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لقد شهد العالم تطورات سريعة وغير مسبوقة في اآلونة األخيرة فيي كافية منياحي الحيياة   
أبرز هذه التطيورات والتيي مييزت وقتنيا الحيالي هيي الديناميكيية التيي مرفهيا المجيال التكنوليوجي 
خاصيية تلييم المتعلقيية بمعالجيية المعلومييات وب هييا أو بمييا أصييبج يعييرع بييت(تكنولوجيا المعلومييات   
ن واالمتماد المتزايد والمك ع نحو استعمالها وتوظيفها بقوة في معظم األنشطة البشيرية والتيي مي

  1(المتوقع أن تفرض سيطرتها لعقود الحقة  
لقد احتلت تكنولوجيا المعلومات واالتصياالت فيي اليدول الصينامية المتقدمية خيقل العقيدين  

السابقين مكانة متعاظمة في أنشطة المجتميع كافية  وكانيت المحيرم الربيسيي لنموهيا االقتصياد   
ه الييدول  وغيير ميين سييلوم أفرادهييا وأحييدث فيانعكس تؤ يرهييا اايجييابي ملييا بنيية المجتمييع فييي هييذ

آليات تعامل جديدة لم تكن معروفة سابقاً  وظهر مجتمع من نمط جديد يعتمد امتماداً متزاييداً مليا 
المعرفة والتكنولوجيا الرقمية  وهو ما جرى التبشير به بتسميات مختلفة م ل: مجتمع المعرفة أو 

  2("مجتمع المعلومات" أو "المجتمع الرقمي"  
إن التقييدم التكنولييوجي الييذ  تييم إحييرازه فييي العييالم فييي السيينوات األخيييرة وخاصيية تطييور  

الهواتييع الذكييية والحواسيييح اللوحييية  وتزايييد انتشييار شييبكات التواصييل االجتمييامي والتطبيقييات 
االكترونيييةأ أدى إلييا تزايييد الطلييح ملييا هييذه التكنولوجيييات والتطبيقييات وسييامد ملييا توسيييع 

ة المحتوى الرقمي  بااضافة إلا ذلم فإن التطور اليذ  تيم مليا قنيوات االتصياالت وازدهار صنام
السييريعة وخاصيية خييدمات الحزميية العريضيية سييهل النفيياذ إلييا المحتييوى الرقمييي وأدى إلييا زيييادة 
إنتاجه وتسارع انتشاره  وقد أسهمت التطبيقات االكترونية والوسابل الحدي ة للتواصل إليا تيييير 

يح التعامييل بييين أفييراد المجتمييع وإلييا تييييير فييي أنميياط النشيياطات االجتمامييية جييذر  فييي أسييال
واالقتصادية  وأصبحت أساليح التواصل االكترونية جزءاً من حياتنا اليوميية ومطلبياً أساسيياً فيي 

  3(كافة القطامات المجتمعية  
ألسييرة فييي وإذا كييان المجتمييع الرقمييي بتحدياتييه ييينعكس ملييا المإسسييات التربوييية  فييإن ا 

مقدمة هذه المإسسات تؤ را ألنها تعتبر الوحدة االجتماميية األساسيية فيي المجتميع والتيي يتوقيع 
مليها دوام الوجود االجتمامي  كما تعد مين أهيم المإسسيات التربويية فيي تنشيبة الطفيل وتربيتيهأ 

ايش فييي فهييي الوميياء الييذ  يتلقييا فيييه الطفييل أول معلوماتييه وخبراتييه ويمكنييه ميين خقلهييا التعيي
المجتمع  وبذلم يكتسيح الطفيل أول مضيوية ليه فيي جمامية  وييتعلم مين خقلهيا كييع يتعاميل ميع 
اآلخييرين فييي سييعيه اشييباع حاجاتييه وتحقيييذ مصييالحه  وكييذلم اكتسييابه ل قافيية المجتمييع ميين قيييم 

  4(ومادات وتقاليد ومعايير اجتمامية مما يجعله فامقً في مجتمعه  

                                                 
(

1
عسٚسح عجذ انرؽًٍ انعزٛج5ٙ أصر اضزخذاو ركُٕنٕعٛاب انًعهٕيابد عهاٗ أدال انًإالد انج ارٚخ ةدلاضاخ يٛذاَٛاخ عهاٗ ( 

.0, ص0202األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ األضزرانٛخ, األكبدًٚٛخ انعرثٛخ انجرٚطبَٛخ نهزعهٛى انعبنٙ,   

(
2
انًعهٕيبد ٔاالرصبالد فٙ رؾمٛك انزًُٛاخ انًطازذايخ ةدلاضاخ يمبلَاخ ؽطٍٛ انعه5ًٙ دٔل االضزضًبل فٙ ركُٕنٕعٛب ( 

ثٍٛ يبنسٚب, رَٕص, ٔانغسائر, لضبنخ دكزٕلاِ, كهٛخ انعهٕو االلزصبدٚخ ٔانعهٕو انزغبلٚخ ٔعهإو انزطاٛٛر, عبيعاخ فرؽابد 

و 0200, انغًٕٓلٚخ انغسائرٚخ انذًٕٚلراطٛخ ان عجٛخ, 0عجبش ضطٛف  - .0و, ص0202   

(
3
 )  Digital Arabic content, background paper, connect Arab summit 5-7 march 2012, 

doha Qatar, p5.  

(
4
.021, ص0222, يكزجخ ْٔجخ, انمبْرح, 0عطٛخ يؾًذ صمر5 يٕضٕعخ األضرح رؾذ لعبٚخ اإلضالو, ط(   
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المعلوماتية أو العصر الرقمي تعياني مين تحيديات مباشيرة وغيير  إن األسرة في ظل ال ورة 
مباشرة  وتتجسد التحديات المباشرة في أن هنيام العدييد مين األسير يعياني الك يير مين أبنابهيا مين 
وقييت فييراي كبييير  األميير الييذ  يقييود إلييا مييا يمكيين تسييميته بييؤمراض وقييت الفييراي متم ليية بدرجيية 

راح والصيييداقات غيييير الصيييحيحة  وأن الك يييير مييين هيييإالء ربيسيييية فيييي العيييادات السييييبة واالغتييي
يستخدمون وسابل العصر الرقميي م يل الشاشيات الفضيابية واانترنيت والهياتع المحميول    إلي   
كنييوع ميين قتييل الفييراي وليييس اسييت مارها بمييا يعييود مليييهم بالمنفعيية وتنمييية مهيياراتهم ومققيياتهم 

  1(لألسرة   االجتمامية  ومن هنا تبدأ التحديات الخارجية
بيياتوا يعيشييون فييي ظييل العصيير الرقمييي حاليية غربيية  -والسيييما الشييباح  -إن أفييراد األسييرة  

واغتراح من واقعهم نتيجة لتؤ رهم بما تنقله ال ورة المعلوماتية لهم من  قافات تقولبهم من حييث 
حاولية طميس الذوذ  والملبس والعادات والتقاليد  وفقياً لقواليح غربيية أ  سيلح مقيل اانسيان وم

 قافته المحلية وإضعاع محليته من طريذ تقديم نماذج جديدة جذابة وإيقاميه فيي اسيتقح مقليي  
فكر   معرفي  ومقابد   في محاولة ح ي ة للوصول إلا مجتمع ميالمي متشيابه األفكيار والعقابيد 

ل قيافي والميول والقيم واالتجاهات والسلوم مفروضة مليه  وهذا يم ل تحد  وضيرح للميوروث ا
  2(المحلي 
وإذا كانت األسرة تعيش في ظل هذا المجتمع الرقميي بتحدياتيه المختلفية  فيإن ذليم يوجيح  

 البحث من دور األسرة في ظل تحديات هذا المجتمع وهذا ما يسعا البحث الحالي لدراسته 

 :تساإالت البحث 
 يسعا البحث ااجابة ملا التساإالت اآلتية: 
 مي  خصابصه  أسباح نشؤته؟ما مفهوم المجتمع الرق  0
 ما تحديات المجتمع الرقمي وانعكاساتها ملا األسرة؟  0

 ما دور األسرة التربو  في ظل تحديات المجتمع الرقمي؟  2

 ما التوصيات المقترحة لتفعيل دور األسرة التربو  في ظل تحديات المجتمع الرقمي؟  4

 :أهداع البحث 
تحييديات المجتمييع الرقمييي ميين أجييل تقييديم  يهييدع البحييث إلييا التعييرع ملييا دور األسييرة فييي ظييل

 مجمومة من التوصيات لتفعيل دور األسرة في ظل تلم التحديات 

 :أهمية البحث 
 تتم ل أهمية البحث في اآلتي: 

                                                 
(

1
ٛاخ انزرثٛاخ األضبضاٛخ, عبيعاخ ععفر ؽطٍ عبضى انطابئ5ٙ األضارح انعرثٛاخ ٔرؾاذٚبد انعصار انرلًاٙ, يغهاخ انفازؼ, كه( 

.2, ص0200دٚبنٙ,   

(
2
ضااهٕٖ عضًااابٌ انصااذٚم5ٙ لسااابٚب األضااارح ٔانطااكبٌ ياااٍ يُياإل انخذياااخ االعزًبعٛاااخ, انًكزاات انغااابيعٙ انؾاااذٚش, ( 

.01, ص0220األضكُذلٚخ,   
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تنيياول موضييوًما ميين الموضييومات األك يير أهمييية ملييا السيياحة التربوييية أال وهييو المجتمييع   0
تميع الرقميي" لميا يشيهده المجتميع مين الرقمي وخاصة يطلذ ملا المجتمع اليوم اسيم "المج

 تقدم ملمي وتكنولوجي ومعرفي هابل 
إلقاء الضوء ملا دور األسرة التربيو  فيي ظيل تحيديات المجتميع الرقمييأ فاألسيرة مين أهيم   0

المإسسات التربويية واالجتماميية الموجيودة فيي المجتميع الييومأ ألنهيا هيي أوليا مين تتلقيا 
 والعادات والتقاليد وغيرها الطفل بعد والدته  وتكسبه القيم 

 ندرة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع وهذا ملا حد ملم الباح ة   2

يقدم هذا البحث مجمومة من التوصيات التي قد تسيتفيد بهيا األسيرةأ حتيا تكيون قيادرة مليا   4
 القيام بدورها في ظل تحديات المجتمع الرقمي 

 :منهج الدراسة 
ناسبته لموضوع البحث وطبيعته  وذليم مين خيقل جميع استخدم البحث المنهج الوصفي لم 

المعلومات والحقابذ المتعلقة بالمجتمع الرقمي وتحدياته  وانعكاسات هذه التحديات مليا األسيرة  
ودور األسرة في ظل تلم التحديات وال يكتفي هذا المنهج بالوصيع فقيط بيل يهيتم بتحلييل البيانيات 

 والمعلومات التي تم جمعها وتفسيرها 

 :مصطلحات البحث 
 أوالً: المجتمع الرقمي: -

هو ذلم المجتمع الذ  يقوم أساساً ملا نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جمييع  
فيقصييد بييالمجتمع  -مجيياالت النشيياط المجتمعييي (االقتصيياد والمجتمييع المييدني والسياسيية وغيرهييا 

ات المرتبطية بالمعلوميات إنتاجياً ونشيراً الرقمي أيضاً جميع األنشطة والموارد والتدابير والممارسي
وتنظيميياً واست ماراً  ويشييمل إنتيياج المعلومييات وأنشييطة البحييث ملييا اخييتقع مناهجهييا وتنييوع 
مجاالتهييا  بااضييافة إلييا الجهييود والتطييوير واالبتكييار ملييا اخييتقع مسييتوياتها كمييا يشييمل أيضيياً 

 ليمية والت قيفية والتطبيقية الجهود اابدامية  والتؤليع الموجه لخدمة األهداع التع

 :انياً: دور األسرة  
هييي مجموميية المسييإوليات التييي يجييح أن تقييوم بهييا األسييرة ميين أجييل مواجهيية ومواكبيية  

المجتمع الرقمي بتحدياته وانعكاسياته اايجابيية والسيلبية والتيي تيإ ر مليا األبنياء ومليا األسيرة 
 بشكل مام  

 :الدراسات السابقة 
الدراسييات السييابقة إلييا قسييمين وهمييا الدراسييات العربييية  والدراسييات سييوع أقييوم بتقسيييم  

 األجنبية مرتبة من األقدم إلا األحدث 

 :أوالً: الدراسات العربية 
  1(م: 0223دراسة "نجاة سعيد مصطفا مبد الق"  -

                                                 
(

1
ر غٛاار َغابح ضااعٛذ يصااطفٗ عجااذ انااال5 انٕقٛفاخ األةاللٛااخ ناضاارح فااٙ عاإل انًطازغذاد انعصاارٚخ, لضاابنخ يبعطاازٛ( 

.0223يُ ٕلح, كهٛخ انزرثٛخ, عبيعخ انًُٕفٛخ,   
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استهدفت الدراسة الكشع من الوظيفة األخققية لألسرة فيي ضيوء المسيتجدات العصيرية   
التي تعوذ األسرة من أداء تلم الوظيفة  وامتمدت الدراسة ملا المنهج الوصفي  وأهم المشكقت

لمناسبته لطبيعة الدراسة وقيد توصيلت الدراسية إليا ميدة نتيابج مين أهمهيا  أن األسيرة المصيرية 
تقوم بؤداء الوظيفية األخققيية بيالرغم مين وجيود العدييد مين التحيديات العصيرية وجود العدييد مين 

صييرية التييي تييإ ر ملييا وظيفيية األسييرة األخققييية باايجيياح والسييلح ميين بينهييا المسييتجدات الع
 المستجدات ال قافية والتكنولوجية واالقتصادية ووسابل اامقم 

هنام العدييد مين المشيكقت التيي تعيوذ األسيرة مين قيامهيا بوظيفتهيا األخققيية مين بينهيا انتشيار 
 آلداح واألخقذ البطالة  وانتشار القنوات الفضابية المخلة با

  1(م: 0200دراسة "محمد خليل الرفامي"  -
اسيتهدفت الدراسيية رصييد دور اامييقم ووسييابله واالتصييال فييي مصييره الرقمييي فييي تشييكيل  

المنظوميية القيمييية لألسييرة  وامتمييدت الدراسيية ملييا ميينهج المسييج التحليلييي  وجمعييت بياناتهييا 
ابل اامقم واالتصال المتنومة  وميا يمكين بواسطة المقحظة العامة  فمن خقل مناقشة أدوار وس

أن تحد ه من تؤ يرات غير مرغوح فيهيا فيي قييم األسيرة  وتوصيلت الدراسية إليا جملية توصييات 
أبرزها: ضرورة تحديد األهداع اامقمية المطلوبية بدقية وتقسييمها مرحليياً وزمنيياً بحييث يشيعر 

م وسقمتهم وسقمة المجتمع وآمنه  اختييار الناس بؤن هنام مشكلة مرتبطة بحياتهم وحياة أبنابه
أفضل وسابل االتصال وأشكاله والمعلومات المقبمة لكل فبة من فبات الجمهور المستهدع  إمداد 
المضييامين اامقمييية والمعلوماتييية التييي سييتقدم ميين خييقل وسييابل اامييقم وأومييية المعلومييات 

امينها بؤسيلوح مصير   والتعاميل بؤسلوح موضومي ودقيذ  وتكييع بيرامج األسيرة وطير  مضي
مع هذا األمر بوصفه مهدداً لقيمنا  ومراجعة المواد اامقمية التي تهدد نظامنا القيميي  والتعاميل 
مع األسرة بوصفها كياناً مترابطاً وليس مجرد تجميع أفيراد  وضيرورة الجدولية الجييدة لمضيامين 

 لشمول والتنوع والتركيز النشاط اامقمي بما يحقذ االستمرارية واالتساذ وا

  2(م: 0200دراسة جعفر "حسن جاسم الطابي"  -
اسييتهدفت الدراسيية التعييرع ملييا العصيير الرقمييي وإظهييار تحدياتييه وآ يياره ملييا الهوييية  

ال قافية للفرد واألسرة  والتعرع ملا االنتقيادات الموجيه لل يورة المعلوماتيية  وامتميدت الدراسية 
الدراسة إلا آلية هامة ييتم مين خقلهيا حمايية األسيرة العربيية  ملا المنهج الوصفي  وقد توصلت

مييين تحيييديات المجتميييع الرقميييي وذليييم مييين خيييقل زييييادة وبنييياء العدييييد مييين المإسسيييات ال قافيييية 
واالقتصييادية والرياضييية واالجتمامييية والعلمييية لتوجيييه الشييباح العربييي ولقسييتفادة ميين الطاقييات 

لمستمر لألسرة لمتابعة أبنابهم في المنزل  وما يشاهدونه مين الكافية لديهم والعمل ملا التوجيه ا
 خقل وسابل اامقم والفضابيات المختلفة 

  1(: 0201دراسة "بدر بن مبد هللا صالج"  -

                                                 
(

1
, 02يؾًذ ةهٛم انرفبع5ٙ دٔل اإلعالو فاٙ انعصار انرلًاٙ فاٙ ر اكٛم لاٛى األضارح انعرثٛاخ ةدلاضاخ رؾهٛهٛاخ, يغهاذ ( 

.0200انعذد األٔل+انضبَٙ, يغهخ عبيعخ دي ك, دي ك,   

(
2
ععفر ؽطٍ عبضى انطبئٙ, يرعع ضبثك.(   
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استهدفت الورقية تنياول رإى استشيرافية لمسيتقبل التقنيية فيي التربيية والتعلييم وامتميدت  
 الورقة ملا المنهج الوصفي لتحقيذ أهدافها 

وقييد توصييلت إلييا مييدة محيياور ربيسييية أهمهييا تييؤ ير التقنييية فييي المسييتقبل ملييا الميينهج  
الدراسي وأسياليح التعلييم واليتعلم  وخصيابب طيقح األلفيية ال ال ية وبيبيات اليتعلم  ودور األسيرة 

 نحو هذه التؤ يرات 

 :انياً: الدراسات األجنبية  
  Fred Rogers Center, 2012”:)2“ 0200دراسة مركز فريد روجرز -

استهدفت الدراسة تقديم مجمومة من النصيابج لببياء كيي يسيتطيعوا التعاميل ميع أطفيالهم  
الصيار في العصير الرقميي وامتميدت الدراسية مليا المينهج الوصيفي لتحقييذ أهيدافها  وتوصيلت 
 الدراسة إلا مدة نتابج هامة منها: ضرورة تعويد اآلبياء األبنياء الصييار مليا االسيتخدام الصيحي
لوسابل اامقم والتكنولوجيا الحدي ة المتقدمة  حيث يتم من خقل االستخدام الصيحي للتكنولوجييا 
الحدي ة المتقدمة وتنمية األبناء اجتمامياً وماطفياً وجسدياً  وملا األبياء اختييار الفييديو واأللعياح 

باء إنشاء قنوات اتصيال اايجابية التي يكون لها األ ر التنمو  وتعزيز نمو األبناء  ويجح ملا اآل
بينهم وبين أبنيابهم وتعزييز الحيوار والنقياش الم مير بيدالً مين اسيتخدام الهواتيع الذكيية وغيرهيا  
ويجح ملا اآلباء البحث من المواقيع االكترونيية واأللعياح والتطبيقيات التيي تشيجع مليا النشياط 

ميين المهييارات فييي العييالم  فييي الهييواء الطلييذ  تنيياول الطعييام الصييحي  والتفكييير النقييد  وغيرهييا
 الحقيقي  وتشجيع األبناء ملا محو األمية الرقمية 

  Klark, 2012” :)3“" 0200دراسة "كقرم  -
استهدفت الدراسة التعرع ملا أهمية العققة بين الوالدين والمعلمين فيي العصير الرقميي   

إليا ميدة نتيابج هامية وامتمدت الدراسة ملا المنهج الوصفي لتحقيذ أهدافها  وتوصلت الدراسة 
منها: إن اآلباء واألمهات والمعلمين هم من أهم المسياهمين فيي نجيا  الطاليح التعليميي  ومنيدما 
يتواصييل اآلبيياء واألمهييات والمعلمييين بشييكل جيييد مييع بعضييهم الييبعضأ فهييذا يييإد  إلييا دمييم تعلييم 

ليس لديهم مادة  الطقح فالتواصل بين البيت والمدرسة أمر حيو  وضرور أ فاآلباء والمعلمون
ولكن من خيقل العصير الرقميي تيم التواصيل باسيتخدام تقنييات  -فرب واضحة للتفامل والتواصل 

المجتمع الرقمي منها: البريد االكتروني  الرسابل النصية  والمواقع  فمن خقل هذا التواصيل ييتم 
ع المعلمييون إجييراء دمييم الرماييية المادييية والفكرييية للطالييح فميين خييقل اسييتخدام اانترنييت يسييتطي

                                                                                                                            
(

1
 انصابنؼ5 يطازمجم انزمُٛاخ فاٙ انزرثٛاخ ٔانزعهاٛى ةاالل انطإُاد انمبدياخ ٔدٔل األضارح رغبْا5ّ ل ٚاخ ثذل ثٍ عجاذ ه( 

اضز رافٛخ, ٔللاخ عًام يمذياخ نُاذٔح األضارح ٔانزمُٛاخ, ثاٍٛ انًٕاعٓاخ ٔاالضازضًبل, لطاى رمُٛابد انزعهاٛى, كهٛاخ انزرثٛاخ, 

.0201عبيعخ انًهك ضعٕد, انطعٕدٚخ,   

(
2
 )  FRED ROGERS CENTER, Advice for parents of young children in the digital 

age, an article from the fren rogers center, at saint Vincent college, april, 2012. 

(
3
 )  Clark, L, S., parental mediation theory for the digital age, article forst published 

online vol 21, 17 oct 2011 Issue 4 Available at online library. Wiley.com/doi/ 10.1111. 
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التقويمييات الخاصيية بييالطقح وإرسييالها مباشييرة ألسييرهم ميين طريييذ البريييد االكترونييي وبهييذه 
 الطريقة يشترم الوالدان في تعليم أبنابهم 

  Connell and et al, 2013” :)1“" 0202دراسة "كونيل وآخرون -
ا سيبيل الم يال اليقح استهدفت الدراسة استخدام األسيرة للتكنولوجييا الرقميية الجدييدة ملي 

توح والهواتع الذكية  وكيذلم المنيابر اامقميية القديمية مليا سيبيل الم يال: التليفزييون  وألعياح 
الفيييديو  وأجهييزة الكمبيييوتر  وأ يير اسييتخدامها فييي حييياة األسييرة وملييا الممارسييات الوالدييية ميين 

وتوصيلت الدراسية إليا  المشاركين في الدراسة  وامتمدت ملا المنهج الوصفي لتحقييذ أهيدافها 
مجموميية ميين النتييابج ميين أهمهييا: يجييح ملييا اآلبيياء واألمهييات تشييجيع أبنييابهم ملييا اسييتخدام 
التكنولوجيييا الحدي يية المتقدميية ومييدم اسييتخدام األدوات التقليدييية  ومحاوليية االسييتفادة ميين فوابييد 

ء إليا االسيتخدام الرشييد التكنولوجيا في تعليم ومتابعة األبناء  كذلم يجح ملا اآلباء توجيه األبنيا
 والمفيد لوسابل اامقم 

 :التعليذ ملا الدراسات السابقة 
لقد تناولت الدراسات السابقة العربية واألجنبية بعض جوانح المجتمع الرقمي من تحدياته  

وانعكاسياته اايجابييية والسييلبية وألقييت بعييض ااشييارات بجييزء ميين دور األسييرة ولكيين هييذا البحييث 
ركيز ملييا تحييديات المجتمييع الرقمييي  بانعكاسييات هييذه التحييديات اايجابييية منهييا سييوع يقييوم بييالت

والسييلبية ملييا األسييرة وملييا األبنيياء سييواء كييانوا شييبابا أم أطفييال  وتقييديم مجموميية ميين األدوار 
 والممارسات بشيء من التفصيل التي يجح أن تقوم بها األسرة في ظل تلم التحديات 

 :محاور البحث 
 ي (مفهومه  خصابصه  أسباح نشؤته  المجتمع الرقم -

 تحديات المجتمع الرقمي وانعكاساتها ملا األسرة  -

 دور األسرة في ظل تحديات المجتمع الرقمي  -

 التوصيات المقترحة لتفعيل دور األسرة في ظل تحديات المجتمع الرقمي  -
 وفيما يلي مرض لمحاور البحث وهي ملا النحو التالي:

 ع الرقمي (مفهومه  خصابصه  أسباح نشؤته  الحور األول وهو: المجتم 

 :أوال: مفهوم المجتمع الرقمي 
لقييد تعييددت التعريفييات الخاصيية بييالمجتمع الرقمييي حيييث تجييدر ااشييارة فييي البداييية إلييا أن  

المجتمع الرقمي لم يخيب بتعرييع موحيد بيين البياح ين وهيذا راجيع لوجهية نظير كيل واحيد مينهم 
ا سوع أمرض مدة تعريفيات حتيا تتضيج الصيورة أك ير  فقيد ذكير والخلفيات التي انطلذ منها  لذ

                                                 
(

1
 )  Connell,s and etl, parenting in the age of digital technology: anational survey, 

northwestern university, school of. Communication, center on media and human 

development available at http://web5-soc-northwestern.edu/cmhd/wp-

content/uploads/2013/05/parenting-report-Final.pdf  
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  أن المجتمييع الرقمييي هييو ذام المجتمييع الييذ  يييدور فييي فلييم المعلومييات ويتميييز 0224(اليسييار  
بوسابل اتصال تفاملية م ل أجهزة الكمبيوتر والهواتع الذكية واالنترنت  ويتعامل ميع المعلوميات 

  1(بؤسلوح مستمر ومتطور 
  فقد مرع المجتمع الرقميي (مجتميع المعلوميات  بؤنيه جمييع 0442و بكر محمود  أما (أب 

األنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجاً ونشيراً وتنظيمياً واسيت ماراً  
ويشمل إنتاج المعلومات أنشيطة البحيث مليا اخيتقع مناهجهيا وتنيوع مجاالتهيا كميا يشيمل أيضيا 

  2(بدامية والتؤليع الموجهة لخدمة األهداع التعليمية والت قيفية والتطبيقية  الجهود اا
  3(كما مرع "وبستر" مجتمع المعلومات من خقل خمس زوايا كاآلتي:  
التعريع التكنولوجي: وهو الذ  يركز ملا االكتشافات الفنية والتقنية الحدي ة وتقحم كل من  -

 لية االتصاالت من بعد مع الحاسبات اآل
 التعريع االقتصاد : وهو الذ  يركز ملا دور المعلومات في االقتصاد بصفة مامة  -

التعريييع الييوظيفي: حيييث يشييير إلييا الوظييابع واألنشييطة المعاصييرة التييي تركييز أساسيياً ملييا  -
 األنشطة المعرفية والمعلوماتية 

 كات التعريع الشبكي أو المكاني: حيث التركيز ملا األماكن من طريذ تطوير الشب -

 التعريع ال قافي: حيث التركيز ملا مدى تؤ ير أساليح االتصال واامقم ملا حياتنا اليومية  -

  المجتمع الرقمي ملا أنه هو الذ  ييدل مليا سييطرة الوسيابل 0222كذلم مرع (طاهر   
الرقمية الحدي ة مليا غيرهيا فيي مجيال االتصيال ومعالجية وتبيادل المعلوميات  ويتسيم هيذا العصير 

سييمات ترجييع إلييا مزايييا الوسييابل الرقمييية وهييي السييرمة والدقيية وتقريييح المسييافات وإلييياء  بعييدة
  4(الحدود  

  ملي أنه المجتمع اليذ  يقيوم أساسيا مليي نشير المعرفية وإنتاجهيا 0221ومرفه (محمد   
وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي ويقصيد بيه أيضياً بؤنيه المجتميع اليذ  يعتميد 

تطويره بصورة أساسية ملا المعلومات وشبكات االتصال والحواسييح أ  إنيه يعتميد مليا ميا في 
يسميه البعض بالتقنية الفكرية تلم التي تضم سلعاً وخدمات جديدة مع التزاييد المسيتمر فيي القيوة 
العاملييية المعلوماتيييية (أ  تعظييييم شيييؤن الفكييير والعقيييل اانسييياني بالحواسييييح واالتصيييال واليييذكاء 

  5(نامي   االصط
وإذا أمعنا النظر في التعريفات السابقة  نلمس أن هنام  ق ة مناصر أساسية يتصع بها المجتميع 

 الرقمي وهي:

                                                 
(

1
انٛطبل فرؽبد فرؽبد5 انًعهٕيبد ٔأًْٛزٓب يزبػ عهٙ (  8/4/2004 http://www.arabyouthforum.com 

(
2
أثٕ ثكار يؾًإد5 انًعهٕيبرٛاخل انعارة أيابو رؾاذٚبد يغزًاع انًعهٕيابد, ٔلابئع انًايرًر انعرثاٙ انضابيٍ نهًعهٕيابد, ( 

- 0انذال انًصرٚخ انهجُبَٛخ, يصر, يٍ  .00, ص0442َٕفًجر  4   

(
3
ل اننُذٔل5 انطٛبضخ انًعهٕيبرٛخ ٔاضزرارٛغٛخ انزًُٛخ, دلاضبد ابيهخ نًصٕل انٕطٍ انعرثاٙ ٔثعا  أؽًذ ثذل, عال( 

.04, ص0220انجالد األٔلٔثٛخ ٔاأليرٚكٛخ ٔاألضٕٛٚخ ٔاألفرٚمٛخ, دال غرٚت, انمبْرح,   

(
4
طبْر عٛذ يطهى5 انعصر انرلًٙ يزبػ فٙ (  2007 http://www.tadabour.net  

(
5
يؾًذ يؾًٕد يكب5٘ٔ انجٛئخ انرلًٛخ ثٍٛ ضاهجٛبد انٕالاع ٔايابل انًطازمجم, انًركاس انإطُٙ نهًعهٕيابد, انغًٕٓلٚاخ ( 

.0, ص0221انًُٛٛخ, َٕٕٚٛ   
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النظر إلا المعلومات كمورد أساسي ال يقل أهمية من الموارد األخرى بيل أك ير أهميية ينبييي  -
لملموسية تصيعح مين التعامل معها بكل جدية وحزم  وحسين اسيتيقلها  ولعيل طبيعتهيا غيير ا

 هذا التحد  وتزيد من درجة تعقيده 
االختقع الجذر  لطبيعة التكنولوجييا المسيتخدمة فيي هيذا المجتميع مقارنية ميع تكنولوجييات  -

إلييا حييد مييا ورخيصيية  -الصيينامي   فهييي تكنولوجيييا نظيفيية  -المجتمعييات السييابقة (الزرامييي 
 يوظع فيها الجانح الفكر  بقوة  -وسهلة االستعمال 

إن األنشييطة فييي هييذا المجتمييع مركييزة أساسيياً ملييا الجهييود الفكرييية المعرفييية  ومليييه فييإن  -
 الكفاءات التي تعمل فيه ذات خصابب تختلع تماماً من المجتمعات السابقة 

وبنيياءاً ملييا مييا سييبذ يمكيين النظيير إلييا المجتمييع الرقمييي (مجتمييع المعلومييات  أنييه ذلييم  
سيية باالمتمياد مليا المعلوميات  وذليم مين خيقل توظييع المجتمع الذ  تقوم أنشطته بصورة أسا

 أال وهي تكنولوجيا المعلومات  -تكنولوجيا بصورة مالية 
في اكتساح المعلومات ومعالجتها وب ها إلا مناصر المجتميع لقسيتفادة منهيا فيي القييام بؤمميالهم 

 البسيطة والمعقدة منها 

 :انيا: خصابب المجتمع الرقمي  
ض المفاهيم المختلفية للمجتميع الرقميي نسيتطيع أن نسيتخلب أن للعصير من خقل استعرا 

الرقمي مجمومة من الخصيابب مسيتمدة مين التعريفيات السيابقة ليه ويمكين حصيرها مليا النحيو 
  1(التالي: 
اسييتخدام المعلومييات كمييورد اقتصيياد   حيييث تعمييل المإسسييات والشييركات ملييا اسييتخدام   0

كفاءتها  وفي تنمية التجديد واالبتكار  وفي زييادة فعاليتهيا المعلومات واالنتفاع بها في زيادة 
ووضعها التنافسي مين خيقل تحسيين نوميية البضيابع والخيدمات التيي تقيدمها  وهنيام اتجياه 
متزايد نحو إنشاء شركات معلومات تضيع كميات كبيرة من القيمة ومن  م تحسين االقتصاد 

 الكلي للدولة 

ور العييامأ فالنيياس يسييتخدمون المعلومييات بشييكل مك ييع فييي اسييتخدام المعلومييات بييين الجمهيي  0
أنشيييطتهم كمسيييتهلكين  وهيييم يسيييتخدمون المعلوميييات أيضييياً كميييواطنين لممارسييية حقيييوقهم 
ومسبولياتهم  هذا فضيقً مين إنشياء نظيم المعلوميات التيي توسيع مين إتاحية التعلييم وال قافية 

غنيا منيه فيي الحيياة اليوميية أل  لكافة أفراد المجتمع  وهكذا أصبحت المعلومات منصراً ال 
 فرد 

ظهور قطاع المعلومات كقطياع مهيم مين قطاميات االقتصياد  فيإذا كيان االقتصياديون يقسيمون   2
النشيياط االقتصيياد  إليييا  ق يية قطامييات هيييي: الزراميية  الصيينامة والخيييدمات  فييإن ملمييياء 

اً رابعيياً  هييو االقتصيياد والمعلومييات يضيييفون إليهييا منييذ التسييعينات ميين القييرن العشييرين قطاميي

                                                 
(

1
زابة, يؾًذ فزؾٙ عجذ انٓابد5٘ انًعهٕيابد ٔركُٕنٕعٛاب انًعهٕيابد عهاٗ أعزابة لارٌ عذٚاذ, يكزجاخ اناذال انعرثٛاخ نهك( 

.04, ص0222انمبْرح,   
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قطاع المعلومات حيث أصبج إنتاج المعلومات وتجهيزهيا  وتوزيعهيا نشياطاً اقتصيادياً ربيسيياً 
 في مدد من دول العالم 

ففي كل مجتمعات المعلومات تقريباً نجد أن قطاع المعلومات ينمو بصيورة أسيرع مين نميو  
ت بعيدة المدى أن قطاع المعلوميات قدر االتحاد الدولي لقتصاال 0444االقتصاد العالمي  ففي مام 

%  بينما كان نمو االقتصاد العيالمي بصيفة مامية 1قد نما ملا المستوى العالمي بمعدل أك ر من 
% وهكذا فإن المقمج البارزة اآلن هي التحول من اقتصاد الصنامات إلا اقتصاد 2بمعدل أقل من 

العالمي الشامل أو المتكامل  والتحيول مين  المعلومات  والتحول من االقتصاد المحلي إلا االقتصاد
 إنتاج البضابع والسلع إلا إنتاج المعلومات 

مدد القوة العاملة النشيطة اقتصيادياً هيي فيي األنشيطة المعلوماتيية إذ تصيل فيي بعيض اليدول   4
%  أ  أك ير مين مجميوع القيوة العاملية فيي المجياالت االقتصيادية 12المتقدمة إلا أك ير مين 

عيية  حيييث يم ييل قطيياع التعليييم فييي مجتمييع المعلومييات رأس الحربيية إلييا جانييح التقليدييية مجم
 قطامات البحوث والتنمية واالتصاالت واامقم  والحاسبات واآلالت  خدمات المعلومات 

 :ال ا: أسباح نشؤة المجتمع الرقمي  
 إن مجتمع المعلومات لم يولد من فراي  ولكن كانت هنيام مجمومية مين األسيباح أدت إليا 

 ظهوره ونشؤته وهي:
التطور التكنولوجي غيير المسيبوذ واليذ  ميست مختليع نيواحي الحيياة خاصية المتعلقية منهيا  -

بالجانح المعرفي  فلقد مرع الت قييع ال قيافي مين القيرن العشيرين تطيورات سيريعة جيداً فيي 
اجيه المجال التكنولوجي  خاصة المتعلقة منها بالمعلومات خاصية ميع اختيراع الكمبييوتر وإدم

فييي كافيية مجيياالت الحييياة  إذ لتكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت تؤ يرهييا الواضييج فييي النمييو 
االقتصيياد   ويقحييظ أنييه يمكيين تطبيقهييا ملييا نطيياذ واسييع وفييي ظييروع مختلفيية  كمييا أن 
إمكانياتهييا فييي تزايييد مسييتمر  وفضييقً ميين هييذا فييإن تكاليفهييا تتجييه نحييو االنخفيياض بصييورة 

 1(واضحة  
 

القتصيياد  طويييل األمييد  فهييذا التطييور قييد مهييد لميييقد مهييد جديييد تعييود فيييه األهمييية التطييور ا -
لمييورد المعلوميياتأ فالبنييية االقتصييادية مرفييت تيييييرات جذرييية ففييي العصيير الزرامييي كييان 
االمتماد ملا الطاقة الطبيعية والجهد العضلي   م بعد ذلم في العصر الصنامي كيان االمتمياد 

 م يؤتي بعد ذليم مصير المعلوميات واليذ  تعيود األهميية العضيوية فييه ملا الطاقات المولدة  
للمعلومات والمعرفة  فهو مجتمع يعتمد بصورة أساسية ملا المعلوميات وشيبكات الحاسيبات 

 2(ونقل البيانات  
 

ظاهرة تفجر المعلومات: حيث تعد أهم حدث تميز به مصير المعلومياتأ فالمعلوميات المنتجية  -
ة هييي أك يير أهمييية ممييا أنييتج فييي كييل تيياري  البشييريةأ فمصييطلج تفجيير فييي الحقبيية المعاصيير

المعلومات يشير إلا اتساع المجال الذ  تعميل فييه المعلوميات ليشيمل  كافية مجياالت النشياط 
اانساني  بحيث تحول نشياط المعلوميات إليا صينامة أصيبج لهيا سيوذ كبيير ال يختليع ك ييراً 

                                                 
(

1
.02يؾًذ فزؾٙ عجذ انٓبد5٘ يرعع ضبثك, ص(   

(
2
.02انًرعع انطبثك, ص(   
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ملييا المسييتوى  -ا ينفييذ ملييا إنتيياج المعلومييات مين أسييواذ البتييرول أو الييذهح  وقييد يزيييد ميي
 1(مما ينفذ ملا الك ير من السلع االستراتيجية المعروفة في العالم   -العالمي 

 

تزايييد المعلومييات بمعييدالت كبيييرة نتيجيية التطييورات الحدي يية التييي يشييهدها العييالم  وظهييور  -
المسيتهلكة والمسيتفيدة التخصصات الجديدة وتداخل المعارع البشرية ونمو القوى المنتجية و

ميين المعلومييات  كمييا أن رصيييد المعلومييات ال يتنيياقب بييل إن المعلومييات تتييراكم معيياً مكونيية 
ظاهرة انفجارها التي توضج معالم الحقبة المعاصرة  كما أن تراكمها أصبج هاماً في حد ذاته 

  2(م ل تراكم رأس المال  
بييتهم البشييرية فييي تاريخهييا الطويييل  % ميين العلميياء الييذين أنج42هييذا بااضييافة إلييا أن  

% يعملييون فييي الييدول المتقدميية 42يعيشييون حالييياً (أ  بداييية القييرن الواحييد والعشييرين   كمييا أن 
والباقي هو القلييل اليذ  يعييش فيي العيالم النيامي ال يسيتفاد مينهم بدرجية مقبولية نتيجية للظيروع 

  3(هذه الدول  االقتصادية والسياسية واالجتمامية وال قافية السابدة في 
ولمشكلة تضخم النتياج الفكير  العيالمي  وتفجير المعلوميات أسيباح ك ييرة يمكين تلخيصيها  

 في النقاط اآلتية:
 الزيادة الهابلة في كم المطبومات والمنشورات المتنومة   0
 الصعوبة في االختيار النومي للمواد المطلوبة في هذا الكم الهابل   0

 تداخل التخصصات العلمية انهيار الحدود بين الموضومات و  2

 زيادة التخصب الدقيذ   4

فشييل األسيياليح والوسييابل التقليدييية فييي ضييبط وسيييطرة وتنظيييم هييذه المعلومييات وألومييية   1
 المعلومات المتراكمة يوماً بعد يوم 

 :المحور ال اني وهو: تحديات المجتمع الرقمي وانعكاساتها ملا األسرة 
المجتميع الرقميي والتيي كيان لهيا انعكاسياتها مليي  هنام العديد مين التحيديات التيي افرزهيا 

المجتمع بصيفة مامية واألسيرة بصيفة خاصية  وفيي ميا يليي ميرض للتحيديات  يم للمشيكقت التيي 
 انعكست ملي األسرة:

 أوال: تحديات المجتمع الرقمي:
 التحديات التكنولوجية: -أ 
صياالت واالسيتعمال يتسم العصير الحيالي بيالتفجر المعرفيي والتكنوليوجي وانتشيار نظيم االت 

المتزايييد للحاسييوح والتوسييع فييي اسييتخدام شييبكة اانترنييت  األميير الييذ  جعييل العييالم قرييية كونييية 
إلكترونية  وقد بدأت الدول تشعر باألهمية المتزايدة للتربية المعلوماتية ولمحو أمية الحاسوح من 

مصر يتسم بالتطور المتسيارع  خقل توفير بيبة تعليمية وتدريبية تفاملية تجذح اهتمام األفراد في

                                                 
(

1
, انمابْرح, 0ؽطٍ عًبد يكب5٘ٔ انزكُٕنٕعٛابد االرصابل انؾذٚضاخ فاٙ عصار انًعهٕيابد, اناذال انًصارٚخ انهجُبَٛاخ, ط( 

.04, ص0442  

(
2
.00, ص0434رٓب, دال ان رٔق, انمبْرح, يؾًذ يؾًذ انٓبد5٘ ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد ٔرطجٛمب(   

(
3
.024, ص0441ةاٜيبل ٔانزؾذٚبدة, يركس األْراو نهزرعًخ ٔانُ ر, انمبْرح,  00أضبيخ انجبز5 يصر فٙ انمرٌ  (  
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والتيييير المسييتمر  وتعتبيير توظيييع تقنييية المعلومييات واانترنييت فييي التييدريح والتعليييم ميين أهييم 
  1(مإشرات تحول المجتمع إلا مجتمع رقمي (معلوماتي  

وتتم ل في قدوم التكنولوجيات  والمخاطر التي تهدد صحة البيانات  وتنيوع صييا الملفيات  
ات التفسير وما إليا ذليم  وملكيية التكنولوجييات والبنيي األساسيية التكنولوجيية  واألغلفة وبرمجي

ومدم اتساذ المعايير  والمستودمات الرقميية المو يوذ بهيا  وصيون الميواد السيمعية والبصيرية  
ونطاذ برامج الصون  والمضامين الدينامية (البث التدفقي وما إلا ذليم   والخيدمات المتاحية مين 

  2(تعددة  والبيانات الوصفية خقل وسابط م

 التحديات القانونية واألخققية: -ح 
تتم ل في دقة البيانات والو ابذ والسيجقت وأصيالتها وإمكانيية الت بيت مين أصيلها  وإدارة  

حقييوذ الملكييية الفكرييية والحقييوذ االقتصييادية  ومراقبيية المييواد المعهييود بهييا إلييا مقييدمي خييدمات 
نات الشخصية (منع تتبع البيانات الشخصيية  والحيذ فيي النسييان الحوسبة السحابية وحماية البيا

والحذ في االنتفاع بالمعلومات  وجمع األدلة االكترونية والمحافظة مليا المعلوميات الرقميية فيي 
إطار المنازمات الفضابية  واايداع القانوني  والمسبولية المهنية والمإسسية  واليقين القيانوني  

تطبييذ ملييا حقييوذ المإلييع لضييمان صييون المعلومييات الرقمييية  والملكييية فييي واالسييت ناءات التييي 
  3(مقابل التراخيب 

 ويمكن مرض بعض المشكقت األخققية فيما يلي:

 الهوية: -
لقد أنذرت ال ورة التقنية واالتصالية بموت الكتاح في صورته التقليديية  فهيي تيدفع بفكيرة  

ييع  وفيي ميإازرة أن ينشيا كيل مين أراد صيحيفته أو التؤليع نفسها إلا أن تكون في متنياول الجم
نافذتييه التقنييية ملييا المسييتوى اامقمييي  ويمكيين أل  أحييد اليييوم أن يإلييع كتابييه  وان يجييد بيسيير 
وسهولة ناشره  كما يقال فلكل  ورة ضحاياها  ولكل معركة شهداإها  وهذا هيو ميا حيدث ويحيدث 

ادميية مين فييوذ وبميا أن الواقييع المحشيد بالتحييديات بالنسيبة إليا مييزاج ال قافية الصييارم  ال قافية الق
التقنيية ويقيول إن ال قافية اليييوم هيي صينامة الجميييع  والجمييع هيم اليذين يختييارون ميا ييرون ميين 
وسابلها  وإن مما ال ينازع فهي أن أهم وسابلها اللية  فق مفر من أن يكيون لهيذا الواقيع تجلياتيه 

  4(: سقوط سلطات اللية الخاصة به  وقد ظهر أن من تلم التجليات

 االفتقار إلا الخصوصية: -

                                                 
(

1
إثااراْٛى عجااذ ه انٓاابعر5٘ انزعهااٛى فااٙ اناإطٍ انعرثااٙ أياابو انزؾااذٚبد انزكُٕنٕعٛااخ, كهٛااخ انعهاإو, عبيعااخ صااُعبل, ( 

.0, ص0224انًُٛٛخ,  انغًٕٓلٚخ  

(
2
ْٛفبل ؽًذا5ٌ رؾٕالد انعصر انرلًٙ ٔاصبلْب عهٗ انهنخ انعرثٛخ, عبيعخ األيٛرح َٕلح ثُذ عجذ انرؽًٍ, انرٚاب  ( - 

- 2انطعٕدٚخ,  .01, ص0202فجراٚر,  4   

 

(
3
01انًرعع انطبثك, ص(   

(
4
ل يزبؽااخ 0200جرٚطبَٛااخل كُااذال ضااجزًجر فاابَكٕفر5 راكاارح انعاابنى فااٙ انعصاار انرلًااٙل انرلًُااّ ٔانصاإٌل كٕنٕيجٛااب ان( 

 .http://UNESCO > Multi Media>er>pdf 2012عهٙ 
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أدرم "زوكربيييرج" بوضييو  أن الخصوصييية تم ييل قضييية أساسييية  0223فييي مطلييع مييام  
وأن طرذ حماية الخصوصية ملا الفيس بوم (األصدقاء في مقابل اليربياء  ليم تكين كافيية  وفيي 

ز بيين أنيواع مختلفية مين مارس من نفيس العيام أخيذ الموقيع خطيوات تسيمج للمسيتخدمين بيالتميي
األصدقاءأ ومن  م أصبج في مقدور األصدقاء أ  ح  ج  مشاهدة صورم وأنت بز  السباحة م ق  
ويسييتطيع األصييدقاء س ب ع ااطييقع ملييا تاريخييم المهنييي ميي قً فقييط وقييد قييال "زوكربيييرج" 

ميييع  مباشيييرة: بعيييد اسيييتحداث هيييذه نيييوفر للمسيييتخدمين أدوات تمكييينهم مييين مشييياركة المعلوميييات
ااجراءات الجديدة وأضاع إن هذه ااجراءات الجديدة لم تقليل مين كيم المعلوميات التيي يتشياركها 
الناس ملا الفيس بوم  بل ملا العكيس شيجعهم مليا مشياركة المزييد  مليا سيبيل الم يال يعطيي 

% مييين مسيييتخدمي الفييييس بيييوم أرقيييام هيييواتفهم المحمولييية ألصيييدقابهم وهيييم مطمبنيييون أن 02
  1(مليون شخب لن يروا هذه األرقام  22س بوم البالا مددهم مستخدمي الفي

 االفتقار إلا األمانة العلمية: -
إن انتهاكييات حقييوذ الملكييية الفكرييية للناشيير والمييإلفين تعتبيير أكبيير مشييكلة تواجييه النشيير  

االكتروني لسهولة نس  المحتوى االكتروني مقارنة بالكتاح اليورقي وميدم وجيود ضيوابط تحكيم 
ة ملا شبكة اانترنت حيث يتم نشر المحتيوى المسيروذ بيدون الرجيوع للمإليع  وقيد بيدأ القرصن

ظهور تقنيات جديدة للحماية االكترونية للمحتوى ملا أقراب الليزر ومين خيقل شيبكة اانترنيت 
وتحدد ترخيب االستخدام لشخب واحد ملا جهاز واحد  هذا بااضافة إلا التحرم ملا مسيتوى 

ات المجتمييع المييدني والحكومييات للتصييد  لظيياهرة القرصيينة  حيييث إن ل مييقم الشييركات وجمعييي
  2(وأنظمة التعليم دوًرا كبيًرا في نشر وتؤصيل  قافة احترام حقوذ الملكية الفكرية 

إضافة إلا التحديات السابقة يوجد تحديات اقتصادية  سياسية   قافية ومهنية يمكن مرضيها مليي 
 : 3(النحو التالي

 ت االقتصادية:التحديا -ج 
تتم ييل فييي تكيياليع التكنولوجيييا والتكيياليع القزميية الكتسيياح الخبييرات والتييدريح وتكيياليع  

أنشييطة الرقمنيية والصييون وتكيياليع العمليييات التييي تسييتلزم تييدخقً بشييرياً  واالسييتعانة بمصييادر 
 خارجية  واستدامة النماذج االقتصادية واألدوار والمسبوليات 

 التحديات السياسية: -د 
تم ل في مدم استقرار النظم السياسية  ومدم إمطاء الحكومات درجة مالية مين األولويية ت 

للبنييي األساسييية التكنولوجييية  والنطيياذ المحييدد للسياسييات الوطنييية الخاصيية بالمعلومييات أو مييدم 

                                                 
(

1
دٌٔ ربثطااكٕد5 عٛاام اإلَزرَااذ5 كٛااف ٚنٛاار عٛاام اإلَزرَااذ عبنًُااب, ررعًااخ ؽطاابو يؾًاإد, كهًاابد عرثٛااخ نهزرعًااخ (

.021, ص0200ٔانُ ر, انمبْرح,   

 

(
2
021انًرعع انطبثك, ص(  

(
3
 ر انعهًٙ اإلنكزرَٔٙ, يغهخ انذلاضابد ٔانجؾإس االعزًبعٛاخ, انعاذد انضابَٙ, عبيعاخ انإاد٘, أكرو انؾبط5 رؾذٚبد انُ(

.022, ص0202انمبْرح,   
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توافر هذا النوع من السياسات  وتيدني مسيتوى اليومي بالتحيديات السياسيية فيي صيفوع صيانعي 
 لتحديد الذاتي للشبون الرقمية (حقوذ المواطنين  القرارات  وا

 التحديات ال قافية والمهنية: -ه 
يشييهد العصيير الحييالي الصييراع ال قييافي الييذ  يهييدد سييلوكيات وقيييم المجتمعييات  وميين هنييا  

يصييبج دور المإسسييات التربوييية ميين مدرسيية وأسييرة مطالبيية بتعميييذ شييعور الطالييح بمجتمعييه 
ي ح مبر وسابل اامقم واألدوات التكنولوجية المختلفة  وهو  وتوضيج القيم من الرخيب له مما

األمر الذ  يفرض ملا هذه المإسسات استيعاح ال قافة العالية لتسيتطيع تحقييذ هيدفين أساسييين 
دمييم الهوييية ال قافييية للمجتمييع العربييي  شيير  الخطييط الوطنييية والقومييية وتعزيييز مع الطقح هما

   1(بدة في المجتمع األفكار والقيم اايجابية السا
وتتم ييل التحييديات ال قافييية والمهنييية فييي اليينقب فييي التعيياون بشييؤن تكنولوجيييا المعلومييات  

والمسييابل القانونيييية وبييين دور المحفوظيييات والمكتبيييات والمتيياحع وغيييير ذلييم مييين المإسسيييات 
ت والمهنيييين و قافيية المنظمييات والمإسسييات  وتضييارح المصييالج بييين منتجييي المعلومييات والجهييا

المعينة بصونها وبين مناصر  فلسيفة االنتفياع بالمعلوميات ومناصير  فلسيفة صيون المعلوميات  
 وممليات الصون ملا مستوى القوامد الشعبية  وتطور المهارات  ومراماة االمتبارات ال قافية 

  انيا:  انعكاسات تحديات المجتمع الرقمي ملي األسرة 
 االنعكاسات اايجابية: -أ 
ميين االنعكاسييات االيجابييية التييي فرضييتها تحييديات المجتمييع الرقمييي ملييا يوجييد مجموميية  

  2(األسرة منها:
تمكن التكنولوجييا أوليياء األميور مين إنشياء قنيوات اتصيال بيين المدرسية واألسيرة حييث ييتم   0

تعزيييز التواصييل الفعييال بييين المدرسيية واألسييرة  وإشييرام أولييياء األمييور فييي تعليييم أبنييابهم  
 مرة بمستوى أبنابهم األكاديمي ومدى حضورهم في المدرسة وإبقغهم بصفة مست

إشيرام أوليياء األميور فييي األنشيطة المدرسيية  ممييا يسيامد مليا تحسييين آفياذ حيياة الطييقح   0
 وخلذ جيق من الطقح قادرا ملا مواجهة تحديات العصر من التقدم العلمي والتكنولوجي 

سة والحصول ملا التعليم الجييد القيابم مليا خلذ جيل قادر من الطقح لديهم االستعداد للمناف  2
 استخدام التكنولوجيا الحدي ة وهذا ما يتناسح مع متطلبات سوذ العمل 

                                                 
(

1
أؽًذ عٕعّ انسْراَٙ, ٚؾٛٙ عجذ انؾًٛذ إثراْٛى5 يعهى انمرٌ انؾبد٘ ٔانع رٍٚ يزبػ عه5ٗ(   

http://www.almarefh.net/show_content_sub>php?30-9-2012  

(
2
نًسٚذ يٍ انزفبصٛم لاعع 5(   

يركااس انذلاضاابد االضاازرارٛغٛخ5 دٔل ييضطاابد انزعهااٛى فااٙ اةزااراق انؾاابعس انرلًااٙ, ضهطااخ إصااذالاد َؾاإ يغزًااع 

و, ص.0202رثٛخ انطعٕدٚخ, انًعرفخ, اإلصذال انضبيٍ ٔانع رٌٔ, عبيعخ انًهك عجذ انعسٚس, انًًهكخ انع  

- Afuture lab in novation in education: Developing the home - school relationship 

using digital lechnologies, 2010, available at http://www.futurwlah.org.uk/handbooks.  

- farina, parent and family guid to student social media guidelines, NYC, department 

of Education, spring, 2014. 
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يسامد استخدام التكنولوجيا ملا ارتفاع درجات الطقح وقلة معدالت الرسوح والتسيرح مين   4
بيالطبع مليا  المدرسةأ فالطقح الذين ال يلقون الدمم والرماية التكنولوجية هيذا سيوع ييإ ر

 نجاحهم األكاديمي والدراسي 

تسيامد التكنولوجيييا ملييا دمييم وتحسييين نتييابج الطيقح وتحسييين تعلمهييم كييذلم تسييامد اآلبيياء   1
واألمهات في تحقيذ الطمو  واألهداع التربوية لدى أبنابهم مما يسامدهم ملا االنخراط مع 

 أبنابهم في التعليم 

نجاز ومسامدة األبناء في إنجياز الواجبيات المنزليية  تسامد التكنولوجيا األسرة في تحقيذ اا  1
وهذا ال يتم إال باستخدام الحوار والتحدث مع األبنياء وتبصييرهم بؤهميية التكنولوجييا الحدي ية 
في التعليم مميا يسيامد األبنياء مليا أن يسيلكوا سيلوكاً أفضيل فيي المدرسية والمنيزل وتتكيون 

 مققة إيجابية بين المدرسة واألسرة 

مد التكنولوجيييا األسييرة الييدخول ملييا درجييات الطييقح ومعرفيية نتييابج االختبييارات  وأداء تسييا  2
االختبيار الموحييد والحضيور والتييؤخر وغيرهيا ميين البيانييات وذليم مبيير بوابية شييبكة اانترنييت 

 اآلمنة 

تسامد التكنولوجيا تبادل التعليقات اليومية مع األسير لهيإالء الطيقح م يل: ردود الفعيل مليا   3
 ات المنزلية للطقح وإبقي أسرهم إذا كان أبناإهم يإدون الواجبات المنزلية أم ال الواجب

تسييامد ملييا إنشيياء غييرع ميين الدردشيية ودمييوة العديييد ميين اآلبيياء واألمهييات للدردشيية مييع   4
 المعلمين في الفصول الدراسية 

أداء اآلبياء تسامد التكنولوجيا في برامج التطوير المهني للمعلمين  وتسامد أيضاً في تطوير   02
 واألمهات  والقيادات ومدير  المدارس 

تسامد التكنولوجييا التحيول مين طيرذ اليتعلم التقليديية إليا الطيرذ التيي تعتميد مليا اسيتخدام   00
التكنولوجياأ وبالتالي يإد  إلا انهييار جيدران المدرسية وبيذلم يسيتطيع الطيقح اليتعلم كلميا 

لفصييل الدراسييي أو خييارج المدرسييةأ حيييث يريييدون ذلييم وأينمييا كييانوا سييواء كييان ميين خييقل ا
يستطيع الطقح التعلم مع األقيران أو المعليين أو اآلبياء فيي جمييع أنحياء العيالم ويسيامد هيذا 

 ملا تحديث معلومات الطقح باستمرار 

من خقل استخدام التكنولوجييا الحدي ية ييتم ربيط األسيرة بالحكومية الحاليية وميوارد المجتميع   00
 ات والمدارس والمجتمعات األخرى والعيادات والمستشفي

تسامد استخدام التكنولوجيا األسرة في الحصول ملا كم كبير من المعلومات التي تعزز آفياذ   02
حييياة طقبهييم والحصييول ملييا العديييد ميين الوظييابع ألبنييابهم ميين خييقل إتاحيية الفرصيية للتقييدم 

دم للجامعييات المختلفييةأ للوظييابع المختلفيية  وكييذلم التقييدم للبييرامج التدريبييية المهنييية  والتقيي
 فهنام الك ير من الجامعات ال تقبل الطلبات الورقية 

 االنعكاسات السلبية: -ح 
يوجد مجمومة من االنعكاسات السلبية التي فرضتها تحديات المجتمع الرقمي ملي األسرة  
 منها:
 آ اره السلبية ملا الفرد واألسرة:  -0
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عشييرين وبداييية األلفييية الجديييدة (القييرن لقييد شييهدت الفتييرة القليليية الماضييية ميين القييرن ال 
الحاد  والعشرين  أشكاالً وأنواماً من تكنولوجيا المعلوميات ميا يتضياءل أماميه كيل ميا تحقيذ فيي 

الرغبيية ذليم االنيدماج الييذ   -ولعييل مين أبيرز مظيياهر تكنولوجييا المعلوميات  -ميدة قيرون سيابقة  
منيه ميا يسيما بالعصير الرقميي ولقيد  حدث بين ظاهرتي تفجير المعلوميات و يورة االتصيال وينيتج

باتت اانسانية في ظل العصر الرقمي وكؤنها تعييش فيي مكيان واحيد  بقيدر ميا لهيذه الخاصيية مين 
إيجابيات  فإن لها من سلبيات مديدة منها: انتشار ظاهرة اليربة واالغتراح والتيريح داخل حدود 

ليا الييرح  واامجياح ب قافتيه وامتبارهيا الوطن  وتحيز ال قافيات والمجتمعيات فيي العيالم ال اليث إ
  1(نموذًجا يستحذ االقتداء به  

وميين هنييا يييتم ضييرح األسييرة وهييي مميياد المجتمييع  فميين سييلبيات العصيير الرقمييي إظهيياره  
ظاهرة تنامي  راء الدول الينيية وانحيدار المسيتوى االقتصياد  فيي اليدول الناميية  يم الخشيية مين 

شييي هييذا الييدور تييدريجياً فييي ظييل التنيياحي السييريع والمسييتمر اضييمحقل دور الدوليية وذوبييان وتق
ل مقم الدولي الذ  يختلذ الحواجز والحدود في ظيل العصير الرقميي  وكيذلم ميا تقيوم بيه ظياهرة 
العولمة من تهديد باختراذ السيادة  وما تم له هذه السيادة من أهمية للعدييد مين المجتمعيات التيي 

ر التوازنييات السياسييية واالقتصييادية واالجتمامييية التييي كانييت تعتييز بماضيييها وحضييارتها وانهيييا
لسنوات في القرن العشرين   يم انتشيار قييم العنيع والجينس والجريمية  وسيطو الميال فيي أوسياط 
الدول النامية  وأخيراً تزايد الفجوة بشكل حاد بين من ليديهم إمكانييات الحصيول مليا التكنولوجييا 

  2(كنولوجيا  الجديدة ومن ال يملكون هذه الت
وكل ذليم يهيدد اسيتقرار وأمين وسييادة اليدول الناميية  ويضيرح منظومية القييم ليدى الفيرد  

والسيييما تلييم األسيير التييي ال تسييتطيع أن تحصيين أبنابهييا ميين اليييزو الفكيير  القييادم ميين  -واألسييرة 
 وما أك ره في ظل ال ورة المعلوماتية الحالية  -اآلخر 
 تية ملا هوية الفرد واألسرة:آليات تؤ ير ال ورة المعلوما -0

تكنولوجيييا االتصييال القطييار الييذ   -وتحديييداً  -لقييد أضييحت اليييوم تكنولوجيييا المعلومييات  
اسييتقلته العولميية لتحقيييذ أهييدافها السياسييية واالجتمامييية  وقبييل ذلييم كلييه األهييداع ال قافييية التييي 

واالقتصيادية  ومين هنيا تسعا أو تمهد لترويض العقول من أجل مدم تعيارض األهيداع السياسيية 
يتم التمهيد لنسذ المعايير االجتمامية من مبادئ وقيم وميادات والتيي يتمسيم بهيا الفيرد واألسيرة 
والمجتمع  ومن أجل تحقيذ ذلم فإن تكنولوجيا المعلومات أو ال ورة المعلوماتية تإ ر مليا هويية 

  3(الفرد واألسرة مبر مدد من اآلليات اآلتية 
عوح مييين القييييود االجتماميييية وال قافيييية والفكريييية التيييي يعتقيييد منظييير تحريييير إرادة الشييي  0-0

والعولميية بؤنهييا تعيييذ تقبلهييا لل قافيية الجديييدة ميين طريييذ االسييتخدام الموجييه للكلمييات 
والصيور  وفييي ذلييم ييرى "هربييرت شيييللر" أن السيييطرة مليا البشيير وملييا المجتمعييات 

                                                 
(

1
.022عجذ انرؽًٍ اثٍ ةهذ5ٌٔ يمذيخ اثٍ ةهذ5ٌٔ كزبة ان عت, دال ان عت, انمبْرح, )د5د(, ص(   

(
2
يٕناإد زاٚااذ انطجٛاات5 انعٕنًااخ ٔانزًبضااك انًغزًعااٙ فااٙ اناإطٍ انعرثااٙ, انًركااس انعاابنًٙ نذلاضاابد ٔأثؾاابس انكزاابة ( 

22, ص0221, األةسر, ثُنبز٘ - 23.  

(
3
.24, ص0222, انمبْرح, 011انطٛذ أؽًذ يصطفٗ عًر5 إعالو انعٕنًخ ٔرأصٛرِ فٙ انًطزٓهك, انًطزمجم انعرثٙ, ع(  
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م  فمهميا كيان جبيروت القيوة تتطلح في الحاضر وقبل كل شيء االستخدام الموجه ل مق
التي يمكن استخدامها ضد شعح ما فإنها ال تفيد ملا المدى البعيد  إال إذا تمكن المجتمع 
المسيطر من أن يجعل أهدافه مقبولة ملا األقل  إن لم تكن جذابة بالنسبة لهيإالء اليذين 

حديييد يسييعا اخضييامهم  فالحاليية الشييعورية لسييكان بلييد مالهييا دورهييا الملمييوس فييي ت
 سلوكهم االجتمامي ونهجهم ال قافي 

تعويد العقيول مليا مشياهدة ومعايشية األنمياط الميريية لل قافية الجدييدة بإحكيام السييطرة   0-0
ملييا المعلومييات وتوظيفهييا وتعميقهييا وفقيياً لمواصييفات محييددة وبمقومييات تييم اختبارهييا 

ل  هيذا التعوييد مملياً لتعتاد الشعوح مليها وملا مشاهدتها من طريذ التكرار غير الممي
 يمكن في ظل ظروع معينة أن يلحذ بالصحة العقلية ل نسان فيصبج أسيراً لعاداته 

إمادة تشكيل الحياة االجتمامية للشعوح ملا نمط الحياة اليربيية وح هيا مليا المشياركة   0-2
فيهييا ملييا نحييو نشييط يحقييذ ملييا المييدى قولبيية اانسييان بحسييح النمييوذج االجتمييامي 

 اليربي 

خراط النشيط فيي ال قافية الجدييدة مين طرييذ إبيراز مظهرهيا الخيارجي وال نياء تعزيز االن  0-4
بموجبها  بما يشجع االنتماء إليها  وملا امتبار أنها أسيلوح  ملا كل من يتبناها ويعمل

للحياة العصرية المهتمة بآخر تقليعات العصر وباألشكال الجديدة للمؤكوالت والمشروبات 
والمتعة والترفيه واانفاذ في إطار يتجاوح ميع حاجية الرأسيمالية إليا زييادة االسيتهقم 

 1(سمالي من جهة أخرى  من جهة  والتؤكيد ملا قيم المجتمع الرأ
 

 العزلة االجتمامية: -2
الشم أن الرغبة في التواصل مع اليير نزمة متؤصلة لدى اانسان  ومهما قييل مين حيوار  

اانسان واآللة واابحار في محيطات اانترنت  فليس هنام ما هو أروع لهذا اانسان مين أن يقييم 
يييات التكنولوجييا إال أن ذلييم سيبح خلييقً فييي حيواًرا مييع إنسيان م لييه مليا الطييرع اآلخيير مبير التقن

التفامل الحي ميع اآلخيرين  كميا أدى إليا تفياقم ظياهرة االغتيراح واالنكفياء مليا اليذات  وانقطياع 
الصلة بين جار السكن وجيار العميل بيل ميع رفقياء البييت الواحيد أحيانياً  وربميا يفسير ذليم سيرمة 

جميع بيين أصيحاح االهتماميات المشيتركة  وأهيل انتشار الجمامات في اانترنت مبر الشات الذ  ي
التخصب الواحد وأصحاح الرأ  الواحد وجمامات السمر والدردشة وتبادل المعلومات والنيوادر  

)2  
وبالتالي فانقطاع األنباء لفترات طويلة أمام اانترنت والتي تتم بشكل فيرد  قيد ييإد  إليا  

الحوار بين اآلباء واألبناء من خقل إجبار األبنياء  توتر العققات وفتور التواصل العاطفي وانقطاع

                                                 
(

1
, 0222, انماابْرح, 011انطااٛذ أؽًااذ يصااطفٗ عًاار5 إعااالو انعٕنًااخ ٔرااأصٛرِ فااٙ انًطاازٓهك, انًطاازٓهك انعرثااٙ, ع( 

.24ص  

(
2
صر انًعهٕيبد َجٛم عه5ٗ انضمبفخ انعرثٛخ ٔع(  - ل ٚخ انًطزمجم نهخطبة انضمبفٙ انعرثٙ, يغهاخ عابنى انًعرفاخ, انعاذد  

.01, 04, ص0220, انًغهص انٕطُٙ نهضمبفخ ٔانفٌُٕ ٔاٜداة, انكٕٚذ, ُٚبٚر 011  
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في القضاء المعلوماتي  فيإن ذليم ييإد  إليا التواصيل مين بعيد ميع اآلخير فيي حيين أنهيم يفقيدون 
  1(التواصل الحي من قرح مع الجار والشريم والصديذ والزميل وأفراد واألسرة  

ط  قييافي هجييين وبلييية مالمييية بااضييافة إلييا أن تعامييل أفييراد األسييرة مييع اانترنييت كوسيي 
منفصلة من واقعهم  فيإد  ذلم إليا انسيحاح الفيرد مين أسيرته  وقيد يتحيول أحيانياً إليا شيخب 
معيياد للمجتمييع والقيييم وال وابييت األخققييية  كمييا تييإد  أيضيياً إلييا جعييل الصيييار ميينهم جيييداً سييهقً 

ومليا العققيات األسيرية  لمنحرفي شبكة اانترنت  وما لذلم من مواقح وخيمة ملا أخقذ الطفل
  2(التي يمكن أن تتهدم من جراء التعامل السلبي مع هذا المستجد التكنولوجي  

مقوة ملا ذلم التواصل العاطفي من خقل ااشباع الوجداني مبير اانترنيت واليذ  يتم يل  
وسيطاً في تواصل الشباح والفتيات مبر غرع الحوار والشات والمواقع والمنتديات  فؤصبج بذلم 

ل شباع الوجداني والعاطفي الذ  يعد من أهم وظابع األسرة المنزومة منها  وهيو ميا ينيتج منيه 
أنماطاً من العققيات الشخصيية والخياليية تضيم ميدداً كبييراً مين األصيدقاء والصيديقات أغلبهيا مين 

  3(دانية  شرابج المراهقين والشباح ومن وسط هذه العققات تتشكل العواطع واالنفعاالت والوج

 االنحراع الخلقي لألطفال والشباح: -4
تبدو مظاهر االنحراع الخلقي لد  العديد من فبات المجتمع وخاصة األطفال كنتيجة لتيؤ ير  

المستجدات التكنولوجية في انتشار العققات الجنسية الشاذة وغير المشرومة وحالة مين تيؤ يرات 
الشباح من الزواج وزييادة نسيبة العنوسية بيين ملا معدالت ااقبال ملا الزواج أو مزوع بعض 

الفتيات كما ييإ ر سيلباً مليا تكيوين األسيرة الشيرمية وقييم االسيتقرار األسير   ويعيد مين مظياهر 
االنحراع الخلقي أيضاً انتشار األلفاظ غيير المقبولية خلقيياً واأللفياظ الخادشية للحيياء بيين األطفيال 

ادات األخققية الذميمة واالنحراع الخلقي شيء معتاد ال والكبار ملا السواء  فؤصبحت انتشار الع
  4(ت ور له نفوس اآلباء  

وقييد سيياهم فييي ذلييم تصييفج الشييباح واألطفييال للمواقييع اايباحييية  حيييث تم ييل هييذه المواقييع  
مرتبة مهمة بين أك ر المواقع تصفحاً من قبل المستخدمين  كميا أن البرييد االكترونيي وااشيترام 

والدردشيية (الشييات  الخالييية ميين الرقابيية تحتييل المرتبيية األولييا غالبيياً لييدى األطفييال  فييي الحييوارات
والشباح في إنشاء مققات غيير شيرمية متخيلية مين خيقل كياميرات الفييديو والعيروض الجنسيية 
الحية لك ير من فتييات وشيباح  كميا أن ااتجيار بيالجنس مبير شيبكات اانترنيت وشيبكات االتصيال 

هم العوامل التي تساهم في االنحراع األخققي لدى الشيباح واألطفيالأ فقيد انتشير الدولي يعد من أ
الجنس كالوباء مبر اانترنت وهو ما يم ل خطورة ملا جميع األمميار فييقحم األطفيال فيي األميور 

                                                 
(

1
.00انًرعع انطبثك, ص(   

(
2
يؾًذ ثٍ ضهًٛبٌ انرٔٚ ذ5 انطبنت ٔيزنٛراد انعصر (  - ياخ إناٗ انهمابل انضابَٙ انز خٛصاٙ ٔانٕالاع, ٔللاخ عًام يمذ 

يزبػ عهٗ  0222ع ر نمبدح انعًم انزرثٕ٘ ثبنعبصًخ انًمذضخ,  http//www.elminshay.com  

(
3
يؾًذ صذٚك يؾًذ ؽط5ٍ األضرح ٔرؾذٚبد انعصر, رؾذٚبد انزمُٛخ انؾذٚضخ ٔٔضابئم االرصابل, يغهاخ انزرثٛاخ, انعاذد ( 

.42, ص0221هٕو, ضجزًجر , انهغُخ انٕطُٛخ انمطرٚخ نهزرثٛخ ٔانضمبفخ ٔانع014  

(
4
.011َجٛم عه5ٗ انضمبفخ انعرثٛخ ٔعصر انًعهٕيبد, يرعع ضبثك, ص(   
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الجنسية قبل أوان نضجهم  ويستيل في المراهقين غريزة حح االستطقع الجنسي لديهم  وهيو ميا 
  1(ه تجارياً من خقل ما يإد  به في الوقوع في ف  النزامات النفسية التعويضية  يمكن استيقل

 خلخلة ال وابت ال قافية في النفوس الناشبة: -1
الشم أن المسيتجدات التكنولوجيية قيد أفيرزت تحيديات تتعليذ ب قافية المجتميع فبيالرغم مين  

لخليية بعييض ال وابييت ال قافييية فييي االنفتييا  ال قييافي الييذ  أتاحتييه بييين الشييعوح إال أنهييا أدت إلييا خ
نفوس الناشبة  وخاصة مع غياح الحوار بين المإسسات االجتمامية ومليا رأسيها األسيرة وبيين 
األطفال والشباح والذ  أدى إلا بعد اآلباء من األبناء ومين حيياتهم وتشيكيل قييمهم ال قافيية  فيق 

ر ميين أخييقذ مجييتمعهم أو  قافيية يجييد األبنيياء ضييالتهم إال ميين خييقل االطييقع ملييا أفكييار ال تعبيي
جمامتهم ودينها  بل من أديان و قافات بعيدة من مقيدة المجتمع واألسرة والطفل  ولكنهيا مقنعية 
وميرية للياية وهو ما يزيد األمر سوءاً وتتبدو مظاهر خلخلة ال وابيت ال قافيية فيي نفيوس األبنياء 

شييوهة وغييير حقيقييية ميين هييذا ميين طريييذ تشييويه التييراث ال قييافي ميين خييقل اسييتعراض صييور م
التراث  وقد تعمل التكنولوجيا ملا نشر القيم المادية حيث تعميل بيق هيوادة مليا إسيقاط الحيواجز 
الفاصيييلة بيييين المييياد  والقمييياد   ومليييا شيييحذ وسيييابلها بتجسييييد المجيييردات بصيييورة مربيييية 

م ال يييإمن ومحسوسيية  والتييي تجلييت بصييورة حاسييمة فييي تكنولوجيييا الواقييع الخييابلي  وأن العليي
بالييبييات والتكنولوجيييا تحيياول أن تصييل إلييا كييل مييا هييو غيبييي بتجسيييده إلييا واقييع  فتقضييي ملييا 
مققة اانسان برموزه المقدسة والتي يتساما بهيا فيوذ المسيتوى المياد  والبيوليوجي إليا ميالم 

ذه العققية الروحانيات والقيم والم ل العليياأ فيكيون لتكنولوجييا المعلوميات دور بيارز فيي بليورة هي
اليذ  ييرى  -وبخاصية الشيباح  -اانسانية الرمزية والسبح الربيسيي ليذلم أن إنسيان هيذا العصير 

العييالم ميين منظييور معتقداتييه أصييبج يييراه ميين منظييور تكنولوجيييا المعلوميياتأ وبييذلم أصييبحت هييذه 
ل التكنولوجيييا هييي وسيييط اانسييان للتعامييل مييع حقييابذ واقعييية  فؤصييبحت القيييم الروحييية ميين خييق

   2(التكنولوجيا هي واقع يسيطر مليه كل ما هو ماد  ونفعي  
إضافة لما تقدم  يعتقد معظم الخبراء بؤن معظم وسابل العصر الرقمي والسييما الفضيابيات الوافيدة 

  3(ملا الوطن العربي ستخلذ العديد من المشاكل أبرزها:
 ث اضطرابات اجتمامية مدم االستقرار في العققات االجتمامية التقليدية وربما حدو  0

التييؤ ير فييي القيييم واألفكييار والمواقييع واالتجاهييات  ومحييو للقيييم المحلييية واسييتبدالها بؤنميياط   0
 جديدة من السلوم والقيم األخققية والعقابد التي قد تتعارض مع طبيعة الحياة العربية 

ات مما يقليل مين إضعاع دور األسرة في التنشبة االجتمامية  وانشيال أفراد األسرة بالفضابي  2
 فرب االهتمام بالواقع والهروح منه بدالً من مواجهته 

                                                 
(

1
.024َغبح ضعٛذ يصطفٗ عجذ انال5ِ يرعع ضبثكل ص(   

(
2
.000انًرعع انطبثك, ص(   

(
3
رٛغٛخ, انطااٛذ ٚبضاا5ٍٛ صاإلح انًعهٕيبرٛااخ فاا5ٙ انزمرٚاار االضاازرارٛغٙ انعرثااٙ, يركااس انذلاضاابد انطٛبضااٛخ ٔاالضاازرا( 

23, ص0222انمبْرح,  - 24.  
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إحداث خلل في التوازن التنمو   وسيادة الرو  االستهقكية وطييان قييم وميادات مجتمعيات   4
 تختلع بشكل كبير من مجتمعاتنا 

وافدة ازدياد االنحراع االجتمامي بين الشباح بسبح طبيعة المضامين اامقمية للفضابيات ال  1
حيييث تييزداد أشييرطة الجيينس والعنييع والمخييدرات والرمييح وأسيياليح الجريميية الحدي يية فييي 

 سامات اارسال اليومي لهذه المحطات التليفزيونية 

أتا  ازديياد ميدد وسيابل العصير الرقميي مين تلفزيونيات فضيابية وإنترنيت وهواتيع والفييديو   1
كان واحد داخل البيت أو السينما إلا كاسيت والفيديو ديسم     إل  التحول من التجميع في م

 التشتت 

أدى زيادة انتشار ألعاح الفيديو وغيرهيا داخيل المنيازل (وهيي وسيابل تعتميد مليا االسيتخدام   2
الفرد   إلا تقليب العققات االجتمامية داخل األسرة الواحدة ومن  م المجتمع الواحيد ومين 

  م تكريس العزلة والتفتت الجماهير  

 ث وهو: دور األسرة في ظل تحديات المجتمع الرقمي:المحور ال ال 
نظراً لميا تقيدم مين تحيديات للمجتميع الرقميي  وانعكاسيات إيجابيية وسيلبية لهيذه التحيديات  

 ملا األسرة فكان البد أن يكون لألسرة دور في ظل التحديات وهي ملا النحو التالي:

 أوال: دور األسرة في التقنية والحافز نحو التعلم: 
ن المعروع أن الحافز نحو التعلم يم ل أحد العوامل الجوهرية التي يمكن أن تنبا بنجيا  م 

المتعلم  ومن المعروع أن ك يراً من أولياء األمور والمعلمين يعانون من متابعة الطقح فيي تنفييذ 
الواجبات المدرسية  فؤحيد أسيباح هيذه المشيكلة هيو أن مشياركة الطيقح وانهمياكهم فيي المواقيع 

لتعليمية في القرن الحاد  والعشرين قد تييرهمأ لذا  فإن الطريذ األك ر مقبمة لحفز الطقح هيو ا
أن يتعلمييوا ميين خييقل اهتماميياتهم وشيييفهم بموضييوع معييين  وهييذا يعنييي أن ملييا أولييياء األمييور 
والمعلمييين التعييرع ملييا اهتمامييات وشيييع طقبهييم وتييوجيههم لنشيياطات تعلييم تلبييي هييذا الشيييع 

مييام  وتشييجيعهم ملييا اكتشيياع شيييفهم والفهييم العميييذ لهييذا الشيييع وتوجيييه تعلمهييم فييي واالهت
ضيوبه  إن مييا يتعلمييه الطالييح ميين خييقل الحييافز المعتميد ملييا شيييفه بموضييوع مييا  يجعييل الطالييح 
يييإد  العمييل بمسييتوى يتجيياوز قدرتييه  ويجعلييه يحييتفظ بمييا تعلمييه  وحيييث يييزداد اسييتخدام الطييقح 

  وتتيير أنماط تفكيرهم والطرذ التي يتعلمون ويتواصلون بها  يصبج دمج للتقنية خارج المدرسة
التقنييية فييي تعليييمهم وتعلمهييم ميين جهيية  وتشييجيعهم ملييا متابعيية اهتماميياتهم ميين خقلهييا مطلبيياً 

  1(جوهرياً لحفزهم نحو التعلم من جهة أخرى 

 : انيا: دور األسرة في التعلم والتواصل  
هييا لقسييتفادة ميين التقنييية الحدي يية فييي الييتعلم والوصييول إلييا ملييا األسييرة أن توجييه أطفال 

المعلومات المناسيبة التيي تيدمم تعلمهيم داخيل المدرسية وخارجهيا  ومتابعية اهتمامياتهم الخاصية  
وتوجيههم إلا مصادر ومواقع المعلومات المناسيبة ليدمم تعلمهيم  واالسيتفادة مين خيدمات الوييح 

                                                 
(

1
 )  Prensky, Marc, teaching digitak natives: partnering for real learning available at 

http//:marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/prebsky.  
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لمكتبات الرقمية  ومواقع تعليم اللية العربية أو الرياضيات  المفتوحة وغيرها من المصادر م ل: ا
  1(إل  وهذا من شؤنه أن ينمي لديهم مهارات القرن الحاد  والعشرين  

 :ال ا: دور األسرة في تنمية مهارات القرن الحاد  والعشرين لدى أبنابها  
ارات جديييدة لجيييل تتزايييد المطالبييات بضييرورة أن توجييه األسييرة اهتماميياً خاصيياً لتنمييية مهيي 

األلفية ال ال ة  هذه المهارات التي تشمل التفكير الناقد وحل المشكقت واالبتكار واابداع والتعاون 
والعمل فيي فرييذ والقييادة ومهيارات االتصياالت والمعلوميات وااميقم وغيرهيا مين جهية أخيرى  

وفير فرب لكي يمارسوا فيها وهذا يتطلح من األسرة أن تتابع ما يتعلمه أطفالها في المدرسة  وت
هذه المهارات  ومن أم لة ذلم تشجيع الطقح ملا بناء شبكات تعلم شخصيية مين خيقل الوسيابط 

  2(االجتمامية بهدع العمل تعاونياً ودمم كل منهم اآلخر في مهام التعلم  

 :رابعا: دور األسرة في إكساح مهارات ال قافة المعلوماتية واامقمية 
طالبييت اليونسييكو  0430م بموضييوع التربييية اامقمييية ليييس جديييداً  ففييي مييام إن االهتمييا 

بإمداد النشء للحياة في مالم يتميز بقوة الرسابل المصورة والمكتوبة والمسمومة وبدأت التربية 
اامقمية أساساً كؤداة لحماية المواطنين (نموذج الحماية  من اآل يار السيلبية للرسيابل اامقميية  

اتسيعت النظيرة  -ا أصبحت وسابل االتصيال الجماهيريية جيزءاً مين ال قافية اليوميية للفيرد ومندم -
إلا تلم التربيية لتمكيين الفيرد ليكيون ناقيدا يسيتطيع تفسيير ميا يشياهده ويسيمعه (نميوذج الملتقيي 
النشط  بدالً من ترم التحكم بالتفسيير للرسيابل اامقميية  مين هيذا المنظيور يصيبج هيدع التربيية 

قمية هو تحويل استهقم الرسابل اامقمية إليا ممليية نقديية نشيطة  لمسيامدة األفيراد مليا اام
تكوين اليومي حيول طبيعية تليم الرسيابل وفهيم دورهيا فيي بنياء وجهيات النظير حيول الواقيع اليذ  
يعيشون فيه  ويمكن لألسرة أن تسترشد ببعض المعايير أو األطر التي تسيامد فيي تنميية مهيارات 

  3(اامقمية لدى األبناء وفيما يلي  ق ة من هذه األطر:  ال قافة
 4(مهارات التربية اامقمية: تنقسم مهارات التربية اامقمية إلا فبتين هما:   0

 

 تحليل اامقم: -أ 

 فهم كيفية بناء الرسابل اامقمية  ولماذا بنيت ملا نحو ما؟ وأل  هدع؟ -
مليا نحيو مختليع  وكيفيية تضيمين القييم ووجهيات معرفة كيفية قيام األفراد بتفسير الرسابل  -

 النظر في الرسابل أو مدم تضمينها  وكيع يإ ر اامقم بالمعتقدات والسلوكيات 

                                                 
(

1
 )  Barseghian, T, How learning environments are changing kqedinc, mind shift: how 

we will learn. Available at: http://blogs.kqed.org/mindshift/2011/.  

(
2
ثااذل ثااٍ عجااذ ه انصاابنؼ5 يااذةم ديااظ لسااٛخ انًعهٕياابد فااٙ انزعهااٛى نهزرثٛااخ اإلعاليٛااخ5 إطاابل يمزاارػ نهزعهااٛى انعاابو (

.21, ص0222ٔنٙ األٔل نهزرثٛخ اإلعاليٛخ, انرٚب , انطعٕد٘, انًيرًر انذ  

(
3
 )  Means M.Barbara, changing how and what children learn in school with computer 

- based technologies, the future of children and computer technology, vol 10, No2 

available at http://www.futureofchildren.org 14/10/2012. 

(
4
ثٛرَٙ ررنخ, ر بلل فبدل5 يٓابلاد انمارٌ انؾابد٘ ٔانع ار5ٍٚ انازعهى نهؾٛابح زفزاب, ررعًاخ ثاذل ثاٍ عجاذ ه انصابنؼ, (

.001, ص0202عبيعخ انًهك ضعٕد, انرٚب ,   
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تطبييييذ الفهيييم الجيييوهر  للقضيييايا األخققيييية والقانونيييية المرتبطييية بالوصيييول إليييا الرسيييابل  -
 اامقمية واستخدامها 

 ابتكار منتجات إمقمية: -ح 
 ات والخصابب واألمراع األك ر مقءمة ل نتاج اامقمي فهم واستخدام األدو -
 فهم واستخدام التعبيرات والتفسيرات األك ر مقءمة في بيبات متنومة ومتعددة ال قافات  -

معييايير ال قافيية المعلوماتييية للييتعلم المدرسييي: حييددت قييوة المعلومييات تسييعة معييايير لل قافيية   0
 1( ة محاور: المعلوماتية للتعلم المدرسي منظمة في  ق

 

   ال قافة المعلوماتية:0-0
   الطالح الم قع معلوماتياً يصل إلا المعلومات بكفاءة وفاملية 0-0-0
   الطالح الم قع معلوماتياً يقوم المعلومات تقويماً ناقداً ومتمكناً 0-0-0
   الطالح الم قع معلوماتياً يستخدم المعلومات بدقة وإبداع 0-0-2
 لطالح المتعلم:  استققلية ا0-0
  الطالح الذ  يعيد متعلمياً مسيتققً  هيو الطاليح الم قيع معلوماتيياً واليذ  يتيابع المعلوميات 0-0-0

 المتعلقة باالهتمامات الشخصية 
  الطاليح الييذ  يعييد متعلميياً  هييو الطالييح الم قييع معلوماتييياً والييذ  يقييدر األدبيييات التعليمييية 0-0-0

 علومات والصور االبتكارية اآلخرى من الم
  الطالح الذ  يعد متعلماً مسيتققً  هيو الطاليح الم قيع معلوماتيياً واليذ  يجاهيد للتمييز فيي 0-0-2

 الحصول ملا المعلومات وتوليد المعرفة 
   المسبولية االجتمامية:0-2
  الطالح الذ  يساهم إيجابياً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو الطالح الم قع معلوماتيياً اليذ  0-2-0
 بؤهمية المعلومات للمجتمع المعاصر  يقر
  الطالح الذ  يساهم إيجابياً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو الطالح الم قع معلوماتيياً اليذ  0-2-0

 يمارس سلوكاً أخققياً بالنسبة للمعلومات وتقنية المعلومات 
قع معلوماتيياً اليذ    الطالح الذ  يساهم إيجابياً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو الطالح الم 0-2-2

 يشارم بفاملية في العمل الجمامي لمتابعة المعلومات وتوليدها 
 المعايير الوطنية لتقنية التربية:  2

اقترحييت الجمعييية الدولييية للتقنييية فييي التعليييم المعييايير الوطنييية لتقنييية التربييية وفيمييا يلييي  
غرسيها فيي نفيوس أبناءهيا  المعايير الست الربيسيية الخاصية بيالطقح والتيي ينبييي مليا األسيرة

  2(وهي: 
   االبتكار واابداع 2-0

                                                 
(

1
 )  AECT & ALA, information power: bulding partnerships ofr learning. Avaliable 

at: http://www.dgl.net/LRC/RCPDF/Attachment%201-Apdf,Retrievedon: 9/1/2015. 

(
2
 )  International society for technology in education, ISTE, OSTE standards for 

students. Available at: http://www.iste.org/docs/pdfs 2007. 
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   االتصال والتعاون 2-0

   البحث والتمكن من المعلومات 2-2

   التفكير الناقد وحل المشكلة واتخاذ القرارات 2-4

   المواطنة الرقمية 2-1

   ممليات التقنية ومفاهيمها 2-1

تسيتطيع األسيرة القييام بؤدوارهيا فيي ظيل تحيديات المحور الرابع وهو: التوصييات المقترحية حتيي 
 المجتمع الرقمي وهي ملا النحو التالي 

زيييادة وبنيياء العديييد ميين المإسسييات ال قافييية واالقتصييادية والرياضييية واالجتمامييية والعلمييية   0
الستيعاح طاقات الشباح وتوجيههم في إطار الومي والمسبولية حييث تتوليد منيدهم المنامية 

كنة منذ نعومة أظافرهم فمع وجود هذه المإسسات المتعددة والبناءة ال يمكن أن الذاتية المتم
يوجد وقت فراي لدى الشيباح تجعلهيم يحرصيون مليا متابعية وسيابل العصير الرقميي لدرجية 

 اادمان 
من خقل تيوفير  -وفبة الشباح بشكل خاب  -تحسين الوضع االقتصاد  للمجتمع بشكل مام   0

ملا منصر البطالة من جهة  وتوفير مستلزماتهم الذاتيية مين جهية فرب العمل لهم للقضاء 

 أخرى 

تطوير دور األسرة بوصفها المدرسة األولا في حياة الفرد من خقل ممل العديد من الندوات   2

والمإتمرات ألولياء األمور وإمقمهم بالطرذ واآلليات الجدييدة للتعاميل ميع الشيباح فيي ظيل 

 معلومات التي تصل ألبنابهم العصر الرقمي  وضمان آمن لل

وتيوميتهم بالمخياطر التيي تب هيا الفضيابيات األجنبيية   -ومن خقلها الشباح  -توجيه األسرة   4

والسيما تلم التي تعمل ملا تهديم وتخريح العقيل مين خيقل تشيويه منظومية القييم والعيادات 

 والتقاليد 

المسمومة لبث البرامج ال قافيية استيقل وسابل وأدوات العصر الرقمي الربيسية المقروءة و  1

بالقدر الذ  يرس  حصانة لدى األسرة والشباح  وفي الوقت ذاته تعمل ملا تهميش ما يبيث 

 مبر الفضابيات 

بميا يلبيي رغبيات واتجاهيات الشيباح   -والسييما التلفزييون  -تطوير أجهيزة ااميقم المحليية   1

  وجعلهيم مشياركين فعيالين فيي صينع وجعل البرامج واألخقذ أك ر حيوية وقريبة لمشكقتهم

هييذه البييرامج ضييماناً امييادة ال قيية بؤجهزتييه اامقمييية مييع محاوليية تقليييل سييامات مشيياهدة 

 الفضابيات الوافدة 

بنيياء رسييالة إمقمييية وطنييية وقومييية تإكييد ملييا الوحييدة العربييية للييوطن العربييي وتتفييذ مييع   2

وتكييون بقييدر اامكييان معبييرة ميين الواقييع االجتمييامي واالقتصيياد   وتلبييي حاجييات الشييباح  

 أفكارهم وتضع حلوالً لمشكقتهم 
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وأن يظهر دور السلطة  -قدر اامكان  -محاولة تنظيم وقت المشاهدة للشباح من قبل األسرة   3

 لألسرة من خقل الحوار الديموقراطي وبيس القهر في مملية اختيار البرامج المشاهدة 

وصييييرها  فعلييا اآلبيياء أن يقومييوا بعملييية غربليية  إشييرام األبنيياء فييي أمييور األسييرة كبيرهييا  4

 للمعلومات التي يحصل مليها أبنابهم من خقل التكنولوجيا الحدي ة 

لضمان سقمة األبناء إلكترونياً يشبه في جوانح ك يرة الحفاظ ملا سيقمتهم وصيحتهم أ نياء   02

احتياجياتهم يشيعرون مدم تواجدهم ملا اانترنت  فيالمراهقين اليذين ييتم العنايية بهيم وتفهيم 

ملا األرجج بالمزيد من ال قة واللجوء للكبار منيد حيدوث أ  مقحقيات أو تعيد ملييهم سيواء 

في المدارس أو من خقل اانترنت  لذا يجح ملا أولياء األمور العمل ملا كسح  قية األبنياء 

 فيهم حتا يلوذوا إليهم مند الحاجة 

ا األبناء  وميع مين يتحيد ون مين شيبكة اانترنيت يجح ملا اآلباء معرفة المواقع التي يزوره  00

فهي فكرة جيدة أن يقضي اآلباء أوقات فراغهم ملا اانترنت مع أبنابهم لمعرفية اهتمامياتهم 

وأنشطتهم االكترونية والتؤكيد مليهم مدم اايضا  من بياناتهم الشخصية أل  شيخب مليا 

 اانترنت 

هم ملا اانترنت باستخدام أداة رقابة أبوية لحجيح يجح ملا اآلباء التحكم فيما يتصفحه أبناب  00

أ  محتييوى أو صييور غييير مناسييبة  كمييا تسييتطيع هييذه األداة مراقبيية تصييرفات األطفييال ملييا 

اانترنت من طريذ تخزين أسماء المواقع التيي تيم تصيفحها  وتسيمج أدوات الرقابية األبويية 

د األسيرة ومحيي بعيض أو جمييع لألهل بوضع مستويات مختلفة من الرقابة لكل فرد من أفيرا

غرع الدردشة  ويمكن شراء هيذه األدوات أو البيرامج مين محيقت بييع بيرامج الكمبييوتر أو 

 تحميلها من خقل اانترنت 

 

 

 قابمة المراجع
 أوال: المراجع العربية

م  إبراهيم مبد هللا الهاجر : التعليم في الوطن العربي أمام التحديات التكنولوجية  كليية العليو  0
  0  ب0224جامعة صنعاء  الجمهورية اليمنية  

أبو بكير محميود الهيوامش: العيرح أميام تحيديات مجتميع المعلوميات  وقيابع الميإتمر العربيي   0
  0442نوفمبر  4 - 0ال امن للمعلومات  الدار المصرية اللبنانية  مصر  من 

ة  دراسات شياملة لمصيور أحمد بدر  جقل اليندور: السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنمي  2
اليييوطن العربيييي وبعيييض اليييبقد األوروبيييية واألمريكيييية واألسييييوية واألفريقيييية  دار غرييييح  

  0220القاهرة  

أحمد موضه الزهراني  يحيي مبد الحميد إبراهيم: معلم القرن الحاد  والعشرين متا  ملا:   4
2012-9-http://www.almarefh.net/show_content_sub>php?30 
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"اآلمييال والتحييديات"  مركييز األهييرام للترجميية والنشيير   00أسييامة البيياز: مصيير فييي القييرن   1
  0441القاهرة  

أكرم الحاج: تحديات النشر العلمي االكترونيي  مجلية الدراسيات والبحيوث االجتماميية  العيدد   1
  0202عة الواد   القاهرة  ال اني  جام

بدر بن مبيد هللا الصيالج: ميدخل دميج قضيية المعلوميات فيي التعلييم للتربيية اامقميية: إطيار   2
  0222مقتر  للتعليم العام السعود   المإتمر الدولي األول للتربية اامقمية  الرياض  

السينوات القادمية ودور بدر بن مبيد هللا الصيالج: مسيتقبل التقنيية فيي التربيية والتعلييم خيقل   3
األسرة تجاهه: رإية استشرافية  ورقية مميل مقدمية لنيدوة األسيرة والتقنيية  بيين المواجهية 

  0201واالست مار  قسم تقنيات التعليم  كلية التربية  جامعة الملم سعود  السعودية  
ترجمية بيدر بيرني ترل   تشارل فادل: مهارات القرن الحاد  والعشرين: اليتعلم للحيياة زفتيا    4

  0202بن مبد هللا الصالج  جامعة الملم سعود  الرياض  
جعفر حسن جاسم الطابي: األسرة العربية وتحديات العصر الرقمي  مجلة الفتج  كلية التربية   02

  0200األساسية  جامعة ديالي  
حسيين مميياد مكيياو : التكنولوجيييات االتصييال الحدي يية فييي مصيير المعلومييات  الييدار المصييرية   00

  0442  القاهرة  0نانية  طاللب
حسييين العلمييي: دور االسييت مار فييي تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت فييي تحقيييذ التنمييية   00

المسييتدامة "دراسيية مقارنيية بييين مالزيييا  تييونس  والجزابيير  رسييالة دكتييوراه  كلييية العلييوم 
وريية   الجمه0االقتصادية والعلوم التجاريية ومليوم التسييير  جامعية فرحيات مبياس سيطيع 

 م 0202 -م 0200الجزابرية الديموقراطية الشعبية  
دون تابسكوت: جيل اانترنت: كيع ييير جيل اانترنت مالمنا  ترجمة حسام محميود  كلميات   02

  0200مربية للترجمة والنشر  القاهرة  

سييلوى م مييان الصييديقي: قضييايا األسييرة والسييكان ميين منظييور الخدميية االجتمامييية  المكتييح   04
  0220حديث  األسكندرية  الجامعي ال

  011السيد أحمد مصطفا ممر: إمقم العولمية وتيؤ يره فيي المسيتهلم  المسيتقبل العربيي  ع  01
  0222القاهرة  

السيد ياسين:  ورة المعلوماتية في: التقرير االستراتيجي العربي  مركيز الدراسيات السياسيية   01
  0222واالستراتيجية  القاهرة  

  http://www.tadabour.net2007لرقمي متا  في طاهر ميد مسلم: العصر ا  02
مبيد الييرحمن ابيين خلييدون: مقدميية ابيين خلييدون: كتيياح الشييعح  دار الشييعح  القيياهرة  (د:ت     03

  022ب
مزيزة مبد الرحمن العتيبي: أ ير اسيتخدام تكنولوجييا المعلوميات مليا أداء الميوارد البشيرية   04

ة ميدانييية ملييا األكاديمييية الدولييية األسييترالية  األكاديمييية العربييية البريطانييية للتعليييم "دراسيي
  0202العالي  

  مكتبيية وهبيية  القيياهرة  0مطييية محمييد صييقر: موسييومة األسييرة تحييت رماييية ااسييقم  ج  02
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0222  

  فييانكوفر: ذاكييرة العييالم فييي العصيير الرقمييي  الرقمنييه والصييون  كولومبيييا البريطانييية  كنييدا  00
 .http://UNESCO > Multi Media>er>pdf 2012  متاحة ملي 0200سبتمبر 

التشخيصييي والواقييع  ورقيية ممييل  -محمييد بيين سييليمان الرويشييد: الطالييح ومتييييرات العصيير   00
متيا  مليا  0222مقدمة إليا اللقياء ال ياني مشير لقيادة العميل التربيو  بالعاصيمة المقدسية  

http//www.elminshay.com 

لرفامي: دور اامقم في العصر الرقمي في تشكيل قييم األسيرة العربيية "دراسية محمد خليل ا  02
  0200  العدد األول+ال اني  مجلة جامعة دمشذ  دمشذ  02تحليلية  مجلد 

محمييد صييديذ محمييد حسييين: األسييرة وتحييديات العصيير  تحيييديات التقنييية الحدي يية ووسيييابل   04
ييية القطرييية للتربييية وال قافيية والعلييوم    اللجنيية الوطن014االتصييال  مجليية التربييية  العييدد 

  0221سبتمبر 
محمد فتحي مبد الهياد : المعلوميات وتكنولوجييا المعلوميات مليا أمتياح قيرن جدييد  مكتبية   01

  0222الدار العربية للكتاح  القاهرة  
  0434محمد محمد الهاد : تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها  دار الشروذ  القاهرة    01
او : البيبية الرقميية بيين سيلبيات الواقيع وآميال المسيتقبل  المركيز اليوطني محمد محمود مكي  02

  0221للمعلومات  الجمهورية اليمنية  يونيو 
محمييد نصيير مهنييا: فييي النظرييية العاميية للمعرفيية اامقمييية للفضييابيات العربييية والعولميية    03

  0222اامقمية  المكتبة الجامعية  األسكندرية  
اتيجية: دور مإسسييات التعليييم فييي اختييراذ الحيياجز الرقمييي  سلسيية مركييز الدراسييات االسييتر  04

إصدارات نحو مجتمع المعرفة  ااصدار ال امن والعشرون  جامعة الملم مبد العزيز  المملكة 
 م 0202العربية السعودية  

مولييود زايييد الطبيييح: العولميية والتماسييم المجتمعييي فييي الييوطن العربييي  المركييز العيييالمي   22
  0221ث الكتاح األخضر  بنياز   لدراسات وأبحا

  0444  القاهرة  02نبيل مبد الرحمن: األمركة اامقمية ملا أوروبا  البحوث اامقمية  ع  20
رإية المستقبل للخطاح ال قافي العربي  مجلية  -نبيل ملا: ال قافة العربية ومصر المعلومات   20

  0220واآلداح  الكويت  يناير   المجلس الوطني لل قافة والفنون 011مالم المعرفة  العدد 
نجاة سعيد مصيطفا مبيد اليقه: الوظيفية األخققيية لألسيرة فيي ضيوء المسيتجدات العصيرية    22

  0223رسالة ماجستير غير منشورة  كلية التربية  جامعة المنوفية  
هيفاء حمدان: تحوالت العصر الرقمي وآ ارها ملا اللية العربيية  جامعية األمييرة نيورة بنيت   24

  0202فبراير   4 - 2السعودية   -الرحمن  الرياض مبد 
اليسييييييييييييييار فرحييييييييييييييات فرحييييييييييييييات: المعلومييييييييييييييات وأهميتهييييييييييييييا متييييييييييييييا  ملييييييييييييييا   21

http://www.arabyouthforum.com8/4/2004.  

 

  انيا: المراجع األجنبية:
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