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 المقدمة:

شهد العالم تغيرات مستمرة ومتسارعة، سواا  يوا الاءوا  اماتمواعا  و         
االقتصادي  و التقءية وغيرها، وقد سادت العوالم مااوةم موش ط واق لتقءوا شوام ،       
 حدثت تغيرات عمت اميع مياديش الحياة واتجاهاتها، و هم التقءيات التا  حود   

ة والحضووارية التقءيووات   ثوورام ع ووف اديووراد  وواتتم  يسوواتهم ومسووتاياتهم العمريوو   
الرقمَيووة، التووا ت وو   عصوول الت ءالاايووات الحديدووة، حيووه شووهد العووالم طهضووة     
وتطووارام يايوورميش يووا التقءيووات الرقميووة، ياطت وورت تووما سووءاات ق ي ووة اطت ووارما     
واسعما لم يساق له مدي ، و صاح مش الصعل مسايرة تطارهوا ومااياتوه، وكلو     

الم وا   االيت وايات واال ت وارات وام وداعات،     ل درة ما يعر   الحق  المعريا 
وما لها مش تأثيرات ع ف الحياة اليامية لأليراد والمجتمعوات، وع وف الورغم موش     
تعوودد جيجا َياتهووا، جال  ا لهووا  ثووارما سوو ايةم ع ووف  يووراد المجتمووع وادسوور والهيايوو     

اد والمجتموع  اماتماعية التق يدية، وتتضح جيجا يات التقءيوات الرقميوة ع وف اديور    
يا المزاياها الفائقة، التا اسهمت      مااشر ويعاا يوا توايير الاقوت والجهود     
وريع مستاى الجادة وال فا ة وزيادة التءاع، يما  تاحت و ت  فة مءخفضة سوا   
التااص  السريع ل ا ر و قامت الجسار ييما  يوءهم، ول ءهوا ع وف الجاطول ا تور      

اق العمقووات اماتماعيووة  وويش  يووراد المجتمووع  لقووت  سوو اياتها ع وويهم وغيوورت  طموو
الااحوود،  وو  و وويش  يووراد ادسوورة الااحوودة، وكلوو  مووش تووما اطفتووا  المجتمعووات      
المح يووة ع وووف العوووالم الخووواراا، وسووقاق يووو  الجووواااز وتصووودع الخصاصوووية   
المح ية، مما طتج عءه تغير يا قيم وعادات وتقاليد  غ ل المجتمعات يا مخت ف 

اليمه، ولع   وضوح صوار االطفتوا  امطترطوت والقءواات الفضوائية        قاع العالم و ق
 (.1)والتقءيات واالتتمق  الجءسيات الغر ية

دوا العالم اميعوام جلوف اقتءوا  التقءيوات الرقميوة واالسوتفادة مءهوا         سارعت    
يا اميع المجاالت، وسعت الودوا الءاميوة السوتيراد يعادتهوا، وطقو  الت ءالاايوا       

 .(2)دوا االهتمام  مدى تأثيرها ع ف  يراد المجتمع وقيم وتقاليد المجتمع

يواة، و صواحت ،   شاع استخدام التقءيات الرقمية يا مخت وف مجواالت الح      
وصارت عصل العم  والمؤثر االيار يا الحياة والتطار، و اتت سمة العصور  
حتف  ط ق ع يه اسم عصر الدارة الرقمية، ي م ياق مجاٌا مش مجاالت الحياة جال 
 ثوورت هوولت التقءيووات ييووه، وسووه ت ويسوورت التعوواممت يووا المجتمعووات، واطت وور  

هوزة ال مايواتر،  امضواية جلوف اسوتعماا      استخدام وسائ  الت ءالاايا الحديدة و ا
                                                           

(1) 
عائ ة ج راهيم الاريما، تقءية الا اتا  )اميجا يوات، المخواطر، الح واا ( م، مريوز  حوا  شورطة ال وارقة،         

 .4، 2، ص 2006
(2)

 سمة صم  الديش الرياعف، متوأثير الت ءالاايوا الحديدوة ع وف سو اس امطسواا يوا الفراغوات الدات يوةم اامعوة            
 .1، ص 2017دمياق، مصر، 



   شنيب عبداحلميد مجعة/ د                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

امطترطت ووسائ  التااص  يالهااتف الليية، وال احات الرقمية، جك يعد االعتماد 
ع ووف امطترطووت يووا التااصوو ، ويوولل  يووا التاضووع والتسووا  ور وو  االتصوواالت  
وقضا  المعاممت وغيرها،  مش  هم و وسع استخدامات التقءيات الرقميوة، التوا   

توأثير مااشور ع وف الءسويج اماتمواعا ل مجتموع، يموا يعواد اطت وار          ش  ت عام  
التقءيات الرقمية يا عصرطا جلف سهالة اقتءائها، وياائدها الم ماسة مش السورعة  

 واليسر وتايير الاقت والجهد وت ايتها لمحتيااات العصرية.

رغووم مووا  حدثتووة الت ءالاايووا مووش  ثووار جيجا يووة، ومووش تقوودم وتطووار يووا        
الت عديدة مش  حا  وطل ويش واقتصواد واميوع مجواالت الحيواة، جال  طهوا      مجا

 حووودثت تحالموووا يوووا التااصووو   ووويش اديوووراد ووسوووائ  تووورييههم و رائهوووم وتقاليووود  
اماتماعية، وكل  مش تما تحاا الحياة جلف حياة ايتراضية تمارس ع ف مااقع 

والياتيوا  وغيرهوا   التااص  اماتماعا المتعدد ادش اا يالتايتر والفيس  واس  
موووش وسوووائ  التااصووو  اماتمووواعا، وال اوووداا  ا امطترطوووت ومااقوووع التااصووو  
اماتماعا قد ساهمت يا ط ر الاعا  قيم حقا  امطساا والعدالوة اماتماعيوة،   
ول ش هلا يؤيد  ا التقءيوات الرقميوة  داةم كات حوديش موش حيوه االسوتخدام السوي         

استخدام التقءيات اطتهاس حقوا  ا توريش موش     والمفيد لها، وتعد مش  ش اا جسا ة
توووما جرسووواا الصوووار والرسوووائ  المسووويسة، واالعتووودا  ع وووف  ياطوووات ا توووريش  
وسورقتها، وتعوورص  صوحا ها لم تووزاز واميولا  مووش قراصوءة الت ءالاايووا، يمووا     
 طها توؤثر ع وف ادطفواا، وعمقوتهم  وأيراد ادسورة والمجتموع، وكلو  موش توما           

 ة  مام ال اشوات الرقميوة واطغماسوهم يوا الحيواة االيتراضوية،       قضا  ساعات طاي
ع ف طقيض  سميهم الليش ياطاا يقضاا  وقاتهم يا ال عل والرتع مع ادصودقا   
وادقار  يا العالم الااقعف، وهولا تسوال  يوا رهوار  عوض االموراص الءفسوية        
 ويقووداا مهووارات التااصووو  اماتموواعا، و ثوور سووو اام ع ووف تطووار شخصوووياتهم،      
 امضوواية جلووف م وو مت اسوودية وعصوواية، ومووش ضوومءها السوومءة وتعطوو   عووض 
حااسووهم طتيجووة لفوورق اسووتخدامهم لهووا  و الع ووس، ورهوور التووأثير ع ووف مسووتاى     
تحصي هم التع يما، يما  ثرت التقءيات الرقمية ع ف ال اا  مش الجءسويش، حيوه   

جدموواا  دى شووياع اسووتخدام شووي ات ويووارد التااصوو  اماتموواعا وغيرهووا جلووف     
الاعض ل ت ءالاايا، واع هم يا حالة عزلة مع العالم الااقعا، ويظهور كلو  يوا    
ا اس  يراد ادسرة الااحدة يمم يستخدم هاتفة الليا دوا  ا ي قا  االم لمتريش 
 و ي ووعر  ااووادهم  و يتءاووادا معهووم  طوورا  الحووديه، و دى كلوو  توودريجيام جلووف  

دة وق ت الحاارات  يءهم، ويلل  ادمر مع عدم االحت اس  يش  يراد ادسرة الااح
 .(1)المجتمع

  

                                                           
(1)

 .2014 ءا ر،  23 ا  ر عااس ادميش، مسا  استخدام الت ءالاايام، اريدة ساداطاي  امل تروطية،  
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 المبحث األول

 اإلطار النظري للدراسة

 تحديد مشكلة الدراسة: 

ريزت العديد مش الدراسات يا مجواا دراسوة تقيويم  ثور اسوتخدام الت ءالاايوا          
عمامما ع ف تاءا مءظار حتميوة واواد عمقوة  ويش رهوار الت ءالاايوا وحودو         

اماتموواعا، ويءطاووق كلوو  ع ووف التقءيووات الرقميووة، حيووه  ا رهارهووا        التغيوور 
واطت وووار اسوووتخدامها  صووواح  مووورما واقعموووا وضووورورة، و َا التغيووورات السياسوووية    
واماتماعية واالقتصادية والدقايية،  صاحت مرتاطةم ومتأثرة  ظهار ت ءالاايا 

مواعا، لولا يم وش    االتصاا واستخداماتها، ومش ثم يها تقاد عم يوة التغييور امات  
الحاليوة يوا التسوااا التوالا  موا هوا  ثور سوا  اسوتخدام           مشكلة الدراسةة صياغة 

التقءيات الرقمية ع ف الءسيج اماتماعا دات  المجتمعات ؟، ويلل   ه  وسائ  
التقءيووات الرقميووة  فعوو   دواتهووا الفائقووة المزايووا )اديفوواا، ادياوواد( تعووزز العزلووة   

تمعووات المسووته  ة )المحووي ( لصووالح قوويم المجتمعووات     والتءوواير وتوودمر قوويم المج  
المءتجوووة )المريوووز( ؟ ، جك  صووواح الجيووو  الجديووود )ايووو  الت ءالاايوووا( يختصووور    
العمقووات الا وورية يووا  طاقووات، وصووار ااموودة، و اهووزة تختصوور المسووايات،       
وتختصر العمقات يا  ٍا واحٍد، وكل  مش تما عالم ايتراضٍا متءواقض يصو    

 ويسيطر ع يهم ييقصيهم ويمءعهم عش التااص  المااشر.  الءاس  اعضهم،

 أهمية الدراسة:

توووأتا  هميوووة الدراسوووة الحاليوووة طتيجوووة لغيوووا  الدراسوووات التتاعيوووة ل ظوووااهر          
اماتماعيوووة، واسوووتخدامات وتوووأثيرات التقءيوووات الرقميوووة، حيوووه تريوووز معظوووم      

هوا عاور   الدراسات ع ف دراسة الظوااهر اماتماعيوة   و   مءفصو  عوش تطارات     
ضواية جلوف ترييوز  غ ول الدراسوات      الزمش، وقيواس  ثور العاامو  الموؤثرة ييهوا، ج     

العر يوووة يوووا هووولا الصووودد ع وووف ادسووو ا  ال يفوووا  و التح ي وووا دوا االهتموووام        
 الدراسات الميداطية، وها ما قود يجعو  الءتوائج يوا يديور موش ادحيواا تفتقور جلوف          

الدراسووة يمحاولووة لسوودة هوولت   واوواد دالئوو  تطايقيووة تؤيوودها، ومووش ثووم تووأتا هوولت  
الفجاة الاحدية وقياس ادثر الااقعا لسا  استخدام التقءيات الرقمية ع ف الءسويج  

 اماتماعا، مش تما جارا  دراسة ميداطية تاضح كل .

 أهداف الدراسة: 

جا العالموة وتقءياتهووا و طماطهووا وتحاالتهووا  دت جلوف ت وو يٍ  ياعووٍ  اديووٍد ع ووف      
ا، متمووودمم يوووا التقءيووات الرقميوووة و دواتهوووا عممقوووة الووولايرة  المسوور  اماتمووواع 

)اديفاا، اديااد(، التا تعد مش  هم عاام  التغيير، و اتت تسوهم   و   مااشور    
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ويعاا يا جعادة ت  ي  العالم وتغيير الااقع وتءايعه، وهوا  هولت الصوفات تمدو      
اسووتعماا  محووار هوولت الدراسووة، جك تسووعف الدراسووة جلووف التعوور  ع ووف  ثوور سووا    

التقءيات الرقمية ع ف الءسيج اماتمواعا،  موا يتضومءه موش عوادات وتقاليود وقويم        
ومارو  ااتماعا ثقايا، وي  ما ها سائد دات  المجتمع الااحد موش معوار ،   
وكلوو  مووش تووما مءاق ووة وتءوواوا ال يفيووة التووا  ثوورت  هووا التقءيووات الرقميووة ع ووف  

ام  و جيجا وام، وتءحصور  يسوة الدراسوة يوا      العادات والتقاليد والمارو  الدقايا سو ا 
مديءووة الخمووس ال يايووة  اعتاارهووا طموواكي يم ووش تعميمووه  و تحووايرت، واسووتخدمت    

 الدراسة مجماعة مش شاا  مديءة الخمس يعيءة مش المجتمع.

 مفاهيم الدراسة:

ها حق  مش حقاا المعرية قوائٌم ع وف تراموة الءظريوات الع ميوة يوا       التقنية:    
امات عم ية، غالاما ما تستءد جلف تصوائ  الااقوع الولي تطاوق ييوه      صارة استخد

الءظرية الع مية وتعتمد ع ف التخ   مش ادطر الءظرية التا ليس لها ادوى  و 
غير الدا تة يقيءما، وها يا هولا السويا  تحقوق ادهودا  الحقيقيوة ل و  موش الع وام         

يفترص  ْا يفرَ   يش  ي الءظرية والتطايقية، ورغم  ا التعريف  هلا المعءف ال 
مووش يووروع الع ووم الءظووري، جال  َا الممحوود  ا االسووتخدام الووااقعا والعم ووا لهوولا  
المفهام ير طوه  صوارة  ياور  ع وام الفيزيوا  وال يميوا  و واقا الع وام الطايعيوة،          

 . (1)و صارة  ق  يا الع ام ادترى

ت ومعالجتهوووا عاوووارة عوووش  دوات تسووواعدطا يوووا اسوووتقااا المع اموووا  الرقمنةةةة:    
وتخزيءها، واسترااعها وطااعتها وطق هوا جل تروطياوا، سواا  يوا شو   صوارة  و       
ط   و ييديا وكل   استخدام  دوات الحاسول يوادقراص والطااعوة وامطترطوت،     

 .(2)وتطايقات متعددة الاسائ  وغيرها

امل تروطيوة،  تدت  التقءيوة الرقميوة يوا يو   صوءا  المعودات        التقنيات الرقمية: 
والتطايقات التا تستعم  المع امات والاياطات ع ف ش   شوفرة  و رموز،  عاوارة    
 تووورى هوووا اتتصوووار لءووواع معووويش موووش المع اموووات يالصوووار  و الصوووات،  و   

( يعار عش ت و  الصوارة  و   1–0الءصاص جلف رمز ثءائا مؤلف مش الرقميش )
 .(3)الصات  و الرسالة

                                                           
(1)

 .6عائ ة ج راهيم الاريما ، المراع السا ق، ص 
(2)

دراسوة مقارطوة  ويش الجزائور وامموارات       –قااسم  ش عيسف، م الفجاة الرقمية والمع اماتية  ويش الودوا الر يوة     
 .28، ص 2007ةم، اامعة وهراا، العر َية المتحد

(3)
قسووم تقءيووات التع وويم(،  –زيواد الخمياووة، ماالسووتخدامات السوو اَية ل تقءيووات الحديدووة، اامعووة الوودمام )ي يووة التر يووة   

 .6 دوا تاريخ، ص 



   شنيب عبداحلميد مجعة/ د                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

عووايير السو ايية وادتمقيوة التووا تورتا   معووايير    طوواع موش الم  القةيم اإلتتماييةة:  
 ترى يحددها امطار العام ل مجتموع، والمرح وة الحضوارية التاريخيوة التوا يمور       
 هوووا، والظووورو  الماضووواعية واللاتيوووة المحيطوووة  وووه، والموووؤثرة يوووا روووااهرت   

 .(1)وعم ياته اماتماعية

لمجتموووع  أطهوووا هوووا ت ووو  الممارسوووات التوووا ي ووويع اعتقووواد ا النسةةةيال امتتمةةةاي :
مرغا ة،  و تسوتحق التقودير، مدو  ادماطوة والتعواوا، وموع  َا قيمموا يديورة ي ويع          
استخدامها      م ترس، يم ي ترق  ا يتمسَ  ي  يرد  ها،  ي  جطه ال ي وترق  

 .(2) ا تتماثَ  القيم ال خصية مع القيم اماتماعية

 تساؤمت الدراسة: 

هوو  هءوواس تووأثير سوو اال واضووح ع ووف ال وواا  طتيجووة اطت ووار وسووائ  ووسووائ   .1
 الت ءالاايا الرقمية ؟

 ه  يؤدي اطت ار التقءيات الرقمية جلف تغير مءظامة القيم دات  المجتمع ؟ .2

  

                                                           
(1)

سوومير  موويش، مالعوور  وتحووديات الع ووم والدقايووةم، مج ووة مووا  عوود الر سوومالية، الطاعووة ادولووف، مريووز دراسووات       
 .25، ص 1988الاحدة العر ية،  يروت، 

(2)
 حموود سوويد مصووطفف، مالفضووائيات العر يووة ودروهووا يووا ت وو ي  السوو اس امطسوواطف العر ووام،  حووا  المووؤتمر      

 .268، ص 2008مارس،  16السادس مستراتيجيات امصم  ومءظامة القيم، مصر، 
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة وأهم النظريات العلمية المفسره للظاهرة

  المطلب األول: الدراسات السابقة:

(   عءووااا ماسووتخدام امطترطووت وتووأثيرت ع ووف   2017دراسووة يووايز المجووالا )  (1
العمقات اماتماعية لدى ال اا  الجامعام، هديت هلت الدراسة جلوف معريوة   
 ثوور اسووتخدام تقءيووة امطترطووت ع ووف العمقووات اماتماعيووة ل  وواا  الجووامعا،   

ادثووور  وعمقوووتهم  وووالمجتمع وادسووورة. وتاصووو ت هووولت الدراسوووة جلوووف زيوووادة 
اماتماعا الستخدام امطترطت يا حالة اسوتخدام الطالول لألطترطوت  مفوردت،     
 يءموا يتءواق  هوولا ادثور يوا حالووة م وارية الط اوة ا تووريش عءود اسووتخدامه        
لألطترطووت، يمووا يووزداد  ثوور اسووتخدام امطترطووت ع ووف العمقووات اماتماعيووة        

 .(1)ل طالل يا حالة زيادة عدد ساعات استخدام

(   عءووااا متووأثير اسووتخدام   2017دراسووة  سوومة صووم  الووديش الريوواعا )      (2
الت ءالاايا الحديدة ع ف س اس امطساا يوا الفراغوات الدات يوةم تهود  هولت      
الدراسة جلف ي ف مدى تأثر س اس امطساا  المؤثرات المخت فوة السوتخدامة   

و اميجوا ،  وسائ  الت ءالاايا الجديدة يا الفراغات الدات ية ساا   الس ل  
وتاصووو ت هووولت الدراسوووة جلوووف  ا اسوووتخدام ت ءالاايوووا التصوووميم الووودات ا       
واالطجوولا  لهووا قوود يووؤثر  السوو ل ع ووف سوو اييات و يعوواا، وصووحة وط وواق      
واطتما  ال اا  وادطفاا تاصة، وهلا التأثير ال يقتصر ع ف الفرد يق   و   

الماروثوة يوا    قد يمتد جلف س اس الجماعة؛ مما قد يؤثر ع ف القويم والعوادات  
 .(2)المجتمع

(   عءوووووااا موسوووووائ  2013دراسوووووة طووووواوس وازي ف عوووووادا ياسوووووف )   (3
الت ءالاايا الحديدة وتأثيرها ع ف االتصاا  ويش ا  وا  واد ءوا م، وتاصو ت     
هلت الدراسة جلف  طه يجل االستخدام العقمطا لاسائ  االتصاا، يما ال يجل 

يا تر ية اد ءا ،    يجل غرس  االعتماد ع ف اهاز الت فزياا  ءساة يايرٍة
رو  الحوواار والمءاق ووة، لمووا سووي اا لوولل  مووش  ثوور جيجووا ا يووا اتجاهووات       

                                                           
(1)

، 2017ات اماتماعيوة ل  واا  الجوامعام، ادردا،    يايز المجالا، م ثر استخدام امطترطت وتأثيرت ع ف العمقو  
 .163، 195ص

(2)
 سمة صم  الديش الرياعا، متأثير الت ءالاايا الحديدة ع وف سو اس امطسواا يوا الفراغوات الدات يوةم، اامعوة         

 . 16 -3، ص 2017دمياق، مصر، 
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وس اس اد ءا  يا تعام هم موع  يوراد المجتموع، يموا يجول عورص وم واهدة        
 .(1) رامج تاعية تعرص تطارة االستخدام السي  ل تقءيات

ام التقءيووة ع ووف (   عءووااا م ثوور اسووتخد2010دراسووة مي ووي  ياطسوواا عووام )  (4
العمقات اماتماعيةم، هديت هلت الدراسة جلف معرية  ثور شوا ات التااصو     
اماتمووواعا ع وووف العمقوووات اماتماعيوووة، وتاصووو ت هووولت الدراسوووة جلوووف  ا  
ادشخاص الليش يستخدماا مااقع التااص  اماتماعا يقضاا وقتموا طاي موا   

 سووورتهم  و ع وووف شوووا ة امطترطوووت  يدووور موووش الاقوووت الووولي يقضووواطه موووع      
 .(2) صدقائهم

   عءووووااا متقءيووووة الا اتووووا    (2006) دراسووووة عائ ووووة ج ووووراهيم الاريمووووا    (5
)اميجا يات، والمخاطر، والح اا(م هوديت هولت الدراسوة جلوف التعور  ع وف       
دور ادسرة يا تاعية   ءائها  خطارة االستخدام الس اا لتقءيوات الا اتوا ،   

ة، وتاصو ت هولت الدراسوة جلوف     والتعر  ع ف جيجا يات وسو ايات هولت التقءيو   
ضوورورة تءظوويم حموومت التاعيووة  المخوواطر الءاتجووة عووش االسووتخدام السووي      
ل تقءيووات، وضووورورة ج وووراز دور الاالوووديش يووا تعزيوووز تر يوووة اد ءوووا  ع وووف   
ادتووم  والسووو اييات الحميوودة، و يووواا ييفيوووة اسووتخدامها وعووودم امضووورار    

 .(3) الغير

دراسوة   –ءيات الحديدة ياائد و ضرار (  مالتق2006دراسة شعاع الياسف ) (6
ل تأثيرات السو اية ع وف صوحة الفوردم. تاصو ت هولت الدراسوة جلوف  ا جدمواا          
استخدام امطترطت يؤدي جلف يقداا السيطرة ع ف الوءفس، وضوعف العمقوات    
التااص  اماتماعا مع اديراد، يما  وضحت  ا تطر جدماا امطترطت يا 

 .(4)اا  مجاطية امطترطت، يط اة الجامعةتزايد  يش الءاس الليش يتمتع

(  مامطترطوووت والمجتموووعم  شوووار  َا اسوووتخدام 2000دراسوووة طووواي وار وووءج ) (7
ات االسوتخدام  عامطساا لإلطترطت قد ارتفع مش تما زيادة متاسو  عودد سوا   

                                                           
(1)

صوواا  وويش ا  ووا  واد ءووا     طوواوس وازي ف عووادا ياسووف، موسووائ  الت ءالاايووا الحديدووة وتأثيرهووا ع ووف االت       
 .11، 10، ص 2013)امطترطت والهاتف الءَقاا طماكاما(م، اامعة قاصدي مر ا ، الجزائر، 

(2)
Vansoon, Michale (2010), Facebook and the invasion of technological 

communities, New York. 
(3)

 .17-5عائ ة ج راهيم الاريما، المراع السا ق، ص  
(4)

–شوعاع ياسوف، مالتقءيوات الحديدوة ياائود و ضورار دراسوة ل توأثيرات السو اية ع وف صوحة الفورد. يتوا  ادموة               
 ، ص  .2006، السءة السادسة والع روا، الطاعة ادولف، 112قطر، العدد
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موش حوالهم     ما ُيؤدي جلف ضعف التااص ، والعمقات اماتماعية المااشرة 
 .(1)ادقار  وادصدقا مش 

(  مجدموواا امطترطووتم، وتاصوو ت الدراسووة  1996يوواطج ) –دراسووة يمارلووا  (8
جلف  ا جدماا امطترطت يرتا    دير مش ا ثوار السو اية، مدو   العزلوة وقطوع      
اتصاله  مجتمعه حتف  سورته، موع افوا  الم واعر، ويوؤدي جلوف االغتورا         

يدور توأثرما   والعزلة اماتماعيوة، و يءوت الدراسوة  وأَا ط اوة الجامعوات هوم اد       
وتع قمووا  امطترطووت؛ ممووا يووؤثر ع ووف مسووتااهم الدراسووا، وجلووف تغيوواهم عووش       

 . (2)الدراسة، وال ل  ع ف اده ، واالطسحا  مش الايسة اماتماعية

 :التعليق يل  الدراسات السابقة 
تاصووة الرقميووة - مرااعووة الدراسووات التووا تطرقووت لماضوواع  ثوور الت ءالاايووا   

ع وف الورغم موش    داتو  المجتمعوات امطسواطية، طجود  طوه       ع ف مءظامة القيم -مءها
اطت ار التقءيات الرقمية، وما ترتل ع يها مش  ثار س اية موش الءاحيوة اماتماعيوة    
واالقتصادية والدقايية، جال  ا هءاس محدودية يا الدراسات التا تءاولت التقءيوات  

و يش  يوراد ادسورة    الرقمية و ثرها ع ف العمقات اماتماعية  يش  يراد المجتمع
الااحوودة، ومووش ثووم تريووز الدراسووة الحاليووة ع ووف محاولووة التعوور  ع ووف  ثوور سووا  
اسووتخدام التقءيووات الرقميووة ع ووف الءسوويج اماتموواعا، ومءظامووة القوويم والعووادات     

 والتقاليد دات  المجتمع.

  

                                                           
(1) 

Nie, Norman and Erbing, Lutz. (2000). Internet and Society: A preliminary Report. 

Standford Institute for the Quantitative study of Society. Intersurvey Inc., and 

Mckinsey and co 
(2)

 Young, K. (1996). Psychology of computer use: XL. Addiction use of psychology 

Report. Intersurvey, Inc., and Mckinsey and co. 
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 المطلب الثان : النظريات المفسرة لظاهرة الدراسة                   

لم يتم  ْ َارة طظرية تاصة  سا  استخدام التقءيوات و ثارهوا المخت فوة موش قاو          
ع ما  االاتماع، وقد تمت غالاية المحاوالت لتفسير تأثير  عض  طوااع التقءيوات   
و ثرها ع ف العمقات اماتماعية، ومش ضمش هولت المحواوالت طظريوات وسوائ      

تملها دراسة عدة طظريات مءها االتصاا الجماهيري لهلت الظاهرة، و تمت مش 
طظرية روارز الطت ار المات رات، وطظرية االستخدامات وامشااعات، وطظرية 
التفاعمت الَرمزيوة وطظريوة التوأثير القواي لاسوائ  االتصواا، والءظريوة الاءائيوة         
الاريفيوووة، وغيرهوووا موووش الءظريوووات لتفسوووير  ثووور اال ت وووارات ع وووف العمقوووات       

وسوووء تفا  معالجوووة ماضووواع الدراسوووة موووش توووما طظريوووة  اماتماعيوووة والقووويم، 
رواوورز الطت ووار المات وورات، والءظريووة الاءائيووة الاريفيووة، وكلوو  ع ووف الءحووا        

 التالا 

 أوًلا: نظرية روترز منتشار المبتكرات: 

تعد مش الءظريات الحديدة المفسرة لظاهرة تاءا المجتمعات ل تقءيات الحديدوة،     
لعم ية التا يم ش مش تملها ديراد المجتمعوات المعريوة   ويعر  االطت ار  أطه ما

 ايت ايات وا ت ارات اديدة، وكل  مش تما شا ات التااص  اماتمواعا، وقود   
قام عالم االاتماع ادمري ا روارز  العديد مش الدراسات التوا تءاولوت العمقوة    

  يش اطت ار اال ت ارات والتغير يا العمقات اماتماعية.

وا روارز جيضا  مفهاما اطت ار االيت ايات الجديدة ومفهوام اطت وار   قد حا   
اال ت ارات، وكل  مش تما محاولته ل ر    يش التااص  والعمقات اماتماعية، 
وسوويتم كلوو  مووش تووما عوودة مراحوو  لمووا ل تااصوو  مووش دور  ساسووا يووا اطت ووار    

و طموو  مووش اال ت ووارات، وقوود يتمدوو  هوولا اال ت ووار يووا صووارة ي وورة  و  سوو ا     
ورهرت  ش اا متعددة لعم ية ط ر اال ت ارات وااليت ايات، استخدامات الحياة، 

حيه تمر هلت العم يوة  عودة مراحو ، وهوا )مرح وة جطتواي االتتوراع، ثوم مرح وة          
اطت ووار اال ت ووار  وويش  يووراد المجتمووع مرح ووة رهووار ا ثووار الفرديووة والجماعيووة      

 . (1)لمتتراع ومدى قااله  و ريضه(

حاولت هلت الءظرية وضع تفسير ااتماعا ل يفية اطت ار اال ت ارات الجديدة،    
وييووف يم ووش لأليووراد والمجتمعووات اقتءااهووا، وقوود كهوول رواوورز جلووف االعتقوواد     
 اااد عمقة  ويش االطت وار اماتمواعا واالقتءوا  الفوردي؛ وكلو  الرتاواق الفورد         

مقات اماتماعية، وكل   اعتاار  الجماعة، يما ي ير جلف تغير يا الَتااص  والع
التااص   حد  رياا عم ية اطت ار اال ت ارات، وتتمد  هلت ادرياا يا )اال ت ار 

                                                           
(1)

ا امكاعووات المح يووة لت ءالاايووا امعوومم واالتصوواا الحديدووة   ازيوواا  وواوة ف عفووا  يووراا  اسووتخدام صووحيفي  
 .15، 14، ص 2015)دراسة وصفية تح ي َية  إكاعة ورق ة الجهاية(م، اامعة قاصدي مر ا  ورق ة، 
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وها ي ورة  و ممارسوة  و ماضواع اديود ع وف جدراس الفورد، وقءواات التااصو          
وهووم الجموواهير وادسوورة وادصوودقا (،  ويموور تفاعوو  المجتمووع مووع اال ت ووارات      

 ووعار  ووالف رة، ثووم االهتمووام  ووالف رة، ثووم تقييمهووا، ثووم     خمووس تطوواات هووا  )ال 
تجر تها، ثم اقتءائهوا(، يموا تحواوا هولت الءظريوة الترييوز ع وف اموع  ويش عم يوة           
اال ت ار وييفية اطت ارت واقتءائه، يموا  طهوا تفتورص ياع يوة وسوائ  التااصو  يوا        

  .(1)التعر  ع ف اال ت ارات الحديدة، وت  ي  المااقف حالها

 ا: نظرية البنائية الوظيفية:ثانًي

اطت رت هولت الءظريوة اطت وارما واسوعما لموا تضومءه موش تفسويرات هاموة ل ااقوع               
اماتماعا، حيه جطها تتجه جلف يهم المجتمع والطاقوات التوا تت واا مءهوا، والاروائف      
التووا تؤديهووا طاقووات المجتمووع يوومم ع ووف حوودة، يمووا  ا التءظوويم اماتموواعا يعوود حقيقياووا   

دما يووؤدي  يووراد هوولا التءظوويم ورووائفهم ع ووف  يموو  واووه لتحقيووق  هدايووه، ويهوود       عءوو
 التءظيم يا المقام ادوا جلف تحقيق الت اي  واالستقرار يا المجتمع.  

لقووود اهوووتم مف ووورو هووولت الءظريوووة  تفسوووير مووودى توووأثر القووويم والمعوووايير           
تهووا مووش طسووا   اال ت ووارات الماديووة الحضووارية، ولقوود اهتمووت المجتمعووات   وو  يسا

ورااا وصغار وياار، وممس وغير ممس  اال ت ارات المسوتحدثة لموا لهوا موش     
 تأثيرات ع ف حياتهم، ومش  يءهم 

الولي قوام  دراسوة العمقوة  ويش طظريوة الساسويالاايا         -عوالم االامواع  ارسواطز    -
العامة وطظرية التءظيم، و شار جلف وااد طمطيش ل تغير اماتماعا )تغير دات ا 

يوور توواراا(، يووالتغير الوودات ا يحوود  طتيجووة الطعوودام التوواازا  وويش  يووراد          وتغ
التءظويم،  موا التغيور الخواراا طواتج عوش الءسويج اماتمواعا ل مجتموع، وموش هءووا           
ييجل ع ف  يراد التءظيم الااحود محاولوة الت يوف موع التغيورات؛ وكلو  ل اصواا        

غيوورات المحيطووة  جلووف  هوودايهم، ويووا العووادة يحوود  التغيوور الخوواراا طتيجووة ل ت      
 .(2) التءظيم مَش الخاري

 وضح  ارساطز يا  عض يتا اته  َا التغيرات الحادثة يا الءسيج اماتماعا    
تحود  طتيجوة واواد االتتميوات يوا التءظويم اماتمواعا، يموا يءاغوا  ا يتاايووق          

، و ا التغيوور المووادي يظوو   التغيوور يووا الءسوويج اماتموواعا مووع القوويم اماتماعيووة   
مستمرام،  يءما يظ  التغير يا القويم الدقاييوة ثا تموا دوا تغيوٍر، و قيوة القويم الدقاييوة        
ها المسيطرة ع ف الاءا  اماتماعا ي  ، يما يرى  ارساطز  ا التءظويم الءواتج   
عش القيم الدقاييوة يسوتءد ع وف التقودم المسوتمر ل عوالم وتطايقاتوه، يموا يسور عم يوة           

تغيوور المءووتظم التوودريجا ل ءسوويج اماتموواعا ع ووف  طهووا طتيجووة لتووأثيرات ع ميووة   ال
  .(3)وت ءالااية يا ادساس، والتا تمد  مستاى ثقايياا وقيمياا محددما

                                                           
(1)

 .82، ص 2010العم    ير، مطظريات االتصاام، دار اليازوري الع مية ل ء ر والتازيع، عماا، الطاعة ادولف،  
(2)

 .246 – 226، ص 2000مرسا، ماديدولاايا وطظرية التءظيم، مدت  طقديم دار المعارية الجامعية، مصر،  سعيد 
(3)

 .150 – 132، ص 1984محمد الجاهري، ع م االاتماع الصءاعا، دار الدقاية العر ية ل ء ر والتازيع، مصر،  
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 المبحث الثالث

 التقنيات الرقمية

ت ووعات التقءيووات الرقميووة يووا اميووع  شوو اا امل تروطيووات، والتطايقووات التووا       
والاياطوووات ع وووف صوووارة شوووفرات ورمووواز، والتوووف يم وووش   تسوووتعم  المع اموووات 

اتتصوارها يووا طوواٍع معويٍش مووش المع امووات يالصوار  و الصووات  و الءصوواص،    
(، وتحاي هوا جلوف   1 – 0والتف يم ش تحاي ها جلف رمز ثءائا م اا مش الرقما )

صارة  و صات  و رسالة، يما يم ش تخزيش هلت الاياطات وال فرات يا كايورة  
هاتف ع ف ساي  المداا، وتءتق  عءد ط اها جلف اهاز  تور، وتعمو    الحاسل  و ال

التقءيووات الرقميووة  ليووات يصووعل ع سووها، يم اوورات الصووات مد مووا، الوولي يعموو   
ع وف ت وايش الصووات موش توما قوورص صو ل يوا الحاسوول ع وف شو   شووفرات         
رقمية، ويم ش القرص مش تحاي  هلت ال وفرات جلوف شوفرات مءواررة، وتتحواا      

ادمر جلف مااات صاتية، حيه ي اا الصات ضمش القرص الص ل يا طهاية 
يا الحاسل ع ف ش   مع امة رقمية، ويو  موا ي وا ه كلو  موش تطايقوات التقءيوة        
الرقمية يا الحياة، جك صارمش الصعل اط ارها او تجاه ها، وتحوتم ع وف الجميوع    

عووالم  يووا طهايووة المطووا  االعتوورا   مووا  حدثتووه التقءيووات الرقميووة مووش ثووارة يووا  
الت ءالاايا والتااص ، يما  صاحت التقءيات  أش الها وصارها المتعوددة اوز ما   

 .(1)ال يتجز  مش حياتءا اليامية

 المطلب األول: مفهوم التقنيات الرقمية وأهميتها:

تعر  التقءية الرقمية  أطها  التقءية التا يوتم ييهوا اتتوزاا المع اموات الخاصوة         
ضا   و الصوار ع وف شو    رقوام، وموش السوهالة         ا  محدد يالءصاص  و ال

 م اا المحايظة ع ف المع امات يا صارتها ادص ية  هلت التقءية، ويراع كلو   
جلف  َا التقءية الرقمية تحاا المع امات جلف س س ة م اطوة موش الصوفر والااحود،     
وتجعووو  الت ءالاايوووا الرقميوووة المع اموووات  يدووور سوووهالةم ودقوووةم عءووود معالجتهوووا،    

ضمش قيمة يتم تمدي ها  ااسطة مجماعوة موش الخطواات المءفصو ة والمحوددة،      وتت
يووولل  تجعووو  الت ءالاايوووا الرقميوووة المع اموووات  يدووور سوووهالة عءووود معالجتهوووا         
 ووال ماياتر؛ وكلوو  ُيووؤدي جلووف جطتوواي  عموواا ومووؤثرات صوواتية  و ضووائية  يدوور   

ة المسوتخدمة يوا   .ويلل  تعر  التقءية الرقمية  أطها  التقءي(2)تطارما مش الماضا
 . (3)( يا تمديِ  الاياطات1، 0اداهزة والارمجيات، وتعتمد ع ف الءظام الُدءائا )

                                                           
(1)

 . 2010يءاير،  16املي تروطا،  طدى يازي اا ر، مما ها الت ءالاايا الرقميةم، مءتدى التع يم  
http://elearning.akbarmontada.com 

(2)
 محمد هما، م التقءية الرقمية و هميتها يا حياتءا اليامية م، مدوطة هما ل مع اميات،  دوا تاريخ. 

http://www.helalnet.com 
(3)

 .2008هءدسة االتصاالت م، مءتديات املي تروطيات العصرية،  –ياسر، م التقءيات الرقمية الديجتاا    
http://www.dbaasco.com 
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-وتعر   يضما  أَطها  لغة تقءيوة تاصوة  ال غوة الدءائيوة المزدواوة )صوفر          
صوفر،   -واحد( التا تستخدم يا تحاي   ي رسالة جل تروطياوا جلوف الورقميش واحود     

 ش الما مخت فة مد  الءصاص،  و ادصاات،  و الصار  و  وقد تأتل هلت الرسالة
غيرها، وتخزا هلت الرسائ  يا كايرة الحاسل، ويتم تحاي هوا جلوف اهوة  تورى     
السووترااعها عءوود الط وول جك جَطهووا مرتاطووة  مووا يعوور   إرسوواا امشووارات عووش       

 .(1) عد

جَا تعريَف الت ءالاايا الرقمية يستاال الءظر جليها ي غوة، وقود تعوار  ع وف        
استخدام مصط حات لغة ا حاد وادصفار وال غة ال ورطية وال غوة الرقميوة، وموا     
هلت ال غات مات ورة يوا التقءيوات الرقميوة، يفوا عوالم الصوار وادصواات تحتواي          

 .(2)فهمالحااسل وا الت له لا لغات مش  ا  عم ية ال

 :أهمية التقنيات الرقمية 
لعات التقءيات الرقمية دورما هاماا يا التطار التقءا اللي شهدت العالم يا يايوة     

مجوواالت الحيوواة، ومءهووا االتصوواالت وامطترطووت وغيرهووا مووَش ادمووار المتع قووة        
 الت ءالاايا، يأدوات المءزا والحسوا ات الاء َيوة، والسويارات، وشاشوات الت فواز      

لمسطحة، يما ساهمت التقءية الرقمية يا يتح المجاا  مام امطساا ل تعر  ع ف ا
، يمووا (3)المسووتقا ، حتووف  صوواحت ادرقووام لغووةم ل عصوور و وودي ما عووش يوو  شووا        

اعتارت وسي ةم سريعةم لح  الم  مت الخاصة  االحتيااوات الياميوة لأليوراد، و    
ساا يءجل  جليها، ويأطس يسرت حياة الا ر، وريعت عءهم الم قة مما اع  امط

لما ويرته له مش راحة ورياهية، وقدرة ع ف  دا  المهام اليامية، و االضاية جلف 
تووايير الاقووت والجهوود، يمووا ويوورت لإلطسوواا يوورص رياهيووة مات وورة ياسووتخدام       
الحووائ  الاووارز المتحوورس، يامطسوواا  طايعتووه يسووعف ل حصوواا ع ووف المتعووة يووا     

موش ادط وطة والمهوام الياميوة التق يديوة، التوا تاعوه         الحياة، والتا تفتقدها العديود 
الم  ، للل  يءجل  امطساا جلف استخدام ا ت ارات وتصاميم المتعوة التوا ت وعرت    
 السعادة، ياستخدام الدري الاياطا الولي يصودر ماسويقف عءود الصوعاد والهاواق،       

يموا لدقوة   مقا و  السوملم المتحريوة االعتياديوة،      ٪66واللي زاد استخدامه  ءساة 
هلت التقءيات دوٌر هامل يا اطجلا  امطساا جليها، وما يميزها مش استخدام ادلااا 
المخت فة والدقة يا التفاصي  والتصميمات، يما  طها تاير ادماا والخصاصَية، 
يهءال  تطايقات رقمية تهتم  عاام  ادماا والخصاصية مد  ال رسوا التفواع ا   

اس شوخ   تور غيور صواحاه ع يوه، وكلو  لحمايوة        اللي يصدر جطولارما عءود ا و   
الخصاصية عءد االستخدام ، ويلل  تااود تطايقوات رقميوة مدو  طمواكي المءوزا       
الليا المزود  تقءيات مراقاة رقمية لمءع ال صاص التعدي، حيوه ي وتق  صوارما    
ل متس   مش تما  الت تصاير، وترس ها عار امطترطت تما دقائق جلف مريز 

                                                           
(1)

 .2010طدى يازي اا ر، المراع السا ق،  
(2)

يووا الت ءالاايوا الرقميوة سوتفا  امطسواا      –ت ءاتو  التقءيوة وادعمواا، مقواا  عءوااا ممخاصور العوالم الرقموا           
 http://www.teknotel.info. 2016مايا،  25السءاات القادمة م، 

(3)
 محمد هما،  التقءية الرقمية و هميتها يا حياتءا اليامية، المراع السا ق. 
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ر كلوو  مووش المجوواالت التووا اهتمووت  هووا التقءيووات الَرقميووة، والتووا   ال وورطة، وغيوو
يتضوومش اسووتخدامها العديوود مووش ا ثووار اميجا يووة والسوو اية وتتعووارم  هميتهووا يووا     

 . (1)الحياة، وتدت  يا مجاالت الحياة المتعددة

 المطلب الثاني: صور وأشكال التقنيات الرقمية:

تتعوودد  شوو اا وصووار التقءيووات الرقميووة يووا وسووائ  الترييووه يألعووا  الفيووديا،        
واديوومم المتحريووة، والتقءيووات السوويءمائية، وال مايوواتر، وامطترطووت، والحوواائ      
الاووارزة المتحريووة، والهااتووف اللييووة، والت فوواز الرقمووا، والتقءيووات الرقميووة يووا   

ت الرقميووة، والمءضوودة التفاع يووة  التصووميم الوودات ا، والحووائ  الرقمووا، وال اشووا   
الرقميووة، وادرضوويات التفاع يووة، وياميراتالمراقاووة الرقميووة، و شوورطة الصووات    
الرقمية، وغيرها مش الصار وادش اا التا  صاحت تمد  دورما هاماا يا حياتءوا  

 اليامية، وسء تفف يا هلت الدراسة  تاضيح  عض مءها 

 ية الرقمية:أمثلة لبعض األتهزة التي تعمل بالتقن 
 لة جل تروطية مصممة  طريقوة تسومح  اسوتقااا الاياطوات والمع اموات       الكمبيوتر:

وتخزيءهووا ومعالجتهوووا،  حيووه تم وووش المسووتخدم موووش جاوورا  العم يوووات الاسووويطة     
والمعقوودة  سوورعة، والحصوواا ع ووف طتووائج مووش هوولت العم يووات  طريقووة  ليووة، يمووا   

، وهمووا  التجهيووزات الف ريووة،   يت وواا طظووام ال مايوواتر مووش عءصووريش  ساسووَييش    
 .(2)والتجهيزات المادية

هووا  الت تصوواير ت ووتق  الصووار، و تقووام  تخزيءهووا يووا        الكةةاميرات الرقميةةة: 
كايرتهوووا الخاصوووة  طريقوووة رقميوووة، حيوووه يم وووش طق هوووا  عووود كلووو  ل  مايووواتر          
 واستخدامها، وكل  ع ف تم  ال اميرات العادية التا تستخدم الفي م المعرو .

ااهزة تسجي  عالية الجادة تستعم  حاوية  و ياسيت  الصوت الرقمية:أشرطة   
 حجم ع اة ال اريت،  ها عج ة صغيرة دات ية ي ف ع يها شوري  مغءاطيسوا كو   

م م، والااقع  طه ياا مش المفتورص  ْا ي تسوَح طظوام هولا ال وري  يو         4عرص 
تحقووْق  سووال  طظمووة التسووجي  السووا قة يال اسوويت العووادي وغيوورت، ول ووش هوولا لووم ي

حقا  الم  ية التا اع ت سعرت مرتفعما ل غاية، وتااود  عوض  طوااع موش  اهوزة      
 . (3)الت غي  لهلا ال ري  مع ال ماياتر

اهواز يسوتخدم امشوارات الت فازيوة الرقميوة  ودلما موش طريقوة          التلفزيون الرقمةي: 
صوات ييوة   امشارات القياسية  و الت ا هَية التق يدية، وتدات عءاصر الصوارة وال 

  وو   رقمووا، ويوورى المختصوواا يووا مجوواا ت ءالاايووا المع اماتيووة  َا الت فوواز     
 .(4)الرقما سيح  مح  الت فاز القياسا يا السءاات الق ي ة القادمة

                                                           
(1)

 .10-7 سمة صم  الديش الرياعا، المراع السا ق، ص   
(2)

دراسوة مقارطوة  ويش الجزائور وامموارات       –قااسم  ش عيسف، مالفجاة الرقمية والمع اماتية  يش الودوا العر يوة    
 .74العر ية المتحدةم، المراع السا ق، ص 

(3)
 هءدسة االتصاالتم، المراع السا ق. –ياسر، مالتقءيات الرقمية الديجتاا  

(4)
دراسوة مقارطوة  ويش الجزائور وامموارات       –قااسم  ش عيسف، مالفجاة الرقمية والمع اماتية  يش الودوا العر يوة    
 .73ية المتحدة م، المراع السا ق، ص العر 
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 المبحث الرابع

 آثار استخدام التقنيات الرقمية يل  النسيال اإلتتمايي

ي ير مفهام المجتمع جلف اماعة موش الءواس يعي واا معموا يوا مءطقوٍة محوددٍة،           
تر طهم ثقاية م ترية، تخت ف عش غيرها مش الدقايات، ويءظور جلويهم ع وف  طهوم     
يياا واحد متميز، يت اا مش  ءياا مش اددوار المتص ة  اعضها الاعض، وتتاوع  

لمجتموع اميوع الوءظم ادساسوية،     س ايها المعايير اماتماعية السوائدة، ويتضومش ا  
يالءظووام االقتصووادي والسياسووا والتر وواي والووديءا؛ لت ايووة االحتيااووات الا وورية   
ادساسية، ويعءا هلا  ا المجتمع يدا ع ف الحقيقة ادساسية ل را طوة امطسواطية،   
و طوووه يتضووومش يووو   طوووااع ودراوووات العمقوووات المتاادلوووة، يموووا ي وووم  الءسووويج      

 .(1)مقات امطساطية )الدقاية ال ام ة(اماتماعا ال  ا ل ع

 المطلب األول: تعريف النسيال اإلتتمايي وكيفية تشكيله:

يخت ف تعريف الءسيج اماتماعا  اتتم  ماضاعه و غراضه، ومش  شهر    
التعريفات التا قامت  تاصيف محددات الءسيج اماتمواعا،  طوه يتمدو  يوا ت و       

موع  أطهوا مرغا وة،  و تسوتحق التقودير، مدو        الممارسات التا ي ويع اعتقواد المجت  
ادماطة والتعاوا، ومع  َا قيمما يديرة ي يع استخدامها    ٍ  م ترٍس، يم ي ترق 
 ا يتمسَ  ي  يورد  هوا،  ي  جطوه ال ي وترق  ا تتماثو  القويم ال خصوية موع القويم          

مووع  ا اماتماعيووة،  و هووا التووا تتضوومش مفوواهيَم، و عرايمووا، وتقاليوود يتاقووع المجت
يعتءَقها  عضاات ويتاعاها، وهف  لل  تحدد ما ُيعد س ايما مقاالموا  و غيور مقاواا    

، وكل   ا الءسيج اماتماعا يعد  مدا ة المحوددات  و  (2)مش واهة طظر المجتمع
القيم التوا تمدو   هوم ا ليوات التوا تااوه سو اس الفورد داتو  المجتموع امطسواطا،            

ديووة  صووارها المخت فووة وتتووأثر  هووا، ثووم تقووام ومووش ثووم يهووا تسووتقا  ادحوودا  الما
 عم يووة جطتوواي السوو اس الوولي يقوواد  وودورت جلووف ت ووايش العمقووات الا وورية المخت فووة  
دات  المجتمع، والقيمة اماتماعية يوا   سو  حاالتهوا تء وأ وتت واا يوا مااقوف        
المفاض ة واالتتيار، حيه يتحتم ع ف الفرد اتتيار  حد ح يش  قودر موا تسومح  وه     

راته وجم اطياته، وي ما ازدادت تارة امطساا  مااقف المفاضو ة، ي موا ت اطوت    قد
لديه القيم اماتماعيوة، وطضوجت واسوتقرت وياطوت لوه ا ليوة التوا يسوتطيع موش          
تملهووا  ا يح ووَم ع ووف ادشوويا  وادحوودا ، وع ووف كلوو  تعوور  القوويم اماتماعيووة  

                                                           
(1)

 .36. ص1986 حمد زيا  دوي، معجم مصط حات الع ام اماتماعية، م تاة لاءات،  يروت،   
(2)

 حموود سوويد مصووطفف، الفضووائَيات العر يووة ودورهووا يووا ت وو ي  السوو اس امطسوواطا العر ووا، المووؤتمر السووءاي          
 .268. ص2008مارس  16ـ15القاهرة، السادس مستراتيجيات امصم  ومءظامة القيم، 
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يموا  يءهوا اهوازما شواه مقوءٍش       أطها، مجماعوة موش االتجاهوات العق يوة التوا ت وا ا ي      
 . (1)يستخدمه امطساا يا قياس وتقدير المااقف اماتماعية

وهوولا يعءووا  َا الءسوويج اماتموواعا يتضوومش الووروا   والعمقووات اماتماعيووة،      
والتا تحم  يا طياتها مجماعة مش القيم والمعايير ادتمقية، والتا يتم ت ايءها 

الءسوويج اماتموواعا مووش ادسوورة واماعووات     يووا جطووار ااتموواعا معوويش، ويمتوود   
الجيرة، وادصودقا ، ومؤسسوات المجتموع المودطا، و يرت وز الءسويج اماتمواعا        
ع ووف طايعووة سوو اس  يووراد المجتمووع، وطايعووة الووروا   ادسوورية، وموودى التمسوو    
 القيم اماتماعية، وما جلف كل  مش العاام  التا تحدد م اطة الءسويج اماتمواعا   

 ع.دات  المجتم

المطلةةب الثةةاني: تحديةةد يةةام اةةول أثةةر اسةةتخدام التقنيةةات الرقميةةة يلةة  القةةيم      
 والعادات والمرورث الثقافي للمجتمع.

غيرت الت ءالاايا الرقمية الايسة الحديدوة التوا يعويي ييهوا ايو  ال واا            
والمراهقيش اليام، عش ت   التا عواا ييهوا   وائهم و اودادهم، حيوه جا الاسوائ        
الرقميوووة قووود غيووورت  سووو ا  حيووواتهم و وقوووات يوووراغهم وعمقوووتهم موووع ادسووور       

ف هايواتهم  وادصدقا  والجيراا والمجمتع  ااوه عوام، مموا  ثور   و   يايور ع و       
 .(2)المميزة لهم

شهدت المجتمعات الا رية وتاصة العر ية وامسممية تغيرات تطيورة      
تصوو  جلووف حوود التءوواقض شوواه التووام مووع مءظامووات قيميهووا وعاداتهووا وتقاليوودها،       
وتخ ف هلت التغيورات  ثوارا سو اية تتجواوز موا يم وش  ا توتَم الحصواا ع يوه موش           

اا تغيرام ما يا القيم التا يتاءاها المجتمع َ و  عضها جيجا يات، ويحد  االثر  الس 
َ و واحدة مءهوا ع وف ادقو ، ولقود طور ت تغيوراٍت قيميوةم يديورة ع وف المجتمعوات           
الا رية  فع  الَتقدم الع ما والَتقءا، ومش ثم توأثر الءسويج اماتمواعا داتو  هولت      

يوو  مجتمووع وموودى  المجتمعووات  وودراات متفاوتووة ويقمووا لءاعيووة القوويم السووائدة يووا 
قا  يتها ل تغير والَتادا ومدى قدرتها ع ف المقاومة والَداات،  االضواية جلوف مودى    

 (.3)ما تمد  ه مش عءاصر هاية ل مجتمع وم اطاته

قوود مهوودت الدووارة الصووءاعية مووش تووما تطووار وسووائ  الءقوو  وتغيرهووا           
ايوووة ورهوووار وتسوووهي  الحريوووة االقتصوووادية؛ مططوووم  شووورارة الدوووارة الت ءالا

                                                           
(1)

 .26. ص1966سعد عاد الرحمش،  سس القياس الءفسا االاتماعا، م تاة القاهرة الحديدة، مصر،  
(2)

. 2003سواتمار   7محمد شطا ، الت فزياا والطف ، مج ة المعيار، قسءطيش، اامعوة ادميور عاود القوادر، عودد       
 .190ص 

(3)
، 4، 3، العودد  29 ءالااية و ثرها يوا تغيور القويم، مج وة اامعوة دم وق، المج ود        عزت السيد  حمد، الدارة الت 

 .449 – 447. ص 2013ساريا، 
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التطووار التقءووا واالتتراعووات، وقوود صوواحل كلوو  جحوودا  تووأثيٍر ااتموواعٍا واسووع  
الءطوووا ، وجعوووادة ت ووو ي  المءظاموووة اماتماعيوووة واالقتصوووادية والقيميوووة،  ووود ت  
 ت وو ي  الطاقووة العام ووة، وتأهيوو  اسووتخدام التقءيووات الحديدووة، والءمووا ال ايوور يووا     

ولقود  شوار جلوف كلو  ريت وارد       (2).(1)ييوة االعتماد ع ف الس ع االسوتهميية والمعر 
يا مقاا حاا الدوارة الصوءاعية  قالوه  مجَا التوأثير      Richard Hookerهاير 

ادعظووم يووا تحوواا الدقايووة الا وورية مءوول ايت ووا  الزراعووة قاوو  طحووا ثماطيووة جلووف   
 ع رة  ال  سءة ها الدارة الصءاعية يا  ورو ا، يا القرا الدامش ع رم.

جال  َطه  شوار وتءاوأ   « الدارة الت ءالااية» الرغم مش  ا كل  قا  رهار 
 التغيرات المستقا ية ع ف الءسيج اماتمواعا،  قالوه  ملقود  دت هولت الدوارة جلوف       
تغيوورات يووا الء وواق امطسوواطا  ووم راعووة ييهووا، يووا االسووتهمس، و ءيووة ادسوورة،   

، ويا كل  جشوارة جلوف   (3)فرديةموالاءية اماتماعية، وحتف يا ادي ار والرو  ال
 ا الدارة الصءاعية وتاعتها الت ءالااية لم ت ش  إطتاي ت ءالاايا اديدة يق ،    
قووادت جلووف جحوودا  تغيوورات ااتماعيووة عميقووة، اطتق ووت ع ووف جثرهمووا  ورو ووا مووش     
االقتصوواد الزراعووا والريفووا جلووف االقتصوواد الر سوومالا، وااتماعياووا اطتق ووت مووش    

صاد القائم ع ف ادسرة جلف االقتصاد القائم ع ف الصءاعة، وهلا ما ادسرة واالقت
 دى جلف جعادة الءظر يوا االلتزاموات اماتماعيوة، و ءيوة ادسورة، و والتخ ا عوش        
االقتصوواد ادسووري، ع ووف سوواي  المدوواا، يوواا التغيوور اديدوور دراماتي ياووا يووا  ءيووة  

الرقمية التا احت وت م اطوةم   ، ومش صار التقءيات (4)ادسرة يا التاريخ ادورو ا
متقدموووةم يوووا التوووأثير ع وووف المءظاموووة االاتماعيوووة داتووو  المجتمعوووات العر يوووة       

وال ماياتر، ويولل  شوا ة امطترطوت، لموا ويرتوه       ،القءاات الفضائية وامسممية،
هلت ال ا ة مش مع امات وتدمات متعددة،  ما ييروس الهااتف الءقالة والخ اية، 

العر وا   لمجتموع اا شوا اا  و طف موا  و يه موا  و امور ةم يوا ا     ي م يعد شوخ  سواا  يو   
مواع  لجوامسمما، ال يم   هاتفما محمالما، وهلت الت ءالاايا الحديدوة قود  تاحوت    

 ال وواا  وادطفوواا طاايوول يايوورة يط وواا مءهووا ع ووف العووالم، ويقيموواا مووش تملهووا   
طحووا  العووالم، عمقووات تفاع يووةم مووع المع امووات والمءتجووات وادصوودقا  مووش يوو      

تها وي موووش هءوووا ادثووور السووو اا ال ايووور ع وووف ثقايوووة وقووويم ومفووواهيم  تووولت قاعووود   
اماتماعيووووة والماديووووة والتر ايووووة تتزعووووزع تحووووت وطووووأة قوووواى الت ءالاايووووا      

حيووه  صوواح ال وواا  والمووراهقيش يووا هوولت المجتمعووات الم تزمووة    والمع اماتيووة، 
لفضووية والمع امووات،  يووا  يسووة تعووج  الحااسوويل وال اشووات اللهايووة وا   يعي وواا 

                                                           
(1)

Ibid 
 

(2)
 Richard Hooker , the industrial revolution of Eighteenth century , www.weu.edu , 

enlight industry 
(3)

 .450عزت السيد  حمد، المراع السا ق. ص 
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الفضووائا المااشوور، وال ووا ات العء ااتيووة والهااتووف المحمالووة وادليووا     والاووه
الرقموا، وغيرهوا موش تقءيوات المع اموات       الضائية وادقموار الصوءاعية والفيوديا   

المووارو  الدقووايا  و صوواح واالتصوواالت المخت فووة، ممووا  دى جلووف تغيوور قوويمهم،    
 . (1)االطت ار قدرة غير محدودة اليام ع ف وادتمقا والطا ع المح ا، يمت  

طتيجة الطت ار الفضوائيات الاايودة جليءوا عاور ادقموار الصوءاعية المخت فوة        
والهااتووووف المحموووواا، والتووووا ال يخ ووووا مءهووووا  يووووت يووووا المجتمعووووات العر يووووة   
وامسوووممية، قووود تغيووورت قووويم  طفالءوووا وشووواا ءا، ولوووم يتحووورس سوووايش لووودى هووولت   

اايووات المجتمعووات ومؤسسوواتها الدقاييووة واماتماعيووة، طتيجووة مووا حوود  مووش ارت     
التحضر واالطفتوا  والتعور  ع وف ثقايوات ا توريش، وقود حود  عجوز          ولدواعا

يام  عش تاايٍه وجرشاد ادطفاا وال واا  جلوف اتتيارموا يءاسول مرح وة طمواهم       
الدقاييوة   مش  يمم ومس سمت و تاار و يمم يارتاطيوة، وضورورة مراعواة الايسوة    

وامسممية ي اا  وليا  ادمار  التا يعي اا ييها؛ ودطه يا المجتمعات العر ية
غير مهتميش  الحاار مع   ءائهم يوا العديود موش القضوايا الحيايوة والحساسوة موش        
الءاحيووة ادتمقيووة داتوو  ادسوورة ، مدوو  العمقووات الجءسووية والووزواي والعمقووات     

المع اموووات، وهووولا موووا يوووديع   الغراميوووة، والصوووداقة والتعوووار  والحووول وتاوووادا 
ما مراحوو  طمواهم جلووف ال جوا  لمعريووة هولت المسووائ  عووش     ادطفواا وال وواا  تو  

طريق وسائ  االتصاا وامعمم المخت فة، مش  ا  المزيد مش المعرية عش هولت  
داتو  ادسورة الم تزموة  صوفة تاصوة، وكلو  موش         القضايا التا ت    ممءاعوات 

 اوو  االطوومع واالسووتزادة والتووزود  المعريووة يووا هوولا ال ووأا، وتصاصمووا يووا       
المراهقة التا يمي  ييها ال ا  جلف محاولوة ايت وا  ومعريوة العديود موش       مرح ة

ومراحوو  طماهووا وييفيووة الظهووار وجثاووات واووادت  ، القضووايا المرتاطووة   خصوويته
الحريوة  و الفرصوة يوا     دات  الجماعة التا يعيي ييها، وهلا  مجرد  ا تمءَح له

 ءوواات الفضووائية االطوومع ع ووف هوولت ادمووار مووش تووما، مااقووع امطترطووت  و الق    
المخت فة،  و مش تما  لعا  الفيديا  و مش توما الهااتوف المحمالوة، موش  او       
جشووااع رغااتووه وحاااتووه يووا هوولا ال ووأا، الوولي يوواا يصووءف  الءسوواة لووه مووش            

ادوليووا  يووا ت قوويش   الممءاعووات داتوو  ادسوورة، يحوود  هوولا يووا روو  غيووا  دور  
 مما، والتا حَه ع وف الحوديه ييهوا     ءائهم لهلت ادمار التا اا   ها الديش امس

ومءاق ووتها مووع اد ءووا ، حتووف ال ت وو َ  لهووم طقطووة ماهمووة تووديعهم ل احووه عووش           

                                                           
(1)

سوومير ج ووراهيم حسووش، الدووارة المع اماتيووة عااقاهووا و ياقهووا، مج ووة اامعووة دم ووق لوو دا  والع ووام امطسوواطية،        
 .217. ص 2002، دم ق، 1، العدد 18اامعة اددا  والع ام امطساطية، المج د 
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 ترى، وقد ت اا مع امات تطيرة تعم  ع ف تحطيم  مع امات عءها يا قءاات
 .(1)ع ف ساا لمجتمع العادات والتقاليد والقيم السائدة دات  ادسرة وا

قمية المخت فة الاايدة جليءوا موش المجتمعوات الغر يوة ع وف      لقد  ثرت التقءيات الر   
 تغييوور وتاوودي  مءوواهج التر يووة   يضمووا  مءظامووة القوويم، يمووا غيوورت القوويم التر ايووة 

اع ت  القديمة المحايظة جلف ملاهل ومءاهج متحررة اداا تءاسل عصر العالمة،
تغ يول ماوود   موش اللاتيوة  وودي ما عوش يو  قوويم الضومير، وصويغت القوويم اماتماعيوة         

، وع ووف الجاطوول  (2)واالطفتووا  غيوور الموودروس ع ووف مووا سوواات     التحوورر والحريووة 
الدقايا، طجد  َا اطت ار التقءيات الرقمية، وما صاحاها مش اط  ا  ع ف الدقايات 
الغر ية المءفتحة  طاعها، قد  حدثت تغَيرات يا القيم الفءيوة والجماليوة يوا الودوا     

غءا  الهاد ، وال  مات المتريعة والتمدي  الراقا اللي العر ية وامسممية، مش ال
اماتماعيوة، ويسواهم يوا حو  الم و مت امطسواطية  أسو اٍ   د وٍا          يعالج القضايا

وال قطوات الفاضوحة، مموا تسوال يوا جحودا         رييٍع جلف الغءوا  والورق  والعوري   
يوراد  ت و    زعزعة القيم الءفسية والف رية والدقايية ل قاى المسيطرة يوا وعوِا اد  

الدوا، تاصة لدى ال اا  والمراهقيش،  اعتاارهم  يدر يسوات المجتموع اسوتجا ةم    
 .(3)لاريق الت ءالاايات الرقمية الحديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

موة، مؤسوس   محمد الفواتح حمودي، توأثير اسوتخدام ت ءالاايوا االتصواا وامعومم ع وف قويم ال واا ، مج وة الح              
 .201 – 214. ص 2009، الجزائر، 2يءاز الح مة ل ء ر والتازيع، العدد 

(2)
 .35. ص 2002، دم ق، 1حيدر حميد الدهاي، العالمة والقيم، دار عم  الديش، ق  

(3)
 .31حيدر حميد الدهاي، المراع السا ق، ص  
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 المبحث الخامس

 المخاطر والتحديات التي تفرضها التقنيات الرقمية يل  النسيال اإلتتمايي

هءاس عودد موش التطوارات والمخواطر التوا الحقوت كلو  التطوار يوا التقءيوات              
الرقمية، تتمد  يا تغير الاءف اماتماعيوة كاتهوا، ومعهوا االلتزاموات والعمقوات،      

والء ووواق امطسووواطا، وتغيووور الاءوووف االقتصوووادية و طمووواق   ويووولل   طمووواق السووو اس
تءاعها، ول وَش ادهوم هوا تغيور     و االستهمس والءما ال اير يا المااد االستهميية

 . (1)مءظامات القيم ي ها تقرياما،  ما يا كل  ادي ار وتصائ  ال خصية

 المطلب األول: التكنولوتيا وضعف الَعالقات اإلتتمايية.

يعر  امطساا  أَطوه يوائٌش ااتمواعال  طاعوه، يمءول واوادت ع وف واوه ادرص            
القيم، اللي يحدد َعمقاتوه موع غيورت،    وها يتأثر  محريات مجتمعه، مءها محرس 

موَش  سورته، ثوم المدرسوة      يا الماضا ياا موش الطايعوا  ا ي تسوَل الطفو  ِقَيموه     
التا يرتادها، ثم المجتمع الولي يعويي ييوه، ول وش يوا الاقوت الحاضور  صواحت         

اماتماعية،    وترااع دور هلت المؤسسات  دراٍة  هءاس  دائ  لهلت المؤسسات
ي  الهي   القيما لدى اديراد تما مراح  طماهم المخت فة، وحو   يايرٍة يا ت  

، وموا هوا مديور ل ده وة هولت      تر يوة اد ءوا    مح ها  اهزة الت ءالاايا الرقمية يوا 
الت ءالاايووا الرقميووة يووا  يووا العمقووات  وويش اديووراد، هووا اسووتخدام وسووائ  اديووام 

يتااصو اا عوش    الاموا ال جيصاا  ية رسالة مهما ياا طاُعها، حتف  صاح اديراد غ
 طريووق الفووم مااشوورة، وجطمووا يسووتخدماا وسووائ  اتصوواا حديدووة، مدوو  امطترطووت،   
والهوواتف الءقوواا، وكلوو  دوا مراعوواة ا ثووار السوو اية لهوولت التقءيووات، سوواا  ياطووت   

ااتماعيةم ع ف الفرد والمجتمع، ويعواد ادثور السو اا ادياور      و  صحيةم  و طفسيةم
 حتوف  صواح   المجتموع،  يا يا ادسرة  و ياطت ساا  ة،ع ف العمقات اماتماعي

شاه مءعدم حتف داتو  ادسورة الااحودة، وعءود ممحظوة الفروقوات  ويش         االتصاا
ادسرة القديمة والحديدة، يسا  طمحد الفار   يءهما؛ حيوه حود  التغيور حتوف     

تعتمد يا  د  التفاصي  ، يادثا  المءزلا مد ما تغير، حيه ياطت ادسرة القديمة 
ع ف  ثاٍ  تق يدٍي مش ال ا  والخ ل والامق وغيرها،  َما ادسرة اليام  صاحت 

الت ءالاايات الرقمية التا تمد   هم قطع االثوا    تعتمد ع ف اقتءا   حد   اهزة
المءزلا،  ما العمقات  يش  يراد ادسرة، طجدها يوا ادسورة القديموة تتميوز  ءواٍع      

اياتهووا الجمي وة، ع ووف ع ووس ادسوورة الحديدووة التووا  الوود   وحءوواا الجوودة وح  موش 

                                                           
(1)

 Philip S. Antón. Richarad Silberghitt. And James Schneider: The Global 

Technology Revolution; Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with 

Information Technology by 2015. RAND. National Defense Research Instiute. 2008. 

P. 1. 
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الجفووا ، جك ح ووت اداهووزة الت ءالاايووة محوو  ح ايووات الجوودة،      تتميووز  ءوواع مووش 
و صاح الت فزياا ها الحوايا وادسورة م تفواا حالوه، جا لوم ي وش ل و  يورد يوا          
ادسرة هاتف طقاا تاص  وه متصو ما  ال وا ة العء ااتيوة )امطترطوت(، و صواحت       

الت فزياطيوووة هوووا المسووويطرة ع وووف الجوووا العوووائ ا الوووداي ، يموووا  صووواح   القءووواات 
الت فزيوواا المءووايس ادوا لأل ووايش يووا التر يووة، تاصووة  ااوواد  وورامج  و حتووف    

يضووائية تاصووة  ادطفوواا، التووا تسوواهم يووا التء ووسة اماتماعيووة ل طفوو ،     قءوواات
سوش وموا   تقاليد ادسرة  و المجتمع،  حيوه ي وتق  موا هوا ح     وغرس قيم  عيدة عش

الطفوو ، ي ووم يعوود اقتءووا   عووض وسووائ      هووا سووي ، ويوو  مووا يسوواعد ع ووف ت ووايش   
التحضور والحداثوة عءود     الت ءالاايا الرقمية مش ال ماليات  و مظهرما مش مظواهر 

الوواعض،  وو  وصوو  جلووف دراووة الهوواس، و صوواحت روواهرة التاوواها  وواداهزة       
 ت وووارات عوووالم  والتفووواتر  هوووا، والسوووعف جلوووف اقتءوووا  ا    الت ءالاايوووة المتطوووارة 

 .(1)الت ءالاايا الهم اديار ل جميع

قوود  صوواحت الت ءالاايووات تهوودد التااصوو  اماتموواعا داتوو  ادسوورة،          
 يضما، حيه يتم استعماا اداهزة دغراص امسوا ة   اماتماعية وتهدد العمقات

مووش طوور   عووض اديووراد الووليش تءعوودم عءوودهم ادتووم  امطسوواطية، وكلوو   هوود  
يعووورص  صوووحا ها لمسوووا لة   التهديووود  و اال توووزاز  و اطتقامموووا  و اسوووتهتارما؛ مموووا  

ف و   القاطاطية ويجرمهم، ويعتار اديراد الليش يعاطاا مش العزلة اماتماعية، وال
ا توريش، والوليش ُيَعواطاا موش مخواوَ        يا جقامة عمقوات ااتماعيوة طايعيوة موع    

غامضوووٍة،  و ق وووة ثقوووتهم  ووولواتهم،  يدووور الءووواس اءاحوووام السوووتخدام الت ءالاايوووا    
الغووراص االسووا ة، وكلوو  دا العووالم امل تروطووا قوودم لهووم مجالمووا واسووعما لتفريوو     

 تريش، تخ ق لهم طاعما مش اُدْلفة وق قهم، وجقامة َعمقات غامضة مع ا مخاويهم
العوالم الجديود المومك ا ِموش لهوم، موش ت واطة وقسواة عوالم           المزيفة، ييصواح هولا  

يتحوواَا عووالمهم هوولا جلووف يووا اس يهوودد حيوواتهم       حتووف –يمووا يعتقوودوا -الحقيقووة 
 اماتماعية وال خصية ل خطر. 

 غ ل اديراد مش مدمءا تصفح امطترطت عادات ااتماعية  ترى  يتح ف    
ضارة، يالتدتيش، وجدماا الخمر، وجدماا المخدرات، والمياا العدواطية... جلوخ،  

تاصوة عءود يسوة الموراهقيش الوليش ح وت الاسوائ          وتظهر هلت ا يات اماتماعيوة 
ة م واثهم  موام هولت    مءهوا؛ ل دور   الت ءالااية م اا اد ايش، والتا يت قواا التر يوة  

َعمقوة اد ءووا    اداهوزة والتفاعو  معهوا، ل وَش التعامو  موع هولت اداِهوزة ِيضوعف         
 االديهم، ويسهم يوا ط ور  عوض ادموراٌص طفسوية  يوءهم، مدو  االيتسوا ، وحول          

واالططاائية، وطق  قا  يتهم لقيم المجتمع، وثاا ت الوديش، ويحو  مح هوا     العزلة،

                                                           
(1)

 .3 -1طاوس وازي ف  عادا ياسف، المراع السا ق، ص  
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، وموش  (1)ة الت ءالاايا ومااقوع التااصو  االيتراضوية   وُمستخدما  اهز قيم رواد
ثم  صويات العمقوات اماتماعيوة  ويش  يوراد ادسورة الااحودة )اد ءوا  والاالوديش(          
 اله اشة، وها ما  َدى جلف ترااع مقالة مامطسواا ااتمواعال  طاعوهم واسوتادلت     

دحد  و كيف   مقالة  مجا امطساا ت ءالااال  طاعِهم، جك  صاح يءاهر ويءجل 
التحاور امل تروطا، ومش ثم غا  التااص  ادسري، و  صاح االتصواا   وسائ 

ع ووف الجموو  القصوويرة التووا تقتضوويها الضوورورة،  يووا العمقووات ادسوورية يقتصوور
و صواحت هولت العمقوات تفتقوور جلوف التغديوة المرتوودة وتاوادا ادي وار والم وواعر،        

 .(2)المءقالة عار هلت الاسائ  امل تروطيةيض ما عش التق يد ادعمف ل قيم الغر ية 

 المطلب الثاني: تشويه الطابع المحلي العام والتراث والموروث الثقافي:

يتسم المجتمع المح ا  وأَا سو اس  يورادت تءظموه جلوف حود يايور العوادات             
والتقاليد، ومش ثم يهءاس ططا  ضيق لمتتيار ال خصا والقورار الفوردي، حيوه    

عود والتءظيموات والمظواهر العاديوة ل حيواة الياميوة، وهوا التوا تحودد          تح مه القاا
ممارسات الفورد داتو  المجتموع موش مأيو  وم واس وعاوادة، وتح وم عمقاتوه موع           

ومووا دامووت العووادات والتقاليوود تمووارس قهوورما ع ووف    (،3) قراطووه مووش  يووراد المجتمووع 
الس اس، يم حااة جلف القاطاا الاضعا،  و  يصواح القواطاا اوز ما موش التقاليود،       
والتووا  وودورها ال ت وواا مقءءمووة وال تسووتءد جلووف ح ووم العقوو ، وال تووءم عووش ع ووة  و   
ت ووريع، ول ءهووا تءاووع مووَش التجووار  المترايمووة ل مجتمووع، وتوودمج ييهووا العووادات       
المعروية والمقاالة لودى  يوراد المجتموع، وموش ثوم يعود المجتموع المح وا مجتمعموا          
تق يدياا، يحد  ييه التغير  ا   شديد، ويءق  ي  اي  جلف الجي  الولي ي يوه  غ ول    
ادساليل والمعايير والس اييات والممارسات اماتماعيوة، وهولا المجتموع ادعوف     

قسووويم اددوار  دات وووه، وت ووواا   ا ياصوووَف  أطوووه شوووديد الاسووواطة يوووا مظووواهر ت  
العمقووات اماتماعيووة يووا هوولا المجتمووع عمقووات شووام ة وشخصووية، ي هووا مووادة     

 (.4)و لفة، وها عمقات تقام ع ف  همية حقيقية يع ية

 تتاووع ال يفيووة التووا ياطووت تت وواا  هووا موودارس امطسوواا وثقايتووه، وت وو          
الموارو  الدقوايا جليوه، وموا     ، ويءتقو  موش تملهوا     هوا مءظامة القيم التا يتمسو   

يفرزت كل  مش عادات وتقاليد غالاة يوا السو اس، طجود  َا المحورس الرئيسوا يوا       
كل  ها دور ادسرة والقاي ة والمدرسة، و مايش العاادة،  ما اليام يإَا هلا الدور 
 اطتق     ٍ  يايٍر اداا جلف  ش اا مخت فة مش التقءيات الرقمية، متمد ة يا  الت فواز 
وامطترطيت و لعا  الفيديا وال مايواتر والهااتوف المحمالوة وامكاعوة والسويءما،      

                                                           
(1)

 .3زي ف  عادا ياسف، المراع السا ق، ص طاوس وا 
(2)

 .40. ص 1992الحقي  عاد اهلل حمد، قاة وسائ  امعمم، قاي ة الزيت، الرياص،  
(3)

 .36. ص 2000محمد سعيد ير ، ما ع م االاتماع، مء أة المعار ، ادس ءدرية،  
(4)

 .56. ص 1967محمد عاطف غيه، ع م االاتماع، دار المعار ، القاهرة،  
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لقد اطتق  دوُر امسهام يا  ءا  معار  امطسواا وثقايتوه موش وسو    ورٍي م توزم       
اتصالا ال يقيم وزطما ل قيم والمارو  الدقايا، وها ما - قيم محددة جلف وس  ت ءا

جتموع، حيوه يواا الخوروي موش المءوزا يوا        يؤدي جلف ت وايه الطوا ع المح وا ل م   
الماضا والتفاعو  موع المحوي  المااشور  سواس الحصواا ع وف المعريوة والوتع م،          
وايتسووا  الخاوورات و ءووا  الوولات وتءميتهووا وتطارهووا،  مووا اليووام يووإا الاقووا  يووا    
المءووزا  مووام الت فوواز وع ووف امطترطووت يتوويح موودى  ياوور ل معريووة والووتع م وسووعة       

دعم ي رة  َا تارات المءزا  اتت  وسوع موش تاورات ال وارع     امطمع، وها ما 
 .(1) و المدرسة  و المديءة

يعد المجتمع ال ياا  حد المجتمعات المح يوة، التوا اطفتحوت وتفاع وت موع          
الدووارة الرقميووة يووا مجوواا ت ءالاايووا االتصوواا وامعوومم يووا  غ وول الميوواديش،       

تفاد مش هلت الاسائ  يا حياته الياميوة  وتج ف كل  يا حياة الفرد ال ياا  اللي اس
والع ميووة والتر ايووة، ويووا روو  مووا يفوود جليءووا مووش مضوواميش تحم هووا ت ءالاايووا          

ييهوا  االتصاا الرقمية جلف امطساا  يءموا يواا ، وتتفاعو   موع  يستوه التوا يتاااود        
 ومع عءاصر الدقاية السائدة دات ها.

مج ومووا يقدمووه امطترطووت مووش  وطظوورما لمووا تعرضووه القءوواات الفضووائية مووش  وورا     
معووار  ومع امووات وتوودمات متءاعووة  عضووها يوواير التوور  والتسوو ية الزائوودة،      
والماووال  ييهووا وغيوور الهاديووة، والتووا تمت وو  قوودرة ع ووف اوول  ال وواا ، وجحوودا    
اطفصاا تدريجال لهؤال  ال اا  عش الااقع اللي يعي اا ييه، يما اطت ر يا ر  

لفضوائية العديود موش االتجاهوات اماتماعيوة الم وجعة       هلا الزتم ال اير ل قءواات ا 
لإل احية والتحرر مش القيم والتقاليود وادعورا ، وهولا  ودورت زاد موش الخميوات       
الزوايوووة وادسووورية، يموووا  َا )القءووواات الفضوووائية وامطترطوووت و لعوووا  الفيوووديا    

رص والهااتف المحمالوة( تعود مءا عموا ل عءوف  الءسواة ال واا ، موش توما موا يعو          
ويتووداوا مووش  يوومم ومس سوومت حوواا العءووف والجريمووة، والتضووخيم يووا طريقووة   
معالجتها وتءاولها؛ مما ُيؤدي جلوف ت وايه المع اموات لودى ال واا ، ور موا يميو         

، وموش  تطور موا قود     (2) عض مءهم جلف ممارسة هلت الجورائم يوا الحيواة الااقعيوة    
قيوودة يووا طفوواس  طصووارها  تج اووه هوولت الاسووائ  امل تروطيووة الحديدووة زعزعووة الع  

 استخدام ي  الاسائ  المتاحة، و يضما جضعا  عقيدة الاال  والار والحل، وكل  
 استمرار م واهدة الحيواة الغر يوة وج وراز الغور  داتو   ياتءوا، واالسوتمرار يوا          
عوورص اديوومم والمس سوومت الغر يووة؛ ممووا سوويؤثر ع ووف القءاعووات والمعتقوودات،   

الغر  يا عقائدهم  ايتسوا  يديور موش عواداتهم، التوا      ويحم  ال اا  ع ف تق يد 
تقد  يا عقيدة المس م )ادعياد، المم وس، المأيو ، العمقوات، الوزواي،... جلوخ(،      
وهلا التق يد ادعمف مش ال اا ، يؤدي جلف صراع  يش ما يجه ه هوؤال  ال واا    

 مش قيم اديدة يتاءاطها، و يش قيم ال اار.

                                                           
(1)

 .201 – 214محمد الفاتح حمدي، المراع السا ق. ص  
(2)

 .201 – 214محمد الفاتح حمدي، المراع السا ق. ص  
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 المبحث السادس

 من المخاطر التي تفرضها التقنيات الرقمية يل  النسيال اإلتتماييسبل الحد 

لقد طجحت التقءيات الرقمية متمد ة يا )القءواات الفضوائية وامطترطوت و لعوا         
الفيديا والهااتف المحمالة(، يا ت ايش اي  مش ال اا  متصدع الءفس، مءط ق 
مع ال هاة متحرر مش القياد، م تت اللهش، ال يف ر جال يا غرائزت، وال يطموح  

التقاليد اماتماعية، والمعايير والقيم ل ا  جال جشااع رغااته العارمة ضار ما     
 . (1)ادتمقية والماادئ الديءية عرص الحائ 

المطلةةب األول: انتقةةات التكنولوتيةةا التةةي تتناسةةب مةةع يةةادات وتقاليةةد المجتمةةع   
 وثقافاته الموروثة.

 ا التقووودم  [كيووور م يووو  غيوووتسم يوووا يتا وووه )المع اماتيوووة  عووود امطترطوووت(           
المجتمع ي ه ع ف ماااهة م و مت اديودة شوائ ة لويس      الت ءالااا سا  يجار

الت ءالااا ها مش السرعة   إم اطءا  ا طتءاَأ جال  الق ي  مءها كل   َا جيقاع التغير
  حيووه سوويادو يووا  عووض ادحيوواا  َا العووالم سووي اا مخت فمووا مووش يووام جلووف  توور،   

جتمعووات العر يووة  . و ووالءظر جلووف واقووع الم  ]وي موو   جَا ع يءووا  ا طتهيووَأ ل تغييوور    
وامسممية، طجد  ا الهواس التقءوا والرقموا، قود يسوف الطوا ع اماتمواعا  هولت         
المجتمعات وال مجواا ل عوادة، ول وش الاضوع يحوتم ضورورة تصوحيح ادوضواع         
القائمة ، والماا مة  يش الت ءالاايوا والموارو  الدقوايا ومءظاموة القويم العر يوة       

 وامسممية، ويتم كل  مش تما 

والتوا ت وجع ع وف الحواار،      يع تلسات المشاهدة التلفزيونية العائليةة  تشج (1
 ع ف ما يعرص مش تما قءاات الاه الفضائا. وج دا  الر ي والتع يق

تشجيع إنشات مؤسسات وشركات كبرى إلنتاج البرامال الثقافية واإليالمية  (2
المتميوز شو  ما   ، ت اا قادرةم ع ف امطتواي  والتليفزيونية( المرئية )السينمائية

مسوتفيدة مووش التقءيووات   ومضوماطما، والقووادر ع وف مءايسووة المءتجوات اداءايووة،   
الحديدة المتطارة يا هلا المجاا، ع وف  ْا تريوَز ط واطها يوا تءواوا قضوايا       

 الحياية دوا تزييف.المجتمع 
، حيوه موش   إيادة النظةر فةي المنةاهال التعليميةة وتحةديثها بصةورةر مسةتمرةر        (3

ت وواَا قووادرةم ع ووف مووءح الطالوول تووما    ءوواهج التع يميووة  ْاالمفتوورص يووا الم
تؤه ووه  مراحوو  التع وويم المتعووددة القوودر المءاسوول مووَش المعووار  والقوويم التووا      

لخاص معترس الحياة العم ية  عد كل ، والقيام  دورت يوا الحيواة ع وف  يمو      
 اديد ييها دوا تا . واه، وماااهة ي 

ة مجوورد  داة تااصوو   وويش  يووراد ادمووة  ، ليسووت ال غووامهتمةةام بالل ةةة العربيةةة (4
معواٍا يوا الااقوع المحسواس، ل وش      طهم جلوف   كها ووسي ة لترامة ما يدور يا

                                                           
(1)
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وتراثها، وتاريخها  حاضءة ثقاية ادمة وقيمهاطها  هميتها تتجاوز كل  جلف يا
 . (1) أيم ه، وها عءااا ادمة والجامع لعءاصر هايتها

، يووالمااُد امعمميووة  ئلنا اإليالميةةةتحديةةد نسةةبة المةةواد األتنبيةةة فةةي وسةةا     (5
واقعها، وتعار عش ثقايته وقيمه، ويا  غ اها مااد ترييهَية  اداءاية ها  ءت

المقاطعة ال ام ة ل   ما ها  ال تحم   ية قيم  و معاا جيجا ية، وال يعءا كل 
 اءاوووال  ووو  الاااووول اتتيوووار الموووااد المءاسووواة التوووا ال تتعوووارص موووع قيمءوووا  

وتحم  قيما جيجا ية ومعوار  وع امموا،  و ترييهموا  ريسموا  عيودما عوش        وماادئءا،
 امسفا  وامثارة.

أم يزيةةد زمةةن يةةره مثةةل هةة ه البةةرامال التلفزيونيةةة األتنبيةةة يةةن نسةةبة       (6
، وهولت ليسوت  دعوة طاتودعها،  و  هوا       اليةومي  زمنية معينةة مةن زمةن البةث    

 يا الغر  طفسه. حتف سياسة قائمة لدى ي  الدوا التا تحترم ثقايتها وقيمها
المطلب الثةاني: التككيةف الةوايي بةين التلكنولوتيةا والماجتمعةات لّتةمان اتلسةا          

 التقنية والحداثة مع قيم المجتمع:

محاولة وها ما يدعا جلف  يادو  َا الدا ت الاحيد يا حياتءا المستقا ية ها التغير،
لضماا ات سا  التقءيوة والحداثوة موع    الَت يف الااعا  يش الت  ءالاايا والُمجتمعات 

 ، ويتم كل  مش تما قيم المجتمع

،   يفية استخدام وسوائ  االتصواا والمعريوة الحديدوة،     التعليم المكثف لألبنات .1
مءها، مع استخدام ادسواليل المءاسواة ل تعريوف     وعدم ترس مجاا الجه   أي

  فاائدها والحه ع يها والتعريف  مضارها وتجءاها.
، دورات فةي محةو األميةة فةي مجةامت التكنولوتيةا ووسةائل امتصةال        إقامة  .2

)ال ووواا (؛ ليتم ءووواا موووش مااياوووة التطوووارات    لجميوووع اديوووراد وتصاصموووا 
 الحاص ة يا مجاا ت ءالاايا االتصاا.

، ) سورية، طسوائية، شواا ية،... جلوخ(     إنشات مؤسسات مجتمع مةدني ضةاةطة   .3
ال ا وو ، وتصوودر الاياطووات   والعر ووا ومووازعا  تحووايم  دا  امعوومم المح ووا 

التوا توديع    والمطااعات والدراسوات الدوريوة، وتوءظم الموؤتمرات والءودوات     
المؤسسات امعممية العر ية المخت فة لتصحيح  دائهوا؛ ل وا يءسوجَم موع قويم      

 . (2)المجتمع
، الاايودة عوش طريوق الاوه     التويية بمخاطر بعض المواد اإليالمية األتنبية .4

امطترطت والفيديا والهااتف المحمالة، وحيه  طه لم  الفضائا  و عش طريق
ياه وما ال ياوه، دا الاوه يوأتا موش تواري حودود        يعد  امم اا التح م  ما

التاعيوة  مخواطر  عوض الموااد التوا       الدوا، لم ياقف مش مجاا  مامءوا سواى  
 .تادها القءاات اداءاية مش تما التاعية الديءية

، مووش  اوو  القوودرة ع ووف محايمووة  لةةدى األسةةرةإشةةاية ثقافةةة النقةةد والحةةوار   .5
السه ، والتسو يم السوطحا  وادمار ل حود      ادمار، وتمحيصها وريض الت قا

 مش التأثير الضار لمضاميش الرسائ  امعممية الس اية.
                                                           

(1)
طايف يريم، ادسرة العر ية يا واه التحديات والمتغيرات المعاصرة، موؤتمر ادسورة ادوا، دار ا وش الحوزم،      

 .107. ص 2003 يروت، 
(2)

 .201 – 214محمد الفاتح حمدي، المراع السا ق. ص  



   شنيب عبداحلميد مجعة/ د                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 المبحث السابع

 الدراسة الميدانية

ياطت التغيرات التا طور ت ع وف المجتموع ال ياوا موش تعدور المسوار السياسوا            
ضعف الايسة االقتصادية، يض ما عش التطوار التقءوا،  مدا وة عاامو  موؤثرة يوا       و

 الءسيج اماتماعا، ومءظام القيم والءسق الدقايا ال ياا. 

 المطلب األول: مجتمع الدراسة وأداة الدراسة.

 أوًلا: مجتمع الدراسة: 

مجتمووع الدراسووة مووش مجماعووة شوواا  مووش مديءووة الخمووس يووا ليايووا، مووش     يت وواا
 عام. 40  14جطا (، تتراو   عمارهم ما  يش  –الجءسيش )كيار 

 يينة الدراسة: 

تقوورر  ا يووتَم اتتيووار وحوودات عيءووة الدراسووة ع وواائياا،  حيووه تمدوو  مجتمووع          
 40  14رهم  يش الدراسة تمدي ما صحيحما، حيه يمد  ال اا  الليش تتراو   عما

عام، يسة ال اا  يا مديءة الخمس تمدي ما صحيحما، ويا هلا الصدد يقد تم اتتيار 
شا اا مش مديءة الخمس يا ليايا، تتراو   عمارهم  يش المدى  50عيءة م اطة مش 

عاممووا(. وكلوو  ع ووف   40  14الوولي يحوودد يسووة ال وواا  والمووراهقيش، وهووا )مووش     
ية تعد  يدَر الفسات استجا ةم ل تغيورات التوا تطور  ع وف     اعتاار  َا هلت الفسة العمر

 التقءيات الرقمية.

 تم يا كل  استخداُم  دوات الدراسة التالية ثانًيا: أداة الدراسة: 

تم تصميم االستااطة ع ف  ا ت اَا اماا ة يوا االسوتااطة، ويقموا لدمثوة      امستبيان:
االستاياا مش ثم   ازا  رئيسية ي     عاد، ها  )دائمما،  حياطما،   دما(، و تت اَا

 يقرات. 5 و  4از  يحم  

والوولي تووم اسووتخدامه يووا التح يوو  ال مووا وال يفووا ل اياطووات،  هوود          األاصةةات:
 .Excel ،SPSSاستخمص الءتائج، وكل  مش تما  رطامج 

وتحقيقمووا لهوود  الدراسووة يووا تقيوويم  ثوور سووا  اسووتخدام التقءيووات الرقميووة ع ووف       
اماتماعا، و عد االطمع ع ف الدراسات كات العمقوة، واالسوتفادة مءهوا    الءسيج 

يووا صووياغة عاووارات االسووتااطة، قووام الااحووه  تطوواير طموواكي السووتااطة اعتموودت   
 ع يها الدراسة الحالية؛ لتظهر االستااطة ع ف الءحا التالا 

ة مدووو   الجووءس، العمووور، الحالووو  يخةةةتبا بالمعلومةةات الشخصةةةيكة   الجةةزت األول: 
تصائ  شخصية ديراد العيءة يا الدراسة،  6لقد تم تحديد اماتماعية،.. جلخ. 
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سووا  اسووتخدام  يعااموو   ساسووية مووش شووأطها  ْا تووؤثَر يووا سوو اس ال وواا  طتيجووة      
، يوووا مديءووة الخموووس ال يايوووة، وتتمدوو  هووولت الخصوووائ ، يوووا    التقءيووات الرقميوووة 

ادم(، عدد  –ل االديش )اد  الجءس، العمر، الحالة اماتماعية، المؤه  الع ما )
، تتازع عيءة (1)يما ها ماضٌح يا الجدوا رقم . و يراد ادسرة، طاع ادسرة(

ع ف الءحا التالا  ي    مش  عمارهم تتوراو   ويش    العمر،الدراسة حسل متغير 
مءهووا، وهووا مووا يعووادا يووردما واحوودما، ييمووا ي وو   مووش    ٪2.4سووءة طسوواة  40  35

يقوو ، يووا حوويش طجوود  َا يسووة  ٪18.4سووءة طسوواة  26  14 عمووارهم تتووراو   وويش 
. يما تم تازيع عيءة الدراسة ٪66.3سءة  30: 27الليش تتراو   عمارهم  يش 

 غ ووَل  يووراد عيءووة الدراسووة مووش يسووة  ويقمووا لمتغيوور الحالووة اماتماعيووة، وواوود  َا  
، يووا حوويش   غووت طسوواة ٪83.3يووردما،  ءسوواة  42المتوزوايش، حيووه   وو  عووددهم  

يمووا تووم   يووراٍد يقوو . 8وهووا مووا يعووادُا  ٪16.7 وواا  غيوور المتووزوايَش  العيءووة ال
تازيع عيءة الدراسة ويقما لمتغير المؤه  الع ما لأل ايش، و  غت طساة الحاص يش 

 ٪8.1ل  وا ، وطسواة    ٪38.7ع ف دراة الا الارياس  و المؤه  العوالا طحوا   
 غ ايَة ال اا  يا مديءة الخموس    مهاٍت؛ مما يدُا ع ف  َا 4  ما، و 19، لألمهات

ال ياية يعتار   وااهم موش كوي الموؤهمت الع يوا  و موش تريجوا الجامعوات، ييموا         
ي اا المستاى التع يما دمهاتهم جَما التع يم المتاس   و موا دوطوه، وييموا يخو      

مش شاا  مديءة الخموس يزيود عودد     ٪60.1، طجد طساة يدد أفراد األسرةمتغير 
، نةو  األسةرة   يراٍد  و ُيساوي كلو ، وييموا يخو  متغيور      10تهم عش  يراد  سر
مش عيءة الدراسة يعي اا يا  سورة ممتودة، وهوا ادسورة التوا       ٪48.5طجد  َا 

تمتد تاري ادسرة الءااة الم اطوة موش اداوداد والعموات وادعموام وكويهوم، ييموا        
 يووراد العيءووة ممووش يعي وواا يووا  سوورة طاوَيووة، وهووا   مووش ٪51.5تتجوواوز طسوواة 

 ادسرة الم اطة مش   ايش و طفالهما يق .
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 (1الجدول رقم )

 خصائبا شخصية ألفراِد العينة في الدراسة من شباب مدينة الخمس الليبية.

 الت رار  ياا العدد واه المقارطة

 الجءس
 36 ٪71.8 كير

 14 ٪28.2 طدف 

 العمر

 9 ٪18.4سءة  26  14مش 

 33 سءة   30  27مش 

 7 ٪12.9سءة  34  31مش 

 1 سءة   40  35مش 

 الحالة اماتماعية
 

 42 ٪83.3متزوي 

 8 ٪16.7 عز  

 المؤه  الع ما ل االديش

 اد 

 موووووا )ال يعووووور  القووووورا ة وال تا وووووة(   
12.3٪ 

6 

 6 ٪12.3ال هادة اال تدائية 

 8 ٪13.5ال هادة امعدادية 

 9 ٪18.9ال هادة الداطاية وما يعادلها 

 19 ٪38.7مؤه  اامعال 

 2 ٪4.3مؤه  ما يا  الجامعا 

 ادم

 موووووا )ال يعووووور  القووووورا ة وال تا وووووة(   
11.7٪ 

6 

 8 ٪16.6ال هادة اال تدائية 

 11 ٪22.7ال هادة امعدادية 

 20 ٪41.1ال هادة الداطاية وما يعادلها 

 4 مؤه  اامعا 

 - ٪0مؤه  ما يا  الجامعا 

 عدد  يراد ادسرة

 4 ٪8.6 يراد  5 – 2

 15 ٪31.3 يراد  9 – 6

 31 ٪60.1 يراد يأيدر  10

 طاع ادسرة
 24 ٪48.5ممتدة 

 26 ٪51.5طاوية 
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 يخت   مظاهر التطار يوا التقءيوات الرقميوة، ويقويُس مودى توأثر       الجزت الثاني:
ال وواا  يووا مديءووة الخمووس ال يايووة  اسووائ  ووسووائ  الت ءالاايووا الرقميووة واسووعة  

يموا هوا ماضوح يوا الجودوا رقوم        االطت وار، والمءفتحوة ع وف الدقايوات ادتورى،     
(2.) 

 (2تدول رقم )

يوضةةا اسةةتجابات أفةةراد يينةةة الدراسةةة اةةول مةةدى تةةيثر الشةةباب فةةي مدينةةة        
 .ا الرقميةالخمس الليبية بوسائل ووسائل التكنولوتي

 الفقرات م

 دائمما  حياطما طادرما

  
ام
مع

ق
اا
رت
ال
ا

 

اة
ج
الت
ا

ر 
را
ت 
ال

 

اة
س
الء

ر 
را
ت 
ال

 

اة
س
الء

ر 
را
ت 
ال

 

اة
س
الء

 

 ماايق 0.871 ٪82 41 ٪10 5 ٪8 4 التقءيات الرقمية ضرورية ل حياة 1

2 
 مت وووو   حوووود صووووار التقءيووووات الرقميووووة    

 – الحاسوا   اهواز  - الءقواا  )الهواتف 
 جلخ( امطترطت..

 ماايق 0.841 88.7٪ 44 10.1٪ 6 1.2٪ 1

3 
 ستفيد مش وسوائ  التقءيوات الرقميوة التوا     

  مت  ها
 ماايق 0.786 57٪ 29 32.5٪ 16 10.5٪ 5

 ماايق 0.741 ٪39.1 20 ٪54.1 22 ٪15.8 8  عم   امضاية جلف الدوام الجامعا 4

5 
 يضوو  التسووا  جل تروطياووا عءوودما  شووتري  

 مم س  و  حلية  
 ماايق 0.744 39.1٪ 20 42.9٪ 21 15٪ 9

6 
السوووو ش الوووولي ُ قوووويم ييووووه يعتموووود ع ووووف       

 الت ءالاايا
 ماايق 0.695 43.6٪ 21 35.3٪ 18 21.1٪ 11

7 
اطت ووووووار الاوووووورامج الدقايَيووووووة والع مَيووووووة    
 الفضووائَيات غيوور مووش عووادات ومعتقوودات 

 المجتمع ال ياا
 ماايق 0.874 37.6٪ 19 45.9٪ 23 16.5٪ 8

 ماايق 0.746 ٪65 33 ٪25 12 ٪10 5 الءاس ُياايااا التطار التقءا الحاد  8

9 
هءووواس حااوووة ماسوووة جلوووف تقووودم وتطوووار     

 المجتمع ال ياا
 ماايق 0.701 38.3٪ 19 44.4٪ 22 17.3٪ 9

10 
التقءيووووات الرقميووووة  حوووود ادسوووواا  التووووا  
سوواهمت يووا تغيوور المجتمووع ال ياووا  يدوور   

 مش غيرها
 ماايق 0.777 33.1٪ 17 48.9٪ 24 18٪ 9

11 
التعوووار   وويش ال وووا  والفتوواة قاووو     ايوود  

 الخطا ة والزواي
 ماايق 0.891 36.1٪ 18 51.9٪ 26 12٪ 6

12 
 وايووق ع ووف جقامووة اديوورا  والمءاسوواات     

 اماتماعية يا صاالت المءاساات
 ماايق 0.820 31.6٪ 16 50.4٪ 25 18٪ 9

13 
  صوواح اسووتخدام الءقوواا وامطترطووت  موورما   

 ضرورياا
 ماايق 0.871 52.6٪ 26 36.8٪ 19 10.5٪ 5
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(  هووم مظواهر توأثر ال واا   التقءيووات الرقميوة، موش واهووة      2وياضوح الجودوا رقوم )   
، لعوَ  موش  هوم هولت العاامو  موا       ال يايوة طظر العيش الماحاثة مش شاا  مديءوة الخموس   

 ي ا 

 – الحاسةوب  تهةاز  - النقةال  متلك أاةد صةور التقنيةات الرقميةة )الهةاتف     م  -
م، 2م، حيه جا  ع ف طساة القيام )دائمما( يواا ل عاوارة رقوم م   اإلنترنت.. إلخ(

(، و  وو  معاموو  االرتاوواق ل عاووارة    ٪88.7حيووه   غووت طسوواة هوولا العاموو  )    
م، حيوه   و  معامو     التقنيةات الرقميةة ضةرورية للحيةاة    (. ثم ي يوه م 0.841)

دائممووا(  هوولا العاموو    غووت ( و َا طسوواة القيووام )0.871) 1االرتاوواق ل عاووارة م
(82٪.) 

ويعد  ق  العاام  التا تعد  حد مظاهر توأثر ال واا   التقءيوات الرقميوة، هوا      
م، وافق يل  إقامتةة األفةراو والمناسةبات اإلتتماييةة فةي صةامت المناسةبات       م 

طساة القيام )دائمما(  ( و َا0.820م، )12حيه ياا معام  االرتااق ل عاارة رقم م
 (.٪31.6 هلا السال   غت )

يخت   مدى تأثر القويم اماتماعيوة وتغيرهوا، ويقويس مودى توأثر        الجزت الثالث:
مءظامووة القوويم والءسوويج اماتموواعا  صووار التقءيووات الرقميووة مووش واهووة طظوور        

 ( ا ثار الس اية الءاتجة3ال اا  يا مديءة الخمس ال ياية. وياضح الجدوا رقم )
عش اطت وار صوار التقءيوات الرقميوة ع وف مءظاموة القويم لودى ال واا  يوا مديءوة            

 الخمس ال ياية.
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 (3الجدول رقم )
يوضا التكرارات والنسب المئوية إلتابات الشباب الَمفحوصين من مدينة 

 الخمس الليبية  اول ت ير منظومة القيم.

 الفقرات م

 دائمما  حياطما طادرما
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القوووويم اماتماعيووووة تحوووواا دوا التقوووودم     1
 والءهاص الف ري واماتماعا

 ماايق 0.839 20.1٪ 10 50.6٪ 26 29.3٪ 14

 حوول يديوورما الخووروي عووش  عووض القوويم      2
 اماتماعية؛ دَطءا ال  امش  ها 

 ماايق 0.727 65٪ 33 22.7٪ 11 12.3٪ 6

 يضووو  اسوووتاداا قيمءوووا  قووويم حضوووارية      3
مستحدثة؛ دطها ست اا عام موا هاماوا يوا    

 تقدم مجتمعءا
 ماايق 0.761 52.8٪ 27 22.7٪ 11 24.5٪ 12

 ماايق 0.888 ٪32.3 16 ٪51 26 ٪16.5 8  ايد الزواي عش طريق امطترطت 4

 وايق ع وف اتوتمق الطوم  والطالاوات      5
 دات  الحرم الجامعا

 ماايق 0.737 6.8٪ 3 45.9٪ 23 47.3٪ 24

 تقا   ي ار الغير حتف لوا ياطوت تتغواير     6
 مع  ي اري

 ماايق 0.0881 19.5٪ 10 59.4٪ 29 21.1٪ 11

هءوووواس  ثووووار سوووو اية الطت ووووار التقءيووووات    7
 الرقمية ع ف مءظامة القيم

 ماايق 0.672 74.6٪ 37 4.9٪ 2 20.5٪ 10

الايووووت هووووا الم وووواا الطايعووووا ل موووور ة؛   8
ولوولل  ال ووَد مووش قصوور الارووائف ع ووف     

 الرااا
 ماايق 0.752 31.6٪ 16 52.6٪ 26 15.8٪ 8

تغيرت  عض القيم اماتماعية المتخ فوة   9
ستسووواعد ع ووووف عووومي قضووووية تووووروي   

 المر ة ل عم 
 ماايق 0.675 68.1٪ 35 20.2٪ 10 11.7٪ 5

هووو  يعتاووور تاااووود المووور ة مضوووايقما يوووا   10
معظووووم المرايووووز التع يميووووة والسياسووووية   

 واالقتصادية
 ماايق 0.812 34.6٪ 18 58.6٪ 29 6.8٪ 3

 ماايق 0.719 ٪33.8 17 ٪51.9 26 ٪13.5 7 عمقتا ايدة  االدي و أسرتا 11

 تجووو  لوووا يووواا  حووود والووودي  صووواحل    12
 حرية يدوية

 ماايق 0.639 57.1٪ 29 37.6٪ 19 5.3٪ 2

ال اا  ا ا  إم اطهم القيام  ءفس العم   13
 اللي اشتغ  ييه   ااهم

 ماايق 0.819 36.8٪ 19 54.1٪ 27 9٪ 4

مسوواعدة الراوو  لزواتوووه يووا ادعمووواا     14
 المءزلية  مر ال د مءه

 ماايق 0.693 36.1٪ 19 54.9٪ 27 9٪ 4

 عووور  ادسووورة المجووواورة لايتوووا يوووا       15
 الس ش

 ماايق 0.794 48.1٪ 24 43.6٪ 23 8.3٪ 5

 ماايق 0.637 ٪34.6 17 ٪54.1 27 ٪11.3 6  تااصُ  مَع الجيراا   16

لووووودى عمقوووووات ااتماعيوووووة طياوووووة موووووع  17
 الجيراا

 ماايق 0.725 36.4٪ 19 54.6٪ 27 9٪ 4
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(  هووم مظوواهر تووأثر تغيوور القوويم لوودى ال وواا  طتيجووة  3الجوودوا رقووم ) ياضووح
اطت ار التقءيات الرقمية، مش واهة طظر العيءة الماحاثة مش شاا  مديءة الخمس 

 ، ومش  هم هلت العاام  ما ي ا ال ياية

م، حيوه جا  هناك آثار سلبية منتشار التقنيات الرقمية يل  منظومةة القةيم  م -
م، حيه   غت طساة هلا العامو   7)دائمما( ياا ل عاارة رقم م ع ف طساة القيام 

أاةةب كثيةةًرا (. ثووم ي يووه م0.672(، و  و  معاموو  االرتاوواق ل عاووارة ) 74.6٪)
م، حيه   و  معامو    الخروج ين بعض القيم اإلتتمايية؛ ألنني م أؤمن بها

 غوت  (، و َا طساة القيوام )دائمموا(  هولا العامو       0727م )2االرتااق ل عاارة م
(65٪.) 

 ق  العاام  المؤثرة ع ف مظاهر تغير القيم لدى ال واا  طتيجوة اطت وار التقءيوات     
م، أوافةةق يلةة  اخةةتالب الطةةالب والطالبةةات داخةةل الحةةرم الجةةامعي الرقميووة، هووا م

(، و َا طساة القيام )دائمما( 0.737م، )12ولقد ياا معام  االرتااق ل عاارة رقم م
 (.٪6.8 هلا السال   غت )

 لمطلب الثاني: نتائال وتوصيات الدراسة:ا

 أوًلا: النتائال.

 الرغم مش اطت ار التقءيات الرقمية ع ف ططا  واسع يا المجتمع ال ياوا، جال   -
 طه يعد مش  يش المجتمعات امطساطية المحايظة ع ف  صالتها، ساا  ياا كل  

 و الديءية جلف حٍد يايٍر، ول ش ع وف الورغم    مش الءاحية الدقايية  و اماتماعية
مش كلو  توأثر الموارو  الدقوايا و صوالته وهايتوه ال خصوية،  عودما  صواح           
المجتمع ال ياوا موش  ويش المجتمعوات المءفتحوة ع وف ثقايوة ا تور، وكلو  موش            

وسائ  االتصاا والتقءيات  تهاتما الاه الفضائا  وقءاات امعمم التا وير
 الحديدة.

تقءيووات الرقميووة اع ووت مووش العووالم قريووة ياطيووة محوودودة اد عوواد والمعووالم،     ال -
و طتجووت ييهووا الدقايووات العالميووة مووش حيووه السوو ايات وادطموواق والعووادات         
والتقاليوود، وال غووات وادديوواا والفءوواا، وادعوورا  يووا  شوو الها المخت فووة يووا  

 قايات.جطار ما يعر   الحاار الحضاري  يش ال عا ، والتعار   يش الد
تووأثرت الدقايووة المح يووة ل مجتمووع ال ياووا، والتووا ياطووت تميووزت عووش غيوورت مووش    -

المجتمعوات امطسوواطية،  االطفتووا  الولي حوود  يووا المجتموع، ممووا اعوو  ثقايتووه    
ومعاريه عرضة لمطحما  واالطدثار  واللو اا يا ثقاية ا تور، الولي تءاوا    

لمجتمووع ال ياووا ع ووف   ثقايتووه ع ووف قوويم اسووتهميية وماديووة، وكلوو  العتموواد ا     
ت ءالاايا االتصاا وامعمم الحديدة، يما  دت التقءيات الرقمية جلف ت ايي 

 ثقاية المجتمع.
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 صاحت التقءيات والايسة االل تروطية  دي  ل محي  اماتماعا التق يودي الولي    -
ياا يعيي ييه الفرد ال ياا، و صاحت الايسة امل تروطية هوا المصودر الولي    

ه الديءيووة  و الدقاييووة  و اماتماعيووة،  عوودما يوواا مصوودرها    ي تسوول مءووه قيموو 
الرئيسا ها ادسرة  و المدرسة  و دار العاادة، ويَ ما ياطوت هولت القويم تهودم     
المءظامووة القيميووة العر يووة وامسووممية، يَ مووا يوواا يووتم ايتسووا ها دوا وعووٍا،  

 وتصاح مش مااهات الس اس دوا جحساس  لل .
مااياووة صووار التقءيووات الرقميووة، واقتءائهووا جلووف ديووع       دى التطووار التقءووا و  -

امطساا العر وا المسو م جلوف التمورد  و تجواوز القويم السوائدة داتو  المجتموع،          
ومووش ثووم تعرضووه لخطوور التاعيووة دي ووار وثقايووات غر يووة غرياووة عووش قيمووه      

 وعاداته وتقاليدت، و التأييد تخالف المارو  الدقايا والترا .
تضوم وسوائ  ت ءالاايوا االتصواا وامعومم مودياعام        واد امطساا طفسه يا -

وم رهووام ع ووف التخ ووا عووش  عووض عووادات وتقاليوود و عوورا  قديمووة مووش  اوو   
التأق م مع ما اا ت  ه هلت الدارة الت ءالااية موش قويم وماوادئ اديودٍة  اسوم      

 التفتح والعصرطة والحداثة والعالمة والتحضر. 
الحديدووة الايسووة التووا يعوويي ييهووا     لقوود غيوورت ت ءالاايووا االتصوواا وامعوومم    -

المراهقاا وال اا  عش ت   التا عاا ييها   ااهم، يإكا ياطت هلت الاسوائ   
غيرت مش  س ا  حياتهم واطتقاالتهم و وقات يراغهم، وعمقاتهم مع ادسرة 
وادصدقا ، ي يف سي اا لألاياا الجديدة التا ستعيي يا  يسٍة مش الاسائ  

ة اديدر تطارما  موا ال يقواس  حاضورطا، ومواكا سويحد       والاسائ  المع اماتي
 ل خصاصيات والهايات المميزة  الصيغة التا طف ر ييها اليام.

 ثانًيا: التوصيات:

،  حيه تعود ادسورة هوا الحاضوءة ادولوف      التيكيد يل  دور األسرة التربوي 
لقوويم وثقايووة اديووراد والمجتمووع، وعووش طريقهووا تتوواار  ادايوواا تصووائ      

حياتهوا و طمواق سو ايها،     ة، وتت ر  قيمهوا وثقايتهوا ومعاريهوا و سو ا     ادم
وجكا مووا غووا  دور ادسوورة  و قصوورت يووا  دا  مهمتهووا يووا تء ووسة ادايوواا،  

 الزاد المءاسل اللي يضمش لهم الحصاطة اللاتية يا  طفسهم ويقما لقويم   ومدهم
حوا الولي   سوتقام  وأدا  هولا الودور ع وف الء      وماادئ ادمة، يإا اهات  تورى 

امطترطوت، جلوف    تريدت ها دوا ضا    و رقيل، يالقءاات الفضائية، وشوا ة 
 ااطل ريا  السا  يا ال اارع.

  ءوائهم،   ، والتا يجل  ْا يقاَم  هوا ا  وا   تاايوه   التويية الجنسية السليمة  
وتاصووة المووراهقيش وال وواا   التمسوو   ووالقيم الديءيووة المسووتمدة مووش الماووادئ   

جلوف عودم م واهدة اديومم والاورامج الاايودة عاور         هميااهواط  امسممية، يموا 
يديرما ما يرد ييها موااد يترتول    الاه الت فزياطا  و امطترطت  و الفيديا، التا

 ع يهووا طوواٌع مووش امثووارة الجءسووية لوودى   ءووائهم، وكلوو  مووش تووما المراقاووة        
 والمتا عة وتقديم الءصح وامرشاد.
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 قائمة المراتع

 ع بالل ة العربية:ثانًيا: المرات

 سمة صم  الديش الرياعا، متأثير الت ءالاايا الحديدة ع ف س اس امطسواا   (1
 .2017يا الفراغات الدات يةم اامعة دمياق، مصر، 

السوووعيد ماوووروس ج وووراهيم، مجدارة الم تاوووات الرقميوووةم، المجماعوووة العر يوووة     (2
 . 2012ل تدريل والء ر، مصر، 

م الت ءالاايوووام، اريووودة سووواداطاي     وووا  ر عاووواس ادمووويش، مسوووا  اسوووتخدا     (3
  .2014يءاير،  23امل تروطية، 

عائ ة ج راهيم الاريموة متقءيوة الا اتوا  )اميجا يوات، المخواطر، الح واا(م،        (4
  مريز  حا  شرطة ال ارقة،  دوا تاريخ.

دراسوة   –قااسم  ش عيسف، مالفجاة الرقمية والمع اماتية  ويش الودوا الر يوة     (5
 . 2007مقارطة  يش الجزائر واممارات العر ية المتحدةم، اامعة وهراا، 

زياد الخمياة، ماالستخدامات الس اية ل تقءيوات الحديدوة، اامعوة الودمام )ي يوة       (6
 قسم تقءيات التع يم(،  دوا تاريخ.  –التر ية 

ر  موويش، مالعوور  وتحووديات الع ووم والدقايووةم، مج ووة مووا  عوود الر سوومالية،   سوومي (7
 . 1988الطاعة ادولف، مريز دراسات الاحدة العر ية،  يروت، 

 حمووود سووويد مصوووطفف، مالفضوووائيات العر يوووة ودروهوووا يوووا ت ووو ي  السووو اس   (8
امصوووم    امطسووواطا العر وووام،  حوووا  الموووؤتمر السوووادس مسوووتراتيجيات     

 . 2008مارس،  16ومءظامة القيم، مصر، 
يووايز المجووالا، م ثوور اسووتخدام امطترطووت وتووأثيرت ع ووف العمقووات اماتماعيووة   (9

 .2017ل  اا  الجامعام، ادردا، 
شعاع ياسف، مالتقءيات الحديدة ياائد و ضرار دراسة ل تأثيرات الس اية  (10

السادسوووة ءة السووو، 112قطووور، العووودد  –ع وووف صوووحة الفووورد. يتوووا  ادموووة     
 .2006ة ادولف، عوالع روا، الطا

طوواوس وازي ف عووادا ياسووف، موسووائ  الت ءالاايووا الحديدووة وتأثيرهووا  (11
ع ووف االتصوواا  وويش ا  ووا  واد ءووا  )امطترطووت والهوواتف الءقوواا طماكامووا(م،      

 . 2013اامعة قاصدي مر ا ، الجزائر، 
ح يووة  ازيوواا  وواوة ف عفووا  يووراا  اسووتخدام صووحيفيا امكاعووات الم     (12

لت ءالاايا امعمم واالتصاا الحديدة )دراسة وصفية تح ي ية  إكاعوة ورق وة   
 . 2015الجهاية(م، اامعة قاصدي مر ا  ورق ة، 

العوووم    وووير، مطظريوووات االتصووواام، دار اليوووازوري الع مَيوووة ل ء ووور       (13
 .2010والتازيع، عماا، الطاعة ادولف، 
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