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 الممخص:
و المتنوعة عمى التػير ييدؼ البحث الى دراسة اثر التقدـ التكنموجي لالتصاؿ بوسائم    

االتصاؿ مكانة محورية في حياة البشر وفي مناحي حياتيـ وأسباب يحتؿ إذ  االجتماعي،
مكانيات جديدة في مجاؿ التواصؿ  رفاىيتيـ، وقد أتاحت تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ فرصًا وا 

ف استخداـ ىذه المواقع إف كاف يعبر عف صيحة تكنولوجية  فتعددت أشكالو ووسائمو وتأثيراتو. وا 
ربط العديد مف العالقات بعد إلػائيا لجميع المسافات إال أنو أيضًا الفتة ساىمت بشكؿ كبير في 

يحيمنا إلى دوره الخطير الذي يقوـ بو في عزؿ األفراد اجتماعيًا وتفكيؾ العالقات بينيـ في 
المجتمع فاألفراد أصبحوا يقضوف وقتًا طوياًل في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي )المواقع 

تستدعي االىتماـ. ذلؾ ألنو أدى إلى العزلة االجتماعية عف اآلخريف االفتراضية( بطريقة 
الواقعيف في حياتيـ والذي قد يقود إلى تأثيرات سمبية في منظومة العالقات االجتماعية )األسرة، 

 .في ىذه الظاىرة ودراستيا بحثالاألقارب، األصدقاء، الزمالء(. وىذا ما يقودنا إلى 
 الكممات المفتاحية : أثر، التقدم ، التكنولوجي ، التغير،..... االجتماعي. 

............................................................................................ 
 المقدمة :

يثة والتػيرات التي طرأت عميو في ظؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحد مجتمعاف دراسة اوضاع ال     
بشكؿ مذىؿ وسريع، قضية جديرة بالبحث والدراسة، فالعالـ يعيش اليوـ ثورة مف التػيرات التقنية 

لؾ عف طريؽ تكنولوجيا المتسارعة بشكؿ مذىؿ، جعؿ العالـ اجمع اليوـ  بمثابة قرية صػيرة، وذ
التكنولوجية ىذه التػيرات وال شؾ اف  وشبكات االتصاؿ واالقمار الصناعية.المعمومات 

المتسارعة قد انعكست عمى المسار الحضاري لمبشرية، جمعاء وأدت إلى تػيرات اجتماعية 
والثقافية وسياسية، مست معظـ شعوب العالـ، وظيرت في اجمى صورىا في التػيرات التي 

الكشؼ عف  بحثحاوؿ اليلذا سوؼ  حدثت في بنيية األسرة ذاتيا وأدوارىا عالقاتيا االجتماعية.
لتركيز عمى وسائؿ معينة متمثمة ، باالتػير االجتماعيدى تأثير تكنولوجيا االتصاؿ عمى م
 .ثر ىذه الوسائؿ تفضياًل وانتشاراالتميفوف المحموؿ( بوصفيا مف اكو  ،بالتمفزيوف، االنترنيت)

 األول: العناصر األساسية لمبحث المبحث
 تكنولوجياىؿ استطاعت مشكمة البحث في التساؤؿ اآلتي  تكمفأواًل: مشكمة البحث وتساؤالتو: 

 العراقيةبالفعؿ أف تكوف وسيمة اتصاؿ فعالة وصادقة بيف أفراد األسرة  االتصاالت الحديثة
أـ أنيا قمصت مف مشاعر االتصاؿ والتفاعؿ وأدت إلى انفصاؿ وتفكؾ في عالقاتنا والمجتمع 
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، والى زيادة في ىمومنا ومشكالتنا اليومية بما )التػير االجتماعي( ومشاعرنا االجتماعية الحقيقية
  (تحممو ىذه التكنولوجيا مف مخاطر مستجدة؟

ؿ عمى يدؼ في محاولة التعرؼ عمى مدى تأثير تكنولوجيا االتصاال يتمثؿثانًيا: ىدف البحث: 
 في البنية االسرية والتنشئة االجتماعية.  التػير االجتماعي

تكمف أىمية الدراسة في الجوانب بصدد دراستيا عف مدى أثر تكنولوجيا مية الدراسة: ثالثًا: أى
 األىمية النظريةاألوؿ االتصاؿ في البنية االسرية في المجتمع العراقي الذي ينطوي تحت جانبيف 

يقمؿ كثيرًا مف االعتماد عمى البحوث والدراسات التي أجريت عمى مثؿ ىذه المشكمة في إذ 
جتماعية والثقافية واالقتصادية، الثاني أخرى تختمؼ في ظروفيا عف الظروؼ االمجتمعات 

لمعمومات تتيح لمميتميف بالمجاؿ االجتماعي والعموـ االنسانية  قدرًا مف اإذ  األىمية التطبيقية
، وستساعد التػير االجتماعي)الميدانية( حوؿ تأثير تكنولوجيا االتصاؿ في  والبيانات الواقعية

 التشخيص لمظاىرة موضوع البحث. في التنبؤ و  كثيراً 
المنيج الوصفي ىو مف اكثر المناىج الذي ييتـ بوصؼ  اعتمد البحث عمىًا: منيج البحث: رابع

الظاىرة وصفًا دقيقًا ، ولما كانت الدراسة الحالية تيدؼ الى وصؼ تكنموجيا االتصاؿ الحديثة 
 االجتماعي في البنية االسرية والتنشئة االجتماعية. والتػير
 ًا: مصطمحات البحث خامس

التػير االجتماعي بالمعني االصطالحي فإنو يشير الي التػير في  مفيوم التغير االجتماعي:( أ)
بناء األدوار والمراكز او في البناء الطبقي او في نماذج التفاعالت والعالقات المستقرة داخؿ 

ىو تمؾ العممية المستمرة والتي تمتد عمى فترات زمنيو متعاقبة يتـ مف و  .(1)المجتمع النسؽ او
خالليا حدوث اختالفات او تعديالت معينو في العالقات اإلنسانية او في المؤسسات والتنظيمات 

 وىو ،(2)او في االدوار االجتماعية والمجتمع كمجموعو معقده مف العالقات االجتماعية
والتعديالت والتحوالت التي تطرأ عمى انماط الحياه في مجتمع معيف او في شعب مف االختالفات 

الشعوب وعمى ظاىره مف الظواىر االجتماعية وعمى اآلفات والعالقات االجتماعية خالؿ فتره مف 
كما يشير التػير االجتماعي لمداللة عمى ظاىره التحوؿ  .(3)الزمف والتي يمكف مالحقتيا وتقديرىا

و والتكامؿ والتكيؼ والمالئمة التي يتعرض ليا كؿ نظاـ حضاري وىو بالمعنى العاـ أي والنم

                                                           

ثذوٕ  ر.االزهًُِخ اُذراضبد االٗطبُٗخ، جبٓؼخ دراضبد كٍ ػِْ االجزٔبع، ، اُطٔبُىطٍٗجَُ ٓذٔذ رىكُن  (1)

  .115ض٘خ ، ص

  .52، ص1996اُزـُر االجزٔبػٍ،  ٓ٘شأٙ أُؼبرف، اإلضٌ٘ذرَخ، ، اُط٘ىثٍ ٓذٔذ ػٔر  (2)

، 2002، اُزـُر االجزٔبػٍ وأُجزٔغ، أٌُزت اُجبٓؼٍ اُذذَش، اإلضٌ٘ذرَخ ،رشىإ دطُٖ ػجذ اُذُٔذ  (3)

  .23ص
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تبديؿ في وضع الظاىرة أو في الثقافة وغالبا ما يكوف التػير االجتماعي سابقا عمى التػير 
 .(1)الثقافي وكؿ مف نمطى التػير يعتمد عمى االخر

مف السمات التي الزمت اإلنسانية منذ فجر نشأتيا حتى وقتنا الحاضر  النػير االجتماعيو      
لدرجو اصبح التػير معيا احدى السنف المسمـ بيا،  بؿ الالزمة والمدلو عمى بقاء الجنس البشرى 
وتفاعؿ انماط الحياه عمى اختالؼ اشكاليا لتحقؽ لدينا باستمرار انماط وقيما اجتماعيو جديده 

راد بأف حياتيـ متحركة ومتعددة وانيا في تحركيا وتجددىا تتطمب منيـ يشعر في ظميا االف
يقصد بو التحوالت التي ف جرائي اإلتعريؼ أما ال .(2)الحركة الدائبة والمسايرة الكاممة دوف تخمؼ

واقتصادية  اجتماعيو عوامؿتطرأ عمى بناء أي مجتمع خالؿ مدى زمني معيف وىذا نتيجة وجود 
 تسيـ في حدوث التػير في اتجاه معيف وبدرجات متفاوتة الشده. وثقافية وتكنموجية

يرجع أصؿ التكنولوجيا إلى الكممة يونانية التي تتكوف مف  مفيوم تكنولوجيا االتصال: )ب(
( أي العمـ أو المنيج، لذا Logos( تعني التشػيؿ الصناعي، والثاني )Technoمقطعيف ىما )

"تطبيؽ   يمكف تعريؼ التكنولوجيا عمى إنياو  .(3)الصناعيتكوف بكممة واحدة ىي عمـ التشػيؿ 
اإلجراءات المستمدة مف البحث العممي والخبرات العممية لحؿ المشكالت الواقعية، وال تعني 
التكنولوجيا ىنا األدوات والمكائف فقط بؿ أنيا األسس النظرية والعممية التي ترمي إلى تحسيف 

تعرؼ أيضًا بأنيا" اآلالت أو األجيزة الخاصة أو و ، (4) تتناوليا"األداء البشري في الحركة التي 
"عبد  ياوقد عرف ،(5)الوسائؿ التي تساعد عمى إنتاج المعمومات وتوزيعيا واسترجاعيا وعرضيا"

المجيد شكري" تكنولوجيا االتصاؿ بأنيا" مجمؿ المعارؼ والخبرات المتراكمة والمتاحة ، واألدوات 
نتاجيا  والوسائؿ المادية والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في جمع المعمومات ومعالجتيا وا 

التعريؼ ما ا .(6)، أي توصيميا إلى األفراد والمجتمعاتينيا واسترجاعيا ونشرىا وتبادلياوتخز 
التي تعتمد  عف مجموعة مف الوسائؿ والتقنيات الحديثة ىي عباره اإلجرائي لتكنولوجيا االتصاؿ 

 –وف)التمفزي ةالراىندراسة عمى الصوت والصورة، ويمثميا العديد مف الوسائؿ، مف أىميا بالنسبة لم
                                                           

، اإلضالٍٓ واُىػً أُـزرة، دار أُؼركخ اُجبٓؼُخ، اإلضٌ٘ذرَخػِْ االجزٔبع ثُٖ اُىػً ثُىٍٓ ، ٓذٔذ أدٔذ  (1)

  .200، ص1993

اُؼىُٔخ واُزـُر االجزٔبػٍ أُجِخ اُؼرثُخ ُؼِْ ، أُجُذ  ٓذٔذ ضؼُذ ػجذ،  ػجذ اُِطُق وجذي شلُن (2)

  .20، ص2002، (1االجزٔبع، ػذد)

روُ٘بد رطجُوبد ػُِٔخ(، اُطجؼخ األوًُ، دار إدارح اُزٌ٘ىُىجُب )ٓلبهُْ و ٓذاخَُ ، اُالٍٓؿطبٕ هبضْ  (3)

  .22، ص2006، أُ٘بهج، ػٔبٕ

، رٌ٘ىُىجُب األداء اُجشرٌ كٍ أُ٘ظٔبد: األضص اُ٘ظرَخ و دالالرهب كٍ اُجُئخ ػجذ اُجبرٌ  رحدإثراهُْ  (4)

   . 26، ص2003، اُؼرثُخ أُؼبصرح، ٓ٘شىراد أُ٘ظٔخ اُؼرثُخ ُِزُ٘ٔخ اإلدارَخ، اُوبهرح

رٌ٘ىُىجُب أُؼِىٓبد واالرصبٍ ، اُذار اُؼرثُخ ُِ٘شر واُزىزَغ ،   ، ػِْ اُذَٖ ٓذٔىد ،  ٌٓبوٌدطٖ ػٔبد ( 5)

 .62، ص2009، اُوبهرح

األكبم(، دار اُضوبكخ، ػٔبٕ،  -االضزؼٔبالد -اُزٌ٘ىُىجُب اُجذَذح ُإلػالّ و االرصبٍ ) أُلهىّ دُُى،كضَُ  (6)

 .22و26، ص2010، 1ط
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وتواصؿ بيف األفراد (، كما تمعب دورًا أخر بكونيا وسائؿ اتصاؿ الياتؼ المحموؿ –اإلنترنيت
والجماعات والمجتمعات المختمفة، حيث تمثؿ بالنسبة ليـ مصدر لتثقيؼ والترفيو والتواصؿ 

 إحداث التػيرات االجتماعية في البنية األسرية .كما يمعب دورًا في  االجتماعي
 : التطور التاريخي لتكنولوجيا االتصالثانيالمبحث ال

ت بعػدة ثػورات ورخرىػا ىػي ثػورة تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاؿ يشيد التاريخ بأف البشرية مر     
يشيد العالـ اآلف بدايات و  أحدثت القطيعة بيف كؿ ما ىو قديـ وأصبح جديد اليـو قديـ الػد. التي

ثورة جديدة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ اإلنساني أو في التقنيات أو الوسائؿ التي اخترعيا 
اإلنساف؛ لكي يطور مف قدراتو عمػى االتصػاؿ بػاآلخريف مػف أجػؿ توصػيؿ المعمومػات أو اكتشفيا 

   .(1)إلييـ والتأثير فييـ
تأثر تاريخ الحضػارة تػأثيرًا كبيػرًا باالتصػاؿ ففػي كػؿ مرحمػة كػاف يسػتعمؿ فييػا االنسػاف وسػيمة     

اتصاؿ جديدة كاف يترتب عمييا احتكار المعرفة والسمطة، وىكػذا عػرؼ االنسػاف البػردي ثػـ الػورؽ 
لثػػورة ثػػـ الطباعػػة ثػػـ اختػػرع التمػػػراؼ ثػػـ التمفػػوف ثػػـ عيػػد االذاعػػة والتميفزيػػوف، وبعػػدىا جػػاء عيػػد ا

االتصالية بمفيوميا الحقيقي والكامؿ وذلؾ باستعماؿ الحاسب االلي، واالقمار الصناعية والفاكس 
واستعمؿ االنساف اكثر مف وسيمة لتخزيف المعمومات ومعالجتيػا وارسػاليا عبػر االقمػار الصػناعية 

واخػر القػرف  في ثواني معػدود، فػاذا كػاف اخػر القػرف الثػامف عشػر يسػمى بػالثورة الصػناعية االولػى
التاسع عشػر يسػمى بػالثورة الصػناعية الثانيػة فػأف الربػع االخيػر مػف القػرف العشػريف اصػبح يعػرؼ 

فػػي الحقيقػػة لػػـ تػػأتي فجػػأة وانمػػا تعػػود جػػذورىا وارىاصػػاتيا الػػى مطمػػع القػػرف و بػػالثورة االتصػػالية، 
ة عمييػػػػا، سػػػػتؤثر ال محػػػػاؿ ليػػػػا فػػػػي المعرفػػػػة وحجميػػػػا وقنػػػػوات توزيعيػػػػا والسػػػػيطر  وىػػػػيالعشػػػػريف، 

والصراع العممي الذي ستشيده البشرية في القرف الحادي والعشروف سيكوف صراع حوؿ مف يممؾ 
، وبذلؾ يجد المرء نفسو اماـ ظاىرة كونيػة جديػدة عمػى مسػرح (2)المعرفة والمعمومة ومف ال يممكيا

قػديـ الػى نظػاـ التاريخ العالمي، اف ثورة االتصاالت ىي ثورة تفرض االنتقاؿ مف النظاـ مفاىيمي 
وىذا يعني اف الثورة االعالمية والتكنولوجيػة والتػي نعػيش نحػف عصػرىا تنطمػؽ . (3)مفاىيمي جديد

مف خالؿ ثنائية صناعة التكنولوجيا كأدوات وكشكؿ صناعي مف جانب ومف جانب اخػر االنتػاج 
والمشػػػػكالت الثقػػػافي والمعرفػػػي الػزيػػػػر القػػػائـ عمػػػػى البحػػػث والتحميػػػػؿ والتفسػػػير لعناصػػػػر القضػػػايا 

                                                           

 .14ٓصذر ضبثن ، ص، ػِْ اُذَٖ ٓذٔىد ،  ٌٓبوٌدطٖ ػٔبد ( 1)

، 2001، اُرهبٗبد واُزذذَبد، ٌٓزجخ اُلالح ُِ٘شر واُزىزَغ، اُجسائر–اإلػالّ وأُجزٔغ  ،هُراط ٓذٔذ( 2)

 .222-222ص

اضزرارُجُخ االػالٕ واالرجبهبد اُذذَضخ كٍ اُزطىر االداء أُؤضطٍ ، ، أُذٔذٌ  ضؼذ ػٍِ رَذبٕ( 3)

 .394، ص2013، اُُبزورٌ اُؼُِٔخ ُِ٘شر واُزىزَغ
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االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية والثقافيػػػػة، وكػػػػؿ مػػػػا يتصػػػػؿ بقضػػػػايا الفػػػػرد واالنسػػػػانية والمواقػػػػؼ والحقػػػػائؽ 
 السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

اف االتصاؿ عامؿ ربط اجتماعي ميـ بيف الناس، وضرورة ممحة البػد منيػا فػي المجتمعػات      
ويمكػػػف القػػػوؿ بػػػاف وسػػػائؿ االتصػػػاؿ  .(1)اإلنسػػػانية فيػػػو وسػػػيمة لتػػػأثير والتػػػأثر بأشػػػكاليما المختمفػػػة

ي الجديدة انيا نتاج تقارب والجمع بيف كافػة اشػكاؿ االتصػاالت وىػي نظػاـ موحػد لػو بنػاء الكترونػ
ىػػي وسػػائؿ رقميػػة وتفاعميػػة، وىػػي تػػرتبط فػػي الوقػػت الحػػالي الػػى حػػد كبيػػر و ويعمػػؿ بػػالكمبيوتر. 

باألنترنيػػػت أو اجيػػػزة رقميػػػة متنوعػػػة منيػػػا االسػػػطوانات المدمجػػػة واقػػػراص الفيػػػديو الرقميػػػة وانػػػواع 
وقػػػد اصػػػبح دورىػػػا فػػػي المجتمػػػع دورًا ميمػػػًا وخطيػػػرًا الػػػى درجػػػة خصصػػػت فييػػػا جميػػػع  .(2)اخػػػرى

الحكومػػات اقسػػامًا ودوائػػر ووزارات اعػػالـ تتػػولى تحقيػػؽ اىػػداؼ داخميػػة وخارجيػػة، عػػف طريػػؽ تمػػؾ 
الوسائؿ، وقد ال يوجد ما ىو اكثر داللة عمػى تمػؾ االىميػة مػف الحقيقػة اف تقػوؿ بػأف الدولػة التػي 

لػدوؿ، الػذي تمتمؾ اعالمًا قويًا تعتبر دولة قوية، فمقد غدى االتصاؿ سببًا رئيسيًا في تنامي نفػوذ ا
أولتػػو اىتمامػػًا كبيػػرًا، وىػػذا يعػػود لقػػدرة وسػػائؿ االعػػالـ عمػػى التػػأثير عمػػى الجمػػاىير سػػمبًا وايجابػػًا 

 .(3) وتوجيو عقوليـ وتفكيرىـ ايديولوجياً 
 العولمة وتكنولوجيا االتصال: : لثالمبحث الثا

لقد اسيـ التقدـ التقني ونمو البنية التحتية لالتصاالت في العالـ في توسع نطػاؽ التواصػؿ        
العالمي وشيد نصؼ القرف الماضي تحوال عميقا في كثافة تدفؽ االتصاالت ومجاالتيا المختمفػة، 

تصػاالت فقد حمت انساؽ االتصاؿ المتكاممة التي تضػط فييػا المعمومػات المنقولػة رقميػا محػؿ اال
الياتفيػػػة التقميديػػػة التػػػي كانػػػت تعتمػػػد عمػػػى انتقػػػاؿ الرمػػػوز الصػػػوتية عبػػػر االسػػػالؾ بمسػػػاعدة مػػػف 
االسػػػاليب واالدوات االليػػػة ، ولقػػػد تركػػػت نظػػػـ االتصػػػاؿ ىػػػذه أثػػػارا مذىمػػػة فػػػي طبيعتيػػػا واىميتيػػػا 

ى انتشػار وتداعياتيا، واشكاؿ التقنية الجديدة ىذه قد يسرت ضػط واختزاؿ الزمف والمكاف، كمػا اد
اسػػػتخداـ االنترنػػػت واليواتػػػػؼ المحمولػػػة الػػػى تسػػػػارع عمميػػػة العولمػػػة وتعميقيػػػػا، واسػػػيمت وسػػػػائؿ 
االتصػػاؿ التقنيػػة االخػػرى فػػي تجسػػير الفجػػوات وردـ االسػػوار التػػي كانػػت الػػى عيػػد قريػػب تفػػرض 

 .(4)العزلة واالنفصاؿ واالنقطاع عف العالـ عمى كثير مف المجتمعات

                                                           

  .92، ص2005،  ، ػٔب2ٕهضبَب إػالُٓخ دار ٓجذي ُِ٘شر واُزىزَغ، ط، اثى صجؾ صبُخ خَُِ (1)
(2) l.defleur, Melvin and E.Dennis,  Everette (2002) Understanding Mass C ommunication 

Aliberal Arts perspective   Houghton Mifflin Company ,  Boston ,NYeventh Ediation. P. 65. 

اُزىاصَ االجزٔبػٍ ٖٓ ٓ٘ظىر اجزٔبػٍ ٗلطٍ صوبكٍ ، ػبُْ اٌُزت اُذذَش ، واخروٕ  اُؼزىّ ػذٗبٕ َىضق (3)

   .92-92، ص2011،  االردٕ

اُصُبؽ ، ٓرًس دراضبد اُىدذح ػِْ االجزٔبع ) ٓغ ٓذخالد ػرثُخ( ، ررجٔخ: كبَس ، جُذٗس  اٗزىًٗ ( 4)

 .121-120، ص2005،  اُؼرثُخ، ثُرود
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عموماتية ) التقنية ( احد اىـ اليات العولمػة التػي تشػكؿ بقيػة االليػات االخػرى وتعتبر الثورة الم    
ألنيا اداة العولمة فػي تحػوؿ العػالـ الػى قريػة كونيػة واحػدة، وبالتػالي ىػي االكثػر تػأثيرا ألنيػا تػيػر 

الى المجتمعات تػيرا جذريا مف حالة قائمة بالفعؿ ليا مقوماتيا ودعائميا وابعادىا الثابتة الراسخة 
حالة مختمفة تماما تتطمب وضع سوسيولوجية متكاممة ليا تأثيرىا المتوقع فػي السػموؾ االجتمػاعي 

بكػػؿ انماطيػػا وينػػدرج بالتػػالي عمػػى  والفعػؿ االجتمػػاعي والتفاعػػؿ االجتمػػاعي والعالقػػة االجتماعيػػة
 .(1)نوعية الظواىر والمشكالت االجتماعية الناجمة

كبير عف التػير السريع في العالـ وذلؾ مف خالؿ أنيا تعمؿ  أف العولمة ىي المسؤولة بشكؿ    
عمػػػى ضػػػػط عنصػػػري الزمػػػاف والمكػػػاف فضػػػال عػػػف الثػػػورة اليائمػػػة التػػػي نتجػػػت عنيػػػا وىػػػى الثػػػورة 

، وقػػد ادى التفػػوؽ الػربػػي فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ الػػى مػػا (2)التكنولوجيػػة ووسػػائؿ االتصػػاؿ
ما يسػمى بالقريػة العالميػة االتصػالية وذلػؾ قػد يػؤدى الػى  يسمى بعولمة الثقافة واالعالـ في اطار

طمػػػس التمػػػايزات المتخمػػػة بيػػػا مجتمعػػػات العػػػالـ الثالػػػث بسػػػبب تفػػػوؽ العػػػالـ التكنولػػػوجي وتػػػرجيح 
  .(3)أىميتو عمى المضاميف االجتماعية والثقافية التي تنقميا وتروجيا تكنولوجيا االتصاؿ المعاصرة

وتجمياتيػػا االتصػػالية والمعموماتيػػة والثقافيػػة اىتمامػػًا كبيػػرًا  لتأثيرىػػا وقػػد نالػػت ظػػاىرة العولمػػة     
عمى وظائؼ االتصاؿ واإلعالـ في مجتمع المعمومات حيث تقػـو عمػى االرتبػاط الشػديد بػيف دوؿ 
العالـ عبر استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ، وقد أدى ذلؾ إلى تحويؿ العالـ بطابعو المادي إلى عػالـ 

يػػػػػث انتقمػػػػػت كافػػػػػة المجػػػػػاالت لتأخػػػػػذ طابعػػػػػًا رقميػػػػػًا يػػػػػدور فػػػػػي فمػػػػػؾ الفضػػػػػاء رقمػػػػػي افتراضػػػػػي ح
اإلليكترونػػي، كمػػا شػػيد العػػالـ اتجاىػػًا النتشػػار الموجػػة الديمقراطيػػة والتوجػػو نحػػو اقتصػػاد السػػوؽ، 

وكنتيجػػػة لػػػذلؾ تضػػػاءؿ دور الحػػػدود  .(4)وكػػػاف لػػػذلؾ انعكاسػػػات عمػػػى القػػػيـ والمعتقػػػدات واألفكػػػار
عمػى "أراضػي الػدوؿ" فقػط، حيػث سػاعدت العولمػة عمػى الثػورة االعالميػة  السياسية لتصبح مؤشػراً 

وتتنوع وسائؿ االتصاؿ الجماىيري فنحف نعيش اليـو عصػر التكنولوجيػات والمعمومػات والتواصػؿ 
االجتمػػاعي، كمػػا نعػػيش مجتمػػع المعمومػػات الػػذي تعتمػػد عميػػو اسػػتثمار التكنولوجيػػات الحديثػػة فػػي 

 .(5)ستخداميا في تقديـ الخدمات عمى نحو سريع وفعاؿإنتاج المعمومات الوفيرة ال

                                                           

 .229، ص2001، ػِْ اجزٔبع االػالّ، دار اُىكبء ُذُٗب اُطجبػخ واُ٘شر، االضٌ٘ذرَخ، ججبرح ججبرح ػطُخ ( 1)

،  اُوبهرحر٘بهضبد اُذذاصخ كٍ ٓصر ، ٓرًس ػُٖ ُِذراضبد واُجذىس االٗطبُٗخ واالجزٔبػُخ ، ، زاَذ ادٔذ  (2)

  .16، ص2002

اُذَٔوراطُخ االجزٔبػُخ ، ررجٔخ: ادٔذ زاَذ ، ٓذٔذ ٓذٍ، أُجِص االػًِ  –اُطرَن اُضبُش، جُذٗس اٗزىٍٗ( 3)

 .63، ص1999،  حُِضوبكخ، اُوبهر

، 2009،  اُذَٔوراطُخ اُرهُٔخ، أُرًس اُؼرثٍ ألثذبس اُلضبء  اإلٌُُزروٍٗ، اُوبهرح، ػجذ اُصبدم  ػبدٍ (4)

  .605ص

هضبَب كٍ اُلٌر أُؼبصر اُؼىُٔخ صراع اُذضبراد ، ثُرود ، ٓرًس اُذراضبد ، اُجبثرٌ ٓذٔذ ػبثذ  (5)

 .132، ص1992،  ُِىدذح اُؼرثُخ



-9- 
 

فالعولمة إذف ىي تجسيد لمتطورات الحياتية والفكرية و التكنولوجية المتالحقة التي تؤدى إلى      
انكمػػاش العػػالـ مػػف حيػػث الزمػػاف والمكػػاف، وبالتػػالي إلػػى زيػػادة وعػػى األفػػراد بيػػذا االنكمػػاش، فيػػي 

سوى خالؿ عقد التسعينات مػف القػرف العشػريف، وبالتػالي فػإف عالقػة حقيقة حياتية جديدة لـ تبرز 
العولمة بكؿ مػف ثػورة المعمومػات وثػورة وسػائؿ االتصػاؿ وثػورة الحاسػبات االليكترونيػة ىػي عالقػة 
تبادلية مػف حيػث السػبب والنتيجػة، ويظيػر ذلػؾ حسػب مػا أورده بعػض المفكػريف فػي حػدوث نمػط 

االتصاؿ والمعمومات وبيف وسائؿ القطاعات االجتماعيػة وىػو مػا مف التفاعمية الجديدة بيف قطاع 
أنتج "مجتمع المعمومات"، واتساع األنشػطة االعالميػة االتصػالية متخطيػة الحػدود القوميػة، بحيػث 
أصبحت المجتمعات المختمفة وثيقة االتصاؿ بعضيا البعض وىو ما يسمى بدبموماسػية االتصػاؿ 

 .(1)اإلليكتروني
تنػػامي ظػػاىرة العولمػػة ظيػػر مفيػػـو االعػػالـ الجديػػد "اعػػالـ التواصػػؿ االجتمػػاعي" وكنتيجػػة ل     

كمفيوـ يتمحور حوؿ االعالـ الديناميكي التفاعمي الػذي يجمػع بػيف الػنص والصػوت والصػورة فػي 
ممػػؼ واحػػد، والػػذي يشػػارؾ فيػػو القػػارئ أو المتمقػػي أو الجميػػور بصػػورة عامػػة بػػداًل مػػف أف يكػػوف 

عالميػػػة فقػػػط ومتػػػأثرًا بمضػػػمونيا، حيػػػث أدى التطػػػور التكنولػػػوجي دورًا فػػػاعاًل مسػػػتقباًل لمرسػػػالة اال
وميمػػػًا فػػػي اضػػػفاء مػػػا يعػػػرؼ بالتفاعميػػػة عمػػػى ىػػػذا النػػػوع مػػػف االعػػػالـ فأصػػػبح بإمكػػػاف المسػػػتفيد 
)الجميور( التفاعؿ مع الطرح اإلعالمي وقراءتو والتعميؽ عميو بؿ أصبح ىذا المستفيد فػي بعػض 

مادة الخبرية نصًا وصورة وتعميقػًا، ومػف ثػـ أصػبح مشػاركًا حقيقيػًا فػي العمػؿ األحياف ىو صانع ال
اإلعالمػػي، ومػػف أىػػػـ أدوات االعػػالـ الجديػػد مواقػػػع الشػػبكات االجتماعيػػة عمػػػى االنترنػػت أىميػػػا  

واتػػػػػس......( والتػػػػػي  –لينكػػػػػد إف –ماسػػػػػنجر –مػػػػػاى سػػػػػبيس –يوتيػػػػػوب  –تػػػػػويتر  -الفيسػػػػػبوؾ )
مختمفػًا عػف االعػالـ التقميػدي فػي الطػرح والتفاعػؿ وسػرعة نقػؿ الخبػر استطاعت أف تخمؽ إعالمػًا 

وتدعيمو بالصورة الحية المعبرة ففي الظروؼ الطارئة واألحداث العالمية استطاعت ىػذه الشػبكات 
 أف تتفاعؿ مع ىذه األحداث عمى مدار الساعة.

انتشػػػار مذىمػػػة ال  وبنقػػػؿ الحػػػدث أواًل بػػػأوؿ ومػػػف مكػػػاف حدوثػػػو، ويواكػػػب ىػػػذا النقػػػؿ سػػػرعة     
ومػػف  يسػػتطيع االعػػالـ التقميػػدي مجاراتيػػا بػػأي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ وتحػػت أي ظػػرؼ مػػف الظػػروؼ.

دوف شؾ فػإف وسػائؿ االعػالـ الجديػدة تػؤدى بجػدارة ميمػة التػرويج لمقػيـ الثقافيػة لمعولمػة، ونشػرىا 
الشػعب، وقػادرة في مختمؼ مناطؽ العالـ، فيي قادرة عمى تحقيؽ مساعي العولمػة لتنمػيط ثقافػات 

......( التػي يعتبرىػػا  عمػى تجسػيد مػا يرمػى إليػو االعػالـ الػربػي عبػر الفيسػبوؾ وتػويتر ويوتيػوب
                                                           

، االضٌ٘ذرَخ ، ٓصر  ، دار اُجبٓؼخ ىّ واُظبهرح واألثؼبداُؼىُٔخ دراضخ كٍ أُله، ٓ٘صىرٓٔذوح ٓذٔىد ( 1)

 .3، ص2003، 
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العديػػػد مػػػف الكتػػػاب والمتخصصػػػيف وسػػػيمة لنشػػػر قػػػيـ العولمػػػة الػربيػػػة بجػػػدارة ، وتحقيػػػؽ غاياتيػػػا 
ة ومضاميف لعػدة خاصة في المجاؿ الثقافي فيي العربة التي تنقؿ عدة ثقافات وقيـ وأنماط سموكي

فانتشػار وسػائؿ اإلتصػاؿ والعولمػة ىػػي  .(1)متمقػيف فػي كػؿ أنحػاء العػالـ بكػؿ سػيولة وبتكمفػة قميمػة
مف بػيف العوامػؿ الرئيسػية التػي سػاىمت فػي تشػكيؿ وتعريػؼ الجيػؿ الحػالي مػف األطفػاؿ والشػباب 

األقمػػػػار بعضػػػيـ بػػػػبعض فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف البمػػػػداف، حيػػػث تواجػػػػد العديػػػػد مػػػػف الوسػػػػائط اإلعالميػػػػة و 
الصػػناعية، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ أنيػػـ يتعرضػػوف إلػػى نفػػس البػػرامج أو نفػػس المػػواد اإلعالميػػة ممػػا 
يدفعنا إلى القوؿ بأف وسػائؿ اإلعػالـ جعمػت العػالـ أصػػر حجًمػا. أو عمػى حػد قػوؿ الػبعض قريػة 

 .(2)صػيرة
البنيػة االتصػالية فإف الوضع الراىف لتكنولوجيا االتصاؿ في المجتمعػات الناميػة يؤكػد ضػعؼ     

ليذه المجتمعات، مما يجعميا عاجزة عف استيعاب قدر كبير مف إنجازات التكنولوجيػا الحديثػة فػي 
االتصػػاؿ، ويحػػوؿ دوف االسػػتفادة الكاممػػة مػػف إمكانيػػات ىػػذه التكنولوجيػػا. فيػػي لػػـ تحسػػف اختيػػار 

نولوجيػػػػا الحديثػػػػة فػػػػي التكنولوجيػػػا المالئمػػػػة الحتياجاتيػػػػا اإلعالميػػػػة، ولػػػػـ تػػػتمكف مػػػػف تػػػػوطيف التك
مجتمعاتيا بحيث تصير جزًءا مف بنيانيا االجتماعي والثقافي، كمقدمة لتنمية مصادر التكنولوجيػا 
الوطنية، كما فشمت في إقامة تعاوف مشترؾ مع مثيالتيا مف الدوؿ النامية في استخداـ تكنولوجيا 

 االتصاؿ الحديثة ذات التكمفة المرتفعة .
واستنادا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بػأف العالقػات االجتماعيػة قػد تػأثرت بطريقػة مػا بػالتطورات     

اليائمػة المتتاليػة التػي حػدثت فػي المجتمعػات فػػي ظػؿ العولمػة خاصػة فيمػا يتعمػؽ بظيػور شػػبكات 
 التواصؿ االجتماعي وعمى رأسيا الفيسبوؾ وتويتر.

 تكنولوجياالممثمة لما أفرزتو  وسائل االتصال الحديثة كنماذج: رابعالمبحث ال
يعد التميفزيوف أحد وسائؿ االتصاؿ الجمػاىيري، وىػو الوسػيمة األكثػر تػأثيرًا وقػوة ، : التميفزيون -أ
يكػػػوف أقػػػرب إلػػػى االتصػػػاؿ المػػػواجيي المباشػػػر أو االتصػػػاؿ وجيػػػًا لوجػػػو مثممػػػا ىػػػو الحػػػاؿ مػػػع و 

اصػبح اليػـو وسػيمة  ووال شؾ انػ. (3)االتصاؿ الشخصي واالتصاؿ الجمعي فيـ يخاطبوننا شخصياً 
التميفزيوف بالرغـ و . (4) قوية لإلعالـ والتعميـ والتسمية في العالـ كمة وىو يتطور حاليًا بصورة ىائمة

مف أنو مف رخر وسائؿ اإلعالـ مف حيث النشأة حيث أتى بعده الفيديو والكمبيوتر واإلنترنت، فقػد 
                                                           

 .95، ص2010، 341اُزذذَبد واإلشٌبُُبد ، ٓجِخ اٌُىَذ ، اُؼذد  –االػالّ واُؼىُٔخ ، ػجذ هللا ثذرإ ( 1)

  .550، ص2005،  اُؼىُٔخ ٓب ُهب وٓب ػُِهب، اُهُئخ أُصرَخ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبهرح، دبرْٓذٔذ ػجذ اُوبدر  (2)

، 1996،  اُوبهرح )ٓذخَ(، دار اُلٌر اُؼرثٍ، االرصبٍ اُجٔبهُرٌ اُىاهغ وأُطزوجَ، شٌرٌ ػجذ أُجُذ ( 3)

 .120-129ص

، 1992، ٗشأح وضبئَ اإلػالّ ورطىرهب ، اُؼرثٍ ُِ٘شر واُزىزَغ ، اُوبهرح، أُطٍِٔ  ػجذ هللا اثراهُْ (4)

  .261ص



-11- 
 

اسػػػتطاع التميفزيػػػوف فػػػي سػػػنوات قميمػػػة أف يحػػػرز تقػػػدما ممحوظػػػا، وأصػػػبحت ىػػػذه الوسػػػيمة السػػػمعية 
والبصرية تقترب مف ناحية مف السينما وتقترب مف ناحية أخرى مف الراديو حيث أنيا موجػودة فػي 

ع يسػتطيو بيت المشاىد الذي ال يكمؼ نفسو عناء المػادرة. حيػث تممػؾ كػؿ أسػرة جيػازًا تميفزيونيػًا، 
مف خالؿ فكرة التسمية وشػؿ أوقات الفراغ أف يتطرؽ إلى الوعاء الالشعوري خالقًا قوة إيجابية في 
تقويػػة الػػدفع نحػػو عمميػػة التػيػػر السػػموكي أي تنميػػة المقػػدرة عمػػى التحسػػف الوجػػداني الػػالـز لتطػػوير 

مػػػع، وتػػػأتي والتمفزيػػػوف يسػػػاعد عمػػػى عمميػػػة التػيػػػر االجتمػػػاعي عنػػػد األسػػػرة والمجت. (1)المجتمعػػػات
اىمية التميفزيوف فػي قدرتػو، عمػى اعػداد الفػرد االسػرة، عمػى مواجيػو التحػديات الممحػة لعػالـ اليػوـ، 

يعمػػؿ عمػػى أثػػارة قضػػايا اجتماعيػة واقتصػػادية واخالقيػػة ممػػا يػػؤدي الػػى زرع الفػػتف انػػو  وومػف عيوبػػ
، ويعمػػؿ عمػػى بػػيف النػػاس فػػي دولػػة واحػػدة أو بػػيف النػػاس فػػي  دوؿ مختمفػػة، أو بػػيف دوؿ وأخػػرى

التفكؾ األسري واالنحطاط األخالقي، لما تبثػو معظػـ الفضػائيات مػف بػرامج وفيػديو كميبػات وأفػالـ 
وغيرىػػػا، وايضػػػا يعمػػػؿ عمػػػى نقػػػؿ ثقافػػػػات ال تتناسػػػب مػػػع مجتمعنػػػا، ومخالفػػػة لمعػػػادات والتقاليػػػػد، 

 .(2)ي والعممياعة الوقت، واستيالكو بطريقة سمبية قد تؤثر عمى مستقبمنا التعميمي والمينضاو 
يمكػف اعتبػار االنترنػت إحػدى التطبيقػات األوسػع انتشػارًا فػي العػالـ لظػاىرة انػدماج االنترنت:  -ب

( مميػػػوف مسػػػتخدـ وتػطػػػى 33الحواسػػػيب االليكترونيػػػة بأنظمػػػة االتصػػػاالت، ألنيػػػا تضػػػـ حػػػوالي )
احػػد الوسػػائط  وليػػذا فيػػي .(3)( دولػػة، وال تػػزاؿ نياياتيػػا مفتوحػػة لممزيػػد مػػف التوسػػع181مسػػاحة )

الفعالة في الكشػؼ عػف المعمومػات تقػديميا، أينمػا كانػت وبسػرعة عاليػة، وعرضػيا عمػى المشػترؾ 
والشػبكة العنكبوتيػة . (4)دوف حركة أو تنقؿ، مف خالؿ محركات البحث واالسػتعانة بػالعنواف كػدليؿ

ثػر شػعبية وعموميػة وىػي الشػكؿ األك "العالمية ىي اكتشاؼ العالـ اإلنجميػزي المولػد " تػيـ برنزلػى 
لإلنترنػت، كمػا تعػد وسػيمة اتصػاؿ جماىيريػة، وىػػي الواجيػة التػي تسػمح لمسػتخدمي الحاسػب بػػأف 

ف اإلنترنػت ىػو الوليػد الجديػد لتكنولوجيػا االتصػالية الحديثػة و  .(5)يطمعوا عمػى البيانػات ويتبادلوىػا ا 
اصػػبح الفضػػاء التػػي تػػتمخص فيػػو العولمػػة ىػػو بالتػػالي رمزىػػا الحػػي، ألنػػو  شػػبكة تخمػػؽ عالقػػات 
مسػػتمرة بػػيف خبػػراء العػػالـ، وتأثيراتػػو شػػاممة تمػػس كافػػة المجتمعػػات بأشػػكاؿ مختمفػػة إذا يجمػػع بػػيف 

                                                           

 .61-60، ص2012، 1وضبئَ اإلػالّ واُطلَ ، دار أُطُرح ػٔبٕ ، ط، اُذٍُُٔػجذ اُرزام ٓذٔذ ( 1)

ٓطزجذاد اإلػالّ اُجذَذ واُزذىالد أُطزوجُِخ، دار كٌر وكٖ ُِطجبػخ واُ٘شر واُزىزَغ ، ، شلُن دطُٖ٘ ( 2)

 .26، ص2014، اُوبهرح

إٌٓبُٗبد واضزخذآبد اُشجٌخ اُؼرثُخ ُالرصبالد، ثذش ٓوذّ إًُ أُؤرٔر اُراثغ ٌُِٔزجُُٖ ، أُوىضٍ ٓذٔذ  (3)

 .24، ص1992، 14 – 13األردُُٖٗ، ػٔبٕ، ُِلزرح ٖٓ 

ٓىضىػخ ػِْ االجزٔبع، أُجِذ األوٍ، ررجٔخ ٓذٔذ اُجىهرٌ وآخروٕ، ، ٓبرشبٍ جىردٕ ، ضٌىد جىٕ  (4)

  .205، ص2011، ، أُرًس اُوىٍٓ ُِزرجٔخ، اُوبهرح1222اُؼذد 

(5) Danah M. Boyd, Nicole B.Ellison. "Social network sites: Definition, History, and 

Scholarship". In: Journal of Computer-Mediated Communication. Vol.13, No.1, 

October 2007, P.210.         
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عناصػر ىػي الشػمولية ألنيػا تمػس كافػة جوانػب الحيػاة العالقػة عناصر اساسية لػربط الكػوف ىػذه ال
بالمعرفػػة عالقػػات الجماعػػات اإلنسػػانية ببعضػػيا، المؤسسػػة االقتصػػادية ممارسػػة الطػػب ، ظيػػور 

التكنولوجي الحالي شػديدة الخصوصػية بمعنػى أنيػا تختمػؼ جػذريًا  أشكاؿ فنية، وأف سرعة التطور
بػػر التػػاريخ، والعالميػة إذ اف اإلنترنػػت فػػي اسػػتخداماتو ال عػف تمػػؾ التػػي ميػػزت التراكمػات التقنيػػة ع

يقتصر عمى المجتمعات الصناعية المتقدمة فحسب بػؿ يختػرؽ كافػة المجتمعػات فػي نفػس الوقػت 
 .(1)بالرغـ مف تفاوتيا

مف اىـ وسائؿ االتصػاؿ الحديثػة التػي تتميػز بصػفة الخصوصػية والسػرية  الياتف المحمول: -ج
و ضػروري فػي مجػاالت العمػؿ والتجػارة والعالقػات االجتماعيػة ، لػذلؾ بػات في االتصاؿ ، كمػا انػ

ولقػػد سػػيمت األجيػػزة  ،(2)وسػػيمة عامػػة يمتمكيػػا األفػػراد كافػػة فػػي مختمػػؼ الفئػػات وكافػػة المسػػتويات
التكنولوجية الحديثة وخاصة اليواتؼ الخمويػة مػف طبيعػة العمػؿ والحيػاة الخاصػة، فنسػتطيع القيػاـ 

السػػيارة، ومػػف ي عمػػؽ فػػي المػػرور وزحمتػػو يسػػتطيع اإلجابػػة والػػرد عمػػى رسػػائؿ باالتصػػاالت ونحػػف 
اليػػػاتؼ التػػػي تراكمػػػت عمػػػى مكتبػػػو، والطبيػػػب يسػػػتطيع التواصػػػؿ مػػػع مػػػا يحػػػدث فػػػي المستشػػػفى 
ويسػػتطيع األفػػػراد التأكيػػػد عمػػػى أو إلػػػػاء موعػػػد عمػػؿ أو تػػػذكير شػػػخص كػػػي يػػػذىب لموعػػػد مػػػا أو 

ا وغيرىػػا ويتسػػابؽ الجميػػع إلػػى التطػػور التكنولػػوجي مػػع االعتػػذار عػػف التػػأخير لحضػػور اجتمػػاع مػػ
نتيجػػػػة نيائيػػػػة ىػػػػي التحسػػػػف الػػػػدائـ أو اإلطػػػػراب حسػػػػب وجيػػػػة نظػػػػر المػػػػرء أو طبيعػػػػة اسػػػػتخدامو 

 .(3)لمتكنولوجيا
 

يشير مفيـو مواقع التواصػؿ االجتمػاعي كمػا يػرى "ويػتف، وولػؼ"  مواقع التواصل االجتماعي: -د
حقيػػؽ قائمػػة بػػيف األفػػراد يمكػػف أف تشػػكؿ أساسػػًا لتعبئػػة البشػػر ولتإلػػى سمسػػة متصػػمة مػػف الػػروابط ال

ومػػف أبػػرز مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي تسػػتخدميا  .(4)أغػػراض معينػػة تحػػت ظػػروؼ محػػددة
 االسرة 

 ، وذلػػؾ مػػف أجػػؿجتماعيػػة يمكػػف الػػدخوؿ إليػػو مجانػػاً عبػػارة عػػف شػػبكة ا:موقععع الفععيس بععو   .1
ويطمػػػػػؽ الػػػػػبعض عمػػػػػى الفػػػػػيس بػػػػػوؾ اسػػػػػـ "الكوكػػػػػب  .االتصػػػػػاؿ بػػػػػاألخريف والتفاعػػػػػؿ معيػػػػػـ

اإللكترونػػي الجديػػد حيػػث يعػػد اآلف مػػف أىػػـ وأشػػير المواقػػع اإللكترونيػػة تواصػػال وتعػػامال مػػع 
                                                           

  .252، ص2001، 1اإلػالّ اٌُىٍٗ ورٌ٘ىُىجُب االرصبٍ ، دار أُطزوجَ ػٔبٕ ، ط، اُهبشٍٔ ٓجذ هبشْ ( 1)

، 2010دار أُؼركخ اُجبٓؼُخ ، االضٌ٘ذرَخ ،  ، جـراكُخ االرصبالدشُٖ٘  ٓذٔذ ػجذ اُوبدر ػجذ اُذُٔذ (2)

  .161ص

(3) Lynne Schafer Gross, (1995), Telecommunications "An Introduction to Electronic 

Media', 5t U.S., Madison, Edition, Brown (William C.) C. P.175. 

ٓالدظخ أوُُخ، كٍ ٓذٔذ اُجىهرٌ، اضزجبثبد اُشجبة أُصرٌ ُشجٌخ اإلٗزرٗذ، ، اُجىهرٌه٘بء ( 4)

وأخروٕ، ػِْ االجزٔبع كٍ دُبر٘ب اُُىُٓخ، ٓرًس اُجذىس واُذراضبد االجزٔبػُخ، ًُِخ اِداة، جبٓؼخ اُوبهرح، 

 .196، ص2011، اُوبهرح
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معػػػو ولػػػف يجػػػد أي شػػػخص  التعامػػػؿ ولةسػػػيىػػػو  هوانتشػػػار  وأسػػػباب نجاحػػػومػػػف  ،(1)اآلخػػػريف
  .(2)مصمـ بطريقة منظمة جداً فيو ، ومصعوبة في في

بوصفو مشروع تطويري بحثي أجرتو شػركة  2116ظير الموقع في أوائؿ عاـ : موقع تويتر .2
Obvious وتتميػػػز الخدمػػة بإمكانيػػػة إرسػػاليا عػػػف  .(3)مريكيػػة فػػػي مدينػػة سػػػاف فرانسيسػػكواأل

ولقد القى توتير استحساف المالييف مف المسػتخدميف  طريؽ خدمة الجواؿ وىي غير مجانية.
والجاذبية التػي يتمتػع بيػا موقػع  .(4)ؿ اإلعالـ واإلنترنتوالعديد مف الشركات العاممة في مجا

لحػاؿ أنو ال يمزمؾ المكوث فيو مثمما ىػو او يعتبر أوؿ وسيمة بث إعالمي شعبية ، انو تويتر 
 .فيما يختص بموقع الفيس بوؾ

ىػػػػػو أحػػػػػد أشػػػػػير المواقػػػػػع اإللكترونيػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػبكة اإلنترنػػػػػت، وعنوانػػػػػو  :موقعععععع يوتيعععععوب .3
www,youtube.com ، وتقوـ فكرة الموقع عمى إمكانية إرفاؽ أي ممفات تتكوف مف مقاطع

الفيػػديو عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت دوف أي تكمفػػة ماليػػة، فبمجػػرد أف يقػػـو المسػػتخدـ بالتسػػجيؿ فػػي 
الموقع يتمكف مف إرفاؽ أي عدد مف ىذه الممفات ليراىا مالييف األشخاص حوؿ العالـ، كمػا 

اعي حػػوؿ مقطػػع الفيػػديو مػػف خػػالؿ إضػػافة التعميقػػات يػػتمكف المشػػاىدوف مػػف إدارة حػػوار جمػػ
المصػػاحبة، وطبقػػًا لتصػػنيؼ اليكسػػا العػػالمي فػػإف موقػػع يوتيػػوب يػػأتي فػػي المركػػز الثالػػث مػػف 

ونظػرًا ألف الموقػع يقػوـ  .(5)حيث أكثر المواقع العالميػة مشػاىدة بعػد كػؿ مػف يػاىوو، وجوجػؿ
بػر أىػـ مكػاف  فػي شػبكة اإلنترنػت عمى فكػرة مبدئيػة ىػي  "بػث لنفسػؾ أو ذع نفسػؾ فيػو يعت

لممشػػاركة فػػي الفيػػديو المجػػاني الشػػعبي، لنقػػؿ حػػدث مػػا غريػػب أو مضػػحؾ أو مثيػػر، وكثيػػر 
منيػػػػا تػػػػـ إنتاجػػػػو لػػػػدواع فنيػػػػة أو سياسػػػػية أو اجتماعيػػػػة أو حمايػػػػة أو حتػػػػى إليصػػػػاؿ رسػػػػالة 

 .(6)ة حوؿ مسألة ما تيـ منتج الفيمـشخصي
، وىػي حاليػًا جػزء  2113تأسسػت خدمػة مػاي سػبيس فػي يوليػو  موقع شعبكة معاس سعبيس: .4

مػػػف إمبراطوريػػػة الشػػػركة اإلعالميػػػة العمالقػػػة "نيػػػوز كػػػورب" التػػػي يممكيػػػا إمبراطػػػور اإلعػػػالـ 
                                                           

  .322، ص2012، اإلٌُزروٍٗ"، دار أضبٓخ ُِ٘شر واُزىزَغ، ػٔبٕ اُرهٍٔاإلػالّ ، اُردجبٍٗ ػجُر  (1)

، 2002، دوُوخ اُلُص ثىى ... ػذو أّ صذَن، شرًخ ٓزروثىٍ ُِطجبػخ واُ٘شر، اُوبهرح ،ٓخزبرجٔبٍ ( 2)

 .13ص

رىَزر ُز٘جؤ ٓرارت اُؤخ ػًِ شجٌخ اإلٗزرٗذ، ٓجِخ أٌُجُىرر واالرصبالد واإلٌُزروُٗبد، ، ٗجْ ضٔر  (3)

 .25، ص2009، ، إثر26ََاُؼذدإ اُضبٍٗ واُضبُش، أُجِذ 

دور ٓىاهغ اُزىاصَ االجزٔبػٍ كٍ اُزـُر االجزٔبػٍ ػًِ طالة اُط٘خ ، وأخروٕاُخجراٍٗ َذًُ ٓذٔذ  (4)

، ، اُوبهرح، إثر32ََ، اُؼذد 13اُزذضُرَخ ثجبٓؼخ أُِي ضؼىد، دراضخ ُٓذاُٗخ، ٓجِخ ػبُْ اُزرثُخ، أُجِذ 

  .. 351، ص2012

جذَذح كٍ ػصر ٓب ثؼذ اُزلبػُِخ، دار كٌٖ وكٖ رٌ٘ىُىجُب  -اإلػالّ اُجذََ–اإلػالّ اُجذَذ ، شلُندطُٖ٘ ( 5)

 .213، ص2010، ُِطجبػخ واُشر واُزىزَغ، اُوبهرح

، 1اإلػالّ اُجذَذ، أُلبهُْ واُىضبئَ واُزطجُوبد، دار اُشروم ُِ٘شر واُزىزَغ، ط  ،صبدم ػجبش ٓصطلً ( 6)

 .51، ص2002، ، ػٔب1ٕ
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ويعد أكبر موقع عمى شبكة اإلنترنت لمتشبيؾ االجتماعي لألصدقاء، وىو  .(1)"روبرت مردخ"
تيـ الشخصػػػية، ومػػػدوناتيـ، ومجموعػػػاتيـ، يقػػػدـ ليػػػـ أركانػػػًا خاصػػػًا لتقػػػديـ لمحػػػات مػػػف حيػػػا

وصورىـ، وموسيقاىـ ومقاطع الفيديو التي يعرضونيا في الموقع، ويحتوي ماي سػبيس عمػى 
محرؾ بحث خػاص بعػرض ونظػاـ بريػد إلكترونػي داخمػي، ويسػتطيع النػاس مػف جميػع أنحػاء 

 .(2)صنع ممفات إلكترونية عف حياتيـ العالـ
شبكة اإلنترنت يصنؼ ضمف الشػبكات االجتماعيػة، تأسػس ىو موقع عمى  :موقع لينكد إن  .5

، يسػػتخدـ أساسػػًا كشػػبكة 2113مػػايو  5، وبػػدأ التشػػػيؿ الفعمػػي فػػي 2112فػػي ديسػػمبر عػػاـ 
مميػػوف  175بمػػع عػػدد المسػػجميف فػػي الموقػػع أكثػػر مػػف  2112تواصػػؿ مينيػػة فػػي يونيػػو عػػاـ 

نيػا اإلنجميزيػة والفرنسػية لػة عالميػة، م 19دولة، والموقع متوفر بػ 211عضو مف أكثر مف 
الػرض مف الموقع ىو أنو يتيح و  واأللمانية واإلسبانية والبرتػالية والروسية والتركية واليابانية.

لممشتركيف االحتفاظ بقائمة تواصؿ مع األشخاص الذيف ليـ بيـ عالقة مػا، تسػمى العالقػات 
سػواء كػاف عضػوًا المستخدميف يستطيعوف دعػوة أي شػخص ) Connectionأو االتصاالت 

 في الموقع أـ ال( ليصبح في قائمة االتصاالت.
 عمى المجتمع وأفراده االتصال الحديثةتأثير وسائل :  المبحث الخامس 

بالنسػػبة لماليػػيف البشػر الوسػػيمة األساسػػية فػي الحصػػوؿ عمػػى  االتصػػاؿ الحديثػةتشػكؿ وسػػائؿ 
الثقافػػػة وجميػػػع أشػػػكاؿ التعبيػػػر الخػػػالؽ. كػػػذلؾ لالتصػػػاؿ دور فػػػي تػػػدبير شػػػؤوف المعرفػػػة وتنظػػػيـ 
عػػػػادة  الػػػػذاكرة الجماعيػػػػة لممجتمػػػػع وخاصػػػػة جميػػػػع المعمومػػػػات العمميػػػػة ومعالجتيػػػػا واسػػػػتخداميا وا 

مػف قػوة تػأثير االتصػاؿ فيػو ال يسػتطيع أف يػيػر فحػوى صياغة القالب الثقافي لممجتمع، وبػالرغـ 
العالقػػات بػػيف األشػػخاص وال جػػوىر الحيػػاة االجتماعيػػة حيػػث يكػػوف االتصػػاؿ أكثػػر فعاليػػة عنػػدما 

 تعزز تأثيره عوامؿ اجتماعية أخرى.
 دور وسائل اإلعالم في عممية التنشئة االجتماعية اواًل:
قوية عمى تنظيـ المجتمع. وذلؾ يعني، أف طبيعة أف طبيعة وسائؿ االتصاؿ تترؾ رثارًا     

الوسيمة اإلعالمية المستخدمة في المجتمع تؤثر في بنية المجتمع أكثر مما يتركو المضموف أو 
المحتوى أو الرسالة التي تنقميا وسائؿ اإلعالـ ىذه. فالتمفاز، عمى سبيؿ المثاؿ، وسيمة إعالمية 

كتاب المطبوع، فيو يتكوف مف منظومة إلكترونية بصرية واتصالية مختمفة تماـ االختالؼ عف ال
                                                           

   .2، ص2014، االجزٔبػُخ، دار أضبٓخ ُِ٘شر واُزىزَغ، اُوبهرح،اإلػالّ اُجذَذ وأُىاهغ ، شورح  ػٍِ خَُِ (1)

عبد الحميد غانـ، اإلعالـ الشبكي الجديد، المفيـو والدور، مجمة الفكر السياسي، اتحاد الكتاب العرب ( 2)
 .121، ص2114، سوريا، 52، 51بدمشؽ، العدداف 
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مف الصور المتحركة. ومف ىنا، فإف تجارب الحياة اليومية في مجتمع يقوـ فيو التمفاز بدور 
أساسي تختمؼ في جوىرىا عما ىي عميو في مجتمعات تستخدـ فيو وسائؿ االتصاؿ المطبوعة 

معمومات العالمية بصورة فورية لمالييف الناس فحسب. وتقوـ نشرات األخبار التمفازية بنقؿ ال
بالوسائؿ اإللكترونية، مما حوؿ العالـ المعاصر الذي نعيش فيو، ويعني ذلؾ أف الناس في جميع 
أرجاء العالـ يشتركوف في مشاىدة األحداث العالمية وىي تتكشؼ أماميـ لحظة بمحظة، وال 

الكبرى والثورات والكوارث التي تحدث في  تقتصر ىذه المشاركة عمى أخبار الحروب والنزاعات
بقاع العالـ المختمفة، بؿ إنيا تشمؿ أحداثًا تفصيمية ثانوية قد ال تكوف دالالتيا ميمة إال لفئة 

. ومف ثـ يمكف القوؿ إف اإلعالـ بشكؿ عاـ، واإلعالـ المرئي بشكؿ (1)واحدة أو مجتمع واحد
الحياة بمختمؼ المجتمعات، حيث تؤثر وسائؿ خاص أصبح لو دور كبير في مختمؼ جوانب 

اإلعالـ عمى مختمؼ قطاعات المجتمع وفئاتو المختمفة، وقد يكوف ىذا التأثير ذو طابع إيجابي 
يحقؽ مصمحة المجتمع ويساعد عمى حؿ مختمؼ مشكالتو وقضاياه، أو قد يكوف ىذا التأثير ذو 

ويؤدي بالتالي دورًا ىدامًا ومخربًا  طابع سمبي بحيث يعمؿ عمى تعقيد  المشكالت ويضاعفيا
تعتبر األسرة اداه اجتماعية ضابطة لمسموؾ األفراد في الداخؿ والخارج مع  لممجتمع وقيمو.

الجماعات االخرى مف جية توفر التنشئة االجتماعية ألفرادىا، مف جية اخرى فإف سموؾ العائمة 
كمما تمسكت العائمة بأنماط السموؾ التي تعتبر األسرة أحدى وحداتيا ينعكس عمى افرادىا ف

لقد كانت  .(2)السميمة، أضطر أفرادىا إلى مجاراتيا حتى ال يتعرضوا لعقوبات والعكس صحيح
الوظيفة الوحيدة المتبقية لألسرة ىي الوظيفة التربوية، فقد كانت األسرة الى عيد قريب مسؤولة 

ظامي الرسمي والطفولة المبكرة كانت في عف تعميـ الطفؿ وتربيتو الى حيف التحاقو بالتعميـ الن
عنؽ األسرة،  وكانت االسرة الى عيد قريب  واسعة النطاؽ وكانت العالقات بيف االقارب وثيقة 

فاألسرة ىي الخمية االولى التي ينشئو  .(3)الى درجة كبيرة تجعؿ االسرة مكانًا خصبًا لتمقي الخبرة
ورغباتو وقيمة ووعيو بالحاضر، والحفاظ عمى الفرد في احضانيا فتعمؿ عمى اشباع حاجاتو 

ىويتو الثقافية التي تنتقؿ لو مف االجياؿ الكبيرة، وتنمية وعي  االفراد بالحاضر والمستقبؿ، 
يتطمب االرتقاء بثقافتيـ االجتماعية وتمؾ غاية تسعى المجتمعات الى تحقيقيا مف خالؿ عمميات 

اجتماعية بأنيا تمارس نفوذا كبيرًا عمى أفرادىا، عمى  تمتاز األسرة كمنظمةو التنشئة االجتماعية. 
                                                           

  .510، صٓصذر ضبثنػِْ االجزٔبع ) ٓغ ٓذخالد ػرثُخ( ، ررجٔخ: كبَس اُصُبؽ ، جُذٗس ،  اٗزىًٗ (1)

ضٌُىُىجُخ اُز٘شئخ االجزٔبػُخ ، دار أُطُرح ُِ٘شر واُزىزَغ ، ، اثى جبدو صبُخ ٓذٔذ ػٍِ، اثى جبدو  ( 2)

 .249، ص1992، 1ػٔبٕ ، ط

-81، ص2115، لمطباعة والنشر والتوزيع، الشباب والتوتر النفسي ، مكتبة غريب يوسؼ ميخائيؿ اسعد  (3)
82.  
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اعتبار انيا اوؿ منظمة اجتماعية تتمقى الفرد وتوفر لو كؿ متطمبات التنشئة االجتماعية ومف ىنا 
فإنو يتشرب قواعدىا التنظيمية، ويخضع لسننيا االجتماعية وعاداتيا واعرافيا وتقاليدىا ويتفاعؿ 

 اعضائيا، مما أعطاىا أسبقية بؿ وأحقية في والء االفراد ليا.تفاعاًل مباشرًا مع بقية 
والمراقب لألوضاع االجتماعية السائدة يدرؾ بأف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بدأ     

يأخذ منحنيًا خاصًا، وبدأ يتجو في طريقو لمتأثير عمى البناء االجتماعي لممجتمعات اإلنسانية، 
ريع والفعاؿ ألنماط مف القيـ الػربية في الفف والممبس والمأكؿ والتسمية كما أدى إلى االنتشار الس

، حيث (1)والتي تحمؿ رؤية محددة لمعالـ تختمؼ اختالفًا جذريًا مع رؤية المجتمعات غير الػربية
أثبتت العديد مف الدراسات أف مستخدمي تكنولوجيا المعمومات قد سجموا انخفاضًا في معدالت 

، والدائرة االجتماعية المحيطة مع عالقة مباشرة معدؿ الوقت الذي يقضونو التفاعؿ األسري
في استخداـ اإلنترنت، فإف  -عمى سبيؿ المثاؿ–باستخداـ اإلنترنت، فإذا تـ قضاء كؿ اليوـ 

النتيجة الحتمية لذلؾ ىو تقمص الدائرة االجتماعية لمفرد واإلصابة بالوحدة والتعاسة، والبقاء دوف 
ومف ىنا فأف الدور الذي تمعبو ىذه الوسائؿ اصبح يفوؽ الدور الذي تمعبو االسرة  أصدقاء.

 وبعض المؤسسات التعميمية واالجتماعية في تشكيؿ  شخصية اإلنساف وصنع اتجاىاتو ومواقفو.
 انعكاسات وسائل االتصال الحديثة وتأثيرىا عمى االسرة ثانيًا:
لة عف عمميات التنشئة االجتماعية باعتبارىا مػػف اىـ لقد كانت األسرة كوحدة تقميدية مسؤو      

وظائفيا االجتماعية، اال اف األجيزة التكنولوجيػػة ووسائؿ التواصؿ االجتماعي خاصػة أصبحت 
مصدرا أساسيا في عممية التنشئة االجتماعية، األمر الػػذي أدى إلػػى تصدير رسػائؿ متضاربة 

ػػؿ االجتماعي فػػي تنشئة األبناء، وانحصار قدراتيا في تؤدي الى االضطرابات النفسية والخم
 .(2)السيطرة عمػى أفرادىػػا وضعؼ الضوابط االجتماعية بشكؿ عاـ

اف وسائؿ االعالـ المجزأة البد واف تعكس اليـو نمط األسرة، التي تقطعت الروابط بيف     
واحد كانت تمثؿ معيار في افرادىا، اف االسر المتكاممة التي كاف أفرادىا يعشوف تحت سقؼ 
وعمى النقيض مف ذلؾ فأف  وقت ما عندما كانت الخيارات المتعمقة بوسائؿ االتصاؿ محدودة.

األسر المفتتة والشقؽ التي يقطنيا فرد واحد تعد نتاج لمجتمع  يزخر بالعديد مف الخيارات ففي 
المنزؿ الحديث تقطنو اسرة  نواة تضـ ابواف واطفاؿ نجد اف كؿ فرد لو وسائمة المنفصمة لموصوؿ 

                                                           

، 28، المجمد 2عبد الخالؽ عبد اهلل ، العولمة )جذورىا وفروعيا وكيفية التعامؿ معيا(، عالـ الفكر، العدد  (1)
  .55، ص1999

، 2111محمد النوبي محمد عمي ، ادماف االنترنت في عصر العولمة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف،  (2)
  .251ص
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ة قد اقتحمت البيوت دوف أف مشاىدة القنوات الفضائيو  .(1)الى مصادر االتصاؿ المختمفة
استئذاف، فأصبحت شريكًا لألسرة والمدرسة في تربية النشء ، وربما قد تحدد لألسرة مواعيد في 
تناوؿ الطعاـ ومواعيد الزيارات والتواصؿ االجتماعي فمف اجؿ مباراة كرة القدـ مثاًل يمكف لرب 

افراد االسرة تأخذ شكاًل مػايرًا االسرة اف يمػي كؿ االلتزامات العائمية وبدأت العالقات بيف 
 .(2)لممفاىيـ االسرية التقميدية

ُتعد مواقع التواصؿ االجتماعي أحد أىـ األسباب التي أحدثت خماًل واضحا في العالقات االسرية 
. كما تتضح واستحواذىا عمى حيز كبير مف وقتو، طمؽ دورىا في حياة الفرد اليوميةمف من

دماف االنترنيتات التواصؿ ااالنعكاسات السمبية لتطبيق ، الجتماعي عمى األسرة باإلغتراب وا 
ـ الحرية المطمقة وأعتمادىـ عمى العالـ األفتراضي الذي تقدمو ليـ تمؾ الوسائؿ والذي يوفر لي

مشاعرىـ دوف قيود المكاف أو الزماف ، أو حتى لتقاليد المجتمع الذي ينتموف لعرض أفكارىـ و 
عزليـ عف بعضيـ البعض األفراد اجتماعيا وتفكيؾ العالقات بينيـ و ادى الى عزؿ  اليو ، مما

وانػمارىـ مع ىذا الواقع األفتراضي ليصؿ الى الوحدة األساسية لممجتمع أال وىي األسرة والتي 
 بتأثرىا سمبا يتأثر المجتمع كمو. 

عنيا  تجنأف وسائؿ االتصاؿ الحديثة أصبحت تؤثر عمى الروابط األسرية بشكؿ مبالع ،     
سموكيات مختمفة ، سواء كانت إيجابية أو سمبية ، والبعض يرى أف تأثير التكنولوجيا عمى 
المجتمع يرجع إلى كيفية أستخداميا ، ويرى البعض اآلخر أنو عمى الرغـ مف إيجابيات وسائؿ 

لى وقت غير بعيد ظمت األسرة والمفأف سمبياتيا طػت عمى إيجابياتيااالتصاؿ الحديثة  درسة . وا 
تي تمعباف دورًا أساسيًا في تكويف شخصية األنساف وثقافتو وتسيماف في تشكيؿ القيـ واألخالؽ ال

، ويتخذىا كمقومات لمسموؾ االجتماعي بما في ذلؾ عالقة اآلباء باألبناء . أما اآلف يتمسؾ بيا
. ؼ المحمولة واأللعاب األلكترونيةفقد أنتقؿ جزء كبير مف ىذا الدور إلى شبكات األنترنت واليوات

حيث حمت التكنولوجيا وتأثيرىا عمى العالقات األسرية مما أدى إلى توسيع الفجوة والصراع بيف 
تصاؿ المختمفة. فيذه التحوالت اآلباء واألبناء ، فأصبح األبناء أكثر أنخراطًا مع وسائؿ اال

، وأدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بيف التكنولوجية أفرزت تفاعالت جديدة لمعالقات األسرية 
أفرادىا ، وتالشت قيـ التواصؿ األسري ، وأستبداؿ األبناء األنترنت بآبائيـ كمصدر لممعمومات ، 

                                                           

يئة المصرية ي، ال االجتماعيةالتأثيرات و التحديات و المخاطر  – ، تكنولوجيا االتصاؿالمباف  شريؼ درويش (1)
  .194، ص2115، رةى، القاكتابمالعامة ل

، اُرَبض واُزىزَغ٘شر ِراء ُه، دار اُسُىضبئَ االػالّاُزأصُراد اُ٘لطُخ ، واخروٕ ٓصطلً ػٍِ ادٔذ ضُذ  (2)

   .151ص، 2013، 1، ط
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لتصقوا بالحوار مع الػرباء لدرجة الشعور بالوحدة والعزلة عمى مستوى  وفقدوا الترابط األسري وا 
 ية بيف أفراد األسرة .ابط األسر نتج عف ذلؾ تفكؾ في الرو األسرة الواحدة . 

  الجماعة القرابيةر تكنولوجيا االتصال عمى تأثي ثالثًا:
أف التطور اليائؿ في عالـ األتصاالت واليواتؼ الذكية ، وزيادة عدد برامج المحادثة المجانية    

. واليدؼ األساسي ليذه البرامج ىو التقارب والتواصؿ بيف فيما بينيا عبر األنترنت بمزايا مختمفة
األصدقاء واألقارب ، لقد غيرت ىذه البرامج أسموب حياة الناس في األتصاؿ مع األىؿ واألقارب 
، فأصبح التواصؿ معيـ عف طريؽ ىذه الوسائؿ التكنولوجية يزداد رغـ بعد المسافات ، وأصبحنا 

     بحنا نتشارؾ أحداثنا اليومية.قريبيف أكثر مف بعضنا بعدما أص
ىنالؾ تأثير لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى حياة األفراد والمجتمع ، حيث يرى الكثير مف     

األفراد أنيا أدت إلى زيادة األصدقاء وحب التواصؿ معيـ ، فتكنولوجيا األتصاؿ الحديثة قربت 
وسائؿ ، فأصبح لكؿ شخص أصدقاء البعيديف مما أدى إلى كثرة األصدقاء عف طريؽ ىذه ال

عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي والذي يقضي معظـ وقتو في التواصؿ معيـ عف طريؽ 
 . ياتيـ وعف ثقافتيـ وأسموب حياتيـاألتصاؿ والمحادثة ومعرفة الكثير عنيـ وعف ح

ي مف أف ىناؾ تراجعًا بمستوى الثقة في شبكات التواصؿ االجتماعي وىذا التراجع يأت      
القناعة المتزايدة لدى مستخدمي ىذه الشبكات ، بأنيا لعبت  دورًا  كبيرًا خالؿ الفترة الماضية في 
نشر األخبار الكاذبة ، إضافة إلى أنيا تروج أحيانُا إلى الكثير مف األفكار اليدامة لممجتمع. 

ب الذي يتـ المناسعف المحتوى غير  المالكة ليذه المواقع المسؤولية والبد أف تتحمؿ الشركات
يا أف الػالبية العظمى مف الناس لـ تعد تثؽ باألخبار التي يتـ تداولو . نشره مف خالؿ منصاتيا

 .عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
 يتيح لمشتركيو األطالع و، ألنمة لمتواصؿ مع األقارب واألصدقاءالفيس بوؾ أفضؿ وسياف      

عمى بيانات وصور ذوييـ وأقاربيـ وأصدقائيـ وتوسيع دائرة معارفيـ ، وىذه الفكرة منسجمة مع 
روح العصر حيث يقضي المالييف مف البشر ساعات طويمة يوميًا عمى مواقع التواصؿ 

قامة عالقات صداقة   جديدة وعالقات عاطفية أيضًا .االجتماعي مع األقارب واألصدقاء ، وا 
 ب الثقافة بمعناىا العاـ أماـ الكثير مف مستخدميو ، لكف في الوقت نفسو فأف مافتح أبواوىو ي

ىذا الموقع مف تمكف جودة في الكتب والمجالت المطبوعة. و ينشر عميو تنقصو الدقة والجدية المو 
، وليذا أصبح متنفسًا لمعديد مف المشتركيف في التعبير عف ررائيـ ربط التكنولوجيا بالسياسة

، كما أنو تحوؿ إلى إداة مف أدوات العمؿ السياسي والحوار الحضاري ، بحيث أصبح  السياسية
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خاصة في البمداف التي تعاني مف ضيؽ ىامش  وسيمة لحشد الجماىير والتحركات المعارضة
الحرية والديمقراطية ، كما أصبح لشبكات التواصؿ االجتماعي دورًا ىامًا في العديد مف حركات 

 العالـ الثالث مثمما حدث في تونس ومصر وسوريا والعراؽ .  المعارضة في دوؿ
 عمى المجتمع إيجابيات وسمبيات تكنولوجيا االتصال رابعًا:
أف التكنولوجيا غيرت مف أسموب حياة الشعوب والمجتمعات في كافة المجاالت والنواحي      

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعميمية والصحية وغيرىا. فالتكنولوجيا اليوـ تدخؿ في كؿ 
المجاالت ، فيي سيمت عممية التواصؿ بأدواتيا المختمفة والتي مف أىميا الفاكس والبريد 

روني واليواتؼ المحمولة والشبكات االجتماعية وغيرىا ، والتواصؿ مع الثقافات األخرى . اإللكت
وتظير إيجابياتيا في تسييؿ الوصوؿ إلى المعمومات ، حيث سيمت التكنولوجيا الحديثة ألي 
معمومة في أي وقت وفي كؿ مكاف . كذلؾ تطوير وسائؿ التعميـ مف خالؿ تسييؿ عممية التعمـ 

ستخداـ شبكة األنترنت الذي أنتشر بشكؿ كبير أثناء جائحة كورونا . باألضافة إلى عف بعد با
تطوير الخدمات الصحية حيث طبقت التقنيات التكنولوجية الحديثة في الكثير مف المستشفيات 

في غرؼ العمميات الجراحية . كذلؾ لعبت التكنولوجيا الحديثة دورًا ميمًا في  في الوقت الحاضر
تطوير وسائؿ الترفيو خصوصًا في المنزؿ مثؿ أختراع ألعاب الفيديو ومكتبات الموسيقى 
واألنظمة المرئية الحديثة مثؿ أجيزة التمفزيوف الذكية التي يمكنيا األتصاؿ باألنترنت ، كما أف 

 توير األقتصاد والصناعة وزيادة األرباح وتوفير الجيد والوقت .مف إيجابياتيا 
ىي اتاحة الفرصة لمتواصؿ بيف يجابية لشبكات التواصؿ االجتماعي أف االثار اال      

يميز  ، حيث تعد وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف أىـ مالمستخدميف في بيئة مجتمع افتراضيا
، كما أف وسائؿ تمع بدوف وجود وسائؿ االتصاؿ مجالمجتمع اإلنساني ، لذا يصعب تخيؿ أي 

التواصؿ االجتماعي تساعد الناس عمى التعرؼ عمى اآلخريف ، وتكويف أصدقاء جدد مف كؿ 
العالـ ، وليس مف األطار المحمي أو األقميمي فقط ، األمر الذي يساعد عمى التقارب بيف الناس 

مؿ مف إتجاىات التعصب والعنصرية، مية مما يقوالمجتمعات، أيًا كانت الديانة أو العرؽ أو القو 
المساىمة في تكويف صداقات جديدة وتعزيز اخرى قديمة. فيذه الوسائؿ أدت إلى زيادة  عدد و 

تػذية مفيـو و األصدقاء وحب التواصؿ معيـ ، فيي قربت البعيديف مما زاد مف عدد األصدقاء 
 ، حيث أصبحت منبراً رية لممستخدميفات عززت مفيوـ الحالحرية لممستخدميف. أف ىذه الشبك

 . الجتماعية واالقتصادية والسياسيةحرًا لنشر أفكارىـ وررائيـ حوؿ القضايا ا
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احدىـ  النشػاؿاف مشكالت وسائؿ االتصاؿ ىي مشكالت اجتماعية تظير بيف أفراد األسرة     
اآلباء وأبرزىا كانت عف المشاركة العائمية ، واحدة مف أىـ ىذه الخالفات تظير بيف األبناء و 

. في الدراسة تقؿ عف طموحات اآلباءالدراسة وحصوؿ األبناء عمى معدالت ضعيفة  إىماؿ
والسبب اآلخر مف الخالفات التي تظير بيف األبناء واآلباء ىو طوؿ فترة استخداـ وسائؿ 

وىي نفس المشاكؿ التي يعاني  .ي الدراسة والمذاكرةاالتصاؿ الحديثة وقمة الوقت الذي يقضونو ف
كذلؾ ىناؾ سبب رخر ليذه الخالفات بيف الزوجيف منيا الزوجيف بسبب استعماؿ تمؾ الوسائؿ ، 

يدفع إلى فترات السكوت بينيما  تجنب الحوار وطوؿو وىو إخفاء كممات المرور عف بعضيما 
تزيد مع استخداـ  مشكالت اقتصادية مثؿ االعباء المالية التيو ظيور الخالفات الزوجية. 

الوسائؿ الحديثة ، خصوصًا األستبداؿ المتكرر ليذه األجيزة ، ففي كؿ يوـ تظير أجيزة جديدة 
الشيري  واالشتراؾ، كذلؾ نصب منظومات األنترنت وخصوصًا الموبايؿ وموديالت حديثة 

اء جديدة مشكالت ثقافية مثؿ افكار وار و لألنترنت كميا ليا مردود اقتصادي عمى دخؿ األسرة. 
 . خريف المختمفيف ثقافيًا وحضارياً مع اآلوالمجتمع نتيجة التواصؿ الثقافي  عمى االسرة

ؾ واحدة مف اآلثار السمبية األخرى لشبكات التواصؿ االجتماعي أال وىي االستخداـ اأف ىن     
إلى التعرض لمجرائـ  باإلضافةالسيء بحرية التعبير عف اآلراء والتوجيات عمى ىذه الشبكات ، 

األلكترونية . والجريمة األلكترونية ىي الجريمة التي تتـ باستخداـ جياز الكومبيوتر مف خالؿ 
نة أو االتصاؿ باألنترنت إيقاؼ الشبكات أو تخريبيا أو التزوير أو السرقة أو األختالس أو القرص

از األلكتروني الذي أصبح ظاىرة . وأحد أكثر ىذه الجرائـ ىو األبتز سرقة حقوؽ الممكية الفكرية
 لتي تعاني منيا النساء خصوصًا. موجودة في كؿ المجتمعات ومنيا المجتمع العراقي وا

 االستنتاجاتأواًل: 
( مواقع التواصؿ االجتماعي –الموبايؿ –االنترنت –التمفزيوفجيا االتصاؿ الحديثة )أف تكنولو  .1

ف األسرة كانت محصنة بسياج القيـ واألخالؽ قّد أضرت باألسرة والعالقات بيف أفرادىا ، أل
ومرتبطة برباط قوي وشديد ، إال أف أختراؽ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة لألسرة جعؿ كؿ 

 شخص يعيش بمفرده حياة التفكؾ والوحدة . 
 – الموبايؿ – األنترنت – التمفزيوف)  الحديثة االتصاؿ لوسائؿ  المفرط األستخداـ أف ظير .2

 ليذه المفرط االستخداـ ألف،  الزوجيف بيف العالقة عمى يؤثر(  االجتماعي التواصؿ مواقع
 حد إلى تصؿ والتي الزوجيف بيف  والمشاحنات الخالفات ظيور إلى يؤدي الوسائؿ

ديثة حظير أف األبناء أكثر ميارة في استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الو .  والطالؽ االنفصاؿ
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مواقع التواصؿ االجتماعي(، فيذه األجيزة والوسائؿ  –الموبايؿ –األنترنت  –)الكمبيوتر 
 تساعد في تنمية وتطوير ميارات األبناء بشكؿ كبير . 

أف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة تمعب دورًا كبيرًا في تػير القيـ ، ألف ىذه الوسائؿ ُتعد  .3
ػيرات الجديدة التي ستحدث في المجتمع وفي األدوات الرئيسة في مخاطبة الناس ونقؿ الت

. أف التقدـ التكنولوجي أدى إلى إعادة فحص النسؽ القيمي الموجود ، حيث ووظائفوبنيانو 
بة وأحتراـ حلدى الشباب وخاصة تمؾ المرتبطة بالسالـ والم باالنتشاربدأت كثير مف القيـ 

 البيئة . 
 التوصيات ثانيًا: 

فئة الشباب حوؿ دور وتأثير شبكات التواصؿ االجتماعي في  العمؿ عمى نشر الوعي لدى .1
رشادىـ إلى االستخداـ األمثؿ لشبكات التواصؿ االجتماعي  تنمية شخصياتيـ وا 

ضرورة ترشيد استخداـ مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي لمعمؿ عمى الحد مف رثارىا السمبية  .2
 العالقات االجتماعية قدر المستطاع وما تخمفو مف أضرار اجتماعية عمى محيط

يجب الرقابة األبوية مف قبؿ الوالديف عمى األبناء قدر اإلمكاف وحثيـ عمى توعيو أبنائيـ  .3
 بإيجابيات وسمبيات تمؾ الشبكات بشكؿ عاـ

ضرورة استخداـ مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ مقنف وألغراض وأىداؼ واضحة  .4
 وبناءه فقط كالتواصؿ مع أفراد األسرة .

التوظيؼ األمثؿ لشبكات التواصؿ االجتماعي وما تممكو مف إمكانيات وقدرات فاعمة وحيوية  .5
 مف أجؿ العمؿ عمى خدمة القضايا المجتمعية.

نشاء برامج الكترونية تمكف الوالديف مف تحديد مدد زمنية محددة الستخداـ  .6 يجب عمؿ وا 
 .أبنائيـ لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعي عمى مدار اليوـ

 مصادر البحث: 
، تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات  األسس النظرية و دالالتيا عبد الباري  رةدإبراىيـ  .1

 .2113، في البيئة العربية المعاصرة، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة
دار المسيرة لمنشر سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، ابو جادو،  صالح محمد عمي، ابو جادو  .2

 .1998، 1والتوزيع ، عماف ، ط
تناقضات الحداثة في مصر ، مركز عيف لمدراسات والبحوث االنسانية زايد ، احمد  .3

 . 2112،  واالجتماعية ، القاىرة
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عمـ االجتماع ) مع مدخالت عربية( ، ترجمة  فايز الصياغ ، مركز دراسات جيدنز ،  انتونى  .4
 .2115،  الوحدة العربية، بيروت

الديمقراطية االجتماعية ، ترجمة  احمد زايد ، محمد محي،  –الطريؽ الثالثانتوني جيدنز،  .5
 .1999،  ةالمجمس االعمى لمثقافة، القاىر 

، 341التحديات واإلشكاليات ، مجمة الكويت ، العدد  –االعالـ والعولمة عبد اهلل ، بدراف  .6
2111. 

، االعالـ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندريةعمـ اجتماع جبارة ، جبارة عطية  .7
2111. 
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2118. 
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