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ال وعمال بالقول من  عز وجل على نعمه التً مَن بها علٌنا فهو العلً القدٌر ، هللانحمد 

ال ٌسعنا  فً هذه الكلمة القصٌرة إال أن نخص بأسمى فانه  ال ٌشكر الناس هللاٌشكر 

  الذي كان األطروحةلدكتور "العربً بوعمامة" المشرف على لعبارات الشكر و التقدٌر 

التً قدمها لنا   ، فله الشكر الخالص على جمٌع مجهوداته وصدٌقا، وأخا ، وأبا ، أستاذا 

و  لما قدموه لنا من جهد  أٌدٌهمكل من علمنا وكل من تتلمذنا على  أٌضا  كما نخص بالشكر

نتقدم بالشكر الجزٌل لكل من  ال ننسى أٌضا أن كما .نصح و معرفة طٌلة مشوارنا الدراسً

 اإلعالمأسهم فً تقدٌم ٌد العون إلنجاز هذه الدراسة ، و نخص بالذكر أستاذتنا من قسم 

 اإلعالمالذٌن أشرفوا على تكوٌن هذه الدفعة "تكنولوجٌا وسائل  واألساتذةجامعة مستغانم  

ئمٌن على العمادة األستاذة القـا إضافة إلى  والمجتمع" من داخل الجامعة ومن خارجها 

( كما ال  عبد الحمٌد بن بادٌس)  مستغانم والطاقم  اإلداري لكلٌة العلوم االجتماعٌة بجامعة 

ننسى أن نتقدم بأرقى و أثمن عبارات الشكر للعمال القائمٌن على المكتبة  لما  قدموه لنا من 

 .مساعدات وتسهٌالت فـلهم منا كل الشكر والتقدٌر
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 الكرٌمٌن حفظهما هللاالوالدٌن  إلىاهدي ثمرة هذا الجهد 

 إلى زوجتً الغالٌة التً كانت دائما إلى جنبً حفظها هللا ورعاها

 إلى ابنً الحبٌب ٌوسف محمد نفع هللا به العباد والبالد ووفقه لما ٌحب وٌرضى 

 اإلخوة واألصدقاء من ٌسعهم قلبً وال ٌسعهم قلمً  و األقارب إلى جمٌع

 راجٌاً من المولى العملهذا  هم هدٌأ

 .عز وجل أن ٌجد القبول والنجاح
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 مقـدمـة :

القرنالعشرينومع وسطثورةهناية نفسها القرنالواحدوالعشرينوجدتمعظماجملتمعاتالعادلية بداية
الذيجعلىذهاجملتمعات،األمروتنوعيفالوسائلالتكنولوجيةالمثيللواتصاليةىائلةوتدفقمعلومايتكبري،

رلاالتاحلياةوسلتلفالنشاطاتاإلنسانية،مااجنرعنوتتأثرهبذاالتحولالكبري،ىذاالتأثرظهريفسلتلف
 ضرورةل أعطتالشرعيةىذهاألخريةتغرياتيعتقدأهناكانتيفمعظمهااجيابيةلعمليةالتنميةوالتطورعدة

.التجديد أشكال من كشكلسلتلفالقطاعاتإىل احلديثة تكنولوجياوسائلاإلعالمواالتصال إدخال

 مكانةاجملتمعاتوالدول حتديديف ىاما دورا تلعب أصبحتاليوم احلديثة تكنولوجياوسائلاإلعالمواالتصالف

 إىلاألفرادالقدرةعلىتغيرينظرةفهذهالوسائلذلااألفرادوسلوكيات مواقف صياغةيف وأصبحذلادورمؤثر
حلعديد،كماأهناسامهتيفاحلياةوإىلالعاملمنحوذلم،منخاللتغيريمواقفهمجتاهاألشخاصوالقضايا

ودفعالعديدمنادلخاطر.ادلشاكل

عاقل ينكر مظاىرفال أبرز أحدثتو أموما من التكنولوجي تقريبادلسافاتالتطور ساعدتيف اجيابية ر
واختزالالوقتواجلهدوعملتعلىدفععجلتالتنميةيفالبلدانالباحثةعنالتطورفأصبحتادلعرفةمتجددة

التكنولوجياووسائلهافوالوظائفأكثرمرونةوسهولةوصارالتواصلأكثرأسرعحىتشبوالعاملبالقريةالصغرية
رئيسايفحياةاألفرادواجلماعات،تعترباحلديثة دخلتمكاتبالعمليفادلؤسساتوالشركاتبعدأنعنصرا

ودخلتادلدارسواجلامعاتوأصبحتمنالضرورياتبعدأنكانتواحدةمنالكماليات،أمااليومفهييف
يارامنمعايريالرفاىيةكلبيتيتعاملمعهاسلتلفأفراداألسرةليصبحتواجدىامؤشرامنمؤشراتالتطورومع

.أليرلتمعماعنآخر

األوىلإىلرلملاخلدماتاليتباتت بالدرجة الوسائلالتكنولوجيةميكنإيعازىا اليتاكتسبتها األمهية فهذه
إالأنىناكالوجواألخرذلذهالوسائلوذلذاالتطوروىوالذيأطلقعليوواليتحتسبذلاتقدمهاىذهالوسائل

فاجملتمعاتاليتثريمنالباحثنييفىذااجملالتسميةالضريبةونقصدىناضريبةالتطورالتكنولوجياحلديثالك
استفادتمنالتكنولوجياأوتلكاليتحتاولاالستفادةمنهاستدفعضريبةىذهاالستفادةفالتكنولوجياوسائل

االستفادةمنهاوذلاسلبياهتااليتتكونمقرونةهباومنأىماإلعالمواالتصالاحلديثةذلااجيابياهتااليتتدفعحنو
ىذهالسلبياتىيحالةاالغًتاباليتجيداإلنساننفسوفيهابسببىذهالوسائلالتكنولوجية.
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الذيالسوقاقتصادوتطويرادلالورأساخلاصةادللكيةبنمومرتبطااإلنساناغًتابيعترباركسمكانكارلفإذا
االغًتابنتيجةادلوجةالثانية)وبيعهاشراؤىايتمسلعةووىللبيع،قابلةمادةالبشريونشاطواإلنسانفيوأصبح

فان(اجملتمعالصناعي العديدون يربطو التكنولوجيا احلايلوىوعصر إىلاغًتابويفالعصر بدخولالتكنولوجيا
األفرادواجلماعات سببوحياة وما وعنرلتمعو الفردعنذاتو فعاليفعزلة الوسائلمندور ىذه لعبتو وما ،

االجتماعي وضعو لتحسني الوسائل ىذه الستغالل يطمح كان الذي الفرد ذلذا وخوف قلق من تطورىا
.بسببهاالرقمييعايناالغًتابواالقتصاديإالانووجدنفسو

ادلنتجةللتكنولوجياووسائلهاادلختلفةأنتكيفىذهاألخريةوفقسياقهالقدحاولتالعديدمنالدولالغري
اىاالتحتيةمبايتالءمويتوافقواألىدافادلسطرةمنيهتيئةبنوزلاولةاالجتماعيفعملتعلىاستريادالتكنولوجيا

ىذهاخلطواتملتكنمدروسةيفالعديدمنالدولوكانتإنرلتمعاهتايفاجملتمعالرقمياحلديثإلدماجقبلها
 اقتصادية منها أكثر سياسية قرارات وادلؤسسات االدرات حتديث جادةألنومسالة دراسات ىناك يكن مل

 آخروحقيقية سياق ذلكيف بعد لتستخدم معني سياق أنتجتيف تكنولوجية وسائل إدماج النعكاسات
وانطالقامن،قبلذلكولوجياليستىياحلضورادلاديوفقطبلىيفكرةوقيمةخصوصاإذاعلمناأنالتكن

مضىلتبقىطرقتىذاأصبحتمسالةوقوعاألفراديفحالةاالغًتابالرقميمسالةمطروحةأكثرمنأيوق
أكثرمنضرورة.وأساليبمقاربتهاوفقادلعطياتاحلديثة

الباحثيفىذ حاول ىذا من وانطالقا الدراسة احلديثةه واالتصال اإلعالم وسائل تكنولوجيا دور معاجلة
اتالسابقةمعتغطيةادلوضوعمبايكفيمنالدراس)استخدامهاوتطورىا(يفإحداثاالغًتابالرقميحيثمت

 اجل من الوصفي للمنهج يفإتباع تساىم متكاملة بصورة عدةاخلروج تتقامسها ظاىرة من القارئ تقريب
تقسيمادلوضوعإىلمخسةفصولمتبعةتقومعلىمنهجيةوفقمتىذاو(،إعالميةفسيةاجتماعيةون)ختصصات

إضافةإىلمقدمةوخادتةاليتجاءتعبارةعنحوصلةللنتائجادلتوصلإليهايفىذهالدراسة.

مثبعدذلكالدراسةإشكاليةإيلحيثمتالتطرقفيوللدراسة،ادلنهجيلإلطارفقدخصصاألولأماالفصل
متالتطرقإىلمفاىيمبعدذلكأمهيةوأىدافالدراسةادلقدمةمثإيلباإلضافةوضوعادلأسباباختيارأىمإىل

بعدذلكمتوعالنظرياتادلختارةعلىادلوضبعضجوانبمنباسقاطالدراسةليليهابعدذلكادلقاربةالنظرية



 مــقدمـــة

 

ت  
 

بعدالتطرقمتمث،دتثلتيفادلنهجالوصفيدراسةلليةمنهجوضعتساؤالتالنظريةوفروضهاوذلكوفقمقاربة
الزماينوادلكاين.رلـاالتالدراسةوأخريارلتمعوعينـةالدراسـةليليهامجعالبياناتأدواتذلك

النظريللدراسةوقداخذىذااإلطارثالثةفصول)الفصلالثاين،الفصلالثالث،الفصلالرابع( اإلطارثانيا
)مدخلمعريف(فالفصلالثاينمحلعنوان واالتصال. اإلعالم لتكنولوجيا النظرية الفصلاألبعاد وقدمحلىذا

وعنوانوكاناألولادلبحثمباحث،أربع اإلعالم وسائل تكنولوجيا مفهوم فهومدلفيوتعرضناواالتصال
التكنولوجيا مفهوم وأخري أيضا اإلعالم مفهوم واىل االتصال مفهوم إىل االتصالمث و تكنولوجياتاإلعالم
وتطوروسائلاإلعالمواالتصالاحلديثةفيوفعاجلناالثاينادلبحثأمااحلديثة. حيثمتالتطرقيفىذا،نشأة

كرونولوجياتطوروسائلاإلعالمإىلمثبعدذلكمتالتطرقاإلعالمواالتصالاحلديثةنشأةوسائلادلبحثإىل
الثالثادلبحثأمامراحلتطوروسائلاإلعالمواالتصالداخلاجملتمع.ليليوبعدىاعرضواالتصالاحلديثة

واالتصالاحلديثةفيوفأبرزنا وسائلاإلعالم وىواتفمنحواسيبزلمولة،أنواعتكنولوجيا ولوحاتالكًتونية
أخريا مث احلديثة الوسائل من وغريىا وادلبحثذكية وسائلإىلفيوتطرقناالذيالرابع خصائصتكنولوجيا

.اإلعالمواالتصالاحلديثة

االغًتاب عنوانو الثالثفكان الفصل والنفسيةاالجتماعيةادلدارسلدىأما  . أربعةالفصلىذاوقدضم
ادلبحثعلىأىماالجتاىاتواحتوىالنظريةادلعاجلةلظاىرةاالغًتاب االجتاىاتإىلتطرقأوذلامباحث، ىذا

اليتعاجلتموضوعاالغًتاب واالجتماعية نواعاالغًتابمثمتالتطرقبعدذلكألالنفسية االغًتابفعرضنا
العواملادلؤديةلظاىرةدذلكالتطرقإىلأىماألنواعليتمبعالنفسيواالجتماعيواالقتصاديوالديينوغريىامن

االغًتابالرقمي.ىذاأبعادمتعرضوأخريااالغًتابالرقمي

حيث الدراسة ىذه يف الفصول أىم من وىو الرابع الفصل وىو األخري القبل عنوانحتتجاءالفصل
مجعىذاالفصلثالثمباحثتطرقادلبحثاألولوقدالرقمياالغًتابوواالتصالاإلعالموسائلتكنولوجيا

ادلتغريالتكنولوجيوادلتغريالرقميباالغًتابوعالقتهاالتكنولوجيةالظاىرةيفادلتحكمةادلتغرياتأىمإىل ومنها
ادلبحثالثاين أما إىلاالقتصاديواالجتماعي التطرقفيو ومنهااالنًتنيتعلىالرقمياالغًتابمظاىرفتم

ادلبحثأمااخلوفعلىاخلصوصيةوالعملعلىاالنًتنيتدونمقابلوأخريااذلويةالزائفةيفالفضاءاالفًتاضي
التكنولوجيالتنورمنخاللالرقمياالغًتابمنالتقليلاسًتاتيجياتالثالثمتالتعرضفيوإىلمسالةطرقو
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إىل(النظريادلعريفاجلانب) التكنولوجياقبولمنوذجباإلضافة (التطبيقيالعملياجلانب) الثقةبناءوأخريا
(.القانويناإلطار)التكنولوجيةبالوسائل

جملموعةمنالنتائجواستخالصالبياناتوتفسريحتليلحيثمتجاءللدراسةادليدانيةاخلامسواألخريالفصل
.اجلامعينيالطلبةقبلمناحلديثةالتكنولوجيةالوسائلواستخدامامتالكطبيعةباجلداولاخلاصةالعناصرأمهها

مث.واالتصالاإلعالموسائللتكنولوجيااجلامعنيالطلبةاستخداموأمناطعاداتيليهابعدذلكاجلداولاخلاصةب
مب اخلاصة اجلداولواالتصالاإلعالموسائلبتكنولوجياتاجلامعنيالطلبةحتكمستوىجاءتاجلداول وأخريا

.اجلامعيللطالبالرقميواالغًتاباالتصالواإلعالموسائلتكنولوجياادلعاجلةلعالقة
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 اإلشكالية: -1

أعلية الدور احليوي الذي ؽلكن أن تلعبو تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال يف معظم دول العادل أدركت قد ل   
حيث تعترب ىذه األخَتة عنصرا مهما يف عملية التطوير دلختلف ، للمجتمعاتعملية التنمية وربقيق حياة أفضل 

لذلك شرعت ىذه قطاعات اجملتمع، وتلعب دورا أساسيا يف ربقيق مستوى من الرفاىية لؤلفراد واجلماعات، 
اعات ، الدول بالفعل يف التخطيط لتفعيل ىذا الدور وتوظيف تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال يف سلتلف القط

وذلك إلعطاء النتائج ادلرجوة وادلخطط ذلا حيث يكون توظيف ىذه التكنولوجيات احلديثة سلتلفا باختبلف 
الوسائل اليت تتبعها كل دولة لتحقيق ذلك ويكون ىذا وفقا لرؤيتها اخلاصة ذلذا الدور واإلمكانيات ادلتاحة لكل 

 واحدة منها.

يف سلتلف القطاعات أصبح من ادلهم بل من الضروري أن يتم دراسة  ففي ظل ىذا التطور التكنولوجي الكبَت   
، الن العبلقة ادلوجودة بُت تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال والسياق الذي تستعمل فيو ىذه األخَتة 

ا التحديات اليت تواجهها اجملتمعات يف ىذا العصر ال تتوقف عند القدرة على إنتاج التكنولوجيا فحسب بل تعدهت
إذل القدرة على التحكم فيها، لذلك فإن بناء رلتمع متطور تشكل التكنولوجيا بنائو األساسي ىو اذلدف الرئيسي 
الذي رباول معظم الدول الوصول  إليو إال  أن  ىذا األمر يتوقف على عديد ادلعطيات وادلتغَتات اليت  غلب 

ان نوعو إذل رلتمع يعتمد على التكنولوجيا احلديثة دراستها قبل البدء يف أي  مشروع من شأنو نقل أي رلتمع ك
 .سَتورتوووسائلها كجزء من 

وبالتارل فان تواجد التكنولوجيا احلديثة وسلتلف وسائلها يف اذليئات وادلؤسسات اإلدارية والتعليمية ومنها    
ىذه التكنولوجيا لتكسبو اجلامعات كمؤسسات تعليمية فان ىذا األمر يتيح للطالب اجلامعي والباحث التعامل مع 

 مع تعاملو ويف سلوكياتو يف عميقة مهارات جديدة وتساعده  يف عملية  التحصيل ادلعريف اليت تنتج عنها ربوالت

مع  التعامل رلال يف جديدة ربديات أمام والوسائل التكنولوجية احلديثة ادلوجودة أمامو، فالطالب اليوم ادلعلومات
التكنولوجيا، من خبلل االستعمال السليم والصحيح واالغلايب ذلا والتحكم اجليد يف أبعادىا التقنية  

 واالستعماالتية .
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إال أن التطور السريع للوسيلة التكنولوجية احلديثة أصبح ؼللق مشكل حقيقي للمستخدمُت ذلا  حيث أثبتت    
اك تطور على مستوى الوسيلة كلما كان ىناك تأثَت على الفرد الكثَت من األحباث والدراسات أنو كلما كان ىن

واجملتمع ، ومن بُت ىذه التأثَتات الشعور ادلتزايد لؤلفراد بأهنم يفقدون السيطرة على ىذه الوسائل وبأن فوائد ىذه 
إليها ، ذلك أن الوسائل التكنولوجية تسَت إذل رلموعة أصغر حجما وأكثر ثراء من القاعدة اجلماىَتية اليت ينتمون 

الوسائل التكنولوجية يف بدايتها تكون طلبوية فبل ؽلكن إال لفئة قليلة من الناس أن تستعملها إما لتعقيداهتا أو لعدم 
وجود القدرة الشرائية القتنائها وحىت عندما يطال ىذه األخَتة التطبع فتنزل إذل الفضاء العام وتصبح متاحة 

 تها النخبوية. للجميع  فإهنا ربافظ على خصوصي

اجلدل ما جعل  من الكثَت وإثارة من ادلخاوف العديد خلق أدت إذل ىذه اخلصوصية واليت نتحدث عنها   
شبابنا اجلامعي ػلاول مواكبة ىذا التطور والوصول إذل مستوى يؤىلهم لتسخَت ىذه الوسائل التكنولوجية يف 

عتقد على أهنا ربول دون ذلك من جهة ،  نولوجيات ي  حياهتم اليومية إال أن اخلصائص اليت ربملها ىذه التك
لوسيلة التكنولوجية صعب من مهمة التدارك ووسع الفجوة ادلهارية بُت من ينتج وبُت من لوالتطور السريع 

الذي ارجع  scottوىذا ما عزز من تفشي ظاىرة االغًتاب أكثر من ذي قبل حسب  "يستهلك من جهة ثانية. 
  1. "إذل عدم القدرة على السيطرة أو التحكم يف اإلمكانيات ادلتاحة لؤلفراد واجلماعاتانتشار ىذه الظاىرة 

وبالتارل يف ىذا النوع من احلاالت فإننا نؤكد على أن االمتبلك للوسيلة التكنولوجية احلديثة ال يعٍت بالضرورة    
التكيف مع  الثورة الرقمية  ومع الوسائل االستخدام األمثل ذلا، وىو ما شكل للطالب اجلامعي حالة من  عدم  

 التكنولوجية احلديثة .

فإذا كان من الصحيح أن التطور التكنولوجي يعمل على تكريس االغًتاب لدى األفراد وؽلنعهم من االندماج    
ا يف السياق الذي ينشطون فيو و يشعرىم بأهنم يعيشون يف عصر غَت عصرىم، فان الواقع يقول أن االغًتاب ىذ

قد طال أيضا مستخدمي التكنولوجيا، شلا جعل من أبناء األسرة الواحدة شخصيات متباعدة يهجرىا التواصل 
االجتماعي، وأوجد مرض العزلة االجتماعية بينهم، كضريبة لعصر اإلنًتنت والتقنيات احلديثة وبالطبع أكثر 

                                          
، رللة رسالة  دراسة ظاىرة االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة السعوديين وعالقتها ببعض المتغيرات األخرىعبد ادلطلب أمُت ، عبد العزيز السيد الشخص. القريطي  - 1

 .75، ص 0911،  مكتب الًتبية لدول اخلليج،  39عدد الاخلليج العريب ، 
 ، انظر أكثر:01201، جريدة العروبة ، العدد مستخدمي التكنولوجيا من الشباب االنعزالية واالغتراب.. صفات بعض بشرى عنقة ،  - 2
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فعلى الرغم من أن التقنية تتيح للشخص  ،1فهم أكثر الفئات استخداما ذلذه الوسائل « الشباب»ادلصابُت ىم 
فعل التواصل ، إال انو يف نفس الوقت سبنعو منو، وذلك لعدة متغَتات تتدخل يف تشكيل طبيعة العبلقة بُت 

 من ادلستخدم والوسيلة التكنولوجية  ، فلم يكن التطور التكنولوجي بالشكل احلارل دائما إغلابيا، ومفيد لكثَت
َت التطور التكنولوجي احلديثة أيضا إذل الفقر، وأظلاط متفاوتة من التطور، والتقسيم الطبقي الناس. بل يرتبط ويش

 .والتفاوت االجتماعي والقطيعة داخل البلدان فيما بينها، واذل ظاىرة االغًتاب دبختلف أشكاذلا وأنواعها

اب بعد فًتة شهدنا فيها غموض    فالثورة التكنولوجية اليوم أعطت مصداقية جديدة وبعدا آخر دلفهوم االغًت    
وتراجع واضلدار ذلذا ادلفهوم ادلنسوب إذل كارل ماركس فان ىذا ادلفهوم يشهد اليوم تطورا كبَتا يف ذاتو مع الطابع  
ادلتجدد للفكر اإلنساين يف سلتلف ميادين احلياة ، ففي ظل ىذا التجدد يف ادلفهوم تطالعنا مفاىيم فرعية جديدة  

والذي كان من أسباب ظهوره ىو ىذا التطور السريع والكبَت يف  2رقمي الذي ضلن بصدد دراستو"كاالغًتاب ال
 تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال فهذه التكنولوجيات تفوق حاجات األفراد ادلستهلكُت وادلستخدمُت ذلا .

الوسائل وما  ىذه استخدامفبعدما كانت الدراسات حول االغًتاب تتجو إذل دراسة ىذه الظاىرة من خبلل    
كثَتة أعلها االغًتاب االجتماعي فإن الدراسات احلديثة رباول أن تسلك  يفرزه ىذا االستخدام من آثار سلبية

مسلك آخر واذباه آخر حديث يف  الدراسات االمربيقية حيث يتم الًتكيز يف مثل ىذه ادلواضيع على دراسة عدم 
مل ادلؤدية إذل اطلفاض درجات التقبل وإبراز أشكال ادلقاومة ومواطن الرفض االستخدام السليم للوقوف على العوا

 لدى األفراد ضلو الوسائل التكنولوجية احلديثة ، وحدوث االغًتاب دبختلف أشكالو ومنو االغًتاب الرقمي .

مل ويف ىذا الصدد يذكر "حليم بركات" أن الغموض الذي كان يكتنف مفهوم االغًتاب ؽلتد أيضا ليش   
مستويات ربليلو و أن ىناك قصور يف التمييز لدى الباحثُت إذا كانوا يتحدثون عن االغًتاب كحالة رلتمعية 

  3وموضوعية أو كحالة شعورية وذبربة نفسية  أو كحالة ثقافية تتعلق بالقيم وادلعايَت  أو  حىت كحالة سلوكية
ذلا عبلقة بالوضعية ب الرقمي كحالة شعورية وذبربة نفسية وبالتارل فإننا يف ىذه الدراسة سنركز على ربليل االغًتا

                                          
URL: http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/237527 consulté le 02 /01/ 2017. 14h15 
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وكحالة ثقافية ومعيارية نتيجة استخدام ىذه الوسيلة التكنولوجية ، مع زلاولة معرفة إذا كان  اقتصادية-السوسيو
 ىناك إمكانية لتطبيق ادلقاربة ادلاركسية الغًتاب العامل يف ادلصنع على ادلستخدم يف البيئة الرقمية.

وربقيقا ذلذه الغاية، فإننا ضلاول إعادة النظر يف فهم ادلاركسية لبلغًتاب وعبلقتو بالتكنولوجيا و اليت ستعطينا    
فهما أكثر للعبلقة اليت تربط الطالب اجلامعي بتكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال وإفرازات ىذه العبلقة ألنو من 

صا فيما تعلق بتبٍت التقنيات احلديثة من قبل األفراد وان الواضح أن ىناك حاجة إذل مزيد من البحوث خصو 
نتجنب التسليم بالفرضيات التقليدية العريضة حول الضجة واألثر الذي ربدثو الوسائل التكنولوجية احلديثة يف 

 عبلقتها جبيل بأكملو.

و مبحثا فكريا قد شابو  فالعبلقة بُت األفراد والوسائل التكنولوجية وسلرجات ىذه األخَتة يعد رلاال خصبا   
مربيقيا مؤسسايت من قبل منظمات كاليونسكو ووزارات يف سلتلف الدول إالعزوف األكادؽلي وشهد اىتماما 

اليت ضلاول يف ىذه أعطت أعلية جلانبو الكمي على الكيفي وادلتغَتات الظاىرة السطحية على تلك العميقة ، و 
 الطبلب يعيشها اليت االغًتاب الرقمي حالة وىي الدراسة مشكلة تتضح ىنا ومن الدراسة تسليط الضوء عليها 

األسري، والقدرة  الشرائية اليت  تسمح  بامتبلك وسائل تكنولوجية حديثة  الدخل متغَتات مثل إطار يف خاصة
 التقٍت وادلهاري من عدمو ، ومتغَت  اجلنس الذي يلعب دورا ىاما يف استخدام التكنولوجيا مع النظر للمستوى

النمو ادلستقبلي يف ظل التطور اذلائل لتكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال  للطالب اجلامعي الذي ؽلكنو من مواكبة
ومنو ؽلكن  لنا  طرح  مع األخذ بعُت االعتبار خصائص السياق االجتماعي الذي تستخدم فيو ىذه الوسائل.

 تساؤل  اإلشكالية التارل:

في انتشار ظاىرة االغتراب الرقمي لدى الطلبة  عالم واالتصالكيف تساىم تكنولوجيا وسائل اإل 
 الجامعيين.؟

 أسباب اختيار موضوع الدراسة : -2

حيث  إقبالو على معاجلة موضوع ما وراء تكونن أي باحث إال ويكون مدفوعا دبجموعة من األسباب اليت إ
 حول الباحث يبذذلا سوف اليت اجلهود اذباه إذل خبلذلا من وػلدد البحث، قيمة نصف ىذه األسباب تشكل

 ادلوضوع ومنو ؽلكن أن نقسم أسباب اختيارنا دلوضوع ىذه الدراسة إذل:



 .للدراسة املنهجـي اإلطـار                                                  :األول الفصـل

 

 - 01 - 
 

 أسباب ذاتية: -2-1

 

الرغبة يف معاجلة مثل ىذه ادلواضيع اليت تتقامسها عديد التخصصات مثل اإلعبلم ، علم النفس ،  -
دلوضوع ويفتح اجملال لبلطبلع أكثر على مزيد الفلسفة ، علم االجتماع شلا يتطلب بذل جهد دلعاجلة ا

 من ادلعارف.

ليكون العمل حوذلا  تتميز باجلدية والعمل على االستعانة باحدث الدراسات مواضيعميلنا إذل معاجلة  -
  ادلقدمة إضافة إذل ادلكتبة اجلامعية  اجلزائرية. 

يتم بعد ىذه الدراسة العمل على الرغبة يف معاجلة موضوع يتوافق والتخصص الذي مت اختياره على أن  -
 التعمق اكثر يف ىذا اجملال .

 أسباب موضوعية ) أكاديمية(: -2-2

معرفة مدى تفاعل الطالب اجلامعي مع التكنولوجيا ادلتوفرة لديو من حيث االمتبلك والقدرة على  -
 االستخدام 

التعرف على أىم ادلعوقات إن وجدت و اليت ربول دون الوصول إذل أقصى أنواع االستخدام ادلثارل  زلاولة -
 لؤلدوات التكنولوجية 

مبلئمة موضوع البحث الذي قمنا دبعاجلتو للظرف الذي سبر بو اجلزائر وىو زلاولة الدولة إرساء حكومة  -
ا سيكون لو انعكاسات على عملية التقبل لدى الكًتونية يف رلتمع يستهلك وال ينتج ىذه التكنولوجيا شل

األفراد  وبالتارل ىذه الدراسة تلقي جانبا من الضوء على ىذا اخليار السياسي الذي تنتهجو الدولة 
 اجلزائرية .

  أىمية  الدراسة : -3

 إن أعلية ىذه الدراسة تتجسد يف أهنا :

 يت أصبح ذلا تأثَت كبَت يف السياقات االجتماعية.تدرس تكنولوجيات وسائل اإلعبلم واالتصال احلديثة ال -0
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تدرس ظاىرة جديدة ظهرت بظهور الوسائل التكنولوجية احلديثة وىي منتشرة بكثرة يف البيئة اجلامعية وىي  -2
 ظاىرة االغًتاب الرقمي للطلبة اجلامعُت.

 .ىي دراسة حديثة دل تعاجل من قبل يف البحوث العربية نظرا حلداثة ادلوضوع -2

تضع تصورات مدروسة حول مستقبل تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال احلديثة وتبعاهتا االجتماعية  -4
 والنفسية على الفرد.

 ربمل قيمة تنبؤية علمية شرط أن يتم مقاربتها بشكل منهجي ومعريف حذر . -7

 أىداف  الدراسة: -4

إن اذلدف الرئيسي من ىذه الدراسة يتمثل يف التعرف على: الدور الذي ربدثو التكنولوجيات احلديثة من  -0
 . اغًتاب لدى الطالب اجلامعي

طرف الطلبة  من واالستخدام األمثل ذلا احلديثة واالتصال اإلعبلم تكنولوجياتل االمتبلكأعلية  التعرف على -2
 . اجلامعُت

 غًتاب الرقمي كظاىرة جديدة والتعرف على أىم  األسباب ادلؤدية إذل بروزىا.ربليل ظاىرة اال -2

الوصول إرل قياس العبلقة ادلوجودة بُت االغًتاب الرقمي ورلموعة من ادلتغَتات مثل طبيعة التكنولوجيا القدرة  -1
 الشرائية، اجلنس ، السياق االجتماعي  وغَتىا 

 احلد من ظاىرة االغًتاب الرقمي والتخفيف منها عند الطالب اجلامعي جل أتقدمي حلول واقًتاح آليات من  -7

  تساؤالت الدراسة وفروضها: -5

ستجيب ىذه الدراسة على رلموعة من التساؤالت ادلتعلقة دبوضوع البحث مت وضعها بناءا على أىداف الدراسة 
 ومت أيضا اختبار عدد من الفروض وىي كالتارل:

  التساؤالت: -5-1
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 أىم الوسائل التكنولوجية اليت ؽلتلكها ويستخدمها الطلبة اجلامعيون ؟ما • 

 استخدام الطلبة اجلامعُت لتكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال احلديثة ؟ ىي عادات وأظلاطما • 

 ؟ حياهتم اليومية يف واالتصال احلديثة اجلامعُت بتكنولوجيات وسائل اإلعبلم الطلبةمستوى ربكم  ما• 

 مؤشراتو ؟ ىيفهوم  االغًتاب  الرقمي وما ما م• 

 كيف ؽلكن معرفة  ظواىر ىذا  االغًتاب  الرقمي ؟• 

 احلديثة واالتصال اإلعبلم لتكنولوجيا وسائل الطلبة اجلامعُت عندكثافة االستخدام  بُت ىناك عبلقة ىل• 

 وحدوث االغًتاب الرقمي لديهم ؟

مستوى االغًتاب الرقمي للطلبة اجلامعُت و استخدامهم للوسائل التكنولوجية تبعا للوضعية  ىناك عبلقة بُتىل  •
 السوسيو/اقتصادية ؟

 وكيف ؽلكن معاجلتو. ان وجد ما ىي الطرق ادلمكنة للحد من ىذا االغًتاب الرقمي• 

 فرضيات الدراسة: -5-2

  االغًتاب الرقمي لديهم . زاد واالتصال بلماإلع لتكنولوجيا وسائلاستخدم الطلبة اجلامعُت  كلما زاد•  

 االغًتاب الرقمي للطلبة اجلامعُت.اذل زيادة مستوى  احلديثة تطور وسائل اإلعبلم واالتصال يؤدي• 

 

 المفاىيم األساسية للدراسة : -6

إن ادلفهوم مطلب ضروري وحتمي يف مجيع البحوث األكادؽلية العلمية، إذ يعترب خطوة أساسية قاعدية يف    
ربديد موضوع البحث، وتبيان مساره ومرجعيتو وأىدافو، فهو يرشد الباحث إذل الطريق ادلنهجي، النظري 

ية. فإذا استغٌت الباحث عن والتطبيقي الذي سوف يسلكو من اجل الوصول إذل نتائج موضوعية عقبلنية وعلم
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ربديد مفاىيم دراساتو، وتغاضى عنها، يعترب ما يقوم بو رلرد زبمينات، وآراء وتصورات غَت مستندة على مرجعية 
 1فكرية معينة وعملو غَت علمي.

 المفهوم االصطالحي: -6-1

 التكنولوجيا: -6-1-1

جة التقدم الصناعي والتقٍت الذي شهدتو دول كانت بداية ىذا ادلفهوم قد ظهرت خبلل القرن ادلاضي نتي   
فاألوذل  (LOGOS( و )TECHNEالعادل ادلتقدم وكلمة التكنولوجيا ىي اشتقاق من الكلمتُت اإلغريقيتُت)

تعٍت علم ادلهارات أو فن  تعٍت ادلهارة أو احلرفة أما الثانية فيقصد هبا الفن والبناء وبذلك فان كلمة التكنولوجيا
 .الصنعة

جلربيث بأهنا التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو أية  Galbraithوىناك العديد من التعريفات مثل تعريف    
معرفة منظمة من اجل أغراض علمية، وعرفت أيضا على أهنا تطبيق ادلعرفة يف األغراض العلمية بطريقة منظمة وأهنا 

 2مي لتوفَت ما ىو ضروري دلعيشة اإلنسان ورفاىيتوأيضا دراسة كيفية وضع ادلعرفة العلمية يف االستخدام العل

وما غلب اإلشارة إليو ىو أن مفهوم التكنولوجيا يعترب من ادلفاىيم اليت ناقشها الكثَت من الباحثُت واختلفوا يف    
نظرهتم ذلا كل حسب زبصصو وتطور التكنولوجيا نفسها فمن حيث استعماذلا كمفهوم فقد استعملت حديثا وقد 

م حيث دل يكن ذلذا األخَت مقابل يف   0551ا سنة ورد يف بعض ادلراجع أن أول استعمال للمفهوم كان يف أدلاني
( وقد تطور ىذا ادلفهوم بتطور حاجات اإلنسان  تكنولوجيا  TECHNOLOGYالعربية بل عربت ىكذا )

 وشلارساتو اليومية ومن التعريفات التقليدية ىو ما جاء بو "زلمد عاطف غيث":

بادئ العلمية واالكتشافات فضبل عن العمليات الصناعية الذي جعلها تعرب عن ادلعرفة ادلنظمة اليت تتصل بادل« 
ومصادر القوة وطرق النقل واالتصال ادلبلئمة إلنتاج السلع واخلدمات ويضيف يف ربليلو دلفهوم التكنولوجيا على 

                                          
مفاىيم علوم  للملتقى الدورل الثالث : ورقة حبثية مقدمةتعليمية الدرس وأبعاد المفهوم في علوم اإلعالم و االتصال : مادة نظريات االتصال نموذجا ، بن غربية فلة ،   - 1

 .15، ص  2102مارس 02/02/01أيام:  جامعة مستغانم، داالتصال واإلعالم في ظل اإلعالم الجدي

 .20ص  ،2111، 0، األردن: دار ادلناىج للنشر والتوزيع، طتكنولوجيا االتصال في التعليم الفعال زلسن علي عطية، - 2
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أهنا  ال ت عٌت فقط بوصف العمليات الصناعية ولكنها تتبع تطورىا ومعٌت ذلك أن التكنولوجيا تكشف عن 
»نسان يف التعامل مع الطبيعةأسلوب اإل

1   

التكنولوجيا بأهنا الناتج النهائي لكل ادلعارف اإلنسانية وادلهارات  * unidoيف حُت تعرف منظمة "اليونيدو"    
ادلختلفة للبشرية ويكون ىذا الناتج حسبها إما ملموس مثل اآلالت وسلتلف الوسائل احلديثة أو يف شكل فنون 

  2الرئيسيان للتكنولوجيا مادي واألخر معنوي.إنتاجية وعلا الشقان 

ومنو ؽلكن اعتبار التكنولوجيا عبارة عن مركب أو باألحرى ىي بناء اجتماعي لقوى اإلنتاج يف عبلقاهتا 
  3االجتماعية وان ىذه العبلقات تؤثر على مستخدمي التكنولوجيا.

يف واقع األمر يكمل كل منها األخر لتظهر أن التكنولوجيا ىي وضع أساليب  ويف األخَت فان رلمل التعاريف 
وتصميم دلعدات ووسائل اتصال وكتابة وىي أسلوب لزيادة الفاعلية يف ادلنظمات وادلؤسسات وىي مع كل ىذا 

 4َت مادية .تعترب طريقة نظامية تسَت وفق ادلعارف ادلنظمة وتستخدم مجيع اإلمكانيات ادلتاحة مادية كانت أو غ

 تكنولوجيا اإلعالم: -6-1-2

ليس من الضروري أن يكون مفهوم التكنولوجيا مرادفا للتطور التقٍت فقط بل إهنا ربيل إذل ادلعرفة أو رلموعة 
ادلعارف الضرورية خللق ادلستحدثات وتكيفها وصيانتها أحيانا أخرى حيث تعترب ادلستحدثات ىذه اجلانب 

وبيئاهتم وذبسد تكنولوجيا اإلعبلم مدونة ادلعرفة الضرورية لتنمية ادلستحدثات اليت بفضلها ادلتفاعل بُت بٍت البشر 
 5.ؽلكن التعاطي مع مواد اإلعبلم من إنتاج ومعاجلة وزبزين وإرسال

  تكنولوجيا االتصال: -6-1-3

                                          
 .09،21،ص،ص 2101، 0قافة للنشر والتوزيع طاجلزائر: دار الث، األفاق(-االستعماالت -التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال )المفهوم،فضيل دليو  - 1

- فيينا ومقرىا يف ،ة متخصصة يف منظمة األمم ادلتحدةىي وكال  ONUDI الفرنسية/ باألسبانية  UNIDO : باإلصلليزية  منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية * يونيدو:

 صناعي الدورل.والبلدان اليت سبر اقتصادياهتا دبرحلة انتقالية وتعزيز التعاون ال الدول النامية نظمة ىو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية يفاذلدف الرئيسي للم النمسا 
 .ط000ص،2111، ،0ط،بَتوت: دار ادلعرفة اجلامعية  ، ، التكنولوجيا والتغير االجتماعيالسيد رشاد غنيم - 2

 .002ادلرجع السابق ،ص  - 3

 .17، ص 2102، 10، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، طتكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيريرلد اذلامشي،  - 4

 .   010ص،0911،اجلزائر،71العدد  ،1اجمللد  ،رللة وثائق،تكنولوجيا اإلعالم الحديث،ىاميلينك، تر: حسن إمساعيلجَتي  - 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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تكنولوجيا االتصال ىي التطور يف الوسيلة االتصالية وتعترب األقمار الصناعية من أىم التكنولوجيات احلديثة 
التأثَت على وسائل لبلتصال منذ ظهورىا إذل أالن واليت كان ذلا  التأثَت البالغ يف نقل ادلعلومات وحركتها وبالتارل 

 1اإلعبلم  دبختلف أنواعها.

 عالم واالتصال الحديثة:تكنولوجيا اإل -6-1-4

ىي التكنولوجيات اليت تقوم بالتقاط ومعاجلة وزبزين واسًتجاع، وإيصال ادلعلومات يف شكل معطيات رقمية      
وتشمل احلاسبات ووسائل االتصال وسلتلف شبكات الربط وأجهزة الفاكس وغَتىا من الوسائل اليت تستخدم 

 "تسمية حديثة أصطلح عليها وتطبيقات وسائل بروز إذل التكنولوجيايف  التطور وقد أدى 2بشدة يف االتصاالت،

NTIC " مجيع الوسائل اليت تكون واليت تعٍت التكنولوجيات احلديثة لئلعبلم واالتصال إال انو يقصد هبا أساسا 

 . عديدة ومتنوعة آثار وذلا بالكومبيوتر، موصولة

أنواع  مجيع إذل تشَت واالتصال لئلعبلم اجلديدة التكنولوجيات بأن « حيضر:  فهمي معالي الكاتب" ويرى   
 اآللية تكنولوجيا احلاسبات وتشمل إلكًتوين، شكل يف ادلعلومات وزبزين ونقل تشغيل يف ادلستخدمة التكنولوجيا

 االتصاالت وؽلكن يف بشدة تستخدم اليت ادلعدات من وغَتىا الفاكس وأجهزة الربط االتصال وشبكات ووسائل

.»التكنولوجيات تلك سبثل اهنالقول أ
3 

 

 

 وسائل اإلعالم واالتصال: -6-1-5

وتنقسم وسائل ا، ىتطور من ، وتزداد تنوعا كلما زادت التكنولوجيا وتتنوع واالتصال وسائل اإلعبلم تتعدد   
 اإلعبلم واالتصال إذل عدة أنواع وحسب االستعمال ذلذه األخَتة:

 الوسائل السمعية: -6-1-5-1
                                          

     .   072ص،2115القاىرة سبتمرب ،ورقة عمل مقدمة يف ملتقى "اإلعبلم االلكًتوين ،تكنولوجيا االتصال و اإلعالم اإللكتروني،أمَتة عبد الفتاح وآخرون - 1
 .229ص،2101،اجلزائر،25العدد،رللة احلكمة،الحديثة: االنترنت أنموذجا واالتصال في ظل تكنولوجيا اإلعالم لمنظومة القيميةا، لطرش، فَتوز - 2

 .217ص ،2119بسكرة،،15العدد،رللة الباحث ،  أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنمية ، بن بريكة عبد الوىاب - 3

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%B4%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Record/593758
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 وتعترب ىذه الوسائل من أقدم الوسائل ادلعلومة إلعبلم الناس  نقلعلى السماع يف بالدرجة األوذل تعتمد    
ىذه الوسائل السمعية مثل: اإلذاعة اليت تعترب من أىم  تبتطور احلياة اإلنسانية دخلف، بُت الناس شيوعا  ىاوأكثر 

ا دلا  ذلا من ولقد القت ىذه األخَتة رواجا كبَت عبلمي اإلوسيط ال لتقوم بدور اليوم الوسائل السمعية ادلعاصرة
 .شليزات تكنولوجية

 الوسائل السمعية البصرية:  -2 -6-1-5

معا حاسيت السمع والبصر استعمال كل من   الن عند متابعتها يتطلب من ادلتلقي هبذا االسم  مسيتوقد    
علميا  ما مت إثباتو وىذا، على ادلشاىد أو ادلتابع ذلا ا ىي األكثر تأثَت وتعترب ىذه الوسائل حسب عديد الدراسات 

درجة عالية من االستيعاب يعٍت  ذلك نفإموضوع ما إلطبلع على وا يف ادلتابعة اشًتاك أكثر من حاسة حيث أن
 1.التلفزيون والسينما وادلسرح واألفبلم التسجيلية والوثائقية الوسائل يف وتشمل ىذه 

 الرقمي: االغتراب -6-1-6

 وىي  :  يتخذ ىذا االغًتاب الرقمي ثبلثة أوجو او ثبلث حاالت ؽلكن مبلحظتها 

حالة من عدم التكيف مع الثورة الرقمية الكبَتة  ادلوجودة اليوم نتيجة عدم إتقان استعمال الوسائل  -
 التكنولوجية شلا يؤدي إذل الشعور بالتخلف.

 قة الًتعة الرقمية .واالستغراق الكامل لئلنسان وذوبانو يف بوت -

 2وعدم قدرة اإلنسان على متابعة ومبلحقة ادلتغَتات اليت ربدث يف أي ميدان من ميادين ادلعرفة.   -
 وبالتارل فإن الثورة التكنولوجية احلديثة قد أدت إذل انتشار ظاىرة االغًتاب نتيجة لكثرة األجهزة احلاسوبية

خطر يهدد العبلقات اإلنسانية ويثَت األمراض وادلشكبلت النفسية إذ أصبح احلرفيون واإلداريون  حيث أصبحت 
3خدما ذلذه األجهزة

 

                                          
  .01 ،02ص  ص،2111 ،10األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع ط، اإلعالم على الطفلأثر وسائل  ،عبد الفتاح أبو معال - 1

 .721ص  ،2111 ،دمشق، 10العدد ،رللة دمشق مظاىر االغتراب عند الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية، ،بشرى علي - 2

3  - Suzan S., Darwazeh, The Impact of Ethical Work Climate on Work Alienation  Feelings (An Empirical 

Study of the Ministry of Higher Education & Scientific Research) , Jordan Journal of Business Administration, 

Vol. 10 Issue 02,  2014 , p 300. 

http://web.a.ebscohost.com.www.sndl1.arn.dz/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFJt6azULak63nn5Kx95uXxjL6srUm2pbBIr6ueUbirr1Kzq55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0ywq7JMsKmvPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7efXopIzf3btZzJzfhruvtEyuqK9Js5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=4209
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ويعترب االغًتاب الرقمي من أنواع االغًتاب اليت سبيز العصر الذي نعيش فيو الذي ىو عصر التكنولوجيا بامتياز، 
مستوى اجملتمع ،حيث وجد اإلنسان نفسو وجها لوجو أمام حيث كان ظهوره مرتبطا بظهور تغَتات عديدة على 

آالت ىو من قام بصناعتها،فهي من جانب تشبو ىذا اإلنسان مثل العقل االلكًتوين ومن جانب آخر تشعره 
تسَت وفق قوانيننا طادلا أننا مسيطرون  -التكنولوجيا –بغربة أكثر من العمل الفٍت أو منتجات العمل اليدوي فهي 

 1لكنها مهددة لنا دبجرد أن نفقد السيطرة عليها.عليها و 

وعموما فان ادلفاىيم غَت ثابتة. بل تعترب متحركة، ديناميكية دل يتفق عليها الباحثون. بل قدموا العديد من ادلعاين 
يب لكلمة واحدة، انطبلقا من منظورىا ادلعريف الفكري، ومرجعياهتم النظرية والظروف احمليطة هبم. وىذا أمر ال ع

فيو، حيث ترى الدكتورة " فلة بن غربية " أن ىذا البلإتفاق ىو الذي أضاف للكلمة أعلية وأعطاىا قيمتها 
لو وجد ىناك اتفاق تام للمفهوم، دلا تطور البحث العلمي. حيث أن ادلفهوم  والفكرية. حيث تعترب الباحثة أن

والفاعلُت يف توظيفو وقد ػلتل عناية مرموقة يف فًتة  يتطور ويتحول من فًتة زمنية إذل فًتة أخرى حسب استعمالِيتو
 2وؼلتفي يف أخرى. ويعود للظهور رلددا حسب ادلعطيات اليت تكون حباجة إليو.

  المفهوم االجرائي: -2 -6

ىي كل الوسائل الرقمية احلديثة من حواسب  (TIC) : تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال -6-2-1
( Tablet( وحواسب مكتبية واللوحات االلكًتونية )Netbook( ونات بوك )Laptopزلمولة البتوب )

( وكل الوسائل والتطبيقات االتصالية  احلديثة Smart phone) والتكنولوجيات احملمولة واذلواتف الذكية
 باإلضافة إذل االنًتنت والشبكات االجتماعية .

   :االغتراب الرقمي -6-2-2

 ويأخذ وجهُت أساسُت.

                                          
 .071  -019ص،ص ،2100،ادلغرب، 01العدد ،رللة دراسات،اغتراب اإلنسان المعاصر،جابري زلمد عبد الرمحان - 1
 .01فلة بن غربية ، مرجع سابق ، ص  - 2

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Faitnews.com%2F2013%2F04%2F30%2F%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2583-netbook-%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-2015%2F&ei=XiTZVNrxIdflatW3gdAF&usg=AFQjCNHlYDHyu33cgrk5S9W1Ujt2cajJzw&bvm=bv.85464276,d.bGQ
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ىي حالة نفسية و اجتماعية يعيشها الفرد احملاط هبذا الكم اذلائل من التكنولوجيات احلديثة  خدام:قبل االست
 ذبعلو يشعر بالغربة نتيجة عدم سبكنو من  اللحاق بالتطور التكنولوجي ادلوجود مع تسجيل حلاالت القلق وغياب

 مسبقة من ىذا التطور الكبَت . مع الشعور دبخاوفللثقة 

يف ىذه احلالة يصبح ادلستخدم غريبا عن الوسيلة التكنولوجية احلديثة وتصبح ىي من هتيمن  االستخدام:أثناء  
  )تقليص احمللي،وتوسيع العادلي(عليو شلا يؤدي بادلستخدم إذل التخلي عن بعض القيم احمللية أو ربييدىا 

 الطالب الجامعي: -6-2-3

 غازل جبميع األقسام اليت  تضمها  ىذه الكلية.ىم طلبة كلية العلوم االجتماعية جامعة مست 

 الدراسات السابقة : -7

إن تشعب الدراسات غلعل من الباحث ملزما عند قيامو بأية دراسة أو حبث أن يتيقن بأن عملو ىذا عبارة عن    
ت سلسة متصلة  بعدة زلاوالت أخرى سبقتو ، فكل جهد علمي البد و أن تكون قد سبقتو جهودا أخرى سبثل

1يف شكل دراسات سابقة سواء ميدانية أو نظرية.
 

معرفتو هبذا  ألن حبثو ودراستو، سبقت اليت أن يكون على دراية حول الدراسات باحث ألي جدا ادلهم فمن
 .من سبقوه أخطاء وغلعلو يتفادى التكرار، غلنبو سبق ماو  الًتاكم النظري

و ذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد أن الدراسات السابقة ال يقصد هبا  ذبميع األدبيات النظرية  وتلخيصها بقدر ما  
يساعد الباحث يف االقًتاب ىي عملية أساسية تتمثل يف عرض ىذه الدراسات بصورة انتقاديو ، األمر الذي 

 والتفتيش عن  أفكار جديدة دل يسبقو ذلا غَته.

 

 :والوطنية ) المحلية(  العربية الدراسات -7-1

                                          
 .012،ص0999،منشورات جامعة منتوري ،قسنطينة، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية فضيل دليو، علي غريب و آخرون ، -1
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الصناعات الثقافية التلفزيونية وعالقتها باالغتراب االجتماعي "دراسة ميدانية : كوبيبي حفصة -7-1-1
1.إشراف الدكتور العربي بوعمامة في أوساط طالبية بجامعة مستغانم"

 

عبد احلميد واالتصال جامعة  اإلعبلم علوم يف دكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة عن عبارة ىذه الدراسة ىي   
دراسة العبلقة بُت الصناعات  . حيث تطرقت ىذه الدراسة إذل2107/2102سنة بن باديس مستغازل 

التلفزيونية وحدوث االغًتاب االجتماعي حيث حاولت الباحثة يف ىذه الدراسة قياس تاثَت الصناعات التلفزيونية 
معدل  أعلهااالغًتاب االجتماعي انطبلقا  من رلموعة من ادلتغَتات  حبدوث األخَتعلى ادلشاىد وعبلقة ىذه 

 استخدام التلفزيون واجلنس والسن و السياق وادلستوى الدراسي.

و االستبيان جلمع بيانات  ادلقابلةاستخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي لتحليل ىذا ادلوضوع ومت االعتماد على 
من جانب آخر توصلت الدراسة اذل رلموعة من النتائج نذكر منها  فرد ، 211الدراسة حيث مت استجواب 

 . %9265االمتبلك الكبَت ألفراد العينة للوسائل التكنولوجية ومنها التلفزيون وذلك بنسبة مئوية قدرت بـ: 

ىو وقوع من النتائج أيضا أن ىناك دور اغلايب وسليب للوسائل التكنولوجية على الفرد ومن بُت التأثَتات السلبية 
 ىذا الفرد يف االنعزالية واالنفرادية ، وجاءت مظاىر االغًتاب متوسطة حسب نتائج ىذه الدراسة 

أما بالنسبة للفرضيات ادلطروحة فقد مت التحقق من صدق الفرضية اليت نصت على وجود فروق ذات داللة 
وأيضا مت التحقق من عدم صدق  مي .إحصائية يف مشاىدة ادلسلسبلت األجنبية تبعا دلتغَت اجلنس وادلؤىل العل

 اجلنس.فردية يف مظاىر االغًتاب تبعا دلتغَت  أي فروقالفرضية اليت نصت على عدم وجود 

 

 

 التعليق على الدراسة السابقة: -7-1-2

                                          
ة(،جامعة منشور غَت ،)أطروحة دكتوراه ، الصناعات الثقافية التلفزيونية وعالقتها باالغتراب االجتماعي "دراسة ميدانية في أوساط طالبية بجامعة مستغانم" ،كبييب حفصة -0

 .2107/2102.مستغازل،
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مت االستفادة من ىذه الدراسة يف ضبط بعض ادلفاىيم فهذه األخَت تعاجل متغَت االغًتاب وىو نفس ادلتغَت لقد 
قاسم ىذه الدراسة مع موضوعنا نفس رلتمع البحث وىم الطلبة يف تضلاول معاجلتو يف دراستنا ىذه كما ت الذي

 جامعة مستغازل باإلضافة إذل استخدامها االستبيان كأداة حبثية وىو نفس ما استخدمناه يف دراستنا.

دراسة االغًتاب االجتماعي أما أما جوانب االختبلف اليت نبلحظها على ىذه الدراسة ىو اذباه ىذه األخَتة ل
دراستنا فهي تعاجل االغًتاب الرقمي  حيث ركزت الدراسة على الصناعة التلفزيونية و على وسيلة تكنولوجية 
واحدة بالتحديد أال وىي التلفزيون يف حُت أصبح األفراد اليوم أكثر ارتباطا بوسائل تكنولوجية أخرى أىم 

اليومية لؤلفراد وبالتارل حصر حصول االغًتاب بوسيلة تكنولوجية زلددة يبقى خصوصا مع دخول االنًتنيت احلياة 
 أمرا ػلتاج مزيدا من الدراسة والتحليل.

 الدراسات االجنبية: -7-2

7-2-1- Marc Prensky : Digital Natives, Digital Immigrants
1 

ادلناقشات وادلناظرات حول اضلدار التعليم بالواليات ادلتحدة تناولت ىذه الدراسة النظرية موضوع يثَت الكثَت    
َتوا ودل  األمريكية،حيث يشَت الباحث مارك برينسكي أن الطبلب يف الواليات ادلتحدة األمريكية  اليوم قد تغ

يغَتوا  كانوا سابقا  و الذين صممت معظم الربامج  التعليمية القدؽلة من  اجلهم  حيث ان ىؤالء دل مايعودوا مثل
يف طريقة حديثهم وطريقة مبلبسهم فحسب بل ىناك تباعد واضح وىائل و غَت مسبوق عن اجليل القدمي من 

 الطبلب.

ويرجع الباحث ىذا كلو إذل التكنولوجيا الرقمية والتطور يف الوسيلة التكنولوجية وانتشارىا الفائق السرعة يف    
 Digital احث يف ىذه الدراسة أن طبلب اليوم  والذين مساىم العقود األخَتة من القرن العشرين. ويعرض الب

Natives  مواطنون رقميون ( قد قضوا تقريبا كل حياهتم من مرحلة احلضانة  إذل مرحلة اجلامعة زلاطُت(
الفيديو الرقمية وأجهزة بأجهزة الكمبيوتر "احلواسب اآللية" وألعاب الفيديو ومشغبلت ادلوسيقى الرقمية وكامَتات 

التليفون اخللوية ومجيع األلعاب وأدوات العصر الرقمي بل و مستخدمُت ذلا،لذلك يذكر الباحث أنو وكنتيجة ذلذه 
البيئة اليت يتواجد فيها الطبلب ومع ذلك الكم اذلائل من التفاعل بينهم و بُت تلك الوسائل أصبح طبلب اليوم 

                                          
1 - Marc Prensky, Digital Natives Digital Immigrants, From On the Horizon (NCLB University Press, Vol. 9 

No.5, October 2001.       
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ا بصورة زبتلف اختبلفًا كليا عمن سبقهم ويتعاملون مع الوسائل التكنولوجية يفكرون يف ادلعلومات ويعاجلوهن
بشكل سلتلف أيضا وىذا االختبلف ىو أعمق شلا يظن أو يعتقد معظم األساتذة وادلربون الذين يطلق عليهم 

( ذلك أن ىؤالء أي  ادلربون واألساتذة حسب ) ادلهاجرون الرقميون Digital Immigrantsالباحث 
لباحث ػلاولون أن يتكيفوا مع ىذا الواقع اجلديد بالنسبة ذلم ولكنهم دائما ما ػلافظون على طرق تفكَتىم ا

القدؽلة و موقعهم يف ادلاضي، وؽلكن مبلحظة ذلك يف تصرفات ىذا ادلهاجر الرقمي فعلي سبيل ادلثال صلده 
واضع أخري )ادلكتبة العادية و كتبها يبحث عن ادلعلومات علي شبكة االنًتنت كاختيار ثان بعد البحث يف م

  الورقية(.

كأفضلية أوذل،دبعٌت حىت إذا  تعامل ىذا  ادلهاجر الرقمي  مع  التكنولوجيا فانو  غلد  تلك  الصعوبة مثل     
نسكي حيث قال اذلك  الشخص  الذي  يتعلم  لغة  جديدة  وىذا ما خلق  اإلشكال  لدى  الباحث  مارك بر 

الطبلب وادلدرسُت أمر يدعوا إذل اخلطورة وانو أىم مشكل يواجو التعليم اليوم يف  أمريكا حيث   أن ما ػلدث بُت
أن األساتذة )ادلهاجرون الرقميون( الذين يتحدثون لغة العصر ما قبل الرقمي  يكافحون اآلن لتعليم مجهور من 

رح  الباحث  أىم  األسئلة إذاً فما الذي الطبلب الذين يتحدثون لغة جديدة سبامًا ما خلق ىوة بُت  الطرفُت ليط
 ينبغي أن ػلدث؟

بتلك الطرق القدؽلة أم ينبغي أن يتعلم معلموىم ادلهاجرون  ىل ينبغي أن يتعلم الطبلب )ادلواطنون الرقميون(   
 ًتاحات حول ربسُت جودة  التعليمليخرج  الباحث  يف  األخَت دبجموعة  من  االق الرقميون الطرق اجلديدة؟

وىي أن يتعلم األستاذ اليوم كيفية التواصل بلغة وأسلوب طبلبو. وػلاول السَت بوتَتة أسرع أواًل: طرق التدريس: 
يف الشرح والتعامل والتقليل من إتباع اخلطوات ادلتثاقلة والبطيئة والعمل على التعامل مع الوسائل  التكنولوجية يف  

  التعليم  أكثر من الطرق القدؽلة  .

                                          
 -   برانسكي بًتمجتها  ألن اذلجرة غالبا ما توحي بادلغادرة اليت تقًتب من القطيعة اليت قام ادلًتمجون ذلذه الدراسة اخلاصة بالباحث مارك ”ادلهاجرون“ال أعرف مدى دقة مفردة

اإلعالم والهجرة  وليد الزبيدي يف قراءتو لكتاب " للمكان السابق، يف حُت يصعب اجلزم بأن دخول العصر الرقمي يعٍت انقطاعا تاما عما كان قبلو وىو نفس ما ذىب  إليو الكاتب 
 .انظر أكثر:  لباحثان الدكتور حارث عبود والدكتور مزىر العاينل إلى العصر الرقمي"

URL : www.ajeal.net/magazine/windows/2217/اإلعبلم-واذلجرة-إذل-العصر-الرقمي/   
-   ادلواطنون الرقميون وىناك من يسميهم باجليل الرقمي وآخرون يطلقون عليهم تسمية جيل االنًتنيت.انظر أكثر: ىذا اجليل اجلديد ىناك من يطلق عليهم تسمية 

 .2102،زلور ثقافة وفكر، مارس 22، رللة الفلق االلكًتونية، العددرقميون أصليون ورقميون مهاجرونبدر اجلوىري،
http://www.alfalq.com/?cat=83h36consulte le 22/01/2016   15   : URL 

 

http://www.ajeal.net/magazine/windows/2217/الإعلام-والهجرة-إلى-العصر-الرقمي/
http://www.alfalq.com/?cat=83
http://www.alfalq.com/?cat=83
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االبتعاد عن ادلضمون التقليدي حيث يرى أنو بعد التكنولوجيا الرقمية يوجد اآلن نوعان من  ثانيًا: المضمون:
ادلضمون مضمون قدمي ومضمون حديث و مستقبلي،أما عن ادلضمون التقليدي فيتمثل يف القراءة والكتابات 

ؽلة وىي بالطبع ال تزال على أعليتها إال أهنا من واحلساب والتفكَت ادلنطقي وما إذل ذلك من ادلناىج التعليمية القد
يف الربامج و األجهزة  والوسائل االلكًتونية  1حقبة سلتلفة، وأما ادلضمون ادلستقبلي فهو رقمي وتكنولوجي ويتمثل

إذل و دراسات اإلنسان اآلرل )الروبوت( والنانوتكنولوجي، و اذلندسة الوراثية إخل... لينتهي  الباحث  يف  األخَت 
إنو إن كان يريد من األساتذة) ادلهاجرون الرقميون( إقامة جسر تواصلي مع طبلهبم  ادلواطنون الرقميون ووجب 
عليهم أن يتغَتوا والوقت أمامهم سوف ينجحون يف ذلك على ادلدى الطويل وسوف يكون صلاحهم أقرب و 

 أسرع إذا حصلوا على دعم ومساندة اجلهاز اإلداري .

 ق على الدراسة السابقة: التعلي -7-2-2

لقد مت االستفادة من ىذه الدراسة السابقة يف ضبط موضوع الدراسة وضبط بعض ادلفاىيم مثل مفهوم    
االغًتاب الرقمي الذي ىو الًتمجة األقرب إال  أن ىذا األخَت قد خصص ىذا  ادلفهوم وجعل البيئة  التعليمية ىي  

وم وىو  غَت صحيح  إذا  علمنا  انو  حىت  يف  األسرة الواحدة توجد ىذه البيئة  اليت  نشأ  فيها  ىذا  ادلفه
اإلشكالية  بُت األبناء واآلباء ويف اجملتمع ككل  وبالتارل فهذا اإلشكال ليس منحصر يف  البيئة  التعليمية  فقط  

ىم أهنم مغًتبون إضافة  إذل  ذلك فان الباحث مارك برينسكي قد ذباىل موضوع مهم للغاية وىو أن من يعترب 
رقميون ؽلكن أن يتعاملوا مع التكنولوجيا ووسائلها دبهارة ال تقل عن أوالئك الذين يعتربىم مواطنون رقميون من 
الطبلب واجليل احلارل الذي يرى انو احتك  بالتكنولوجيا بشكل  كبَت ما أىلو الن  يكون ىذا اجليل جيبل رقميا 

 بامتياز .

ن الرقمي الذي جاء بو مارك برينسكي قد ال يكون لو وجود يف الواقع إذ غلادل الباحث حيث أن مفهوم ادلواط   
نيل سلوين من معهد التعليم يف لندن بان اجليل احلارل ال ؼلتلف يف الواقع عن األجيال السابقة لو حيث أن 

التكنولوجيا بصورة أكثر  الشباب غَت مربرلُت المتبلك أدمغة دل يسبق ذلا مثيل ، فالكثَت من الشباب يستخدمون

                                          
1  -  Ibid. 
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تشتتا وبصورة سلبية وانفرادية وقبل ىذا خالية من التميز الذي يوحي بو ضجيج عادل ادلدونات وادلتحمسُت لثقافة 
 1االنًتنيت .

ومن ىذا ادلنطلق نرى أن حىت من مساىم مارك  برانسكي أهنم مواطنون رقميون حىت أوالئك ؽلكن أن ذبدىم    
ك قد اغفل الباحث مارك  برانسكي يف تعميمو انو ؽلكن وجود فروق فردية للخليط ادلعقد من مغًتبون رقميا لذل

الطلبة ويف مهاراهتم يف  التعامل مع  التكنولوجيا  احلديثة وان ىناك  متغَتات زبتلف تكون  زلدد ذلذا  االغًتاب 
ب الرقمي ليس زلصورا يف  فئة معينة  وأسبابو لذلك فان  ىذه  الدراسة  فتحت أعيننا عن مشكل وىو أن االغًتا

ىم   0912كما وضح  ذلك  الباحث  مارك  برينسكي  حيث قال أن أوالئك  الذين ىم  مولودون قبل سنة 
مغًتبون رقميون أما  أوالئك  ادلولودون  بعد  ىذا  التاريخ  فهم  مواطنون  رقميون لذلك فالسياق االجتماعي 

من ىو ادلغًتب الرقمي وىذا ما سنحاول أن نثبتو يف دراستنا ىذه على الطلبة  وعديد  ادلتغَتات ىي اليت ربدد
اجلامعُت يف سياقنا العريب ويف  اجملتمع  التعليمي اجلامعي اجلزائري وربط ىذه  الظاىرة بسبب انتشار  أالمية  

 ادلعلوماتية واتساع  الفجوة  الرقمية يف  اجملتمع .

7- 2- Mike Healy :Alienation and Information Communications 

Technology.2 

حيث  . Leicester, University ىذه الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمت يف جامعة   
تستكشف ىذه الدراسة التناقضات اليت جاءت هبا تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال ، حث تقدم لنا ىذه 

غالبا ما ينظر إذل و   ل إال أهنا من جهة ثانية فشلت يف بعض احلاالت ،األخَتة كل احللول دلختلف أنواع ادلشاك
ىذا الفشل على انو وليد أي مشكلة ربدث يف التعامل مع ىذه التقنية أو تلك ، من خبلل نقص للكفاءة 

ذلذه  ادلتعلقة بادلستخدم النهائي، وتستند ىذه الدراسة على فرضية  مفادىا أن ىناك خلل يف النهج الذي ينظر بو
التكنولوجيات، و تستكشف ىذه الدراسة أيضا عن كيف دلفاىيم معمول هبا يف معاجلتنا لظاىرة االغًتاب قد 
توظف لوصف الطبيعة ادلتناقضة لتكنولوجيا وسائل اإلعبلم واالتصال )استخدام مفهوم نظري نفسي لدراسة 

                                          
، الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون  تغير العقل  كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا  سوزان غرينفليدسوزان غرينفليد ، تر: إيهاب عبد الرحيم علي ،  - 1

 .20، ص 2105واالداب، فرباير 

2 - Healy, Mike, "Alienation and Information Communications Technology.", ( PhD Thesis)de Montfort 

University, Leicester, UK, (2014). 
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تمع( حيث طرح الباحث رلموعة من التساؤالت التناقضات ادلرتبطة باستخدام تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال يف اجمل
 واليت حاول اإلجابة عنها.

أعلها يتعلق بكيفية استخدام نظريات االغًتاب يف زلاولة شرح عبلقة األفراد بوسائل اإلعبلم واالتصال ، وقد    
لى ثبلث رلموعات أجريت ىذه الدراسة اليت استخدمت تقنية ادلقابلة كتقنية أساسية يف ثبلثة سياقات سلتلفة وع

سلتلفة من ادلبحوثُت : وىم ادلهنيُت أو العاملُت يف رلال تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال ، اخلرباء ادلعنيُت ببحث 
القضايا األخبلقية/اجملتمعية لآلثار ادلًتتبة على تكنولوجيا االعبلم واالتصال و أخَتا  رلموعة من ادلتقاعدين الذين 

 ، ادلملكة ادلتحدة.يعيشون يف جنوب شرق لندن

كما عاجلت ىذه األطروحة أيضا ادلؤلفات ادلعنية دبواضيع االغًتاب وعبلقة ىذا األخَت بتكنولوجيا اإلعبلم    
واالتصال إلظهار أن ىناك إمجاع على أن ما يسمى االغًتاب موجود ولكن ىذا ادلصطلح يستخدم لوصف زلدد 

ىذه الدراسة. تؤكد على قيمة النهج ادلاركسي لدراسة       يتعلق بعدم الرضا عن ىذه تكنولوجيات. نتائج
 ومعاجلة الظاىرة التكنولوجية احلديثة.

 التعليق على الدراسة السابقة:  -7-2-1

التطورات احلاصلة يف وسائل اإلعبلم واالتصال ، وكيف استطاعت ىذه األخَتة ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز    
 أيأن تسهل رلريات احلياة اليومية لؤلفراد إال انو ويف نفس الوقت خلقت رلموعة من ادلشاكل شاهنا شان 

عبلقتها تتقاطع ىذه الدراسة مع ما ضلن بصدد دراستو يف النظرة إذل الوسائل التكنولوجية و مستحدث جديد ، 
باألفراد واجملتمع وان ادلشكل الناجم عن ىذه العبلقة سيكون إحدى سلرجاتو أو آثاره من جانب ادلستخدم ىو 
وقوع ىذا األخَت يف دوامة االغًتاب حيث ترى ىذه الدراسة إن دراسة ىذه العبلقة تستوجب استحضار 

ليو أيضا يف معاجلتنا النظرية ذلذا ادلتغَت  من جانب النظريات التقليدية ادلعاجلة لظاىرة االغًتاب وىو  ما ذىبنا إ
آخر زبتلف ىذه الدراسة مع ما ضلن بصدد إعداده يف العينة ادلختارة للدراسة حيث نركز يف دراستنا على عينة 
الشباب اجلامعي ادلستخدم للتكنولوجيا يف حُت ىذه الدراسة ركزت على ثبلث أصناف من األفراد لعمل مقارنة 

دل رباول ىذه الدراسة النظرية أن تقدم مؤشرات االغًتاب الناتج عن استخدام ، االستخدام ذلؤالء لطبيعة 
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التكنولوجيات احلديثة واكتفت بإبراز ان ادلشكل الناتج عن العبلقة بُت االفراد والتكنولوجيا ىو عدم رضا من قبل 
 .األفراد على ىذه األخَتة وىذا الفعل ىو األحق أن يسمى اغًتابا 

 المقاربة النظرية للدراسة: -8

لقد أصبحت تكنولوجيا وسائل اإلعبلم و االتصال احلديثة تعترب دبثابة ربد جديد دلختلف الباحثُت يف حقل    
اإلعبلم واالتصال خصوصا، وادلشتغلُت يف سلتلف حقول العلوم االجتماعية عموما ،حيث أن ىذا التحدي ال 

همها والتنظَت ذلا إظلا يتعدى ذلك إذل كيفية مقاربة ىذه األخَتة فتفسَت يتوقف عن حدود توصيف الظاىرة وف
تأثَت التكنولوجيا احلديثة على الفرد واجملتمع وفق النظريات التقليدية لئلعبلم واالتصال يبدو شلكنا وليس بالصعب 

 1إال انو ػلتاج إذل تطوير وتطعيم بأطر جديدة.

عة من ادلفاىيم يوجد بينها عبلقة تعرض بطريقة منظمة لدراسة الظاىرة من ويعرف كَتلنجر النظرية على أهنا رلمو 
 خبلل ربديد العبلقة ينب ادلتغَتات هبدف التوضيح والتنبؤ وزبدم النظرية البحث يف عدة جوانب منها:

الدراسة فالنظرية تقلص مدى احلقائق ادلدروسة فهي تساعد يف اختيار جوانب من الظاىرة ادلدروسة  ربديد -0
 وىذه اجلوانب تدرس من زوايا سلتلفة

تزويد البحث بالنموذج أدلفاىيمي حيث تزودنا النظرية بإطار مفاىيمي حول الظاىرة ادلدروسة فكل علم   -2
 يشكل جسم من احلقائق ادلنظمة

 2بؤ إذ ؽلكن استخدام التعميم النظري للتنبؤ باحلقائقالتن -2

 

 

 Knowledge Gap نظرية الفجوة المعرفية: -8-1

                                          
 .22،ص 2101،بسكرة )اجلزائر(،نوفمرب 02رللة علوم اإلنسان واجملتمع ،العدد ،ميديا الجديدة :قراءة نقديةاألطر النظرية والمنهجية لدراسة ال،نور الدين عليسي - 1

 .29،11،ص،ص 2119، االردن،2،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع،ط أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  - 2
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ليس وليد اليوم بل ىو منذ عديد السنوات خصوصا يف ظل  Knowledge Gapإن ظهور الفجوة ادلعرفية 
وجود التفاوت الطبقي يف اجملتمعات،إال أن ىذه الفجوة  سرعان ما ظهرت بشكل جلي أكثر و بوضوح خبلل 

التكنولوجيات كمتغَت  مؤثر بدرجة كبَتة  حيث دخلتالعقدين األخَتين  وذلك نتيجة النمو السريع للمجتمعات 
من الدراسات اليت  وتعترب دراسة كل من  ىيمان، شيتسلي ومن ال ؽللك أكثر فأكثر  بُت من ؽللكفزاد االتساع 

أوضحت أن من العوامل اليت ذبعل احلمبلت اإلعبلمية ال ربقق األىداف اليت وضعت من اجلها وىي نقل 
متبلك للوسائل التكنولوجية ادلعلومة جلميع فئات اجلمهور رغم انو ىناك كثافة يف التغطية اإلعبلمية ىو عدم اال

1وىوما نعرب عنو بالوسيط
 

 ،tichenor ترتبط بثبلثة باحثُت وىم " Knowledge Gapإن ادلعرفة احلقيقية لنظرية الفجوة العرفية    
donohue ، olien  حيث سعى ىؤالء إذل الكتابة عنها  وزلاولة تطويرىا حيث توصلوا انو كلما زادت "

ائل اإلعبلم يف نظام اجتماعي  معُت  كلما زاد اكتساب الفئات االجتماعية ذات ادلستوى كثافة ادلعلومات يف وس
  2.االقتصادي واالجتماعي اجليد للمعرفة خبلفا للفئات األقل مستوى

فقد كان ذلذه الدراسة وغَتىا من الدراسات األثر البارز يف اإلشارة إذل أن قطاعات كبَتة من اجلمهور ادلختلفة    
بقدر متواز  من ادلعلومات  إال أن ىذه ادلعلومات عند انسياهبا يف البناء االجتماعي فان توزيعها ؼلتلف ربظى 

باختبلف ادلستوى االقتصادي واالجتماعي ألفراد ىذا اجملتمع فيتمتع أصحاب ادلستوى االقتصادي واالجتماعي  
توى ادلنخفض يكون استقباذلم دلا ىو جديد يكون ادلرتفع  دبعدالت مرتفعة من ادلعرفة ويف ادلقابل فان ذوي ادلس

حبركية أبطئ ومرات تنعدم نسبة اكتساب معرفة ما ىو جديد ما ؼللق ىناك تفاوت وىوة بل فجوة بُت فئتُت يف 
  3اجملتمع الواحد.

 ويف ىذا الصدد فانو يوجد بعدين نظريُت لبحث الفجوة ادلعرفية وعلا كمايلي :

                                          
 .291،ص 10،2102، طدار ادلسَتة للطباعة والنشر ،نظريات االتصال، مزاىرة منال ىبلل  - 1

 071،ص 2112القاىرة،  ،دار النهضة العربية ،نظريات االتصالمرفت الطرابيشي،عبد العزيز السيد، - 2

 .229 ص ، 1998القاىرة، اللبنانية ادلصرية الدار ،المعاصرة ونظرياتو االتصال ،السيد حسُت ليلى ،مكاوي عماد حسن - 3

http://pmb.univ-saida.dz/busshopac/index.php?lvl=publisher_see&id=37
http://pmb.univ-saida.dz/busshopac/index.php?lvl=publisher_see&id=37
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.وىو البعد الضيق فيكون الًتكيز فيو micro levelدود أو ادلستوى الفردي:البعد األول: ادلستوى احمل -
على الفرد يف اكتسابو للمعرفة مع الوضع يف االعتبار متغَتات أخرى وعوامل مثل الفروقات الفردية بُت 

 البشر ومستويات االىتمام وادلهارات الفردية وغَتىا

. ويغطي ىذا البعد االجتماعي مثل نشر  macro levelالبعد الثاين:ادلستوى األوسع أو اجملتمعي: -
(1) ادلعلومات  الوسائل ادلتاحة ادللكية  لوسائل اإلعبلم وسيطرة  ادلنظمات على ادلعلومات وغَتىا.

 

أن احلديث حول الفجوة ادلعرفية أو   "ووينداىل" "دينيس ماكويل"ويف ىذا الصدد يشَت كل من الباحثُت 
ىو تبسيط لؤلمور ، الن ىناك العديد من الفجوات واليت ال تتشابو مع بعضها وليس ىناك ادلعلوماتية يف اجملتمع 

 2فجوة واحدة ، وىذا ما سنبلحظو إذا  ما درسنا أي رلتمع.
وسباشيا مع ىذا الطرح فهما يؤكدان أيضا على وجود ثبلث أظلاط من اخلصائص ذلا أعلية يف حدوث الفجوة من 

 عدمو.

اخلصائص الشخصية : من القدرة على ادلبلحظة واحلديث والقدرات ادلكتسبة مثل اللغات والقدرة على   -0
 استخدام الوسائل ادلختلفة... واذباىات ومسات الشخصية.

 خصائص تعتمد على مركز الفرد االجتماعي: واليت ربددىا متغَتات مثل : الدخل ، التعليم ، العمر -2

لذي ينتمي إليو الفرد : وىو طبيعة السياق االجتماعي ودور الفرد يف ىذا خصائص البناء االجتماعي ا -2
3السياق .

 

 الفرض الرئيسي للنظرية

مت صياغة الفرض الرئيسي لنظريو الفجوة ادلعرفية بعد نتائج األحباث ادلختلفة وادلتعددة  ىذا ويشَت ىذا لفرض إذل 
النظام االجتماعي حيث ؽليل األفراد ذوي ادلستوى  زيادة يف تدفق ادلعلومات من خبلل وسائل اإلعبلم إذل

                                          
 070مرفت الطرابيشي،عبد العزيز السيد،مرجع  سبق ذكره ص - 1

 .229،ص 2117، 12والطباعة ، ط والتوزيع للنشر الكتب القاىرة : عادلالتأثير ،  واتجاىات اإلعالم نظرياتعبد الوىاب ،  أمحد عبد احلميد زلمد - 2

 .221ادلرجع نفسو ، ص  - 3
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االجتماعي واالقتصادي ادلرتفع إذل اكتساب ىذه ادلعلومات دبعدل أعلى من اجلمهور األقل يف ادلستوى 
  1االجتماعي واالقتصادي

النظرية أفراد  وبالتارل فان ىذه النظرية تقوم على فكرة التباين ادلوجود بُت األفراد واجلماعات يف ادلعرفة وتصنف
اجملتمع إذل مستويات اجتماعية اقتصادية بناءا على مستوى الفرد ويعترب ادلستوى االجتماعي واالقتصادي متغَتان 

، فقد أشارت الدراسات السابقة إذل أن الشباب من ذوي ادلستوى االجتماعي واالقتصادي أساسيان يف النظرية
توى ادلتوسط أو الضعيف فان ىؤالء ىم أكثر استخداما للوسائل ادلرتفع نسبيا خبلفا ألقراهنم من ذوي ادلس

 التكنولوجية احلديثة لعدة أسباب نذكر منها :

التعليم ، التفاعل االجتماعي ، يف حُت يقتصر استخدام الشباب من ذوي ادلستوى االجتماعي الضعيف أو 
 2ادلنخفض الوسائل التكنولوجية احلديثة من اجل الًتفيو.

 
من السكان يف الببلد ادلتقدمة  011لكل  2115 - 0995(: مستخدمي اإلنًتنت بُت عامي 10)الشكل

 (.ITU)أزرق( والببلد الناشئة )أمحر(، وكذلك ادلتوسط العادلي )أخضر( طبقا إلحصاء )

                                          
رللة آداب ،  تأثير التعرض لإلنترنت لدى طالبات جامعة بغداد دراسة ميدانية في ضوء نظرية الفجوة المعرفيةعبد األمَت مويت الفيصل، زلمد حسن العامري،   -1

 .177،ص 2102،  جامعة بغداد ،05الفراىيدي،العدد 

شباب الجامعي البحريني لتقنيات الهاتف الخلوي ومستوى معرفتو باألحداث الجارية:دراسة ميدانية في إطار نظرية الفجوة العالقة بين تعرض ال عبد الصادق حسن ، - 2
 .22، البحرين ، ص 070،رللة دراسات اخلليج واجمللة العربية ،العدد المعرفية
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 " انو ؽلكننا قياس واختبار فرض الفجوة ادلعرفية علميا منtichenor"يرى تيشنور  قياس الفجوة المعرفية:
 خبلل طريقتُت:

أي على فًتات متفاوتة حيث أن معدالت اكتساب ادلعلومات  Over Time دبرور الوقت :الطريقة األولى
عن ادلوضوعات يتم نشرىا يف وسائل اإلعبلم  يكون أسرع لدى قطاعات اجلمهور األعلى يف ادلستوى االجتماعي 

 .االجتماعي / االقتصادي / االقتصادي وأبطأ لدى قطاعات اجلمهور األقل يف ادلستوى

ويف ىذه احلالة يكون ىناك ارتباط أعلى  At a Given Point In Time يف فًتة زلددة :الطريقة الثانية
 1ادلعرفة عن موضوع معلن عنو جيدا وأكثر من موضوع أقل يف الدعاية. بُت التعليم واكتساب

توصل بعض  فقد  :المؤثرة في الفجوة المعرفيةالجانب  الذي  يخدمنا  في  ىذه  الدراسة ىو العوامل 
الباحثُت من خبلل سعيهم لتطوير فرض فجوة ادلعرفة إذل بعض العوامل اليت قد تتسبب يف توسيع أو تضييق 

 :الفجوة ادلعرفية ومن أىم ىذه العوامل

 التأثير التكنولوجي على فجوة المعرفة:

بار فرض فجوة ادلعرفة إذل أن وسائل االتصال احلديثة اليت حيث تشَت العديد من الدراسات اليت حاولت اخت   
يستخدمها األفراد بشكل فردي مثل الكمبيوتر، واالنًتنت، والقنوات الفضائية وغَتىا، قد تؤدي إذل اتساع 

ات الفجوة ادلعرفية بُت األفراد، فنحن نعيش اليوم يف زمن تتغَت فيو ادلعلومات بسرعة فائقة شلا يتسبب يف وصول فئ
من اجملتمع إذل ادلعلومات بعد أن تكون قدؽلة نسبيا وتكون فئات أخرى قد اكتسبت معلومات أجد، فانتشار 

ما غلعل من األفراد الذين يتعاملون  2 وسائل االتصال احلديثة يؤدي لبلنتشار غَت ادلتساوي اجتماعيا للمعرفة
نون  الرقميون أكثر معرفة من  ناحية  احملتوى ومن  بشكل جيد  مع  التكنولوجيا والذين نطلق  عليهم اسم ادلواط

ك ادلغًتبون  الرقميون الذين  ال  غليدون  التعامل  مع  التكنولوجيا وحىت  الناحية  االستخدام  للوسائل من  أو 
إذا  استخدموىا  فإهنم يستخدموهنا  بشكل  خاطئ ما يقلل  من  فرص حصوذلم  على  ادلعلومة  الكاملة  

ة  اليت  ػلتاجوهنا لتخلق  بُت  الطرفُت فجوة  معرفية  بُت  من  يعلم  ومن ال  يعلم وىي  يف   حقيقة  وادلعرف
                                          

 .075مرفت الطرابيشي،عبد العزيز السيد،مرجع  سبق ذكره ص - 1

 .202، ص 2101دار الفجر للنشر والتوزيع ،  القاىرة:  ،نظريات االتصالب، زلمد منَت حجا - 2
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األمر  بُت  من  ػلسن  االستخدام  ومن ال  ػلسن  االستخدام  وىذا ما ؼلدمنا  يف   حبثنا  حيث  أن دراستنا 
االغًتاب  الرقمي  ما مسح  حبدوث فجوة معرفية  رقمية  رباول الربط  بُت التكنولوجيا  احلديثة  ودورىا يف ظاىرة  

يف اجملتمع  بُت أفراده فاالغًتاب  الرقمي  الذي  أحدثتو  التكنولوجيا  احلديثة  للفرد  سببو  التسارع  الكبَت يف  
بوجود فئات تستطيع ان تواكب ىذا  التطور على حساب فئات أخرى لعدة   عجلالتطور  التكنولوجي ما 

االقتصادية ومنها التعليمية ومنها ما يتوقف على اخلصائص الفردية لكل شخص وطبيعة التكنولوجيا  هااب منأسب
 حبد ذاهتا.

إن ظلوذج الفجوة ادلعرفية ؽلثل الوعاء األقرب دلا ضلن بصدد دارستو فجانب النموذج الذي بُت أيدينا و القائم على 
مستوى األفراد واجملتمعات ونقصد بذلك التباينات االقتصادية بالدرجة اعتبار الفروق والتباينات ادلوجود على 

األوذل يعترب مدخبل نستطيع من خبللو أن نربىن أن الوسائل التكنولوجية حبد ذاهتا ليست الوحيدة يف إحداث 
 .االغًتاب بُت أفراد اجملتمع بل يتدخل يف ذلك عدة عوامل مساعدة منها العامل االقتصادي

 :المبتكرات انتشار ةنظري -8-2

 & Rogers)الباحثُت إذل تنسب نظرية انتشار ادلبتكرات أو ما تسمى أيضا نظرية انتشار ادلستحدثات   

Shoamaker)  انتشار عملية توضح فكرة النظري ظلوذجهما خبللحيث يؤكدان من   وشوميكر روجرز 

 االتصالية الرسائل انتشار لفهم كبَتا إسهاما االجتهاد ىذا حيث يعد ، االجتماعي النظام داخل ادلستحدثات

 إذل األصل نقطة من معُت شيء أو فكرة تنتشر حُت يتم ادلبتكرات أن انتشار إذل الباحثان ويذىب.وتأثَتىا

  أسلوب أو ، جديدة فكرة أي ىو احمليطة أو من شخص آلخر خبلل منطقة واحدة واالبتكار اجلغرافية ادلناطق

 اتصالية وسيلة استحداث أو الزراعة يف جديدة أساليب ففكرة إدخال، احلياة يف استخدامو يتم جديد ظلط أو

 يكن دل جديدة فكرة من انطبلقا ادلستحدثة األفكار تنتج وأيضا 1ذلك يعترب ابتكارا كل ، احملمول اذلاتف: مثل

 أساس ؽلثل إليو بالنسبة جديدا موضوعا ادلستحدثة األفكار وتطور نشر أن روجرز قبل، ويرى من الفرد يدركها

صاحب ىذه النظرية أن   روجرز يرىو  2ادلستحدثات ىذه ذباه الفرد فعل ردود كانت مهما ، التغَت االجتماعي
من األفكار والتكنولوجيا بُت األفراد نظرية انتشار ادلستحدثات تعتمد على أسس اتصالية، فانتشار ادلستحدثات 

                                          
 255 ص ،مرجع سابق ،السيد حسُت ليلى ،مكاوي عماد حسن - 1

 .15ص  2115، دار الفكر للنشر و التوزيع: مصر ،الصحافة اإللكترونية ،رضا عبد الواحد أمُت - 2
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نشر ىذه األفكار  يفيساىم  الذي الشخصييتم من خبلل احلمبلت اإلعبلمية إضافة إذل االتصال 
رلال الزراعة هبدف تقييم  يفبدايتو ارتبط باجملتمعات الريفية ال سيما  يفوادلستحدثات ، إن تطبيق ىذه النظرية 

وقد حظيت ىذه النظرية   1الواليات ادلتحدة األمريكية يفسبل االتصال بادلزارعُت  وتطوير اخلدمات الزراعية وتطوير
 . أمريكا يفباىتمام العديد من الدراسات والتطبيقات البحثية يف رلال اإلعبلم 

وتعترب نظرية انتشار ادلستحدثات وتبٌت األفراد للجديد من األفكار والتكنولوجيا يف ضوء رلموعة من العوامل    
إحدى  يفعلها العوامل االجتماعية وتشمل نوع اجملتمع ، تأثَت األسرة، وتأثَت مجاعات األصدقاء والعضوية أ

والعوامل  االقتصادياذليئات أو ادلنظمات ، والعوامل الدؽلوغرافية وتشمل تأثَت السن والتعليم والنوع وادلستوى 
، وعوامل أخرى تتصل خبصائص الفكرة أو ادلستحدث  التبٍتالثقافية وتشمل تأثَت القيم واالذباىات على عملية 

 .2وتشمل التكلفة االقتصادية للمستحدث، ومساتو من حيث البساطة والتعقيد ، وقابلية ادلستحدث للتجريب

أن االنتشار يعرب حقيقة عن انتقال األفكار والتكنولوجيات وادلمارسات اجلديدة  "Rogers" ويذكر روجرز   
ابتكارىا إذل الناس، مع اقًتان ىذا االنتشار بالنجاح الذي يصادف بعض ىذه ادلبتكرات والفشل من مصادر 

الذي يصاحب اآلخر وظروف النجاح وأسباب الفشل، فاالنتشار مرتبط إذا بالتجديدات واالبتكارات، وتقاس 
احلداثة ىذه ىي اليت ربدد  مدى حداثة الفكرة أو الوسيلة بالبعد الزمٍت الذي استخدمت فيو ألول مرة، كما أن

وػللل ادلهتمون باالنتشار عملية االنتشار إذل أربعة عناصر رئيسية أوذلا التجديد  .رد فعل الشخص اذباىها
ثالثهما ىو التنسيق  communication ، وثانيهما ىو رلرى االتصالinnovationواالبتكار 

ر وذبري داخل نسق اجتماعي معُت، أما ، حيث إن عملية االنتشار تدو social system االجتماعي 
العنصر الرابع فهو الزمن، والتنسيق االجتماعي مفهوم شائع االستخدام يف السوسيولوجيا احلديثة، ويشَت إذل 
رلموعة من األفراد يتباينون وىم معنيون بتحقيق ىدف مجعي، وؽلثل األفراد أعضاء ىذا النسق كما ؽلثلون فيو  

3.ومؤسسات ومنظمات كذلك مجاعات غَت رمسية
 

                                          
1- Thomas w. Valente & Johns Hopkins, Diffusion of innovations and policy Decision making, Journal of 

Communication, Vol. 43. Winter 1993, P30. 

،  0951، رسـالة ماجسـتَت ، كليـة اإلعـبلم ، جامعـة القـاىرة ، المجتمعات الريفية فينشر األفكار المزرعية المستحدثة  في الشخصيدور االتصال سامية سليمان رزق ،   -2
 . 22-19ص ص 

 201، ص2110، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية ،نظريات االتصالزلمد زلمد عمر الطنويب،  - 3
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ىذا وتأيت ىذه  النظرية يف إطار الدراسات اليت مت اصلازىا يف سياق سبديد وتعميق العبلقات الشخصية من    
خبلل ما يطلق عليها اسم النظريات ذات التأثَت احملمود اليت تتمحور وتدور حول موضوع انتشار االبتكارات )أو 

تركز على فرضية تدفق االتصال عرب مراحل وخصوصا دور قادة  الرأي يف  األفكار ادلستحدثة ( إن ىذه ادلقاربة
نشر األفكار والتعريف دبا ىو جديد  يف اجملتمع فهذه النظرية رباول ربليل رلموع االبتكارات وتركز يف عملية  

ومن  1ص.التحليل ىذه على ادلراحل اليت سبر هبا والعوامل ادلساعدة على تبٍت االبتكارات من طرف األشخا
ادلفاىيم األساسية اليت ربملها ىذه النظرية ىو مفهوم االستخدام فبعد االنتشار وانتقال األفكار وااليدولوجيا 

فان وصول ىذا  2وادلمارسات والتكنولوجيا واألساليب اجلديدة يف رلال االتصال من مصادر ابتكارىا إرل اجلماىَت
دلستخدم الن ىناك دائما مراحل يقطعها ادلستحدث ليصل إذل ادلستحدث يتطلب االستخدام وذبريبو من قبل ا

آخر مرحلة واليت ىي مرحلة التبٍت الذي يقصد هبو العملية العقلية اليت  ؽلر هبا الفرد من ظهور ادلبتكر إذل غاية 
 3تبنيو

خدمُت لكي روجرز مثلما سبر بعدة مراحل لتبنيها فهي أيضا سبر بعدة مستفالوسائل التكنولوجية حسب الباحث 
يف اجملتمع ككل وتستخدم يف اكرب وعلى أوسع نطاق حيث تصنف إذل مخسة أقسام  متاحةيتسٌت ذلا أن تصبح 

 وىذه األقسام ىي : من ادلستخدمُت

وىي الفئة األوذل اليت تستخدم االبتكار ، وغالبا تتكون ىذه اجملموعة من أشخاص صغار يف  المخترعين : -0 
طر ، ولديهم أعلى مراتب اجتماعية و ولديهم معارف مع ادلصادر العلمية و متفاعلُت مع السن وال ؼلافون ادلخا

 ادلخًتعُت اآلخرين .

وعادتا ما يكونون  ويعترب ادلستخدمون األوائل ثاين أسرع فئة يف استخدام االبتكار ، المستخدمون األوائل: -2
 ذو شخصية قيادية مقارنة بادلستخدمُت اآلخرين وىم صغار يف السن ولديهم مراتب اجتماعية .

يستخدم األشخاص يف ىذه الفئة االبتكار بعد فًتة من الزمن منذ ظهور ىذا االخًتاع  الغالبية األولى :    -2
نة بفئة ادلخًتعُت وادلستخدمُت األوائل ، وتكون لديهم وعادتا ما تكون فًتة استخدام االخًتاع لديهم طويلة مقار 

                                          
 .10،ص2101األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،   -مدخل متكامل -نظريات االتصال ،بشَت العبلق ، - 1

 20،ص 2111، دراسة حالة مذكرة ماجستَت)منشورة( قسنطينة،،استخدام وسائل االتصال الحديثة بالمؤسسة االقتصاديةحورية بولعويدات، - 2

 .002 ص ، 1991الكتاب، عادل:القاىرة،  ناشد سامي ،  ترمجةتنتشر وكيف المستحدثة األفكار روجرز، إفريت . - 3
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مراكز اجتماعية أكثر من ادلعدل الطبيعي ولديهم عبلقات مع ادلستخدمُت األوائل ونادرا ما تكون لديهم مناصب 
 قيادية يف اجملتمع .

جملتمع ىذا يستخدم األشخاص يف ىذه الفئة االبتكار بعد أن استخدم معظم ا الغالبية المتأخرة :    -1
االبتكار ويقًتب ىؤالء األشخاص من االخًتاع بدرجة عالية من الشك و حالتهم االجتماعية ضئيلة بالنسبة 

 للفئات اليت سبقتها ولديهم عبلقات مع الغالبية األوذل وادلستخدمون األوائل .

لها وال تظهر ىذه الفئة ىذه الفئة آخر من يستخدم االخًتاع على عكس الفئات السابقة ك المتأخرون :    -7
أي من عبلمات القيادة ، وىؤالء األشخاص ال ػلبون التغيَت ويكونون عادتا كبار يف السن ومتمسكون بالعادات 

1والتقاليد وعبلقاهتم مع أقربائهم وأصدقائهم فقط .
 

 :الجانب  الذي  يخدمنا  في  ىذه  الدراسة

تمع الريفي اين كان ىذا اجملتمع ؼلتلف كل االختبلف عن اجملتمع طبقت ىذه الدراسة يف بداياهتا االوذل يف اجمل   
الصناعي اين تتمركز كل الصناعات وضلن نقصد ىنا ادلدن وبالتارل كانت ىناك إمكانية دلعرفة الفرق بُت انتشار 

ارات التقنية يف سياق متطور وسياق اقل تطورا ، وىو نفس الشيء  يف ىذه الدراسة  حُت تستخدم وسائل ابتك
تكنولوجية حديثة يف رلتمع عريب مستهلك للتكنولوجيا ؼلتلف كل االختبلف عن اجملتمع الذي تنتج فيو ىذه 
الوسائل ما غلعل من استخدامها من قبل أفراده يأخذ مرحلة متأخرة  ىذا التأخر ال يعزى لكرب سن األفراد بل 

بالقدرة الشرائية وبالفروق الفردية لدى األفراد واليت  دلتغَتات أخرى أعلها متغَتات اقتصادية ومتغَتات ذات عبلقة
 تسمح بامتبلك الوسيلة التكنولوجية من عدمو.

وبالتارل فان التطور التكنولوجي والوتَتة ادلتسارعة يف إنتاج الوسائل التكنولوجية احلديثة ذبعل من األفراد األقل 
ألمر الذي يكون سببا يف زيادة القلق واخلوف لدى دخبل واألقل معرفة ػلتكون بالتكنولوجيا يف وقت متأخر ا

 ىؤالء  وسببا يف حدوث االغًتاب لديهم .

 منهج الدراسة: -9

                                          
 البتكارات إليفرت روجرز، مدونة ماجلديد : انظر أكثر :خالد اليوسف ، نظرية انتشار ا - 1

consulte le 02/06/2016. post_15.html-http://maaljadeed.blogspot.com/2013/11/blog:  URL 

http://maaljadeed.blogspot.com/2013/11/blog-post_15.html
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ادلنهج بصفة عامة ىو األسلوب والطريقة ادلتبعة يف البحث من قبل الباحث لدراسة سلوك ظاىرة معينة وذلك    
 1للوصول اذل حقيقتها وتطورىا 

الدراسة اليت يسعى لتحقيقها واليت طرحها يف شكل سؤال أو قدمها يف شكل فرضية بعد ربديد الباحث ألىداف 
وػلاول أن يثبتها أو ينفيها يف األخَت وبعد تعريفو للمصطلحات وعرض الدراسات السابقة يكون الباحث يف ىذه 

و ىنا ربديد الطريق ادلرحلة قد توصل إذل الضبط العام دلوضوعو وحدد نوع ادلعلومات الواجب مجعها ، ويبقى علي
) ادلنهج ( ادلؤدي للوصول إذل ىذه ادلعلومات واختيار األداة البحثية اليت سيعتمد عليها يف موضوعو ىذا وأول 

 2الشروط الختيار ادلنهج ىي أن يكون مبلئما للدراسة

تكنولوجي يف ودراستنا ىذه هتدف إذل وصف ظاىرة جديدة وىي ظاىرة االغًتاب الرقمي اليت أدى التطور ال   
رلال وسائل اإلعبلم واالتصال إذل ظهورىا  ليسعى الباحث يف  ىذه  الدراسة  إذل وصف ىذه  الظاىرة دبختلف 

أبعادىا وربديد ماىيتها وما ىي ادلؤشرات  الدالة  عليها لدى  الفرد  لينتقل إذل  ربليل  الظاىرة  وعرض النتائج  
ساىم يف بروز ىذه  الظاىرة وما ىي  انعكاساهتا  ونتائجها  وكيف  اليت  جعلت  من  التطور  التكنولوجي  ي

ؽلكن  احلد منها لذا  فاألنسب ىو  اختيار منهج ادلسح بالعينة )ادلنهج الوصفي( الذي ىو من أساليب التحليل 
زمنية  ادلرتكزة على مجع ادلعلومات الكافية والدقيقة عن ظاىرة أو  موضوع زلدد من خبلل فًتة أو عدة فًتات

 3وذلك  للحصول على نتائج علمية يتم تفسَتىا بطريقة موضوعية ، ودبا ينسجم مع ادلعطيات الفعلية للظاىرة.

وما دفعنا الستخدام ىذا ادلنهج ىو أن ىذا األخَت يعترب ،من أىم ادلناىج الرئيسية اليت تستخدم يف دراسة مجهور 
صفة عامة  حيث يساعد ىذا ادلنهج  يف وصف و ربليل الظاىرة وسائل اإلعبلم والوسائل التكنولوجية والتقنية ب

حيث أتاح لنا الًتكيز على  عديد ادلتغَتات ، مثل السمات العامة واالجتماعية والنفسية وأيضا سلتلف السلوكيات 
 جلمهور العينة اليت قمنا بالعمل عليها.

                                          
، ورقلة : سلرب التنمية احمللية ادلستدامة ،  (IMRAD)الدليل المنهجي إلعداد البحوث العلمية )المذكرة ،األطروحة ،التقرير ،المقال ( وفق طريقة الـ  إبراىيم خبيت ، - 1

  .12، ص 2107جامعة قاصدي مرباح ، 
 .  97، ص 2112طبوعات اجلامعية، ، اجلزائر: ديوان ادلمناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال أمحد بن مرسلي، - 2

 .20،ص 2111، ،0القاىرة: عادل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،ط ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،زلمد عبد احلميد - 3
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نة الدراسة اليت  يتم استخدامها يف اختبار الفروض ىذا ويقدم ىذا ادلنهج نظرة معرفية دلختلف البيانات اخلاصة بعي
   1العلمية ادلطروحة .

وادلنهج ادلسحي عند تعريفو يقصد بو ذبميع وتنظيم وترتيب للبيانات ادلختلفة ادلتعلقة سواء دبؤسسات إدارية أو 
ادلكتبات ومراكز  ادلدارس وسلتلف ادلؤسسات التعليمية األخرى، وكذلك  :علمية أو ثقافية أو اجتماعية، مثل

البحوث وادلؤسسات ادلعلوماتية األخرى، مث ادلستشفيات وادلؤسسات الصحية األخرى والدوائر والشركات الرمسية 
حيث تكون طبيعة ىذه البيانات يف  .احلكومية وغَت الرمسية، وادلؤسسات اخلدمية واإلنتاجية األخرى ادلختلفة

ات ومعامبلهتا وإجراءاهتا ، أو كذلك بيانات عن عماذلا وسلتلف اغلب احلاالت عبارة عن أنشطة ىذه ادلؤسس
 .ه زمنية معينة ، ػلددىا الباحث عادة وطبيعة البحثًت اخلدمات اليت تقدمها، وذلك خبلل ف

، يتم االعتماد عليو للحصول على  Descriptive فادلنهج ادلسحي إذا ىو عبارة عن منهج وصفي   
االجتماعية واحلياتية، واليت تؤثر يف سلتلف النشاطات اإلدارية، واالقتصادية،  معلومات دقيقة، تربز الوقائع

 2والًتبوية، والثقافية، والسياسية، والعلمية،حيث أن مثل تلك البيانات ذلا دور مهم يف ربليل الظواىر ادلختلفة.

صف ادلمارسات وقد استطاع الباحث من خبلل ىذا ادلنهج أن يضع تصورا للوضع الراىن من خبلل و    
والعمليات واالذباىات السائدة ضلو الوسائل التكنولوجية والظروف القائمة اليت تدفع األفراد إذل الشعور باالغًتاب 
الرقمي، حيث يسمح ىذا ادلنهج للباحث بوصف الظاىرة بكلمات وعبارات لفظية أو برموز رقمية أو بالطريقتُت 

سطحيتها فإهنا قد تفي بغرض الباحث الذي ال يهمو إال احلصول على  معا وىذه الطريقة البسيطة على الرغم من
 صورة عامة عن الوضع القائم يف شكلو البارز.

ولكن كثَتا من الباحثُت ال يقتنعون دبجرد كشف الوضع القائم ووصفو وصفا ظاىريا سطحيا بل ػلاولون التعمق 
الوضع وربديد أبعاده والعبلقات الكامنة فيو يف وصف ذاك الوضع القائم ويسعون احلصول على تفسَت ذلذا 

 وربديد العوامل ادلؤثرة فيو.

                                          
 .10،ص0999االصللومصرية،، القاىرة :مكتبة ،محمد الخضيري ،األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهزلسن عبد الغٍت  - 1

 .17،ص 2102، ، األردن : دار اليازوري للنشر و التوزيع  منهجية البحث العلميقنديلچي عامر إبراىيم،   - 2
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وذلذا تسمى الدراسات ادلسحية بالدراسات التفسَتية واليت تسعى إذل مجع بيانات من أفراد اجملتمع حملاولة ربديد  
ة. ويبدأ البحث ادلسحي عادة احلالة اليت يتواجد عليها اجملتمع دلعرفة متغَت معُت أو رلموعة من ادلتغَتات ادلعين

بإتباع إجراءات سبهيدية ضرورية للتخطيط ادلسحي تسبق اإلجراءات اإلسًتاتيجية ادلتعلقة بادلعاينة أو اختيار العينة 
مث بعد ذلك استخدام أدوات ادلسح ادلبلئمة دلوضوع الدراسة من استفتاء أو مقابلة أو أدوات لقياس االذباىات أو 

.ادلبلحظة مث انتهاء البحث بإجراء بعض العمليات ادلتعلقة بتحليل نتائج البحث استطبلع الرأي أو
1

 

منهج ادلسح بأنو دراسة علمية لظروف رلتمع واحتياجاتو بقصد تصميم برنامج  Berges "و يعرف " برجس 
االجتماعية بأنو دراسة للجوانب ادلرضية لؤلوضاع  yeanch "بولُت بينج"بنائي لتقدمو االجتماعي. وتعرفو 

 2القائمة يف منطقة جغرافية زلددة وموازنتها بأوضاع أخرى نقبلها كنماذج

 :أىداف الدراسات ادلسيحيةومن 

 مجع معلومات وحقائق مفصلة تصف الظواىر احلالية. -

 التعرف إذل ادلشاكل أو تربير الظروف وادلمارسة الراىنة. -

 القيام دبقارنات وعمليات تقوؽلية. -

ا يفعلو اآلخرون يف حالة التعرض لنفس ادلشكبلت أو الظروف واالستفادة من ذبارهبم يف رسم اخلطط ربديد م -
.وازباذ القرارات يف ادلستقبل

3 

وقد حدد النهاري والسرػلي أربعة أنواع شائعة االستخدام يف الدراسات ادلسحية نصفها ىنا  أنواع المسح:
 باختصار:

ظواىر االجتماعية مثل دراسات السكان وتقاليدىم واذباىاهتم وأمورىم يهتم بدراسة ال المسح االجتماعي:
 االقتصادية والثقافية والسياسية  يف بيئة وغَتىا..

                                          
 .97،ص 2100، األردن: الوراق للنشر والتوزيع  ،إلعداد الرسائل الجامعية أسس البحث العلمياجمليد،  إبراىيم مروان عبد - 1
 .92السابق، ص  ادلرجع - 2
 .22،ص 2101، 10، األردن، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،ططرق البحث العلمي عبيدي زلمد، جاسم ألعبيدي ،   زلمد - 3
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يهتم بدراسة الظواىر الًتبوية ، ولذلك فكل األوجو ذات العبلقة بالتعليم ؽلكن أن ترتبط هبذا  المسح التعليمي:
 النوع من ادلسوحات.

م بآراء مجاعو من الناس حول قضيو زلدده، ومنها ما تقوم بو شركات ومؤسسات خاصة يهت مسح الرأي العام:
 مثل غالوب األمريكية..

1يهتم بالنواحي التجارية مثل درجات االستهبلك أو القبول دبنتج أو خدمة من اخلدمات. مسح السوق:
 

القرن التاسع عشر حيث استخدمو ىذا وقد اثبت ادلنهج ادلسجي فائدتو يف أواخر القرن الثامن عشر وبدايات 
 إنعديد الباحثُت االجتماعُت يف دراستهم ووصفهم للظواىر االجتماعية اليت أثارهتم يف ذلك الوقت على الرغم 

ىذا ادلنهج دل يكن يستطيع لوحده حل تلك ادلشكبلت إال انو استطاع تقدمي حقائق دقيقة كانت أساسا 
وعليو فان استخدام الباحث دلنهج ادلسح يف ىذه الدراسة سيمكنو من وصف الظاىرة والتعرف عليها  2لئلصبلح

عن قرب وىي ظاىرة االغًتاب الرقمي النامجة عن التطور التكنولوجي لوسائل اإلعبلم واالتصال وذلك من خبلل 
تتوقف عملية البحث ىذه  عند معرفة ربليل طبيعة ىذه  الظاىرة وعرض أسباهبا ومؤشراهتا الدالة عليها إذ ال  

طبيعة االغًتاب ومؤشراتو بل تتعداه إذل زلاولة إغلاد حلول ذلذا االغًتاب الرقمي لدمج التكنولوجيات احلديثة يف 
 اجملتمع والبيئة التعليمية واالستفادة منها 

 

 

 أدوات جمع البيانات : -11

وضعت العلوم اإلنسانية، على غرار علوم الطبيعة، وسائل من أجل تفحص الواقع فعبل، دبجرد ربديد مشكلة  لقد
البحث بصفة هنائية غلب االنتقال إذل تنظيم عملية مجع ادلعطيات الضرورية. تشبو ىذه العملية الفرق ادلوجود بُت 

فأدوات    3يتطلب القيام ببعض اإلجراءاتمشروع السفر من جهة، والذىاب الفعلي من جهة أخرى ، والذي 

                                          
 .207،  212،ص،ص 2111مركز النشر العلمي جامعة ادللك عبد العزيز، جدة،  ،التفكير والبحث العلمي السرػلي، حسن عواد، وآخرون، - 1

 .21،ص2102، 0،القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط أسس المناىج االجتماعيةبلقاسم سبلطنية،حسان اجليبلين، - 2

 .011،ص 2112، 2، تر: بوزيد صحراوي وآخرون ، اجلزائر: دار القصبة للنشر طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أصلرس، ، - 3



 .للدراسة املنهجـي اإلطـار                                                  :األول الفصـل

 

 - 12 - 
 

مجع البيانات إذا ىي الوسائل اليت يستعملها الباحث يف عملية الوصف أو التحليل أو االستشراف للوصول إذل 
   1أىدافو

فنجاح أي حبث يقوم أساسا على دقة البيانات ادلتحصل عليها وادلوظفة فيو ولعل ىذا يتطلب من الباحث ربكم 
دوات ادلسخرة جلمع ادلعلومات والبيانات باختيار أدقها وأنسبها للمنهج ادلستخدم يف الدراسة"وتعترب أكرب يف األ

  2األداة الوسيلة اليت تشكل نقطة االتصال بُت الباحث وادلبحوث اليت سبكنو من مجع ادلعلومات عن ادلبحوثُت

ىذا المالحظة و أداة أخرى مساعدة للباحث وىي  االستبيانوتستدعي دراستنا استخدام أداة أساسية متمثلة يف 
ويعترب االستبيان وسيلة من وسائل مجع ادلعلومات والبيانات حيث يستعمل ىذا األخَتة يف الكثَت من البحوث 
النفسية واالجتماعية حيث يكون موضوعا يف شكل استمارة ربتوي على رلموعة من األسئلة اليت يتعُت على 

ا للحصول على ادلعلومات الكافية اليت ػلتاجها الباحث وتكون ىذه االستمارة أما ربمل ادلبحوث اإلجابة عنه
أسئلة مغلقة أي ذات إجابات زلددة أو أسئلة مفتوحة تتيح للمبحوث  اإلجابة بكل حرية ويستخدم االستبيان 

 3دبفرده يف عديد البحوث وقد يستخدم مع أدوات أخرى لتعزيز مصداقية النتائج

ان مزايا عديدة حيث ؽلكن بواسطتو احلصول على الكثَت من ادلعلومات وحصر عدد كبَت من مفردات ولبلستبي
البحث مع  ربح الوقت طبعا وليس ىذا فحسب بل يعترب اقل وسائل مجع البيانات تكلفة سواء يف اجلهد أو ادلال 

عة األجوبة بل موجو إذا  نظرا الن اإلجابة تكون من  طرف ادلبحوث ويكون الباحث كموجو فقط ليس لطبي
تعذر على ادلبحوث فهم سؤال ما ويوفر االستبيان الوقت أالزم للمبحوثُت  لئلجابة على األسئلة ما  غلعلهم  يف 
وضعية مرػلة دون  قلق  أو  توتر على غرار أدوات أخرى ومن  مزايا االستبيان أيضا انو  ؽلكن  أن  يصل إذل 

باحث  الوصول  إليهم  مثل ادلسئولُت أو  كبار  رجال األعمال باإلضافة إذل أن  ادلبحوثُت الذين  يصعب  على ال
  4االستبيان ال ػلتاج لعدد كبَت من الباحثُت أو من جامعي البيانات لتوزيعو أو مجعو
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 ومن ابرز مزايا االستبيان انو يعترب أكثر األدوات سبثيبل للمشكلة ادلدروسة ،حيث ؽلكن توزيع جوانب الظاىرة
ادلختلفة على فقرات االستبيان فيغطيها ، كما أن االستبيان نستطيع من خبللو كباحثُت أن نصل إذل أجوبة 
وبيانات حساسة وزلرجة ال يستطيع ادلبحوث اإلجابة عليها يف ادلقابلة وال نستطيع أيضا أن نرصدىا يف 

ا خصوصا  مع  توفر برامج حساب وحىت عند تفريغ البيانات لتحليلها فان ذلك ال  يأخذ جهد ،1ادلبلحظة
 .spssالنتاج مثل برنامج احلزمة اإلحصائية 

ىذا وقد مت  ربط االستبيان بتساؤالت الدراسة وفروضها مع ما  يتوافق واألىداف اليت وضعت من اجلها حيث 
ؼلتار ادلبحوث اعتمد الباحث يف طرحو لؤلسئلة إذل التنويع بُت األسئلة ادلغلقة واليت زبصص ذلا إجابات زلددة 

واحدة منها  أو  أكثر وبُت األسئلة ادلفتوحة اليت تتيح للمبحوث حرية اإلجابة والتعبَت عن آراءه وأفكاره حول 
ادلوضوع  لتكون اإلجابات مساعدة للباحث يف  التحليل النهائي للجداول  وقد انتظمت األسئلة ىذه يف احملاور 

 التالية :

 بيانات الشخصية للمبحوثُت )اجلنس، الفئة العمرية، ادلستوى ادلعيشي (.وىو متعلق بال المحور األول:

 ويتعلق بالوسائل التكنولوجية احلديثة من حيث االمتبلك و طرق االستخدام. المحور الثاني:

 ووسائلها احلديثة ومستوى التحكم هبا. ويرتبط بعادات وأظلاط استخدام التكنولوجيا المحور الثالث:

وىو عبارة عن مقياس لبلذباه دلعرفة درجة االغًتاب انطبلقا من اذباىات ادلبحوثُت  ونظرهتم    : المحور الرابع
 لديهم.غًتاب الرقمي يف إحداث اال االتصال و تكنولوجيا وسائل اإلعبلملدور 

 حيث مت تكييف ىذا ادلقياس اعتمادا على رلموعة من ادلقاييس اليت مت االعتماد عليها ونذكر منها:

، مقياس حامد عبد السبلم زىران حول االغًتاب 2(0917اس اغًتاب شباب اجلامعة عادل األشول )مقي
ومقياس االغًتاب لرشاد صاحل   4(0990، ومقياس صاحل بن إبراىيم الصنيع ) 3( 0911والتوجيو النفسي )

                                          
 .  19،ص 2119، 10، دمشق : دار الفكر ، ط ، الموجز في منهج البحث العلمي : في التربية والعلوم اإلنسانيةسيف اإلسبلم سعد عمر  - 1

 .0917، شعبة البحوث والدراسات، أكادؽلية البحث العلمي، القاىرة،  التغير االجتماعي اغتراب شباب الجامعةعادل األشول ، -2
 .0911،  2القاىرة: عادل الكتب، ط ، التوجيو واإلرشاد النفسي،حامد عبد السبلم زىران  -3
 .0991، ادلملكة العربية السعودية،  12، رللة األمن ، العدد  النفسي في األزمات إستراتيجيات األمنصاحل بن إبراىيم الصنيع ،  -4 
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االغًتابية ومقياس على وطفة حول ادلظاىر 2(0911ومقياس جاسم الكندي لبلغًتاب )1(0997دمنهوري )
، ومقياس عبد اللطيف زلمد حول العبلقة بُت االغًتاب واإلبداع والتفاؤل والتشاؤم  3(0911للشخصية العربية )

، ومقياس على شتا حول  5(2112، ومقياس عماد زلمد سليمر حول االغًتاب واألمان النفسي ) 4(2111)
االغًتاب وعبلقتها بالصحة النفسية وتصحيح  ، ومقياس سناء حامد زىران حول 6(2111االغًتاب والعصيان )

 . 7(2111وتصحيح ادلشاعر )

 الصدق والثبات: -11-1

 أ/ الصــدق:

يعترب الصدق من أىم الشروط اليت وجب توفرىا يف االستبانة أو ادلقياس ادلوجو للمبحوث  فبل ؽلكن ألي باحث 
يستطيع من خبلذلا الباحث حساب ىذا أن يستغٍت عن اختبار صدق أداتو البحثية حيث توجد عديد الطرق اليت 

الصدق  ومنها : طريقة معامبلت االرتباط ، طريقة ادلتوسطات وادلقارنة الطرفية ، طريقة استخراج الصدق من 
وقد اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة إلثبات صدق أداتو البحثية  على طريقة  8الثبات ، وطريقة آراء احملكمُت .

حيث مت تعديل بعض عناوين  د مت  ربكيم ىذه االستمارة من قبل رلموعة من اخلرباء فق األخذ بآراء احملكمُت
احملاور اليت بٍت عليها االستبيان مع إضافة بعض اخليارات يف اإلجابات احملددة للمبحوث ومت إضافة وحذف بعض 

صوص عبارات ادلقياس فتم أما خب. األسئلة اليت رأى احملكمون أهنا غَت ضرورية وإضافة تلك اليت يروهنا مهمة

                                          
 م. 09997، سلسة البحوث الًتبوية والنفسية، ، جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة، االغتراب وبعض مظاىر الشخصية: دراسة مقارنةرشاد صاحل دمنهوري ، -1
 . 0911( جامعة الكويت، 02.اجمللة الًتبوية، اجمللد ) عي ، دراسة ميدانية لطالب التعليم الثانوي بدولة الكويتالمدرسة واالغتراب االجتماجاسم الكندري ،  -2
سمرب ، اكتوبر/ دي12، العدد 25، رللة عادل الفكر، اجمللس الوطٌت للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، رللد المظاىر االغترابية فى الشخصية العربيةعلى وطفو ،  -3

0911. 

 . 2111" ادلؤسبر الدورل السابع دلركز اإلرشاد النفسي ، جامعة عُت مشس، القاىرة، العالقة بين االغتراب واإلبداع والتفاؤل والتشاؤمعبد اللطيف زلمد ، -4
 .2112، 10، القاىرة : ادلكتبة األصللو ادلصرية، ،طاالغتراب واألمن النفـسيعماد زلمد سليمر ،  -5
 .2111، القاىرة : ادلكتبة ادلصرية للطباعة والنشر والتوزيع،  باتولوجية االغتراب والعصيانشتا السيد ، على  -6
 . 2111، 2، القاىرة : عادل الكتب، ، ط ارشاء الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغترابسناء حامد زىران ،  -7 
 . 292،292، ص ص  2112، 10، اإلسكندرية : ادلكتب اجلامعي احلديث، طالنفس اإلحصاء في التربية وعلم امحد زلمد الطيب،  - 8

 -  اإلمارات(  )جامعة اجلزيرة بإمارة ديب بدولةد.عماد جابر:تونس(  -)معهد الصحافة وعلوم اإلخبار جامعة منوبة د.عزام أبو الحمائم:: تم تحكيم االستبيان من طرف
مركز ) د.فرج  أكرم الربيعياجلزائر (،  –:) جامعة مستغازل د.مالفي عبد القادراجلزائر (  –:) جامعة مستغازل د.باعلي محمداإلمارات(  ) جامعة الشارقة دولةد.نصير بوعلي:

 زائر (.اجل –) جامعة قادلة د. سمير قريد اجلزائر (  –) جامعة مستغازل  د.منصور مرقومةالعراق ( ،  –الدراسات والبحوث يف وزارة الثقافة العراقية 
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تعديل بعضها دبا يتناسب وادلؤشرات ادلوضوعة مسبقا وهبذا تغَت االستبيان من صورتو األوذل ادلوضحة يف ادلبلحق 
 )  الصفحة رقم ( إذل صورتو النهائية ادلوضحة أيضا يف )الصفحة رقم (

 ب / الثبــات:

س النتائج إذا أ عيد تطبيقو عدة مرات متتالية، ويدل إن ادلقصود بثبات االستبيان ىو أن يعطي االستبيان نف
 فإعادة   1الثبات على اتساق النتائج، دبعٌت إذا كرَّر الباحث القياس وربصل على نفس النتائج، فهذا ىو الثبات.

 بنفس اخلاصة االختبارات() القياسات من بُت اثنُت ادلوجود االتساق قياس أساليب من واحدة االستبيان اختبار

بُت  جوىري بشكل ادلبلحظات تتغَت دل إذا ،سلتلفُت وقتُت يف العينة إذل نفس إعداده مت الذي الًتكيب
 2معتمدا. ادلقياس يكون مث فمن االختبارين،

يف حساب ثبات ادلقياس  Test – Retest Reliabilityوقد اعتمد الباحث على طريقة:  ثبات اإلعادة  
 17/12/2105مفردة وذلك بتاريخ  21أفراد العينة والذي كان قوامهم حيث مت توزيع االستبيان على بعض 

وبعد مرور أسبوع من تاريخ التوزيع األول مت إعادة نفس االختبار على نفس مفردات البحث بتاريخ 
. حيث توصل الباحث إذل نتائج يف االختبار الثاين تتطابق مع النتائج ادلتحصل عليها يف 02/12/2105

ل حيث دل يكن ىناك غموض لدى ادلبحوثُت يف إجابتهم على األسئلة ودل تكن ىناك تغيَتات كبَتة االختبار األو 
 يف إجاباهتم مقارنة دبا كان يف األول 

واليت تعترب أداة من أدوات  المالحظة المباشرةأما األداة ادلساعدة اليت استخدمها الباحث يف ىذا البحث فهي 
البحث العلمي فطبيعة عمل ىذه األخَتة أي ادلبلحظة يتوقف على مبلحظة ومشاىدة السلوك االجتماعي 
لؤلفراد أو اجلماعات يف أماكن  متفرقة وما غلب أن  نشَت إليو ىو أن ادلبلحظة  ؼلضع تطبيقها إذل أربعة عناصر 

 (3)ىذه األداة النتائج ادلرجوة  ضرورية وجب توفرىا لدى الباحث لتحقق 

 أن يكون الباحث متواجدا يف البيئة البحثية بُت أفراد العينة ويسعى للتأقلم مع الوسط الذي وجد فيو.  -0

                                          
 ، شبكة األلوكة ، انظر أكثر :إرشادات عامة في جزئية صدق وثبات االستبيان ،  أمحد إبراىيم خضر - 1

URL : http://www.alukah.net/web/khedr/0/50431/  consulte le 23/01/2017 21h07. 

 .021، ص 2107، تر : خالد بن ناصر آل حيان ، األردن : دار اليازوري ،  بحوث العلوم االجتماعية المبادئ والمناىج والممارسات،  أنول باتشَتجي - 2
3 -Henri Peretz, Les méthodes en sociologie L’observation, Édition la découverte, paris, 2007, p14. 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50431/
http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/publications-de-Peretz-Henri--20680.htm
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 مراقبة كل األحداث اليومية االعتيادية واألحداث اجلديدة اليت تقع. -2

 خدمها الباحث.تسجيل ووضع ادلبلحظات وكل النقاط دبختلف الوسائل اليت يست -2

 ربليل وتفسَت كل ما مت تسجيلو من مبلحظات وإعداد تقرير مفصل للمبلحظات اليت مت أخذىا.   -1

إذا فادلبلحظة ىي عبارة عن تفاعل وتبادل للمعلومات بُت شخصُت أو أكثر احدعلا الباحث واألخر ىو 
ة ردود الفعل للمبحوث ومشاىدة ادلبحوث حيث هتدف ادلبلحظة إذل مجع ادلعلومات فيقوم الباحث دبراقب

وىي أيضا توجيو احلواس واالنتباه إذل الظاىرة أو رلموع الظواىر رغبة يف  1السلوكيات والظواىر ادلوجودة أمامو
وىو ما نسعى  (2)الكشف عن صفات أو خصائص لنتوصل إذل الكشف عن معرفة جديدة عن تلك الظواىر 

ىدافنا اليت نريد الوصول إليها وقمنا أيضا بإعداد بطاقة ادلبلحظة إليو يف ىذه الدراسة حيث قمنا بتحديد أ
لتسجيل ادلعلومات عليها ومت اختبار والتأكد من صدق ادلبلحظة بإعادهتا ألكثر من مرة و أخَتا تسجيل ما 

 ضلتاجو من بيانات حول الظاىرة ادلدروسة.

 يتعُت على الباحث أن يدرب نفسو عليها ويتعود على وشلا ال ؼلتلف عليو اثنان فان العلم يبدأ بادلبلحظة وبالتارل
مراقبة رلتمع حبثو باستمرار وبكل عناية فإذا أتقن ىذه األداة أصبح حبثو يتميز بكثَت من البيانات اليت ػلتاجها 

حيث يف حلظة دخول الباحث إذل ميدان حبثو ويف اللحظات اليت تكون كل ادلواقف رلسدة  3واليت تكون متاحة لو
امو عليو أن ؼلتار البيانات أو السلوكيات اليت ػلتاجها يف حبثو ألنو من خبلل أداة ادلبلحظة فان الباحث يتوفر أم

 4على ىامش كبَت من احلرية يف ميدان البحث

  مجتمع البحث و عينة الدراسة: -11

 مجتمع البحث: -11-1

                                          
 .015،ص  2101 1، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع ط أساليب البحث العلمي :األسس النظرية والتطبيق العلميرحبي مصطفى عليان وآخرون، - 1

 .001،ص 2112، مصر: دار ادلعرفة اجلامعية،  مدخل إلى مناىج البحث العلميزلمد زلمد قاسم، - 2
 .225، ص2102، 2، تر: زلمد على سبلم ، ادلكتب اجلامعي احلديث، طمناىج في البحث االجتماعي وليام ج.جول ،بول ك.ىت، ، - 3

Armand , édition 2, l'enquête et ses méthodes l'observation directeMarie Arborio, Pierre Fournier, -Anne -4

Colin, 2005, p32.  
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تمع يف البحث العلمي عادة للداللة على رلموعة من الفئات أو التجمعات اليت تشًتك يف تستخدم كلمة رل
 وىي االجتماعية، البحوث يف ادلنهجية اخلطوات أىم من البحث رلتمع ربديد مرحلة تعتربو  1خصائص زلددة 

 عند الباحث ويواجو نتائجو، وكفاءة وتصميمو البحث إجراء عليها يتوقف حيث بالغة، دقة من الباحث تتطلب

 داستو عليها سيجري اليت العينة أو البحث رلتمع اختيار أي العمل نظام ربديد مشكلة ببحثو يف القيام شروعو

.وربديدىا
حيث ىناك  عدد معُت من األسئلة سنطرحها بغية ربديد رلتمع البحث الذي سنعمل عليو واليت   2

 من خبلذلا سنوجو تعريفنا ذلذا اجملتمع :

 : ما ىي اجلامعة اليت ؼلتارىا الباحث إلجراء دراستو؟أوال

جلامعة عبد احلميد بن  -االنتساب–إن ادلقياس األساسي الذي اعتمد عليو الباحث يف اختيار اجلامعة ىو 
مستغازل وبالتارل يرى الباحث أن ىذا اجملتمع مألوف شلا يوفر عليو جهدا ووقتا  كبَت ا مقارنة إذا ما مت  –باديس 

 يار جامعة أخرى ذبرى فيها الدراسة.اخت

 ثانيا: ما ىي الكلية اليت يرى الباحث أهنا تصلح الن تكون رلتمعا لدراستو؟

إضافة إذل ادلقياس األول الذي اعتمده الباحث يف اختيار اجلامعة فان األمر ادلهم أيضا  الذي تدخل يف ربديد 
الن ىذا النوع من البحوث يتم دراستو وتدريسو ذلؤالء والن الكلية ىو القابلية لدى الطلبة مقارنة بكليات أخرى 

الباحث كانت لو دراسات سابقة على طلبة من كليات سلتلفة أين دلس صعوبات يف تعامل الطلبة مع األسئلة 
 ادلوجهة إليهم مقارنة مع طلبة العلوم االجتماعية.

يد نوع العينة وادلعاينة واالىم ىو درجة التمثيلية إضافة إذل استعان الباحث بدراسات سابقة كان ذلا الفضل يف ربد
والقابلية للتعميم ففي مذكرة ادلاجستَت للباحث خالد منصر أجرى ىذا األخَت دراستو على كليات سلتلفة معتربا 
أن التخصص العلمي متغَت مهم يف ربديد االغًتاب الثقايف للطالب اجلامعي ويف نتائج الدراسة توصل إذل أن 

العلمي ليس بادلتغَت ادلؤثر  وان مجيع أفراد عينة الدراسة يتميزون بنفس اخلصائص مهما اختلفت التخصص 
التخصصين  بين وكذلك وإناثا ذكورا الجنسين بين جوىرية فروق نسجل لم أننا :"زبصصاهتم حيث قال 

                                          
 .222، ص 2101، 10، األردن : دار ادلسرة للنشر والتوزيع ،ط التفكير والبحث العلميزلمد بكرنوفل ، فريال زلمد أبو عواد ،  - 1

 . 112ص ،0991احلديث،  اجلامعي اإلسكندرية: ادلكتب ،االجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات شفيق زلمد - 2
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 من شبابنا حماية على قادرين غير تجعلنا التي واألسباب العوامل تحديد يخص )علمي ، أدبي (، فيما

 وىذا ما يربز أن رلتمع الدراسة يتميز بالتجانس. 1".فيو يعيشون المجتمع الذي داخل باالغتراب الشعور
وانطبلقا من ىذا مت التأكد من ىذا ادلعطى يف رلتمع الدراسة اخلاص بنا حيث وكما جرت العادة يف البحوث 

، سعى الباحث للتعرف على رلتمع الدراسة من خبلل ادلقابلة االستكشافية واليت مسحت للباحث االمربيقية
بالغوص أكثر يف سلتلف التفاصيل والتأكد من مسالة التجانس بُت سلتلف التخصصات وعدم اعتبارىا كمتغَت   

أصلي وطلبة كلية  العلوم  مهم يف دراستنا  وبناءا على ىذه ادلعطيات مت ربديد طلبة جامعة مستغازل كمجتمع
االجتماعية كمجتمع متاح حيث تكون نسبة من ىؤالء الطلبة ىم  وحدات ذلذا  البحث و بالتارل ال ؽلكن أن 

لذلك يرى  الباحث  أن يستخدم طريقة  العينة خصوصا  -أي دراسة مجيع مفردات اجملتمع -نقوم حبصر شامل 
جهة ومن جهة  ثانية فان ىناك دواع علمية حبتة تلزم الباحث أن  ىذا  اجملتمع ؽلتاز بكرب حجمو ىذا من 

باختيار طريقة  العينة وىي أن الدراسة جلميع مفردات البحث يف  حاالت  تؤدي إذل  الوقوع يف  اخلطأ نتيجة 
 2تعقد العمليات على ىذا  ادلستوى

 

 

 

 

 العينة والمعاينة:  -11-2

 المعاينة: -11-2-1

                                          
، 2100/2102.باتنةاحلاج خلضر ،، مذكرة ماجستَت،)منشورة(،جامعة الجامعي باغتراب الشباب الحديثة االتصال و اإلعالم تكنولوجيا استخدام عالقةخالد منصر، - 1

 .201ص 

 .050،  051ص، ص  ،2112، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال أمحد بن مرسلي، - 2
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ق ادلتبعة يف اختيار العينة اإلحصائية وذلذه األخَتة شروط أساسية وجب إتباعها، حيث يقصد بادلعاينة الطرائ
 1وجب أن تكون العينة شلثلة للمجتمع، وان تكون لوحدات رلتمع الدراسة فرص متساوية يف االختيار.

 العينة: -11-2-2

ث ،وتكون ىذه األخَتة اجلزء الذي دبا أن العينة ىي تلك العناصر والوحدات اليت يتم استخراجها من رلتمع البح
ؽلثل الكل فان الباحث يف ىذه الدراسة ووفق ادلعطيات اليت توفرت لو اختار طريقة العمل بالعينة احلصصية  واليت 

   2تقوم على مبدأ نقل نفس توزيعات أو نسب خصوصيات رلتمع البحث على العينة.
العينة الطبقية خصوصا يف  مراحلها األوذل يف التحديد حيث والعينة احلصصية تشبو من حيث ادلبدأ يف اختيارىا 

يتم تقسم اجملتمع األصلي للدراسة إذل فئات او شرائح ضمن معيار معُت ويتم بعد ذلك اختيار العدد ادلطلوب 
من كل شرػلة فوجو االختبلف يف ىذه ان الباحث يف العينة العشوائية ال ؼلتار األفراد  كما يريد  بينما يف 

 3صصية يقوم هبذا االختيار بنفسو احل
من رلتمع البحث ومت استخبلص ىذه النسبة وفق ما قدمو  %01حيث مثلت نسبة العينة يف ىذه الدراسة 

مفردة كافية لتعريفو وقياسو بأخذ  011وحدة فان  0111موريس أصلرس حيث اعترب أن اجملتمعات إذا ذباوزت 
 4من رلتمع البحث . %01مائة عنصر من كل طبقة معدة  واخذ إمجاليا  

فان العدد اإلمجارل للطلبة يف   scolaritéالتمدرس للطلبة فوفق البيانات اليت ربصل عليها الباحث من مصلحة 
ليصبح حجم العينة  %01ومت اخذ من كل زبصص حصة قدرت بنسبة   3087كلية العلوم االجتماعية بلغ 

مفردة حبث. حيث مت بذلك توزيع ىذا العدد من االستمارات على أفراد العينة  215اليت ضلن بصدد دراستها 
استمارات رأى الباحث أهنا غَت صاحلة للتحليل ليكون عدد العينة  01االستمارات مت إلغاء  وبعد عملية اسًتجاع

 مفردة حبث. 295اليت جرت عليها الدراسة ىو 
 

                                          
 .012، ص 2111، ليبيا: دار الكتب الوطنية ، ، مناىج البحث في العلوم االجتماعية : األساسيات والتقنيات واألساليب على معمر عبد ادلومن - 1

 .017،ص 2102، اجلزائر ، 12، دار القصبة للنشر ، ط الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعسعيد سبعون،  - 2

 .207،ص 2111، 10، دمشق : دار الفكر، طالبحث العلمي أساسياتو النظرية وممارستو العمليةرجاء وحيد دويدري، .  - 3

 .209مرجع سابق ، ص  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،موريس أصلرس، ،  - 4

Domaine 

Formation 
SS SH Total 

Licence L1 291 369 660 

 
L2 262 451 713 
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 (: ؽلثل العدد اإلمجارل لطلبة كلية العلوم االجتماعية10دول رقم )اجل

  
L2 L3 M1 M2 Total 01% 

Sciences 

Humaines 

SIC 127 116 247 291 781 78 

Bibliothéconomie 272 201 126 97 696 69 

Histoire 52 0 0 0 52 6 

Sciences 

Sociales 

Psychologie 99 38 97 124 358 35 

Sociologie 74 47 86 73 280 28 

Philosophie 15 14 25 48 102 10 

Orthophonie 74 35 22 27 158 15 

 
Total 713 451 603 660 2427 241 

 زبصص ومستوى.(: ؽلثل عدد الطلبة يف كل 12دول رقم )اجل

 

 

 

660+2427=3087 

 

 

 مجـاالت الدراسة: -12

 
L3 134 317 451 

Sous-T  (Licence) 687 1137 1824 

Master M1 230 373 603 

 
M2 272 388 660 

Sous-T  (Master) 502 761 1263 

Total 1189 1898 3087 

 
L1 11% 

Sciences Humaines 369 37 

Sciences Sociales 291 29 

Total 660 66 
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إن أي حبث يضع ىدفا زلددا من  اجل ربقيقو يكون ىذا األخَت ضمن حدود المجال المكاني :  – 12-1
النظرية وادلنهجية وادلادية وىذه الدراسة ، ال زبرج  عن  نطاق ىذا معينة تكون يف متناول إمكانيات الباحث 

 التقليد وبالتارل سنحاول رسم حدود ىذه الدراسة من خبلل اإلشارة إذل النقاط  التالية :

حيث اقتصر   إن ىذه  الدراسة سبت يف نطاق جغرايف زلدد ويتمثل يف جامعة مستغازل )عبد احلميد ابن باديس (
على كلية العلوم االجتماعية وذلك  ألهنا زبدم  الدراسة بشكل مباشر ودل  يكن  اختيار  اجملال  ت الدراسة

ادلكاين  اعتباطيا بل  أملتو الظروف اليت  وجد الباحث  نفسو   فيها  باإلضافة كما  ذكرنا سابقا  ان احلدود 
وم االجتماعية  دبختلف زبصصاهتا يف مستغازل  اجلغرافية اليت مت  اختيارىا  من  حيث نوع  الكلية وىي كلية  العل

 ليعطي  احتمال ظهور متساوي إلفراد  العينة .

 المجال  الزمني : -12-2

 مراحل  زمنية أساسية  مر هبا الباحث يف إعداده ذلذه األخَتة:  أربعأصلزت  ىذه الدراسة من خبلل 

وىي بداية تشكيل فكرة موضوع الدراسة حيث تزامنت ىذه الفًتة مع هناية شهر أكتوبر من  المرحلة األولى:
حيث أراد الباحث أن تكون فكرة ادلوضوع تندرج يف سياق ادلشروع البحثي ادلسجل فيو على  2101سنة 

كان   2107مستوى الدكتوراه  وىو "تكنولوجيا وسائل اإلعبلم واجملتمع" ، مع بداية شهر جانفي من سنة 
للباحث فكرة واضحة حول التوجو الواجب ان يسلكو  وتسطَت واضح  للخطوط العريضة للدراسة ربتاج فقط 

 لضبط دقيق للمتغَتات الواجب دراستها .

وىي مرحلة اختبار قابلية ادلوضوع للدراسة من خبلل قيام الباحث بعمل ادلقابلة االستكشافية  المرحلة الثانية :
من اجملتمع ادلتوقع أن يكون رلتمع الدراسة باإلضافة إذل ضبط عنوان ومتغَتات الدراسة وىي مع بعض العينات 

ادلرحلة األىم حسب الباحث واليت استطاع من خبلذلا بلورة أفكاره ومناقشتها مع رلموع كبَتة من األساتذة 

                                          
 -    ميد ابن باديس رائد النهضة اإلصبلحية و حامل لوائها يف اجلزائر و ادلغرب العريب  يف القرن العشرين . وتلزم يف فلسفتها العلمية ربمل جامعة مستغازل اسم العبلمة عبد احل

 باخلط الذي مت رمسو العبلمة بن باديس. لذلك فإن تسمية جامعة مستغازل باسم ىذا العبلمة الفذ، يكتسي أكثر من داللة علمية ووطنية
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من اجلزائر ومن خارج  ساتذةالزائرين جلامعة مستغازل حيث كان ىناك زيارة تقريبا كل أسبوع جملموعة من األ
اجلزائر  قدموا خبلل ىذه الفًتة رلموعة من احلوارات وادلناقشات وادلبلحظات حول موضوع الدراسة ومتغَتاهتا 

إذل غاية أكتوبر  2102ىذه  الفًتة امتدت من جانفي   ورلموع ادلفاىيم الواجب ضبطها من قبل الباحث
 .01/12/2102توى البوابة الوطنية لئلشعار عن األطروحات يف مت خبلذلا تسجيل ادلوضوع على مس  2102

جاءت ىذه ادلرحلة بعد تسجيل ادلوضوع مباشرة حيث قام الباحث بتجميع األدبيات اليت  المرحلة الثالثة :
 ػلتاجها يف دراستو و تصنيفها وفق ادلتغَتات اليت يعمل عليها: ادلواضيع ادلتعلقة بالوسائل التكنولوجية من جهة

وادلواضيع ادلتعلقة بظاىرة االغًتاب من جهة أخرى وسبيزت ىذه ادلرحلة بضبط إشكالية الدراسة ووضع فرضيات 
مع ما يتناسب واألىداف احملددة مسبقا كما مت خبلل ىذه الفًتة ضبط مفاىيم الدراسة بالنسبة لئلطار الزماين 

دبا انو وككل مرة يقوم ىذا األخَت بإجراء تغيَتات على ذلذه الفًتة يرى الباحث انو ال ؽلكن ربديده ربديدا دقيقا 
ادلضمون أو إضافة مضمون جديد  بالتارل العمل على اجلانب ادلنهجي والنظري قد انتهى بانتهاء العمل على 

 الدراسة ككل.

 للدارسة بنزول ادلرحلة الرابعة: وىي ادلرحلة الزمنية األخَتة يف ىذه الدراسة وتتعلق ىذه ادلرحلة باجلانب ادليداين
حيت قام  الباحث بالدراسة االستطبلعية بعد  تصميمو الباحث إذل ادليدان وتوزيع االستبيان على أفراد العينة 

وبنائو  الستمارة  البحث تبلىا بعد  ذلك ذبريبها  وتصحيحها  أواخر شهر افريل ليتم  بعد  ذلك  توزيع 
وربليلها بعد ذلك    2105تم تفريغها هناية شهر أوت استمارة لي 295االستمارات  واليت بلغ عددىا 

 .2105واستخبلص النتائج النهائية أكتوبر 

دامت الدراسة أكثر من ثبلث سنوات ما بُت مجع للمادة العلمية ربليلها وتنقيحها والنزول إذل ادليدان ومجع 
 .2105إذل غاية هناية سنة  2101ادلعلومات وتفرغها وربليلها من بداية سنة 

 

                                          
 -  )الدكتور صاحل بنبوزة )جامعة  –الدكتور : بن دريس امحد ) جامعة وىران( ، الدكتور بن صفية عبد اللطيف )جامعة ادلغرب(  –الربوفسور : بدر الدين زواقة ) جامعة باتنة

 مصر (. –الدكتور عماد جابر ) جامعة حلوان  -( ، 12اجلزائر 
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 تمهيد:

إف العادل اليـو قد اختلف عما كاف سابقا وتطور بشكل مذىل ال ٯتكن تصوره قد ال يالحظ الفرد ا١تندمج يف 
ىذا العادل السريع ىذه التغَتات ولكن إذا ما جيء بشخص خارج ىذه ا١تنظومة السريعة  فسيصيبو الذىوؿ ال 

ا التطور ولن ٩تطئ إذا قلنا أهنا القاعدة األساسية ٤تاؿ حيث أف التكنولوجيا تعترب احد أىم ا١تتغَتات ا١تؤثرة يف ىذ
اليت يبٌت عليها ،فالتكنولوجيا أصبحت السمة ا١تميزة ٢تذا العصر ومت استخدامها يف ٥تتلف مناحي اٟتياة وأصبح 
استخدامها يعترب ضرورة من الضروريات ، الف ىذه األخَتة سا٫تت بشكل أو بآخر يف حل ا١تشكالت اليت  

 إلنساف و جعل اٟتياة أسهل وأفضل. كانت تواجو ا

جعل من الكمبيوتر وا٢تاتف يتفوقاف عل  حواجز االتصاؿ عالـ واالتصاؿ عل  سبيل ا١تثاؿ فتطور تكنولوجيا اإل
الدوؿ تنظر إذل التكنولوجيا باعتبارىا قيمة مضافة فهي ٚتيع أ٨تاء العادل ٦تا جعل كثَت وردـ الفجوة بُت الناس يف 

ل  التقدـ وحالة اإلنساف. إذا حسن استخدامها ويف ىذا الفصل سنتطرؽ إذل ا١تفاىيم األساسية تعود بالفائدة ع
وا١تفاىيم اٟتافة ٢تذا ا١تصطلح " التكنولوجيا" ٔتختلف أبعاده التقنية واالجتماعية وحىت االقتصادية والتطور الذي 

 األخَتة.٠تصائص وا١تميزات ٢تذه مرت بو الوسائل التكنولوجية اٟتديثة لإلعالـ واالتصاؿ مع إبراز ا
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 :مفهوم التكنولوجيا -2-1-1

ىناؾ اختالؼ كبَت وتعدد يف التعاريف حوؿ مفهـو التكنولوجيا ىذا االختالؼ لديو ما يربره فاختالؼ السياؽ 
مفهـو كامل وشامل  واختالؼ التخصص للباحثُت يف ىذا الذي استعمل فيو ىذا ا١تفهـو يشكل أرضية لصياغة 

 من أصبح حىت والتفسَت، للتأويل القابلة ا١ترنة ا١تصطلحات من "التكنولوجيا" مصطلح ويعترب اجملاؿ أيضا لو دور.

 1، األشياء تطور يواكب الذي السريع التغيَت إذل ذلك يرجع يف والسبب بدقة، مضموهنا ٖتديد الصعب
عٌت بعملية التطبيق ا١تنهجي للبحوث عدة تعريفات فنجد من يعرفها عل  أهنا "العلم الذي ي   افلتكنولوجي

والنظريات و توظيف عناصر بشرية و غَت بشرية يف ٣تاؿ معُت ، ١تعاٞتة مشكالتو ،و تصميم اٟتلوؿ العلمية 
وف أهنا تعرب عن العالقة ا١توجودة ا١تناسبة ٢تا،و تطويرىا ،و استخدامها وإدارهتا لتحقيق أىداؼ ٤تددة". ويرى آخر 

بُت اإلنساف و اآللة كعناصر للتكنولوجيا وأف التطبيق التكنولوجي يبدأ ٟتظة تفاعل ىذه الثنائية معا. فمن خالؿ 
ىذا العرض ٯتكننا تعريف التكنولوجيا عل  أهنا":جهد إنساين و طريقة للتفكَت يف استخداـ ا١تعلومات وا١تهارات 

يف ٣تاؿ معُت و تطبيقها يف اكتشاؼ وسائل تكنولوجية ٟتل  ا١تتوفرصر البشرية و غَت البشرية وا٠تربات والعنا
 والشيء اإلنساف قدـ قدٯتة ىي ظاىرة عموما فالتكنولوجيا 2مشكالت اإلنساف وإشباع حاجاتو وزيادة قدراتو".

 وتقابلها وقواميسها، العربية تبالك يف ٢تا أصل ال معربة كلمة فكلمة تكنولوجيا فقط، اللفظ ىو فيها ا١تستجد

 "تكنولوجيا" وكلمة ،"تكنولوجيا" كلمة عل  نطلقها أف وىي األقرب نوعا ما واليت ٯتكننا  "تقنية" كلمة

 معٌت ويكوف العلم، تعٍت اليت "لوجي"و "الوسيلة" أو "الطريق" معناه الذي و "تكنيك :٫تا مقطعُت من مكونة

فقد وورد يف معجم العلـو االجتماعية أف  3مراده يبلغ أف اإلنساف يستطيع هبا والذي "الوسيلة كلها علم الكلمة
 4التكنولوجيا:" ىي فن الستغالؿ اٟترؼ وا١تهن استغالال عقليا عن طريق الدراسة العلمية "

يف  لحةا١ت ضرورياتال أصبحت من حىت أنواعها، بكل التكنولوجيا عل  االعتماد اٟتارل  الوقت يف ازداد ىذا وقد
وأصبحت من ا١تسلمات يف  التنمية االجتماعية  ا١تيادين ٥تتلف يف الفاعل دورىا مع خاصة ىذا العصر،

                                          
 أكثر ::انظر  2012مارس ،  28، ٣تلة سيربارينس االلكًتوونية،العددنظرية دراسة :المتنقل التعلم تكنولوجياسليّم،  اندراوس سَتيت - 1

URL:http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:

studies&Itemid=88   consulté le : 15/02/2016. 13h20 

، جامعة 77، ٣تلة  دراسات و أْتاث ، العدد دور و أىمية اإلبتكار التكنولوجي في خلق ميزة تنافسية : نحو تحقيق التنمية المستدامةبو شنقَت  إٯتاف، قطاؼ ليل  ،  - 2
 .32، ص 2712اٞتلفة ، –٥ترب ا١تخطوطات  -زياف عشور

 .17ص ،مرجع سبق ذكره ،الجزائرية المؤسسة االقتصادية في الحديثة االتصال تكنولوجيا استخدام ،بولعويدات حورية - 3

 .1794،ص 2773بَتوت ، -أكاديميا انترناشيونالقاموس أكسفورد احمليط، ا٧تليزي عريب ،  - 4

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=88
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=88
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من ا١تعايَت ا٢تامة اليت يقاس يعترب  ثقافية والسياسية وأصبح امتالؾ ىذه التكنولوجيا واستثمرىا ال واالقتصادية و
 استمراريتها زادت كلما التكنولوجيا ٢تذه اإلنساف اليـو حاجة عل  أساسها تطور البلداف فكلما زادت

فمن الناحية اللغوية فاف مفهـو التكنولوجيا يقصد بو اللغة التقنية واليت يتم من خال٢تا ٖتقيق ،  1واستخدامها
صاحل أو مبتغ  علمي ىذا فضال عن أهنا تعرب عن ٥تتلف الوسائل التقنية واليت يتم استخدامها لتوفَت كل ما ىو 

 ألغراض تستخدـ اليت الوسائل أو األدوات"  :هناأ عل التكنولوجيا اصطالحا  وتعرؼ 2للعيش برخاء .ضروري 

 يف تظهر اليت اٟتاجات تلك وتلبية وقدراتو، قواه إلكماؿ عملو يف يستعُت هبا اإلنساف واليت وتطبيقية، علمية
."التارٮتية االجتماعية، وكذا ظروفو إطار

 اإلنساف بُت ا١تستمر التفاعل حصيلة"  ىي: أيضاالتكنولوجيا  أف كما  3

 اٞتهد تقليل أو نوعو ٖتسُت أو اإلنتاج زيادة هبدؼىذا التفاعل  كفاءة من تزيد اليت اٟتصيلة تلك والطبيعة،

."ا١تبذوؿ
ومن جهة أخرى ىناؾ معاين جديدة للتكنولوجيا حيث تعرب ىذه األخَتة عن كل تقنية حديثة نسبيا،  4

خصوصا يف الدراسات  1977رف التاسع عشر وقد لقي ىذا ا١تصطلح رواجا كبَتا  بعد  سنة ظهرت يف الق
األ١تانية وٖتديدا يف النظرية االجتماعية ليتحوؿ ىذا ا١تصطلح بعدىا إذل اللغة اال٧تليزية وٖتديدا يف دراسات ٖتليل 

كنولوجيا كتقنية والتكنولوجيا كعلم مثل إال أف ما ٬تب االنتباه لو ىو عدـ ا٠تلط بُت الت 5الصناعة االجتماعية.
وفقا علم األحياء ودراسة وقائع علم االجتماع ىذا األخَت يأخذ مكاف بُت العلـو الطبيعية والعلـو ا١تختلفة وىذا 

مؤسس جامعة التكنولوجيا كومبيُت  Guy Deniélouمن قبل  1972يف عاـ  للتعريف الذي قدـ
Compiègne.6 "7الف ىناؾ من يطلق عل  مصطلح التكنولوجيا، تسمية أخرى و  ىي  االثنوغرافيا ا١تادية 

وٯتكن أيضا اعتبار التكنولوجيا عبارة عن"دراسة وظائف آلية أو رسم ٗتطيطي بسيط لتحقيق غاية معينة  7ا١تادية"

                                          
،األمم 74، ٣تلة االسكوا، العدد تنمية في غربي آسيانشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  - 1

 .74،ص2775ا١تتحدة،نيويورؾ،

 .27ص ،2717،عماف: دار ا١تناىج للنشر إدارة التكنولوجيا لمفاىيم ومداخيل وتقنيات وتطبيقات عملية،،غساف قاسم الالمي - 2
  120ص ، 1981اٞتديدة، اآلفاؽ بَتوت: دار ،والتكنولوجيا العرب ،ٝتَت عبده -3

 .42،41 ص،ص  ، 71،2009اٞتامعي ،ط الفكر دار اإلسكندرية :  ،المعلومات تكنولوجيا إدارة الصَتيف، ٤تمد -4

5 - SCHATZBERG Eric, “Technik Comes to America: Changing Meanings of Technology before ”1930, 

Technology and Culture 47:3, 2006, pp. 486-512 

6 - LEQUIN Yves-Claude et LAMARD Pierre, « Le concept d'Université de Technologie », Education 

Technologique, n°31, 2006 

7 - HAUDRICOURT André-Georges, « Gestes et mouvements », L’Année sociologique, 1959, pp. 31-38  



 . واالتصال اإلعالم لتكهولوجيا الهظرية األبعاد                               : الثـاني الفصل

 

- 57 - 

 

ا تلبث أف تظهر تقية وا١تالحظ اليـو ٢تذه التكنولوجيا يرى عل  أهنا تعترب مثل األمواج ا١تتتابعة حيث م 1معينة "
2جديدة إال وتتبع ىذه األخَتة عدة تقنيات تكنولوجية حديثة. 

 

" فاف الكاتب ال ٭تاوؿ أف Du mode d'existence des objects techniquesويف كتاب "
 أف ىذه نافئات ىذه التقنيات ويؤكد لل يقدـ لنا تعريف للتكنولوجيا بقدر ما ٭تاوؿ أف يعطينا تصنيفا حقيقيا 

 فالتكنولوجيا، 3ام وىو اٞتانب الذي يساعدىا عل  االندماج يف ثقافة توى وٖتمل جانبا معيارياٖتالتكنولوجيات 
ىي أداة ٟتل ا١تشكالت وٖتقيق االحتياجات وا١تتطلبات لألفراد وا١تؤسسات لذا ال ٬تب أف نندفع وراء عجلة 

ببساطة أسلوب أداء  تعتربووسائلها ا١تختلفة  فهي،  4 التكنولوجيا دوف معرفة كيفية استثمارىا يف ٥تتلف ا١تيادين.
اي  والعمالة اي التقنيات بُت التجهيزات ٕتمعطرؽ عمل يتضمن ىيكال مر٭تا مركبا متفاعال من ٕتهزات وعمالة و 

خالؿ أطروحة يف الفلسفة يعيب ، فياؿ ستيفاف Stéphane Vialإّف الباحث لذلك ف  5العنصر البشري 
عل  فالسفة التقنية أهنم يتعاملوف مع "األدوات التقنية" كما لو أهنا ىي اليت "من حقها" احتكار الصفة التقنية. 

يفضل استعماؿ عبارة "أدوات الثقافة التقنية" بديال عنها، ألف ىذه األدوات ىي ليست أدوات  ولذلك، فهو
.عادية، بل ىي وسائط ١تعتقدات و٘تثالت وعادات وقيم وما سواىا

6 

فهاىو الدكتور حسُت كامل هباء الدين يرى أف التكنولوجيا فكر وأداء وحلوؿ للمشكالت قبل أف تكوف ٣ترد 
ويعتقد كل من "ماىر إٝتاعيل صربي" و"صالح الدين ٤تمد توفيق" أف التكنولوجيا ليست ٣ترد  اقتناء معدات".

علم أو تطبيق العلم أو ٣ترد أجهزة، بل ىي أعم وأمشل من ذلك بكثَت فهي نشاط إنساين يشمل اٞتانب العلمي 
د إنساين وطريقة للتفكَت يف واٞتانب التطبيقي. فمن خالؿ ىذا العرض ٯتكننا تعريف التكنولوجيا عل  أهنا: جه

                                          
1- CAPELLE Jean, in : Y. Deforge, Dix entretiens sur la technologie, Ministère de l‟Education Nationale / 

Institut Pédagogique National / Radio-Télévision Scolaire, Nouveaux Chantiers, Paris, 1966, p. 40, 

2 - SIMONDON Gilbert « Mentalité technique », Revue philosophique 3 Paris, P.U.F., 343-357, 2006. « 

Technical mentality », trad. In Parrhesia,, n°7,2009, pp. 17–27,. 

3 - SIMONDON Gilbert, in : Y. Deforge, Dix entretiens sur la technologie, Ministère de l‟Education Nationale / 

/ Institut Pédagogique National / Radio- Télévision Scolaire, Nouveaux Chantiers, Paris, 1966, p. 24. 
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 ، مؤمنوف بال حدود للدراسات واألْتاث: انظر أكثر: بنية الثورة الرقمية: فلسفة التكنولوجيا٭تِت اليحياوي  - 6
URL : www.mominoun.com/articles/3787-بنية-الثورة-الرقمية-فلسفة-التكنولوجيا  consulté  le : 26/04/2016   13h 21 

http://www.mominoun.com/articles/بنية-الثورة-الرقمية-فلسفة-التكنولوجيا-3080
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استخداـ ا١تعلومات وا١تهارات وا٠تربات والعناصر البشرية والغَت البشرية ا١تتاحة يف ) ٣تاؿ معُت وتطبيقها يف 
 1اكتشاؼ وسائل تكنولوجية ٟتل مشكالت اإلنساف وإشباع حاجاتو وزيادة قدراتو(

 :الحديثة االتصال تكنولوجيا

ا االتصاؿ اٟتديثة البد أف نلقي بالضوء عل  مفهـو تكنولوجيا االتصاؿ، حيث يرى قبل أف ٨تدد مفهـو تكنولوجي
وقد  2"روبن وبرنت" أهنا: "أي أداة أو وسيلة تساعد عل  إنتاج أو توزيع أو ٗتزين أو استقباؿ أو عرض البيانات.

ا١تًتاكمة وا١تتاحة واألدوات ورد تعريف تكنولوجيا االتصاؿ يف ا١تعجم اإلعالمي بأهنا: "٣تمل ا١تعارؼ وا٠تربات 
والوسائل ا١تادية واإلدارية والتنظيمية، ا١تستخدمة يف ٚتيع ا١تعلومات ومعاٞتتها وإنتاجها وٗتزينها واسًتجاعها 

وتعترب كلمة "حديثة" اليت تضاؼ إذل تكنولوجيا االتصاؿ  3ونشرىا وتباد٢تا، أي توصيلها إذل األفراد واجملتمعات
نسبية، ألهنا تتوقف عل  مدى تطور اجملتمع وعل  ا١تدى الزمٍت فما ىو حديث يف زمن معُت قدًن يف آخر. إال 
أف أغلب التعاريف تشَت إذل أف تكنولوجيا االتصاؿ اٟتديثة، ىي تلك التكنولوجيات اليت ٕتمع بُت االتصاؿ عن 

والكمبيوتر. وقد ورد تعريفها يف ا١توسوعة اإلعالمية بأهنا: "األدوات والنظم اليت تساعد عل  القياـ باالتصاؿ  بعد
   4وتتمثل ىذه األدوات أساسا يف اٟتاسبات اإللكًتونية

ت، ويقصد بتكنولوجيا االتصاؿ أيضا : "٣تمل األدوات والوسائل ا١تادية والتنظيمية ا١تستخدمة يف ٚتع ا١تعلوما
ويرى األستاذ "فضيل دليو" أف  5ومعاٞتتها وٗتزينها  واسًتجاعها ونشرىا وتباد٢تا، وتوصيلها إذل األطراؼ ا١تعنية".

 عرض أو استقباؿ أو ٗتزين أو توزيع أو عل  إنتاج تساعد وسيلة أو جهاز أو أداة أي ىي االتصاؿ تكنولوجياأف 

 الوسائل أو األدوات أو التقنيات ٣تموع ىي كنولوجيا االتصاؿت أف القوؿ ٯتكن وبالتارل 6اسًتجاعها. و البيانات

                                          
 .165،ص 2713،جواف ٣،11تلة العلـو اإلنسانية واالجتماعية،العدد التعليمية العملية في واستخداماتو التكنولوجيا مفهوم تطورسليماين،  زماـ، صباح الدين نور - 1

  63ص ، 1997،  القاىرة: الدار ا١تصرية اللبنانية، 2، ط تكنولوجيا االتصال في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي،  - 2

 .166(، ص  2774ر، ، )القاىرة: دار الفجالمعجم اإلعالمي٤تمد منَت حجاب،  - 3

 875، ص  2773، القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2، ج الموسوعة اإلعالمية٤تمد منَت حجاب،  - 4

٣تلة علـو اإلنساف و  عنابو -تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال و األمن ألمعلوماتي في المؤسسة : دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن سيبوس  ،بوقرة سامية - 5
 .558، ص 2714بسكرة، -جامعة ٤تمد خيضر ،12،العدد و اجملتمع

 .25، مرجع سبق ذكره،ص واالتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا :دليو فضيل  - 6

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44818&search=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 االتصاؿ عملية خالؿ من توصيلو يراد احملتوى الذي أو ا١تضموف ١تعاٞتة توظيفها يتم اليت ا١تختلفة النظم أو

1اٞتمعي أو التنظيمي أو الشخصي أو اٞتماىَتي
 

يف ا١تؤسسات  كاف مرافقا لظهور اٟتاسبات اآلليةإف ظهور تكنولوجيا اإلعالـ  تكنولوجيا اإلعالم :  -2-1-3
خالؿ ا١تعاٞتة التقنية للمعلومات وتكنولوجيا  اإلعالـ تتمثل يف التقنيات اليت  تسمح  من 1967خالؿ سنوات 

بصنع أو إنتاج ا١تعلومة ومصطلح إنتاج ا١تعلومة يضم ) الكتابة وا١تعاٞتة والتخزين والنشر( ويشَت ىذا ا١تصطلح 
 اإلعالـ اآلرل  وىي ٚتيع الوسائل اليت تستخدـ إلنتاج  وخزف ونشر واسًتجاع ا١تعلومات ، وتكنولوجيا أيضا إذل

اإلعالـ تعرؼ أيضا عل  أهنا ا١تكونات ا١تادية والرب٣تيات ووسائل االتصاؿ عن بعد وإدارة قواعد البيانات وتقنيات 
 2معاٞتة ا١تعلومات األخرى.

قبل التعرض إذل مفهـو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ سنتطرؽ إذل تكنولوجيات اإلعالم و االتصال:  -2-1-2
مفهـو ثورة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ واليت نقصد هبا تطورات التكنولوجيا يف ٣تاؿ اإلعالـ واالتصاؿ واليت 

نتشار والتأثَت ا١تمتد من الرسالة إذل حدثت خالؿ الربع األخَت من القرف العشرين واليت استمرت بالسرعة واال
 ثورات بثالثة العادل حاليا ٯتر الوسيلة للوصوؿ إذل اٞتماىَت ا١تستهدفة داخل ٣تتمع واحد أو بُت عدة ٣تتمعات و

 :وىي رئيسية

 أشكا٢تا يف وا١تعلومات من ا١تعرفة ا٢تائل الكم ىذا يف وا١تتمثلة الضخم ا١تعريف االنفجار أو  :ا١تعلومات ثورة أوال 

 بدأت اليت اٟتديثة االتصاالت تكنولوجيا ىي االتصاؿ: وسائل ثورةثانيا  .ا١تختلفة ولغاهتا وٗتصصاهتا

.البصرية واأللياؼ الصناعية األقمار ، التلفاز ، النقاؿ كا٢تاتف والالسلكية باالتصاالت السلكية
 ثورةثالثا  3

 وأنتجت معها واند٣تت االتصاؿ مع وسائل وتفاعلت اٟتياة ينواح ٥تتلف يف توغلت اليت :اإللكًتونية اٟتاسبات

4 االنًتنت شبكة رأسها وعل  ا١تعلومات شبكة
 

                                          
، ٣17تلة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد.الجزائرية الحضرية الثقافية لألسرة الخصوصية واختراق الحديثة االتصال تكنولوجيانصَتة،  برا٫تة يوسف، حديد - 1

 .261، ص 2714ديسمرب
-مذكرة ماجستَت ) منشورة( ، جامعة فرحات عباس، اثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على فعالية نشطة البنوك التجارية الجزائرية:دراسة حالةشايب ٤تمد ،  - 2

 .171،ص2777سطيف،

 .28،ص2717 -تلمساف-بلقايد بكر أبو جامعة ، مذكرة ماجستَت)منشورة(،الجزائرية داخل المؤسسة المعرفة إدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دورمرًن،  ز١تاط - 3

 28ا١ترجع نفسو ، ص  - 4
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( يشمل كل األنشطة التقليدية وأنشطة ا٠تدمات  اليت TICوبالتارل فإف قطاع تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ )
وااللكًتونيات واألجهزة الصناعية بينما النشاط الرئيسي ىو ترتبط مباشرة باألمور "ا١تادية" من أجهزة الكمبيوتر 

ومن الشائع عموما ربط تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ  1إنتاج أو توزيع منتجات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ
ور وتعترب تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ تتو٬تا لتط 2ٔتجتمع ا١تعلومات الذي يعطي بعدا اجتماعيا ٢تذه التقنيات،

مطرد للوسائل التقية  واليت مت التأريخ ٢تا منذ ظهورىا يف اجملتمعات البدائية األوذل إذل ا١تراحل ا١تتقدمة من 
.تطورىا

 وٚتيع التكنولوجيات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بأهنا التكنولوجيا االلكًتونية اليونسكو عرفت منظمةو  3

4آلخر" مكاف من ونقلها توزيعها ، إلنتاج ا١تعلومات تقدمةا١ت
 

( منذ الثماننيات اثر كبَت يف تغيَت مالمح ىذا العادل TICظهور تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ اٞتديدة )لوكاف 
واليـو ٨تن نتكلم عل  ٥تتلف األدوات اليت تلعب دورا كبَتا يف اٟتياة اليومية اإلنساف من  الكمبيوتر، إذل ا٢تواتف 

كلها سهلت التواصل وزادت التأكد عل  أف العادل أصبح قرية صغَتة بفضل   2.7ب النقالة واإلنًتنت والوي
. ىذه األخَتة غالبا ما يقتصر مفهومها عل  وصف ٕتريبية األشياء الفنية التقنية وإبراز 5وسائل اإلعالـ واالتصاؿ

7إلعالـ.يشمل ىذا ا١تصطلح ثالثة مفاىيم رئيسية وىي: التكنولوجيا، و االتصاؿ وا  6خصائصها.
 

وتعرؼ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ عل  أهنا خليط من أجهزة الكمبيوتر ووسائل االتصاؿ ابتداء من األلياؼ 
8الضوئية إذل األقمار الصناعية،

٥تتلف ا١تؤسسات  ضوئها يف تبٌت اليت األساسية "القاعدة وتعرؼ أيضا عل  أهنا : 
 والتطبيقية و العلمية الفنية ا١تعرفة أنواع كل (TIC)ب: و يقصد التنافسية". ميزهتا و ا١تؤسسات أيا كاف نوعها

 العالية الكفاءة ذات و اإللكًتونية ا١تيكانيكية توفَت الوسائل، ا١تعدات، اآلالت، األجهزة يف تسهم أف ٯتكن اليت

                                          
1- Nathalie Coutinet. Définir les TIC pour mieux comprendre leur impact sur l'économie, Hermès, CNRS-

Editions, 2006, p.3 
2 - Emmanuel-Arnaud Pateyron, Robert Salmon, Les Technologies de L’Information et L’Entrepris, Ed 

Economica , 1996 
 .22،ص 2773،كراسات اجمللة التونسية لعلـو االتصاؿ،معهد الصحافة تونس تكنولوجيا االتصال الدوليالعولمة وإشكالية حياد فضيل دليو، - 3

ا١تلتق  الدورل الثاين حوؿ ورقة عمل ق دمت إذل ، المعرفة اقتصاد ظل في التنافسية الميزة تحقيق في أثرىا و المعلومات تكنولوجيابلعلياء،  خد٬تة ، الزىرة غريب فاطمة - 4
 كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت الشلف ، اٞتزائر ،ص  2777نوفمرب  28-27فة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسا٫تتها يف تكوين ا١تيزة التنافسية يف الدوؿ العربية ا١تعر 

5 - Ferdinand U. Amaechi , LE RÔLE DES TIC DANS LE DEVELOPPEMENT DU NIGERIA , Journal of 

Modern European Languages and Literature (JMEL) Vol. 5. January 2016 ,  University, Awka , Nigeria., P 20. 

6 - Peraya, D. (1998). Communication éducative médiatisée, formation à distance et campus virtuels. 

Communication éducative médiatisée.:http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/riat140/ressources/internet_media.pdf 

7 - Basque, J. (2005). Une réflexion sur les fonctions attribuées aux TIC en enseignement 

universitaire. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 2 (1). pp. 30–41 

 .32، ص  1989القاىرة: دار الشروؽ،  تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها،  ٤تمد ا٢تادي،  - 8

http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/riat140/ressources/internet_media.pdf
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 بكفاءة والكمية   النوعية  أىدافها للمنظمات و ٖتقق الوقت و توفَت اٞتهد لإلنساف تسهل اليت األفضل و األداء

 1و فاعلية".

( قد تطورت بشكل كبَت خالؿ السنوات TICوبالتارل ما ٯتكن مالحظتو أف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ )
ما أدى إذل تغيَت عميق يف حياتنا اليومية حيث أوضحت دراسات أف اثنُت من كل ثالث   ا٠تمس عشرة ا١تاضية

وينظر إذل تكنولوجيا  2تظاـ يف عملهم و أنشطتهم اليومية.أشخاص يستخدموف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بان
عملية التقارب بُت اٟتوسبة وتقنيات متقدمة من تعبَت عن اإلعالـ واالتصاؿ عل  أهنا "٣تموعة من التقنيات وأهنا 

ومن  الوسائط ا١تتعددة واالتصاالت، ىذا التقارب أو التزاوج  ٝتح بظهور وسائل أكثر فعالية من ناحية التواصل
ناحية ٖتسُت ومعاٞتة وٗتزين ونشر وتبادؿ ا١تعلومات ". ويعرب ىذا التعريف األكثر مشوال ألنو أخذ بعُت االعتبار 

.التقارب الرقمي ككل. وىو يعكس كذلك آراء معظم ا١تؤسسات الدولية ا١تهتمة هبذا اجملاؿ
3
   

  

 

 

 

 

 

  

 لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ.اٟتقوؿ الثالثة ا١تكونة التقارب بُت  (:02الشكل رقم )

                                          
،  األردنية العامة والخدمية المساىمة الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق كفاءة في وأثرىا المعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  ٛتدوف وطالؿ العرود فالح شاىر - 1

 .478ص  2779، األردف، 4  العدد ،5 اجمّللد اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، 

2 - CAS (2012), Rapport et la note de synthèse no 266 "L'impact des TIC sur les conditions de 

travail" [archive] (février 2012).  

3 - Indicateurs fondamentaux relatifs aux TIC [archive]. 

http://www.strategie.gouv.fr/content/limpact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail-note-de-synthese-266-fevrier-2012
http://www.strategie.gouv.fr/content/limpact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail-note-de-synthese-266-fevrier-2012
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Fcontent%2Flimpact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail-note-de-synthese-266-fevrier-2012
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators_f.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2FITU-D%2FStatistics%2FDocuments%2Fpartnership%2FCoreICTIndicators_f.pdf
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وقد ٝتح التطور لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ يف جعل العادل كلو يعيش حالة من التواصل، وذلك بتسهيل الربط 
1بُت الناس وا١تؤسسات يف ٚتيع أ٨تاء العادل، والقضاء عل  البعدين ألزماين وا١تكاين.

 

اإلعالـ واالتصاؿ ٘تثل ٥تتلف ا١تعارؼ وا٠تربات ا١تًتاكمة  ومن جهة أخرى يرى ٤تمود علم الدين أف تكنولوجيا
 واسًتجاعها وٗتزينها وإنتاجها ومعاٞتتها ا١تعلومات ٚتع وا١تتاحة واألدوات والوسائل ا١تادية واليت تستخدـ يف

  2وتباد٢تا فيما بعد. ونشرىا

تصاؿ تعترب ظاىرة يف اجملتمع البشري فمع كل ىذه التعريفات ووجهات النظر يتبُت لنا أف تكنولوجيا اإلعالـ واال
ا١تعاصر وىي ظاىرة ٖتمل صبغة اتصالية ْتتو يف ٣تملها وجدت لتحقيق أىداؼ وغايات ٥تتلفة حيث تعترب  
كوسيط بُت األفراد واٞتماعات و٢تا أ٫تية كبَتة ١تا تقدمو ىذه الوسائل لتحقيق التناغم بُت البشر وٖتقيق االندماج 

ومهما كانت الوظيفة اليت تقدمها ىذه الوسائل فاف ما ٬تب اإلقرار بو ىي أف  3جملتمعاتاٞتمعي والفردي يف ا
أ٫تيتها اليت أصبحت تكتسيها لدى اجملتمع ا١تعاصر وأفراده وىو ما ٬تعلنا نتيقن أف ىذه الوسائل دل يكن تواجدىا 

حىت استطاعت أف تتموقع هبذا  هبذه القوة وبالشكل الذي نراه اعتباطيا بل قطعت ىذه األخَتة أشواطا كبَتة
الشكل الذي ٬تعل منها وسائل ال ٯتكن االستغناء عنها يف اٟتياة اليومية فكيف كاف ظهور وتطور ىذه الوسائل 

 يا ترى؟

 نشأة و تطور وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة: -2-2

 نشأة وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة -2-2-1

لطا١تا ربط وجود وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بوجود الكائنات عل  وجو ىذه األرض إال أف ىذه الوسائل مرت 
بعديد ا١تراحل فأفرزت ىذه األخَتة أنواعا ٥تتلفة من  التقنيات ا١تتفاوتة من ناحية الكم وا١تدى إال أف ا٢تدؼ 

ق الفورية مع توسيع لدائرة ا١تستقبلُت وطبعا ٖتسُت األٝت  ٢تا ىو الوصوؿ إذل فعالية اكرب يف عملية االتصاؿ وخل
                                          

1  -  Jimmy Rosario ،Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Leur usage en tant que 

Outil pour le Renforcement et le Développement de l’Education Virtuelle.  
URL : http://www.aedev.org/docajout/stage%20traduction/TIC%20et%20education.pdf consulte le 12/05/2016 

14h22.  
 16، ص،   2717، الرياض: جهاز إذاعة وتلفزيوف ا٠تليج، الوسائط التقنية الحديثة وأثرىا على اإلعالم المرئي والمسموعرحيمة الطيب عيساين:  - 2

 ألردف: جدارا للكتاب العا١تي للنشر والتوزيع،ا، ر العولمة اإلعالميةمدخل إلى اإلعالم واالتصال )المفاىيم األساسية والوظائف الجديدة في عص رحيمة الطيب عيساين: - 3

 .77،ص 2778

http://www.aedev.org/docajout/stage%20traduction/TIC%20et%20education.pdf
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يف نوعية الرسالة وقد كانت أوذل بوادر  ظهور تكنولوجيا االتصاؿ مع العادل الربيطاين "وليم سًتوغن" الذي قاـ 
، ليستطيع من بعده "صامويل مورس" من اخًتاع 1924باكتشاؼ ا١توجات الكهرومغناطيسية  وذلك عاـ 

استطاع العادل االسكتلندي "الكسندر غراىاـ بيل "من أف ٮتًتع  1876ويف عاـ  1837عاـ التليغراـ وذلك 
( اخًتع  1877التلفوف لنقل األصوات من مكاف إذل آخر مستخدما تكنولوجيا التليغراـ. ويف عاـ ) 

T.Edison توماس إديسوف جهاز الفونوغراؼ مث ٘تكن العادل األ١تاين E.Berlinger عاـ ) إميل برلنغر يف 
وساعد توماس أديسوف  الذي يستخدـ يف تسجيل الصوت، Flat Disk( من ابتكار القرص ا١تسطح  1887

ـ سجل اخًتاع جهاز ١تشاىدة األفالـ السينمائية يعمل بوضع  1891عل  نشأة السينما األمريكية ففي عاـ 
إلنتاج الصناعي لألفالـ بدأ بعد قطعة من العملة يف ثقب خاص ؛وكاف اسم ىذا اٞتهاز )كينيتوسكوب( ولكن ا

ذلك بثالث سنوات ،وعندما ىبطت شعبية جهازه قبل أديسوف صنع جهاز العرض الذي اخًتعو )جنكنز 
وارمات(، ٖتت اسم أديسوف فيتاسكوب ومت أوؿ عرض عل  شاشة يف أحد مسارح نيويورؾ ويعترب ىذا اليـو 

 1بثالثة أشهر أي بعد عرض لوميَت  1896بداية السينما األمريكية 

ومع مرور الوقت اتضح أف تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ قد ٪تت و تطورت و ٘تكنت من ا١تسا٫تة يف 
تطوير اٟتضارة اإلنسانية و رقي اٞتنس البشري بوجو خاص و ذلك منذ منتصف الثمانينات، حيث ٧تد أف العادل 

ورات اليت ٖتدث فيها أف تعادؿ كل ما سبق من تطورات يف اليـو ٯتر ٔترحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تكاد التط
لقد عرفت اجملتمعات اإلنسانية األوذل اإلعالـ ووسائلو طبعا أما بالنسبة لوسائل  اإلعالـ ف 2ا١تراحل السابقة

البدائية ومارستو منذ أف كانت تعيش الطابع  القبلي البدائي األوؿ ، ومع تقدـ العصور  ومرور الوقت دل يكن 
ٔتقدور اإلنساف االستغناء عن اإلعالـ ال بل ازدادت حاجتو إليو وخاصة يف دور العبادة وأماكن التجمعات حيث  

إف الدارس لتطور وسائل اإلعالـ عرب العصور يدرؾ أ٫تية االخًتاع الذي قدمو غوتنربغ  3كاف لو أثًرا بالغ األ٫تية
لتنتشر ىذه اآللة بسرعة الربؽ  1938ة سًتاسبورغ عاـ للبشرية متمثال يف أوؿ آلة طباعة يف العادل يف مدين

                                          
اٞتزائر،ديسمرب -،جامعة اٞتلفة٥ترب ٚتع دراسة و ٖتقيق ٥تطوطات ا١تنطقة و غَتىا ،16،العدد٣تلة الًتاث ،تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و استخداماتها ٤تمد دفوف، - 1

 .231،237ص ص ،2714

الوطػػٍت األوؿ "تأثَتات وسائل اإلعالـ "، ورقة قدمت يف ا١تلتق  االستخدام المفرط لوسائل االتصال الحديثة من طرف األفراد: اآلثار و االنعكاساتإبراىيم بعزيز، " - 2
 .72،ص 2717سطيف، –اٞتديدة عل  األفراد واجملتمعات" جامعة فرحات عباس 

 .15،ص  1998، 71، عماف:دار ٣تدالوي، ط الدعاية واإلعالن والعالقات العامة ٤تمد جودت ناصر، - 3

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=38940
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=38940
javascript:__doPostBack('ctl01$main$lnkBtnJournal','')
javascript:__doPostBack('ctl01$main$lnkBtnJournal','')
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=60037
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=60037
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فظهرت ا٠تدمات الربيدية يف  ٥تتلف عواصم البلداف األوروبية لتنتشر األخبار بفضل الطباعة وتصبح جزءا من 
1ا٠تدمات بُت ٥تتلف البلداف

 

بربوز وسيلة إعالمية  إال أف التطورات يف وسائل اإلعالـ دل  تتوقف عند ىذا اٟتد بل سرعت األحداث العا١تية
ماركوىن أخرى أكثر أ٫تية وىي  الراديو فقد أٚتعت ا١تراجع العلمية عل  إسناد فضل اخًتاع الراديو إذل الباحث 

طيسية اأوؿ من اكتشف واستخدـ نظاـ إرساؿ واستقباؿ اإلشارات الكهرومغن هـ، باعتبار 1937 – 1874
ليضيف إذل حضارة اإلنساف بعدا آخر  ويفتح آفاقا متعددة يف  الراديوومهما يكن فقد جاء اخًتاع ، السلكيا 

وانطالقا من ىذه االخًتاعات السابقة وغَتىا الكثَت استفاد ا١تخًتعوف  2اٟتياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
يف ٣تاؿ اخًتاع التلفزيوف من التصوير الفوتوغرايف والسينما  اليت وضعت ىذه األخَتة األسس النظرية والعلمية 

ننجح يف عاـ  نيبكو من ابرز ا١تخًتعُت يف ٣تاؿ التلفاز فقد nipkow لتصوير األشياء ىذا ويعترب األ١تاين 
من ٕتزئة الصورة  عن طريق مسحها لتتواذل التجارب بعد اٟترب العا١تية الثانية لينتج بعدىا أوؿ جهاز  1884

 3تلفاز للعادل .

وبعد ذلك أدت السرعة الكبَتة اليت أصبح يسَت هبا العادل إذل نشأة وظهور وسيلة تكنولوجية اتصالية وإعالمية  
تعد ىذه ر حىت أالف عل  ٥تتلف مناحي اٟتياة اإلنسانية أال وىي االنًتنيت حيث جد مهمة حيث ال تزاؿ تسيط

األخَتة إحدى أىم إ٧تازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر يف عا١تنا ا١تعاصر ، بل رٔتا ىي أكثرىا قوة. فقد بات 
ة للتواصل مع بإمكاف أي شخص استخداـ اإلنًتنت اليت ال ٖتتاج إذل شفرات خاصة أو أجهزة كمبيوتر خاص

وقد نشأت الفكرة األساسية لالنًتنت وا١تتمثلة يف ربط ٣تموعة من أجهزة الكومبيوتر مع بعضها يف  شعوب العادل
٦تا  4. وكانت ىذه ىي االنطالقة  األوذل ٢تا 1967شبكة واحدة عل  يد القوات ا١تسلحة األمريكية يف عاـ 

مراىقًا وبالغاً  757اٟتقيقي ففي استطالع للرأي أجري عل   ٝتح ٓتلق عادل رقمي افًتاضي جديد موازي للعادل
( وجيل االنًتنيت  1998-1997، قسم )الري روزف( ا١تشاركُت اذل جيل آي ) ا١تولودوف  2711عاـ 

                                          
 .27،ص 2711، األردف،دار ا١تسَتة للنشر والتوزيع،وسائل اإلعالم و االتصال دراسة في النشأة و التطور٤تمد صاحب سلطاف، - 1

 .26(، ص 1982،  71جدة هتامة ط ،) مكة ا١تكرمة:دارنشأة وتطور اإلذاعة في المجتمع السعوديبدر كرًن.  - 2

 ،ص 2012  )ا١تغرب( ألكادٯتية األمريكية العربية للعلـو والتكنولوجياا ، السابع العدد ، 03، ٣تلة أماراباؾ، اجمللد مدخل تاريخي لنشأة وتطور التلفازاٟتي،  عبد ٤تمد ٚتاؿ - 3

 .74،75ص 

 : انظر أكثر :الوطن العربياالنترنت في  ىبو اهلل فتحي، ٤تمد موس  شوماف،  - 4

URL: http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.doc  consulte le 

14/04/2016 20h10. 

http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.doc
http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.doc
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( وقد وجد 1965وجيل طفرة ا١تواليد)قبل  1979-1965وجيل اكس  ا١تولودوف  1989-1987ا١تولودوف 
% يتفقدوف الرسائل النصية طواؿ الوقت غالبًا كل عشر دقائق وكذلك 56ت أف أكثر من نصف جيل اإلنًتن

% أظهر تقرير صادر عن مؤسسة كايزر فاميلي 34% ، وأكثر من ثلث جيل إكس 49نصف جيل اآلي باد 
سنة يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي ١تدة  18إذل  78أف األمريكيُت الذي تًتاوح أعمارىم ما بُت 

دقيقة يف حاؿ احتساب وقت استعماؿ  35ساعات و  17دقيقة يوميًا، وقد تصل إذل  41ساعات و 77
 1أجهزة متعددة يف الوقت ذاتو.

 

. تقرير إتاىات االٖتاد الدورل لالتصاالتالنشطات اليومية يف العادل الرقمي حسب  (:33الشكل رقم )
 2715اإلصالح يف االتصاالت لعاـ 

                                          
 ،شبكة االلولة: انظر أكثر : مصيدة التشتت: كيف تركز في فوضى العالم الرقمي، زيد بن ٤تمد الزعيرب - 1

URL : http://www.alukah.net/Books/Files/Book_7580/BookFile/masidah.pdf   consulte le 14/05/2016  13h16. 

 - ت منذ نشأتو عل  الشراكة بُت القطاعُت االٖتاد الدورل لالتصاالت ىو وكالة األمم ا١تتحدة ا١تتخصصة يف ٣تاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت، يقـو االٖتاد الدورل لالتصاال
كياف من كيانات القطاع ا٠تاص وا١تؤسسات األكادٯتية. ويقع مقر االٖتاد يف جنيف، سويسرا، ويضم   877بلدًا وما يزيد عل   ٠193تاص، ويبلغ عدد األعضاء فيو حاليًا العاـ وا

فاعل رئيسي من منظمات تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت  طرؼ 777مكتبًا من ا١تكاتب اإلقليمية ومكاتب ا١تناطق يف ٚتيع أ٨تاء العادل... انضم إذل االٖتاد ما يزيد عن  12
وشركات التشغيل يف العادل إذل األطراؼ  وا٢تيئات األكادٯتية. وٯتثل أعضاء االٖتاد ٣تموعة واسعة من قطاع تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف العادل، من أكرب شركات التصنيع

 دة وا٢تيئات األكادٯتية. ولوجيات جديدة وناشئة إذل جانب مؤسسات البحث والتطوير الرائالفاعلة الصغَتة ا١تبتكرة اليت تستعمل تكن

http://www.alukah.net/authors/view/home/2567/
http://www.alukah.net/Books/Files/Book_7580/BookFile/masidah.pdf
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الوسائل والتقنيات اليت مت  دعالـ واالتصاؿ ال تزاؿ يف تطور مستمر ودل تتوقف عنوما ٬تب معرفتو أف وسائل اإل
ذكرىا فتقريبا ال يكاد ٯتر يـو إال ونسمع بظهور وسيلة إعالمية واتصالية حديثة وىو ما سنتطرؽ لو يف العنصر 

 التارل الذي سنركز فيو عل   مراحل تطور وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اٟتديثة.  

 كرونولوجيا تطور وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة .  -2-2-2

 يشهد العادل مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الذي ٕتل  يف مناحي اٟتياة العديدة، متوجا بتفاعل ثورتُت 

علومات أساسيتُت ٫تا ثورة ا١تعلومات واليت تكتسي أ٫تية بالغة يف وقتنا اٟتاضر إذ اتسع اجملاؿ الذي تعمل فيو ا١ت
لتشمل كل جوانب اٟتياة البشرية، وثورة االتصاؿ ا٠تامسة اليت أتاحتها التكنولوجيا يف النصف الثاين من القرف 

 العشرين من خالؿ التطور ا١تذىل لوسائل االتصاؿ وتعدد أساليبو.

ماء أهنا يف وحسب الباحثُت فاف تطور وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ٘تر ٔتراحل وثورات عدة، حيث يرى بعض العل
جب تقدًن مفهوـ و ٣تملها ٘تثل ٜتس ثورات،  والبعض األخر ٭تصرىا يف ثالث...ولكن قبل التطرؽ ٢تذه األخَتة 

 الذيالبيوف روبرت جي  Robert G. Albion فهذا ا١تفهـو كانت بداياتو مع   ىذهاتصالية -المعلولثورة 
و قياسا عل  فكرة ومراحل الثورة الصناعية. فقدمت ىذه استنادا  اتصالية-المعلوقاـ ببناء فكرتو حوؿ الثورات 

  1الفكرة األخَتة تسمية واحدة لعملية عا١تية ٘تثلت يف التغيَت التارٮتي اٟتاصل.

وبالتارل ظهرت الثورة األوذل ١تا ٘تكن اإلنساف من الكالـ إذ كانت ٔتثابة أوؿ اكتشاؼ وابتكار يف ٣تاؿ اإلعالـ 
اكتشاؼ الكتابة، واقًتنت الثورة الثالثة بظهور الطباعة يف منتصف القرف ا٠تامس عشر واالتصاؿ، وثاين ثوراتو 

واليت اعتربت قفزة مذىلة يف ٣تاؿ اإلعالـ واالتصاؿ، ويف النصف األوؿ من القرف العشرين اكتملت معادل الثورة 
كجهاز  يد من االخًتاعاتبعيدة عرب العد الرابعة واليت ٘تكن اإلنساف من خال٢تا من نقل صوتو إذل مسافات

التلفوف...اخل ، وصوال إذل الثورة ا٠تامسة  واليت ٕتسدت من خالؿ شبكات اتصاؿ جديدة ذات  –الفونوغراؼ 
ومن أبرز مظاىر ىذه التكنولوجيا    مزايا غَت مسبوقة يف نقل األنباء و الصور عرب الدوؿ  والقارات بطريقة فورية 

تلك اليت ٕتلت يف ٣تموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم ا١تختلفة اليت يتم االتصالية البيانات اٞتديدة 
توظيفها ١تعاٞتة احملتوى الذي يراد توصيلو من خالؿ عملية االتصاؿ اٞتماىَتي أو الشخصي أو التنظيمي أو 

                                          
1  -  Robert G. Albion, „The Communication Révolution, 1760–1933, in Newcomen Society Transactions, vol. 14 

,1933, p 718. 
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كتوبة أو ا١تصورة أو ا١ترسومة الوسطي أو اٞتمعي، كما ٯتكن من خال٢تا ٚتع ا١تعلومات والبيانات ا١تسموعة أو ا١ت
 1 أو ا١تسموعة ا١ترئية أو ا١تطبوعة مث ٗتزين ىذه البيانات وا١تعلومات مث اسًتجاعها يف الوقت ا١تناسب.

فخالؿ القرف التاسع عشر بدأت معادل ثورة اإلعالـ واالتصاؿ الرابعة اليت اكتمل ٪توىا يف النصف األوؿ من القرف 
        فقد شهد القرف التاسع عشر ظهور عدد كبَت من وسائل اإلعالـ  ،تظهر بشكل واضح  العشرين

فقد أدى التوسع يف التصنيع إذل زيادة  ،واالتصاؿ استجابة لعالج بعض ا١تشكالت الناٚتة عن الثورة الصناعية
ريعة فتح أسواؽ جديدة خارج  اٟتدود، كما برزت اٟتاجة إذل استكشاؼ أساليب س والطلب عل  ا١تواد ا٠تاـ 

لتبادؿ  ا١تعلومات التجارية ، وبالتارل أصبحت األساليب التقليدية لالتصاؿ ال تليب التطورات الضخمة اليت 
العديد  توظهر   يشهدىا  اجملتمع الصناعي، وقد بذلت ٤تاوالت عديدة الستغالؿ ظاىرة الكهرباء  بعد اكتشافها

  2ة.من ا١تخًتعات اٞتديدة نتيجة استغالؿ الطاقة الكهربائي

أف التاريخ اإلنساين  وفالباحث أقرضوء أ٫تية وسائل االتصاؿ ىذه اليت مت تطويرىا عرب مراحل مفصلية، وبالتارل ويف 
مبدعي  ىذه التحوالت اتصالية " أحدثت تغيَتات جسيمة يف حياة البشر، ومنحت-شهد "ثورات "يف "ا١تعلو

  حُت ظهور وسيلة اتصالية منافسة.تلك الثورات قوة مضافة مكنتهم من التفوؽ والربوز، إذل

، اليت The First Communication Révolution اتصالية األولى:-ثورة المعلوىناؾ أوال 
كما يسميها الغربيوف اليت أوجدىا الكنعانيوف حُت   -The Alphabet٘تثلت باخًتاع األّتدية أو األلفباء 

ؽ.ـ ويشَت مارشاؿ  1577العربية والغربية ، وكاف ذلك حوارل عػاـ طوروا اٟتروؼ اليت نستعملها حاليا يف البالد 
مكلوىاف إذل حجم األثر الذي خلفو اخًتاع األّتدية الصوتية، فهو يعدىا "تكنولوجيا فريدة من نوعها"، ويضيف 

ّتدية مع :أف استعما٢تا كاف يعٍت  "القوة والسلطة والسيطرة عل  ا١تواقع العسكرية من بعيد"؛ لكن استخداـ األ
ورؽ الربدي و٫تا أداتاف اتصاليتاف مهمتاف أدى "إذل إهناء سيطرة كهنة ا١تعبد وكتابو واحتكاراهتم للمعرفػة والسلطة" 
و٭تدد باحث آخر آثارا اقتصادية ٢تذه الثورة فيشَت إذل أهنا جلبت معها "تغيَتات أساسػية للتنظػيم اإلنساين 

 إ٬تاد تقسيمات جديدة ومهمة للعمل"ويضيف أف إدخاؿ "الكتابة، إف ومفاىيم النظاـ االجتماعي"، وأدت "إذل

                                          
 -بسكرة– جامعة ٤تمد خيضر،74،العدد  علـو اإلنساف و اجملتمع٣تلة  ، الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة، عمراين زينب ، عويف مصطف  - 1

 .17،18،  ص،ص 2712

 ،31،ص ،ص  2715االغواط،  ثليجي عمار جامعة ،11العدد  ، ٣تلة العلـو االجتماعية،والتعليم التربية في الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا دور مالك، شعباين - 2
37  
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دل يكن السبب، فهو األداة اليت حددت التحوؿ النفسي واالجتماعي يف ٚتيع اجملتمعات اليت مارست الكتابة ، 
اتصاؿ مهمة يف ذلك الزمن تعادؿ -ولقد قاد تطوير العرب للورؽ يف العصر العباسي األوؿ، كوسيلة للمعلو

اٟتاسوب يف زمننا اٟتارل، إذل قدـو العصر الذىيب للثقافة العربية يف القرف الرابع ا٢تجري، ونتج عنو تعميق عصر 
 1الكتابة عند العرب.

 Secondاتصالية(-بالثورة الثانية للمعلولكن تطوير ا١تطبعة يف أ١تانيا، عل  يد يوىاف جوتنربج، جاء 

Communication Révolutionنساف عصر االتصاؿ اٞتماىَتي حُت ٖتوؿ من النسخ ، فأدخلت اإل
باليد إذل الطباعة وإنتاج الكتب واجملالت والصحف ا١تطبوعة بآالؼ النسخ، وتوفَتىا بأسعار مناسبة. ورغم كل 
القيود اليت فرضت عل  الطباعة يف البداية إال أف الطابعُت وأصحاب الطابع استمروا يف تثبيت دعائم ىذه 

يف تطور حركة الطباعة يسة يف الدوؿ األوروبية دور مهم الكن رتلف أ٨تاء أوروبا وكاف لًتاجع دو الصناعة يف ٥ت
 2فيها.

أما يف الوطن العريب فاف ا١تطبعة قد تأخر دخو٢تا إذل الواليات العربية ا٠تاضعة للدولة العثمانية آنذاؾ مدة قاربت 
يف أوروبا يتزايد مع هناية القرف ا٠تامس عشر حىت بلغ  في الوقت الذي ٧تد فيو انتشار ا١تطابعف ،األربعة قروف
، موزعة عل  ٥تتلف ا١تدف األوروبية، ٤تققا استخدامها هنضة علمية ضخمة يف تلك األصقاع، ٣2577تموعها 

٧تد أف استخدامها يف اإلمرباطورية العثمانية قد منع بسبب فتوى دينية حـر فيها شيخ اإلسالـ استخداـ ا١تطبعة 
.وقد استثنيت األقليات الدينية يف الدولة العثمانية من ىذه الفتوى  1728ألمر كذلك حىت عاـ وبقي ا

ومنذئذ عملت ا١تطابع ا١تسيحية  1617ـ، وا١تسيحيوف العرب منذ عاـ 1494فاستخدـ اليهود ا١تطبعة منذ عاـ 
 ًتاث العريب بأعداد ٤تدودة،ٖتديدا عل  نشر كتب الدين ا١تسيحي بالعربية إذل جانب كتب اللغة العربية وال

حُت صدرت فتوى أخرى من شيخ اإلسالـ أجازت استخداـ ا١تطبعة  1727واستمر الوضع ىكذا حىت عاـ 
باللغتُت العربية والًتكية .غَت أف إدخاؿ  1728لطباعة الكتب غَت الدينية، فظهر أوؿ كتاب عريب مطبوع عاـ 

جها عزؿ السلطاف أٛتد الثالث، وقتل الصدر األعظم إبراىيم ، كاف من نتائ1737ا١تطبعة قاد إذل ثورة عاـ 
 باشا، وعزؿ شيخ اإلسالـ عبد اهلل وحرؽ ا١تطبعة.

                                          
العدد  77،اجمللد اجمللة األردنية للعلـو االجتماعية، فجوة االتصال و المعلوماتية بين أوروبا و العرب : الطباعة و المطبعة في البالد العربية أنموذجا ،ا١توس  عصاـ سليماف - 1

 . 254، ص 2714ف، ، األرداٞتامعة األردنية : عمادة البحث العلمي ،72

 .41مرجع سبق ذكره، ص  وسائل اإلعالم و االتصال دراسة في النشأة و التطور، ٤تمد صاحب سلطاف، - 2
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وبعد إعادة بناء ا١تطبعة بسنوات، تواذل صدور الكتب باللغة العربية، لكن بأعداد ٤تدودة جدا، فلم يزد ٣تموع ما 
1كتابا.  98طبع يف مائة عاـ تقريبا عن 

 

الثالثة خالؿ القرف التاسع عشر اليت اكتمل ٪توىا يف النصف األوؿ  اتصالية-للمعلوبدأت معادل ثورة بعد ذلك و 
 ليست ٚتاىَتي األبرز يف ىذه ا١ترحلة ،إال أف ىذا األخَتة اتصاؿ كوسيلة اإلذاعة من القرف العشرين، وتعد  

دوؿ متعددة ومع دخوؿ ال ٣تاالت يف قبل من الراديو فقد استخدـ ذاهتا، حد   يف جديدة فنية أو ظاىرة تكنولوجية
الكربى اٟترب العا١تية األوذل توقفت التجارب واالخًتاعات يف ٣تاؿ الراديو واإلذاعة، وسيطرت أغلب الدوؿ عل  

أجهزهتا حىت وضعت اٟترب أوزارىا وقد كانت  توقيفطات عل  احملأجهزة الالسلكي التجارية، وأجربت 
ت واستخدامات الراديو أثناء اٟترب، والتدريب الفٍت الذي تلقاه كثَت من الشباب مساعداً التجارب اليت سبق

ـ، وتعترب  1927عودة للعمل عل  تطوير اإلذاعة، ولكن اإلذاعة دل تصبح حقيقة واقعية إال يف عاـ  المهمًا يف 
 ىذا اٟتقل، وقد تبعتها بريطانيا، الواليات ا١تتحدة األمريكية الدولة األوذل اليت أجريت فيها أوذل التجارب يف

 وفرنسا، وأ١تانيا، ونشطت اسًتاليا وكندا يف ىذا ا١تضمار يف تاريخ يعترب مبكراً نسبيًا.

ذلك التطور الذي حدث يف أجهزة اإلرساؿ  فبعدومن الواليات ا١تتحدة األمريكية، انتقلت اإلذاعة إذل أوروبا،  
 Dailyلة أوروبية تنشئ ٤تطة إذاعة، حيث قامت جريدة الديلي ميل واالستقباؿ...، وكانت بريطانيا أوؿ دو 

Mail
  مت   1922ـ بتنظيم برنامج إذاعي من تشلنسفورد، ويف ديسمرب عاـ   1927يونيو   15الربيطانية يف

 اءأ٨ت كل اإلرساؿ يف اتإنشاء شركة اإلذاعة الربيطانية لتبث  برا٣تها من لندف يوميا، وسرعاف ما انتشرت ٤تط

يف روسيا فقد توافر إمكانات إرساؿ الصوت قبل اٟترب العا١تية األوذل بوقت قصَت وبدأت أوذل  أما ،بريطانيا
إذاعة ٕتريبية، ولكن  1922وبعد انتهاء اٟترب بدأت يف أغسطس   1914احملطات تعمل يف موسكو سنة 

جدنا أف القطاعُت العاـ ، وإذا انتقلنا إذل فرنسا و  1924اإلذاعة ا١تنتظمة دل تبدأ يف روسيا إال يف أكتوبر  
 1921وا٠تاص قد قاما بتطوير اإلذاعة، وٓتاصة بعد اٟترب العا١تية األوذل، حيث قدـ (الكولونيل فرييو يف عاـ  

ثالث  1923برامج إذاعية من برج ايفل يف باريس والذي يبلغ ارتفاعو ألف وستة أقداـ، مث ظهرت يف عاـ  
أصبح يف أ١تانيا ٤تطة إذاعة تقدـ برامج  1923ف الثاين من عاـ  خدمات إذاعية حكومية وخاصة، ويف النص

                                          
 .252، ا١ترجع السابق،ص ا١توس  عصاـ سليماف - 1

 - ديلي ميل (باإل٧تليزية :Daily Mailىي صحيفة بريطانية يومية من نوع ) ٦تلوكة من قبل ديلي ميل وجنراؿ ترتس.)ويكيبيديا( تابلويد صحيفة السوؽ ا١تتوسط 
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دخلت اسًتاليا ميداف اإلذاعة الصوتية، وما إف انتصفت سنة   1923منتظمة من برلُت، ويف السنة نفسها  
  1حىت كانت ىناؾ ٤تطة راديو عل  األقل، يف كل دولة من دوؿ العادل ا١تتقدـ. 1924

رف العشرين أشكاال لتكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ وا١تعلومات ما يتضاءؿ أمامو كل ما وشهد النصف الثاين من الق
ٖتقق يف عدة قروف سابقة ، ولعل أبرز مظاىر تلك التكنولوجيا ىو امتزاج ثالث ثورات مع بعضها البعض 

وكمية  ضخم يف ا١تعرفةشكلت ما يسم   بالثورة التكنولوجية أو الرقمية، وىي ثورة ا١تعلومات ا١تتمثلة يف انفجار 
ىائلة من ا١تعارؼ ا١تتعددة األشكاؿ و التخصصات و اللغات، وتتجسد يف تطور تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ 

باألقمار الصناعية واأللياؼ الضوئية وثورة اٟتاسبات  ااٟتديثة بدأ باالتصاالت السلكية مرورا بالتليفزيوف و إنتهاء
فة جوانب اٟتياة، وامتزجت بكافة وسائل االتصاؿ، وقد أطلق عل  ىذه ا١ترحلة االلكًتونية اليت امتدت إذل كا

مرحلة االتصاؿ ا١تتعدد الوسائط ، ومرحلة التكنولوجيا االتصالية التفاعلية ، ومرحلة  عدة تسميات أبرزىا :
يتضمن أنظمة الوسائط ا١تهجنة ، و مرتكزاهتا األساسية ىي :اٟتاسبات االلكًتونية يف جيلها ا٠تامس الذي 

 2الذكاء االصطناعي واأللياؼ الضوئية، و أشعة الليزر واألقمار الصناعية.

فالتطور السريع للتكنولوجيات الرقمية حولت جذريا سبل التواصل مع الثقافات بفضل شبكات الشات. فظهور 
قات الثقافية يف ٥تتلف االنًتنيت يف ىذه ا١ترحلة يف ٣تاؿ تكنولوجيا االتصاالت، كاف لو تأثَت واضح عل  العال

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وعالوة عل  ذلك، شهدت ىذه ا١ترحلة صعود االتصاالت الرقمية  -اجملاالت 
وتوسيع نطاؽ الوصوؿ إذل شبكات االتصاالت والكابالت األمر الذي كاف لو تأثَت عميق تقريبا عل  كل جانب 

تمع يعتمد بشكل كبَت حاليا عل  ىذه ا١تعدات الرقمية مثل ا٢تواتف من جوانب اٟتياة ا١تعاصرة. فأصبح اجمل
احملمولة وأجهزة الكمبيوتر ا١تكتبية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، والكامَتات الرقمية وأجهزة التلفزيوف، ومشغالت 

، وأنظمة األلعاب ومشغالت ا١توسيق   blue ray players، ومشغالت بلو راي  DVDدي يف دي 

                                          
 .46،45ص،ص.2711، السعودية،  ماي ٣85تلة إذاعة وتلفزيوف ا٠تليج، عدد، البشر حياة غّيرت التي االتصالية الثوراتعيساين، الطيب رحيمة - 1

 .76،ص 2711، اٞتزائر :كنوز اٟتكمة للنشر والتوزيع، ، تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة: االستخدام  والتأثير٤تمد الفاتح ٛتدي ،وآخروف، - 2
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مية. كل من ىذه األجهزة ٯتكن استخدامها جنبا إذل جنب مع بعضها البعض، وٖتقيق لألفراد التواصل مع الرق
  1بعضهم البعض بسهولة.

 مراحل اندماج وسائل اإلعالم واالتصال داخل المجتمع. -2-2-3

فعندما اخًتع  ، قدٯتة يشَت تاريخ انتشار وسائل اإلعالـ إذل أنو عندما ٗتًتع وسيلة تزداد التوقعات بتالشي أخرى
الزرزفيلد  ، وعندما اخًتع التلفاز  Lazarsfeld الراديو توقع البعض أف يؤثر عل  الصحافة  حسب الباحث 

بيلسوف وغَته الكثَتوف  Belsonوىذا ما تطرؽ إليو الباحث  تنبأ الكثَتوف أف هتلك اإلذاعة ومعها الصحافة 
 موت كل وسائل اإلعالـ التقليدية من صحافة وتلفاز وإذاعة، ،وعندما انتشرت اإلنًتنت توقع البعض1961

لواقع اٟتارل يؤكد أف الصحافة دل تنتهي بانتشار الراديو أو التلفاز أو غَت٫تا وبالتارل رٔتا لن هتلك اإلنًتنت أيا من وا
 2وسائل اإلعالـ السابقة ٢تا، فلم تصدؽ التوقعات األوذل، ورٔتا لن تصدؽ اٟتالية.

التطور يف الوسائل اإلعالمية واالتصالية وعدـ إقصاء وسيلة حديثة ألخرى قدٯتة يف اجملتمع ال يدعوا وكل ىذا 
للغرابة خصوصا إذا علمنا أف استعماؿ أي وسيلة تكنولوجية حديثة يف أي ٣تتمع ال تيم بطريقة عشوائية بل ٘تر 

لوسائل ، فإهنا ٘تر بثالث مراحل يف تطورىا أما فبالنسبة ٢تذه ا ىذه الوسيلة ٔتراحل ما ٭تفظ تعزز مكانتها داخلو
ظروؼ السياؽ الذي توجد فيو ىذه الوسائل من  اذلعن ا١تدة اليت ٘تكثها كل وسيلة يف كل مرحلة فهذا راجع 

 جهة  وطبيعة تطورىا وحجمها وموقعها من جهة ثانية، وىذه ا١تراحل ىي:

)ومعظم التكنولوجيا( تولد ٩تبوية الطبع، ال يطا٢تا التطبع  إف تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ مرحلة النخبة:
إال بعدما يتسٌت ٢تا السقوط يف الفضاء العاـ كتطبيقات يسري عليها، يف الشكل واٞتوىر، ما يسري عل  ما 
 سواىا من تطبيقات اقتصادية وٕتارية وغَتىا و الواقع أف الطبيعة النخبوية للتكنولوجيا إ٪تا تقـو وتتمأسس عرب

 سَتورتُت منفصلتُت يف الزمن،لكنهما متكاملتُت يف ا١تكاف والوظيفة:

                                          
1 - Vineet Kau, The Digital Communications Révolution, Online Journal of Communication and Media 

Technologies, Volume: 2 – Issue: 3 Dhirubhai Ambani Institute of Information, Communication & Technology) 

University, India, July – 2012,p 117. 
جامعة اإلماـ  ،٣22تلة العلـو اإلنسانية و االجتماعية،العدد  تأثير اإلنترنت على اإلنفاق اإلعالني في وسائل اإلعالم في المجتمع السعودي، ،اٟتقيل عبد اهلل بن صاحل - 2

  .144،ص 2711(،السعودية،٤تمد بن سعود اإلسالمية ) عمادة البحث العلمي

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=750&search=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=750&search=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=750&search=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=750&search=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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(: وىو أمر ليس متاحا أو مباحا للعامة، بل ىي مسألة حصر وحكر عل  فيصل من ticالبحث فيها )  -1-1
ذات "العامة" ٤تدود، عارل التكوين، متمرس، يعمل يف إطار شبكي، وٮتتلف عما سواه من "العامة العادية" 

 متالكها لناصييت "طوؿ النفس" وا١تراىنة عل  االستمرار والتحدي.با

تصميمها: كما ٖتديد مواصفاهتا كما ٕتريبها )قبل التصنيع( ليس باألمر ا١تتاح "للعامة" من الدوؿ  -1-2
وا١تؤسسات، بل ىو مسألة لصيقة با٠تاصة من العامة اليت توفقت )وتفوقت( يف ىيكلة بٌت البحث العلمي 

التطوير التكنولوجي، ورصدت لبلوغ ذلك ا١تاؿ والبشر بعدما ترسخت عندىا، قبل كل ىذا وذاؾ العزٯتة  ومأسسة
 1وتأكدت لديها اإلرادة والرغبة.

 تعتمد ا١تستحدثات وشيوعها انتشارأف عملية   Rogersوحوؿ ىذه ا١ترحلة يرى الباحث  مرحلة الشيوع: -2

  اإلعالمية اٟتمالت خالؿ من يتم األفراد التكنولوجيا اٟتديثة بُت من ا١تستحدثات اتصالية ،فانتشار أسس عل 
 2ا١تستحدثات.  ىذه نشر يف يساىم الذي الشخصي االتصاؿ اليت يتعرض إليها ىؤالء إضافة إذل

إضافة إذل ذلك يرى  ايفرت روجرز أف ىناؾ عوامل ٥تتلفة لنشر االبتكارات التكنولوجية اٟتديثة وشيوعها. وىو 
األمر الذي يفسر كيفية االستخدامات ٢تذه األخَتة حيث يقدـ روجرز يف ذلك ثالث فئات رئيسية من نفس 

العوامل التفسَتية لشيوع االبتكار وتكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ وىي: خصائص السلع أو 
تكارات ، وشيوع االب 3ا٠تدمات،خصائص ا١تستهلك، وا١تالمح الشخصية للفئات ا١تختلفة للمتبنيُت

والتكنولوجيات اٟتديثة يأخذ جذريا مقاربة ٥تتلفة ، فأحيانا يكوف الشيوع متعلق باالبتكارات والوسائل 
التكنولوجية ْتد ذاهتا وما تتميز بو . وىذا ما يفسر ١تاذا بعض االبتكارات تنتشر أكثر وبسرعة أكرب من غَتىا؟ 

النتشار الذي نقصد بو التغلغل لوسائط االتصاؿ داخل  و١تاذا يفشل البعض اآلخر؟ والشيوع يطلق عليو أيضا ا
كل طبقة اجتماعية حيث تتجو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ من الضخم  إذل الصغَت ومن ا١تعقد إذل البسيط 
ومن األحادي إذل التعدد مثل الكمبيوتر لذي ٘تيز بأجيالو األوذل بالضخامة والعمليات احملددة ليصبح بعد ذلك 

                                          
 انظر أكثر: وجيا:التكنول نخبوية في٭تي اليحياوي،  - 1

 URL :http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm  consulte le 26/04/2016  19h22. 
 .49،ص 2712 -باتنة -٠تضر اٟتاج ،جامعة ، مذكرة ماجستَت)منشورة(الرقمية اإلذاعة التفاعلية في البرامج إخراج واقعرضا، نواؿ - 2

3 - G. Valenduc, La diffusion des innovations : le cas Internet, (La lettre EMERIT), Trimestriel d'information 

sur l'évaluation des choix technologiques, Deuxième trimestre 2002 N 32  Centre de recherche Travail & 

Technologies, Fondation Travail - Université ASBL, p 01. 

http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm
http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm
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وىنا يعًتؼ العلماء أف ىناؾ ٜتس خصاؿ ىي اليت ٖتدد  1متناوؿ ٥تتلف الشرائح ومتعدد ا٠تدمات صغَتا ويف
 شيوع االبتكار من عدمو

ىي الدرجة اليت ينظر إليها لالبتكار عل  انو أفضل من سابقيو وتقاس ىذه ا١تسألة، من  الميزة النسبية: -1
ٟتديثة من ميزة اقتصادية ومكانة اجتماعية، والراحة، أو االرتياح ناحية ما ٯتثلو االبتكار أو الوسيلة التكنولوجية ا

الذي ٖتققو ىذه الوسيلة أو ىذا االبتكار.إال أف ما ٬تب اإلشارة إليو ىو انو ال توجد قواعد مطلقة لتشكل "ا١تيزة 
 النسبية". الف ذلك يعتمد عل  تصورات واحتياجات ا١تستخدـ  ْتد ذاتو.

يف ىذا العنصر ينظر إذل االبتكار وا١تنتج  لموجودة و الممارسات االجتماعية:التوافق مع القيم ا - 2
مالئمتو وتوافقو مع القيم، ، واالحتياجات االجتماعية لألفراد. فكل ابتكار أو وسيلة تكنولوجية وفق التكنولوجي 

كوف اعتمدىا أسرع وانتشارىا ال تتفق مع ذلك وتكوف غَت متوافقة مع القيم ا١توجودة، وا١تعايَت أو ا١تمارسات ال ي
  واندماجها يكوف ضعيف.

يف ىذه اٟتالة ينظر إرل االبتكار وا١تنتج اٟتديث اعتمادا عل  درجة صعوبتو من  البساطة وسهولة االستخدام: -
ناحية فهمو واستخدامو. حيث يتم االعتماد بشكل كبَت عل  كل االبتكارات واألفكار اٞتديدة اليت تتميز 

 2لديها قابلية للفهم أسرع وابسط.بالبساطة و 

يف ىذه اٟتالة يتم استخداـ أي تكنولوجيا حديثة للمرة األوذل يف نطاؽ ٤تدود ومن مث  القدرة على التحكم: -4
أي قدرة عل  التحكم فيو بشكل جيد فاف ذلك ٯتثل خطر أقل عل   Trialabilityفاف االبتكار الذي ٯتثل 

 الفرد مقارنة بتكنولوجيا معقدة وبالتارل يكوف شيوعو وانتشاره أسرع واكرب.

فمن األسهل لألفراد رؤية نتائج االبتكار، الذي يعتمدوف عليو.وعند حصوؿ نتائج  نتائج يمكن مالحظتها: -5
 فعالية ا١تنتج اٟتديث تقل وىذا أيضا ٭تفز الزمالء عل  االمتالؾ، كاألصدقاء واضحة فاف الشك و عدـ اليقُت يف

                                          
 .79مرجع سبق ذكره،ص تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة: االستخدام  والتأثير ٤تمد الفاتح ٛتدي ،وآخروف، - 1

2  -  L. Robinson, A summary of Diffusion of Innovations, See more at: 
URL : http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf  consulte le :   28/04/2016 .15h05 

http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf
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و اٞتَتاف الذين يطلبوف معلومات حوؿ ىذا ا١توضوع. وفقا اليفرت روجرز، ىؤالء ا٠تمسة  عناصر ٖتدد شيوع 
1ا١تبتكرات من عدمو.

 

 أنواع تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة: -2-3

 أي يغرؽ دلٖتديدا  والتلفزيوف اإلذاعة فاف الصحافة واإلعالـ واالتصاؿ لوسائل  اٞتديدة شكاؿاأل ظهور منذ

فهي وسائل إعالمية واتصالية قدٯتة ولكن بتكنولوجيا   اجديدا ب عد منها وسيلة أضافت كل بل .النسياف يف منها
  اإلعالـ واالتصاؿ اٟتديثة  وسائل غرار عل  ىذا التطور جديدة حيث استطاعت ىذه األخَتة أف تواكب

 الصحافة االلكترونية: -2-3-1

 عل  تعتمد اليت االتصاؿ يف وسائل التكنولوجي التطور مراحل من مرحلة عن ليعرب االلكًتوين اإلعالـ يأيت 

 الوسائل استبداؿ ٣ترد االلكًتوين اإلعالـ يعٍت وال باألخبار وا١تعلومات، اٞتماىَت تزويد يف اإللكًتونية الوسائط

العملية  أطراؼ كافة أيضا ٘تس فا١تسألة  -اآلرل اٟتاسب  -حديثة بوسائل  -الصحيفة ا١تطبوعة - القدٯتة
 يتم اليت ا١ترتدة فالصحافة االلكًتونية ىي تلك والتغذية وا١تستقبل وا١ترسل والرسالة الوسيلة لتشمل االتصالية

إصدارة  أو نسخة كانت سواء ا١تعلومات، شبكات من َتىاغ أو العا١تية شبكة االنًتنيت عرب ونشرىا إصدارىا
 صحيفة كانت سواء مطبوعة ورقية، إصدارة ٢تا ليست الكًتونية صحيفة أو ورقية، مطبوعة لصحيفة الكًتونية

 تصدر أهنا طا١تا هبا للمنشور ملخصات كانت أو للنسخة الورقية دقيقا تسجيال كانت سواء متخصصة، أو عامة

 .3وينظر إذل الصحافة االلكًتونية عل  أهنا صياغة وتصميم األخبار ١تواقع عل  االنًتنيت  2 منتظم. بشكل

وتعترب "الواشنطن بوست" إحدى أىم الصحف االلكًتونية يف العشر سنوات ا١تاضية وقد كلف مشروع إنشاء 
ىذه الصحيفة االلكًتونية  عشرات ماليُت الدوالرات وا٢تدؼ من ذلك ىو وضع الصحيفة يف متناوؿ القرآء عرب 

اوز العشر دوالرات وحاليا فاف ىذه مقابل اشًتاؾ شهري ال يتج 1999الكمبيوتر وقد بدا العمل بذلك يف سنة 

                                          
1 -L. Robinson, A summary of Diffusion of Innovations, See more at: 
URL : http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf  consulte le   28/04/2016 .15h05 

 .154،ص 2778ماجستَت)منشورة(، جامعة منتوري قسننطينة، مذكرة اإللكترونية،  الصحافة نحو استخدام الجزائريين الصحفيين إتجاىاتقدواح، مناؿ - 2
 ٣122تد ا٢تامشي ، مرجع سابق ، ص  - 3

http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf
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حيث  1الصحف االلكًتونية تسع  إذل فتح الباب ٞتيل ثالث من الصحف االلكًتونية ، بواسطة قسم ا٠تدمات 
 يتم طرح صحف  الكًتونية ٔتواضيع حسب الطلب ولكل فرد عل  حدى حسب حاجاتو ورغباتو .

 اإلذاعة الرقمية: -2-3-2

السنوات القليلة ا١تاضية  منافسة قوية  وعل  ٨تو متزايد من وسائل إعالـ و اتصاؿ لقد شهد جهاز الراديو يف  
٥تتلفة واليت تستخدـ التقنيات الرقمية إلنتاج األداء األمثل، و بتكلفة مقبولة  جملموع ا١تستهلكُت يف سوؽ إعالمية 

2اقل ما ٯتكن أف يطلق عليها أهنا كبَتة.
ة بصبغة رقمية مثلها مثل سائر أف تصطبغ اإلذاعلذلك كاف والبد   

وسائل اإلعالـ. فهو ليس باألمر اٞتديد فقد است حدثت يف الثمانينات والتسعينات من القرف ا١تاضي أنظمة 
متعددة للبث اإلذاعي الراديوي الرقمي. أما النظاماف األكثر استخدامًا اليـو فهما اإلذاعة السمعية الرقمية  

DAB  +/) العائلية (DAB DAB  وHD Radio  ًويتمتع كل منهما ٓتصائص تناسب أسواقا ،
 ٥تتلفة متعددة. 

عل   ىذه األخَتة  حيث تتوفر ودل يتم التوافق عل  اعتماد تكنولوجيا واحدة لإلذاعة الرقمية يف كل أ٨تاء العادل
  الغوص واالندماج زايا مهمة مقارنًة باإلذاعة التماثلية: فقد تكوف جودة الصوت أفضل ما ٭تمل ا١تستعملُت علم

وٯتكن توفَت وسائل إعالـ متعددة  ، طات اإلذاعة بسهولة أكرباحملٯتكن العثور عل  حيث  ،أكثر فيما يسمعوف
فاإلذاعة الرقمية تيسر استخداـ ا٠تدمات ا١ترئية لتكملة األبعاد الصوتية  وٯتكن إطالؽ تسمية ٢تذه االخَتة أخرى 

عل  اإلذاعة النإتة عن اٞتمع بُت ىذين العنصرين. وإذا كاف جهاز اإلذاعة ٯتلك شاشة ” اإلذاعة ا١تصوَّرة“
و النصوص ا١تتعلق با١تذيع أو ا١توسيق  أو ٯتكن أف تظهر عليها ٣تموعة من الصور الثابتة أو ا١تتحركة أفانو صغَتة، 

 Mathias غَت أف ا٠تبَت السويسري ماتياس كوانشوف 3اإلعالف أو أي أمر آخر تقّرره ا٢تيئة اإلذاعية.

Coinchon  قاؿ لػ swissinfo.ch " إف اإلذاعة الرقمية ليست أمرا جديدا إذ انطلقت منذ تسعينيات
لكن التجارب األوذل دل ٖتّقق ٧تاحا كبَتا، إذ انتقل الناس من اإلذاعة  ونات.القرف ا١تاضي، أي قبل رقمنة التلفزي

                                          
 125ا١ترجع نفسو ، ص  - 1

2   - F. Kozamernik , radio now and for the future ,Digital Audio Broadcasting – EBU Technical Review  

journal ,Autumn 1995, (Geneva, Switzerland),p 03. 

 .11،ص 2715، مارس .ابريل -سويسرا–، جنيف 72، ٣تلة االٖتاد الدورل لالتصاالت، العدد موسيقى حياتنا –اإلذاعة دافيد وود،  - 3
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التناظرية إذل الرقمية بعيوب كثَتة، منها ٤تدودية نطاؽ التغطية وقّلة وسائل اإلرساؿ وَغالء أسعار الّلواقط، زيادة 
."عل  انِعداـ أية قيمة مضافة

1
 

 

 

 ماع إذل اإلذاعة  الرقمية والتناظرية .إحصائيات تبُت نسبة االست (:34الشكل رقم )

ىذا و يعد البث اإلذاعي الفضائي ثورة في عالم الراديو حيث تنقلو من النظام القديم والموجة  «  
المتوسطة والقصيرة إلى عصر الفضاء، وتربطو بتكنولوجيا االتصال الحديثة مما يشكل بعثا جديدا لجهاز 

تقوية عالية التكاليف   شر من القمر الصناعي، دون اللجوء إلى محطاتالراديو يعتمد على االستقبال المبا
ومحدودة األثر. والراديو الفضائي أو راديو األقمار الصناعية، أو راديو االشتراك ىو راديو رقمي يستقبل 
إشارات البث من األقمار الصناعية التي تغطي مجاال ارضيا جغرافيا واسعا ال يقارن معها البث اإلذاعي 

تمع متابعة إشارات البث في مجال تغطيتها بصرف النظر األرضي بأي حال من األحوال، إذ يستطيع المس
عن الموقع، إال إذا كان ىناك عائق مثل األنفاق أو البنايات التي تحول دون وصول ىذه اإلشارات إلى 

                                          
 : انظر أكثر : البّث الرقمي يكتِسـح أوروبا.. لكن العرب ُمـرتابون منو رشيد خشانة، - 1

URL: www.swissinfo.ch/ara41778296/البث--الرقمي-يكتس-ػح-أوروبا---لكن-العرب-ـ-ػرتابوف-منو/     consulte le 23/05/2016  

13h20. 

http://www.swissinfo.ch/ara/البث--الرقمي-يكتس-ـح-أوروبا---لكن-العرب-م-ـرتابون-منه/41078296
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 » .جهاز الراديو
 Carlويكوف أوؿ ظهور لإلذاعة الرقمية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية عل  يد األمريكي  1

Malamud  وٖتديدا يف والية كاليفورنيا وذلك بإنشائو حملطة  1993عاـInternet Talk Radio 
  2واليت كانت تعمل لفًتات معينة يف اليـو .

 التلفزيون الرقمي التفاعلي: -2-3-3

لقد أحدثت التقنية الرقمية انقالبا يف ٣تاؿ التلفزيوف حيث تغَتت شاشات العرض وأصبحت ذات القياس     
ل  ع digitalالرقمي "ستَتيو" والصورة رفيعة ا١تستوى والعديد من التحسينات فبدخوؿ نظاـ  ا١تطوؿ والصوت
فبات  3 نوعية أحسن ليس عل  األنظمة التلفزيونية فحسب وإ٪تا أيضا عل  احملتوى الربا٣تي األخَتالبث  وفر ىذا 

ا١تستخدـ ٢تذه األجهزة التكنولوجية اٟتديثة ومنها التلفزيوف الرقمي،قادرا عل  متابعة الربامج مع توفر لتحليالت 
مع ىذه األلفية اٞتديدة أصبحنا ، ف٢4تذه الربامج وإحصائيات ٢تا خصوصا الرياضية منها وذلك ٘تاشيا مع رغبتو

التغيَت يف صناعة التلفزيوف واليت جاءت نتيجة وفرة من األجهزة  نشعر بتلك الوتَتة ا١تتسارعة اليت ساعدت عل 
و٥تتلف األجهزة      الرقمية. ٦تا ٝتح بظهور أشكاؿ جديدة من توزيع الفيديو عرب أجهزة الكمبيوتر احملمولة 

لفزيونية، ٦تا فلقد تغَتت السوؽ السمعية والبصرية منذ ظهور الرقمنة الت 5التكنولوجية احملمولة والشاشات الرقمية.
اٟتضور لكل ومتوسط         ساعد عل  زيادة يف عدد القنوات ا١تنافسة واثر بشكل واضح يف ا٩تفاض حجم 

قناة، ومن ناحية أخرى، أصبح من األسهل تقدًن خدمات التلفزيوف ا١تدفوع من قبل التلفزيوف الرقمي وىذا ما ىو 
واألصل يف التلفزيوف التفاعلي  6وا١تملكة ا١تتحدة وفرنسا وإيطاليا  معموؿ بو يف بعض الدوؿ األوروبية مثل اسبانيا 

الرقمي ىو اندماج بُت التكنولوجيا التلفزيوف وتكنولوجيا األفالـ وتكنولوجيا الكمبيوتر إذ تولد عنها جهاز متطور 
 computerوجهاز الكمبيوتر  recevirوجهاز استقباؿ البث   Dishاختزؿ طبق التقاط البث التلفزيوين 

ىذا اٞتهاز اٞتديد ىو  remout controlيف جهاز واحد يتم التحكم بو من خالؿ جهاز التحكم 

                                          
الوادي ، -٠تضر ٛتة الشهيد ، جامعة16االجتماعية، العدد  والبحوث الدراسات ، ٣تلةالجديدة والبدائل التكنولوجيات ...المعلومات عصر في اإلذاعةتيميزار فطيمة ،  - 1

 .177، ص  2716جواف 
2 - Carl Malamud, A World‟s Fair for the Global Village :Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997, p 33. 

 .77، ص 2712، 71األردف : دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط اإلعالم الرقمي ) االلكتروني(،، عبَت الرجباين  - 3

 .277، ص 71،2712، األردف : دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري٣تد ا٢تامشي،  - 4

5 - gali  einav, Regulating digital television:Trials and tribulations , International Journal of Digital Television 

in Volume 7, Number 1, Intellect Limited, March  2016,p 03. 
6 - Mercedes Medina, Mónica Herrero, Cristina Etayo, The impact of DTT in the willingness to pay for TV in 

Spain, International Journal of Digital Television in Volume 7, Number 1, Intellect Limited, March  2016,p 87  
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interactive.TV ،فما ٯتيز التلفزيوف الرقمي أو ما يسم  بتلفزيوف بروتوكوؿ االنًتنت )  1التلفزيوف التفاعلي
IPTV كثَتا عن التلفزيوف اٟتارل ٦تا يضفي   ( ىو التفاعل بُت ا١تشاىد وبُت القناة التلفزيونية بشكل ٥تتلف

مشاىدة ٦تتعة وفلسفة جديدة للبث التلفزيوين، فالتلفزيوف الرقمي يتمتع بعدة خصائص أ٫تها خاصية التسوؽ عرب 
خدمة ا١تشاىدة ا١تدفوعة لربنامج معُت أو مباراة معينة اليت تبث مباشرة بسعر  التلفزيوف ويتميز بعدة خدمات مثل 

من االشًتاؾ يف باقة تلفزيونية ١تدة سنة كاملة ١تتابعة مباريات فريقك ا١تفضل، فانو بداًل من ذلك رمزي، فبداًل 
ويعرؼ التلفزيوف التفاعلي بأنو القدرة عل   2ٯتكنك دفع رسـو مشاىدة مباراة واحدة فقط عل  سبيل ا١تثاؿ.

إيصاؿ ٣تموعة من ا٠تدمات ذات ا٠تصائص التفاعلية للمستخدـ فبعد أف كاف ٔتقدور ا١تشاىد متابعة احملطات 
التلفزيونية والقدرة عل  تغيَتىا يصبح ىذا األخَت من خالؿ التلفزيوف التفاعلي قادرا ليس عل  اختيار احملطات 

جانب قدرتو عل  ا١تشاركة والتدخل  إذللو إمكانية اختيار احملتوى ا١تعروض يف القناة الواحدة ، وفقط بل تكوف 
بالربنامج ، لقد ساىم التطور التكنولوجي يف فتح  ٣تاؿ التعاوف بُت شركات اٟتواسيب وشركات التلفاز لتقدًن 

 3لتلفاز التفاعلي .منتوج تكوف فيو تسهيالت للمستخدـ باف يكوف جزء من ا١تنتوج من خالؿ ا

 االنترنيت: -2-3-4

ىي شبكة متكونة من ماليُت اٟتواسب ا١تنتشرة عرب العادل، تربط العادل « اإلنًتنت»الشبكة الدولية للمعلومات 
وتساعد يف إجراء االتصاؿ بُت الباحثُت لتبادؿ ا١تعلومات وا٠تربات وتضاعف من إمكانية االستفادة من مصادر 

ونية ، كما تتوفر اإلنًتنت عل  العديد من أدوات وتقنيات البحث عن ا١تعلومات ا٢تادفة إذل ا١تعلومات االلكًت 
البحث عن وثائق متعددة الوسائط ا١تشتملة عل  النص والصوت والصورة واليت جاءت لتالءـ حاجات ٥تتلف 

  4ا١تستخدمُت خاصة الباحثُت بأقل ما ٯتكن من اٞتهد والوقت.

                                          
٣تلة الباحث اإلعالمي،  المضمون ،الجمهور: دراسة مقارنة، التقنية  M.TVوالتلفزيون المحمول   Interactiveالتلفزيون التفاعلي الرقمي  ٛتود،  علي طارؽ - 1

 .117،ص 2713جامعة بغداد،  ،19العدد 

 : انظر أكثر:2779، ابريل  14911، جريدة الرياض ، العدد،رؤية رقمية التلفزيون الرقميوسف اٟتضيف،  - 2
 URL : http://www.alriyadh.com/423767  consulte le: 03/05/2016 16h24 

 .368،369، ص،ص 2778، األردف : دار وائل للنشر ،  المتعددةالوسائط نائل حرز اهلل ، دٯتا الضامن ،  - 3

،  ٥ترب ا١تخطوطات جامعة زياف عشور ٣77تلة دراسات وأْتاث ، العدداإلنترنت كمصدر للمعلومات في األوساط البحثية" دراسات و أبحاث ، كداوة عبد القادر ،  - 4
 .199ص  2712،اٞتلفة ً،  

http://www.alriyadh.com/423767
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تصالية اٞتديدة اليت يعيشها العادل اآلف، أصبحت شبكة اإلنًتنت ظاىرة واسعة االنتشار، ففي ظل ىذه الثورة اال 
ووسيلة اتصاؿ وإعالـ جديدة ومؤثرة، تربط سكاف العادل بعضهم البعض، وتتميز بالسرعة الفائقة والضخامة 

 ٝتات يف لتفردىا تأثَتًا التعليمية لأقوي الوسائ ومن إليكًتونية، تعليمية ثورة ٔتثابة تعد االنًتنيت ا١تتناىية ىذا و

والعرض،و ٘تثل مصدًرا غنًيا وثريًا با١تعلومات بصورة غَت مسبوقة يف ٣تاؿ  واالسًتجاع والتخزين البحث
عل  ا١تستوى الدورل مًتابطة مع  أوواإلنًتنت تشَت إذل شبكات الكمبيوتر كانت وطنية أو إقليمية  1ا١تعلوماتية.

)بروتوكوؿ / بروتوكوؿ اإلنًتنت التحكم يف اإلرساؿ(. حيث أنشئت ىذه  TCP / IPبروتوكوؿ االتصاؿ 
من قبل وزارة الدفاع يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، وىو حاليا يف ٪تو مستمر )أكثر من  1969األخَتة يف عاـ 

دٯتي و ٚتعيات مليوف مستخدـ يف ٚتيع أ٨تاء العادل( ، و تستخدـ عل  نطاؽ واسع من قبل اجملتمع األكا 27
 2البحث العلمي والشركات  التجارية للوصوؿ إذل الزبائن و األفراد.

وتعترب اإلنًتنت اليـو ا١تصدر الرئيسي للمعلومات للتحقق من األخبار اٞتديدة وا١تصدر األوؿ لإلعالـ واالتصاؿ  
ث مت ٖتديد ذلك يف ٪حي43.9سنة بنسبة  24سنة و 18خصوصا لفئة الشباب الذين تًتاوح أعمارىم ما بُت 

ما  أعمارىمجدا وىي فئة البالغُت ٦تن تًتاوح  ةدراسة حوؿ االنًتنيت كمصدر للمعلومات لتأيت فئة أخرى مهم
الفئة  أما٪ 37.8 واالتصاؿ بنسبةعاما و الذين ٮتتاروف شبكة اإلنًتنت كمصدر مهم للمعلومات  34-25بُت 

التلفزيوف مكانتو عند ىؤالء. ، يف ا١ترتبة  يأخذلوغ ىذا السن عاما فعند ب 35األخرى وىم البالغُت من العمر 
يزداد يف االتساع بشكل سريع عرب معظم دوؿ العادل. إذ  ىذا وبدأ الوصوؿ إذل اإلنًتنت 3٪ .49.6األوذل بنسبة 

(، إذل أنو 75، )الشكل  ITUتشَت اإلحصاءات الواردة من االٖتاد الدورل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
% من  7.4فقط  1995فقط، تضاعف عدد ا١تستخدمُت لإلنًتنت. ويف العاـ  2717و  2775بُت العاـ 

                                          
اإلمارات العربية  –،العُت 72،دار الكتاب اٞتامعي ،طيلة اتصال جديدة"'الجوانب اإلعالمية والصحفية والتعليمية والقانونية واألخالقيةاالنترنيت كوسالسيد ٓتيت،  - 1

 .29، 15ص   -،ص  2717ا١تتحدة،

2 - michel cartereau, une introduction à internet et aux outils de communication sur micro-ordinateur, Revue 

de l'EPI (Enseignement Public et Informatique), (n°75). Seine-Saint-Denis, septembre 1994,p 207. 

3 - CEFRIO, collaboration de BIP, Internet comme source d'information et mode de communication , 

NETendances Usage du Web, médias sociaux et mobilité  Volume 3 - Numéro 5, Montréal (Québec),2012,p 04 

http://www.cefrio.qc.ca/projets-recherches-enquetes/?action=internet-medias-sociaux-mobilite
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ارتفعت ىذه النسبة حىت وصلت إذل  2711سكاف العادل كانوا يستخدموف اإلنًتنت، وْتلوؿ شهر مارس 
37.2 .%1 

 

 2775/2717العادل ما بُت تضاعف عدد مستخدمي االنًتنيت يف (:35الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .2717عدد مستخدمي االنًتنيت يف العادل لسنة  (:36الشكل رقم )

                                          
، 2712اإلنًتنت، فرنسا ،  حرية بشأف اليونسكو سكو ( سلسة، ) منشورات اليون دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية اإلنترنت وحرية التعبيرتويب مندؿ وآخروف ،   - 1

 .12ص 
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 والكمبيوتر المحمول: - الكمبيوتر -2-3-5

ىو جهاز الكًتوين يتسم بالدقة والسرعة العالية ،وٯتكن بر٣تتو ليقـو باستقباؿ البيانات ومعاٞتتها وإخراج النتائج  
فهو آلة مساعدة للعقل البشري يف العمليات اٟتسابية وا١تنطقية، ولديو القدرة عل   ٥1تزنة بو.وفق تعليمات برامج 

استقباؿ البيانات ومعاٞتتها بوساطة برامج من التعليمات وٗتزينها واسًتجاعها بسرعة فائقة وٯتتاز بأف لو قدرة 
فالكمبيوتر احملموؿ  2العالية يف معاٞتة البيانات. عالية وسرعة فائقة يف ٗتزين ا١تعلومػات واسًتدادىا، وٯتتاز بالدقة 

اليـو يعد ٔتثابة الطاقة احملركة للتنمية البشرية، ألنو يهدؼ إذل ٖتقيق التقدـ البشرى من خالؿ التكوين األمثل 
 لقدرات ا١تتعلمُت ومعػارفهم ومهاراهتم ٔتا ٯتكنهم من التفاعل ا١تباشر وا١تستمر مع البيئة احمليطة.حيث غزا
الكمبيوتر احملموؿ اجملػاؿ الًتبوي بكل جوانبو، حيث أستخدمو اإلداريوف ىف تنظيم مدارسهم من حيث اٞتداوؿ، 
و نسب أعداد ا١تقيدين يف الصفوؼ، و النتائج كما أستخدمو ا١تدرسوف إما كأداة من أدوات التكنولوجيا التعليمية 

أو غَت ذلك من   Subject Matteتعليمية   أو كمادة CAIيف ما يسم  بالتعليم ٔتساعدة الكمبيوتر 
 3االستخدامات. 

أف األطفاؿ ٯتكن أف يتعاملوا مع  ,كاف ياسر، وأوينك   Can-Yasar & O,Uyanıkويف ىذا الصدد ذكر
أجهزة الكمبيوتر من سن ثالث سنوات، عندما تستخدـ عل  الوجو الصحيح كأداة للتنمية، وأوضح أ٫تية 

 تر  حيث أكد عل  أهنا ىي ا١تصادر واألدوات اليت ٕتعل التعلم سهال وسريعا. استخداـ بر٣تيات الكمبيو 

و تؤثر بر٣تيات الكمبيوتر بشكل إ٬تايب يف ٪تو اٞتوانب ا١تعرفية لألطفاؿ، واللغة، واٞتوانب اٟتركية النفسية 
ريقة ال تعيق أي تواصل العاطفية، وتكوف ا١تسا٫تة يف التعلم، عند د٣تها يف البيئة التعليمية بط -واالجتماعية
وكل ىذه األ٫تية اليت ٖتملها اٟتواسيب ّتميع أنواعها وأشكا٢تا دل تأيت ىكذا عبثا بل جاءت نتيجة  4اجتماعي. 

                                          
 ، 14اجمللة العلمية األكادٯتية العربية يف الد٪تارؾ ،العدد  اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام الحاسب اآللي في التدريسكاظم كريدي  وآخروف ،  - 1

 .15، ص 2714الد٪تارؾ ، 

" ٣تلة لدور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا في مديرية التربية و التعليم في جنوب الخلي سليماف،اٞتمل ٝتَت _  2
 .87،ص  2715، جامعة القدس ا١تفتوحة ، 37، العدد  72اجمللد جامعة القدس ا١تفتوحة لألْتاث و الدراسات. 

، ٣تلة الدراسات الًتبوية و اإلنسانية، اجمللد فاعلية استخداـ اٟتاسب اآلرل للتدريب عل  تكنولوجيا ا١تعلومات و االتصاؿمد خلفاف ، علي يوسف و الكوت ، عبد الواحد ٤ت - 3
 .437، ص 2714مصر ،  جامعة دمنهور : كلية الًتبية، 72.العدد 76

التدريس المصغر كأسلوب لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمات الروضة و اتجاىاتهن نحو استخدام الحاسب اآللي في نصار  حناف ٤تمد عبد اٟتليم  ،  - 4
 .87ص ،  2714، مصر، اكتوبرجامعة اإلسكندرية : كلية رياض األطفاؿ،  27، العدد  71، ٣تلة الطفولة و الًتبية، اٞتزء التعلم 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=52037&search=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=58794&search=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
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تطور وصَتورة لسنوات عديدة انتقل فيها الكمبيوتر من جيل اذل آخر لتتطور ىذه الوسيلة التكنولوجية اٟتديثة 
 ىي: أجياؿ ٜتسة عرب اآلرل اٟتاسب طورمر ت وتصبح عل  ما ىي عليو  أالف حيث

 اآللية آنذاؾ اٟتاسبات تتميز كانت و ، العشرين القرف من كانت بداياتو مع هناية ا٠تمسينات : األول الجيل

 حرارة درجة الرتفاع تربيد أجهزة ،مع حجمها الكبَت ٦تا استدع  توفر أنابيب مفرغة أو صمامات عل  باحتوائها

 التعرض وكانت دائمة باىظة ا من التلف وإلقالعها بشكل عادي حيث كانت تكلفتهاه١تنع ،وذلك الصمامات

 لألعطاب والتوقف.

وظهرت  بر٣تيات حديثة الفًتة ىذه يف ظهرت ، العشرين القرف من ا٠تمسينات هناية يف ظهر : الثاني الجيل
 أشباه اعتمادىا اٟتاسبات ىذه بو ٘تيزت ما أىم ، البيانات لتخزين الصلبة األقراص ا١تيناطيسية أيضا معها

 قورنت ما إذا سرعتها زيادة مقارنة عل  ما كانت و  صغر حجمها ب ٘تيزت و ، ا١تثقبة البطاقات و ا١توصالت

 األوؿ. اٞتيل ْتواسيب

بر٣تة  آليات وظهور ، التشييل نظاـ تطوير مت ،حيث القرف نفس من الستينات منتصف يف ظهر : الثالث الجيل
 السيليكوف من ا١تصنوعة ا١تتكاملة الدوائر باعتمادىا عل  اٟتواسيب ىذه ٘تيزت غَتىا، و ، باسكاؿ مثل جديدة

 ال طاقتها التخزينية اليت كانت وتوسع سرعتها مع ازدياد صغر حجمها و ، االستهالكية طاقتها بقلة حيث ٘تيزت
 . حرؼ أو رقم ماليُت ثالثة عن تقل

 ألف عل  ،حيث كانت ٖتتوي اٟتواسيب العشرين القرف من السبعينيات ذلك يف بدايةكاف  : الرابع الجيل

الدقيقة وتطورت يف ىذه  ا١تيكروية با١تعاٞتات ٝتيت دوائر كبَتة شكل عل  الًتانزستورات من أكثر أو عنصر
 كانت عليومقارنة ١تا   ٙتنها االستخداـ ورخص اآلرل بشكل واضح مع ميزة سهولة اٟتاسب ا١ترحلة برامج

 لتقـو اٟتواسيب ٖتسنت ىذه و تطورت مث ، العشرين القرف من الثمانينات بداية يف ظهر : الخامس الجيل

 فهم عل  وقدرهتا القرارات اٗتاذ فعالية االصطناعي و بالذكاء ا١تسم  فعالية الذكاء منها متعددة بوظائف

 1قوية. بر٣تة آليات مع التعاملعل   قدرهتا و ا١ترسومة و ا١تكتوبة و احملكية ا١تدخالت

                                          
 253 . -254 ص ص ، 2003 ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ، عماف ،الحاسوب تدريس طرق الفار، الوكيل عبد إبراىيم - 1



 . واالتصال اإلعالم لتكهولوجيا الهظرية األبعاد                               : الثـاني الفصل

 

- 83 - 

 

  الهاتف الذكي: -6 -2-3

لقد استمر اإلنساف يف السعي ا١تستمر من اجل اٟتصوؿ عل  اتصاؿ فوري عرب ا١تسافات البعيدة ،إال أف عاملي 
السرعة وا١تسافة كنا سببا يف تراجع ىذا ا١تبتغ  ، إال أف التطور التكنولوجي وخصوصا اكتشاؼ ا١توجات 

اطيسية أعاد اٟتلم إرل سكة اٟتقيقة وظهور األقمار االصطناعية عزز من  تواجد ا٢تواتف ا٠تلوية يف الكهرومغن
وقد كاف االستخداـ األوؿ ٢تذا  1وظهور االنًتنيت فتح الباب عل  مصرعيو ٞتيل جديد من ا٢تواتف اجملتمع ،

عرؼ بعد ذلك  ، و 2ا لتكلفتو ا١ترتفعةوالنخبة حيث ٝتي ب )لعبة الكبار( نظر  األعماؿالنوع من ا٢تواتف لرجاؿ 
ا٢تاتف احملموؿ تطورا آخر من خالؿ التقارب التكنولوجي بُت "ا٢تواتف "النقالة والوسائط ا١تتعددة نتيجة 

يف زيادة ا١تنافسة اليت أصبحت للتطورات التقنية والتحوالت التكنولوجية، فقد ساىم دخوؿ شركات قوية وضخمة 
ات التقنية وصار طموح ا١تستخدـ وآمالو عالية فهو ال يرض  بسهولة عل  أي شركة عل  أشدىا بُت ىذه الشرك

  وأجهزهتا.

 شركة أبلنذكر عل  سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر  ومن بُت الشركات اليت اقتحمت ىذا اجملاؿ من التصنيع للتقنية
Apple Inc وجوجل Google ومايكروسوفت Microsoft Corporation رت اليت استثم

وال  ،ة احملموؿ مثل سامسونج ونوكيا يف ٖتسُت تقنيات وخدمات ا٢تاتف النقاؿ يف ىذا اجملاؿ إذل جانب عمالق
شك بأف ا٢تواتف النقالة أصبحت أحد العناصر ا٢تامة يف اٟتياة االجتماعية. واكتسب اٞتواؿ يف األونة األخَتة 

١تا يقدمو مػن خدمات إعالمية ال سيما مع بروز اٞتواؿ  أ٫تية كبَتة من قبل ا١تستخدمُت من كافة شرائح اجملتمع
الستغناء عن الذكي وقدراتو كجهاز اتصاؿ بُت األشخاص فقد أصبح ا٢تاتف النقاؿ جزءا أساسيا ال ٯتكن ا

                                          
 .94عبَت الرحباين ، مرجع سابق، ص  - 1

 .267سابق، ص مرجع ٣تد ا٢تامشي،  - 2

 - شركة أبل (.Apple Inc)  ٌتشمل  منتجات  الشركِة برامج الكمبيوتر االستهالكية ومنتجات اإللكًتونيات تعمل  عل  تصميم وتصنيع متعددة  اٞتنسياِت  أمريكيةٌ  ىي شركة .
" حواسيب ِ ماؾ أو إس (. وتتضمن برامج شركة أبل نظاـَ التشغيل "iPhone")آي فوف( واٞتهاز احملموؿ "iPod" )آي بود"، واٞتهاز ا١توسيقي "ماكينتوشاألكثر  شهرًة أجهزة َ

آي ( لرب٣تيات الوسائط ا١تتعددة والرب٣تيات اإلبداعية، و٣تموعَة "iLife" )آي اليف(، و٣تموعَة "iTunes" )زآي تون(، ومتصفَح وسائل اإلعالـ "Mac OS X" )عشرة
(. و٣تموعًة من ا١تنتجات الرب٣تية iPad")ادآي ب(، واٞتهاز احملموؿ "Final Cut Studio" )فايناؿ كات ستوديو( للربامج اإلنتاجية، وبرنامَج التصميم "iWork" )وورؾ

لوجيك ستوديو لألدوات السمعية. تدير شركة أبػل أكثر من مئتُت وٜتسُت متجرا من متاجر التجزئة يف تسعة بلداف، ومتجرا عل  شبكة  لصناعة األفالـ وا١تواد السمعية، و٣تموعةَ 
 اإلنًتنت تباع  عليِو األجهزة  وا١تنتجات  الرب٣تية

 -غوغل أو شركة جوجل (باإل٧تليزية :Googleىي ) الربيد اإللكًتوين رسائل وإرساؿ البحث عل  اإلنًتنت ا١ترتبط ٓتدمات اإلعالف متخصصة يف ٣تاؿ عامة أمريكية شركة .
همة اليت تقـو هبا

 
تاحة عل  الويب ا١تعلومات ، وىي تنظيم ذلك الكم ا٢تائل منالشركة وأختَت اسم جوجل الذي يعكس ا١ت

 
 ا١ت

 - شركة مايكروسوفت (باإل٧تليزية :Microsoft Corporationشركة دولّية تعمل يف ٣تاؿ ) دوالر، ويعمل هبا  مليار 44، يبلغ دخلها السنوي تقنيات اٟتاسوب
 .الواليات ا١تتحدة ،واشنطن ،سياتل يف ضاحية ريدمونت،. يقع ا١تقر الرئيسي للشركة اٟتاسوبّية لألجهزة الرب٣تيات ى واسعا مندولة. تطّور وتصن ع وترخ ص مد 172يف  715553
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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، ويعترب ا٢تاتف الذكي من األجهزة احملمولة باليد والتكنولوجيا الالسلكية اليت أدت إذل 1ارلخدماتو يف عصرنا اٟت
َتات جذرية يف رأى األفراد يف ٚتيع أ٨تاء العادل حوؿ استخدامها فلم يعد الغرض منها إجراء االتصاالت فقط تغي

بل أصبح ٢تا دور أساسي يف عملية التعلم ، و دل يعد التعلم يقتصر عل  أجهزة الكمبيوتر وحدىا ،بل أصبح كثَت 
، ولقد 2ءا من الكمبيوتر، إذل ا٢تواتف الذكية احملمولػة من األجهزة االليكًتونية الالسلكية تستخدـ يف التعلم، بد

أصبحت األجهزة التكنولوجية احملمولة ٔتا يف ذلك ا٢تاتف الذكي يف الوقت اٟتارل من األدوات التكنولوجية اليت ال 
ية يل أو النهار، وقد زاد عدد مستخدميها بصورة كبَتة خاصة بعد أف أصبحت تقنلتكاد تفارؽ مستخدميها يف ال

  3تلك األجهزة قليلة التكلفة، سواء فيما يتعلق بأسعار ىذه األجهزة أو بتكلفة ا٠تدمات ا١ترتبطة هبا.

 

 الشرؽ منطقة الرقمية يف والتطلعات ا١تواقف " حوؿOoredooتقرير جملموعة االتصاالت" (:37الشكل رقم )

 إفريقيا )استخداـ التكنولوجيا( األوسط ومشاؿ

وا٢تواتف الذكية كما يوحي اٝتها فإهنا ٕتمع عديد الوظائف يف جهاز واحد وىذا ما يعطيها ا١تيزة التنافسية خالفا 
 لديها: أالللهواتف النقالة العادية فهي ٖتمل ٣تموعة من ا٠تصائص والتطبيقات ال تتوفر 

                                          
،جامعة 78،العدد ٣72تلة جامعة فلسطُت لألْتاث و الدراسات،اٞتزء  دى إدراك الجمهور الفلسطيني للخدمات اإلعالمية التي يقدمها الهاتف النقالمنعيم فيصل، - 1

 .177، ص 2715فلسطُت ، يناير 

 99، العدد  ٣،25تلة كلية الًتبية ، اجمللد  التعليم و اتجاىاتهمفاعلية خرائط المفاىيم في التعلم الجوال على تحصيل طالب تكنولوجيا أبو سقاية ، رشا ٭تِت السيد ، - 2
 .276، ص  2714جامعة بنها، 

، ٣تلة رسالة الًتبية و علم  طالب اللغة العربية كلغة ثانية نحو التعلم الجوال و حاجاتهم التدريبية الالزمة الستخداموعطية ، ٥تتار عبد ا٠تالق عبد اإللو ، إتاىات  - 3
 .47،ص  2714،  جامعة ا١تلك سعود : اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية و النفسية،  46العدد النفس، 
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ور الرقمية. مث ٯتكن أف تشارؾ ىذه الصور فا٢تواتف الذكية ٖتمل كامَتا رقمية عالية اٞتودة اللتقاط الص الكاميرا:
مع اآلخرين مباشرة من ا٢تاتف )أي بالربيد اإللكًتوين ووسائل التواصل االجتماعية، والرسائل النصية، وغَتىا( أو 

و معظم ا٢تواتف الذكية ايضا تقدـ خدمة تسجيل الفيديو  USBنسخها إذل جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل 
 مع قدرات اللتقاط الصوت بدرجة عالية من الوضوح.

: كل ا٢تواتف الذكية ٖتتوي وتتضمن تقوًن زمٍت حيث يتم جدولة ٚتيع ا١تواعيد عل  مستوى التقويم الزمني
 ا٢تاتف الذكيا٢تواتف الذكية. وىذه األخَتة ٯتكن ٖتريرىا وإدخا٢تا مباشرة عل  

ٚتيع ا٢تواتف الذكية لديها شاشات للعرض واضحة جدا وٯتكن أف تقرأ ٚتيع صيغ الفيديو الموسيقى/ الفيديو: 
ا١تختلفة مع الصوت طبعا، وكذلك تسجيل الفيديوىات. ا٢تواتف الذكية تعترب أيضا من مشغالت ا١توسيق  

  MP4التقليدية أو MP3االستماع إليها بصيغة الرقمية كما ٯتكن ٢تذه ا٢تواتف ٗتزين ملفات ا١توسيق  و 
 وغَتىا من الصيغ.

 الوصول إلى اإلنترنت والبريد اإللكتروني:

وما ٬تب وضعو يف االعتبار ىو اف ا٢تواتف الذكية تعمل إذل حد كبَت مثل جهاز كمبيوتر سطح ا١تكتب أو  
ا مثل جهاز كمبيوتر تقليدي. عن طريق الكمبيوتر احملموؿ. وتشمل ا٢تواتف الذكية برنامج مستعرض ويب ٘تام

واي فاي،  wifi، أو استقباؿ إشارات  3G /4G استقباؿ اإلشارات ا٠تلوية خاصة باالنًتنيت تدفق سريع 
1وٯتكن ١تستخدمي ا٢تواتف الذكية تصفح الشبكة العنكبوتية ٘تاما مثل جهاز الكمبيوتر.

 

 

 

  التكنولوجيا )القابلة لالرتداء(: -2-3-7

                                          
1 - MidYork Library System. All Rights Reserved , What is a Smartphone?, see more at. : 
 URL :http://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/What-is-a-Smartphone.pdf  Access the  05/05/2016  

23h33 . 

http://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/What-is-a-Smartphone.pdf
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ىي ٚتيع التقنيات القابلة لالرتداء وىي تلك اليت تسمح بدمج األجهزة مع مالبس وإكسسوارات ا١تستخدـ 
ْتيث ٯتكن ارتداءىا كالساعات و اٟتلي والقبعات والنظارات وحقائب الظهر، وهتدؼ ىذه التقنية إذل دعم 

التقنية يف كل مناحي اٟتياة اليومية. ويعترب  التفاعل بُت ا١تستخدـ والبيئة الطبيعية احمليطة بو بطريقة ٤تسوبة تدمج
أوؿ ظهور ٢تذا النوع من األجهزة يف الثمانينات من خالؿ الساعة اليت تقـو بوظائف اآللة اٟتاسبة. كما يشَت 

Mark Weiser  أحد أقطاب صناع التقنية ورئيس شركة زيروكس "بأف أفضل أنواع التقنيات ىي غَت ا١ترئية
حياتك بل تسمح لك بأف تعيشها". وىذا بالفعل أىم ما تتميز بو التقنيات القابلة لالرتداء إذ تلك اليت ال تعرقل 

أهنا تتميز ٓتفة الوزف وسهولة النقل وذلك يسمح باستخدامها يف أي وقت ومكاف ٦تا ٬تعلها مؤىلة بأف ٖتل ٤تل 
ولة. كما يعترب تعدد ا١تهاـ الذي تسمح بو التقنيات التقليدية اليت تقـو بذات ا١تهاـ كاٟتاسبات ا١تكتبية أو احملم

ىذه التقنيات وخصوصًا يف توفر نظاـ التحكم هبذه األجهزة من خالؿ األوامر الصوتية ميزة أخرى سا٫تت يف 
1نشر ىذه التقنية.

 

 خصائص تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة -2-4

 تتميز التكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ٔتجموعة من ا٠تصائص أ٫تها: 

 :فالتكنولوجيا تقرب ا١تسافات وتقلصها فكل األماكن االلكًتونية متجاورة  تقليص الوقت والمسافات 

 :َتة تسرع التكنولوجيا االتصاؿ وتسرع عملية اإلنتاج وتلك خاصية تكمن يف التكنولوجية نفسها فوت السرعة
 2تطور ىذه األخَتة مذىلة وسريعة جدا. 

 كل يف باستمرارية عملها يتمتع مثال فاالنًتنيت التكنولوجية، باستقاللية تسمح خاصية وىي :الالمركزية 

 .العادل مستوى عل  تعطلها أف جهة ألي ٯتكن فال األحواؿ،

 ْتيث  العادل من ٤تدودة غَت مساحات فأكثر أكثر لتشمل للتوسع التكنولوجية قابلية وىو:واالنتشار الشيوع
 1ا١ترف لنمطها ا١تنهجي االنتشار ىذا من قوهتا تكتسب

                                          
ورقة ْتثية مقدمة للمؤ٘تر الدورل الرابع للتعليم  التقليدية لإلبداعية ، من :اإللكتروني التعلم في مبتكرة تقنية توجهاتالعتييب ،  مطلق بنت ا٠تليفة ، ىند سليماف بنت ىند - 1

 .72،ص 2715مارس  75-72االلكًتوين والتعليم عن بعد ، الرياض ، 
مذكرة ماجستَت  ،الجزائرية ) دراسة تحليلية استبيانيو لحالة بنوك سعيدة(واقع وتأثير التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال على أنشطة البنوك  ،معط  سيد اٛتد -2

 .79،ص 2712)منشورة(، جامعة تلمساف، 
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 :إف صناعة التكنولوجيا تتمركز حاليا يف عدد ٤تدود من الدوؿ الصناعية الكربى وىذا الًتكيز يؤدي  االحتكارية
وطريقة االستخداـ والصيانة أيضا ٦تا يعزز  إذل السيطرة ا١تطلقة ليس فقط يف عملية التسويق ولكن أيضا يف عملية

 2إحكاـ السيطرة من قبل الدوؿ ا١تنتجة عل  الدوؿ  ا١تستهلكة وترسيخ تبعية ثانية يف اجملاؿ الثقايف.

وىي احدى ا٠تصائص التجديدية الرئيسة يف االتصاؿ اٞتديد واليت ال يتيحها اإلعالـ التقليدي،  التفاعلية:
درجة اليت يكوف فيها للمشاركُت يف عملية االتصاؿ تأثَتا عل  األدوار ويستطيعوف وتطلق ىذه السمة عل  ال

تباد٢تا ويطلق عل  ٦تارستهم ا١تمارسة ا١تتبادلة أو التفاعلية، اذ دل يعد للمتلقي ذلك الدور السليب ا١تتمثل يف ٣ترد 
االتصاؿ التفاعلي أو التبادرل يتيح ف .التعرض ١تضموف رسالة ا١ترسل بل أصبح بإمكانو تبادؿ األدوار مع ا١ترسل

الرسالة  للمشًتؾ أو ا١تتلقي اكتساب دور جديد وىو دور نشيط، إذ يعد مسؤوال عل  بناء جزء ىاـ من مضموف
 ذاهتا . 

وتعٍت أف الرسالة االتصالية من ا١تمكن أف تتوجو إذل فرد واحد أو إذل ٚتاعة معينة وليس إذل  الالجماىيرية:
بيعة الوسيلة أحيانا تفرض التلقي الفردي إضافة إذل بروز ظاىرة التخصص. كما اف وسائل ٚتاىَت ضخمة، فط

االتصاؿ اٟتديثة تتجو إذل جعل خربات القراءة واالستماع وا١تشاىدة عبارة عن خربات معزولة بدال من ا٠تربات 
ت والتناثر، حيث ٗتاطب ىذه ا١تشًتكة، ذلك اف ٚتاىَت وسائل االتصاؿ تتجو يف ا١تستقبل ٨تو ا١تزيد من التشت

 الوسائل األفراد وتليب حاجاهتم ورغباهتم الذاتية .

وتعٍت إمكانية إرساؿ الرسائل واستقبا٢تا يف وقت مناسب للفرد ا١تستخدـ وال تطلب من كل ا١تشاركُت  الالتزامنية:
 أف ت يستخدموا النظاـ نفسو يف ذات الوقت. اذ يرجع اختيار وقت عرض مضمو٪تا للمتلقي وليس للمرسل . 

ة اذ يتمكن ١تستخدمها نقلها معو ٔترونة  تتميز كثَت من الوسائل االتصالية اٞتديدة بقابلية اٟترك قابلية الحركية:
كبَتة ١تا يتيح إمكانية االستفادة منها بنسب عالية، كاآلي باد، ا٢تواتف النقالة ا١تزودة ٔتختلف ا٠تدمات...اخل 

                                                                                                                                 
ورقة ْتثية مقدمة يف ا١تلتق  الوطٍت الثاين حوؿ اٟتاسوب  علميا، المنتظر و الواقعي المعطى بين الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا، أٝتاء  نورة، قرشوش قنيفة -1

 .687،ص 2714وتكنولوجيا ا١تعلومات يف  التعليم العارل، مارس 

 .165،ص  1999، الكويت ،  72،العدد  28، ٣تلة عادل الفكر، اجمللد   عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي٤تمد شوماف،  - 2
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ىي قدرة وسائل ا التصاؿ عل  و نقل ا١تعلومات من وسيط ألخر كالتقنيات اليت ٯتكنها ٖتويل  قابلية التحويل:
 1 ا١تواقع االلكًتونية  أو مسموعة إذل رسالة مطبوعة وكذا نظاـ الًتٚتة اآللية اليت توفرىا بعضرسالة مرئية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خالصة الفصل:

إف اإلمكانات اليت يتيحها التقدـ التكنولوجي و التطور يف ٣تاؿ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ تعمل عل  
البلداف خصوصا النامية منها ، حيث تعمل. التكنولوجيا ووسائلها ا١تختلفة تطوير ٥تتلف القطاعات يف ٥تتلف 

                                          
 –، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة  74، ٣تلة علـو اإلنساف و اجملتمع.العدد الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال الحديثةمراين زينب ، عويف مصطف  ، ع - 1

 31 - 29، ص ص  2712  -اٞتزائر
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عل  جلب ٖتسينات يف ٥تتلف القطاعات من خالؿ ٘تكُت مستخدميها ليكونوا عل  علم وتدريب وتأىيل تقٍت 
دميها ومعريف متقدـ ، وال تكوف الفوائد احملتملة لتكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بالضرورة ٞتميع مستخ

النهائيُت ، الف ا١تراحل اليت تقطعها ىذه الوسائل التكنولوجية حىت تصبح متاحة داخل اجملتمع ، ٬تعل منها من 
الوسائل اليت ٗتلق صعوبات تواجو مستخدميها: لعدـ توفر البنية األساسية ا١تادية  أحيانا ، وعدـ ٘تكن من قبل 

انا أخرى. أو عدـ وجود ا١تهارات الالزمة الستخدامها. ويف أغلبية السكاف من ىذه األجهزة التكنولوجية أحي
مرات كثَتة تدخل التكلفة الكبَتة كأكرب ا١تعوقات اليت تواجو انتشار واستخداـ الوسائل التكنولوجية استخداما 

 مثاليا.

مشكل يف الفصل ا١توارل سنسلط الضوء عل  أىم مشكل نعتقد انو من أىم ا١تعوقات اليت تضاؼ ١تا سبق وىو 
االغًتاب والذي بدوره أدى إذل تقويض فوائد الوسائل التكنولوجية اٟتديثة وعدـ انتشارىا بكثرة بُت ا١تستخدمُت 

.  النهائيُت وساعد إذل حد ما يف زيادة اتساع الفجوة الرقمية ا١توجودة اليـو
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III .:االغتراب لدى المدارس االجتماعية والنفسيةالفصل الثالث  . 
 النظرية المعالجة لظاىرة االغتراب االتجاىات -3-1
 (.1897االٕتاه اذليجلي )-3-1-1
 .(1964-1844االٕتاه ادلاركسي )-3-1-2
 االٕتاه الوجودي. -3-1-3

 .االٕتاه االجتماعي -3-1-4

 االٕتاه النفسي. -3-1-5
 أنواع االغتراب2-3-

 االغًتاب أالجتماعي. -3-2-1
 االغًتاب الثقايف.-3-2-2
 االغًتاب النفسي.-3-2-3
 االغًتاب الديٍت.-3-2-4
 االغًتاب الرقمي.-3-2-5
 االغًتاب االقتصادي. -3-2-6
 االغًتاب الّسياسي.-3-2-7
 العوامل المؤدية لظاىرة االغتراب الرقمي -3-3
 احلديث.التطور التكنولوجي  -3-3-1
 األمية ادلعلوماتية.-3-3-2
 درجة تعقد التقنية.-3-3-3
 طبيعة البيئة االجتماعية. -3-3-4
 أبعاد االغتراب الرقمي. -3-4
 مرحلة التهيؤ لالغًتاب. -3-4-1
 مرحلة الشعور باالغًتاب  -3-4-2
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 تمهيـد:

 والكامل الشامل الرفاه ػلقػق أف ؽلكنػو واالقتصادي والتكنولوجي العلمي التقدـ أف الناس من كثَت اعتقد لقد

 واالكتشافات عميقة وتغَتات ٖتوالت احلايل يشهد ، فالعصر ٚتعاء لإلنسانية الكاملة السعادة ػلقػق وأف للبشر

 أبدا قادرة غَت أصبحت اليت للوجود التقليدية ادلعايَت وتصدـ القيم وهتدـ التقاليد ٗتطف والتكنولوجية العلمية

، فبينما كاف الفرد يبحث عن االستئناس ٔتا ىو جديد لبناء والعميقة الشاملة االجتماعية التغَتات مواكبة على
حياة أكثر سهولة وأرػلية بإشراؾ التكنولوجية احلديثة إلدارة حياتو اليومية ، وجد نفسو أماـ معضلة نتيجة ىذا 

 ، وانعزاؿ ىذا الفرد وشعوره باالغًتاب فهذهالفردانية  لظاىرة امياصل يف اتجمتمعات احلديثة من تنالتطور احل

اجتماعيا ذو صبغة  مأزقا تواجو ادلعاصرة اإلنسانية بامتياز .فاتجمتمعات خانقة رلتمعية ةأزم إزاء إتعلن الوضعية
نفسية يف جوىره وىذه األزمة ترتبط بالظروؼ االجتماعية و االقتصادية وحىت التارؼلية اليت ٘تر هبا اتجمتمعات 

 ادلعاصرة .
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III:االغتراب لدى المدارس االجتماعية والنفسية . الفصل الثالث  . 

 النظرية المعالجة لظاىرة االغتراب:االتجاىات  -3-1

 ادلنهجيةدد أبعاده ،ونظرا لتعقد ىذا ادلفهـو وتع ضبطو حملاولة االىتماـ من الكثَت االغًتاب مفهـو لقد القى
شاع  فاف ىذا األخَت قد 1نسبيا اّتذوره الفلسفية اليت يعد استخدامو بعيدا عنها أمرا مستجدرتباطو الوثيق وا

تحليل النسق والبناء االجتماعي للمجتمعات ادلعاصرة وذلك للوقوؼ على طبيعة وحدود ل مؤخرا واستخدام
يف غالب األحياف يشَت إىل االغًتاب فاغًتاب اإلنساف عن اتجمتمع والتنظيمات االجتماعية واغًتابو عن نفسو، 

 عنيعرؼ عادة، على أنو ذلك اإلنكار للبشرية حيث  .حالة ارتبطت منذ فًتة طويلة مع احلداثة الرأمسالية
.جوىرىا

2 

احلديث، وسيطرة اآللة وىيمنة التكنولوجيا احلديثة على اإلنساف  اتوترجع أسباب االغًتاب إىل طبيعة اتجمتمع
يمنة التسلطية وعشق القوة اذلم واالٕتاىات واأليديولوجيات التسلطية فحيث تكوف وسيطرة السلطة وىيمنة القي

واحلرص على العدواف يكوف اغًتاب اإلنساف و لالغًتاب استخدامات متنوعة يف الًتاث اللغوي والفكري 
كولوجية والسيكولوجي والسوسيولوجي، وقد كاف استخداـ ىذا ادلصطلح نتيجة لتنوع االٕتاىات الفكرية والسي

والسوسيولوجية اليت اىتمت بتناوؿ ادلفهـو منذ أوؿ استخداـ لو يف نظرية العقد االجتماعي وعلى الرغم من 
البدايات ادلبكرة يف استخداـ مفهـو االغًتاب فقد تأخر كثَتا يف رلاؿ العلـو النفسية والًتبوية حىت منتصف القرف 

 3العشرين.

رزة ومتميزة يف العصر احلديث، ذلك ألنو عصر يعكس أزمات سياسية تعد مشكلة االغًتاب ظاىرة باىذا و 
ومن  وفكرية، وأخالقية. ولذلك فقد غلبت عليو جوانب الالعقالنية والنزعات الاليقينية من جهة واجتماعية،

من  جهة أخرى شهد ىذا العصر شعور اإلنساف بقدراتو وإصلازاتو اذلائلة اليت سببت لو القلق على مصَته، واخلوؼ

                                          
 .349مرجع سابق ، ص ،االغتراب، جديدي زليخة-1

2 - Edward Comor , Digital prosumption and alienation , ephemera theory & politics in organization , volume 

10 (3/4), 2919  p 441 
 21، اتجملد   رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية و النفسية، بعض المتغيراتاالغتراب في النسق االجتماعي لدى الشباب الجامعي في ضوء ،  أبو شعَتة خالد زلمد -3

 .191، ص  2913، غزة ، ابريل  92، العدد 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=36424%20&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44171&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44171&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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،ىذا ويعرب االغًتاب عن  1سرعة التغيَت على سلتلف األصعدة وادلستويات ، ومن ىنا جاءت مشكلة االغًتاب
من االنفصاؿ ٖتدث بُت اإلنساف يف اجلانب األوؿ، وبُت ذاتو وأفعالو أو ما عداه من بشر أو أشياء أو حالة 

خيلة، وتتم بطريقة واعية أو ال واعية ويعقبها مؤسسات، وىو حالة تكوف مسبوقة بوحدة حقيقية أو مفًتضة أو مت
نتائج ؽلكن أو تكوف إغلابية وفعالة فتسَت ٕتاه ٖترير اإلنساف وتطوير ذاتو وملكاتو، أو قد تكوف سلبية ومعوقة 

ويرى " إبراىيم عيد " إف االغًتاب يعرب عن  ظاىرة إنسانية استحوذت على  2فتؤدي إىل تدمَت الذات اإلنسانية.
الكثَت من الباحثُت خصوصا ىيجل ، وماركس ، وفيورباخ  وسارتر وغَتىم وكانت بداية االغًتاب مع  اىتماـ

 3ىيجل الذي كاف أوؿ من حدد معٌت ذلذا األخَت .

 النظرية المعالجة لظاىرة االغتراباالتجاىات  -3-1

 االتجاه الهيجلي:-3-1-1

االغًتاب توظيفا فلسفيا متميزا وارتقى بادلوضوع  يتفق الباحثوف على أف ىيغل كاف أوؿ فيلسوؼ وظف مصطلح
إىل مرحلة النضج الفلسفي احلقيقي. ىذا ما يظهر من خالؿ ذلك التعمق يف دراسة الظاىرة زلاوال البحث يف 
أسباهبا وكذا يف احللوؿ ادلمكنة لتجاوزىا. فهيغل فسر االغًتاب تفسَتا رلردا ميتافيزيقيا )انطالقا من الفكر(: 

الوعي، الروح، ادلطلق، العقل، اهلل، األنا. وىو ما يعرؼ لديو باغًتاب الوعي عن ذاتو .ىذا الوعي يأخذ  الفكرة،
، فهيجل يعترب ىو أوؿ من استخدـ ىذا ادلفهـو استخداما منهجيا 4مسارات سلتلفة عرب ما يسمى ّتدلية الوعي

 ، حُت اعترب تاريخ اإلنساف ىو يف نفس الوقت مقصودا، حىت انو لقب بأِب االغًتاب، فهو من أغٌت ىذا ادلفهـو
 حُت قاؿ:وىو ما أكده يف "فلسفة التاريخ"  ( Entfremdungتاريخ اغًتاب ) 

                                          
،  99، اتجملد  رللة جامعة الشارقة للعلـو اإلنسانية و االجتماعية،  االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء العولمة الثقافية،  الرواشدة ، عالء زىَت عبد اجلواد -1

 .94، ص  2912، جامعة الشارقة : كلية الدراسات العليا و البحث العلمي ،  93العدد 

 .51،ص2998القاىرة ، ىال للنشر والتوزيع ، تراب الوجودي: دراسة في جدل الصراع بين الرغبة في التفرد وغواية االمتثال، االغحسن ٛتاد،  -2

 .94. ص1999،  1، القاىرة: ، الرسالة الدولية لإلعالف، ط االغتراب النفسيإبراىيم عيد ،   - 3

 .97،ص 2913، اجلزائر: مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع،  االغتراب عند كارل ماركس : دراسة تحليلية نقدية، وابل نعيمة -4

 - (استعمل ىيغل التعبَت األدلاينentfremdung:لإلشارة دلفهـو االغًتاب. انظر أكثر ) 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4484&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4484&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://platform.almanhal.com/Book/Preview.aspx?ID=57955&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8&search=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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إف ما يسعى العقل، حقيقة من أجلو، ىو ٖتقق فكرتو ولكنو يف فعل ذلك يقـو بإخفاء ذلك اذلدؼ عن « 
»رؤيتو، ويكوف فخورا وراضيا عن ىذا االغًتاب عن جوىره

1 

وىذا يوحي بأف االغًتاب ذو معٌت إغلايب. فإضافة إىل ىذا ادلعٌت اإلغلايب الذي بدا يف ٖتليالت "ىيجل" ،فاف  
دائرة ادلعارؼ الربيطانية تذكر أف ىيجل يرى أيضا أف االغًتاب "واقع وجودي متجذر يف وجود اإلنساف يف ىذا 

خالقة، تريد أف تكوف وأف ٖتقق نفسها وبُت الفرد العامل، فهناؾ انفصاـ موروث بُت الفرد بوصفو ذات مبدعة 
،  وعلى العمـو  2موضوعا واقعا ٖتت تأثَت اآلخرين واستغالذلم إنو التناوؿ السليب دلفهـو االغًتاب عند ىيجل

فإف ما قصده ىيجل ٔتفهـو االغًتاب يقًتب إىل حد بعيد من فكرة الضنمية يف كتابات الالىوت القدؽلة، 
جهة نظره يكمن يف حقيقة أف الفرد ال يقدـ نفسو كموضوع لفعلو الشخصي كتفكَت، كشعور،  فاالغًتاب من و 

كشخص زلب، لكن يقدـ نفسو وقدراتو يف الشيء الذي أنتجو أي أف اإلنساف يعبد ما تصنع يداه بدال من أف 
.يالقي نفسو باعتبارىا اخلالق

3  

ويرى ىيجل أف اإلنساف يستطيع التغلب على االغًتاب عن طريق العمل وذلك بتحويل الطبيعة إىل وسيط 
مناسب لنموه الذايت إال أف ىيجل يشَت أف العمل سرعاف ما ينقص من ملكات الفرد لتصبح زلدودة وىكذا 

وىو نفس 4رد صفتو كانساف يصبح العمل من ٖتقيق للذات إىل سلب ذلا أو نوع من التشيؤ الذي يفقد معو الف
ما ذىب إليو عند تناولو للثقافة كمنتوج للفرد ففي الفصل ادلعنوف " الروح ادلغًتب عن ذاتو" من كتاب 
"فينومينولوجيا الروح" يربط ىيجل بُت الثقافة واالغًتاب فالفرد يعارض ذاتو من اجل احلقيقة الشاملة اليت تتمثل 

نساف واف إنتاجو مكثف يف عنصرين "الدولة والثروة"، الدولة توحد بُت األفراد من يف الثقافة ألهنا كل ما ينتجو اإل
وىنا يظهر االستخداـ ادلزدوج دلفهـو االغًتاب من  ،خالؿ الكل والثروة توحد بُت األفراد ولكن من خالؿ الفرد

بُت الوضع الفعلي وادلرء  قبل ىيجل فهو يستخدـ االغًتاب لإلشارة إىل عالقة انفصاؿ أو تنافر كتلك اليت تنشأ

                                          
Le terme « aliénation » (« entfremdung ») et ses dérivés au début de la section B du chapitre 6 de 

consulte le 18/05/2016   https://philosophique.revues.org/96 : de Hegel  URL Phénoménologie de l’esprit la

15 :55. 
1 -  ،  . 65،  ص 1998، 1، تر: زلمد سيد رصاص، دمشق: دار احلصاد للنشر والتوزيع، طمفهوم اإلنسان عند ماركسإريك فرـو
 .291ص  2915، جامعة قاصدي مرباح ،  18،رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد  الالتاالغتراب، مفهوم ودمريامة بريشي ،نادية مصطفى الزقاي يوب ،-2

3 -  ،  .124،ص 2913، 1، تر: زلمد حبيب، الالذقية: دار احلوار، ط رمساىمة في علوم اإلنسان )الصحة النفسية للمجتمع المعاصإريك فرـو
 ، الفكر الفلسفي إلى ما بعد الحداثة: محاولة لتحليل مفهوم االغتراب وأزمة اإلنسان المعاصر االغتراب منٚتاؿ تايل ، نور الدين تاوريريت،  -4

https://philosophique.revues.org/96
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وبُت طبيعتو اجلوىرية، وكذلك يستخدـ ىيجل ىنا االصطالح لإلشارة إىل التسليم أو التضحية باخلصوصية 
 1واإلرادة فيما يتعلق بقهر االغًتاب واستعادة الوحدة مرة أخرى،

مل ىذا ادلفهـو ويف نفس السياؽ حاوؿ حليم بركات شرح معٌت االغًتاب عند ىيجل فأوضح أف ىيجل يستع
ليشَت إىل "حالة الالقدرة أو العجز اليت يعانيها اإلنساف عندما يفقد سيطرتو على سللوقاتو ومنتجاتو وشلتلكاتو، 
فُتوّظف لصاحل غَته بدؿ أف يسيطر ىو عليها لصاحلو اخلاص. وهبذا يفقد الفرد القدرة على تقرير مصَته والتأثَت 

إذف ووفقا لكل ما سبق  2يها تلك اليت هتمُّو وتسهم بتحقيق ذاتو وطموحاتو"،يف رلرى األحداث التارؼلية ٔتا ف
ؽلكن اف نستخلص نقطتُت فيما ؼلص االغًتاب عند ىيجل أوذلا أف االغًتاب عنده مبٍت على الفصل بُت اجلوىر 

 ليصل يف والوجود، وثانيا اف ادلصدر األساسي لالغًتاب منوجهة نظره ىو مصدر ديٍت ينبع من البعد عن اهلل
 النهاية إىل االنفصاؿ عن كل شيء وحىت عن نفسو.

 االتجاه الماركسي: -3-1-2 

ألف فلسفة ماركس ىي فلسفة فريدة من نوعها ٘تاما، فإنو ليس من السهل دائما وضعها بشكل صحيح يف تاريخ 
ما يتبادر لذىن القارئ ليس  الفلسفة،خصوصا عند مراجعتنا لتحليلو لقضية التكنولوجيا ومعاجلتو ذلا ، فألوؿ وىلة

فقط إرث فيورباخ وىيغل، من الطوباويُت االشًتاكُت األوائل وعلماء االقتصاد السياسي فحسب، بل أيضا الصراع 
3ادلوجود آنذاؾ بُت التنور و ادلواقف الرومانسية ٕتاه الطبيعة والتكنولوجيا.

 

تماعية، فمفهوـ االغًتاب "دخل رلاؿ الفكر يعترب ماركس من األوائل الذين درسوا االغًتاب كظاىرة اج 
االجتماعي مع أعماؿ ماركس الذي حوؿ فكرة ىيغل إىل وصف للدولة وعملية ؼلسر العامة من خالذلا أنفسهم 

، وقد 4وعملهم يف الرأمسالية. واستقى ماركس ىذا ادلصطلح مبدئيا من ادلناقشات الفلسفية للهيغليُت الشباب"
بو "اإلنساف عند ماركس" إىل أف عملية االغًتاب يف فكر ماركس ىي تقريبا نفس ما أشار إريك فرـو يف كتا

ينطلق منو ىيجل وىي الفكرة ادلبنية على التمايز بُت الوجود واجلوىر واف وجود اإلنساف مغرب عن جوىره وعلى 

                                          
 .45 - 44،ص ص 1992أفريل 91، 343،رللة ادلعرفة،العدد ""االغتراب في الفكر الفلسفيزلمد سليماف حسن،- 1
 .37، ص2996، 1، بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية،طلواقعاالغتراب في الثقافة العربية متاىات اإلنسان بين الحلم واحليم بركات،  - 2

3- Amy E Wendling, Karl Marx on Technology and Alienation ,Palgrave Macmillan,Basingstoke and New York, 

2009,p 93. 

 .48، ص 2999، 1لألْتاث والنشر، ط ،  بَتوت: الشبكة العربيةعلم االجتماع المفاىيم األساسية جوف سكوت، تر: زلمد عثماف ، - 4
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ْتيث يعد الفرد مغربا  انو يف احلقيقة ليس ىو ما ىو كامن فيو حيث يتم التعبَت عن االغًتاب يف تقسيم العمل،
لكوف العمل مل يعد جزءًا من طبيعة ىذا األخَت، فيعتقد ماركس أف العمل ىو التواصل الفعاؿ لإلنساف مع 
الطبيعة، بغية خلق عامل جديد، ٔتا فيو خلق اإلنساف لذاتو. )الفعالية العقلية بالنسبة دلاركس ىي دائما يف العمل  

إال أنو عرب تطور ادللكية اخلاصة وتقسيم العمل يفقد العمل صفتو كتعبَت عن كالفعالية اليدوية أو الفنية.(، 
  1طاقات اإلنساف، حيث يتخذ العمل ونتاجو، بعدا منفصال عن اإلنساف، وعن إرادتو ومشروعو."

ىل ىذا ويرجع ماركس االغًتاب إىل ادللكية اخلاصة وإىل تقسيم العمل بالدرجة األوىل مث إىل ٖتوؿ قوة العمل إ 
بضاعة وىو نفس ما أكده إريك فرـو يف اقتباس لو لفكرة من سلطوطات ماركس أوردىا يف كتابو "مفهـو اإلنساف 
عند ماركس" حيث قاؿ: "إف النتيجة ادلباشرة الغًتاب اإلنساف عن نتاج عملو عن فعاليتو احلياتية وعن حياتو 

و اإلنساف ذاتو فهو يواجو أيضا اآلخرين فما ىو النوعية ىي اغًتاب اإلنساف عن البشر اآلخرين فعندما يواج
صحيح عن عالقة اإلنساف ذاتو فهو يواجو أيضا اآلخرين. فما ىو صحيح عن عالقة اإلنساف بعملو، بنتاج 

، فادلاركسية تذىب يف تفسَتىا 2عملو، وبذاتو ىو صحيح أيضا عن عالقتو باآلخرين بعملهم ؤتواضيع عملهم"
اد يغًتبوف عن أعماذلم كنتيجة لعالقات اإلنتاج ونسق السيادة الطبقي، إذ ػلوؿ اتجمتمع لالغًتاب إىل أف األفر 

الرأمسايل ٚتيع العالقات اإلنسانية إىل عالقات حسية بُت أشياء أو سلع فقيمة الفرد ٖتدد ٔتوجب السلع اليت 
عن العامل وليس جزءا من طبيعتو،  ؽللكها ال بقيمة ذاتو، كما اف العمل يف اتجمتمع الرأمسايل يعترب شيئا خارجيا

وكل ىذا ؼللق عند أفراد اتجمتمع شعورا باالغًتاب، إذف فهذا ادلعٌت للوجود كسلعة ال ػلس بو من جانب العماؿ 
اليدويُت الفقراء يف الواليات ادلتحدة ادلعاصرين واتجمتمعات الرأمسالية فحسب ولكن أيضا يف األظلاط اإلدارية 

ة( الذين ليسوا يف طبقة الربوليتاريا نفسها، ولكنهم غلدوف أنفسهم مستغلُت ومهمشُت يف حُت )الربجوازية الصغَت 
 . 3أف ادلشرفُت عليهم )وىم أيضا أدوات للطبقة احلاكمة( لديهم شعور بأف ىذا األمر ضروري"

االغًتاب على انطالقا شلا سبق ؽلكن القوؿ أف ماركس  قد صنف فعال من رواد البحث اذلادؼ لتحليل مفهـو و 
كاف مفهوما ميتافيزيقيا والىوتيا وذلك من خالؿ   أفاعتبار أنو ىو الذي منحو طابعا امربيقيا وسوسيولوجيا بعد 

ٖتليلو للعالقات اليت تنشأ يف اتجمتمع الرأمسايل بُت اإلنساف وموضوع عملو وصاحب العمل حيث تناوؿ اغًتاب 
                                          

1 -  ،  .66، 65، مرجع سابق، ص،صمفهوم اإلنسان عند ماركسإريك فرـو
 79ادلرجع نفسو، ص  - 2
 .92ص ،2993، 1، تر: وفاء إبراىيم و رمضاف بسطاويس، القاىرة: اتجملس األعلى للثقافة، طالنقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاىيم الرئيسيةأرثر أيزابرجر،  - 3
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العامل يف اتجمتمع الرأمسايل، ليصل إىل أف اإلنساف بُت مصلحة الشخصية ومصلحة اتجمتمع يقع فريسة لالغًتاب؛ 
غًتابو عن عملو وعن ناتج عملو، وىذا ما غلره أيضا لالغًتاب االجتماعي وأيضا االغًتاب الذايت، فهو فريسة ال

 يؤكد أف االغًتاب االقتصادي ىو مصدر مظاىر االغًتاب األخرى.

 االتجاه الوجودي: -3-1-3

سقطو يف فخ االغًتاب، إف رواد الفكر الوجودي يروف أف سعي اإلنساف لتماثلو مع اآلخرين وانصهاره يف احلشد ي
فاإلنساف احلديث وفقا للوجوديُت يضحي ْتريتو يف مقابل األمن الزائف الذي ػلظى بو  من جراء امتثالو مع 

، فبحث ىذا األخَت عن حقيقة وجوده ومعرفة ذاتو ٕتعلو يف حالة انفصاؿ  اجلمهور وىذا ما يفقده ذاتو كإنساف
إىل حالة من القلق وىو ما يتميز بو اإلنساف ادلغًتب  إذ يتحوؿ وْتالة  عن العامل أو عن الواقع ، وىذا ما يؤدي

ويظهر   1،القلق ىذه من " حالة التوافق والتكامل  والتناغم مع وجود معُت إىل حالو توتر وتنافر من ىذا الوجود
حلديث عندما كل ىذا من خالؿ كتابات الوجوديُت فمثال ادلفكر الوجودي كَت كيجارد الذي يرى أف اإلنساف ا

يضحي ْتريتو مقابل الطمأنينة الزائفة للجمهور أو احلشد فانو يفقد ذاتو كانساف فكَتكيجارد لطادلا أبدى عداءه 
الشديد للحشد فهو يصف يف كتابو "الوجود والزماف" الوجود اإلنساين ادلستغرؽ يف احلشد بأنو وجود زائف ألنو 

2يصبح رلرد نسخة مكررة من كائن بال أمساء وىوية".  يهبط باإلنساف إىل حياة يومية مبتذلة،حيث
 

كينونة األفراد فألغى ذواهتم  فأضحى    -وبكل ما ٖتملو الكلمة من معاين -إذف فالتماثل مع اآلخرين قد انتزع 
، أيضا إذا ما تفحصنا 3كما يقوؿ ىيدجر يف كتابو " الكينونة والزماف": "الكل ىو اآلخر وما من واحد ىو ذاتو"

سارتر صلد انو يؤكد " أف اإلنساف ؽلضي يف احلياة بوصفو كائنا مغًتبا يكابد القلق وػليا مع مشاعر اذلجر  فكر
فهو كائن مهجور واغًتابو دائم وال ؽلكن قهره واف حدة االغًتاب تزداد يف ادلواقف اليت تتميز بقهر احلرية 

دية عدة موضوعات تتصل عميقا بتجارب ، إذف فقد تناولت "الوجو 4واالضطهاد والتشيؤ واستالب الذات"
االغًتاب كمشاعر التعلق ْتق االختيار وما يرافقو من أحاسيس ادلسؤولية والقلق والعبث والغربة والعجز 

                                          
، ص  2914، جامعة بابل )كلية الفنوف(،  95، العدد  22، رللة بابل للعلـو اإلنسانية ، اتجملد  سمات االغتراب في فن ما بعد الحداثةإسراء حامد علي اجلبوري ، -1

1957. 

 .191، ص 2995، القاىرة: دار الكلمة، اإلنسان المغترب عند إريك فرومحسن ٛتاد،  -2
 .255، ص 2912، 1،تر: فتحي ادلسكيٍت ،بنغازي : دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،طالكينونة والزمانمارتن ىيدجر،  -3
 .11، ، ص 1999القاىرة، د.د.ف،  ،االغتراب النفسيإبراىيم عيد، - 4
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والالانتماء، ورمست صورة لإلنساف احلديث على انو يف الوجود كمسافر فوؽ ْتر ال خريطة لو ويعيش يف قلق 
جودي لطادلا أكد أف الوجود اإلنساين يف عصرنا ىذا وجود مغًتب تنصهر كينونتو فالفكر الو  1مهما كاف إتاىو."

 وذاتيتو يف امتثالو مع اجلمهور ويف سيطرت فكر احلشد عليو. 

 االتجاه االجتماعي:-3-1-4

 االغتراب لدى فروم:  - أ

يعًتؼ فرـو بأف ىيغل وماركس علا أوؿ من وضعوا األسس األوىل لإلىتماـ ٔتفهـو االغًتاب لذلك فهو ينطلق من 
واإلبداع و     الفهم ادلاركسي لالغًتاب فهو يعاجلو من شىت رلاالت احلياة اليت ٗتص اإلنساف كاحلب و احلرية 

ما ٗتلت الذات عن أحد ىذه ادلواصفات فهي اعترب أف ىذه ادلواصفات ىي من صفات الذات األصيلة فإذا 
السلطات اخلارجية كاحلس ادلشًتؾ أو الرأي العاـ وىو  ذات مزيفة وتكوف الذات مزيفة إذا كاف الفرد يتصرؼ وفق

رُب بو الشخص أنو  2يف وىم أنو يتصرؼ وفق مشاعره و أفكاره  فاالغًتاب كما يراه فرـو ىو  "ظلط اخلربة الذي ؼلخ
 غريب. 

رُب نفسو على أنو مركز عادلو وخالق أفعالووؽلك بل أف  -ن للمرء أف يقوؿ إنو قد صار متغربا عن نفسو، إنو ال ؼلخ
أفعالو وعواقبها قد صارت سادتو، الذين يطيعهم أو ؽلكن حىت أف يعبدىم. والشخص ادلغًتب بعيد عن التماس 

 األشياء؛ باحلواس والفهم ادلشًتؾ، ولكنو يف بنفسو كما بعيد عن التماس بأي شخص آخر. فهو ؼُلربخ كما ُٗتربخ 
 3الوقت ذاتو ال يكوف متواصال مع نفسو ومع العامل خارجو بطريقة إنتاجية.

واف ادلتفحص لكتابات فرـو عن االغًتاب فانو غلد دائما ما يشَت بو أساسا إىل قضية اغًتاب اإلنساف عن ذاتو  
فكرة اغًتاب اإلنساف عن ذاتو من خالؿ فكرة الضمنية اليت فمعظم أعمالو تدؿ على أف فرـو مل يتخلص من 

االغًتاب عند ىيدجر انتزاع اإلنساف من ال يعٍت ومن جانب آخر  4تعرب على أف اإلنساف أصبح عبدا دلا يصنع.

                                          
 .46-45، ص ص 1مرجع سابق، ،االغتراب في الثقافة العربية متاىات اإلنسان بين الحلم والواقعحليم بركات،  - 1
مذكرة ماجستَت )منشورة( الحقول االجتماعية ودورىا في اغتراب العاملين بالمؤسسات البترولية :دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك بحاسي مسعود،حليمة النايلي ، -2

 .46،ص 2913/2914،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

3-  ،  .232،ص 2999، 1اذلامشي، دمشق: اذليئة العامة السورية للكتاب، ط ، تر: زلمود منقذ المجتمع السويإريك فرـو

 .69،مرجع سابق، ص اإلنسان المغترب عند إريك فرومحسن ٛتاد،  -4
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وإمكاناتو، حىت ولو   أصالتوDaseinذاتو انتزاًعا تاًما، وإظلا يعٍت "أف ىذا االغًتاب ػلجب عن الوجود اإلنساف
 كانت اإلمكانية الوحيدة للوجود األصلي".

داخل رؾ بأكملها حواالغًتاب على ىذا النحو ليس انفصااًل تاًما بُت الذات وذاهتا؛ ألف الذات ىنا مازالت تت 
نفسها. وبادلثل فإف الوجود األصيل، ليس وثبة إىل عامل آخر خارج احلياة اليومية، وإظلا ىو درب آخر للسلوؾ 

 1ىذه العامل. ينتمي إىل صميم

 :عند إميل دوركايماالغتراب    - ب

وبالتايل  2ٖتليل ادلعايَت" باالنوميا "anomie يتناوؿ إميل دوركامي االغًتاب بصورة ضمنية يف ٖتليلو دلا امساه  
 فإف الدعوى اليت يرتكز عليها دوركامي أف اتجمتمع البسيط يعيش بنظاـ معُت ٗتضع فيو مصاحل أفراده لصاحل اتجمموع

فالوضع احلداثي وما تولد عنو من حياة اجلمعنة ادليكانيكية ،  3إال أف التطور احلديث قد قضى على ىذه احلياة
والتغَتات االجتماعية ادلفاجئة، ىي أبرز العوامل احلضارية ادلسببة يف انتشار حاالت الشعور أو اإلحساس 

فراد يف وضعيات ٚتعوية تنميطية شديدة التفاعل باالغًتاب الناجم عن الضغوط. ىذه األخَتة ىي اليت وضعت األ
والعالقات والتأثَتات البينية وشديدة التنوع يف ادلطالب واحلاجات، وشديدة الصراع والتنافس أماـ ٖتقيق اإلشباع، 
األمر الذي يعد ضغطا مدنيا، يعيق جهود الفرد يف إثبات الذات أو اإلشباع أو االختيار من منتجات احلداثة 

وعة ومبتكراهتا وبدت عن كل فرد تعرض لضغوط احلياة، أعراض ومؤشرات سلوكية من نوع ما يشبو القلق ادلتن
"PrimaryAnxiety أو االضطراب يف السلوؾ، دالة كمؤشرات على ما يسميو علم النفس بػ : حس "

األفراد  " أو اإلحساس بالضغط أو " الضغوط النفسية "القوية، قد ٕتعلPressure Sensationالضغط "

                                          
 .159-149ص ص مرجع سابق ، االغتراب الوجودي: دراسة في جدل الصراع بين الرغبة في التفرد وغواية االمتثال،حسن ٛتاد،  -1

-   إىل الكلمة اإلغريقية  مياأنو يرجع أصل كلمةAnomie  اليت يسببها غياب سلطة القانوف. أما يف »اليت تعٍت " انعداـ القانوف " أو " انعداـ الثقة " أو " حالة البلبلة والشك
يف كتابو " تقسيم العمل " مث طوره من بعده  1893" أوؿ من وضع ىذا ادلصطلح عاـ  E. Durkheimالعصر احلديث فقد كاف رائد ادلدرسة االجتماعية الغربية " إميل دوركامي 

يف سياؽ النظريات ادلفسرة للظواىر اإلجرامية. فمصطلح األنوميا احلديث يعٍت بشكل عاـ " انعداـ ادلعايَت "، و ىو يرتبط مباشرة  1957" سنة  R. Merton" روبرت مَتتن
ماعي، اليت تسَت رلتمعا بشريا معينا، و اليت تتجسد يف سلتلف ادلؤسسات أو اذليئات اليت ترتبط مباشرة بذلك اتجمتمع بالنظم ادلعيارية اليت تنبٍت عليها سلتلف مظاىر التنظيم االجت

عالقات و ، من أجل تسيَت شبكة الالذي توجد فيو و من خاللو، عن طريق نوع من العقد االجتماعي القائم على أساس الثقة و التقبل و التفويض الذي ٖتصل عليو تلك ادلؤسسات
 ادلصاحل ادلتشعبة داخل اتجمتمع أو الدولة يف إطار النظاـ و القانوف

 .22ص  1979، وزارة اإلعالـ يف الكويت ،  91، العدد 19، رللة عامل الفكر ،اتجملد  االغتراب اصطالًحا ومفهوًما وواقًعا " :النوري،قيس -2

٘تت ادلعاينة يـو  news.com/readnews.php?sy_seq=91253-http://syriaانظر أكثر: ( :2االغتراب االجتماعي والشباب )وسَتيانيوز،  -3
 .18:29. على الساعة 97/95/2916

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=91253
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يف حالة من االغًتاب عن الذات والواقع على حد سواء، أو ٕتعلهم ذوي تصرفات قهرية إف صح التعبَت، إذ أف 
 1احلداثة برمتها وصفت يف رلاذلا اإلنساين كما لو أهنا مدرسة إلنتاج االغًتاب.

 االتجاه النفسي:  -3-1-5

حيث يرى )فرويد( أف االغًتاب عند اإلنساف يأيت نتيجة ؽلثل ىذا االٕتاه الباحث النفساين "سيغموف فرويد" 
االنفصاـ بُت قوى الشعور والال شعور الذي ىو سلزف الدوافع األولية ومناط قوى احلياة ورلاؿ العمليات النفسية 

2األولية وصراع قوى احلياة مع قوى.
 

اوؿ فيها ظلوذجا قسم العقل ٔتوجبو إىل ىذا ويشَت فرويد إىل االغًتاب بشكل ضمٍت يف فرضيتو الًتكيبية واليت تن
حيث تتفاعل ىذه القوى  SUPER EGOواالنا األعلى:  EGOاألنا:IDثالث قوى أساسية وىي اذلوا : 

باستمرار فيما بينها والف لكل واحة منها أىداؼ سلتلفة فاف ىذا التفاعل يأخذ شكل الصراع  ما ينجم عنو نوع 
النفسي وبالتايل فاف فرويد يعتقد أف اإلنساف السليم والغَت ادلغًتب وىو الذي من القلق باعتباره حالة من األمل 

3استطاع اف يوافق بُت القوى الثالث السالفة الذكر مع القدرة على إحداث توازف بينها.
 

وىو السبب  األزماتيف حل الصراع والسيطرة على  األناومن جانب آخر فاف االغًتاب عند ايركسوف يعٍت فشل  
 4جيو يف إحداث االضطرابات النفسية ومنها االغًتاب.الو 

 

 :أنواع االغتراب2-3-

، فاالنقطاع بُت الشخص وذاتو أو تقريبا يف كل رلاالت احلياةذلك االغًتاب ىو السمة ادلالزمة لإلنساف ويتجلى 
 F.Geyerاالنقطاع بينو وبُت حياتو والعامل ادلوجود فاف ىذا األمر يقع يف الثقافة احلديثة. ويف ىذا الصدد فاف 

ؼ.غيَت يقسم أنواع االغًتاب إىل اغًتاب كالسيكي، الذي كاف دائما مالزما لإلنساف، واالغًتاب احلديث، أف 
                                          

،  مؤسسة كنوز احلكمة للنشر و التوزيع، 98،العدد  93رللة احلكمة ، اتجملد ، عالقة التوتاليتارية المجتمعية بالضغوط النفسية و إستراتيجيات المواجهةفرحايت العريب ، -1
 .65، ص  2911اجلزائر ، 

 .1959، مرجع سابق، ص سمات االغتراب في فن ما بعد الحداثةراء حامد علي اجلبوري،إس -2

 .57،56، ص ص 2919، 91االدرف: دار زىراف للنشر والتوزيع ، طاالغتراب النفسي االجتماعي و عالقتو بالتوافق النفسي و االجتماعي ،صالح الدين اجلماعي، -3
 .61ادلرجع نفسو ، ص  -4
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وقد سعى الدارسوف والباحثوف  1ديد من الظواىر اليت ٘تيز سقوط اتجمتمع ما بعد احلداثي .الذي ظهر مؤخرا يف الع
يف رلاؿ االغًتاب إىل تقسيمو ألنواع وقد اختلفوا يف ذلك تبعًا لتخصصاهتم وطبيعة موضوعاهتم ، فقد حدد 

Nettler  االغًتاب الديٍت  -ياالغًتاب األسر  -نيتلر أربعة أنواع رئيسية لالغًتاب  االغًتاب الثقايف- 
ومن ىذا ادلنطلق يسعى الباحث إىل عرض ابرز أنواع االغًتاب اليت مت ٖتديدىا من قبل 2االغًتاب السياسي.

 الدارسُت يف ىذا اتجماؿ:

 االغتراب أالجتماعي:

ه قيم حيث يعرب ىذا النوع عن اهنيار العالقات االجتماعية لدى الفرد نتيجة الشعور بعدـ الرضا والرفض إتا
األسرة أو اتجمتمػع ككل، وىو على الصعيد النفسي يفقد الفرد الشعور باالنتماء إىل اتجمتمع مع ميل إىل العزلة 
والبعد لشعوره بأف ما يفعلو ليس لو قيمة ولن يؤثر على احمليط اخلارجي واتجمتمع يفهم االغًتاب على أنو سوء 

 اضلرافات ٔتسارات متعددة من خروج على النظاـ و٘ترد تكيف للفرد يعرضو ألمراض نفسية جسيمة تًتجم إىل
وشذوذ وتعصب وعنف وإرىاب وٗتريب إىل جانب العديد من األمراض االجتماعية كفقد احلس االجتماعي 

3واالنتماء الوطٍت والسلبية والالمباالة وما إىل ذلك.
 

يعرؼ حاـز خَتي االغًتاب الثقايف بأنو " أي تنازؿ لإلنساف عن حقو الطبيعي يف امتالؾ  االغتراب الثقافي:
ثقافتو حرة متطورة، إراحة لذاتو و إرضاء تجمتمع" موضحا ما يقصد بذلك: إراحة الذات : أي تنازؿ اإلنساف 

رضاء اتجمتمع : تنازؿ اإلنساف طواعية عن حقو يف النقد و تطوير ثقافتو و ٖتويل آخرين هبذا احلق نيابة عنو. . إ
عن " حق الطبيعي يف نقد ثقافتو و تطويرىا  أما زلمد عبد ادلختار فَتي أف االغًتاب الثقايف الذي يشعر بو أي 
رلتمع أو أصحاب مرجعية حضارية معرفية معينة، إذ ينتاهبم شعور أهنم يعيشوف و ػليوف بقيم و شلارسات ال 

شعرىم يف أعماؽ نفوسهم بأهنم منفصلوف عن ىذه القيم و ادلرجعيات احلضارية يتوحدوف معها ، األمر الذي ي
اجلديدة. و من أىم مظاىره اضطراب اذلوية الثقافية و يعرفها إريكسوف " أهنا عملية متعلمة من الواقع الثقايف و 

                                          
1- Marina K. Kryshtaleva ,The processes of alienation in the modern world and theirfeatures invisual 

culture ,The studywasperformed as part of RHF No. 14-53-00044 “Digital culture and the features of 

Visualexpérience in the conditions of the information civilisation”. Journal of Knowledge, Culture and 

Communication,Volume 31, Issue 92,16 March 2016, p 01.  
2- GwynnNettler, A Measure of Alienation,American SociologicalReview Vol. 22, No. 6 Dec, 1957, p 670. 

، رللة الدراسات  بوالية ورقلةالشعور باالغتراب االجتماعي لدى الشباب مستخدمي اإلنترنت : دراسة ميدانية لعينة من الشباب بمقاىي اإلنترنت ،بن عمارة  مسية -3
 .59، ص 2913اجلزائر ، جواف  –النفسية والًتبوية ، سلرب تطوير ادلمارسات النفسية والًتبوية ، جامعة ورقلة 
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م إظلا تعرب عن أساليب االجتماعي الذي يعيشو الفرد يف رلتمعو و أف حاالت التمرد و اخلروج عن األعراؼ و القي
الرفض الثقافية اتجمتمع بل و الشعور بالغربة و االغًتاب و مد صور رفض اذلوية الثقافية يف " إظهار سلوكيات غَت 

1مألوفة يف ثقافة اتجمتمع.
 

 االغتراب النفسي:

د أكد الباحث وق 2يعرب عن ىذا األخَت على انو حالة نفسية مصاحبة لالضطراب الذىٍت وفقداف الوعي والعجز.
علي وطفة على أف االغًتاب النفسي يعترب مفهوما عاما وشامال ْتيث يشَت ىذا األخَت إىل احلاالت اليت تتعرض 
فيها وحدة الشخصية للضعف واالهنيار وذلك جراء التأثَتات اليت يتعرض ذلا الفرد الثقافية منها واالجتماعية ، 

نمو الغَت السوي للشخصية الفرد شلا غلعل ىذه الشخصية تفقد وىذا ما يدؿ على أف االغًتاب يعرب على ال
يف حُت تذىب الباحثة رغداء نعيسة من جامعة دمشق إىل اعتبار  3مقوماهتا واإلحساس ادلتكامل بالوجود.

االغًتاب ىو فقداف للشعور باالنتماء، وعدـ االلتزاـ بادلعايَت، و العجز، وعدـ اإلحساس بالقيمة، وفقداف 
على انو ,Paik & Michaelوفقداف ادلعٌت، والتمركز حوؿ الذات. وتذىب لتعريفو وفق ما عرفو اذلدؼ، 

 4شعور الفرد باالنفصاؿ عن اآلخرين أو عن الذات أوكليهما .

 

 االغتراب الديني:

 لقد ذكرت جديدي زليخة أف كل األدياف تكلمت عن االغًتاب الديٍت فيما معناه االنفصاؿ واالبتعاد عن الذات
اإلذلية ، فاالغًتاب الديٍت ىو ما يسميو علماء النفس باحلاجات الروحية ، حيث أف ىذه احلاجات " تدفع 

                                          
لة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، رل بسكرة،–االغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعيين دراسة ميدانية على عينة من طلبة القطب الجامعي شتمةسالطنية بلقاسم ،نوى إؽلاف، -1

 .21،ص 2913اجلزائر،–، جامعة ورقلة 11العدد 
،كلية الًتبية 92، العدد17،رللة العلـو الًتبوية والنفسية، اتجملد درجة إدراك المعلمين لمظاىر السلطوية في التعليم وعالقتها بحاالت االغتراب لديهماٛتد زلمد احلسُت، -2

 .634، ص 2916جواف ّتامعة البحرين، 

مذكرة ماجستَت  االغتراب النفسي وعالقتو بالتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة: دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة مولود معمري بتيزي وزويونسي كرؽلة،  -3
  54، ص 2911/2912)منشورة(، جامعة تيزي وزو، 

العدد 28،رللة جامعة دمشق اتجملد   النفسي "دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية االغتراب النفسي وعالقتو باألمنرغداء نعيسة ، -4
 .129، ص 2012، سوريا، 93
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أما االغًتاب بادلعٌت اإلسالمي ىو  1اإلنساف عن البحث عن من يعظمو ويقدسو ، ويرتبط بو ويلجا إليو .
ؽلاف بالدين واللجوء بدال عن ذلك إىل الطائفية وفقداف اإل  2االغًتاب بإتباع احلياة االجتماعية الزائفة واجلارفة 

واالغًتاب يف الدين اإلسالمي حسب أبو العينُت يأخذ ثالث   3اليت ىي بذاهتا تنكر للدين وقيمو الروحية 
الدرجة األوىل : اغًتاب ادلسلم بُت الناس. الدرجة الثانية :اغًتاب ادلؤمن بُت ادلؤمنُت. الدرجة  درجات وىي :

 4ًتاب العامل بُت ادلؤمنُت.الثالثة:اغ

 :االغتراب التكنولوجي

إف ما ىو مؤكد اليـو ىو أف اإلنساف ادلعاصر يعاين من ٚتلة من ادلشاكل النفسية واالجتماعية ادلختلفة وذلك 
لعدة أسباب أعلها: التطور الصناعي الكبَت وسيطرة األدوات التكنولوجية احلديثة مع ازدياد حدة ادلنافسة والعودلة 
اليت باإلضافة التطور ادلستمر الذي ؽلس وسائل اإلنتاج األمر الذي جعل الفرد يشعر بالعزلة وفقداف ادلعايَت 

فمع تطور اتجمتمع احلديث أصبح االغًتاب حالة شليزة 5واإلحساس بالعجز والشعور بالقلق ادلستمر والتشاـؤ ،
بعد واحد " ماركيوز كاف قد قدـ كتابا هبذا  " ذو-كما أكد ماركيوز-لإلنساف ادلعاصر، حيث أصبح اإلنساف 

العنواف وكانت الفكرة األساسية اليت انطلق منها ىي دلاذا مل ٖتدث ثورة من الطبقة الربوليتارية على الرأمسالية مثلما 
توقع كارؿ ماكس ليجيب على ىذا التساؤؿ باف الربجوازية استطاعت السيطرة على الوسائل التكنولوجية ومنها 

واستنساخ أفراد متشاهبُت من حيث التفكَت ويتميزوف بنمط واحد ـ وعملت على التأثَت عليهم هبا ل اإلعالوسائ
من التصرفات وظلط واحد من اإلنساف أو إنساف ذو بعد واحد وىو البعد االستهالكي  و ىذا ما  غلرنا للقوؿ أف 

اركس عند حديثو عن اغًتاب اإلنساف يف ما ىو حيواين أصبح ػلدد ماىو إنساين، وىو نفس ما انتهى إليو م
النظاـ الرأمسايل، عندما يقوؿ ما ىو إنساين يصبح حيوانيا، وما ىو حيواين يصبح إنسانيا، فاتجمتمع احلديث قد 
صلح يف استبداؿ اذلوية العقالنية بأخرى حيوانية من خالؿ اختزاؿ إنسانية اإلنساف، وردىا إىل بعد واحد وىو 

                                          
 .352، مرجع سابق، ص االغترابجديدي زليخة، -1

، العدد  99، اتجملد  رللة جامعة الشارقة للعلـو اإلنسانية و االجتماعية، العولمة الثقافيةاالغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء عالء زىَت عبد اجلواد الرواشدة ،  -2
  .97، ص  2912، سبتمرب  جامعة الشارقة : كلية الدراسات العليا و البحث العلمي، 93

 .82مرجع سابق ، ص  ،االغتراب في الثقافة العربية  متاىات اإلنسان بين الحلم والواقعحليم بركات،  -3

، سوريا )دمشق(،  91، العدد  24، رللة جامعة دمشق ، اتجملد  أمل األحمد ،  مظاىر االغتراب لدى الطلبة السوريين في  بعض الجامعات المصريةبشرى علي ، -4
 . 525ص   2998

، اتجملة  ارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنيةوز  –أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور باالغتراب الوظيفي دراسة تطبيقيةسوزاف صاحل دروزة ، دؽلا شكري القوامسي ، -5
 . 399، ص  2914، األردف ،  92، العدد  19األردنية يف إدارة األعماؿ ، اتجملد 
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فهذا النوع من االغًتاب ملحوظ يف اتجمتمع الرأمسايل وىو ظاىرة مرضية فيو  1و االستهالؾ.إرضاء احلاجيات أ
تنذر ٓتطر كبَت على العالقات اإلنسانية حُت تكوف التكنولوجيا متغلغلة يف حياة األفراد حيث يكوف اإلنساف يف 

تها عجالت اتجمتمع الصناعي اتجمتمع الرقمي التكنولوجي مغًتبا الف حضارتو الروحية واإلنسانية قد داس
والتطور التكنولوجي السريع للحضارة ادلعاصرة ،وأف    ربط للشعور باالغًتاب وبالتايل ىناؾ 2التكنولوجي ادلتطور .

ىذه السرعة يف التطور اليت نشاىدىا اليـو قد أعجزت اإلنساف من اللحاؽ هبا فتقهقر أماـ ما تطرحو التقنية 
3ها ومل يعد قادرا على اٗتاذ أي موقف ٕتاىها.احلديثة من أمور ال يفهم

 

 :االغتراب االقتصادي

يعترب ىذا ادلفهـو دارجا يف ٖتليالت كارؿ ماركس ، ويشَت إىل شعور العامل بانفصالو عن عملو ،على الرغم من 
و وجوده كفرد ،كجسم ،يف مقر عملو ويصبح ىذا اإلحساس باالنفصاؿ دافعا لديو للشعور بالعجز و ادللل 

شعور « اخلوؼ يف بعض األحياف من ادلستقبل، ويف ىذا الصدد يقوؿ "زلمد خضر :أف االغًتاب االقتصادي :
العامل بانفصالو عن عملو بالرغم من وجوده اجلسمي داخل ادلنظمة ،والشعور بالعجز وادللل والرتابة يف أداء 

4. » الغاية يف احلياة و ليست الوسيلةعملو، وكذلك شعوره باإلحباط واخلوؼ من ادلستقبل وأف ادلادة ىي 
 

يعد من األنواع األكثر انتشارًا يف اتجمتمع ادلعاصر. وتبدو مظاىره يف عدة أمور، مثل عدـ  االغتراب الّسياسي:
قدرة ادلواطن يف ادلشاركة بالفعل السياسي كادلشاركة يف اٗتاذ القرارات ادلهمة أو ادلشاركة االغلابية يف االنتخابات 

اسية، كما يدؿ على افتقاد السلوؾ السياسي ألي معايَت أو قواعد بشكل عاـ. وقد أوضح "زلمد خضر عبد السي
ادلختار" أثناء دراستو لظاىرة االغًتاب السياسي أّف أىم مكونات ىذه الظاىرة ىي: سلوؾ التبلد، عدـ التصويت 

لسياسي، العزلة السياسية، األنوميا، انعداـ يف االنتخابات، عدـ الوعي بالسلطة، العجز السياسي، فقد ادلعٌت ا
 ادلعيار السياسي، الالمباالة السياسية. أما وعن أىم النظريات ادلفسرة لالغًتاب السياسي فهي: 

                                          
رللة جامعة األقصى ،ن يونسمظاىر االغتراب االجتماعي لدى الشباب الجامعي الفلسطيني : دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة األقصى خا،الشامي زلمود زلمد -1

 .42،41، ص ص 2914غزة  ، -، جامعة األقصى92، العدد  18، اتجملد  : سلسلة العلـو اإلنسانية

 .159جابري زلمد عبد الرٛتاف ، مرجع سابق ، ص  -2

 .92، ص 2919/2911قسنطينة ،–مذكرة ماجستَت )منشورة( ، جامعة منتوري وعي في فلسفة ىاربر ماركيوز ،اإلنسان والٚتاؿ براعلة ، -3

، أطروحة دكتوراه ) منشورة ( ، قسم العلـو االجتماعية  االغتراب ، كمتغير وسيط بين تقدير الذات والنسق القيمي لدى طلبة المركز الجامعي بتمنغاستبوتعٍت فريد ، -4
 .193، ص 2912/2913باتنة ،  –جامعة احلاج خلضر 
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ترى أف التمرد ػلدث عندما يصبح الناس عاجزين أو غَت راغبُت يف  نظرية التنظيم المعقد أو المركب: - أ
 قات االجتماعية والعجز عن االنتماء. ادلشاركة السياسية وذلك لضعف العال

: اليت ترى أف التمرد ػلصل عندما تشعر طبقة معينة من الناس بعدـ ادلساواة نظرية المساواة االجتماعية - ب
 مع غَتىا، أي وجود تفاوت طبقي شاسع.

ة تُرجع السبب إىل الظروؼ االجتماعية ادلقيدة حلرية الفرد، وعدـ وجود آلي نظرية الفشل الشخصي: - ت
 لتحقيق أىدافو.

ٕتد أف التمرد السياسي سببو شعور باالنفصاؿ عن النظاـ السياسي وعجز  نظرية العزلة اإلجتماعية: - ث
ىذا األخَت عن ٘تثيل الشخص وٖتقيق رغباتو وطموحاتو. ويسوؽ ادلفكروف مثااًل لتوضيح ىذه احلالة إذ 
يقولوف بأف عملية االنتخابات تلحظ إحجامًا كبَتًا من قبل ادلواطنُت على ادلشاركة فيها وذلك لتوقعهم 

1دلسبق بأّف مشاركتهم ليس ذلا أعليةا
 

 

 

 

 

 العوامل المؤدية لظاىرة االغتراب الرقمي. -3-3

 التطور التكنولوجي الحديث: -3-3-1

" أف االغًتاب يف العصر احلديث ىو نتيجة التكنولوجيا واآللة احلديثة ، حيث يتم اإلحساس     يؤكد "ايريك فرـو
٘تثل الوسائل حيث  2يف اتجمتمع ككل حىت ؽلكن أف يكوف ىذا الشعور شامال . –االغًتاب  –هبذا الشعور أي 

                                          
 الفلسفة والعلـو االجتماعية (: انظر اكثر :، الباحثوف السوريوف ) 22الهوة بين الفرد ومجتمعو ،ج  ...ظاىرة االغترابوآخروف ، دانيا ادللقي -1

res.com/article/8262.html-http://www.syr        17:48على الساعة  21/96/2916٘تت ادلعاينة يـو. 

 .129، ص  2914،  94،العدد 42، رللة العلـو االجتماعية ، اتجملد  ماىية االغتراب ومدى شيوع الظاىرة عند طلبة جامعة اليرموك األردنيةمد الشرماف ،يوسف زل -2

http://www.syr-res.com/user/586.html
http://www.syr-res.com/user/586.html
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 ٖتملها ورلاالت استعماذلا ٘تثل  إحدى أىم ادلؤثرات التقنية احلديثة ادلتطورة باستمرار و ٔتختلف التطبيقات اليت
اليت تؤثر بشكل واضح  يف السلوؾ اإلنساين فهاىي عديد الدراسات تؤكد على الدور الذي أحدثتو التكنولوجيا 

)مسلمُت بفرضية أف  1احلديثة داخل احمليط االجتماعي وبدرجة خاصة على الشباب ادلستخدـ ذلذه التكنولوجيا
م الفئة األكثر استخداما للتقنية (. فهذا التطور الرىيب يف التكنولوجيا كاف من أسبابو ىو سعي الشباب ى

إلضافة تقنيات جديدة كالتحكم عرب اإلؽلاءات وقارئ البصمة  -األجهزة التكنولوجية –منتجي ىذه األخَتة 
قات ادلختلفة ما جعل من ادلستخدمُت لبعض الوسائل،إىل جانب فئة األجهزة التكنولوجية القابلة لالرتداء والتطبي

العادين بالكاد يستطيعوف مالحقة ىذه التطورات واالستفادة من سلتلف الوسائل التكنولوجية احلديثة ْتيث 
لذلك ال ؽلكننا القوؿ بأف كل  2أصبحت ىذه األدوات تصيبهم باالرتباؾ واخلوؼ من اخلطأ عند استعماذلم ذلا.

ل البيئة الرقمية... فعال ادلعظم منهم لديو اصلذاب عاـ ضلو التقنيات احلديثة ،غَت أف الشباب اليـو ينتموف إىل جي
ىذا ال يعٍت أف الكل يتحكم يف ىذه األدوات يف احلقيقة وخالفا لألفكار الشائعة تبقى قدراهتم يف بعض األحياف 

باللغات اإلعالمية اليت ىي سطحية وغَت معمقة خاصة ألف القليل منهم فقط لديو وعي حقيقي بسَت الشبكات و 
 3وراء ذلك 

ىذا وتعترب التكنولوجيا ٔتثابة الدين اجلديد وىو ما ذىب إليو اريك فرـو يف ٖتليلو ذلذه الظاىرة ادلتمثلة يف انتشار 
الوسائل التكنولوجية احلديثة والتطور التكنولوجي احلاصل يف اتجمتمع ودور ىذا األخَت يف انتشار ظاىرة االغًتاب 

ىذا األخَت يبدع أوثانا يسجد ذلا وأصناما يعبدىا وىنا يكمن جوىر اإلنساف أف  فرـو رقمي حيث يعتربال
االغًتاب عنده فعملية االغًتاب عند فرـو تتم عندما يستسلم اإلنساف دلا صنع ْتيث أف ىناؾ كثَت من األشياء 

ولعل التكنولوجيا ىي الصنم اجلديد  -فرـوكما يراىا –ادلرتبطة ْتياة اإلنساف ادلعاصر ؽلكن أف تكوف أصناما 

                                          
،العالقة بين إستخدامات اإلنترنت واإلغتراب اإلجتماعي لدى الشباب دراسة ميدانية على عينة من الشباب  محمد بن سليمانالصبيحي،،ادلوسى،ٛتد بن ناصر -1

 .213،ص 2912، 26رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد  والشابات في مدينة الرياض،

،   -ادلصدر :ديب  -2  أنظر أكثر: ، مستخدمينتطور الهواتف الذكية يفوق حاجات وإمكانات الاإلمارات اليـو

1.642350-21-01-http://www.emaratalyoum.com/technology/mobiles/2014   18:99على الساعة  92/91/2916٘تت ادلعاينة يـو 
 األدوات الرقمية بإعادة تشكيل بيئة التعلم؟، كيف تقوم  :الطالب الرقميونحايك ىياـ -3

 الطالب-الرقميوف-و-األدوات-الرقمية-يف-بيئة-التعلم/blog.naseej.com ٘تت ادلعاينة يـو 2916/91/25 على الساعة 19:22 
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" اإلنسان المستلب وأفاق الذي أصبح ىذا اإلنساف ادلعاصر مرتبطا بو، فالعصر احلايل كما وصفو فرـو يف كتابو
 1قد طور دينا جديدا مساه "دين التقنية.تحرره" 

 : المعلوماتيةاألمية -3-3-2

صر احلايل والزيادة ادلطردة يف كمية ادلعلومات ادلتدفقة يف كل ثانية مع التطور السريع يف تكنولوجيا الذي يشهده الع
، وظهور احلاسبات ٔتختلف أنواعها والتلفزيوف الرقمي والذكي والنشر االلكًتوين وغَته الكثَت ،فاف ىذه التطورات 

ديد من السيطرة الكبَتة تتطلب مهارات فكرية جديدة مواكبة ذلذا التطور حيث ٘تكن الناس يف ىذا اتجمتمع اجل
إال انو ويف كثَت من اتجمتمعات الغَت ادلتطورة أو السائرة يف طريق النمو صلد أف ىناؾ من األفراد 2على التكنولوجيا.

احلاصلُت على شهادات تعليم جامعي، ورٔتا تعليم جامعي )دراسات عليا( ولكنهم مع ذلك ال غليدوف قواعد 
ة احلديثة ، وىذا ما يسمى" باألمية التقنية" ويقصد هبا غياب ادلعارؼ االستخداـ الصحيح للوسائل التكنولوجي

وبالتايل تعترب ىذه 3وادلهارات األساسية للتعامل مع اآلالت واألجهزة وادلخًتعات احلديثة ويف مقدمتها الكمبيوتر.
ة والتكنولوجيا ىذا األمية التقنية إحدى أىم األسباب اليت ينتج عنها نفور من كل ما ىو جديد يف عامل التقني

النفور الناتج عن جهل باستخداـ الوسائل يدفع باألفراد إيل تبٍت طريق آخر يف تعاملهم مع التقنيات احلديثة وىو 
اذلروب وعدـ استخدامها ما يزيد من اتساع اذلوة ادلهارية لدى األفراد ويعزز من انعزاؿ الفرد الذي ال ػلسن وال 

ة األمر الذي ؼللق لو نوعا من اخلوؼ وعدـ الثقة  شلا يزيد يف اغًتابو عن ما ىو يتقن استخداـ الوسائل احلديث
 زليط بو.

السائد يف ظل ىذه  التفكَتومن ىنا شعر اإلنساف يف ظل ىذا التقدـ التكنولوجي بنوع من االغًتاب. وأصبح  « 
من شاف اآللة على حساب اإلنساف، اتجمتمعات التكنولوجية ادلتقدمة ىو التفكَت االدأيت أو التقٍت، الذي يرفع 

                                          
،  ور إريك فرومالهوية االفتراضية بين الذات األصيلة والذات الزائفة قراءة في االغتراب الذاتي للمتالعبين بالهوية عبر الفضاءات االفتراضية من منظغمشي الزىرة ، -1

مارس  99وىراف ، يـو  Ucclaغات واآلداب والفنوف ورقة ْتثية مقدمة للندوة الوطنية وسائط اإلعالـ واالغًتاب ، مقاربة سوسيوانثروبولوجية ،وحدة البحث الثقافة واالتصاؿ والل
 .99، ص  2916

 .72ص   2998/2999، مذكرة ماجستَت )منشورة( ، جامعة قسنطينة،مقاىي االنترنيت في قسنطينة ودورىا في التنمية العلمية والثقافية للمجتمع خطايب سهيلة ، -2

 . 94، ص  2998دلكتب ادلركزي لإلحصاء، رئاسة رللس الوزراء، سوريا ، ، ااألمية: تفاقم المشكلة وتعثر الحلولحجازي ٚتعة،  -3
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والعقالنية السائدة يف ىذه اتجمتمعات تسمي )العقالنية التكنولوجية( وىذا أدي إيل شعور اإلنساف باالغًتاب و 
»ئ من األشياء.يالبعد عن ذاتو، وٖتولو إيل رلرد ترس يف آلو أو ش

1 

 درجة تعقد التقنية: -3-3-3

يف دراستو اإلمربيقية "التكنولوجيا واالغًتاب" أف العامل التكنولوجي لو أعلية كبَتة ألي  Blaunerأكد الباحث 
وتوصل إىل أف نسبة االغًتاب تكوف منخفضة يف الصناعات احلرفية اليت ال تتطلب تكنولوجيا كبَتة أو ،صناعة 

ألخَت يف ادليداف إلصلاز ىذه األعماؿ عالية الدقة إلصلازىا بل تعتمد على ادلهارة الشخصية للعامل مع تواجد ىذا ا
وعكس ذلك يف الصناعات اليت تعتمد ، كالطباعة أين يكوف فيها ادلنتج غَت مقنن وال يتطلب إال مهارة احلرفيُت،

كصناعة النسيج واليت تظهر فيها درجة عالية من التقنية فاف يف ىذه احلالة على  .على اآلالت اعتمادا مطلقا
جة االغًتاب تكوف اكرب وأكثر وذلك لدرجة التعقيد العالية اليت تتمتع هبا اآلالت فاف در  Blaunerحسب 

وىي نفس الفكرة اليت  2وىذا يعٍت أنو كلما زادت التكنولوجيا تعقدا كلما زادت نسبة االغًتاب.التكنولوجية 
ها اغًتاب فيما بعد يذىب إليها األستاذ زلمد علي زلمد الذي يرى أف ىناؾ ضغوط يتعرض ذلا العماؿ ينجم عن

، نتيجة عدـ تكيفهم مع اآلالت ادلستعملة  ويؤكد أف على الدوؿ ادلتخلفة ٕتنب استَتاد التكنولوجيا بكثافة عالية 
أو تكيف عماذلا مع ىذه التكنولوجيات احلديثة وىذا ما  3،ْتيث ؽلكن أف ٗتتار أساليب أخرى تعتمد عليها.

ألنو مازالت ادلعلوماتية )التكنولوجيا( ادلوجهة  حة دلشكل االغًتاب الرقمي.سنتطرؽ لو فيما بعد يف احللوؿ ادلقًت 
لألفراد تتسم عموما بتعقدىا بالنظر إىل مستويات التأىيل التكنولوجي لألفراد ادلستخدمُت ذلا. ذلك أف الوسائل 

صبحت الشركات ادلنتجة التكنولوجية و منها احلواسيب على سبيل ادلثاؿ قد تطورت يف ادلعاجلات اخلاصة هبا وأ
تضيف وظائف جديدة أكثر تعقدا مع إصدار كل جيل جديد من ىذه احلواسيب وأصبح يطلق على ىذه 

الذي لقي انتقادا كبَتا و٘تت الدعوة إىل إعادة النظر فيو باعتباره MOORE العمليات التطويرية بقانوف مور 
 4ادلستخدمُت  غلر الصناعات التكنولوجية إىل وضع معاكس ٘تاما دلصاحل

                                          
 : انظر أكثر2915مارس  31، لندف ،  5961، جريدة ايالؼ االلكًتونية ، العدد التقدم التكنولوجي و اغتراب اإلنسانعماد الدين ابراىيم عبد الرازؽ ، -1

http://elaph.com/Web/opinion/2015/3/995486.html   17:59على الساعة  13/96/2916٘تت ادلعاينة يـو. 
 الحيوانيةألدوية التكنولوجيا وتغيير القيم الثقافية و اإلقتصادية للموارد البشرية في المؤسسة الخاصة الجزائرية: دراسة حالة مؤسسة صناعة المواد و اأعراب سعيدة ، -2

 .81،89، ص ص  2995/2996،مذكرة ماجستَت )منشورة( ، جامعة قسنطينة ، 

 .85،84ادلرجع نفسو ، ص ص  -3

 .62 61، ص ص  2915، 91، بَتوت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط فضاءات رقمية: قراءة في المفاىيم والمقاربات والرىاناتالصادؽ رابح ، -4
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 طبيعة البيئة االجتماعية: -3-3-4

يف كتابو"اغًتاب الشباب يف اتجمتمع األمريكي " أف االغًتاب  1965يرى كينستوف يف نظريتو اليت عرضها سنة 
السياسية و االجتماعية، فنظرية االغًتاب ٖتمل معاين  ػلدث يف كل اتجمتمعات باختالؼ أظلاطها الثقافية و

.يتحدد وجود االغًتاب بعوامل زلددة ، لو زالت ىذه العوامل زاؿ معو االغًتابو ال  تشاؤمية
1 

قد نوافق ىذا الكالـ يف بعض جزئياتو وال نوافقو يف البعض األخر ... حقيقة أف االغًتاب ػلدث يف كل 
ب الرقمي صلده يف اتجمتمعات وسلتلف البيئات االجتماعية إال انو ويف احلالة اليت ضلن بصدد دراستها فاف االغًتا

البيئات االجتماعية ادلستهلكة للتكنولوجيا ٔتعٌت أف اتجمتمعات اليت تستورد التكنولوجيا وال تصدرىا فاف أفراد 
إف األمر األساس الذي غلب الًتكيز عليو ىو أف ،  اتجمتمع يف ىذه احلالة ىم  أكثر عرضة ذلذا النوع من االغًتاب

ادلكونات العضوية يف الثقافة. وىي مرتبطة اجتماعيا و اقتصاديا ٔتن أنتجها فال ؽلكن أف التقنية اجلديدة تعترب من 
 2تنجح إال إذا مت درلها يف البيئة الثقافية اليت تعمل فيها،لتصبح بذلك ظاىرة ديناميكية تستحث التجديد واإلبداع

لوجي موحدًا يف تأثَته على معاش لم يكن التقدـ التكنو ف «، وإذا مل ػلدث ذلك فإهنا تفقد قيمتها وقوهتا
اتجمتمعات وأسلوب حياهتا بسبب الفجوة التكنولوجية بُت اتجمتمعات ادلتقدمة وباقي اتجمتمعات، وىو ما يثَت القلق 
على مصائر اتجمتمعات النامية، ٓتاصة مع تنامي الفجوة بشكل متسارع. صحيح أف استعماؿ التكنولوجيا سيكوف 

يف عامل يتجو ليصبح قرية صغَتة، إال أف ٙتة فرقًا واسعًا بُت من ؽللك التكنولوجيا ومن متاحًا على نطاؽ واسع 
يستخدمها، وبُت من ينتج التكنولوجيا ومن يستهلكها، ما يًتؾ فواصل واسعة فيما بُت اتجمتمعات يف مستوى 

 التفاعل مع التكنولوجيا واالستجابة دلعطياهتا والقدرة على التكيف معها
3
 « 

( وبالتايل فاف macroادلاكرو، ( ما مل نربطها بكلياهتا )microؽلكن أف نفهم الظاىرة يف جزئياهتا )ادليكرو،فال 
التكنولوجيا تتموقع يف صلب ثقافة األفراد وفلسفاهتم فال ؽلكن أف نفهم دواعي االغًتاب الرقمي الذي ػلدث 

م فيو ىذا التفاعل بُت التكنولوجيا واألفراد بسبب التكنولوجيا مامل نفهم طبيعة النسق االجتماعي الذي يت
                                          

ورقة ْتثية مقدمة يف ادللتقى الدويل حوؿ ادلعانات يف العمل ادلنظم من  ،االغتراب الوظيفي كشكل من أشكال المعاناة في العمل  ،   منصور بن زاىػي ،تاوريريت نور الدين -1
 13، ص 2919،جانفي  13 -12طرؼ قسم علم النفس وعلـو الًتبية ، ورقلة، 

: انظر أكثر 18،ص  12/95/2915 يف ،ُنشر9915، جريدة العرب االلكًتونية ، العدد:  ل الحديثة وموت النخب الثقافيةوسائل االتصاياس خضَت البيايت ، -2
:http://www.alarab.co.uk/?id=52109  14:99، على الساعة  15/96/2916٘تت ادلعاينة يـو. 
صباحًا. انظر أكثر  93:99. 2912ةجواف / جويلي 39،جريدة الغد االلكًتونية ، صفحة أفكار ومواقف ، مت نشره يف االثنُت التكنولوجيا تقلب حياة العالم،  عاكف الزعيب-3
:-alghad.com/articles/52800414:25، على الساعة 15/96/2916٘تت ادلعاينة يـو    العامل-حياة-تقلب-التكنولوجيا. 

http://www.alarab.co.uk/?id=52109
http://alghad.com/members/64-%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A?s=5e4b3672de461be090c928a84d5670bc
javascript:ctr._submitUrl(true);
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ال ؽلكن اعتبار أي شيء بشكل منعزؿ فكل شيء وكل كائن يوجد ويتموقع  «: فحسب "بوؿ فالسالفيك"
 1.»ضمن رلموع من العناصر تتفاعل معو 

 أبعاد االغتراب الرقمي. -3-4

ل الوظيفي ) الدينامي( لالغًتاب ككل وضلاوؿ إف التعرض ألبعاد االغًتاب الرقمي يوجب علينا التطرؽ إىل التحلي 
 معرفة اذا كاف نفس أبعاد االغًتاب ككل تنطبق على االغًتاب الرقمي؟

فهذا النوع من التحليل يقتضي أف نناقش ادلعاين واألبعاد ادلختلفة دلفهـو االغًتاب الواسع والعالقة فيما بينها، 
حلة من ادلراحل إال أننا سنحاوؿ ٖتديد األبعاد اخلاصة فقط متعقبُت بذلك األبعاد اليت تشتمل عليها كل مر 

باالغًتاب الرقمي كأحد األنواع األكثر بروزا يف العصر احلديث وذلك بعرض ىذه األبعاد من بداية االغًتاب إىل 
بداية اىل ادلرحلة األخَتة من الشعور بو ذلك أف ىذا األخَت ىو عبارة عن سَتورة ومراحل متكاملة فيما بينها من ال

 النهاية:

 مرحلة التهيؤ لالغًتاب: واليت تضم : )العجز،الالمعٌت، التشيؤ، الالمعيارية(  -1

 مرحلة الرفض والنفور.) القلق ، اخلوؼ(. -2

فتظهر من خالؿ )االنسحاب  -مرحلة الشعور باالغًتاب: وىي مرحلة تتمثل يف صورهتا السلبية  -3
 والعزلة االجتماعية(.

وىي ادلرحلة اليت تتضمن مفهـو فقداف السيطرة ببعديو ادلتمثلُت يف  لالغتراب الرقمي:مرحلة التهيؤ  -3-4-1
 2سلب ادلعرفة وسلب احلرية ومفهومي فقداف ادلعٌت والالمعيارية والعجز.

 (:Powerlessnssالعجز ) - أ

                                          
منوبة ، جويلية -، معهد الصحافة وعلـو األخبار 49/59، اتجملة التونسية لعلـو االتصاؿ ، العدد ادلزدوج  وتكنولوجيات االتصال واإلعالمالشباب التونسي ثريا رمضاف ، -1

 .32،ص 2998/جواف 2997

 .529،ص2998الًتبية جامعة دمشق، ، كلية91،العدد 24، رللة جامعة دمشق ، اتجملد مظاىر اغتراب الطلبة السورين في بعض الجامعات المصريةبشرى علي ، -2
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عن حقوقو ىو شعور الفرد بعدـ القدرة على مواجهة ادلواقف اخلارجية، وعدـ القدرة على الدفاع عن ذاتو و 
الشرعية، وأنو ال حوؿ لو وال قوة وال يستطيع التأثَت يف ادلواقف االجتماعية اليت يواجهها، وأنو ال ؽللك مصَته مع 

حيث يشعر الفرد يف ىذا البعد بالعجز واف ال إرادة لو يف 1اإلحساس بوجود قوة خارجية تدير لو مصَته ، 
ال على األمور احمليطة بو فال يستطيع أف يتحكم أو أف يؤثر يف االختيار حيث ال يستطيع السيطرة على سلوكو و 

 2رلريات األمور.

وبالتايل فاف من أبعاد االغًتاب الرقمي ىو الشعور بالعجز وذلك من خالؿ التعامل مع التكنولوجيا ببعديها  
لتجهيزات حيث ال يستطيع اتجمسد والغَت اتجمسد : اتجمسدة وادلتمثلة يف اجلانب التقٍت من معدات وآالت وسلتلف ا

الفرد التعامل معها ويشعر بالعجز يف استخدامها واجلانب الثاين وىي التكنولوجيا الغَت اتجمسدة وادلتمثلة يف اجلانب 
 3ادلعريف واليت ال تأخذ أشكاال مادية وإظلا تتمثل يف ادلعرفة ادلتعلقة باستخداـ وصيانة وتوطُت التكنولوجيا احلديثة.

عن التأثَت يف رلريات حياتو أدى  Powerlessnssادلرض وىو شعور اإلنساف ادلعاصر بالعجز  فحقيقة ىذا 
إىل ظهور عديد النتائج اليت أصبحت تأثر على حياتو  فربز رؽ اآللة ورؽ مكاف العمل، ورؽ وسائل اإلعالـ، 

لعوامل البيئة احمليطة يف تلبية  األمر الذي أفقد اإلنساف حريتو يف االختيار والتفكَت، وانتهى بو إىل االستسالـ
 احلاجات، ومواجهة ادلشكالت. ولقد ناقش ىذا ادلرض النفسي مربوف وعلماء اجتماع، وعلم نفس من أمثاؿ

                                    ...............................  4فائض العجز.-ثيودور روزاؾ وديفيد مارتن، ومايكل لربنر ومساه األخَت 
و إف جوىر العجز أو فقداف القدرة ىو توقع الفرد انو ال ؽللك القدرة على التحكم وشلارسة الضبط ، ذلك أف 

 seemenاألشياء حولو تسيطرىا الظروؼ اخلارجية واليت تكوف غالبا أقوى من إرادتو،ففي ٖتليل للباحث 
 االغًتاب( أكد على أمرين مهمُت :سيموف ميلفن :ذلذا ادلفهـو ) 

  أوال: يتعُت أال ينظر إىل ىذا ادلفهـو على انو حالة شائعة، باعتبار أف ىذا األخَت رلرد شعور تولد عن
 رلموعة من الظروؼ ادلوضوعية اجتمعت لتولده.

                                          
االنقسام الفلسطيني وعالقتو باالغتراب السياسي من وجهة نظر طلبة الجامعات "دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة ، ياسر سامل أبو عجوة ،زلمد إبراىيم عسلية -1

 .143،ص 2913طُت،،فلس92،العدد17، رللة جامعة األقصى )سلسلة العلـو اإلنسانية( ،اتجملد األقصى

، 2913سعيدة، -مذكرة ماجستَت )منشورة (، جامعة موالي الطاىر (،2212-1191االغتراب السياسي وأثره على المشاركة السياسية:دراسة حالة )بكار فتحي،  -2
 .31، ص2912

3- ،  .56، ص1978داب، جانفي، الكويت، اتجملس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلالعرب أمام تحديات التكنولوجيا انطونيوس كـر

 ، ص  1988ادلدينة ادلنورة، مكتبة دار الًتاث،  أىداف التربية اإلسالمية، ،  ماجد عرساف الكيالين -4

http://ar.lib.efatwa.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  اإلحساس ثانيا: يتعُت عدـ الربط بُت العجز ومسالة توافق الشخصية بعبارة أخرى عدـ الربط بُت حالة
 1بالعجز وبالالقوة وبُت وحالة سوء التوافق الذي ينشأ عن عدـ القدرة. 

فالعجز إذا يف ىذه احلالة يتمظهر يف نقص قدرة الفرد يف السيطرة على سلوكياتو إتاه استخداـ التكنولوجيات 
 2احلديثة وعجزه يف التحكم يف رلريات األمور ويشعر باف ال قوة لو.

 (:Meaninglessnessالالمعنـى ) - ب

وىو شعور ادلرء بأنو ال يوجد شيء لو قيمة أو معٌت يف ىذه احلياة نظرا خللو ىذه احلياة من األىداؼ 
والطموحات، ونقص يف التواصل بُت احلاضر وادلستقبل؛ أي اإلدراؾ بعدـ وجود عالقة بُت ما يقـو بو الفرد من 

 3عمل اآلف وبُت األدوار ادلستقبلية.

حالة ذاتية يشعر فيها اإلنساف بالالمباالة وادللل والضيق والفراغ  Meaninglessnessوعليػو فإف الالمعٌت 
وفقداف الثقة بالذات واإلحساس بالضياع، شلا يؤدي إىل التشاـؤ واالعتقاد بأف ما ؽلارسو من أنشطة عرب رحلة 

 4األشياء احمليطة بو .احلياة بال جدوى شلا يولد لديو اإلحساس بعدـ قيمة احلياة و 

ويعترب الالمعٌت بعدا مهم  5ومن جانب آخر يعرب عن شعور الفرد انو ال ؽللك موجها ومرشدا لسلوكو والعتقاداتو.
عٍت احلقيقي الذي تؤديو الوسائل التكنولوجية احلديثة ادلعدـ القدرة على فهم يف االغًتاب الرقمي من خالؿ 
لفرد بالقدرة على التطور وٖتسُت ادلردودية وخلق اجلودة يف أي ميداف من ادليادين وعالقة ىذه ادلهاـ ادلبهمة لدى ا
 تستعمل فيو ىذه الوسائل التقنية.

                                          
 .49يونسي كرؽلة ، مرجع سابق، ص  -1

، 91، العدد  91، رللة العلـو النفسية والًتبوية ، اتجملد  االغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لدى المراىق المتمدرس )دراسة حالة(عيسى قبقوب ، عتيقة سعيدي ،  -2
 .221، ص 2915وادي سوؼ ، سبتمرب –جامعة الشهيد ّٛتو خلضر 

، 21رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية، اتجملد ،االغتراب في النسق االجتماعي لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض المتغيراتأبو شعَتة خالد زلمد، -3
 192.1، ص 2913غزة،–،اجلامعة اإلسالمية 92العدد 

، العدد 14اإلنسانة، اتجملد  والدراسات للبحوث الزرقاء رللةالمساندة االجتماعية وعالقتها بمعنى الحياة لدى حاالت البتر في محافظات غزة،عطاؼ زلمود أبو غايل، -4
 .18، ص 2914فلسطُت،  –، جامعة األقصى 92

 . 23، ص 2995، 91لفارس للنشر والتوزيع، ط،األردف، دار ااالغتراب: دراسة تحليلية لشخصيات الطاىر بن جلون الروائيةػلي العبد اهلل، -5
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فالالمعٌت يف ىذه احلالة  غلعل من الفرد غَت قادر على التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءة بالنتائج ادلستقبلية  لفائدة 
ايل ينجم عن ىذا األمر عدـ إشباع احلاجات ادلختلفة اجلسدية والنفسية إشراؾ التقنية يف احلياة اليومية وبالت

أساسية تعطي معٌت حلياتو  والفرد ادلغًتب يف ىذه احلالة يشعر بالفراغ اذلائل نتيجة عدـ توفر أىداؼ ،واالجتماعية
وفق منطق غَت حيث يرى ىذا األخَت أف احلياة ال معٌت ذلا، وأهنا تسَت 1وٖتدد إتاىاتو وتستقطب نشاطو.

معقوؿ، ومن مث يشعر ىذا اإلنساف بأف حياتو ال جدوى منها، شلا يؤدي إىل فقداف واقعيتو وػليا حياة الالمباالة 
 2والفراغ الوجودي.

 (:réification)التشيؤ  - ت

 La"غيورغلوكاش" أوؿ من ْتث يف موضوع التشيؤ Georges Lukácsالفيلسوؼ اتجمري  يعد

réification   يف الفكر الفلسفي ادلاركسي ادلعاصر .وقد أفرد ذلذا ادلوضوع فصال كامال حوايل ٙتانُت صفحة يف
التشيؤ عند لوكاش يعٍت استقالؿ األشياء  . حيث أف1923الطبقي، الذي صدر عاـ  التاريخ والوعي كتابو ادلهم

ىذا السياؽ يقوؿ لوكاش " : تنفصل  اجلامدة عن ىذا العامل اإلنساين الذي تنتج فيو ىذه األشياء نفسها .ضمن
ىذه األشياء عن اإلنساف، رغم أف جوىرىا مرتبط بعمل اإلنساف، فتنعكس القضية األصلية، فبدال من أف 

وينظر 3يتحكم اإلنساف يف األشياء احمليطة بو مثل ادلصانع، والبنوؾ، تتغَت ىذه األشػياء، وتتحكم يف حياة البشر.
التشيؤ على أهنا ٖتوؿ يف الصفات اإلنسانية إىل أشياء جامدة واٗتاذىا لوجود إىل ظاىرة  Lukácsلوكاتش 

ويتم ذلك من خالؿ إفراغ اإلنساف من مضامينو احلقيقية  4مستقل، . واكتساهبا لصفات غامضة غَت إنسانية.
  5اجلوىرية ، وإلباسو ىوية زائفة حيث ػلدث كل ذلك يف نظاـ رأمسايل وحداثة مادية جارفة .

                                          
 .72، ص 2999، 91،األردف، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، طتعديل السلوك نظريا إرشادياحسُت طو زلادين، -1

، ص 2006األقصى، )منشورة(، جامعةمذكرة ماجستَت .اإلحساس باالغتراب وعالقتو بالقدرة على اإلنتاج اإلبداعي لدى الفنان التشكيلي الفلسطينيظلرصبح القيق، -2
15. 

صصة، ، مركز جامعة القاىرة للغات و الًتٚتة ادلتخ94، العدد  92، رللة ىرمس، اتجملد من غيورغلوكاش إلى أكسل ىونيث نحو إعادة بناء مفهوم التشيؤبو منَتكماؿ، -3
 . 89 -79،ص ص 2913جامعة القاىرة ، سبتمرب 

4- Lukács. (G):History and Class Consciousness, Translated by. Rodney Livingston, MarlinePress, London, 

1971, P. 112. 
، ص 2911 -سطيف–جستَت )منشورة(، جامعة فرحات عباس ، رسالة ما إشكالية تشيؤ اإلنسان في الحضارة الغربية من منظور عبد الوىاب المسيريصباح قارة ، -5

291. 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=39343
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رب عن "التشيؤ" بأنو سقوط اإلنساف يف قبضة األشياء، األمر الذي ينتج عنو عالقات اجتماعية بُت األشياء و ويع
حيث يشعر  1عالقات مادية بُت األفراد، شلا يؤدي إىل أف ؽلنح الناس ثقتهم لألشياء و ليس لبعضهم البعض.

ينظر إىل نفسو وايل العامل من حولو انو سلعة  الفرد بفقدانو ألحاسيسو وىويتو ويشعر انو مقتلع من جذوره ْتيث
منعدمة القيمة ليصبح صلاح الفرد يف اتجمتمع غَت مرىوف بقدراتو الذاتية ، وألعلية ىذا البعد فقد وصف الباحثوف 

 2ىذا االغًتاب بأنو عالقة تشييئية فادلغًتب ال ؽللك إرادة على التغيَت واإلنشاء وتأكيد الذات حسبهم.

 (:Anomie or Normlessnesالالمعيارية  ) - ث

اليت تصيب اتجمتمع و ىي  الالمعيارية واليت يقصد هبا مت اخذ ىذا ادلصطلح من وصف "دوركامي" حلالة األنوميا
" يرى الالمعيارية SEMANحالة الهنيار ادلعايَت اليت تضبط وتوجو السلوؾ ، و يف نفس السياؽ فاف"سيماف

السلوكيات اليت كانت غَت مرخص هبا ومرفوضة  اليت يتوقع فيها الفرد بدرجة كبَتة رلموعللحالة  على أهنا تعبَت
الصواب خطا و  اجتماعيا، حيث تصبح ىذه األخَتة عادية و مقبولة فلم يعد لألشياء ضػوابط معياريػة، فيصبح

الذاتية للفرد، و يصبح اخلطأ صوابا وىكذا ، وكل ذلك يكوف من منطلق إضفاء صفة الشرعية على ادلصلحة 
3حجبها عن القواعد .

 

 و الالمعيارية تتمثل يف ثالثة صور أساسية على مستوى البناء االجتماعي وىي:

عدـ وجود اتفاؽ عاـ  -غموض ادلوقف االجتماعي. ج-موقف اجتماعي يفتقر إىل القواعد ادلالئمة . ب-أ 
 على القواعد ادلالئمة للمواقف االجتماعية أو عدـ وجود تفسَت عاـ ذلذه القواعد.

دلوجهة أما على مستوى الفرد فتعٍت حالة التخبط وعدـ الرؤيا دلا ىو صواب أو خطأ بسبب ضعف ادلعايَت ا
وبالتايل فاف التغَت الذي ػلدث يف اتجمتمعات احلديثة فاف ىذا األمر ينتج ويسفر عن  4للسلوؾ أو تناقضها .

                                          
، رللة ادلواقف للبحوث والدراسات يف اتجمتمع والتاريخ ، العدد الهجرة السرية في المجتمع الجزائري: أبعادىا وعالقتها باالغتراب االجتماعي. دراسة ميدانيةزلمد رمضاف،  -1

 .199، ص 2999، اجلزائر ،ديسمرب 94
، رللة العلـو الًتبوية ،  اإلغتراب وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى عينة من الطلبة السعوديين الدارسين داخل وخارج المملكة العربية السعوديةالرٛتاف عيد اجلهٍت ،عبد  -2

 08، ص 2914مصر  ، أكتوبر  –، جامعة القاىرة 94، العدد 22اتجملد 

بسكرة ،  –، كلية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية  14، رللة علـو اإلنساف و اتجمتمع ، العدد  الغتراب النفسي و تدني قيمة الذات، بن علية مسعودة ، اجابر نصر الدين  - -3
 .144، ص 2915مارس 

، ص  2915مركز جيل البحث العلمي، ، 97رللة جيل العلـو اإلنسانية و االجتماعية ، العدد تأثير الفضائيات على اكتساب األحداث للسلوك االنحرافي، سعيد زيوش،  -4
139. 
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صعوبات اجتماعية رئيسية، و ؽلكن أف تتسبب آثارىا يف اضطراب أساليب احلياة التقليدية و يف القيم         
دوركامي بُت ىذه األوضاع  احلياة اليومية، دوف أف تطرح عنها بديال واضحا و ربط  وظلط وادلعتقدات الدينية

التفككية و بُت ظهور حالة الالمعيارية و ىي اإلحساس بانعداـ اذلدؼ أو بالقنوط الناجم عن احلياة االجتماعية 
 1احلديثة.

ات وسلبيات عديدة ترتبط هبذه الثورة اليت فرغم التطور احلاصل يف رلاؿ التكنولوجيات احلديثة إال أف ىناؾ اغلابي
 2استطاعت أف تتجاوز االختالفات االثنية والعرقية إال أهنا قد تفرض نوعا من الالمعيارية االجتماعية .

وىي أىم مرحلة من مراحل اإلحساس باالغًتاب الرقمي يف اعتقادنا وىي  مرحلة الرفض والنفور: -3-4-2
 ا الفرد وٖتي على عنصرين أساسيُت:ادلرحلة الوسطية اليت ؽلر هب

 (:Anxietyالقلق ) - أ

 واحملاكمة والًتكيز والتفكَت الفرد يف العمليات العقلية كاالنتباه تصيب اليت الشامل التوتر من ْتالة القلق ويعرؼ

فرويد عن  وقد عرب سلبا. الطالب النجاح، وبذلك فهي تؤثر يف ٖتصيل متطلبات من تعترب اليت والتذكر العقلية
القلق على أنو حالة من اخلوؼ الشديد الذي ينتاب اإلنساف ويؤدي بو إىل أف يشعر بدرجة عالية من الضيق 
واألمل .ويعترب القلق بادلستوى العادي استجابة طبيعية للفرد ضلو مثَتات معينة ،وىو إحدى وسائل الدفاع عن 

ومن جهة أخرى  فأف "القلق يعترب  3جهة هتديد أو خطرالنفس واحملافظة على البقاء اليت يلجأ إليها عند موا
ظاىرة ؼلتربىا الناس بدرجات سلتلفة من الشدة ويف مظاىر متباينة من السلوؾ، ومن مث ؽلكن فهمو على أساس 
متصل يتدرج بُت حاالت السواء واالضلراؼ، والقلق العصايب أو ادلرض ىو حالة مستمرة معممة غامضة من 

، إال أف ىناؾ دراسات  4لتهديد ويعرؼ " أٛتد عكاشة "القلق بكونو شعور غامض غَت سارالشعور باخلطر وا
حديثة أكدت على أف القلق ال ؽلكن أف ػلدث مرة واحدة خصوصا يف احلالة اليت ضلن بصدد دراستها يف ما 

                                          
 .65، ص 2991، 94أنتوين غدنز ،كارين بَتديساؿ ، تر : فايز الصياغ ، علم االجتماع ، بَتوت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  -1

، رللة شؤوف اجتماعية ،  الطلبة الناطقين باللغة العربية بجامعة الشارقةاألبعاد االجتماعية لظاىرة الضعف اللغوي :دراسة ميدانية على عينة من أسامة إمساعيل عبد الباري، -2
 .17،ص 2919، صيف 196، العدد   27اتجملد )السنة( 

، 96، العدد 94لد ، اتجملة الًتبوية الدولية ادلتخصصة ، اتجم دالالت الصدق البنائي لمقياس القلق كسمة و القلق كحالةقوامسة  أٛتد يوسف ،ٛتادنة  راتب صايل الرحيل،  -3
 .92، ص  2915األردف ،  -اتجمموعة الدولية لإلستشارات و التدريب ، جامعة الَتموؾ

رات ، اتجمموعة الدولية لإلستشا12، العدد  93، اتجملة الًتبوية الدولية ادلتخصصة ، اتجملد  مفهوم السلطة لدى المدرس و عالقتو بالقلق النفسي عند التلميذالغندور يسناء ، -4
 .292، ص  2914األردف ،  -و التدريب ، جامعة الَتموؾ
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  Anxietysensitivityتعلق بقلق األفراد من التكنولوجيا وإظلا ىناؾ ما يسمى ب: احلساسية للقلق 
كمرحلة أولية ،حيث تؤكد الدراسات على أف احلساسية للقلق ؽلثل عامل خطر لنمو اضطراب اذللع واضطرابات 
القلق األخرى . وبتعبَت آخر فاف تلك األحاسيس ذلا عواقب اجتماعية ومعرفية ونفسية خطَتة ،شلا قد يسهم يف 

 1ظلو وتطور القلق.

 الخوف  -ب

كثر من ادلواقف االجتماعية اليت يتطلب من الفرد أداء معُت دلواجهتها واليت يكوف إف اخلوؼ ىو نتاج واحد أو أ
الفرد فيها أماـ الغرباء، أو يكوف يف موقع تقييم أو فحص من قبل اآلخرين، ويكوف اخلوؼ نإتا عن الشعور 

أف يظهر الفرد ومن أسباب  اخلوؼ حسب الباحث ٛتداف إسراء ٚتاؿ ىو   2باالرتباؾ أو التحقَت واإلذالؿ.
بشكل غريب حيث يعمد ىذا األخَت على مراقبة ردود فعل اآلخرين ٕتاىو باستمرار ، و يتميز ىذا الفرد حسبو 

 3بضعف التقييم الذايت، وخوؼ شديد من الفشل.

معظم ادلشاكل احلديثة واليت وجب دراستها نظرا ألنو يعترب ٔتثابة بداية  احد ومن مث ؽلكن القوؿ بأف اخلوؼ يعترب
يعايشها الفرد، فال شك أنو مع مرور سنُت من ادلعاناة واألمل النفسي  فإف  ادلشكالت اليت ؽلكن أف يعانيها و

ادلريض بالُرىاب االجتماعي يتعرض لسلسلة من ادلشكالت واالضطرابات، شلا يصح معو تسمية ىذا االضطراب 
جوىري يف أنشطة الفرد الروتينية أو يف أدائو دلهامو حيث يكوف للخوؼ أثار سلبية تؤثر بشكل 4باإلعاقة النفسية.

ؽلكن القوؿ بأف اخلوؼ يرتبط بتوقع الفرد لتقييم سليب متعلق  5الدراسية، أو الوظيفية، أو يف أنشطتو االجتماعية.

                                          
  199، العدد 25رللة كلية الًتبية ، اتجملد  ، الحساسية للقلق و عالقتها بكل من تنظيم االنفعال و أعراض القلق لدى عينة من طالب الجامعةزلمد صالح الدين عراقي،  -1

 .234، ص 2914جامعة بنها ، سبتمرب  -كلية الًتبية 

، 91، العدد  91، اتجملد  اجلامعة العربية األمريكية للبحوثرللة ، مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس في ضوء بعض المتغيراتالرؽلاوي عمر،  -2
 .48، ص  2915اجلامعة العربية األمريكية  جنُت/ فلسطُت، 

، اتجملد  رللة الدراسات الًتبوية و النفسية،  ة بالرىاب االجتماعي لدى طلبة مرحلة المراىقة المبكرةعالقة أساليب المعاملة الوالديٛتداف إسراء ٚتاؿ ، ،اجلوارنة أٛتد ػلِت -3
 .178، ص  2914، فيفري  جامعة السلطاف قابوس،  91، العدد  99

، 11، العدد  دراسات نفسية و تربوية، الرىاب االجتماعي و عالقتو بإدمان المخدرات : دراسة مقارنة بين عينة من مدمني المخدرات و غير المدمنينسامية ، إبريعم -4
 .119، ص  2913، جانفي  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 

  اتجملة األردنية للعلـو االجتماعية،  الرىاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين : االنتشار و المتغيرات االجتماعية الديمغرافيةادلومٍت فواز أيوب ، ،جرادات عبد الكرمي زلمد  -5
 .71، ص  2911، فيفري اجلامعة األردنية  ، عمادة البحث العلمي: 91، العدد  94اتجملد 
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بو يف مواقف اجتماعية شلا ينتج مشاعر الدونية والنقص، وبالتايل االنسحاب االجتماعي واالنطواء، وؽلكن أف 
 1يسبب ىذا اخلوؼ العجز بشكل مرتفع.

وىي ادلرحلة األخَتة من مراحل االغًتاب الرقمي ػلث يصح يف ىذه  مرحلة الشعور باالغتراب: -3-4-3
ادلرحلة أف نطلق على الفرد أو نسميو بادلغًتب الرقمي لوضوح الرؤية واكتماذلا من خالؿ معاينتنا ذلؤالء مع توفر 

 نجر على الفرد يف ىذه ادلرحلة إقدامو على بعض السلوكيات وىي كالتايلٚتيع الشروط السابقة شلا ي

 السلوك االنسحابي: - أ

أو ضلو الذات وىو يتضمن االبتعاد من Internalizing أف السلوؾ أالنسحايب ىو سلوؾ موجو ضلو الداخل 
 صلد لوؾ أالنسحايبالناحيتُت اجلسمية والنفسية عن األشخاص، وعن ادلواقف االجتماعية،ومن مظاىر ىذا الس

  2التقوقع حوؿ الذات، والكسل، وعدـ ادلبادرة االجتماعية.

 

كما ينظر إليو البعض على أنو سلوؾ أو ظاىرة سلوكية معقدة ٘تثل عجزا يف األداء االجتماعي أو عدـ القدرة 
االبتعاد عما ػلرجو وعن على شلارسة مهارات معينة  شلا يسبب للفرد نوعا من احلرج ، ما يؤدي هبذا الشخص إىل 

 3 اآلخرين وىجرىم.

وعادة ما يشار إىل السلوؾ أالنسحايب على انو نقص يف روح االستجابة خاصة االستجابة االنفعالية يف العالقات 
االجتماعية حيث يكوف ىناؾ تراجع للفرد عن االختالط باتجمتمع ، حيث ال يستطيع مشاركة الغَت يف خرباهتم 

ىذا الصدد يعرؼ ملماف وشيفر ىذا األخَت :" على انو ادليل لتجنب التفاعل االجتماعي  ومهاراهتم ، ويف

                                          
اتجملة الًتبوية الدولية ،  درجة الرىاب االجتماعي وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي و الجنس لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردنالركيبات أرلد فرحاف، -1

 .94، ص 2915األردف، -الدولية لإلستشارات و التدريب، جامعة الَتموؾ،اتجمموعة 92، العدد 94، اتجملد  ادلتخصصة

ركها معلموىم في ضوء مظاىر السلوك أالنسحابي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية و ذوي اإلعاقة العقلية كما يدسامل سري زلمد رشدي، ىوساوي علي بن زلمد، -2
 .219، ص  2913،  جامعة القصيم،  91، العدد  97، اتجملد  رللة العلـو الًتبوية و النفسية،  بعض المتغيرات : دراسة مقارنة

في  فاعلية برنامج قائم على المهارات اإلجتماعية في خفض السلوك اإلنسحابي لدى عينة من األطفال التوحديوناحلملي أمل صاحل عبد اهلل، ،يونس صلايت أٛتد حسن  - 3
 .634، ص  2912األردف ،  -الدولية لإلستشارات و التدريب ، جامعة الَتموؾ، اتجمموعة  99، العدد  91،اتجملة الًتبوية الدولية ادلتخصصة ، اتجملد  المملكة األردنية الهاشمية
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1التواصل االجتماعي. واإلخفاؽ يف ادلشاركة يف ادلواقف االجتماعية بشكل مناسب واالفتقار إىل أساليب
و يف  

ياـ ٔتهمات احلياة العادية، األخَت ؽلكن اعتبار االنسحاب من السلوكيات اليت تتميز بإبعاد الفرد نفسو عن الق
ويرافق ذلك إحباط وتوتر وخيبة أمل، كما يتضمن االنسحاب االجتماعي االبتعاد عن رلرى احلياة االجتماعية 

 2العادية، ويصحب ذلك عدـ التعاوف، وعدـ الشعور بادلسؤولية.

 العزلة االجتماعية : - ب

من الدراسات اليت تلقي الضوء عليها بشكل  إف مشكلة العزلة مل تنل إىل حد اآلف غَت احلظ الضئيل جدا
سلصص، حيث أف ىذه األخَتة تتصل اتصاال واضحا ومباشرا ٔتشكلة ادلعرفة اليت تساعد على االنتصار على 

  3العزلة. 

 

و العزلة تعترب سلوؾ يعجز فيو الفرد عن التواصل مع اآلخرين واالشًتاؾ معهم يف عملياهتم االجتماعية ادلختلفة 
ويرافق ذلك يف  4فيو الفرد ميااًل إىل ٕتنب أية نشاط اجتماعي يقربو منهم سواء كانوا أفراداً أو ٚتاعات .ويكوف 

 5العادة إحباط وتوتر وما يصاحب ذلك أيضا من عدـ التعاوف وعدـ الشعور بادلسؤولية.

على الفرد وعالقاتو باآلخرين مظاىر السلوؾ اإلنساين لو عدة تأثَتات حيث أف العزلة االجتماعية ٘تثل مظهًرا من 
، حيث تشَت إىل عدـ قدرتو على االطلراط يف النشاطات االجتماعية ، حيث تنفصل ذاتو يف ىذه احلالة عن 

                                          
،رللة الًتبية اخلاصة ، اتجملد  األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية الخفيفة فعالية برنامج تدريبي في خفض اضطراب النطق و أثره على السلوك أالنسحابي لدىأٛتد مها صربي، -1

 .283، ص  2916،  مركز ادلعلومات الًتبوية و النفسية و البيئية، 15، العدد  94

 دمشقاالجتماعي لدى األطفال المتخلفين عقليًا وعالقتو ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية في مراكز رعاية وتأىيل المعوقين ذىنيًا في محافظة االنسحاب مرمي مسعاف ، -2
 .778، ص  2919، كلية الًتبية جامعة دمشق ،  94، العدد  26، رللة جامعة دمشق ، اتجملد 

 .115، ص 1969، القاىرة ، مكتبة النهضة ادلصرية ،  العزلة والمجتمعزيز ،علي ادىم ، نيقوالي برديائف ، تر : فؤاد كامل عبد الع -3

، كلية الًتبية األساسية /  32، رللة الفتح ، العدد اإلسناد االجتماعي وعالقتو بالعزلة االجتماعية لدى شرائح اجتماعية مختلفة من النساء األراملبشرى عناد مبارؾ، ، -4
 .189، ص 2998جامعة دياىل ، 

، مذكرة ماجستَت ) سنة : دراسة ميدانية  12-21صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الذين تتراوح أعمارىم ما بين اصلشايري حفيظة ، -5
 35، ص 2914/2915منشورة ( ،جامعة مولود معمري ، 

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=64490
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ذوات اآلخرين شلا يدؿ على عدـ كفاية جاذبية شبكة العالقات االجتماعية للفرد من حيث عدـ االرتباط بُت 
 1اب العالقات االجتماعية.أعضائها أو االغًتاب فيما بينهم مع غي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل :

لقد مت استخداـ مفهـو االغًتاب للتعبَت عن الشعور بأف اتجمتمعات احلديثة، بالرغم توفرىا على ٚتيع متطلبات 
احلياة فاف ىذه األخَتة فشلت ّتدية يف ٖتقيق االتزاف النفسي واالجتماعي الذي كاف منتظرا منها حيث عمل 

دلوجود على مستوى ىذه اتجمتمعات احلديثة يف تكريس ٚتيع مظاىر االغًتاب ، ومنو فاف ىذا ادلفهـو اي ادلناخ ا
االغًتاب دخل مرحلة جديدة بعد اف شهد تراجعا يف.ما سبق اما اليـو فتعددت دالالتو بتعدد السياقات اليت 

 اليت استعمل من اجلها. واألىداؼاستعمل فيها 

 

                                          
جامعة الزقازيق ،  –االجتماعي من  الرفاؽ والكبار يف خفض سلوؾ االنعزايل للطفل ، أطروحة دكتوراه ) منشورة( ، كلية الًتبية صالح الدين زلمد عبد العايل ، فعالية التدعيم  -1

 .17، ص 2993/2994
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IV- و االغتراب الرقمي الفصل الرابع: تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال. 

 أىم المتغيرات المتحكمة في الظاىرة التكنولوجية وعالقتها باالغتراب الرقمي   -4-1

 اظتتغَت التكنولوجي -4-1-1

 اظتتغَت االقتصادي -4-1-2

 اظتتغَت االجتماعي -4-1-3

 االنترنيت مظاىر االغتراب الرقمي على -4-2

 مسالة اطتوؼ على اطتصوصية  -4-2-1

 العمل على االنًتنيت دوف مقابل -4-2-2

 اعتوية الزائفة يف الفضاء االفًتاضي  -4-2-3

 االغتراب الرقمي. من التقليل استراتيجيات -4-3

 التنور التكنولوجي )اصتانب اظتعريف النظري (  -4-3-1

 اصتانب  العملي التطبيقي(فتوذج قبوؿ التكنولوجيا )  -4-3-2

 بالوسائل التكنولوجية ) اإلطار القانوشل(. الثقة بناء -4-3-3
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 تمهيد:

إف التقنية بصفة عامة وتكنولوجيات وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بصفة أخص ليس ىو اضتضور اظتادي لألدوات 
داة  بل ينبغي اعتبار كل ما سب  على واآلالت يف حد ذاهتا. كما ال ينبغي فهم ىذه األخَتة من خالؿ وظيفة األ

انو خطة حياة أي أف تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ىي تلك األىداؼ واظتخططات واالسًتاتيجيات اليت 
تقف وراء صنع ىذه األدوات. وىذا يعٍت أف التقنية والتكنولوجيا مبختلف وسائلها ىي فكر وسلوؾ ىادؼ 

حيث يظهر من خالؿ ىذا أف لتكنولوجيا وسائل اإلعالـ  وسائل خارجيةوليست غترد موضوعات أو آالت او 
واالتصاؿ منطقها اطتاص هبا  والذي ينمو بشكل آرل وذايت دوف أف متضع ألية غاية خارجية. وىذا ما جعل 

 اإلنساف يفقد السيطرة على مسار ىذه الوسائل  وجعل عتا انعكاسات سلبية على حياة ىذا األخَت.
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IVالفصل الرابـع: تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال و االغتراب الرقمي .. 

 المتغيرات المتحكمة في الظاىرة التكنولوجية وعالقتها باالغتراب الرقمي   -4-1

 المتغير التكنولوجي -4-1-1

 التسارع التكنولوجي  -4-1-1-1

تقدـ مستمر إذل األماـ يف أجواء التسارع اظتتعاظم إننا اليـو نعيش يف عصر ما يسمى بالسرعة  بل ؿتن يف حالة 
Hartmut Rosaاألظتاشل  االجتماع عادل اليت يفرضها عصر اضتداثة فحسب

 (فاف اعتياكلروزا ىاردتوت ) 

باضتاملة جملموعة من التحوالت األساسية. اظتتمثلة يف  التسارع حيث من وصفها الزمنية " للحداثة اظتتأخرة " نتكن
التقٍت والذي يهمنا يف ىذه  التسارع أو والتسارع التكنولوجي اظتتعل  بالتسارع االجتماعي« اظتتعاظمالتسارع »

 الدراسة.

واإلنتاج. ؽتا ينتج  واالتصاالت النقل غتاالت يف االبتكار وتَتة تزايد شيء يشَت التسارع التكنولوجي إذل كل فقبل
اجملتمع.  يف اضتالية بو اظتمارسات تتغَت الذي يف اظتعدؿ يعٍت تزايدالتغيَت االجتماعي وىذا ما  وتَتة تسارع يف عنو

ىذه الفئة الثانية الطفرات اليت حتدث يف اظتؤسسات االجتماعية مبا يف ذلك األسرة والعمل وغَتىا من  وتشمل
ذين يشعروف أكثر اظتواقف االجتماعية وأخَتا فإف تسارع وتَتة اضتياة تالمس جتربة وجودية من األفراد اظتعاصرين ال

   1و أكثر بقوة الوقت

وقبل اضتديث عن وتَتة اضتياة العامة. من حيث التأثَت البنيوي والثقايف يف اجملتمع اضتديث  يبدو أف ىذا التغيَت  
يف اعتياكل الزمنية وأفتاط اضتداثة )التسارع( يكوف لو انتشار وتأثَت أيضا ؽتاثل على العمليات الفردية على ما يبدو 

                                          
- HartmutRosa: né le 15 août 1965 à Lorrach, est un sociologue et philosophe allemand, qui enseigne à 

l'université Friedrich-Schiller d'Iéna. Il fait partie d'une nouvelle génération de penseurs travaillant dans le sillage 

de la théorie critique 

1 - Sébastien Broca, « Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité 

tardive », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 21 mai 2012.  
13h15 , consulté le 01 août 2016.http://lectures.revues.org/8447:  URL 

http://lectures.revues.org/8447
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فآثار  1كل ىذا يكوف نارتا عن التكنولوجيات اصتديدة أو أشكاؿ التنظيم االجتماعية واالقتصادية اضتديثة.و 
 2التسارع التكنولوجي على الواقع االجتماعي ىي بالتأكيد ىائلة.

    حداثولتفسَت ىذه اظتفارقة يرى روزا أف اظتيزة اصتوىرية ضتداثة اجملتمع ىي الشعور بالتناقص اظتستمر ظتدة األ

وىو شعور يعًتي اجملتمع كلو  حيث إضاعة الوقت خطيئة كربى. ذلك أف التسارع التقٍت والتكنولوجي يعمل 
عمل ػترؾ قوي يف صلب التحوؿ االجتماعي  لتدث بدوره تسارعا يف إيقاع اضتياة  ؽتا يولد نظاما يغذي نفسو 

كما يقاؿ  حىت وإف دل يغادر مكانو. خصوصا وأف   بنفسو يتحوؿ فيو الثبات إذل تراجع  فمن ال يتقّدـ يتأخر 
 3التسارع ينتج النمّو  ومنط  النمّو الكمي مرتبط أشد االرتباط بديناميكية التسارع يف غتتمع اضتداثة.

إف مسألة تسارع فتط العيش يًتتب عليها حدوث نوع من القل  لدى أفراد اجملتمعات اضتديثة بالقياس إذل 
ليت يكوف فيها القل  مغاير دتاما من حيث أسبابو وطرؽ الشعور بو مقارنة مبا ىو موجود يف اجملتمعات القدنتة ا

العادل اظتتقدـ. وبالتارل كاف الكثَت من الناس يأملوف أف يؤدي التقدـ التكنولوجي وبروز اآللة ػتل اإلنساف يف 
واقع ىو مناقض عتذا كثَتا. العديد من النشاطات إذل جعل شروط العمل أسرع وأسهل لكن الذي حدث يف ال

ومنها الشعور بقدر أكرب من اعتدوء والطمأنينة إال أف رتيع تلك األحالـ أصبحت  حيث حتطمت رتيع األحالـ
ذلك أف الذي حصل ىو زيادة يف التسارع يف فتط العيش وزيادة القل  وضي  الوقت «. أوىاـ»ال تعدو سوى 

طتاص أو الفردي فاف رتيع اإلحصائيات تدؿ أف حاالت القل  أو على اظتستوى االجتماعي  أما على الصعيد ا
  أي عصر «أمراض العصر»االكتئاب أو اإلفراط يف النشاط أو االهنيار العصيب ىي يف تعاظم مستمر وأهنا 

  4السرعة.

تتميز بطبيعة اقتحامية  وحتويلية للمجتمعات فاف ىذا األمر قد فرض واقعا وطبيعة للتعامل مع  ومبا أف التكنولوجيا
ىذه اظتستحدثات التكنولوجية وفرض على كل إنساف يعيش ىف ىذا العادل السريع أف يساير ىذه التكنولوجيا   بل 

نتحدث عن عاظتُت ؼتتلفُت عادل منتج كتب عليو مواجهتها و التعامل معها بوعى كامل ومبهارة فائقة فنحن اليـو 

                                          
1- HartmutRosa ,Social Acceleration, Ethical and PoliticalConsequences of a Desynchronized High–Speed 

Society , Constellations - Volume 10, Issue 1 -USA. March 2003, p 03. 

2- ibid. p 66. 

 انظر أكثر: ]17\12\2613 [: نشر يوـ14  ص 9412ثقافة(  العدد   جريدة العرب )بالزمن المعاصر اإلنسان عالقةالعيادي   أبوبكر -3
URL : http://www.alarab.co.uk/pdf/2013/12/17-12/p14.pdf  consulté le 08 août 2016. 11h31. 

4- Rosa Hartmut, and Scheuerman William E. (eds.), High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and 

Modernity. (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2009) , p 280. 

http://www.alarab.co.uk/pdf/2013/12/17-12/p14.pdf
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للتكنولوجيا ووسائلها اظتختلفة من ؽتيزاتو انو شديد السرعة والتطور وعادل مستهلك للتكنولوجيا وؼتتلف وسائلها 
التقنية يتميز بنوع من البطء وبالتارل فاف أوؿ ما يتبادر إذل الذىن ىو أف التكنولوجيا تعترب نتاج حضاري  ويف 

أداة إلعادة إنتاج اضتضارة وعتذا فإف االستمرارية اضتضارية أي قدرة اضتضارة على إعادة إنتاج نفسها الوقت نفسو  
واضتفاظ على وجودىا رىن بالفعالية التكنولوجية والقدرة على استثمارىا يف البناء االجتماعي . وبالتارل فاف 

ؤدي إذل االغًتاب واالضمحالؿ اضتضاري  ضمور القدرات التكنولوجية والعسر يف استخدامها والتعامل هبا ي
1وبالتارل فإف اإلبداع التكنولوجي الذايت يعترب أحد األدوات اظتهمة للتجدد اضتضاري.

 

اليت من األسباب الرئيسية روزا"  أّف ىاردتوت " Hartmut Rosaأضاؼ  "التسارع واالغًتاب"ويف كتابو 
ا العصر الرقمي ىي أف ىؤالء لديهم رغبة جاػتة يف حتقي  تسبب التقلص يف الوقت وحتدث االغًتاب ألفراد ىذ

أكرب عدد ؽتكن اطتيارات يف بيئة تتميز بعدد ال منتهي من االحتماالت تقريبًا بفضل التقّدـ الرقمي وىذا غَت 
ليضيف ىذا األخَت أف اعتدؼ األساسي يف عصرنا  اضتارل ىو االستفادة قدر اإلمكاف من اضتياة. ذلك   منطقي

  من اظتستحيل أف نطفئ ىذا التعّطش الدائم لتجريب أمور جديدة. وبذلك ازدادت سرعة فتط حياتنا ويستمّر انو
معها تقّلص نسبة التجارب اليت ـتوضها أماـ تلك اليت نفّوهتا  أو باألصح نعتقد بأننا نفّوهتا"   ونتيجة لذلك  

 رىاؽ  وف  ما قالو روزا.نشهد على ارتفاع عدد األشخاص الذين يصابوف بالكآبة أو اإل

ومن جهة أخرى  صتأ الباحث األظتاشل يف تعريفو للتغيَت االجتماعي إذل استخداـ مصطلح يأيت من اظتاركسّية  ىو: 
. ويقصد ىذا التعبَت اإلشارة إذل معاناة أفراد اجملتمع من وضع كتعلهم غَت متمتعُت مبا Aliénation االغًتاب

ا يصنعو غتتمع ما ال متدـ سعي األفراد إذل حتقي  ذواهتم والوصوؿ إذل السعادة يف ينتجو اجملتمع  مبعٌت أف م
عيشهم  ما كتعلهم بعيدين عن االستفادة اإلنسانية ؽتا تنتجو غتتمعاهتم  على رغم أهنم يساقتوف يف إنتاج ىذه 

نو دل يستعمل مفهـو االغًتاب يف اظتنتجات. وإذ اقتبس روزا ىذا اظتفهـو اظتألوؼ يف ثقافة الغرب مبشارهبا كافة  فإ
نقد شروط اإلنتاج يف اجملتمعات الغربية اظتعاصرة على غرار ما فعل كارؿ ماركس أصاًل  بل رأى أف معاناة 

                                          
 أنظر أكثر:  ‘نقل التكنولوجيا’حول العالم العربي.. وىم حامد إبراىيم اظتوصلي  -1

URL:http://www.scidev.net/mena/enterprise/analysis-blog/Arab-analysis-the-chimera-of-transfering-

technology.html  Consulté le 08 août 2016. 15h4 

http://www.scidev.net/mena/enterprise/analysis-blog/Arab-analysis-the-chimera-of-transfering-technology.html
http://www.scidev.net/mena/enterprise/analysis-blog/Arab-analysis-the-chimera-of-transfering-technology.html
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االغًتاب يساىم فيها التسارع الرقمي  مع مالحظة كوف ىذا التسارع جزءًا من ظاىرة فوقية يف غتتمعات ما بعد 
 1الرأشتالية يف الغرب.

 مسالة نقل التكنولوجيا: -4-1-1-2

إف موضوع نقل التكنولوجيا اضتديثة مبختلف وسائلها ىو حديث قد امتد حوارل نصف قرف وبدوف انقطاع حيث  
كانت البدايات األوذل عتذه القضية منذ هناية اضترب العاظتية الثانية  إال أف اظتتمعن والباحث يف ىذا اظتوضوع يدرؾ 

ورا تضرب يف أعماؽ التاريخ  فمع التأكيد على األقتية الكبَتة  لنقل أساليب جيدا أف عتذه األخَتة جذ
التكنولوجيا اظتتطورة وما عتذه العملية من دور يف  تسريع عمليات التنمية   وجب علينا أيضا التذكَت و الًتكيز على 

جديدة  فيما يتعل  بالنقل دراسة التطورات اضتاصلة على الصعيد احمللي والعاظتي  وذلك من خالؿ بروز قضايا 
التكنولوجي وأثره على البيئة احمللية للدوؿ النامية مثل ما ىو عندنا  حيث يعتقد أف ىذا التأثَت يتبلور أكثر داخل 
البيئات اليت تستعمل فيها ىذه الوسائل التكنولوجية اضتديثة ومنها البيئة اصتامعية أو اظتؤسسة اصتامعية واليت يكثر 

اد بتكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بغية حتقي  اكرب قد من اصتودة ؛ ذلك أف اظتؤسسة اصتامعية فيها االستنج
وبشرية تتفاعل فيما بينها لتحقي  أىداؼ  -تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ  –تعترب مركز جتمع موارد مادية 

عتذه التكنولوجيات بشكل خاص يف تفاعلو مع اظتؤسسة والفاعلُت هبا وإف تفاعل ىذه العناصر أثر على اظتستخدـ 
اظتوارد التكنولوجية اظتستخدمة ويتجلى ىذا التأثَت يف مدى تكيف ىذا الطالب مع اآللة )الوسيلة التكنولوجية( أو 

 2عدـ تكيفو ونقصد بذلك )اغًتابو(.

ي متطور إذل بلد أقل تطورا وال تزاؿ عملية انتقاؿ التكنولوجيا واستيعاهبا من ثقافة ألخرى وخاصة من بلد صناع
حىت اآلف غَت مستوفاة دتاما  فالتكنولوجيا جديدة بالنسبة للمجتمعات الغَت اظتتطورة واظتتجهة ؿتو اظتستقبل   يف 

                                          
جريدة اضتياة  ،حسب كتاب حديث لعالم اجتماع ألماني حذر من تهديدىا للديمقراطية بالسرعة الضوئية للعوالم الرقمية ترتسم في نفوس الشبابأزتد مغريب   -1

   انظر أكثر : 25/8/2613تاريخ النشر:   18465 :العدد

URL:http://daharchives.alhayat.com//%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%83%…consulté le 09 août 2016. 

12h51 
  مذكرة ماجستَت )غَت منشورة(   جامعة ػتمد  مهني في المؤسسة الصناعية مؤسسة "سونلغاز" بسكيكدة أنموذجاالنسق التكنولوجي واالغتراب ال، عبد اظتالك ياحي  - 2

 .17  ص 2669/2616بسكػرة    -خيضر

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2013/8/25/%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%BE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-.html
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حُت أهنا مألوفة يف اجملتمعات اليت تنشرىا   وقدرة اجملتمع على تقبل التكنولوجيا اصتديدة تتوقف على قدرتو على 
1وجيا مع ظروفو اطتاصة وقدرتو على تكييف نفسو مع متطلبات تلك التكنولوجيا.تكييف ىذه التكنول

 

وبشكل عاـ نتكن القوؿ أف اظتشكلة الرئيسة اظتشًتكة لدى اجملتمعات النامية ىي اؿتسار غتاالت التغَت التقٍت 
ولوجيا للدوؿ أف نقل التكن Kojimaألسباب عديدة ومتباينة مثل نقص اظتهارات العلمية  وقد بُت الباحث 

النامية يكوف أكثر فعالية عندما يكوف حجم الفجوة الرقمية بُت تلك الدوؿ قليال   الف ذلك يساعد على 
االستيعاب السريع عتذه األخَتة بينما يكوف األمر معاكس ولتدث خلل عند اتساع ىذه الفجوة ما يقود الفرد إذل 

لتكنولوجيا من البلداف اظتتقدمة إذل بلداف العادل الثالث يرتكز لذلك كاف حبث العلماء يف مسالة نقل ا 2االغًتاب.
على إمكانية نقل ىذه التكنولوجيا بدوف قيم اجملتمع الذي أنتجها  ذلك أف طبيعة غتتمعات العادل الثالث 

  3واعتقاداتو ختتلف عن غتتمعات الدوؿ الغربية وقيمها.

ىذا من جهة ومن جهة  أخرى فاف عقود نقل تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اضتديثة  من البلداف اظتتطورة 
 أفإذل البلداف النامية دائما ما تكرس مسالة اعتيمنة اليت  ينتج عنها االغًتاب الذي ؿتن بصدد دراستو حيث 

ج شروط مقيدة يف عقود نقل التكنولوجيا األمر الذي حترص دائما على إدرا  للتكنولوجيا اظتوردة الدولية الشركات
يساىم يف نشر ظاىرة االغًتاب حبيث تسعى ىذه األخَتة   على ضماف سيطرهتا الدائمة على اظتعارؼ الفنية 
وتفوقها التكنولوجي  األمر الذي من شانو  تقييد اظتتلقي للتكنولوجيا إذل ابعد اضتدود ما كتعلو تابعا للمورد ورمبا 

رغ عملية نقل التكنولوجيا من مضموهنا لعدـ قدرة ىذا اظتتلقي على اكتساب التكنولوجيا على حقيقتها بسبب يف
عتذا اظتتلقي يف الدوؿ اظتستوردة للتقنية  الفعل ردة كانت فلقد 4وسيطرتو التكنولوجية  خضوعو عتيمنة اظتورد

وليس  استخدامها  مهارة استعماعتا و اكتساب يف اطتارج ينحصر من اظتستوردة التقنيات كل جتاه والتكنولوجيا
 تلك توطُت القدرة على يعٍت فاألخَت االستيعاب  وطبيعة االستخداـ طبيعة بُت وىناؾ فرؽ .استيعاهبا مهارة

مبختلف اجملاالت وىذا األمر الذي جعل من قضية نقل التكنولوجيا بدوف  النهوض لتحقي  وتوظيفها التقنيات

                                          
 46لة  دراسات العلـو اإلدارية   اجمللد   غتأثر عملية نقل التكنولوجيا على األداء الوظيفي للعاملين في شركة كهرباء محافظة إربد : دراسة ميدانية البطاينة ػتمد تركي   - 1

 .443  ص  2613  اصتامعة األردنية : عمادة البحث العلمي   62العدد 

 غتلة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية ،  (2002 – 1111، الفجوات االقتصادية و أثرىا على النمو االقتصادي : حالة األردن ) عبد اعتادي سامر علي وآخروف  - 2

 .133  ص 2614  جامعة الزرقاء   61  العدد 14اجمللد 
 .293  ص  6102614  األردف: دار اظتعتز للنشر و التوزيع   ط اإلعالم التجاريؾتالء ػتمد جابر    - 3

  2616  جامعة اظتوصل 48  العدد 13قوؽ  اجمللد   غتلة الرافدين للحالشروط المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا   مهند زتد ازتد   زينة غازل الصفار  - 4
 .86079ص ص 



الرقمي االغرتاب و واالتصال اإلعالم وسائل تكنولوجيا                    :الرابع الفصل  

 

- 128 - 
 

 أي استيعاهبا عملية  من يتجزأ ال جزء التقنية فتوطُت 1يدخل الفرد اظتستخدـ يف دوامة االغًتاب الرقمي. استعاهبا

تطويعها  مث واالجتماعية  والبشرية االقتصادية التنمية تتطلبها واليت احمللي  تمعجمللتتاجها ا اليت التقنية نقل
 نقل فإف آخر  ومبعٌت .والتقاليد احمللية والعادات اضتياة تمتطلبا مع يتماشى والذي للناس اظتفيد األمثل للتوظيف

 اجتاه غترد يكوف أف أو ذاتو  حد يف غاية ال يكوف كتب أف تقدماً  أقل دولة إذل تقدماً  أكثر دولة من التقنية

 يف بأف للشعور سبيال يكوف أف أو وتقليدا  مضاىاة اآلخرين يد يف على ما للحصوؿ يسعى اقتنائي استهالكي
حاجات  عن ختتلف قد قائمة ضرورية حاجة يوجد لسد أف كتب بقدر ما .اضتضاري تمعجملضتاؽ با التقنية نقل

 2أخرى. أوجو يف وختتلف عنها بعض األوجو يف تضاىيها وقد أخرى  بالد يف اآلخرين

 المتغير االقتصادي -4-1-2

 التكلفة المالية: -4-1-2-1

نشر أنواع جديدة من النظم  وإفراز أنواع جديدة من الرأشتالية  لذا فإف  إف االقتصاد العاظتي اليـو  يعمل على
االقتصاد الكوشل الذي يتم تشكيلو حاليًا نتيجة للتقدـ التقٍت سيفجر أنواع جديدة من اظتنافسة حبيث يصبح على 

يدة اليت تتحدث عنها الدوؿ النامية إما إصالح نفسها أو تدمَت نفسها  حيث أف الوصوؿ إذل القرية العاظتية السع
ولكن مت تشكيل غتموعة من اظتزارع العاظتية اليت تقـو بضخ  ثورة االتصاالت والتكنولوجيا يف العادل دل يتحق 

إنتاجها إذل القوى العظمى دوف أية قيود أو حواجز وإسقاط الدوؿ النامية يف ىاوية الفقر  فعندما يتكلم شتَت 
ى بأنو ليس ىو الوحيد الذي لتدد اظتسَتة  لكن الصراع حوؿ السيطرة على أمُت عن دور التطور التكنولوجي ير 

التقنيات والوسائل اصتديدة ىو الذي يتحكم يف التطور  فمنذ زواؿ االشًتاكية يف الدوؿ النامية تبلورة على 
 ها: الصعيد العاظتي وسائل جديدة للسيطرة يطل  عليها شتَت أمُت االحتكارات اطتمسة اصتديدة ومن بين

إحتكارات التكنولوجيا اضتديثة الرفيعة  ومن خالعتا مت حتّوؿ الصناعات اليت تنتج من أجل السوؽ العاظتية  -
اظتفتوحة إذل نوع من اإلنتاج الداخلي  حيث تتحكم االحتكارات اظتركزية يف مصَتىا  وتصادر اصتزء األكرب من 

                                          
 اظتلك    جامعة11اإلعالمي   العدد  اإلنتاج مركز يصدرىا دراسات   سلسلة دور مؤسسات التعليم العالي في نقل التقنية وتوطينهاطيب   وآخروف    صادؽ بن أسامة - 1

 .18العزيز ب.س.ف  ص   عبد

  .89اظترجع نفسو   ص  - 2
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  حيث تسوؽ الوسائل التكنولوجية بعد ظهورىا بزمن كبَت يف السوؽ احمللي  وضتاؽ 1األرباح احملققة من وراءىا 
منتجات أكثر تطورا هبا فيتم عند ىذه اضتالة تسويقها إذل البلداف النامية بشروط وأسعار خيالية جتعل من 

ؼ نظره على ىذه اظتستخدـ البسيط غَت قادر على اقتناء التجهيزات التكنولوجية اظتختلفة ؽتا يضطره إذل صر 
الوسائل ويعتربىا من الكماليات وليس من الضروريات اليت  لتتاجها يف حياتو اليومية ؽتا يوقعو يف فخ االغًتاب 

واف انتشار -اظتنتج عتذه التكنولوجيات –الرقمي بعدـ قدرتو على استخداـ ابسط التكنولوجيات يف نظر األخر 
 منهافرعية  مؤشرات وىي ؤشراتاظت فاف ىذا األمر يتم قياسو بعديديف أي غتتمع ما التكنولوجيا واستخدامها 

 االقتصادي    اظتؤشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتناء التكنولوجيا واستخدامها يرتفع مع ارتفاع الدخل.(:02الشكل رقم )

وبالتارل فاف التكلفة اظتادية القتناء الوسائل التكنولوجية لإلعالـ واالتصاؿ تعترب من أىم اظتتغَتات يف إحداث 
االغًتاب الرقمي   ذلك أف عدـ القدرة على الوصوؿ عتذه الوسائل يساعد يف توسيع اعتوة بُت اظتستخدمُت يف 

                                          
اظتنعقد بػ: كلية العلـو ،  ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدورل حوؿ اقتصاد اظتعرفة،  تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و التنمية االقتصادية،  ضتمر عباس   بن سعيد ػتمد - 1

 .284  ص 2665االقتصادية والتسيَت   جامعة بسكرة   

 - : يف التقرير الكامل. بيانات على اظتوقع التارل: 5.3. ظتزيد من التفاصيل  انظر الشكل  2616فري  إعداد تقرير عن التنمية يف العادل  اظتصدر 

. URL:http://bit.do/WDR2016-FigO_21    consulté le 29 août 2016. 13h01 
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ىذه الفجوة يف البلد الواحد بُت من نتلك القدرة الشرائية البلداف اظتتقدمة وتلك اظتتخلفة بل ويساعد على توسيع 
ومن ال نتلكها لتصبح ىذه الوسائل التكنولوجية غريبة بالنسبة ظتن ال يستطيع الوصوؿ إليها وتصبح بذلك مهمة 

 استخدامها لتسهيل أمور اضتياة أكثر صعوبة   

ور اظتعريف ودخوؿ غتتمع اظتعلومات ىو اـتفاض واف من أىم اظتؤشرات الدالة على دخوؿ دولة ما إذل عادل التط
 حيث تكوف اظتعرفة  القتصاد اعتامة ؤشراتاظت أىم أحدالتكلفة اظتادية عتذه الوسائل حيث يعترب ىذا االـتفاض 

1ذلك  تكلفة اـتفاض مع البيانات أنواع من أي نوع واستقباؿ إرساؿ يف وسهولة قدرة ىناؾ
 

 

 نسبة استخداـ االنًتنيت يف بعض مناط  من العادل . (:01الشكل رقم )

 توظيف الوسائل مشروعوبالتارل فاف التكلفة اظتادية عتا دور مهم يف إحداث االغًتاب الرقمي من عدمو  ذلك أف 

 الوسائل أسعار عاملُت أساسيُت قتا: ارتفاع نتيجة وذلك معتربة  مالية تكاليف واستخدامها يتطلب تكنولوجيةال

1.التكنولوجية من جهة ثانية الوسائلعتذه  الدورية الصيانة تكلفة كنولوجية من جهة و ارتفاعالت
 

                                          
  مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ) منشورة( كلية  االقتصادية للمؤسسات االستراتيجي التسيير ( علىnticة )الحديث واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثرصباح    بلقيدوـ - 1

 .46  ص 2613   62جامعة قسنطينة –العلـو االقتصادية 
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 المتغير االجتماعي -4-1-3

 العقبة "التكنواجتماعية" . -4-1-3-1
 

فاف ذلك األمر يتطلب تشييد  –مثل اجملتمع العريب  –إف نشر أي تكنولوجيا أو تقنية يف نسيج أي غتتمع ناـ 
البنية األساسية لتقنية اظتعلومات داخل اجملتمع كبناء الشبكات وتدريب البشر وشراء األجهزة وعقد االتفاقات 

 التنفيذ   ويعقب ذلك ػتاولة توظيف ما مت أو يتم وعوائ  ذلك ال تتعدى اظتيزانيات وبعض التعقيدات الشائعة يف
بناءه يف خدمة اجملتمع بشكل علمي وفعلي   وىنا يتطلب األمر التعامل مع ما يوجد باجملتمع من تراث حضاري 
وسلوكيات وطرؽ يف التفكَت وثقافة سائدة وأساليب يف العمل وتوازنات يف القوى نشأت يف كنفها مصاحل 

ىنا بالتحديد ينشأ ما نتكن أف نطل  عليو العقبة " التكنواجتماعية" أماـ انسياب وحرية ومكتسبات للبعض و 
تداوؿ التكنولوجيا وؼتتلف وسائلها اضتديثة ونعٍت هبا اظتشكالت اليت تربز عندما لتدث التماس بُت ماىو 

   2تكنولوجي وما ىو اجتماعي وسلوكي وغتتمعي.

وسائلها بصفة عامة ذات أيديولوجيا وىي يف حد ذاهتا سيطرة على الطبيعة  ذلك أف التقنية والتكنولوجيا وؼتتلف
ال دتلي إرادهتا من خارج  -أي السيطرة -واإلنساف سيطرة منهجية   علمية ػتسوبة   حيث أف ىذه األخَتة 

ثل ىذا التقنية بل تدخل يف تكوين الوسيلة يف حد ذاهتا حبيث أهنا دائما ما تكوف مشروع اجتماعي تارمتي وم
 3اعتدؼ من السيطرة ينتمي إذل حد ما إذل صورة العقل التقٍت ذاتو.

ويشَت ماركيوز يف ىذا الصدد إذل أف ىناؾ مفارقتُت ؼتتلفتُت للتكنولوجيا ووسائلها اظتختلف واليت تتمثالف يف دور 
عهم يف نفس الوقت إذل الوسائل التكنولوجية  يف حفظ حياة األفراد وحتسُت وتطوير ىذه اضتياة من جهة كما ختض

 4أسياد ىذه اآللة   ويعرب عن ذلك بقولو أف يف ىذه اضتالة تنصهر الًتاتبية العقالنية مع الذاتية االجتماعية.

                                                                                                                                 
 و اضتاسوب :  )خاص( 06اإلنسانية واالجتماعية   العددغتلة العلـو ،  والمعوقات الدوافع ....العالي التعليم قطاع في اإللكترونيبوعمامة    الطاىر  خامرة خامرة - 1

 .496  ص 2611العارل   جامعة ورقلة    التعليم يف اظتعلومات تكنولوجيا

لنشر والتوزيع غتد  بَتوت: اظتؤسسة اصتامعية للدراسات ا ، الثقافة وتكنولوجيا االتصال " التغيرات والتحوالت في عصر العولمة ...والربيع العربي،عبد الغاشل عماد  - 2
 .55056  ص   ص  2612  61ط

 .45  ص  2663  61أظتانيا   منشورات اصتمل   ط –  كولونيا  العلم والتقنية كـ "أيديولوجيا"يورغن ىابرماس   تر:حسن صقر    - 3
 .49اظترجع نفسو   ص   - 4
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ونظرية اضتتمية التكنولوجية تربز ىذا اصتانب جليا  فاألخَتة تتعل  تفسَتاهتا بواقع القرية الكونية اظتنبث  عن 
د منطلقاهتا إذل تعريف مارشاؿ ماكلوىاف للوسيلة حيث يقوؿ  "إف تعريفي للميديا البد افًتاضات النظرية اليت تعو 

أف نتتد إذل معٌت واسع جدا فهي تتضمن أي تقنية مهما كانت بإمكاهنا إحداث امتداد بالنسبة صتسد اإلنساف أو 
ود عالقة كبَتة بُت ضتواسو انطالقا من الثوب وصوال إذل اضتاسوب ومنو فإف مارشاؿ ماكلوىاف يؤمن بوج

تكنولوجيا االتصاؿ والتغَت االجتماعي   لذلك تراه ينصح الفرد باضترص على معرفة كل اظتعطيات واظتعلومات 
اطتاصة بالوسائل التكنولوجية حىت ال يكوف ضحية استغالؿ التطور التكنولوجي وحىت يكوف يف مقاـ اظتهيمن  

ع االغًتاب الرقمي الذي ؿتن بصدد دراستو عندما يفقد الفرد القدرة عليو وتبدو الفكرة ىنا قريبة من تشخيص واق
 على التحكم يف الوسائل التكنولوجية .

إف ىذه الفلسفة  يف الطرح تضع منتجي وسائل اإلعالـ واالتصاؿ يف مقاـ اظتهيمن حيث حتمل ىذه الوسائل  
االجتماعية(  ىو حدوث اىتزاز على مستوى  اطتصائص الثقافية ألصحاهبا ما يعٍت بالعودة إذل )مفهـو التمثالت

  ومنو  1البنية الرمزية والداللية اليت لتملها اظتستخدموف ؿتو ىذه الوسائل التكنولوجية حتت تأثَت الثقافة الوافدة
 ومن ابرز مظاىر العقبة التكنواجتماعية اليت تقف يف وجو تغلغل الوسيلة يف اجملتمعفاف تغَت السياؽ للوسيلة يعترب 

الستخداـ الوسائل  الطريقة الصحيحة ما ينتج عنو نقص واضح يف الوعي اإللكًتوشل لدى األفراد من خالؿ غياب
التكنولوجية و اإللكًتونية و ؼتتلف التطبيقات يف سبيل تطوير اجملتمع و توظيف الوسائل التكنولوجية اضتديثة 

 2توظيفا إكتابيا ينعكس على الكل.

ر الواسع الستخداـ وسائل اإلعالـ واالتصاؿ مبختلف أشكاعتا ونعيش التحوؿ الذي ومع أننا نالحظ االنتشا
أحدثتو ىذه التقنيات اضتديثة   إال أف ىذه الثورة حتدث دوف رؤية واضحة أو خطة رئيسة حيث أننا دل نشاىد 

نولوجيات عدة بعد أية حتوالت كبَتة حتدث يف غتتمعاتنا ))اقصد ىنا العربية(( بل بالعكس خلقت ىذه التك
صعوبات أقتا االغًتاب الرقمي الذي أصبح يعيشو الفرد  لذلك البد أف نعًتؼ بصراحة بأننا يف العادل العريب 

                                          
  الفصل 68  العدد 64  اجمللد    غتلة اضتكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية اإلعالمي قراءة في تأثيرات وسائل اإلعالم االغتراب القيمي والمخيالغوثي عطالو    - 1

 .115  ص  2616  62

األقسام  : لخدمة كلية التربيةتنمية الوعي اإللكتروني لدى معلمات ما قبل ا في وحدة تعليمية مقترحة عن التعليم اإللكترونيسبحي   فعالية  ازتد حسن بنت نسرين - 2
 .763  ص 2612  اصتمعية األردنية لعلم النفس  عماف    16  العدد61  اجمللة الًتبوية الدولية اظتتخصصة  اجمللد العلمية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
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نعاشل من ضعف يف الوعي اإللكًتوشل  تسبب يف إحداث فجوة جعلتنا بعيدين كل البعد عن اللحاؽ بركب عادل 
  1جيا._التكنولو

اجتماعية فيتحدد يف دور التكنولوجيا يف إنشاء أشكاؿ جديدة من -أما اظتنظور الثاشل يف معاصتة العقبة التيكنو 
الرقابة حيث يذكر ماركيوز أف النفوذ التكنولوجي نتتد إذل اجملتمع الرأشتارل كما نتتد إذل اجملتمع الشيوعي واف ارتفاع 

ماعي   يًتاف  معو يف نفس الوقت الكثَت من التعقيد والرقابة   وكثَت من نسبة تغلغل التكنولوجيا يف الًتكيب االجت
2عدـ التحرر أو اضترية اظتمكنة.

 

 مظاىر االغتراب الرقمي على االنترنيت: -4-2

 مسالة الخوف على الخصوصية : -4-2-1
ؼتتلف التخصصات إف اطتصوصية ىي اظتفارقة الكربى لإلنًتنت  ذلك أف ىناؾ عدة تصورات عتذا اظتفهـو يف 

  ويف ىذا الصدد يقوؿ الباحث االجتماعي اصتزائري   3خصوصا ظتا يتعل  األمر بالنشاط على شبكة اإلنًتنت
كتعل اظتستخدـ يتعل  باظتكاف «  االغًتاب » عزي عبد الرزتن أف كثرة استخداـ اإلنًتنت يؤدي إذل نوع من

والذي تكوف فيو اضتياة اطتاصة لألفراد   -الواقعي –اف األوؿ   ىذا اظتكاف اظتغاير دتاما للمك4اظتألوؼ اصتديد 
  فعندما يضع أي  ملك عتم بينما تصبح ىذه األخَتة يف ىذا الفضاء االفًتاضي عامة وعرضة للتشويو وللقرصنة

 مستخدـ عتذه الشبكات معلوماتو وصوره اطتاصة فَتاىا اصتميع فإهنا بذلك تصبح ملكا للجميع ألنو باستطاعتهم
  فتماشيا مع ىذا الطرح فقد خلصت دراسة أجرهتا إحدى الوكاالت اظترتبطة بوزارة التجارة 5حفظها عندىم 

األمريكية إذل أف نصف األسر األمريكية اليت لديها اتصاؿ باالنًتنت "حتجم" عن أي نشاط يتعل  باالنًتنت 
على االنًتنت لديهم مستويات عالية من فمعظم األمَتكيُت    نتيجة اظتخاوؼ األمنية والقل  على اطتصوصية

.القل  حوؿ إرساؿ اظتعلومات الشخصية أو بطاقة االئتماف عرب اإلنًتنت
ىذه اظتخاوؼ تعترب أمرا خطَتا وضربة  6

                                          
 .768اظترجع نفسو   ص  - 1

 .167  ص 2616: إفريقيا الشرؽ      تر: عبد السالـ الطويل  اظتغرب نقد الحداثةآالف تورين    - 2

3 - SHIN, Wonsun et KANG, Hyunjin. Adolescents' privacy concerns and information disclosure online: the 

role of parents and the Internet. Computers in Human Behavior, vol. 54, 2016, p. 115. 

  مركز دراسات الوحدة العربية  ابريل 422  غتلة اظتستقبل العريب   العدد  مية القيمية في اإلعالم عند عبد الرحمن عزي: مقاربة نقديةمفاىيم نظرية الحتنصَت بوعلي    - 4
 .99ص   .2614

 . 87 ص 2611  61للنشر والتوزيع  ط  األردف: دار النفائس  ثورة الشبكات االجتماعية : ماىية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادىاخالد غساف يوسف اظتقدادي    - 5

6- John B. Horrigan, Online Shopping : Internet users like the convenience but worry about the Security of 

their Financial information, PEW INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT, 13 February 2008, p 03 
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ىو غتموع   -اظتخاوؼ اظتتعلقة باطتصوصية- قوية للشركات اليت تتاجر الكًتونيا   وؽتا يدؿ على خطورة القضية 
التقارير والدراسات اليت جترى على شركات خدمات اإلنًتنت.حيث أثبتت ىذه األخَتة أف ىناؾ ؼتاوؼ إضافية 
حوؿ االستخداـ التجاري للمعلومات الشخصية  و أف اظتستخدمُت قلقوف للغاية بشأف خرؽ ػتتمل 

1طتصوصياهتم
تؤخذ على ػتمل اصتد من قبل العديد   و لكن يف  الكثَت من األحياف فاف مسالة اطتصوصية ال  

من األشخاص خصوصا اظتستخدمُت الشباب   وبالتارل كاف من الضروري و اظتهم أف ترفع قدراهتم اظتعرفية من 
 2خالؿ إبراز أىم طرؽ اضتماية واليت تبدأ بإخفاء اظتعلومات اضتساسة وعدـ نشرىا 

فاف اطتصوصية دل تعد   ادل الشبكات واظتعلوماتومن جانب آخر فقد جادؿ بعض األكادنتيُت على أنو يف ع
وىو ما زاد من اطتوؼ  3حتت سيطرة األفراد ولكن تقع على عات  اظتنظمات اليت حتمل اظتعلومات وتتصرؼ هبا

على اظتعلومات الشخصية لألفراد و عجل بتفادي ىؤالء التعامل مع التكنولوجيات اضتديثة وعدـ الثقة ساىم يف 
لوماهتم الشخصية على شبكة االنًتنيت   ويف دراسة حوؿ اطتصوصية على الشبكات االجتماعية عدـ تقدنتهم ظتع

من أرباب العمل وجدوا معلومات على مواقع التواصل  %45منها )الفيسبوؾ( أكدت ىذه األخَتة على أف 
رل أصبح االجتماعي تسببت ىذه اظتعلومات بعدـ توظيف اظترشحُت لشغل مناصب عمل يف شركاهتم وبالتا

فاظتعلومات الشخصية اليـو   4التعامل مع ىذه التكنولوجيات وتقدصل اظتعلومات يتسم بنوع من اضتذر واطتوؼ.
أصبحت وسيلة ظتعرفة رتيع عادات وأفتاط عيش األفراد وىذا ما لتد من اضترية الشخصية ظتستخدمي ىذه 

راء البيانات الشخصية ظتاليُت الناس لتستطيع التكنولوجيا اضتديثة بل أصبحت حىت الشركات التجارية حتاوؿ ش
تسوي  منتجاهتا وجتعل من ىؤالء األفراد أشخاصا منمطُت وػتدودي االختيار تسوؽ عتم منتوجات معدة مسبقا 
لالستهالؾ انطالقا من معلوماهتم الشخصية وىذا كبح ضترية االختيار وضرب عتا   ودل تتوقف اظتخاوؼ عند ىذا 

 مات كثَتا ما تسعى إذل اضتصوؿ على بيانات شعوهبا لتستطيع السيطرة عليهم.اضتد بل إف اضتكو 

                                          
1- Cory Hallam, Gianluca Zanella , Online self-disclosure: The privacy paradox explained as a temporally 

discounted balance between concerns and rewards ,  Computers in Human Behaviorvol. 68, 2017,  p 219. 

2 - AL-SAGGAF, Yeslam et ISLAM, Md Zahidul. Privacy in social network sites (SNS): The threats from 

data mining. Ethical Space: The International Journal of Communication Ethics, vol. 9, no 4, 2012 p. 38. 

3 - BENSON, Vladlena, SARIDAKIS, George, et TENNAKOON, Hemamaali. Information disclosure of 

social media users: does control over personal information, user awareness and security notices 
matter?. Information Technology & People ,vol 28, No 3, 2015,  p. 427. 

4- BOHMOVA, L. et MALINOVÁ, Ludmila. Facebook user’s privacy in recruitment process. In P. Doucek, 

Doucek, G. Chroust, V. Oskrdal (Eds.), Proceedings of the 21st Interdisciplinary Information Management 

Talks , 2013, p. 163. 
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إال أف مسالة اطتصوصية عتا أرضية انطالؽ بارزة مهما تعددت أوجهها ومن يقف وراء هتديدىا وؿتن ىنا نقصد  
   1كة اإلنًتنتاالرتفاعات األخَتة للتجارة اإللكًتونية اليت أدت إذل جتدد التأكيد على ىذه األخَتة على شب

ىو الذي شجع  2.6وقبل ىذا فاف النشر على نطاؽ عاظتي على شبكة االنًتنيت خصوصا مع ظهور الويب 
لتدخل ىذه  2على زيادة احملتوى اظتقدـ  من قبل اظتستخدمُت دوف النظر إذل تأثَتات ىذا النشر على خصوصياهتم

صوصية يف ظل حرية وإرادة كاملة للمستخدـ بنشر بياناتو القضية حيز اظتسآءلة العلمية   اظتشروعة عن صدقية اطت
 الشخصية دوف إلزاـ أو إكراه.

 المخاطر االلكترونية المهددة للخصوصية: -4-2-1-1

 ) ملفات تعريف االرتباط(: / cookiesالكوكيز  -1

بُت العمالء  كآلية لتمكُت الدوؿ للتعرؼ والتفري   ما  1994اخًتعت الكوكيز على شبكة اإلنًتنت يف عاـ 
واطتوادـ. فالكوكيز او ما يعرؼ لدينا مبلفات تعريف االرتباط ىو السلسلة النصية اليت يتم وضعها على مستعرض 

فرسائل الكوكيز ىي معلومات وبيانات يقـو اصتهاز اطتادـ بتخزينها  قراءهتا  أو مسحها بشكل دائم  3العميل 
يتم ذلك بال موافقة منو. وىي غتموعة األرقاـ واضتروؼ اليت  على القرص الصلب اطتاص باظتستهلك وغالبا ما

ترسل على جهاز اضتاسوب العائد للعميل من قبل اظتوقع الذي يزوره  حبيث يقـو اطتادـ بتسجيل عالمات على 
القرص الصلب اطتاص باظتستهلك تسمح لو عند الزيارة اظتقبلة عتذا اظتوقع من نفس العميل بتحديد التصفح 

والصفحات اليت مت زيارهتا وتعفى اظتزود من ختزين البيانات على خادمو وبالنسبة لرسائل الكوكيز اليت  الساب 
وىو عبارة عن ملف صغَت اضتجم  وبالتارل فن الكوكيز  4تساعد على رتع اظتعلومات بصورة خفية وغَت مباشرة.

يتم تثبيتو على النظاـ اطتاص باظتستخدـ لالنًتنيت حيث يكوف ىذا النظاـ اما لػ: جهاز كومبيوتر 
ordinateur لوح رقمي  tablette  او ىاتف ػتموؿtéléphone mobile  تصفح

ُ
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 Protocol Transfer  اتش يت يت يب من طلب بعض اظتواقع عتذه اظتلفات حتت استخداـ بروتوكوؿ

HyperText وحتتوي معلومات مشّفرة خاصة باظتستخدـ حتفظ على جهاز اظتستخدـ وليس على اطتادـ 

server web   وبالتارل عندما حتصل زيارة ظتوقع على شبكة االنًتنت من خالؿ اظتتصفح. يسمح ملف
 1ستخدـ من كلمات سر  وؼتتلف البيانات.تعريف االرتباط بتخزين رتيع اظتعلومات اظتتعلقة باظت

: ىي برامج حاسوبية يتم تثبيتها  (spyware ،key loggers  ،adwareبرامج التجسس )  -2
خلسة على جهاز اضتاسوب للتجسس على اظتستخدـ حيث تكوف ىناؾ سيطرة جزئية على الكمبيوتر وكل ىذا 

يل كل ما يكتب على لوحة اظتفاتيح و رتع اظتعلومات يتم دوف علم اظتستخدـ   من مهاـ ىذه الربامج : تسج
الشخصية ورصد رتيع اظتواقع اليت يتم زيارهتا  تسجيل الوقت الذي يقضيو اظتستخدـ متصفحا للمواقع وكل ىذا 

 2بغرض تقييم اىتماماتو وحتديد نوع اإلعالنات اليت كتب عرضها للمستخدـ .

وىذا األمر يعترب من اطتطورة ما كتعل اظتستخدـ ينفر من استخداـ التكنولوجيا وكتتاحو خوؼ على خصوصيتو 
 برامج باستخداـ للغَت اطتاصة اضتياة علىمن أوالئك الذين  يسعوف عن قصد أو عن غَت قصد إذل التطفل 

 من وغَتىا الكوكيز ملفات مثل أخرى ةتقني وسائل أو اظتنطقية  الدودة والقنابل طروادة  حصاف فَتوسية  مثل

وبالتارل فاف اطتوؼ على اطتصوصية ىي من أىم مظاىر اضتياة التكنولوجية اليت تسبب يف فزع  3الربامج.
اظتستخدمُت وػتاولتهم اضتفاظ على حياهتم اطتاصة إما بالسعي  ؿتو حتصُت حواسيبهم ووسائلهم التكنولوجية 

 لكثيف الذي ينجر عنو ابتعاد مث نفور من التكنولوجيا .وإما مبحاولة جتنب االستخداـ ا

 على االنترنيت دون مقابل: إنتاج المحتوى -4-2-2 

" يزداد عادل البشر فقرا كلما ازداد عادل األشياء غٌت"وهبذه اظتقولة  1844يقوؿ كارؿ ماركس يف ؼتطوطات عاـ  
عادل األشياء مقابل تراجع لعادل البشر وذلك  عن طري  فاف ماركس لتاوؿ إثبات اآللية اليت يرجع وفقها اغتناء 

                                          
 ألمن اظتعلومات   انظر أكثر :مركز التميز مخاطر الكوكيز ، ىيلو بنت صاحل النفيسو    - 1

dc33e31c39c141adff52d6-pdf-4-https://faculty.psau.edu.sa/.../doc14h51consulté le 12 décembre 2016.   .URL:  

 سوسن زىَت اظتهتدي   - 2

   65  العدد 62  اجمللة العربية للعلـو و نشر األحباث   اجمللد  ، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية و واقع الحماية القانونيةة بن قارة مصطفى عائش - 3

 .42  ص 2616مؤسسة اجمللة العربية للعلـو و نشر األحباث   فلسطُت   

https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-4-pdf-dc33e31c39c141adff52d6
https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-4-pdf-dc33e31c39c141adff52d6
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وانطالقا من ىذه الفكرة فإننا يف ىذا اظتبحث سنحاوؿ مقاربة التحليل اظتاركسي التقليدي  1العمل ضد العامل .
لالغًتاب ضتساب االغًتاب الرقمي إال  أف اظتشكلة  الوحيدة اليت تعًتضنا ىي أف اظتستخدمُت النشطُت يف 

الرقمي )االنًتنيت( ال تبدو عليهم صيغ اإلكراه اليت نعرفها يف اغًتاب العامل يف اظتصنع وف  ما قدمو   الفضاء
كارؿ ماكس أو ىذا ما يبدو لنا للوىلة األوذل   ألنو عادة ما ينظر إرل ىذه األخَتة     )صيغة اإلكراه( على أهنا 

العمل الغَت اظتأجور يف إنتاج احملتوى يف القوؿ أف من الضروريات إلنتاج االغًتاب. وبالتارل فإننا نستطيع 
الشبكات االجتماعية. مثل الفيسبوؾ على سبيل اظتثاؿ  يعترب من أىم مظاىر االغًتاب الرقمي  ذلك أف 
اظتستخدمُت  يعملوف على زيادة احملتوى يف وقت واحد من خالؿ غتموعة متنوعة من األنشطة  وذلك بإضافة 

ليل ألوضاع ؼتتلفة   حتديثات للحالة اليت يتواجدوف عليها ووضع صور ؼتتلفة   إضافة معلومات يومية   ))حت
...(( فبعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي  فاف ىذا الزخم الكبَت اخل تعليقات ووضع ػتادثات على اظتباشرة  

ال ينظروف إليو على ىذا النحو  من اظتعلومات دل يصور على أنو سلعة  ويف الواقع فإف معظم اظتستخدمُت إذل اليـو
ومع ذلك  فاف ىذه اظتعلومات لديها من الفائدة و األقتية    ألنو يتم إنتاج ىذه اظتعلومات باعتبارىا منتجا ثانويا

ما نعجز عن تصوره فهي من أىم الوسائل اليت تستخدـ يف حتديد األىداؼ اظتناسبة ألنواع ؼتتلفة من اظتسوقُت 
2بح األساسي لعديد الشركات.فهي تشكل فتوذج الر 

)يب .جي. راي(   .REY, P. Jوىذا ما طرحو الباحث   
والذي وضح فيها  Aliénation, exploitation, and social mediaيف ورقتو البحثية بعنواف 

العمل طرؽ الرأشتالية يف استغالؿ وسائل التواصل االجتماعية   وبالتارل يتضح لنا أف االغًتاب نتكن أف ؾتنيو من 
الرقمي الغَت اظتدفوع أجره كما رأينا يف الشبكات االجتماعية  وبالتارل تربز ىنا إمكانية أف االغًتاب نتكن العثور 
عليو يف أي مكاف يكوف فيو العمل غَت مدفوع األجر  إال أف ما كتب اإلشارة إليو ىو أف ىناؾ إرتاع غَت معلن 

اعتياكل واآلليات كما حددىا ماركس داخل اظتصنع. ويف ىذا أف حساب االغًتاب الرقمي يتطلب حتديد نفس 
الصدد فاف ما يثَت القل  ىو أف نفهم االغًتاب الرقمي من خالؿ حتليل نتيجة الظروؼ اليت تعترب ضرورية 

ىنا تطرح عديد األسئلة أوال فيما يتعل  باإلكراه حيث ؾتد صعوبة يف معرفة ما إذا كاف  –إلحداث االغًتاب 
لذين يستخدموف االنًتنيت وحتديدا شبكات التواصل االجتماعي مُتتاروف حبرية استخدامها  وىل نتكن الناس ا

إنتاج الناس الغَت اظتدفوع من احملتوى يف الشبكات االجتماعية بأنو  وىل نتكن اعتباروصف العملية بأهنا إكراه؟. 
                                          

 . 21/02/2001   نشر يـو  2753اضتوار اظتتمدف   العدد:  ،  حول االغتراب والماركسيةاألخضر القرمطي    - 1
URL: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182724 consulté le 14 décembre 2016. 23h22. 
2 - REY, P. J. Alienation, exploitation, and social media. American Behavioral Scientist, vol. 56, no 4, 

2012,p400.  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182724
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أنفسهم يف الشبكات االجتماعية   فهذا يعٍت أف عمل أصال ؟  وأخَتا  انو إذا بدا أف الناس نتكنهم التعبَت عن 
ىناؾ منتج يعرب عن اظتنتج وليس ىنالك انفصاؿ بُت اظتخرجات وبُت نشاط العامل إذا كيف لتدث ىذا االغًتاب 

االغًتاب عند ماركس و ىو نتيجة النشاط أو العمالة القسرية اليت تؤدي إذل خصوصا إذا علمنا أف   1الرقمي ؟
 اظتبكرة كتاباتو يف ماركس النفور من أجل إنتاج منتجات ال لتق  فيها العامل ذاتو   لقد أخذشكل من أشكاؿ 

 مع فقرا أف العامل يزداد اجملتمع وتوصل إذل نتيجة ثروة متلقوف الذين أولئك حياة على وطبقها االغًتاب فكرة

  فإذا أردنا تطبي  ىذه الفكرة االقتصادية  فاف النشطاء يف فضاء االنًتنيت واظتستخدمُت 2ينتجها اليت الثروة زيادة
ظتواقع التواصل االجتماعي يساقتوف بشكل فعاؿ يف زيادة احملتوى على ىذه الشبكة حبيث  ختزف كل نقرة من 

 les serveurs  اطتوادـ النقرات وكل حرؼ ؽتا يكتبونو وكل األنشطة اليت نتارسوهنا يف ىذه الشبكة عن طري
ليصبح احملتوى الذي يضيفونو ملك ألصحاب ىذه الشركات الف كل ما يوضع على االنًتنيت دل يعد ملكية 
شخصية  ويصبح معو زيادة لرأس اظتاؿ االقتصادي من جهة ورأس اظتاؿ االجتماعي والثقايف من جهة ثانية فإذا  

وتنتقل بذلك ملكية ىذه ق  تسلط وثراء ألصحاب ىذه الشركات كاف الثاشل لتق  ذاتية اظتستخدـ فاف األوؿ لت
اظتعلومات من اظتستخدـ إذل اظتربمج والذي لت  لو أف يتصرؼ هبذه اظتعلومات كيفما شاء   فعد أف كاف اظتستخدـ 

  3لتاوؿ حتقي  ماىيتو اإلنتاجية عرب عملو وجد نفسو قد سلب نتاجو ليصبح حسب ماركس مغًتبا عن وجوده 

التارل تصبح اظتعلومات اليت يضعها اظتستخدـ يف وسائل التواصل االجتماعية  واالنًتنيت عموما أكثر قيمة من وب
وىذا ما يطرحو كارؿ ماكس كفكرة أساسية ضتصوؿ االغًتاب مبختلف أنواعو حيث يكوف ىناؾ   منتجها 

 .REY, P. وبذلك ؾتيب على الباحث 4اـتفاض لقيمة العادل اإلنساشل يف مقابل زيادة يف قيمة عادل األشياء 

J.    الذي اعترب أف ليس ىنالك استغالؿ للمستخدـ  واف ىذا األخَت  لتصل على تعويض يف أشكاؿ أخرى من
رأس اظتاؿ. فيقوؿ " أف تعويض مستخدمي الشبكة االجتماعية يتم بطرؽ أخرى ذلك أهنا حتتفظ أشتائهم ألغراض 

توى الذي يريدوف لتوليد رأس اظتاؿ االجتماعي والثقايف. فموقفو إذا أف القيمة خاصة هبم. لذا نتكنهم استخداـ احمل
بقوة لَتبط االغًتاب   Christian Fuchsيف ىذا اإلطار يدخل الباحثليست اقتصادية بالضرورة   و 

اهتا طابع اظتتواجد بطرح موضوعي  معتربا أف استخداـ حجة القيمة االجتماعية والثقافية  اظتزعومة متفي يف طي
                                          

1 - DAINOW, Brandt. Digital alienation as the foundation of online privacy concerns. ACM SIGCAS 

Computers and Society, vol. 45, no 3, 2016, p. 109.  

 .68  ص 2663  61االشًتاكية  ط الدراسات   مصر   مركز كيف تعمل الماركسية ؟ كريس ىارماف    - 2

 .136  ص 2614  61  بَتوت : دار الفارايب  طدراسات في الفلسفة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة، األدب عفيف فراج    - 3

 .68  ص 1844 القاىرة : دار الطباعة اضتديثة    كتاب مخطوطات كارل ماركسكارؿ ماكس   تر : ػتمد مستجَت مصطفى      - 4
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السلعة اضتقيقي للشبكات االجتماعية حيث لتدد بعدين أساسيُت عتذا الطرح  أوال قيمة اظتستخدـ ضمن 
أف  Andrejevicمع  Fuchsوثانيا  قيمة احملتوى الذي مت إنشاؤه و ىنا يتواف   –الشبكات االجتماعية 

م منتجات أو سلع تباع  وذلك إقرار مستخدمي الشبكات االجتماعية ىم يف حد ذاهتم يتم معاملتهم على أهن
 .باف قيمة احملتوى واظتعلومة تتصدر اظتشهد على حساب قيمة الشخص

خطوة أبعد من ذلك ويفًتض أف ىناؾ "ارتباط جدرل بُت االستغالؿ           Fuchsويف ىذا الصدد متطو  
جتماعية على العقد االجتماعي واالغًتاب حيث تستند عالقات اإلنتاج اليت تًتتب على وسائل اإلعالـ اال

الضمٍت الذي يسمح لشركات وسائل اإلعالـ من سلعنة احملتوى واالتصاالت اليت ينتجها اظتستخدموف )أي 
فاف غاب اإلكراه يف ىذه  1استغالعتا( يف مقابل منح ىؤالء ح  السيطرة على عملية إنتاج االتصاالت واحملتوى 

نهما ىو مؤشر من مؤشرات االغًتاب ومنح ح  السيطرة وإشعار الفرد بو اضتالة فقد ناب عنو االستغالؿ وكل م
ال يعٍت بالضرورة اجتثاث االغًتاب ماداـ ىناؾ استغالؿ حملتوى خاص يتعل  باألفراد خصوصا بياناهتم الشخصية 

ربطا مفهومهما لالغًتاب بعملية استخداـ البيانات  قد Andrejevicو Fuchs  وبالتارل فاف كال من 
لشخصية بعادل اإلعالف. و أف كل ىذا احملتوى واظتعلومات الشخصية حتوؿ إذل ػتتوى جتاري ػتض يف البداية ا

وتستخدـ بعد ذلك لضبط تسليم نوعية ػتددة من األخبار على مواقع كثَتة وتستخدـ أيضا للتالعب السياسي 
عة ما فوجب أف يعلم أنو ىو السلعة..   وقد نذىب بعيدا لنقوؿ أف اظتستخدـ عندما ال يدفع ذتن سل 2حسبهما.

وىذا ىو حاؿ مواقع التواصل االجتماعي اجملانية ومعظم اظتواقع اليت ننشط فيها لنتسائل كيف تكسب مواقع 
غتانية عاظتية مثل الفيسبوؾ وقوقل اظتاؿ ؟ ببساطة فاف ىذه اإلجابة ؾتدىا يف مفهـو االنًتنيت اضتقيقي  فنحن 

اظتواقع فبدخولنا ألي من ىذه الفضاءات التواصلية  فانو يتم تسجيل كل ما نقوـ بو:  نقـو فعال بالدفع عتذه
الصفحات اليت نعجب هبا  الناس الذين نتواصل معهم وحىت اظتنشورات اليت نقـو بإضافتها  حيث يتم اخذ ىذه 

يعها للمعلنُت وىذا ىو اظتعلومات ويتم حتليلها ليصنع ملف عن كل مستخدـ يتضمن العادات وأفتاط العيش ليتم ب
إال أف اطتطَت يف ىذا األمر ىو أننا ال نعلم إذل  اظتنتج اضتقيقي عتذه الشركات والذي يدر اظتليارات على خزائنهم .

 أي حد سيذىبوف يف استغالؿ معلوماتنا الشخصية. فاألمر قد ال يقتصر على اإلعالنات التجارية فقط.

                                          
1- REVELEY, James. Understanding social media use as alienation: A review and critique. E-Learning and 

Digital Media, vol. 10, no 1, 2013, p. 83-94. 

2 - DAINOW, Brandt; op.cit, p111. 
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 الهوية الزائفة في الفضاء االفتراضي  -4-2-3

لقد كاف لظهور االنًتنت وانتشارىا الواسع يف كل أقطار العادل تقريبا   بروز شكل جديد من اصتماعات 
واجملتمعات اإلنسانية واليت أطل  عليها تسمية: اجملتمعات االفًتاضية أو الرقمية   حيث يكوف وجو الشبو بينها 

 .1وجود األفراد وتفاعلهم فيما بينهم حيث يتم تقاسم الروابط واظتشاعر والزمافوبُت تلك الواقعية  ىو 

وقد كاف لربوز ىذا النوع اصتديد من اجملتمعات الذي دل يألفو الباحثوف   فرصة لطرح عديد األسئلة اظتهمة  
براز قدرة البحوث باعتبار أف ميداف البحث يف غتاؿ الفضاء االفًتاضي ىو ميداف حديث وميداف خصب أوال  وإل

اإلنسانية على التماشي مع التطورات التقنية والتكنولوجية اضتديثة ثانيا  فكانت أىم احملاور اليت طرحت ىي قضية 
اعتوية يف ىذا الفضاء االفًتاضي حيث سنركز ؿتن يف ىذا العنصر من الدراسة على اعتوية الزائفة يف الفضاء 

 مي وكيفية حصوعتا وباألحرى إنتاجها.االفًتاضي كأحد مظاىر االغًتاب الرق

فاعتوية قبل كل شيء ىي مفهـو صعب ومشوش وبالتارل فاف العمل على ىذه األخَتة  يستمد موارده من ؼتتلف 
 2اظتسارات االجتماعية ويتضمن بالضرورة التخيل االجتماعي. 

اعتوية الزائفة تعترب مشكلة نفسية يتحدث يف ىذا الصدد الدكتور حسن حنفي  يف كتابو  " اعتوية " إذل أف حيث 
وجتربة متعلقة بالشعور فالفرد قد يوجد تطابقا مع نفسو أو قد ينجر وينحرؼ عنها فاعتوية أف يكوف اإلنساف 
متطابقا مع ذاتو  يف حُت أف االغًتاب ىو أف يكوف غَت نفسو. فعند ختلي الفرد عن ىويتو اضتقيقية فانو ينجر ؿتو 

والفضاء االفًتاضي يساىم يف ذلك حيث يسمح للناس باظتبالغة أو قمع جوانب  3النطواء(.االغًتاب )العزلة وا
ثاؿ  قد تستخدـ شخصية انطوائية يف الواقع   ىوية مغايرة و . فعلى سبيل اظت معينة من )ىويتهم وشخصيتهم(

شخصية متفتحة يف العادل الرقمي للتعويض عن الصعوبات اليت  لديها يف التفاعل وجها لوجو  يف حُت غالبا ما 
يستخدـ اظتنفتحوف شخصياهتم لتأكيد خصائصهم النفسية. و يف حاالت أخرى يعمل الناس على تطوير 

جديدة على االنًتنت حبيث نتكن دغتها حاليا مع شخصيتهم الواقعية   ويف دراسة خصائص شخصية 
                                          

  غتلة العلـو اإلنسانية و االجتماعية  االفتراضية : الخصائص واألبعاد دراسة استكشافية على عينة من المشتركين في المجتمعات االفتراضيةالهوية بايوسف مسعودة    - 1
 .391  ص 2616اط   غو   )عدد خاص( اظتلتقى الدورل األوؿ حوؿ اعتوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع اصتزائري   جامعة اال

  جامعة زياف عاشور   62اجمللد  24  غتلة اضتقوؽ والعلـو اإلنسانية   العدد  الصناعات الثقافية  التلفزيون وثنائية الهوية / االغتراببوعمامة العريب   كبييب حفصة    - 2
 .136  ص 2615اصتلفة  سبتمرب 

 . 25  ص  2612األعلى للثقافة   اعتيئة العامة لشؤوف اظتطابع األمَتية    القاىرة : اجمللس الهويـة  حسن حنفي حسنُت   - 3

 -  196 ص1998دنتيا  اعتوية ىي حتديد اظتميزات الشخصية للفرد : لالطالع أكثر انظر:فريدرؾ معتوؽ :معجم العلـو االجتماعية  مراجعة :ػتمد دبس  بَتوت  أكا. 
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للدكتور.علي أزتد الطراح يطرح ىذا األخَت موضوع حبثو واظتوسـو بػ: تأثَت وسائل اإلعالـ على تشكيل اعتويات 
رزىا أف تكنولوجيا يف ظل التطورات التكنولوجية اضتديثة يف غتاؿ االتصاؿ ليخلص إذل غتموعة من النتائج أب

وسائل اإلعالـ و االتصاؿ تساىم يف إكتاد وعي جديد. و أهنا تؤدي بشكل آرل تلقائي  إذل إنشاء أشكاؿ 
جديدة من اعتوية   فبفعل التطورات التكنولوجية اضتديثة فاف ىذه األخَتة تساىم يف تشكيل وإعادة تشكيل اعتوية 

فًتاضي يعترب بالظاىرة الغَت صحية سواء للفرد أو اجملتمع وغالبا ما تكوف وبالتارل تعدد اعتوية بُت الواقعي واال 1.
ىذه االزدواجية سببا رئيسيا يف حدوث االنعزالية واالنطواء لدى مستخدمي االنًتنيت وذلك لشعور ىؤالء بنوع 

فرد إشباعها يف من الراحة يف ىذا اجملتمع االفًتاضي والذي استطاع إشباع بعض اضتاجات اليت دل يستطع ىذا ال
البشر مستعدون أن يغيّروا شخصياتهم « حياؿ اعتوية الزائفة على االنًتنت أف : ” جاف سولَت“الواقع . يقوؿ  

عوامل تدفع للقياـ عدة ويعتقد سولَت أّف ىنالك    »  ابالكامل على اإلنترنت إلى شيء ال يشبو الواقع أبد
و شخصيتو بالكامل للقياـ بأمور دل يكن مسموحا لو القياـ هبا  فاظتستخدـ يتعمد تغيَت ىويتو هبذه التصرفات

على الواقع كالسب والقذؼ والتعليقات اطتارجة  حيث يعترب ذلك نوعا من التحرر من تابوىات اجملتمع و 
ضغوطاتو  كذلك فإف االفًتاض النصي متلو عادة من اظتشاعر وال يعكسها  فيطمئن اظتستخدـ إذل أنو يف حالة 

.ماف العاطفي فال أحد يكشف ما وراء مشاعره وتصرفاتومن األ
ونزعم أف االنًتنيت دل ُتوِجد اعتوية الزائفة  2 

فحسب   بل ساقتت أيضا يف بروز فضاء تنشط فيو ىذه اعتوية وىو ما نعرب عنو مبواقع التواصل االجتماعي 
انعزاعتم يف الزمن التقٍت وابتعادىم عن ونضيف أف االنًتنيت عززت ىذه اظتمارسات ؽتا ساىم يف عزؿ األفراد  و 

 الزمن االجتماعي .

 استراتيجيات التقليل من االغتراب الرقمي. -4-4

 التنور التكنولوجي )الجانب المعرفي( -4-4-1

                                          
مستخدمي االنترنيت في المجتمع الجزائري بين الهوية المستقلة والهوية المغتربة دراسة لعينة من مستخدمي االنترنيت بمدينة بن عيسى ػتمد اظتهدي   كانوف رتاؿ    - 1

جملتمع اصتزائري   جامعة قافية يف ا  غتلة العلـو اإلنسانية و االجتماعية   )عدد خاص( اظتلتقى الدورل األوؿ حوؿ اعتوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوث ورقلة
 .459  458  ص ص  2616االغواط   

     شبكة رؤية اإلخبارية   انظر أكثر : العقالء وجنة المهاويس« خانكة»علياء عصاـ الدين    - 2

URL :www.roayahnews.com/خانكة-العقالء-وجنة-اظتهاويس/  consulté le 20 décembre 2016. 13h20 

http://www.roayahnews.com/خانكة-العقلاء-وجنة-المهاويس/
http://www.roayahnews.com/خانكة-العقلاء-وجنة-المهاويس/
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إف دراسة التكنولوجيا بصفة عامة وتكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بصفة خاصة ىي يف حد ذاهتا مسألة 
فمسالة التعقيد على مستوى الوسائل التقنية ىو موضوع متعدد التخصصات وىو موضوع نقاشي يف  .معقدة

األوساط العلمية اظتختلفة  ولتقيم التعقيد التكنولوجي نتكن اعتبار عوامل كثَتة تتدخل يف إحداث ىذا األخَت 
توى اصتودة اليت تتميز بو ىذه منها عوامل داخلية )التكنولوجيا يف حد ذاهتا  طبيعة وخصائص اإلنتاج  ومس

التكنولوجيا...اخل( وعوامل خارجية )التعقيد البشري ويقصد بو القدرة أو القابلية على االستيعاب اظتعريف 
وبعبارة أخرى 1للتكنولوجيا ووسائلها اظتختلفة مبختلف جوانبها اإلكتابية والسلبية والصعوبات اليت تعًتي تطبيقها(.

 جي اليت يتمتع هبا األفراد وىي متغَت مهم يف قياس االغًتاب الرقمي وتقدير حدتو.درجة التنور التكنولو 

 ومن الطرؽ اليت يتم العمل عليها للقضاء على مشكل االغًتاب الرقمي ىو الًتكيز على عملية التنور التكنولوجي
ط باظتعدات والوسائل واآلالت القدرة على رفع الرصيد اظتعريف و اظتهاري لدى األفراد واظترتب األخَتويقصد هبذا 

واستخداـ الطاقة وترشيد استهالكها  واؾتاز األعماؿ يف أقصر وقت وبأقل جهد ويف أماف تاـ  وأف يعمل الفرد 
يف حُت يرى   على احملافظة على اظتعدات اليت يستخدمها ويزيد من عمرىا االفًتاضي ويقلل من أعطاعتا وتلفياهتا"

التنور التكنولوجي ىو العمل على إظتاـ الطالب بالقدر اظتناسب من اظتعارؼ  إف  : «الباحث عياد وأبو جحجوح
واظتهارات واالجتاىات التكنولوجية اليت دتكنو من فهم التكنولوجيا واستخدامها وإدارهتا  واختاذ القرارات الصحيحة 

كتعلو مواطنًا فعااًل يف بيئتو  جتاه القضايا واظتشكالت التكنولوجية اليت تواجهو يف حياتو حاضرًا ومستقباًل؛ ؽتا
.» وغتتمعو

2 

( أف مفهـو التنور التقٍت لو أربع مستويات تفسر مضمونو Dyrenfurthومن جهتو يرى الباحث ديرنفرث ) 
وتوضح اظتقصود منو وىذه اظتستويات ىي اظتعرفة حيث يقصد هبا القدرة على االؾتاز يف غتاؿ دراسة التقنية ثانيا 

القدرة على استيعاب اظتعلومات اظتوجودة يف غتاؿ التقنية ثالثا وىو التحليل حيث ينظر إليو على الفهم و يقصد بو 

                                          
1- Tani, G, and B Cimatti. "TechnologicalComplexity: A Support to Management Decisions for Product 

Engineering and Manufacturing." Paper presented at the 2008 IEEE International Conference on Industrial 

Engineering and Engineering Management, 2008.p 09. 

   عمادة البحث العلمي جامعة 61 العدد19 غتلة اظتنارة   اجمللد  مستوى التنور في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى طلبة الثانوية العامة بقطاع غزةفؤاد إشتاعيل عياد  2-
 .47 ص2613األردف   –آؿ البيت 
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أخَتا العمل: ويقصد بو القدرة على استخداـ تطبيقات رابعا و انو القدرة على تفسَت كيفية عمل أدوات التقنية  
 1التقنية وأدواهتا.

فكرة أف  يف حصة تلفزيونية "مباشرة معكم" راغبأمُت  Amine Raghibويف ىذا الصدد يطرح اظتدوف: 
ظتعلومايت من خالؿ دورات تكوينية حوؿ التوعية باألمن ااآلباء اليـو وجب عليهم اطتضوع إذل تكوين يف اصتانب 

 أظتعلومايت واصترنتة االلكًتونية   ويطرح األخَت فكرة ملفتو لالنتباه مفادىا أف ىذا التكوين  ال يتوقف عند الناس
العادين بل حىت أوالئك الذين يعترب اصتانب ظتعلومايت جزء من مهنتهم وحياهتم من أساتذة  وطلبة يف اإلعالـ 
اآلرل   ومرد ذلك حسبو  أف اجملاؿ أظتعلومايت والتكنولوجي ىو بيئة متجددة  فما ىو حديث يف ىذه اللحظة 

القدرة على استيعاب اطتصائص األساسية للمنتج يصبح قدصل يف اللحظة اليت تليها فالسرعة دل تًتؾ للمستخدـ 
التكنولوجي فيضيع ىذا اظتستخدـ بُت اضتديث واألكثر حداثة وىو يف ىذا يطرح فكرة وجوب التحديث والتحيُت  

mise à jour  .2يف كل مرة 

االغًتاب الرقمي  و بالتارل عند فقداف الفرد التنور التكنولوجي فانو من اظتتوقع أف يسقط ىذا األخَت يف حالة من
 نتيجة عدـ امتالكو للحد األدسل من اظتعارؼ  واظتهارات التقية والتكنولوجية اظتذكورة سابقا 

ويف ىذا الصدد فاف كثَتا من اصتمعيات واظتؤسسات واعتيئات العلمية اظتعينة مبجاؿ الًتبية والتعليم على اظتستويُت: 
اد اجملتمع تنويرا تكنولوجيا يواكب التطورات التكنولوجية اظتتالحقة العريب والعاظتي قد دعت إذل عملية تنوير أفر 

وذلك من خالؿ برامج الًتبية التكنولوجية وعطفا على ىذا فقد عقدت العديد من اظتشروعات واظتؤدترات  وورش 
أقتية العمل حوؿ ىذا اظتوضوع اضتساس ويف ىذا اإلطار وعلى اظتستوى العريب فقد أدركت بعض الدوؿ العربية 

                                          
مناىج العوم »( في تطوير مناىج المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية STLتصور مقترح لتطبيق معايير التنور التقني العالمية)األزتدي  علي بن حسن   -1

 .64  ص 2669 الواقع وآفاؽ اظتستقبل  اظتنطقة الشرقية  اظتملكة العربية السعودية -اظتلتقى األوؿ للتعليم الثانوي ، »أنموذجاً 

 - أمين رغيب (Amine Raghib كاتب ومؤسس  مبدينة 1986 أبريل 2( )ولد )اظتعروفة  واشتهر أيضًا باضتلقات اليت يقدمها على قناة « مدونة احملًتؼ»مراكش اظتغرب
حاز  2615ألكثر البودكاسًت اظتغاربة تأثَتاُ  ويف عاـ  يوتيوب  مت تكرنتو من قبل 2614  يف  حتمل نفس االسم واليت حق  ؾتاح كبَت جذب عتا ماليُت من اظتشاىدين يف يوتيوب

.   على جائزة رواد التواصل االجتماعي من حاكم إمارة ُديب ػتمد بن راشد آؿ مكتـو

 - م كل أربعاء  ويقًتح مواضيع شىت  هتم السياسة و اجملتمع والثقافة...وغَتىا  ويستضيف فيو جامع كلحسن ضيوفا من مسؤولُت وأكادنتيُت  عتحواري  يبث  -برنامج إخباري
 دراية مبوضوع اضتلقة  إغناء للنقاش وتعميما للفائدة.

أي زتاية من االعتداءات االلكًتونية ؟    أمُت راغب   د.سعيدة بن كَتاف   جامع كلحسن    الضيوؼ :د. يوسف بن طالب   أ.بشرى بويري(    اظتنشط : 2Mقناة ) - 2
 . انظر أكثر :23/63/2617اظتغرب   

 maakoum-http://www.2m.ma/ar/moubacharatan:  URL 

http://www.2m.ma/ar/moubacharatan-maakoum/


الرقمي االغرتاب و واالتصال اإلعالم وسائل تكنولوجيا                    :الرابع الفصل  

 

- 144 - 
 

وضرورة السعي لتنوير أفراد غتتمعاهتا علميا وتكنولوجيا ظتواكبة التطورات اظتتالح   لذا فقد بذلت جهود حثيثة يف 
 1غتاؿ برنامج التنوير التكنولوجي على اظتستويُت النظامي وغَت النظامي.

وما كتب اإلشارة إليو ىو أف التنور التكنولوجي للقضاء على االغًتاب الرقمي ليس اعتدؼ منو أف ؾتعل من الفرد 
خبَتا يف التكنولوجيا وإفتا اظتقصود بو ىو تزويد الفرد باضتد األدسل من اظتعرفة واطتربة للتعامل مع ؼتتلف 

ظتتعلم اطتربات األساسية اليت جتعلو متنورًا يف اجملاؿ  تكنولوجيات وسائل اإلعالـ واالتصاؿ من خالعتا إكساب ا
 ونتكن حتديد أىم األبعاد عتذا التنوير فيما يلي:

ويشتمل ىذا البعد رتيع اظتعلومات وؼتتلف اظتعارؼ  ( :Cognitive Dimensionالبعد المعرفي ) -1
الـ واالتصاؿ وؼتتلف التقنيات حيث اليت وجب تزويد الطلبة هبا حوؿ غتاالت التنور يف تكنولوجيا وسائل اإلع

تتضمن تلك اظتعارؼ: غتموع اضتقائ   واظتفاىيم  وؼتتلف  القوانُت  والنظريات  ويكوف ذلك على مستويات 
 عقلية عديدة كالتذكر  والفهم  والتطبي   والتحليل  والًتكيب والتقوصل وطرؽ االستخداـ السليم .

ونتثل ىذا البعد ؼتتلف أنواع اظتهارات اليت  ( :Psychomator Dimensionالبعد المهاري ) -2
وجب إكساهبا للطالب يف إطار تنويره يف غتاؿ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ  حيث يضم ىذا البعد: 
غتموع اظتهارات العقلية كمهارات التفكَت العلمي  ومهارات التفكَت الناقد  ومهارات التفكَت االبتكاري ومهارات 

العلم. واظتهارات العملية إضافة إذل مهارات التعامل مع االجهزة التكنولوجية اضتديثة كاضتاسوب مثال عمليات 
وػتلقاتو وطرؽ استخدامها وصيانتها. واظتهارات االجتماعية كمهارات التعاوف مع اآلخرين  والعمل يف فري  

 وغَتىا.

يع اظتخرجات ذات الصلة باصتانب ويشتمل على رت ( :Affective Dimensionالبعد الوجداني ) -3
االنفعارل العاطفي كالوعي بتكنولوجيا اظتعلومات  واضتس هبا واظتيوؿ واالجتاه ؿتوىا  والقيم اظتتعلقة هبا  وأوجو 

 2تقديرىا.

 نموذج قبول التكنولوجيا ) الجانب  التطبيقي( -4-3-2

                                          
غزة  -  مذكرة ماجستَت )منشورة(  اصتامعة اإلسالمية لدى طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقيةمستوى التنور التكنولوجي غتدي أزتد البايض  -1

 .69-68  ص  ص 2669

 .51فؤاد إشتاعيل عياد   مرجع ساب    ص  - 2
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ُت ويطل  على ىذا النموذج اسم : غتموعة من الباحث ديفيس مع Davis FDأىم فتوذج جاء بو الباحث 
Technology Acceptance Model (TAM).1  والذي يدرس العالقة بُت اظتنفعة اظتتوقعة

يف البداية من  (TAM)وكما مت اإلشارة إليو سابقا فقد اقًتح فتوذج   2والسيولة واظتيل لالستخداـ واالستخداـ
وىو يتألف من اظتعتقدات  واليت حتدد اظتواقف العتماد تكنولوجيات جديدة ما   حيث   1989قبل ديفيز سنة 

يستند ىذا النموذج على نظرية الفعل العقالشل  اليت تنص على أف اظتعتقدات تؤثر يف اإلدراؾ  واإلدراؾ يؤثر على 
3أفعاؿ الفرد واليت بدورىا حتدد االستخداـ الفعلي ألي وسيلة  تكنولوجيا جديدة.

 

فالتعقد يف الوسائل التكنولوجية اضتديثة جعل من الضروري معرفة إذا كانت ىذه الوسائل ستؤدي إذل حدوث 
مشاكل يف البنية االجتماعية أو حدوث مشاكل على اظتستوى الفردي منها حدوث االغًتاب الرقمي لألفراد 

قبل بُت الوسيلة والفرد اظتستخدـ عتا من لذلك وجب قبل استقداـ اي وسيلة تكنولوجية جملتمع ما معرفة درجة الت
حدد فيو ما إذا كاف اظتستخدـ سيكوف لو درجة والذي   Davisخالؿ النموذج الساب  الذي قدمو الباحث

جيدة من تقبل تلك التقنيات اصتديدة ومدى إمكانية التعامل معها حيث يطل  على ىذا النموذج اسم  "فتوذج 
(   حيث يعتمد ىذا النموذج على عنصرين Technology Acceptance Modelقبوؿ التقنية"  )

 (.Ease of Use( وسهولة االستخداـ )Perceived Usefulnessمهمُت قتا: توقع الفائدة )

 

 (Technology Acceptance Modelفتوذج قبوؿ التقنية )(:16الشكل رقم )

                                          
1 - van der Heijden, Hans, Tibert Verhagen, and Marcel Creemers. "Understanding Online Purchase 

Intentions: Contributions from Technology and Trust Perspectives." European Journal of Information 

Systems 12, no. 1 (2003): p 42. 

 -  مذكرة ماجستَت  لة الجامعة اإلسالمية العوامل المؤثرة على تقبل المدرسين للعمل على نظام موودل للتعليم االلكتروني : دراسة حاناجي أزتد ػتمد أبو يغيصيب    - 2
 63  ص 2612منشورة  اصتامعة اإلسالمية غزة   

3-  Carter, Lemuria, and France Bélanger. "The utilization of e‐government services: citizen trust, innovation 

and acceptance factors." Information systems journal 15.1 (2005): p 07,08. 
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اـ جديد ما من شأنو أف يعزز ويكفل لو فعندما يعتقد اظتستخدـ أف استعماؿ وسيلة تكنولوجية حديثة أو نظ
الفائدة  ومنها التطور الوظيفي )ويف اضتالة اليت ؿتن بصدد معاصتتها بالنسبة للطلبة قضية التطور العلمي ( فاف 
ذلك سيكوف لو اثر اكتايب يف زيادة تقبلهم عتذه الوسائل اضتديثة  وسيكوف ىذا عامل مهم لزيادة تقبل أي مبتكر 

 اضتصوؿ على استخداـ امثل عتذه التكنولوجيات و التقنيات اضتديثة. تكامال مع العنصر اآلخر جديد وبالتارل
)سهولة االستخداـ(  سيؤدي ذلك إذل سرعة فهم األنظمة اصتديدة بشكل أسرع وبالتارل إضافة طابع االرتياح 

كتابا على أداء العمل للمستخدـ الذي لن كتد تعقيدات قد تعيقو عن أداء نشاطو اليومي الذي سينعكس إ
وقد شهد ىذا النموذج تطورا ملحوظا خالؿ السنوات اظتاضية ففي  1 وحتقي  فائدة مرجتعة من النظاـ اظتستخدـ

انو باستطاعتنا تفسَت حافز اظتستخدـ من خالؿ ثالثة عوامل رئيسية : وىي  davisالنموذج األصلي اقًتح 
 اظتنفعة اظتدركة   وسهولة االستخداـ    واظتوقف اجتاه استخداـ الوسائل التكنولوجية اضتديثة

 
 (.1989( :فتوذج قبوؿ التكنولوجيا األصلي )11الشكل رقم )

مع إقرار باف اظتنفعة اظتدركة قد يكوف عتا تأثَت مباشر على  مت العمل على تعديل ىذا النموذج 1993ويف عاـ 
 االستخداـ الفعلي للمبتكر أو الوسيلة التكنولوجية اضتديثة  أو النظاـ اصتديد 

                                          
 ـ   انظر أكثر :2616ديسمرب  28  نشر يف 15527  جريدة الرياض )االلكًتونية ( العدد نموذج قبول التقنية يزيد بن عبدالعزيز الطويل   - 1

http://www.alriyadh.com/589639     69:54ساعة   على ال 16/11/2616دتت اظتعاينة يف 

 

http://www.alriyadh.com/589639
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 (1993فتوذج قبوؿ التكنولوجيا اظتعدؿ ) (:12الشكل رقم )

اـ تتأثر مباشرة باظتنفعة اظتدركة أما آخر التطورات فكاف دخوؿ متغَتات جديدة منها النية السلوكية لالستخد
 وتتوسط اظتوقف اجتاه االستخداـ واالستخداـ الفعلي.

 

 1( 2669(:النسخة اظتعدلة األخَتة لنموذج قبوؿ التكنولوجيا )13الشكل رقم )

 . بالوسائل التكنولوجية الثقة بناء -4-3-3

إف التغيَت سنة من سنن اضتياة   والبشرية ال نتكن أف تتطور إال بإدخاؿ مفاىيم وأساليب جديدة لتطوير كافة 
غتاالت اضتياة   لذلك وجب قبل الشروع يف فتح األبواب للتقنيات اضتديثة أف نراعي مالءمتها لواقع واإلمكانات 

ذر من سلبياهتا وذلك بإشعار األفراد  بذلك   الف ىنالك كما البد من توخي اضت  ولإلفرادالبشرية واظتادية للدولة 

                                          
ج في تطور نموذج قبول التكنولوجيا واختباره على استخدام نظم المعلومات المحاسبية )دراسة تجريبية على عينة من المستخدمين في شركات النسيليلى الطويل    - 1

 .66-58  ص 2611  جامعة تشرين سوريا  61  العدد  33غتلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية   اجمللد  سورية(
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إحتماؿ أف تنهار إمكانية الفرد العقلية احملدودة أماـ ىذا التطور التكنولوجي والتقٍت الكبَت ويفقد ىذا الفرد ثقتو 
فهناؾ دائما اختالؼ يف مستويات انتشار تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ  1بالتكنولوجيا ووسائلها اظتختلفة.

اضتديثة  بُت ؼتتلف البلداف وتشَت معظم الدراسات إذل أف استعماؿ ىذه الوسائل التكنولوجية يف البلداف النامية   
نولوجيات اضتديثة ألفراد ال يزاؿ يف بداياتو ويعود ذلك إذل تأخر اضتكومات والقطاع اطتاص يف تقدصل ىذه التك

غتتمعها كما يلـز   باإلضافة إذل أمر مهم وىو ىشاشة الثقة بالبيئة الرقمية واطتدمات اإللكًتونية والتكنولوجيا  
ككل لدى أفراد ىذه اجملتمعات  من جهة وضعف التشريعات السيربانية اليت تنظم اظتداوالت اإللكًتونية وتنظم 

 2انية.السوؽ التكنولوجية من جهة ث

ويشكل موضوع بناء الثقة باستخداـ تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت يف البلداف العربية وضماف أمنها ػتوراً 
بناء غتتمع اظتعلومات  -أساسًيا من ػتاور اإلسًتاتيجية العربية العامة لتكنولوجيا وسائل اإلعالـ و االتصاؿ  

ب لالتصاالت حيث تعترب اإلسًتاتيجية أف احملور األساسي واليت قاـ بإقرارىا غتلس وزراء العر  2667-2612
لتحقي  الثقة ىو توفَت سوؽ تنافسية للمجتمع العريب للمعلومات. باستخداـ الوسائل التكنولوجية اظتختلفة مع 
ضماف حتقي  أمنها  حيث حتدد اإلسًتاتيجية ضرورة توفَت أمن اظتعلومات والشبكات للمحافظة على خصوصية 

العريب وتفعيلها  مع وضع تشريعات ضتماية البيانات  وتعزيز التعاوف الدورل يف مكافحة جرائم الفضاء  اظتواطن
 3اإللكًتوشل  وسوء استخداـ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ .

ية حيث ال يتأتى بناء ىذه الثقة إال من خالؿ بناء نظم تشريعية وقانونية حتمي مستخدمي ىذه الوسائل التكنولوج
اضتديثة فقد صدر عن اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة عدد من القرارات حوؿ أمن اظتعلومات واألمن التكنولوجي 

اظتتعل  مبكافحة إساءة استعماؿ تكنولوجيا اظتعلومات ألغراض إجرامية. ويدعو ىذا  63/55وكاف أبرزىا القرار 
لتعاوف يف يف غتاؿ إنفاذ القانوف لدى التحقي  واظتقاضاة يف القرار الدوؿ إذل اختاذ عدة تدابَت  من بينها: تنسي  ا

القضايا الدولية اظتتعلقة بإساءة استخداـ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ألغراض إجرامية   وتبادؿ اظتعلومات 
ينبغي للنظم  اليت تواجو عملية مكافحة إساءة استعماؿ تكنولوجيا اظتعلومات ألغراض إجرامية. ووفقا للقرار أيضا 

                                          
 .55 ص2666  الدوحة : وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية   التقنيات الحديثة فوائد وأضرار:دراسة للتأثيرات السلبية على صحة الفردشعاع اليوسف    - 1

 انظر أكثر: 2669  تقارير ودراسات ) التشريعات السيربانية ( ا بناء الثقة بالخدمات اإللكترونية في منطقة اإلسكو    -اإلسكوا-آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة - 2
URL:https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-09-4-a_0.pdf Consulté le 11 

octobre 2016. 10h04 

 68اظترجع نفسو   ص  - 3

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-09-4-a_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-09-4-a_0.pdf
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القانونية أف حتمي سرية البيانات ونظم اضتواسيب وسالمتها ما نتنح مستخدميها أكثر راحة وثقة واالبتعاد عن 
 1اطتوؼ والقل  اظتسبب  لالغًتاب واالبتعاد عن التكنولوجيا ووسائلها.

ال من خالؿ دخوؿ االنًتنيت ومن جهة أخرى فاف مسالة الثقة بالتكنولوجيا ووسائلها اظتختلفة دل تطرح بإضتاح إ
  الثقة واليت فتحت الباب على مصرعيو أماـ عملية التسوؽ االلكًتوشل حيث أصبح األمر يتطلب درجة أكرب من

يف بيئة التسوؽ عرب االنًتنت )اظتتجر االفًتاضي( ؽتا كانت عليو يف متجر اظتادي  الواقعي وعليو فاف توفر الثقة من 
للمستخدـ للتكنولوجيا اضتديثة على خصوصياتو ومعلوماتو الشخصية    دـ اليقُتشانو أف متفف من مشاعر ع

 .األطراؼيف ىذا الفضاء السبَتي اظتًتامي 

وإذا كانت التهديدات السيربانية عاظتية  فاف حلوعتا أيضا وجب أف تكوف عاظتية. فمن الضروري أف يكوف ىناؾ 
ف األمن السيرباشل وذلك لتوفَت اضتماية  لألفراد من ػتاوالت اتفاؽ صتميع البلداف واف يكوف تفاىم مشًتؾ بشأ

القرصنة ظتعلوماهتم الشخصية فبناء الثقة يتطلب إرادة حقيقية ضتماية اظتستخدمُت   وضماف عدـ التالعب 
ببياناهتم اظتهمة. و يف ىذا الصدد يرى االحتاد الدورل لالتصاالت أف التوصل إذل أي حل كتب أف تتضمن حتديد 

ظتبادرات الوطنية واإلقليمية القائمة حىت نتكن ترتيب األولويات والعمل الفعاؿ مع رتيع اصتهات من أجل الًتويج ا
2لألمن السيرباشل وػتاربة اصترنتة السيربانية. 

 

 2016 أكتوبر 24 الندوة العاظتية الثالثة للمعايَت  مدينة اضتمامات  تونس  يـوويف ىذا الصدد مت مؤجرا عقد 
ة الفكر يف غتاؿ التقييس ظتناقشة أفضل الطرؽ اليت نتكن هبا صتهود التقييس أف تراعي اعتبارات األمن قاد

واطتصوصية والثقة. ومت االعًتاؼ بأف ىناؾ تصاعد مقل  ضتاالت انتهاؾ البيانات واضتوادث األمنية واف عتذه 
ليخلص اظتشاركوف يف الندوة العاظتية جملموعة من التوصيات اليت مت تقدنتها  األخَتة تأثَتا سلبيا على ثقة الناس 

 حملاولت غتاهبت اظتخاطر اليت تسببها حاالت عدـ الثقة ومت عرضها يف النقاط التالية:

.تعزيز األطر الدولية اليت تتضمن مبادئ أساسية لألمن واطتصوصية والثقة وإنشاء آليات لتنفيذ ىذه اظتبادئ 

                                          
 /A/RES/55إجرامية  .) ألغراض لوجيا اظتعلوماتتكنو  استعماؿ إساءة مكافحة بشأف 2001 يناير/الثاشل كانوف 22 اظتؤرخ63 / 55العامة اصتمعية قرار اظتتحدة  األمم - 1

63) 

 بعد سنوات ستس :اظتعلومات جملتمع العاظتية للقمة  5جيم العمل خط    واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استعمال في واألمن الثقة بناءاالحتاد الدورل لالتصاالت     - 2

 . انظر أكثر:46  ص 2616حتديده ديسمرب 

URL : https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/10/pdf/201010_39-ar.pdf  consulte le 04/01/2017. 19h41. 

https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/10/pdf/201010_39-ar.pdf
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يع اعتماد تكنولوجيات تعزز اطتصوصيةتشج (PET) تكنولوجيات يؤدي دغتها ضمن البنية التحتية  
 أصحاهبا. لتكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت وخدماهتا إذل تدنية معاصتة اظتعلومات اليت نتكن التعرؼ على ىوية

لتهديدات اليت تواجهها البنية استنباط وسائل من أجل تبادؿ اظتعلومات بُت القطاعُت العاـ واطتاص بشأف ا
 التخفيف. التحتية لتكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت وخدماهتا  وأفضل اظتمارسات واسًتاتيجيات

 حشد اجملتمع الدورل وإنشاء شراكات من أجل تطوير القدرات الوطنية للتأىب للهجمات السيربانية وزيادة
 اضتوادث. ية وإعماؿ االستجابات اظتنسقة عتذهقدرات البلداف من أجل الكشف عن اضتوادث األمن

 حتقي  توازف بُت اضتاجة إذل زتاية خصوصية األفراد وتشجيع االستعماؿ اظتبتكر للبيانات من أجل دفع
 الرقمي. االقتصاد

دود حتًـت اضت اإلسهاـ يف وضع معايَت دولية ظتواجهة القضايا العاظتية  مع االعًتاؼ بأف اعتجمات السيربانية ال
االنتهاكات اظتتعلقة باطتصوصية واألمن تضعف الثقة يف تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت وأف األطر  الوطنية وأف

نتكن الثقة فيها  األمنية اظتقيسة على اظتستوى الدورل ضرورية من أجل توفَت الضماف بأف النعوت األمنية طتدمة ما
 1اضتدود. اطتصوصية ػتمية عربوأف احتياجات أي مستعمل فيما يتعل  باألمن و 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 انظر أكثر:: 2012نوفمبر عام  3 -أكتوبر  25   اضتمامات  تونس  مناستنتاجات الندوة العالمية الثالثة للمعايير االتصاالت    لتقييس العاظتية اصتمعية  - 1

www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/gss/Documents/.../058A.DOCX   consule le  13/01/2016. 12h48. 

http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/gss/Documents/.../058A.DOCX
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 خالصة الفصل : 

ما نود تأكيده يف خالصة ىذا الفصل ىو أف األمية اظتعلوماتية والتكنولوجية تؤدي إذل تكريس االنعزالية واالغًتاب 
غَت يف نفسية صاحبها وذلك لعدـ دتكنو من االندماج داخل اجملتمع أظتعلومايت وشعوره بأنو يعيش يف عصر 

عصره  ومن جهة أخرى فاف الواقع يقوؿ أف االغًتاب قد طاؿ أيضا أوالئك الذين  لتسنوف استخداـ ىذه 
التكنولوجيا  وعلى كل حاؿ فاف كل الظواىر اظتصاحبة للتكنولوجيا ووسائلها ما ىي إال ضريبة يدفعها اإلنساف 

 .الذي أراد السيطرة على ىذا العادل  بل وتغيَته أيضا
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 وحدوث االغًتاب الرقمي عند الطلبة اعبامعيُت. واالتصاؿ اإلعالـ لتكنولوجي لوسائلاالتطور  عالقة -5-6

 نتائج الدراسة -
 خاسبة -
 قائمة اؼبصادر واؼبراجع -
  اؼبالحق -

 ملخص الدراسة. -
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 :الدراسة )الخصائص الديمغرافية(  عينة خصائص:المحور األول

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب اعبنس.01اعبدوؿ رقم )

( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ؼبتغَت )اعبنس( حيث نالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ أف 03يبُت اعبدوؿ رقم )   
حيث مت اقتساـ ىذا العدد بُت الذكور واإلناث فكاف عدد اإلناث اكرب  297العدد الكلي ألفراد العينة ىو 

أما اؼبرتبة الثانية فكانت لعدد الذكور   %5552بتو مفردة دبا نس 364مقارنة بعدد الذكور ويف اؼبرتبة األوذل بػ: 
ىذه النسب دل تأيت اعتباطيا بل جاءت سباشيا مع طبيعة اؼبعاينة والعينة   %4458مفردة دبا نسبتو  311بػ: 

اؼبختارة فالعينة اغبصصية تعتمد على بعض فبيزات اجملتمع األصلي اليت يسعى الباحث دائما إلعادة إنتاجها يف 
 سب يف العينة اؼبختارة .صورة ن

أما عن تفوؽ اإلناث من حيث النسبة على الذكور فهذا يبكن مالحظتو يف عديد الدراسات خصوصا يف البيئة 
التعليمية وىو يعرب عن هنج جديد يف اجملتمع اعبزائري الذي أصبح يورل أنبية كبَتة لتعليم اؼبرأة بعدما كانت يف 

همشة من ناحية التعليم، إضافة إذل أف عدد اإلناث يف اجملتمع اعبزائري يف سنوات ماضية تعترب من الفئات اؼب
ارتفاع مستمر وىذا ما تعرب عنو عديد اإلحصائيات ، أما بالنسبة للذكور فاف تراجع أعدادىم يف اؼبؤسسات 

ياة اؼبهنية التعليمية يبكن رده إذل عدة اعتبارات أنبها تفضيل ىؤالء عدـ مواصلة دراستهم والبراطهم يف اغب
باالنتماء إذل صفوؼ اؼبؤسسات العسكرية أو إذل مؤسسات التكوين اؼبهٍت اليت أصبحت توفر ؽبم فرصا يف سوؽ 

 الشغل مقارنة مع  اقرأهنم فبن يواصلوف تعليمهم العارل وينتهوف إذل سنوات من البطالة بعد التخرج 

 النسبة اؼبؤوية التكرار اعبنس

 %4458 311 ذكر 03

 %5552 364 أنثى 02

 %300 297 اجملموع مج
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 الفئة العمرية     

  اعبنس
 اجملموع أنثى ذكر

 % ت % ت % ت
 31.64 94 39.63 65 21.80 29 سنة 20أقل من  03
 56.56 168 51.82 85 62.40 81 25 –20من  02
 11.78 35 8.53 14 15.78 23 10 – 26من  01
 0 0 0 0 0 0 سنة10أكثر من  04
 100% 297 100 364 100 311 اجملموع مج

 (: توزيع أفراد العينة حسب السن.04اعبدوؿ رقم )

( توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية ، حيث يالحظ أف أعلى نسبة كانت لفئة 02ُيظهر اعبدوؿ رقم )   
أما اإلناث فكانت  % 62.40سنة حيث مثل الذكور ؽبذه الفئة ما نسبتو  25إذل  20العمر اؼبقدرة ما بُت 

مرية واليت تعد األعلى يف ىذا اعبدوؿ أما النسبة الكلية ؽبذه الفئة الع51.82% نسبتهم يف ىذه الفئة العمرية 
فرد، يف اؼبرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية اؼبقدرة  368بعدد كلي للذكور واإلناث سبثل بػ:  56.56%فقد بلغت
 أما الذكور فقدرت نسبتهم بػ: %19561سنة حيث كاف لإلناث النسبة األكرب دبا نسبتو 20بأقل من 

بعدد كلي للذكور واإلناث سبثل بػ:  %13564ؽبذه الفئة العمرية مقدرة بػ: لتكوف النسبة اإلصبالية %21.80
سنة واليت مثلت  10إذل  26مفردة حبث ، اؼبرتبة الثالثة يف ىذا اعبدوؿ كانت للفئة العمرية احملصورة ما بُت  94

ألخرى لتكوف أما نسبة اإلناث فكانت األقل مقارنة دبختلف الفئات العمرية ا %35578فيها نسبة الذكور 
وىي النسبة قبل األخَتة حيث دل نسجل يف الفئة العمرية  %33578النسبة اإلصبالية ؽبذه الفئة العمرية ىي 
سنة فما فوؽ أي فرد من مفردات العينة ينتموف إذل ىذه الفئة وبالتارل  10األخَتة واؼبقدرة دبن أعمارىم أكثر من 

نا صورة واضحة على أف معظم الطلبة اعبامعيُت اليـو ىم من ، إف ىذا التوزيع يعطي %050كانت النسبة ىي 
سنة كأقصى تقدير يف ىذه الفًتة يكوف الفرد  10سنة إذل  20فئة الشباب وربديدا فبن تًتاوح أعمارىم ما بُت 

دد لديو القابلية على زيادة التحصيل العلمي إذا أخذنا يف االعتبار أف معظم اؼبسجلُت يف اعبامعة من الطلبة اعب
سنوات للنظاـ  04سنة مع ربصيل علمي يف مرحلة الليسانس مقدر بػ:  20اذل  39ستكوف أعمارىم مابُت  

سنتاف من التكوين يف مرحلة اؼباجستَت أو اؼباسًت  02سنوات للنظاـ اعبديد يضاؼ اليها  01الكالسيكي و
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قدير ىذا من جهة ومن جهة ثانية سنة كأقصى ت 10وبالتارل فاف معظم اؼبسجلُت ستكوف أعمارىم ال تتجاوز 
فاف الرغبة يف التحصيل أعلى الشهادات اؽبدؼ منو ىو اغبصوؿ على وظيفة ؿبًتمة وىو ما يدفع ىؤالء خصوصا 
الشباب منهم على اغبصوؿ على شهادة تساعدىم على ولوج سوؽ الشغل دبا أف اغلبهم غَت موظفُت وال يزالوف 

 يزاولوف دراستهم اعبامعية.

 
 ى اؼبعيشياؼبستو 

 اجملموع اعبنس
 % ت أنثى ذكر

 % ت % ت
 2569 08 4526 07 0575 03 فبتاز 03
 22522 66 24519 40 39554 26 جيد 02
 73518 232 68590 331 74541 99 متوسط 01
 1570 33 2541 04 5526 07 ضعيف 04
 300 297 300 364 300 311 اجملموع مج

 أفراد العينة حسب اؼبستوى اؼبعيشي.(: توزيع 05اعبدوؿ رقم ) 

( توزيع أفراد العينة حسب مستواىم اؼبعيشي حيث عرب معظم أفراد العينة على أف 01يبُت لنا اعبدوؿ رقم )   
فرد قد عربوا عن ذلك بنسبة قدرت بػ:  99مستواىم اؼبعيشي يعترب متوسطا فكاف الذكور والبالغ عددىم 

ليكوف العدد الكلي  68590من اإلناث أف مستواىم اؼبعيشي متوسط دبا نسبتو  331يف حُت اعترب  74541
وىي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسب األخرى حيث جاء  73518فرد بنسبة إصبالية قدرت بػ:  232ىو 

كوف بذلك العدد للذكور وي %39554لإلناث و %24519يف اؼبرتبة الثانية بنسبة  اؼبعيشي اعبيداؼبستوى 
فرد بنسبة إصبالية قدرت ب  66اإلصبارل من أفراد العينة الذين عربوا على أف مستواىم اؼبعيشي جيد ىو 

من نصيب  %5526كانت نسبة   الضعيف حيثأما اؼبرتبة الثالثة فكانت للمستوى اؼبعيشي  22522%
آخر مستوى فهو اؼبستوى اؼبعيشي  أما 1570فكانت لإلناث وبنسبة إصبالية قدرت بػ:  %2541 أماالذكور 

 .للذكور %0575لإلناث و %4526منها   %2569اؼبمتاز والذي كانت النسبة اإلصبالية فيو سبثل 

إف ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ تبدو منطقية حيث أف معظم أفراد العينة يعتربوف اف مستواىم اؼبعيشي 
متوسط وىذا يعكس فعال تركيبة اجملتمع اعبزائري حيث أف الغالبية من األسر اعبزائرية ىي ذات دخل متوسط 
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وظائف بسيطة ذات دخل متوسط مث يلي ذلك اؼبستوى اؼبعيشي اعبيد وىنا  وؿبدود اغلب ىذه األسر تعمل يف
نستطيع اف نعترب اف ىناؾ تغيَت يبس تركيبة اجملتمع اعبزائري خصوصا من الناحية االقتصادية حيث برز مؤخرا 

أصحاب تباين طبقي ؽبذا اجملتمع من الناحية االقتصادية حيث بات ىناؾ تآكل واضح للطبقة اؼبتوسطة بظهور 
اؼباؿ اعبدد حيث ربسن الوضع االجتماعي للكثَت من األسر نتيجة انتهاج اؼبنظومة السياسية يف البلد لنهج 
اقتصاد السوؽ وفتح ؾباؿ اؼبلكية اػباصة ويف نفس الوقت تقهقر الوضع االجتماعي لبعض األسر اعبزائرية األخرى 

 .............................عيشي ضعيفمستواىم اؼب إفلذلك نرى أف بعض أفراد العينة يعتربوف 
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 المحور الثاني:  طبيعة امتالك واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة: 

 

 .اغبديثة (: توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم للوسائل التكنولوجية06اعبدوؿ رقم ) 

 

 الوسائل التكنولوجية        

 االمتالؾ        

أجهزة العاب  تكنولوجيا لالرتداء ىاتف ذكي لوح الكًتوين كمبيوتر ؿبموؿ كمبيوتر مكتيب
 الفيديو

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

3153 19 40,40 320 ال املكو وال اخطط لشرائو 03
1 

313 4453
0 

14 33544 387 62596 381 6356
3 

4554 315 21590 73 ال املكو واخطط لشرائو 02

5 
68 2258

9 
62 20587 85 28562 41 3454

7 
4354 321 15569 306 املكو حاليا 01

3 
98 11 203 67567 25 08543 73 2159

0 
 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 اجملموع مج
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توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم ورغبتهم يف االمتالؾ للوسائل التكنولوجية من عدمو فمن  اعالهيبثل اعبدوؿ    
خالؿ ىذا اعبدوؿ يتبُت لنا أف الوسيلة األكثر امتالكا من قبل أفراد العينة ىو اؽباتف الذكي وذلك بنسبة بلغت 

يليو بعد ذلك  %43543لك بنسبة أما الوسيلة الثانية األكثر امتالكا فكاف الكمبيوتر احملموؿ وذ 67567%
أما اللوح االلكًتوين فاحتل اؼبرتبة الرابعة من ناحية االمتالؾ  %15569الكمبيوتر اؼبكتيب يف اؼبرتبة الثالثة بنسبة 

 %21590لتأيت العاب الفيديو يف اؼبرتبة اػبامسة بنسبة امتالؾ قدرىا   %11لدى أفراد العينة بنسبة قدرت بػ: 
تكنولوجيا القابلة لالرتداء من ساعات ذكية وغَتىا من الوسائل يف اؼبرتبة األخَتة بنسبة قدرىا وأخَتا جاءت ال

08543% . 

ويبكن إرجاع إقباؿ أفراد العينة على امتالؾ اؽباتف الذكي بنسبة كبَتة إذل اؼبميزات اليت تتسم هبا ىذه الوسيلة    
االبتكارات يف عادل التكنولوجيا وامتالكها من قبل األفراد يف  التكنولوجية اغبديثة فاؽبواتف الذكية تعترب من آخر

اجملتمع يربز اعبانب العصري ؽبذا الفرد وبعبارة أخرى على أف ىذا الفرد ىو متابع لكل جديد وحديث يف عادل 
ة أف اؽبواتف الذكي "إي ماركيًت eMarketer أفاد تقرير حديث لشركة األحباث "االبتكارات .ويف ىذا الصدد 

حسب و  .2023ستواصل مبوىا خطوة خبطوة لتشمل الغالبية العظمى من اؽبواتف يف صبيع أكباء العادل حبلوؿ عاـ 
، أي 2037يف عاـ  453900000عدد مستخدمي اؽبواتف الذكية يف أوروبا ستصل الشركة دائما، فاف ، 

وتَتة اؼببيعات ؽبذه اؽبواتف يف ارتفاع مستمر نظرا للطلب اؼبتزايد  أف. ذلك عن العاـ اؼباضي %955بزيادة قدرىا 
فإضافة إذل اػبصائص اؼبميزة اليت ربملها اؽبواتف الذكية ومنها خفة يف الوزف  1العاؼبية واحمللية  األسواؽعليها يف 

اتف الذكية اليـو ذبعل قـو هبا اؽبو تاليت سبكن اؼبستخدـ من ضبلو يف أي مكاف واذل أي مكاف فاف الوظائف اليت 
ىذه األخَتة تكنولوجيا متكاملة فهي عبارة عن آالت تصوير وىواتف إلجراء االتصاالت وساعات ذكية  وأجهزة 
لتحديد اؼبواقع ... وغَتىا ، إضافة إذل التطبيقات اليت يبكن للفرد أف وبملها داخل ىذا اؽباتف ففي ويف دراسة 

 نتائج الدراسة لتصدر اؼبملكة العربية السعودية اؼبرتبة األوذل لقائمة الدوؿ حديثة عن منظمة األمم اؼبتحدة تشَت
% وأف ىذه النسبة ىي األعلى 388األكثر استخداما للهواتف الذكية يف دوؿ العادل حيث بلغت نسبة انتشارىا 

اؽبواتف من فبيزات  وبفارؽ كبَت مقارنة لدوؿ اػبليج واليت  حلت ىي أيضا يف مراكز متقدمة .وما سبيزت بو ىذه
                                          

1 - eMarketer Report , Internet and Mobile Users in Europe: eMarketer's Country-by-Country Forecast for 2017–

2021 Published: November 22, 2017  see More At :  

URL: https://www.emarketer.com/Report/Internet-Mobile-Users-Europe-eMarketers-Country-by-Country-

Forecast-20172021/2002177  consulted the   26/11/2017. 02h11. 

 

https://www.emarketer.com/Report/Internet-Mobile-Users-Europe-eMarketers-Country-by-Country-Forecast-20172021/2002177
https://www.emarketer.com/Report/Internet-Mobile-Users-Europe-eMarketers-Country-by-Country-Forecast-20172021/2002177
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 1وخصائص ذبعلها أداة يستغٍت هبا اؼبستفيد عن استخداـ البدائل األخرى كاغبواسيب واإلنًتنت والكتب  وغَتىا
فكل ىذه األمور جعلت من اؽبواتف الذكية اػبيار األوؿ للشباب بل و أصبحت وسيلة من وسائل التباىي 

ا لذلك نرى أف االمتالؾ ؽبذا النوع من اؽبواتف ىو يف تزايد وأصبح نوع اؽباتف يعرب عن مكانة الفرد اجتماعي
 مستمر. 

أما بالنسبة إذل اغبواسب احملمولة فهي األخرى تعترب من األجهزة التكنولوجية األكثر امتالكا من قبل األفراد    
امعُت حيث فهذه اغبواسب ىي سهلة اغبمل وامتالكها يسهل على األفراد القياـ بأعماؽبم خصوصا الطلبة اعب

يكوف الكمبيوتر احملموؿ مهم جدا يف قيامهم بواجباهتم الدراسية، أما يف ما يتعلق بالكمبيوتر اؼبكتيب ففي 
السنوات األخَتة مت إطالؽ العديد من اغبمالت أنبها ضبلة كمبيوتر لكل بيت جزائري ومع دخوؿ االنًتنيت حيز 

تلكوف كمبيوتر مكتيب موصوؿ خبط لالنًتنيت وىذا ما فتح اجملاؿ اػبدمة يف ـبتلف الواليات أصبح معظم األفراد يب
 ؼبختلف األفراد واؼبؤسسات اؼبختلفة من امتالؾ ؽبذه الوسيلة التكنولوجية اؼبهمة.

أما يف ما ىبص اللوح االلكًتوين فهو يعترب وسيلة تكنولوجية أخرى حديثة بدأت ذبد طريقها إذل أيدي الشباب    
لبة اعبامعة حيث يتشابو ىذا اللوح يف خصائصو مع اؽباتف الذكي مع دل تكن نسبة األفراد اليـو ومن بينهم ط

الذين عربوا عن امتالكهم ألجهزة العاب الفيديو كبَتة وذلك للنظرة اليت وبملها اعبميع حوؿ ىذه األجهزة واليت 
سنة يف حُت أف ىذه  35ارىم مفادىا أف ىذا النوع من األجهزة ـبصص لألطفاؿ فقط من الذين ال تتجاوز أعم

األجهزة تستعمل من قبل العديد من األفراد الكبار والصغار فهي متاحة للجميع أما التكنولوجيات القابلة لالرتداء 
فإننا نعتقد أف سبب عدـ امتالكها بصفة كبَتة ىو راجع بالدرجة األوذل إذل الثمن اؼبرتفع ؽبذا النوع من 

 ثتها وىو ما هبعل اقتناءىا ال يزاؿ يف مراحلو األوذل. التكنولوجيات إضافة إذل حدا

ويف نفس اعبدوؿ نالحظ أف ىناؾ من أفراد العينة الذين ال يبلكوف احد أو معظم ىذه الوسائل ولكن ؽبم    
أىداؼ مستقبلية ورغبة باقتناء وامتالؾ احد ىذه الوسائل التكنولوجية القتناعهم بفائدة ىذه األخَتة يف حياهتم 

بعدـ امتالكهم للكمبيوتر احملموؿ ولكن ؽبم خطط مستقبلية % 45545يومية حيث عرب أفراد العينة دبا نسبتو ال
للحصوؿ على ىذا الكمبيوتر ، من جهة أخرى عدـ االمتالؾ والرغبة يف االقتناء وضعت التكنولوجيا القابلة 

                                          
، لدراسية عبر الهواتف الذكية بوزارة التربية و التعليم السعودية : دراسة استكشافية اتجاىات المعلمات في المرحلة الثانوية نحو إتاحة الكتب االزىراين عقيلة حسُت،  - 1

 .33، ص 2035،  اؼبركز العريب للبحوث، 01، العدد 02ؾبلة اؼبركز العريب للبحوث و الدراسات يف علـو اؼبكتبات و اؼبعلومات ، اجمللد 
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ة الثالثة فكانت للكمبيوتر اؼبكتيب والذي قدرت ، أما اؼبرتب%28562 لالرتداء يف اؼبرتبة الثانية بنسبة قدرت بػ:
، مث تأيت رغبة أفراد العينة بامتالؾ اللوح  %21590نسبة عدـ االمتالؾ مع الرغبة اؼبستقبلية يف الشراء بػ: 

يف اؼبرتبة الرابعة ، ليكوف اؽباتف الذكي من بُت الوسائل اليت يرغب أفراد العينة  %22589االلكًتوين بنسبة 
أما اؼبرتبة األخَتة فكانت ألجهزة العاب الفيديو حيث عرب أفراد العينة  %20587بامتالكها بنسبة قدرت بػ: 

 .%34547بعدـ االمتالؾ مع الرغبة يف االقتناء اؼبستقبلي بنسبة قدرت بػ: 

أف ينظر إذل ىذه الرغبات يف االمتالؾ من قبل أفراد عينة الدراسة إذل عدة أسباب نستهلها بالكمبيوتر  ويبكن   
احملموؿ والذي حاز على أعلى نسبة حيث يعي جيدا أفراد العينة الذين ال يبتلكوف ىذه الوسيلة التكنولوجية 

تر احملموؿ كتابة وحفظ واسًتجاع الدروس أنبيتها خصوصا يف استعماؽبا يف اجملاؿ الدراسي حيث يسهل الكمبيو 
واحملاضرات كما يساىم يف التقليل من ضبل الكتب واؼبراجع الورقية دبا أف معظم ىذه الكتب اليـو ىي متوفرة يف 
شكل رقمي يستطيع الطالب االطالع عليها دبجرد توفر كمبيوتر وبملو معو إذل اعبامعة واذل قاعات احملاضرات، 

لوجيات القابلة لالرتداء على اؼبرتبة الثانية من حيث النسبة فيمكن إرجاعو إذل الرغبة يف أما حصوؿ التكنو 
اكتشاؼ اعبديد والرغبة يف التغيَت وىي خاصية إنسانية قبدىا خصوصا عند الشباب الباحث دائما عن ما ىو 

غَت مألوؼ وذلك بغية التميز  جديد وغريب يف اجملتمع لذلك نرى الكثَت من أفراد العينة يرغبوف يف ذبربة ما ىو
عن األقراف لذلك نرى أف التكنولوجية القابلة لالرتداء توفر ذلك الشيء الذي نتحدث عنو دبا أهنا غَت منتشرة 
بشكل كبَت بُت الشباب عامة والشباب اعبامعي اؼبزاوؿ لدراستو بصفة خاصة وىو ما أىل ىذه الوسيلة 

 من ناحية الرغبة  يف االمتالؾ. التكنولوجية أف ربتل اؼبرتبة الثانية

وبعد أف الحظنا أف الكمبيوتر احملموؿ قد احتل اؼبرتبة األوذل فاف الكمبيوتر اؼبكتيب ىو األخر الزاؿ يعترب من    
أىم الوسائل التكنولوجية اليت يرغب أفراد العينة بامتالكها فحصوؿ األفراد على ىذا النوع من الوسائل 

البيت يساعدىم على تأدية مهامهم خصوصا إذا كاف ىذا األخَت مربوط خبط لالنًتنيت التكنولوجية خصوصا يف 
فالكمبيوتر اؼبكتيب الزاؿ يتمتع بأنبية عند اؼبستخدمُت ومن فبيزاتو ىو القدرة على الزيادة يف قدراتو التخزينية 

صوصا يف تثبيت بعض الربامج وقدراتو يف العرض من خالؿ زيادة قدرة الشاشة وىو ما هبعل األفراد سيخدمونو خ
اليت ال يبكن تثبيتها يف اغبواسيب احملموؿ حملدودية قدراهتا على عكس اغبواسيب اؼبكتبية اليت سبنحنا فرصة زيادة 

 قدراهتا التخزينية كما ذكرنا سالفا.
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صوؿ على ىذه يف األخَت احتلت ثالث أجهزة تكنولوجية اؼبراتب األخَتة من ناحية عدـ االمتالؾ والرغبة يف اغب
الوسائل مستقبال تباعا فحل اللوح االلكًتوين يف اؼبرتبة الرابعة واؽباتف الذكي يف اؼبرتبة اػبامسة مث العاب الفيديو 
أخَتا ويبكن إرجاع ذلك إذل اعتبار اللوح االلكًتوين ال وبقق نفس االمتيازات اليت وبققها الكمبيوتر احملموؿ أو 

ح وبمل تقريبا نفس خصائص اؽباتف الذكي مع تفوؽ اؽباتف الذكي عليو يف كثَت من اؼبكتيب إضافة إذل أف اللو 
اػبصائص األخرى واؼبميزات مع األخذ بعُت االعتبار الثمن اليت تعرض بو األلواح يف السوؽ اعبزائرية مقارنة 

عو بشكل مباشر إذل باؽبواتف وـبتلف الوسائل األخرى أما يف ما ىبص اؽباتف  الذكي فتدين النسبة يبكن إرجا
أف معظم أفراد العينة فعال يبتلكوف ىواتف ذكية  والذين ال يبلكوهنا بطبيعة اغباؿ وىم قلة يرغبوف  بشرائها 
مستقبال أما فيما ىبص أجهزة العاب الفيديو فيالحظ على أف أفراد العينة  أهنم ال يولوف أي اىتماـ ؽبا ، وكما 

سبثالت وتصورات على أف ىذا النوع من األجهزة االلكًتونية ىو ـبصص لفئة  ذكرنا سابقا أننا يف ؾبتمعنا كبمل
األطفاؿ دوف غَتىم ما هبعل امتالكها والرغبة يف امتالكها يف اؼبستقبل ضعيفة جدا من خالؿ أفراد عينة 

 الدراسية. 

رغبتهم يف شرائها يف األخَت نعرض خيارات أفراد العينة حوؿ عدـ امتالكهم للوسائل التكنولوجية وعدـ    
( أف أعلى نسبة كانت للوسائل التكنولوجية 04وامتالكها مستقبال حيث نسجل من خالؿ ىذا اعبدوؿ رقم )

واليت كانت ألجهزة العاب  %63563يليها بعد ذلك نسبة  %62596القابلة لالرتداء وذلك بنسبة بلغت 
لثالثة نسجل يف ىذا اعبدوؿ أف أفراد العينة ال يبلكوف وال الفيديو واؼبالحظ أف النسبتُت متقاربنت جدا، ويف اؼبرتبة ا

، اما جهاز الكمبيوتر اؼبكتيب فقد عرب  %44530ىبططوف لشراء جهاز اللوح االلكًتوين وذلك بنسبة قدرت بػ: 
مث يلي بعد ذلك الكمبيوتر احملموؿ بنسبة  أهنم ال يبلكونو وال ىبططوف لشرائو %40,40أفراد العينة بنسبة 

بأهنم ال يبلكونو وال %33544وأخَتا اؽباتف الذكي والذي عرب أفراد العينة بنسبة قدرت بػ:    %.31.1
 ىبططوف لشرائو.

فنالحظ من خالؿ ىذه اؼبعطيات اؼبتحصل عليها ىو ابتعاد أفراد العينة عن سبلك األجهزة االلكًتونية خصوصا    
الثمن  باىظةالفيديو  فإذا كانت األوذل تعترب من بُت الوسائل  أجهزة التكنولوجيا القابلة لالرتداء وأجهزة العاب

فاف أجهزة العاب الفيديو تعترب ىي األخرى خيار ثانوي يبكن االستغناء عنو مادامت العاب الفيديو متوفرة على 
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فاف عدـ  فيما ىبص اغبواسيب احملمولة واؼبكتبية أمااغبواسيب واؽبواتف وبالتارل أمكن االستغناء عن امتالكها 
 مثل اؽبواتف اليت تشبع حاجاهتم لذلك أمكن ىؤالء عدـ امتالكها. أخرىامتالكها ىو توفر ىؤالء على وسائل 
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.اغبديثة (: توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم للوسائل التكنولوجية07اعبدوؿ رقم ) 

 الوسائل التكنولوجية        
 

 االستخداـ      

 الفيديو أجهزة العاب تكنولوجيا لالرتداء ىاتف ذكي لوح الكًتوين كمبيوتر ؿبموؿ كمبيوتر مكتيب

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 10,4 31 7,4 22 67,7 201 16,2 48 23,9 71 15,5 46 استخدمو دائما 03

 17,2 51 4,4 13 9,8 29 17,5 52 32,3 96 20,9 62 استخدمو أحيانا 02

 6,1 18 7,1 21 4,4 13 19,2 57 10,8 32 20,9 62 استخدمو نادرا 01

 66,3 197 81,1 241 18,2 54 47,1 140 33,0 98 42,8 127 ال استخدمو إطالقا 04

 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 اجملموع مج
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توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم ؼبختلف الوسائل التكنولوجية حيث نسجل من خالؿ  اعالهيبثل اعبدوؿ    
يف حُت جاء  67,7%ىذا اعبدوؿ أف أعلى نسبة كانت الستخداـ اؽباتف الذكي بشكل دائم  بنسبة  

 ذلك بنسبة قدرت بػ:أما اللوح االلكًتوين فجاء ثالثا و  23,9%الكمبيوتر احملموؿ يف اؼبرتبة الثانية وذلك بنسبة 

يلي ذلك ويف اؼبرتبة  15,5%يف حُت نسجل تواجد الكمبيوتر اؼبكتيب يف اؼبرتبة الرابعة وذلك بنسبة  %16,2
أما اؼبرتبة األخَتة  10,4%اػبامسة من ناحية االستخداـ الدائم أجهزة العاب الفيديو بنسبة مئوية قدرىا 

 7,4%فكانت للتكنولوجيا القابلة لالرتداء وذلك بنسبة قدرت بػ: 

ويبكن تفسَت ىذه النتائج احملصل علها وفقا لعديد االعتبارات إال أف أنبها يتعلق بالدرجة األوذل باالمتالؾ فكلما  
يشَت إذل أنبيتها وبالتارل ضرورة استخدامها كانت الوسيلة التكنولوجية أكثر امتالكا من قبل األفراد فاف ىذا األمر 

فاؽباتف النقاؿ اليـو أصبح جزء من حياة البشر وأصبح استخدامو يشمل كل أطياؼ اجملتمع لذلك كانت نسبة 
استخدامو من طرؼ أفراد العينة ىي النسبة األعلى يف ىذا اعبدوؿ بل واف ىذا االستخداـ دل يعد يتوقف على 

مو يغطي شروبة كبَتة من اجملتمع وىذا أيضا ما توصلت بو دراسة قاـ هبا ارباد العمر بل أصبح استخدا
GSMA  ومعهد أحباث ؾبتمع اؽباتف احملموؿ التابع لشركةNTTDOCOMO  الدراسة كانت حوؿ

عاـ حيث أبرزت  38-8االستخداـ اؼبتنامي للهواتف الذكية احملمولة من قبل األفراد الذين تًتاوح أعمارىم من
من األفراد يستخدموف ىواتفهم للوصوؿ إذل اإلنًتنت حيث يعترب استخداـ  % 71ألخَتة أف أف نسبة ىذه ا

و ىذا ما  1الشبكات االجتماعية على اؽباتف الذكي األكثر شيوعا من بُت االستخدامات اليت  يقوـ هبا ىؤالء.
 يربز األنبية اليت ينتج عنها استخداـ كثيف للوسيلة التكنولوجية.

يلة التكنولوجية الثانية اليت كاف استخدامها كبَتا من قبل أفراد العينة كاف الكمبيوتر احملموؿ ىذه الوسيلة الوس 
تعترب من أىم الوسائل اليت وبتاجها الطالب اعبامعي خالؿ مساره التكويٍت فالكمبيوتر احملموؿ يساعد الطالب 

ضافة إرل سهولة استخدامو  حيث تعترب السهولة معيارا على تدوين ؿباضراهتم كما يساىم يف ربضَت واجباهتم باإل

                                          
العدد  02ؾبلة جامعة فلسطُت لألحباث و الدراسات ، اعبزء  للخدمات اإلعالمية التي يقدمها الهاتف النقال،مدى إدراك الجمهور الفلسطيني اؼبصري  نعيم فيصل،  - 1

 .304، ص 2035، جامعة فلسطُت ، 08
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الستخداـ الناس للوسائل التكنولوجية ، إضافة إذل اؼبنافع اؼبدركة من قبل ؼبستخدـ ؽبذه الوسيلة وطبعا القيمة 
1اؼبادية أو السعر وىذه كلها متغَتات تساىم يف ربديد طبيعة االستخداـ وقبلو االمتالؾ.

 

ىي نسبة استخداـ اللوح االلكًتوين و بة اؼبتقاربة اليت سجلنها من خالؿ ىذا اعبدوؿ ونالحظ بعد ذلك النس
اؼبستخدمُت  أيدي إذلذبد طريقها  بدأتمن بُت الوسائل التكنولوجية اليت  األوؿكاف   فإذا اؼبكتيبوالكمبيوتر 

اؼبكتيب فاف  الكمبيوترفاف  مسقبال األفرادحيث يتوقع ارتفاع نسبة استخداـ وامتالؾ ىذه الوسيلة من قبل 
 أفضلوكل ذلك ىو بروز وسائل جديدة دبميزات  أخرىاستخدامو شهد تراجع نوعا ما مقارنة بوسائل تكنولوجية 

وبنفس اػبصائص وكبن ىنا نقصد الكمبيوتر احملموؿ  والذي حسب اعتقادنا ساىم ويساىم يف الًتاجع اؼبالحظ 
 الوسائلنعلمو ىو انو يف عادل التكنولوجيا فاف  أفلتارل فاف ما هبب للكمبيوتر اؼبكتيب وبا األفراديف استخداـ 

فيو البداية والذروة مث االكبدار فاللوح االلكًتوين يف طريقو إذل الذروة والكمبيوتر اغبديثة دائما ما تسَت وفق منحٌت 
 اؼبكتيب يف طريقو لالكبدار.

ال يستخدموهنا إطالقا فقد جاء التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف  أهنمالعينة  أفرادبالنسبة للوسائل اليت عرب فيها  أما
 يف اؼبرتبة الثانية جاءت أجهزة العاب الفيديو بنسبة قدرت بػ: 81,1 %اؼبرتبة األوذل وذلك بنسبة قدرت بػ: 

أما النسبة اليت احتلت  %  47,1بنسبة قدرت بػ:  يف اؼبرتبة الثالثة ليلها بعد ذلك اللوح االلكًتوين %66,3
 42,8اؼبركز الرابع من حيث عدـ االستخداـ فكانت للكمبيوتر اؼبكتيب حيث سجلنا من خالؿ اعبدوؿ أعاله 

كانت   األخَتةيف اؼبرتبة و  % 11 ة كانت للكمبيوتر احملموؿ بنسبة قدرت بػ:ساؼبرتبة اػبام ،ؽبذه الوسيلة %
 % 18,2 للهاتف الذكي بنسبة ضعيفة واليت قدرت بػ:

إف ىذه النسب اؼبتحصل عليها لديها ما يربرىا ويفسرىا فبالنسبة  لعدـ استخداـ أفراد العينة للوسائل التكنولوجية 
إذل اعبانب اؼبادي اؼبرتفع بالدرجة األوذل فاف ىذا األمر يبكن رده   81,1 %بػ: بنسبة قدرت القابلة لالرتداء 

وىناؾ ؾبموعة من التفسَتات اؼبصاحبة ؽبذه النسبة الكبَتة نذكر منها عدـ اقتناع األفراد بأنبية ىذه الوسائل ألنو 
واذل اليـو الزاؿ ينظر إذل تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ على أهنا من الكماليات وليست من ضروريات 

                                          
مقرصنة من وجهة نظر طالب تأثير المنافع والمخاطر المدركة في نية المستهلك لشراء المنتجات الرقمية الخرًن  ضبزة سليم لطفي ، اؼبعايطة  شريف عبد اهلل ،  - 1

 .37، ص 2036، جامعة الزرقاء ، 01، العدد  36اجمللد مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية ، الجامعات الخاصة في مدينة عمان ، 
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تمُت ال باقتنائها هضف إذل ذلك تواضع كفاءة استخداـ ىذه الوسائل من قبل األفراد ما هبعلهم غَت م، اغبياة 
 وال باستخدامها.

يف ما ىبص أجهزة العاب الفيديو فاف عدـ استخدامها بشكل كبَت من قبل أفراد العينة يبكن إرجاعو إذل عديد 
 عزالن، فبا هبعلو ميوميا وىو منغمس مع األلعاب ة طويلة لفًت  ذبعل الفرد يبكث منها أف ىذه األجهزةاألسباب  

، أما بالنسبة للشباب والكبار  فإهنا تؤثر سلبا على حياهتم، حيث ىناؾ إضاعة كبَتة للوقت من قبل يطو ؿبعن 
 مستخدمي ىذه الوسائل.

إف حداثة الوسائل التكنولوجية دائما ما يضع ىذه االخَتة يف  ،يف اؼبرتبة الثالثة والرابعة نالحظ التقارب يف النسب
ال هبب أف يتمحور النقاش مكانة ال تسمح ألي كاف باستخدامها وبامتالكها ، ىذا من جهة من جهة ثانية فانو 

قها حقناليت س الفائدةوما ىي  الوسائل؟ بل ما ىي اغباجة من ىذه يف عادل الوسائل التكنولوجية  حوؿ ما اعبديد
نشهد عدـ استخداـ للوح أاللكًتوين من قبل أفراد  أفوانطالقا من ىذا فانو من الطبيعي  ؟ لنا نامن استخدام

بالنسبة للكمبيوتر احملموؿ  أماالعينة الف معظمهم لديهم ىواتف ذكية يستخدموهنا تعوضهم عن اللوح الذكي. 
يستخدمو ، يف ىذه اغبالة وجب األخذ بعُت االعتبار اف من أفراد العينة من ال ىنالك  أفمن أنبيتو إال  فبالرغم

سوؽ التكنولوجيا ىو سوؽ تنافسي وعدـ استخداـ وسيلة معينة من قبل األفراد دليل على أف ىناؾ وسيلة أخرى 
آخر نسبة يف ىذا اعبدوؿ كانت للهاتف  ،تثَت اىتمامهم أكثر من غَتىا وىو اغباؿ بالنسبة للكمبيوتر احملموؿ 

وىي اضعف نسبة يف ىذا  % 18,2 حث عرب أفراد العينة أهنم ال يستخدمونو إطالقا بنسبة قدرت بػ:الذكي 
 .أف ىؤالء ال يبلكوف ىذا النوع من اؽبواتف وبالتارل ال يستخدمونو ونعتقداعبدوؿ 
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 األنشطة
 

 االذباه

التواصل مع  قراءة النصوص
 الزمالء

التواصل مع 
 األساتذة

تدوين 
 اؼبالحظات

البحث عن 
 اؼبعلومات

تسجيل  التقاط الصور
 احملاضرات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 10,8 32 19,9 59 41,4 123 35,0 104 6,4 19 26,3 78 13,1 39 ئمادا 03

 9,4 28 16,8 50 24,9 74 17,8 53 12,1 36 31,3 93 19,2 57 غالبا 02

 18,5 55 18,9 56 21,9 65 21,2 63 38,4 114 29,3 87 43,1 128 أحيانا 01

 23,2 69 26,3 78 6,7 20 11,8 35 23,6 70 10,1 30 17,2 51 نادرا 04

 38,0 113 18,2 54 5,1 15 14,1 42 19,5 58 3,0 9 7,4 22 أبدا 05

 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 300 297 اجملموع مج

 اليت يبارسوهنا من خالؿ الوسائل التكنولوجية. التعليمية (: توزيع أفراد العينة حسب األنشطة08اعبدوؿ رقم )   
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من يف اجملاؿ الدراسي  األنشطةعينة الدراسة يقوموف بعديد  أفراد أفمن خالؿ اعبدوؿ اؼبوضح أعاله يتبُت لنا 
و البحث عن اؼبعلومات ، واف أكثر األنشطة فبارسة من قبل ىؤالء ى لديهم التكنولوجية اؼبتاحةخالؿ الوسائل 

 يف اؼبرتبة األوذل ، أما يف اؼبرتبة الثانية أجاب أفراد العينة أف  % 41,4على شبكة االنًتنيت بنسبة قدرت بػ: 
اؼبرتبة الثالثة  واحتل يف   35% و بنسبة قدرت بػ: من قبلهمىو النشاط الثاين األكثر فبارسة  تدوين اؼبالحظات

 اؼبلتقيات العلمية ليأيت يف اؼبرتبة الرابعة نشاط التقاط الصور يف % 26,3التواصل مع الزمالء بنسبة قدرت بػ : 
، أما قراءة النصوص عن طريق الوسائل   19,9% وتسجيل الفيديوىات للمداخالت العلمية بنسبة قدرت بػ:

يليها بعد ذلك نشاط تسجيل احملاضرات بنسبة  % 3,13التكنولوجية فقد جاءت خامسا بنسبة قدرت بػ: 
يف ىذا اعبدوؿ بنسبة  األضعفالنسبة  النشاط ذو ىو األساتذةكاف التواصل مع   وأخَتا  10,8%قدرت بػ: 
 . % 6,4قدرت بػ: 

إف كل ىذه النسب إال وؽبا ما يفسرىا وما يربرىا فالبحث عن اؼبعلومات من قبل الطلبة اعبامعيُت يف االنًتنيت 
اليـو  ربديدا االنًتنيتأف  حقيقةيضعنا أماـ فبن يستخدموف الوسائل التكنولوجية بشكل دائم  %43بنسبة 

ليست وسيلة للدردشة ومشاىدة األفالـ واالستماع للموسيقى بل ىي أكثر من ذلك فهي فرص دل أراد إف  يطور 
من إمكاناتو اؼبعرفية والفكرية فهذه األخَتة ربمل آالؼ اؼبكتبات العاؼبية  بكتبها ودراساهتا العلمية اؼبختلفة ، 

تكوف اؼبعلومات من  أفألوؿ للمعلومة ليس باألمر الغريب شرط وبالتارل فاف اعتبار االنًتنيت اليـو اؼبصدر ا
 ىذه األخَتة ىو ؿبتوى تشاركي ، فالتغيَت فيو أمر وارد. ؿبتوى  أفموثقة ذلك موثوقة و مصادر 

لنشاط البحث عن اؼبعلومات من قبل أفراد العينة من خالؿ الوسائل التكنولوجية اؼبتاحة  نسبيا فالنسبة اؼبرتفعة
تيح سرعة الوصوؿ إذل احملتوى اؼبرغوب فيو كما تعمل على تبدو منطقيا إذل ابعد اغبدود فهذه الوسائل أمامهم ي

اختصار الزمن واؼبكاف فبا تتيح للطالب عدـ التنقل إذل مكتبات بعيدة للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبطلوبة كما 
، فقط هبب اإلشارة  علومة الصحيحة مباشرة اؼب إذلمن خالؿ توجيو الطلبة تسرع يف عملية إهناء البحث والدراسة 

إذل أف نشاط البحث عن اؼبعلومات من خالؿ ىذه الوسائل أصبح يكبح جهد الطلبة وال يطور فيهم شغف 
 البحث من خالؿ توفَت كل ما يريدوف بضغطة زر واحدة .

ؤكد تأثَت استخداـ ويف ىذا الصدد يذكر الباحث عودة سليماف عودة مراد أف عديد الدراسات والتقارير ت
تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ يف ربصيل الطلبة وزيادة دافعيتهم للتعلم، وتنمية قدرات التفكَت أالبتكاري 
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 1لديهم من خالؿ اؼبعلومات اليت وبصلوف عليها ، فبا يساىم يف حل اؼبشكالت، ويقلل زمن التعلم لديهم.
الوسائل التكنولوجية غالب الوقت  يستخدموفالعينة الذين  أفرادمن  %2459نسبة  األوذلالنسبة  إذلتضاؼ 

يستغنوف على الوسائل التكنولوجية اجملودة  ال أهنم إالللبحث  أخرىىؤالء لديهم مصادر  اؼبعلوماتللبحث عن 
ؽبذه غالب الوقت ما يرجعوف  فإهنموبالتارل  األخَتةالذي تؤديو ىذه  األساسيانطالقا من فهمهم للدور  أمامهم

اؼبسجلة يف ىذا اعبدوؿ فهي  %2359اما نسبة الوسائل واالنًتنيت ربديدا للبحث عن اؼبعلومات اليت وبتاجوهنا 
تعرب عن األفراد الذين  يستخدموف الوسائل التكنولوجية أحيانا ىؤالء يعملوف على اكتساب اؼبعرفة واؼبعلومات إما 

فبن يستخدموف االنًتنيت  %657الت الدورية مث تأيت نسبة أو من خالؿ مطالعة الكتب واجمل األساتذةمن قبل 
والوسائل التكنولوجية نادرا للبحث عن اؼبعلومة حجتهم يف ذلك أف اؼبصادر األخرى أكثر موضوعية ومصداقية 

 نسبة األفراد الذين ال يستخدموف الوسائل التكنولوجية إطالقا يف البحث عن اؼبعلوماتفهم  %553أما نسبة 
 نعتقد أهنم ال وبسنوف استخداـ الوسائل اغبديثة أو يروف أف االنًتنيت ليس مصدر علمي موثوؽ للمعلومة.ىؤالء 

يف واالتصاؿ  اإلعالـباستخداـ وسائل  عينة الدراسة أفراداىتماـ  دائما نالحظمن خالؿ ىذا اعبدوؿ ثانيا و 
وذلك اؼبالحظات إف ىذا النشاط يعترب من أكثر األنشطة فبارسة  بعد نشاط البحث عن اؼبعلومات تدوين  عملية

 ثلفتدوين اؼبالحظات بالنسبة للطلبة من خالؿ الوسائل التكنولوجية م %15بنسبة قدرت كما ذكرنا سابقا بػ: 
واء أثناء اؼبراجعة أو االستعانة هبا الكمبيوتر واؽباتف الذكي يسهل من عملية اسًتجاعها فبا يساعد يف توظيفها س

إف اإلقباؿ اؼبتزايد على تدوين اؼبالحظات من قبل الطالب من اإلجابة على بعض التساؤالت  أويف التحليل 
ويف  ،خالؿ األجهزة التكنولوجية يرجع إذل ظهور برامج تدوين خاصة تثبت على األجهزة وتسهل من العملية

" أف عملية تدوين  اعبامعية الدراسة مهارات ن الباحثُت يف مؤلف بعنواف "نفس ىذا التوجو تذكر ؾبموعة م
 االنتشار يف طريقها آخذة أهنا إال الطالب بُت جدا ؿبدودة زالتت اؼبالحظات بالوسائل التكنولوجية اغبديثة ال

 أثناء هبم اػباص الشخصي الكمبيوتر على اؼبالحظات تدوين األسهل من أنو الطالب هبدوف بعض إف حيث

 وقت يف تصحيحها أو حذفها أو اؼبعلومات إضافة إمكانية ىو ىذا اعبهاز استخداـ حسنات ومن .احملاضرة

 %2359ومع نفس النشاط يذكر أفراد العينة أهنم يقوموف بتدوين اؼبالحظات أحيانا بنسبة قدرت بػ:  2الحق.

                                          
، وعوائق استخدامها في التدريس  لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/االردن واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصالعودة سليماف عودة مراد ،  - 1

 .330، ص 2034، جامعة البلقاء التطبيقية ،  03، العدد37البلقاء للبحوث والدراسات ، اجمللد 

 .06، ص 2006، الوحدة السابعة ، جامعة القصيم ، المحاضرة أثناء التدوين عبد اؼبطلب بن يوسف جابر  وآخروف،  مهارات الدراسة اعبامعية : - 2
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منهم أهنم يلجئوف غالبا إذل تدوين ىذه اؼبالحظات عن طريق أجهزهتم وىذا ما يدؿ على  %3758بينما يعرب 
من عينة  %3358أف التوجو كبو عدـ استخداـ التكنولوجيا رغم معرفة أنبيتها الزاؿ يف بداياتو ، ليعرب بعد ذلك 

يعتمدوف على الطرؽ التقليدية أو  الدراسة أهنم نادرا ما يستخدموف الوسائل التكنولوجية لتحرير اؼبالحظات ألهنم
 ليس لديهم رغبة يف االستعانة بالوسائل التكنولوجية يف التدوين خوفا من سلبياهتا.

. ووفقا للدراسة، فإف نسبة  احملاضراترصدت دراسة حديثة سلبيات استخداـ التكنولوجيا اؼبتطورة خالؿ فقد 
لكًتونية بدال من الًتكيز على تدوين اؼبالحظات أو البحث كبَتة من الطلبة تقـو بأنشطة جانبية على األجهزة اإل

1.احملاضرةيف موضوع 
 بالوسائل التكنولوجية يف تدوين اؼبالحظات . أبداأهنم ال يستعينوف  %3453ليعرب   

ما ىبص النشاط الثالث كما ذكرنا سابقا ألفراد عينة الدراسة سبحور ىذا األخَت أساسا حوؿ التواصل مع  ويف
فقد أجاب أفراد العينة أهنم على تواصل مع زمالئهم يف غالب الوقت يف قضايا الزمالء خصوصا يف ؾباؿ الدراسة 

من الطلبة الذي عربوا أهنم على تواصل  % 2951يليها بعد ذلك نسبة  % 1351 الدراسة بنسبة قدرت بػ: 
مع الزمالء من خالؿ الوسائل التكنولوجية اغبديثة أحيانا ىذه النسب اؼبتقاربة تدؿ على اف التواصل يف اجملاؿ 

 أفالدراسي بُت أفراد العينة ليس بتلك األنبية اليت اكتستها نشاطات أخرى وىذا ال يدؿ من ناحية ثانية على 
الطلبة فيما بينهم بل بالعكس إال أف مواضيع الدراسة ليست مطروحة كمحتوى غالب على  التواصل ضعيف بُت

على تواصل دائما مع زمالئهم يف  أهنمالعينة على  أفرادفقط من   %2651حيث عرب ما نسبتو . األخَتىذا 
ينعدـ  وأحيانا على تواصل ضعيف أهنمالعينة  أفرادمن  %150و %3053اجملاؿ الدراسي يف حُت عرب ما نسبتو 

 ة .الدراسب اؼبتعلقة  اؼبواضيع أوما ىبص احملتوى الدراسي ىذا التواصل يف 

إذل تقارب يف إجابات عينة البحث يف ما ىبص نشاط التقاط الصور يف نفس اعبدوؿ تشَت بيانات ىذا األخَت  و
يقوموف هبذا النشاط فالتقاط الصور للنشاطات  أهنممن اؼببحوثُت عربوا على  % 3959لألنشطة التعليمية ؼ 

العلمية  حىت واف دل وبمل يف طياتو الصبغة العلمية البحتة فانو يساىم يف تكوين أرشيف للنشاطات اليت مر هبا 
غالب  لألنشطةمن الطالب يقوموف بالتقاط الصور %3658الطالب خالؿ مساره الدراسي وىذا ما جعل 

العينة  أفرادمن  % 2651ليعرب بعد ذلك   أحيانايقوموف هبذا النشاط  أهنمعلى  % 3859الوقت يف حُت عرب 

                                          
 التكنولوجيا تشتت أفكار الطلبة خالؿ الدرس ، انظر أكثر:،  DWالقناة األؼبانية دي دبليو  - 1

URL: www.dw.com/ar/دراسة-التكنولوجيا-تشتت-أفكار-الطلبة-خالؿ-الدرس/a-17782709   consulte le 20/06/2017. 22h59. 
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قوؽبم بعد فبارسة ىذا النشاط عن طريق  األفرادمن   % 3852نادرا ما يقوموف هبكذا نشاط  ليختم  أهنمعلى 
 .  أبداالوسائل التكنولوجية 

النشاطات اليت دل تكن ضمن دائرة اىتماـ عينة قراءة النصوص عن طريق الوسائل التكنولوجية كانت من بُت  إف
يف حُت عرب آخروف  % 4153قدرت بػ:بنسبة  أحياناالعينة على فبارستهم ؽبذا النشاط  أفرادالدراسة لذلك عرب 

العينة  أفرادمن  % 3752اهنم يقوموف بقراءة النصوص غالبا ومن جانب آخر عرب  % 3952كانت نسبتهم 
يستخدموف الوسائل التكنولوجية لقراءة النصوص نادرا  أف ىذه النسب اليت مت عرضها يف ىذا اعبدوؿ توضح   أهنم

حقيقة مشكلة الطلبة اليـو وىي مشكلة القراءة فهناؾ دراسات توضح البفاض مستوى اؼبقروئية للكتب واجملالت 
مادي متعلق بسعر الكتاب وإمبا بإشكاليات  الورقية فما بالك بالكتب االلكًتونية وبالتارل فاف اؼبشكل ليس

 658تتعدى   أفربقيق ميداين حديث يف اعبزائر، أّف نسبة اؼبقروئية اليـو ال يبكن أخرى ويف ىذا الصدد كشف 
سواء للكتب واجملالت واؼبقاالت االلكًتونية  1 ، وىذا معطى ضعيف جدا ىبتصر ظاىرة العزوؼ عن القراءة %

ائمي القراء للنصوص اؼبختلفة من من أفراد العينة على أهنم د % 3153واء ، يف حُت عرب  أو الورقية على حد س
ال يقرؤوف أبدا النصوص من  أهنممن أفراد العينة على  % 754خالؿ الوسائل التكنولوجية اغبديثة وأخَتا عرب 

 وىوخالؿ الوسائل اؼبتوفرة لديهم  ويبكن إرجاع ذلك إذل وجود البديل الورقي أو إذل سبب نعتقد انو األقرب 
تراجع جودة التعليم، خصوصا اعبامعي الذي انعكس على جدية الدراسات والبحوث يف السنوات األخَتة ، 

 .اءةالقر  عن الطالب عزوؼ يف األمر الذي ساىم
النشاط األخر الذي دل يلقى ذباوبا من قبل أفراد عينة الدراسة ىو تسجيل احملاضرات إما عن طريق الصوت فقط 

اهنم ال يقوموف هبذا النشاط أبدا يف حُت  % 18او الصوت والصورة ) فيديو(  حيث عرب افراد العينة دبا نسبتو 
 % 3855 ا  اما الباقي من افراد العينة فقد عرب منهم اهنم يقوموف بتسجيل احملاضرات نادر  % 2152عرب 

النسبة الضعيفة فاقتسمت بالتساوي تقريبا بُت من يقوموف هبذا النشاط  أمامنهم انو ماحيانا يقوموف هبذا النشاط  
 ألفراد عينتنا الدراسية.ىذا النشاط والتوجو نو االستخداـ  أنبيةغالب ودائما بنسبة ضعيفة ال تعكس 

                                          
   ، انظر أكثر : 21:00،  2009مارس 33!، ايالؼ )جريدة  الكًتونية( ، األربعاء بالمئة 6.8، نسبة المقروئية في الجزائر ال تتعّد كامل الشَتازي  - 1

URL : http://elaph.com/Web/Culture/2009/3/418176.htm  consulte le 22/06/2017. 18h25. 

 

http://elaph.com/Web/Culture/2009/3/418176.htm
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 1854آخر األنشطة التعليمية اليت يبارسها أفراد عينة الدراسة ىو التواصل مع األساتذة يف اجملاؿ العلمي فقد عرب 
أهنم من األفراد  % 2156من أفراد العينة أهنم يتواصلوف مع األساتذة أحيانا وليس بشكل كرب يف حُت عرب  %

لعينة قد عربوا على أهنم ال يتواصلوف ابدا مع أساتذهتم من أفراد ا %3955لنجد أف نادرا ما يتصلوف بأساتذهتم 
ما قورنت بنفس األشخاص الذين  يتواصلوف مع  إذامن يتواصلوف بشكل دائما ىي نسبة ضعيفة جدا  أفلنجد 

على أهنم يف  أيضامن الذين عربوا  % 3253ىي نسبة ضعيفة جدا مثلها مثل  % 654زمالئهم يف الدراسة 
 غالب الوقت . تواصل مع األساتذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االنًتنت استعماؿ يف تقضيها اليت اؼبدة 
 فأكثر 05 04إذل03من 02اذل01من ساعة اقل اجملموع

 
 اعبنس

 133 23 22 54 34 التكرار ذكر

 44,8% 40,4% 33,3% 48,2% 54,8% النسبة اؼبئوية

 164 34 44 58 28 التكرار أنثى

 55,2% 59,6% 66,7% 51,8% 45,2% النسبة اؼبئوية
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 (: توزيع أفراد العينة حسب الزمن الذي يقضونو يف استخداـ االنًتنيت09اعبدوؿ رقم )       

من خالؿ اعبدوؿ أعاله يتضح لنا أف أفراد العينة يستخدموف االنًتنيت يوميا حيث يًتاوح ىذا االستخداـ ما بُت 
بُت الذكور واإلناث  الفروقاتحيث سجلنا من خالؿ ىذا اعبدوؿ بعض يزيد  أفساعات ويبكن  05الساعة اذل 

انو يتصلوف بشبكة االنًتنيت يوميا اقل من ساعة  54,8%العينة الذكور دبا نسبتو  أفراديف االستخداـ حيث عرب 
أهنن يتصلن باالنًتنيت يوميا اقل من ساعة بالنسبة للمدة الزمنية  45,2%يف حُت عربت اإلناث دبا نسبتو 

أما اإلناث  48,2%الثانية فقد كانت نسبة الذكور الذين يتصلوف بشبكة االنًتنيت من ساعة اذل ساعتُت ىي 
ساعات كاف للذكور فيها نسبة  04إذل03مناؼبدة الزمنة الثالثة واحملصورة بُت   51,8% فقدرت نسبتهن بػ:

واؼبقدرة من  األخَتةاؼبدة الزمنية  66,7%فكانت نسبتهن مرتفعة نوعا ما  وقد قدرت بػ :  اإلناث أما %33,3
 .59,6%فكانت نسبتهن  اإلناث أما 40,4%ساعات فما فوؽ كاف للذكور منها نسبة   05

 54,8%ومن خالؿ ىذه النسب يتضح لنا اف الذكور اقل ارتباطا بشبكة االنًتنيت الف أعلى نسبة كانت 

حيث عرب ىؤالء على أهنم يرتبطوف هبذه الشبكة اقل من ساعة يف حُت كانت اضعف نسبة ؽبم ىي ارتباطهم 
 أكثر اإلناثطبيعة الذكور واإلناث حيث تكوف  ويبكن إرجاع ىذه النسب اذل  04إذل03منهبذه الشبكة 

خارج اعبامعة ما هبعلو امتالكا للوقت مقارنة بالرجل الذي لديو نشاطات متنوعة خصوصا خارج البيت او 
لطبيعة لنت وذلك اىبصص وقت ؿبدود لإلحبار يف الشبكة عكس اإلناث أين ىبصصن أوقات أكثر  يف عادل 

مليوف امرأة أمريكية  97أف . وسباشيا مع ىذا الطرح  تعرض دراسة أمريكية  من الرجاؿ اؼبرأة وبقائها يف بيتها أكثر
اؼبرأة تنفق اؼبزيد من الوقت على  أف إذلمليوف رجل ويشَت موقع )ماشبيل ميديا (  90تستخدـ االنًتنت و

 1.ساعة للرجاؿ 2259 مقارنة بػ: ساعة 2458 ػ:االنًتنت يف الشهر ، ب
 04 إذلساعات  01من  أكثريقضُت  اللوايت لإلناث  يف اعبدوؿ اػباص بنا  سبة اؼبرتفعةوىذا ما يوضح الن

وىو أمر ال يدعوا إذل الدىشة خصوصا ىي األكرب يف اعبدوؿ و  66,7%ساعات يف استعماؿ االنًتنيت بنسبة 
 مستخدميمتنامية من  شكلن أغلبية النساء اليـو يإذا علمنا أف معظم الدراسات اغبديثة تقر باف 

                                          
 : انظر أكثر : 25/08/2030،  15402أظباء اؼبغلوث ، النساء أكثر استخداماً لإلنًتنت ، جريدة الرياض ، العدد  - 1

URL ; http://www.alriyadh.com/554593  consulte le 23/06/2017 23h29. 

 297 57 66 112 62 التكرار اجملموع

 100% 19,19 22,22 37,71 20,87 النسبة اؼبئوية

http://www.alriyadh.com/554593
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 . االنًتنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عديد العوامل اليت ساعدت يف الوصوؿ اذل مثل ىذه  أف ىناؾ يدركو الدارس يف ىذا اجملاؿ ىو أفما هبب  إف 

البلداف يف صبيع أكباء العادل،  باإلضافة إذل صعود اؽبواتف  إليهاالتحديثات اليت سعت  أوؽبا واإلحصائياتالنسب 
الذكية واألجهزة احملمولة، حيث أصبحت التكنولوجيا تقدـ للناس الفرصة الستخداـ اإلنًتنت على كبو أكثر تواترا 

نت الشبكات االجتماعية واحدة من األنشطة األكثر شعبية بُت مستخدمي اإلنًت  وتعترب ، من الراحة مزيدومع 
ففي إحصائية حديثة حوؿ النسبة اؼبئوية للبالغُت يف الواليات اؼبتحدة الذين يستخدموف الشبكات االجتماعية 

يف اؼبئة من النساء  72، حبسب اعبنس أكدت ىذه األخَتة 2036اعتبارا من تشرين الثاين )نوفمرب( 
1يف اؼبئة فقط  66لذكور يستخدموف الشبكات االجتماعية واالنًتنيت عموما يف حُت بلغت نسبة ا

 

 

 

                                          
1-URL ; https://www.statista.com/statistics/471345/us-adults-who-use-social-networks-gender/   consulte le 

23/06/2017 00h29 

https://www.statista.com/statistics/471345/us-adults-who-use-social-networks-gender/
https://www.statista.com/statistics/471345/us-adults-who-use-social-networks-gender/
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 .الوسيلة التكنولوجية اليت يتصلوف هبا بشبكة االنًتنيت(: توزيع أفراد العينة حسب 30اعبدوؿ رقم )       

 الوسائل التكنولوجية
 
 

 اؼبتغَتات

 
 لوح الكًتوين ىاتف ذكي كمبيوتر ؿبموؿ كمبيوتر مكتيب

 اتصل

 بواسطتو

 ال اتصل

 بواسطتو

 اتصل

 بواسطتو

 ال اتصل

 بواسطتو

 اتصل

 بواسطتو

 ال اتصل

 بواسطتو

 اتصل

 بواسطتو

 ال اتصل

 بواسطتو

 
 اعبنس

 122 11 26 107 93 40 118 15 التكرار ذكر

 48,0% 25,6% 47,3% 44,2% %43,7 %47,6 45,4% 40,5% النسبة اؼبئوية

 132 32 29 135 120 44 142 22 التكرار أنثى

 52,0% 74,4% %52,7 %55,8 %56,3 %52,4 %54,6 %59,5 النسبة اؼبئوية

 254 43 55 242 213 84 260 37 التكرار اجملموع

297 297 297 297 

 85,52% 14,48% 18,51% 81,49% 71,71% 28,28% 87,54% 12,45% النسبة اؼبئوية

%100 %100 %100 %100 
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أف من أكثر الوسائل التكنولوجية استخداما من طرؼ أفراد العينة يف عملية من خالؿ اعبدوؿ أعاله يتضح لنا 
حيث عربت اإلناث أهنن   81,49%بنسبة مئوية قدرت بػ:  اؽباتف الذكيىو االتصاؿ بشبكة االنًتنيت 

فيما عربت أخريات أهنن ال  ..55يستخدمن اؽباتف الذي لَتتبطن بشبكة االنًتنيت بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 4452%أما الذكور فقد عرب ما نسبتو  %5257 يستخدمن اؽباتف الذي لالتصاؿ بالشبكة بنسبة قدرت بػ : 

أهنم دائمي االتصاؿ بالشبكة العاؼبية عن طريق ىواتفهم الذكية فيما رأى آخروف والذين قدرت نسبتهم بػ : 
، إف ىذه النسب ؽبا عديد أهنم ال يستخدموف اؽبواتف الذكية بغية االرتباط بشبكة االنًتنيت  %4751

الدالالت فاعتبار اؽباتف الذكي من بُت أكثر الوسائل التكنولوجية استخداما من طرؼ أفراد عينة الدراسة وبيلنا 
ستفادة من التكنولوجيا قدر اإلمكاف باغبصوؿ على ىؤالء األفراد وباولوف مسايرة الواقع العاؼبي واال أفمباشرة إذل 

دية أو القدرة اؼبعرفية بالتقنية ، ىذا من جهة ومن جهة آخر التكنولوجيات اغبديثة ولو على حساب القدرة اؼبا
ثانية أف أفراد العينة ومن اؼبنظور االقتصادي فإف ىؤالء يشكلوف شروبة مستهدفة من قبل الشركات اؼبسوقة 

لتكنولوجية لذلك ذبد معظم العروض موجهة ؽبم ما هبعلهم يقبلوف على عملية االقتناء خصوصا للوسائل ا
اؽبواتف الذكية مثلما وبدث اليـو مع ـبتلف متعاملي اؽباتف أين يتم عرض ىاتف ذكي مع شروبة بأسعار 

نقال عن الباحث " ميمي " الباحث "عبد اهلل ؿبمد رضا الت أيضا  يطرحو تنافسية تناسب ىؤالء األفراد ، وىذا ما
االتصاؿ  وسائل حُت يقوؿ أف  طلبة اعبامعات واؼبدارس من بُت الفئات اؼبستهدفة بتكنولوجيا  أؾبد" جدي، أبو
، حيث دخلت اؽبواتف الذكية إذل الوسائل التكنولوجية (  أي)  إقباال على استخدامها األفرادبُت أكثر من ىم و 

وجو إليهم تأوقاهتم يف استخدامها ومتابعة مستجداهتا وتطوراهتا، حيث ت يقضوف جزءا من فأصبحواحياهتم، 
شركات اؽبواتف الذكية بالعديد من العروض اؼبغرية اليت تتمثل يف توفَت أجهزة ومكاؼبات بأسعار رخيصة؛ فبا 

ذه دمُت ؽبزيادة عدد اؼبستخ ساىم يفيف أوساط الطلبة األمر الذي  ؽبذه اؽبواتفساعد على االنتشار الواسع 
  1،الوسائل

                                          
 نقال عن :  - 1
 وظبياألسباب الكامنة وراء انتشار أجهزة البالك بيري واآلثار التربوية المترتبة على ذلك من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية في منطقة أبالتميمي عبد اهلل ؿبمد رضا.  -

 08، ص  2034، ؾبلس أبو ظيب للتعليم ، 330، العدد  28، اجمللد Journal of Education/Al Mejlh Altrbwyh. اجمللة الًتبوية التعليمية
ألردنية يف العلـو الًتبوية ، اجمللد اجمللة ا .اإلدمان على الهاتف النقال و عالقتو بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة الجامعتين األردنية و عمان األىليةأبو جدي، أؾبد.   -

 .318، ص 2008األردف ،  العليا، والدراسات العلمي البحث عمادة -الَتموؾ  جامعة، 02، العدد 04
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 نًتنيت عن طريق اؽبواتف الذكية اؼبتوفرة لديهم .وىذا ما يفسر النسبة اؼبرتفعة التصاؿ عينة الدراسة بشبكة اال

ىو الكمبيوتر من قبل أفراد عينة الدراسة بشبكة االنًتنيت  االتصاؿ اؼبستخدمة يفالوسيلة التكنولوجية الثانية 
ُت عربت نسبة كبَتة حبشبكة االنًتنيت يف  األخَتفبن يتصلوف بواسطة ىذا  28528% بنسبة قدرت بػ:احملموؿ 

 73573منهم اهنم ال يستخدموف الكمبيوتر احملموؿ ؽبذه العملية أي االتصاؿ باالنًتنيت بنسبة مئوية قدرت بػ: 
ما اعتربت ما أهنن يفضلن الكمبيوتر احملموؿ لتصفح االنًتنيت في %5254حيث عربت اإلناث دبا نسبتو %

من اإلناث أهنن غَت مهتمات بتصفح االنًتنيت عن طريق اغبواسيب احملمولة من جانب آخر   %5651نسبتو 
لتصفح االنًتنيت  األفضلالوسيلة  أهنااغبواسيب احملمولة على  إذلمنهم ينظروف  فاألغلبيةآخر  رأيكاف للذكور 

 ويتصلوف بواسطتها بالشبكة فبن يفضلوف ىذه الوسيلة% 4756وبذلك سجلنا من خالؿ ىذا اعبدوؿ مانسبتو 
 اغبواسيبيتصلوف بشبكة االنًتنيت عن طريق  ال أهنم% 4157فيما اعترب الباقي من الذكور بنسبة قدرت بػ: 

إف ىذه النسب اؼبقدمة يبكن أف قبد ؽبا تفسَتا واضحا ألننا يف معظم دراساتنا حوؿ الوسائل  ،احملمولة 
ديثة ننطلق من مسلمات يبكن أف تكوف خاطئة أو يبكن أهنا صحت يف مرحلة معينة وىو أف ىذا التكنولوجية اغب

اعبيل اغبارل ىو جيل رقمي بامتياز لذلك ىو منشغل بكل ما ىو جديد وحديث من ىواتف وحواسيب ؿبمولة 
قشة موضوع األفراد ويستخدمها باستمرار وىذا غَت صحيح باؼبرة حيث دل وبدث أننا يف حبوثنا تطلعنا إذل منا

حيث يتبُت لنا .الذين ال يرغبوف يف أف يكونوا ؿباطُت بالتقنيات أو ليس لديهم اؼبوارد للحصوؿ على ىذه األخَتة 
( أف كثَتا من األفراد األصغر سنا ) أعمارىم agosto and hughes-hassellيف دراسة قدمها الباحثاف )

والربيد االلكًتوين(  –دود باالتصاؿ عبد اغبواسيب ) باالنًتنيت سنة قد عربوا عن اىتمامهم احمل34/37ما بُت 
1اتصاال شخصيا متزايدا ؽبم.  ىذه األخَتة قدمتحيث مع إقرارىم أف اؽبواتف احملمولة أكثر مالئمة 

 

 

                                          
 نقال عن :  - 1
، ص، 2033الرياض: دار جامعة اؼبلك سعود للنشر، .، إعادة تكوين مهن المعلومات المستهلك الرقمي: العقال سليماف بن صاحل، تر :  ، نيكوالس دايفيد،  روالندز إياف  -

 .228،229ص 
- AGOSTO, Denise E. et HUGHES-HASSELL, Sandra. People, places, and questions: An investigation of the 

everyday life information-seeking behaviors of urban young adults. Library & information science research, 

vol. 27, no 02, 2005, p. 141-163. 
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فبن ال يتصلوف باالنًتنيت عن طريق اغبواسيب احملمولة يربز  71,71%وبالتارل فاف النسبة اؼبئوية اؼبقدرة بػ: 
 من خالؿ االذباه كبو الوسائل األكثر حداثة .بوضوح السلوؾ النفسي االستهالكي ألفراد العينة 

يف اعتقادنا فكل فرد يبتلك وسيلة تكنولوجية  لتبقى مسالة تباين النسب بُت اإلناث والذكور ىي مسالة تقنية حبتة
ذه األخَتة ىي األكثر استخداما من قبلو لالتصاؿ بشبكة االنًتنيت مع تفوؽ واضح للهاتف النقاؿ نظرا تكوف ى

 ؼبميزاتو اليت ذكرناىا يف ربليالتنا السابقة.

يف عملية االتصاؿ بشبكة االنًتنيت فقد اختار أفراد العينة اللوح  استخدمت اليتأما الوسيلة التكنولوجية الثالثة 
أما الذين عربوا بعدـ استخدامهم للوح االلكًتوين يف اتصاؽبم   14,48%بنسبة مئوية قدرت بػ: االلكًتوين 

أفراد عينة الدراسة على اللوح وىذا ما يدؿ على عدـ اعتماد  85,52%بشبكة االنًتنيت فقد كانت نسبتهم 
أف اإلناث  أيضا ه مت الكشفااللكًتوين مثلما اعتمدوا على اؽباتف والكمبيوتر احملموؿ ومن خالؿ اعبدوؿ أعال

أهنن يستخدمن ىذا األخَت  74,4%يستخدمن اللوح أكثر من الذكور حيث عربت اإلناث بنسبة قدرت بػ: 
أهنن ال يستخدمن اللوح اللكًتوين يف  52,0%لالتصاؿ بشبكة االنًتنيت يف حُت عربت األخريات دبا نسبتو 

عملية االرتباط بالشبكة العاؼبية ) االنًتنيت( ، أما من ناحية الذكور فاف االختالؼ كاف واضحا فقد عرب الذكور 
فقط أهنم يتصلوف باالنًتنيت عن طريق األلواح االلكًتونية يف حُت عرب الباقوف من الذكور دبا  %2556دبا نسبتو 

 األلواح. ىذه  ال يتصلوف باالنًتنيت عن طريق هنمأ %48نسبتو 

ىذه النسب اؼبقدمة توضح بشكل واضح أف ىناؾ من الوسائل التكنولوجية اليت يبكن أف تفشل يف اندماجها  إف
ويف  اقبازات استطاع اللوح االلكًتوين ربقيقها  إذلربيلنا  األجنبيةيف ؾبتمع ما لسبب أو آلخر فمراجعة الدراسات 

، ما يعٍت أف باب النقاش ال يزاؿ مفتوحا خصوصا توظيفو يف العملية التعليمية، لوقت إخفاقات مر هبا نفس ا
ىو أف  ككل ، فما هبب أف نستوعبو كدارسُت للوسائل التكنولوجية  1دل ربسم بعدؽبذا األخَت  والفائدة العلمية

جيلنا اغبارل بالرغم من اندماجو وانغماسو يف عصر يبتاز بتنامي للمخزوف االدوايت التقٍت فيو، إال انو هبب دائما 
العمل على إرشاد ىذا اعبيل وتوجيهو كبو الوسائل التكنولوجية اؼبهمة اليت تشبع حاجاتو وتساعده يف أعمالو  

                                          
 .34، ص 2037ماي  22،االثنُت  1383؟ ، جريدة األخبار ،) تعليم( العدد ، األلواح الذكّية: ىل ىي ذكّية فعالً فضل اؼبوسوي  - 1
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عد األفراد على اختيار وسيلة دوف غَتىا وفق ما ربققو ؽبم من  امتيازات وىو ما يطلق عليو الثقافة التقنية اليت تسا
 1وفائدة .

وذلك آخر وسيلة تكنولوجية عرب أفراد العينة أهنم يتصلوف بواسطتها بشبكة االنًتنيت ىو الكمبيوتر اؼبكتيب 
وف الكمبيوتر أهنم ال يستخدم %87554فيما اعترب  %32545نسبة يف ىذا اعبدوؿ واليت قدرت بػ: بأضعف

فيما  %5955يستخدمن الكمبيوتر بنسبة قدرت بػ: أهنن اإلناثشبكة االنًتنيت حيث عربت  إذلاؼبكتيب للولوج 
 %4055عرب الذكور بنسبة  أخرىال يتصلن بالشبكة عن طريق ىذه الوسيلة ، من ناحية  أهنن 5456اعتربت 

أهنم ال  %4552عرب الباقوف واليت كانت نسبتهم بينما اهنم يتصلوف بالشبكة عن طريق الكمبيوتر اؼبكتيب 
، إف ىذه النسب يبكن اف نعتربىا منطقية نظرا الشبكة العاؼبية  ىذه يستخدموف الكمبيوتر اؼبكتيب بغية الولوج إذل

ور السريع يف الوسيلة فبعدما كانت وحدة اؼبعاعبة التط أنبهاىذه الفروقات  إحداثلعدة مؤشرات سانبت يف 
اؼبركزية للحواسيب تسع غرفة بكاملها تطورت التكنولوجيا حىت أصبح رىاف تقليص اغبجم للوسائل التكنولوجيا 

اعبري وراء كل وسيلة سبتاز بصغر حجمها  إذلوىو ما دفع اؼبستخدمُت  األساسيوزيادة الفاعلية فيو اؽبدؼ 
وسيلة  أي فأهتا وقدرهتا سواء من ناحية التحميل أو االستيعاب وىو ما يضعنا أماـ واقع  وىو وزيادة فعاليا

تكنولوجية حديثة دائما ما تعمل على إلغاء نسخها القديبة  وبالتارل النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ أعاله تبُت 
وبملها هبعل منو ىذا األمر خيارا بشكل واضح ما كبن بصدد الطرؽ لو  فالكمبيوتر اؼبكتيب وباػبصائص اليت 
ن ىنا نقصد الكمبيوتر احملموؿ كبثانويا يف عملية االتصاؿ بشبكة االنًتنيت خوصا إذا توفر بديل أحسن منو و 

 .واؽباتف الذكي

 

  

 

                                          
، 2031، الرياض: دار جامعة اؼبلك سعود للنشر، والعشرين التعلم للحياة في زمننامهارات القرن الحادي الصاحل، بدر بن عبد اهلل، ،  تر:، فادؿ، تشارلز،  ترلينج، بَتين  - 1

 .73ص 
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 اإلنًتنت. على شبكة قوموف هبايالنشاطات اليت (: توزيع أفراد العينة حسب 33اعبدوؿ رقم )       

 

 

 
 

 اؼبتغَتات

 النشاطات اؼبختلفة
 للمحاضرات ربميل األفالـ مشاىدة الصحف قراءة التواصل االستماع للموسيقي البحث العلمي

 أقـو بو
ال أقـو 

 أقـو بو بو
ال أقـو 

 أقـو بو بو
ال أقـو 

 أقـو بو بو
ال أقـو 

 أقـو بو بو
ال أقـو 

 أقـو بو بو
ال أقـو 

 بو

 
 اعبنس

 
 

 106 27 86 47 99 34 47 86 68 65 58 75 التكرار ذكر

 50,5% 31,0% 42,4% 50,0% 42,5% 53,1% 54,7% 40,8% 45,6% 43,9% %72,5 %34,6 النسبة اؼبئوية

 104 60 117 47 134 30 39 125 81 83 22 142 التكرار أنثى

 49,5% 69,0% 57,6% 50,0% 57,5% 46,9% 45,3% 59,2% 54,4% 56,1% 27,5% 65,4% اؼبئويةالنسبة 

 230 87 201 94 211 64 86 233 349 348 80 237 التكرار اجملموع

297 297 297 297 297 297 

73,0% النسبة اؼبئوية

7 

%26,9

3 

%49,8

3 

%50,1

6 

%71,0

4 

%28,9

5 

21,54

% 

%78,4

5 

31,64

% 

%68,3

5 
%29,30 

70,70

% 
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على  الدراسة عليها أفراد عينةاليت يقبل  النشاطاتلنا أف من أكثر  يتبُتاعبدوؿ اؼبوضح أعاله، خالؿ نتائج من 
يف حُت  73,07%إصبالية قدرت بػ:  وذلك بنسبةيف اؼبرتبة األوذل البحث العلمي ىو نشاط شبكة االنًتنيت، 

أهنم ال يقوموف هبذا النشاط ، أما اؼبرتبة الثانية  26,93%عرب الباقوف من أفراد العينة والذين كانت نسبتهم 
أما أفراد   71,04% االجتماعية وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: الشبكات عرب التواصلفكانت من نصيب عملية 

بنسبة مئوية قدرت بػ:  عرب الشبكات االجتماعية  العينة الباقوف فقد عربوا عن عدـ اىتمامهم بنشاط التواصل
أما  49,83%: اؼبوسيقى بنسبة مئوية قدرت بػ إذل، اؼبرتبة الثالثة كاف اػبيار فيها لنشاط االستماع  %28,95

، ليأيت بعدىا نشاط مشاىدة األفالـ يف اؼبرتبة الرابعة بنسبة  50,16%الرافضوف ؽبذا النشاط فكانت نسبتهم  
، النشاط األخر والذي احتل اؼبرتبة أهنم ال يقوموف هبذا النشاط  68,35%يف حُت عرب  31,64%قدرت بػ: 

 وقد عربت األكثرية بنسبة قدرت بػ: 29,30%اػبامسة كاف االستماع إذل احملاضرات بنسبة مئوية قدرت بػ: 

، ويف األخَت كانت قراءة الصحف ىو النشاط الذي دل هبد اىتماـ من أهنا ال سبارس ىذا النشاط  %70,70
من  78,45%وكاف يف مقابل ذلك ما نسبتو  21,54%ية قدرت بػ: طرؼ أفراد عينة الدراسة بنسبة مئو 

 .إطالقااألفراد عربوا على أف ىذا نشاط ال يقوموف بو 

 قـو هبايالنشاطات اليت  ترتيب يف معتربة فروؽ وجود إذل والنسب اؼبتحصل عليها البيانات تشَتوانطالقا فبا سبق 

فحصوؿ نشاط البحث العلمي على أعلى نسبة يبكن إرجاعو إذل خصائص عينة  اإلنًتنت على شبكةالعينة  أفراد
الدراسة فالعينة عبارة عن طلبة جامعيُت يزاولوف تعليمهم العارل وبالتارل من الطبيعي أف يتم استخداـ االنًتنيت 

ئج الدراسة اليت قدمها والوسائل التكنولوجية لغرض البحث العلمي  ودبقارنة ىذه النتائج اليت توصلنا إليها مع نتا
% من 60الباحث "وساـ صاحل عبد اغبسُت"  فاف ىذا األخَت توصل يف دراستو اؼبيدانية إذل النتائج التالية : 

ات العلمية يف ؾباؿ ر الطالع على جديد اؼبعلومات ومواكبة التطو لأفراد العينة يستخدموف االنًتنت بصورة مستمرة 
 1عنها. أف االنًتنت قناة تواصل حبثي وعلمي ال غٌت يروفبحوثُت % من اؼب 71,11و نسبة ، زبصصاهتم

                                          
، ص 2032جامعة كربالء ، ، 02، العدد  03وساـ صالح عبد اغبسُت وآخروف ، واقع استخداـ االنًتنت يف البحث العلمي."  ؾبلة كربالء لعلـو الًتبية الرياضية ، اجمللد  - 1

380. 



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

381 

  

وىو نفس ما ذىب إليو الباحثاف "كداوة عبد القادر" و "عالىم رابح" يف دراستهما حيث بينا أف كل أفراد عينة 
لنفسها مكانا  أوجدت% حيث اعتربا أف اإلنًتنت  98521دراستهما تقريبا يستخدموف شبكة اإلنًتنت بنسبة 

  1يف ـبتلف مناحي اغبياة خصوصا ؾباؿ البحث العلمي .

لبحث العلمي فيما اعتربت  ا يف ؾباؿ أهنن يستخدمن شبكة االنًتنيت 65,4%عربت اإلناث دبا نسبتو  وقد 
فيما كاف للذكور رأي آخر حيث اعترب البحث العلمي ليس أولوية يقمن هبا على الشبكة،  أفمنهن  %27,5
يستخدموف شبكة االنًتنيت للبحث العلمي يف حُت عرب ما  أهنممن أفراد العينة الذكور  %34,6

 أهنم ال يقوموف هبذا النشاط.منهم  72,5%نسبتو

 أىمالتواصل  يعترب من  أفعلى  71,04%بنسبة مئوية قدرىا عرب فيها أفراد العينة فقد أما اؼبرتبة الثانية 
يوليها األفراد لعملية التواصل فاف ىذه النسبة تعكس األنبية اليت شبكة االنًتنيت  النشاطات اليت يقوموف هبا على

حيث فتحت االنًتنيت ؾباال واسعا يف ىذا اؼبيداف بتمكُت اؼبستخدمُت من التواصل مع بعضهم البعض خصوصا 
إليو الباحث وىو ما ذىب عن طريق وسائط التواصل االجتماعي األمر الذي قلص اؼبسافات واختصر الوقت 

حُت اعترب أف التكنولوجيا اليـو وخصوصا االنًتنيت " مارشاؿ ماكلوىاف Marshall McLuhanالكندي "
يف ىذا الكوكب، فيعمل  األفرادقبحت يف أف توفر لكل فرد الفرصة على أف يكوف"على اتصاؿ"  مباشرة مع بقية 

 ادل اليـو بفضل ىذه التكنولوجيات قرية صغَتةالتقارب حيث أصبح العلبعث عملية بالتارل على إحياء أفكار 
 2.حسبو

يستخدمن االنًتنت من اجل التواصل  أهنن %59,2قدرت بػ: ويف ىذا الصدد عربت إناث العينة بنسبة مئوية 
حيث تتيح االنًتنيت وعن طريق وسائط التواصل االجتماعي ربديدا الفرصة لألفراد لعرض وجهات النظر اؼبختلفة 

منهن أهنن بعيدات   %45,1يف حُت عربتهتم ومشاعرىم استنادا إذل معلوماهتم الديبوغرافية ، وعرض سلوكيا
أهنم يستخدموف  %4008كل البعد عن التواصل عن طريق االنًتنيت يف حُت يرى الذكور بنسبة قدرىا 

مالحظتو من خالؿ ما يبكن منهم فاعتربوا أهنم ال يقوموف هبذا النشاط  %5407االنًتنت بغية التواصل أما 

                                          
، ؾبلة استخدام الباحثين لتكنولوجيات المعلومات و االتصاالت في البحث العلمي بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائرد القادر ، عالىم رابح. كداوة عب  - 1

RIST (اجمللد اؼبكتبات و اؼبعلومات ، )93، ص  2034 ، مركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقٍت، 03، العدد 20. 

2 - SZCZEPANSKI, Maxime. Le village planétaire. Variations sur l’échelle d’un lieu commun. Mots. Les 

langages du politique, 2003, no 71, p. 149. 
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قد تغَتت مقارنة بالسنوات اؼباضية أين كانت نسبة من اجل التواصل طبيعة االستخداـ  ىذه النتائج ىو أف
فالفجوة بُت دائما لصاحل الذكور على حساب اإلناث حسب عديد اإلحصائيات بغية التواصل االستخداـ 

مستخدمُت ذكور يف  4من بُت  فقط ةواحد ا امرأةحيث تكوف دائماعبنسُت:ال تزاؿ واضحة يف اؼبنطقة العربية 
على دخوؿ تدؿ منطقة مشاؿ إفريقيا فاإلحصائيات تعطينا مؤشرات أخرى  أما %2456منطقة اػبليج دبا نسبتو

حيث تشهد ىذه األخَتة نوع من التوازف اؼبنطقة وأفرادىا مرحلة جديدة يف قضية االستخداـ وأساليبو ودوافعو ، 
من اؼبستخدمُت اإلناث مع توقعات بزيادة  %16رنة دبناطق أخرى بنسبة قدرت بأكثر  من بُت اعبنسُت مقا

 Arab Social Media Report 2017  1  أكثر وذلك حسب إحصائيات

ويف ىذا الصدد فإننا نعتقد  %49581بنسبة مئوية إصبالية مقدرة بػ: اؼبوسيقى  إذليف اؼبرتبة الثالثة جاء االستماع 
أف ؾبانية االستماع والتحميل الذي تتيحو االنًتنيت ىو الذي يغري األفراد لإلقباؿ على ىذا النشاط     وسباشيا 

اؼبوسيقى عرب  إذلتقرير صدر عن الشركة اؼبتخصصة "بازانغل ميوزيك" أف االستماع ذكر فقد مع ىذا الطرح 
 بنسبة إصبالية تقدر بػ:  2037 يف النصف األوؿ من سنة ايدا خصوصامتز  امبو و يشهد تطورا االنًتنت 

  2 %(. 3109) ا بنسبة مئوية تقدر بػ:مبيعات األلبومات تراجع سوؽ مقابل ذلك يشهديف و +%(، 5805)
أهنن كثَتات االستماع إذل اؼبوسيقى عن طريق االنًتنيت يف  %5653ولقد عربت اإلناث بنسبة مئوية تقدر بػ: 
وال يبارسنو من جانب آخر  طغَت مهتمات هبذا النشا أهنن %5456حُت عرب الباقيات واليت بلغت نسبتهن  

يف حُت رأى  %4159بنسبة قدرت بػ: وذلك اؼبوسيقى نشاط مهم بالنسبة ؽبم  إذلاالستماع  أفاعترب الذكور 
لذكور أف االستماع إذل اؼبوسيقى ليس بالنشاط األساسي والضروري بالنسبة ؽبم وىم ال يهتموف من ا 4556%

 بو وال يقوموف بو . 

وقد قدرت العينة  أفرادرابعا جاء نشاط متابعة األفالـ عن طريق شبكة االنًتنيت من بُت النشاطات اليت يهتم هبا 
حيث تتيح االنًتنيت للمستخدـ االطالع على آخر األفالـ  13564: النسبة اإلصبالية كما ذكرنا سابقا بػ
                                          

1 - Salem, Fadi, Social, Media and the Internet of Things towards Data-Driven Policymaking in the Arab 

World: Potential, Limits and Concerns. Arab Social Media Report, Dubai: MBR School of Government, Vol 

07,(February 2017).p33, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2911832 consulted . 06/07/2017. 23h12. 
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بتسهيل مشاىدهتا وربميلها مثلها مثل األغاين وىذا ما هبعل االنًتنيت واؼبواقع   box-officeاؼبعروضة على 
دمات اليت جملانية ىذه اػبأيضا وجهة للمستخدمُت الراغبُت دبتابعة األفالـ اغبديثة نظرا  األفالـاؼبختصة يف عرض 

 تكلف من الناحية االقتصادية إذا أراد الفرد متابعة ىذه األخَتة يف دور السينما.

 أمااألفالـ عن طريق االنًتنيت  النشاط ودبتابعةأهنم يقوموف هبذا  %50وبنسبة  والذكور معاوقد عربت اإلناث 
أما  %5756سبتهم بالنسبة لإلناث نالرافضوف ؽبذا النشاط والذين عربوا على أهنم ال يقوموف بو فقد كانت 

 . 42.4%الذكور فقدرت نسبتهم بػ:  

اػبيار اػبامس من قبل أفراد العينة كاف لنشاط ربميل احملاضرات واليت جاءت نسبة من يقوموف هبذا النشاط ىي 
نيت أهنم ال يقوموف هبذا النشاط  ىذا يبُت أف االنًت  70570وىي نسبة تعكس يف حُت عرب ما قيمتو  29510

ال تقتصر على اجملاؿ التعليمي فقط بل ىي جامعة ؼبختلف النشاطات دبا فيها ربميل احملاضرات اليت يستفيد منها 
 4955أهنن يقمن بعملية ربميل احملاضرات يف حُت عربت 69الطالب ىذا وقد عربت إناث العينة دبا نسبتو 

ف هبذا النشاط و مو فبن يق  13الذكور فكانت نسبة  منهن أهنن غَت مهتمات هبذا النشاط وأهنن ال يقمن بو أما 
 منهم عربوا عن ذلك . 70570احملاضرات بكثرة وذلك اف نسبة  بتحميلالذكور غَت معنيُت  أفدليل على 

عرب أفراد العينة على أف نشاط  قراءة الصحف اليومية عرب الشبكة ىو دبثابة النشاط األضعف حيث  األخَتويف 
قراءة للصحف  أكثرحيث كاف الذكور   23554بنسبة مئوية مقدرة بػ:  األخَتيقوموف هبذا  أهنمالعينة  أفرادعرب 

ال يبارسوف ىذا النشاط فكانت النسبة  أهنمالذين عربوا على  أما 4659اليت كانت نسبتهن  باإلناثمقارنة 
الذكور  أما 5755بػ :  ال يقمن هبذا النشاط بنسبة مئوية قدرت أهنن اإلناثوقد عربت   78545 اإلصبالية

  .   4255فكانت نسبتهم 
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 النشاطات 
 
 

 اؼبتغَتات  

 
 ربميل التطبيقات التقاط الصور اإلحبار يف االنًتنيت باألصدقاء االتصاؿ

 ال أقـو بو أقـو بو ال أقـو بو أقـو بو ال أقـو بو أقـو بو ال أقـو بو أقـو بو

 
 اعبنس

 72 61 65 68 80 53 28 105 التكرار ذكر

 47,4% 42,1% 55,1% 38,0% 48,5% 40,2% 47,5% 44,1% النسبة اؼبئوية

 80 84 53 111 85 79 31 133 كرارالت أنثى

 52,6% 57,9% 44,9% 62,0% 51,5% 59,8% 52,5% 55,9% النسبة اؼبئوية

 352 345 338 379 365 312 59 218 التكرار اجملموع

297 297 297 297 

 53537 48582 19571 60526 55555 44544 39586 80531 النسبة اؼبئوية

100 100 100 100 100 100 100 100 

 على اؽباتف الذكي. قوموف هبايالنشاطات اليت (: توزيع أفراد العينة حسب 32اعبدوؿ رقم )       
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التصاؿ باألصدقاء احملموؿ الذكي لؽباتف ااستخداـ كبو أفراد عينة الدراسة  ميلإف اؼبالحظ من ىذا اعبدوؿ، ىو 
فيما عرب الباقوف والذين كانت نسبتهم % 80531قدرت بػ: وذلك بنسبة  مستجدا هتم وأحواؽبم  للتعرؼ على

اؼبرتبة الثانية فقد جاءت  أماأهنم ال يتجهوف إذل ىذا النشاط على ىواتفهم احملمولة بكثرة،  %39586تقدر بػ: 
فيما عرب   %60526بػ: عملية التقاط الصور من قبل أفراد العينة كنشاط مهم بالنسبة ؽبم بنسبة مئوية قدرت 

النشاطات اؼبمارسة أثناء ثالثا من حيث أهنم ال يقوموف هبذا النشاط   44,9%بقية أفراد العينة بنسبة قدرت بػ: 
يقوموف بتحميل ـبتلف  أهنم %48582فاف أفراد العينة قد عربوا وبنسبة مئوية قدرت بػ:  الذكياستخداـ اؽباتف 

رابعا  النشاط،ال يقوموف هبذا  أهنم% 53537التطبيقات على ىواتفهم الذكية من جانب آخر عرب ما نسبتو 
 %، 44.45وذلك بنسبة يف شبكة االنًتنيت  اإلحباربغية  الذكياؽباتف  وفستخدمي أهنمأفراد العينة  وأخَتا عرب

 .% 55555 ا بعدـ قيامهم هبذا النشاط بنسبة مئوية قدرت بػ: البقية من أفراد عينة الدراسة فعربو أما 

اؼبالحظ على ىذه النتائج أهنا ال ربمل تباينا كبَتا بُت الذكور واإلناث فالنتائج متقاربة خصوصا يف استعماؿ 
% األفراد الذكور الذين يقوموف هبذا 4403 حيث مثلت نسبة اؽباتف الذكي من اجل االتصاؿ باألصدقاء

 أهنمال يقوموف هبذا النشاط بصفة دائمة ذلك  أهنم األفراد% من 4705ط على اؽباتف الذكي  بينما عرب النشا
 اإلناث أما أخرى ألغراضـبصصة للتحدث فقط بينما ىواتفهم الذكية تستعمل  أخرىالقتناء ىواتف  يلجئوف

% من 5205آخر حيث عرب ما نسبتو  رأي للبقيةبينما كاف  %5509فكانت نسبة من يقمن هبذا النشاط ىو 
ال يتصلن عن طرؽ اؽبواتف الذكية فبالرغم التطور الكبَت الذي يشهده قطاع اؽباتف النقاؿ ودخوؿ  أهنن اإلناث

انو ال يزاؿ قطاع  إالوبوظائف ـبتلفة بسعة كبَتة للقدرة التخزينية دبواصفات جديدة و ىواتف إذل السوؽ احمللية  
من اجلو ىو ربط االتصاؿ بُت مرسل ومستقبل  انشأالذي  األوؿغرض للخدـ اؽباتف عريض من اجملتمع يست

 وفقط بينما تعددت استخدامات اؽبواتف الذكية اليـو بتعدد وظائفها وخصائصها.

فالتقاط الصور من بُت أىم اػبصائص اعبديدة اليت أضيفت للهواتف وىذا ما دفع بأفراد العينة إذل اعتبار التقاط 
فبن اعتربف  62%مة جدا عند استخداـ اؽباتف الذكي فكانت نسبة اإلناث اؼبه األنشطةن بُت الصور م

من  تعبَتا عن القياـ هبذا النشاط  38%لتقاط الصور وكانت نسبة اللهاتف الذكي لأنفسهن كثَتات االستخداـ 
 .الذكور  قبل
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، حيث أف ربميل التطبيقات  كبوفراد عينة الدراسة اؼبتزايد ألتوجو الودائما مع اعبدوؿ أعاله يبكن مالحظة 
اؽبواتف الذكية واليت اغلبها تشتغل ربت نظاـ االندرويد ، يبكن من خالؽبا تثبيت عديد التطبيقات اليت تساعد 
األفراد يف اغبياة اليومية مثل تطبيقات أحواؿ الطقس وتطبيقات ربديد اؼبواقع واالذباىات وتطبيقات الكورسات 

ليمية بالنسبة للطلبة اعبامعيُت وغَتىا الكثَت فمن خالؿ النسب اؼبعروضة أمامنا نلمس اف ىناؾ اىتماما هبذه التع
ي كأهنن يقمن بتحميل التطبيقات على اؽباتف الذ   57,9%قد عربف بنسبة قدرت بػ:   فاإلناثالتطبيقات 

مهن أهنن ال يقمن هبذا النشاط على اؽباتف واف ىناؾ نشاطات  52,6%لالستفادة منها يف حُت اعتربت 
 ؽبم من جانب آخر اعترب الذكور أف نشاط ربميل التطبيقات مهم جداأخرى أىم من ربميل التطبيقات والربامج 

فهذه  47,4%فقد بلغت نسبتهم  طاؼبعربوف بعدـ قيامهم هبذا النشا أما 42,1% بنسبة مئوية قدرت بػ:
زاؿ استخدامو يتمحور بشكل رئيسي على ي دمة تربز بشكل جلي وواضح اف اؽباتف الذكي الالنسب اؼبق

االتصاؿ بالنسبة ألفراد عينتنا واف النشاطات األخرى اؼبتاحة ال تزاؿ رباوؿ أف ذبد ؽبا مكانا يف ؾبموع 
 االستخدامات اؼبتاحة. 

و جديد ظهر بظهور الوسائل اغبديثة منها اؽباتف الذكي االنًتنيت توجأخَتا يعترب أفراد العينة أف اإلحبار يف شبكة 
أفراد العينة إناث أهنن يقمن بالولوج إذل الشبكة الذي أصبح ينافس ويزاحم الكمبيوتر ويف ىذا الصدد فقد عرب 

يف حُت   44,1%أما الذكور فكانت نسبتهم   55,9%العاؼبية عن طريق اؽباتف الذكي بنسبة مئوية قدرت بػ: 
الفُت رأي آخر واعتربوا أف ىذا النشاط ال يتم عن طريق اؽباتف الذكي واف  ىناؾ وسائل تكنولوجية كاف للمخ

 .للذكور  47,5%لالناث و 52,5%أخرى يبكن أف تكوف أحسن وأفضل وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 
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 ىل تعتقد أف التكوين مفيد ىل تلقيت تكوينا 
 مج متأكدغ. نعم ال مج نعم ال

 
 اعبنس

 133 25 104 4 133 31 102 ت ذكر

% %45,5 %42,5 %44,8 %23,5 %49,3 %36,2 %44,8 

 164 44 107 13 164 42 122 ت أنثى

% %54,5 %57,5 %55,2 %76,5 %50,7 %63,8 %55,2 

 297 69 211 17 297 73 224 ت اجملموع

% 75542% %24557 %100 %05572 %73504 21521% %100 

  أنبيتودرجة  التكوين يف ؾباؿ التكنولوجيا و(:31اعبدوؿ رقم )                        

واالتصاؿ  اإلعالـتكوين يف ؾباؿ تكنولوجيا وسائل لعينة الدراسة ل أفرادتلقي  نسبأعاله ، اؼبوضح اعبدوؿ يبُت
واذباىهم كبو ىذا التكوين ىل مفيد بالنسبة إليهم أـ غَت مفيد ، وبالتارل نرى أف أفراد العينة قد عربوا من عدمو 

يف حُت عرب ما نسبتو أي تكوين يف ىذا اؼبيداف  يتلقوادل  أهنم %75542 بنسبة مئوية مهمة وكبَتة قدرت بػ:
، اـ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿكانت ؽبم فرصة لالستفادة من تكوين يف ؾباؿ استخد  أهنم %24557

دبا نسبتو  أيضا اإلناثأهنم دل يتلقوا أي تكوين يف اجملاؿ التكنولوجي وعربت  45,5%وقد عرب الذكور دبا نسبتو 
تقدر بػ: لتكوين يف اجملاؿ التكنولوجي فكانت نسبتهم  بنعم حوؿ تلقيهم، اما الذين عربوا  أيضابذلك  %54,5
 .لإلناث 57,5%للذكور و  %42,5

واليت جاءت سباشيا مع السياؽ الذي تستخدـ فيو ىذه الوسائل ، فإذل غاية  عديد التفسَتاتإف ىذه النسب ؽبا 
الكثَت من أفراد اجملتمع ينظروف إذل الوسائل التكنولوجية على أهنا من الكماليات اليت يبكن االستغناء  فاف اليـو

 ذلك وبالتارل فاف زبصيص جانب من اؼباؿ القتنائها أوال واستخدامها ال يلقىعليها أو أهنا من الوسائل الًتفيهية 
دائما ما تنعكس على إقباؿ األفراد كبو اغبصوؿ على تكوين ىذه النظرة  إفاجملتمع ككل  أفراد ُتكبَت بال الرواج

لها ىذه الوسائل متخصص  يف ؾباؿ استخداـ التكنولوجيا استخداما احًتافيا يليب اغباجات اليت وضعت من اج
عمل لل وعيدل يصلوا لدرجة  أهنمنعتقد  ألنناؼبسالة التكوين  ةطبيعي المباالةما هبعلنا إزاء ميل من قبل األفراد كبو 

 بالسطحيات اليت أفرغت الوسيلة التكنولوجية من ؿبتواىا اغبقيقي. اغبقيقي ؽبذه الوسائل فاكتفوا



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

390 

  

تفسَتا آخر وىو ما تعلق بالوسيلة التكنولوجية حبد ذاهتا فما يصلنا من جانب آخر يبكن أف نعطي ىذه النتائج 
من وسائل تكنولوجية مستوردة ال يضاىي بطبيعة اغباؿ الوسائل اليت أنتجت خصيصا للمواطن األوريب على سبيل 

وجيا ما هبعل لاؼبثاؿ وىذا األمر متعلق باتفاقيات خاصة توقع بُت الدوؿ اؼبصدرة واؼبستوردة  يف مسالة نقل التكنو 
وسائل متاحة لعامة  ألهناتكوين متخصص.  إذلىذه الوسائل التكنولوجية اؼبستوردة يف متناوؿ األفراد وال ربتاج 

 عملهم،الناس وليست وسائل ـبصصة لألفراد احملًتفُت الذين يستخدموف التكنولوجيا ووسائلها كجزء أساسي من 
 .امتخصص ااألمر الذي يلزمهم تلقي تكوين

 يف يرئيس عامل ىذا األخَت يعتربأف  يعٍت ،يف ؾباؿ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ  تكوين من االستفادة إف
 خالؿ سبكُت من العمل زيادة قوة يف يساىم فهو التغيَت ؼبتطلبات واالستجابة التطور مواكبة على األفرادمساعدة 

 1.العمل أساليب وكذا أكثر اؼبتطورة والتقنيات التكنولوجيا يف التحكم من األفراد

التكوين يف ؾباؿ استخداـ الوسائل التكنولوجية بنسبة مئوية كلية  أنبيةومنو فقد عرب أفراد عينة الدراسة على 
أما الغَت اؼبتأكدين التكوين بالنسبة ؽبم غَت مهم  إفالعينة  أفرادمن  05572%فيما عرب  73504% قدرت بػ:

 .%21521فقد كانت نسبتهم 

ا التكوين يف اعتقاد أفراد العينة فاألمر الذي ال ىبتلف علو اثناف ىو إف ىذه النسب توضح األنبية اليت يكتسيه
جلب اسًتاتيجيات انو كلما تقدمت التكنولوجيا وتطورت وسائلها كلما أحس الفرد بزيادة تعقيدىا ، فبا يستدعي 

 .لتحقيق االستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية  تدريبية جديدة والتخلص من األساليب التقليدية

"غلوريا،  " Gloria, Adedoja, Oluwadara, Abimbadeويف ىذا الصدد يرى الباحثاف "
 يقضوف اؼبزيد من الوقت يف التدريب مستعدوف يتلقوف تكوينا و الذين األفراد إف "أديدوجا؛ أولوادارا، أبيمباد

الذين يبروف  والواقع يثبت أف ،تدريب او يبروف بتكوينمن أولئك الذين ال  بأروبية الستخداـ التكنولوجيا  دائما

                                          
 .354ص ،مرجع سبق ذكره ،الجزائرية المؤسسة االقتصادية في الحديثة االتصال تكنولوجيا تخداماس ،بولعويدات حورية - 1
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تكنولوجيا من أولئك الذين ال يشاركوف يف أي لل هماستخدام يفدبستوى معُت من التدريب لديهم تأثَت إهبايب 
 1أو تكوين. تدريب

 ربكمهم يف التكنولوجيا مستوى افراد العينة حسبتوزيع  (:34اعبدوؿ رقم )                

قد عربوا  على أف مستواىم يف قضية التحكم أفراد عينة الدراسة  أغلبية أف أعاله اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ من يتضح
فيما اعتربت البعض  58,58%يف التكنولوجيا وـبتلف وسائلها يعترب متوسطا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

األخر ويف اؼبرتبة الثانية أف مستواىم يعترب جيدا يف التحكم يف التكنولوجيا وـبتلف وسائلها بنسبة مئوية قدرت بػ: 
أما اؼبرتبة الثالثة فكانت لألفراد الذين عربوا على اف مستواىم ضعيف بنسبة مئوية قدرت بػ:  %31,99
ة كانت لألفراد الذين قالوا باف مستواىم يف التحم يعترب فبتاز وىي اضعف ويف اؼبرتبة الرابعة واألخَت  %05,38

أف ىذه النسب اؼبتباينة يبكن ردىا إذل ؾبموعة من الظروؼ اليت  4,04%نسبة يف اعبدوؿ واليت قدرت بػ: 
وؿ ويقصد بالتكنولوجيا يف معظم الدراسات يف اؼبقاـ األ -اجتمعت أوؽبا دخوؿ التكنولوجيا إذل اعبزائر 

متأخرة حيث ساىم ىذا األمر يف تأخر االندماج يف اغبياة الرقمية والتكنولوجية لعديد  -تكنولوجيا االنًتنيت
األفراد فبا جعل من عملية التحكم اعبيد منذ البداية باألمر الصعب الف ىذا األخَت أي التحكم  وبتاج مزيدا من 

أف اعبزائريُت  حيث أوضحتلة برانبي" من جامعة وىراف الوقت وىو ما ذىبت إليو أيضا دراسة للدكتورة "دلي

                                          
1- Gloria, Adedoja, and Abimbade Oluwadara,  Influence of Mobile Learning Training on Pre-Service Social 

Studies Teachers' Technology and Mobile Phone Self-Efficacies. Journal of Education and Practice, vol. 7, 

no 2, , 2016, p. 74 

 مج ضعيف متوسط جيد فبتاز 

     

 
 اعبنس

 311 50 83 45 00 التكرار ذكر

 44,8% 31,3% 47,7% 47,4% 0,0% النسبة اؼبئوية

 364 11 91 50 12 التكرار أنثى

 55,2% 68,8% 52,3% 52,6% 100% النسبة اؼبئوية

 297 16 174 95 12 التكرار اجملموع

 100% 05,38% 58,58% 31,99% 4,04% اؼبئوية النسبة
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اؼبؤسسات ودل يبدأ اؼبواطنوف االحتكاؾ إال أف ىذه األخَتة بقيت حكرا على  الثمانينات،  بداية يفعرفوا االنًتنت 
ويف ىذا  للمستخدمُت وحبسب الدكتورة برانبي تشكل شروبة الشباب الغالبية العظمى  3999إال عاـ  هبا

% من أولئك 66، أف  2004يذكر تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي اعبزائري )الكناس( لعاـ  الصدد
خرباء  ىم من طلبة الدراسات العليا. ويقر فقط % 34الشباب ىم من تالميذ الثانويات واإلكماليات، و 

 والتكنولوجي عامة  اللكًتوينيعد ىيئة استشارية رظبية، بأف مستوى استعماؿ اعبزائريُت لإلعالـ ا الذي »اسالكن»
 .%255ضعيفاً بنسبة متوسطا إذل يبقى. 

 أسباب تدين من  أفندرؾ  أفنستطيع  فإننا 30وبربط نتائج ىذا اعبدوؿ باعبدوؿ الذي يسبقو جدوؿ رقم 
للوسائل  الثقافة االستعمالية بأنوالعينة ىو غياب التكوين والذي نعرب عنو  ألفرادضعيف إذل وسط مت من اؼبستوى

أي غياب التنور التكنولوجي لألفراد ،  إذف فاؼبستوى الضعيف يبكن إرجاعو إذل غياب التكوين يف   التكنولوجية
ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة لإلعالـ واالتصاؿ أما اؼبستوى اعبيد واؼبمتاز  للبعض فهي حاالت خاصة عمل فيها 

 .دبرور الوقت يق ؾبهودات شخصيةأفراد العينة على ربسُت مستواىم بأنفسهم عن طر 
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 ىل ىناؾ صعوبات واجهتها ىل التكنولوجيا ربتاج مستوى 
 مج أحيانا ال نعم مج نعم ال

 
 اعبنس

 133 65 31 37 133 67 66 التكرار ذكر

النسبة 
 اؼبئوية

%45,8 %43,8 %44,8 %37,8 %47,7 
%48,

5 

%44,

8 

 164 69 34 61 164 86 78 التكرار أنثى

النسبة 
 اؼبئوية

%54,2 %56,2 %55,2 62,2% %52,3 
%51,

5 

%55,

2 

 297 314 65 98 297 153 144 التكرار اجملموع

النسبة 
 اؼبئوية

%48.48 51.52% %100 %33 
%21.8

8 

%45.

11 

%10

0 

%100 %100 %100 %100 %100 
%10

0 

%10

0 

 تقديرىم لوجوب توفر مستوى  توزيع أفراد العينة حسب (:35اعبدوؿ رقم )

 للتحكم يف الوسائل التكنولوجية

التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة ربتاج  أف فكرة يؤيدوف الدراسة عينة أفراد أف أعاله اؼبوضحة اعبدوؿ بيانات تشَت
  51.52%مستوى تعليمي وذلك من اجل القدرة على التحكم هبا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: منا كأفراد إذل 

من ؾبموع اؼبعربين بنعم لضرورة توفر مستوى معُت أما الذكور فكانت نسبتهم  56,2%نسبة  لإلناث كاف
ىذا من جهة ومن جهة أخرى  فاف الذين عربوا باف التكنولوجيا اؼبتواجدة اليـو يف السوؽ ال ربتاج منا   %43,8

من  54,2%عربت فيها اإلناث بنسبة   48.48%كأفراد مستوى تعليمي كبَت للتحكم فيها كانت نسبتهم 
 . 45,8%فراد أما الذكور فكانت نسبتهم األؾبموع الرافضُت لفكرة أف التكنولوجيا ربتاج مستوى من 

فراد العينة بُت مؤيد لفكرة توفر اؼبستوى ألانقساـ  أف ىناؾ يتضح أعاله، اؼبدونة اإلحصائية البيانات على و بناءا
مع تفوؽ طفيف ؼبؤيدي فكرة وجوب توفر من عدمو للتمكن من االستخداـ السليم للوسائل التكنولوجية 

اؼبستوى أف وىذا ما يدفعنا إذل القوؿ  "ال"واؼبعربين بػ  "بنعم"حيث يظهر التقارب يف النسب بُت اؼبعربين اؼبستوى 
م يف عملية إتقاف استخداـ الوسائل التكنولوجية ،  وىو ما توصل إليو أيضا فوزي منصور يف التعليمي متغَت مه

وجود عوامل شخصية متداخلة أنبها اؼبستوى التعليمي الذي يتدخل يف توجيو عملية  إذلدراستو حيث توصل 
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صعوبة او تعقيد ىم من يقبلوف على استخداـ الوسائل التكنولوجية بدوف  أفاالستخداـ حيث ذكر يف دراستو 
يؤىلهم  للتحكم اعبيد يف يتمتعوف دبستوى  حديثي التخرج وشباب  جامعات سابقا خرهبيساموف  إطارات

1التكنولوجيا. 
 

يت واجهت أفراد العينة فقد أفاد أفراد العينة أهنم قد واجهوا صعوبات يف بعض األوقات خبصوص الصعوبات ال أما
اؼبعربة عن  نسبة اإلناث فكانت 45.11%يف استخدامهم للوسائل التكنولوجية وبذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

لذين اقروا بوجود أما األفراد ا 48,5%أما الذكور فقد كانت نسبتهم  51,5%وجود صعوبات أحيانا تقدر بػ 
منها نسبة  لإلناثكاف   33%صعوبات أثناء استخدامهم لوسائل اإلعالـ واالتصاؿ فقد مثلت نسبتهم 

وىذه النسب إذا مت مقارنتها من حيث اعبنس يتبُت   37,8% أما الذكور فقد حددت نسبتهم بػ:  62,2%
أف اإلناث ىن األكثر عرضة ؼبشكل الشعور بتعقد الوسائل التكنولوجية ووجود صعوبات عند استخدامها من 

تشكل لو أي صعوبات واف ىناؾ سهولة  الالوسائل التكنولوجية  أفجانب آخر ىناؾ من أفراد العينة من يرى 
 52,3% عربت فيها اإلناث بنسبة قدرت بػ: 21.88% ا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: ومرونة يف استخدامه

عربوا الذين  الذكور  أما ،واالتصاؿ  اإلعالـلتكنولوجيا وسائل  نصعوبات يف عملية استخدامه أيةال يرين  أهنن
النسب الشعور  وتعكس ىذه .47,7%صعوبة مع الوسائل التكنولوجية اغبديثة فقد كانت نسبتهم  بعدـ وجود

اؼبتزايد لدى أفراد عينة الدراسة كبو الوسائل التكنولوجية اغبديثة ، ودرجة التعقد اليت أصبحت تكتسيها عملية 
االستخداـ وىو أمر طبيعي إذا ما علمنا كل ما ىو غَت مألوؼ يف سياؽ ما هبعل منو ىذا األمر غَت مرغوب ، 

 كنولوجية تشكل صعوبة وىاجس ؼبستخدميها .ويف حالتنا هبعل ىذا األمر من الوسائل الت
أف الوسائل التكنولوجية  21.88% من جانب آخر عرب أفراد العينة يف اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ واؼبقدرة بػ: 

ا من بىناؾ جان أفبل بالعكس من ذلك فهي تساعدىم يف حياهتم اليومية وىذا ما يربز ال تشكل ؽبم أي صعوبة 
واف يكيفوا إفرازات ىذا التطور ) الوسائل العينة استطاعوا االندماج مع التطور التكنولوجي اغبديث  أفراد

 التكنولوجية( ػبدمة مصاغبهم ومشاغلهم اليومية .
 الثمن يؤثر على عملية االقتناء شبن التكنولوجيا مرتفع 

 مج ال نعم مج ال نعم

                                          
مرجع سبق ذكره ،ص  تبسة،  ميتال أرسيلور بمؤسسة ميدانية المشاركة التنظيمية: دراسة دعم في واالتصال لإلعالم التكنولوجيات الحديثة مساىمةمنصوري ،  فوزي - 1

213. 
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اؼبستوى 
 اؼبعيشي

 8 00 80 80 00 80 التكرار فبتاز

 2,7% 0,0% %3,2 2,7% 0,0% 3,7% النسبة اؼبئوية

 66 23 43 66 27 39 التكرار جيد

 22,2% 52,3% %17,0 22,2% 32,9% 18,1% النسبة اؼبئوية

 212 21 191 212 54 158 التكرار متوسط

 71,4% 47,7% %75,5 71,4% 65,9% 73,5% النسبة اؼبئوية

 11 00 11 11 10 10 التكرار ضعيف

 3,7% 0,0% %4,3 3,7% 1,2% 4,7% النسبة اؼبئوية

 297 44 251 297 82 215 التكرار اجملموع

72,4% النسبة اؼبئوية

0 

%27,6

0 
%100 %85,19 %14,81 %100 

%100 %100 %100 %100 

 توزيع أفراد العينة حسب تقديرىم لثمن الوسائل التكنولوجية (:36اعبدوؿ رقم )
 وتأثَته على عملية االقتناء.

 

سبن التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة  أفيعتربوف أفراد عينة الدراسة  من خالؿ بيانات اعبدوؿ أعاله، يتضح أف
العينة وقد قدرت ىذه  أفرادنسبة كبَتة جدا من  عنو عربت وىذا مااؼبتواجدة حاليا يف السوؽ احمللية غارل الثمن 

التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة باىظة  أفمتوسطي الدخل األفراد  اقركنسبة إصبالية حيث   72,40%النسبة بػ: 
أما أصحاب  73,5%وىذا بنسبة مئوية قدرت بػ:   لألفرادمن ما هبعل من عملية اقتنائها تشكل صعوبة ثال

أما  18,1%فيما قدرت نسبة أصحاب الدخل اعبيد  بػ:  4,7%الدخل الضعيف فقد قدرت سبتهم بػ: 
كأضعف نسبة   3,7%أصحاب الدخل اؼبمتاز فبن اعتربوا الثمن مرتفع للوسائل التكنولوجية فقد قدرت نسبتهم 

من أفراد العينة أف الثمن مرتفع   27,60%من جانب آخر ويف نفس السياؽ اعترب ما نسبتو يف ىذا اعبدوؿ 
من متوسطي    65,9%ع ؼبتغَت الثمن فنجد أف نوعا ما  واف الوسائل التكنولوجية اقتنائها واستخدامها ال ىبض

األمر أي عدـ  ذامن األشخاص ذوي الدخل اعبيد أيضا يقروف هب  32,9%الدخل يوافقوف على ذلك  و 
ل التكنولوجية غَت ئالوسا أف  1,2%ارتفاع شبن التكنولوجيا  يف حُت  عرب أصحاب الدخل الضعيف بنسبة 

 باىظة الثمن.
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ارتفاع التكلفة إذل أف  الوسائل التكنولوجية اغبديثة  خصوصا مسألةىذه النسب اؼبتحصل عليها  نرجعيبكن أف 
ويف ـبتلف اجملاالت خالفا ؼبا تقدمو تكنولوجيا قديبة منخفضة ،  على سبيل اؼبثاؿ تعطي مكاسب يف التعليماليـو 

 نحها.وىذا ما هبعل شبنها مرتفع نظَت اػبدمات واؼبكاسب اليت سب 1التكلفة.

أف الثمن الذي تعرض بو الوسائل التكنولوجية   85,19%من جانب آخر عرب أفراد عينة الدراسة دبا نسبتو 
يؤثر بشكل مباشر  يف عملية االقتناء وىذا يؤثر بدوره يف عملية االستخداـ اعبيد من عدمو  يف السوؽ اغبديثة

الثمن مهم يف عملية ازباذ قرار  إف  75,5%حيث عرب ذوي الدخل اؼبتوسط دبا نسبتو  ، بالنسبة ألفراد عينتنا
 الدخل اعبيد ولكن بنسبة اقل كثَتا واليت قدرت بػ:  أصحاب أيضا إليوالشراء واالقتناء من عدمو  وىذا ما ذىب 

 3,2%بػ:  يف حُت اعترب أصحاب الدخل اؼبمتاز وبنسبة ىي األضعف يف ىذا اعبدوؿ واؼبقدرة %17

إف ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ تظهر أهنا منطقية إذل ابعد اغبدود إذا أخذنا بعُت االعتبار الفروقات يف 
اؼبستوى اؼبعيشي ألفراد العينة فأصحاب اؼبستوى اؼبعيشي اؼبمتاز ال يظهر ؽبم أف شبن الوسائل التكنولوجية يشكل 

ؼبستوى اؼبتوسط فاف ىذا األمر  ىبتلف بالنسبة ؽبم وىذا ما يفسر النسب بينما أصحاب اعائقا يف عملية اقتنائها 
 اؼبتباينة اؼبتحصل عليها يف ىذا اعبدوؿ .

 حيث  اقتناء الوسائل التكنولوجيةأف الثمن ال يؤثر يف عملية العينة  أفراد من 14,81% يعتقد ويف نفس اعبدوؿ
أف الثمن غَت مهم وال يؤثر يف عملية االقتناء  52,3%يرى أصحاب الدخل اعبيد والذي مثلت نسبتهم 

واالستخداـ  بل األنبية اليت تتيحها ىذه الوسائل ىي من تلعب الدور اؼبهم يف ىذا االختيار، وىو ما ذىبت إليو 
 . 47,7%تقريبا فئة األفراد متوسطي الدخل وذلك بنسبة قدرت بػ: 

 

 .الجامعي للطالبتغتراب الرقمي واال االتصال و تكنولوجيا وسائل اإلعالم -4
 استخدام الوسائل التكنولوجية وعالقتو بحدوث االتغتراب الرقمي . -1 -4
 استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. ناتج عنال ) من عدمو(  العبارات الدالة عن العجز -2 -4
 

                                          
 .192، ص 2007، 02، السعودية : العبيكاف للنشر والبحث والتطوير  ، ط التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد،  أ. و. طوين بيتس ، تر : وليد شحادة - 1
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 الكثير فيو واالتصال اإلعالم وسائل لتكنولوجيا استخدامي أن أشعر

 التعقيد من

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 الجنس

 
 ذكر

 133 20 14 55 50 12 التكرار 

 %100 %1,5 %10,5 %41,4 %37,6 %9,0 النسبة  

 %44,8 %0,7 %4,7 %18,5 %16,8 %4,0 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 11 80 77 65 30 التكرار 

 %100 %6,7 %4,9 %47,0 %39,6 %1,8 بة النس 

 %55,2 %3,7 %2,7 %25,9 %21,9 %1,0 بة الكلية النس 

Total  297 13 22 132 115 15 التكرار 

 %100 %4,4 %7,4 %44,4 %38,7 %5,1 النسبة  

 واالتصاؿ اإلعالـ وسائل تكنولوجيااستخداـ  من يبُت الشعور بالتعقيد (: 37اعبدوؿ رقم )

( إذل وجود تقارب يف النسب اؼبعروضة وبالتارل يف إجابات عينة 34يتضح لنا من خالؿ بيانات اعبدوؿ رقم )
الدراسة حيث توجو أفراد العينة إذل عدـ موافقتهم  لفكرة شعورىم بالتعقيد جراء استخداـ الوسائل التكنولوجية 

 أفالعينة  على موافقتهم  لفكرة  رادأفمن   38,7%يف حُت عرب   44,4%وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 
الوسائل التكنولوجية اليـو ربمل الكثَت من التعقيد وىو ما سبثل  بشعورىم  بذلك  من جانب آخر عارض الفكرة 

يف حُت عارض وبشدة من  5,1%ويف نفس اعبدوؿ وافق على ىذه الفكرة وبشدة ما نسبتو  7,4%ما نسبتو 
 .4,4%أفراد العينة ىذه العبارة  دبا نسبتو 

  بالتكنولوجيا عموما وـبتلف وسائلها  إلصاقهانسب اؼبقدـ ربيلنا مباشرة إذل بعض  األحكاـ اليت يتم إف ىذه ال
ا يف ىذه ولكننكوهنا اجتاحت حياة األفراد بل وأصبحت جزءا من ىذه اغبياة فلم يعد فبكنا االستغناء عنها 

ما يهمنا ىنا ليس التكنولوجيا يف حد ذاهتا،  و، أف دخوؿ التكنولوجيا يف حياتنا ليس باغبدث الدراسة نؤكد على 
اتضح من خالؿ النسب اؼبقدمة أعاله خصوصا يف تقارب من يعتقدوف بوجود تعقيد من وىو بقدر عالقتنا هبا 

إذل وجود فروؽ فردية بُت األفراد بالدرجة األوذل  تحصل عليهاحيث يبكن إرجاع النتائج اؼبعدمو بُت أفراد العينة  
حيث يعًتؼ الباحث أف   برونوين . وليامز   Bronwyn T.Williamsوىو ما ذىب إليو أيضا الباحث 

غالبا ما يكوف ىناؾ فجوة يف كيفية تعاطينا مع التكنولوجيا اؼبستخدمة، حبيث قبد فجوة بُت بعض الطالب 
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وجود فجوة بُت ؾبموعات ـبتلفة من الطالب، وىو أمر مشروع وطبيعي إال أف  األمر األقل  وأيضا ومعلميهم ،
  1وضوحا ىو طبيعة ىذه الثغرات والفجوات.

واالتصاؿ ال  اإلعالـلتكنولوجيا وسائل استخدامهن  أفومن جانب آخر كانت نسبة اإلناث اللوايت عربف على 
من ؾبموع اإلناث ، أما النسبة الكلية ألفراد العينة ككل فقد بلغت  47%و وبمل يف طياتو الكثَت من التعقيد ى

   39,6% فقد بلغت نسبتهنوجود التعقيد أثناء االستخداـ اللوايت يوافقن على فكرة  أما،  25,9%  النسبة
 اللوايت عارضن بشدة فكرة وجود التعقيد اإلناث أما كنسبة كلية.  21,9%و  (اإلناث) ؾبموع  كنسبة جزئية

 اإلناثفاف  األخَتويف  3,7%ككل فقد بلغت   اإلصباليةنسبتهم  أما 6,7%فقد بلغت نسبتهم كإناث فقط  
أثناء االستخداـ للوسائل التكنولوجية  فقد بلغت نسبتهن  بتعقيد  شعور واضح أف ىناؾ  اللوايت وافقن بشدة على

  .1,0%سبة اإلصبالية عبميع أفراد العينة فقد سبثلت نسبتهن بػ: أما الن  %1,8كإناث فقط 
  18,5%كنسبة معربة عن الذكور فقط و  41,4%أما بالنسبة للذكور فقد أكد ىؤالء وبنسبة مئوية بلغت 

 إناث إليوالوسائل التكنولوجية ال تشكل ؽبم أي تعقيد وىو نفس ما ذىبت  أف  إصباالالعينة   ألفرادكنسبة كلية 
الباقوف من الذكور فقط  وبنسبة مئوية قدرت بػ:   األفرادىناؾ من يرى غَت ذلك حيث عرب  أف إالالعينة  

ربمل الكثَت من  األمرالوسائل التكنولوجية يف حقيقة  أف 16,8%كلية قدرت بػ:   إصباليةوبنسبة  %37,6
كور على أف الوسائل التكنولوجية ربمل الذ وبشدة  وافق وخالفا لإلناث وىو شعور ىؤالء من األفراد .التعقيد 

 اإلصباليةالنسبة  أما  9,0% ؾبموعة من التعقيدات ذبعل من الصعب استخدامها وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:
، ومن جانب آخر عارض الذكور وبشدة فكرة وجود تعقيدات  أثناء استخداـ  4,0%ككل فقد قدرت بػ: 

بالنسبة لعدد  1,5% يف ىذا اعبدوؿ واليت قدرت بػ: األضعفىي الوسائل التكنولوجية  وذلك بنسبة مئوية 
 لعدد اإلصبارل ألفراد العينة ككل.ا فيما ىبص 0,7% نسبة سجلنا الذكور فقط بينما

إف ىذه النسب اؼبقدمة تعكس توجو أفراد العينة اذباه الوسائل التكنولوجية حيث أقرت األغلبية أف ىذه الوسائل 
ال تشعرىم بالتعقيد وبالتارل ال يبكن أف يشعروا بالعجز أمامها وىذا ما نؤكده ، إال أف ما يبكن مالحظتو ىو أف 

بارة ومن أوالئك الذين وافقوا عليها  وىذا إف دؿ على شيئا النسب تتقارب بُت ىؤالء األفراد فبن رفضوا ىذه الع

                                          
1 - Williams, Bronwyn T. Leading double lives: Literacy and technology in and out of school. Journal of 

Adolescent & Adult Literacy, vol. 48, no 8, 2005, p. 702-706. 
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ىبتلف من فرد إذل آخر وىبتلف حىت يف نسبة الشعور مبا يدؿ على أف االستخداـ والشعور بالعجز اذباه وسيلة ما 
 بو لدى الفرد الواحد من وسيلة إذل أخرى ومن فًتة زمنية إذل أخرى . 

 

 

 الحديثة التكنولوجية سائلللو  استخدامي في كبيرة سهولة أجد

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 26 44 48 15 التكرار 

 %100 %00 %19,5 %33,1 %36,1 %11,3 النسبة  

 %44,8 %00 %8,8 %14,8 %16,2 %5,1 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 00 80 44 71 41 التكرار 

 %100 %00 %4,9 %26,8 %43,3 %25,0 بة النس 

 %55,2 %00 %2,7 %14,8 %23,9 %13,8 بة الكلية النس 

Total  297 00 34 88 119 56 التكرار 

 %100 %00 %11,4 %29,6 %40,1 %18,9 النسبة  

 الشعور بالسهولة عند استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة.يبُت (: 38اعبدوؿ رقم )

القائل بوجود سهولة كبَتة يف  الطرح مع الدراسة عينة ىو توجو أفراد أعاله، اعبدوؿ خالؿ من مالحظتوما يبكن 
بينما اعترب  1 ,40%استخداـ الوسائل التكنولوجية، حيث عرب أفراد العينة عن ذلك وبنسبة مئوية قدرت بػ: 

غَت ذلك حيث واجهتهم مشاكل ودل هبدوا تلك السهولة اليت يتحدث عنها اآلخروف ، إال أف   %29,6
أما األفراد اؼبتبقوف فقد  18,9%وا ما توجو لو معظم أفراد العينة وبنسبة مئوية قدرت بػ: اؼبوافقُت وبشدة  أكد

يف حُت دل   11,4%عربوا عن معارضتهم لفكرة وجود سهولة أثناء االستخداـ وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 . %00 لتكوف النسبة ىي  نسجل يف ىذا اعبدوؿ أي نسبة للذين عارضوا وبشدة ىذه الفكرة

وبالتارل ما يبكن استخالصو من ىذه النتائج اؼبتحصل عليها ىو سبكن معظم أفراد العينة من التحكم يف الوسائل 
اعبيل  أفالتكنولوجية فلم تواجههم أي تعقيدات ودل يشعروا بأي عجز اذباه ىذه الوسائل وىذا ما يوضح فكرة 

اغبارل ىو جيل استطاع تسخَت الوسائل التكنولوجية الستخداماتو اليومية بالرغم من أف ىناؾ فروقات واختالفات 
 األخَتةطالب اليـو استطاعوا تطويع بعض الوسائل التكنولوجية لتكوف ىذه  أو باألحرىشباب اليـو  أف إالفردية 
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عن غَتىم يف مستوى ربكمهم هبذه الوسائل وىذا ما ذىب يتميزوف  وأصبحوامن حياهتم الشخصية  أساسيجزء 
الشباب   أفحُت اعتربوا   Sue Bennett, Karl Maton and Lisa Kervinالباحثوف  إليو

 األخَتةتشكل ىذه  أفاؼبعلومات هبعل من الصعب  تكنولوجيامع  ومهاراتتلك معرفة متطورة يبمن اعبيل الرقمي 
وجدوا سهولة يف استخداـ الوسائل التكنولوجية ،  أهنم على العينة أفراد إجابةجم يف صعوبة بالنسبة ؽبم وىو ما تًت 

ىؤالء ونتيجة لًتبيتهم يف بيئة رقمية وذبارهبم يف ؾباؿ التكنولوجيا، فاف ىؤالء  أفالنقطة الثانية اؼبهمة فهي  أما
1.ولوجيا ووسائلها اؼبختلفةطبيعة شعورىم اذباه التكن  خصوصازبتلفوف عن األجياؿ السابقة من الطالب 

 

رجم على مستوى األفراد حيث استطاعت اإلناث أف ذبد سهولة كبَتة يف استخداـ الوسائل التكنولوجية وىذا ما تُ 
.من جانب آخر كانت  23,9%بينما كانت النسبة اإلصبالية لإلناث ككل ىي  43,3%وذلك بنسبة بلغت 

 ىيأما النسبة الكلية  من ؾبموع األفراد  26,8%دل يوافقن على العبارة ىي   إلناث اللوايتلاعبزئية النسبة 
%14,8 . 

من ؾبموع األفراد  بلغت النسبة الكلية قد و  اإلناثالعينة  أفرادمن   25,0%وبشدة ما نسبتو   أيضافلقد وافق 
بينما سجلنا اضعف النسب من خالؿ اإلناث اللوايت عارضن الفكرة واللوايت  13,8%ككل ذكور وإناث 

 2,7%يف حُت بلغت نسبتهن يف ؾبموع األفراد ككل  4,9%قدرت نسبتهن اعبزئية 
 أما يف ما ىبص الذكور فلم نشهد أي تغيَت ؼبا سارت عليو اإلناث حيث عرب ىؤالء وبنسبة مئوية قدرت بػ:

على أهنم يشعروف بسهولة مطلقة  أثناء استخدامهم للوسائل  %16,2وبنسبة إصبالية كلية بلغت  %36,1
ال هبدوف تلك السهولة اليت ربدث عنها زمالئهم حيث  أهنمالتكنولوجية يف حُت عربت نسبة معترب من الذكور 

حيث يبكن مالحظة   14,8%بينما كانت النسبة الكلية ىي   33,1%مثلت النسبة بالنسبة للذكور فقط 
الذين عارضوا فكرة  األفرادالتقارب يف النسب اؼبوجود ، وما يؤكد ذلك ىو النسب اليت ربصلنا عليها فيما ىبص 

استخداـ الوسائل التكنولوجية حيث سجلنا يف النسبة اؼبخصص للذكور فيما بينهم  أثناءوجود سهولة كبَتة 
بينما كانت النسبة الكلية اؼبخصصة للمعارضُت  األغلبيةها فبن رفضوا وجود السهولة اليت ربدث عن %19,5

الذين وافقوا  أوالئكقد سجلت لدى الذكور عند  لإلناثاضعف النسب وخالفا  إف،  8,8%ؽبذه الفكرة ىي 
 .5,1%النسبة الكلية فقد مثلت  أما %11,3على الفكرة وبشدة وذلك بنسبة مئوية للذكور فقط بلغت 

                                          
1 - Bennett, Sue, Karl Maton, and Lisa Kervin ,  The ‘digital natives’ debate: A critical review of the 

evidence. British journal of educational technology, vol. 39, no 5, 2008, p. 777. 
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وىذه النتائج اؼبتحصل عليها توضح التفوؽ الواضح لإلناث على الذكور من ناحية عدـ الشعور بالعجز ووجود 
اؼبختلفة ما جعلهن  يةالتكنولوجالوسائل  اقتناء من الذكور على أكثر اإلناث إقباؿسببها  أفسهولة كبَتة نعتقد 

واف ىذا االختالؼ تتعدد لوجي بُت اإلناث والذكور لذلك نرى أنو ال يوجد مربر بيو احتكاكا بالتكنولوجيا  أكثر
 أسبابو من شخصية إذل أسباب اقتصادية وغَتىا.

 

 

 اشعر أني تغير قادر على استعمال الوسائل التكنولوجية استعمال مثالي

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 06 32 27 63 05 التكرار 

 %100 %4,5 %24,1 %20,3 %47,4 %3,8 النسبة  

 %44,8 %2,0 %10,8 %9,1 %21,2 %1,7 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 16 29 45 67 07 التكرار 

 %100 %9,8 %17,7 %27,4 %40,9 %4,3 النسبة  

 %55,2 %5,4 %9,8 %15,2 %22,6 %2,4 بة الكلية النس 

Total  297 22 61 72 130 12 التكرار 

 %100 %7,4 %20,5 %24,2 %43,8 %4,0 النسبة  

 الشعور بعدـ القدرة على استعماؿ الوسائل التكنولوجية استعماؿ مثارليبُت (: 39اعبدوؿ رقم )

أفراد عينة الدراسة كبو طبيعة استعماؽبم للوسائل  اذباه  توضح أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات إف
أهنم غَت   43,8%العينة وبنسبة مئوية قدرىا   أفرادفرد من  310حيث عرب يف ىذا الصدد  التكنولوجية 

اف ىذا  24,2%قادرين على استعماؿ الوسائل التكنولوجية استعماال مثارل ، ومن جهة أخرى عرب ما نسبتو 
زاد من قوة موقف  يستخدموف ىذه الوسائل حسبهم استخداما مثاليا وما وأهنمشكل غَت مطروح بالنسبة ؽبم اؼب

على  أكدواحيث   20,5%وىي الذين عارضوا ىذه الفكرة  األفرادىو النسبة اليت ربصل عليها  األفرادىؤالء 
 أيضا األفرادمن  7,4%ما نسبتو  أف أيضايستخدموف الوسائل التكنولوجية استخداما مثاليا ، لنجد  أهنم

النسبة  أفمثاليا لنجد  استخداماعلى استخدامهم للوسائل التكنولوجية  يؤكدوفعارضوا الفكرة وبشدة وىم بذلك 
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  واالستخداـ لديهم ىو استخداـ غَت مثارل أفالذين وافقوا على  لألفراديف ىذا اعبدوؿ قد سجلت  األضعف
 .4,0%بنسبة مئوية قدرت بػ: 

االستعماؿ اؼبثارل للوسائل التكنولوجية ىو ذلك االستعماؿ الذي  أفنعلمو من خالؿ ىذه النسب  أفما هبب  إف
من  أكثر أصبحتاؽبواتف اليـو  أفوضعت من اجلو الوسيلة بالتحديد وجبميع اػبصائص اليت ربملها فالكل يعلم 

يكوف الشخص الذي  أففال يبكن  أخرىؽبا ميزات واستعماالت  أعطىؾبرد وسيلة لالتصاؿ فالتطور التكنولوجي 
نسمي ىذا االستعماؿ ىو استعماؿ مثارل وقس على  أففقط  االتصاالت إلجراءيستخدـ اؽباتف الذكي اليـو 

 العينة أفرادعلى سبيل اؼبثاؿ  ال اغبصر وبالتارل فاف  ةالذكي اؽبواتفتتميز دبيزات  أخرىىذا كل وسيلة تكنولوجية 
 أفيدركوف  فإهنمال يستخدموف الوسائل التكنولوجية استخداـ مثارل  أهنموبنسبة مئوية مهمة  أجابواؼبا 

ينكر وجود شروبة مهمة ترى  ال األمرىذا  أف إالال يعرفها جلهم اليـو ؽبا من اػبصائص واؼبميزات  التكنولوجيات
 رأيناميع فبيزاهتا وقد انقسمت ىذه الشروبة كما استعماؿ الوسائل التكنولوجية جب نتتق أهناعكس ذلك وتعتقد 

يف اذباه واحد مع اختالؼ  فبُت من ال يوافق على ىذا الطرح وبُت من يعارض ومن يعارض بشدة وصبيعهم يصبو 
 .لديهميف هناية اؼبطاؼ ىناؾ تعبَت عن رفض لفكرة وجود عجز و انو  إالشدة الشعور بذلك 

      بُت اإلناثمن  إتباعا% 908% و3707% و2704العينة حيث استطاع ما نسبتو  إناثوىذا ما ذبسد لدى 
(  أف يربزوا أف ىناؾ استعماؿ مثارل من قبلهم للوسائل التكنولوجية غَت موافق و معارض وأخَتا معارض بشدة )

كانت نسبتهن على على العبارة موافق عادية واألخريات اللوايت وافقن بشدة فقد   نأما اإلناث اللوايت وافق
% فكانت للوايت وافق بشدة وىي نسب ربسب لإلناث فيما بينهم فقط  401 أما% للوايت وافقن 4009التوارل

على الفكرة  نوافقاللوايت % 204أما خبصوص النسب الكلية )أي ألفراد العينة ككل ( فكانت ىكذا على التوارل 
على  ندل يوافق للوايت% فكانت 3502،أما  مباشرة ارةعلى العب نوافق للوايت فقد كانت %2206 أما وبشدة

% أفراد العينة 504العبارة ، ويف األخَت مثلت نسبة ن عارض اللوايت% تعرب عن 908، لتكوف نسبة الفكرة 
 العبارة وبشدة . نرفض اللوايت

% من 307ع ما نسبتواستطا  أما الذكور فكاف ىؤالء ىذه اؼبرة أكثر تقاربا يف نتائجهم  الكلية مع اإلناث حيث
% 2302يعربوا عن موافقتهم الشديدة لفكرة عدـ استعماؽبم للوسائل التكنولوجية استعماال  مثاليا أما  إف الذكور

موافقتهم على الفكرة السابقة  ليتبقى لنا من نسبتو  للذكور فقد عربوا عن األعلىالعينة وىي النسبة  أفرادمن 
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، وهبذا  العينة الذين دل يوافقوا على فكرة عدـ استخدامهم للوسائل التكنولوجية استخداما مثاال أفراد% من 903
من األفراد توجو  %200من أفراد العينة قد عارضوا تلك الفكرة ، يف األخَت كاف لػ:  %3008وجدنا ما نسبتو 

 آخر وىو اؼبعارضة الشديدة ؽبذه الفكرة ككل.

اإلناث بعدـ قدرهتم على استخداـ الوسائل الذكور كانوا أكثر شعورا من  أفمة تبُت ومن خالؿ ىذه النسب اؼبقد
التكنولوجية استخداما مثاليا وىي نسبة دل نكن نتوقعها خصوصا إذا أخذنا يف االعتبار تلك النظرة النمطية اليت 

الدراسات اغبديثة تقوؿ  أف إال،  ووسائلها اؼبختلفة ذبعل من الذكور أكثر ربكما من اإلناث يف التكنولوجيا
القوة القادمة يف ؾباؿ استخداـ الوسائل  نى اإلناث أفوتوضح ، ما توصلنا لو من نتائج  إذلوتتجو  ذلك عكس 

 Davidو Alex Hillsbergففي دراسة قاـ كل من  ،ربديداالتكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي 

Adelman  من موقعfinances online  التواصلوصوال إذل وسائل  األكثرىن   اإلناث تبُت أف 
 ات التواصلحساب للولوج إذلالذكية  نيستخدمن ىواتفه اإلناثمن  %46االجتماعية عرب األجهزة احملمولة. فػ: 

من  %20مقابل  اللوح االلكًتوينيستخدمن  اإلناثمن  %12. وباؼبثل، للذكور %41االجتماعي مقابل 
بل أصبح ىذا  األمر جعل من اإلناث ليس األكثر استخداما من الذكور فحسب، إف ىذالنفس السبب.  الذكور

وىذا ما جعل اإلناث يستخدمن معظم اػبصائص اليت وضعت من اجلها ىذه الوسائل  1يتميز بالتنوع االستخداـ
 .خالفا للذكور أكثر ما جعلهن يستخدمن الوسائل التكنولوجية استخداما مثاليا التكنولوجية اؼبختلفة

 

عجز في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فهي جزء  أجد أيال 
 من حياتي اليومية.

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 
 ذكر

 133 04 14 42 51 22 التكرار 

 %100 %3,0 %10,5 %31,6 %38,3 %16,5 النسبة  

 %44,8 %1,3 %4,7 %14,1 %17,2 %7,4 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 05 18 34 73 34 التكرار 

 %100 %3,0 %11,0 %20,7 %44,5 %20,7 بة النس 

                                          
1 - Hillsberg, A , Most popular social media sites review: Why women are the real power behind the huge 

success of Pinterest and Tumblr. FinancesOnline. com, 2014.   
URL: https://reviews.financesonline.com/most-popular-social-media-sites-review/  Consulte le : 04/09/2017. 

00h30. 

https://reviews.financesonline.com/most-popular-social-media-sites-review/
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 %55,2 %1,7 %6,1 %11,4 %24,6 %11,4 بة الكلية النس  اعبنس

Total  297 09 32 76 124 56 التكرار 

 %100 %3,0 %10,8 %25,6 %41,8 %18,9 النسبة  

 الشعور بعدـ العجز اثناء استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة.يبُت (: 20اعبدوؿ رقم )

الدراسة ال ذبد أي عجز واضح يف استخدامها للوسائل  عينة مفردات أف قبدأعاله  اعبدوؿ خالؿ من
من أفراد العينة قد وافقوا على فكرة عدـ   41,8%وىذا وفق اؼبعطيات اؼبسجلة أمامنا فػ: التكنولوجية اغبديثة 

من  25,6%الشعور الواضح بالعجز نتيجة استخداـ تكنولوجيات وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة ، إال أف 
واضح باف ىناؾ شعورا  إقرارنة كاف ؽبم موقف آخر حيث عرب ىؤالء عن عدـ موافقتهم ؽبذه الفكرة وىو العي أفراد

العينة على فكرة عدـ الشعور بالعجز يف  أفرادمن  18,9%بالعجز لدى ىؤالء ، من جانب آخر وافق وبشدة 
يف ىذا اعبدوؿ لألفراد  من األفراد فكرة عدـ وجود العجز لتكوف اضعف نسبة 10,8%حُت عارض ما نسبتو 
 .3,0%ىي الذين عارضوا وبشدة 

من حياهتم  مهم توضح أف معظم أفراد العينة يعتربوف أف الوسائل التكنولوجية جزء إف ىذه النسب اليت بُت أدينا
لذلك عرب معظم األفراد أهنم ال يشعروف بأي عجز اذباه ىذه الوسائل ألهنم يعيشوف يف زمن أصبحت اليومية 

 .تغزوا معظم مناحي اغبياة دبا فيها البيئة التعليميةىذه التكنولوجيات 

 وليس العكس ومن جانب آخر فاف التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة قد وجدت ؼبساعدة األفراد يف حياهتم اليومية
ال أعتقد أننا ينبغي أن نعتبر ]التكنولوجيا الرقمية[ كيانا تم   «: وىذا ما ذىب إليو  ميشيل فوكو حُت قاؿ 

وىذا  حسبو ، وجدت للتشويش عليهم ووجدت لكي ال يستطيعوا استخدامها أي  1.  ».تطويره فوق األفراد
عشوائية االستخداـ اليت سبيز أي إذل فيمكن رده وجود من يعتقدوف غَت ذلك  أف إالمعظم أفراد العينة  يعتقدهما 

منتج حديث فال يبكن اف يتقن الفرد استخداـ وسيلة تكنولوجية حديثة من الوىلة األوذل ما هبعل ىؤالء يشعروف 
بنوع من العجز الناجم عن ذبربة جديدة بالرغم من توفر الوسائل التكنولوجية يف السوؽ احمللية إال أنو دائما ما 

                                          
1 - Giritli Nygren, K., & Lindblad-Gidlund, K, The pastoral power of technology. Rethinking alienation in 

digital culture. tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information 

Society/Unified Theory of Information Research Group, vol. 10, no 2, 2012,p. 512. 
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اؼبميز بالتعقيد كوهنا وسائل أنتجت لالستخداـ يف بيئة معينة ولكن مت نقلها بعد ذلك ىذه الوسائل طابعها  ربافظ
 .لبيئة ثانية ما هبعل من فرضية وجود عجز واردة يف أي غبظة

ال هبدف أي عجز ناتج عن االستخداـ إناث عينة الدراسة  معظم يظهر أف وأما خبصوص متغَت اعبنس فان
يف حُت عرب إناث العينة األخريات بنسبة مئوية   44,5% للوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:

أهنن يوافقن على أف ىناؾ عجز واضح ناجم عن استخداـ الوسائل التكنولوجية  20,7%متساوية قدرىا 
اللوايت يوافقن وبشدة على انو ال يوجد أي عجز بل ىناؾ سهولة يف ونفس النسبة أيضا كانت لإلناث اغبديثة 

ىي نسبة اإلناث اللوايت عارضن الفكرة يف حُت كانت النسبة األضعف لإلناث اللوايت  11,0%، االستخداـ 
ىذه النسب خاصة باإلناث فيما بينهم أما بالنسبة لنسبة  3,0%عارضن الفكرة وبشة وقد كانت نسبتهن 

% ىن اإلناث اللوايت وافقن على فكرة عدـ 2406 اإلناث داخل أفراد العينة ككل فقد كانت النسب كالتارل:
% فقد مثلت ىذه النسبة اذباىُت أوال  اؼبوافقات 3304وجود أي عجز واف ىناؾ سالسة يف االستخداـ، أما 

بشدة وثانيا ىن اإلناث اللوايت دل يوافقن على ىذه الفكرة حبجة وجود نوع من العجز الناجم عن على الفكرة و 
% وقد كانت للوايت عارضن فكرة وجود عجز 603االستخداـ للوسائل التكنولوجية اغبديثة، النسبة األخرى ىي 

ايت عارضن وبشدة فكرة وجود % وىن اإلناث اللو 307أما النسبة األخَتة يف ىذا اعبدوؿ بالنسبة لإلناث ىي 
 عجز.

% األفراد الذين عربوا عن موافقتهم لفكرة عدـ وجود عجز ظاىر 1801خبصوص الذكور فقد مثلت نسبة  أما
% أهنم ال يوافقوف على عدـ وجود عجز 1306نتيجة االستخداـ يف حُت عرب آخروف وبنسبة متقاربة قدرت بػ: 

% من األفراد فقد وافقوا وبشدة على فكرة عدـ وجود 3605أما  الف ىذا األخَت ىو شعور موجود لديهم ،
كاف للذكور   األخَت% ويف 3005الذكور الذين عربوا عن معارضتهم للفكرة فقد مثلت نسبتهم  أف إالالعجز ، 

 كأضعف نسبة.  %100اؼبعارضُت وبشدة للفكرة نسبة 

% ىم الذكور اؼبوافقوف 3702 فقد كانت كالتارل:سبة الذكور ككل من خالؿ العدد اإلصبارل ألفراد العينة ن أما
% ىم األفراد الذين دل يوافقوا على أف ىناؾ سهولة ويؤكدوف علة 3403على عدـ وجود عجز أثناء االستخداـ، 

اؼبعرضوف لفكرة  أماىم األفراد الذين يوافقوف وبشدة على فكرة غياب العجز، %704شعورىم ببعض العجز، أما 
 %.301% يف حُت الذين عارضوا  وبشدة الفكرة فقد مثلت نسبتهم 407كانت نسبتهم غياب العجز فقد  
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 يتعاملوف مع الوسائل التكنولوجية إف ىذه النسب اليت مبتلكها تؤشر وبشكل واضح وجلي على أف أفراد العينة 
 ةستهلكاؼب بُت الدوؿ ا منعلى أهن الدوؿ العربية من تصنيف الرغمبف  (بصفة عاديةعلى طبيعتهم ودوف تكلف )

ىذه  استخداـمن  هميبنع لدى األفراد دل يشكل عائقا األمرمنتجيها فاف ىذا من وليس  التكنولوجية وسائللل
الذكور دل  لإلناث أو سواءبالشكل الصحيح وذلك حسب النتائج  اؼبتحصل عليها فالشعور بالعجز  الوسائل

 اإلناث أوللذكور  سواءىناؾ شعور بالعجز كانت النسب  أفينة الع أفراديكن مطروحا وحىت ؼبا عرب البقية من 
، وبالتارل السياؽ الذي نعيشو ووسائلها اؼبختلفة قد وجدت ؽبا طريقا يف ىذا  التكنولوجيا أف مباشرة إذلربيلنا 

كن رده إذل فإننا نعتقد أف العجز الناجم عن استخداـ الوسائل التكنولوجية ،  كما اقر بذلك بعض أفراد العينة يب
التكنولوجيات ىي بلغة أجنبية ما يعيق أحيانا  يف اؼبدونة اؼبعلومات لغوية كوف صعوبات عديد االعتبارات  أنبها

الفهم اعبيد ؼبختلف اػبصائص اليت ربملها ىذه التكنولوجيات ، إضافة إذل الصعوبات التقنية اليت تبقى العائق 
 األكرب اؼبسبب للعجز لدى األفرا

 

اشعر أن استخدامي للوسائل التكنولوجية جعلني أسيرا لهذه التكنولوجيا 
 الحديثة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 14 13 36 44 26 التكرار 

 %100 %10,5 %9,8 %27,1 %33,1 %19,5 النسبة  

 %44,8 %4,7 %4,4 %12,1 %14,8 %8,8 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 8 6 30 84 36 التكرار 

 %100 %4,9 %3,7 %18,3 %51,2 %22,0 بة النس 

 %55,2 %2,7 %2,0 %10,1 %28,3 %12,1 بة الكلية النس 

Total  297 22 19 66 128 62 التكرار 

 %100 %7,4 %6,4 %22,2 %43,1 %20,9 النسبة  

 الشعور بعدـ القدرة على ربسُت مهارات استخداـ الوسائل التكنولوجيايبُت  (:23اعبدوؿ رقم )

استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة أف اعتبار  إذليظهر من خالؿ اعبدوؿ اؼببُت أعاله توجو أفراد عينة الدراسة 
% من أفراد العينة يف حُت اعترب ما 4103أسرى ؽبذه التكنولوجيات حيث عرب عن ذلك  ىؤالء ساىم يف جعلي
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منهم أسرى وقد عربوا بعدـ اؼبوافقة على العبارة % من األفراد أف ىذه الوسائل ال يبكن أف ذبعل 2202نسبتو 
% من ىؤالء األفراد رأي آخر حيث عرب ىؤالء وبشدة على أف استخداـ 2009ومن جانب آخر  كاف لػ: 

% 704كانوا قد عارضوا الفكرة و  األفراد% من 604الوسائل التكنولوجية ساىم يف جعلهم أسرى ؽبا إال أف  
 .منهم قد عارضوىا وبشدة

إقرار معظمهم بمن خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف ىناؾ شعورا متزايدا بالعجز من قبل أفراد العينة 
، إال أف ما هبب اإلشارة إليو ىنا ىو أف أهنم أصبحوا أسرى ؽبذه الوسائل من خالؿ اكرب نسبة يف ىذا اعبدوؿ 

نتيجة االستخداـ اؼبتزايد للوسيلة التكنولوجية وىذا ما ىذا الشعور لدى األفراد ال يكوف دفعة واحدة وإمبا يكوف 
يبكن أف يزيد أو اف ينخفض حسب درجات االستخداـ لدى كل فرد من األفراد  وبالتارل  شعور يدفعنا للقوؿ انو

 أماـشعور أفراد العينة أهنم أصبحوا أسرى ؽبذه الوسائل والتكنولوجيات اغبديثة بصفة عامة ، من شانو أف يضعنا 
ربط ىذا الشعور بارتفاع نسبة االستخداـ فالوسائل التكنولوجيا  وجدت ؼبساعدة اإلنساف فمىت تصبح  حتمية

 ىذه األخَتة وسيلة لتدمَته وجعلو عاجزا ؟

كلما زاد استهالك البعض  « هبيب عن ىذا التساؤؿ الكاتب عماد مرزوقي من جريدة الرأي الكويتية ليقوؿ :
-فقرىم المعرفي بأساسيات الحياة ومعانيها األصيلة واقتربوا أكثر لكائن  لمنتجات التكنولوجيا زاد

وكلما زاد تعاطيهم للتكنولوجيا زادت حدة المزاج لدى الكثيرين اليوم ألن  -الروبوت االصطناعي
وبسبب زيادة شحن جسد اإلنسان «:  ليضيف بالقوؿ  » التكنولوجيا مثل المخدر تصنع وىم اللذة.

1.» األجهزة لهذه التكنولوجية يمكن أن يتحول إلى أسيربالمواد 
من جانب آخر يظهر لنا اف من يعتربوف   

أهنم ليسوا أسرى ؽبذه الوسائل التكنولوجية ىم نسبة ضعيفة مقارنة بغَتىم حيث نسجل يف ىذا اعبدوؿ دائما 
% وما 5302 ة مئوية قدرت بػ:توجو إلناث عينة الدراسة إذل الفكرة القائمة على وجود عجز واضح وذلك بنسب

% من اإلناث على ىذه الفكرة وبشدة أما اإلناث اللوايت دل يوافقن 2200زاد من قوة ىذا التوجو ىو موافقة 
رض وبشدة  ا%  يف حُت ع107وكانت نسبة اؼبعارضات ؽبذه الفكرة ىي  %3801فقد قدرت نسبتهم بػ: 

، أما إذا  أردنا أف نعرؼ النسب اإلصبالية  اؼبتعلقة بأفراد العينة ككل فكانت نسب اإلناث  4,9% من اإلناث

                                          
، الكويت : جريدة  بعاد تداعيات التطور التكنولوجي على حياة البشرالتكنولوجيا سر سعادة اإلنسان ... متى تكون أداة لتدميره؟ دراسة تكشف أمرزوقي عماد ،  - 1

 .18، ص   2035مارس  38، األربعاء،  13043الراي ، ؿبور )قضايا( ،  العدد  
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ؽبن نوعا  خلقما   أسَتات% ىن اؼبوافقات على اف الوسائل التكنولوجية جعلت منهن 2801 فيها كالتارل :
واليت قدرت نسبتهن بػ:  اللوايت وافقن وبشدة على الفكرة اإلناثمن العجز ومت تدعيم ىذا التوجو من قبل 

ؽبذه  أسَتاتوقعن  أهنناللوايت عارضن فكرة  اإلناث% يف حُت سجلنا نسبا جد ضعيفة من قبل 3203
% يف حُت 200% للوايت دل يوافقن  أما بالنسبة للوايت عارضن  فكانت نسبتهن 3003 فكانت نسبة  الوسائل
 .% لإلناث اللوايت عارضن الفكرة وبشدة 207سجلنا 

% وىي النسبة األعلى للذكور الذين وافقوا على فكرة أف 1103 فقد كانت نسبهم كالتارل: للذكوربالنسبة  أما
% من األفراد الذين دل 2703استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة ذبعل منهم أسرى ؽبذه الوسائل مقابل 

% من األفراد على أف التكنولوجيات ذبعل من األفراد أسرى 3905يوافقوا على ىذه الفكرة بينما وافق وبشدة
من يعارض ولكن بشدة وقد  أف منهم  بعد ذلك نجدل% من األفراد 908ليعارض ىذه الفكرة ما نسبتو ؽبا ، 

  .%3005 كانت نسبة ىؤالء
% من الذكور الذين قالوا بوجود شعور بالعجز يتمثل يف 3408من ناحية النسب الكلية فكانت كالتارل:  أما

% من األفراد الذين وافقوا وبشدة 808ذباه بػ: ، يتدعم ىذا االجعلهم أسرى ؽبذه الوسائل التكنولوجية
% من 407%ىم األفراد الذين عارضوا الفكرة و404 % ىم األفراد الذين دل يوافقوا على الفكرة 3203

 األفراد عارضوا الفكرة وبشدة.
سببا رئيسيا يف أف معظم أفراد العينة إناثا وذكورا يروف أف استخداـ الوسائل التكنولوجية كانت وعليو يبكن القوؿ 

شعورا هبذا  األفراد أكثر اإلناثكاف   أينؽبذه الوسائل مع اختالؼ طفيف بُت اإلناث والذكور  أسرىجعلهم 
على اعتبار   اإلناثمن  أكثريوافقوا  حُت دلسباشيا مع ىذا الطرح   األقلويف مقابل ذلك كاف الذكور   األخَت

 استخداـ الوسائل التكنولوجية تساىم يف جعلهم أسرى ؽبذه الوسائل. 
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 وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. تطورالعبارات الدالة عن العجز الناتج عن  -3 -4

 

ألننا نحن من  استخدامهامهما تطورت التكنولوجيا سنبقى نستطيع 

 يتحكم فيها وليس العكس

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 4 10 30 48 41 التكرار 

 %100 %3,0 %7,5 %22,6 %36,1 %30,8 النسبة  

 %44,8 %1,3 %3,4 %10,1 %16,2 %13,8 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 6 5 33 70 50 التكرار 

 %100 %3,7 %3,0 %20,1 %42,7 %30,5 بة النس 

 %55,2 %2,0 %1,7 %11,1 %23,6 %16,8 بة الكلية النس 

Total  297 10 15 63 118 91 التكرار 

 %100 %3,4 %5,1 %21,2 %39,7 %30,6 النسبة  

 .الشعور بالقدرة على  التحكم  يف الوسائل التكنولوجيةيبُت (: 22اعبدوؿ رقم )

يبكن السيطرة والتحكم اعبيد يف الوسائل أنو  ترى الدراسة عينة مفرداتأف معظم  قبد اعبدوؿ خالؿ من
يوافق وتدعيما ؽبذا التوجو   39,7% وذلك بنسبة مئوية مقدرة بػ: التكنولوجية مهما تطورت ىذه الوسائل
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القدرة على  وجود على أف مسالة التطور يف الوسيلة التكنولوجية ال يبنع من من أفراد العينة  30,6%وبشدة 
الذين عارضوا  األفرادمن  5,1% إليهمال يوافقوف على ىذه الفكرة  ليضاؼ  21,2%التحكم فيها إال أف 

 .فبن عارضوا الفكرة وبشدة األفرادمن  3,4%الفكرة هنائيا و
 الدائر حوؿ قدرة التطور التكنولوجي أف يبنح اآللة اعبدؿ الكبَت إذلربيلنا مباشرة ىذه النتائج اؼبتحصل  إف

السلطة اليت يبتلكها اإلنساف اليـو وقدرة ىذا الفرد على السيطرة على ىذه اآللة بعدما كاف ىدفو السيطرة على 
كن الطبيعة من خالؽبا ، أـ أف ىذه اآللة واليت نقصد هبا التكنولوجية اغبديثة يف ىذه الدراسة وصلت ؼبرحلة ال يب

ىذه النتائج توضح وبشكل جلي أف األفراد ال ينظروف إرل التطور  إف، لإلنساف الذي أوجدىا أف يتحكم فيها 
اليت ترى  اآلراءالتكنولوجي كأحد األسباب الرئيسية يف حدوث العجز أماـ  الوسيلة التكنولوجية ، خالفا لعديد 

 ومن جهة ثانية فافتتحكم فيو وليس العكس   ىي من وأصبحت اإلنسافتعجز  أصبحتباف التقنيات اغبديثة 
ة على اغبلوؿ ؿبل البشر ر مرحلة تصبح فيها اآللة  قاد إذل مستقبال وصلنا وإذاقائم ولو ما يربره ،  األخر الرأي

يبدوا انو  لن يتحقق على اؼبدى القريب،  األمرالذين يكونوف آنذاؾ غَت قادرين على التحكم فيها فاف ىذا 
ل أف تتمكن اغبواسيب من االعتناء بنفسها وتطوير وتصنيع نفسها ذاتيا دوف اغباجة إذل وجود قب األقلعلى 

.اإلنساف يف تلك العملية
وىذا ما دفع بأفراد عينة الدراسة اآلخرين إذل عدـ اؼبوافقة على فكرة تواصل التحكم  1

عرض وجهة نظر ىابرماس يف اؼبسالة ، ال يبكننا أف مبر على ىذه األفكار دوف اعبيد يف الوسائل رغم تطورىا 
فهو يرى أف الوسائل التكنولوجية امتداد لوظائف اعبسم، وليس ىناؾ من ـبرج يبكن أف يفضي إذل الفصل بُت 

، يبكن أف نربز شهادة ىابرماس ىذه على أهنا شهادة ربمل يف طياهتا الرفض اؼبطلق لكل تقنية  التقنية واإلنساف
وىو نفس توجو إناث العينة   2طرة تتحكم يف حياتنا كلها، وتشعرنا بالعجز أمامها.تكوف وسيلة للهيمنة والسي

 يكوف سببا أفيبكن لو  نولوجي الالتطور التك أفعلى  اإلناث% من 2106من خالؿ إجابتهن حيث وافقت 
يف حدوث العجز وىو نفس ما ذىبت إليو فئة أخرى من اإلناث حيث وافقن على ىذه الفكرة وبشدة بنسبة 

% ىذا التوجو وزادت 307عارض قد % و 3303يف حُت دل يوافق من اإلناث  %3608مئوية قدرت بػ: 
 اللوايت عارضن الفكرة وبشدة. من اإلناث  %200معارضت اإلناث اؼبتبقيات حيث سجلنا  

                                          
1 - URL :  www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/6/11/ىل-ربلّ -اآللة-ؿبل-اإلنساف-يف-اؼبستقبل  consulte le 

21/09/2017. 01h35 

 ، انظر أكثر :  2031/   04/ 30،   4058ظبَت اجملدوب ، التقنية وعالقتها باإلنساف والطبيعة ، ا ؾبلة غبوار اؼبتمدف ، العدد  - 2

URL: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=353787  consulte le 21/09/2017. 01h11. 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/6/11/هل-تحلّ-الآلة-محل-الإنسان-في-المستقبل
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=353787
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اؼبوجود بُت اعبنسُت حيث كاف للذكور نفس  الكبَت الختالؼا ذلكدبقارنة نتائج اإلناث مع الذكور ال نلمس 
حيث عرب الذكور وبنسبة مئوية  مع تقارب النسب لديهم توجو اإلناث إال بعض االستثناءات واليت سنعرضها

األفراد على التحكم فيها ما يعٍت  مقدرةال يبنع من  ة% على أف التطور يف الوسائل التكنولوجي3602 قدرت بػ:
 %3108أف التطور ال يبكن أف يكوف عامال مسانبا يف حدوث العجز لدى األفراد  وىو ما ذىب إليو أيضا 

% على ىذا التوجو ويروف 3003من األفراد الذين وافقوا على ىذه الفكرة وبشدة ، من جهة ثانية دل يوافق
%  من األفراد  فكرة عدـ وجود عجز ناتج عن تطور الوسائل 104عكس ذلك وىو ما تأكد دبعارضة 
ناءات اليت ربدثنا عنها % من األفراد الذين عارضوا وبشدة االستث301التكنولوجية وتعززت ىذه النسبة بػ: 

الذكور سابقا كانت يف نسبة األفراد الذكور واإلناث الذين عارضوا الفكرة والذين  عارضوا بشدة حيث كانت 
الذين عارضوا فكرة تسبب التطور يف الوسيلة يف حدوث العجز اكرب من اإلناث ونسبة اإلناث اللوايت عارضن 

  بشدة اكرب من الذكور .
       

 

ي تغير قادر على اللحاق بالتطور التكنولوجي الكبير الموجود اشعر أن
 حاليا

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 16 25 30 45 17 التكرار 

 %100 %12,0 %18,8 %22,6 %33,8 %12,8 النسبة  

 %44,8 %5,4 %8,4 %10,1 %15,2 %5,7 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 16 34 42 60 12 التكرار 

 %100 %9,8 %20,7 %25,6 %36,6 %7,3 بة النس 

 %55,2 %5,4 %11,4 %14,1 %20,2 %4,0 بة الكلية النس 

Total  297 32 59 72 105 29 التكرار 

 %100 %10,8 %19,9 %24,2 %35,4 %9,8 النسبة  

 الشعور بعدـ القدرة على اللحاؽ بالتطور التكنولوجي الكبَت اؼبوجود حاليا.يبُت (: 21اعبدوؿ رقم )

أهنم غَت قادرين على اللحاؽ بالتطور التكنولوجي الكبَت  الدراسة  أفراد عينةاعبدوؿ أعاله إذل شعور  بيانات تشَت
من األفراد أهنم  24,2%ومن جانب آخر عرب ما نسبتو  35,4% اؼبوجود حاليا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:
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من أفراد العينة  19,9%وىذا ما جعل ال يوافقوف فكرة عدـ القدرة على اللحاؽ بالتطور التكنولوجي اؼبوجود 
ىناؾ قدرة على اللحاؽ هبذا التطور وما زاد من قوة ىذا اؼبوقف  أفللفكرة ويقروف  ومعارضتهم يعربوف عن رفضهم

ومن ورائها مفهـو وقوع ىؤالء األفراد ربت ما يسمى بالعجز ىذه الفكرة  ىو األشخاص الذين عارضوا وبشدة 
نسبة يف ىذا اعبدوؿ سبثل  فكانت اضع  األخَترة ، ويف من األفراد ىذه الفك 10,8%حيث عارض وبشدة 

 .9,8% ر واليت قدرت نسبة ىؤالء بػالذين وافقوا وبشدة على فكرة عدـ القدرة على اللحاؽ بالتطو  األفراد

إف ما هبب أف نعلمو ىو أف  االنتقاؿ من مستوى تكنولوجي معُت إذل مستوى تكنولوجي آخر أكثر حداثة 
ىو معدؿ النمو يف التكنولوجيا   الف (والسلوكية واالجتماعية التقنيةاؼبتطلبات األساسية )توفَت بعض يستوجب 
يتطلب توفر  التكنولوجي مع التطور فالتكيف ، بكثَت من معدالت النمو يف الدليل الثقايف ةسرع عادة أكثر

إف ىذا األمر أصبح متاحا يف ؾبتمعنا بنسبة مقبولة   واؼبهٍت. االقتصادي إضافة إذل االجتماعي من اغبراؾ مزيدا
حيث يًتجم ىذا األخَت يف سعي عديد اؼبؤسسات منها التعليمية إذل ادخاؿ التكنولوجية كعنصر أساسي يف 
طبيعة العمل ، وىذا ما جعل عديد أفراد اجملتمع يف لقاء دائما مع التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة يف اغبياة العادية 

 لعملية والدراسية مثل ما ىو عليو اغباؿ مع أفراد عينتنا.وا

% أهنن غَت قادرات على اللحاؽ بالتطور التكنولوجي 2002 مقدرة بػ:فإناث عينة الدراسة قد عربف بنسبة مئوية 
% منهن على ىذا الطرح وأكدف بذلك على قدرهتن على اللحاؽ هبذا التطور السريع 3403يف حُت دل توافق 

% من اإلناث اللوايت عارضن فكرة عدـ القدرة على اللحاؽ بالتطور حيث 3304اليـو وىو نفس توجو  اؼبوجود
% من اإلناث اللوايت عارض وبشدة مؤكدين على قدرهتن يف اللحاؽ بالتطور 504عارضن ىذه الفكرة مع 

ـ القدرة بالتطور اللوايت وافقن وبشدة على فكرة عد لإلناثسجلنا اضعف نسبة  األخَتالتكنولوجي ، يف 
 % فقط .400والذي كانت نسبتهن ىي التكنولوجي

% أهنم غَت 3502 أما الذكور فكاف توجههم ىو نفس توجو اإلناث حيث عرب ىؤالء وبنسبة مئوية مقدرة بػ:
% منهم على ىذا الطرح وتدعيما ؽبذا التوجو 3003بالتطور التكنولوجي يف حُت دل يوافق  اللحاؽ قادرين على

% منهم يف حُت كانت اضعف نسبة للذكور ىي 507%من أفراد العينة وعارض وبشدة 804عارض الفكرة 
 الذين وافقوا وبشدة على فكرة عدـ القدرة على اللحاؽ بالتطور التكنولوجي. األفراد% وىم 504



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

231 

  

تدفعنا للتفكَت بطريقة أخرى فالظاىر أف العالقة اليت كباوؿ قياسها ال ىذه النسب اؼبقدمة  يف ىذا اعبدوؿ   إف
، ما ىبلق ؾبموعة من الصعوبات  آخريف حوزهتم وسائل تنتمي إذل سياؽ  ماتتوقف على أفراد ينتموف إذل سياؽ 

الفاصل يف ىذه اؼبسالة ىو  أف إالن يستهلك ، الف ىذه اؼبسالة موجودة منذ القدـ ىناؾ من ينتج وىناؾ م
 اجملهودات، لذلك نعتقد أف صبيع هبد الفرد نفسو يف موضع اغًتاب   القدرة على توطُت ىذه الوسائل لكي ال

ساعدىم يف عدـ  مااألثر على ىؤالء األفراد  ااؼببذولة يف ىذا اؼبيداف من ؿباوالت لتوطُت التكنولوجيا اليـو كاف ؽب
بقدرهتم على تدارؾ  اإلقرار إذلالعجز أماـ التطور التكنولوجي الكبَت بتوجو اغلبهم بنسب تتفاوت طبعا شعور بال

 الفجوة اليت وبدثها التطور التكنولوجي اغبديث.

 

 اإلعالم وسائل لتكنولوجيا المستمر التطور عن ناتج عجز بأي اشعر ال

 واالتصال

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 01 16 46 50 20 التكرار 

 %100 %0,8 %12,0 %34,6 %37,6 %15,0 النسبة  

 %44,8 %0,3 %5,4 %15,5 %16,8 %6,7 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 01 20 35 91 17 التكرار 

 %100 %0,6 %12,2 %21,3 %55,5 %10,4 بة النس 

 %55,2 %0,3 %6,7 %11,8 %30,6 %5,7 بة الكلية النس 

Total  297 02 36 81 141 37 التكرار 

 %100 %0,7 %12,1 %27,3 %47,5 %12,5 النسبة  

 عدـ الشعور بأي عجز ناتج عن التطور يبُت (: 24اعبدوؿ رقم )
 اؼبستمر لتكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ.

واالتصاؿ  اإلعالـ وسائل تطور عن ناتج عجز بأي يشعروف النالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف أفراد العينة 
يعربوا عن ذلك دبوافقتهم على ىذه الفكرة ويف مقابل ذلك وبنسبة  إفالعينة  أفراد% من 4705حيث استطاع
عجز حيث اقر ىؤالء أهنم يشعروف عدـ الشعور بالعلى عدـ موافقتهم لفكرة  األفراد% من 2701ضعيفة عرب 

بعجز واضح أماـ الوسائل التكنولوجية اغبديث أما النسبتُت اؼبتساويتُت يف ىذا اعبدوؿ فكانتا من نصيب األفراد 
% لألوذل و  3205فكرة عدـ وجود عجز واألفراد الذين عارضوا الفكرة وذلك بنسبة  ىالذين وافقوا بشدة عل
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ة فكانت من نصيب األفراد الذين عارضوا وبشدة فكرة عدـ وجود عجز لديهم % للثانية أما اضعف نسب3203
 .%007وذلك بنسيبة مئوية قدرت بػ: 

توضح عدـ ىروب أفراد العينة من ىذا اجملتمع الرقمي الذي نعيش فيو وعدـ التخلي عن النسب اؼبقدمة  إف
التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة وذلك دبواكبة التطور التكنولوجي اغباصل ، وتسخَت اآللة يف خدمة مصاغبهم 

 ة اليت أوجدىا وليس عبدا ؽباوأمورىم اليومية ، وبالتارل يف ىذه اغبالة يصبح الفرد سيدا على الوسيلة التكنولوجي
 1تسبب لو العجز وعدـ القدرة على التحكم فيها. لكي ال

أهنن ال يشعرف بأي عجز ناتج عن التطور التكنولوجي حيث عربت معظمهن وىذا ما ذىبت إليو إناث العينة 
ضا بعدـ الشعور مقارنة بنسبة الذكور الذين اقروا ىم أي% وىي نسبة مرتفعة 1006  قدرىاوذلك بنسبة مئوية 

بالعجز من جراء التطور التكنولوجي اغبارل ، أما اإلناث اللوايت دل يوافقن على فكرة عدـ وجود عجز فكانت 
خبصوص  أما،  %15,5% يف حُت كانت نسبة الذكور أعلى من ذلك بنسبة مئوية مقدرة بػ: 3308نسبتهن 

للذكور حيث دل نسجل أي اختالؼ  األمرونفس % 607ىي  اإلناثالذين عارضوا الفكرة فكانت نسبة  األفراد
الذين وافقوا وبشدة على  األفراد أما، %5,4 واؼبقدرة بػ: اإلناثجوىري واضح فكانت النسبة قريبة من نسبة 

الذكور فسجلنا من خالؿ اعبدوؿ تفوؽ طفيف  أما %507ىي  اإلناثفكرة عدـ وجود أي عجز فكانت نسبة 
نسجل فإننا الذين عارضوا فكرة عدـ وجود عجز  األفرادنسبة  وأخَت %6,7 بػ:لديهم وقد قدرت نسبتهم 

 .%001 والذكور معا واليت قدرت بػ: اإلناثاضعف نسبة من قبل 

 

 تكنولوجيالل المستمر التطور نتيجة األفراد بين العجز في تباين ىناك

 

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 
 ذكر

 133 00 04 28 69 32 التكرار 

 %100 %0,0 %3,0 %21,1 %51,9 %24,1 النسبة  

 %44,8 %0,0 %1,3 %9,4 %23,2 %10,8 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 03 01 18 102 40 التكرار 

 %100 %1,8 %0,6 %11,0 %62,2 %24,4 بة النس 

                                          
 .353جابري ؿبمد عبد الرضباف ، مرجع سابق ، ص  - 1
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 %55,2 %1,0 %0,3 %6,1 %34,3 %13,5 بة الكلية النس  اعبنس

Total  297 03 05 46 171 72 التكرار 

 %100 %1,0 %1,7 %15,5 %57,6 %24,2 النسبة  

 للتكنولوجيا اؼبستمر التطور نتيجة األفراد بُت العجز يف يبُت التباين(: 52اعبدوؿ رقم )

وجود تباين يف العجز لديهم من عدمو حيث  خبصوص مسالةمن خالؿ اعبدوؿ أعاله تظهر إجابات أفراد العينة  
% 5706 يتجو معظم األفراد إذل اؼبوافقة على وجود تباين واضح بُت أفراد العينة وذلك بنسبة مئوية مقدرة بػ:

بلغت  على ىذه الفكرة حيثعزز ىذا االذباه باألفراد الذين وافقوا وبشدة نسبة يف ىذا اعبدوؿ ، ليُ  أعلىوىي 
 % 307 و% من األفراد على ىذا الطرح يف حُت عارض3505%  ، وخالفا لذلك دل يوافق 2402هم نسبت

 % من األفراد .300بشدة  وعارضوأخَتا 

إف ىذه النسب اليت بُت أيدينا توضح أف التطور يف الوسيلة التكنولوجية اغبديثة ، خلق نوعا من العجز إال أف 
ألخَت بينهم ، فالتكنولوجيا وتطورىا اؼبعاصر ، ىي يف أصلها ظاىرة ثقافية أفراد العينة يؤكدوف على تباين ىذا ا

، فاف أوروأمريكية ومت بعد ذلك تعديلها بشكل خاص وتكييفها داخل العديد من الثقافات والسياقات. وبالتارل 
إال انو ىبتلف من فرد إذل آخر فقد يزيد وقد  مسالة حدوث عجز ما ناتج عن تطور ىذه الوسائل يكوف أمرا واردا

 توفرت صبيع الشروط للمستخدـ من معرفة تقنية ومعرفة ثقافية . إذاينقص وأحيانا أخرى ينعدـ 

ويف ىذا الصدد قد عربت إناث العينة على موافقتهن على فكرة التباين اؼبوجودة بُت األفراد بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 23,2%مقارنة بالذكور الذين وافقوا ايضا على الفكرة ولكن بنسبة مئوية قدرت بػ: %  وىي نسبة اكرب 1401

، وتدعيما ؽبذه النسبة عرب الذكور واإلناث معا بنسبة متقاربة جدا على موافقتهم بشدة حوؿ مسالة وجود التباين 
آخر دل يوافق ، ومن جانب  10,8%% أما الذكور فسجلنا نسبة 3105يف العجز حيث سجلنا لدى اإلناث 

 اقل وقد قدرت النسبة بػ: اإلناثيف حُت كانت نسبة  9,4% بػ: نسبتهمقدرت الذكور على فكرة وجود التباين و 
ضعيفة فقد قدرت نسبة الذكور بػ:  واإلناثبالنسبة للذين عارضوا الفكرة فقد كانت نسبة الذكور  أما%  603

كانت اإلناث ىن فقط  األخَتاللوايت عارضن الفكرة يف  اإلناث% ىي نسبة 001فكانت  اإلناث أما 1,3%
من خالؿ ىذه  .%300من عارضن وبشدة فكرة وجود تباين يف العجز لدى األفراد بنسبة مئوية قدرت بػ: 
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البيانات يتضح لنا عدـ موافقة الذكور ومعارضتهم لفكرة وجود التباين بُت أفراد العينة مقارنة باذباه اإلناث اللوايت 
 أكثر موافقة ؽبذه الفكرة.كن 

 

  

 

اشعر أن التطور التكنولوجي السريع يساىم في فقداني للسيطرة على 
 الوسائل التكنولوجية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 01 27 47 42 16 التكرار 

 %100 %0,8 %20,3 %35,3 %31,6 %12,0 النسبة  

 %44,8 %0,3 %9,1 %15,8 %14,1 %5,4 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 07 17 63 52 25 التكرار 

 %100 %4,3 %10,4 %38,4 %31,7 %15,2 بة النس 

 %55,2 %2,4 %5,7 %21,2 %17,5 %8,4 بة الكلية النس 

Total  297 08 44 110 94 41 التكرار 

 %100 %2,7 %14,8 %37,0 %31,6 %13,8 النسبة  

  يبُت الشعور  بفقداف السيطرة على الوسائل التكنولوجية(: 62اعبدوؿ رقم )

ىو التطور التكنولوجي  أفأفراد العينة الذين ال يوافقوف على  سبثل 37% نسبة أف أعاله اعبدوؿ من يتضح 
 31,6%وىي  أخرىحيث تقابل ىذه النسبة نسبة سيطرة على الوسائل التكنولوجية الفقدانا  سبب من أسباب
سبب رئيسي يف فقداهنم للسيطرة على  التطور التكنولوجي  أفالذين يوافقوف على  األفراد األخَتةحيث سبثل ىذه 

من األفراد ىذه الفكرة ويف مقابل ذلك وافق وبشدة  14,8%وسائل التكنولوجية يف حُت عارض ما نسبتو ال
األفراد   2,7%من األفراد على فكرة فقداف السيطرة جراء التطور التكنولوجي ويف األخَت مثلت نسبة  %13,8

 ى الوسائل التكنولوجية.أف التطور التكنولوجي يسبب فقداف السيطرة علالذين عارضوا وبشدة فكرة 
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اذباه أفراد عينة الدراسة كبو قضية التطور التكنولوجي وعالقتها بالشعور  توضح  إف النسب اؼبعروضة أمامنا
مسالة التطور ال عالقة ؽبا بشكل مباشر  بفقداف السيطرة الناجم عن ىذا التطور حيث يرى جل أفراد العينة اف

 .بفقداف السيطرة والعجز أماـ الوسائل التكنولوجية بالرغم من اعًتاض البعض على ىذه الفكرة

ليس التطور من هبعل التكنولوجيا معقدة بل الفرد اؼبستخدـ ؽبا  وفكرة مفادىا ان إذلوىذا األمر وبيلنا  
 تأكيدهسلبية ما نريد  أو اهبابيةليست و جيدة  آوسبيل اؼبثاؿ ليست سيئة  فالتكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة على

 .يتوقف على الفرد اؼبستخدـ للوسيلة  األمرىذا  أفىو 

وذلك  ومعارفو وأفكاره سلوكياتو من صبلة تغيَت فالتطور التكنولوجي حسب عديد الدراسات فرض على الفرد 
 1واإلعالـ. االتصاؿ تكنولوجيا بو جاءت ما مع من االندماج يضمن ىذا األخَت نوعا حىت

عدة  إذلعينة الدراسة الذين رفضوا الفكرة راجع  أفراداؼبشكل لدى بعض  أفنعتقد  وسباشيا مع ىذا الطرح فإننا
ذلك االنتشار الغَت  إذلاالتصاؿ بالشكل اؼبطلوب يف ؾبتمعنا ضف  اإلعالـنلخص منها ندرة وسائل  أسباب

 أفمعينُت  وىذا يبكن  أفرادوحوؿ  )مثل اؼبدف(  اؼبنتظم للوسائل التكنولوجية فمعظمها مركزة يف مناطق معينة
 .األخر  بعضالعن والبفاضو وزيادتو  األفراديكوف سببا يف حصوؿ عجز لدى بعض 

عنو عدـ  التكنولوجي ينجرلتطور على فكرة أف اموافقة اغلبهن عدـ حيث نسجل لدى إناث عينة الدراسة 
منهم   15,8%الذكور فقد عرب  أما %2302السيطرة على الوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية قدرىا 

أف التطور التكنولوجي  إناث على % من أفراد العينة3705خالفا لذلك عرب على عدـ موافقتهم ؽبذا الطرح و 
و   اإلناثفقد كانت النسبة قريبة من نسبة  جانب الذكور من أما سبب رئيسي يف حصوؿ العجز لدى األفراد

 أماالفكرة وافقوا وبشدة على  اللوايت اإلناث ن% وى804بػ:   قد تعززت ىذه النسبو  14,1% قدرت بػ:
يف حُت عارض الفكرة  %5,4الذكور  الذين وافقوا وبشدة فقد كانت نسبتهم ضعيفة نوعا ما  وقد قدرت بػ: 

  9,1% تقدر بػ:ئوية اؼب تهمبنسبفكانت  الفكرة  واعارض اما الذكور الذين   اإلناثمن  %,,5ما نسبتو 

                                          
على حركة التشريع  اإلجتهاد القضائي ـبرب أثر، 30، العدد  03، ؾبلة االجتهاد القضائي ، اجمللد  صناعة التغييرمستقبل اإلعالم بين التطور التكنولوجي و العريب العريب ،  - 1

 .91، ص 2037اعبزائري ، جامعة بسكرة، 
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 أما% 204حصوؿ العجز بنسبة مئوية قدرت بػ:  أسبابالتطور سبب من  أففكرة  اإلناثعارضت  وأخَتا
 .وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ %0,3الذكور فقدرت نسبتهم بػ: 

  

  

  

 الدالة عن انعدام المعنى الناتج عن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة.العبارات  -4 -4

 

استخدامي للوسائل التكنولوجية لن يحقق لي أي فائدة أو أي تحسين 
 للمردودية لدي

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 24 25 44 27 13 التكرار 

 %100 %18,0 %18,8 %33,1 %20,3 %9,8 النسبة  

 %44,8 %8,1 %8,4 %14,8 %9,1 %4,4 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 39 51 44 16 14 التكرار 

 %100 %23,8 %31,1 %26,8 %9,8 %8,5 بة النس 

 %55,2 %13,1 %17,2 %14,8 %5,4 %4,7 بة الكلية النس 

Total  297 63 76 88 43 27 التكرار 

 %100 %21,2 %25,6 %29,6 %14,5 %9,1 النسبة  

  .تطوير وربسُت للمردودية لديهم الشعور بعدـ ربقيق أي فائدة أويبُت (: 27اعبدوؿ رقم )

وعدـ استخداـ وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة عملية  اذباه أفراد عينة الدراسة كبو  24يوضح اعبدوؿ رقم 
حيث عرب معظم أفراد العينة على عدـ موافقتهم  لديهم   فائدة بغية  ربسُت اؼبردوديةي أل ربقيق ىذا االستخداـ

% 2506االذباه فقد عارض ىذه العبارة ما نسبتو % وتدعيما ؽبذا 2906ؽبذه العبارة وذلك بنسبة مئوية بلغت 
وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة عنصر أساسي يف   أف% منهم مؤكدين على 2302من األفراد وعارض بشدة 

عملية ربسُت اؼبردودية لديهم وهبذا فإهنم يؤكدوف على فهمهم للمعٌت اغبقيقي الذي وجدت من اجلو ىذه 
% من أفراد العينة 3405وخالفا ؽبؤالء فاف  ٌت ؽبذه اغبياة بدوف وسائل تكنولوجيةوأهنم ال هبدوف مع الوسائل
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على الفكرة اليت  أيضاالعينة  أفراد% من 903وافقوا على أف الوسائل ال تساعد يف ربسُت اؼبردودية  ووافق بشدة 
لألفراد وىذا يوضح غياب اؼبعٌت   لن وبقق أي فائدة أو أي ربسُت للمردوديةتعترب اف الوسائل التكنولوجية 

 .اغبقيقي الذي وجدت من اجلو ىذه الوسائل لدى ىؤالء األفراد

قضية استخدامهم للوسائل التكنولوجية اعبنسُت يف  بُت فروؽ وجود عدـ أف نالحظ أيضااعبدوؿ  خالؿ ومن
من كال اعبنسُت حياهتم دوف  اداألفر  هبد أفاغبديثة وحقيقة وجود فائدة وربسُت للمردودية لديهم حيث ال يبكن 

 عرب اللوايت اإلناثكانت ىذه اغبياة دوف معٌت حقيقي وىذا ما  تبُت من خالؿ نسبة   إال وسائل تكنولوجية و
عدـ موافقتهن على العبارة الدالة على عدـ وجود أي فائدة  للوسائل التكنولوجية واف ىذه  معظمهن  على

وىي نفس نسبة الذكور  % 3408 للمردودية لديهن وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:األخَتة  لن تساىم يف ربسُت 
قدرت بػ:  اإلناثوعكس ذلك وافق على العبارة نسبة ضعيفة من  الذين عربوا على عدـ موافقتهم على العبارة ،

 ربة منبينما عارض الفكرة نسبة معت 9,1%يف حُت كانت نسبة الذكور الذين وافقوا على العبارة ىي  504%
بينما كانت نسبة الذكور اؼبعارضُت للفكرة منخفضة  مقارنة باإلناث وقد قدرت  %3702وقد قدرت بػ:  اإلناث

وبُت  بينهمعلى العبارة وقبد ىنا تقارب  % من اإلناث407وخالفا لذلك وافق وبشدة  8,4%نسبتهم بػ: 
% سبثل 3103بينما كانت نسبة فبن وافقوا بشدة على العبارة 4,4%نسبة  أيضاالذكور الذين نسجل ؽبم 

استخداـ الوسائل التكنولوجية لن وبقق أي فائدة ولن يساىم يف  ربسُت  أفاإلناث اللوايت عارضن وبشدة فكرة 
 .8,1%وىي متقاربة بنسبة الذكور الذين سجلنا لديهم معارضتهم للفكرة بنسبة مئوية مقدرة بػ:  اؼبردودية 

 

 

 قيمة أكثر لها وأعطى بالكلية حياتي تغير التكنولوجية الوسائل ستخداما

 ومعنى

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 
 ذكر

 133 05 20 41 63 04 التكرار 

 %100 %3,8 %15,0 %30,8 %47,4 %3,0 النسبة  

 %44,8 %1,7 %6,7 %13,8 %21,2 %1,3 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 02 20 36 83 23 التكرار 

 %100 %1,2 %12,2 %22,0 %50,6 %14,0 بة النس 
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 %55,2 %0,7 %6,7 %12,1 %27,9 %7,7 بة الكلية النس  اعبنس

Total  297 07 40 77 146 27 التكرار 

 %100 %2,4 %13,5 %25,9 %49,2 %9,1 النسبة  

  الشعور  بتغَت يف مبط اغبياة باعطائها أكثر قيمة ومعٌت.يبُت (: 28اعبدوؿ رقم )

 49,2% أف معظم أفراد عينة الدراسة يوافقوف بنسبة مئوية مقدرة بػ:أعاله  اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ منيتضح لنا 
ومعٌت ، ويف مقابل ذلك دل يوافق  قيمة أكثر ؽبا وأعطى بالكلية حياهتم غَت التكنولوجية الوسائل أف استخداـ
من األفراد الذين عارضوا ىذه  13,5%من األفراد  على ىذا الطرح ليتعزز ىذا الرفض ؽبذه العبارة بػ:  %25,9

من األفراد على أف استخداـ التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة أعطى  9,1%العبارة ويف مقابل ذلك وافق وبشدة 
 . األفرادمن % 2,4ؽبم أكثر قيمة للحياة ومعٌت ؽبا يف حُت عارض وبشدة ما نسبو 

عينة الدراسة استطاعوا اف يدؾبوا  أفراد أفىو وما يبكن استنتاجو من ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ 
التكنولوجيا وـبتلف وسائلها يف حياهتم اليومية فهم يعتمدوف عليها بشكل مستمر وال يروف حياهتم من دوف ىذه 

اعبميع حق النشر والتواصل، وتطوير  أعطت التكنولوجيا فبدوهنا ال قيمة وال معٌت ألعماؽبم حيث ، الوسائل
فمن اؼبمكن جدا أف ينادي البعض بتقليص زمن استخدامنا واضح اإلنساف بشكل  حياة أثر علىاألعماؿ  فبا 

للوسائل التكنولوجية من ىواتف وحواسيب وانًتنيت ولكن من اؼبستحيل أف ينادي البعض دبقاطعتها والعيش 
 دبعزؿ عنها الف بذلك سيفقد الكثَت معٌت اغبياة خصوصا اعبيل اغبارل.

كاف  التكنولوجية الوسائل % على اف استخداـ2709فهاىي إناث عينة الدراسة تؤكد وبنسبة مئوية مقدرة بػ: 
دل ىبرج الذكور عن ىذا الطرح ومعٌت ويف مقابل ذلك  قيمة أكثر ؽبذه اغبياة مبط معيشتهن وأعطى سببا يف تغيَت 

 .21,2% وسجلوا موافقتهم ؽبذه العبارة بنسبة مئوية مقدرة بػ:
% أما 3203وعلى خالؼ ذلك دل توافق إناث العينة على ىذا الطرح وذلك من خالؿ نسبة مئوية قدرىا 

 وىي نسبة أعلى قليال من نسبة اإلناث  %13,8الذكور فلم يوافقوا على ىذا الطرح أيضا بنسبة مئوية قدرىا 
عارضن الفكرة والذكور أيضا من جانب آخر سجلنا من  خالؿ ىذا اعبدوؿ تساوي يف نسبة اإلناث اللوايت 

% لكال اعبنسُت االختالؼ الواضح بُت الذكور واإلناث كاف يف نسبة اؼبوافقُت بشدة 607حيث قدرت النسبة بػ
% فبن وافقن بشدة على الفكرة اما الذكور فكانت نسبتهم ضعيفة وقد قدرت بػ: 707فقد سجلنا لدى اإلناث 
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% لإلناث أما الذكور فقد قدرت 007يف األخَت قدرت نسبة األفراد الذين عارضوا الفكرة وبشدة  %1,3
 .%1,7نسبتهم بػ: 

 
 

 

 باألعمال للقيام ضرورية تغير واالتصال  لإلعالم التكنولوجية الوسائل

 المختلفة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 30 47 30 22 04 التكرار 

 %100 %22,6 %35,3 %22,6 %16,5 %3,0 النسبة  

 %44,8 %10,1 %15,8 %10,1 %7,4 %1,3 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 24 50 42 33 15 التكرار 

 %100 %14,6 %30,5 %25,6 %20,1 %9,1 بة النس 

 %55,2 %8,1 %16,8 %14,1 %11,1 %5,1 بة الكلية النس 

Total  297 54 97 72 55 19 التكرار 

 %100 %18,2 %32,7 %24,2 %18,5 %6,4 النسبة  

 الشعور اف الوسائل التكنولوجية لإلعالـ  واالتصاؿ يبُت (: 29اعبدوؿ رقم )
  .غَت ضرورية للقياـ باألعماؿ اؼبختلفة

 واالتصاؿ لإلعالـ التكنولوجية الوسائلفكرة أف  يعارضوفالعينة  أفراد أغلب أف أعاله اعبدوؿ خالؿ من اؼبالحظ

 األفراديف حُت كانت نسبة   32,7%حيث كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي  اؼبختلفة باألعماؿ للقياـ ضرورية غَت
على موافقتهم على  األفرادمن  %18,5يف مقابل ذلك عرب  24,2%الذين ال يوافقوف على ىذه الفكرة ىي 
الوسائل التكنولوجية غَت  أفالذين وافقوا على فكرة  األفراد أما %18,2العبارة  وعكس ذلك عارض وبشدة 

 .%6,4 فقد قدرت نسبتهم بػ: األعماؿضرورية للقياـ دبختلف 
من خالؿ ىذه النتائج يتنب لنا أف أفراد عينة الدراسة يعتربوف أف تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ عنصر مهم 

غبياهتم  فال معٌت األخَتةالستكماؿ مهامهم اليومية حيث ال يبكن تصور قيامهم دبختلف األعماؿ بدوف ىذه 
 األعماؿيبكن االستغناء عنو للقياـ دبختلف  عنصر مهم ال أصبحتقد  األخَتةبدوف التكنولوجيا مادامت ىذه 
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ىناؾ فهم  أفوبالتارل  يتضح  األخرىوـبتلف اجملاالت ، مثل ما ينطبق على عينة دراستنا منها خصوصا التعليمية 
واختصار الوقت والعديد من  ربقق الرفاه أفللدور الذي تعٌت بو ىذه الوسائل اليت استطاعت  أيضاحقيقي 

 جديد.منتج  أيشاهنا شاف  األمراؼبيزات بالرغم من صعوبة اندماجها يف بادئ 
دور تكنولوجيا وسائل اإلعالـ قدـ ؾبموع من الباحثُت اؼبغاربة دراسة ميدانية حوؿ  وسباشيا مع ىذا الطرح

الدراسة أجريت  ،غبسن الثاين يف أكاديرواالتصاؿ يف ربسُت نظم اعبودة ػبدمات اؼبستشفيات: حالة مستشفى ا
مسؤولُت  9فبرضة و  31طبيبا و  32شخصا من بينهم  14على عينة مكونة من  2032خالؿ شهر سبتمرب 

: إف االعتماد على 3يف مستشفى حسن الثاين يف أكادير، حيث انطلق الباحثوف من فرضيات أنبها : الفرضية 
شرط ال غٌت عنو )من بُت أمور أخرى( لتطوير إمدادات خدمات  تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ىو

توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج اؽبامة حيث تبُت أف ىناؾ سوء استخداـ ىذه  اؼبستشفيات
التكنولوجيات، ويرجع ذلك أساسا إذل نقص اؼبساعدة التقنية ومقاومة التغيَت كما يتضح عند بعض اؼبسؤولُت، 

الدراسة فهي توصل الباحثُت إذل أف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ىي عنصر اسًتاتيجي يف  ىذهأما أىم نتائج 
  .نظر اؼببحوثُت لتطوير خدمات اؼبستشفى ولكن بدعم مشروط. يتمثل ىذه التدابَت التالية:

 واالتصاؿ يف أداء اؼبستشفى.  اإلعالـوجوب تثقيف اؼبوظفُت على الدور اؽباـ الذي تلعبو تكنولوجيا  -
 اعتماد خطط تدريبية كافية على الوسائل التكنولوجية لفائدة صبيع موظفي اؼبستشفى. -
 1العمل على الصيانة اؼبستمرة للوسائل التكنولوجية  للمحافظة على اعبودة يف تقدًن اػبدمات . - 

مع اختالفات طفيفة  واإلناثُت اعبنسُت الذكور النتائج اؼبتحصل عليها توافقا يف الرؤى ب أثبتتمن جانب آخر 
ال تؤثر يف اغبكم النهائي الذي يقوؿ بعدـ وجود اختالؼ بُت اعبنسُت فهاىي إناث عينة الدراسة عربف وبنسبة 

 الوسائلفقد عربف على معارضتهن لفكرة  أف   -وىي أعال نسبة لدى اإلناث -% 3608مئوية قدرىا 

يف مقابل ذلك دل ىبرج الذكور عن ىذا  اؼبختلفة باألعماؿ للقياـ ضرورية غَت تصاؿواال  لإلعالـ التكنولوجية
من  15,8% وبنسبة مئوية متقاربة جدا عن معارضتهم للفكرة وقد قدرت نسبتهم بػ: أيضاالطرح وعربوا ىم 

الذكور فقدرت  أما% 3403 عدـ موافقتهن على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: اإلناثجانب آخر سجلنا لدى 

                                          
1 - M’Barka Bouhouili, Lamiae Elkahri, Ali Rachidi, and Mustapha Amri  ,  Le rôle des Technologies de 

l’Information et de la Communication dans l’amélioration des systèmes qualité des services hospitaliers: essai 
de vérification sur le cas de l’hôpital Hassan II d’Agadir, Maroc, Communication dans un congrès, 10ème 

Congrès International Pluridisciplinaire en Qualité et Sûreté de Fonctionnement : QUALITA 2013 du 19 au 22 

mars 2013 à Compiègne, p.p. 07,08. 
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ىي  اإلناثالذين وافقوا على ىذا  الطرح فكانت نسبة  األفرادمن جانب آخر ىناؾ من  10,1%نسبتهم بػ: 
التكنولوجيا غَت ضرورية  أفالذين عارضوا فكرة  األفراد أما 7,4% الذكور فقدرت نسبتهم بػ: أما% 3303
 أما %10,1حيث قدرت نسبتهم بػ:  اإلناثسبة من ن أعالفكانت نسبة الذكور ىذه اؼبرة  باألعماؿللقياـ 
وافقوا وبشدة على العبارة فكانت نسبة اإلناث % يف األخَت  نسبة األفراد الذين 803فقد قدرت بػ  اإلناثنسبة 
 1,3% % يف حُت كانت اضعف نسبة مسجلة ىي للذكور واليت قدرت بػ:503

 

 لتساعدني استخدمها التي الوسائل أىم من الحديثة التكنولوجيات تعتبر

 العلمي المجال في 

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 01 15 75 42 التكرار 

 %100 %0,0 %0,8 %11,3 %56,4 %31,6 النسبة  

 %44,8 %0,0 %0,3 %5,1 %25,3 %14,1 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 01 09 03 68 83 التكرار 

 %100 %0,6 %5,5 %1,8 %41,5 %50,6 بة النس 

 %55,2 %0,3 %3,0 %1,0 %22,9 %27,9 بة الكلية النس 

Total  297 01 10 18 143 125 التكرار 

 %100 %0,3 %3,4 %6,1 %48,1 %42,1 النسبة  

 التكنولوجيات اغبديثة من أىم الوسائل اليت تستخدـ يف اجملاؿ العلمييبُت (: 10اعبدوؿ رقم )

 أىم من اغبديثة التكنولوجياتنسب اعبدؿ أعاله يتبُت لنا أف اغلب أفراد عينة الدراسة يعتربوف أف  من خالؿ

وتدعيما  48,1%والدراسي وىذا بنسبة مئوية قدرت بػ:  العلمي اجملاؿ يف لتساعدىم يستخدموهنا اليت الوسائل
منهم على ىذا األمر من خالؿ موافقتهم بشدة على  42,1%ؽبذا التوجو الذي اختاره أفراد عينة الدراسة أكد 

ىذه الفكرة  أيضامن أفراد العينة  وعارض   6,1%وخالفا لذلك دل يوافق على العبارة سوى ىذه الفكرة 
إف ىذه النسب اؼبعروضة أمامنا ربيلنا إذل  .0,3%نسبة ضعيفة جدا قدرت بػ: يف حُت عارض بشدة  %3,4

ل التكنولوجية تكتسيها عند الطلبة اعبامعيُت واليت  استطاعوا من خالؽبا تطوير األنبية اليت أصبحت الوسائ
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مستوياهتم العلمية حيت أضحت ىذه الوسائل التكنولوجية عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية وىذا ما ذىبت إليو  
 عديد الدراسات اليت تدعم النتائج اؼبتحصل عليها يف دراستنا.

ىذا  1يبكن اعتبارىا وبشكل متفائل على إهنا إصالح للتعليم وللمجاؿ العلمي بصفة عامة.فالتكنولوجيا اليـو 
 دائرة الطلبة ، مع توسيع لدى العليا التفكَت قدرات رفعفضال على أهنا زبلق بيئة تعليمية تفاعلية فبا يؤدي إذل 

 2اؼبعرفة لديهم. مصادر عنو زيادة يفاألمر الذي ينتج  واحمللية، العاؼبية الشبكات خالؿ من لديهم االتصاالت
ىذا األمر ىو الذي جعل من إناث عينة الدراسة يوافقن بشدة على فكرة أف الوسائل التكنولوجية أىم ما يستعاف 

بػ:  بنسبة أخرى قدرت تعززت ىذه النسبة وقد%  2709بو يف اجملاؿ العلمي وذلك بنسبة مئوية قدرىا 
من جانب الذكور قبد أف نسبة الذين وافقوا  ، أماعلى ىذه الفكرة أيضا نوافق اللوايت اإلناث ن% وى2209
الذكور الذين وافقوا   أما 14,1%منخفضة نوعا ما مقارنة باإلناث فقد قدرت نسبة ىؤالء بػ:  ىي نسبة بشدة

 يوافقوا ، أما األفراد الذين دل 25,3%على العبارة فكانت نسبتهم أعال من اإلناث وقد قدرت ىذه النسبة بػ: 
العلمي فقد  كانت نسبتهم   اجملاؿ يف يتم استخدامها اليت الوسائل أىم من اغبديثة التكنولوجياتعلى فكرة  أف 

% أما الذين عارضوا الفكرة فقد كاف لإلناث نسبة 300للذكور يف حُت سجلنا لدى اإلناث  5,1%كالتارل : 
نت للذين عارضوا وبشدة العبارة فكانت لإلناث آخر النسب كا 0,3%% اما الذكور فقد مثلت نسبتهم 100
 % أما الذكور فلم نسجل أي نسبة لديهم 001نسبة 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                          
1 - Roumell, Elizabeth Anne, and Florin Daniel Salajan ,  The Evolution of US e-Learning Policy: A Content 

Analysis of the National Education Technology Plans. Educational Policy, vol. 30, no 2, 2016, p. 394. 

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وعوائق استخدامها في التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/األردن، عوده سليماف عوده مراد ،  - 2
 . 333، ص  2034، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة عماف األىلية ،  03، العدد 37ؾبلة البلقاء للبحوث و الدراسات ، اجمللد 
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 الوسائل تؤديو الذي الحقيقي للدور واضح معنى لدى ليس

 اليومية حياتنا في التكنولوجية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 06 37 43 37 10 التكرار 

 %100 %4,5 %27,8 %32,3 %27,8 %7,5 النسبة  

 بة الكلية النس 
3,4% 12,5% 14,5% 12,5% 2,0% 

44,8

% 

 
 أنثى

 164 17 32 53 48 14 التكرار 

 %100 %10,4 %19,5 %32,3 %29,3 %8,5 بة النس 

 بة الكلية النس 
4,7% 16,2% 17,8% 10,8% 5,7% 

55,2

% 

Total  297 23 69 96 85 24 التكرار 

 %100 %7,7 %23,2 %32,3 %28,6 %8,1 النسبة  

 انعداـ اؼبعٌت للدور اغبقيقي الذي تؤديو الوسائل التكنولوجية يف اغبياة اليوميةيبُت (: 13اعبدوؿ رقم )

ال يوافقوف على فكرة  32,3%من خالؿ اعبدوؿ اؼبوضح أعاله فاف ثلث أفراد عينة الدراسة واؼبقدر نسبتهم بػ: 
، عكس ذلك وافق على العبارة   اليومية محياهت يف التكنولوجية الوسائل تؤديو الذي للدورغياب اؼبعٌت لديهم 

من األفراد حيث يروف أف ىناؾ غياب للمعٌت الذي وجدت من اجلو ىذه الوسائل فاؼبالحظ ىو  %28,6
 إجاباتقات الفردية ألفراد عينتنا من جانب آخر تدعمت الفرو تقارب النسب بُت األفراد وىذا يعكس قضية 

ٌت عاؼب غيابارة ويرفضوف فكرة الذين عارضوا ىذه العب األفرادمن  23,2% الغَت اؼبوافقُت على العبارة بػ: األفراد
يف مقابل ذلك  األفرادمن  8,1%للدور اغبقيقي للوسائل التكنولوجية بينما وافق على ىذه الفكرة وبشدة 

فكرة وجود غياب للمعٌت للدور اغبقيقي الذي تؤديو الوسائل  7,7%وبنسبة جد متقاربة عارض وبشدة 
 التكنولوجية .
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لديهم فهم ووعي واضح للدور الذي سبثلو عينة الدراسة  أفراد أفلنا  يتبُتها من خالؿ ىذه النسب اؼبتحصل علي
الوسائل التكنولوجية يف حياهتم واف اختفاء ىذه األخَتة من يومياهتم ىو الذي يفقدىم معٌت اغبياة فتوفر اؼبعٌت 

 للدور اغبقيقي الذي سبثلو ىذه الوسائل ىو توفر معٌت للحياة مادامت ىذه الوسائل اشد التصاؽ هبا. 
اعبنس دل يكن متغَت ذا تأثَت يتدخل يف تغيَت إجابات أفراد العينة حيث نسجل نفس من جانب آخر نالحظ أف 

التوجو لكل من اإلناث والذكور االختالؼ يكمن يف النسب فقط وىو ليس باالختالؼ الكبَت فقد عربت 
ر اغبقيقي للدو ىناؾ غياب للمعٌت لديهن  أفال يوافقن على فكرة  أهنن 17,8% وبنسبة مئوية مقدرة بػ: اإلناث

  14,5%الذي تؤديو الوسائل التكنولوجية  أما الذكور فلم يوافقوا أيضا على ىذه العبارة بنسبة مئوية قدرىا 
على  اإلناثفقد وافقت  واإلناثالعينة على العبارة بنسب مئوية زبتلف بُت الذكور  أفرادوخالفا لذلك وافق 

أما األفراد الذين 12,5% أما الذكور فكانت نسبتهم اقل واليت قدرت بػ: 16,2%العبارة بنسبة مئوية قدرىا 
أما اإلناث فقد  12,5%عارضوا الفكرة فكاف الذكور أعال نسبة من اإلناث حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ: 

: ويف مقابل ذلك وافق وبشدة أفراد عينة الدراسة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ 10,8%سجلنا ؽبن 
يف األخَت عارض وبشدة ىذه العبارة  3,4%وبنسبة قريبة جدا وافق الذكور على العبارة بنسبة   %4,7
 من الذكور. 2,0%من اإلناث  و  %5,7

تلك الصورة النمط القائمة على جعل مسالة فهم التكنولوجيا ومسائلها  زالتإإذل تقودنا ىذه النسب اؼبذكورة 
اؼبختلفة حكرا على الذكور بل نشهد مع ىذه النتائج أف ىناؾ توجو واحد يف مسالة النظر إذل التكنولوجيا 

لوجيا اؼبستخدمة للتكنو  وـبتلف وسائلها وبالتارل من اؼبهم جدا أف يكوف ىناؾ تنوع يبيزه التوازف يف القوى
 ووسائلها اؼبختلفة.
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العبارات الدالة عن انعدام المعنى ) من عدمو(  الناتج عن تطور وسائل اإلعالم واالتصال  -5 -4
 الحديثة.

 

 بها لنا حاجة وال الكماليات من تبقى التكنولوجية الوسائل تطورت مهما

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 11 28 40 32 22 التكرار 

 %100 %8,3 %21,1 %30,1 %24,1 %16,5 النسبة  

 %44,8 %3,7 %9,4 %13,5 %10,8 %7,4 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 16 38 37 46 27 التكرار 

 %100 %9,8 %23,2 %22,6 %28,0 %16,5 نسبة ال 

 %55,2 %5,4 %12,8 %12,5 %15,5 %9,1 نسبة الكلية ال 

Total  297 27 66 77 78 49 التكرار 

 %100 %9,1 %22,2 %25,9 %26,3 %16,5 النسبة  

 الشعور أف الوسائل التكنولوجية تبقى من الكمالياتيبُت (: 12اعبدوؿ رقم )

انقسموا بُت موافق وغَت موافق وبنسب مئوية متقاربة الدراسة قد  عينة أفراد أف اعبدوؿ أعاله  خالؿ من نالحظ
هبا حيث عرب اؼبوافقوف يف  ؽبم حاجة وال الكماليات من تبقى التكنولوجية الوسائل تطورت جدا على انو مهما

غَت  األخَتةواف ىذه  شيءيفيد يف  تطور التكنولوجيا ال أف 26,3% اؼبرتبة األوذل وبنسبة مئوية قدرت بػ:
يف مقابل ذلك عرب ؾبموعة من أفراد العينة  على عدـ موافقتهم على   العيش بدوهنا  األفرادضرورية يستطيع 

وعلى النقيض من  22,2%بينما عارض من أفراد العينة ما نسبتو  25,9%العبارة وذلك بنسبة مئوية قدرىا 
 الكماليات من تبقى التكنولوجية الوسائل تطورت من أفراد العينة على انو مهما  16,5%ذلك وافق وبشدة  

 .9,1%ما نسبتو وعكس ذلك عارض وبشدة  هبا لنا حاجة وال
إف ىذه النسب اؼبتقاربة ربيلنا إذل أف ىناؾ اختالؼ واضح يف اغبكم على التطور التكنولوجي فتقريبا نصف أفراد 
العينة يروف أف التطور التكنولوجي من الكماليات والنصف األخر يرى عكس ذلك مع اختالؼ دافع اغبكم لكل 

معٌت لو لعديد العناصر حيث نعتقد اف التطور يف الوسيلة  التطور التكنولوجي ال أفوبالتارل نستطيع القوؿ فرد 
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ال يروف فائدة ؽبا  األمرونظرا ؽبذا  دائما يكوف مصحوبا بعدـ انتشارىا وىو ما هبعلها غَت متاحة لألفراد فاف ىؤالء
 ألهنم أصال دل يصلوا إليها.

ذلك يرجع إذل فهمهم للدور اغبقيقي ؽبذه  أما األفراد الذين يعتربوف التطور التكنولوجي ضرورة يف ىذه اغبياة فاف
فهم يسعوف دائما لتسهيل أمورىم وأعماؽبم والتطور  اليومية،الوسائل اليت تساعدىم يف ـبتلف أعماؽبم 

 التكنولوجي يضمن ذلك.
حيث عربت إناث  الدراسة عينة إجابات بعض  ىبص فيما اعبنسُت فروؽ بُت وجود من جانب آخر نالحظ

% أما الذكور فقد أجابوا بعدـ موافقتهم للعبارة 3505العينة على موافقتهن على العبارة بأعلى بنسبة مئوية قدرىا 
 10,8%يف حُت كانت نسبة موافقتهم على العبارة ىي   13,5%وذلك بأعلى نسبة لديهم واليت قدرت بػ: 

%  3208%  نفس النسبة تقريبا واؼبقدرة بػ: 3205ىي   كانت نسبة عدـ موافقتهن على العبارة  اإلناث أما
حاجة  الكماليات من يبقى التكنولوجية الوسائل تطور كانت قد عربت هبا اإلناث عن معارضتهن لفكرة أف

وعكس ىذا التوجو وافقت  9,4%هبا أما الذكور فقد عارضوا ىذه الفكرة أيضا بنسبة اقل قدرت بػ:  لألفراد
فكانت نسبتهم متقاربة مع نسبة اإلناث وقد قدرت الذكور  أما% 903وبشدة على العبارة بنسبة قدرىا  اإلناث

% يف حُت 504يف األخَت عربت اإلناث عن معارضتهن وبشدة للفكرة وذلك بنسبة مئوية قدرىا 7,4% بػ:
 3,7%سجلنا لدى الذكور معارضتهم بشدة نسبة 
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تطور لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال فانو ال يوجد تطور  إذا لم يكن ىناك
 في الحياة  المعيشة  لألفراد والمجتمع

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 05 17 30 69 12 التكرار 

 %100 %3,8 %12,8 %22,6 %51,9 %9,0 النسبة  

 %44,8 %1,7 %5,7 %10,1 %23,2 %4,0 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 12 14 40 64 34 التكرار 

 %100 %7,3 %8,5 %24,4 %39,0 %20,7 بة النس 

 %55,2 %4,0 %4,7 %13,5 %21,5 %11,4 بة الكلية النس 

Total  297 17 31 70 133 46 التكرار 

 %100 %5,7 %10,4 %23,6 %44,8 %15,5 النسبة  

 اؼبعيشة  لألفراد واجملتمع تطور يف اغبياة  يعٍت تكنولوجياال يبُت تطور(: 11اعبدوؿ رقم )

يؤكدوف على انو إذا دل يكن ىناؾ تطور لتكنولوجيا اإلعالـ  الدراسة عينة أفراد أف اعبدوؿ خالؿ من نالحظ
وذلك بنسبة مئوية قدرىا واالتصاؿ فهذا يعٍت انو ال يوجد تطور يف اغبياة  اؼبعيشة  لألفراد واجملتمع على حد سواء 

 15,5% وبشدةالعينة على العبارة يف حُت وافق  أفرادمن  23,6%دل يوافق وعلى عكس ذلك   %44,8
األفراد وأخَتا كانت نسبة األفراد الذين عارضوا الفكرة بشدة ىو من  10,4%بينما عارض الفكرة منهم 

يتبُت من خالؿ ىذه النسب تبٍت أفراد عينة الدراسة وبأغلبية فكرة التطور الثنائي للتكنولوجيا واجملتمع  .5,7%
تؤديو ىذه الوسائل داخل اجملتمع من اجل بشكل طردي وىنا يتضح فهم افراد العينة للدور واؼبعٌت اغبقيقي الذي 

، وىذا وبيلنا إذل أف أفراد العينة قد وصلوا لقناعة مفادىا انو ال تطور يف اجملتمع دوف تكنولوجيا  تطويره وتنميتو
وسيلة من وسائل  ربقيق التنمية اؼبستدامة ، خصوصا يف الدوؿ ىي ووسائلها اؼبختلفة ، بالرغم فالتكنولوجيا اليـو 

النامية والدليل على ذلك أف معظم التقارير اليت استعرضت بشأف التنمية اؼبستدامة يف إفريقيا ودراسات اغبالة عن 
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كنولوجيا السياسات اليت تدعم التنمية اؼبستدامة فاف جل ىذه الدراسات أكدت على الدور اغبيوي الذي تلعبو الت
 1اؼبتطورة وـبتلف وسائلها لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع وتعمل على تطويره.

من جانب آخر نشهد من خالؿ ىذه النسب توافق يف االذباه بُت اعبنسُت الذكور واإلناث بينما ىناؾ اختالؼ 
إذا كاف ىناؾ تطور يف انو يف النسب بينهم طبعا فقد وافق ىذه اؼبرة الذكور بنسبة مئوية ىي األعلى على  فكرة 

 تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ فانو ىذا األمر ينعكس إهبابا على حياة األفراد واجملتمع نسبة مئوية قدرت بػ:
عكس ذلك عربت اإلناث على عدـ  21,5%بينما سجلنا لدى اإلناث نسبة موافقة قدرىا   %23,2

حُت البفضت نسبة الذكور الذين عربوا ىم أيضا  على يف  13,5%موافقتهن على العبارة بنسبة مئوية قدرىا 
يف اؼبقابل وافقت إناث العينة وبشدة على فكرة أف التطور  10,1%عدـ موافقتهم بنسبة مئوية قدرىا 

يف حُت كانت نسبة  11,4%التكنولوجي  يسهم آليا يف عملية التطور اجملتمعي وذلك بنسبة مئوية قدرىا 
فقط   4,0% نسبتهم على ىذه الفكرة منخفضة جدا مقارنة باإلناث حيث مثلت  الذكور الذين وافقوا بشدة
فكانت نسبتهن  اإلناث أما 5,7%الذكور الذين عارضوا العبارة قدرت نسبتهم بػ:  إفلنجد  من جانب آخر 

الذكور فكانت نسبتهم ىي  أما   4,0%العينة الفكرة بنسبة مئوية قدرىا  إناثعارض  وأخَتا  %4,7
 1,7%يف اعبدوؿ ككل حيث قدرت النسبة بػ:  األضعف

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

1- Omwoma, Solomon, et al, Technological tools for sustainable development in developing countries: The 

example of Africa, a review. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2017, vol. 6, p. 68.  
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 أي آو معنى أي يشكل ال ومعد من التكنولوجية الوسائل تطور أن اشعر

 وللمجتمع  لي بالنسبة فرق 

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 21 45 37 24 6 التكرار 

 %100 %15,8 %33,8 %27,8 %18,0 %4,5 النسبة  

 %44,8 %7,1 %15,2 %12,5 %8,1 %2,0 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 12 52 59 25 16 التكرار 

 %100 %7,3 %31,7 %36,0 %15,2 %9,8 بة النس 

 %55,2 %4,0 %17,5 %19,9 %8,4 %5,4 بة الكلية النس 

Total  297 33 97 96 49 22 التكرار 

 %100 %11,1 %32,7 %32,3 %16,5 %7,4 النسبة  

 أي يشكل ال التكنولوجية الوسائل تطور يبُت الشعور أف(: 14اعبدوؿ رقم )
 .وللمجتمع  لألفراد بالنسبة فرؽ  أي آو معٌت 

 
 من التكنولوجية الوسائل تطور باف القائل الطرح ضد الدراسة عينة أفراد أف أعاله، اعبدوؿ خالؿ من اؼبالحظ

 الذين أما ،32,3%مئوية قدرىا   بنسبة وللمجتمع وذلك إليهم بالنسبة فرؽ  أي آو معٌت أي يشكل ال ومعد

من األفراد  16,5%يف مقابل ذلك وافق على ىذه العبارة ما نسبتو  32,7%فبلغت نسبتهم  عارضوا الفكرة 
 .الدراسة عينة من 7,4%نسبتو  ما من األفراد  يف حُت وافق وبشدة   11,1%عارض وبشدة  بينما

كبو مسالة التطور التكنولوجي وأنبيتو بالنسبة لألفراد توضح اذباه أفراد عينة الدراسة ىذه النسب اؼبقدمة  إف
مع فقد أجاب معظم أفراد العينة بنسب مئوية ىي األكرب يف ىذا اعبدوؿ مؤكدين على أنبية التطور واجملت

التكنولوجي ، واف ىناؾ معٌت ودور واضح ؽبذه الوسائل اؼبتطور يف اغبياة اػباصة لكل فرد منهم واغبياة اعبماعية 
 معٌت. أكثرطى غبياة ىؤالء األفراد وىذا ما يؤكد حقيقة وجود استيعاب للتطور التكنولوجي اغبديث ما أع

 فرؽ أي وأ معٌت أي يشكل ال عدمو من التكنولوجية الوسائل تطور أفوجاءت إناث العينة أوؿ الرافضُت لعبارة 

يف حُت سجلنا لدى الذكور نسبة عدـ موافقة  19,9% وللمجتمع وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: لألفراد بالنسبة
عن معارضتهم للفكرة  15,2%بينما أجاب ؾبموعة أخرى من الذكور وبنسبة مئوية قدرىا  12,5%قدرىا 
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من جانب  %17,5اؼبطروحة وىو نفس اذباه اإلناث اليت كانت نسبتهن قريبة من نسبة الذكور واليت قدرت بػ: 
 8,1%لإلناث  8,4%آخر قبد أف ىناؾ تساويا يف النسبة بُت اعبنسُت يف موافقتهم على العبارة وذلك بنسبة 

 التكنولوجية للوسائل التطور أفللذكور الذين عارضوا بشدة فكرة  7,1%للذكور من جانب آخر سجلنا نسبة 

على موافقتهن  اإلناثوأخَتا عربت  4,0%فرؽ بينما سجلنا لدى اإلناث   أي أو معٌت أي يشكل ال عدمو من
 األضعفافق الذكور وبشدة على العبارة بنسبة مئوية ىي بينما و  5,4%وبشدة على العبارة بنسبة مئوية قدرىا  

 2,0% واليت قدرت بػ:
اعبنسُت يف نظرهتم للتطور التكنولوجي  بُت فروؽ جوىرية وجود عدـ أف نالحظ ىذه النسب اؼبقدمة خالؿ ومن

الوسائل التكنولوجية وما وبققو ىذا التطور من معٌت غبياهتم ماداـ ىؤالء قد فهموا  اؼبعٌت من وراء توفر ىذه 
 نت نسبتهم ضعيفة جدا من كال اعبنسُت مع تفوؽ طفيف لإلناث.الديهم أما الذين وافقوا على العبارة فك

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في التطور بالضرورة يعني ال التكنولوجية الوسائل في التطور

 بالعكس بل المجتمع

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 
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 اعبنس

 
 ذكر

 133 14 27 26 56 10 التكرار 

 %100 %10,5 %20,3 %19,5 %42,1 %7,5 النسبة  

 النسبة الكلية  
3,4% 18,9% 8,8% 9,1% 4,7% 

44,8

% 

 
 أنثى

 164 9 36 60 41 18 التكرار 

نسبة ال   11,0% 25,0% 36,6% 22,0% 5,5% 100% 

نسبة الكلية ال   
6,1% 13,8% 20,2% 12,1% 3,0% 

55,2

% 

Total  297 23 63 86 97 28 التكرار 

 %100 %7,7 %21,2 %29,0 %32,7 %9,4 النسبة  

 تطور الوسائل التكنولوجية ال يعٍت التطور يف اجملتمعيبُت  (:15اعبدوؿ رقم )

 ال التكنولوجية الوسائل يف التطور أف يروف الذين اؼببحوثُت نسبة أف أعاله، اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ من نالحظ
 ذلك، عكسمن األفراد  29,0%   نسبة ترى حُت يف ،32,7% بلغت قد اجملتمع يف التطور بالضرورة يعٍت

منهم على الفكرة  %9,4من أفراد العينة بينما وافق وبشدة  21,2%ومن جانب آخر عارض ىذه العبارة 
 من األفراد . 7,7%اؼبعروضة وأخَتا عارض وبشدة ما نسبتو 

العينة  أفرادنسبة  موفق جديد من  أعلىإف ىذه النسب اؼبقدمة تطرح توجها جديدا يف اذباه العينة حيث مثلت 
التطور ال يشكل  أف ىذه اؼبرة يروف األفرادفاف  أنبيتهاكبو الوسائل التكنولوجية بعدما عربوا يف نتائج سابقة على 

تأخره نتيجة تعقد التقنيات اؼبستخدمة فيو ما  أسبابيكوف سببا من  أفيبكن  ألنو للمجتمع دفعا تنمويادائما 
النفور واالبتعاد عن ىذه الوسائل والتقنيات فيحدث اتساع يف الفجوة اؼبعرفية بُت منتجي  إذليدفع أفراده 

موافق  غَت الذين رفضوا ىذه الفكرة بُت األفراد أمامستخدميها فيما بينهم  التكنولوجيا ومستخدميها وبُت
تطوير اجملتمع وىذا  إرلالعوامل اؼبؤدية  أىمومعارض فاف ىؤالء مازالوا متمسكُت  باف الوسائل التكنولوجية من 

إصدار حكم هنائي  أمر مفروغ منو ولكن مسالة التطور تقتضي حسب النتائج اؼبتحصل عليها التفكَت مرتُت قبل
 بأنبية التطور يف دفع عجلة تنمية اجملتمعات.
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الذي يقضي باف التطور يف الوسيلة ليس بالضرورة ىو التطور على  االذباه ؽبذا اؼبوافقُت أوؿ الذكور وقد جاء
بينما كاف رأي اإلناث ـبالف حيث مثلت أعلى نسبة لديهن  18,9%مستوى اجملتمع وذلك بنسبة مئوية قدرىا 

يف حُت كانت نسبة موافقتهن ىي  20,2%ىي عدـ موافقتهن على الفكرة اؼبطروحة وذلك بنسبة مئوية قدرىا  
من جانب آخر عارض 8,8% أما عدـ موافقة الذكور فكانت النسبة منخفضة نوعا ما وقد قدرت بػ: %13,8

  9,1%الذكور فكانت نسبتهم  أما 12,1%رة فكانت نسبة اإلناث ىي أفراد العينة العبا
ما نالحظو أيضا من خالؿ ىذا اعبدوؿ اف ىناؾ موافقة شديدة من قبل اناث العينة للعبارة بنسبة مئوية قدرىا 

، أخَتا تشهد نسبة كال اعبنسُت نوعا 3,4% يف حُت كانت نسبة الذكور ضعيفة جدا وقد قدرت بػ: %11,0
وىي النسبة األضعف  3,0%لتقارب  حيث عارضت وبشدة اناث العينة على الفكرة بنسبة مئوية قدرىا من ا

 4,7%يف ىذا اعبدوؿ بينما عارض وبشدة ذكور العينة ىذه العبارة بنسبة مئوية قدرىا 
 

 

 االبتكارات بكل دراية على أكن لم إذا معنى أي لحياتي أجد ال

 واالتصال اإلعالم لوسائل الحديثة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 07 32 18 59 17 التكرار 

 %100 %5,3 %24,1 %13,5 %44,4 %12,8 النسبة  

 %44,8 %2,4 %10,8 %6,1 %19,9 %5,7 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 05 20 48 60 31 التكرار 

 %100 %3,0 %12,2 %29,3 %36,6 %18,9 نسبة ال 

 %55,2 %1,7 %6,7 %16,2 %20,2 %10,4 نسبة الكلية ال 

Total  297 12 52 66 119 48 التكرار 

 %100 %4,0 %17,5 %22,2 %40,1 %16,2 النسبة  

 .االتصاؿو  وسائل اإلعالـاالبتكارات اغبديثة ل إال دبواكبة للحياةيبُت عدـ وجود معٌت (: 63اعبدوؿ رقم )

ىي األكرب يف ىذا اعبدوؿ  40,1%قدرىا يكشف اعبدوؿ اؼبوضح أعاله موافقة أفراد عينة الدراسة بنسبة مئوية 
على العبارة اليت تدؿ على غياب اؼبعٌت لدى األفراد إذا دل يكن ىؤالء على دراية بكل االبتكارات اغبديثة وبعبارة 

من أفراد  22,2%، بينما دل يوافق على ىذه الفكرة يث أخرى إذا دل  يكونوا مسايرين للتطور التكنولوجي اغبد
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  16,2%وعكس ذلك وافق وبشدة من ىؤالء األفراد قد عارضوا الفكرة  17,5%العينة ، لنجد بعد ذلك اف 
 من األفراد.  4,0%من األفراد على العبارة ويف األخَت مثلت نسبة األفراد الذين عارضوا الفكرة وبشدة 

 

العينة وىذا نابع من  أفرادإف ىذه النسب اؼبقدمة توضح أنبية متابعة االبتكارات والتطورات التكنولوجية من قبل 
التكنولوجيا اغبالية والتكنولوجيا الالحقة يف مساعدة ىؤالء يف حياهتم اليومية ويف ـبتلف  ألنبية األفرادمعرفة ىؤالء 

بعيدين عن ىذا التطور الف  أنفسهمهبدوا  أفعينة الدراسة  أفراد خصوصا اعبانب التعليمي فال يتخيل أعماؽبم
دل يستطع مواكبة  وإذاغفل الفرد عن تطورىا حدثت الفجوة  فإذا عا،جعلت من عاؼبنا متسار يا اليـو جلو و التكن

 .دل يواكبوا ىذا التطور اغباصل إذاىذا التطور زاد اتساعها لذلك ال يرى أفراد العينة غبياهتم معٌت 
أكسفورد “كل من مؤسسة األحباث العاؼبية   قامت هباأشارت دراسة جديدة وسباشيا مع ىذا الطرح  

، اؼبتخصصة يف ؾباؿ برؾبيات ” SAPإس أيو يب“وشركة ” Oxford Economics إكونوميكس
الدراسة ووجدت إذل أف مسألة تدريب اعبيل القادـ من قوى العمل باتت تكتسب أنبية متزايدة  األعماؿ العاؼبية

ىناؾ ارتفاعا يف الطلب على التقنيات السحابية، والربؾبيات التحليلية، وتقنيات اؽباتف احملموؿ، أف أيضا 
 58و  باؼبائة 88تشهد مبوا بنسب  أفومهارات التواصل عرب وسائل اإلعالـ االجتماعية واليت ترى الدراسة 

 15إذل  باؼبائة 25اؼبقبلة يف مقابل ذلك يتوقع ما بُت  على التوارل خالؿ السنوات الثالث باؼبائة 28و  باؼبائة
2037فقط من العاملُت توفرىم على اؼبهارات الكافية يف ىذه اجملاالت بنهاية العاـ  باؼبائة

1
. 

 وىذا ما يوضح أنبية ووجوب العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية للحد من اتساع الفجوة اؼبعرفية اؼبوجودة 
 .معٌت للحياة اؼبعاشة وفهم الدور اغبقيقي الذي وجدت من اجلو التقنية أكثر إلعطاء

بنسبة من جانب آخر دل نسجل فروقات يف االذباه لكال اعبنسُت حيث عرب أفراد العينة على موافقتهم للعبارة 
الذكور فكانت نسبتهم   أما 20,2%مئوية اقرب إذل التساوي حيث سجلنا لدى اإلناث نسبة موافقة قدرىا 

اللوايت  باإلناثخبصوص عدـ اؼبوافقة على العبارة نشهد البفاض حاد يف نسبة الذكور مقارنة  أما %19,9
بينما عارض ىؤالء الذكور الفكرة اؼبطروحة   6,1%بينما سجلنا لدى الذكور نسبة   16,2%سجلن نسبة 

وخالفا  %6,7عارضتهن اقل وذاؾ بنسبة مئوية قدرىا أما اإلناث فكانت نسبة م %10,8بنسبة مئوية قدرىا  

                                          
 انظر أكثر 2034، البوابة العربية لألخبار التقنية ، دراسات وتقارير،   دراسة جديدة تشير إلى ضرورة التطوير التقني للمهارات لمواكبة النمو المستقبليأضبد اػبضر ،  - 1

URL: https://aitnews.com/2014/11/05/دراسة-جديدة-تشَت-إذل-ضرورة-التطوير-الت/   consulte le 28/10/2017.  05h34. 

 

https://aitnews.com/2014/11/05/دراسة-جديدة-تشير-إلى-ضرورة-التطوير-الت/
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يف حُت وافق الذكور وبشدة على  %10,4لذلك كانت اإلناث قد وافقن وبشدة على العبارة بنسبة قدرىا 
لإلناث  %1,7وأخَتا  كانت نسبة الذين عارضوا الفكرة وبشدة ىي  5,7% العبارة بنسبة اقل واليت قدرت بػ:

 .%2,4اعبدوؿ  أما الذكور فقد سجلنا لديهم نسبة معارضة بشدة قدرىا وىي اضعف نسبة يف ىذا 
اعبنس دل يكن متغَتا مؤثرا يف ربديد اذباه األفراد ورؤيتهم ؼبسالة التطور  أفما نالحظو من خالؿ ىذه النسب 

 .التكنولوجي ما ينجر عنو من فوائد لألفراد واجملتمع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. استخدامعن  بالقلق الناتجالشعور العبارات الدالة  -6 -4

 

اشعر بالقلق وال أستطيع اإلنتباه بسهولة عند استخدامي للوسائل 
 التكنولوجية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 

 
 ذكر

 133 06 16 39 55 17 التكرار 

 %100 %4,5 %12,0 %29,3 %41,4 %12,8 النسبة  

 %44,8 %2,0 %5,4 %13,1 %18,5 %5,7 بة الكلية النس 
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 اعبنس

 
 أنثى

 164 08 37 57 44 18 التكرار 

 %100 %4,9 %22,6 %34,8 %26,8 %11,0 بة النس 

 %55,2 %2,7 %12,5 %19,2 %14,8 %6,1 بة الكلية النس 

Total  297 14 53 96 99 35 التكرار 

 %100 %4,7 %17,8 %32,3 %33,3 %11,8 النسبة  

 عند استخداـ للوسائل التكنولوجية.الشعور بالقلق يبُت (: 17اعبدوؿ رقم )

الدراسة قد عربت على أهنا تشعر بالقلق وال تستطيع اإلنتباه  عينة مفردات أف اغلب قبداعبدوؿ أعاله  خالؿ من
بسهولة عند استخدامها للوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية ىي األعلى يف ىذا اعبدوؿ واؼبقدرة بػ: 

وعكس ذلك  وبنسبة مئوية تكاد تكوف متساوية  مع األفراد الذين عربوا على وجود قلق لديهم عرب  33,3%
ألفراد على عدـ موافقتهم على ىذه الفكرة وبذلك يؤكدوف على عدـ وجود ىذا القلق  عكس من ا %32,3
من األفراد على  موافقتهم وبشدة على العبارة اليت تؤكد وجود قلق  لديهم من الوسائل  11,8% ذلك  عرب

من األفراد ىذا الطرح ويف األخَت عارض  17,8%التكنولوجية  خصوصا أثناء استخدامها  يف حُت عارض 
 .فكرة حدوث قلق من جراء استخداـ الوسائل التكنولوجية 4,7%وبشدة 

اآلثار  فاف لديهم ذبارب إهبابية مع التكنولوجياأفراد العينة بالرغم من أف من خالؿ ىذه النتائج نستطيع أف نقوؿ 
إال أف شعور أفراد عينتنا بالقلق ال يبكن  ىذه األخَتةقدمها اليت ت باؼبنافع مقارنةتظهر صغَتة جدا  ؽباالسلبية 

إخفاءه بالرغم من تقارب النسب بُت األفراد مع تفوؽ طفيف لألفراد الذين اقروا بالشعور هبذا القلق الذي نعتقد 
ؿ البفاضو وال نقو  توفرت بعض الشروط غبصولو  مع إمكانية  إذاانو يبكن أف يكوف يف تزايد مستمر خصوصا 

القلق  أف إذلكماؿ عمر نظمي توصل فيها  الباحث فارسزوالو ، وسباشيا مع ىذا الطرح توصلت دراسة قاـ هبا 
آخرين يستخدموف  أفرادالناتج عن الوسائل التكنولوجية ومنها اغباسوب على سبيل اؼبثاؿ وبدث نتيجة وجود 

الوسائل التكنولوجية بشكل أفضل وأكثر مهارة ىذا األمر هبعل األفراد األقل مهارة يف استخداـ الوسائل 
التكنولوجية حسبو يعانوف من القلق اؼبستمر ، إضافة إذل مسالة التعامل مع الربؾبيات اعبديدة ، ليخلص الباحث 
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سوس فأيا كانت قيمة ىذا القلق أو دالالتو فاف األمر اؼبرجح ىو يف األخَت أف القلق معطى نظري وليس مادي ؿب
  1خشية األفراد من الفشل وعدـ الكفاية عند استخداـ الوسائل التكنولوجية .

ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله دائما نالحظ أف أفراد العينة الذكور أكثر شعور ا بالقلق مقارنة باإلناث حيث وافق  
من   14,8%بينما كانت نسبة اإلناث اللوايت وافقن ىي   18,5%مئوية قدرت بػ: على الفكرة الذكور بنسبة 

يف حُت كانت نسبة  19,2%جانب آخر دل توافق اإلناث على ىذه العبارة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 
على معارضتهن لفكرة وجود قلق  اإلناثومن جانب آخر عربت   13,1%الذكور منخفضة وقد قدرت بػ: 

سجلنا لدى الذكور نسبة يف حُت  12,5%استخداـ الوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية قدرىا   أثناء
أما خبصوص األفراد الذين وافقوا وبشدة على الفكرة فإننا سجلنا يف ىذا اعبدوؿ  5,4%معارضة ضعيفة قدرىا 

 %7,5ذكور فكانت نسبتهم أما ال 6,1%تقاربا يف النسب بُت الذكور واإلناث حيث كانت نسبة اإلناث ىي 
وأخَتا سجلنا أيضا تقاربا يف النسب للذين عارضوا العبارة وبشدة بُت األفراد إناثا وذكورا حيث مثلت نسبة 

 .2,7%أما اإلناث فكانت نسبتهن  2%الذكور 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التكنولوجية للوسائل استخدامي عند بضغط اشعر وال كبيرة براحة اشعر

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 133 05 12 33 58 25 التكرار   

                                          
، 92، ؾبلة كلية اآلداب ، العدد  دريسيي جامعتى بغداد وصالح الدين " بحث ميدانى "قلق الحاسوب وعالقتو ببعض المتغيرات لدى تفارس كماؿ عمر نظمي ،  - 1

 .494، ص 2030جامعة بغداد ، 
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 اعبنس

 %100 %3,8 %9,0 %24,8 %43,6 %18,8 النسبة   ذكر

 %44,8 %1,7 %4,0 %11,1 %19,5 %8,4 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 01 20 29 85 29 التكرار 

 %100 %0,6 %12,2 %17,7 %51,8 %17,7 نسبة ال 

 %55,2 %0,3 %6,7 %9,8 %28,6 %9,8 نسبة الكلية ال 

Total  297 06 32 62 143 54 التكرار 

 %100 %2,0 %10,8 %20,9 %48,1 %18,2 النسبة  

 الشعور براحة كبَتة عند استخدامي الوسائل التكنولوجيةيبُت (: 18اعبدوؿ رقم )

وبسوف  وال كبَتة براحة يشعروفمن أفراد العينة  48,1% أف  أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات تشَت
من أفراد العينة على  20,9%وعلى عكس ذلك دل يوافق  التكنولوجية للوسائل استخدامهم عند ضغط بأي

على فكرة وجود راحة وعدـ وجود ضغط من استخداـ الوسائل  18,2%ىذه الفكرة يف حُت وافق وبشدة  
سجلنا معارضة من أفراد العينة ىذه العبارة وأخَتا   10,8%التكنولوجية  من جانب آخر عارض ما نسبتو 

 حوؿ ىذه العبارة وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ. 2,0% شديدة قدرىا

نتيجة ىناؾ تطور يف الرؤيا للوسائل التكنولوجية حيث  أفيدع ؾباال للشك  النتائج اؼبتحصل عليها تؤكد دبا ال إف
الذي  هبعلهم  األمرمنها عوض الًتكيز على سلبياهتا  االهبايبيروف اعبانب  األفراد أصبحاالستخداـ اؼبتكرر حيث 

انو  ال روضة أمامنا فما نستنتجو من ىذه النتائج اؼبعاكرب، وهبعلهم يشعروف براحة استخدامها  أثناء ثقة أكثر
بطريقة  ضغط من جراء استخداـ الوسائل التكنولوجية خصوصا إذا ما استخدمت ىذه األخَتةألي وجود 
 متوازنة.

عن  واإلناثدل نسجل أي اختالؼ يف االذباه بُت اعبنسُت حيث عرب كل من الذكور  فإننامن جانب آخر 
ث كانت نسبة ة استخداـ الوسائل التكنولوجية حيبالقلق نتيج اإلحساسموافقتهم لفكرة الشعور بالراحة وعدـ 

وعكس ذلك عرب الذكور على عدـ موافقتهم  19,5%بينما سجلنا  لدى الذكور نسبة   28,6%ىي اإلناث
 األفرادخبصوص  أما 9,8%نسبة  اإلناثبينما سجلنا لدى   11,1%للعبارة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

من  9,8%ىي  اإلناثبينما كانت نسبة  8,4% بارة بشدة فقد كانت نسبة الذكور ىيالذين وافقوا على الع
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بينما سجلنا  6,7% ىي اإلناثالعينة فبن عارضوا الفكرة  فكانت نسبة  أفرادجانب آخر كاف ىناؾ تقارب بُت 
بة الذكور العينة الفكرة وبشدة فكانت نس أفرادضعف النسب عارض أوىي  األخَتيف  4,0%لدى الذكور نسبة 

 0,3%فقد سجلنا  لديهم نسبة  اإلناث أما 1,7%ىي 

 

 أستطيع ال أنني لدرجة قلقاً  يجعلني التكنولوجية وسائلال استخدام 

 مثاليا استخداما استخدامها

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 13 15 44 35 26 التكرار 

 %100 %9,8 %11,3 %33,1 %26,3 %19,5 النسبة  

 %44,8 %4,4 %5,1 %14,8 %11,8 %8,8 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 12 43 45 54 10 التكرار 

 %100 %7,3 %26,2 %27,4 %32,9 %6,1 بة النس 

 %55,2 %4,0 %14,5 %15,2 %18,2 %3,4 بة الكلية النس 

Total  297 25 58 89 89 36 التكرار 

 %100 %8,4 %19,5 %30,0 %30,0 %12,1 النسبة  

 يبُت الشعور بالقلق من الوسائل التكنولوجية (: 19اعبدوؿ رقم )
 .فبا يؤدي عدـ استخدامها بطرؽ مثالية 

 

أعاله إذل تساوي النسبة بُت أفراد العينة فيما تعلق باذباىهم كبو  اعبدوؿ خالؿ من اإلحصائية البيانات تشَت
فكرة وجود قلق لدى األفراد هبعل من عملية استخداـ الوسائل التكنولوجية استخداما غَت مثارل حيث بلغت 

للعبارة من  ةضبينما سجلنا معار للذين دل يوافقوا  الألفراد الذين وافقوا على ىذه الفكرة ونفسه  30,0%النسبة 
يف حُت عرب أفراد العينة على موافقتهم بشدة على الفكرة وذلك   19,5%قبل األفراد بنسبة مئوية قدرت بػ: 

 .8,4%وأخَتا عارض أفراد العينة ىذه الفكرة وبشدة بنسبة قدرىا  12,1%بنسبة 

ىذه النسب اؼبتحصل عليها توضح االنقساـ الظاىر ألفراد العينة حوؿ دور الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف  إف
إحداث القلق حيث تبُت معظم الدراسات انو و بدخوؿ  أي منتج جديد إذل أي ؾبتمع فانو يكوف ىناؾ شعورا 
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ا القلق سرعاف ما يزوؿ من خالؿ االستخداـ متزايدا بالتفاؤؿ  فبزوجا باغبذر مرة والقلق مرة أخرى  إال أف ىذ
 .اؼبستمر ومن خالؿ معرفة الفائدة اؼبتوقعة من ىذه الوسائل 

مشروعا خصوصا يف  أمرا من جانب آخر يبقى التخوؼ من الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا اغبديثة ككل  
على بعض اؼبهارات ؽبذه اآلالت  ويصبح  ال شعوريا يتنازلوفاؼبستقبل القريب الف استخدامها هبعل من األفراد 

يصبح مصَته متعلقا هبا وليايت يـو ربل فيو ىذه الوسائل ؿبل اإلنساف ففي فهبذه الوسائل  اهبذا اإلنساف أكثر تعلق
Pew Research Centerقدمو حديثة  مسح

  85أكد على أف الغالبية العظمى من األمريكيُت % 
افة أف تأخذ ىذه الوسائل معظم الوظائف واألعماؿ اليت ىي اآلف منجزة من قلقوف من الوسائل التكنولوجية ـب

 1مشروعة. اػبوؼ تبقىلة أقبل البشر .وبالتارل فاف مس
 التكنولوجية الوسائل استخداـ العينة كبو فكرة  أفرادمن جانب آخر سجلنا بعض االختالفات بالنسبة الذباه 

فقد وافقت اإلناث على ىذه  مثاليا استخداما ؽبذه الوسائل فبا يساىم يف عدـ استخدامهم  قلقُت  األفرادذبعل 
يف حُت دل يوافق الذكور ىذه الفكرة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:  18,2%العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 

فلم يوافقوا  اإلناث أما 11,8% من جانب آخر وافق الذكور على الفكرة اؼبطروحة بنسبة مئوية قدرىا%14,8
الفكرة وذلك بنسبة مئوية  اإلناثوتدعيما ؽبذا اؼبوقف فقد عارضت  15,2%على الفكرة بنسبة مئوية قدرىا 

حيث سجلنا   اإلناثما قورنت بنسبة  إذاالذكور فكانت نسبة معارضتهم منخفضة جدا  أما 14,5%قدرىا 
أما اإلناث  8,8% ارة وذلك بنسبة مئوية قدرىاعكس ذلك وافق الذكور وبشدة على العب 5,1%لديهم نسبة 

العينة العبارة وبشدة حيث سجلنا لدى  أفرادعارض  وأخَتا 3,4%بػ: فكانت نسبتهم األضعف يف ىذا اعبدوؿ 
جد متقاربة حيث سجلنا لديهن نسبة  سبتهننفكانت  اإلناث  أما 4,4%الذكور نسبة معارضة قدرىا  

%4,0 

 

اشعر أن الوسائل التكنولوجية الحديثة تغريبة عني بل ىي جزء من  ال
 Total حياتي

                                          
 - Le Pew Research Center est un centre de recherche (think tank) américain qui fournit des statistiques et des 

informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion, analyse de contenu1. Son siège social est à 

Washington, D.C. et ses activités sont financées par le Pew Charitable Trusts2. Le Pew Research Center est 

connu pour ses statistiques démographiques religieuses mondiales. 

1- John Gramlich , Most Americans would favor policies to limit job and wage losses caused by automation , 

Pew Research Center, OCTOBER 9, 2017 , see more at: 

URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/09/most-americans-would-favor-policies-to-limit-job-and-

wage-losses-caused-by-automation/#   consulté le 03/11/2017  18h10. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/09/most-americans-would-favor-policies-to-limit-job-and-wage-losses-caused-by-automation/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/09/most-americans-would-favor-policies-to-limit-job-and-wage-losses-caused-by-automation/
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 بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 311 32 33 11 61 34 التكرار 

 %300 %900 %801 %2408 %4704 %3005 النسبة  

 %4408 %400 %107 %3303 %2302 %407 ة الكلية النسب 

 
 أنثى

 364 03 36 15 78 14 التكرار 

 %300 %006 %908 %2301 %4706 %2007 النسبة  

 %5502 %001 %504 %3308 %2601 %3304 ة الكلية النسب 

Total  297 31 27 68 343 48 التكرار 

 %300 %404 %903 %2209 %4705 %3602 النسبة  

 .  عدـ الشعور أف الوسائل التكنولوجية اغبديثة غريبيبُت  (:40اعبدوؿ رقم )

% من أفراد  4705يوضح اعبدوؿ اؼببُت أعاله شعور أفراد عينة الدراسة اذباه الوسائل التكنولوجية حيث عرب 
غريبة عنهم بل يعتربوهنا جزء من حياهتم اليومية وبالتارل ال يوجد  الوسائل التكنولوجية  م ال يشعروف أفالعينة أهن

% من أفراد العينة حيث ال يعتربوف 2209ى ىذه الفكرة شعور بالقلق منها أو اذباىها وعكس ذلك دل يوافق عل
% من األفراد على الفكرة اؼبطروحة يف 3602من حياهتم ، ومن جانب آخر وافق وبشدة   ءاىذه الوسائل جز 

 % من األفراد.404% من األفراد ويف األخَت عارض وبشدة 903حُت عارض ذلك ما نسبتو 

الدور و اؼبكانة األساسية اليت أصبحت الوسائل التكنولوجية  توضحأف ىذه النسب اؼبسجلة يف ىذا اعبدوؿ 
اغبديثة ربضى هبا لدى أفراد عينة الدراسة نتيجة معرفة ىؤالء للدور  واألنبية اليت  تكتسيها ىذه الوسائل حىت 

ة لدى عين إذل أف ىناؾ وضوح حيث تربز النسب اؼبتحصل عليهامن ضروريات اغبياة بل وجزء منها   أصبحت
 حوؿ أنبية استخداـ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ ولالتصاؿ وإدراؾ تاـ لفوائدىا اؼبتعددة.الدراسة 

حيث كاف ىناؾ تقارب يف النسب بُت الذكور دل نالحظ اختالؼ يف االذباه لدى أفراد العينة بُت كال اعبنسُت 
أف الوسائل التكنولوجية ليست غريبة عنهم بل يعتربوهنا جزء من حياهتم اليومية واإلناث الذين وافقوا على فكرة 
من جانب آخر  كاف ىناؾ   %2302الذكور فكانت نسبتهم   أما  %2601حيث سجلنا لدى اإلناث نسبة  

  %3303و   لإلناث %3308الذين دل يوافقوا على العبارة بنسبة مئوية   واإلناثتساوي يف النسبة بُت الذكور 
يف حُت سجلنا لدى  %407بنسبة  للذكور  بعد ذلك البفضت نسبة الذكور الذين وافقوا وبشدة على العبارة
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قليال من  أعلى اإلناثالذين عارضوا الفكرة فقد كانت نسبة  لألفرادبالنسبة  أما %3304نسبة     اإلناث
العينة العبارة  أفرادعارض  أخَتا %,,1الذكور فكانت نسبتهم  أما  %504الذكور حيث سجلنا لديهن نسبة  

 الذكور فقد قدرت نسبتهم بػ: آما % وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ 001 ىي اإلناثبشدة فكانت نسبة 
400% 

 

 

 مخافة كثيرا واقلق الذكي المحمول للهاتف إمساكي عند راحة أجد ال

 ضياعو أو تعطلو

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 12 27 17 48 29 التكرار 

 %100 %9,0 %20,3 %12,8 %36,1 %21,8 النسبة  

 %44,8 %4,0 %9,1 %5,7 %16,2 %9,8 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 14 34 57 50 9 التكرار 

 %100 %8,5 %20,7 %34,8 %30,5 %5,5 نسبة ال 

 %55,2 %4,7 %11,4 %19,2 %16,8 %3,0 نسبة الكلية ال 

Total  297 26 61 74 98 38 التكرار 

 %100 %8,8 %20,5 %24,9 %33,0 %12,8 النسبة  

 عدـ وجود راحة عند إمساؾ اؽباتف احملموؿ الذكييبُت (: 43اعبدوؿ رقم )

استخداـ الوسائل التكنولوجية  عند راحةعدـ وجود  توضح أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات إف
ضياعها  أو تعطل ىذه الوسائل ـبافة حيث يشعر معظم أفراد العينة بالقلق الذكي احملموؿ اؽباتف  خصوصا

% من أفراد العينة على ىذه الفكرة وبنسبة متقاربة 2409% فيما دل يوافق 1100وذلك بنسبة مئوية قدرىا 
% من افراد العينة على موافقتهم الشديدة ؽبذه 3208% ىذه الفكرة  وعكس ذلك عرب ما نسبتو 2005عارض 
ف ىذه . إفكرة حصوؿ القلق نتيجة استخداـ الوسائل اغبديثة  األفراد% من 808عارض وبشدة  وأخَتاالعبارة 

النتائج اؼبتحصل عليها ذبعلنا نتأكد من اف استخداـ التكنولوجيا اغبديثة بالرغم من فوائده وؿباسنو اال اف ىناؾ 
جانبا ال يتكلم فيو كثَتا دعاة التطور والعيش يف العادل الرقمي وىو سلبيات ىذه الوسائل وما تسببو من قلق هبعل 

للتقدـ والتنمية والتطور ويف ىذا الصدد تكلمت صحيفة التلغراؼ  من ىذه الوسائل معوقا عوض اف تكوف وسيلة
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حيث أشارت ىذه األخَتة إذل أضرار أخرى منها الربيطانية حوؿ مسالة التكنولوجيا وما ينجر عنها من أضرار  
حيفة ذىنية وعاطفية يبكن أف تسببها الوسائل التكنولوجية ومنها اؽبواتف الذكية ومن األضرار اليت عرضتها الص

ىو "القلق" فبدال من أف ذبعلنا ىذه الوسائل أكثر تواصال، أصبحت تشعرنا أننا أكثر عزلة وأكثرا قلقا حيث 
  1ينجم ىذا القلق عن كثرة الرسائل والتحديثات اليت يتابعها الشخص على اؽباتف من أصدقائو.

اإلناث يف مسالة استخداـ الوسائل ومن خالؿ ىذا اعبدوؿ دائما نالحظ أف ىناؾ فروقا بُت اعبنسُت الذكور و 
فكرة عدـ الشعور بالراحة واإلحساس بالقلق من وراء استخداـ  بعدـ اؼبوافقة علىاإلناث  فقد قامتالتكنولوجية 

الفكرة  ىبينما خالف ىذا االذباه الذكور حيث وافقوا عل 19,2%اؽباتف الذكي وذلك بنسبة مئوية قدرىا 
يف حُت دل  16,2%فقد وافقن على الفكرة بنسبة مئوية قدرىا  اإلناث أما 16,2%وذلك بنسبة مئوية قدرىا 

العينة العبارة حيث سجلنا لدى  أفرادمن جانب آخر عارض  5,7%يوافق الذكور على العبارة بنسبة قدرىا 
وعكس ذلك وافق الذكور وبشدة على العبارة  9,1%بينما سجلنا لدى الذكور نسبة   11,4%نسبة  اإلناث

الذين عارضوا  لألفرادكاف ىناؾ تقارب يف النسب   أخَتا %3,0فكانت نسبتهم  اإلناث أما 9,8%ة بنسب
 4,0%الذكور فكانت نسبتهم  أما 4,7% ىي اإلناثالفكرة بشدة حيث كانت نسبة 

 

 

 

 

 العبارات الدالة الشعور بالقلق الناتج عن تطور وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. -7 -4

 

 األفراد اضطر مما كثيرة تواصل وسائل وفر الذي التكنولوجي التطور

 Total بانتظام الوسائل ىذه تفقد ضرورة

                                          
1- Olivia Goldhill , Why smartphones are making you ill , TECHNOLOGY NEWS , the telegraph . 11:48AM 

BST 13 Apr 2015 . see more at : 

URL: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11532428/Why-smartphones-are-making-you-ill.html   

consulté le 04/11/2017  23h58. 

 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11532428/Why-smartphones-are-making-you-ill.html
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 بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 10 15 23 68 17 التكرار 

 %100 %7,5 %11,3 %17,3 %51,1 %12,8 النسبة 

 %44,8 %3,4 %5,1 %7,7 %22,9 %5,7 نسبة الكليةال 

 
 أنثى

 164 07 10 23 87 37 التكرار 

 %100 %4,3 %6,1 %14,0 %53,0 %22,6 نسبةال 

 %55,2 %2,4 %3,4 %7,7 %29,3 %12,5 نسبة الكليةال 

Total  297 17 25 46 155 54 التكرار 

 %100 %5,7 %8,4 %15,5 %52,2 %18,2 النسبة 

 يبُت اضطرار األفراد تفقد الوسائل التكنولوجية بانتظاـ  نتيجة التطور التكنولوجي(: 42اعبدوؿ رقم ) 

 وسائل وفر الذي التكنولوجي التطورأف  يروف أفراد العينة اغلب أف أعاله، اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ من نالحظ

 52,2%بانتظاـ وذلك بنسبة مئوية قدرىا  الوسائل ىذه تفقد ضرورة إذل األفراد األمر الذي اضطر كثَتة تواصل
 يوافق دلمن أفراد العينة على العبارة وعكس ذلك  18,2%تعزز ىذا االذباه لدى أفراد العينة حُت وافق وبشدة 

من األفراد الفكرة ككل وأخَت سجلنا اضعف نسبة  8,4%من األفراد ىذه العبارة يف حُت عارض  %15,5
 .5,7%لألفراد الذين عارضوا وبشدة الفكرة وكانت نسبتهم ىي 

بقدر ما عمل على توفَت الوسائل التطور التكنولوجي  أفإف ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ تؤكد على 
حياهتم اليومية بقدر ما عمل على خلق نوع من القلق كبو ىذه الوسائل حيث  يف  األفرادالتكنولوجية اليت تساعد 

من جانب آخر ويف  ؽبم.أصبحت مسالة تفقدىا كل مرة تقلق األفراد وتعلقهم هبا أصبح ىبلق نوع من الالراحة 
وسائل التكنولوجية ألفراد العينة وىم الطلبة اعبامعيوف ال يعٍت بالضرورة توفَت تعليما موضوع دراستنا فاف توفر ال

مثلت العينة حيث  إناثوىذا ما عربت عنو  أفضل بل يبكن اف تسهم ىذه الوسائل يف زيادة درجة القلق ؽبؤالء 
على  اآلخروفدل ىبرج الذكور عن ىذا االذباه حيث وافق ىم  واللوايت وافقن على العبارة  اإلناث 29,3%نسبة 

اما الذكور فكانت  12,5% وبشدة على العبارة بنسبة اإلناثووافقت  22,9% العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
على الفكرة بنسبة قدرت بػ:  واإلناثدل يوافق الذكور  عكس و 5,7%نسبتهم جد منخفضة وقدرت بػ: 

الذكور  أما 3,4% ىي اإلناثنسبة ىذه الفكرة فكانت  األفرادعارض  جانب آخر من  لكليهما %7,7
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 أما 3,4% ػ: ور ىذه الفكرة بشدة وذلك بنسبة مئوية قدرت بوأخَتا عارض الذك 5,1% فكانت نسبتهم
 2,4%فكانت نسبتهن ىي  اإلناث

 

 

 تطور من جزء ألنو القلق تستدعي ال طبيعية حالة التكنولوجي التطور

 اإلنسانية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 01 19 26 59 28 التكرار 

 %100 %0,8 %14,3 %19,5 %44,4 %21,1 النسبة  

 %44,8 %0,3 %6,4 %8,8 %19,9 %9,4 بة الكلية النس 

 
 أنثى

 164 08 12 26 80 38 التكرار 

 %100 %4,9 %7,3 %15,9 %48,8 %23,2 بة النس 

 %55,2 %2,7 %4,0 %8,8 %26,9 %12,8 بة الكلية النس 

Total  297 09 31 52 139 66 التكرار 

 %100 %3,0 %10,4 %17,5 %46,8 %22,2 النسبة  

 عدـ الشعور بالقلق الف التطور التكنولوجي حالة طبيعيةيبُت (: 41اعبدوؿ رقم ) 

 ال طبيعية حالة التكنولوجي التطوريوافقوف على فكرة أف  العينة  أفرادمن   46,8%نالحظ من ىذا اعبدوؿ أف 
من األفراد بشدة  22,2%اإلنسانية وما عزز من ىذا االذباه ىو موافقة   تطور من جزء ألنو القلق تستدعي

على عدـ موافقتهم على الفكرة يف حُت عارض من أفراد العينة  17,5%على ىذه العبارة  ويف مقابل ذلك عرب 
 .من أفراد العينة 3,0%شديدة من قبل  ةمن األفراد وأخَتا سجلنا معارض 10,4%ما نسبتو 

تركز بشكل كبَت على اعبانب االهبايب من التكنولوجيا الف حىت تلك النظرة ىذه النسب اؼبقدمة  أفنعتقد   إننا
دل يكن يوما مصدرا للراحة   األخَتؽبذا التطور الف ىذا  الرافضُتالتشاؤمية من الوسائل اغبديثة يبكن إرجاعها إذل 

ألنو يبس دبصاغبهم السياسية واالقتصادية والدينية . أما اعبيل اغبارل فال يرى أف ىذا التطور بل كاف مصدرا للقلق 
للجيل  يبكن أف يشكل ؽبم أي خطر وبالتارل ال نرى تلك النزعة الرافضة لو ، اعبانب اغبديث من ىذا القلق 

 ؾبموعة من النقاط نذكر منها : إذلنرجعو  أفيبكن اغبارل 



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

247 

  

القلق نتيجة فقداف اإلنسانية السيطرة على اآلالت وىذا مصدر قلق كبَت ،  ثانيا ىناؾ قلق حوؿ التأثَت السليب 
. ثالثا القلق الناجم عن إحالؿ اآللة ؿبل اإلنساف يف ـبتلف األعماؿ والوظائف وىذا 1للوسائل التكنولوجية 

التكنولوجيا على صبيع الوظائف إذا فشل البشر يف خلق فرص عمل حيث يتوقع أف تسيطر  يثدمصدر قلق ح
وبالتارل فاف أفراد عينة الدراسة دل يصلوا بعد إذل ىذا التحليل للتطور التكنولوجي بل اجملتمع ككل ينظر  2جديدة.

سائل التكنولوجية الزالت يف وسيلة من اجل خلق فرص اكرب وحياة أفضل  ذلك أف الو كالتطور التكنولوجي   إذل
اؼبوجود عل مستوى اجملتمعات اليت عرفت توطينا  مرحلة التجريب بالنسبة ؽبم لذلك ال نلمس ذلك القلق

 القادمة للمجتمعات الناشئة. نتوقع انو سيكوف  يف اؼبراحل ولكن للتكنولوجيا اغبديثة 

يف مقابل كانت نسبة %2609سبة مئوية قدرت بػ: دائما ويف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بن
وعكس ذلك   تساوى الذكور مع  19,9%حيث قدرت نسبة الذكور بػ:  اإلناثالذكور اقل نوعا ما من 

حينما عرب  أخرىلتختلف النسب مرة % 808يف نسبة عدـ موافقتهم على العبارة حيث قدرت النسبة بػ:  اإلناث
الذكور فكانت نسبتهم اقل  أما% 3208بػ:  اإلناثعن موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة  األفراد

اقل واليت قدرت بػ:  اإلناثمن الذكور بينما كانت نسبة   6,4%عكس ذلك عارض الفكرة %9,4وقدرت بػ: 
ضعف نسبة يف ىذا بينما سجلنا ا %207 وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ: اإلناثعارضت  وأخَت% 400

 0,3% اعبدوؿ  للذكور واليت قدرت  نسبتهم بػ:

 

 نتيجة بالخطر دائم إحساس و الجسدي و النفسي االرتياح بعدم اشعر

 اليوم التكنولوجي التطور

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 

 
 ذكر

 133 16 27 24 47 19 التكرار 

 %100 %12,0 %20,3 %18,0 %35,3 %14,3 النسبة  

 %44,8 %5,4 %9,1 %8,1 %15,8 %6,4 نسبة الكلية ال 

                                          
1 -  Sean Illing , How worried should we be about artificial intelligence? I asked 17 experts. Sep 17, 2017, 

9:20am EDT 

URL: https://www.vox.com/conversations/2017/3/8/14712286/artificial-intelligence-science-technology-robots-

singularity-automation  consulte le 08/11/2017.  20h17. 

2 - Joshua Kim , Why I’m Not Worried About Robots, Inside Higher Ed, June 7, 2016. 
URL: https://www.insidehighered.com/blogs/technology-and-learning/why-i%E2%80%99m-not-worried-about-

robots   consulte le 08/11/2017.  21h44. 

https://www.vox.com/conversations/2017/3/8/14712286/artificial-intelligence-science-technology-robots-singularity-automation
https://www.vox.com/conversations/2017/3/8/14712286/artificial-intelligence-science-technology-robots-singularity-automation
https://www.insidehighered.com/blogs/technology-and-learning/why-i%E2%80%99m-not-worried-about-robots
https://www.insidehighered.com/blogs/technology-and-learning/why-i%E2%80%99m-not-worried-about-robots
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 اعبنس

 
 أنثى

 164 13 41 37 55 18 التكرار 

 %100 %7,9 %25,0 %22,6 %33,5 %11,0 نسبة ال 

 %55,2 %4,4 %13,8 %12,5 %18,5 %6,1 نسبة الكلية ال 

Total  297 29 68 61 102 37 التكرار 

 %100 %9,8 %22,9 %20,5 %34,3 %12,5 النسبة  

 بعدـ االرتياح النفسي و اعبسديالشعور يبُت (: 44اعبدوؿ رقم ) 
 .و إحساس دائم باػبطر نتيجة التطور التكنولوجي 

 

لديهم واف  اعبسدي و النفسي االرتياح عدـ قد عربوا علىمن أفراد العينة  34,3%نالحظ من ىذا اعبدوؿ أف 
العينة على معارضتهم  أفرادمن  %22,9يف مقابل ذلك عرب  التكنولوجي التطور نتيجة باػبطر دائم إحساسؽبم 

على العبارة وعكس ذلك وافق وبشدة ما عدـ اؼبوافقة  إذل األفرادمن   %20,5ؽبذه الفكرة يف حُت ذىب  
 من األفراد.  %9,8من األفراد ، وأخَتا عارض وبشدة  %12,5نسبتو 

يشعروف باف التطور التكنولوجي ليس يف  أصبحواإف ىذه النسب اؼبقدمة تعكس واقعا لدى أفراد العينة الذين 
ىذه الوسائل التكنولوجية ىي وليدة  أفذلك  أصالىذا التطور يسهم يف زيادة اؽبوة اؼبوجودة  إفصاغبهم بل 

العوائق اليت ذبعل من تطور الوسائل التكنولوجية  أىممن  إفىي تستعمل يف سياؽ آخر  وأالف معُت سياؽ
نشر ثقافتها  إذلوعدـ الراحة النفسية ىي اللغة اليت تشغل هبا ىذه الوسائل فاليـو تسعى الدوؿ  قمصدرا للقل

اؼبنتجة من قبلها حكرا ؽبا فتستفيد من بيعها  التكنولوجياتسيطرهتا وحىت تكوف  ولغتها وىذا يربز جانبا من
حُت ربل هبا مشاكل وتسعى ىذه الدوؿ لصيانتها   أخرىبتكوين من وبتاجوهنا وتستفيد مرة  أخرىوتستفيد مرة 

ؼ طر باػبطر من  وتكوف مصدر وإحساسذبعل من الوسائل التكنولوجية مصدرا للقلق  األموركل ىذه 
 . مستخدميها

يف مقابل ذلك كانت   18,5% حُت وافقن على الفكرة بنسبة مئوية قدرت بػ:العينة  إناث إليووىذا ما ذىبت 
على العبارة  اإلناثوعكس ذلك دل توافق  15,8%نسبة الذكور الذي عربوا على موافقتهم على العبارة ىي 

ىذا االذباه عزز   8,1%يف حُت كانت نسبة الذكور ىي    12,5%اؼبطروحة وذلك بنسبة مئوية قدرىا  
يف حُت كانت   13,8%نسبة معارضة قدرىا   اإلناثحيث سجلنا لدى  اآلخرين األفرادبالرفض من قبل 
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من جانب آخر كاف ىناؾ شبو تساوي يف النسب بُت اعبنسُت حُت وافقوا وبشدة   9,1%نسبة  الذكور ىي 
شهدنا تقاربا  أخَتا 6,4%الذكور فكانت نسبتهم  ىي   أما  6,1%ىي  إلناثاعلى العبارة فكانت نسبة 

 أما  5,4%يف النسب مع تفوؽ طفيف للذكور حُت عارضوا وبشدة العبارة حيث سجلنا لدى الذكور نسبة  
 .  4,4%فكانت نسبتهم  ىي   اإلناث

 

 يمكن وكيف ايجابية بفكرة التكنولوجي التطور قضية إلى انظر

 العكس وليس منو االستفادة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 02 14 17 82 18 التكرار 

 %100 %1,5 %10,5 %12,8 %61,7 %13,5 النسبة  

 %44,8 %0,7 %4,7 %5,7 %27,6 %6,1 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 05 05 28 73 53 التكرار 

 %100 %3,0 %3,0 %17,1 %44,5 %32,3 نسبة ال 

 %55,2 %1,7 %1,7 %9,4 %24,6 %17,8 النسبة الكلية  

Total  297 07 19 45 155 71 التكرار 

 %100 %2,4 %6,4 %15,2 %52,2 %23,9 النسبة  

 نظرة األفراد إذل قضية التطور التكنولوجي بفكرة اهبابية.يبُت (: 45اعبدوؿ رقم ) 

 أهنم ينظروف أي ما يفوؽ النصف من أفراد العينة قد عربوا على  52,2%نالحظ من ىذا اعبدوؿ أعاله  أف 

العكس حيث أهنم  وليس من ىذا التطور  االستفادة يبكنهم وكيف اهبابية بفكرة التكنولوجي التطور قضية إذل
ما  يركزوف على ما يبكن أف هبنيو الفرد من التكنولوجيا بغض النظر عن سلبياهتا انطالقا من فهم مفاده انو مه

وىي نسبة سبثل األفراد  23,9%تعزز ىذا االذباه بنسبة مئوية قدرت بػ:  كثرت السلبيات فاف االهبابيات أكثر 
عدـ موافقتهم على الفكرة  من أفراد العينة على  15,2%و يف مقابل ذلك عرب الذين وافقوا وبشدة على العبارة 

  %2,4 ما نسبتو  وأخَتا عارض وبشدة،  بارة ععلى معارضتهم للمن األفراد   6,4% ومن جانب آخر عرب 
 من األفراد.
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تعكس معظم توجهات اعبيل اغبارل كبو التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة حيث يعترب ىذا إف ىذه النسب اؼبقدمة 
سلبيات  إذل أفرادهينظر  أفما قورف دبن سبقو وبالتارل ال يبكن  إذااحتكاكا من غَته بالتكنولوجيا  األكثراعبيل 
 أفعلمنا  إذامشروعة  اآلباءـباوؼ  تبقى من جانب آخر جزء من حياهتم ألنوعليو  أعينهمقد فتحوا  منتج

 األبناءمقارنة جبيل  اآلباءعلى جيل  مستعصياىو جديد واف التغيَت يكوف  بطبعو مياؿ للشك من كل ما اإلنساف
 ٌت اجملتمع.تطور التكنولوجي ضرورة حتمية لتطوير ـبتلف بُ ، وبالتارل ؿباولة االستفادة من ىذا الؼبتغَتات عديدة 

 النظر إذل التطور مسالةمن خالؿ ىذا اعبدوؿ دائما نالحظ عدـ وجود فروؽ بُت اعبنسُت الذكور واإلناث يف 

 والعمل على  اهبابية بطريقة التكنولوجي التطورفقد قاـ الذكور باؼبوافقة على فكرة النظر إذل التطور  التكنولوجي

بينما كانت نسبة اإلناث اقل نوعا ما حيث  27,6%وذلك بنسبة مئوية قدرىا  االستفادة من ىذا التطور 
أما اإلناث اليت دل  يوافقن على الفكرة فكانت بنسبتهم  24,6%وافقن على الفكرة وذلك بنسبة مئوية قدرىا 

وعكس ذلك وافقت اإلناث  5,7%بنسبة قدرىا  يف حُت دل يوافق الذكور على العبارة  9,4%اؼبئوية ىي : 
من جانب آخر عارض أفراد العينة   6,1%أما الذكور فكانت نسبتهم  17,8%وبشدة على العبارة بنسبة
 تقاربأخَتا كاف ىناؾ  1,7%نسبة   اإلناثبينما سجلنا لدى  4,7%نسبة  الذكورالعبارة حيث سجلنا لدى 

أما الذكور فكانت نسبتهم  1,7%كرة بشدة حيث كانت نسبة اإلناث ىي يف النسب لألفراد الذين عارضوا الف
%0,7. 

 

 

اشعر بقلق متزايد من التكنولوجية الجديدة التي تقدم على تغيير 
 الطريقة التي يعمل بها المجتمع

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 09 38 13 64 09 التكرار 

 %100 %6,8 %28,6 %9,8 %48,1 %6,8 النسبة  

 %44,8 %3,0 %12,8 %4,4 %21,5 %3,0 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 11 40 31 69 13 التكرار 

 %100 %6,7 %24,4 %18,9 %42,1 %7,9 نسبة ال 

 %55,2 %3,7 %13,5 %10,4 %23,2 %4,4 نسبة الكلية ال 
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Total  297 20 78 44 133 22 التكرار 

 %100 %6,7 %26,3 %14,8 %44,8 %7,4 النسبة  

 يبُت الشعور بقلق متزايد من التكنولوجية اعبديدة اليت(: 46اعبدوؿ رقم ) 
 تقدـ على تغيَت الطريقة اليت يعمل هبا اجملتمع 

 
شعورا بالقلق لدى أفراد العينة نتيجة الوسائل  أف ىناؾ توضح أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات إف

حيث عرب معظم األفراد عن ذلك  و بنسبة مئوية التكنولوجية اعبديدة اليت عملت على تغيَت معادل ىذا اجملتمع  
% يف حُت دل 2601وية قدرىا  وعكس ذلك عارض من أفراد العينة ىذه العبارة بنسبة مئ 44,8%قدرىا 
على  %07,4ما نسبتو  من األفراد بينما وافق وبشدة % 34,8 ما نسبتو ىذه الفكرة اؼبطروحة على يوافق 

ىناؾ شعورا بالقلق اؼبتزايد نتيجة التطور يف  أف% من األفراد فكرة 6,7أخَتا عارض وبشدة ،  ىذه الفكرة
 . الوسائل التكنولوجية واليت عملت على تغيَت مبط ىذا اجملتمع

إف ىذه النسب اؼبتحصل عليها تأكد على أف التطور التكنولوجي وبالرغم من معرفة أفراد العينة الهبابياتو على 
ف األسباب وتتعدد إال أف اؼبؤكد وحسب عديد الدراسات الفرد واجملتمع إال أف الشعور بالقلق موجود ، قد زبتل

فاف القلق من التطور يف اجملتمعات اغبديثة متعلق خبصوصية األفراد بالدرجة األوذل فال شيء يقلق اجملتمعات 
اغبديثة أكثر من تطور اؼبستحدثات الرقمية التكنولوجية وربوؽبا إذل قوى متحكمة وقادرة على التغلغل يف صبيع 

ىذا  من جهة من جهة ثانية فاف القلق يكمن يف استعماؿ وسائل تكنولوجية ال ، 1صيات اإلنساف تقريبا خصو 
ربمل يف طياهتا ثقافة مستورديها بل ربمل ثقافة مصنعيها ما هبعلها عصية على التحكم اؼبثارل فيها من الوىلة 

 األوذل.

وعكس ذلك  % 2102العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: ويف نفس اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على  
ويف مقابل ذلك  %5,23 عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وباؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:

بينما مثلت   13,5% تقاربت نسبة  الذكور مع اإلناث يف معارضتهم للعبارة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ:
عرب األفراد عن موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث  من جانب آخر   12,8%نسبة الذكور 

                                          
 انظر أكثر: 7102 أكتوبر 8،األحد، نشر يـو االلكًتوين الفضاء ألحباث العريب اؼبركز اؼبقاالت ،  خصوصياتو ، من اإلنساف ذبرد رقمية تكنولوجيا' الدائرة' علواف، طاىر - 1

URL : http://accronline.com/article_detail.aspx?id=28794   consulte le 11/11/2017   02h54. 

http://accronline.com/article_detail.aspx?id=28794
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تقاربت النسب لكال اعبنسُت حُت  عكس ذلك %3,0أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  %4,4بػ: 
 نسبة بػ: لدى الذكور بينما سجلنا  %,,1 بػ: نسبة اإلناث حيث سبثلت  عربوا عن معارضتهم الشديدة للعبارة 

%3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبارات الدالة الشعور بالخوف الناتج عن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. -8 -4

 

 جديدة تكنولوجية وسائل مرة ألول استخدامي عند وخوف برىبة اشعر

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 19 13 26 70 05 التكرار 

 %100 %14,3 %9,8 %19,5 %52,6 %3,8 النسبة  

 %44,8 %6,4 %4,4 %8,8 %23,6 %1,7 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 09 22 32 72 29 التكرار 

 %100 %5,5 %13,4 %19,5 %43,9 %17,7 النسبة  

 %55,2 %3,0 %7,4 %10,8 %24,2 %9,8 نسبة الكلية ال 
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Total  297 28 35 58 142 34 التكرار 

 %100 %9,4 %11,8 %19,5 %47,8 %11,4 النسبة  

 برىبة وخوؼ عند استخداـ وسائل تكنولوجية جديدة ألوؿ مرةيبُت  الشعور (: 47اعبدوؿ رقم ) 

 استخدامهم عند وخوؼ برىبة يشعروفمن أفراد العينة  47,8% أف  إذل أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة النسب تشَت

من أفراد العينة على ىذه الفكرة يف  19,5%وعلى عكس ذلك دل يوافق  جديدة تكنولوجية وسائل مرة ألوؿ
عكس ذلك وبنسبة متقاربة من نسبة األفراد الذين عارضوا على و   11,8% ما نسبتو عارض ىذه العبارةحُت 

حوؿ  9,4%وأخَتا سجلنا معارضة شديدة قدرىا  من األفراد على ىذه العبارة 11,4%وافق وبشدة ما نسبتو 
 ىذه العبارة وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ.

ستخدمُت للوسائل التكنولوجية إف ىذه النسب اؼبسجلة يف ىذا اعبدوؿ تؤكد على وجود رىبة وخوؼ من قبل اؼب
، إننا نعتقد أف الرىبة واػبوؼ يرجع باألساس إذل شعور الفرد بتفوؽ اآللة عليو اغبديثة خصوصا الوسائل اغبديثة 

وانو أصبح مرتبطا هبا أكثر من أي وقت مضى ، فهذه األخَتة أصبحت تشكل جزء من حياتو فدخوؿ 
ؽبذه النهائي ات عديدة ويف نفس الوقت لو ضريبة يدفعها ىذا اؼبستخدـ التكنولوجيا حياة األفراد كاف لو اهبابي

الوسائل من جانب آخر فاف اػبوؼ يبكن رده إذل عدـ القدرة على تطويع ىذه الوسائل الستعماؽبا يف ـبتلف 
وبالتارل ىناؾ هبا ال يعٍت توفر القدرة على االستخداـ والتحكم  التكنولوجية فتوفر الوسيلة اليومية للفرد النشاطات

رىبة تكوف دائما مصحوبة ؽبذا النوع من اغباالت إال أف ىذا اؼبشكل خصوصا يف الدوؿ النامية يبكن التقليل منو 
 لدى األفراد. بعملية ؿبو األمية الرقمية اليت تعمل على تضييق الفجوة اؼبعرفية اؼبوجودة

موافقتهم للعبارة بنسبة مئوية متقاربة جدا حيث لى عىؤالء األفراد الذين عربوا من كال اعبنسُت إناثا وذكورا 
يف اؼبقابل كانت نسبة الذكور متقاربة من اإلناث  24,2%وافقت اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 

وعكس ذلك تقاربت النسب أيضا بُت الذكور و اإلناث يف نسبة عدـ  23,6%حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 
لتختلف  8,8% أما الذكور فقدرت نسبتهم بػ:  10,8%حيث قدرت نسبة اإلناث بػ:  موافقتهم على العبارة

أما  9,8%النسب مرة أخرى حينما عرب األفراد عن موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 
عكس وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ ، وعلى  %1,7الذكور فكانت نسبتهم منخفضة جدا وقدرت بػ: 
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 عارضوأخَت  4,4%بينما كانت نسبة الذكور اقل واليت قدرت بػ:  اإلناثمن  7,4%عارض الفكرة ذلك
 3,0%نسبة  لدى اإلناثبينما سجلنا  6,4% وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ: الذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتكنولوجيا األفراد بين الثقة يعزز التكنولوجية الوسائل استخدام

 معلوماتي مجتمع خلق في ويساىم

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 05 10 16 59 43 التكرار 

 %100 %3,8 %7,5 %12,0 %44,4 %32,3 النسبة  

 %44,8 %1,7 %3,4 %5,4 %19,9 %14,5 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 05 09 11 77 62 التكرار 

 %100 %3,0 %5,5 %6,7 %47,0 %37,8 نسبة ال 

 %55,2 %1,7 %3,0 %3,7 %25,9 %20,9 نسبة الكلية ال 

Total  297 10 19 27 136 105 التكرار 

 %100 %3,4 %6,4 %9,1 %45,8 %35,4 النسبة  
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 الثقة اليت تتولد بُت األفراديبُت الشعور ب(: 48اعبدوؿ رقم )

 .والتكنولوجيا عند استخداـ الوسائل التكنولوجية

 

 يعزز التكنولوجية الوسائل استخداـنسب اعبدؿ أعاله يتبُت لنا أف اغلب أفراد عينة الدراسة يعتربوف  من خالؿ

وتدعيما  45,8%وىذا بنسبة مئوية قدرت بػ:  معلومايت ؾبتمع خلق يف ويساىم والتكنولوجيا األفراد بُت الثقة
منهم على ىذا األمر من خالؿ موافقتهم بشدة على  35,4%ؽبذا التوجو الذي اختاره أفراد عينة الدراسة أكد 

من أفراد العينة  وعارض  أيضا ىذه الفكرة  9,1%ىذه الفكرة وخالفا لذلك دل يوافق على العبارة سوى
 .%3,4يف حُت عارض بشدة نسبة ضعيفة قدرت بػ:  %6,4

ع معلومايت ىذا األخَت يساعد على بناء أنبية توفر التكنولوجيا اؼبادية لبناء ؾبتم على تؤكدإف ىذه النسب أمامنا 
على  2008تعمل اغبكومة منذ سنة  على عملو حيث اعبزائر وىذا ما دأبتوالتكنولوجيا ككل،  الثقة بُت األفراد

 من اؼبواطنُت والشركات والعمل على سبكُت العمومية اتاإلدار  يف واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيات استخداـ تسريع

 1االنًتنيت. ةوشبك التكنولوجيا من خالؿ ذبهيز اؼبؤسسات بالوسائلىذه  من االستفادة
تسهيل حياة اؼبواطنُت ويعزز الثقة  يف الذي يساعد  2031 االلكًتونية بغية ربقيق اؼبشروع االسًتاتيجي اغبكومة

 بينهم وبُت التكنولوجيات اغبديثة.

 الوسائل استخداـمسالة االذباه كبو نالحظ أف ىناؾ فروقا بُت اعبنسُت الذكور واإلناث يف ال من جانب آخر 

فكرة وذلك بنسبة مئوية الاؼبوافقة على بفقد قامت اإلناث  األفراد لدى للثقة وتعزيز ىذا االستخداـ التكنولوجية
من جانب تعزز ىذا   19,9% أيضا ىي وافقوا على الفكرة  الذينالذكور  كانت نسبةبينما   25,9%قدرىا 

أما الذكور فقد قدرت نسبتهم  20,9% الفكرة  حيث قدرت نسبة اإلناث بػ:وبشدة على  األفراداالذباه دبوافقة 
يف  %3,7ن على الفكرة بنسبة مئوية قدرىا تهوافقم على عدـ اإلناثفقد عربت وعكس ذلك  14,5%بػ: 

من جانب آخر عارض أفراد العينة العبارة حيث سجلنا  5,4% احُت دل يوافق الذكور على العبارة بنسبة قدرى
 تساوي يف نسبة األفراد الذين سجلناأخَتا  3,0%نسبة   اإلناثبينما سجلنا لدى  3,4%نسبة  الذكورلدى 

 لكال اعبنسُت ذكورا وإناثا. 1,7%الفكرة بشدة حيث سجلنا نسبة  عارضوا

                                          
 ،   أنموذجا  2013ةيااللكترون الحكومة الجزائر مشروع :قيالتطب إلى اإلستراتيجية من ةيااللكترون الحكومة عيمشار ، غزاؿ عادؿ - 1



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

256 

  

 

 الحياة على خطر تشكل االنترنيت ومنها الحديثة التكنولوجية الوسائل

 لألفراد الخاصة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 18 16 13 53 33 التكرار 

 %100 %13,5 %12,0 %9,8 %39,8 %24,8 النسبة  

 %44,8 %6,1 %5,4 %4,4 %17,8 %11,1 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 08 23 29 81 23 التكرار 

 %100 %4,9 %14,0 %17,7 %49,4 %14,0 نسبة ال 

 %55,2 %2,7 %7,7 %9,8 %27,3 %7,7 نسبة الكلية ال 

Total  297 26 39 42 134 56 التكرار 

 %100 %8,8 %13,1 %14,1 %45,1 %18,9 النسبة  

 ػبطر على اغبياة اػباصةيبُت الشعور با(: 49اعبدوؿ رقم ) 

 .عند استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة  

 

 التكنولوجية الوسائل يروف أف من أفراد العينة  45,1% أف  أعاله إذل اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات تشَت

من  18,9%ىذه النظرة من خالؿ  وقد تعززت لألفراد  اػباصة اغبياة على خطر تشكل االنًتنيت ومنها اغبديثة
من أفراد العينة على ىذه  14,1%وعلى عكس ذلك دل يوافق األفراد الذين وافقوا وبشدة على ىذه العبارة  

 على خطر تشكل اغبديثة التكنولوجية الوسائل أف على فكرة من أفراد العينة  %13,1  عارضالفكرة يف حُت 

نسبة يف ىذا  آخرحوؿ ىذه العبارة وىي  %8,8وأخَتا سجلنا معارضة شديدة قدرىا  لألفراد  اػباصة اغبياة
 اعبدوؿ.

التوجو العاؼبي الذي تقوده عدة أطراؼ تضع التكنولوجيا وـبتلف  كد علىإف ىذه النسب اؼبعروضة أمامنا تؤ 
وتَتة  زيادة وسائلها يف خانة األخطار اليت هتدد سالمة الفرد واجملتمع والدوؿ ككل فهذا اػبوؼ جاء ردًا على 

التحتية احمللية، مسببة أضرارًا مادية وانقطاعًا يف  اؼبؤسسات والبٌت األفراد و اؽبجمات اإللكًتونية اليت تستهدؼ
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اؼبخاوؼ أكثر  تكثر ىذه فيمامن تسرب ؼبعلوماهتم الشخصية  اػبدمات، باإلضافة اذل اؼبخاوؼ لدى األفراد
 . 1اإلنًتنت على السيطرة الدوؿ من خالؿ ؿباوالت اإللكًتوين األمن بشأف لدى ىؤالء

إلرىابية ذريعة لتجاىل القانوف حيث يتم التجّسس على كل شيء، دبا يف ىذه األخَتة استغلت التهديدات ا 
  2ذلك صبيع االتصاالت اؽباتفية وصبيع الرسائل اؼبتبادلة عرب الربيد اإللكًتوين.

ويف مقابل  27,3%ويف نفس اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
       17,8% ذلك عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وباؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:

 قدرت بػ:فنسبة الذكور أما   9,8%اإلناث تقدر بػ:  حيث كانت نسبة العبارة  وعكس ذلك عارض أفراد

الذكور أعلى نسبة فكانت  كرة اؼبطروحة الشديدة على الفمن جانب آخر  عرب األفراد عن موافقتهم    %4,4
عكس ذلك  7,7%فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  االناثأما  11,1%بػ:  من نسبة اإلناث وقد قدرت 

بينما سجلنا لدى  % 6,1 بػ:  الذكورنسبة  مثلتكال اعبنسُت عن معارضتهم الشديدة للعبارة  حيث   عرب
 2,7% بػ:وىي  اضعف نسبة  اإلناث

 

 الحديثة التكنولوجية للوسائل استخدامي عند خوف أي ينتابني ال

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 23 41 51 18 التكرار 

 %100 %0,0 %17,3 %30,8 %38,3 %13,5 النسبة  

 %44,8 %0,0 %7,7 %13,8 %17,2 %6,1 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 05 20 29 73 37 التكرار 

 %100 %3,0 %12,2 %17,7 %44,5 %22,6 نسبة ال 

 %55,2 %1,7 %6,7 %9,8 %24,6 %12,5 نسبة الكلية ال 

Total  297 05 43 70 124 55 التكرار 

 %100 %1,7 %14,5 %23,6 %41,8 %18,5 النسبة  

                                          
 للدراسات اإلمارات مركز“،  11، العدد 33السويدي ، التكنولوجيا التأثيرات والتحديات والمستقبل، )مراجعة كتاب( ، مجلة رؤى إستراتيجية، المجلد  سند جمال - 1

 .143، ص  2315االستراتيجية  ، االمارات ،  والبحوث

،  مجلة رؤى إستراتيجية، أمريكا على التنصت إلى سبتمبر 11 ىجمات من القومي األمن لوكالة السري النشاط الظل مصنعالسويدي ،)مراجعة كتاب(   سند جمال - 2
 .144، ص  2315،  اإلماراتاالستراتيجية  ،  والبحوث للدراسات اإلمارات مركز“،  11، العدد 33المجلد 
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 عدو وجود أي خوؼ عند استخداـ الوسائل التكنولوجية اغبديثة(: 50اعبدوؿ رقم ) 

 عند خوؼ أيالقائل بعدـ بوجود  الطرح الدراسة عينة ىو تبٍت أفراد أعاله، اعبدوؿ خالؿ من الحظإف اؼب

غَت ذلك حيث   23,6%بينما اعترب  41,8%وبنسبة مئوية قدرت بػ:  اغبديثة التكنولوجية الوسائل استخداـ
بػ:  تقدرئوية كانت نسبتهم اؼب، إال أف اؼبوافقُت وبشدة    ومنها الشعور باػبوؼ  مشاكل ينتاب ىؤالء عدة

 الوسائل استخداـ عند خوؼوجود عدـ أما األفراد اؼبتبقوف فقد عربوا عن معارضتهم لفكرة  %18,5

نسبة للذين اضعف يف ىذا اعبدوؿ  سجلنايف حُت   14,5%وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:  اغبديثة التكنولوجية
 . 1,7%  حيث مثلت نسبتهمىذه الفكرة عارضوا وبشدة 

من خالؿ ىذه النسب اؼبعروضة أمامنا يتضح لنا أف ىناؾ إقباؿ على التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة حيث عرب 
معظم األفراد أهنم ال يشعروف باػبوؼ من استخداـ الوسائل التكنولوجية حبيث نعتقد أف أفراد عينتنا قد ترسبت 

إال أف النسبة  اؼبقدمة ال تعكس كل أفراد العينة ؽبم بعض اػبربة ظبحت لبعضهم باستخداـ الوسائل بكل أروبية 
ما داـ األفراد اآلخروف والذين عربوا برفضهم ؽبذه الفكرة يشكلوف نسبة ال باس هبا وىذا يقودنا إذل القوؿ أف 
اػبربة دائما يف الوسائل التكنولوجية تلعب دورا ىاما يف شعور الفرد بالرىبة من الوسائل واػبوؼ منها من عدمو 

ث يتكوف اػبوؼ الكبَت من التكنولوجيا واػبوؼ من الفشل يف استخداـ التكنولوجيا من عدـ توفر الكفاءات حي
 1واػبربات اؼبناسبة . 

كانت   ذلك يف مقابل %24,6دائما ويف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 علىالذكور  وعكس ذلك تفوؽ 17,2%نسبة الذكور اقل نوعا ما من اإلناث حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 

لتقل عند اإلناث  % .,31بػ: لدى الذكور اإلناث يف نسبة عدـ موافقتهم على العبارة حيث قدرت النسبة 
افقتهم بشدة على الفكرة حيث زبتلف النسب مرة أخرى حينما عرب األفراد عن مو  9,8%ونسجل لديهن نسبة 

عكس ذلك عارض  %6,1أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ: % 32,5قدرت نسبة اإلناث بػ: 
وأخَت عارضت اإلناث % 7,7اقل واليت قدرت بػ:  الذكوربينما كانت نسبة  اإلناثمن   12,2%الفكرة

 أُي نسبة.لذكور ادل نسجل لدى بينما  %,,3 وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

                                          
 .314، ص 2030، 03: دار اغبامد للنشر والتوزيع ، ط األردف،  إدارة التغيير؛ التحديات واالستراتيجيات للمدراءخضر مصباح الطيطي ، - 1
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 الحديثة واالتصال اإلعالم وسائل بتكنولوجيا ثقة لدي ليس

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 03 37 18 56 19 التكرار 

 %100 %2,3 %27,8 %13,5 %42,1 %14,3 النسبة  

 %44,8 %1,0 %12,5 %6,1 %18,9 %6,4 نسبة الكلية ال 

 
 أنثى

 164 05 36 39 66 18 التكرار 

 %100 %3,0 %22,0 %23,8 %40,2 %11,0 النسبة  

 %55,2 %1,7 %12,1 %13,1 %22,2 %6,1 نسبة الكلية ال 

Total  297 08 73 57 122 37 التكرار 

 %100 %2,7 %24,6 %19,2 %41,1 %12,5 النسبة  

 يبُت عدـ وجود ثقة بالتكنولوجيا اغبديثة لوسائل اإلعالـ واالتصاؿ (:53اعبدوؿ رقم ) 

وذلك  بعدـ الثقة بالوسائل التكنولوجية اغبديثةأفراد عينة الدراسة  معظم اعبدوؿ أعاله إذل شعور  بيانات تشَت
عن رفضهم ومعارضتهم من األفراد   24,6%وعكس ذلك  عرب ما نسبتو  41,1%  بنسبة مئوية قدرت بػ:

انعداـ الثقة فكرة  على أهنم ال يوافقوفعلى من األفراد  19,2%ومن جانب آخر عرب ما نسبتو للفكرة ، 
 على موافقتهم الشديدة على العبارة من أفراد العينة  12,5% وعكس ذلك عرب ما نسبتو  التكنولوجيةبالوسائل 

 نسبة يف ىذا اعبدوؿ. بأضعف ومن األفراد ىذه الفكرة  2,7%عارض وبشدة  وأخَتا

ف التكنولوجيا من خالؿ ىذه النسب اؼبقدمة يتبُت اذباه أفراد العينة كبو الوسائل التكنولوجية حيث يرى األفراد أ
ليست مصدر ثقة بالرغم من استخدامهم ؽبا فمسالة وجود توجس وخوؼ من ىذه الوسائل يبقى قائما حيث 
البد أف نشَت إذل أف "اجملتمع اإلعالمي أو الرقمي" الذي كبياه رغم كثرة فبيزاتو اآلنية و وعوده اؼبستقبلية، فاف 

، وكما يعرؼ  أالفاستمرار اػبدمة فيو . وىو ما  ال تتوفر غبد  استمراريتو تبقى رىينة بشروط توفر األمن وضماف
 اعبميع فأف انعداـ ىذه الضمانات يؤدي إذل عدـ الثقة يف اؼبعطيات ويف الوسائط.

 بعدـ الثقة من الوسائل التكنولوجية أكثر شعور ا  اإلناثومن خالؿ اعبدوؿ أعاله دائما نالحظ أف أفراد العينة 
 الذين الذكور بينما كانت نسبة  22,2%بنسبة مئوية قدرت بػ:  اإلناثحيث وافق على الفكرة  بالذكورمقارنة 
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 13,1%من جانب آخر دل توافق اإلناث على ىذه العبارة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:   18,9%ىي   واوافق
لى معارضتهن ومن جانب آخر عربت اإلناث ع  06,1%يف حُت كانت نسبة الذكور منخفضة وقد قدرت بػ: 

يف حُت سجلنا لدى  12,1%لفكرة وجود قلق أثناء استخداـ الوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية قدرىا  
أما خبصوص  12,5% بػ: متساوية مع تفوؽ جد طفيف على االناث حيث قدرت النسبة الذكور نسبة معارضة 

كذلك اعبدوؿ تقاربا يف النسب بُت الذكور واإلناث  األفراد الذين وافقوا وبشدة على الفكرة فإننا سجلنا يف ىذا 
وأخَتا سجلنا أيضا تقاربا يف النسب  %4,6أما الذكور فكانت نسبتهم  6,1%حيث كانت نسبة اإلناث ىي 

أما اإلناث فكانت نسبتهن  01%للذين عارضوا العبارة وبشدة بُت األفراد إناثا وذكورا حيث مثلت نسبة الذكور 
%1,7. 

 
 

  

 العبارات الدالة الشعور بالخوف الناتج عن تطور وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. -9 -4

 

 لمستقبل والطمأنينة االرتياح على يبعث  التكنولوجي التطور

 والتطور التقدم عن الباحثة المجتمعات

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 01 12 24 70 26 التكرار 

 %100 %0,8 %9,0 %18,0 %52,6 %19,5 النسبة  

 %44,8 %0,3 %4,0 %8,1 %23,6 %8,8 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 06 06 34 77 41 التكرار 

 %100 %3,7 %3,7 %20,7 %47,0 %25,0 النسبة  

 %55,2 %2,0 %2,0 %11,4 %25,9 %13,8 النسبة الكلية  

Total  297 07 18 58 147 67 التكرار 

 %100 %2,4 %6,1 %19,5 %49,5 %22,6 النسبة  
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 يبُت وجود ارتياح وطمأنينة ؼبستقبل اجملتمعات نتيجة التطور التكنولوجي(: 52اعبدوؿ رقم ) 

  التكنولوجي التطورالذين يروف أف  العينة أفراد بعضتوضح اذباه  أعاله اعبدوؿ يف اؼببينة اإلحصائية البيانات إف

و ذلك بنسبة مئوية قدرىا    والتطور التقدـ عن اليت تبحث اجملتمعات ؼبستقبل والطمأنينة االرتياح على يبعث
العينة على الفكرة  أفرادمن  22,6%ما نسبتو  وافق وبشدة وتدعيما ؽبذا التوجو ومن جهة أخرى %49,5
التطور  أفحيث أكدوا على   19,5%نسبة   على العبارة ربصل األفراد الذين عارضوا ىذه  فيما اؼبطروحة 

عارضوا  قدمن األفراد  6,1%أيضا أف ما نسبتو بعد ذلك لنجد ،  التكنولوجي يبعث على االرتياح وال ىبيفهم
ىبيفهم وال يرتاحوف ؽبذا  األخَتخوؼ من التطور التكنولوجي واف ىذا الفكرة وبشدة وىم بذلك يؤكدوف على 

عارضوا أف النسبة األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين  األخَتيف  لنجد يبس اجملتمعات التغَت الذي
 .2,4%بػ: وقد قدرت نسبتهم اؼبئوية  وبشدة العبارة

التطور أف أف ىناؾ قناعة لدى أفراد العينة مفادىا من خالؿ ىذه النتائج اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ يتضح لنا 
حدوث التكنولوجي عنصر مهم يف تطوير اجملتمع وبالتارل ليس ىنالك أي مدعى الف يكوف ىذا التطور سببا يف 

خوؼ أو توجس منو ، بل هبب أف ننتقل إذل البحث عن كيفية االستفادة منو ماداـ ىذا األخَت ال يسبب  أي 
 خطر على األفراد. 

يف مقابل ذلك كانت نسبة % 25,9العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: يف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على 
من جانب آخر تعززت ىذه النسب  23,6%الذكور اقل نوعا ما من اإلناث حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 

أما الذكور فكانت % 3108عرب األفراد عن موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ:  حُت
 على العبارة حيث قدرت النسبة نموافقته على عدـاإلناث  عربتذلك وعكس  8,8%بػ: نسبتهم اقل وقدرت 

من جانب آخر اختلفت النسب وكاف %  08,3لدى الذكور بػ: النسبة بينما قدرت  11,4%لديهن بػ: 
نسبة  اإلناثيف حُت سجلنا لدى  04%ت بػ: ر الذكور اقوى من ناحية معارضتهم للفكرة وذلك بنسبة مئوية قد

سجلنا لدى بينما  %02 وأخَت عارضت اإلناث وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:  02%مئوية قدرت بػ: 
  0,3%الذكور اضعف النسب يف ىذا اعبدوؿ واليت قدرت بػ: 

 Total مألوف وتغير ومتطور جديد ىو ما كل من خوف لدي 
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 وجود خوؼ من كل ما ىو جديد ومتطور وغَت مألوؼيبُت (: 53اعبدوؿ رقم ) 

اؼبعروضة وبالتارل يف إجابات عينة الدراسة يتضح لنا من خالؿ بيانات اعبدوؿ أعاله  إذل وجود تباين يف النسب 
وذلك  مألوؼ وغَت ومتطور جديد ىو ما كل من وؼحيث توجو أفراد العينة إذل موافقتهم  لفكرة شعورىم باػب

من أفراد العينة  على عدـ موافقتهم  ؽبذه الفكرة وانو   21,9%يف حُت عرب   38,4%بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 .ائل اغبديثة وىو ما ترصبتو النسبة اؼبذكورة آنفاليس ىنالك خوؼ من الوس

التكنولوجيا تعترب مصدر قلق  أفحيث يرفض ىؤالء فكرة  18,5%من جانب آخر عارض الفكرة ما نسبتو  
 أنفسهموخوؼ ؽبم حجتهم يف ذلك قدرهتم على استخدامها فالتطور بالنسبة ؽبم ربدي جديد وىم يعتربوف 

، عكس ذلك ويف نفس اغبديثة  التكنولوجيةمشكل مع التطورات  جيال وبب ويرغب بالتحديات وبالتارل ال
الذين ال يروف يف التطور  األفرادوىذه نسبة مهمة من  14,1%اعبدوؿ وافق على ىذه الفكرة وبشدة ما نسبتو 

 األخَتةة والتعقيد يف استخدامها مادامت ىذه اهبابيا ماداـ ىذا التطور يصاحبو التعقيد يف الوسيل امرأالتكنولوجي 
 وسبب وجيو يدعوا إذل اػبوؼ خطَت أمروىذا  أنتجتهاال تتميز خبصائص مثيالهتا اليت تسوؽ يف البلداف اليت 

غَت تلك اؼبنتجة واؼبوجو خصيصا للمواطن يف  أمريكيبالنسبة ؽبم فالتكنولوجيا اؼبنتجة على سبيل اؼبثاؿ ؼبواطن 
وىذه  7,1%عارض وبشدة من أفراد العينة ىذه العبارة  دبا نسبتو  أخَتانامية او دوؿ العادل الثالث ، البلداف ال

 اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ .

 بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 08 30 32 48 15 التكرار 

 %100 %6,0 %22,6 %24,1 %36,1 %11,3 النسبة  

 %44,8 %2,7 %10,1 %10,8 %16,2 %5,1 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 13 25 33 66 27 التكرار 

 %100 %7,9 %15,2 %20,1 %40,2 %16,5 النسبة  

 %55,2 %4,4 %8,4 %11,1 %22,2 %9,1 النسبة الكلية  

Total  297 21 55 65 114 42 التكرار 

 %100 %7,1 %18,5 %21,9 %38,4 %14,1 النسبة  
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الوسائل التكنولوجية  مسمن خالؿ ىذه النسب اؼبعروضة أمامنا يتضح لنا أف ىناؾ اتفاؽ على أف التطور الذي 
ولكن اؼبتمعن جيدا يف قضية شعور األفراد باػبوؼ يدرؾ  من بُت العوامل اؼبسببة للخوؼ ألفراد العينة يعترب 

األبعاد اليت ينطوي عليها فالتطور التكنولوجي ىو عامل من عوامل التغيَت ايا كانت نتائج ىذا األخَت سلبية كانت 
اليت يبسها ىذا التطور وبالتارل فاف ىناؾ نزعة  األعماؿىناؾ ربوؿ يف بنية  أف ىو آـ اهبابية إال أف ما نتفق عليو

اذباه كبو ىو بطبعو البشري حريص على االستقرار يرى يف التغيَت  فاإلنسافمنا ؽبذا التغيَت  دللمقاومة داخل كل فر 
رض وسباشيا مع ىذا الطرح مت عمن التطور مشكلة حقيقية تواجههم  األفراداجملهوؿ وىذا مصوغ كايف لكي  يرى 

فرد من ىيئة التدريس توصل  334دراسة امربيقية لقياس درجة اػبوؼ من جهاز اغباسوب لدى عينة مكونة من 
 من بدالً  ؿباضراهتم باليد الذين يعدوف األفرادتكوف مرتفعة عند  اغباسوب نسبة اػبوؼ من أف إذلالباحث فيها 

 اغباسوب من القلق أف وظهر .عنواف إلكًتوين لديهم وليس االنًتنيت يتصفحوف ال الذين وعند أوالئك اغباسوب

 1وكثرة االستعماؿ. الزمن دبرور ينخفض
يف مقابل ذلك كانت % 22,2دائما ويف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 

 تقاربت النسبة بُتوعكس ذلك  16,2%نسبة الذكور اقل نوعا ما من اإلناث حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 
لًتتفع يف %  .,30اإلناث يف نسبة عدـ موافقتهم على العبارة حيث قدرت النسبة لدى الذكور بػ:  والذكور 

زبتلف النسب مرة أخرى حينما عرب األفراد عن  11,1%عند اإلناث ونسجل لديهن نسبة  مقابل ذلك
أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  %09,3موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 

وأخَت % 30,3 همكانت نسبف تفوؽ الذكور  من اإلناث بينما  08,4%عكس ذلك عارض الفكرة %5,1
 .2,7% لدى الذكور نسبة نابينما سجل %4,4 عارضت اإلناث وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

                                          
جامعة  ، 92، ؾبلة اآلداب ، العدد - بحث ميداني -قلق الحاسوب وعالقتو ببعض المتغيرات لدى تدريسي جامعتي بغداد وصالح الدينفارس كماؿ عمر نظمي ،  - 1

 .458، ص 2030بغداد ، العراؽ ، 

 

 

 في والرتغبة اإلعجاب نفسي في تثير المتطورة التكنولوجية الوسائل

 لها االمتالك

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 133 00 09 17 80 27 التكرار   



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

264 

  

 .يبُت وجود إعجاب والرغبة يف االمتالؾ  للوسائل التكنولوجية اؼبتطورة(: 54اعبدوؿ رقم ) 

أف الوسائل التكنولوجية اؼبتطورة تثَت يف أنفسهم  ترى الدراسة عينة مفرداتأف معظم  قبد اعبدوؿ أعاله خالؿ من
وتدعيما ؽبذا التوجو يوافق وبشدة   57,2%اإلعجاب والرغبة يف االمتالؾ وذلك بنسبة مئوية مقدرة بػ: 

 ىذه العبارة مؤكدين على أف التطور ال ىبيف وانو عكس ذلك يثَت اإلعجاب من أفراد العينة  على  %24,2
 أمامن األفراد الذين عارضوا الفكرة هنائيا  3,4%ال يوافقوف على ىذه الفكرة  ليضاؼ إليهم  15,2%إال أف 
 فلم نسجل أي نسبة ؽبم. عارضوا الفكرة وبشدة الذيناألفراد 

توضح أف التطور التكنولوجي ليس دائما ـبيفا فالتطور ىبلق الرغبة يف ذبريب ىذه  إف ىذه النسب اؼبعروضة أمامنا
عبديدة والعمل هبا وذلك بغية الوصوؿ إذل أفضل النتائج يف العمل أو الدراسة ضف إذل ذلك هبعل من الوسائل ا

األفراد لديهم إحساس دبواكبة ىذا العادل وأهنم يسَتوف وفقو إال أف ىذا األمر ال ينفي وجود خوؼ متوطن لدى 
يلة اذل درجة يف السهولة إال  أف التعقيد دائما العديد من األفراد الذين يروف أف التطور التكنولوجي مهما بلغ بالوس

 والرغبة . اإلعجابىو خاصية تكنولوجية حديثة فبا هبعل ىذه الوسائل تثَت اػبوؼ والرىبة كما تثَت 

ويف مقابل  30,3%ويف نفس اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
من  26,9% ذلك عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وباؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:

جانب آخر  عرب األفراد عن موافقتهم الشديدة على الفكرة اؼبطروحة  فكانت نسبة االناث أعلى من نسبة 
وعكس ذلك عارض  9,1%ت بػ: أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدر  15,2%الذكور وقد قدرت  بػ: 

   5,7% أما نسبة الذكور فقدرت بػ:  9,4%العبارة  حيث كانت نسبة اإلناث تقدر بػ: الدراسة ىذه أفراد 
 .معارضتهم الشديدة للعبارة  اي نسبة توضحكال اعبنسُت ل دل نسجلعكس ذلك 

 
 
 
 

 اعبنس

 %100 %00 %6,8 %12,8 %60,2 %20,3 النسبة   ذكر

 %44,8 %00 %3,0 %5,7 %26,9 %9,1 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 00 01 28 90 45 التكرار 

 %100 %00 %0,6 %17,1 %54,9 %27,4 النسبة  

 %55,2 %00 %0,3 %9,4 %30,3 %15,2 النسبة الكلية  

Total  297 00 10 45 170 72 التكرار 

 %100 %00 %3,4 %15,2 %57,2 %24,2 النسبة  
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 يبُت وجود خوؼ من السرعة اليت تنتج هبا التكنولوجيا الرقمية (:55اعبدوؿ رقم ) 

 هبا تنتج اليت السرعةيروف أف من أفراد العينة  41,8% أف  إذل تشَتأعاله  اعبدوؿ يف اؼببينة النسبإف 

من أفراد  20,9%وعلى عكس ذلك دل يوافق  أيضا اػبوؼ تثَت بل فحسب الدىشة تثَت ال الرقمية التكنولوجيا
وافقوا وبشدة عليها وذلك بينما تعززت نسبة اؼبوافقُت على ىذه الفكرة باألفراد الذين  العينة على ىذه الفكرة 

 

 بل فحسب الدىشة تثير ال الرقمية التكنولوجيا بها تنتج التي السرعة

 أيضا الخوف تثير

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 09 26 17 58 23 التكرار 

 %100 %6,8 %19,5 %12,8 %43,6 %17,3 النسبة  

 %44,8 %3,0 %8,8 %5,7 %19,5 %7,7 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 04 14 45 66 35 التكرار 

 %100 %2,4 %8,5 %27,4 %40,2 %21,3 النسبة  

 %55,2 %1,3 %4,7 %15,2 %22,2 %11,8 النسبة الكلية  

Total  297 13 40 62 124 58 التكرار 

 %100 %4,4 %13,5 %20,9 %41,8 %19,5 النسبة  
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وأخَتا سجلنا معارضة   13,5%عارض ىذه العبارة ما نسبتو  وعكس ذلك 19,5%بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 حوؿ ىذه العبارة وىي اضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ. 4,4%شديدة قدرىا 

هبا الوسائل التكنولوجية  إف ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ  توضح أف أفراد العينة يروف يف السرعة اليت تنتج
تثَت يف نفوسهم اػبوؼ الف ىذه السرعة عملت على إعادة إنتاج تقسيم طبقي جديد للمجتمع فبا يساعد على 
ضعفو وتشتتو فالتطور السريع للوسائل التكنولوجية ودخوؽبا ـبتلف اؼبيادين مثل اؼبيداف التعليمي مثلما نتعرض لو 

عدـ وجود عدالة يف التعليم نتيجة طغياف الّتكنولوجيا على العملية التعليمية، فبّا أدى يف ىذه الدراسة يؤدي إذل 
ذلك أف األفراد ما فتئوا  ، ضف إذل1إذل ظلم بعض اؼبناطق الفقَتة اليت ال تتحمل تكلفة األجهزة اؼبتطورة واغبديثة 

قيدا وكفاءة يف العمل وىذا ما جعلهم وباولوف اهبادة استعماؿ وسيلة ما وإذا هبم بوسيلة أخرى أكثر منها تع
 هر انو ال متناىي.يشعروف برىبة من ىذا التطور الذي أصبح يظ

السرعة من  اػبوؼاعبدوؿ أعاله دائما نالحظ أف أفراد العينة اإلناث أكثر شعور ا بومن خالؿ ومن جانب آخر 
ث وافق على الفكرة اإلناث بنسبة مئوية مقارنة بالذكور حيالرىيبة اليت أصبحت الوسائل التكنولوجية تنتج هبا 

من جانب آخر دل توافق اإلناث   19,5%بينما كانت نسبة الذكور  الذين وافقوا ىي   22,2%قدرت بػ: 
يف حُت كانت نسبة الذكور منخفضة وقد قدرت بػ:  15,2%على ىذه العبارة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

أما  11,8%اإلناث نسبة لدى ا وبشدة على الفكرة فإننا سجلنا أما خبصوص األفراد الذين وافقو   %05,7
العينة على معارضتهم فكاف ىناؾ تفوؽ للذكور من  أفرادعرب ومن جانب آخر  %7,7الذكور فكانت نسبتهم 

نسبة معارضة  االناثيف حُت سجلنا لدى  8,8%بنسبة مئوية قدرىا   ناحية النسبة حيث سجلنا لدى ىؤالء 
حيث مثلت نسبة  تفوقا للذكور الذين عارضوا العبارة وبشدة وأخَتا سجلنا أيضا  4,7%بػ:  قدرت النسبة 

 .1,3%أما اإلناث فكانت نسبتهن  03%الذكور 

                                          
 انظر أكثر :  2036أكتوبر  27، ؾبلة موضوع ، البحث العلمي  التكنولوجيا وسلبيات إيجابيات اغبياري إيباف - 1

URL: mawdoo3.com/ التكنولوجيا_عن_حبث   consulte le 19/11/2017  02h14. 

 

 

 عيوب  أساسو التكنولوجي التطور و الرقمي التحول من خوفي

 األول المقام في التكنولوجية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 
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 عيوب التكنولوجية اليت جاء هبا التطور التكنولوجي  يبُت وجود خوؼ من(: 56اعبدوؿ رقم ) 

 التكنولوجي التطور و الرقمي التحوؿ من ؼباػبو اعبدوؿ أعاله إذل شعور معظم أفراد عينة الدراسة   بيانات تشَت

وعكس ذلك   37% وقد كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي:  بالدرجة األوذل  الكثَتة للعيوب التكنولوجية  وذلك
من  21,2%للفكرة ، ومن جانب آخر عرب ما نسبتو  عدـ موافقتهمعن من األفراد   23,9%عرب ما نسبتو 

وجود خوؼ ناتج عن التطور التكنولوجي واف سببو األساسي ىو العيوب فكرة  يعارضوفاألفراد على أهنم 
من  16,2%وعكس ذلك عرب ما نسبتو  اؼبوجودة على مستوى الوسائل التكنولوجية واؼبنجرة عن التطور  ، 

من األفراد ىذه الفكرة و بأضعف  1,7%الشديدة على العبارة  وأخَتا عارض وبشدة أفراد العينة على موافقتهم 
 نسبة يف ىذا اعبدوؿ.

العينة يف تعاملهم مع  أفرادىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ تعكس اغبالة النفسية اليت يتواجد عليها معظم  إف
يف حالة خوؼ  األفرادنولوجية سانبت يف وضع من وسائل تك األخَتالتطور التكنولوجي اغبديث وما افرزه ىذا 

فائدة وينعكس على الفرد واجملتمع   ذو التكنولوجيقبل ىذا باف التطور  إقرارىمبالرغم من  باألماف إحساسوعدـ 
ىناؾ  أف إالمفروغ منو  أمرىذا ال يعد تناقضا يف التوجو فمعرفة فائدة ىذه الوسائل ىو  أف إال باإلهبابككل 

وبالتارل ذبنب استخداـ ىذه الوسائل  ومن بينها الشعور باػبوؼ من ىذا التطور اؽبائلسلبيات وجب ذكرىا 
فاف فاؼبستخدمُت قلقوف ألهنم يفتقروف إذل اغبد األدىن من اؼبعلومات حوؿ دراسة حديثة التكنولوجية فحسب 

ىناؾ فجوة بُت  أف الدراسةاؿ ، لتضيف ىذه أجهزة الكمبيوتر أو التكنولوجيا ككل الستخدامها على كبو فع
األجياؿ كبو التكنولوجيا. ومع ذلك، ال ينبغي للمرء أف يفًتض أف كبار السن أكثر خوفا من التكنولوجيا من 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 41 35 40 17 التكرار 

 %100 %0,0 %30,8 %26,3 %30,1 %12,8 النسبة  

 %44,8 %0,0 %13,8 %11,8 %13,5 %5,7 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 05 22 36 70 31 التكرار 

 %100 %3,0 %13,4 %22,0 %42,7 %18,9 النسبة  

 %55,2 %1,7 %7,4 %12,1 %23,6 %10,4 النسبة الكلية  

Total  297 05 63 71 110 48 التكرار 

 %100 %1,7 %21,2 %23,9 %37,0 %16,2 النسبة  
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حيث أقرت ىذه األخَتة أف األفراد اؼبراىقوف يواجهوف ـباوؼ كبَتة من الفشل وىذا أحد أسباب القلق  الشباب
 1.جياواػبوؼ من التكنولو 

يف % 21,6ويف نفس اعبدوؿ دائما نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: من جانب آخر 
وعكس ذلك تقاربت  13,5%مقابل ذلك كانت نسبة الذكور اقل من اإلناث حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 

%  32,3بػ:  االناثالنسبة بُت الذكور و اإلناث يف نسبة عدـ موافقتهم على العبارة حيث قدرت النسبة لدى 
زبتلف النسب مرة أخرى حينما عرب األفراد عن  11,8%نسبة  مونسجل لديه الذكور لدىيف مقابل ذلك  لتقل

أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ: % 30,4: موافقتهم بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ
وأخَت % 31,8من اإلناث بينما تفوؽ الذكور  فكانت نسبهم   07,4%عكس ذلك عارض الفكرة %5,7

 .نسبة اي لدى الذكور دل نسجل بينما  %3,7 عارضت اإلناث وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

يف مسالة الشعور باػبوؼ من التكنولوجيا وىو ما سجلناه من  مهمىذه النسب تؤكد على اف اعبنس متغَت  إف
اإلناث أكثر عرضة للمعاناة من اػبوؼ التكنولوجي  أف أوضحت أينعدة دراسات  وأكدتوىذا اعبدوؿ  ؿخال
الذكور، وذلك ببساطة بسبب  نوع اعبنس وتعاملو مع التكنولوجيا فاإلناث يف كثَت من األحياف ذكرت ىذه  من

ات أف لديهن مستويات أعلى من القلق من الذكور، مع الكثَت من اؼبواقف السلبية اذباه الوسائل الدراس
شراء من أجهزة الكمبيوتر يف الواليات % وىي نسبة 99التكنولوجية وما يدعم ىذه التوجهات ىذا، ىي نسبة 

 2اؼبتحدة من قبل الرجاؿ.

 

 

 

 

 

 

 

                                          
1 - HA, Joong-Gyu, PAGE, Tom, et THORSTEINSSON, Gisli. A Study on Technophobia and Mobile Device 

Design. International Journal of Contents, vol. 7, no 2, 2011, p. 19. 

2 - Ibid., p 19. 
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 الناتجة عن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. بالعزلةالعبارات الدالة الشعور  -13 -4

يبُت دور الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف بناء عالقات اجتماعية جديدة(: 57اعبدوؿ رقم )  
 

فرصة  وفرت التكنولوجية اغبديثة الوسائليروف أف  العينةأفراد  اغلب أف أعاله، اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ من نالحظ
تعزز ىذا االذباه لدى أفراد العينة  51,5%وذلك بنسبة مئوية قدرىا  جديدة اجتماعية عالقات لبناء لألفراد

من األفراد ىذه العبارة  13,1%من أفراد العينة على العبارة وعكس ذلك دل يوافق  28,3%حُت وافق وبشدة 

 

 اجتماعية عالقات بناء على ساعدتني الحديثة التكنولوجية الوسائل

 جديدة

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 05 19 70 39 التكرار 

 %100 %0,0 %3,8 %14,3 %52,6 %29,3 النسبة  

 %44,8 %0,0 %1,7 %6,4 %23,6 %13,1 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 10 06 20 83 45 التكرار 

 %100 %6,1 %3,7 %12,2 %50,6 %27,4 النسبة  

 %55,2 %3,4 %2,0 %6,7 %27,9 %15,2 النسبة الكلية  

Total  297 10 11 39 153 84 التكرار 

 %100 %3,4 %3,7 %13,1 %51,5 %28,3 النسبة  
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من األفراد الفكرة ككل وأخَت سجلنا اضعف نسبة لألفراد الذين عارضوا وبشدة الفكرة  3,7%يف حُت عارض 
 .3,4%وكانت نسبتهم ىي 

من خالؿ النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ نالحظ أف ىناؾ اتفاؽ واضح من قبل أفراد العينة على أف استخداـ 
زاد من فرصة األفراد يف تكوين عالقات اجتماعية جديدة حيث ظبحت ىذه الوسائل  التكنولوجيا اغبديثة

والوسائط من تقريب األفراد من بعضهم البعض  إال أف ما هبب اإلشارة إليو ىو أف ىذه العالقات معظمها تبقى 
الوسائل ربقق  حبيسة الواقع االفًتاضي مثلما وبدث يف وسائل التواصل االجتماعية من حيث اؼببدأ فاف ىذه

لألفراد معرفة أشخاص جدد ولكن ىذه العالقات ىل ترقى إذل العالقة الواقعية يبقى ىذا ؿبل سؤاؿ هبيب عليو 
ال شك  «يقوؿ :لدكتور ؿبمد أبو العنُت، أستاذ علم االجتماع يف جامعة اإلمارات حيث الباحث االجتماعي ا

في مرحلة  تعزز الرتغبة والميل للوحدة والعزلة، خصوصاً  أن المبالغة في استخدام برامج التواصل االجتماعي
1المراىقة والشباب، ما ينعكس سلباً على مستوى التفاعل والنمو االجتماعي واالنفعالي لإلنسان

 «  
فيما ىبص العالقات االجتماعية حسب السياؽ الذي  تأثَتىانؤكد على الوسائل التكنولوجية ىبتلف  فإنناوبالتارل 

 تستعمل فيو وحسب طبيعة األفراد الذين يستخدموهنا.
نالحظ موافقة وذكورا حيث  إناثاالذين سجلنا من خالؿ ىذا اعبدوؿ تقاربا يف النسب بينهم  األفرادىؤالء 

سبة الذكور اقل نوعا ما من اإلناث يف مقابل ذلك كانت ن% 2709اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
من جانب آخر تعززت ىذه النسب حُت عرب األفراد عن موافقتهم بشدة  23,6%حيث قدرت نسبة الذكور بػ: 

 13,1%أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ: % 3502على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 
بينما  06,7%بارة حيث قدرت النسبة لديهن بػ: ذلك عربت اإلناث على عدـ موافقتهن على العوعكس 

للفكرة  ومعارضتبنسبة  لإلناث%  من جانب آخر اختلفت النسب وكاف 0604قدرت النسبة لدى الذكور بػ: 
وأخَت عارضت اإلناث وبشدة  %1,7نسبة مئوية قدرت بػ:  الذكوريف حُت سجلنا لدى  02%بػ:  اقدرهت

 نسبة. أيسجل لدى الذكور دل نبينما  %3,4 الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

 

                                          
 21/02/2036تاريخ النشر: جريدة اػبليج االلكًتونية ، ىديل عادؿ ، العالقات االجتماعية تصارع التكنولوجيا يف نفوس الشباب ،  - 1

See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/876e35e3-2ac1-4a71-bf68-

adf48108ccd5#sthash.AupzA6Do.dpuf    

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/876e35e3-2ac1-4a71-bf68-adf48108ccd5#sthash.AupzA6Do.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/876e35e3-2ac1-4a71-bf68-adf48108ccd5#sthash.AupzA6Do.dpuf
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يبُت ابتعاد األفراد  عن العادل الواقعي و اندماجهم يف العادل االفًتاضي(: 58اعبدوؿ رقم )  
 

 يندمج الفرد ذبعل اغبديثة التكنولوجياتيروف أف  أفراد العينة اغلب أف ، أعاله نالحظ اؼبوضح اعبدوؿ خالؿ من

ىذا  ما زاد من تأكيد 43,8%وذلك بنسبة مئوية قدرىا  الواقعي العادل عن تدرهبيا ويبتعد االفًتاضي العادل يف
وعكس ذلك دل  اآلخرين على ىذا التوجوفراد األمن  29,6%حُت وافق وبشدة ىو االذباه لدى أفراد العينة 

من األفراد الفكرة ككل وأخَت سجلنا  5,7%ىذه العبارة يف حُت عارض على من األفراد  19,5%يوافق 
 .1,3%اضعف نسبة لألفراد الذين عارضوا وبشدة الفكرة وكانت نسبتهم ىي 

إف النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ توضح أف أفراد العينة متفقوف حوؿ فكرة أف التكنولوجيات اغبديثة ذبعل من 
غبقيقي وينغمسوف يف العادل االفًتاضي ما هبعلهم ضائعُت بُت ما ىو حقيقة وما ىو األفراد يبتعدوف عن الواقع ا

 

 ويبتعد االفتراضي العالم في يندمج الفرد تجعل الحديثة التكنولوجيات

 الواقعي العالم عن تدريجيا

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 03 14 27 48 41 التكرار 

 %100 %2,3 %10,5 %20,3 %36,1 %30,8 النسبة  

 %44,8 %1,0 %4,7 %9,1 %16,2 %13,8 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 01 03 31 82 47 التكرار 

 %100 %0,6 %1,8 %18,9 %50,0 %28,7 النسبة  

 %55,2 %0,3 %1,0 %10,4 %27,6 %15,8 النسبة الكلية  

Total  297 04 17 58 130 88 التكرار 

 %100 %1,3 %5,7 %19,5 %43,8 %29,6 النسبة  
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يرسم األفراد شخصيو يتمنوهنا يف أذىاهنم وليست الشخصية اؼبوجود خياؿ وأفضل األمثلة على ذلك ىو عندما 
صيتو وىذا يف الواقع ، ىناؾ من يقوؿ انو يضع بياناتو بشكل صحيح وال ىبفي أو يزيف شيء عن حقيقة شخ

كاف   وإذابالتأكيد سيكوف اقل الشخصيات معاناة يف عمليو التواصل ما بُت العاؼبُت االفًتاضي و الواقعي ، 
  1. العكس حصل االنعزاؿ واالغًتاب

 التكنولوجياتأف ب اومن جانب آخر ومن خالؿ اعبدوؿ أعاله دائما نالحظ أف أفراد العينة اإلناث أكثر شعور 

مقارنة بالذكور حيث وافق على  الواقعي العادل عن تدرهبيا ويبتعد االفًتاضي العادل يف يندمج الفرد ذبعل اغبديثة
أما   16,2%بينما كانت نسبة الذكور  الذين وافقوا ىي   27,6%الفكرة اإلناث بنسبة مئوية قدرت بػ: 

أما الذكور فكانت  15,8%ة اإلناث نسبلدى خبصوص األفراد الذين وافقوا وبشدة على الفكرة فإننا سجلنا 
يف  10,4%من جانب آخر دل توافق اإلناث على ىذه العبارة وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ:  %8,31نسبتهم 

ومن جانب آخر عرب أفراد العينة على معارضتهم   09,1%حُت كانت نسبة الذكور منخفضة وقد قدرت بػ: 
يف حُت  4,7%فكاف ىناؾ تفوؽ للذكور من ناحية النسبة حيث سجلنا لدى ىؤالء  بنسبة مئوية قدرىا  

تفوقا للذكور الذين عارضوا وأخَتا سجلنا أيضا  01%بػ:  قدرت النسبة نسبة معارضة  اإلناثسجلنا لدى 
 0,3%أما اإلناث فكانت نسبتهن  01%ة الذكور حيث مثلت نسب العبارة وبشدة 

                                          
 .31/01/2032، نشر يـو االجتماع وعلم النفس، الفلسفة، علم: احملور، 1666العدد: ، ؾبلة اغبوار اؼبتمدف الواقعي،ما بين العالم االفتراضي و ،  ؿبمد عبد اغبكيم - 1

URL: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298872  consulte le 22/11/2017. 00h16. 

 

 

 األقارب، مع دائم اتصال على البقاء في تساعد الحديثة التقنيات

 .بعيدة مسافات عنا تفصلهم  الذين

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 02 09 19 53 50 التكرار 

 %100 %1,5 %6,8 %14,3 %39,8 %37,6 النسبة  

 %44,8 %0,7 %3,0 %6,4 %17,8 %16,8 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 05 05 15 75 64 التكرار 

 %100 %3,0 %3,0 %9,1 %45,7 %39,0 النسبة  

 %55,2 %1,7 %1,7 %5,1 %25,3 %21,5 النسبة الكلية  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298872
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 يبُت دور التقنيات اغبديثة يف إبقاء األفراد على اتصاؿ دائم مع األقارب(: 59اعبدوؿ رقم )

 على البقاء يف تساعد اغبديثة التقنياتتوضح أف أفراد العينة يروف أف  أعاله اعبدوؿ ىذايف  اإلحصائية البيانات

ومن جهة  43,1%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   بعيدة مسافات عنا تفصلهم  الذين األقارب، مع دائم اتصاؿ
من أفراد العينة على الفكرة اؼبطروحة  فيما ربصل  38,4%ما نسبتو  وافق وبشدة أخرى وتدعيما ؽبذا التوجو

فقد كانت عارضوا الفكرة  الذيناألفراد  أما  11,4%نسبة  ىذه العبارة  على  دل يوافقوا علىاألفراد الذين 
أف النسبة األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة العبارة فاألخَت يف  4,7%نسبتهم 

 .2,4%بتهم اؼبئوية بػ: وقد قدرت نس

معظم  أكدإف النسب يف ىذا اعبدوؿ تؤكد على أنبية الوسائل التكنولوجية يف ربط األفراد يبعضهم البعض حيث 
التواصل مع بعضهم  على األفرادوسيطُت يساعداف  أىم إذلالوسائل التكنولوجية وىنا نشَت  أنبيةعلى  األفراد

العينة ساعدهتم  أفرادالبعض ونبا اؽباتف واالنًتنيت خصوصا عن طريق الوسائط اؼبتعددة فهذه التقنيات حسب 
يف البقاء على اتصاؿ دائم ، من جانب آخر فاف ىذه التواصل االفًتاضي ضيع علينا كبشر االتصاؿ اغبقيقي وىو 

ما زاد تواصلنا تقنيا زاد انعزالنا واقعيا يف عصر االتصاؿ فكل صاؿألالإتنعيش  فإنناوبذلك  إليوالذي نصبوا 
فاالفًتاضي قد طغى على الواقعي فهل يبكن أف يعوضو ؟ ذبيب عدة دراسات اف التواصل االفًتاضي يعمل على 

اضعف تزايد الكسل واػبموؿ، إضافة إذل أف ىذا األخَت عمل على تقليل التفاعل الشخصي بُت الناس، و 
  1التواصل اغبقيقي. مهارات

ويف مقابل  25,3%يف نفس اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
من  17,8% ذلك عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وباؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:

أعلى من نسبة  اإلناثجانب آخر  عرب األفراد عن موافقتهم الشديدة على الفكرة اؼبطروحة  فكانت نسبة 
وعكس ذلك عارض  16,8%أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  21,5%الذكور وقد قدرت  بػ: 

 5,1% فقدرت بػ: ناثاإلأما نسبة   6,4%تقدر بػ:  الذكورأفراد الدراسة ىذه العبارة  حيث كانت نسبة 

                                          
 .69، ص 2037، جامعة ورقلة  ،  جواف  29ؾبلة العلـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد  ،الشباب  وسط في الرقمية الثقافة،  لورل حسيبة - 1

Total  297 07 14 34 128 114 التكرار 

 %100 %2,4 %4,7 %11,4 %43,1 %38,4 النسبة  
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أما الذكور  1,7%اإلناث ىي نسبة  حيث كانتلكال اعبنسُت  من جانب آخر سجلنا معارضة ألفراد العينة 
 .0,7%بػ:  معارضتهم الشديدة للعبارة  فقدرت

 

 يبُت  دور الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف تفكك العالقات االجتماعية واألسرية.(: 60اعبدوؿ رقم )
 

 تفكك و تقطيع يف سانبت اغبديثة التكنولوجية الوسائل يتبُت أف أفراد العينة يروف أف أعاله من خالؿ اعبدوؿ

وافق  ومن جهة أخرى وتدعيما ؽبذا التوجو 39,7%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   واألسرية االجتماعية العالقات
ىذه  دل يوافقوا علىمن أفراد العينة على الفكرة اؼبطروحة  فيما ربصل األفراد الذين  27,9%ما نسبتو  وبشدة

يف األخَت فأف النسبة  7,1%عارضوا الفكرة فقد كانت نسبتهم  الذيناألفراد  أما  19,2%نسبة  العبارة  على 
 .6,1%األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة العبارة وقد قدرت نسبتهم اؼبئوية بػ: 

توضح مسانبة الوسائل التكنولوجية يف تراجع العالقات االجتماعية إف ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ 
اليـو أف اإلنساف أف اإلنساف اجتماعي بطبعو إذل مقولة واضمحالؽبا فحسب احد الباحثُت فإننا انتقلنا من مقولة 

 

 العالقات تفكك و تقطيع في ساىمت الحديثة التكنولوجية الوسائل

 واألسرية االجتماعية

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 12 11 17 55 38 التكرار 

 %100 %9,0 %8,3 %12,8 %41,4 %28,6 النسبة  

 %44,8 %4,0 %3,7 %5,7 %18,5 %12,8 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 06 10 40 63 45 التكرار 

 %100 %3,7 %6,1 %24,4 %38,4 %27,4 النسبة  

 %55,2 %2,0 %3,4 %13,5 %21,2 %15,2 النسبة الكلية  

Total  297 18 21 57 118 83 التكرار 

 %100 %6,1 %7,1 %19,2 %39,7 %27,9 النسبة  



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

275 

  

اغبقيقي فدخوؿ التكنولوجيا حياة األفراد زادت من تواصلهم االفًتاضي على حساب التواصل  1.تكنولوجي بطبعو
 تفكك و تقطيع يف سانبت اغبديثة التكنولوجية الوسائل أف وىذا ما ذىب إليو أفراد العينة حُت عرب معظمهم

االنًتنيت  عرب وىو أيضا ما ذىبت إليو إحدى الدراسات اؼبيدانية لتأثَت عملية االتصاؿ  االجتماعية العالقات
حيث أكدت الدراسة على وجود تأثَت لالنًتنيت يف نسق التفاعل على العالقات االجتماعية يف اجملتمع القطري .

  .44,7%االجتماعي بُت أفراد العينة وبُت أقارهبم سبثل يف تراجع عدد زيارهتم ألقارهبم بنسبة قدرت بػ:  
2 

فاف الوسائل التكنولوجية ليست دائما وسيلة للتواصل بل يبكن أف تكوف وسيلة لقطع ىذا التواصل وسببا  ومنو 
 يف عزلة الفرد.

ويف  21,2%من خالؿ ىذا اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: 
 18,5% اؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:مقابل ذلك عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وب

من جانب آخر  عرب األفراد عن موافقتهم الشديدة على الفكرة اؼبطروحة  فكانت نسبة اإلناث أعلى من نسبة 
وعكس ذلك عارض  12,8%أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  15,2%الذكور وقد قدرت  بػ: 

 3,4% أما نسبة اإلناث فقدرت بػ:  3,7%ث كانت نسبة الذكور تقدر بػ: أفراد الدراسة ىذه العبارة  حي
من جانب آخر سجلنا معارضة ألفراد العينة  لكال اعبنسُت حيث كانت نسبة ونبا نسبتُت متقاربتُت جدا 

 .02%الشديدة للعبارة  بػ:  هنمعارضت نسبة فقدرت اإلناثأما  04%ىي  الذكور 

 

 

 

 

 

                                          
تقى للمل ، ورقة حبثية مقدمة األبناء )االنترنيت و الهاتف النقال نموذجا(.وسائل التكنولوجيا الحديثة و تأثيرىا على االتصال بين اآلباء و طاوس وازي ، عادؿ يوسف ،  - 1

 .05، ص جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  2031أفريل  09/30الوطٍت الثاين حوؿ : االتصاؿ وجودة اغبياة يف األسرة أياـ 
 

،  اإلنسانيةو العلـو  ألألدبؾبلة جامعة دمشق ،  دراسة ميدانية في المجتمع القطريتأثير عملية االتصال عبر االنترنت على العالقات االجتماعية حلمي خضر ساري ،  - 2
 .296، ص 2008،  دمشق ػ اعبمهورية العربية السورية، ( 02( ،) 03)، العدد  24اجمللد 
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 واػبروج معهمء صدقااأل مع التواصل يف الرغبة  تقليصيبُت (: 63اعبدوؿ رقم )
  عند استخداـ الوسائل التكنولوجية  

 

التكنولوجية  لوسائلا أفإذل شعور معظم أفراد عينة الدراسة   البيانات اؼبوجودة  تشَتاعبدوؿ أعاله فاف من خالؿ 
وقد كانت نسبة ىؤالء  معهم واػبروج األصدقاء مع التواصل يفهم رغبتي من كبَت حد إذل تقلل  اغبديثة قد

للفكرة  عدـ موافقتهمعن من األفراد   27,3%عرب ما نسبتو  من جانب آخرو  32,7% األفراد ىي: 
 التكنولوجية اغبديثة قد الوسائل أففكرة  يعارضوفمن األفراد على أهنم  18,2%عرب ما نسبتو  وعكس ذلك ،

ذلك عرب ما نسبتو   يف مقابل،  معهم  واػبروج األصدقاء مع التواصل رغبتيهم يف من كبَت حد إذل قللت 
من األفراد ىذه  5,7%من أفراد العينة على موافقتهم الشديدة على العبارة  وأخَتا عارض وبشدة  %16,2

 الفكرة و بأضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ

من خالؿ ىذه النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ يتضح بشكل جلي اذباه أفراد العينة حوؿ مسالة استخداـ الوسائل 
التكنولوجيا اغبديثة وتأثَت ىذه الوسائل على حياهتم االجتماعية حيث ظهرت ألفراد العينة رغبة يف عدـ التواصل 

ل االفًتاضي الذي ال يبكنو تعويض االتصاؿ الواقعي اؼبباشر مع األقارب واألصدقاء حيث اكتفوا حسبهم بالتواص

 

 في رتغبتي من كبير حد إلى قلل  التكنولوجية للوسائل استخدامي

 معهم والخروج األصدقاء مع التواصل

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 14 22 24 55 18 التكرار 

 %100 %10,5 %16,5 %18,0 %41,4 %13,5 النسبة  

 %44,8 %4,7 %7,4 %8,1 %18,5 %6,1 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 03 32 57 42 30 التكرار 

 %100 %1,8 %19,5 %34,8 %25,6 %18,3 النسبة  

 %55,2 %1,0 %10,8 %19,2 %14,1 %10,1 النسبة الكلية  

Total  297 17 54 81 97 48 التكرار 

 %100 %5,7 %18,2 %27,3 %32,7 %16,2 النسبة  
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حوؿ   Norman H. Nie Lutz Erbringيف نفس ىذا االذباه ذىبت دراسة قدمها الباحثاف 
االنًتنيت واجملتمع تطرقا فيها إذل اف التكنولوجيا اغبديثة تؤثر ليس فقط على كيفية عمل الناس، ولكن على مكاف 

نتائج  منو ؤثر حىت على األشخاص الذين يتفاعلوف معهم وجها لوجو أو إلكًتونيا. العمل، ومدة ىذا العمل ، وت
الدراسة أنو كلما زاد استخداـ الفرد لوسائل التواصل االجتماعي كلما قلت قدرتو على التواصل اجتماعيا مع  ىذه

  1وىو ما توصلنا لو يف دراستنا أيضا. األقارب واألصدقاء

يف مقابل % 3805ظ ىذه اؼبرة موافقة الذكور على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: ويف نفس اعبدوؿ دائما نالح
وعكس ذلك تفوقت  14,1%ذلك كانت نسبة اإلناث اقل نوعا ما من الذكور حيث قدرت نسبتهن بػ: 

%  لتقل 3902بػ:  اإلناثاإلناث على الذكور يف نسبة عدـ موافقتهن على العبارة حيث قدرت النسبة لدى 
زبتلف النسب مرة أخرى حينما عرب األفراد عن موافقتهم  08,1%النسبة عند الذكور ونسجل لديهم نسبة 

 %6,1أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ: % 30,3بشدة على الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 
وأخَت % 7,4واليت قدرت بػ:  من اإلناث بينما كانت نسبة الذكور اقل  10,8%عكس ذلك عارض الفكرة

 . 1,0% نسبةاإلناث لدى  نابينما سجل %,,4 وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:الذكور  عارض

 

 

 

 

 

 

 

                                          
1 - Nie, N. H., & Erbring, L, Internet and society. Stanford Institute for the Quantitative Study of Society, vol. 

3, 2000, p. 14-19. 
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 الناتجة عن تطور وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة. بالعزلةالشعور عن العبارات الدالة  -11 -4

 يبُت زيادة درجة عزلة األفراد عند استخداـ التكنولوجيا اغبديثة (:62اعبدوؿ رقم )

 

 اغبديثة احملمولة واؽبواتف اإلنًتنت مثل اغبديثة، التكنولوجيايتبُت أف أفراد العينة يروف أف  أعاله من خالؿ اعبدوؿ

وافق  ومن جهة أخرى وتدعيما ؽبذا التوجو37%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   األفراد عزلة درجة زيادة يف تساىم 
ىذه  دل يوافقوا علىمن أفراد العينة على الفكرة اؼبطروحة  فيما ربصل األفراد الذين  29%ما نسبتو  وبشدة

يف األخَت فأف النسبة  9,8%عارضوا الفكرة فقد كانت نسبتهم  الذيناألفراد  أما  19,2%نسبة  العبارة  على 
 .5,1%األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة العبارة وقد قدرت نسبتهم اؼبئوية بػ: 

تكنولوجية تساىم يف عزلة األفراد وتعمل على تفكيك إف النسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ تشَت إذل أف الوسائل ال
ىذه  األخَتة وجدت  Pew Researchمركز  من قبل 2009الروابط االجتماعية ففي دراسة قدمت سنة 

 .تفعل العكس بالضبط واليت وجدت من اجل التواصل وفك العزلة أهنا أف اإلنًتنت واؽبواتف احملمولة
عكس االفًتاض الذي يرمي إذل أف استخداـ االنًتنت يكوف للتواصل االجتماعي عرب مسافات شاسعة،  وعلى

 .لالتصاؿ احمللي كما ىي لالتصاؿ بعيد يكوفالعديد من تقنيات اإلنًتنت  استخداـوجدت ىذه الدراسة أف 

 

  الحديثة المحمولة والهواتف اإلنترنت مثل الحديثة، التكنولوجيا

 األفراد عزلة درجة زيادة في تساىم

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 11 17 20 45 40 التكرار 

 %100 %8,3 %12,8 %15,0 %33,8 %30,1 النسبة  

 %44,8 %3,7 %5,7 %6,7 %15,2 %13,5 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 04 12 37 65 46 التكرار 

 %100 %2,4 %7,3 %22,6 %39,6 %28,0 النسبة  

 %55,2 %1,3 %4,0 %12,5 %21,9 %15,5 النسبة الكلية  

Total  297 15 29 57 110 86 التكرار 

 %100 %5,1 %9,8 %19,2 %37,0 %29,0 النسبة  
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لوجو وباتصاؿ حقيقي حىت مع  وىذا مؤشر يربز العزلة الكبَتة اليت وصل إليها الفرد حُت أصبح ال يتصل وجها
 1من ىم اقرب إليو مسافة.

يف مقابل % 2309ويف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ: من جانب آخر 
من جانب آخر  تقاربت  15,2%ذلك كانت نسبة الذكور اقل نوعا ما من اإلناث حيث قدرت النسبة بػ: 

%  3505النسب بُت اإلناث و الذكور يف موافقتهم الشديدة  على العبارة حيث قدرت النسبة لدى اإلناث بػ: 
وعكس عرب األفراد عن عدـ موافقتهم على الفكرة   13,5%لتقل النسبة عند الذكور ونسجل لديهم نسبة 

من جانب آخر  %6,7نسبتهم اقل وقدرت بػ: أما الذكور فكانت % 3205حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 
وأخَت عارض الذكور % 04من الذكور بينما كانت نسبة االناث اقل واليت قدرت بػ:   05,7%عارض الفكرة

  1,3%بينما سجلنا لدى اإلناث نسبة  %107 وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

 يبُت زيادة حس واؼبسؤولية االجتماعية لدى األفراد بسبب التطور التكنولوجي (:61اعبدوؿ رقم )

 

                                          
1-  HAMPTON, Keith N, SESSIONS, Lauren F., HER, Eun Ja, et al .Social isolation and new technology. Pew 

Internet & American Life Project, vol. 4. , 2009  see more at: 

URL: http://www.pewinternet.org/2009/11/04/social-isolation-and-new-technology/  consulte le 24/11/2017. 

01h21. 

 

 سح زيادة في ساىم واالتصال اإلعالم لوسائل التكنولوجي التطور
  يلد االجتماعية سؤوليةالم

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 14 36 69 14 التكرار 

 %100 %0,0 %10,5 %27,1 %51,9 %10,5 النسبة  

 %44,8 %0,0 %4,7 %12,1 %23,2 %4,7 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 01 26 32 85 20 التكرار 

 %100 %0,6 %15,9 %19,5 %51,8 %12,2 النسبة  

 %55,2 %0,3 %8,8 %10,8 %28,6 %6,7 النسبة الكلية  

Total  297 01 40 68 154 34 التكرار 

 %100 %0,3 %13,5 %22,9 %51,9 %11,4 النسبة  

http://www.pewinternet.org/2009/11/04/social-isolation-and-new-technology/
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 واالتصاؿ اإلعالـ لوسائل التكنولوجي التطوراعبدوؿ أعاله إذل شعور معظم أفراد عينة الدراسة أف  بيانات تشَت

وعكس ذلك   51,9% وقد كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي:  لديهم االجتماعية اؼبسؤولية حس زيادة يف ساىم
من  13,5%للفكرة ، ومن جانب آخر عرب ما نسبتو  عدـ موافقتهمعن من األفراد   22,9%عرب ما نسبتو 

، وعكس   اف التطور التكنولوجي يساىم يف زيادة حس اؼبسؤولية االجتماعيةفكرة  يعارضوفاألفراد على أهنم 
من أفراد العينة على موافقتهم الشديدة على العبارة  وأخَتا عارض وبشدة  11,4%ذلك عرب ما نسبتو  

 لفكرة و بأضعف نسبة يف ىذا اعبدوؿ.من األفراد ىذه ا %0,3

من خالؿ ىذه اإلجابات والنسب اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ يتبُت لنا أف أفراد العينة يروف أف التطور يف الوسائل 
ساىم يف زيادة حس اؼبسؤولية االجتماعية خصوصا ؼبا يتعلق األمر باستخداـ االنًتنيت ومواقع التواصل 

رح قضايا اجتماعية يتم مناقشتها على مستوى قنوات التواصل االجتماعي ما هبعل االجتماعي ربديدا أين يتم ط
الفرد اؼبندمج يف ىذه الوسائل يعرب عن رأيو ويشارؾ يف نقاشات حوؿ قضايا مصَتية هتم ؾبتمعو وبلده وىذا ناتج 

وف بداية ؼبشاركة عن التطور الذي وصلت إليو التكنولوجيا من جانب آخر نقوؿ أف ىذه اؼبشاركة يبكن أف تك
فعلية على ارض الواقع ويبكن أف تبقى ؿبصورة يف الفضاء االفًتاضي ابن تفقد قيمتها ويصبح بذلك اجملتمع 
االفًتاضي خَت بديل للمجتمع الواقعي أين يتم تفريغ الشحنات الغاضبة والسالبة لألفراد الغاضبُت والناقمُت على 

ذه التكنولوجيات كاحبة للتغَت غَت مسانبة فيو عكس كثَت اآلراء اليت سياسات بلداهنم وسَت ؾبتمعاهتم لتكوف ى
ترى أف ىذه الوسائط تساىم يف تغيَت اجملتمعات ففي ىذه اغبالة تصبح الوسائط وسيلة من وسائل العزؿ حيث 

يف  األفكارتعزؿ الفرد عن واقعو اغبقيقي ليعيش واقعا افًتاضيا ال يبكن أف يغَت منو يف شيء إال إذا ترصبت تلك 
 الواقع اؼبعاش .

ويف  28,6%اعبدوؿ دائما  نالحظ أف اإلناث قد وافقوا على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ:  من خالؿ ىذا
 23,2% مقابل ذلك عرب الذكور بنسبة اقل نوعا ما عن اإلناث وباؼبوافقة دائما حيث قدرت نسبة ىؤالء بػ:

أما نسبة اإلناث   12,1%وعكس ذلك عارض أفراد الدراسة ىذه العبارة  حيث كانت نسبة الذكور تقدر بػ: 
من جانب آخر  عرب األفراد عن موافقتهم الشديدة على الفكرة اؼبطروحة  فكانت نسبة 10,8% فقدرت بػ:

 اإلناثقريبة جدا من  أما الذكور فكانت نسبتهم 06,7%اإلناث أعلى من نسبة الذكور وقد قدرت  بػ: 
أما  0,3% حيث قدرت النسبة بػ: فقط إلناثلمن جانب آخر سجلنا معارضة ألفراد  04,7%وقدرت بػ: 

 .نسبة أيفلم نسجل ؽبم الذكور 
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 يبُت عزلة الفرد عن واقعو، نتيجة التطور (: 64اعبدوؿ رقم )
 التكنولوجي لوسائل اإلعالـ واالتصاؿ

 
 

 يف يساىم واالتصاؿ اإلعالـ لوسائل التكنولوجي التطوريتبُت أف أفراد العينة يروف أف  أعاله من خالؿ اعبدوؿ
ومن جهة 34%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   اجتماعي غَت بذلك ىذا األخَت  ليصبح واقعو، عن الفرد عزلة

من أفراد العينة على الفكرة اؼبطروحة  فيما ربصل  31,3%ما نسبتو  وافق وبشدة أخرى وتدعيما ؽبذا التوجو
عارضوا الفكرة فقد كانت  الذيناألفراد  أما  20,5%نسبة  ىذه العبارة  على  دل يوافقوا علىاألفراد الذين 

يف األخَت فأف النسبة األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة  10,8%نسبتهم 
 .3,4%سبتهم اؼبئوية بػ: العبارة وقد قدرت ن

إف النتائج اؼبقدمة يف ىذا اعبدوؿ توضح حقيقة ما يبكن أف يصل إليو الفرد يف ظل ىذا التطور التكنولوجي الكبَت 
فالشعور بالعزلة واف يصبح الفرد غَت اجتماعي ما ىو إال الوجو األخر للرفاىية اليت حلم هبا العديد من البشر 

أف التطور التكنولوجي أدى إذل تدىور العالقات مت التأكيد على  ات عديدةي دراسوسبنوىا من ىذا التطور فف
انعكس على منظومة القيم االجتماعية وأصبح  ىذا األخَت أفاالجتماعية واالنعزالية لألفراد وفقداف اؽبوية كما 

 

 الفرد عزلة في يساىم واالتصال اإلعالم لوسائل التكنولوجي التطور

 اجتماعي تغير بذلك ويصبح واقعو، عن

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 07 21 25 29 51 التكرار 

 %100 %5,3 %15,8 %18,8 %21,8 %38,3 النسبة  

 %44,8 %2,4 %7,1 %8,4 %9,8 %17,2 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 03 11 36 72 42 التكرار 

 %100 %1,8 %6,7 %22,0 %43,9 %25,6 النسبة  

 %55,2 %1,0 %3,7 %12,1 %24,2 %14,1 النسبة الكلية  

Total  297 10 32 61 101 93 التكرار 

 %100 %3,4 %10,8 %20,5 %34,0 %31,3 النسبة  
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ويف دراسة أخرى أظهرت نتائجها أف مفهـو العالقات  1.بدؿ البشر  األجهزة ألداء األعماؿعلى  ىناؾ اعتماد 
االجتماعية لدى الشباب بعد ظهور الوسائل التكنولوجية قد تغَت وذلك لكثرة اعتمادىم على ىذه الوسائل 

االجتماعية، وبينت الدراسة أف العادات األكثر تغَتا بعد ظهور تكنولوجيا االتصاؿ واحتالؿ ىذه األخَتة حياهتم 
األخَتة بسبب اؽباتف النقاؿ،لنجد تقلص الزيارات قد مس حىت · لزيارات حيث قلت ىذه ىي عادات ا

 ومنو فاف التطور التكنولوجي عمل على زيادة العزلة لالفراد واجملتمع ككل. 2اؼبناسبات و األعياد الدينية.

يف مقابل % 2402: ويف نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػمن جانب آخر 
من جانب آخر  اختلفت  09,8%ذلك كانت نسبة الذكور اقل بكثَت من اإلناث حيث قدرت النسبة بػ: 

%  3702النسب بُت اإلناث و الذكور يف موافقتهم الشديدة  على العبارة حيث قدرت النسبة لدى الذكور بػ: 
عرب األفراد عن عدـ موافقتهم على  وعكس ذلك  14,1%لتقل النسبة عند االناث ونسجل لديهن نسبة 

من جانب  8,4%أما الذكور فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ: % 3203الفكرة حيث قدرت نسبة اإلناث بػ: 
وأخَت عارض  3,7% من الذكور بينما كانت نسبة اإلناث اقل واليت قدرت بػ:  07,1%آخر عارض الفكرة

 01%بينما سجلنا لدى اإلناث نسبة  %204 الذكور وبشدة الفكرة حيث سبثلت النسبة بػ:

 

 

 

 

 

                                          
، اعبزائر ،  التوزيع و للنشر اغبكمة كنوز مؤسسة، 02، العدد  االتصالية و اإلعالمية للدراسات اغبكمة ،ؾبلةاالجتماعية العالقات على اإلنترنت تأثيرات،  رشيدة سبيت - 1

 .223، ص 2031

، دراسات  أشكال الوسائل التكنولوجية الحديثة وانعكاساتها على العالقات االجتماعية لدى الشباب : دراسة ميدانية على شباب والية باتنةسواؼبية عبد الرضباف ،  - 2
 .46، ص 2035جواف ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  34نفسية و تربوية ، العدد 

 

 واختصار الشعوب تقريب على ساعد الكبير التكنولوجي التطور

 Total المسافات
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 تقريب الشعوب يبُت اذباه أفراد العينة كبو مسالة (: 65اعبدوؿ رقم )
 التطور التكنولوجي واختصار اؼبسافات الناتج عن 

 

 الشعوب تقريب على ساعد الكبَت التكنولوجي التطور أف يتبُت أف أفراد العينة يروف أعاله من خالؿ اعبدوؿ

ما  وافق وبشدة ومن جهة أخرى وتدعيما ؽبذا التوجو %43,8و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   اؼبسافات واختصار
ربصل  بينما  حيث نالحظ أف ىناؾ تساوي يف النسبة بُت األفراد اؼبوافقُت واؼبوافقُت بشدة %43,1نسبتو 

عارضوا الفكرة فقد كانت  الذيناألفراد  أما  07,7%نسبة  ىذه العبارة  على  دل يوافقوا علىاألفراد الذين 
يف األخَت فأف النسبة األضعف يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة العبارة  5,1%نسبتهم 

 .0,3%وقد قدرت نسبتهم اؼبئوية بػ: 

سب اؼببينة يف ىذا اعبدوؿ يظهر لنا جليا أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف على فكرة أف التطور من خالؿ الن 
وسباشيا مع ىذا الطرح استضافت موسكو العاصمة الروسية قمة اإلعالـ  التكنولوجي يساعد على تقريب الشعوب

والعشرين. كانت ىذه القمة برعاية العاؼبي القمة كانت  بعنواف وسائل اإلعالـ العاؼبية وربديات القرف الواحد 
من كبار اؼبسئولُت  100وكالة تاس الروسية حضر إرل ىذه القمة عدد كبَت من وكاالت األنباء العاؼبية واشًتؾ فيو

التكنولوجيا وتكلم مندوب اليونسكو حوؿ  دوؿ. 301مؤسسة عاؼبية يبثلوف 231بوسائل اإلعالـ يف أكثر من

 بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 00 00 13 45 75 التكرار 

 %100 %0,0 %0,0 %9,8 %33,8 %56,4 النسبة  

 %44,8 %0,0 %0,0 %4,4 %15,2 %25,3 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 01 15 10 85 53 التكرار 

 %100 %0,6 %9,1 %6,1 %51,8 %32,3 النسبة  

 %55,2 %0,3 %5,1 %3,4 %28,6 %17,8 النسبة الكلية  

Total  297 01 15 23 130 128 التكرار 

 %100 %0,3 %5,1 %7,7 %43,8 %43,1 النسبة  
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يساعد علي التغلب علي اغبواجز  أؼبعلومايتي تبادؿ اآلراء بشكل فعاؿ وىذا التبادؿ تساعد علفقاؿ أهنا اغبديثة 
 معٌت ىذا أهنا وسيلة من وسائل تقريب الشعوب ولو افًتاضيا. 1،الثقافية واللغوية

يف مقابل ذلك  % 28,6نفس اعبدوؿ نالحظ موافقة اإلناث على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ:  دائما و يف
من جانب آخر  اختلفت النسب بُت  15,2%كانت نسبة الذكور اقل من اإلناث حيث قدرت النسبة بػ: 

%  لتقل النسبة 25,1اإلناث و الذكور يف موافقتهم الشديدة  على العبارة حيث قدرت النسبة لدى الذكور بػ: 
وعكس ذلك عرب األفراد عن عدـ موافقتهم على الفكرة حيث   17,8%ونسجل لديهن نسبة  اإلناثعند 

من جانب آخر عارض  03,4%فكانت نسبتهم اقل وقدرت بػ:  اإلناثأما % 04,4بػ:  الذكورقدرت نسبة 
وبشدة الفكرة حيث  اإلناث توأخَت عارضاإلناث  بينما دل نسجل لدى الذكور اي نسبة من   05,1%الفكرة

  ل أيضا أي نسبة لدى الذكورسجدل بينما  %0,1 سبثلت النسبة بػ:

 و انعزاؽبم   اختفاء التواصل اؼبباشر بُت أفراد اجملتمع(: 66اعبدوؿ رقم )
  نتيجة تطورت وسائل اإلعالـ واالتصاؿ 

 

                                          
  2032 جويلية 10 ألثنُت،  45892 العدد، جريدة األىراـ اؼبصرية ،  الدول استقرار تهدد أم  ..  الشعوب بين تقرب االجتماعي التواصل مواقع،  الشرقاوي غادة - 1

URL : http://www.ahram.org.eg/archive/Journalist-reporters/News/163089.aspx  consulte le 25/11/2017. 02h22 

 

 أفراد بين المباشر التواصل أخفى واالتصال اإلعالم وسائل تطورت

 انعزالهم في وساىم  المجتمع

Total بشدة أعارض أعارض أوافق ال أوافق بشدة أوافق 

 
 
 
 
 

 اعبنس

 
 ذكر

 133 07 21 18 60 27 التكرار 

 %100 %5,3 %15,8 %13,5 %45,1 %20,3 النسبة  

 %44,8 %2,4 %7,1 %6,1 %20,2 %9,1 النسبة الكلية  

 
 أنثى

 164 07 14 45 55 43 التكرار 

 %100 %4,3 %8,5 %27,4 %33,5 %26,2 النسبة  

 %55,2 %2,4 %4,7 %15,2 %18,5 %14,5 النسبة الكلية  

Total  297 14 35 63 115 70 التكرار 

 %100 %4,7 %11,8 %21,2 %38,7 %23,6 النسبة  

http://www.ahram.org.eg/archive/Journalist-reporters/News/163089.aspx
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 اؼبباشر التواصل أخفى واالتصاؿ قد اإلعالـ وسائل تطوريظهر لنا أف أفراد العينة يروف أف  اعبدوؿ ىذا من خالؿ

ومن جهة أخرى وتدعيما ؽبذا  38,7%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   انعزاؽبم وعجل من اجملتمع أفراد بُت
 ىذه العبارة  على  دل يوافقوا علىبينما ربصل األفراد الذين   من األفراد 23,6%ما نسبتو  وافق وبشدة التوجو
يف األخَت فأف النسبة األضعف  11,8%عارضوا الفكرة فقد كانت نسبتهم  نالذياألفراد  أما  21,2%نسبة 

 .4,7%يف ىذا اعبدوؿ قد سجلت لألفراد الذين عارضوا وبشدة العبارة وقد قدرت نسبتهم اؼبئوية بػ: 

حيث إف ىذه النتائج اؼبقدمة تعكس ما وصل إليو التواصل االجتماعي لألفراد يف ظل التطور التكنولوجي اؼبوجود 
تباعد اؼبسافات القريبة  موازاتا مع ذلك على عمل وعمل على تقريب اؼبسافات البعيدة فان ىذا األخَت بقدر ما أف

قد أجريت العديد من الدراسات  يزاتو التواصل ، ىذا وقد وفبا جعل األفراد يعيشوف حالة من العزلة يف عادل من فب
خصوصا منذ ظهور اؽباتف احملموؿ واستخداـ وسائل  الجتماعيفيما يتعلق بتأثَت التكنولوجيا على التفاعل ا

 Przybylskiكتب برزيبيلسكي و وينشتاين   2031اإلعالـ االجتماعية يف السنوات القليلة اؼباضية ففي سنة 

& Weinstein  من جامعة إسكسUniversity of Essex   أف "التطورات األخَتة يف تكنولوجيا
ات من الناس من التواصل بسهولة أكرب مع الناس عن بعد ، ولكن القليل من االتصاالت قد ظبحت للمليار 

الباحثُت من كاف يرى أف الوجود اؼبتكرر ؽبذه األجهزة يف الدوائر االجتماعية يؤثر على التفاعل وجها لوجو لألفراد 
 ؼبا قاما  Brignall and van Valeyقاـ هبا الباحثاف بريناؿ وفاف فارل " ويف نتائج فباثلة أثبتت دراسة 

بتحليل آثار التكنولوجيا على "الشباب السيرباين اغبارل": الذين نشأوا مع اإلنًتنت كجزء ىاـ من حياهتم اليومية 
أنو بسبب تواجد اإلنًتنت يف ـبتلف مناحي اغبياة  ااكتشفقد وانعكاس ذلك على التفاعل االجتماعي لديهم . 

ىذه  إف 1ىناؾ البفاض كبَت يف التفاعل وجها لوجو بُت الشباب.خل ( ، فاف )التعليم واالتصاالت والًتفيو... ا
من نتائج يف ىذه الدراسة واف التطور يف الوسيلة التكنولوجية دل يكن دائما  إليوالدراسات وغَتىا تؤكد ما توصلنا 

 التكنولوجية اؼبتطورة.اؼبستخدمُت للوسائل  األفراديكوف قاطعا لو وسببا يف عزلة  أفجالبا لالتصاؿ بل يبكن 

يف مقابل ذلك كانت % 20,2على العبارة بنسبة مئوية قدرت بػ:  الذكورموافقة  أيضا ىذا اعبدوؿ نالحظ يف
من جانب آخر  اختلفت النسب بُت اإلناث و  18,5%حيث قدرت النسبة بػ:  الذكوراقل من  اإلناثنسبة 

                                          
1 - Drago  Emily. The effect of technology on face-to-face communication. Elon Journal of Undergraduate 

Research in Communications, vol. 06, no 01, 2015, p 14. 
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%  لتقل النسبة عند 34,5بػ:  اإلناثالذكور يف موافقتهم الشديدة  على العبارة حيث قدرت النسبة لدى 
وعكس ذلك عرب األفراد عن عدـ موافقتهم على الفكرة حيث قدرت   09,1%نسبة  مونسجل لديه الذكور
من جانب آخر عارض  06,1%انت نسبتهم اقل وقدرت بػ: فك الذكورأما % 35,2بػ:  اإلناثنسبة 
الحظنا تساوي يف النسب بُت أخَت  4,7%اإلناث نسبة لدى  سجلنابينما الذكور من   07,1%الفكرة

 . %2,4 بػ: نسبتهم كانتوبشدة حيث  الفكرة  واعارضالذكور واإلناث الذين 
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 تمهيد: 



 النتائج واستخالص البيانات وتفسري حتليل                                   :اخلامس الفصل

 

288 

  

يف ىذا الفصل سيتم مناقشة نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها انطالقا من األسئلة والفرضيات اليت وضعها 
، حيث مت التطرؽ إذل صبيع األسئلة وؿباولة اإلجابة عليها وما نود أف نشَت إليو أف ىناؾ الباحث يف بداية دراستو 

خالؿ الًتاكم اؼبعريف واألدبيات اليت استعاف هبا الباحث يف نتائج نظرية مت اإلجابة عليها يف اعبانب النظري من 
 داستو وىناؾ نتائج للبحث اؼبيداين اين مت اإلجابة على معظم األسئلة اليت طرحت سابقا .  
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ما أىم الوسائل التكنولوجية التي يمتلكها ويستخدمها الطلبة أوال: مناقشة نتائج السؤال األول: 
 الجامعيون؟

 إذل أف أكثر الوسائل التكنولوجية سبلكا من قبل أفراد العينة ىو اؽباتف  الدراسة توصلنا من خالؿ ىذه
وجود شكل من  توقعناالذكي خالفا للوسائل التكنولوجية األخرى اليت تباينت بينها النسب وبالتارل 

عليها ىذه الوسيلة أشكاؿ التحكم هبذه الوسيلة من قبل أفراد عينتنا نظرا للنسبة اليت ربصلت 
 5%67567 التكنولوجية  واليت قدرت بػ:

  اغبواسب احملمولة تعترب من األجهزة التكنولوجية األكثر امتالكا بعد اؽبواتف النقالة لدى أفراد العينة
بنسبة مئوية  ، ويف نفس الوقت تعترب األوذل من حيث الرغبة يف االمتالؾ %43543بنسبة مئوية قدرت 

 لألفراد. ؼبا توفره من خدمات %45545قدرت بػ: 

  بروز إمكانية اقتناء أفراد العينة لوسائل تكنولوجية مستقبال خصوصا األجهزة التكنولوجية القابلة لالرتداء
 دوف مراعاة للحواجز اؼبادية أو التقنية اليت قد ربملها ىذه التكنولوجيات.

 لوسائل التكنولوجية اليت اقًتحها الباحث كخيارات  التوفر اؼبادي التكنولوجي عند أفراد العينة فجميع ا
 كاف قد امتلكها أفراد العينة بنسب تتفاوت طبعا.

  التكنولوجيا القابلة لالرتداء و أجهزة العاب الفيديو تعترب أكثر الوسائل التكنولوجية اليت ال يبتلكها وال
 يرغب أفراد العينة يف امتالكها حيث ال يوجد زبطيط مستقبلي لذلك.

  باإلضافة إذل االمتالؾ فاف اؽباتف الذكي ىو من أكثر الوسائل التكنولوجية استخداما من طرؼ الطلبة
 % 67,7اعبامعيُت وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

  يف اؼبرتبة  تفقد جاء أفراد العينةا ىال يستخدمو ىي الوسيلة التكنولوجية اليت التكنولوجيا القابلة لالرتداء
 81,1 %وذلك بنسبة قدرت بػ: رغبة يف عدـ االستخداـ من حيث الاألوذل 
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استخدام الطلبة الجامعين لتكنولوجيا وسائل اإلعالم  ىي عادات وأنماطما ثانيا : منتاقشة السؤال التاني :
 واالتصال الحديثة ؟

 يقوموف بعديد األنشطة يف اجملاؿ الدراسي من خالؿ الوسائل الدراسة إذل أف الطلبة اعبامعيُت  توصلت
التكنولوجية اؼبتوفرة لديهم واف أكثر األنشطة فبارسة من قبل الطلبة ىو البحث عن اؼبعلومات على 

 .% 41,4شبكة االنًتنيت بنسبة قدرت بػ: 

  التواصل مع األساتذة كشفت الدراسة أيضا على أف النشاط األقل فبارسة من قبل الطلبة اعبامعيُت ىو
 .% 6,4على النسبة األضعف واليت قدرت بػ:  ىذا اػبيار حيث ربصل

  حيث يًتاوح ىذا االستخداـ ما  ةيومي بصفة أفراد العينة يستخدموف االنًتنيتأظهرت الدراسة اغبالية أف
 أفراد العينة.وغالبا ما يزيد اغبجم الساعي الستخداـ االنًتنيت من طرؼ ساعات  00بُت الساعة إذل 

 قل ارتباطا ا بينت الدراسة أف اإلناث أكثر استخداما لالنًتنيت مقارنة بالذكور الذين أظهرت النتائج أهنم
 بشبكة االنًتنيت

  حيث  ستخداـاغبجم الساعي الكبَت لالقات بُت الذكور واإلناث يف الفرو بعض بينت الدراسة أف ىناؾ
ن هنن يتصلأ 59,6%دبا نسبتو  اإلناثعرب أفراد العينة  فقد أف اإلناث أكثر استخداما من الذكور

ف و يتصل مأهن  40,4%دبا نسبتو  الذكوريف حُت عربت  ساعات 00أكثر من بشبكة االنًتنيت يوميا 
 .اتساع 00أكثر من باالنًتنيت يوميا 

  نسبتو دبا  يتصلوف بشبكة االنًتنيت يوميا اقل من ساعةالعينة الذكور  أفرادأوضحت الدراسة أف
 .45,2%يف حُت عربت اإلناث أهنن يتصلن باالنًتنيت يوميا اقل من ساعة دبا نسبتو  %54,8

  يف عملية االتصاؿ  الطلبة اعبامعيُتأكثر الوسائل التكنولوجية استخداما من طرؼ بينت الدراسة أف
 81,49%بشبكة االنًتنيت ىو اؽباتف الذكي بنسبة مئوية قدرت بػ: 

  بنسبة مئوية قدرت بػ: بينت الدراسة أف اإلناث أكثر ارتباطا باالنًتنيت عن طريق ىواتفهن الذكية
يف حُت كاف الذكور أكثر ارتباطا بشبكة االنًتنيت عن طريق اغبواسيب احملمولة وذلك بنسبة  ..00

 .%47,6مئوية قدرت بػ: 
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  ىيعلى شبكة االنًتنيت، بة اعبامعيوف الطل هبا يقـوأف أكثر النشاطات اليت كشفت نتائج الدراسة 
 .73,07%البحث العلمي يف اؼبرتبة األوذل وذلك بنسبة إصبالية قدرت بػ: ب ات متعلقةنشاط

  نشاط  أوضحت الدراسة أف النشاط األقل فبارسة من قبل الطلبة اعبامعيُت على شبكة االنًتنيت ىو
 واإلناث ىن اقل قراءة للصحف من الذكور. قراءة الصحف اليومية

  لالتصاؿ  ىذا األخَت يكوف بدرجة أوذلاستخداـ بينت الدراسة أيضا فيما ىبص اؽباتف الذكي أف
  %.0.1.باألصدقاء للتعرؼ على أحواؽبم و مستجدا هتم وذلك بنسبة قدرت بػ: 

 الدراسة أف النشاط األقل فبارسة من قبل الطلبة اعبامعيُت على ىواتفهم النقالة ىو نشاط التقاط  بينت
 .%.,.7.الصور عن طريق كامَتا اؽباتف وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

واالتصال  الجامعين بتكنولوجيات وسائل اإلعالم مستوى تحكم الطلبة ماثالثا: مناقشة السؤال الثالث: 
 ؟ حياتهم اليومية يف الحديثة

 يعترب أف مستوى التحكم يف الوسائل التكنولوجية من قبل الطلبة اعبامعيُت  اؼبيدانية الدراسة كشفت
 58,585%متوسطا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

  أسباب تدين  مستوى التحكم يف الوسائل التكنولوجية من تكشف النتائج اؼبتحصل عليها أف سبب
 حيث عرب الطلبة بنسبة مئوية مهمة وكبَتة قدرت بػ:  ألفراد العينة ىو غياب التكوينمتوسط إذل ضعيف 

أهنم كانت ؽبم  24557%أهنم دل يتلقوا أي تكوين يف ىذا اؼبيداف يف حُت عرب ما نسبتو  75542%
 .فرصة لالستفادة من تكوين يف ؾباؿ استخداـ تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ

 كبَت يتمتع بو الطلبة اعبامعيوف حُت عربوا على أنبية التكوين يف ؾباؿ   وجود وعي كشفت الدراسة على
 .73504% استخداـ الوسائل التكنولوجية بنسبة مئوية كلية قدرت بػ:

 أف ىناؾ قناعة من قبل الطلبة أف التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة ربتاج إذل مستوى  الدراسة أظهرت
كاف لإلناث نسبة   51.52%هبا وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: تعليمي وذلك من اجل التحكم 

  43,8%من ؾبموع اؼبعربين بنعم لضرورة توفر مستوى معُت أما الذكور فكانت نسبتهم  %56,2

  الطلبة اعبامعُت قد واجهوا عدة صعوبات ويف الكثَت من األوقات لدى بينت نتائج الدراسة على أف
 اإلناث أف، وقد تبُت  45.11%بذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: استخدامهم للوسائل التكنولوجية و 
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 أما الذكور فقد حددت نسبتهم بػ:  62,2%من واجو ىذه الصعوبات حيث كانت النسبة  أكثر

%37,8   

  الطلبة اعبامعيُت يعتربوف سبن التكنولوجيا ووسائلها اؼبختلفة اؼبتواجدة حاليا أشارت نتائج الدراسة إذل أف
% ىذا االرتفاع يف الثمن نتج عنو 72040يف السوؽ احمللية غارل الثمن وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: 

يروف أف الثمن الذي تعرض بو اعبامعُت الطلبة أف  الدراسةنتائج  أشارتعزوؼ يف االقتناء حيث 
مئوية قدرت نسبو وذلك بسائل التكنولوجية اغبديثة يف السوؽ يؤثر بشكل مباشر  يف عملية االقتناء الو 
االستخدـا  أساليببغياب الوسيلة يفقد الفرد الف وىذا يؤثر بدوره على عملية التحكم  85,19%بػ: 

 والتحكم يف التكنولوجيات اغبديثة .

 ؟مؤشراتو ىيما مفهوم  االتغتراب  الرقمي وما رابعا : مناقشة السؤال الرابع : 

  حالة من عدـ التكيف مع الثورة الرقمية الكبَتة  اؼبوجودة أظهرت الدراسة أف االغًتاب الرقمي يعرب عن
 اػبوؼ والقلق واالنعزالية اليت يعمل التطور التكنولوجي اغبديث يف غرسها لدى األفراد.اليـو نتيجة 

  أف اػبوؼ يعترب من أىم اؼبؤشرات اليت يتميز هبا اؼبغًتب الرقمي حيث اف أشارت نتائج الدراسة إذل 
اػبوؼ الذي نتحدث عنو يف ىذه الدراسة من أسبابو ىو اػبوؼ على اػبصوصية اليت  أصبحت مهددة 

 .الكثَتةاؼبخاطر االلكًتونية اؼبهددة يف ظل ىذا التطور التكنولوجي الكبَت و 

  يف  مثل ماىو موجوديبكن أف قبنيو من العمل الرقمي الغَت اؼبدفوع أجره االغًتاب ُتظهر الدراسة أف
الشبكات االجتماعية، فبعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي، فاف ىذا الزخم الكبَت من اؼبعلومات دل 
يصور على أنو سلعة ومع ذلك، فاف ىذه اؼبعلومات لديها من الفائدة و األنبية ما نعجز عن تصوره 

وبالتارل تربز  ىم الوسائل اليت تستخدـ يف ربديد األىداؼ اؼبناسبة ألنواع ـبتلفة من اؼبسوقُتفهي من أ
 .ىنا إمكانية أف االغًتاب يبكن العثور عليو يف أي مكاف يكوف فيو العمل غَت مدفوع األجر

  وىي سبب مظاىر االغًتاب الرقمي  من أىمالدراسة على اؽبوية الزائفة يف الفضاء االفًتاضي أظهرت
رئيسي يف انعزاؿ الفرد عن واقعو اغبقيقي وتشبثو بواقعو اؼبزيف أين هبد صبيع اشباعاتو اليت دل تتح لو يف 

 واقعو اغبقيقي .
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لتكنولوجيا  الطلبة الجامعين عندبين كثافة االستخدام  ىناك عالقة ىل خامسا: مناقشة السؤال الخامس:
 التغتراب الرقمي لديهم ؟وحدوث ا الحديثة واالتصال اإلعالم وسائل

 بنسبة وذلك اغبديثة التكنولوجية الوسائل استخداـ ناتج عن تعقيدإذل عدـ وجود الدراسة  نتائج أظهرت 
كانت نسبة اإلناث اللوايت عربف على أف استخدامهن لتكنولوجيا حيث    4404: %بػ قدرت مئوية

أما نسبة الذكور فقد    25,9%وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ال وبمل يف طياتو الكثَت من التعقيد ىو 
. ويظهر من ىذا كلو أف األغلبية أقرت أف الوسائل التكنولوجية ال تشعرىم بالتعقيد 18,5%كانت 

 .وبالتارل ال وجود للعجز

  سهولة كبَتة يف استخداـ الوسائل التكنولوجية، حيث عرب أفراد العينة عن ذلك كشفت الدراسة عن
 .وبالتارل دل نلمس أي عجز لدى األفراد  1 ,40%وبنسبة مئوية قدرت بػ: 

  على استعماؿ الوسائل التكنولوجية  بعدـ القدرةأفراد العينة أظهرت الدراسة أف ىناؾ شعور من طرؼ
 يف ىذه العبارة سجلنا شعورا بالعجز.  43,8%بنسبة مئوية قدرىا  ذلك و  استعماال مثارل

  لوسائل التكنولوجية اغبديثة وىذا وفق ا استخداـ أثناءعجز واضح بينت نتائج الدراسة عدـ وجود
على فكرة عدـ الشعور الواضح بالعجز نتيجة من أفراد العينة قد وافقوا   41,8%اؼبعطيات اؼبسجلة فػ: 

 .استخداـ تكنولوجيات وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة

  على أف  وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة عنصر أساسي يف  يؤكدوفاظهر نتائج الدراسة اف غالبة الطلبة
لديهم وهبذا فإهنم يؤكدوف على فهمهم للمعٌت اغبقيقي الذي وجدت من اجلو  عملية ربسُت اؼبردودية

 وأهنم ال هبدوف معٌت ؽبذه اغبياة بدوف وسائل تكنولوجية. ىذه الوسائل

  محياهت غَتقد أفراد عينة الدراسة  من طرؼكشفت نتائج الدراسة أف استخداـ الوسائل التكنولوجية 
 .49,2% بنسبة مئوية مقدرة بػ: وذلك ٌتومع قيمة أكثر ؽبا وأعطى بالكلية

  دبختلف األعماؿ للقياـ أساسيا اعنصر تعترب أف تكنولوجيا وسائل اإلعالـ واالتصاؿ  إذلتوصلت الدراسة 
اليومية حيث ال يبكن تصور قيامهم دبختلف األعماؿ بدوف ىذه األخَتة فال معٌت غبياهتم بدوف 

 .التكنولوجيا
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  اوهنستخدمي اليت الوسائل أىم من اغبديثة التكنولوجياتيعتربوف أف الطلبة  أغلبيةأظهرت النتائج أف 
 .48,1%والدراسي وىذا بنسبة مئوية قدرت بػ:  العلمي ؾباؿ البحث يف لتساعدىم

 وعي تاـ من قبل الطلبة للدور اغبقيقي الذي تؤديو الوسائل التكنولوجية  وجود بينت نتائج الدراسة إذل
واف اختفاء ىذه األخَتة من يومياهتم ىو الذي وجدت من اجلو ىذه الوسائل اغبديثة وفهم للمعٌت 

 وبالتارل ليس ىناؾ غياب للمعٌت لدى أفراد العينة. الذي يفقدىم معٌت اغبياة

  واؼبالحظ  %33,3قدرة بػ: موذلك بنسبة مئوية واضح للطلبة اعبامعُت اظهر نتائج الدراسة وجود قلق
بينما كانت نسبة  18,5%بنسبة الذكور: كانت الذكور أكثر شعور ا بالقلق مقارنة باإلناث حيث  اف 

   14,8%اإلناث ىي  

  هماستخدام عند ضغط وبسوف بأي وال كبَتة براحة وفشعر ي الطلبة اعبامعيُت أفبينت نتائج الدراسة 

 .48,1% وذلك بنسبة مئوية قدرىا  التكنولوجية للوسائل

  وجود قلق لدى األفراد هبعل من عملية استخداـ الوسائل التكنولوجية استخداما غَت بينت نتائج الدراسة
 . 30,0% نسبة االفراد الذين عربوا عن ذلك مثارل حيث بلغت 

  الذكي احملموؿ الوسائل التكنولوجية خصوصا اؽباتفاستخداـ  عند راحةأظهرت الدراسة عدـ وجود 

ضياعها وذلك بنسبة مئوية قدرىا  أو تعطل ىذه الوسائل ـبافة حيث يشعر معظم أفراد العينة بالقلق
1100%. 

  الطلبة الوسائل التكنولوجية اغبديثة ـاستخدا عند وؼاػبو  رىبةالبتوصلت الدراسة إذل أف ىناؾ شعورا 

 .47,8%  وذلك بنسبة مئوية قدرت بػ: وؿأل

  وعمل على والتكنولوجيا األفراد بُت الثقة عزز من التكنولوجية الوسائل استخداـبينت نتائج الدراسة أف 

 .45,8%وىذا بنسبة مئوية قدرت بػ:  معلومايت ؾبتمع خلق

  اغبديثة التكنولوجية الوسائل أف و  45,1%بينت الدراسة اف ىناؾ خوؼ متزايد لدى الطلبة بنسبة 

وتَتة اؽبجمات  زيادة على  كرد فعلفهذا اػبوؼ جاء   اػباصة اغبياة على خطر تشكل االنًتنيت ومنها
 .التحتية احمللية والبٍتاؼبؤسسات  األفراد و اإللكًتونية اليت تستهدؼ

  توجس صدر بل ىي م التكنولوجيا ليست مصدر ثقةكشفت الدراسة على اف الطلبة اعبامعيُت يروف اف
 .41,1%حيث عربوا على عدـ ثقتهم بنسبة قدرت بػ:  وخوؼ
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  الوسائل التكنولوجية  اؼبتعددة  ظبحت من تقريب األفراد من بعضهم البعض  أظهرت نتائج الدراسة اف
افًتاضيا فهذه الوسائل ربقق لألفراد معرفة أشخاص جدد ولكن ىذه العالقات ال ترقى إذل العالقة 

 الواقعية.

  عن تدرهبيا ويبتعد االفًتاضي العادل يف يندمج الفرد ذبعل اغبديثة التكنولوجياتأف أثبتت نتائج الدراسة 

 .43,8%وذلك بنسبة مئوية قدرىا  الواقعي العادل

  تفكك و تقطيع يف سانبت اغبديثة التكنولوجية الوسائلأثبتت الدراسة أف أفراد العينة مقتنعوف اف 

فدخوؿ التكنولوجيا حياة األفراد  39,7%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   واألسرية االجتماعية العالقات
 .زادت من تواصلهم االفًتاضي على حساب التواصل اغبقيقي

  التواصل رغبتيهم يف من قللتقد اغبديثة  التكنولوجية الوسائل أف الطلبة اغلبإذل شعور تشَت الدراسة 

 .32,7% وقد كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي:  األصدقاء مع

 

 فرضيات الدراسة من عدمو: تحقق -

االتغتراب  زاد واالتصال اإلعالم استخدم الطلبة الجامعين لتكنولوجيا وسائل كلما زاد الفرضية األولى:
  الرقمي لديهم .

الدراسة عدـ ربقق الفرضية اليت انطلق منها الباحث يف بداية دراستو وذلك لعدـ ربقق اغبد االدىن من  اظهرت
مؤشرات االغًتاب اليت مت التحقق منها سابقا حيث اظهرت الدراسة عدـ وجود عجز واضح لدى افراد العينة من 

 :ت النتائج كالتارل خالؿ العبارات الدالة عن العجز الناتج عن عملية االستخداـ حيث كان

فكرة شعورىم بالتعقيد جراء استخداـ الوسائل التكنولوجية وذلك بنسبة مئوية على   افراد العينة عدـ موافقتهم
القائل بوجود سهولة كبَتة يف استخداـ الوسائل  الطرح مع الدراسة عينة توجو أفراد  44,4%قدرت بػ: 

الدراسة ال ذبد  عينة مفردات أف 1 ,40%وبنسبة مئوية قدرت بػ: التكنولوجية، حيث عرب أفراد العينة عن ذلك 
   41,8%أي عجز واضح يف استخدامها للوسائل التكنولوجية اغبديثة وىذا وفق اؼبعطيات اؼبسجلة أمامنا فػ: 
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عملية من جانب آخر تبُت اف افراد العينة ال يعانوف من غياب اؼبعٌت لدى استخدامهم للوسائل التكنولوجية 
على فكرة اف الوسائل حيث عرب معظم أفراد العينة على عدـ موافقتهم  وسائل اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة استخداـ

 %2906اؼبردودية  وذلك بنسبة مئوية بلغت  ربسُت فائدة بغية  التكنولوجية لن ربقق اي

 الوسائل استخداـأف  49,2% يوافقوف بنسبة مئوية مقدرة بػ:على اهنم معظم أفراد عينة الدراسة يف حُت عرب 

 الوسائلفكرة أف  عارض االفرادويف عبارة اخرى  ومعٌت قيمة أكثر ؽبا وأعطى بالكلية محياهت غَت التكنولوجية

حيث كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي  اؼبختلفة باألعماؿ للقياـ ضرورية غَت واالتصاؿ لإلعالـ التكنولوجية
%32,7. 

اشارت النتائج اذل اف االفراد ال يشعروف باي قلق ناتج عن استخداـ الوسائل البعد االخر ىو القلق حيث 
 التكنولوجية حيث اظهرت النتائج مايلي :

من أفراد العينة أهنم ال يشعروف أف الوسائل التكنولوجية  غريبة عنهم بل يعتربوهنا جزء من حياهتم  % 4705عرب 
 عند ضغط وبسوف بأي وال كبَتة براحة وفشعر يمن أفراد العينة  %48من جانب آخر  تبُت اف  اليومية

وجود قلق هبعل من عملية استخداـ الوسائل  اذل عدـاألفراد واخَتا اشار  التكنولوجية للوسائل هماستخدام
 . 30,0%غَت مثارل حيث بلغت النسبة  تتم بشكلالتكنولوجية 

من عدـ دل تتحقق لدى االفراد عينتنا وىذا ما عجل ابعاد وبدوف الرجوع اذل البعدين االخَتين تبُت اف ثالث 
 ربقق الفرضية اليت انطلق منها الباحث.

االتغتراب الرقمي للطلبة الى زيادة مستوى  الحديثة تطور وسائل اإلعالم واالتصال يؤدي الفرضية الثانية: 
 الجامعين.

وذلك بتحقق ليت انطلق منها الباحث يف دراستو من خالؿ النتائج  اؼبتحصل عليها نؤكد ربقق الفرضية الثانية ا
 عدة ابعاد لالغًتاب  الناتج عن تطور الوسائل التكنولوجية ومن بُت ىذه االبعاد:

 اؼبباشر التواصل أخفى قد واالتصاؿ اإلعالـ وسائل تطورأفراد العينة يروف أف اف العزلة : حيث اظهرت النتائج 

يروف أف  ومن جانب آخر فاف االفراد 38,7%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   انعزاؽبم وعجل من اجملتمع أفراد بُت
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 غَت ىذا األخَت  بذلك يصبحل واقعو، عن الفرد عزلة يف يساىم واالتصاؿ اإلعالـ لوسائل التكنولوجي التطور

 اغبديثة احملمولة واؽبواتف اإلنًتنت مثل ،كما عرب االفراد اف وسائل 34%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   اجتماعي

باالضافة اذل بعد اػبوؼ حيث ربققت  37%و ذلك بنسبة مئوية قدرىا   األفراد عزلة درجة زيادة يف تساىم 
 من ؼباػبو   يشعروف هممعظمف معظم العبارات وتبُت اف ىناؾ خوؼ من التطور واؼبستقبل من قبل افراد العينة

 وقد كانت نسبة ىؤالء األفراد ىي:  الكثَتة للعيوب التكنولوجية  وذلك التكنولوجي التطور و الرقمي التحوؿ

 ألوؿ استخدامهم عند وخوؼ برىبة يشعروفمن أفراد العينة  47,8% أف  إذل تشَتومن جانب آخر %37

 ومنها اغبديثة التكنولوجية الوسائل يروف أف من أفراد العينة  45,1% أف كما    جديدة تكنولوجية وسائل مرة

من األفراد الذين  18,9%لألفراد  وقد تعززت ىذه النظرة من خالؿ  اػباصة اغبياة على خطر تشكل االنًتنيت
باالضافة اذل ذلك ىناؾ شعور بالقلق لدى االفراد نتيجة التطور التكنولوجي  .وافقوا وبشدة على ىذه العبارة

حيث  اجملتمعاتبالقلق نتيجة الوسائل التكنولوجية اعبديدة اليت عملت على تغيَت معادل  شعر افراد العينة  حيث
 من أفراد العينة على 34,3% عرباضافة اذل ذلك  44,8%عرب معظم األفراد عن ذلك  و بنسبة مئوية قدرىا 

يف االخَت  التكنولوجي التطور نتيجة باػبطر دائم لديهم واف ؽبم إحساس اعبسدي و النفسي االرتياح عدـ
لة القلق واػبوؼ مع تسجيل االبعاد اؼبتبقية نسب متقاربة ز تحقق ثالثة ابعاد من طبسة وىذه االبعاد ىي العبو 

 نستطيع الق الف ىناؾ شعور باالغًتاب نتيجة التطور التكنولوجي اغبارل واؼبتوقع مستقبال.
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ةـــامتــــــخ  

 

- 302 - 
 

 اتمة:ـخ

اغرتاب األفراد ظاىرة الزمت اإلنسان منذ القدم ، لذلك ال ميكن اعتبار  ظهورىا مرتبطا  بالعصر احلديث  إن
وجو آخر ما جعل ادلفكرين والباحثني فقط إال أن ما دتيز بو ىذا األخري جعل ىذه الظاىرة تعود من جديد ولكن ب

 .اختلفتقد  أسباهبايعاجلوهنا بطرق ومقاربات حديثة غري تلك اليت مت معاجلتها بو سابقا الن 

حبث  كموضوعاالغرتاب   ، التعامل معها مت اليت الدراسات رلمل تناولت فقد ،دراساتنا العربية  صعيد على أما
ومع  الغربية احلضارة من يصلو ما باالغرتاب بسبب يشعريف السياق العريب  الفرد حيث أصبح الثقافة الغربية ،سببو 

 .ليلمل تتغري ىذه النظرة أو باألحرى ىذا التح ووسائلها ادلختلفة تطور التكنولوجيا

إن اإلنسان ادلعاصر يواجو عديد األوضاع ادلعقدة اليت حتولو إىل إنسان مغرتب عن نفسو وعن رلتمعو وعن 
شلا يزيد من تعمق  ، األمر الذي جيره إىل زلاولة التكيف مع واقعو بدال من زلاولة تغيري ىذا األخري مؤسساتو

، والتكنولوجيا احلديثة ووسائلها ادلختلفة وعالقتها باإلنسان ادلعاصر من أىم العالقات اليت يضعها الفجوات 
 .الباحثون واليت ينتج عنها االغرتاب الذي حنن بصدد دراستو

وكيف أنتجت يف سياق لتستخدم يف  دراستنا ىذه حاولنا الرتكيز على الوسيلة التكنولوجية وما حتملو من قيم يفو 
سببا يف االستخدام مل يكن  لنجد أن الذي نتحدث عنو كون سببا يف حصول االغرتابي سياق غريه األمر الذي

ذلذا األخري فحصول اخلوف والقلق حصول االغرتاب الرقمي أما التطور فهو من أىم األسباب اليت تؤدي 
 .نتائج دراستنا  وفقحبدوث االغرتاب وحدوث العزلة نتيجة التطور كفيل 

كما تدخل عديد ادلتغريات ادلساعدة يف حدوث االغرتاب الرقمي ولكن يبقى الرتكيز على اجلانب النفسي لألفراد  
وجتنيب  الرقمية الفجوة عديد ادلشاكل فردم قبل إطالق أي مشروع تكنولوجي يف أي رلتمع أمرا ضروريا لتجنب

 عينالن وجود ىذه األخرية ال ي التحتية البنية توفر الوسائل وجاىزية ال يتوقف على ،األفراد الوقوع يف االغرتاب
  .وختليص اإلنسان من االغرتاب  الرقمية الفجوة سد

 االغرتاب وحدوث ادلعاصر اإلنسانبأزمة  اصطلح عليوالوقوف على ما  الدراسةحاولنا من خالل ىذه  كما
دلا  وفقا، جديدا  يكون قد خلق وثناومن خالل تبنيو ذلوية افرتاضية  فاإلنسانزائف الاذلوية االفرتاضية  نتيجة

 .لالغرتاب ادلؤديوصفو فروم بدين التقنية 
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 حتليل اقرتاح عن طريق. الرقمية بالتطوراتوعالقتو  االغرتاب مسالة يف النظر إعادة اقرتحنا ،الدراسة ىذه بداية يف
وعالقتها ببعض ادلتغريات منها االقتصادية واالجتماعية وتأثري ىذه األخرية على  الرقمية للتكنولوجيات جديل

العمل على توصيف التكنولوجيا احلديثة واالغرتاب الرقمي ويف األخري العمل على ، كما مت  اليومية ادلمارسات
وتبيان مدى تأثري الوسائل التكنولوجية  يف حدوث االغرتاب الرقمي مع اقرتاح جملموعة متنوعة من  اجلمع بينهما.

 .احللول للحد من ىذا األخري

االىتمام باجلانب النفسي والعمل و التكنولوجيا للحياة اليومية لألفراد  توصي ىذه الدراسة اجلهات الوصية بإدخال 
أيضا بإعطاء  توصي كما ،على زيادة درجة القبول ذلؤالء للتكنولوجيا ووسائلها ادلختلفة لتحقيق النتائج ادلرجوة 

الوسائل التكنولوجية احلديثة الصبغة احمللية أي أن تتوافق ىذه الوسائل والسياق الذي تستعمل فيو ومن أىم ىذه 
 .تكييف اللغة ذلذه الوسائل وفق لغة البلد ادلستخدمة فيو اجملال ىو العمل على يف ىذا اإلجراءات

مبحاولة تطوير الصناعة التكنولوجية احمللية والعمل على استرياد التكنولوجيا اليت حيتاج ذلا أيضا توصي الدراسة و  
دام التكنولوجي يف األوساط لعمل على تنظيم الدورات التكوينية والتعليمية لتحسني االستخوا ،اجملتمع فقط 

إرشاد األفراد واألسر واجملتمع ككل ألمهية الوسائل التكنولوجية يف احلياة اليومية ودورىا يف  كما جيباجملتمعية  
 جيبعدم اكتساب التكنولوجيا تقليدا ومظاىاتا بل العمل على  كما جيب ،تطوير األعمال وزيادة التنمية
العمل على التقليل من ادلخاطر التكنولوجية خصوصا يف رلال لك وجب ، لذاكتساهبا لغاية وىدف زلدد 

 .االنرتنيت والعمل على محاية اخلصوصية وفق تشريعات قانونية تواكب التطور احلاصل 

توصي الدراسة األفراد ادلبحوثني باالىتمام بالتكوين النو عنصر مهم يف مسالة جتنب الوقوع يف االغرتاب ويساعد  
األفراد ادلبحوثني العمل على استغالل مخيع خصائص  ، ووجب أيضا علىكنولوجيا يف حياهتم اخلاصةعلى دمج الت

  .الوسائل التكنولوجية ادلتاحة لديهم لتحقيق افضل النتائج ويف سلتلف اجملاالت

نطبق على كل تطويع الوسائل التكنولوجيا يف اجملال البحثي واجملال العلمي الذي ينتمون اليو وىذا ي والعمل على 
توصي ىذه  الدراسة بإجراء دراسات شلاثلة على عينات أخرى من اجملتمع مثل العمال يف  في االخريفرد يف رلاذل

توصي الدراسة باحباث مستقبلية  حول  االغرتاب الرقمي يف رلال  كمااإلدارات والشركات وغريىا من العينات  
 االنرتنيت.
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2008. 

 . 01،2009اجلامعي ،ط الفكر دار اإلسكندرية :  ،المعلومات تكنولوجيا إدارة الصرييف، زلمد -(65

 .1989القاىرة: دار الشروؽ،  تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها،  زلمد اذلادي،  -(66 

، األردف : دار ادلسرة للنشر والتوزيع  التفكير والبحث العلميزلمد بكرنوفل ، فرياؿ زلمد أبو عواد ،  -(67
 .2010، 01،ط

 .1998، 01، عماف:دار رلدالوي، ط الدعاية واإلعالن والعالقات العامةزلمد جودت ناصر،  -(68 

، اإلسكندرية:   البحث العلمي: الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعيةزلمد شفيق ،  -(69 
 .2001جلامعية ، ،ادلكتبة ا

احلديث،  اجلامعي اإلسكندرية: ادلكتب ،االجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات شفيق زلمد -(70 
1998. 

، األردف،دار ادلسرية للنشر وسائل اإلعالم و االتصال دراسة في النشأة و التطورزلمد صاحب سلطاف، -(71
 .2011والتوزيع،

http://ar.lib.efatwa.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 للنشر الكتب القاىرة : عاملالتأثير ،  واتجاىات اإلعالم نظرياتعبد الوىاب ،  أمحد عبد احلميد زلمد -(72

 .2005، 03والطباعة ، ط والتوزيع

القاىرة: عامل الكتب للنشر والتوزيع  ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،زلمد عبد احلميد -(73 
 .2000، ،1والطباعة،ط

 .2001، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية ،االتصاؿنظريات زلمد زلمد عمر الطنويب،  -(74 
 .2006، مصر: دار ادلعرفة اجلامعية،  مدخل إلى مناىج البحث العلميزلمد زلمد قاسم، -(75 
 .2010دار الفجر للنشر والتوزيع ،  القاىرة:  ،نظريات االتصالزلمد منري حجاب،  -(76 
، األردف، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع العلمي طرق البحث عبيدي زلمد، جاسم ألعبيدي ،   زلمد -(77 

 .2010، 01،ط

 .2006القاىرة،  ،دار النهضة العربية ،نظريات االتصالمرفت الطرابيشي،عبد العزيز السيد، -(78

 .0102012دار ادلسرية للطباعة والنشر، ط ،نظريات االتصال، مزاىرة مناؿ ىالؿ  -(79

 .2009،األردف، 2،دار ادلسرية للنشر والتوزيع،ط أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  -(80

، تر: بوزيد صحراوي وآخروف ، اجلزائر: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أجنرس، ، -(81
 .2006 ،2دار القصبة للنشر ط

 .2008، األردف : دار وائل للنشر ،  الوسائط المتعددةنائل حرز اهلل ، دميا الضامن ،  -(82

  .2014  01، ط دار ادلعتز للنشر و التوزيع، األردف:  اإلعالم التجاريجنالء زلمد جابر ،  -(83

، تر: زلمد على سالـ ، ادلكتب اجلامعي مناىج في البحث االجتماعي ج.جوؿ ،بوؿ ؾ.ىت، ، ولياـ -(84
 .2012، 2احلديث، ط

،األردف، دار الفارس االغتراب: دراسة تحليلية لشخصيات الطاىر بن جلون الروائيةحيي العبد اهلل، -(85
 .2005، 01للنشر والتوزيع، ط
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الرىاب االجتماعي و عالقتو بإدمان المخدرات : دراسة مقارنة بين عينة من مدمني سامية ، إبريعم -(1
، جانفي  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح ، 11، العدد  راسات نفسية و تربويةد، المخدرات و غير المدمنين

2013 . 

اإلدمان على الهاتف النقال و عالقتو بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة أبو جدي، أرلد.  -(2
الريموؾ   جامعة، 02، العدد 04اجمللة األردنية يف العلـو الرتبوية ، اجمللد  .األردنية و عمان األىليةالجامعتين 

 .2008األردف ،  العليا، والدراسات العلمي البحث عمادة
فاعلية خرائط المفاىيم في التعلم الجوال على تحصيل طالب أبو سقاية ، رشا حيىي السيد ، -(3 

 .276، ص  2014جامعة بنها،  99، العدد  25،رللة كلية الرتبية ، اجمللد  و اتجاىاتهمتكنولوجيا التعليم 

الجتماعي لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض االغتراب في النسق ا،  أبو شعرية خالد زلمد -(4
 2013غزة ، ابريل  ، 02، العدد  21، اجمللد   رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية و النفسية المتغيرات

. 

االغتراب في النسق االجتماعي لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض أبو شعرية خالد زلمد، -(5
–،اجلامعة اإلسالمية 02، العدد 21رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد ،المتغيرات

 .2013غزة،

، رللة آفاؽ على العنصر البشري في المنظمات العربية،  انعكاسات التكنولوجيا امحد سيد مصطفى -(6 
 .1998،القاىرة،73االقتصادية ،العدد 

درجة إدراك المعلمين لمظاىر السلطوية في التعليم وعالقتها بحاالت االغتراب امحد زلمد احلسني، -(7
 .2016حرين، جواف ،كلية الرتبية جبامعة الب02، العدد17،رللة العلـو الرتبوية والنفسية، اجمللد لديهم

فعالية برنامج تدريبي في خفض اضطراب النطق و أثره على السلوك أالنسحابي لدى أمحد مها صربي، -(8
مركز ادلعلومات الرتبوية و ، 15، العدد  04،رللة الرتبية اخلاصة ، اجمللد  األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية الخفيفة

 . 2016،  النفسية و البيئية
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األبعاد االجتماعية لظاىرة الضعف اللغوي :دراسة ميدانية على عينة من أسامة إمساعيل عبد الباري، -(9
، صيف 106، العدد   27، رللة شؤوف اجتماعية ، اجمللد  الطلبة الناطقين باللغة العربية بجامعة الشارقة

2010. 

، رللة بابل للعلـو اإلنسانية ،  سمات االغتراب في فن ما بعد الحداثةإسراء حامد علي اجلبوري ، -(10
 . 2014، جامعة بابل )كلية الفنوف(،  05العدد  22اجمللد 

يا على األداء الوظيفي للعاملين في شركة كهرباء أثر عملية نقل التكنولوجالبطاينة زلمد تركي،  -(11 
اجلامعة األردنية : عمادة ، 02العدد  40، اجمللد  دراسات العلـو اإلدارية، رللة  محافظة إربد : دراسة ميدانية 

 . 2013،  البحث العلمي

األسباب الكامنة وراء انتشار أجهزة البالك بيري واآلثار التربوية المترتبة التميمي عبد اهلل زلمد رضا.  -(12
 Journal of. اجمللة الرتبوية على ذلك من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية في منطقة أبوظبي التعليمية

Education/Al Mejlh Altrbwyh 2014، رللس أبو ظيب للتعليم ، 110، العدد  28، اجمللد. 
دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر  اجلمل مسري سليماف، -(13

" رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث و خليلمعلمي التكنولوجيا في مديرية التربية و التعليم في جنوب ال
 ..2015، جامعة القدس ادلفتوحة ، 37، العدد  02اجمللد الدراسات. 

رىاب االجتماعي لدى عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالمحداف إسراء مجاؿ ، ،اجلوارنة أمحد حيىي -(14
جامعة السلطاف ،  01، العدد  09، اجمللد  رللة الدراسات الرتبوية و النفسية،  طلبة مرحلة المراىقة المبكرة

 . 2014، فيفري  قابوس

تأثير اإلنترنت على اإلنفاق اإلعالني في وسائل اإلعالم في المجتمع  ،احلقيل عبد اهلل بن صاحل -(15 
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ) عمادة  ،22رللة العلـو اإلنسانية و االجتماعية،العدد  السعودي،

 .2011(،السعودية،البحث العلمي
درجة الرىاب االجتماعي وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي و الجنس لدى أرلد فرحاف، الركيبات -(16

،اجملموعة 02، العدد 04، اجمللد  اجمللة الرتبوية الدولية ادلتخصصة،  طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
 .2015األردف، -الدولية لإلستشارات و التدريب، جامعة الريموؾ
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 االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء العولمة الثقافية،  الرواشدة ، عالء زىري عبد اجلواد -(17
، جامعة الشارقة : كلية الدراسات  03، العدد  09، اجمللد  شارقة للعلـو اإلنسانية و االجتماعيةرللة جامعة ال، 

 .2012العليا و البحث العلمي ، 

 جامعة القدس في ضوء بعض المتغيراتمستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة الرمياوي عمر،  -(18
، اجلامعة العربية األمريكية  جنني/ فلسطني، 01، العدد  01، اجمللد  رللة اجلامعة العربية األمريكية للبحوث،

2015 . 

اىات المعلمات في المرحلة الثانوية نحو إتاحة الكتب الدراسية عبر اتجالزىراين عقيلة حسني،  -(19 
، رللة ادلركز العريب للبحوث و الهواتف الذكية بوزارة التربية و التعليم السعودية : دراسة استكشافية 

 .2015،  ادلركز العريب للبحوث، 03، العدد 02الدراسات يف علـو ادلكتبات و ادلعلومات ، اجمللد 

مظاىر االغتراب االجتماعي لدى الشباب الجامعي الفلسطيني : دراسة ميدانية ،الشامي زلمود زلمد -(20
،  18، اجمللد  رللة جامعة األقصى : سلسلة العلـو اإلنسانية،على عينة من طلبة جامعة األقصى خان يونس

 .2014غزة  ، -، جامعة األقصى02العدد 

، رللة االجتهاد القضائي ،  مستقبل اإلعالم بين التطور التكنولوجي وصناعة التغييرالعريب العريب ،  -(21 
 .2017على حركة التشريع اجلزائري ، جامعة بسكرة،  اإلجتهاد القضائي سلرب أثر، 10، العدد  01اجمللد 

، رللة  الصناعات الثقافية  التلفزيون وثنائية الهوية / االغتراببوعمامة العريب ، كبييب حفصة ،  -(22
 .136، ص 2015، جامعة زياف عاشور ، اجللفة، سبتمرب 02اجمللد  24احلقوؽ والعلـو اإلنسانية ، العدد 

، اجمللة الرتبوية  التلميذ مفهوم السلطة لدى المدرس و عالقتو بالقلق النفسي عندالغندور يسناء ، -(23
األردف  -، اجملموعة الدولية لإلستشارات و التدريب ، جامعة الريموؾ12، العدد  03الدولية ادلتخصصة ، اجمللد 

 ،2014 . 

دراسة ظاىرة االغتراب لدى عينة من طالب القريطي عبد ادلطلب أمني ، عبد العزيز السيد الشخص. -(24 
،  مكتب  39عدد ال، رللة رسالة اخلليج العريب ،  وعالقتها ببعض المتغيرات األخرىالجامعة السعوديين 
 .1988الرتبية لدوؿ اخلليج، 
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نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  -(25 
 .2005،األمم ادلتحدة،نيويورؾ،04، رللة االسكوا، العدد آسيا

مدى إدراك الجمهور الفلسطيني للخدمات اإلعالمية التي يقدمها الهاتف ادلصري  نعيم فيصل،  -(26
 .2015، جامعة فلسطني ، 08العدد  02رللة جامعة فلسطني لألحباث و الدراسات ، اجلزء  النقال،

فجوة االتصال و المعلوماتية بين أوروبا و العرب : الطباعة و المطبعة في  ،ادلوسى عصاـ سليماف -(27 
اجلامعة األردنية : عمادة البحث  ،02العدد  07،اجمللد اجمللة األردنية للعلـو االجتماعية، البالد العربية أنموذجا

 .2014، األردف، العلمي

،العالقة بين إستخدامات اإلنترنت واإلغتراب  محمد بن سليمانالصبيحي،،ادلوسى،محد بن ناصر -(28
رللة العلـو  اإلجتماعي لدى الشباب دراسة ميدانية على عينة من الشباب والشابات في مدينة الرياض،

 .2012، 26اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

، وزارة  01، العدد 10، رللة عامل الفكر ،اجمللد  االغتراب اصطالًحا ومفهوًما وواقًعا " :النوري،قيس -(29
 .1979اإلعالـ يف الكويت ، 

،  أمل األحمد ،  مظاىر االغتراب لدى الطلبة السوريين في  بعض الجامعات المصريةبشرى علي ، -(30
 . 2008، سوريا )دمشق(،  01، العدد  24رللة جامعة دمشق ، اجمللد 

، رللة جامعة دمشق ، اجمللد لطلبة السورين في بعض الجامعات المصريةمظاىر اغتراب ابشرى علي ، -(31
 2008، كلية الرتبية جامعة دمشق،01،العدد 24

 ،رللة دمشق مظاىر االغتراب عند الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية، ،بشرى علي -(32 
 2008 ،دمشق، 01العدد

وعالقتو بالعزلة االجتماعية لدى شرائح اجتماعية مختلفة اإلسناد االجتماعي بشرى عناد مبارؾ، ، -(33
 2008، كلية الرتبية األساسية / جامعة دياىل ،  32، رللة الفتح ، العدد من النساء األرامل

رللة الباحث ،  أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنمية ، بن بريكة عبد الوىاب -(34 
 .2009بسكرة،،07العدد،
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الشعور باالغتراب االجتماعي لدى الشباب مستخدمي اإلنترنت : دراسة ميدانية ،بن عمارة  مسية -(35
، رللة الدراسات النفسية والرتبوية ، سلرب تطوير ادلمارسات  ة ورقلةلعينة من الشباب بمقاىي اإلنترنت بوالي

 .2013اجلزائر ، جواف  –النفسية والرتبوية ، جامعة ورقلة 

دور و أىمية اإلبتكار التكنولوجي في خلق ميزة تنافسية : نحو بو شنقري  إمياف، قطاؼ ليلى ،  -(36 
 –سلرب ادلخطوطات  -، جامعة زياف عشور07، رللة  دراسات و أحباث ، العدد تحقيق التنمية المستدامة

 .2012اجللفة ،

، رللة ىرمس،  من غيورغلوكاش إلى أكسل ىونيث نحو إعادة بناء مفهوم التشيؤبو منريكماؿ، -(37
 .2013، مركز جامعة القاىرة للغات و الرتمجة ادلتخصصة، جامعة القاىرة ، سبتمرب 04العدد ،  02اجمللد

تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال و األمن ألمعلوماتي في المؤسسة :  ،بوقرة سامية -(38 
جامعة زلمد  ،12،العدد رللة علـو اإلنساف و اجملتمع عنابو -دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن سيبوس 

 .2014بسكرة، -خيضر

 الدراسات ، رللةالجديدة والبدائل التكنولوجيات ...المعلومات عصر في اإلذاعةتيميزار فطيمة ،  -(93 

 .2016الوادي ، جواف -خلضر محة الشهيد ، جامعة16االجتماعية، العدد  والبحوث
، اجمللة التونسية لعلـو االتصاؿ ، العدد  الشباب التونسي وتكنولوجيات االتصال واإلعالمثريا رمضاف ، -(40

 .2008/جواف 2007منوبة ، جويلية -، معهد الصحافة وعلـو األخبار 49/50ادلزدوج 

، رللة علـو اإلنساف و  ، بن علية مسعودة ، االغتراب النفسي و تدني قيمة الذاتنصر الدين  جابر -(41
 .2015بسكرة ، مارس  –، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية  14اجملتمع ، العدد 

 .2011،ادلغرب، 14العدد ،رللة دراسات،اغتراب اإلنسان المعاصر،جابري زلمد عبد الرمحاف- (42
المدرسة واالغتراب االجتماعي ، دراسة ميدانية لطالب التعليم الثانوي بدولة جاسم الكندري ،  -(43

 . 1988( جامعة الكويت، 12.اجمللة الرتبوية، اجمللد ) الكويت
الرىاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين : االنتشار ادلومين فواز أيوب ، ،جرادات عبد الكرمي زلمد  -(44

، عمادة  01، العدد  04اجمللد   جتماعيةاجمللة األردنية للعلـو اال،  و المتغيرات االجتماعية الديمغرافية
 . 2011، فيفري اجلامعة األردنية  البحث العلمي:
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، رللة رؤى  التكنولوجيا التأثيرات والتحديات والمستقبل، )مراجعة كتاب(السويدي ،  سند مجاؿ -(45 
 .2015االسرتاتيجية، االمارات ،  والبحوث للدراسات اإلمارات ، مركز 11، العدد 03إسرتاتيجية، اجمللد 

سبتمبر إلى  11مصنع الظل النشاط السري لوكالة األمن القومي من ىجمات  ،السويدي سند مجاؿ -(64 
 اإلمارات مركز“،  11، العدد 03جمللد ،  رللة رؤى إسرتاتيجية، ا  التنصت على أمريكا،)مراجعة كتاب(

 .2015االسرتاتيجية  ، اإلمارات ،  والبحوث للدراسات

 ، السابع العدد ، 03، رللة أماراباؾ، اجمللد مدخل تاريخي لنشأة وتطور التلفازاحلي،  عبد زلمد مجاؿ -(47 
 .2012  )ادلغرب( ألكادميية األمريكية العربية للعلـو والتكنولوجياا

العدد  ،8اجمللد  ،رللة وثائق،تكنولوجيا اإلعالم الحديث،جريي ىاميلينك، تر: حسن إمساعيل -(48 
 .1988،اجلزائر،50

 الثقافية لألسرة الخصوصية واختراق الحديثة االتصال تكنولوجيانصرية،  يوسف، برامهة حديد -(94 

 .2014ديسمرب، 17رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد.الجزائرية الحضرية
،  29رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد  ،الشباب  وسط في الرقمية الثقافة،  لويل حسيبة -(50

 .2017جامعة ورقلة  ،  جواف 
تأثير عملية االتصال عبر االنترنت على العالقات االجتماعية دراسة ميدانية حلمي خضر ساري ،  -(51 

( ، 02( ،) 01، العدد ) 24، اجمللد رللة جامعة دمشق ألألدب و العلـو اإلنسانية ،  في المجتمع القطري
 .2008دمشق ػ اجلمهورية العربية السورية ، 

رللة ،  والمعوقات الدوافع ...العالي التعليم قطاع في اإللكترونيبوعمامة ،  الطاىر، خامرة خامرة -(25
العايل ، جامعة  التعليم يف ادلعلومات تكنولوجيا و احلاسوب :)خاص(،  06العلـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد

 .2011ورقلة ، 

تأثير المنافع والمخاطر المدركة في نية خرمي  محزة سليم لطفي ، ادلعايطة  شريف عبد اهلل ،  -(53 
، ن المستهلك لشراء المنتجات الرقمية المقرصنة من وجهة نظر طالب الجامعات الخاصة في مدينة عما

 .2016، جامعة الزرقاء ، 03، العدد  16رللة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية ، اجمللد 
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، -سويسرا–، جنيف 02، رللة االحتاد الدويل لالتصاالت، العدد موسيقى حياتنا –اإلذاعة دافيد وود،  -(54
 .2015مارس .ابريل 

الحماية القانونية للخصوصية و البيانات الشخصية في نطاق درادكة اليف زلمد ، وآخروف ،  -(55 
جامعة الشارقة : كلية ،  02العدد  08، اجمللد  رللة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية و القانونية،  المعلوماتية

 .2011، جواف  الدراسات العليا و البحث العلمي

رللة إذاعة وتلفزيوف اخلليج،  البشر حياة غّيرت التي االتصالية الثوراتعيساين، الطيب رحيمة -(65
 .2011، السعودية،  ماي 85عدد،

االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي "دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة رغداء نعيسة ، -(57
 .2012، سوريا، 03العدد 28،رللة جامعة دمشق اجمللد   دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية

، رللة الشروط المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا،  مهند محد امحد ، زينة غاًل الصفار -(85 
 .2016ادلوصل،، جامعة 48، العدد 13الرافدين للحقوؽ، اجمللد 

،رللة احلكمة للدراسات اإلعالمية و تأثيرات اإلنترنت على العالقات االجتماعيةسبيت رشيدة ،  -(59
 .2013، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 02االتصالية ، العدد 

رللة جيل العلـو اإلنسانية تأثير الفضائيات على اكتساب األحداث للسلوك االنحرافي، سعيد زيوش،  -(60
 . 2015، مركز جيل البحث العلمي، 07و االجتماعية ، العدد 

االغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعيين دراسة ميدانية على عينة من سالطنية بلقاسم ،نوى إمياف، -(61
–ة ورقلة ، جامع11رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد  بسكرة،–طلبة القطب الجامعي شتمة

 .2013اجلزائر،
أشكال الوسائل التكنولوجية الحديثة وانعكاساتها على العالقات االجتماعية سوادلية عبد الرمحاف ،  -(62

، جامعة قاصدي  14، دراسات نفسية و تربوية ، العدد  لدى الشباب : دراسة ميدانية على شباب والية باتنة
 .2015مرباح ورقلة ، جواف 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4526
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4526
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4526
javascript:__doPostBack('ctl00$main$lnkBtnJournal','')
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=4526
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=4526
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=4526
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Zena%20Ghanim%20AlSaffar%20%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%20%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Mohannad%20Hamad%20Ahmad%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&uiLanguage=ar


 قائمة املصادر واملراجع

 

- 318 - 

 

أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور باالغتراب الوظيفي سوزاف صاحل دروزة ، دميا شكري القوامسي ، -(63
،  10، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ ، اجمللد  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية –دراسة تطبيقية

 . 2014، األردف ،  02العدد 

 التدقيق كفاءة في وأثرىا المعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  محدوف وطالؿ العرود فالح شاىر - (46

 اجملّلد ، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ،  األردنية العامة والخدمية المساىمة الصناعية الشركات في الداخلي

 .2009، األردف، 4  العدد ،5

، رللة العلـو االجتماعية، والتعليم التربية في الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا دور مالك، شعباين -(56 
  .2015االغواط،  ثليجي عمار جامعة ،11العدد 

،  06، رللة األمن ، العدد  إستراتيجيات األمن النفسي في األزماتصاحل بن إبراىيم الصنيع ،  -(66 
 .1994ادلملكة العربية السعودية، 

 M.TVوالتلفزيون المحمول   Interactiveالتلفزيون التفاعلي الرقمي  محود،  علي طارؽ -(76 
 .2013جامعة بغداد،  ،19رللة الباحث اإلعالمي، العدد  المضمون ،الجمهور: دراسة مقارنة، التقنية 

تأثير التعرض لإلنترنت لدى طالبات جامعة بغداد عبد األمري مويت الفيصل، زلمد حسن العامري، - (68
 .2013،  جامعة بغداد ،17رللة آداب الفراىيدي،العدد ،  ميدانية في ضوء نظرية الفجوة المعرفيةدراسة 

اإلغتراب وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى عينة من الطلبة السعوديين عبد الرمحاف عيد اجلهين ، -(69
، جامعة 04، العدد 22لد ، رللة العلـو الرتبوية ، اجمل الدارسين داخل وخارج المملكة العربية السعودية

 .2014مصر  ، أكتوبر  –القاىرة 

العالقة بين تعرض الشباب الجامعي البحريني لتقنيات الهاتف الخلوي  عبد الصادؽ حسن ، -(70 
،رللة دراسات اخلليج  ومستوى معرفتو باألحداث الجارية:دراسة ميدانية في إطار نظرية الفجوة المعرفية

 .، البحرين 151واجمللة العربية ،العدد

، الفجوات االقتصادية و أثرىا على النمو االقتصادي : حالة األردن عبد اذلادي سامر علي وآخروف  -(71
، جامعة الزرقاء ، 01، العدد 14اجمللد   رللة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية،  (2002 – 1111) 

2014 ، 
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فاعلية استخدام الحاسب اآللي للتدريب على عبد الواحد زلمد خلفاف ، علي يوسف و الكوت ،  -(72 
جامعة دمنهور : ، 02.العدد 06رللة الدراسات الرتبوية و اإلنسانية، اجمللد  ،تكنولوجيا المعلومات و االتصال

 .2014مصر ،  كلية الرتبية

لدى حاالت البتر في  المساندة االجتماعية وعالقتها بمعنى الحياةعطاؼ زلمود أبو غايل، -(73
فلسطني،  –، جامعة األقصى 02، العدد 14اإلنسانة، اجمللد  والدراسات للبحوث الزرقاء رللةمحافظات غزة،

2014. 

طالب اللغة العربية كلغة ثانية نحو التعلم الجوال و عطية ، سلتار عبد اخلالق عبد اإللو ، اجتاىات  - (74
جامعة ادللك سعود : ،  46، رللة رسالة الرتبية و علم  النفس، العدد وحاجاتهم التدريبية الالزمة الستخدام

 . 2014،  اجلمعية السعودية للعلـو الرتبوية و النفسية

 االغتراب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء العولمة الثقافيةعالء زىري عبد اجلواد الرواشدة ،  -(75
جامعة الشارقة : كلية الدراسات ، 03، العدد  09، اجمللد  رللة جامعة الشارقة للعلـو اإلنسانية و االجتماعية،

  . 2012، سبتمرب  العليا و البحث العلمي

للثقافة والفنوف  الوطين، رللة عامل الفكر، اجمللس الشخصية العربية فيالمظاىر االغترابية على وطفو ،  -(76
 .1988/ ديسمرب أكتوبر، 02، العدد 27واآلداب، دولة الكويت، رللد 

االغتراب خارج حدود االيديولوجيا:قراءة معاصرة في وحدة التكوين النفسي علي اسعد وطفة،  -(77 
كويت( ، احتاد كتاب وأدباء اإلمارات)جامعة ال22023،رللة دراسات،العدد ادلزدوج واالجتماعي للمفهوم 

 .2008ديسمرب ،

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وعوائق استخدامها في عودة سليماف عودة مراد ،  -(78
، 17، البلقاء للبحوث والدراسات ، اجمللد التدريس  لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/االردن

 .2014، جامعة البلقاء التطبيقية ،  01العدد

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وعوائق استخدامها في عوده سليماف عوده مراد ،  -(79 
رللة البلقاء للبحوث و الدراسات ، اجمللد التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/األردن، 

  . 2014، ، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة عماف األىلية  01، العدد 17
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، رللة  الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال الحديثةعويف مصطفى ، عمراين زينب ،  -(80 
 . 2012  -اجلزائر –، جامعة زلمد خيضر بسكرة  04علـو اإلنساف و اجملتمع.العدد

رللة  ، الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة، عمراين زينب ، مصطفى عويف -(81 
 .2012 -بسكرة– جامعة زلمد خيضر،04،العدد  علـو اإلنساف و اجملتمع

االغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لدى المراىق المتمدرس عيسى قبقوب ، عتيقة سعيدي ،  -(82
وادي سوؼ –خلضر  ، جامعة الشهيد مّحو01، العدد  01، رللة العلـو النفسية والرتبوية ، اجمللد  )دراسة حالة(

 .2015، سبتمرب 

، رللة احلكمة  االغتراب القيمي والمخيال اإلعالمي قراءة في تأثيرات وسائل اإلعالمغوثي عطالو ،  -(83 
 . 2016، 02، الفصل 08، العدد 04، اجمللد  للدراسات اإلعالمية واالتصالية

يرات لدى تدريسيي جامعتى بغداد قلق الحاسوب وعالقتو ببعض المتغفارس كماؿ عمر نظمي ،  -(84 
 .2010جامعة بغداد ، ، 92، رللة كلية اآلداب ، العدد  وصالح الدين " بحث ميدانى "

قلق الحاسوب وعالقتو ببعض المتغيرات لدى تدريسي جامعتي بغداد فارس كماؿ عمر نظمي ،  -(85 
 .2010بغداد ، العراؽ ، ،  جامعة 92، رللة اآلداب ، العدد - بحث ميداني -وصالح الدين

رللة ، عالقة التوتاليتارية المجتمعية بالضغوط النفسية و إستراتيجيات المواجهةفرحايت العريب ، -(86
 .2011، اجلزائر ،  مؤسسة كنوز احلكمة للنشر و التوزيع، 08،العدد  03احلكمة ، اجمللد 

،كراسات اجمللة التونسية لعلـو العولمة وإشكالية حياد تكنولوجيا االتصال الدوليفضيل دليو، -(87
 .2003االتصاؿ،معهد الصحافة تونس 

مستوى التنور في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى طلبة الثانوية العامة بقطاع فؤاد إمساعيل عياد،  - (88
 ، عمادة البحث العلمي جامعة 01،العدد19،رللة ادلنارة ، اجمللد  غزة
دالالت الصدق البنائي لمقياس القلق كسمة و قوامسة  أمحد يوسف ،محادنة  راتب صايل الرحيل،  -(89

، اجملموعة الدولية لإلستشارات و 06، العدد 04، اجمللة الرتبوية الدولية ادلتخصصة ، اجمللد  كحالة  القلق
 . 2015األردف ،  -التدريب ، جامعة الريموؾ
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اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام الحاسب اآللي كاظم كريدي  وآخروف ،  - (90
   .2014الدمنارؾ ،  ، 14اجمللة العلمية األكادميية العربية يف الدمنارؾ ،العدد  في التدريس

رللة اإلنترنت كمصدر للمعلومات في األوساط البحثية" دراسات و أبحاث ، كداوة عبد القادر ،  -(91 
 . 2012،  سلرب ادلخطوطات جامعة زياف عشور ،اجللفة ً،  07دراسات وأحباث ، العدد

استخدام الباحثين لتكنولوجيات المعلومات و االتصاالت في ة عبد القادر ، عالىم رابح. كداو   -(92 
( ، اجمللد ادلكتبات و ادلعلومات) RIST، رللة البحث العلمي بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر

 . 2014 ، مركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقين، 01، العدد 20

الحديثة: االنترنت  واالتصال في ظل تكنولوجيا اإلعالم لمنظومة القيميةا، لطرش، فريوز -(39 
 .2014،اجلزائر،27العدد،رللة احلكمة،أنموذجا

تطور نموذج قبول التكنولوجيا واختباره على استخدام نظم المعلومات المحاسبية ليلى الطويل ،  -(94 
رللة جامعة تشرين للبحوث  )دراسة تجريبية على عينة من المستخدمين في شركات النسيج في سورية(

 .2011، جامعة تشرين سوريا، 01، العدد  33والدراسات العلمية ، اجمللد 

سلرب مجع دراسة و  ،16،العددرللة الرتاث ،تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و استخداماتها زلمد دفوف، -(59 
 .2014اجلزائر،ديسمرب -،جامعة اجللفةحتقيق سلطوطات ادلنطقة و غريىا

السرية في المجتمع الجزائري: أبعادىا وعالقتها باالغتراب االجتماعي. الهجرة زلمد رمضاف،  -(96
 .2009، اجلزائر ،ديسمرب 04، رللة ادلواقف للبحوث والدراسات يف اجملتمع والتاريخ ، العدد دراسة ميدانية

 .1992أفريل 01، 343،رللة ادلعرفة،العدد ""االغتراب في الفكر الفلسفيزلمد سليماف حسن، -(97 
،العدد  28، رللة عامل الفكر، اجمللد   عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربيزلمد شوماف،  -(98
 . 1999، الكويت ،  02

الحساسية للقلق و عالقتها بكل من تنظيم االنفعال و أعراض القلق لدى زلمد صالح الدين عراقي،  -(99
جامعة بنها ، سبتمرب  -كلية الرتبية   100، العدد 25لد  رللة كلية الرتبية ، اجمل، عينة من طالب الجامعة

2014. 
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التكنولوجيا سر سعادة اإلنسان ... متى تكون أداة لتدميره؟ دراسة تكشف أبعاد مرزوقي عماد ،  -(100
،  13043، الكويت : جريدة الراي ، زلور )قضايا( ،  العدد   تداعيات التطور التكنولوجي على حياة البشر

 .2015مارس  18األربعاء، 

،رللة العلـو اإلنسانية  االغتراب، مفهوم ودالالتمريامة بريشي ،نادية مصطفى الزقاي يوب ، -(101
 .2015، جامعة قاصدي مرباح ،  18واالجتماعية  العدد 

 االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المتخلفين عقليًا وعالقتو ببعض المتغيراتمرمي مسعاف ، -(102
 26، رللة جامعة دمشق ، اجمللد  :دراسة ميدانية في مراكز رعاية وتأىيل المعوقين ذىنيًا في محافظة دمشق

 .2010، كلية الرتبية جامعة دمشق ،  04، العدد 

الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية و واقع الحماية الحق في مصطفى عائشة بن قارة ،  - (103
مؤسسة اجمللة العربية للعلـو و نشر  05، العدد 02، اجمللد  اجمللة العربية للعلـو و نشر األحباث،  القانونية

 .2016األحباث ، فلسطني ، 

تنمية  في وحدة تعليمية مقترحة عن التعليم اإللكترونيسبحي ، فعالية  امحد حسن بنت نسرين -(410 
األقسام العلمية بجامعة الملك عبد العزيز  : الوعي اإللكتروني لدى معلمات ما قبل الخدمة كلية التربية

 .2012األردنية لعلم النفس، عماف ، ، اجلمعية  10، العدد01، اجمللة الرتبوية الدولية ادلتخصصة، اجمللد بجدة

التدريس المصغر كأسلوب لتنمية بعض المهارات التكنولوجية نصار  حناف زلمد عبد احلليم  ،  - (105
، رللة الطفولة و الرتبية، اجلزء لدى معلمات الروضة و اتجاىاتهن نحو استخدام الحاسب اآللي في التعلم 

 .2014، مصر، اكتوبرجامعة اإلسكندرية : كلية رياض األطفاؿ،  20، العدد  01

االنترنيت ) مقاربة للتمثالت الشباب في دولة اإلمارات و ،نصر الدين العياضي  -(106 
 .2012،السعودية ،ماي 08اجمللة العربية لإلعالـ واالتصاؿ العددواالستخدامات(،

،  مفاىيم نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم عند عبد الرحمن عزي: مقاربة نقديةنصري بوعلي ،  -(107 
 .2014، مركز دراسات الوحدة العربية، ابريل 422رللة ادلستقبل العريب ، العدد 

رللة  مدى إدراك الجمهور الفلسطيني للخدمات اإلعالمية التي يقدمها الهاتف النقالنعيم فيصل، -(108 
 .2015،جامعة فلسطني ، يناير 08،العدد 02جامعة فلسطني لألحباث و الدراسات،اجلزء 
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،رللة التعليمية العملية في واستخداماتو التكنولوجيا مفهوم تطورسليماين،  زماـ، صباح الدين رنو  -(091
 .2013،جواف 11العلـو اإلنسانية واالجتماعية،العدد 

رللة علـو اإلنساف ،األطر النظرية والمنهجية لدراسة الميديا الجديدة :قراءة نقدية،نور الدين مهيسي -(110 
 .2014،بسكرة )اجلزائر(،نوفمرب 12واجملتمع ،العدد 

مظاىر السلوك أالنسحابي لدى التالميذ ذوي سامل سري زلمد رشدي، ىوساوي علي بن زلمد، -(111
،  اإلعاقة السمعية و ذوي اإلعاقة العقلية كما يدركها معلموىم في ضوء بعض المتغيرات : دراسة مقارنة

 .2013،  جامعة القصيم،  01، العدد  07، اجمللد  رللة العلـو الرتبوية و النفسية

وساـ صالح عبد احلسني وآخروف ، واقع استخداـ االنرتنت يف البحث العلمي."  رللة كربالء لعلوـ  -(112 
 .2012جامعة كربالء ، ، 02، العدد  01الرتبية الرياضية ، اجمللد 

االنقسام الفلسطيني وعالقتو باالغتراب السياسي من ، ياسر سامل أبو عجوة ،زلمد إبراىيم عسلية -(113
، رللة جامعة األقصى )سلسلة  طلبة الجامعات "دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة األقصىوجهة نظر 

 .2013،فلسطني،02،العدد17العلـو اإلنسانية( ،اجمللد

،  ماىية االغتراب ومدى شيوع الظاىرة عند طلبة جامعة اليرموك األردنيةيوسف زلمد الشرماف ، -(114
 .2014،  04،العدد 42رللة العلـو االجتماعية ، اجمللد 

فاعلية برنامج قائم على المهارات اإلجتماعية احلملي أمل صاحل عبد اهلل، ،يونس جنايت أمحد حسن -(115
،اجمللة  في خفض السلوك اإلنسحابي لدى عينة من األطفال التوحديون في المملكة األردنية الهاشمية

الدولية لإلستشارات و التدريب ، جامعة ، اجملموعة  09، العدد  01ة ادلتخصصة ، اجمللد الرتبوية الدولي
 .2012األردف ،  -الريموؾ

 
 المذكرات والرسائل الجامعية.:
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للموارد البشرية في المؤسسة الخاصة  التكنولوجيا وتغيير القيم الثقافية و اإلقتصاديةأعراب سعيدة ، -(01
،مذكرة ماجستري )منشورة( ، جامعة  الجزائرية: دراسة حالة مؤسسة صناعة المواد و األدوية الحيوانية

 . 2005/2006قسنطينة ، 
صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الذين تتراوح اجنشايري حفيظة ، -(02

، مذكرة ماجستري ) منشورة ( ،جامعة مولود معمري ، سنة : دراسة ميدانية  12-01بين  أعمارىم ما
2014/2015. 

سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم :دراسة ميدانية  ،سوىاـ  بادي -(03
 .2005مذكرة ماجستري)منشورة(، جامعة قسنطينة )منتوري(، ،بجامعات الشرق الجزائري

 (،2012-1121االغتراب السياسي وأثره على المشاركة السياسية:دراسة حالة )بكار فتحي،  -(04
 .2012، 2013سعيدة، -مذكرة ماجستري )منشورة (، جامعة موالي الطاىر

 االستراتيجي التسيير ( علىnticالحديثة ) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثرصباح ،  بلقيدوـ -(05

 02جامعة قسنطينة –، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ) منشورة( كلية العلـو االقتصادية  االقتصادية للمؤسسات
 ،2013. 

–مذكرة ماجستري )منشورة( ، جامعة منتوري اإلنسان والوعي في فلسفة ىاربر ماركيوز ،مجاؿ برامهة ، -(06
 .2010/2011قسنطينة ،

رىا في اغتراب العاملين بالمؤسسات البترولية :دراسة ميدانية الحقول االجتماعية ودو حليمة النايلي ، -(07
مذكرة ماجستري )منشورة( ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، بمؤسسة سوناطراك بحاسي مسعود،

2013/2014. 
أثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية حناشي سهيلة،  -(08

 .2009مذكرة  ماجستري،باتنة ،لصغيرة والمتوسطةبالمؤسسات ا
، دراسة حالة مذكرة استخدام وسائل االتصال الحديثة بالمؤسسة االقتصاديةحورية بولعويدات، -(09

 .2008ماجستري)منشورة( قسنطينة،،
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، الجامعي باغتراب الشباب الحديثة االتصال و اإلعالم تكنولوجيا استخدام عالقةخالد منصر،  -(10
 .2011/2012.باتنةاحلاج خلضر ،كرة ماجستري،)منشورة(،جامعة مذ 

، مذكرة مقاىي االنترنيت في قسنطينة ودورىا في التنمية العلمية والثقافية للمجتمع خطايب سهيلة ، -(11
 . 2008/2009ماجستري )منشورة( ، جامعة قسنطينة،

، مذكرة الجزائرية داخل المؤسسة المعرفة إدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دورمرمي،  زدلاط -(12
 .2010 -تلمساف-بلقايد بكر أبو جامعة ماجستري)منشورة(،

اثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على فعالية نشطة البنوك التجارية الجزائرية:دراسة شايب زلمد ،  -(13
 .2007سطيف،-، مذكرة ماجستري ) منشورة( ، جامعة فرحات عباسحالة
النسق التكنولوجي واالغتراب المهني في المؤسسة الصناعية مؤسسة "سونلغاز" ، دلالك ياحي عبد ا -(14

 .2009/2010بسكػرة ،  -، مذكرة ماجستري )غري منشورة( ، جامعة زلمد خيضر بسكيكدة أنموذجا
مستوى التنور التكنولوجي لدى طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية رلدي أمحد البايض،

 .2009غزة، -، مذكرة ماجستري )منشورة(، اجلامعة اإلسالمية والتطبيقية
الصناعات الثقافية التلفزيونية وعالقتها باالغتراب االجتماعي "دراسة ميدانية في ،كبييب حفصة -(15

 .2015/2016.مستغاًل،منشورة(،جامعة غري ،)أطروحة دكتوراه ، أوساط طالبية بجامعة مستغانم" 
واقع وتأثير التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال على أنشطة البنوك الجزائرية )  ،سيد امحد معطى -(16

 .مذكرة ماجستري )منشورة(، جامعة تلمساف ،دراسة تحليلية استبيانيو لحالة بنوك سعيدة(
مذكرة اإللكترونية،  الصحافة نحو استخدام الجزائريين الصحفيين إتجاىاتقدواح، مناؿ -(17
 .2008ستري)منشورة(، جامعة منتوري قسننطينة، ماج
العوامل المؤثرة على تقبل المدرسين للعمل على نظام موودل ناجي أمحد زلمد أبو يغيصيب ،  -(18

منشورة، اجلامعة اإلسالمية غزة ،  -، مذكرة ماجستري  للتعليم االلكتروني : دراسة حالة الجامعة اإلسالمية 
2012. 

اإلحساس باالغتراب وعالقتو بالقدرة على اإلنتاج اإلبداعي لدى الفنان التشكيلي ،صبح القيق منر -(19
 .2006األقصى، مذكرة ماجستري )منشورة(، جامعة.الفلسطيني
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 احلاج ، مذكرة ماجستري)منشورة( ،جامعةالرقمية اإلذاعة التفاعلية في البرامج إخراج واقعرضا، نواؿ -(20

 .2012- باتنة- خلضر
االغتراب النفسي وعالقتو بالتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة: دراسة ميدانية كرمية،   يونسي -(21

مذكرة ماجستري )منشورة(، جامعة تيزي وزو،  على عينة من طالب جامعة مولود معمري بتيزي وزو
2011/2012. 

 

 

 الملتقيات والندوات العلمية:
 
"، االتصال الحديثة من طرف األفراد: اآلثار و االنعكاساتاالستخدام المفرط لوسائل إبراىيم بعزيز، " -(1

الوطين األوؿ "تأثريات وسائل اإلعالـ اجلديدة على األفراد واجملتمعات" جامعة فرحات ورقة قدمت يف ادللتقى 
 .2010، سطيف –عباس 

يف ملتقى "اإلعالـ ورقة عمل مقدمة ،تكنولوجيا االتصال و اإلعالم اإللكتروني،أمرية عبد الفتاح وآخروف -(2
 .2007القاىرة سبتمرب ،االلكرتوين 

ورقة حبثية ،  تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و التنمية االقتصادية،  حلمر عباس،  بن سعيد زلمد -(3
ادلنعقد بػ: كلية العلـو االقتصادية والتسيري ، جامعة بسكرة ، ،  مقدمة للملتقى الدويل حوؿ اقتصاد ادلعرفة

 .284، ص 2005
تعليمية الدرس وأبعاد المفهوم في علوم اإلعالم و االتصال : مادة نظريات االتصال بن غربية ، فلة  -(4

 مفاىيم علوم االتصال واإلعالم في ظل اإلعالم الجديد للملتقى الدويل الثالث : ورقة حبثية مقدمةنموذجا ، 
 . 2013مارس 12/13/14أياـ:  جامعة مستغانم،

وسائل التكنولوجيا الحديثة و تأثيرىا على االتصال بين اآلباء و األبناء وازي ، عادؿ يوسف ،  طاوس -(5
تقى الوطين الثاين حوؿ : االتصاؿ وجودة احلياة للمل ، ورقة حبثية مقدمة )االنترنيت و الهاتف النقال نموذجا(.

 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  2013أفريل  09/10يف األسرة أياـ 
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الهوية االفتراضية بين الذات األصيلة والذات الزائفة قراءة في االغتراب الذاتي غمشي الزىرة ، -(6
، ورقة حبثية مقدمة للندوة الوطنية وسائط  للمتالعبين بالهوية عبر الفضاءات االفتراضية من منظور إريك فروم

،وحدة البحث الثقافة واالتصاؿ واللغات واآلداب والفنوف  اإلعالـ واالغرتاب ، مقاربة سوسيوانثروبولوجية
Uccla  2016مارس  09وىراف ، يـو. 

 ظل في التنافسية الميزة تحقيق في أثرىا و المعلومات تكنولوجيابلعلياء،  خدجية ، الزىرة غريب فاطمة -(7

ادللتقى الدويل الثاين حوؿ ادلعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف ورقة عمل ُقدمت إىل ، المعرفة اقتصاد
كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيري الشلف ،   2007نوفمرب  28-27تكوين ادليزة التنافسية يف الدوؿ العربية 

 اجلزائر 
 المنتظر و الواقعي عطىالم بين الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا، أمساء  نورة، قرشوش قنيفة -(8

ورقة حبثية مقدمة يف ادللتقى الوطين الثاين حوؿ احلاسوب وتكنولوجيا ادلعلومات يف  التعليم العايل، مارس  علميا،
 687،ص 2014

االغتراب الوظيفي كشكل من أشكال المعاناة في العمل  ،   منصور بن زاىػي ،تاوريريت نور الدين -(9
ورقة حبثية مقدمة يف ادللتقى الدويل حوؿ ادلعانات يف العمل ادلنظم من طرؼ قسم علم النفس وعلـو الرتبية ،  ،

 .2010جانفي  ، 13 -12ورقلة، 
 من :اإللكتروني التعلم في مبتكرة تقنية توجهاتالعتييب ،  مطلق بنت اخلليفة ، ىند سليماف بنت ىند -(10

-02ثية مقدمة للمؤرمر الدويل الرابع للتعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد ، الرياض ، ورقة حب التقليدية لإلبداعية ،
 .02،ص 2015مارس  05

 
 
 

  المواقع االلكترونية:
 
: نشر 14، ص 9412، جريدة العرب )ثقافة(، العدد بالزمن المعاصر اإلنسان عالقةالعيادي،  أبوبكر -(1
 انظر أكثر: ]17\12\2013 [يـو



 قائمة املصادر واملراجع

 

- 328 - 

 

URL : http://www.alarab.co.uk/pdf/2013/12/17-12/p14.pdf   

 

 ، شبكة األلوكة ، انظر أكثر :إرشادات عامة في جزئية صدق وثبات االستبيان ،  أمحد إبراىيم خضر -(2
URL : http://www.alukah.net/web/khedr/0/50431/   

 

، نشر يوـ  2753احلوار ادلتمدف ، العدد:  حول االغتراب والماركسية ، األخضر القرمطي ،  -(3
 21/02/2001 . 

URL: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182724  

 

، جريدة العروبة االنعزالية واالغتراب.. صفات بعض مستخدمي التكنولوجيا من الشباب بشرى عنقة ،  -(4
 ، انظر أكثر:14214، العدد 

URL: http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/237527  

 
للباحثاف الدكتور حارث عبود  اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي" وليد الزبيدي يف قراءتو لكتاب "  -(5

 .انظر أكثر:  والدكتور مزىر العاين

URL : www.ajeal.net/magazine/windows/2217/اإلعالـ-واذلجرة-إىل-العصر-الرقمي/   
 

كر، ،زلور ثقافة وف23، رللة الفلق االلكرتونية، العددرقميون أصليون ورقميون مهاجرونبدر اجلوىري، -(6
 .2012مارس 

URL : http://www.alfalq.com/?cat=83   
 

 خالد اليوسف ، نظرية انتشار االبتكارات إليفرت روجرز، مدونة ماجلديد : انظر أكثر : -(7

URL : http://maaljadeed.blogspot.com/2013/11/blog-post_15.html  

 

 

 ،  28، رللة سيربارينس االلكرتوونية،العددنظرية دراسة :المتنقل التعلم تكنولوجياسليّم،  اندراوس سرييت -(8
  :انظر أكثر :2012 مارس

URL: 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=88     
 

http://www.alarab.co.uk/pdf/2013/12/17-12/p14.pdf
http://www.alukah.net/web/khedr/0/50431/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182724
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/237527
http://www.ajeal.net/magazine/windows/2217/الإعلام-والهجرة-إلى-العصر-الرقمي/
http://www.alfalq.com/?cat=83
http://maaljadeed.blogspot.com/2013/11/blog-post_15.html
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=88
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=88
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، مؤمنوف بال حدود للدراسات واألحباث: انظر بنية الثورة الرقمية: فلسفة التكنولوجياحيىي اليحياوي  -(9
 أكثر: 

URL : www.mominoun.com/articles/3080-بنية-الثورة-الرقمية-فلسفة-التكنولوجيا   
 : انظر أكثر :االنترنت في الوطن العربي ىبو اهلل فتحي، زلمد موسى شوماف، -(10

URL: 

http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.

doc   
 

 ،شبكة االلولة: انظر أكثر  مصيدة التشتت: كيف تركز في فوضى العالم الرقميزيد بن زلمد الزعيرب،  -(11

URL : http://www.alukah.net/Books/Files/Book_7580/BookFile/masidah.pdf    
 

 انظر أكثر: التكنولوجيا: نخبوية فيحيي اليحياوي، -(12

 URL :http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm   
 

 : انظر أكثر : البّث الرقمي يكتِسـح أوروبا.. لكن العرب ُمـرتابون منو رشيد خشانة، -(13

URL: www.swissinfo.ch/ara-البث--الرقمي-يكتس-ػح-أوروبا---لكن-العرب-ـ-ػرتابوف/
 .     منو/41078296

: انظر 2009، ابريل  14911العدد،، جريدة الرياض ، رؤية رقمية التلفزيون الرقميوسف احلضيف،  -(14
 أكثر:

 URL : http://www.alriyadh.com/423767  
 انظر أكثر: ( :2االغتراب االجتماعي والشباب )وسرييانيوز،  -(15

URL : http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=91253  
، الباحثوف السوريوف  02الهوة بين الفرد ومجتمعو ،ج  ...ظاىرة االغترابدانيا ادللقي وآخروف ، -(16

 )الفلسفة والعلـو االجتماعية (: انظر اكثر :
URL : http://www.syr-res.com/article/8262.html . 

،   -ادلصدر :ديب  -(17 أنظر  ، تطور الهواتف الذكية يفوق حاجات وإمكانات المستخدميناإلمارات اليـو
 أكثر:

URL : http://www.emaratalyoum.com/technology/mobiles/2014-01-21-

1.642350  
 

 كيف تقوم األدوات الرقمية بإعادة تشكيل بيئة التعلم؟،  :الطالب الرقميونحايك ىياـ  -(18

http://www.mominoun.com/articles/بنية-الثورة-الرقمية-فلسفة-التكنولوجيا-3080
http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.doc
http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/54.doc
http://www.alukah.net/Books/Files/Book_7580/BookFile/masidah.pdf
http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm
http://www.elyahyaoui.org/technologie_de_elite.htm
http://www.swissinfo.ch/ara/البث--الرقمي-يكتس-ـح-أوروبا---لكن-العرب-م-ـرتابون-منه/41078296
http://www.swissinfo.ch/ara/البث--الرقمي-يكتس-ـح-أوروبا---لكن-العرب-م-ـرتابون-منه/41078296
http://www.alriyadh.com/423767
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=91253
http://www.syr-res.com/article/8262.html
http://www.emaratalyoum.com/technology/mobiles/2014-01-21-1.642350
http://www.emaratalyoum.com/technology/mobiles/2014-01-21-1.642350
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URL: blog.naseej.com/الطالب-الرقميوف-و-األدوات-الرقمية-يف-بيئة-التعلم 
، جريدة ايالؼ االلكرتونية ، التقدم التكنولوجي و اغتراب اإلنسانعماد الدين ابراىيم عبد الرازؽ ، -(19

 : انظر أكثر2015مارس  31، لندف ،  5061العدد 
URL : http://elaph.com/Web/opinion/2015/3/995486.html   
 

، جريدة العرب االلكرتونية ،  وسائل االتصال الحديثة وموت النخب الثقافيةياس خضري البيايت ، -(20
 18 12/05/2015 يف ،ُنشر9915العدد: 

 :  URL : http://www.alarab.co.uk/?id=52109  
 

،جريدة الغد االلكرتونية ، صفحة أفكار ومواقف ، مت التكنولوجيا تقلب حياة العالم،  عاكف الزعيب -(21
 صباحًا. انظر أكثر: 03:00. 2012جواف / جويلية 30نشره يف االثنني 

URL:alghad.com/articles/528004-التكنولوجيا-تقلب-حياة-العامل    
 

 أنظر أكثر:  ‘نقل التكنولوجيا’حول العالم العربي.. وىم حامد إبراىيم ادلوصلي، -(22

URL:http://www.scidev.net/mena/enterprise/analysis-blog/Arab-analysis-the-

chimera-of-transfering-technology.html  
  

لعالم اجتماع ألماني حذر من تهديدىا للديمقراطية بالسرعة حسب كتاب حديث أمحد مغريب،  -(23
تاريخ ،  18405 :جريدة احلياة العدد ،الضوئية للعوالم الرقمية ترتسم في نفوس الشباب

 ، انظر أكثر : 25/8/2013النشر:

URL:http://daharchives.alhayat.com//%D8%AD%D8%B3%D8%A8-

%D9%83%… 
 مركز التميز ألمن ادلعلومات ، انظر أكثر :الكوكيز ، مخاطر ىيلو بنت صاحل النفيسو ، -(24

URL:https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-4-pdf-dc33e31c39c141adff52d6   

 

 
   ، شبكة رؤية اإلخبارية ، انظر أكثر : يسالعقالء وجنة المهاو « خانكة»علياء عصاـ الدين ،  -(25

URL :www.roayahnews.com/خانكة-العقالء-وجنة-ادلهاويس/   

 

،  أمني  جامع كلحسن  ، الضيوؼ :د. يوسف بن طالب ، أ.بشرى بويري( ،  ادلنشط : 2Mقناة ) -(26
 . انظر أكثر :23/03/2017أي محاية من االعتداءات االلكرتونية ؟ ادلغرب ، راغب ، د.سعيدة بن كرياف، 
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 الصفحة عنــوان الجــدول رقم
 05 العدد اإلمجايل لطلبة كلية العلوم االجتماعية 3
 05 عدد الطلبة يف كل ختصص ومستوى 2
 304 توزيع أفراد العينة حسب اجلنسيبٌن  1
 300 السنتوزيع أفراد العينة حسب يبٌن  4
 301 توزيع أفراد العينة حسب ادلستوى ادلعيشي.يبٌن  0
 303 توزيع أفراد العينة حسب امتالكهم للوسائل التكنولوجية احلديثة.يبٌن  1
 314 توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم للوسائل التكنولوجية احلديثةيبٌن  2
 313 ميارسوهنا من خالل الوسائل التكنولوجيةتوزيع أفراد العينة حسب األنشطة اليت يبٌن  3
 324 توزيع أفراد العينة حسب الزمن الذي يقضونو يف استخدام االنرتنيتيبٌن  4
 322 .الوسيلة التكنولوجية اليت يتصلون هبا بشبكة االنرتنيتتوزيع أفراد العينة حسب يبٌن  35
 332 اإلنرتنت. على شبكة قومون هبايالنشاطات اليت توزيع أفراد العينة حسب يبٌن  33
 332 على اذلاتف الذكي. قومون هبايالنشاطات اليت توزيع أفراد العينة حسب  32
 345 التكوين يف رلال التكنولوجيا و درجة أمهيتو 31
 342 حتكمهم يف التكنولوجيا مستوى توزيع أفراد العينة حسب 34
 344 تقديرىم لوجوب توفر مستوى للتحكم يف الوسائل التكنولوجية توزيع أفراد العينة حسب 30
 341 توزيع أفراد العينة حسب تقديرىم لثمن الوسائل التكنولوجية وتأثًنه على عملية االقتناء 31
 343 واالتصال اإلعالم وسائل تكنولوجيااستخدام  من الشعور بالتعقيد يبٌن  32
 255 استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثةالشعور بالسهولة عند يبٌن  33
 252 على استعمال الوسائل التكنولوجية استعمال مثايل القدرة الشعور بعدميبٌن  34
 250 استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة اثناءعجز ال الشعور بعدميبٌن  25
 253 استخدام الوسائل التكنولوجيا مهاراتحتسٌن  الشعور بعدم القدرة علىيبٌن  23
 233 يف الوسائل التكنولوجية التحكم  على  الشعور بالقدرةيبٌن  22
 231 على اللحاق بالتطور التكنولوجي الكبًن ادلوجود حاليا القدرة الشعور بعدميبٌن  21
 230 بأي عجز ناتج عن التطور ادلستمر لتكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال عدم الشعوريبٌن  24
 231 للتكنولوجيا ادلستمر التطور نتيجة األفراد بٌن العجز يف التباينيبٌن  20
 233 لسيطرة على الوسائل التكنولوجيةافقدان ب الشعور يبٌن  21
 225 همللمردودية لدي تطوير وحتسٌن أي فائدة أو حتقيق الشعور بعدميبٌن  22
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 223 أكثر قيمة ومعىن باعطائها ةيايف منط احلغًن بت الشعور يبٌن  23
 221 الوسائل التكنولوجية لإلعالم  واالتصال غًن ضرورية للقيام باألعمال ادلختلفةالشعور ان يبٌن  24
 220 يف اجملال العلمي تستخدمالتكنولوجيات احلديثة من أىم الوسائل اليت يبٌن  15
 222 اليومية احلياةاحلقيقي الذي تؤديو الوسائل التكنولوجية يف  للدورعىن انعدام ادليبٌن  13
 224 التكنولوجية تبقى من الكماليات الشعور أن الوسائليبٌن  12
 213 ادلعيشة  لألفراد واجملتمع تطور يف احلياة  يعين تكنولوجيالا تطوريبٌن  11
  لألفراد بالنسبة فرق  أي آو معىن أي يشكل ال التكنولوجية الوسائل تطور الشعور أنيبٌن  14

 وللمجتمع
211 

 210 الوسائل التكنولوجية ال يعين التطور يف اجملتمع تطوريبٌن  10
 211 .االتصالو  وسائل اإلعالماالبتكارات احلديثة ل مبواكبةإال  للحياةعدم وجود معىن يبٌن  11
 214 عند استخدام للوسائل التكنولوجيةبالقلق  الشعوريبٌن  12
 243 لوسائل التكنولوجيةابراحة كبًنة عند استخدامي  الشعوريبٌن  13
 242 ةمثالي بطرق اهاستخداممما يؤدي عدم   يبٌن الشعور بالقلق من الوسائل التكنولوجية 14
 244 غريب لوسائل التكنولوجية احلديثةأن ا عدم الشعوريبٌن  45
 240 ذلاتف احملمول الذكياعند إمساك  عدم وجود راحةيبٌن  43
 242 نتيجة التطور التكنولوجي بانتظام  التكنولوجية األفراد تفقد الوسائل اراضطر يبٌن  42
 243 طبيعيةعدم الشعور بالقلق الن التطور التكنولوجي حالة يبٌن  41
 205 و اجلسدي و إحساس دائم باخلطر نتيجة التطور التكنولوجيبعدم االرتياح النفسي  الشعوريبٌن  44
 203 قضية التطور التكنولوجي بفكرة اجيابية إىل األفرادنظرة يبٌن  40
 201 بقلق متزايد من التكنولوجية اجلديدة اليت تقدم على تغيًن الطريقة اليت يعمل هبا اجملتمعيبٌن الشعور  41
 200 ألول مرةوسائل تكنولوجية جديدة برىبة وخوف عند استخدام يبٌن  الشعور  42
 202 عند استخدام الوسائل التكنولوجيةبٌن األفراد والتكنولوجيا  اليت تتولد الثقةالشعور بيبٌن  43
 203 الوسائل التكنولوجية احلديثةخلطر على احلياة اخلاصة  عند استخدام يبٌن الشعور با 44
 215 لوسائل التكنولوجية احلديثةاأي خوف عند استخدام  عدو وجود 05
 213 ثقة بالتكنولوجيا احلديثة لوسائل اإلعالم واالتصال يبٌن عدم وجود 03
 211 التطور التكنولوجي نتيجة ارتياح والطمأنينة دلستقبل اجملتمعات يبٌن وجود 02
 214 خوف من كل ما ىو جديد ومتطور وغًن مألوف وجوديبٌن  01
 211 للوسائل التكنولوجية ادلتطورة إعجاب والرغبة يف االمتالك  يبٌن وجود 04
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 213 من السرعة اليت تنتج هبا التكنولوجيا الرقمية خوف يبٌن وجود 00
 214 التطور التكنولوجيعيوب التكنولوجية اليت جاء هبا   من يبٌن وجود خوف 01
 222 بناء عالقات اجتماعية جديدة يبٌن دور الوسائل التكنولوجية احلديثة يف 02
 224 اندماجهم يف العامل االفرتاضي و عن العامل الواقعي يبٌن ابتعاد األفراد  03
 220 على اتصال دائم مع األقارب األفراد إبقاءالتقنيات احلديثة يف يبٌن دور  04
 222 تفكك العالقات االجتماعية واألسريةالوسائل التكنولوجية احلديثة يف يبٌن  دور  15
 224 عند استخدام الوسائل التكنولوجية واخلروج معهمء صدقااأل مع التواصل يف الرغبة  تقليصيبٌن  13
 233 التكنولوجيا احلديثة عند استخدام  زيادة درجة عزلة األفراد يبٌن  12
 232 بسبب التطور التكنولوجيزيادة حس وادلسؤولية االجتماعية لدى األفراد  يبٌن 11
 234 نتيجة التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصالعزلة الفرد عن واقعو،  يبٌن 14
 231 التطور التكنولوجي تقريب الشعوب واختصار ادلسافات الناتج عن العينة حنو مسالة  أفراديبٌن اجتاه  10
 232 نتيجة تطورت وسائل اإلعالم واالتصال و انعزاذلم   التواصل ادلباشر بٌن أفراد اجملتمع اختفاء 11
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 الصفحة كلــــالشعنــوان  رقم
من السكان يف البالد املتقدمة والبالد  100لكل  2007 - 1997مستخدمي اإلنرتنت بني عامي  1

 الناشئة 
32 

 61 واالتصال.احلقول الثالثة املكونة لتكنولوجيا اإلعالم التقارب بني  2
تقرير اجتاهات اإلصالح يف  االحتاد الدويل لالتصاالتالنشطات اليومية يف العامل الرقمي حسب  3

 2015االتصاالت لعام 

65 

 76 إحصائيات تبني نسبة االستماع إىل اإلذاعة  الرقمية والتناظرية . 4
 80 2005/2010تضاعف عدد مستخدمي االنرتنيت يف العامل ما بني 5
 80 2017عدد مستخدمي االنرتنيت يف العامل لسنة  6
األوسط  الشرق منطقة الرقمية يف والتطلعات املواقف " حولOoredooتقرير جملموعة االتصاالت" 7

 إفريقيا )استخدام التكنولوجيا( ومشال
84 

 129 اقتناء التكنولوجيا واستخدامها يرتفع مع ارتفاع الدخل 8
 130 االنرتنيت يف بعض مناطق من العامل .نسبة استخدام  9
 146 (Technology Acceptance Modelمنوذج قبول التقنية ) 10
 147 (.1989منوذج قبول التكنولوجيا األصلي ) 11
 147 (1993منوذج قبول التكنولوجيا املعدل ) 12
 148 (2009النسخة املعدلة األخرية لنموذج قبول التكنولوجيا ) 13
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  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية 
 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة 

 مستغاًل -عبد احلميد بن باديس  جامعة
 واالجتماعية العلوم كلية

 العلوم اإلنسانيـة قسم
 واالتصال اإلعالم شعبة علوم

 ......:. الرقم التسلسلي
 

 استمارة حبث حول 
 الجامعي للطالب الرقمي االغتراب و واالتصال اإلعالم وسائل تكنولوجيا

 (مستغانم ةتحليلية لعينة من طلبة جامع وصفية دراسة) 
. 

 :إشراف                                                              :         إعداد الطالب
 د.العربي بوعمامة  -                                                          سامة        و عمر أ -         

 
 
 

 
 

 1028- 1027السنة اجلامعية:
 
 

 
 ادلعلومات سرية واستخدامها لغرض البحث العلمي   مالحظة:
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 : البيانات الشخصية -المحور األول 
 ( )أنثى                       ( )اجلنس:     ذكر    -1
 السن: -2
 ( ضعيف )           ( )متوسط              ( )جيد              ( )شلتاز       ادلعيشي:ادلستوى  -3

 :واستخدامها –الوسائل التكنولوجية الحديثة: امتالكها  -المحور الثاني
 ؟:األجهزة  ىذه من أي متتلك ىل  -4

 املكو حاليا لشرائو وأخطط ال املكو، لشرائو أخطط ال و ال املكو، الوسائل التكنولوجية
    كمبيوتر مكتيب
    كمبيوتر زلمول
    لوح الكرتوين
    ىاتف ذكي

    تكنولوجيا قابلة لالرتداء 
    أجهزة العاب الفيديو

 استخداما من قبلكم ؟ ما ىي الوسائل التكنولوجية األكثر -5

 ال استخدمو إطالقا استخدمو نادرا  استخدمو أحيانا  استخدمو دائما  الوسائل التكنولوجية
     كمبيوتر مكتيب
     كمبيوتر زلمول
     لوح الكرتوين
     ىاتف ذكي

     تكنولوجيا قابلة لالرتداء 
     أجهزة العاب الفيديو

 وستوى التحكم بها . الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا وسائلالمحور الثالث : عادات وأنماط استخدام  
 ؟يف رلال الدراسةما ىي عادة األنشطة اليت تقوم هبا بواسطة الوسائل التكنولوجية  -6

 داً بأ دراً نا حياناأ غالبًا ئمادا األنشطة ادلختلفة
      النصوص قراءة

      بالدراسة الصلة ذات ادلسائل حول الزمالء مع التواصل
      بالدراسة الصلة ذات ادلسائل حول مع األساتذة التواصل

      أثناء احملاضرات يف ادلالحظات تدوين
      بالنشاط الدراسي الصلة ذات ادلعلومات عن البحث

      لألنشطة التعليمية صور التقاط
 أو/  الصوت) األنشطة التعليمية وسلتلف احملاضرة تسجيل

 (الفيديو
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  نشاطات أخرى تذكر:........................................................................ _7

  ؟ اليوم يف لإلنرتنت يف استخدامك ادلدة اليت تقضيها  ىي ما _8

 فاكثرسا 05من ( )     سا 04سا إىل03من ( )                  سا 20سا إىل10من ( )      ساعة      من أقل ( ) 
 _ ما ىي الوسيلة التكنولوجية اليت تتصل هبا مع شبكة االنرتنيت؟9
 زلمول كمبيوتر    ( ) مكتيب                                                  كمبيوتر ( )

 ذكي ىاتف   ( ) الكرتوين                                                   لوح ( )
 _ أخرى تذكر :...................................................................................20
 ؟ عموما  اإلنرتنت شبكة و الكمبيوتر جهازعلى  اليت تقوم هبا النشاطاتما ىي _ 22

 ( ) االجتماعية الشبكات عرب التواصل                ( )للموسيقي    االستماع           ( )العلمي    البحث
   ( )  والندوات للمحاضرات حتميل                 ( ) األفالم  مشاىدة                ( )الصحف     قراءة
 .......................................................................أخرى تذكر:.. _21

 ؟ الذكي احملمول اتفاذل على النشاطات اليت تقوم هبا أىم ىي ما _23
 ( ) اإلحبار يف شبكة االنرتنيت                                     ( )واألسرة    باألصدقاء االتصال

 ( )    حتميل التطبيقات والربامج ( )التقاط الصور وتسجيل الفيديوىات 
 ..........................................................تذكر:............... أخرى _24
 واالتصال؟ لإلعالموسائل  التكنولوجيا حول طرق استخدام تكوينا تلقيت أنو  سبق ىل_ 25

 ( )      ال                                     ( )نعم                                
 يف رلال تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال ضروري للتحكم اجليد هبذه الوسائل؟ التكوين ىل تعتقد أن_26

 ( )      ال                                     ( )نعم                                
 كيف ترى مستواك يف استخدام تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال؟  _27

 ( ) ضعيف                         ( )  متوسط                       ( )  جّيد                   ( ) شلتاز        

 ؟ادلوجودة اليوم يف السوق حتتاج من الفرد مستوى تعليمي كبًن للقدرة على التحكم فيهاىل تعتقد أن التكنولوجيا _ 28
 ( )ال                                           ( )نعم                                

 صعوبات من قبل يف التحكم يف أي وسيلة تكنولوجية ؟ ت_ ىل واجه29
 ( )ال                                           ( )نعم                                

 ............................احدة :.......................)نعم( اذكر أي و :بـ اإلجابةكانت   إذا_ 10
 ىل تعتقد ان مثن التكنولوجيا ادلتواجدة حاليا يف السوق مرتفع نوعا ما ؟ -12

 ( )ال                                           ( )نعم                                
 _ ىل تعترب أن الثمن يؤثر بشكل مباشر يف عملية اقتناء الوسائل التكنولوجية؟11

 ( )ال                                          ( )نعم                                
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 .الجامعي للطالبغتراب الرقمي واال االتصال و تكنولوجيا وسائل اإلعالم الرابع :المحور 
  

 الـعـبـــارات
 الدرجـة 

أوافق 
 بشدة

ال  أوافق 
 أوافق

أعارض  أعارض 
 بشدة 

 
 
 
 
 
 أ

فيو  واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا وسائل استخدامي أن أشعر 13
 الكثًن من التعقيد

     

      احلديثة  سهولة كبًنة يف استخدامي للوسائل التكنولوجية اجد 14
اشعر أين غًن قادر على استعمال الوسائل التكنولوجية استعمال  15

 مثايل
     

ال أجد  أي عجز يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة فهي  16
 جزء من حيايت اليومية.

     

      التكنولوجية جعلين اسًنا ذلا.اشعر ان استخدامي للوسائل  17
مهما تطورت التكنولوجيا سنبقى نستطيع ترويضها ألننا حنن من  18

 يتحكم فيها وليس العكس 
     

اشعر أين غًن قادر على اللحاق بالتطور التكنولوجي الكبًن ادلوجود  19
 حاليا 

     

لتكنولوجيا وسائل ال اشعر بأي عجز ناتج عن التطور ادلستمر  30
 اإلعالم واالتصال

     

بٌن األفراد نتيجة التطور ادلستمر لتكنولوجيا  تباين يف العجزىناك  32
 وسائل اإلعالم واالتصال

     

فقداين السيطرة التطور التكنولوجي  السريع يساىم يف اشعر ان  31
  على الوسائل التكنولوجية

     

 
 
 
 
 ب

تطوير  التكنولوجية لن حيقق يل أي فائدة أواستخدامي للوسائل  33
 وحتسٌن للمردودية لدي

     

استخدام الوسائل التكنولوجية غًن حيايت بالكلية وأعطى ذلا أكثر  34
 قيمة ومعىن 

     

الوسائل التكنولوجية لإلعالم  واالتصال غًن ضرورية للقيام  35
 باألعمال ادلختلفة  

     

تعترب التكنولوجيات احلديثة من أىم الوسائل اليت استخدمها  36
 لتساعدين  يف اجملال العلمي 

     

ليس لدى معىن مكتمل للعمل احلقيقي الذي تؤديو الوسائل  37
 التكنولوجية يف حياتنا اليومية 

     

الكماليات وال حاجة  مهما تطورت الوسائل التكنولوجية تبقى من 38
 لنا هبا.
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 يوجد فانو ال واالتصال اإلعالم تكنولوجيال إذا مل يكن ىناك تطور 39

 ادلعيشة  لألفراد واجملتمع تطور يف احلياة 
     

اشعر ان تطور الوسائل التكنولوجية من عدمو ال يشكل اي معىن  40
 او اي فرق بالنسبة يل وللمجتمع 

     

التطور يف الوسائل التكنولوجية ال يعين بالضرورة التطور يف اجملتمع  42
 بل بالعكس 

     

إذا مل أكن على دراية بكل االبتكارات  معىن حليايت أي  أجد ال 41
 .االتصالو  وسائل اإلعالماحلديثة ل

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 ت

عند استخدامي للوسائل  ال أستطيع اإلنتباه بسهولةاشعر بالقلق و  43
 التكنولوجية 

     

اشعر براحة كبًنة وال اشعر بضغط عند استخدامي للوسائل  44
 التكنولوجية 

     

قلقاً لدرجة أنين ال أستطيع  استخدامي للوسائل التكنولوجية جيعلين 45
 استخدامها استخداما مثاليا 

     

ال اشعر أن الوسائل التكنولوجية احلديثة غريبة عين بل ىي جزء من  46
 حيايت  

     

ال أجد راحة عند إمساكي للهاتف احملمول الذكي واقلق كثًنا سلافة  47
 تعطلو أو ضياعو 

     

كثًنة شلا اضطر األفراد   التطور التكنولوجي الذي وفر وسائل تواصل 48
  بانتظام ىذه الوسائلضرورة تفقد 

     

التطور التكنولوجي حالة طبيعية ال تستدعي القلق ألنو جزء من  49
 تطور اإلنسانية 

     

 دائم باخلطر إحساسبعدم االرتياح النفسي و اجلسدي و اشعر  50
 نتيجة التطور التكنولوجي اليوم

     

انظر اىل قضية التطور التكنولوجي بفكرة اجيابية وكيف ميكن  52
 االستفادة منو وليس العكس 

     

تغيًن  اجلديدة اليت تقدم على االتكنولوجياشعر بقلق متزايد من  51
 اجملتمعاليت يعمل هبا  الطريقة

     

 
 
 
 
 

اشعر برىبة وخوف عند استخدامي ألول مرة وسائل تكنولوجية  53
 جديدة 

     

استخدام الوسائل التكنولوجية يعزز الثقة بٌن األفراد والتكنولوجيا  54
 ويساىم يف خلق رلتمع معلومايت 

     

الوسائل التكنولوجية احلديثة ومنها االنرتنيت تشكل خطر على  55
 احلياة اخلاصة لألفراد
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 ث

      ال ينتابين أي خوف عند استخدامي للوسائل التكنولوجية احلديثة  56
      ليس لدي ثقة بالتكنولوجيا احلديثة لوسائل اإلعالم واالتصال 57
التطور التكنولوجي  يبعث على االرتياح والطمأنينة دلستقبل  58

 اجملتمعات الباحثة عن التقدم والتطور  
     

      ومتطور وغًن مألوف ىو جديد من كل ما لدي خوف 59
الوسائل التكنولوجية ادلتطورة تثًن يف نفسي اإلعجاب والرغبة يف  60

 االمتالك ذلا 
     

فحسب  هبا التكنولوجيا الرقمية ال تثًن الدىشة نتجلسرعة اليت تا 62
 بل تثًن اخلوف أيضا

     

 عيوب أساسو  التطور التكنولوجي و التحول الرقمي منخويف  61
  يف ادلقام األول التكنولوجية

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 ح

التكنولوجية احلديثة ساعدتين على بناء عالقات اجتماعية الوسائل  63
 جديدة

     

التكنولوجيات احلديثة جتعل الفرد يندمج يف العامل االفرتاضي ويبتعد  64
 تدرجييا عن العامل الواقعي 

     

التقنيات احلديثة تساعد يف البقاء على اتصال دائم مع األقارب،  65
 .بعيدةتفصلهم عنا مسافات   الذين

     

  الوسائل التكنولوجية احلديثة سامهت يف تقطيع 66
 واألسرية االجتماعية و تفكك العالقات

     

 يف من رغبيت كبًن حد إىل قلل استخدامي للوسائل التكنولوجية  67
 واخلروج معهمء صدقااأل مع التواصل

     

تساىم  احلديثة  واذلواتف احملمولة اإلنرتنت احلديثة، مثل التكنولوجيا 68
 األفراد  يف زيادة درجة عزلة

     

التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصال ساىم يف زيادة احلس  69
 وادلسؤولية االجتماعية لدى األفراد 

     

 الفردعزلة التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصال يساىم يف  70
 غًن اجتماعي ويصبح بذلكعن واقعو، 

     

الشعوب واختصار تقريب التطور التكنولوجي الكبًن ساعد على  72
  ادلسافات

     

التواصل ادلباشر بٌن أفراد  ىأخفتطورت وسائل اإلعالم واالتصال  71
 وساىم يف انعزاذلم   اجملتمع
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 ملخص الدراسة: 

االغرتاب بصفة عامة ظاىرة نفسية واجتماعية ذات أسس فلسفية، شهدت اىتماما متزايدا خصوصا يف السنوات 
األخرية وذلك للخطر الذي أصبحت هتدد بو اإلنسان يف خمتلف مناحي احلياة خاصة وانو مت ربطها بشكل مباشر 

جديدة من االغرتاب  أنواعجنر عنو ظهور ااالجتماعية ملختلف اجملتمعات العاملية ، ما  بالتطورات السريعة للبىن
كان حمل  فالتطور التكنولوجي احلديث واستخدام التكنولوجيات احلديثة دائما ما إليواليت تدفع  واألسبابتتمشى 

على دور راسة حاولنا التعرف إحداث خمتلف أبعاد االغرتاب ، وجنن يف ىذه الديف  األخريمساءلة عن دور ىذه 
  . التكنولوجيات احلديثة يف حياة األفراد وعالقة ىذه األخرية باالغرتاب وحتديدا الرقمي لدى الطالب اجلامعي

أمهية نتعرف على  أنحيث متت الدراسة على مستخدمي التكنولوجيات احلديثة من الطلبة اجلامعيني إذ أردنا 
الوسائل اليت  أىممن طرفهم والتعرف عن  واالستخدام األمثل هلا احلديثة واالتصال اإلعالم االمتالك لتكنولوجيات

فرد حيث مت مجع بيانات ىؤالء عن طرق االستبيان   792ميتلكوهنا ويستخدموهنا لذلك كانت العينة مكونة من 
 .واالستعانة باملالحظة

النتائج اليت تؤكد على وجود بعض أبعاد توصلنا يف ىذه الدراسة على غرار الدراسات السابقة إىل مجلة من 
االغرتاب لدى أفراد العينة  ما يؤكد أن االغرتاب مالزم لإلنسان يف كل مكان وزمان، لذلك وجب العمل على 

 الوقاية منو والعمل على جتاوزه. 
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Résumé de l’étude                                                         ملخص الدراسة                

 

Aliénation en général c’est une phénomène psychologique et sociale avec des 

fondations philosophiques ,ce phénomène connaît un intérêt grandissant 

particulièrement ces dernières années à cause du danger  qu’il représente pour 

l’être humain dans tout les aspects de le vie ,liée directement et plus que jamais, 

aux évolutions rapides des structures sociales des différentes sociétés du monde, 

cette situation a engendré différent types d’aliénation qui correspondent à 

chaque cause, car l’évolution technologique moderne, l’utilisation de la 

technologie moderne a toujours constitué un sujet de questionnement sur le rôle 

de cette dernière dans la création de chaque dimension de l’aliénation. Nous 

essayons dans cette étude de déterminer le rôle de la technologie moderne dans le 

vie des individus, et la relation entre elle et l’aliénation particulièrement 

l’aliénation numérique chez les étudiants universitaires. 

L’étude s’est intéressé aux utilisateurs des  technologies modernes parmi les 

étudiants universitaires car nous voulions connaitre l’importance de la possession 

de la technologie moderne et de son utilisation optimale et nous voulions aussi 

déterminer les moyens technologiques les plus important utilisés par les 

étudiants. Pour cela nous avons constitué un échantillon de 297 individu à 

partir du quel nous avons récolté les données grâce aux techniques du 

questionnaire et de l’observation. 

Finalement nous avons abouti, à l’instar, des études précédentes à un ensemble 

de résultats qui confirment l’existence de quelques dimensions de l’aliénation 

chez les individus de notre échantillon, ce qui confirme que l’aliénation est 

associée à l’être humain peu importe le lieu ou le temps. il faut donc prévenir de 

son arrivée et travailler pour la surpasser.       
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Abstract  of the study: 

Alienation is a psychological and social phenomenon with philosophical 

foundations, this phenomenon has a growing interest particularly in recent years 

because of the danger it represents for the human being in all aspects of life, 

directly related and more than ever, to the rapid changes in the social structures 

of the different societies of the world, this situation has engendered different 

types of alienation that correspond to each cause, because modern technological 

evolution, the use of modern technology has always been a subject questioning 

the role of the latter in the creation of each dimension of alienation. In this 

study, we try to determine the role of modern technology in people's lives, and 

the relationship between it and alienation, particularly digital alienation, among 

university students. 

The study looked at the users of modern technologies among university students 

because we wanted to know the importance of the possession of modern 

technology and its optimal use and we also wanted to determine the most 

important technological means used by students . For this purpose we made a 

sample of 297 individuals from which we collected the data using questionnaire 

and observation techniques. 

Finally, like previous studies, we have arrived at a set of results that confirm the 

existence of a few dimensions of alienation in the individuals in our sample, 

which confirms that alienation is associated with being human regardless of 

place or time. we must therefore warn of its arrival and work to surpass it. 
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