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 كلمة شكر وتقدير
 

اشكر اهلل الذى أعانني ومنحنى الصبر والعافية والعزم واإلرادة إلكمال ىذا العمل العممى 
كما يطيب لى أن اشكر الفضل وأىمة وارد الجميل و العرفان لصاحبة و أتقدم بخالص الشكر 

واالحترام والتقدير لكل من مد لى يد العون و المساعدة إلتمام ىذا العمل العممى وأخص بالذكر 
األب األستاذ التى قمما يجود بو الزمان ، والذى يجمع بين صفات العالم المستنير و انسانيتة 

عمى التى تدل عمى األصل الكريم والتى شرفت بأني تتممذت عمى يده األستاذ الدكتور الفاضل 
 والذى تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة مما يدعوني بالفخر بتطبيق توجيياتو أبو ليمة محمود

التى أفادتني طوال فترة إجراء الدراسة واشكر سيادتو عمى ما تحممو معى من صعوبات ، فكان 
نعم األب قبل ان يكون خير معمم فال أجد من الكممات ما يوفيو حقو ولكن حسبى أن أقول جزاه 

. اهلل عنى خير الجزاء ويظل عالما يضيء بعممو ويديم اهلل عمية الصحة والعافية
 بخالص الشكر و التقدير و االمتنان الى الدكتورة ماجدة السيد حافظ رمز العطاء مكما أتقد

والرقى فى المعاممة والتى تفضمت باإلشراف عمى رسالتي واسعدتنى بتوجيياتيا البنأة ، فميا منى 
. وافر االحترام والتقدير

كما أتقدم بخالص الشكر و االمتنان ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة و المكونة من 
 ، لقبوليم مناقشة واألستاذة الدكتورة هالة سيد مصطفى ، األستاذة الدكتورة شادية عمى قناوي

الطالبة وتحمميما المشقة والعناء رغم المشاغل و ضيق الوقت ، فقد استنفذ ذلك من وقتيما وبذل 
كما أتقدم بخالص .من جيدىما الكثير ، فميم منى جزيل الشكر وجزاىم اهلل عنى كل الخير

الشكر و التقدير ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بقسم عمم االجتماع بجامعة عين شمس والتى 
.. تتممذت عمى أيديو وجزاىم المة عنى خير الجزاء

وأخيرا أتقدم بخالص الشكر و التقدير و االمتنان الى رموز الحب و العطاء والدى ووالدتى 
 . واخوتي والذين ساعدونى كثيرا فى إتمام ىذا العمل العممى 
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  :مقدمة
مرت البشـرية عبـر المراحـل التاريخيـة المتعاقبـة بالعديـد مـن التحـوالت االجتماعيـة وظهـر ذلـك     

تلـــك المرحلـــة التـــى مهـــدت للثـــورة الصـــناعية حتـــى دخلـــت " الثـــورة الزراعيـــة "واضـــحا منـــذ مرحلـــة 
ية اآلن فاإلنســــان" الثــــورة المعلوماتيــــة"البشــــرية فــــى الثــــورة الثالثــــة وهــــى مــــا أطلــــق عليهــــا الــــبعض 

وبــاعتراف كافــة المجتمعــات تعــيش عصــر الثــورة المعلوماتيــة والــذى يختلــف اختالفــا نوعيــا و كميــا 
  )١(. عن كل الثورات اإلنسانية السابقة

تكنولوجيـا "إال أن هـذا العصـر يسـودة  ،وعلى الرغم من اهتمـام اإلنسـان بالمعلومـات منـذ القـدم    
ـــ" المعلومـــات  ـــا نعـــيش عصـــرا يختل ـــة و بمعنـــى أنن ـــل ، إذ أن المعرف ـــة عـــن ذى قب ف بصـــورة كيفي

المعلومات صارت صناعة تستقطب استثمارات ضخمة لجمـع المعلومـات و تحويلهـا مـن صـورتها 
كمــا صــارت المنتجــات فــى هــذا العصــر معتمــدة بدرجــة اكبــر ممــا . الخــام الــى خــدمات معلوماتيــة 

مصـادر القـوة و النفـوذ فـى العـالم مضى على المعلومات وتكنولوجيـا المعلومـات المتقدمـة وتغيـرت 
من ملكية المواد االستراتيجية كالنفط و اليورانيـوم و اإلنتـاج الصـناعى الـى ملكيـة المعلومـات التـى 

مـن الثـروة % ٦٤ووفقـا إلحصـائيات البنـك الـدولى فـان اكثـر مـن . أصبحت مصدرا للقوة و التقدم 
عصــر المعلومــات الحــالى باســتثمار العقــل وبــذلك يتميــز . العالميــة تتمثــل فــى راس المــال البشــرى 

البشـــرى فـــى مجـــال المعلومـــات و اســـتخدام الحاســـبات اآلليـــة فـــى جمعهـــا و معالجتهـــا واســـتخدام 
  )٢( . اإلنترنت وسيلة لنقلها وتبادله

وتعــــد شــــبكة اإلنترنــــت مــــن أهــــم منجــــزات هــــذا المجتمــــع المعلومــــاتى الجديــــد واهــــم أدوات الثــــورة 
مــــن أهــــم طــــرق االتصــــاالت التــــى أدت الــــى حــــدوث طفــــرة فــــى عــــالم  المعلوماتيــــة والتــــى تعتبــــر

االتصـــاالت ســـواء علـــى مســـتوى األفـــراد داخـــل المجتمعـــات أو علـــى مســـتوى مؤسســـات ومنظمـــات 
اإلنترنـت نظـرة اإلنسـان الـى المكـان والزمـان واصـبح يتواصـل مـع سـكان شـبكة فلقد غير . المجتمع 

  )٣(. ةلوحة الحاسب وشاشت مفاتيحالكرة األرضية عبر 

فشــــبكة اإلنترنــــت هــــى حلقــــة الوصــــل المحليــــة و الدوليــــة لكــــل التطــــورات التــــى حــــدثت فــــى عــــالم 
االتصــــاالت خــــالل المرحلــــة الســــابقة فمــــن خاللهــــا تــــتم عمليــــة االتصــــال وذلــــك مــــن اجــــل تبــــادل 

  .المعلومات المختلفة وتحقيق الفائدة لكل مستخدميها 

                                                 
  )٥٠،ص١٩٩٥اكادميية البحث العلمى و التكنولوجيا ، القاهرة ،,مصر و التكنولوجيا ىف عامل متغري , على حبيش )١( 
  )٢٠٠، ص١٩٩٩د ، ماذا يعىن تعبري القرن احلادى و العشرين ، املؤمتر السنوى الثاىن للمركز العرىب للدراسات االسرتاجتية على امح )٢(
  )٢١،ص ١٩٩٩السيد نصر الدين ،إطالالت على الزمن االتى ، اهليئة املصرية للكتاب ، القاهرة ، )٣(
  



   

و المكانة التى تحظى بها اليوم إال ما قالة أحد  اإلنترنتشبكة  على أهمية لوليس هناك عبارة تد
   )١(". هوس اإلنترنت"الباحثين من ان العالم اليوم يعيش 

ومــن المعــروف أن شــبكة اإلنترنــت تضــم فــى رحابهــا مختلــف الفئــات االجتماعيــة و الطبقيــة      
فــى تزايــد " اإلنترنــت"حيــث تــدل المؤشــرات علــى أن عــدد المشــتركين فــى شــبكة المعلومــات الدوليــة 

دول أو عــدد الشــبكات المنتشــرة علــى مســتوى العــالم وان كــان هنــاك الــمســتمر ســواء علــى مســتوى 
تفـــاوت بـــين أعـــداد المشـــتركين و الشـــبكات بـــين دول العـــالم المختلفـــة إال أن أهـــم مـــا يميـــز شـــبكة 

  .اإلنترنت سرعة انتشارها وزيادة عدد المشتركين لالستفادة من مزاياها المتعددة 
وتحظى شبكة اإلنترنت بكثير مـن المواقـع فمـن الصـعب حصـر تلـك المواقـع وان كـان يظهـر      

شـبكة ، يليهـا  ٢٨٤٧أيضا التفاوت فى امتالك المواقع بين الـدول فالواليـات المتحـدة تملـك حـوالى 
 ٤٣٦شـــبكة ،فاســـتراليا ،فاليابـــان ، فبريطانيـــا التـــى ال تملـــك ســـوى  ٢٠٠٣، ثـــم فرنســـا ٤٧٩٥كنـــد 

أن " صــالح"فيــذكر  ،أمــا بالنســبة لعــدد المواقــع العربيــة ،يــة هــذا بالنســبة للمواقــع األجنبيــةشــبكة وطن
فــان المســتخدمون العــرب غالبــا مــا  ،ونتيجــة لــذلك ,ألــف شــبكة علــى اإلنترنــت ٣٠عــددها حــوالي 

مـــن شـــبكة % ٤٠يتجهـــون نحـــو المواقـــع العالميـــة التـــى تســـتخدم اللغـــة اإلنجليزيـــة وتقـــدر بحـــوالي 
وبنظـرة سـريعة )٢(. ،وذلك يرجع الى نـدرة المواقـع العربيـة الغنيـة بالمعلومـات و الخـدمات ،اإلنترنت

مـــن الفئـــات  تســـتقطب وتجـــذب كثيــرانجـــد أنهــا التــى تـــزور وتســـتخدم شــبكة اإلنترنـــت نحــو الفئـــات 
تســتقطب وتجــذب نحوهــا ايضــا كمــا أنهــا  ،أو نســاء ،أو كبــار ،أو أطفــال ،االجتماعيــة ســواء شــباب

ففــى ضــوء  شــبكة االنترنــتوتعتبــر المــرأة أحــد الفئــات التــى تســتخدم  .ت االجتماعيــة جميــع الطبقــا
اذ ان يوكــل ويعهــد اليهــا  وضــرورة إدراجهــا فــى عمليــات التنميــة و التقــدم  ،االهتمــام بقضــايا المــرأة

مهمـــة التنشـــئة االجتماعيـــة ومشـــاركتها فـــى وضـــع اسســـها االجتماعيـــة فهـــى تمثـــل ضـــلع هـــام مـــن 
كمــا انهــا ايضــا  نيانهــا فــى شــتى صــفاتها فهــى االم ، واالخــت ، واالبنــة ، والزوجــةضــلوع االســرة وب

عضو فعال داخل مؤسسات المجتمع ككل  ياتى السؤال فارضا نفسة بانة اذا كان هـذا هـو اهميـة 
 ،المجتمـع االفتراضـىدور المراة باختالف صورها فاين موقعها طبقـا لمنزلتهـا الهامـة علـى خريطـة 

لـذلك تـأتي هـذه الدراسـة كمحاولـة لوضـع . فى ضوء هـذا المجتمـع المعلومـاتى   ،لفةومواقعة المخت
تصـــور حـــول اســـتخدامات المـــرأة المصـــرية لشـــبكة اإلنترنـــت ومعرفـــة اهتماماتهـــا بهـــا و االســـتفادة 

  .بمختلف مضامينها 
 بعنـوانعـدة فصـول فقـد حاولنـا فـي الفصـل االول وكـان  الـىوقد جـاءت هـذه الدراسـة مقسـمة      

مشـــكلة الدراســـة و المفـــاهيم األساســـية واســـتعرض هـــذا الفصـــل مشـــكلة الدراســـة فـــي ضـــوء انتشـــار 
                                                 

ا االجتم)١(   .١،ص ٢٠٠٢مارس  ٦١٥اعية والسياسية ،دار اهلالل، عددامحد حممد صاحل ،هوس اإلنرتنت وتداعيا
  ٥املرجع نفسه ،ص )٢(
  



و   

وموقـــع ،ثـــم انتشـــار اإلنترنـــت علـــى المســـتوى العـــالمى و العربـــى و المحلـــى  ،المجتمـــع المعلومـــاتى
 ،فيه الباحثة أيضـا المفـاهيم األساسـية المرتبطـة بالدراسـة ضتالمرأة من ذلك االستخدام كما استعر 

وفـــى ضـــوئه تـــم عمـــل  ،هـــو مفهـــوم شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة اإلنترنـــت كمفهـــوم أساســـي للدراســـةو 
ثـم .الشـبكات اإلنترنـت تعـد أحـد أنـواع  شـبكة  علـى اعتبـار أن،إطاللة سريعة على مفهوم الشـبكة 

استعرضت الباحثة مفهوم مضامين شبكة اإلنترنت والتى حددتها فـى ثمانيـة مضـامين أساسـية هـم 
  ).الدينية ، النسائية ، الثقافية، الترفيهية ، التفاعلية ، السياسية ، االقتصادية ،الجنسية ( 

ـــوان الدراســـات الســـابقة  ـــانى فجـــاء بعن ـــة واستعرضـــت ف" عـــرض تحليلـــي "أمـــا الفصـــل الث يـــة الباحث
بعنـوان دراسـات عـن ،الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة وذلك علـى محـورين  جـاء المحـور األول

بعــــض الدراســــات المحيطــــة  الباحثــــة فيــــة تواستعرضــــ ،المختلفــــة لشــــبكة اإلنترنــــت تاالســــتخداما
قـة المـرأة راسـات التـى اهتمـت بعالالدفجـاء بعنـوان  ،باستخدام شبكة اإلنترنـت ، امـا المحـور الثـانى

وتناولــت بعــض الدراســات التــى تناولــت عالقــة المــرأة باســتخدام شــبكة  ،باســتخدام شــبكة اإلنترنــت
ـــة مـــن الدراســـات الســـابقة  ،اإلنترنـــت ـــة الفصـــل بموقـــف الدراســـة الحالي ـــم اختتمـــت الباحث عـــرض "ث
  .السابقة تلتوضح موقع الدراسة الحالية على خريطة الدراسا" تحليلى

  
وتشــكل هــذا اإلطــار مــن  ،لــث فاستعرضــت فيــه الباحثــة اإلطــار النظــرى للدراســةأمــا الفصــل الثا   

وارتكزت فـى  ،فقد تناولت فيه الباحثة بعض النظريات االتصالية ،مجموعة من القضايا والنظريات
علـــى أربعـــة  هـــذة النظريـــات لتواشـــتم ،األســـاس علـــى نظريـــات التـــأثير االنتقـــائى لوســـائل اإلعـــالم

والتـــى ركـــزت علـــى أن  ،فـــى نظريـــة االختالفـــات الفرديـــة ،ل االتجـــاه األولمثـــيتاتجاهـــات أساســـية 
األفــراد مــن المفتــرض ان يســتجيبوا بشــكل مختلــف لوســيلة اإلعــالم وذلــك بــالطبع نتيجــة الخــتالف 

أمـــا االتجـــاه الثـــانى جـــاء بعنـــوان نظريـــة . الفـــروق الفرديـــة و الســـمات الشخصـــية ألفـــراد الجمهـــور 
ان العالقـات االجتماعيـة بـين  ان محـور فكرتهـا االساسـى يـدور حـول حيـث ،العالقات االجتماعيـة

ينتمــى إليهــا  الــذى جماعــة لل طبقــاوخاصــة  النــاس اصــبح لهــا دور قــوى فــى تفســير ســلوك األفــراد
فهى تؤثر من خالل التفاعل الذى يتم بينها فـى  ،الفرد كالعائلة و األصدقاء و المعارف و الزمالء

أمــا االتجــاه الثالــث جــاءت . ت التــى تنقلهــا وســائل اإلعــالم المختلفــة القبــول أو الــرفض للمعلومــا
وانــه  ،أن الجمهــور نشــط ولــيس ســلبىتفتــرض و االشــباعات و التــى  تبعنــوان نظريــة االســتخداما

والتــــى تلبــــى احتياجاتــــة النفســــية و  ،يختــــار الوســــيلة و الرســــالة التــــى يرغــــب فــــى التعــــرض إليهــــا
والتـى تؤكـد علـى  ،ى تناول نظريـة االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالمثم تطرقت الباحثة ف. االجتماعية

باعتبارهـــا مصـــدرا مـــن مصـــادر تحقيـــق  ،علـــى وســـائل اإلعـــالم يعتمـــدونأن األفـــراد أو الجمهـــور 
ثـم بعـد ذلـك تطرقـت . فالفرد يحتـاج الـى التسـلية و الترفيـة و التعبيـر عـن الـرأي و الحريـة ،أهدافهم

واختتمــت الفصــل بعــرض المــدخل النظــرى  ،وى وقضــايا المــرأةالباحثــة الــى  عــرض االتجــاة النســ



ز   

الحاليـة وذلـك  مـدخال للدراسـةالموجة للدراسة الحالية من خالل عرض بعض المقوالت التى تشكل 
  .فى ضوء جميع النظريات السابقة 

ة الباحثـ توقـد اعتمـد،فقـد تناولـت فيـة الباحثـة اإلجـراءات المنهجيـة للدراسـة  الرابـعأما الفصـل     
على مجموعة من النساء المستخدمات لشبكة اإلنترنت فـى  ،على منهج المسح االجتماعى بالعينة

  . مستويات اجتماعية متباينة فى مدينة القاهرة
المــرأة لشــبكة المعلومــات الدوليــة وقــد  تأمــا الفصــل الخــامس فجــاء بعنــوان دوافــع واســتخداما     

األول حــول المرحلــة العمريــة ودوافــع اســتخدام يــدور المحــور  ،اشــتمل هــذا الفصــل علــى محــورين
الباحثــة دور المرحلــة العمريــة المختلفــة فــى تشــكيل دوافــع  فيــهوقــد تناولــت  ،النســاء لشــبكة اإلنترنــت

 تدوافـع واسـتخداما ،وأسباب استخدام شبكة اإلنترنـت كمـا تنـاول الفصـل أيضـا فـى المحـور الثـانى
  .يمى المرأة لشبكة اإلنترنت وفقا للمستوى التعل

 ،أمــا الفصــل الســادس جــاء بعنــوان المضــامين المختلفــة الهتمامــات المــرأة علــى شــبكة اإلنترنــت   
وفقـــا لمتغيـــر الســـن وتمثلـــت أهـــم هـــذه المضـــامين فـــي؛ المضـــمون الـــديني ، المضـــمون النســـائي ، 
المضــمون الترفيهــي ، المضــمون التفــاعلي، المضــمون الثقــافي ، المضــمون السياســي ، المضــمون 

  . تصادي ، المضمون الجنسي ، كما تناول استفادة المرأة من شبكة اإلنترنتاالق
في الوقت الذى تناول الفصـل السـابع دور المتغيـرات االجتماعيـة فـي تشـكيل اهتمامـات المـرأة     

بالمضــامين المعلوماتيــة مــن حيــث ؛ مضــامين اهتمامــات المــرأة علــى شــبكة اإلنترنــت وفقــا لمتغيــر 
ــيم،  اهتمامــ ات المــرأة علــى شــبكة اإلنترنــت وفقــا للحالــة الزواجيــة، الحالــة العمليــة ومضــامين التعل

  .اهتمامات المرأة، مستوى الدخل ومضامين اهتمامات المرأة
      

وعرض الفصل الثامن للنتـائج العامـة للدراسـة الميدانيـة و اختتمـت الباحثـة الدراسـة بعـرض سياسـة 
بكة اإلنترنت ودور كـل مـن المـرأة و الدولـة و مؤسسـات سسيواتصالية ألساليب تعامل المرأة مع ش

ثــم تــم عــرض مراجــع الدراســة . المجتمــع المــدنى فــى تــدعيم أســاليب التعامــل مــع شــبكة اإلنترنــت 
  .ومالحقها



  
  

  الفصل األول
  

  مشكلة الدراسة و المفاھيم األساسية
  
   تمهيد  
  مشكلة الدراسة : أوالً 
  أهمية الدراسة  : ثانياُ 
  أهداف الدراسة: ثالثاً 
  تساؤالت الدراسة :رابعاً 

  مفاهيم الدراسة :خامساً 
  



  

  :تمهيد
تنـــاول ينظـــر الـــى اهميـــة هـــذا الفصـــل كونـــة يشـــكل المنطلـــق الرئيســـى للدراســـة الراهنـــة حيـــث ي

محورين اساسين اولهما، يتناول مشكلة الدراسة ، وثانيهما، يتمحور حول المفاهيم المسـتخدمة 
اآلن يحيـــا بتطـــورات تكنولوجيـــة هائلـــة،  هوممـــا الشـــك فيـــة أن العـــالم الـــذي نعيشـــ .فـــى البحـــث

بفضــل التقــدم فــي وســائل االتصــاالت الحديثــة، والتــي ســهلت العالقــات بــين النــاس، و جعلــت 
  .كقرية كونية صغيرةالعالم 
و نقلـت العـالم إلـى . الثـورة فـي بـزوغ العولمـة علـى مختلـف تشـكيالتها هذهحيث ساهمت      

كما أنها ساعدت على التقـارب العـالمي الغيـر محـدود ال بالزمـان . مستوى كوكبي غير معهود
لحديثة، حيث الثورة التكنولوجية ا هاحد واهم معالم هذ  اإلنترنتوتعد شبكة . و البمكان محدد

فتحــــت المجــــال لنشــــر المعلومــــات و الثقافــــات و المعــــارف مــــن خــــالل مواقعهــــا و مضــــامينها 
وأيضـــا ســـاهمت بجانـــب ذلـــك إلـــى . المختلفـــة و المتنوعـــة و التـــي تحمـــل لنـــا مختلـــف القضـــايا

تشـــكل جماعـــات افتراضـــية داخلهـــا، ســـاعدت علـــى نمـــو تفـــاعالت بـــين النـــاس و األفـــراد بـــين 
ريــة ومــن جميــع أنحــاء العــالم بــدون أدنــى قيــود أو حــدود جغرافيــة و ذلــك مختلــف الفئــات العم

بفعل الخدمات التي تقدمها، مثـل غـرف الدردشـة، أو المنتـديات أو، الغـرف الحواريـة المختلفـة 
و بذلك فقد ساهمت في تكوين مجتمعات افتراضية جديدة لم تكن موجودة في الفترات السـابقة 

  .نسانيمن التاريخ اإل
بوصــفها أداة للتفاعــل والحصــول علــى المعلومــات و   اإلنترنــتالمعــروف أن شــبكة   ومــن   

المعــارف المختلفــة فقــد انتشــر اســتخدامها بصــورة كبيــرة بــين مختلــف الفئــات االجتماعيــة فــي 
  .جميع أنحاء العالم 

       . الشـــبكة العنكبوتيـــة هوأصـــبح لكـــل فئـــة اهتماماتهـــا التـــى تحـــاول البحـــث عنهـــا داخـــل هـــذ   
محليـــا و عالميـــا مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة لإلنترنـــت وفـــى ضـــوء تزايـــد عـــدد المســـتخدمين 

حـد الفئـات الهامـة أالدراسـة كمحاولـة مـن الباحثـة للتعـرف علـى عالقـة  هواالجتماعية، تأتى هذ
بهـدف التعـرف علـى أهـم المضـامين و االهتمامـات  اإلنترنـتبشبكة " ةأالمر "في المجتمع وهى 

الشـبكة العمالقـة و الـذاخرة بشـتى المعلومـات و  هة أن تبحـث عنهـا داخـل هـذأمـر التي تحاول ال
ويــأتي المعــارف و القضــايا و المواقــع فــي مختلــف المجــاالت والتــي تفــي بجميــع االحتياجــات، 

و  ي،ة ســواء علــى المســتوى المحلــى أو العــالمأذلــك فــي ضــوء االهتمــام المتزايــد بقضــايا المــر 



  

تمـــع المعرفـــة أو المجتمـــع المعلومـــاتى بصـــفة عامـــة و مجتمـــع ة فـــي مجأالمـــر  راج دإضـــرورة 
على " الجنسية"ذلك أيضا في ضوء االهتمام بقضايا النوع أو يأتي و . بصفة خاصة  اإلنترنت
فقد سعت   اإلنترنتالباحثين في الفترة األخيرة بقضايا النوع و  نحيث اهتم كثير م .اإلنترنت

  اإلنترنـتالجامعيـة إلـى تخصـيص جـزء عـن النـوع و  عديد مـن الـدوريات و الوحـدات الدراسـية
ـــة ـــذلك دوري ـــال ل ـــا "Mary Flanagan's"ومث  Gender and"عـــن النـــوع و التكنولوجي

technology  دوريــــة    يضــــاً أ، و"Sidney marter" عــــن األنثويــــة الســــايبرية و الثقافــــة
  "cyber feminism and tehnoculture"التكنولوجية 

ــإ ضــافةإلاهــذا ب  همرات الدوليــة التــي اهتمــت بقضــايا النــوع و اإلنترنــت مثــل مــا حــرر المــؤت يل
Alondra nelson  ١(. يعن النوع و الفضاء السايبر (    

  
  :ويمكن عرض محاور هذا الفصل فيما يلي

  مشكلة الدراسة : أوالً 
  أهمية الدراسة : ثانياُ 
  أهداف الدراسة: ثالثاً 
  تساؤالت الدراسة : رابعاً 

  لدراسةمفاهيم ا:  خامساً 
  :مشكلة الدراسة: أوالً  

يحيــا عالمنــا اآلن بتغيــرات متالحقــة، تغيــرات مكانيــة و زمانيــة وهــى  بــالطبع مــن ســمات      
  .  )٢(  عصر الثورة المعلوماتية

. العـالم فـي الوقـت الـراهن هالثـورة سـمة أساسـية مـن سـمات العصـر الـذي يعيشـ هفتعتبر هذ   
ومـات بـديال للصـراعات العسـكرية بـين الـدول، واتجهـت فقد أصبح الصـراع حـول امـتالك المعل

كثير من الدول المتقدمة إلى إتباع أسلوب جديد إلحكام الهيمنة و السيطرة على دول الجنوب 

                                                 
  ٤٩ص  ٢٠٠٨عامل املعرفة ، الكويت ، يناير , علم االجتماع اآليل, على رحومة) ١(

الوســائط املعلوماتيــة كيــف تغــري عاملنــا و حياتنــا، ترمجــة حســام الــدين زكريــا ، عــامل املعرفــة، عــدد  فرانــك كيلــث ، ثــورة النفوميــديا ،) ٢(
  ١ص  ٢٠٠٠، يناير ٢٥٣



  

الفقيــــر مــــن خــــالل إضــــافة بعــــد جديــــد إلــــى أبعــــاد الســــيطرة الســــابقة ،و المتمثلــــة فــــي األبعــــاد 
   )١(. عد الثقافي أو المعرفياالقتصادية و العسكرية و يتمثل هذا البعد في الب

ن تطــور المعلومــات و المعرفــة أصــبح أيضــأ أالمرحلــة لهــذه المميــزة  األساســيةومــن الســمات   
لـذلك توصـف الثـورة المعلوماتيـة بأنهـا . يحدث بصورة سريعة جدا وفى مدى زمني قصير جدا

صــناعية سـاعدت إلــى حــد بعيــد فــي اختصــار المــدى الزمنــي، الــذي كــان يفصــل بــين كــل ثــورة 
حــد التحــوالت الضــخمة التــي ســوف يترتــب كأهــذا و يعتبــر ظهــور مجتمــع المعلومــات . وأخــرى

 مــن" مجتمــع المعلومــات"وفــى ضــوء ذلــك أصــبح مصــطلح . عليهــا تغيــر شــكل الحيــاة البشــرية
 هالمصطلحات األكثر شيوعا في الوقت الراهن والتي حاولت كثير من المؤلفـات تحديـد طبيعتـ

  .  )٢(ه  و خصائص
ظهــــر نتيجــــة للتطــــور  ذييعتبــــر مجتمــــع المعلومــــات مــــن المفــــاهيم الحديثــــة نســــبيا، والــــو      

غلــب البــاحثين هــذا المفهــوم مــن الزاويــة أو قــد تنــاول . دوات المعلومــات الحديثــةأالمســتمر فــي 
أن مجتمـــع " حمـــد أنـــورأ" التـــي تجمـــع بينـــة وبـــين تكنولوجيـــا المعلومـــات و االتصـــال، ويـــذكر 

علــى المعلومــات و الحاســب  أساســيةبصــورة  هيعتمــد فــي تطــور  الــذيمجتمــع المعلومــات هــو ال
تلــك التــي تضــم ســلعا و " الــبعض بالتكنولوجيــا الفكريــةه يعتمــد علــى مــا يســميأنــه ى أ. اآللــي 

أيضـا فـي " حمد أنـورأ"ويذكر . خدمات جديدة مع التزايد المستمر في القوة العاملة المعلوماتية
الفكريـــة ،  اعلـــى التكنولوجيـــه اعتمـــاد:مجتمـــع المعلومـــات همـــاإطـــار ذلـــك خاصـــيتين هـــامتين ل

   )٣( . على قوة اجتماعية جديدة تعمل بخدمات المعلومات ه وكذلك اعتماد

حدهم فني ألمجتمع المعلومات إلى جانبين  هفقد استند في تعريف" السيد ياسين" أما       
ا للتعبيـر و المعلومـات و التبـادل و تكنولوجيـ ةبيئـة إنسـانيه بأنـ هفعرفـ. و األخر اجتماعي

مـن ناحيـة هـذه فهـو يتكـون أساسـا مـن األشـخاص الـذين يعرضـون أو يطلبـون المعلومـات 
هو يضم شبكة عالمية من الحاسبات المرتبطة مع بعضها البعض عن ي خر أومن ناحية 

                                                 
جملــة السياســة " دراســة وصــفية" التــأثريات السياســية لتكنولوجيــا االتصــال"حممــود علــم الــدين ، ثــورة املعلومــات ووســائل االتصــال ) ١(

  ٦٠ص  ١٩٩٦يناير  ١٢٣الدولية، عدد 

اخلدمة  ،جملة دراسات " دراسة ميدانية"يوسف حممد ، اآلثار االجتماعية املرتتبة على ارتياد الشباب ملقاهى اإلنرتنت ) ٢(
  كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان  ٢٠٠٤إبريل  ١٦االجتماعية و العلوم اإلنسانية، عدد 

النظريــة و التطبيقــات و االرتباطــات، دار غريــب للنشــر و الطباعــة، القــاهرة،  ةاملعلومــات و املكتبــات، دراســ منــور زيــد، علــأمحــد أ) ٣(
  .٢٨٠ص  ١٩٩٦



  

. طريــق البنيــة التحتيــة االتصــالية والتــي تســمح بتــداول المعلومــات و نقلهــا بطريقــة رقميــة
وبـذلك فــان مجتمــع المعلومـات يتمثــل فــي جـانبين فنــي، يتعلــق بالحاسـبات اآلليــة المتصــلة 
بشـــبكات المعلومـــات، وأخـــر اجتمـــاعي، يتمثـــل فـــي األفـــراد الـــذين يتوزعـــون علـــى مختلـــف 
" العــالم و يشــتركون فــي الخــدمات التــي تقــدم عــن طريــق أدوات المعلومــات المختلفــة مثــل 

ثقافيـة، ( اهتمامـات اجتماعيـة مشـتركة فـي مجـاالت مختلفـة و تـربطهم "  شـبكة اإلنترنـت 
      ) ١ (" . الخ........أسرية، اقتصادية، سياسية، اتصالية، فنية، دينية، علمية، بحثية

وبناء على ذلك يمكن توضيح أهم خصـائص مجتمـع المعلومـات المعاصـر فـى بعـض    
اليـوم يشـهد تــدفقا  هالتــي نعيشـ صـبح المجتمـعأالنقـاط وتتمثـل فـي؛ انفجـار المعلومــات فقـد 

هـــائال فـــي المعلومـــات، و التـــي أخـــذت تنمـــو بمعـــدالت كبيـــرة نتيجـــة للتطـــورات العلميـــة و 
المعلومــات  أهميــةالتقنيــة الحديثــة وظهــور الشــبكات والتطــورات فــي عــالم الحاســب، زيــادة 

فـرد كمحور حيوي استراتيجي فأصبح اآلن ال يمكن االسـتغناء عـن المعلومـات فـي حيـاة ال
ـــــي يمارســـــها اإلنســـــان، نمـــــو المجتمعـــــات و  ـــــف النشـــــاطات الت ـــــى مختل و الجماعـــــات وف
المنظمــات المعتمــدة علــى المعلومــات حيــث انتشــرت المؤسســات و المنظمــات التــي تعتمــد 

باإلضـــافة إلـــى بـــزوغ تكنولوجيـــا المعلومـــات .اعتمـــادا كبيـــرا علـــى المعلومـــات و اســـتثمارها
نـة االخيـرة تطـورات كبيـرة فـي تكنولوجيـا المعلومـات والنظم المتطـورة حيـث حـدثت فـي اآلو 

فبعــد أن كانــت التقنيــات المتاحــة لتخــزين و إرســال و عــرض المعلومــات تتمثــل بالصــورة 
الفوتوغرافيــة و األفــالم و المــذياع و التلفــاز و الهــاتف أصــبحت فــي الوقــت الــراهن تعتمــد 

، حيــث يتميــز نات المســتفيديتعــدد فئــ، و  اعتمــادا كبيــرا علــى الحواســب بأنواعهــا المختلفــة
مجتمــع المعلومــات بوجــود فئــات متعــددة تتعامــل مــع المعلومــات و اإلفــادة منهــا فــي كافــة 

ظهــور التوقعــات المتغيــرة لمســتخدمي المعلومــات حيــث ،وكــذلك   البــرامج و التخصصــات
وفـــرت التكنولوجيـــا المعلوماتيـــة تســـهيالت علميـــة و فنيـــة و غـــزارة فـــي كميـــة المعلومـــات 
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