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القراءة ھي للكلمات والمعلومات الحمد  الذي بدأ القرآن بكلمة اقرأ، و

قد استخدم اإلنسان األول داتھا االتصالیة إشارات ولغات، وأوالمعلومات ھي البدایة و

طریقة النفخ في األبواق للتعبیر عن احتفاالتھ، وكان الناس یجوبون األسواق إلخبار 

 إذاو....ھي بدایة التفكیر المنطقي  لحیاتھم فكانت المعلومةالناس بالمعلومات الالزمة 

كانت المعلومة ھي البدایة، فان علم االتصال ھو الذي قام على دراسة وسائل توصیلھا 

التلفزیون إلى المسموعة أو المطبوعة أو المرئیة، أي من الطبول إلى الصحافة إلى 

 .ما تبعھا من تطور مذھلواألقمار الصناعیة 

شھد العالم في العقود األخیرة موجة تطورات جذریة في مختلف المجاالت ی إذ

المعرفیة كان لھا األثر العمیق على عملیات التواصل والتفاعل االجتماعي، یتصدرھا 

االندماج ین ثقافة السلوك والتكنولوجیا، وقد نتج عن ھذا التطور والتقارب الحاصل ب

أصبحت صالیة، وتالتكنولوجیا بالظاھرة االوم تفاعل الثقافة العلمیة ومنجزات العل

بتكار في مختلف أشكال التعبیر تكنولوجیا االتصال عنصرا أساسیا من خالل عملیات اال

التواصل، حیث نلحظ تھافت أفراد المجتمع على استخدام تقنیات االتصال في عالقاتھم و

التقلیدیة في التفاعل  االجتماعیة، وھكذا أحدثت التكنولوجیا الحدیثة أثرا على األنماط

االجتماعي،ذلك أن االستخدام التكنولوجي لالتصال یؤثر على عملیة التلقي، مما یطرح 

أفاقا جدیدة لیس على العملیة االتصالیة فحسب، بل یضل العنصر الحاسم في عملیة 

  .المتلقي تجاه ما یتلقاه قوم  بھاالتصال أو التفاعل الذي ھو العمل الذي ی

) موضوع الجمھور(لبحوث االتصالیة ظلت في جوھرھا تستقطب كانت ا إذاو

ال یمكن الوقوف عند حد جرد سلوكیات الجمھور دون أن  إذفإنھا لم تقدم إجابة مقنعة، 

ة إلى التخلي عن الجرد الحسابي وتجاوز نفصح عن الممارسة نفسھا، وھنا جاءت الدعو

علھا مع الحیاة الیومیة حیث تتحول التركیز على تحلیل التفسیرات في تفاقیاس األفعال و

  .التجارب الفردیة إلى التزامات جماعیة

دثھ وفي مجال وسائل االتصال ركزت البحوث االتصالیة على األثر الذي تح

یمكن الحدیث عن اتجاھین حول تحدید العالقة بین وسائل وسائل االتصال في المتلقي، و
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یركز على مفھوم الفعالیة للرسائل على وه االمبریقي االتصال والمتلقي، و ھما االتجا

لسعي إلى فھم السیاق المدى القریب دون محاولة متابعة األثر على المدى البعید وا

لتالعب وحدده في األثر المباشر الذي ركز على مفھوم ا) النقدي(االتجاه الثاني و..الثقافي

  ...لقوي لوسائل االتصال على الجمھوراو

ضعت مرتبط بتطور التقنیات فوسائل االتصال الحدیثة و إن المعنى االتصالي

قد اعیة واتجاھاتھا اإلیدیولوجیة، وفلسفاتھا االجتملنفسھا خططا و برامجا تتفق و

مام الجمیع من استقطبت مسألة االتصال عبر الوسائل الحدیثة مند بدایة التسعینات اھت

حد  إلىقضیة  وال زالت تثیر باحثین اجتماعیین، كما أثارت ھده السیاسیین ومفكرین و

فراد المجتمع وباألخص الشباب اآلن جدال واسعا حول تأثیراتھا االیجابیة والسلبیة على أ

  ...منھ

أمام ھدا الجدل فقد برز من خالل الكتابات موقفان،األول ایجابي مھتم باالنفتاح و  

والتخوف على مبدأ الحذر والتحوط على كل الوسائل واالندماج معھ، وثان ینطلق من 

وفي كل عصر من العصور یالحظ أن ....مصیر الشباب والقضایا األخالقیة والثقافیة

لھذا من األھمیة بمكان أن تحت تأثیر الوسائل االتصالیة، و حیاة الناس تغیرت جذریا

وان طبیعة أنظمة  اإلنسانیةنعتبر أن تطور المقدرة االتصالیة تتشابك تماما مع تقدم 

تمع ما ترتبط ارتباطا عضویا بجمیع األوجھ األخرى مع الحیاة الیومیة االتصال في مج

لألفراد الذین یعیشونھا، ففي كل حقبة اتصالیة ینشأ توازن جدید أو بمعنى آخر حاالت 

مستجدة من عالقات التأثیر الممكنة، ومن التكامل والتھمیش أو الحلول المتبادلة،ذلك أن 

إلى تأثیرات تتعلق بالمعتقدات وبالقیم الجماعیة  بنیة االتصال تؤدي بصورة حتمیة

  .للمجتمع لسلوكیات كما بالحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةاوبالعقلیات و

كثر تأثرا بظاھرة البث النامي األلجزائر إحدى دول العالم العربي وتعد او

د خافیا على أحد أن ولم یع... غزو الھاتف الجوالالفضائي واستعمال االنترنیت و

فظاھرة البث ...لوسائل محالت البیع في كل مدن الجزائر تزخر بشتى أنواع ھذه ا

العالقة بین المشاھد  غزو الفضائیات للبیوت الجزائریة، عمقت ووسعتالفضائي و
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ه ذلما تحملھ ھ لألنترنیتبشكل كبیر وأصبح الفرد مستخدما ... التلفزیونالجزائري و

ات ضخمة یسھل الوصول إلیھا، ومن جھة أخرى فان استخدام الشبكة من معلوم

المحمول لم یعد شكال من أشكال الوجاھة االجتماعیة بل صار ضربا من ضروب 

  ...ناإلدما

ن بعض بواطن ھذه الظاھرة ومن أجل ذلك جاءت ھذه الدراسة لتحاول الكشف ع

المتعلق بالظاھرة  لعلميمیدانیا، فالجانب النظري یتناول التراث النظري انظریا و

  .، وجانب میداني تناول العمل المیداني للظاھرة موضوع الدراسةالمدروسة

  :فصول تناولنا فیھا ما یليسبعة وتجزأت الدراسة إلى 

إذ تم فیھ تحدید مشكلة الدراسة لمفاھیمي للدراسة، تناول اإلطار ا: الفصل األول

دید المفاھیم الواردة لموضوع، ثم تحمبررات اختیار ھذا اوفروضھا وأھمیتھا وأھدافھا و

األجنبیة قة القریبة من موضوعنا العربیة وم مجموعة من الدراسات السابفي البحث، ث

  .أخیرا المقاربة النظریة القریبة من موضوع البحثحیث أھدافھا ونتائجھا، و من

تناول المدخل النظري لالتصال من خالل مفھومھ ونظریاتھ : الفصل الثاني

  .وتطوره

تناول وسائل االتصال الحدیثة المتمثلة في موضوع البحث في :الفصل الثالث

 .التلفزیون واالنترنیت والھاتف الجوال من حیث التعریف والتطور وكیفیات االستعمال

تناول المدخل النظري حول ظاھرة االغتراب االجتماعي من خالل : الفصل الرابع

  .تماع لموضوع االغترابمفھومھ وتحلیلھ و تصورات رواد علم االج

  

تناول الجانب االجتماعي لتكنولوجیا االتصال وعالقتھا بحدوث : الفصل الخامس

  .االجتماعي ظاھرة االغتراب

یف بمجتمع تناول اإلطار المنھجي للدراسة من خالل التعر: الفصل السادس

المستعملة األدوات ھا، والمنھج المستخدم في البحث وخصائصالدراسة وضبط العینة و

  .لجمع البیانات
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الوصول الى ناول تحلیل البیانات و تفسیرھا واستخالص النتائج وت: الفصل السابع

  .  االقتراحاتلتوصیات وجملة من ا
 


