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  تكنولوجيا المعلومات
 على تشكيل الوعي االجتماعي عند الشباب الكويتي

  تحليل سوسيولوجي
  فوزي محمد سعد الرجعان المعوشرجي

  

  الملخص
 يتميز مجتمع المعلومات باستثمار العقل البـشري فـي مجـال المعلومـات، إذ             

م أصبحت تقنيات االتصال ونقل المعلومات حجر الزاوية في بنـاء منظومـة القـي             
اإلنسانية حيث شهدت المجتمعات اإلنسانية خالل العقد األخير من القرن الماضـي،            
تطورات متسارعة ومتالحقة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، مما ساهمت فـي          
تسهيل إمكانية التواصل اإلنساني والحضاري، ولعل أهمها يتمثل في شبكة المعلومات         

المجتمع المعاصر نظاما اجتماعيا جديداً تلعب فيه       وبالتالي يشكل   ) Internet(العالمية  
 و لقد أفضت الثورة المعرفية الحديثـة        ،المعرفة والتكنولوجيا أدوارا حاسمة ومؤثرة    

الذي يقوم ) knowledge Society(إلى مجتمع المعرفة ) ثورة تكنولوجيا المعلومات(
تعهـدها المجتمعـات    على جملة من القيم والقوانين والتوجهات والسلوكيات التي لم          

  .اإلنسانية من قبل
ومن المؤكد أن أثر هذه التكنولوجيا سيكون أوسع بكثيـر مـن أثـر الثـورة                

فمـن  . الصناعية الذي ظهر واضحاً على وجه الخصوص في المجتمعات الغربية         
يستطيع اليوم العيش بعيداً عن زخم األنباء والصور والتحليالت اآلتية على التلفاز            

الصناعية؟ ومن يرض أن يبقى بعيداً عن االتصال برفاقه وأقرانه أينما عبر األقمار 
كان، ومن لم يعد يعرف أن الحركات األكثر سريةً تعلن عن أعمالهـا وبرامجهـا               
عبر سائل تكنولوجيا المعلومات ؟ فالثورة الرقمية أثرت في االقتـصاد والـسياسة             

 البلـدان األكثـر ممانعـةً       والبنية والوعي االجتماعي والمجتمع سويةً، حتى فـي       
  .وانغالقاً

هذه الثورة لم تنته بعد، إذ بعد االنتشار السريع لكل الوسائط الرقمية الجديـدة،              
 التطورات الجديدة لهذه التقنيات وما سيليها وكيف ستتالقى مع تقنيات           ،ينتظر العالم 

صـلية  اإلعالم الرقمي حاملةً معها حزمات جديدة من الخـدمات الترفيهيـة والتوا           
وستفرض عليهم هذه الثورات المتالحقة تغييرات عديـدة،        . والمعرفية واإلعالمية 

ليس فقط في االقتصاد بل في الوعي االجتماعي والسياسي والتواصل والتفاعل مع            
  .العالم
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The Impact of Information Technology on the 
formation of the Kuwaiti Youth:  

A Sociological Analysis 
 

Fawzy Mohammed Al-Maoushargy 
 

Abstract 
Modem societies tend to invest in the development of the human mind 

in the field of information, as communication and information 
transmission technologies have become the comer stone in the 
construction of the edifice of human values. During the last decade of the 
twentieth century, human societies witnessed successive developments 
occurring at an accelerated rate in communication and information 
technologies thus facilitating and promoting contacts between individuals 
and civilizations. The worldwide web or the Internet perhaps represents 
the most important of these developments. Therefore, the contemporary 
society reflects a new social system in which knowledge and technology 
play decisive and influential roles. The modern knowledge revolution, 
following the revolution in information technology, led to the emergence 
of the knowledge society, a society based on a set of values, laws, 
orientations and behaviors formerly unfamiliar to human societies. 
Undoubtedly, the impact of the revolution on information technology will 
by far exceed that of the industrial revolution, which was mainly apparent 
in western societies. For who can today live away from the myriad of 
news, pictures and analyses transmitted through television by 
communication satellites? Who would agree today to stay out of contact 
with friends and family members wherever they may be? Who still does 
not know that the most underground movements advertise their activities 
and programs through the means of information technology? The digital 
revolution has in fact influenced economy, politics, infrastructure, social 
awareness and society, even in the most reserved countries. Moreover, 
the revolution in information technology has not yet ended. After the 
rapid proliferation of the new digital media, the World is eager to see the 
subsequent developments and future innovations in these technologies 
and how they will merge with mass-communication technologies to 
generate new packages of entertainment, communication, mass-
communication and information services. Such recurrent technological 
revolutions will impose numerous changes, not only in the economy, but 
also at the level of social and political awareness, and reaction and 
interaction with the whole World. 
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  اسة رموضوع الد :أوال
تحبا المجتمعات اإلنسانية في سلسة التغير التي فرضتها معظم معطيات العصر 
التكنولوجية، هذا التغير الذي كان نتيجة تطلع اإلنسان إلى مواكبة عجلة التقدم 
العلمي واإلفادة من تلك المعطيات، إال أن المواكبة السليمة لتطور األمم تتم من 

لمستمر لكل ما يعرض من تقنيات حديثة وتأثيراتها على منظومة خالل التقويم ا
القيم اإلنسانية بحيث يتم اختيار ما يالئم احتياجات الفرد والتي هي جزء من 
احتياجات مجتمعه، دون أن يؤثر ذلك في القيم والمفاهيم اإلنسانية للمجتمع الذي 

اته وعلى المتخصصين في ،أي أن التطور التكنولوجي له سلبياته وايجابي.يعيش فيه
علم االجتماع أن يجدوا الحلول لمشكالت المجتمع المعلوماتي أو على األقل يحذروا 

  ).1(من مخاطرة

 Information(وفي ضوء المتغيراتـ التي تعكس واقع مجتمع المعلومات 
society ( وتحدياته ـ يتحدد موضوع الدراسة في عرض وتحليل لواقع مجتمع

رفة في المجتمع الكويتي بأبعاده الثقافية واالجتماعية واالقتصادية المعلومات والمع
والسياسية، من خالل االستعانة بعدد من المؤشرات المستقاة من التقارير الدولية 

 باإلضافة إلى االستعانة بنتائج بعض الدراسات السابقة للوقوف علي ،والمحلية
وذلك لالستفادة منها داخل مجتمعنا  ،العناصر اإليجابية أو السلبية المشتركة بينها

 . الستخالص المناسب منها مع اتجاهات وأفكار وعادات المجتمع الكويتي،الكويتي
وبالتالي فقد تم إعداد إستبيان يحتوي على مجموعة من األسئلة من نوعية إختيار 

 وسيتم توزيع ذلك اإلستبيان ، والتي تدور جميعها حول موضوع دراستنا،من متعدد
 أكبر شريحة ممكنه من طالب جامعات الكويت حيث تم إختيار أربع جامعات على
 وذلك بهدف التوصل الفعلي إلي إتجاهات شبابنا الجامعي للتكنولوجيا ومدي ،بالفعل

 وأيضا للوقوف على مدي تأثير تكنولوجيا المعلومات على تشكيل ،إرتباطه بها
تالف الفكري بعين اإلعتبار فى الوعي عند الشباب الجامعي الكويتي مع وضع اإلخ

   : كما تقوم بنية الدراسة على فكرتين أساسيتين هما،كل أسس اإلختيار
  .تلعب الثورة الرقمية دورا هاما في تشكيل وعي الفرد :الفكرة األولى

أحدثت تكنولوجيا المعلومات جملة من التأثيرات على بنية  :الفكرة الثانية
 فغيرت من مكوناتها وعناصرها ومالمحها سواء ،فية فأصابت البنية الثقا،المجتمع

   .)2(االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية
  اسة رأهمية الد :ثانيا

الركائز  لقد أصبح استخدام التكنولوجيا في الحصول على المعرفة ونقلها، من أهم
 في إضافة إلى أثر ذلك. التي تمكننا من مواكبة التطور والتقدم في جميع المجاالت

أم  توفير الوقت والجهد والمال، سواء أكان ذلك في مجال الحصول على المعلومات
وبفضل تطور مفهوم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالنترنت . نقلها أم حفظها

  .أصبح العالم يشبه القرية الكونية الصغيرة
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  :سيةاالمفاهيم األس: ثانياً
  :ماتومفهوم تكنولوجيا المعل -1

استخدام اآلالت التكنولوجية الحديثة ومنها : لوجيا المعلومات أيضاًيقصد بتكنو
ذلك : الكمبيوتر في جمع البيانات ومعالجتها، ومن ثم يمكن تعريف المعلوماتية بأنها

 الذي يحوي تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات اإلطار
 Angela(  المنظماإلنسانيل وشبكات االتصال وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العم

Atkinson .( تكنولوجيا المعلومات اختصارا)IT ( اختصاص واسع يهتم وهو
 اكتساب هي، ومن ثم بمعالجة و إدارة المعلومات ونواحيها المتعلقة بالتكنولوجيا

جهزة ومعالجة وتخزين واسترجاع ونشر المعلومات عن طريق التكامل بين أ
الحاسبات االلكترونية ونظم االتصاالت الحديثة، خاصة في المنظمات الكبيرة 

وعليه، نجد أن المقصود بتكنولوجيا المعلومات هو جميع ) 2008 ،يوسف بنورة(
الوسائل واألدوات الالزمة، ويتمثل ذلك في تكنولوجيا االتصاالت بعناصرها 

ومراصد المعلومات وشبكات واستخدام الحاسبات اآللية وشبكات المعلومات 
االنترنت والمؤتمرات عن بعد واستخدام القمر الصناعي والبريد اإللكتروني 

  .وغيرها من وسائل
سبق فإنه يقصد بتكنولوجيا المعلومات مجموعة المجاالت المعرفية   ماإلى باإلضافة

ات من علمية وتقنية وهندسية وإنسانية واجتماعية واإلجراءات اإلدارية والتقني
المختلفة المستخدمة والجهود البشرية المبذولة في جمع المعلومات المختلفة 
وتخزينها ومعالجتها ونقلها وبثها واسترجاعها مما ينشأ من تفاعالت بين هذه 

  ).3(هوإدراكاتالتقنيات والمعارف واإلنسان المتعامل معها بكافة حواسه 
 المعارف والخبرات مجموعة: ويمكن القول بأن تكنولوجيا لمعلومات هي

والمهارات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية 
التي يستخدمها اإلنسان في الحصول على المعلومات اللفظية والمكتوبة والمرسومة 
والرقمية ومعالجتها وبثها وتخزينها بغرض تسهيل الحصول على المعلومات 

  :وبهذا المعنى فإن لتكنولوجيا المعلومات جانبين. للجميعوتبادلها وجعلها متاحة 
 والذي يتمثل في علم المعلومات المهتم بضبط خواص :لجانب الفكري أو المعرفيا

وسلوك المعلومات والقوى التي تتحكم في عمليات تدفق المعلومات وطرق 
  .تجهيزها

 ب في مجال معالجةيتمثل في التطبيق العملي لالكتشافات والتجار :اديمالجانب ال
  .)4(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.المعلومات

  :)Social Consciousness(ماعي تاالج يالوع مفهوم-2
 وأول من بحث هذا ،هذا المصطلح مركب من مفهومين هما الوعي و االجتماعي

 Social Classالمفهوم هو كارل ماركس في دراسته عن الطبقة االجتماعية 
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  .Class Consciousness.والوعي الطبقي
بوصفه حالة عقلية من اليقظة، يدرك " مفهوم الوعي"تُعرف الموسوعة الفلسفية  و

فيها اإلنسان نفسه وعالقاته بما حوله من زمان ومكان وأشخاص، كما يستجيب 
وبالرجوع إلى أصل الكلمة في اللغة الالتينية، . للمؤثرات البيئية استجابة صحيحة

ي أشياء معروفة على نحو متصل، ويرجع بعض الناس الوعي إلى يتضح أنها تعن
  .)5(المعرفة

مجموعة المفاهيم والتصورات واآلراء " ويرى أوسوفسكي أن الوعي االجتماعي هو
 والتي تظهر في البداية ،والمعتقدات الشائعة لدى األفراد في بيئة اجتماعية معينة

خرون القتناعهم بأنها تعبر عن بصورة واضحة لدى مجموعة منهم ثم يتبناها اآل
  .)6(الوعي االجتماعي

ليس إدراكاً فقط للواقع وليس ): "1990(وفى تعريف عبد الباسط عبد المعطى 
 ، بل هو نتاج لحركة تبادلية يندمج فيها الفردي في االجتماعي،تصوراً له فقط

ت أولية  وتعد األبعاد النفسية مجاال،والذاتي في الموضوعي واإلدراك في التصور
 وبالتالي فإن األبعاد النفسية والفكرية والعلم تعد مجاالً نوعياً متميزاً من ،للوعي

 يتميز فيها عن غيره من المجاالت بوظائفه والدرجة التي يعكسه ،مجاالت الوعي
  ".بها

وهو اتجاه عقلي يكن الفرد من إدراك ذاته والبيئة المحيطة به أي تجاوز الفرد م
فالوعي  ،و واقع جماعته التي ينتمي إليها إلى إدراك واقع مجتمعه ككلإدراك ذاته أ

االجتماعي إذاً هو منظومة عامة من األفكار والنظريات للطبقات حول العالقات 
وهذا الفهم الكلي يعد الشكل األرقى  ،االجتماعية القائمة، ويمثل فهماً كلياً لها

 .واألعلى للوعي االجتماعي
  :اسةردراسات ذات الصلة بموضوع الدنماذج لل: ثالثًا

 أن تدرك أن ،إنه لمن البديهي عندما تتعمق بالنظر داخل المجتمعات العالمية
تكنولوجيا المعلومات أخذت وبشكل فعلي منحنيا واضحا وملحوظا في التأثير على 
تشكيل وتكوين الوعي والتفكير لدي كافة المراحل العمرية وبالخصوص عند 

 كما الحظنا في الفترة السابقة مدي تأثير تكنولوجيا ،ب بشكل أكثراألطفال والشبا
المعلومات على المجتمع السياسي الدولي حيث تمت بالفعل بعض التغييرات 
السياسية في بعض الدول المجاورة وغير المجاورة بعضها يأخذ الشكل اإليجابي 

المعلومات اعتمادا  حيث اعتمد هؤالء علي تكنولوجيا ،واألخر يأخذ الطابع السلبي
كليا للوصول إلي أهدافهم وذلك عن طريق مواقع التواصل االجتماعي المختلفة 

 كما أصبحت تكنولوجيا ،التي أصبحت تغزو العالم فعلياً وبشكل مؤثر جداً
المعلومات مؤثرة أيضاً في كافة المجاالت بمختلف أنواعها سواء كانت تلك 

إلخ لذا أصبحت تكنولوجيا ..سية أو اجتماعية أوالمجاالت اقتصادية أو تربوية أو نف
المعلومات تعتبر سالحاً ذو حدين وتوجب دراستها وفهمها بكافة معانيها وذلك 
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لمعرفة كيف يتم استخدام إيجابياتها واالستفادة منها على تكوين الوعي عند أفراد 
  .مجتمعاتنا

كيفية التصدي لها وأيضا يتحتم علينا معرفة كيفية التصدي لكافة سلبياتها و 
وإبعادها كل البعد عن التأثير في مجتمعاتنا خاصةً في تلك األلفية حيث أصبحت 

 كما لمسنا في ،تكنولوجيا المعلومات هي المسيطرة على كل شيء بأشكالها المختلفة
الفترة السابقة تأثير تكنولوجيا المعلومات علي اإلعالم المعاصر حيث لم يصبح 

لتوصيل المعلومات أو نقل األخبار أو مجرد وسيلة للترفية اإلعالم مجرد أداة 
 بل أصبح أداة فعالة جدا في تشكيل العقل والتأثير على السلوك ،وتسلية المشاهد

 حيث أصبح اإلعالم قادر وبشكل ملموس عن إحداث تغيرات ملموسة ،البشري
 بتطور  وذلك ينبع من أن دراسة اإلعالم وبعد ارتباطها،ومقصودة في المجتمع

تكنولوجيا المعلومات أصبحت تبني علي أسس ومبادئ منهجية مدروسة لتؤثر في 
 وأيضاً لمسنا لتكنولوجيا المعلومات ،المطلع علي هذا النوع من اإلعالم التكنولوجي

في اآلونة األخيرة تأثيراً من نوع مختلف على االرتباط االجتماعي علي المستوي 
 حيث تم فعليا بعض الزيجات بين جنسيات )وليالمحلي واإلقليمي وأيضاً الد(

مختلفة أو متشابهة حيث بدأ التواصل بين الطرفين عن طريق تكنولوجيا المعلومات 
مواقع الدردشة والتواصل االجتماعي أو خدمات التليفون المحمول (سواء 
 .)المختلفة

 ، وملموساونظراً ألن تكنولوجيا المعلومات أصبحت تؤثر في حياتنا تأثيراً واضحا
لذلك أصبحت تكنولوجيا المعلومات محور تساؤل الكثير من الباحثون علي 

 مما يجبرنا أن نستعرض بعض الدراسات العربية وأخري أجنبية ،المستوي الدولي
لكي نستفيد مما توصل إلية الباحثون السابقون في إطار تأثير تكنولوجيا المعلومات 

  .علي تشكيل الوعي عند الشباب
 للشباب االجتماعية والقيم التلفزيون حول) 2002( محمد دراسة في -

  منالعينة تكونتو  والجامعة الثانوية بالمرحلة عينة اراختيحيث تم  ).7(والمراهقين
 والخاصة والثانية األولى القنوات برامج حصر تمكما  وطالبة، طالب) 1200(

 بإعداد الباحـث قام .واإلسكندريـة البحيرة محافظة في انتشاراً األكثر وهي
 قيم) 10 (تقيس مفردة) 100 (من مكون االجتماعي الوعي لقياس اختبار

 حول/ والحضر الريف بين ارتباط عالقة يوجد ال أنه الدراسة توصلت. اجتماعية
 لقيم الجزئية اإلذاعة لبرامج دالة ارتباطيه عالقة توجد – التلفزيون برامج مشاهدة

 االرتباطية العالقات باقي إيجاد وتم االلتزام – مانةاأل – االجتماعية المشاركة
 خاصة توصيات إلى الدراسة توصلت الدراسة، متغيرات من متغير كل حسب
 .المجال هذا في للدراسة مستقبلية وبحوث - التلفزيون على بالقائمين – باألسرة

  :وقدم الباحث مجموعة من التوصيات منها
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رامج واألفالم التربوية والمسلسالت االجتماعية االهتمام باختيار وتقديم الب -1
الهادفة التي تنقل للمشاهد العلم والمعرفة والثقافة والسلوك السوي وتعزز العادات 
والقيم االجتماعية والمثل العليا وتمتع المشاهد بحيث تكون له آثار ايجابية نافعة في 

  .حياة المشاهد الحاضرة والمستقبلية
زيونية لألطفال تساعد على ضبط سلوكهم وتكسبهم قيم مجتمعية  تقديم برامج تلف-2

وتنمي قدراتهم وتساعدهم على اكتساب الثقافة والعادات والتقاليد السليمة حتى تنمو 
  .شخصياتهم نموا متكامال

 االهتمام بتقديم البرامج التلفزيونية التي تشمل على الندوات الثقافية واالجتماعية -3
رك فيها رجال الفكر واألدب والدين وعلماء النفس والتربية والتي والدينية التي يشا

يمكن من خاللها تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب وتبعدهم عن السلبيات وتدفعهم 
  .لاليجابيات التي تغذيهم فكرا وعلما وثقافة وسلوكا

م حول التربية الخلقية بين اإلسال) 2004(في دراسة سليمان بن قاسم العيد  -2
حيث هدفت الدراسة إلي بيان موقف اإلسالم من عولمة األخالق، ، )8(والعولمة

توصلت الدراسة إلي أن التربية الخلقية تحتاج . وإثبات عالمية األخالق اإلسالمية
إلى مقومات تقوم عليها وتكون سنداً لها، فمن تلك المقومات وجود القواعد 

 وتحدد الحسن ،تحدد أطرها وتبين نظمهاوالضوابط التي تنظم تلك األخالق، والتي 
منها من السيئ، كما تحدد الجزاء على حسنها، والعقاب على سيئها، والشك أن 
ذلك التنظيم موجود في اإلسالم بصورة النصوص الشرعية، أما في غيره فإن هذا 
اإلجراء التنظيمي يتمثل بما يضعه البشر من القواعد والنظم أو العرف السائد فيما 

نهم، وذلك كله محتمل للصواب والخطأ، إضافة إلى قصور النظرة البشرية بي
 .ومحدوديتها

 أن -:وقد أوصي الباحث في ختام هذا البحث بجملة من األمور على النحو التالي
تهتم الدول اإلسالمية بالتربية الخلقية وتدريسها في مدارسها، وذلك صيانة لألمة 

مسلمون بإبراز النظريات األخالقية اإلسالمية أن يسعى التربويون الو. وحضارتها
. عدم المبالغة في النظريات األخالقية الغربية واالعتماد عليهافضالً عن . وعولمتها
السعي الستنباط نظريات أخالقية من المصادر اإلسالميه األصيلة وعلى وكذلك 

  .رأسها الكتاب والسنة
م اإلنترنت وتأثيره على العالقات     حول استخـدا ) 2006( في دراسة فايز المجالي    -3

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى أثـر          ). 9(االجتماعية لـدى الشباب الجامعي   
استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي في المجتمع األردنـي،            

 ومبحوثة،  مبحوثاً) 325(من خالل استطالع آراء عينة من طلبة جامعة مؤتة بلغ تعدادها            
 كما أظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنترنت علـى           .تم اختيارها بطريقة عشوائية   

العالقات االجتماعية يزداد في حالة استخدام الطلبة لإلنترنت بمفردهم، وكلمـا زاد عـدد              
وأيضا أظهرت النتائج بأن أكثر اسـتخدامات اإلنترنـت هـي           . ساعات االستخدام اليومي  



êq†çÃ¹]<á^Ãq†Ö]<‚Ã‰<‚Û¦<ë‡çÊ< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

88  

وأشارت النتائج، كذلك، إلى . لمية وبحثية، وتتم في معظمها داخل الحرم الجامعي     لغايات ع 
وجود عالقة ل استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية وبعض المتغيرات النوعيـة،            
كالجنس، والعمر، ونوع الكليـة، والمستوى الدراسـي، والـدخــل الـشهري ألسـر            

وخلصت الدراسة إلى   . 0.05 ≥بدالله إحصائية   ) F(المبحوثين، كما دلت على ذلك قيمة       
وضع مجموعة من التوصيات التي نتجت عن استناد الباحث في دراسته علـي الجانـب               

  .الميداني في الجامعة
 تطوير تم وقد  وقد اعتمد الباحث في تلك الدراسة علي منهج المسح االجتماعي،

 حيث تكون .الدراسة أسئلة على إلجابةل إحصائياً وتحليلها البيانات جمع لغايات استبيان
 البكالوريوس لمرحلة بالدراسة المنتظمين مؤتة طلبة جميع من الدراسة هذه مجتمع

 العام من الثاني الدراسي الفصل خالل اإلجبارية، الجامعة متطلبات لدراسة والمسجلين
 الدراسات ةطلب باستثناء وطالبة، طالباً) 7365 (عددهم والبالغ م،2004/2005 الجامعي
  .األجانب والطلبة والعليا، المسائية،

وتوصل الباحث إلي مجموعة من النتائج الهامة التي نتجت بعد تحليل البيانات التي تم 
 على اإلنترنت استخدام أن من أهم تأثيرات )SPSS(جمعها من الطالب باستخدام برنامج 

 يتناقص حين في بمفرده، نترنتلال الطالب استخدام حالة في يزداد االجتماعية العالقات
 أنه تبين وكذلك اآلخرين، بمشاركة اإلنترنت أمام وقتهم الطلبة قضاء حال في األثر هذا
 العالقات على اإلنترنت استخدام أثر ارتفع اإلنترنت استخدام ساعات عدد زاد كلما

 العينة فرادأ قبل من اإلنترنت استخدامات أكثر بأن كذلك، النتائج، وأوضحت. االجتماعية
 نتائج وأظهرت الجامعي، الحرم داخل تتم استخـداماته أكثر وأن. وبحثية علمية لغايات
 على منه الذكور لدى االجتماعية العالقات على أكبر أثراً اإلنترنت الستخدام أن الدراسة
 منه العلمية الكليات طلبة لدى أكبر األثر هذا أن تبين فقد الكلية نوع حسب أما. اإلناث
  .اإلنسانية الكليات طلبة لدى

 استخدام أثر انخفض الطلبة لدى الدراسي المستوى ارتفع كلما أنه الدراسة بينت كما
 كلما أنه حيث العمري، للتوزيع بالنسبة الحال وكذلك االجتماعية، العالقات على اإلنترنت
  .االجتماعية العالقات على اإلنترنت استخدام أثر انخفض العمر ازداد

 الجامعي الشباب اعتماد حول) 2003 عام (بركات اهللا فتح وليد دراسة وفي -4
 مشكلة ،حيث تبلورة)10(والدولية العربية بالقضايا المعرفة في اإلعالم وسائل على الكويتي
 كمصادر الكويتي الجامعي الشباب إليها يتجه التي اإلعالم وسائل معرفة في البحث

 اختيار بين عالقة وجود مدى رصد وكذلك ،إليها ونيحتاج التي المعلومات على للحصول
 ،النوع مثل بالمبحوثين الخاصة المتغيرات وبعض معين موقف في معينة وسيلة

  .اإلعالم لوسائل استخدامه وكثافة ،الدراسي والتخصص
 التي التحليلية أو التفسيرية المسوح لفئة ينتمي و المسح منهج على وقد اعتمد الباحث

 صحيفة على البحث اعتمدكما . والسمات بالخصائص وعالقته السلوك تفسير تحاول
 عينةواعتمد الباحث أيضاً على . المبحوثين مع المباشرة المقابلة بأسلوب وذلك االستقصاء
ومن أهم ). lottery method( بأسلوب اختيارها تم مفردة 500 من مكونة احتمالية

 يعتمد التي الوسيلة بين موجبة ارتباطيه القةع توجدأنه : النتائج التي توصل إليها البحث



èçÓÖ]<h^fÖ]<‚ßÂ<êÂ^Ûjq÷]<êÂçÖ]<ØéÓi<î×Â<l^Úç×Ã¹]<^éqçÖçßÓi< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  89  

. اإلعالم لوسائل استخدامه كثافة وبين عامة بصفة األخبار على للحصول المبحوث عليها
 أخبار على للحصول المبحوث عليها يعتمد التي الوسيلة بين موجبة ارتباطيه عالقة توجدو

 بثقةيحظى  الكويت تليفزيونن وأ. المبحوث نوع وبين األمريكية الرئاسية االنتخابات عن
 األخبار على للحصول متواضع مصدر اإلذاعة تعد بينما المبحوثين لدى كبيرة

 بين نسبيا متأخر موقع في مازالت إخبارية كوسيلة االنترنت أن كما ،والمعلومات
  .المبحوثين اختيارات

 األطفال استخدامحول ) 2003عام ( السمري بهجت اهللا هبةوفي دراسة  -5
وتمثلت مشكلة الدراسة في البحث . )11(واألبناء اآلباء بين التفاعلية العالقة لالنترنت

 يمكن هل .واألبناء اآلباء بين العالقة على االنترنت بها أثرت التي الكيفية في
 أحادي أصبح المصرية األسرة داخل الخطاب أن أم بالتفاعلية العالقة تلك تسمية
 تحديد على القادر النشط الجمهور فئات من بناءاأل اعتبار يمكن ؟هل االتجاه

 .مخاطرها؟ من نفسه حماية على قادر وبالتالي إلشباعها الوسائل وانسب احتياجاته
 األطفال من عينة على استبيان تطبيق يتم حيث المسح منهجواعتمدت الدراسة على 

   .دةرمف 210 قوامها واآلباء
 عينة اختيار تم كما ،بالقاهرة اللغات سمدار أطفال في الدراسة مجتمع تحديد تمو

 خالل من الدراسة هذه بيانات جمع تمو  .وآباءهم لألطفال المراحل متعددة عنقودية
 فقدت :الدراسة نتائجومن أهم  .لألبناء واألخرى لآلباء احدها استبيان صحيفتي
 الخطاب وأصبح ،" التفاعلية" سمتها المصري البيت في واألبناء اآلباء بين العالقة
 الدراسةكما أكدت .يوم بعد يوما بينهما الفجوة اتساع نتيجة االتجاه أحادي بينهما
 غمأنه بالر .لالنترنت أبنائهم استخدام تجاه اآلباء به يقوم الذي الدور محدودية على
 انسب واختيار ودوافعهم احتياجاتهم تحديد على والمراهقين األطفال قدرة ثبوت

  .شادرواإل التوجيه إلى حاجة في الوازما نهملك إلشباعها الوسائل
 االنترنت على الذات ومعرفة الهوية حول تفسير" كابيوتو جون" دراسة في -6

 ،)12()2011عام (الشخصية  الهوية تألف لىع تأثيرهما ومدى والـ فيسبوك
الذات، حيث استخدم  لبناء صلتها حيث من الهوية حيث هدفت الدراسة إلي تفسير

 هذة الدراسة أسلوب البحث الوثائقي الذي يفضله غالبية الباحثين إذا الباحث في
توافرت مجموعة من المستندات والوثائق الموثقة التي تحدثت عن موضوع 

 وقد تم إختيار هذا النوع من البحث نظراً لكبر حجم الدراسات التي قدمت ،الدراسة
 معا العمل أن بتت الباحثوقد أث.  وحتي اآلن2009في هذا المجال إبتداء من عام 

الشخصية  الهوية تتألف حيث والمحادثة الحوار خالل من بشرية عالقات يخلق
  .اآلخرين صورة تعكس التي أنفسنا صورة باعتبارها

 للـ فيسبوك ودراسة الوظيفي حول الدور" فيريل دال جايسون"في دراسة  -7
الهدف من الدراسة  حيث كان ،)13()2011عام (به  المتعلقة النفسية الحاجات
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الـ فيسبوك، حيث  استخدام عند المناسب الوقت في االجتماعي البعد تأثير تحديد
استخدم الباحث في هذه الدراسة أسلوب البحث الميداني حيث أجري هذه الدراسة 

 كما ،من الذكور) 6(من اإلناث و ) 8(من الطالب الجامعيين ) 14(علي عدد 
ير والشروط الواجب توافرها في تلك العينة وضع الباحث مجموعة من المعاي

سنه،  18 عن المشاركين ال يقل عمر أن -: حيث كانت الشروط كما يلي،المختارة
 يكونوا الـ فيسبوك، أن في أعضاء يكونوا االنجليزية، أن باللغة ناطقين يكونوا أن

   .نتراالنت على الدردشة غرف في خبره لديهم
 نفسية حاجات يكتسبون األفراد أن: إليها الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت 

 لتقديم إليها الوصول يسهل اجتماعيه بيئة ألنه الفيسبوك من فطرية واجتماعية
 اآلالم وتخفيف معهم والتواصل اآلخرين عن معلومات على والحصول أنفسهم

 تالعمليا وتفاعالت السياق تحدد ذاتيه الفيسبوك سلوكيات وإن. عنهم االجتماعية
 االحتياجات بين الحياة في التوازن على يحافظ الفيسبوك نفسه، إن الشخص داخل
 االحتياجات أن تقول التي الفرضية تدعم البيانات واالجتماعية، إن النفسية

 الن الفيسبوك خالل من المكتسبة بسلوكيات عالقة على والنفسية االجتماعية
  .بوكسالفي على الوقت من لمزيدا قضاء إلى حاجة في الشخصية األفراد احتياجات

حول الحداثة التكنولوجية واالنترنت  )2004عام " (راندلوف كلفر"وفي دراسة  -8
حيث يعرض حاله مثيره لالهتمام وفريدة من نوعها ، )14(والدين في سنغافورة

لفحص العالقة بين االنترنت والدين كنتيجة للحملة العدوانية التي تقوم بها الحكومة 
 وكما نعلم أن ،لبنية التحتية وزيادة االعتماد الشخصي على االنترنتلبناء ا

سنغافورة مكتظة باألديان مثل الهندوسية والبوذية والمسيحية واإلسالم إال أن 
المواطنين وقادتهم الدينيين قابلوا هذه الحداثة بمعدل متزايد من القبول مع الحفاظ 

نت الحكومة تخاف منه هو الصراع على العادات والتقاليد الدينية بعكس ما كا
  .ينيدال
تم مراجعه كل المواصفات ذات الصلة المتعلقة بشبكه االنترنت والتحديث وقد  

 ثم بعد ذلك قرروا عمل ،التكنولوجي وتأثيره على المعتقدات الدينية مراجعه نقدية
ة التي مقابالت أو سلسله من المقابالت مع قاده الديانات المختلفة للكشف عن الطريق

والتحديث  تصور التفاعل بين تكنولوجيا المعلومات والسلطة الدينية والتعليمية
 وقد ،2004 حيث أجريت مقابالت مع زعماء األديان في ديسمبر ،التكنولوجي

حاولوا مقابله النخبة المميزة من كل دين أو على األقل فرد يكون له ميزه أو قائد 
ابلة أربعه من البوذيين وأربعه من المسيحيين للديانة في المجتمع حيث شملت المق

البروتستانت وثالثة من الهندوس وثالثة من الكاثوليك وأربعه من المسلمين أي ما 
 حيث تم في كل مقابله توجيه مجموعه من األسئلة القاسية ، قائد ديني20يقرب من 

واستمرت حوالي ساعة على الرغم من أن معظم المقابالت أجريت باللغة 
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 وبعد ذلك قد كتبت مقابالت تخضع للتحليل ،النجليزية وأجريت بعضها بالماليوا
  .وعين للتحليل ال7.00إصدار برنامج ) NIVO(الموضوعي باستخدام 

كشفت هذه المقابالت أن هناك اتجاه  :وتوصل الباحث إلي مجموعة من النتائج منها
لقادة إلى تطبيق وتوظيف كثير نحو االنترنت من جانب القادة السنغافوريين، سعي ا

التكنولوجيا في وسائل متعددة لألغراض الشخصية واالجتماعية بدال من رؤية 
أصبح االنترنت أداه . التحديث التكنولوجي باعتبارها خطر على المعتقدات الدينية

ايجابيه للدين حيث كشفت مصادر المعهد أن لالنترنت قيمه بمساعده الناس على 
 إرسال يتم -:ور دينهم وشملت تعليقاتهم على ما يلي كمثالمعرفه المزيد من أم

 كيف ؟ بيك الكونغ هو ما وتسأل للمعابد المحبة للناس االلكتروني البريد رسائل
  .رهايوغ نصلى ولماذا ؟ نصلى

 ،)15( )2004 عام( والشباب المحمولة الهواتفحول "سيليان أودريوفي دراسة ط -9
 هذه ولكن كيلي تيم من بتوجيه لالتصاالت الدولي لالتحاد الدراسة هذه اعدتحيث 
 اراء بالضرورة تعكس وال المؤلف أراء هي الدراسة هذه في عنها المقيد االراء
 البحث سلوبالباحث في هذه الدراسة أ استخدمو .لالتصاالت الدولي االتحاد
 ثلثي من يقرب ما نأ ذلك خالل من اتضح حيث المعلومات جمع في الميداني
 باختيار يقوموا العمر من سنة 29 – 16 بين من أعمارهم تتراوح الذين يكتيناألمر

 تتراوح الذين من المائة في 31بأن  مقارنة الثابتة الهواتف من أكثر النقالة الهواتف
  .سنة 50 من أكثر بين أعمارهم

وتوصل الباحث في خالل بحثه الميداني إلي مجموعة من االستنتاجات التي كانت 
 الفئتين لتلك االتصال عادات بين كبير تناقض اتضح قد بناء دراسته هامة في
 علي البقاء في قوية ورغبة السريع التبني منحني لديهم األولي فالفئة ،نتيالعمري

 أعمارهم تقل الذين المستهلكين أن إلي الدراسة ، كما أشارتاألصدقاء مع االتصال
 نمو إلي دفع مما النقالة الهواتف في تنوع وأيضا لالتصال أكثر بحاجةعام  25 عن

 ورمزا عملية ضرورة امتالكه وعملية النقال الهاتف أصبح ولقد، النقال الهاتف
 يجعله الشباب وأصبح الجديدة استعمالها في األزياء مثل أصبحت حيث للشباب
 علي تبقي منهم % 70 قال حيث وأصدقائهم آلبائهم ما نوعا من حياة شريان بمثابة
 مختلفة مميزات استخدام .المحمول امتالك بعد أكثر واألصدقاء األهل مع اتصال
 بعدها شعبية تثبيت بعد االحتياجات لتناسب وتخصيصها المحمولة الهواتف من

 www.Cellmanners.com أحدهم هذا واحد المثال سبيل علي جديدة ومواقع
 جوانبلل المحمول أجهزة تجاه ومشاعرهم الناس أراء حول قصصية ومسارات
 التي األخيرة اآلونة في االهتمام من الكثير كسب للهواتف والسلوكية االجتماعية

  .هورظال في والمسح لقياسا من جديدة أشكال بدأت
 وتكنولوجيا الشبابحول  )2003(وفي تقرير األمم المتحدة عام  -10
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حيث دارت تلك الدراسة حول خمسة محاور رئيسية تهدف ، )16(المعلومات
إلي تناول ومعرفة مدي تأثير تكنولوجيا المعلومات بأنواعها على الشباب جميعها 

 -:لييفي هذا القرن موضحة جميعها فيما 
   :اببوالش اإلعالم ثقافة -1

 واالقتصادية الثقافية الشباب خلفيه من عمى في الحالي اإلعالم ثقافة مضمونإن 
 وأهميه حجم زيادة لتنوع نظرا اإلعالم ثقافة مفهوم تطور وقد والتعليمية
 وسائل اتسعت الشباب عالم في المتداخلة المعاني بين والتفاعل ورسائله،عالماته
 والوقت والترفيهية االقتصادية الجوانب واخترقت الشعبية الثقافة خالل من اإلعالم
 ز أشكالتجاوت أن يمكن التي التربوية القوه هي العالمية اإلعالم وثقافة والتعليم

 .)رديج هنرى( قال كما التعليمية مؤسسةال وانجازات
 إلى والوصول العالمية اإلعالم ووسائلالجديدة  المعلومات تكنولوجيا ظهور معو

 جوانب تشكيل في للثقافة التعليمية القوى وتأثير التركيز عاليه الثقافية الصناعات
 ووسائل الثقافة مفهوم أن اتضح حيث ،مسبوق غير بشكل ظهر اليومية الحياة
 معنوية أو ماديه كانت سواء عالمات من ببساطه رمزيه مجموعات يشمل ال العالم

 بين تربط كاملة بطريقه ولكن والحداثة القدم بين المتقلبة المعاني من وتيارات
 ورسائلها والمسموعة المرئية التمثيليات من وغيرها والنصوص واإلشارات الصور
 حول اليومية وأنشطتهم الشباب حياه تنظم حيث ،اليومية الحياة من مهم جزء هي

 تشكيل في كبيره قيمه والصور لها القصص اإلعالم وأصبحت وسائل استخدام
  .فردلا هوية

 :بابشال ةسئلأو المعلومات تكنولوجيا -2
 يالقو التفشي من أبرياء ضحايا أنهم على والشباب األطفال إلى ينظر ما كثيرا
 والحمل والمراهقة رة المتماسكةساأل ككتف أن قالمدق رأى في اإلعالم لوسائل

 االنترنت خالل من واستغاللهم بهمواالتجار  باألطفال والولع التناسلية واألمراض
 المشاكل وتفاقم واالنتحار األخالق وانحطاط األحداث وجرائم المخدرات واستخدام

 ماإلعال وسائلومن هنا يتضح أن  .اإلعالم وسائل طريق عن بها يلحق ما حتى أو
 التي) الذعر من حاله في اإلعالم وسائل( هي وضوحاً أكثر تعبير في أصبحت
  .ميةنالت من منها المتوقع الحد إلى تصل لم ألنها والخوف والتوتر القلق تصف

 :ماتوالمعل تكنولوجيا في المتشائمة النظرة -3
نولوجياتك ثوره من القصوى االستفادة على يقفون ينالذ والشباب األطفال إلى نظري 

 التعلم من جديدة أشكال حدثتأ الكمبيوتر أجهزه أن ويقال واالتصاالت المعلومات
 جديدة وأساليب ،الخَطية والسيما القديمة الطرق على المفروضة يتجاوز القيود التي
 لهم استجابة أكثر أنها على إليها ينظر األطفال من وكثير والتلفزيون الطباعة مثل

 منعت التي التعلم في والرغبة الطبيعي إبداعهم ينشربأخرى  أو بطريقه فالكمبيوتر
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 أيديولوجية من المفكرين من عدد وهناك الطراز قديمه أساليب جراء من وأحبطت
 المثقفين بمثابة يكونوا أن يمكن والشباب األطفال أن إلى تشير المخيمات متنوعة

 في دائما النية لهم نالذي المربيين من حرج هناك اآلخر الجانب علىو .المعارضين
 بغرض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام تطوير نحو الشباب توجيه
  .ومةاالمق

 :بابشال بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام -4
 في بالشباب صلتها حيث من العالمية اإلعالم ووسائل الثقافة دراسة أشكال من

 متحمسين كانوا الشباب أن دعىن أن حيحص غير يكون فانه العالم أنحاء جميع
 ووفقا التليفزيون نحو مواجهه أكثر هم األطفال فان عالمي منظور فمن لالنترنت
 الذين بين واسع نطاق على استخداما األكثر الوسيلة هو التليفزيون فإن ،لالستطالع
 .اماع12 بين أعمارهم تتراوح

 األنحاء جميع في الصناعية ارواألقم التلفزيون ةذاعإ نشرت 1995عام  خالل و
 البلدان في االنترنت من بكثير اكبر التلفزيون انتشار فان العالمي الصعيد على

 حيث ،تلفزيون يمتلكوا ساكن1000 من674 أن فاتضح استبيان إجراء وتم المتقدمة
 هذه سكان من% 97أن  العالم حول بلد كل في أجريت استقصائية دراسة أظهرت
 الدول لهذه القنوات معدل وكان واحده تلفزيونيه قناة األقل على يستقبلون الدول
  .رنتتاالن من أكثر بصوره التلفزيون استخدام أن يعكس مما 4:9 بين يتراوح

حول نظم وشهادات  ،)Tzeng, Jeng – yi (2011في دراسة تزنج ينج،  -11
جية للمستخدمين ، وهذه اختبارات تكنولو).17(والقيم لقبول المستخدمين للتكنولوجيا

لمعرفة ذوى الخبرة من التكنولوجيين وتطرح الدراسة تصورات بمثابة شروط 
أولية بمثابة القيم الوظيفية والمعرفية، وهذه القيم المعرفية للنماذج المستخدمة في 

، حيث درس الباحث أكثر من قبول المستخدمين الجديد للنظم التكنولوجية الحديثة
 تستخدم ذلك األسلوب الحديث من تقييم استخدام التكنولوجيا نموذج من النماذج التي

  :اليتعند الشباب كال
 حيث تعتبر نية العامل هي األكثر ، بعض النماذج مثل هيئة تنظيم اإلتصاالت

وألن الدراسة كانت ال توفر األدلة التي تظهر أن هذا ما قبل ، أهمية من سلوكه الفعلي
مكن أن يتنبأ به على نحو صحيح حقيقي السلوك بعد التنفيذ لتقديم نموذج ذو قيمة ي

استخدام المستخدمين لديها لقاء فعلي مع هذا النظام، سواء كانت أو إلى أي مدى يمكن 
أن يتحدى هذا النموذج شرط الحد األدنى من الخبرة في المستخدم اختبار القبول ال 

ومع . يقي في السلوكتزال بحاجة إلى أن تدرس مع استخدام البيانات ذات الصلة حق
عملية االبتكار القرار من خمس مراحل، ) 2003(ذلك، من وجهة نظر روجرز 

والنموذج المقترح في هذه الدراسة على فهم منهجية لكيفية المستخدمين تشكيل موقف 
ونية في مرحلة اإلقناع عندما يحاولون العثور على االطمئنان في النظام الجديد على 
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مثل هذا الفهم المنهجي ال . تي يحصلون عليها حول هذا الموضوعأساس المعلومات ال
يمكن إال أن تساعد عوامل التغيير لتفسير السياق تصورات واقعية لتقييم المستخدمين 
للمستخدمين التحول إلى مرحلة القرار ولكن أيضا يمكن أن تساعد المنظمات على 

  .توجيه جهودها توجيها فعاال نشر الخاصة
 والمبادئ السياسات شبكة حول ،)2010(عام "  روبرت كينسونثا" سةدرا في -12

حيث تناول الباحث دور وأثر تكنولوجيا المعلومات فى التأثير علي ، )18(االقتصادية
 -:العالم الحديث من الجانب اإلقتصادي والجانب السياسي حيث أوضح رؤيته كالتالي

 االتصاالت شبكات خالل من السياسة حول الدولية الصراعات كانت الماضي في
 الوقت في واتخذت واأليديولوجي، الحربي الصراع في جانباً تأخذ والالسلكية السلكية
 السياسة، من فقط تنبع ال القضايا من مجموعة واالتصاالت الشبكات بفضل الحالي
 المنهج أن كما التقنيات، بفضل مختلفة أشكاالً تأخذ والعقيدة القيم اختالف وأصبح

 اتصال بفضل والسياسية االقتصادية المذاهب اختالف على واالقتصاديين تصادياالق
 الكالسيكية هي العالم هذا في اقتصادية مذاهب أربعة إلى الباحث ويشير المعلومات
 خالل من وتدون االبتكار الجديد، الكالسيكي االقتصاد ليبرالية – المحافظة – الجديدة
  . والخصوصية الملكية وحقوق الوثائق هذه نشر

وتتشكل وجهات النظر حول سياسة الشبكة في جزء كبير منه من قبل المذهب 
هذه الخالفات حول قضية . االقتصادي الذي عقدته صانع داعية، أو عالم السياسة

أنصار مذهب لعرض الحقائق بشكل مختلف، والتركيز على قطاعات صغيرة من 
الحديث الماضي "وار البناء والكثير من المناقشات المعقدة، مما أدى إلى انهيار الح

لذلك، فهم العالقة بين المذهب االقتصادي وسياسة وجهات النظر ." كل منهما اآلخر
يمكن أن تساعد في شبكة جلب مزيد من الوضوح والبصيرة لعملية صنع 

بدال من مناقشة لماذا يفسر أحد الدعاة من آثار على اقتراح السياسة . السياسات
 طريق واحد وآخر في طريقة مختلفة، فمن أكثر إنتاجية لنقدر أن العامة في

الخالفات تنبع من وجهات النظر الراسخة لكيفية المجتمع واالقتصاد يجب أن تعمل 
  . وما هي األهداف لها أهمية قصوى

 بطبيعة الحال، سوف فهم المذاهب ليس القضاء على الخالفات حول سياسة 
يمكن أن الحوار ال يسير نحو استنتاجات المنتجة . أفضلالشبكة، لكنها قد تنير لهم 

حتى يتم االتفاق على األطراف على مجموعة مشتركة من الحقائق ومجموعة 
العديد من المناقشات السياسية تكنولوجيا أبدا . مشتركة من التعاريف األساسية

ناتجة تحقيق توافق في اآلراء حول طبيعة الموضوع قيد المناقشة بسبب المآزق ال
هؤالء من الصعب مناقشة المفاضالت في سياسة . عن آثار مذهبي على اإلدراك

تكنولوجيا ولذلك هناك حاجة لتوضيح الحقائق ووضع إطار مرجعي مشترك، قبل 
 .أن يتحول إلى المفاهيم العقائدية للكفاءة، وتعزيز االبتكار
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  :خاتمة
ي تم عرضها والتي تناولت  نستنتج من مجموعة الدراسات العربية واألجنبية الت

بعض الموضوعات والقضايا التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات بصورة عامة 
وتأثيراتها المختلفة االيجابية والسلبية بصفة عامة، وعلى فئة الشباب بخاصة أن 
هذه التكنولوجيا هي انعكاس للتطور العلمي والحضاري الذي يعيشه العالم خالل 

االقتصادية : فقد تزامن ظهور العولمة بأبعادها المختلفة. ضيةالعقود القليلة الما
والثقافية واالعالمية والسياسية واالجتماعية والمعلوماتية، تطور في نظم االتصال 

  .من الوسائل واألساليب الحديثة األخرى) وغيرها...الفضائيات واالنترنت(واالعالم
أثيرات واضحة في كافة  تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة أضحت تمارس ت

المجاالت وعلى كل المستويات، فضالً عن تأثيراتها في كافة الشرائح والفئات 
االجتماعية، وال شك في أن الشباب يعتبر من أكثر الفئات االجتماعية تأثراً بتلك 
الوسائل الحديثة، وذلك ألنها تلبي احتياجاته وتشبع رغباته وتعبر عن ثقافته إلى حد 

ا يشير إلى أن ثمة تغيرات طرأت على مستوى الوعي االجتماعي وهذ. كبير
والثقافي والمعرفي والمعلوماتي للشباب بصورة عامة، والشباب العربي والخليجي 
والكويتي بخاصة نتيجة للتعرض لتأثير تلك الوسائل واألساليب التكنولوجية 

يجابية، إال أن هناك غير أن هذه التأثيرات بالرغم من أن بعضها تأثيرات ا. الحديثة
الكثير من التأثيرات السلبية، وخاصة على مستوى التفاعل األسري والعالقات 

ومن . األسرية واالجتماعية من ناحية، وعلى قيم العمل واالنتاج من ناحية أخرى
  .ثم فاألمر يتطلب التعامل بحذر مع تلك الوسائل واألساليب التكنولوجية الحديثة
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 ش والمراجعالهوام
                                     

المشكلة والحلول ، مركز :  ، المعرفة والتكنولوجيا في العالم العربي2008الزعبي ، : أنظر .1
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