظ القارئ الكريم فقد

الوسائل ما يظهر ويبهر العالم ويسارع البشر الستخدامها ومن ثم يأتي بديال لها فتندثر أو يتم تطويرها 

 ا ويستفيد منها اإلنسان في اتصاله مع االخرين. فتزداد شعبيته

الهاتف المحمول ( حيث  -الحاسب اآللي  –من أهم وسائل االتصال الحديثة التي ظهرت ) االنترنت 

اآللي تقنية االنترنت إلتمام عملية االتصال، كما يستخدم الجوال أبراج الخدمة المعروفة يستخدم الحاسب 

التقنية أصبح يمكن للجوال استخدام تقنية االنترنت في تطوير استخداماته في عملية لالتصال. ومع الثورة 

يركز الباحث على تأثير االنترنت واستخداماته عبر األجهزة ظهور األجهزة الذكية.  االتصال خاصة بعد

 المختلفة على المجتمع السعودي.

مجموعة كبيرة من شبكات الحاسب واالنترنت هي شبكة اتصال جماهيري ضخمة وغير مركزية وتربط "

اآللي المنتشرة في أنحاء العالم حيث تتبع كل شبكة جهة مستقلة مثل الجامعات ومراكز البحوث 

والشركات. وتتميز الشبكة بعدم وجود جهة مركزية تديرها أو تحكمها بشكل مباشر. كما تتميز بسرعتها 

 4 "لقدر كبير من الحرية والتفاعلية.الفائقة وإتاحتها 

 

 

                                                           

)قيدوم: أثر استخدام االنترنت لدى الشباب الجامعي على وسائل االعالم التقليدية، جامعة الجزائر،  -4 

 (3، ص2009الجزائر، 

 



 

 االنترنت الجذاب بدأ مع الويب ! 

بدأت مالمح اإلنترنت تظهر أول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي عندما بدأ الجيش األميركي 

شبكة  1969بدراسة فكرة إقامة اتصال بين أجهزة الحاسوب وشبكات، حيث أطلق في عام 

 ."أربانت" التي مهدت لما بات يعرف اليوم باإلنترنت

الفرق بين اإلنترنت والشبكة  -حتى المهتمين بشؤون التقنية منهم-ير من الناس ال يعرف كث

العنكبوتية العالمية )الويب( ويظنون أنهما وجهان لعملة واحدة، لكن الحقيقة هي أن الويب تعتبر 

 .إحدى خدمات اإلنترنت التي تضم أيضا البريد اإللكتروني وبروتوكوالت نقل الملفات

فهي  أمرا ممكنا،)الويب( فاإلنترنت هي الدعامة التقنية التي تجعل من الشبكة العنكبوتية العالمية 

نظام الشبكات المحلية والشبكات اإلقليمية وأية شبكات أخرى منفصلة، والتي تتشابك جميعها 

دل ابحيث يصبح بإمكان الحاسوب "أ" االتصال بالحاسوب "ب" أو الهاتف الذكي "ج" لتسهيل تب

 .البيانات

ي ل-أصبح المقترح الذي قدمه مهندس البرمجيات البريطاني تيم بيرنرز 1989مارس/آذار  12ي ف

إلدارته في المنظمة األوروبية للبحوث النووية )سيرن( بسويسرا وثيقة والدة ما بات يعرف اليوم 

تي ا المهندس التقنيات ال، وبعد ذلك بأشهر قليلة حدد هذ)أو الويب(بـ"الشبكة العنكبوتية العالمية"

 .جعلت من اإلنترنت اليوم متاحة فعليا ومفيدة للجميع

نظام من مستندات النص الفائق المرتبطة ببعضها وتعمل فوق اإلنترنت، ويستطيع  هو الويب

المستخدم تصف ح هذه المستندات باستخدام متصف ح "ويب"، وكذلك التنق ل بين هذه الصفحات عبر 

  5 .ئق، وتحتوي هذه المستندات على نص صرف وصور ووسائط متعددةوصالت النص الفا

يمكن أن نطلق اسم الجيل األول للويب على الفترة من ظهور الويب وحتى ظهور الجيل الثاني من 

. وقد اتسمت صفحات الجيل األول بأنها ( وسنأتي على الحديث عنه2)أو ما يعرف ب ويب الويب
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  6.ة خاصةثابتة وغير تفاعلية وذات ملكي

 صوويالحظ مما سبق ما تميزت به الصفحات على الشبكة العنكبوتية )الويب( بما تحتويه من نص

وصور ووسائط متعددة، بخالف صفحات االنترنت قبل ظهور الويب التي كانت عبارة عن نصوص 

مترابطة فيما بينها بواسطة االرتباطات التشعبية. ونتيجة لذلك زادت جاذبية االنترنت وتوسعت 

 تعددة باإلضافة إلى كونها أكثر جاذبية وواقعية.استخداماته وأصبح يستخدم ألغراض م

 

  2أصبح عالما افتراضيا مع الجيل الثاني من االنترنت الويب االنترنت: 

ُسمعت ألول مره في دورة  ،والتي تصف ما يعرف بالجيل الثاني من الويب ،" 2.0كلمة "ويب  

الدولية  (MediaLive) ومجموعة ميديا اليف اإلعالمية المعروفة، أوريلي ميديا نقاش بين شركة

 20037 في سان فرانسيسكو الذي ُعقد في مؤتمر تطوير ويب في لتكنولوجيا المعلومات

ومن ذلك أنها  ،بكثير من الميزات التي تميزها عن الجيل األول من الويب( 2)الويب  وتتسم

تستخدم الويب للوصول إلى تطبيقات وليس فقط مصادر، وإمكانية نشر الخدمة خارج نطاق 

مجال توسع في ما هنا وليس المجال  8، ومن أهم ميزاتها التشاركية. RSSالموقع مثل خدمة 

التي جعلت من هذه التقنية أسلوب حياة (، وإال فهناك الكثير من المميزات و2الويب )يميز 

حيث أصبح الجميع يشارك في بث المحتوى داخل الشبكة  ،اجتماعي أكثر من كونه تقنية

أن  مكنكما ظهرت نتيجة لتطور الويب ما ي"االنترنت" من خالل تطبيقات الجيل الثاني من الويب. 

من خالل المنتديات ومواقع أو " المجتمع االفتراضي" يطلق عليه اسم "العوالم االفتراضية" 

ي الواقع أيضا. حيث أصبحنا نعيش في مجتمع افتراضي اصل االجتماعي وااللعاب التي تحاكالتو

د من خالل أجهزة الالب توب والمحمول. وقد زاد انغماسنا في هذه المجتمعات االفتراضية بع

م ، وقد كان لذلك التغير التقني االجتماعي دورا 2007ظهور األجهزية الذكية بداية بااليفون في 

 بارزا في التأثير على المجتمع كما سنفصل في الجزء الثاني من هذا الفصل. 
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 على المجتمع السعودي الباب الثاني: تأثير وسائل االتصال الحديثة: 

ائل االتصال كان له دور كبير في تسهيل عملية التواصل ال شك أن هذا التطور الكبير في وس

 يش في قرية واحدة في عصر العولمة واالنترنت. وتقريب المسافات، حيث أصبح العالم يع

كانت التقنية وما زالت عامال رئيسا في عمليات التحول التي طرأت على المجتمع، خاصة التقنية 

التصاالتية واالختراعات الحديثة. ولو نظرت إلى حداثة الحاسوبية وربيبتها االنترنت، والتقنية ا

هـ لم يكن أحد في مجتمعاتنا يعرف شيئا عن االنترنت  1411م /1991تلك الوسائل ولو عدنا إلى 

أو الهواتف الجوالة ، وال حتى القنوات الفضائية، إال أن التقنية وتسارعها المذهل سحرت الناس 

كبير وال أدل على ذلك من أن المملكة العربية السعودية تعداد وصارت متوافرة في الصغير قبل ال

 9سكانه  مليونا تقريبا ولكن أرقام الهواتف الجوالة تربو على أربعين مليون خط.

للوقوف على مدى التأثير لوسائل االتصال الحديثة نورد في ما يلي بعض األرقام المعتمدة من هيئة 

 10االتصاالت السعودية : 

العام ة بنهايمليون اشتراك  51والي حت المتنقلة التصااالخدمات ات في شتراكاالبلغ عدد  -

م، وبذلك تكون نسبة االنتشار لخدمات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان حوالي 2013

م، وقارن بين هذه األرقام وحجم تغيرها في 2015مليون مع بداية  53.1، بينما بلغت 169.7%

 سنة ونصف تقريبا.

من  %55م أي ما نسبته 2013مليون مستخدم لالنترنت في المملكة في نهاية عام  16كثر من أ -

 م، وقارن بين هذه األرقام وحجم تغيرها هنا أيضا.2015مليون مع بداية  21بينما بلغت السكان 

 م2013مليار لاير مع نهاية  75إيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة والمعطيات بلغت  -

مليار لاير بنهاية عام  102م االنفاق على خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة بلغ حج -

 م2013
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 :ايجابيات وسائل االتصال الحديثة على المجتمع السعودي 

بعض االيجابيات للتقنية الحديثة بشكل عام، من  يذكر لنا الكاتب حمد اللحيدان

 حيث إسهامها في عدة مجاالت لها دور كبير وتأثير واضح على أي مجتمع 

في مجال الكتب والصحف: ساهمت تقنية المعلومات مساهمة كبيرة في تطوير أساليب  -1

قوم الطباعة واإلخراج وسرعة اإلنجاز بل استطيع أن أقول: إن كل إنسان يستطيع أن ي

بطباعة ما يشاء متى يشاء من مذكرات عامة أو خاصة أو حتى كتب. وكل ذلك أدى إلى 

تشجيع استخدام الكلمة المطبوعة وقد أدى ذلك أيضاً إلى تعزيز اقتصاديات الورق والطلب 

عليه. واآلن تتخذ الكتب شكالً جديداً اعتماداً على التطوير التقني فكتب الوسائط اإلعالمية 

تحتوي على مجموعة من المحفزات المترابطة لكل من الكلمة والصوت والصورة المتعددة 

لذلك يمكن االعتماد عليها في تعليم اللغات والرياضيات والعلوم بجميع أنواعها دون االستغناء 

عن الكتاب العادي الذي يمكن حمله واستعماله في أي مكان أو زمان وعلى أية حال فقد 

عات اإللكترونية تفوق تلك المطبوعة في الكتب العادية. وسوف أصبحت اقتصاديات الموسو

تزداد تلك األهمية عندما يتم االتصال اإللكتروني مع المكتبات وعندما تحدث ثورة أكبر في 

مجال تقنية الشاشات بحيث يستطيع الجميع التعامل معها دون قيود لذلك فإن من يتخلف اليوم 

جدات التقنية الحديثة سوف يجد نفسه من زمرة المتخلفين عن المتابعة واالستفادة من المست

 .عن ركب الحضارة ومن جهلة القرن الحادي والعشرين

في مجال االقتصاد: بفضل سهولة االتصال وتبادل الخبرات تمكنت الشركات الكبرى والمصانع  -2

انع المتقدمة أن تدير أعمالها سواء من خالل مواقعها المتباعدة أو بالتعاون مع المص

والشركات األخرى فعلى سبيل المثال أصبحت أجزاء النموذج الواحد للسيارة تصنع في أكثر 

من سبعة بلدان مختلفة أو أكثر وذلك بفضل أساليب االتصال الالسلكي عن طريق األقمار 

الصناعية وشاشات الفيديو التي مكنت من التبادل الفوري لألفكار والتصاميم بين المهندسين 

ف مواقعهم أي أن المسافة ال تحول دون االتصال وتبادل األفكار ناهيك عن التطوير على اختال

الكبير في مجال البريد اإللكتروني والفاكس والهاتف وأخيراً شبكة اإلنترنت وما ترتب عليه 

من سرعة حركة لرؤوس األموال فأنت اليوم تستطيع التعامل مع أسواق العالم من مكتبك أو 

وال أبالغ إذا قلت أن حجم التعامل اليومي عبر أسواق العالم قد بلغ أكثر من  بيتك دون قيود

أربعة آالف مليار دوالر وذلك نتيجة التعامل باألسهم أو العقود التجارية أو العمالت. ومن 

الجدير بالذكر أن العالقات االقتصادية كانت تقيم في الماضي عن طريق تقدير حجم حركة 

بلدان المختلفة فكلما زاد االتصال مع دولة ما دل ذلك على أهميتها وسائل النقل بين ال

االقتصادية واليوم يمثل العمل في قطاع المعلومات الشغل األساسي لشريحة كبرى من القوة 

العاملة في كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية وكوريا والدول األوروبية. ومن أهم 

المعلومات تعزيزها لفرص إنشاء شركات تجارية جديدة  المؤشرات االقتصادية لثورة

من الشركات الخاصة في  %65باستخدام إمكانات قليلة وال أدل على ذلك من أن أكثر من 



مدينة لوس انجلس األمريكية لم تكن موجودة قبل ثالثين سنة والقول نفسه ينطبق على مدن 

 .مثل لندن وباريس وطوكيو وغيرها

: في الماضي كانت المعلومات أياً كان نوعها ال توجد إال في الكتب أو في الصحة والسالمة -3

الدوريات التي ال يستطيع أي إنسان الوصول إليها ناهيك عن أن البحث فيها يحتاج إلى وقت 

ومعرفة فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من المواد الكيماوية السامة ال يستطيع أي إنسان 

مختصين أو البحث عنها في المراجع أما اليوم فإن شبكة االتصال معرفتها إال باستشارة ال

الالسلكي للحاسبات تمكن أي مواطن وبصورة مباشرة من معرفة خواص أي مادة كيميائية 

مثل األدوية أو المنظفات أو المبيدات أو غيرها من المواد التي تصادفه في حياته اليومية. كما 

 .يستطيع أن يفهم ويتعامل مع هذا العالم السريع الخطىأن االستشارات الطبية ممكنة لمن 

في مجال التعليم: ال شك أن التعليم الركيزة األساسية التي تبني شخصية اإلنسان وانتماءه  -4

 ويستخدمها في وتوجهاته خصوصاً إذا كان تعليماً منفتحاً يأخذ من تقنية العصر ايجابياتها

جعل المتعلم أو الدارس يواكب المتغيرات العصرية ضمن إطاره الفكري والثقافي وليس تعليماً 

جامداً يبعث على الملل ويؤدي إلى الهرب واالنبهار بالقشور والخزعبالت التي تبثها بعض 

التعليم بجميع لذلك فإن  .القنوات الفضائية والتي تتم بالمحتوى المتدني المستوى قليل الفائدة

مفرداته البد أن يستفيد من التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، وأن يكون ذلك في 

 .جميع المراحل

لقد أصبح التعليم المقرون بالمشاهدة والتدريب جزءاً رئيسياً من العملية التعليمية في الدول 

الحاسبات والتلفاز والفيديو  المتقدمة وهذا غير ممكن لوال استخدام التقنية الحديثة في مجال

 .وشبكات اإلنترنت وغيرها من الوسائل

إلعالم: لقد استفاد اإلعالم استفادة كبيرة من ثورة المعلومات فأنت تشاهد العالم وأنت في في ا -5

منزلك وتستطيع مشاهدة أي خبر مهما كبر أو صغر بجميع تفاصيله وفي أي وقت تشاء ولقد 

من الوسيلة الرئيسية للعولمة وهي التقنية بحيث زاد االنبهار بما استطاع اإلعالم االستفادة 

تبثه المحطات الفضائية التي لها أنواع وأشكال مختلفة وكل منها يحاول أن يجذب المشاهد 

إليه عبر عدد من الوسائل والمغريات ولكل منها عربته الخاصة ولديه من يستطيع قيادة تلك 

برمجين ومخرجين ومستثمرين واعين لرسالتهم ثم يأتي بعد العربة من مذيعين وإعالميين وم

ذلك التوجه العام لهذه المحطة أو تلك طبقاً لسياسات وحسابات مدروسة أو طبقاً للمثل الشائع 

 11" "مع الخيل يا شقراء
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 كما ذكرت فاطمة األحمري أن لوسائل االتصال الحديثة دورا ايجابيا في الحوار األسري وأنها تضفي نوعا

 12من ثقافة الحوار وقد خلصت دراساتها إلى عدة نقاط ايجابية : 

عملت على تسهيل ونقل الموضوعات المختلفة بصورة تعتبر جيدة ، أي أنه يمكن التحاور  -

 ومناقشة أحد الموضوعات عن طريق وسية االتصال الحديثة.

على استخدامها فضال عن مما يزيد ويشجع التكلفة المادية لوسائل االتصال الحديثة بسيطة جدا  -

 سهولة االستخدام.

االنتشار السريع لهذه الوسائل تدفع األسر والمجتمع إلى استخدامها للتشاور أو النقاش في  -

 موضوع معين أو أحد الموضوعات الخاصة التي تخص األسرة.

  سلبيات وسائل االتصال الحديثة 

 قاط التالية: كما ذكرت الباحثة بعض السلبيات يمكن أن نوجزها في الن

 قد تستخدم بطرق غير مشروعة  -
 قد تؤدي إلى العزلة -
 قد تؤدي إلى نتائج غير جيدة بسبب بعض الممارسات الخاطئة لها. -
 إهمال األنشطة األسرية ومسؤوليات العمل داخ األسرة -
 قد تتسبب في االدمان لالنترنت -
 النوم أقل من خمس ساعات يوميا -

 

لتي االسلبيات وسيأتي الحديث على بعض مشكالت االنترنت ووما سبق لمحة بسيطة عن بعض 

 تمارس بدورها تأثيرا على المجتمع.
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 :تأثير وسائل االتصال الحديثة على اللغة 

كان لوسائل االتصال الحديثة دورا كبيرا في التأثير على لغة المجتمع بشكل سلبي، بجانب 

غات أخرى في العالم مما يتيح االطالع األثر اإليجابي الذي حدث بواسطة االنفتاح على ل

على خبرات وتجارب أكثر لآلخرين، وتطوير مهارات التحدث بلغة أخرى بجانب اللغة 

 العربية.

 ويبدو أن الشبكات االجتماعية كان لها الدور االكبر في التأثير السلبي على اللغة.

للمشتركين بها إنشاء صفحات  عبارة عن مواقع رقمية على االنترنت تتيحالشبكات االجتماعية " 

خاصة بهم يشتركون من خاللها مع اآلخرين بمواد متنوعة نصية وسمعية ومرئية، وأشياء 

 13مختلفة.

م، والمواقع االجتماعية االن كثيرة جدا ولكن تأتي 1995كان أول ظهور للمواقع االجتماعية عام 

كمن تأثير هذه الشبكات أو المواقع ي مواقع اليوتيوب والفيسبوك والتويتر كأبرز تلك المواقع.

االجتماعية السلبي في استخدامات الشباب لها في طريقة تخاطبهم مع بعضهم، حيث يستخدمون 

اللغة "العربيزية" إن صح التعبير عنها بهذا المصطلح، وهو كتابة المحادثات العربية بحروف 

ف االنجليزية واألرقام للتعبير انجليزية، وقد تطورت أيضا هذه الطريقة وأصبحت تستخدم الحرو

" sle7عن بعض الحروف التي ال تعبر عنها الحروف االنجليزية. مثال يكتب "صالح" هكذا "

الذي يجعل نطق الحرف هاء  Hحيث يرمز حرف السبعة لحرف الحاء تفاديا الستخدام حرف ال

لضحك وهي تعبيرا عن ا lolبدل حاء. كما يستخدمون اختصارات لها معاني معروفة مثل 

، فما هي األسباب التي أدت   laughing out loudمستخدمة باللغة االنجليزية اختصارا لجملة 

 إلى تهميش اللغة العربية والتغير السلبي الذي اعترى مكانتها في المجتمع السعودي ؟

 يرى الغفيلي أن من أسباب ما يلي:

جعلهم يظنون أن اللغة االنجليزية السبب الرئيس الوهم الذي أصاب ثلة من مثقفي المجتمع و -1

هي اللغة الوحيدة القادرة على احتواء العلوم والفنون بأشكالها، فبدأوا التعليم بها مقصين 

 لغتهم األم رغم أن معظم البلدان األكثر تطورا لم تفعل ما فعلناه.
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 ينوالشركات على المتقدمين لشغل الوظائف لديهم أن يكونوا ملماشتراط بعض المؤسسات  -2

باللغة االنجليزية كشرط أساسي للتوظيف، وهذا أسهم في نزع ثقة المواطن البسيط )وهم 

 كثر( في لغتهم ومدى قدرتها على تأمين أهم المطالب وهي الوظيفة. 

الضعف الشديد في الجانب التوعوي والرقابي وقلة الدراسات والبحوث التي تبين أثر وعواقب  -3

 اتها ومسمياتها مكان اللغة األم. إحالل اللغة االنجليزية ومصطلح

 14قلة الجهود المخلصة التي تقوم بتعريب المصطلحات الجديدة وبيانها للناس. -4

 

  مشكالت االنترنت -5

 إدمان االنترنت  -

تقول الباحثة النفسية أ/ داليا حنفي إن الحد الفاصل بين إيجابية وسائل االتصال الحديثة أو 

االستعمال وإذا ما كان في الحدود الطبيعية أم إدمانًا، فاإلدمان ال سلبيتها يتحدد وفقا لطبيعة 

يقتصر على تعاطي مواد لها تأثير معين على الجسم، وإنما هو حالة االعتمادية وعدم 

االستغناء عن شيء ما، والشعور بالحاجة إلى المزيد لحصول اإلشباع، وترتب اضطرابات في 

 السلوك.

أثير استخدام تقنيات االتصال على السلوك االجتماعي والعالقات وتضيف: إذا أردنا معرفة ت 

األسرية فال يمكننا إصدار حكم عام، فاألمر يعتمد أساًسا وبالدرجة األولى على حجم 

االستخدام، وعدد الساعات التي ينفقها الشخص مستخدًما للموبايل أو لشبكة اإلنترنت، وفي 

ونج" وهي أول من اهتم بإدمان اإلنترنت، فإن نظر عالمة النفس األمريكية "كيمبرلي ي

 ساعة أسبوعيا هو مؤشر اإلدمان. 38استخدامه ألكثر من 

وتؤكد "داليا" على أن مدمن اإلنترنت أو من يسرف في استخدامه غالبا ما يسيء هذا  

االستخدام، ويكون أكثر عرضة لالنجراف في المواقع اإلباحية، وعلى أية حال فإنه يسعى 

حياة منفصلة له في هذا العالم االفتراضي يهرب فيها من واقعه كما هو حال  لتأسيس

"المدمن" بشكل عام، وهذا يؤثر على واقعه ويجعله أكثر تعقيًدا وبرودة، ويفاقم مشكالته 

االجتماعية واألسرية، وأخطر ما في األمر هو أن وجود العالم اإللكتروني الممتع الذي يهرب 

 15ي إحداث تغيير أو تحسين حياته الحقيقية فتزداد سوًءا كلما ازداد إدمانًا.إليه يفقده الرغبة ف
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 العزلة االجتماعية -

توصلت الدراسة التي أجراها مشروع "بيو لإلنترنت والحياة األمريكية" إلى أن األمريكيين 

الذين يستخدمون تقنيات االتصال الحديثة اجتماعيون أكثر من غيرهم، وأن اإلنترنت 

واتف المحمولة ال تشد الناس بعيدا عن األوساط االجتماعية التقليدية بل تعززها، حيث واله

 يرتبط استخدامها بشبكات مناقشة أوسع وأكثر تنوًعا.

ل قد يحت ورغم أن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن استخدام الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك

مكان العالقات مع الجيران، إال أنها تظهر أن مستخدمي االنترنت قد يزورون جيرانهم مثلهم 

مثل اآلخرين، كما أن األشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة وشبكة اإلنترنت بكثرة 

 في العمل، غالباً ما ينتمون إلى مجموعات تطوعية محلية أيضاً.

راسة بالمجتمعات العربية التي تتخذ فيها العالقات األسرية ولكن ما مدى صلة هذه الد

 واالجتماعية أبعادا أعمق وأوثق من مثيالتها في الثقافات األخرى؟

قال أستاذ علم النفس االجتماعي في جامعة اليرموك الدكتور عدنان العتوم أن ثورة 

قاهي تعد ظاهرة المعلومات واالتصاالت وانتشار االنترنت في البيوت والمؤسسات والم

تستحق االهتمام والدراسة لمعرفة اثارها االجتماعية والنفسية كما تركت اثارها في الجوانب 

 األخرى العديدة.

وأضاف، لوكالة األنباء األردنية، إن استخدام االنترنت من قبل العديد من الناس وخصوًصا 

العادي انعكاساتها مع كل شرائح المراهقين والشباب أصبح من الظواهر التي يرى اإلنسان 

من يتعامل مع هذه الشرائح .. فاستخدام االنترنت أصبح بديالً للتفاعل االجتماعي الصحي مع 

الرفاق واألقارب وأصبح هم الفرد قضاء الساعات الطويلة في استكشاف مواقع االنترنت 

هذا االستخدام المتعددة مما يعني تغيًرا في منظومة القيم االجتماعية لالفراد حيث يعزز 

المفرط القيم الفردية بدال من القيم االجتماعية وقيم العمل الجماعي المشترك الذي يمثل 

 عنصًرا هاًما في ثقافتنا.

وأشار إلى أن االستخدام الفردي للحواسيب واالنترنت يعزز الرغبة والميل للوحدة والعزلة 

جتماعي واالنفعالي الصحي الذي ال للمراهقين والشباب مما يقلل من فرص التفاعل والنمو اال

يقل أهمية عن النمو المعرفي وحب االستطالع واالستكشاف، وأن بعض الدراسات األولية 

تشير إلى أن استخدام االنترنت يعرض األطفال والمراهقين إلى مواد ومعلومات خيالية وغير 



 ة وخصوصا ما يتصلواقعية مما يعيق تفكيرهم وتكيفهم وينمي بعض األفكار غير العقالني

منها بنمط العالقات الشخصية وأنماط الحياة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات 

 16األخرى.

 

 االنترنت أرامل -

من اخطر األمور على األسرة هو إدمان أحد الزوجين لإلنترنت، وافتتانه بمواقع الرذيلة، فهذا 

نما يغير طبيعة التفكير واإلحساس، ويجعل األمر ال يضرب الثقة الزوجية في مقتل وحسب، وإ

الرغبة الطبيعية توجد في ظروف خاصة، وال يعد للمؤثرات العادية بين الزوجين أي قوة 

 تذكر.

فخطورة ممارسة الرذيلة عبر اإلنترنت ليست كغيرها، فالرجل المفتون بالمواقع اإلباحية يزهد 

وى جو العزلة والسرية واإللكترونية في زوجته، وتصبح الرغبة عنده مشفرة، وال يفكها س

 الذي توفره غرف الدردشة، والمواقع المشبوهة.

وقد حدت هذه الحالة بالبعض إلى إطالق لقب "أرامل اإلنترنت" على الزوجات الالتي يعانين 

من سقوط أزواجهن في مستنقع المواقع اإلباحية، ويغيبون عن ممارسة أي دور حقيقي في 

 بناء.حياتهن أو حياة األ

وال تقتصر الخطورة على مواقع الرذيلة، بل إن طول البقاء أمام اإلنترنت يقتطع وقت األسرة 

 في كثير من األحيان.

عاما، أعلم تماما أن زوجي ال يستخدم اإلنترنت لدخول مواقع  35تقول "مها إبراهيم"، 

 ئة الجميلة.سيئة، ولكنني أكره هذه الشبكة ألنها سلبت أسرتي لحظات االجتماع الداف

وتضيف: يحب زوجي الجلوس طويالً على اإلنترنت، فعندما ياتي من عمله الطويل، يتناول 

الطعام بسرعة، ليهرول إلى الحاسوب ويفتح اإلنترنت، وهو مغرم بالمنتديات الحوارية التي 

 17يشارك فيها مشاركات رائعة، وينصح اآلخرين، ولكنني أنا وأبناءه أحوج إليه من غيرنا.
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تستطرد قائلة: إنني أتذكر حياتي قبل اختراع الهاتف المحمول، واإلنترنت، كانت أكثر سعادة و

وهدوًءا وتواصالً، فوسائل االتصال الفظيعة هذه قطعت الصالت بين أفراد األسرة واألشخاص 

 المقربين لصالح عالم وهمي.

  نصائح الستخدام االنترنت 

 18ذكر محمد الحمد أمور تعين على النجاة من فتنة االنترنت :

 إحسان التعامل مع االنترنت  -1

 الحذر من خطوات الشيطان  -2

 تخصيص الوقت وتحديد الهدف  -3

 النظر في العواقب  -4

 تجنب المثيرات -5

 غص البصر  -6

 التثبت  -7

 التأني في إبداء الرأي -8

 االعتدال في الطرح  -9

 لزوم المراقبة هلل تعالى  -10

 المشاركة في تقديم النافع المعين -11

 إنكار المنكر -12
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