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أثر تكنولوجيات االتصال احلديثة على االتصال الشخصي يف اتمع 

  اجلزائري

  بومايل أمينة. د

   3كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة اجلزائر

  :ملخص

ان جد مثريان،  مهو، مف"االتصال الشخصي والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال"يعد 

ولكن بسبب . احلايل االستغناء عن أحدمهاوملفتان لالنتباه، ال ميكن ألحد يف عصرنا 

االختالالت اليت طرأت مؤخرا على مستوى العالقات اإلنسانية، يف عمق اتمع اجلزائري، 

، ارتأينا البحث )بفعل االستخدام السيء لتلك التكنولوجيات(وخاصة بني أفراد األسرة الواحدة 

ثة على االتصاالت الشخصية التقليدية يف حقيقة التأثري السليب لتكنولوجيات االتصال احلدي

مثة عوامل كثرية مستحدثة تشابكت يف حيث . دون إغفال إجيابيات تلك الوسائل، لألفراد

وحدا،  أو قدرا كبريا من متاسكههذه األخرية   مما أفقد ،تأثريها على نسيج األسرة اجلزائرية

هلذا االتصال الشخصي الذي يعترب  - يف املستقبل املنظور -ما أصبح يشكل ديدا حقيقيا هو و

حيث أننا إذا تفحصنا ما جيري يف الواقع،  . مبثابة ضرورة حتمية للعيش واستمرارية اتمع

جمسد يف خمتلف املمارسات االجتماعية هو ما  أو وعقدنا مقارنة بسيطة بني ما كان موجود

عن االتصال الشخصي التقليدي،  اليومية، فإننا نالحظ بدون أدىن شك بداية بروز أزمة االبتعاد

ويعود ذلك يف اعتقادنا إىل مجلة من العوامل . واليت يعاين منها الكثريون، ولكن يف صمت رهيب

واألسباب لعل أمهها ثورة املعلومات وتكنولوجيات االتصال اليت أثرت يف اإلنسان إىل درجة أنه 

 هأخالقهو  عن متطلبات اتمع وعادات أصبح يعتربها مبثابة مقياس للتقدم واالزدهار بغض النظر

  .أهدافههو  قيمو
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لنا إبراز أمهية االتصال الشخصي على مجيع األصعدة، كما قدمنا أو وانطالقا من ذلك فقد ح 

  .م، حىت يتسىن للقارئ استيعاب الغاية املنشودة من هذا املوضوعهو بعض التعريفات هلذا املف

الذي نتج عن " االبتعاد عن االتصال الشخصي التقليديأزمة " مهو إىل جانب التطرق إىل مف

اخلطورة اليت أصبحت تشكلها تكنولوجيات االتصال احلديثة على العالقات اإلنسانية، حىت ما 

  . بني أفراد األسرة الواحدة وذلك بسبب االستخدام الالعقالين هلا

ت االتصال على االتصال ولكي نساهم  يف احلد من التداعيات السلبية الستخدامات تكنولوجيا

الشخصي، قدمنا بعض احللول واآلراء للحد من اآلثار السلبية هلذه التكنولوجيات، من أجل 

احملافظة على سالمة اتمع اجلزائري، حيث يبقى خاليا  من التوترات على مستوى اتصاالته 

صي، مما يساهم يف  الشخصية التقليدية من خالل رفع مستوى  وعي األفراد بأمهية االتصال الشخ

  .التقليل من اإلفراط يف استخدام تقنيات االتصال احلديثة اليت تعترب نعمة ونقمة يف آن واحد

  .األثر، االتصال الشخصي، التكنولوجيا :الدالةالكلمات 

Abstract: 

 
"Personal communication and modern information and communication technologies" are 
two very interesting and interesting concepts that no one in our time can do without. 
However, because of the recent imbalances in the level of human relations, deep in 
Algerian society, especially among members of the same family (due to the bad use of 
these technologies), we have considered the negative impact of modern communication 
technologies on the traditional personal contacts of individuals, means. 
There are many new factors that have been intertwined in their impact on the fabric of the 
Algerian family. The latter has lost a great deal of cohesion and unity, which has become 
a real threat in the foreseeable future to this personal contact, which is an inevitable 
necessity for living and sustaining society. If we examine what is actually happening, and 
make a simple comparison between what was present and what is embodied in the 
various social practices daily, we note without a doubt the beginning of the emergence of 
the crisis away from traditional personal contact, which suffers from many, but in a 
terrible silence. 

This is due to our belief in a number of factors and reasons, perhaps the most important of 
which is the information revolution and the communication technologies that have 
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affected people, to the extent that it is considered a measure of progress and prosperity 
regardless of the requirements of the society and its customs, ethics, values and goals. 

As such, we have tried to highlight the importance of personal communication at all 
levels, and we have provided some definitions of this concept, so that the reader can 
understand the purpose of this topic. 

In addition, the concept of the "crisis of alienation from traditional personal contact", 
which resulted from the danger posed by modern communication technologies to human 
relations, even among members of the same family, is being addressed because of 
irrational use of it. 

In order to reduce the negative impact of the use of communication technologies on 
personal communication, we have provided some solutions and opinions to reduce the 
negative impact of these technologies, in order to preserve the safety of Algerian society, 
where it remains free of tensions at the level of traditional personal contacts. By raising 
the awareness of individuals about the importance of personal communication, which 
contributes to the reduction of excessive use of modern communication technologies, 
which are both a blessing and a curse. 

 
key words: Impact, personal communication, technology. 

  مقدمة

بني  ما الشخصيضعف االتصال  أو ترتبط العديد من املشاكل النفسية والسلوكية بغياب     

حيث تتعرض اليوم األسرة . .اخل. املؤسسةكان ذلك وسط األسرة، اجلامعة، أاألفراد سواء 

مع ما يشهده اتمع من حتوالت متسارعة وتغريات ، اجلزائرية لتحديات كثرية وأخطار متنامية

خصوصا مع ، تتزامن مع اتساع وترية العوملة واالنفتاح احمللي على الثقافات الغربية  ادية وفكريةم

اسعا لتغلغل تأثريات و واالتصالية واملعلوماتية اليت أتاحت جماال اتساع نطاق الثورة التكنولوجية،

ديات العصر، ومن مث باتت األسرة مطالبة مبواجهة حت، اتمع اجلزائري يفالثقافات األخرى 

  .وعلى رأسها مجلة من التحديات االجتماعية والثقافية واألخالقية

أحدثت تغريات سلبية  أو أن مثة عوامل كثرية مستحدثة تشابكت يف تأثريه  ومما الشك فيه    

نتيجة ضعف وتدين وحدا،  أو على نسيج األسرة اجلزائرية مما أفقدها قدرا كبريا من متاسكه
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الشخصي، وهذا راجع كما سبق أن ذكرنا إىل عدة واالعتماد على االتصال  سةمستوى املمار

  .وسائل اإلعالم واالتصال احلديثةتأثري أسباب، على رأسها قوة 

  فكيف تؤثر تكنولوجيات االتصال احلديثة على االتصال الشخصي التقليدي يف اتمع اجلزائري؟

  خمتلف احلقول         التكنولوجيا تغزو

، أثرت كثريا يف حياة اإلنسان، وأصبحت "التكنولوجيا احلديثة"الثورة العلمية املتمثلة يف  إن  

( يف معناها األصلي، هي " التكنولوجيا" و. مقياسا للتقدم الذي وصلت إليه العقول البشرية الفذة

فقد ظهر  .ودراسة خصائص املادة اليت تصنع منها اآلالت واملعدات) علم الفنون واملهن 

ر الثورة الصناعية عندما  هو ستخدام لفظ التكنولوجيا يف العصور احلديثة، وباألخص بعد ظا

  )1(. بدأت اآللة تأخذ أمهيتها املتصاعدة ومكانتها البارزة يف جمال اإلنتاج الصناعي

 أو األدوات  أو التكنولوجيا احلديثة هي جمموع التقنيات، :" أن" حممد شطاح" ويرى الباحث 

احملتوى الذي يراد توصيله من  أو والنظم املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون الرسائل 

اليت يتم من و ،الوسطي أو خالل عملية االتصال اجلماهريي، الشخصي، التنظيمي، اجلمعي 

املسموعة  أو املرسومة  أو املصورة  أو خالهلا مجع املعلومات والبيانات املسموعة واملكتوبة 

 الرقمية، ونقلها من مكان آلخر وتبادهلا، وقد تكون تلك التقنيات آلية  أو املطبوعة  أو  املرئية

  )2(".الكترونية حسب مرحلة التطور التارخيي أو يدوية  أو

أن الباحث اكتفى بتعريف تقنيات االتصال التقليدية،  يالحظ من التعريف املذكور أعاله،     

ر، الذي هواجلم استخدامات واسعة من قبل احلديثة اليت عرفتدون التحديد التام للتكنولوجيات 

  .مه، وذلك من خالل إدماج اإلعالم اآليل يف عملية االتصالهواآلخر مفهو تغري 

م هومف واالتصال ل لألكادميية الدولية لعلوم اإلعالمواملؤمتر العلمي األ ومن جهة أخرى فقد حدد

ات العصر من وسائل وأجهزة ومبتكرات، وتطبيق متابعة استخدام معطي:" التكنولوجيا بأنه
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مبا يف ذلك تأثرياا يف جمال ، استخداماا احلديثة، واالستفادة منها يف شىت مناحي احلياة اإلنسانية

  )3(".أجهزتهو هقنواتو هاملعلومات واالتصال اإلعالمي مبختلف وسائل

 عارف واخلربات واملهارات املتراكمةجمموعة امل :بأا" حممود علم الدين"عرفها الباحث  كما  

واملتاحة، وخمتلف الوسائل املادية، والتنظيمية، واإلدارية، واملستخدمة يف احلصول على 

ختزينها، بغرض تسهيل احلصول  أو بثه أو املعلومات، امللفوظة، واملرسومة، والرقمية، ويف معاجلته

  )4(".على املعلومات، وتبادهلا، وجعلها متاحة للجميع

نستنتج من خالل التعريفني السابقني للتكنولوجيات احلديثة، أن لتلك األخرية أشكال عديدة 

وهذه األشكال املختلفة للتكنولوجيا، من كمبيوتر . ومتنوعة غرست جذورها يف خمتلف امليادين

  اتف نقالة هوو

ن إجياد فرصة اإلنسان م ل جاهدة أن تكون بديال يساهم يف منعاوحتاخل، ..وحواسيب وانترنيت،

يطرح على نفسه جمموعة من  أو يفكر مليأصالته، وو هساحنة، كي يعود إىل أعماق نفس

غزت مجيع حقول وجودنا، وغدا  اليت تالتكنولوجياهذه األسئلة، املتعلقة بسلبيات وخماطر 

لكن قدرة  .بأقوى األدواتو ،اإلعالم يذاع بفضل التقنيات اجلديدة على شبكات فضائية

وجيا جتعل اإلنسان يبحر يف عامل آخر بعيدا كل البعد عن حميطه العائلي واحلميمي مما يؤثر التكنول

  .سلبا على االتصال الشخصي الذي يقوم على التفاعل االجتماعي بني األفراد

ال يتجزأ  اجزءاليت تعد  ثورة ضخمة يف تكنولوجيا االتصال،  يعيش ،يومالعامل الذلك ما جعل 

يعد استخدام البث التلفزيوين املباشر من أهم مظاهر التطور و. الراهني التقدم احلضارمن 

أدى التطور السريع يف تكنولوجيا األقمار الصناعية، إىل جعل ؛ إذ التكنولوجي يف جمال االتصال

    .ملختلف مناطق الكرة األرضية قادرة على التغطية الشاملة املباشر أقمار البث
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سط و هتقنيات البث املباشر من أمهية التلفزيون وخطورتو ر الصناعيةزادت األقما، فقد بناء عليه 

دورها السليب احلديثة األخرى وخطورة بقية الوسائل التكنولوجية  باإلضافة إىلاألسر اجلزائرية، 

  .االتصال الشخصي يف تقلص حجم العالقات االجتماعية املعتمدة على

 زواجت مثال تتيح لألفراد اليت  اجلديدة تكنولوجياالت إنكار مزايا أو غري أن ذلك ال يعين نفي 

أي أا تتيح للفرد أن يدخل يف عالقة مع أي شخص كان  ،املسافة املطلوبة لعملية االتصال عائق

ز وااالتصال اليوم يتج، ألن عامل ويف أي مكان، دون أي إحساس بصعوبة االتصال املباشر

أهم حيث تشكل األقمار الصناعية واالنترنت إحدى  حدود وسائل اإلعالم اجلماهريية التقليدية 

  .جوانبه

  االتصال الشخصي التقليدي ضرورة حتمية

العوامل اليت تقوم بني عامال هاما من ، يعد خيفى على أحد أن االتصال مبختلف أنواعه ال    

ل مع بأخرى ويدخ أو حديثا، وكل فرد منا ميارس االتصال بطريقة  أو عليها حياة الناس قدمي

قضاء و همن حوله من أفراد ومجاعات يف عمليات اتصال يستحيل عليه بدوا تسيري حيات

قد االتصال بني ول وفُ، ضرورة حتمية ال يستغين عنها جمتمع من اتمعات البشريةهو حاجاته، و

  .ر احلضارات اإلنسانية وملا حتققت السمات الثقافية املميزة ألي جمتمعهوالناس، لتعذر ظ

هو  إذ يقوم أي جمتمع إنساين على مقدرة اإلنسان على نقل مقاصده، رغباته، ومشاعر    

كلمة مشتقة " communication" أن االتصال" شاهيناز طلعت" وتذكر الباحثة. معارفه لآلخرين

 ، ومعناها الشيء املشترك، وحنن عندما نقوم بعملية االتصال، فإننا نح"communis"  من كلمة

 أو ل أن نشاركه يف املعلومات أو د نوعا من املشاركة مع شخص آخر، أي أننا نحل أن نوجأو

  )5(.االجتاهات أو الفكر 
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قد  لكنهنالك رغبة عند أحد الطرفني يف االتصال مع الطرف اآلخر، فأحيانا قد تكون 

  .يستجيب الطرف اآلخر مع تلك الرغبة وقد يرفض االستجابة

تستخدم لإلشارة إىل التفاعل " على أا" اتصال" كلمة" رججورج لندب" وبدوره يعرف الباحث

أي شيء آخر  أو لغة  أو صور  أو بواسطة العالمات والرموز، وهذه الرموز قد تكون حركات 

تعمل كمنبه للسلوك، وإن السلوك الناتج عن هذا التفاعل قد ال حيدث رد تعرض الفرد للرمز، 

  )6(".باالستجابة ليتقبل املنبه بشكل معنيبل البد من يئة الفرد الذي يقوم 

أن االتصال ال حيدث مبجرد التعرض للرسالة اليت حتملها  ،هذا التعريف من الواضح حسب

ال باملتلقي، أو الرموز والعالمات، أي كي حيدث التفاعل بني املرسل واملتلقي، جيب االهتمام 

  .يستجيب إليها أو املرسل أن يتفاعل معهفهمه للرسالة اليت يريده و هوذلك مبراعاة مدى اهتمام

  الذي ينتج من خالله التفاعل ،إىل االتصال الفعال يهدف هذا الرأي بالتايل نستنتج أنو    

  .واالستجابة القويني بني املرسل واملتلقي

االتصال " على رأسها. ولالتصال عدة أنواع، ختتلف حسب الزمان واملكان، والظروف 

  ." الشخصي

أن يتكيف بنجاح مع البيئة اليت يعيش فيها، وقد ثبت  بفضله الفرد يستطيعتصال الذي ذلك اال

فترة طويلة، لكن على ل شخصي بالتجارب العلمية أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بدون اتصال

الرغم من األمهية الكبرية لعملية االتصال يف حياة اإلنسان، إال أن قلة من الناس هي اليت تدرك 

هذه  إال أنقوة تشد األفراد واجلماعات بعضهم إىل بعض داخل اتمع املنظم، هو ف. مهيتهمدى أ

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم تفقد قيمتها بسبب سوء استخدام  أو القوة بدأت تتالشى تدرجيي

  .واالتصال
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أكثر من شخص، وهذا يشري إىل  أو االتصال مع شخص:" بأنهيعرف االتصال الشخصي و

  )7(".يشري إىل االتصال داخل قاعة االجتماعات مليئة بالناس أوصال مع األصدقاء االت

جلسة تعقد من عدد صغري نسبيا من هو :" لالتصال الشخصي" جريالد ميلر" حسب تعريف

احلد األقصى من و ه، ويتوافر فيه اتصال الوجه للوج)غالبا ما يكون شخصني( القائمني باالتصال

  )8(".ود الفرص املتاحة حلدوث رجع الصدى السريعقنوات اإلحساس مع وج

اتصال يتضمن مواجهة مباشرة بني ":  هو االتصال الشخصي بأن  Merton" مريتون"كما يرى

  )9(".القائم باالتصال واملتلقي، تؤدي إىل التغيري يف سلوك املستقبل واجتاهاته

تبادل املعلومات واألفكار اليت عملية :" فيعرف االتصال الشخصي يف شكله بأنه" حممد عودةأما 

ميثل أحد الشخصني دور  هذه العملية قنوات وسيطة، ويف أو تتم بني األشخاص دون عوامل 

    )10(." املرسل بينما ميثل اآلخر املستقبل

   :كاآليت التصال الشخصيوعلى العموم، ميكننا تقدمي تعريف إجرائي ل

غري  أو اص وجها لوجه، بواسطة رموز لفظيةعملية نقل وتبادل املعلومات بني األشخهو " 

قصد التأثري يف بعضهم البعض، وعليه فإنه يعطي فرصة أكرب للتفاهم والوصول إىل نتائج  لفظية

  ". حقيقية ملموسة

  :فعالية االتصال الشخصي وأمهيته يف اتمع 

حياة املؤسسات إذا كان االتصال الشخصي هاما يف احلياة اليومية، فإنه ال يقل أمهية يف    

صغرية، فله دور يف مجيع العمليات اإلدارية من تنظيم وختطيط  أو إن كانت كبريةاالقتصادية و

  .ورقابة وتنسيق واختاذ القرارات

عصب العمليات اإلدارية ومتطلب حتمي ألي تنظيم، واالتصال هو فاالتصال بشكل عام 

ميثل التفاعل هو أكثر، و أو ين ذلك املستوى من االتصال الذي حيدث بني فرد هو الشخصي
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يشري إىل االتصال داخل  أو ، هذا يشري إىل االتصال مع األصدقاءو" ،أكثر أو بني اثنني   املتبادل

لكن وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة تكاد تقضي على  )11(".قاعة االجتماعات مليئة بالناس

  .ة سبق أن ذكرناهاذلك النوع من االتصال ملا تتوفر عليه من وسائط متعدد

هو ف يعترب االتصال الشخصي األساس ألغلب العمليات اإلعالمية واالتصالية يف أي جمتمع،و 

ف الزارسفالد .وب E. Katz" كاتز.أ"حيصر كل من و .يتميز مبقدرة كبرية على التأثري يف األفراد

Paul.f.Lazarsfild  يف توجيه الرأي العام يف العوامل اليت تزيد من قوة االتصال الشخصي وفعاليته

  )12(:ما يلي

 تنشرها   اليت  ميولهو همن السهل أن ينصرف الفرد عن املواد اإلعالمية اليت ال تتفق مع آرائ -1

  مع ليس من السهل أن ينسحب الفرد من احلديث  بينما،  سائل اإلعالم اجلماهريية أو تذيعه أو

  .صديق له أو قريب  أو زميل 

  .املباشر مرونة أكرب يف عرض وجهات النظر والتأثري يف األفراديتيح النقاش  -2

  .من السهل تقدير رد الفعل مباشرة -3

بينما ليس من ، ثقة من السهل أن يقتنع األفراد بوجهات نظر أفراد معروفني لديهم وموضع  -4

  .لون لديهم عرب وسائل اإلعالم اجلماهرييةهواليسري أن يقتنعوا مبا يقوله أفراد جم

حتقيق أهدافه بتصرفه النموذجي مع الفرد الذي يتصل به ، يستطيع القائم باالتصال الشخصي -5

وفضال عن . دون احلاجة إىل استخدام أسلوب التحريض املباشر الذي قد ينفر منه بعض األفراد

فرصة أكرب للتفاهم  أيضا ب واحليوية واملرونة، فإنه يعطيوامتيز االتصال الشخصي بالتج

  .أطراف عملية االتصال أوبني طريف  ول إىل نتائج حقيقية ملموسةوالوص

 أو ال يقتصر على الفردفاالتصال الشخصي إذن، يؤدي إىل نتائج مفيدة يف اتمع احمللي، و 

  .اليومية شؤومإلدارة  بل قد يتم بني مجاعة من املواطنني فقط،  األسرة
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   : االتصال الشخصي االبتعاد عن أزمة

دأ ثورة التلفزيون اليت أفرزت أقوى الوسائل اإلعالمية حىت الحت يف األفق معامل ثورة مل تكد 

حيث سامهت اخل، ..، الفضائيات، االنترنيت، اهلاتف النقال اتثورإا ، تكنولوجية جديدة

  .االبتعاد عن االتصال الشخصي يف اتمع بآخر يف والدة أزمة أوكلها بشكل 

  : م األزمةهومف

م األزمة اصطالحا، حيث خيتلف هوتحديد مفب اخلاصةجيب أن نتطرق إىل بعض التعاريف  بداية

  .تعريف األزمة باختالف التوجهات الفكرية والتخصصات العلمية

عبارة عن خلل يؤثر تأثريا شديدا على :" أن األزمة" يأو حممد رشاد احلمل"الباحث يرى 

  )13(".ت الرئيسية اليت تقوم عليها املؤسسةاملؤسسة، كما أا دد االفتراضات واملسلما

احلالة اليت تكون عليها جمموعة من املؤسسات :" بأا" باتريك الغاديك"يعرفها اخلبري الفرنسي و 

يف مشاكل وانتقادات، وضغوط خارجية قوية، قد تتوسع من الداخل، وتستمر ملدة طويلة ضمن 

 )14(".سائل االتصال اجلماهريية التغطية اإلعالمية هلاو جمتمع مجاهريي تتيح هل

حالة من عدم التنظيم، حيبط فيها "  :هي األزمة فيقول أن  Janosilk" جانوسيلك" أما الباحث

ارتباك كبري يف حلقات حيام، وطرق  يوجد  أو األشخاص فيما يتعلق بأهداف احلياة املهمة، 

الصدمة، والضغط، ، وة عادة إىل مشاعر اخلوفالتكيف مع الضغوط ويشري مصطلح األزم

  )15(."ويكون وقت األزمة حمدودا، حيث ال يتعدى أسابيع قليلة

توقف األحداث املنظمة واملتوقعة، واضطراب العادات :  ويقصد باألزمة من الناحية االجتماعية 

 )16(.كثر مالءمةوالعرف، مما يستلزم التغيري السريع إلعادة التوازن، ولتكوين عادات جديدة أ
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  :التعريف اإلجرائي  لألزمة

اتمع، تتطلب  أواملنظمة  أواجلماعة،  أواألزمة هي حالة توتر، ونقطة حتول يف حياة الفرد، (

  .)قرارا ينتج عنه مواقف جديدة وتغيريات حامسة

ء تعلق يبد ومما تقدم أن األزمة بصفة عامة  متس جوانب خمتلفة من حياة  الفرد واتمع، سوا

ل معاجلة أو نح يف هذا املقام حنن و.. اإلداري ، أو االقتصادي  أو األمر باجلانب االجتماعي 

  .س كيان اتمع ككلمتأزمة اجتماعية 

وهذا ال يعين أننا ننفي الدور  .فتقنيات االتصال احلديثة غاصت يف حياة األفراد دون سابق إنذار

هاته الوسيلة ( االنترنيت: كتسحت معظم ااالت خاصة منهااإلجيايب للتكنولوجيا احلديثة اليت ا

رغم كل هو  ، إال أن)اليت أضحت معيارا للتطور والتحضر ومقياسا ملدى من والشعوب

تلك الوسائل تبقى تشكل خطرا على االتصال الشخصي، خاصة بعد تتمتع ا  اإلجيابيات اليت 

داءات لوسائل االتصال اجلماهريي ن كثري من األانبهار اإلنسان مبا تقدمه من خدمات وتنازله ع

  .أدوارا جديدة بفضل التطور التكنولوجي أنشأت اليت تقمصت األدوار اليت ختلى عنها، بل و

برغم ما تقدمه هذه الوسائل من خدمات وتسهيالت باختصارها املسافات واختزاهلا الوقت،   

احلب والرعاية واحلنان، وال ميكنها أن تعوض فإا ال ميكن أن تتقمص دور األم واألب يف تقدمي 

األفراد ، واألمان الذي يعيشه الفرد حني يكون يف اتصال مباشر ودائم مع عائلته أو  الطمأنينة

الذين يقامسهم احلياة داخل اتمع، فاإلنسان ميارس االتصال الشخصي يف حياته اليومية مع بعض 

كثريا ما جتدنا نتحدث مع األهل  حيث  ؛وأعباء العمل ة احلياة اليومياملقربني للهروب من زمحة 

  .واألصدقاء طلبا للراحة ولالبتعاد عن املشاكل الالمتناهية

الوسائل األقدم  أو سلبا على الوسيلة  قد أثروسيلة جديدة كل ر هوجتدر اإلشارة إىل أن ظ    

 معظملفرد إشباع خصوصا إذا كانت الوسيلة األحدث توفر ل ،يهدد وجودهاأضحى  أو منه
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 تقلصوبصورة أجود، فما بالك فيما يتعلق باالتصال الشخصي الذي  احلاجات بدرجة أكرب

حدوث داخل األسر اجلزائرية بسبب امتالك تلك األخرية أحدث التكنولوجيات واليت تسببت يف 

 مل يتم حلد الساعةو. داخل البيت وخارجه خلل على مستوى اتصاالا الشخصية التقليدية

بروز   رغم) أزمة االبتعاد عن االتصال الشخصي( األزمات  عن وجود هذا النوع من اإلفصاح

النفسية، واملشاكل االجتماعية املتنوعة اليت زادت حدا بسبب  كاألمراض عند الكثريين بوادرها

  .بني األفراد سوء االتصال ما

حيث ينبغي أن تم به ؛كثرها أمهيةاالتصال يف حياة الفرد يعد من أكثر املواضيع احلساسة وأإن 

  .كل أمة جادة تريد أن تنشئ أبناءها تنشئة سليمة

ل نشاط يقوم به منذ أو فاإلنسان يدرك حميطه املادي واحلسي عن طريق االتصال، الذي يعترب 

من الظواهر املألوفة لدينا أكثر من أي شيء آخر، إذ أن كل فرد يلحظ نفسه هو بداية حياته، و

خارجها، كما أنه  أو كان ذلك داخل األسرة أعمليات اتصال عديدة مع غريه، سواء  طرفا يف

من املتعذر على اإلنسان أن يعيش دون االعتماد على االتصال الذي يستحيل قيام احلياة 

ول  .فال ميكن أن يتكون جمتمع دون أن يتصل أفراده بعضهم ببعض. االجتماعية تمع ما دونه

. األمة أو القبيلة أو اجلماعة أو ملا تكونت األسرة، قادر على االتصال بغريه وكان اإلنسان غري

ألن اإلنسان بطبعه يف حاجة ، ستطاع الفرد العيش مبعزل عن بين جنسهأتستحيل احلياة ل وو

حدث فيه بعض اخللل، يشعر الفرد أنه  أو دائمة للتواصل مع اآلخرين، وإذا انعدم هذا التواصل، 

  .حقيقية مل يدرك الكثريون بعد مدى خطورا ة نفسيةيعاين من أزم

حديثا، وكل فرد منا ميارس  أو فاالتصال عامل هام من العوامل اليت تقوم عليها حياة الناس قدمي

بأخرى، ويدخل مع من حوله من أفراد ومجاعات يف عمليات اتصالية،  أو االتصال بطريقة 

  .قدما املضيو هيستحيل عليه من دوا تسيري حيات
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عزلون نولكن ولألسف الشديد، هنالك أشخاصا ال يدركون مدى أمهية هذه العملية، فتجدهم ي 

يعرفون كيف يتكيفون ال مع  فهم إذن ال. عن العامل اخلارجي، حىت داخل بيوم وسط أسرهم

  .بيئتهم الداخلية وال اخلارجية

ضعفه ميكن أن تنجم عليه  أو ل إبراز مكانة االتصال بصفة عامة، وكيف أن غيابهأو حنن نح

وجها " ضعف االتصال أوإذا تعلق األمر بغياب بعض التوترات النفسية لدى الفرد، خاصة 

  ".لوجه

حدوث خلل خطري يف عملية االتصال بني :" بأزمة االبتعاد عن االتصال الشخصيويقصد  

 أوي فيه شخصان يف أي مكان آخر يلتق أوالعمل،  أوكان ذلك داخل البيت، أسواء  األفراد

  ".أكثر

، ال يتصلون بعضهم ببعض، فهذا يف غرفته، أحدا أو إذ يكاد األفراد حىت وهم يقطنون بيت

بتعبري أدق رفقة وسيلة  أو واحد منهم يقضي جل وقته مبفرده،  كل.. رةوااواآلخر يف الغرفة 

  .غدت ال تفارق أي بيت التكنولوجية اليت ترفيهية من بني أحدث الوسائل

وبالتايل بدأ االتصال يفقد أمهيته شيئا فشيئا، إىل درجة غاب فيها احلوار بني الزوج وزوجته،  

 بغض النظر عن األماكن األخرى اليت ضعف هذا.  بعضابني اآلباء وأبنائهم، بني اإلخوة بعضهم 

  .فيها االتصال أيضا

تعتمد العملية االتصالية ،  وستقبلتبدأ باملرسل وتنتهي بامل )17(العناصر ، واالتصال عملية متعددة 

على مخسة عناصر،  متصلة ومتداخلة مع ظروف نفسية، واجتماعية تؤثر يف النهاية على انتقال 

اآلراء واألفكار، واملعلومات بني األفراد واجلماعات، كما تؤثر على نوعية التأثري احملتمل هلذه 

 الوسيلة  - الرسالة -املرسل واملصدر: تصاليةاآلراء، ولتلك املعلومات، وتشمل عناصر العملية اال

  .التأثري املرتد أو رجع الصدى  - املتلقي أو املستقبل  - القناة أو
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ومن خالل االتصال نستطيع أن نتفاعل مع اآلخرين، فطبيعة االتصال البشري تتميز  

  .بالديناميكية

  .وعليه فمن املستحيل أن نتصور احلياة االجتماعية دومنا اتصال 

يف األساس عملية اجتماعية، تعتمد على نسق كامل من الرموز، ال يتوقف على هو االتصال ن إذ

املكتوبة فحسب، بل ميتد إىل جمموعة من األفعال اليت يأتيها اإلنسان من  أوحدود اللغة املنطوقة 

ة وتربز أمهية االتصال خاص. خالل الكلمات واإلشارات، واإلمياءات، والتعبريات بني األشخاص

  .بني أفراد األسرة الواحدة على غرار االتصال يف مواضع أخرى

زاد وجتدر اإلشارة هنا إىل العوامل املؤثرة يف فعالية االتصال، واليت كلما كانت سلبية، كلما  

فعملية االتصال ال تكون مؤثرة مبجرد أن يقوم املرسل بتكوين وصياغة أفكاره . األمر سوءا

دام األساليب املناسبة لتوصيل املعلومات، دون أن نضمن أن عملية استخإىل جانب بصورة جيدة 

دور املستقبل ال يقل أمهية عن دور ألن استقبال املعلومات لدى املستقبل تتم بشكل صحيح، 

املرسل، فبدون أن يكون هناك إنصات وتركيز للحصول على الرسالة، لن تصل إليه الفكرة، 

  )18(.تيعاا بصورة صحيحةوبالتايل سوف يفشل يف تفسريها واس

م اهلدف من هويعين حدوث االستجابة املستهدفة منه، واليت تتفق مع مف، واالتصال الفعال 

باالتصال،   القائم أو عادة ما يكون هذا اهلدف يف وعي املرسل ، ووظيفة االتصال أو االتصال 

  حدوث،  تج عنه استجابةمثري ين،  اتصالية كل عملية  تتضمنو.  ويتوقع حتقيقه من املستقبل

  .رجع الصدى أثناء عملية االتصال أو ، املرتدة أو العكسية  التغذية 

لذلك فإن عملية االتصال الناجحة، هي عملية تواصل بني املرسل واملستقبل، ولكن ما حيدث 

على مستوى  خللر هواليوم لألسف الشديد يتناىف ومقومات االتصال الفعال، مما أدى إىل ظ

  .للفرد ال الشخصياالتص
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  .من هنا البد من التطرق إىل بعض املعوقات املتعلقة باملوقف االتصايل بشكل عامانطالقا و 

  :معوقات العملية االتصالية

االجتماعية من عادات وتقاليد  أووجود بعض املعوقات االجتماعية املرتبطة بالبيئة الثقافية  إن

 مة هلدف االتصال، وبالتايل حتد منواقد تكون مقوظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية،  يموق

فبقدر ما تبد وعملية االتصال عادية وسهلة، بقدر ما هي )  19(.التأثري اإلجيايب لعملية االتصال

معرضة ألخطار وقيود دد فعاليتها، أي أن العملية االتصالية تصادفها مشاكل تؤثر يف تأديتها 

  :نورد ما يلي عوقاتتلك امل  بني منو . للدور املنوط به

قصور القدرة على الصياغة الواضحة من جانب القائم باالتصال، وعدم وضوح وحتديد  - 

  .اهلدف من الرسالة

  .املعوقات الذاتية للمرسل، وتدور حول صعوبات التفاعل مع اآلخرين - 

  .عدم اهتمام القائم باالتصال برجع الصدى من جانب املتلقي - 

من سرعة هائلة يف تدفق العديد من الرسائل، ومن مث التعامل ما صاحبه التكنولوجي والتقدم  - 

 . مع كم كبري وهائل منها يف وقت واحد

 .أحيانا عدم وضوح اهلدف من الرسالة - 

 . خطأ املرسل يف توقع رد فعل املستقبل وقدرته على فهم الرسالة - 

  .خاطئة أو تبليغ الرسالة بصورة غامضة  - 

  .تصال يف وقت غري مناسبتنفيذ عملية اال - 

   .يف ربط موضوع الرسالة ا أو الفشل يف استخدام املثريات واملرغبات  - 

  .عدم حسن اإلصغاء واالستماع وعدم االهتمام بالرسالة - 
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  .الصحيحاخلطأ يف تفسري الرسالة وعدم فهمها على وجهها  - 

   .مضمون الرسالة يعابلرد قبل استلتسرع يف اا - 

 .ذي يؤدي إىل عدم قدرة املرسل على تبليغ رسالته بالصورة الصحيحةاخلجل ال - 

وقد يكون التشويش تشويشاً لفظياً حيول " ضوضاء " التشويش على االتصال يعترب  :الضوضاء - 

 مشوشة تشوه املعىن  أو يكون تشويشاً جمازياً على شكل معلومات حمرفة  أو دون مساع الرسالة 

 .حتجبه أو

  االتصال الشخصي؟االبتعاد عن أزمة كيف نتخلص من 

  :االتصال الشخصي، البد مناالبتعاد عن للتقليص من أزمة 

  .إجراء دراسة شاملة للمجتمع، والتدقيق يف مواطن اخللل فيه* 

  .إطالق محالت توعية بأمهية االتصال الشخصي ما بني األفراد* 

اليت استطاعت استقطاب ..لفضائياتحتسيس أفراد اتمع خبطورة اإلدمان على االنترنيت، وا* 

  .كل الفئات دون استثناء

 ةالدراسي املناهجاحلوار العائلي يف  أو التفكري يف كيفية إدراج موضوع االتصال الشخصي، * 

  .للتالميذ

  .ضرورة وعي األفراد بأمهية االتصال الشخصي داخل األسرة وخارجها* 

  .احلديثة التقليل من اإلفراط يف استعمال التكنولوجيا* 

  .داخل أسرته املباشر على كل رب أسرة العمل على تفعيل احلوار* 

  .مثال كاألنترنيت، ت احلديثةوضع قانون داخلي يف كل بيت لالستغالل العقالين للتكنولوجيا* 
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  :خامتة 

، فإما أن دون اتصالال ميكن للحياة االجتماعية أن تقوم يف اخلتام جتدر اإلشارة إىل أنه       

حدوث حقق التواصل والتآلف واملودة، وإما أن ينشأ الصراع والعنف، اللذان قد يؤديان إىل يت

  .خلل يف اتمع

إىل جانب تزويدنا ، عدودورها يف تفعيل العالقات عن ب  احلديثة احنن ال ننفي أمهية التكنولوجيو 

ل أو لكننا نح، وجهة أخرى بالكم اهلائل من املعلومات واألخبار اليت ال ميكننا احلصول عليها من

مل حيسنوا استعماهلا، بتهديدها  هم خبطورة هذه التكنولوجيا إن همحتسيس األفراد وتوعيت

خاصة وأن األسرة اجلزائرية مل تتمكن بعد من حتقيق خطوة مشجعة ونوعية  .للعالقات اإلنسانية

حت تنساق وتنساق وراء يف االتصال الفعال، الذي ميكنها من حتقيق االستقرار الدائم، بل را

هذه التكنولوجيا، إىل درجة انعزال كل فرد من أفراد األسرة يف غرفته، واستبداله احلوار العائلي 

ا عرض ضارب...جبوالههو الل أومشاهدة برامج الفضائيات،  أوباإلحبار على شبكة االنترنيت 

ىل أنه ال يوجد فرق بني وجتدر اإلشارة إ .كفرد من أفرادها أو احلائط واجباته كرب عائلة،

فكل فئات اتمع الصغري والكبري، الذكر واألنثى، فيما يتعلق ذا االهتمام الزائد بالتكنولوجيا، 

مما يدل على أن األسرة اجلزائرية تعاين اختالالت يف فهم األسس اليت ينبغي أن يقوم . معنيون

  .عليها االتصال

بني  ما احلديثة لإلعالم واالتصال على العالقات انولوجيللتكإذن ال ميكننا نفي التأثري السليب 

). الذي يعترب من بني أهم أنواع االتصاالت يف اتمع( همبا فيها االتصال وجها لوج .األفراد

تساهم تلك الوسائل يف احلد من االتصال الشخصي شيئا فشيئا، إىل درجة عدم تفطن  حيث

لة للبحث وااالنسياق وراء كل تطور جديد، دون أدىن حممواصلة درم يف ر والعديدين هلذا األم

  .يف سلبياته
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على لإلعالم واالتصال احلديثة  توبناء على ما سبق ذكره، ورغم التأثري السليب للتكنولوجيا 

يشكل وسيلة أساسية، ودافعة  النوع من االتصاليبقى ذلك  يف اتمع، االتصال الشخصي

كما ال ميكننا  .االستغناء عنها، حىت وإن كان غري مدرك ألمهيتها ال ميكن ألحد ،الستمرار احلياة

  . نفي إجيابيات تكنولوجيات االتصال احلديثة، رغم كل السلبيات اليت تطرقنا إليها آنفا

 ، إىل جانبالتوعية والتحسيسوللحد من أزمة االبتعاد عن االتصال الشخصي، البد من  

   ".االنترنيت" ا، خاصةقانون داخلي يف كل بيت الستغالهلع بوض االستغالل العقالين للتكنولوجيا

كما نوصي حبسن اإلنصات للغري واالبتعاد عن األحكام املسبقة اليت تؤدي ال حمالة إىل حدوث 

      .افظة على صلة األرحام، حىت وإن تنوعت طرق االتصالاحمل دون أن ننسى. اختالل يف التواصل
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