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 العالم االفتراضي وأثره عمى تشكل الهوية االجتماعية لممراهقين 
                                                          
  حنان المزوغيأ. 

  كمية اآلداب/ جامعة مصراته
 المقدمة :   

التطددورات التكنولوجيددة الحدي ددة نعمددة نوريددةي و ددورة حعيعيددة  ددي رددال   أحددد ت   
االتصددا ي حيددث أصددتأ لدده تدد  ير ممحددوظ رمددي الحيدداة الترددرية ت  ددر ا  ا مددر الدد ي 
جعددد  أ دددراد المجتمدددئ تجميدددئ  فاتددده يعيردددون  دددي ظددد  ردددال  تعندددي ومجتمدددئ ا ترا دددي 

ن تدددين أتدددرز تمددد   ددديطر رمدددي أك دددر ا تمامددداتل  وا دددتنزا الك يدددر مدددن أو ددداتل ي ومددد
اال تمامددات إ تددالل  رمددي موا ددئ التواصدد  االجتمدداري التددي تددو رت للدد  رددن طريددد  
رددتكات االنترنددتي وتعتتددر تكنولوجيددا االتصددا  والمعمومددات و عا ددة االنترنددت مددن أ دد  
 ددمات العولمددة م ددلاملا  ددي إحددداث انعاتددات  ددي ماددا ي  المكددان والزمددان والا ددا  

إلدددددي م دددددامير ال عا دددددة والادددددن والتواصددددد  الح ددددداري  االجتمددددداريي و لددددد  تدددددد وللا
وامن دداني والت ددمية وامرددا ي وأصددتحت متاحددة ومؤ مددة لتتدددا   مددئ نددواحي الحيدداة 
كا ةي و  ا ما جعملا تعد مصدر  م  لمك ير  و دًا مدن الم دتعت ي الد ي يت د  تاتتعداد 

رمدي إتاحدة  الرتاب ردن الحيدز الدوا عي إلدي الحيدز اال ترا دي تاعد  جا تيتده و درتده
نطدددا  مدددن الحريدددة واال تيدددار  دددي ردددال  متايدددر ردددرا تعدددال  الو دددافط المتعدددددة التدددي 

تصدددريةي  دددمعيةي لاويدددةي "أنتجدددت مدددا يمكدددن ارتتددداًر ردددكًا ر ميدددًا لمحدددواس امن دددانية 
تجع  التواص   ي الا ا  اال ترا ي ممكنًا وممتعًا لدرجة أنه  ي ك ير من  "حركية

ا حيان يح  مح  الحيز الوا عيي   ا الا ا  اال ترا ي ال يدؤ ر  دي صدورتنا ردن 
العال ي ت  إنه يؤ ر  ي صورنا ردن  واتندا وردن اآل درين و دي طريعدة الحيداة والاكدري 

رة إنتدددداج المعنددددي الوجددددودي وال عددددا ي  تمدددد  الو ددددافط التددددي ن ددددت دملا تددددد    ددددي دو 
تتو ددطلا لمعا ددة تددين الدددا  ومدلوالتددهي ا مددر الدد ي زاد مددن دور ددا  ددي ترددك   ويددة 
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ا جيددددا ي وال ردددد  أن االتصدددداالت رتددددر االنترنددددت أصددددتحت تملددددد ل عا ددددة يصددددنعلا 
 .        (1)المرا عون والرتاب لمتامب رمي ال عا ة التعميدية

كة االنترنددددت تم تمددددا  دددددماتلا وتنددددوع أنمدددداط  الا ددددا  الدددد ي ي دددد  رددددت    
االتصا  تلاي أدى إلي تم   آ ر لمعال  ال ي نعيرهي   نتج ما اصطمأ رميه تالعال  
اال ترا ددديي الددد ي يدددوازي العدددال  الدددوا عي تادددض النظدددر ردددن الادددرو  التدددي تميدددز كددد  

تي منلما ردن اآل دري  العدال  اال ترا دي أي دا ي دكنه أ دراد وجماردات اجتماريدة ترد
أنوارلددددا تعريتددددًاي غيددددر أن التااردددد  االجتمدددداري تددددين أ ددددراد  دددد ً الجمارددددات تطتعددددده 
  صوصيات يتعين الكرا رنلا من وجلة نظر  يكولوجية و و يولوجية .       

: تحديد مشكمة الدراسة  
إن رمميدددة اكت ددداب اللويدددة تعدددد مدددن الوظدددافا ا  ا دددية لممجتمدددئ وتواتدددة     

االنتمدددا  ل عا تدددهي حيدددث تعدددو  تعك ددداب الطاددد  رناصدددر ال عا دددة والملدددارات المطموتدددة 
لمتااردد  مددئ محيطددهي تدد نواع النردداطات التددي تتطددات  مددئ اللويددةي والعا ددات دا دد  

ة تلا  ليكون من جمًا ومنتميًا إلدي الجمارات وتطوير ا دوار ونما ج ال مو  المتعمع
مجتمعدده و ددادرًا رمددي المردداركة اميجاتيددةي  االنتمددا  يرددك  ورددي الاددرد تانت دداته إلددي 
جمارة ما لاًة وتاري ًا و يما و موكًاي ويحا ظ رمي اللوية ال عا ية و صوصيتهي و د 

راب  كدددر مددداكس  يتدددر أنددده كممدددا تعدددددت انتمدددا ات الادددرد كممدددا أدى  لددد  إلدددي االغتددد
وتردددتت المعددداني و عددددانلاي و ددد ا التعددددد رتمدددا يدددؤدي إلدددي تاددداير  دددي أنظمدددة التنردددفة 
لي طو   ترة  وطتيعة جلود اي و د يؤ س لعوارد م طرتة  ي تكوين الر صيةي وا 
إنجددداز اللويدددة أو الارددد   دددي إنجددداز العديددددد مدددن مجاالتلددداي  اصدددًة مدددئ اال ددددتعما  

أ ددلا رددتكة االنترنددت وموا ددئ التواصدد  المك ددا لمتعنيددات الحدي ددة لاتصددا ي ورمددي ر 
االجتمددداريي الددد ي أ دددل   دددي تكدددريس انعدددزا  ا  دددرادي و دددعا الدددرواتط االجتماريدددة 
الناجمددة رددن رددد  تا ددي ا  ددراد ماديددًا. وتتحدددد مرددكمة الدرا ددة الحاليددة  ددي الت دداؤ  
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هللل  تعاعللل مسللتلدمي العللالم االفتراضللي جمضللمو   االجتمللاعي الرفي ددي التددالي: 
 في يرقى إلى تشكيل أو إعادة تشكيل الهوية لديهم ؟ والثقا

 أهمية الدراسة :
تدد تي أ ميددة  دد ا المو ددوع مددن أ ميددة التطددور التكنولددوجيي واال تمددا  المتزايددد 
تتعنيات االتصا   دي جميدئ المجداالت ورمدي جميدئ ا صدعدةي التدي أصدتأ امتاكلدا 

راد والمجتمعددات أو ت مالددداي ومدددى الددتحك   يلدددا معيددارًا أ ا دديًا يعددداس تدده تطددور ا  ددد
تام ا ة إلي ظلور ما ي دمي تالعدال  اال ترا ديي الد ي أصدتأ مجدااًل لمتاارد  تكد  

 ما يحممه من م امين  عا ية واجتمارية.
 أهداف الدراسة: 

 معر ة أ ر العال  اال ترا ي رمي ترك  اللوية . .1
  جمئ معمومات كا ية لتعدي  تر يص مو وري رن الدرا ة الحالية . .2
الوصددو  إلددي مجمورددة مددن التوصدديات ل ددتط  دد ً الظددا رة وام ددلا   ددي ا تددراح  .3

 آليات تحا ظ رمي معومات المجتمئ .
 م هج الدراسة:

تعتمدددد  ددد ً الدرا دددة رمدددي المدددنلج الوصددداي التحميمددديي و لددد  لمدددا يتميدددز تددده  ددد ا     
 المنلج من الد ة والتركيزي ال ي تتطمته طتيعة   ً الدرا ة .

 الدراسة :حدود 
تتحدد   ً الدرا ة تالحد المو وري للا والمتم    ي درا ة أ ر العال  اال ترا دي   

 رمي تركي  اللوية رند م ت دميه .
 الدراسات الساجقة : 

: دراسة )إليزاجت( جع وان االتصال والمجتمع في م تديات المحادثة االلكترو ية -1
ت الدردرددةي وال صددافص التددي تتميددز و ددد تناولددت  دد ً الدرا ددة تدداريم ونردد تلا منتددديا

تلددا و كيايددة ترددك  المجتمعددات اال ترا دديةي و ددد توصددمت الدرا ددة إلددي تحديددد ال ددمة 
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ا  ا ية التي أدت إلي رديوع ا دت دا  منتدديات الدردردة تردك   دريئ ووا دئي و دي 
إمكانيددة إ اددا  اللويددةي وكدد ل  انعدددا  الر اتددة االجتماريددةي وتدد    ددعن المدددر درددين للدد  

لحريددة التامددة  ددي التعتيددر ومنا رددة أي مو ددوعي ومددن نتددافج  دد ً الدرا ددة كدد ل  أن ا
المجتمعددات اال ترا ددية أدت إلددي نردد ة لاددة  اصددة تلدداي تتكددون مددن أرددكا  ورمددوز 

 ور ومات م تماةي تام ا ة إلي ترك  معايير و وارد  اصة تل ً المجتمعات. 
تعاعلل االجتملاعي الل   جع وان : دراسة استكشلافية لم 2005دراسة هورمان  -2

تتندداو   دد ً الدرا ددة أرددكا  التااردد  االجتمدداري الدد ي  يحللدث عمللى شللجكة اال تر للت:
 اصددة  ددي إطددار إنجدداز نردداطات جماريددة لمتكددوين  يحدددث رمددي الرددتكة العالميددةي

والتعمدددي  رتدددر الردددتكةي و دددد ركدددزت التاح دددة رمدددي الجاندددب ال و ددديو  عدددا ي  ل  دددراد 
اداراتي وكيايدة ارتتداطل ي و دد توصدمت التاح دة إلددي أن المرداركين  دي م د   د ً الت

 د ا التاارد  يددؤدي إلدي درجدة كتيددرة مدن التدد  ير المتتداد  تدين  ددؤال ي حيدث يرتتطددون 
تتع ل   ترك  يؤدي إلي تايير ردة جوانب  ي حياتل ي ومن ت    عن الدرا ة تينت 

نا دده الد ي يحددث  ددي أن التادارات اال ترا دية  دد تحدددث أ درًا  دي حيدداة ا  دراد  دو 
 التاارات المتاررة وجلا لوجه .

دراسة )فالر  وسيرج وفمدوفسكا( جع وان: "دراسة المحادثات االلكترو ية ملن   -3
تلددددا  ددد ً الدرا دددة إلدددي الكردددا ردددن  م تمدددا أردددكا  االنتمدددا   للللال اال تر لللت":

اارددد  االجتمدداريي والمرددداركة  دددي النعاردددات رمددي الردددتكات االلكترونيدددةي وأردددكا  الت
الد ي يدت  تيددنل ي وكيايدة ترددك  الجماردات اال ترا دديةي و دد توصددمت الدرا دة إلددي أن 
الصدداحات الر صددية تددؤدي دورًا كتيددرًا  دددي  تنددا  العا ددات االجتماريددة تددين ا  دددراد 
حيددث إنلددا تعكددس التيفددة االجتماريددة لماددردي و ددي التددي تنعدد  لنددا  صافصدده و ددماته 

 الر صية.
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 الجا ب ال ظر  : أواًل / العالم االفتراضي : 
لعددد رر ددت الترددرية مندد   جددر التدداريم ردددة تطددورات وتحددوالت اجتماريددةي كددان أترز ددا 
رمددددددي امطددددددا ي التطددددددور والتحددددددو  الحاصدددددد   ددددددي المجتمعددددددات المعاصددددددرة تاعدددددد  
تكنولوجيدددات االتصدددا  الحدي دددةي التدددي غيدددرت كددد  ندددواحي الحيددداة تعريتدددًاي وأ دددرت  دددي 

أنرددطتلاي حيددث ا تحمددت و دداف  االتصددا  كدد  المجدداالت الحياتيددةي وأجترتلددا معظدد  
رمددي التعامدد  معلددا كوا ددئ التددد منددهي ورمددي التاكيددر  ددي كيايددة إدماجلددا  ددي أنرددطتلا 

 وأرماللا اليومية.
ومن الو اف  االتصالية التي ميزت   ا العصر وأحدد ت العددر ا كتدر مدن    

العالميددةي التددي ت تمددا ك يددرا رددن و دداف  االتصددا   التدد  ير والتاييددري رددتكة االنترنددت
التدددي  دددتعتلاي  دددوا  مدددن حيدددث ا دددتعماالتلاي  أو  ددددماتلاي أو رددددد م دددتعمميلاي أو 
انعكا دددداتلا وت  يراتلددددا رمددددي م تمددددا المجدددداالتي و ددددد  امددددت تددددا تزا  كدددد  الو دددداف  

 رين ملما امرامية واالتصالية ا  رى واحتوافلاي  يمكن تلا اليو  االتصا  مئ اآل
كان مكانل   ي ك  أنحا  الكرة ا ر ية التي يتو ر  يلدا الدرتط تالردتكة العنكتوتيدةي 
إلددي غيددر  لدد  مددن المجدداالت ا  ددرى التددي لحعلددا تدد  ير االنترنددت وو دداف  االتصددا  
الم تمادددةي التدددي جعمدددت ردددال  اليدددو  يعيشن دددورة جديددددة مدددن ندددوع  ددداصي  ا دددت  دددي 

امن ددددان مددددن تعددددد  ح دددداري  ددددا  وجددددودً رمددددي  إمكاناتلددددا وآ ار ددددا كدددد  مددددا حععدددده
ي  التعددد  الحاصدد   ددي النصددا ال دداني مددن العددرن العرددريني  ددد يعدداد  كدد  1ا رضن

الاترة ال اتعة التدي راردلا امن داني وتعدوض كد  مدا توصد  إليده  وا  ا كاندت و داف  
امردددا  ا  دددرى مجتمعدددة   دددد أحدددد ت جدددز ًا كتيدددرًا مدددن التاييدددر والتددد  ير رمدددي حيددداة 
ا  رادي  عن رتكة االنترنت رندما ظلرت تجاوزت ك    ً الو اف ي وأصدتأ ت  ير دا 
يعددداد  تددد  يتجددداوز تددد  ير كددد  الو ددداف  ا  دددرىي نظدددرا لتميز دددا ت صدددافص ك يدددرة و 
إتاحتلددا ل دددمات وا ددتعماالت متعددددةي لدد  تكددن موجددودة مددن  تدد    رددتكة ناالنترنددت 

ورالميددةي ومتاحددة لكدد  ا  ددراد دون لي ددت كاير ددا مددن و دداف  امرددا ي  لددي كونيددة 
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ا دددت نا ي ومدددا يميز دددا ردددن تدددا ي الو ددداف   دددو أن الم دددتعم  يمكنددده أن يردددار   دددي 
 م مونلاي وي يا أو ياير أي ري  ويمكنه أن ي تار ال دمة التي يرا  .

لعددد أ ددرت التكنولوجيددات الحدي ددة لترددا  واالتصددا   ددي جميددئ الم ددتويات    
حددر   ددمنلا الاددرد المعاصددري حيددث أتاحددت تدد ل  أنماطددًا والا ددا ات كا ددة التددي يت

اتصدددالية جديددددةي ا مدددر الددد ي جعملدددا تحددددث تددد  يرات رميعدددة  دددي تنيدددة المجتمعدددات 
المعاصدرة ورمدي م دتويات ك يدرةي كتايدر أنمداط االتصدا  ال دافدةي وتاييدر  دي العدي ي 

اللتعددا   وأ دداليب الترتيددة والتعمددي ي كمددا أ ددلمت  ددي  مدد    ددا ات اجتماريددة جديدددة
ا  ددرادي رغدد  تتارددد الا ددا ات الجارا يددة التددي يتواجدددون  يلدداي وأرددادت ترددكي  تنيددة 
المجتمددئ إ  رممددت رمددي تلدددي  رددادات اجتماريددة كانددت  ددافدةي كالتواصدد  الايزيعددي 
تددددين ا  ددددرادي  مدددد  تعددددد ا  ددددر أو ا صددددد ا  أو م تمددددا الجمارددددات تمتعددددي تتع ددددلا 

 . (2)ا التواص ج مانيًا ت  يكاد ينعد  معلا   
ومددن تدد   نجحددت  دد ً ا نمدداط االتصددالية التددي تتيحلددا رددتكة االنترنددت  ددي    

التيفدددة التدددي يحددددث  يلدددا  ددد ا   مددد  مادددا ي  مجتمعيدددة جديددددة ت   دددت مدددن  دددا 
التواص ي وت ل  أ دلمت  دي  مد  تيفدة تاارميدة جديددة تحداكي التيفدة التعميديدةي ومدن 

  تكنولوجيا االتصا  واالنترنتي مالو  نالمجتمئ تين أترز الماا ي  المرتتطة تا ت دا
اال ترا ددين الدد ي يفعددر ا ت ندده : التم يدد  رددته الددوا عي ل ردديا  وا ج ددا  وا ردد اص 
وتيفدات تواجدد اي م دا ًا إليلدا  كدرة التاارميددة الدافمدة تدين م دت د  الحا دب والر ددو  

 ددددي النم جددددة   والصددددور الر ميددددة التددددي يتعامدددد  معلدددداي كمددددا يعنددددي ا ددددتعما  الحا ددددب
والمحاكاة التاارمية لتمكين ر ص ما من التاار  مدئ تيفدة اصدطنارية أ درى ح دية 
أو تصدددرية  ات أتعددداد  ا يدددةي ي دددت دملا ويعددديش معلدددا وتينلدددا ك نلدددا أرددديا  حعيعيدددة 

 .   (3)موجودة رمي أرض الوا ئ
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ت ندددهنمجتمئ يتكدددون مددن أرددد اص متتارددددين  "محملللد م يلللر حجلللاب"ويعر دده   
ي ولكن االتصا  والتواص  تينل  يت  رتر الردتكات االلكترونيدةي ويندتج تيدنل  جارا ياً 

 .(4)نتيجة ل ل  نوع من امح اس والوال  والمراركًةن
أ دراد ي دت دمون تعدض  ددمات  ت نه:نمجموردة 'سيرج جلروكس'ويعر ه كد ل  

االنترنددت االتصددالية )منتددديات المحاد ددةي حمعددات النعدداشي أو مجمورددات الحددوار...( 
وال ين تنر  تينل  را ة انتما  إلدي جماردة واحددةي ويتعا دمون نادس ا  وا ي العدي ي 
واال تمامات ولل  أ داا مرتركةني ومن ت    عن الري  المميدز  دي  د ً المجتمعدات 

ا تترك  رمي أ اس ا تمامات وأريا  مرتركة تدين  دؤال  الم دت دميني أي أن كونل
الصدددداات وال صددددافص الموجددددودة  ددددي كدددد  ردددد ص  ددددي التددددي تحدددددد نددددوع الجمارددددة 

 لدددو يددددرى أن  " شلللرام"اال ترا دددية وطتيعتلدددا التدددي ينتمددددي إليلدددا وينددددمج  يلدددا  أمددددا 
ال نعدر ل ي وغالتدًا مدا المجتمئ اال ترا ي  و رممية تعا     ا  لاتصا  مئ أ دراد 

يت    ا  ي الو ت الحعيعيي و و رتارة رن انعكاس لممجتمدئ الدوا عيي لكدن ال يوجدد 
 يه أناس حعيعيون واتصاالت حعيعية كمدا  دي الوا دئ )أي أنلدا ا ترا دية( و دو رتدارة 
ردددن جملدددور مدددن كددد  أنحدددا  العدددال ي جال دددين أمدددا  راردددة الكمتيدددوتر لمتواصددد  مدددئ 

 تع ل  ن.
ن  دد ا المجتمددئ نتيجددة ردددد مددن العوامدد  التددي ملدددت لظلددوًر أ ملددا و ددد تكددو  

الردتكة الدوليددة لممعمومددات وترددك  الا ددا  الرمددزيي ورمددي الددرغ  مددن ترددكمه وظلددوًر 
إال أن صددددورته لدددد  تكتمدددد  تعدددددي  لدددد   ندددده مددددرتتط تتكنولوجيددددا االتصددددا ي وتمجتمددددئ 

 المعمومات العالمي وأترزي   ً العوام   ي :
ت التدي تطدرأ رمدي المجتمدئي وارتتداط تحوالتده تصدنارة الترمجيددات  دررة التايدرا -1

 التي تتطور  ي رالمنا تصورة ممحوظة .
ك دددرة المتاددددارمين  ددددي ال دددديا  اال ترا ددديي إ  إن  دددد ً التاددددارات تدددددأت رمددددي   -2

 .يد أ ا يات التعام  مئ الكمتيوترالم توى الن تويي واآلن يتعام  معلا ك  من يج
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تادداوت أرمددار المتددرددين رمددي تاددارات المجتمددئ اال ترا دديي إ  إندده ال يددرتتط   -3
ترريحة رمرية واحدةي  جميئ ا رمار من  الطاولة حتدي الردي و ة تتاارد   دي  د ا 

 .(5)ال يا 
تعدددددد الصددددور واآلليددددات التددددي يتواصدددد  تلددددا ا  ددددراد مددددا تددددين غددددرا محاد ددددات  -4

 . (6)مدوناتي وغير ا من طر  التاار مجمورات تريدية و واف  تريدية ومنتديات و 
لعدد تج دددت المجتمعددات اال ترا ددية تكتيددرة  دي ال ددنوات ا  يددرة مددئ ظلددور الجيدد    

ال اني ل نترنيت وأصتحت و يمة ملمدة جددا ل رد اص حتدي يتادارموا مدئ تع دل ي 
ومدددن الوا دددأ أن م ددد   ددد ا المالدددو  لممجتمدددئ الجديدددد )المجتمدددئ اال ترا دددي( الددد ي 

امنترنددت تيفددة التااردد ي أصددتأ ينتددو تتاددارات وتعددامات جديدددة تميز ددا  ترددك   يدده
طتيعددة االتصددا   ددي حددد  اتددهي ا مددر الدد ي أنددتج العديددد مددن الماددا ي  الجديدددة  ددوا  
 يمددددا يتعمددددد  تاالتصدددددا  والتااردددد  أو حتدددددي اللويدددددات والمرددددارر وطتيعدددددة العا دددددات 

 االجتمارية  ي حد  اتلا .   
مات العامددددددة لممجتمعددددددات تحديددددددد ال صددددددافص و ال دددددد ومددددددن ممددددددا  ددددددت  يمكددددددن لنددددددا

 :اال ترا ية
 لصائص المجتمعات االفتراضية:

تتميددددز تكونلددددا جمارددددات مصددددالأ   نلددددا تترددددك  تاعدددد  اال تمامددددات والمصددددالأ  -
 المرتركة .

لعددددددي  نا ددددددلاي وللدددددد  إح دددددداس يتعا دددددد  أ راد ددددددا ن ددددددتيًا االرتعددددددادات والعددددددادات وا -
 .تالت امن

ال يوجدددد  يلدددا ح دددور  يزيدددافيي وال تعدددارب جارا دددي تدددين ا  دددراد )إال  دددي تعدددض  -
 ا حيان( وال و ت حعيعيي  االتًا ما يكون الو ت متااوتًا تين المتتاردين جارا يًا .

 تتميز   ً المجتمعات تالعالميةي أي يرار   يلا أ راد من ك  أنحا  العال  . -
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ة و ويدات م دتعارة ويعددمون غالتدًا تياندات تتميز تا تعما  أ راد ا أ دما  م دتعار  -
 غير مطاتعة لموا ئ . 

يتميز أ راد ا تعد  التجانس  ي تعض الجواندبي  عدد يكدون لكد  رد ص م دتوى  -
 معين أو ملنة ت تما رن اآل رين .

تتميددز ت نلددا مجتمعددات مؤ تددة ولي ددت دافمددةي  دديمكن للددا أن تددزو   ددي أي و ددت  -
  اصة إ ا تنا ص ردد أ راد ا.

 تو ر  رصًا أكتر  ر افلا لمتاكير تحريةي والتعتير  ي ك  الموا يئ . -
يتميز أ راد ا تالوال  وال  وع لعوارد ومعايير   ا المجتمدئ   ن كد   درد يتد  ر  -

تالجمارات التي ينتمي إليلاي وتد  ر  دي  دموكياتهي وتجعمده ين دا  مدئ آرافلداي  دالارد 
 تعًاي ال يمكنه أن يتتعد أو أن يت مي يتاار  ويتص  تجمارة ماي ح ب نمط معد م

 .(7)رنهي م ا ة أن يتعي منعزاًل ومر و ًا من طرا غيًر
تتميز   ً المجتمعات تا ت دا  رموز ولاة  اصة تلاي و ي رتارة رن إرارات  -

 ور و  ت ت د  لمتعتير رن الحاالت النا ية ل  راد ورمي تمميحات الوجه . 
ة تلداي تمدز  كدد  من درط جديدد أو م ددتعم  أن تتميدز تد ن للددا  واردد  دمو   اصدد -

يمتدددز  تلدددا وأن يحترملددداي و دددي تت دددمن رمومدددًا تعدددض المدددواد والعدددوانين التدددي تردددرح 
 .(8)ل  راد كياية اال ت دا  وآداب التعام   يما تينل 

 ثا يًا / الهوية:  
تددي تددؤدي اللويددة دورًا رفي ددًا  ددي موا ددئ الرددتكات االجتماريددةي  لددي ال طددوة ا ولددي ال

تمكن الم ت دمين من معر ة ا ر اص ال ين يتواصدمون معلد ي وتعتتدر اللويدة مدن 
أ ددد  الع دددايا التدددي يطرحلدددا ا دددت دا  موا دددئ الردددتكات االجتماريدددة  لددد   نلدددا تعتتدددر 
غام دددة نوردددًا مدددا إ ا مدددا رددددنا إلدددي محدددددات اللويدددة التدددي ارتددددنا رميلدددا  دددي العدددال  

صدد ا  التدي يعدو  الم دت د  ت معلدا جدو ر الايزيافيي وتعتتدر الصداحات وردتكات ا 
موا دددئ الردددتكات االجتماريدددةي  تعدددد الت دددجي   يلدددا رتدددر االنترندددت يكدددون الم دددت د  
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مطالتًا تعنرا  صاحته الر صية التي تحدد  ويته التي تتنوع ح ب طتيعدة المو دئي 
 الاي تو  رمي  تي  الم ا  يو ر نظا  ي مأ لمم ت دمين تعنرا  معمومات ماصمة 

نل  و ي الو ت نا ده يتديأ لمم دت د  ا تيدار مدا إ ا كاندت  د ً المعمومدات  دتكون ر
رامددة أو  اصددةي ومتارددرة تعددد إنرددا  الممددا ال دداص يصددتأ الم ددت د  ر ددوًا  ددي 

 المجتمئ ويعو  تعنرا   افمة ا صد ا  التي  تكون أ ا ا لل ا المجتمئ . 
اريددة مددن  تدد  م تمددا الافددات غيددر أندده ومددئ زيددادة ا ددت دا  موا ددئ الرددتكات االجتم  

أصتأ مو وع اللوية من أ   الع ايا التي أ ار ا   ا اال ت دا ي  ادي الو دت الد ي 
يا دد   يدده تع ددل  تج دديد  ويتدده الحعيعيددة رمددي الرددتكات  ددعن تعددض الم ددت دمين 

 يتجه اتجا ا آ ر تانتحا  الر صيات أو  م   ويات جديدة و غراض م تماة .
نا أزمة النمو االجتمداري  دي المرا عدةي و دد ارتتر دا اريك دون تم   ترك   وية ا   

مرحمددة تحددو  ورامددة انتعددا  مددن الطاولددة إلددي الرردددي تتميددز توجددود صددرارات و مدد  
لدددددى المرا دددد  مددددن أجدددد  تحعيدددد  مجمورددددة المطالددددب والتحدددددياتي التددددي مددددن أترز ددددا 

 .اال تعالية والتاردي و  ً التحديات ت تمر حتي تحع  مطالب الررد 
و ددد وجدددد اريك ددون أن التحدددث رددن اللويدددة يصددتأ ا دددت نافيًا ورددديد ال طدددورة  دددي    

مرحمة المرا عةي حيث تتم   ا زمة  ي الحاجة إلي تنا   وية متما دكةي وأن تعدض 
أركا    ً ا زمة  روري لممرا   لحد    دايا اللويدة التدي تت دمن مرداك  ا لادة 

صعوتات  ي توظيا المحصمة  -من ا  رة والعا ات وا دوار المؤطرة  -والمودة 
ال دديطرة رمددي المرددارر واالناعدداالتي ومرحمددة ا زمددة  -االجتماريددة تطريعددة وا عيددة 

 .   (9) ي  ترة من التعمي  ال يكولوجي االجتماري منجاز اللوية
وتددددرتتط أزمددددة اللويددددة تمرحمددددة المرا عددددة وتدددددايات الرددددتابي حيددددث تم دددد  المطمددددب    

ا  ا دددي لمنمدددو  ددددي  ددد ً المرحمددددة وتعتدددر ردددن تحددددو   دددي ر صددددية المرا ددد  نحددددو 
اال ددتعالية ال ددرورية لمنمددو ال ددوي  ددي المراحدد  العادمددةي وتنمددو اللويددة مددن وجلددة 

منلددا أزمددة معينددةي ويتحدددد نظددر اريك ددون و دد  مراحدد  متتاتعددة يواجدده الاددرد  ددي كدد  
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م ار نمًو تتعًا لطتيعة حملا إيجاتدًا أو  دمتًا متد  رًا تعددة روامد  تيولوجيدة واجتماريدة 
و عا يدةي ويردير ماررديا أن تعداطئ العوامدد  التيولوجيدة واالجتماريدة تجعد  اللويدة إمددا 

رددن أن   ددي حالددة امنجدداز أو التعميدد  أو االناددا  أو الترددتتي وتفعتاددر حالددة امنجدداز
الارد  د نجدأ  دي التزاماتده أدواًر االجتماريدةي أمدا حالدة التعميد  )الت جيد (  دعن الادرد 
 ددي حالددة ا زمددةي يرددلد نردداطًا كتيددرًا  ددي التحددث حددو  التددداف  لموصددو  إلددي  يددارات 
اللويةي وحالة اللوية المامعة تتين أن الارد ل  ي تتر أزمة لكنه ممتز  تعدي  ومعتعددات 

اص ملمدديني كا  درة والراردددين المحيطدديني  يمدا تفتددين اللويددة المرددتتة مرتتطدة ت ردد 
أن الاددددرد لدددد  ي تتددددر حتددددي اآلن أزمددددة  ويددددةي وال أي تعلددددد أو التددددزا  لممعتعدددددات أو 

 (10)ا دواري وال توجد دالف  إلي نراطه من أج  إيجاد  مة اللوية لديه
 دد  الدد ي ي دداردً  ددي إن تطددور اللويددة يواكددب الن ددج المعر ددي واالجتمدداري لممرا  

ا تكردددداا ا دواري وجمددددئ المعمومددددات حوللدددداي  دددد  يعددددو  تا تيددددار مددددا ينا ددددته منلددددا 
وتجريتلا ويعرر االلتزا  تا تياراته مدن التدداف  المتاحدةي و د ا التاارد  تدين المتايدرات 

نجاز اللوية  . (11) روري ال تكراا وا 
 ر اريك وني  ما: أما ا طراب اللوية  عنه ي    ركمين أ ا يين من وجلة نظ

يددرتتط ا ددطراب الدددور تاردد  المرا دد   ددي  مدد  تكامدد  تددين اضللاراب الللدور:   -1
توحدات الطاولة مما يؤدي إلي ا تمرارية التعمي  وتحوله من مجرد  ترة ا تتدار إلدي 
ندوع مدن اال دطراب المعيد  لحد  أزمدة اللويدة وتتندي ا دوار المنا دتةي حيدث يعدداني 

ل ات ورد  العدرة رمي تحديد معني لوجدودًي ممدا يدؤدي المرا    يه من امح اس تا
إلي  ردمه  دي تحديدد وتتندي أدوار وأ دداا  ات معندي أو  يمدة ر صدية واجتماريدةي 
  ا تام دا ة إلدي  دعا التزامده تمدا تار ده رميده الصدد ة مدن أدواري وتدرتتط  د ً 

المتعصدبي ال مات تدرجة رالية من العم ي ومردارر ردد  الكاايدةي وال دمو  الجامدد 
و دددعا العددددرة رمدددي ات دددا  العدددراراتي و دددو  را اتددده االجتماريدددةي و دددعا االلتدددزا  

 .  (12)ت  داا وأدوار  اتتة
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 تج ي الهوية السالجة :  -2
يم دد   دد ا الددنمط الوجدده ا  طددر ال ددطراب اللويددةي حيددث يددرتتط تدرجددة أرمددي مددن 

أ ددداا  تاتدده أو امح دداس تالتاكدد  الدددا ميي الدد ي ال يعتصددر تدد  يًر  ددي رددد  تحديددد 
تحعي  الر ا رن دوًر االجتماريي تد  ويدؤدي  لد  دورًا أك در  دمتية  دي حيداة الادرد 
تصاة رامةي حيث يد ئ تالمرا   إلي ممار ة أدوار غير معتولة اجتماريًاي كالجنوح 

 . (13)وتعاطي الم درات
 العوامل المؤثرة في تكوين الهوية:

 الجيئة االجتماعية :  -1
ت تما  ي ركملا وم مون وحددتلا مدن مجتمدئ آل در ومدن ح دارة إن أزمة اللوية 

إلدددي ح دددارةي وأن المرا ددد  يعكدددس  دددي أزمتددده ظرو دددًا اجتماريدددة وح دددارية معيندددةي 
نمددا تكددون نتيجددة ال ددتجاتة   ا زمددة ال تكددون ا ددتجاتة لتايددرات دا دد  الاددرد نا ددهي وا 

يجب أن نتحدث رنده  التيفة التي يعيش  يلا لمتايرات التي تطرأ رميهي  تا ير ا زمة
 . (14) ي الظروا االجتمارية التي تحيط تالمرا  

وتت  ر اللوية ال اتية تطتيعة المجتمئ ال ي تنر   يهي  اي المجتمئ التدافي الت يط   
ال ي تنحصر  يه ا دوار االجتمارية تكون رممية تكدوين اللويدة أ درع مدن المجتمدئ 

 دوار االجتمارية .المتعد   ريئ التايري ال ي تتعدد  يه ا 
ويددرتتط  دد ا التدد  ير تددالظروا اال تصددادية المحيطددة تددالاردي  اصددة أن العددال  يرددلد 
 ددددددورة تكنولوجيددددددة مت دددددداررةي تددددددؤ ر  ددددددي التايددددددرات االجتماريددددددة المصدددددداحتة لمنمددددددو 
اال تصدداديي  الردد ص إمددا أن يرددعر تكتددر حجدد  اللددوة  ددي معارنتدده تالدددو  الارتيددةي 

وم ددطرتًا لدددى أصددحاب  دد ا النددوع مددن التاكيددري أو   يصددتأ مالددو  اللويددة ملددزوزاً 
االنتلددار تتمدد  الدددو ي  يددؤدي الو ددئ اال تصددادي المتددردي إلددي تاددا   النظددرة الطتعيددة 

 . (15) ي المجتمئ الواحد ا مر  ال ي ينتج رنه ت  ير  ي التامب رمي أزمة اللوية
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 التأثيرات المعرفية: -2
مؤ رًا  ي اكت اته اللوية الر صية   ل   ن الارد تعتتر العدرة المعر ية لمارد رامًا 

يجددددب أن يكددددون  ددددادرًا رمددددي تحديددددد إمكاناتدددده و دراتدددده تصددددورة مو ددددوريةي وا  ا كددددان 
تع ل  يرى أن   ً العدرة تعين المرا   رمي تح ه رن  ويتهي  دعن  ندا  مدن يدرى 

را دد  أن  دد ً العدددرات رنددد المرا دد  تزيددد كدد ل  مددن صددعوتة رمميددة التحددث   ن الم
 .  (16)يصتأ  ادرًا رمي ت ي  ك  أنواع اممكانياتي أو االحتماالت تالن تة للويته

وتدد ل   ددعن التنيددة ال عا يددة تعددد رددامًا مددؤ رًا  ددي ترددكي  اللويددةي و لدد  تمددا تددو ًر  دد ً 
التنيددة مددن تعدددد ال تددرات والنمددا ج التددي تتدديأ لماددرد الارصددة لتحعيدد   ويددة متكاممددةي 

 اصددددة  ددددي ظدددد  التطددددور التكنولددددوجي والصددددراع  –رددددال  مناددددتأ  ونظددددرًا  ن ال عا ددددة
 عنلددا  ددد تددؤدي دورًا  ددمتيًا  ددي ترددكي  اللويددة إ ا لدد  يددت   ددتطلا و عددًا  _الح دداري 

 لممتادئ الدينية والمعايير االجتمارية ال افدة . 
لعد أحدد ت ال دورة التكنولوجيدة وغير دا مدن روامد  التايدر ال عدا ي إردادة  دي تردكي    

الك ير من معار نا وماا يمنا رن الحياةي وتعويض أغمب تصورات امن ان رن  اته 
ورددن رالمددهي ا مددر الدد ي أدى تدرجددة كتيددرة إلددي الت تدد ب ورددد  اال ددتعرار  ددي العددي  

ي ورد  معدرة ردد كتير من أ راد المجتمئ و اصة المورو ة والمكت تة رمي حٍد  وا 
 . (17)المرا عين رمي التمييز الوا أ تين ما  و صواب وغير صواب

 التأثيرات األيديولوجية:  -3
ي عي المرا عدون إلدي تحديدد إطدار  كدري رعافددي )أيديولوجيدة دينيدة( لارتمداد رميده 

يزةي كما أنل  ينظرون إلدي كركيزة أ ا ية  ي حياتل  لتحعي   وياتل  ال اصة والمتم
 ي   عا تل  وأيديولوجيتل  مصدرًا مؤكدًا لم عة ويليدو الددين وا يديولوجيدة االجتماريدة 
رؤيدة وا ددحة لام داة امن ددان ا  ا ديةي ويؤكددد اال دتمرارية الورا يددة للويدة الردد ص 

 واحترامه لنا ه ر وًا  ي مجتمعه و عا ته . 
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لمنتمدددين ل حدددزاب ال يا دددية والجماردددات الدينيدددة و ددد ا التددد  ير يتددددو وا دددحًا لددددى ا 
الم تماةي حيث إن   ً الجمارات تارس  ي أر دافلا  يمدًا ومتدادئ ت دارد   رمدي 
ت طي أزمة اللوية وتعوي لديل  مالو  اللويدة االجتماريدة وا يديولوجيدةي إال أنلدا ال 

الدد ي يجعددد  ت مددو مددن تعددض التددد  يرات ال ددمتية كالعصددتية الحزتيددة والدددوال  ا رمددي 
 الع و معمدًا للوية غيًر .

إن  ترة المرا عة تعد نعمة نورية لممرا    ي الم توى التعميمي وتطور ملاراتده       
االجتمارية و دراته الععمية والج ميةي ويعتتر ا اريك ون مرحمدة التعميد  ال ديكولوجي 

و ددددة  ددددي االجتمدددداري لملويددددةي حيددددث تنا دددد  ا نددددا  ددددي التااردددد  مددددئ ا دوار المعر 
ن كددد  المدددرا عين يتو دددئ أن ي تتدددروا تع دددًا مدددن  ددد ً ا زمدددةي  ن أزمدددة  المجتمدددئي وا 
اللوية  ي مرحمة نمافية والعدرة رمي تحعي  متطمتاتلا تنجاح يرتتط تطتيعدة النمدا ج 
االجتماريدددددةي وال تدددددرات الجديددددددة التدددددي يتعدددددرض للدددددا المرا عدددددون  دددددا  التطدددددورات 

 لملمة  ي تركي  اللوية . االجتماريةي وتعد من المؤ رات ا
إن مدا تتعددرض لدده المجتمعددات رامددة مددن أزمدة متعددددة ا تعدداد د  ددي  دديا  التايددرات 
الناتجددة رددن التحددوالت االجتماريددة والمعر يددة التددي درمددت الر ا يددة د وتددوا ر التددداف  
وتنددوع طتيعددة الع ددايا الاكريددة حددو  نددوع امن ددان الدد ي ي ددتطيئ مواكتددة المتطمتددات 

يؤدي إلدي تاداير  دي أنظمدة التنردفة وطتيعدة جلود داي و دد يؤ دس لعواردد  المتجددةي
لددي طددو   تددرة إنجدداز اللويددة أو الاردد   ددي إنجدداز  م ددطرتة  ددي تكددوين الر صدديةي وا 

 العديد من مجاالتلا. 
 إن رممية ترك  اللوية ترتتط تالعديد من المتايرات المرتتطة مئ تع لاي و ي:   
كانددت رمميددة التوحددد أو الددتعمص لر صددية الوالدددين  تدد  مرحمددة المرا عددة  كممددا -1

 .(18)وأ نا  ا أكتري كان احتما  الوصو  إلي إنجاز  ي معني
اال تاا  ي التنرفة يدنعكس رمدي اال دتاا  دي الو داف  والطدر  الم دت دمة  -2

أو لترددكي  اللويددةي  ا طاددا  الدد ين يعيرددون  ددي تيددوت تتصددا تالت ددامأ أو امنكددار 
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الر ض يعاني أطااللا من غموض اللويدةي و دد يجددون مردكمة  دي حد  أزمدة اللويدة 
تنجددداح كمددددا أن ا طاددددا  الدددد ين يدددد تون مددددن تيددددوت مت ددددمطة يمكددددن أن يت دددد وا طر ددددًا 
 م تماةي  عما أن يمت موا ال تيارات الوالدين أو يتمردوني وت ل  يمرون ت زمة  وية . 

ي يتعدرض للدا الادرد  تد  المرا عدة أو أ نا  دا كمما كانت ال يارات أو التدداف  التد -3
 ك يرةي كمما كان احتما  مرور   ت زمة اللوية أكتر . 

كممدا تددوا رت لممرا دد  نمددا ج تتمتددئ تالنجداحي تددوا ر االحتمددا  الكتيددر  ن يرددك   -4
الارد التزامًا إ  إن  ويدة الوالددين يمكدن أن تدؤ ر تردك  أو تدى ر رمدي رمميدة تطدوير 

 اللوية من نمو ج العي  ال ي يمتمكونه تالن تة لممرا   . 
يددددة التددددي تنت دددد  مددددن إن طتيعددددة التو عددددات االجتماريددددة المتعمعددددة تا تتددددارات اللو  -5

ا  رة والمدر دة وجماردات الر دا   ت دل   دي تطدوير  ويدة معيندةي  الرد ص الد ي 
يتعرض لجمارة اجتمارية  ات ت اؤالت  ميمة غالتًا ما تع  معاناته مدن أزمدة اللويدة 

 معارنة تالجمارات التي تكون  يلا الت اؤالت أك ر ريورًا .
 عدددة تا  ددداس لمواجلدددة أزمدددة اللويدددة إن تزويدددد الادددرد  دددي مرحمدددة مدددا  تددد  المرا -6

    (19)ي اردً رمي أن يكون أك ر نجاحًا  ي مواجلة   ً ا زمة.
 االست تاجات في ضوء الجا ب ال ظر  والدراسات الساجقة :

لعددد أدى  دد ا اال ددتعما  الماددرط لرددتكة االنترنددت و دددماتلا الم تماددة إلددي حدددوث    
مدي الم دتوى العدا  لممجتمدئي  دوا  كاندت ردة انعكا ات رمي ا  دراد الم دتعممين ور

 التعنيددددددات االتصددددددالية انعكا ددددددات اجتماريددددددةي أو نا دددددديةي أو أ ا يددددددةي أو  عا يددددددةي 
لانترنت تجع  الارد يرعر تمتعة وانت اط  نظرا ممكانية الحديث مدئ أرد اص مدن 
كدد  أنحدددا  العدددال  و دددي و دددت آندددي ومتددزامٍني و ددد ا مدددا يجعمددده ي دددتار   دددي النعاردددات 

ي أو اتددًا دون أن يرددعري ومددن تدد   نيناصدد  رددن المجتمددئ الحعيعددي ويددد    ددي ويع دد
مجتمعات ا ترا يةني ويصتأ ر صًا غريتًا رن مجتمعهي وينعص ا تمامه تع داياً 
وت حددداث محيطدده االجتمدداريي ومددئ مددرور الو ددت يتحددو  إلددي ردد ص منعددز  تمامددًا 
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يني ويددددزداد ارتتاطددددده رددددن تيفتددددده االجتماريددددةي ويصددددديته مددددا ي دددددمي نتدددداالنعزا  الددددد ات
ت صد افه اال ترا ييني إلي درجة ياعد  يلا الرغتة  ي الجموس لمدة طويمدة مدئ أ دراد 
رافمتدددده وأصددددد افهي ويعددددود  دددد ا االرتتدددداط الرددددديد تالجمارددددة اال ترا ددددية وتمنتددددديات 
المحاد ددة االلكترونيددة إلددي كددون  دد ً المنتددديات نتددو ر تيفددة يعددو   يلددا ا  ددراد تتطددوير 

نتمددا  واللويددة االجتماريددةي وتددو ر تنيددات اجتماريددة موجددودة  ددي المجتمددئ رددعور اال
 الحعيعي.

وال ر  أن العي  الجديدة التي أنتجتلا   ً الو اف  أصتحت تلددد م دار اللويدات    
المحمية تتحطي  ال صوصيات ال عا ية التعميديدة وانصدلار ا  دي  عا دة رالميدة واحددةي 

 ي التد  ير والتوجيدهي وتالتدالي إحدداث تايدر  عدا  يمدس و ل  تامتاكلا  درات رالية 
صمي  ال عا ات ا صمية و واتت اللويدة المحميدةي كدا  ا  أو الددين أو المادةي ومدن 
االنعكا دددات التدددي تحددددث كددد ل  مدددن جدددرا  ا دددت دا  منتدددديات المحاد دددة االلكترونيدددة 

ي ال ي يجع  الادرد 1ينتارتتار ا و يمة اتصا  يناالغتراب ال عا ي والتنميط االجتمار
يرددددعر وك ندددده ال ينتمددددي إلددددي  عا ددددة مجتمعددددهي وتتدددددأ أرددددراض الددددتممص مددددن رددددادات 
مجتمعدده وتعاليدددًي وتتدددو أرددراض الترددتث تددالعي  الارتيددةي وأنمدداطل  ال عا يددة الناتجددة 
رددن ك ددرة االحتكددا  تلدد  واالتصددا  معلدد ي وتت ددأ  ددي معاتدد   لدد  مظددا ر التايددر 

االجتماريدة وانتردار  دي  الارديدةي وظلدور ردادات ال تمدت  العيمي من  تور العا دات
 إلي  ويتنا تصمةي وظلور أ اليب ريش جديدة ورد  االكتاا  تال روريات.

و د يعزى  ل  إلي رد  تو ر أماكن لمت مية والنوادي العممية لممرا عيني ا مر ال ي  
ن يعدددانون مدددن ردددد  يجعددد   ددد ً الافدددة تتجددده لمعدددال  اال ترا ددديي  نددده يعدددد مدددا ًا لمددد ي

اال تعرار الدا مي ورد  التكيا الح ي والمزاج المتعمبي والمرا    ي   ً الظدروا 
يتعمص الر صيات  ي م تمدا ا دوار التدي يردا د اي  عمدا أن يعديش  دي ال يدا ي 

 أو يحاو  تعميد ا . 
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واندماج الارد كميدة  دي االتصدا  مدئ أرد اص آ درين يحددث لده ندوع مدن الردعور    
ال  واالنتمدددا  وااللتدددزا  تمعدددايير جمارتددده اال ترا ددديةي ومدددن تددد   تتندددي مدددوا ال  و تدددالو 

أ كددار   واتجا دداتل ي تام ددا ة إلددي  لدد   ددعن المحاد ددة  و ددات طويمددة يجعدد  الاددرد 
يت مي رن  موكيات كان يعو  تلا لتح  محملا أ درىي وللد ا يفحد ار الم تصدون مدن 

اتلا رمددي ا طادا  والمددرا عيني ومدن إمكانيددة أ طدار االتصداالت االلكترونيددة وانعكا د
 انحراا  موكياتل  وأ ا ل .

مددددن أ طددددر االنعكا ددددات التددددي يمكددددن أن تنددددتج رددددن اال ددددتعما  الماددددرط لم دددددمات 
االلكترونيددةي تمدد  المتعمعددة تالجددانتين الددديني وا  ا دديي حيددث إن منا رددة موا ددديئ 

ن وانحطداط أ ا دي لددى ا  دراد  تا لة وانحرا يهي  د تؤدي إلي نتد ور منظومة العدي 
 ن الحددديث االلكترونددي  ددد يكددون مددئ أردد اص جددديين ومت معددين كمددا  ددد يكددون مددئ 
أر اص منحر ين ال  ي  لل  وال متادئي و  ا ما يرك   طرا لممرا عين   نل  دافما 
ين ا ون ورا  ما  و غامض ومجلو  نظرا لا دولل  الكتيدري ومحاولدة اكترداا كد  

 عنل   د يتعر ون لنعارات إتاحية تؤدي إلي انحراا  موكياتل  ترك   ري ي ولل ا
 كتير .

إن ا دددتعما  تكنولوجيدددا االتصدددا  الحدي دددة تصددداة رامدددة وردددتكة االنترندددت تصددداة    
 اصددةي أدت إلددي حدددوث ردددة انعكا ددات اجتماريددة و عا يددة ورمميددة ونا ددية...المي 

ي الم ددددتوى الجمدددداري  ددددي و لدددد   ددددوا  رمددددي الم ددددتوى الاددددردي لمم ددددتعممين أو رمدددد
المجتمددئ ككدد ي وتتددين لنددا أن اآل ددار االجتماريددة والنا ددية لتدمددان االتصددالي كانددت 
أرمدد  وأك ددر ممددا يتصددوًر الك يددري وال دديما  فددة المددرا عيني حيددث ال يمكددن ممار ددة 
المرا تدددة كميدددًاي و ددد ا االجتيددداح اللافددد   ندددواع تعنيدددات االتصدددا  وتكنولوجياتلدددا كا دددةي 

ير  دددر مافدد  مددن التعمددي  والتنرددفة تدددً ا مددن ال ددنوات ا ولددي مددن حيدداة يتطمددب تددو 
الاردي لتمكينه من التعام  مئ معطيات التعد  العممي والتكنولوجيي مئ الحااظ رمدي 
اللويدددة ال عا يدددة  دددي الو دددت  اتدددهي  التعدددد  الددد ي نردددلدً حاليدددًا  دددي جميدددئ المجددداالت 
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 دددي  الم دددا ة تدددين الادددرد وتدددين العمددد   وتددد  يرات المعر دددة الحدي دددة الوا دددحة  يدددهي  دددد
 والتكنولوجيا تصورة ت توجب أ اليب تنرفة وترتية جديدة.

وتما أن ا  رة  ي الم ؤو  ا و   ي توجيه ا تنا  وتزويد   تالمعارا وال تدرات  
وتنميدددة الر صدددية الم دددتعمة  ددديل ي وتعويدددد   رمدددي صدددنارة العدددرار والتنايددد  وتحمددد  

ا أن تعمدد  رمددي تطددوير معار لددا وملاراتلددا التعنيددة المعاصددرة م ددؤولية النتددافجي رميلدد
تدريجيًا ملما كانت درجة تعميملا أو  عا تلا العامة أو ال اصة تالكمتيوتر وامنترنت 
رردددداد   وامرددددراا رمدددديل  رنددددد  والتكنولوجيددددا  حتددددي تددددتمكن مددددن توجيدددده أتنددددا    وا 

ته من تعم  وت عيا توا طتلا ا تعمالل    ً التعنيات الحدي ة ومراركتل  ما يعومون 
 والو وا  ي وجه م اطر ا .  

                     التوصيات   
  ي  و  النتافج ال اتعةي توصي   ً الدرا ة تاآلتي:

 دددرورة االنتتددداً ل طدددورة تددد  ير العدددال  اال ترا دددي تدددعجرا  المزيدددد مدددن ا تحددداثي  -1
لمدرا دات ال داتعة حدو   د ا   اصة وأن التو عات الم تعتمية  ي  و  النتافج العامة
 المو وع تؤكد ا تمرار ا ت داملا واالرتماد رميلا .

تصارع العي  وردد  الدوري تلدا  دد يدؤدي إلدي اال دطراتات النا دية حيدث تدؤدى   -2
لمعمدددد  وامحتدددداط والعنددددا والمالددددو  ال ددددمتي لمدددد اتي ولدددد ا توصددددي الدرا ددددة تتك يددددا 

ا رة إدمدددان االنترندددت ومعر دددة مددددى الدرا دددات النظريدددة والعمميدددة والميدانيدددة لرصدددد ظددد
انترار ا  ي المجتمئ وآ ار ا رمي المرا عين ترك   اص  ي أدافل  العممي وحياتل  

 ا  رية.
در  التورية ا  رية وامرامية تالم اطر االجتمارية وا  ا ية الناجمدة ردن   -3

ميدددة ا دددت دا  ردددتكات التواصددد  االجتمددداريي ومرددداركة ا  دددرة ل تندددا   دددي تيدددان أ 
 ا ت دا  االنترنت وتحديد ايجاتياته و متياته.
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صددار  ترامجو ئ   -4 إرامية تورويه لممرا عين لترريد ا ت دا  تم  الرتكاتي وا 
نررة إرامية إرردادية تال انويداتي تدوزع دا د  المددارس لنردر الدوري لدديل  ت درورة 

 اال تاادة من االنترنت ترك  إيجاتي .
المزيد من التحوث حو  الن د  العيمدي لمردتاب ورا تده إجرا  وتقترح ه ه الدراسة: 

تالعدددددال  اال ترا ددددديي ورصدددددد التددددد  يرات المحتممدددددة الرتمددددداد   رمدددددي تمددددد  الو ددددداف  
 االلكترونية.
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 الهوامش
 

 

وجدي تركاتي تو ي  رتدالمنع ي ا طاا  والعوال  اال ترا يةي مؤتمر الطاولة  ( 1
   . 2009/  19 – 18 ي رال  متايري الجمعية التحرينية لتنمية الطاولةي

الع ددددددددددا يني المعمومددددددددددات وصددددددددددنارة النرددددددددددري دمردددددددددد يدار  ري ددددددددددي ري ددددددددددي(  2
  .42 ي ص 2001الاكري

 .12ي ص2012يامين تود اني تحوالت امرا  المعاصري رماني دار اليازوريي  3)

4) www.ergo-eg.com/ppt/2vra.pdf  

 .470ي ص 2004محمد منير حجابي المعج  امراميي العا رةي دار الاجري  (5

إترا ي  تعزيزي اال ت دا  المارط لو اف  االتصا  الحدي ة من طرا ا  راد  ( 6
اآل ار واالنعكا اتي الممتعي ا و ي ت  يرات و اف  امرا  الجديدة رمي 

 .2010ا  راد والمجتمعاتي جامعة  رحات رتاسي  طياي 

العا ددات  مددري  نريمددان نومدداري ا ددت دا  موا ددئ الرددتكات االجتماريددة وتدد  يًر  ددي ( 7
االجتماريددددةي ر ددددالة ماج ددددتير غيددددر منرددددورةي جامعددددة الحدددداج ل  ددددر تاتنددددةي 

  .91ي ص2012الجزافري 

 إترا ي  تعزيزي مرجئ  ات  ( 8

 المرجئ نا ه .(  9

 لاير حمودي م تويات ترك  اللوية االجتمارية ورا تلا تالمجاالت ا  ا ية  ( 10
المكونة للا لدى رينة من طمتة الصا ا و  ال انوي من الجن يني مجمة 

 .  565ي ص 2011ي27جامعة دمر ي المجمد 
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 .557 لاير حمودي مرجئ  ات ي ص ( 11

ديولوجيدة ورا تلدا تداالغتراب لينا رزالدين رميي رتدب اللويدة االجتماريدة وامي ( 12
ي 2007النا ديي ر ددالة ماج ددتير غيددر منرددورةي كميددة الترتيددةي جامعددة دمردد ي 

  .45ص

ح ين رتدالاتاح الاامديي ترك   وية ا نا و   نظرية اريك ون ونمو ج  (13
                                                                                                                                    .pdffactory.com  wwwجيمس مارراي رتكة المعمومات الدوليةي

 المرجئ ال ات  . ( 14

 ؤاد أتوحطبي آما  صاد ي نمو امن ان من مرحمة الجنين إلي مرحة  (15
 .377ي ص1990رةيي مكتتة ا نجمو المصريةي العا 2الم نيني ط

 مي  رتدالرحمن الطرراويي أزمة اللوية لدى ا حداث الجانحين معارنة  (16
تا  ويا   ي محا ظات غزة  ي  و  تعض المتايراتي ر الة ماج تير غير 

 .16ي ص2002منرورةي كمية الترتيةي الجامعة ام اميةي غزةي 

ترجمة أحمد  امةي  تو  م ن وآ روني أ س  يكولوجية الطاولة والمرا عةي 17)
 .485ي ص 1986مكتتة الااحي الكويتي 

را د محمود محمد مرتجيي مدى ممار ة طمتة المرحمة ال انوية لمعي   18)
ا  ا ية من وجلة نظر معمميل   ي محا ظة غزةي ر الة ماج تير غير 

 .51ي ص2004منرورةي كمية الترتيةي جامعة ا ز ري غزةي 

 ي أزمة اللوية درا ة معارنة تين ا حداث الجانحين رتداهلل  اح المنيز ( 19
ي 1994ي 21وا حداث غير الجانحيني درا ات العمو  امن انيةي المجمد 

 .145ص


