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 ملخص الدراسة:

إن التطورات المتسارعة والمتنامية في مجال التكنولوجيا الرقميةة منةذ ارتةراع الشةراإلل ارلكترونيةة فةي نهايةة القةرن   
رم قةةد أثةةدحت تثةةوالت عديةةدف علةةع كافةةة اوصةةعدف والمسةةتوياتت االجتماعيةةة واالقتصةةادية والحقافيةةة والعمرانيةةة المنصةة

واريكولوجيةةةو وال شةة  فةةي أن تلةة  التثةةوالت تبةةدو أكحةةر وةةةوثار فةةي اوبنيةةة الثةةةرية وبراصةةة العواصةةم والمةةدن 
طةةورات والتؽيةةرات العالميةةة علةةع ارةةت ؾ أشةةكالها الكبةةرب باعتبار ةةا أكحةةر المجتمعةةات المثليةةة ان تاثةةار علةةع تلةة  الت

ومسةةتوياتهاو ثيةةت ينتشةةر اسةةتردام تطبيقةةات الحةةورف الرقميةةة بفنماطهةةا المرتل ةةة والتةةي مةةن بينهةةات ارنترنةةت  الهةةاتؾ 
المثمول  ال ةاإليات والتلي زيةون الت ةاعلي  واوجهةزف المنزليةة الرقميةة  فةة ر عةن أجهةزف اردارف والثمايةة وترشةيد 

اجتماعيةة عديةدف   ووهةور سةلوكيات تؽيةر مةن أسةاليب الثيةاف المعيشةية فةي  تلطاقةو اومر الةذ  يةيد  إلةع انعكاسةاا
 المسكن الثةر  المعاصرو

وتتجسد  ذه االنعكاسات في جوانب كحيرف بعةها إيجابي والبعض اآلرر سلبي تيحر بوةوح علع ثياف ال رد واوسرف 
اريجابيةةة السةةتردام تطبيقةةات الحةةورف الرقميةةةت سةةهولة االتصةةاالت    وارت ةةاع  والمجتمةةب بشةةكل عةةامو ومةةن الجوانةةب

المستوب المعرفي والحقافي  وإمكانية العمةل والةتعلم وإدارف اوعمةال عةن بعةد   رفةب مسةتوب الك ةاتف و بالتةالع الةدرلو 
ات اوسرية واالجتماعيةة  االنعزاليةة بينما تتمحل جوانبها السلبية في موا ر عديدف منها علع سبيل المحالت تد ور الع ق

وفقدان الهوية  بارةافة إلع انعكاساتها علع منوومة القيم االجتماعية وبراصة قيم العمل وارنتةا  والةوالت واالنتمةات  
كما أنها تسهم بشكل واةل في وهور ودعم العديد من القيم محل قيم االسته    وال ردية  واالعتماديةة المتزايةدف علةع 

وجهزف ارلكترونية في إنجاز المهامووووؼير ا من الجوانب السلبية اورةرب والتةي سةوؾ تكشةؾ عنهةا الدراسةةو وإذا ا
كان المسكن  و الوعةات ال يزيةاإلي وسةلوب المعيشةة ولنوةام الع قةات اليوميةة لقسةرف القةاإلم علةع العةادات االجتماعيةة 

 ب أن يرةع  ذا اوسلوبوونمط المعيشة وحقافة المستعملين  فإن تصميمه يج
وانط قار من ذل   فإن الهدؾ اوساسي للدراسة يتمحل في التعرؾ علع االنعكاسات المرتل ة الستردام تطبيقةات الحةورف 
الرقمية علع الثياف االجتماعية بشكل عام  وعلع أساليب المعيشة بالمسكن الثةر  المعاصر بشكل راص  وذل  من 

جاالت منهات منوومة القيم االجتماعية  أنمةاط الع قةات اوسةرية واالجتماعيةة  والجوانةب ر ل التركيز علع بعض الم
 المعرفية والسلوكية لإلنسان الثةر و

وقةةد تةةةمنت الدراسةةة مجموعةةة مةةن المثةةاور الرإليسةةية تمحلةةت فةةيت مقدمةةة الدراسةةة وأ ميتهةةا وأ ةةدافها وم ا يمهةةا  
ف الرقميةةة  إيجابياتهةةا وسةةلبياتها  فةةة ر عةةن تةةفحير تؽيةةر أسةةلوب المعيشةةة ومنهجيتهةةا  حةةم االنعكاسةةات االجتماعيةةة للحةةور

 الثةرية علع ارسكان  وأريرار االستنتاجات العامة والريية االستشرافيةو  
 
 

 

 

 

 ارسكان الثةر  -أساليب الثياف المعيشية  -االنعكاسات االجتماعية  -الحورف الرقمية ت  كلمات المفتاح
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 موضوع الدراسة وأهمٌته -1
الش  في أن التؽيرات السريعة والمتناميةة التةي يشةهد ا العةالم منةذ تسةعينيات القةرن المنصةرم علةع   

وتعبيةرار عمةةا كافةة اوصةعدفت االقتصةةادية واالجتماعيةة والسياسةةية والحقافيةة والتكنولوجيةةة ًتعةد تجسةةيدار 
علع ارت ؾ مستوياتها وأبعاد ا  والتي أةثت تمحل آلية جديدف   Globalizationأطلق عليه" العولمة"

تستردمها القوب الرأسمالية العالمية ل رض سيطرتها و يمنتهةا علةع المجتمةب الةدولي بعامةةو ومةن حةم 
ار اقتصةاديار أو سياسةيار  ولكنةه أيةةار ال ًيعةد فقةط م هومةGlobal Villageفإن م هةوم" القريةة العالميةة"   

 م هومار ثةاريارو ومن حم ال يرلو من المةامين االجتماعية والحقافيةو 
وحمة موا ر عديدف للعولمة منهات تزايد ثركة رأس المال والبةاإلب واوشراص عبر الثدود  وذل    

االتصةاالتو واوكحةر تعقيةدار مةن  بواسطة الروابط الناتجة عن االستردام المكحؾ والمتزايةد لتكنولوجيةا
ذل  التقسيم الدولي للعمل والذ  ًيعد نتيجة لوا رف التشتيت في إنتا  البةاإلب والردمات فةي عةدد مةن 
المراكز العالمية الكبرب  فة ر عن التطور السريب في مجال اوفكار والمعلومات وأنماط االسته    

ثتةع   معاصرف  المتقدمة منها والنامية بدرجات متباينةةوالتي أةثت تمحل مراطر تهدد المجتمعات ال
  (و1)أن أكحر المجتمعات إنؽ قار لن تستطيب مقاومة تيار التؽيير

وتمحل الحورف المعلوماتية واالتصالية وشبكة ارنترنيت أ م آليةات العولمةة  ثيةت سةا مت فةي تزايةد   
 ة  ومن المتوقب أن تيحر بقوف وعمق في صياؼة معدالت انتشار ا وتنامي تفحيراتها وانعكاساتها المرتل

 مستقبل العولمة ر ل العقود القادمةو
تجسةيدار واةةثار للتطةورات العلميةة  ثيةت ًيطلةق عليهةا الةبعض"  Digitalization وتعتبر"الرقماتيةة"  

 (ت2)الحورف الرقمياتيةو وأن حمة عوامل وأسباب العتبار ا حورف  من تل  العوامل
تية تتيل تكرار البنود أو العناصر بدقة فاإلقةة بةدون أيةة تكل ةة  وفةي  ةذا   اسةتمرار للحةورف إن الرقما -

 وPerfect Duplicationالصناعية وارنتا  الكمي "النسخ المتميز
 إن الرقماتية تتيل ارسال النسخ دون انتقاص أو تدمير لقصل)ث و اوصل(و -
رقماتية عواإلق المسافة المتعارؾ عليها   سةابقار بالنسةبة التؽلب علع الوقت والمسافة  ثيت تلؽي ال -  

 للتجارف والحقافة والع قات الشرصيةو
إن الرقماتية تر ض دورف االست ادف من المعدات  وترفب من ك اتتها بدرجة ؼير مسبوقةو ولذل  فإن  -

 و ففواإلد ا العلمية واالقتصادية سوؾ تستمر في الزيادف المطرد
االشترا  في الرقماتية  ومن حم جني المزايا منها)االشةترا  فةي ارنترنيةت مجانةار أو انر اض تكل ة  -

 بفسعار رمزية(و
 وعلع عكس المدارل ؼير الرقميةProcessesالرقماتية تقو  ن سها من ر ل العمليات  -
اعيةةار وعلةةع الةةرؼم مةةن التسةةليم بةةفن للحةةورف الرقميةةة انعكاسةةات متعةةددف علةةع المسةةتوب العةةالميت اجتم  

واقتصاديار وسياسيار وحقافيار وعمرانيار وإيكولوجيار  إال أنه ينبؽي الوةب في االعتبار أن تل  االنعكاسات 
نسبية وليست مطلقةو وأن ذل  يتوقؾ علع عدف أمور منهات االمكانات والموارد المتاثة في كل مجتمب 

الست ادف من تطبيقات الرقماتيةة مةن من جانب  ومدب قدرف المجتمب علع الت اعل مب تل  التطورات وا
 جانب آرر  وما يتطلبه ذل  من إثدات تؽييرات بناإلية وحقافية من جانب حالتو

وتيكد معطيات الواقب الرا ن علع أن حمة فجوف بين المجتمعات المتقدمة صناعيار والتي تمتل  قةدرات 
التي تستهل   ةذه المنتجةاتو كمةا أن  ةذه وامكانات عالية رنتا  الرقماتية وتسويقها  والبلدان النامية و

ال جوف تزداد اتساعار دارةل البلةدان الناميةة ذاتهةا بةين اوؼنيةات الةذين يمكةنهم اقتنةات واسةتردام منجةزات 
المادية والمعرفية التي تمكنهم من االقتنات واالستردام أو  تالرقماتية  وال قرات الذين ي تقرون لإلمكانيا

 أ  منهماو 
 

اومر الذ  يعمق من ثدف التناقةات وال روق الطبقية واالجتماعية  ويعكس آحارار سلبية عديةدفو ومةن 
جانةةب آرةةر  فةةإن ال جةةوف تةةزداد اتسةةاعار أيةةةار بةةين المجتمعةةات الثةرية)العواصةةم والمةةدن الكبةةرب(  

 يةة علةع مسةتوب البلةدان الناميةة بصة ة عامةة  وذلة  فيمةا يتعلةق باسةتردام تطبيقةات والمجتمعات الري
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الحورف الرقمية  باعتبار ا أكحر المجتمعات ان تاثار علع التؽيرات العالمية  اومر الذ  ينتج عنةه آحةارار 
ت عديةةدف فةةي البنةةع االجتماعيةةة والحقافيةةة الثةةةرية  ومةةن حةةم تؽيةةر أسةةاليب المعيشةةة لةةبعض ال إلةةا

و ؼير أن  ةذه االنعكاسةات ذاتهةا هاالجتماعية الثةرية  وكذل  المسكن من ثيت مكوناته واستردامات
 تتباين من ثيت درجاتها ومعدالتها من طبقة اجتماعية وررب  ومن سياق اجتماعي وحقافي آلررو

ك ت والواقةةب أن العديةةد مةةن الدراسةةات تيكةةد علةةع أن المةةدن المعاصةةرف تواجةةه الكحيةةر مةةن المشةة  
والتثةةديات االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية والحقافيةةة والبيإليةةة  فةةة ر عةةن التؽيةةرات التكنولوجيةةة 

  (و3)السريعة والتي تتجسد بشكل واةل في مجال الرقماتية وتطبيقاتها المتنوعة
علةع  لراهنةةا أهمٌةة الدراسةةونورار لتزايد انتشار الرقماتية وتفحيراتهةا المتعةددف والمتباينةة  تةفتي   

 تالمسةةتويينت النوةةر  والتطبيقةةيو ثيةةت تتمحةةل او ميةةة النوريةةة فةةي التعةةرؾ علةةع موةةا ر التؽيةةرا
االجتماعية الناتجة عن االستردام المتزايد لتطبيقةات الرقماتيةة ممةا يةيحر ثتمةار علةع أسةاليب المعيشةةو 

اصةةر  والتطةةورات وتتمحةةل او ميةةة التطبيقيةةة فةةي تشةةريص الوةةةب الةةرا ن لإلسةةكان الثةةةر  المع
المسةةتقبلية المتوقعةةة لةةنمط المسةةكن ومكوناتةةه واسةةترداماته فةةي وةةل التثةةديات التةةي ي رةةةها التطةةور 

 السريب والمتزايد للرقماتيةو
 
 أهداف الدراسة -2

التعرؾ علع االنعكاسات االجتماعية المرتل ة لتطبيقات الحةورف الرقميةة  وبراصةة علةع  2-1
 أساليب المعيشة الثةريةو

علع مدب تفحير التؽير في أساليب المعيشة الثةرية علع المسكن نتيجة للحةورف  التعرؾ 2-2
 الرقميةو

الكشةةؾ عةةن بعةةض االنعكاسةةات المسةةتقبلية للحةةورف الرقميةةة علةةع الصةةعيدين االجتمةةاعي  2-3
 والسكنيو

 

 مفاهٌم الدراسة -3
يةر مةن النوةةام  ةي مجمةةل المنجةزات العلميةة المجسةةدف فةي تطبيقةات عمليةةة للتؽ الثةورة الرقمٌةة: 3-1

وتشةةتمل علعتأجهةةزف الثاسةةبات وشةةبكة ارنترنيةةت  الهةةاتؾ   Analog: Digitalالتقليةةد  إلةةع الرقمةةي
المثمول والهواتؾ اورةية  وال ةاإليات والتل از الت اعلي  واوجهزف المنزلية الرقمية وأنومة إدارف 

 و Building Management Systemsالمبنع
ونعني بها التفحيرات المرتل ة)االيجابيةة والسةلبية( الناتجةة عةن اسةتردام  االنعكاسات االجتماعٌة: 3-2

تطبيقةةات الحةةورف الرقميةةة علةةع البنيةةة االجتماعيةةة الثةةةرية  وبراصةةة تفحيراتهةةا علةةع منوومةةة القةةيم 
االجتماعيةةة وأنمةةاط الع قةةات اوسةةرية واالجتماعيةةة  وتؽيةةر اودوار والووةةاإلؾ اوسةةرية  فةةة ر عةةن 

علع المستوب المعرفي والسلوكي لإلنسان الثةر   وما ينتج عن تل  التةفحيرات مةن تؽيةر تفحيراتها 
 في أسلوب المعيشةو

 
 
 ويقصةةد بةةه اوفعةةال و الممارسةةات التةةي تتكةةرر علةةع وتيةةرف معينةةة   وفتةةراتأسةةلوب المعٌشةةة :  3-3

 (و4)زمنية متعاقبة ثتع تترسخ وتصبل نمطار اجتماعيار ومعيشيار توصؾ به طبقة اجتماعية معينة 
تثديةدار  -دون الريةؾ  –البثةت يركةز علةع أنمةاط ارسةكان المرتل ةة بالمةدن  اإلسكان الحضري: 3-4

 للمستوب الحقافي وارجتماعع/ارقتصادب   المت اعل مب تطبيقات الحورف الرقميةو
 
 نهجٌة الدراسةم -4
نورار ون الدراسة الرا نة تمحل ريية استقراإلية لمعطيات الواقب االجتماعي بما يتةمنه من تؽيرات   

ستردام تطبيقات الحورف الرقمية من ناثية  ومعطيةات المسةكن الثةةر  رنعكاس إاجتماعية وحقافية ك
وبار منهجيةار مناسةبار لتثقيةق أ ةداؾ سلوب الوص ي التثليلي ًيعةد أسةلالمعاصر من ناثية أررب  فإن ار
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الدراسة  وذل  من ر ل تبني ريية تثليليةة نقديةة لةبعض الدراسةات والبثةوت المتاثةة والتةي ا تمةت 
بالكشؾ عن التفحيرات المرتل ة للحورف الرقمية علع المستوب العالمي  ومن حةم مثاولةة صةياؼة رييةة 

 التي تمحل الرقماتية أ مهاوستشرافية للمسكن في ول التثديات المستقبلية وإ
 
 جتماعٌة للثورة الرقمٌةإلنعكاسات اإلا -5
ال تكمن رطورف الحورف الرقمية الجديدف في كونها مجرد ثالة معرفية  ولكن اومر يكمن فيمن يمتل    

أدوات  ذه القوف لتثقيق أ داؾ راصة لنشر معلبةات معرفيةة جةا زف بهةدؾ االسةتؽ ل االقتصةاد  أو 
" إلةع أنةه بةالرؼم 1998أو اويديولوجيو ثيت يشير"تقرير التنمية التابب لقمم المتثةدف لعةام السياسي 

من اآلحار االيجابية لحورف االتصال والمعلومات والتي ًتزيد من قةوف و يمنةة الةدول الرأسةمالية أساسةار  
التقريةر أنماطةار للت ةوق  إال أنه نتج عنها ازدياد ال جوف وعدم المساواف االقتصادية واالجتماعيةةو ويثةدد
و كمةا  Global Povertyالرأسمالي في عالم التجارف والمعلوماتية أدت إلع ازدياد معدالت ال قر العةالمي

أن توزيةةب التقنيةةة لةةيس توزيعةةار عةةادالر  فةةالكحير مةةن البلةةدان الناميةةة وراصةةة ال قيةةرف ال تمتلةة  القةةدرات 
لبيةةة العومةةع مةةن سةةكان البلةةدان الناميةةة ي تقةةرون إلةةع المتاثةةة للةةدول الرأسةةماليةو فةةة ر عةةن أن الؽا

المهارات والقدرات ال زمة الستردام منجزات الحورف الرقمية بشةكل أو بةررر  ومةن حةم يتنةامع لةديهم 
 (و5الشعور بالتهميش من جانب اآلررين)

المشك ت  ومن جانب آرر  فإن االنتشار الواسب للرقماتية في المجتمعات الثةرية يرلق العديد من  
الوصول لهذه التكنولوجيا أو استردامها بطريقة أو بفررب  اومر الذ  يزيةد مةن ثةدف  مللذين ال يمكنه

ال روق والتناقةات االجتماعية والطبقية دارل  ذه المجتمعات  ومةن حةم يزيةد مةن الشةعور بالثرمةان 
الميكةد أن التطةور السةريب للرقماتيةة وأنه من  (و6)لدب  ذه ال إلات االجتماعية  مما ًيزيد اومور تعقيدار 

ًيثةةدت تثةةوالر فةةي المجتمعةةات المعاصةةرف ي ةةوق كحيةةرار مةةا أثدحتةةه الحةةورف الصةةناعية والتةةي نةةتج عنهةةا 
تصنيؾ المجتمعات إلع متقدمة صناعيار ومترل ةو وأن التثوالت الناتجةة عةن اسةتردام الرقماتيةة تترةذ 

 (و7)أشكاالر متباينة
م المتزايد لتطبيقات الحورف الرقمية أصبل يمحل واقعار ملموسار ليس فقط علةع وال ش  في أن االستردا  

مسةةتوب البلةةةدان المتقدمةةةة صةةةناعيار  ولكةةةن أيةةةةار علةةع مسةةةتوب البلةةةدان الناميةةةةو كمةةةا أن تةةةفحير  ةةةذه 
االستردامات فةي تشةكيل القةيم االجتماعيةة واالتجا ةات واونمةاط السةلوكية  ومةن حةم أسةلوب المعيشةة 

سةريعة وثةادف علةع   يرار واةثار ورطيرارو وذلة  لمةا أثدحتةه وتثدحةه الرقماتيةة مةن تؽيةراتأصبل تفح
و المستويين االجتماعي والسكني  فة ر عن انعكاساتها االقتصادية والسياسية والن سةية والبيإليةةووووالخ

عد مثورار مهمار يً  وانط قار من  ذه المعطيات  فإن الكشؾ عن التفحيرات االجتماعية االيجابية والسلبية
 من ر ل التركيز علع أ م آليات الحورف الرقمية اآلتيةت  ةفي الدراسة الرا نة  ويمكن تثقيق

 
 الحاسب اآللً وشبكة المعلومات 5-1
طها معار في شبكات واسعة تطورت من شبكة مثليةة إن التطور الرقمي للثاسبات قد أتاح سهولة رب  

LAN Local area network صةوتية  تإلع شةبكة معلومةات عالميةة)االنترنيت(و تثتةوب علةع اتصةاال
الترفيةه والةتعلم عةن ، ومرإلية  البريد االلكتروني   ؼرؾ الدردشةو و تستردم في التجارف االلكترونيةة

 ونية  طلب المفكوالتووووالخوبعد   إدارف اوعمال والثكومة االلكتر
وتثتل االنترنيت أ مية راصة باعتبار ا واثدف من أ م تطبيقات الحورف الرقمية من ناثية  وازديةاد   

سرعة انتشار ا ورطورتها مةن ناثيةة أرةربو ثيةت تشةير البيانةات ارثصةاإلية الثديحةة إلةع أن عةدد 
ون حةم ارت ةب عةدد مسةتردمي الشةبكة فةي ملية 131ثةوالي  1998مستردمي ارنترنيت قد بلػ في عام 

 (و8)إلع ثوالي نصؾ مليار شرص 2112عام 
وبما أن االنترنيت قد بدأ استردامه فةي الواليةات المتثةدف قبةل ؼير ةا مةن دول العةالم  فةإن البثةوت   

االجتماعيةةة المرتبطةةة بةةه والتةةي كشةة ت عةةن انعكاسةةاته وآحةةاره السةةلبية قةةد أحةةارت الرةةوؾ فةةي البلةةدان 
ب  علع الرؼم من أنها قد ال تنطبق بشكل مطلق علع بقية المجتمعات  وراصةة إذا مةا وةةعنا اورر

فةةي االعتبةةار الرصوصةةية البناإليةةة والحقافيةةة لكةةل مجتمةةبو ولةةذل  فقةةد ثةةذرت  يإلةةة التطةةوير الحقةةافي 
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واالجتمةةاعي التابعةةة للثكومةةة الهولنديةةة مةةن رطةةورف اسةةتيراد المشةةاكل اومريكيةةة  ثيةةت أن وةةروؾ 
تردام االنترنيةةةت رةةةار  الواليةةةات المتثةةةدف ربمةةةا ترتلةةةؾ بةةةارت ؾ البنةةةع االجتماعيةةةة والتقةةةارب اسةةة

ومن حم فإن استردام االنترنيت وبالتالي نتاإلجةه السةلبية وااليجابيةة يتوق ةان علةع درجةة  (و9)الجؽرافي
ورف الرقمية التطور التكنولوجي للمجتمب من ناثية  ومدب قدرف المجتمب علع الت اعل مب منجزات الح

 ومدب االست ادف منها من ناثية أرربو
فقد توصلت إثدب الدراسات الثديحة والتي ا تمت بالكشؾ عن التفحيرات االجتماعية ل نترنيت إلع   

أنةةه بةةالرؼم مةةن أنهةةا ًتثةةدت تباعةةدار للمجتمعةةات وتؽيةةرار فةةي أنمةةاط الع قةةات االجتماعيةةة  ونقصةةار فةةي 
عةةام ت ؼيةةر المباشةةرف  إال أن اسةةتردامها يولةةد المشةةاركة فةةي مجتمعةةات الشةةعور بارنسةةانية نتيجةةة للت

افتراةةية  وأن اسةتردامها ي يةد كةذل  فةي ديمومةة وانتشةار ع قةات اجتماعيةة أرةرب لةم تكةن ممكنةة 
 (و 11)لةدب مسةتردميها Self Esteemبسبب التباينات الطبقية  وبالتالي ينةتج عنهةا أيةةار اثترامةار للةذات

علةع  SIQSSدراسةة أرةرب أجريةت بواسةطة معهةد" اسةتان ورد للدراسةات االجتماعيةة" وتشير نتةاإلج 
 عينة كبيرف تمحل اوسر اومريكية المستردمة ل نترنيت والذين ال يستردمونها إلعت

إن اوسر يكادون يقةون وقتار أقل مب أصثابهم وعاإل تهم  وفي مجال الشرات ومشا دف التلي زيون   -
 ار أكحر بالعمل عن بعد من ر ل االنترنيت لتقليل العمل بالمكاتبوبينما يقةون وقت

 إن استردام االنترنيت يتزايد بزيادف عدد سنوات االستردامو -
سةاعات أسةبوعيار( أكةدوا علةع أنهةا قةد ر ةةت 5% من مستردمي االنترنيت بانتوام)25إن ثوالي  -

 المنزلوالوقت المرصص لقسرف واوصدقات  أو قةات أمسيات رار  
% مةةن المسةةتردمين المنتومةةين ل نترنيةةت أكةةدوا علةةع أن سةةاعات العمةةل قةةد زادت دون 25ثةةوالي  -

 ر ض ساعات العمل في المكاتب)إنجاز اوعمال دارل المنزل(و
% من المستردمين المنتومين أكةدوا علةع أنهةا قةد ر ةةت سةاعات مشةا دف التلي زيةون  61 -
في قراتف الصثؾ والمج تو كما أن قةات وقةت أطةول مةب % يعتقدون أنهم يقةون وقتار أقل 33و

 واالنترنيت يكون علع ثساب وقت االتصاالت التلي ونية مب اوسرف واوصدقات
علع الرؼم من أن مسةتردمي االنترنيةت يمكةنهم إجةرات ثةوارات مةب اوصةدقات واوسةرف  إال أنهةم  -
 وIsolating Technology  لعزل االجتماعياا ن ثميمية اللقات  وأن االنترنيت تعتبر تكنولوجيوقدت ي
ارلكترونةي والبثةةت عةةن المعلومةات  ولكنهةةا عمومةةار البريةةد تمحةل فةةي يإن أكحةر اسةةتردام ل نترنيةةت  -

  واوعمةال البنكيةة  وارقامةالس رثجز وية التجارف اولكترونتستردم في ممارسة أنشطة أررب منهات 
 )ولقسؾ فإن معوم ارستردام بالب د العربية يتركز فع الدرول علع المواقب ارباثية!( ووالدراسة

إن نسبة كبيرف من عينة الدراسة قد أبدوا مراوفهم مةن جةرح الرصوصةية واآلحةار الن سةية المتوقعةة  -
لةو كمةا أبةدوا مرةاوفهم كةذل  علةع المسةتوب القيمةي واور قةي من التواجد دارل المنزل في ثالة عز

 ننوةةرار ون التعةةام ت وراصةةة عمليةةات البيةةب والشةةرات تةةتم دون رييةةة للطةةرؾ اآلرةةر  ممةةا ال يةةةم
 (و11)مصداقية  ذه التعام ت" ت سخ الع قات"

   
اعيةة المرتل ةة )االيجابيةة وحمة ات اق عام بين معوم الدراسات والمسوح التي تناولةت التةفحيرات االجتم

 والسلبية( ل نترنيت ثول مجموعة من  النتاإلج يمكننا إجمالها فيما يليت
إن اسةةتردام االنترنيةةت ًيثةةدت عةةة وف علةةع عةةدم التوافةةق مةةةب المجتمةةب المثلةةي  فقةةدان االتصةةةال  -

 االجتماعي ونقص الشعور بالسعادفو
االنترنيت ينتج عنه مشاركة فعلية في المجتمعات  إن  نا  أدلة مادية ملموسة تيكد علع أن استردام -

المثلية  وأن ذل  ًيعد م يدار للث او علع الع قةات االجتماعيةة وتزايةد ا وتكاحر ةا  بارةةافة إلةع أنةه 
 يعمق الشعور باثترام الذات لدب المستردمينو

لشةبكة  وأن الكحيةرين إن  نا  تطورار ايجابيار من ر ل تكوين صداقات واالندما  االجتماعي عبةر ا -
من المستردمين قد است ادوا من االنترنيت فةي ثيةاتهم اليوميةة بطريقةة أو بةفررب وراصةة المةرا قين 

 الذين يستؽلونها في إقامة ع قات واسعةو
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إن الرقماتية بشكل عام  واالنترنيت راصة قد أدت إلع تؽيرات عديدف في البنع االجتماعية التقليديةة  -
واجز الجؽرافية والعمرية  وأنها تةيحر علةع الع قةات االجتماعيةة واووةةاع الطبقيةةو مب ترطيها للث

وأنها تيد  إلع تقليل ال وارق الطبقية)ثيت أصبثت االتصاالت متاثة أمام جميب ال إلات االجتماعية  
 محالت استردامات االنترنيت والتلي ون المثمول(و 

  ستردام التقليد  بدون كاميراوافتقاد االتصال المرإلي وراصة بالنسبة ل -
 المجهولية بين المشتركين والمستردمين للشبكة)عدم كشؾ الشرصية الثقيقية(و -
مثدوديةةة الت اعةةل االجتمةةاعي  ثيةةت يةةتم الت اعةةل فةةي أؼلةةب اوثةةوال فقةةط وؼةةراض مثةةددف وفقةةار  -

 للمصاللو
 التطور الحقافي السريبو -
ع أفراد اوسرف اآلررين في الثصول علع المعلومةات والترفيةة مستردمي االنترنيت أقل اعتمادار عل -
 يسبب االنعزاليةو امم
إن استردام االنترنيت )ثجرات الدردشة( قد أثدت تفحيرات سلبية عديدف علع طرق اسةتردام اللؽةة   -

محةال ذلةة " ارتصةار الكلمةةات إلةع ثةةروؾ  و تفنيةت وتةةذكير أسةمات المشةةتركين" رر ةات الشرصةةيات 
 ويةالثقيق
إن االنترنيت قةد أسةهمت فةي توسةيب ثةدود المجتمعةات  وأةةافت مميةزات متؽيةرف للعمةل الةذ   -

 أصبل ينجز من المنزل  والتعليم ثيت يمكن الثصول علع شهادات عن بعدو
إن العمةةل االلكترونةةي بصةة ة عامةةة يمكةةن أن يمحةةل طريقةةة جديةةدف لتجميةةب اوسةةرف  ومةةن حةةم زيةةادف  -

ن أعةاإلها  وراصة إذا ما أصبل العمل يتم بالمنزل  بالرؼم من ارزعا  الذ  الروابط االجتماعية بي
 وقد يسببه اوط ال والذ  قد يمحل معوقار لإلبداع نتيجة للتشتيت الذ ني

أ  مكان  وبالتالي توفير الوقت والجهد بةدالر مةن  إمكانية التعلم والثصول علع شهادات دراسية من -
 الذ اب والعودف  تر يض استردام وساإلل المواص ت حم تقليل االزدثام فالتلوت البيإليو

مراقبةةة  -15ر ةض مسةطثات وتكل ةة اوبنيةة الثكوميةةة والتعليميةة والع جيةة وارداريةة والردميةةو  -
 (و12)االستشارات الع جيةالمسنين والمرةع عن بعد من المنزل وإجرات 

  
 الفضائٌات والتلٌفزٌون التفاعلً   5-2
 نا  أوجه شبه عديدف بينهما وبين شبكة المعلومات  لكنهمةا أكحةر ت ةاع ر وربمةا أكحةر تةفحيرار بسةبب   

انتشةةار التل ةةاز فةةي كةةل منةةزل  علةةع العكةةس مةةن الكمبيةةوتر المنزلةةيو فال ةةةاإليات تقةةدم الترفيةةة و 
سةةيطرف الدولةةة عليهةةاو ويتميةةز التل ةةاز الت ةةاعلي باتصةةال  ةولة ودون تكل ةةة أو إمكانيةةالمعلومةةات بسةةه

بةةدات رأيةةه والتسةةوق وقةةةات الرةةدمات  لةةذل  فقةةد اسةةتعمل فةةي بعةةض المشةةا د عبةةر الشاشةةة بةةاللمس ر
االنترابات بالدول المتقدمة  وبهذا يتثول المشا د مةن مجةرد متلقةي إلةع مشةار و وقةد ا تمةت بعةض 
الدراسةةات بةةالتعرؾ علةةع تةةفحيرات ال ةةةاإليات و التلي زيةةون الت ةةاعليو ثيةةت أكةةدت علةةع أن أ ميةةة 

ترجب إلع إمكانية وجوده لدب جميب المستويات االجتماعية  وأنه يمحةل  التلي زيون الت اعلي أو الرقمي
رةةط الثيةةاف للعةةالم الرةةارجي  ومةةن حةةم فةةإن تطةةويره يثمةةل إمكانيةةات ةةةرمة للثكومةةات والميسسةةات 
واوفراد  ثيت يمكن الوصةول إلةع اآلالؾ مةن المثةرومين اجتماعيةار بواسةطة الرةدمات والمعلومةات 

 (و13)Daily Lifeفيمكنه أن ًيثدت حورف في الثياف اليوميةالمتاثة من ر لهو لذل  
 
 الهاتف المحمول 5-3
كمةةةا أن حمةةةة تةةةفحيرات عديةةةدف للهةةةاتؾ المثمةةةول جةةةاتت نتيجةةةة لسةةةرعة انتشةةةاره مةةةن ناثيةةةة  وون   

استرداماته لم تعد قاصرف فقط علع فإلةات اجتماعيةة معينةة كمةا كةان الثةال فةي بةدايات وهوره)رجةال 
(  وإنما أصبل متاثار لجميب ال إلات االجتماعية علع ارت ؾ مستوياتها الحقافية والمعرفية اوعمال مح ر 

من ناثية أرربو اومةر الةذ  يسةهم فةي تقلةص الع قةات االجتماعيةة واوسةرية التقليديةة  راصةة مةب 
سرية   بفعمال إةافية في اومسيات واوجازاتو مما يعكر ص و الثياف او نإمكانية تكليؾ المريوسي



 7 

 ذا  فةة ر عةن انعكاسةاته السةلبية اورةرب كالمعاكسةات واالنثرافةات اور قيةة التةي تزلةزل أركةان 
 المنزلو

 
 األجهزة المنزلٌة الرقمٌة 5-4
تتةةوفر اآلن اوجهةةزف السةةمعية والبصةةرية وأجهةةزف المطةةبخ والتكييةةؾ واردارف والثمايةةة  بارةةةافة   

فالؽسةةاالت اوتوماتيكيةةة  و(14التةةي تةةدير المنةةزل)  Building Automated systemsللةةنوم الشةةاملة
المبرمجة  توفر الوقت ردارف أعمال أرربو بارةافة لتثكم مثلةي لعةدد مةن اوجهةزف فقةط كالح جةة 
المايسةةترو التةةي تسةةيطر علةةع بقيةةة أجهةةزف الطةةبخ التصةةالها باالنترنيةةت ووجةةود شاشةةة كمبيةةوتر علةةع 

روويؾ والؽسالة وثتع تدفإلة الثمام  أو ارب غ عن اوعطال  مةب سطثها  ثيت يمكنها تشؽيل الميك
تسجيل رساإلل صوتية ومرإلية)فيديو( وفةراد اوسةرف اآلرةرينو نا ية  عةن إمكانيةة االتصةال بهةا مةن 

كمةا أن الةتثكم  ( 15)التلي ون المثمول لبدت تسرين الطعام أو تشؽيل المكيؾ مب ةبط درجة الثرارف
  وليس بالةرورف  Voice Recognitionقد أصبل ممكنار عن طريق الصوت فقط في اوجهزف المنزلية

 من جهاز  ثيت يمكن إصدار أمر رؼ ق اوةوات مح ر أو تشؽيل المكيؾوووالخو
وأريرار فقد وهر أسلوب لإلةاتف يعالج مشكلة نقص وصةول أشةعة الشةمس للؽةرؾ الدارليةة  وذلة    

سةةمكه نصةةؾ بوصةةة إلةةع   Optical Fiberعبةةر كابةةل ةةةوإلي باسةةتردام عدسةةات مكح ةةة للةةةوت تنقلةةه
 (و16)الؽرؾ الدارلية والمرافق المنزلية  مما قد يؽير من أسلوب ثياف الناس وأنماط معيشتهم

 
لة تشةؽيلها وتجميعهةا معةار عبةر تثكةم مركةز  إن تثول اوجهزف المنزلية إلع الرقماتية قد أتةاح سةهو 

يصدر إشارات رقميةة للتشةؽيل  ممةا أدب إلةع تطةور آرةر عبةر التشةؽيل عةن ًبعةد بالهةاتؾ الرقمةي أو 
الصةةوت  بمةةا لةةه مةةن سةةهولة متنا يةةةو ولكةةن ذلةة  سةةير ض مةةن المهةةارات المنزليةةة ويسةةهم فةةي تؽيةةر 

للعمةل أو  –الجهد يسةاعد علةع بقات ةا رةار  المنةزل اودوار التقليدية للمرأف بالمنزل  فتوفير الوقت و
وعلةةع الصةةعيد اآلرةةر فةةإن سةةهولة . ويةةيحر ثتمةةار علةةع البنةةات االجتماعي/االقتصةةاد  لقسةةرف -هلؽيةةر

اوعمال قد تيد  إلع الكسل المسبب للسمنة  حةم ارترةات العةة ت مةب عةدم ممارسةة الرياةةةو ومةن 
ليةة مةن نوافةة وإثةةار مةفكوالت ور فةه  سةوؾ يةنعكس جانب آرر فإن إلؽات عمالة الرةدمات المنز

 سلبيار علع اووةاع االجتماعية لهذه ال إلات المتدنية والمثرومة أص رو
  
 الثورة الرقمٌة: االٌجابٌات والسلبٌات -6 
علع الرؼم من أن معوم الدراسات والبثوت قد ا تمت بالكشؾ عن التةفحيرات االجتماعيةة المرتل ةة   

قمية ليس فقط علع المستويين ال رد  واوسر   ولكن أيةار علع الصعيد المجتمعي  إال أنه للحورف الر
يمكننا القةول أن معوةم   ةذه الدراسةات قةد تناولةت الوةا رف فةي المجتمعةات المتقدمةة صةناعيار  والتةي 

ناميةة   بلؽت مستوب من التقدم العلمي والتقني ي ةوق كحيةرار ؼير ةا مةن المجتمعةات وراصةة البلةدان ال
والبلدان اوكحر فقرار علع وجه الرصوصو ومن حم فإن اسةتردامات تطبيقةات الحةورف الرقميةة فةي تلة  
المجتمعات يرتلؾ ارت فاَ جو ريةار عةن اسةترداماتها فةي ؼير ةا مةن المجتمعةات اورةرب  وذلة  ًيعةد 

حقافي والمعرفي من ناثية انعكاسار للرصوصية البناإلية والحقافية من ناثية  ومستوب التطور العلمي وال
أرربو كما أن منوومة القيم االجتماعية والحقافية  ومن حم أساليب المعيشة الساإلدف في تل  المجتمعات 
قد تتناسب كحيرار و ذه االسترداماتو فقد أوهرت نتةاإلج  ةذه الدراسةات الكحيةر مةن الموةا ر االيجابيةة 

جتماعية بشكل عام  ومجاالت التجارف والعمل وإنجاز الستردام تطبيقات الحورف الرقمية علع الثياف اال
راصةو كما بينت تلة  الدراسةات  ةالمهام المنزلية  فة ر عن مجال المعلومات والمعرفة والحقافة بص 

أيةار الموا ر السلبية المتمحلةة فةي تؽيةر أنمةاط الع قةات االجتماعيةة واوسةرية  والتةي أةةثت تترةذ 
ات التقليدية كاالنعزالية وال ردية   وما يمكن أن ينةتج عةن ذلة  مةن مشةك ت أشكاالر مرتل ة عن الع ق

 وأمراض ن سية وعصبية كاالكتإلاب مح رو 
وانط قار من ذل   يمكننا القول أنه إذا كانت التفحيرات الناتجة عن استردام الرقماتية وتطبيقاتها بهذه   

التي تنتج  ذه التكنولوجيا وتقوم بتسويقها علع الدرجة من الرطورف علع مستوب المجتمعات المتقدمة 
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مستوب العالم كله  ف ش  في أن الوةب االجتماعي في البلدان الناميةة المسةتهلكة لمنجةزات الرقماتيةة 
 ةةذه المجتمعةةات تتميةةز ببنةةع حقافيةةة  نيصةةبل أكحةةر رطةةورف  وبراصةةة إذا مةةا وةةةعنا فةةي االعتبةةار أ

ثيت مكوناتها والقةيم واونمةاط السةلوكية الجديةدف التةي  كحيرار من بومعرفية وقيمية تقليدية قد ال تتناس
ت رةها الرقماتيةو اومر الذ  يتطلب إجرات تؽييرات جذرية في  ذه المنوومة القيمية التقليدية  و ذه 

 المسفلة من الصعوبة بما كانو
ت االجتماعيةة للحةورف ونورار لنةدرف الدراسةات والبثةوت السوسةيولوجية التةي ا تمةت بدراسةة التةفحيرا 

الرقمية وبراصة في البلدان النامية و العربية بعامة  ومجتمعنا المصر  براصة نورار لكونهةا وةا رف 
ثديحة  فإن قراتف نقدية لمعطيات الواقب االجتماعي بكل ما يتةمنه من معوقات وتثةديات تيكةد علةع 

فةب مسةتوب الةوعي االجتمةاعي والحقةافي   ت رت أن حمة انعكاسات ايجابية السةتردام  ةذه التقنيةات منهةا
االن تةةاح مواكبةةة التطةةورات العالميةةة علةةع كافةةة اوصةةعدف  وسةةهولة االتصةةال وتبةةادل المعلومةةات ممةةا 

 ينعكس بشكل ايجابي علع الوةب االجتماعي لل رد   ويسهم في رفب ك اتته ارنتاجيةو
وعلع الرؼم من ذل   فإن الواقةب يشةير إلةع أن حمةة سةلبيات كحيةرف علةع الصةعيد االجتمةاعي   

 نتيجة الستردام تطبيقات الحورف الرقمية منهات
 التفحير السلبي علع الهوية الحقافية )وهور قيم جديدف مؽايرف للقيم االجتماعية الساإلدف(و -1
بين من يملكون القةدرات الماديةة والمعرفيةة السةتردام  ةذه الرقماتيةة  ومةن زدياد ال روق الطبقية إ -2

 ليس لديهم  ذه القدرات  ومن حم ازدياد الشعور بارثباط والثرمان االجتماعيو
رت اع معدالت االسته   علةع مسةتوب ال ةرد واوسةرف ممةا يةيحر بشةكل واةةل علةع قةيم العمةل إ -3

 علع موارد اوسرف من ناثية أرربووارنتا  من ناثية  ويشكل ةؽطار 
تؽير اودوار التقليدية لقسةرف وراصةة أدوار المةرأف دارةل المنةزل نتيجةة ل عتمةاد علةع تطبيقةات  -4

الرقماتيةةة  اومةةر الةةذ  يةةيد  إلةةع تةةد ور مهاراتهةةا المنزليةةة اوساسةةية  ومةةا يترتةةب علةةع ذلةة  مةةن 
 مشك ت صثيةو

ات الكمبيةةوتر بةةالمنزل ذو آحةةار صةةثية سةةيإلة كارجهةةاد إن الجلةةوس لسةةاعات طويلةةة أمةةام شاشةة -5
البصر )انر اض قوف النور(  والتقلص العةلي)آالم الرقبة والوهر(  والتد ور العةلي والجسماني 
بصةة ة عامةةة  بارةةةافة للكسةةل والسةةمنة لعةةدم الرةةرو    راصةةة مةةب عةةدم ممارسةةة رياةةةة منتومةةةو 

 عية علع اوسرفو ذل  عواقب اقتصادية و اجتمالوبالطبب فإن 
انتشار قيم الموهريةة والت ةارر ومةا يةرتبط بهةا مةن أنمةاط سةلوكية ًتزيةد مةن ثةدف ال ةروق الطبقيةة  -6

 واالجتماعيةو
 العزلة االجتماعية وت سخ الع قات اوسرية و االجتماعية التقليديةو -6
لتؽيةر  ةبشكل عام  كنتيجفي أساليب المعيشة علع مستوب ال رد واوسرف والمجتمب  يالتؽير النسب -7

 القيم واالتجا اتو
نتيجةة مشةا دف المواقةب ارباثيةة و نتشار بعض اوفكةار االنثرافيةة أرنهيار اور قع والدينع مب إ -8

 التي تهدد البنية االجتماعيةوالشاذف 
 إقامة ع قات مب أشراص مجهولين الهوية مما ييحر علع اومن االجتماعي والقوميو -9

فحير السلبي علع اللؽة العربية وكتابتها بثروؾ أجنبية وارتصار كلماتها إلع ثروؾ وبراصة الت -11
 في مجالي االنترنيت ورساإلل الهاتؾ المثمول  اومر الذ  يهدد الهوية الحقافيةو

 
 تأثٌر تغٌر أسلوب المعٌشة الحضرٌة على اإلسكان -7
فةةةي المجتمةةب  ذلةةة  أن االثتياجةةةات ال راؼيةةةة  إن أنمةةاط ارسةةةكان المرتل ةةةة تةةرتبط بالبنةةةات الطبقةةةي  

وع قاتها ترتلؾ بارت ؾ النمط المعيشي لكل طبقة  لذا فإن النمط السكنع بدتار من الموقب حةم الثجةم 
والتشطيب والتجهيزات  إنمةا يمحةل انعكاسةار مباشةرار للبعةد ارجتمةاعع و وعمومةار فعنةد قةراتف فراؼةات 

 ت(17)تين من اوبعاد   االجتماعية المسكن   يتةل أنه يتفحر بمجموع
 تفحير العقيدف والدين   كزيادف ال راؼات أو فصلها لتثقيق الرصوصيةو -
 تفحير النوام ارجتماعع الطبقي بما يثمله من إمكانات اقتصادية وحقافية وعادات وتقاليدو  -
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كالبريد اولكترونةع ورسةاإلل ونورار لتشابه بعض االنعكاسات االجتماعية لتطبيقات الحورف الرقمية     
الهاتؾ المثمول  أو الترفيه عبر ارنترنيت و التل از ال اعلع  فإنه يمكن دمج التةفحير النةاتج مةن تؽيةر 

 أسلوب المعيشة علع المسكن في العناصر اآلتيةت 
إن انتشةةار إدارف اوعمةةال و الةةتعلم عبةةر االنترنيةةت  بارةةةافة لتلقةةع الةةدروس بةةالمنزل كوةةا رف  -1

دعو لوجود ح حة أجنثة رإليسةية ي و و ما   Study Roomاجتماعية  يعوم من  دور ؼرفة المكتب أو
من صل للعمل والتعلم عةن بعةد    بإةافة جناح  التقليد   بدي  عن جناثي المعيشة والنوم بالمسكن  

 (و18)لتثقيق  الرصوصية البصرية والسمعية
تؽير طريقة ال رش مب اال تمام بالكمبيوتر  كمركز لتوجيه البصر علةع  ثسةاب التجمةب اوسةر   -2

 والعاإللي الجماعي الذ  يتطلب فرشار م توثارو
ةرورف ارن اق علع بنية االتصاالت من كاب ت وأجهزف كمبيةوتر مسةتثدحة ورةزاإلن المعلومةات  -3

 ماسثة( و -طابعة  -)فاكس ة والطابعات ذات المهام العديدفالرقمي
إن سهولة االتصال من أ  مكان للمسكن والعكس   تيد  إلع استسهال ذل  علع ثساب الزيارات  -4

 المنزلية  مما قد يقلص من مساثة االستقبال) الصالون( للةيوؾو
 -ف أثيانةةار إلةةع مركةةز ل تصةةاالت تبةةدل وتؽيةةر دور ؼرفةةة النةةوم مةةن مجةةرد مكةةان للنةةوم والمةةذاكر -5

مب زيادف رصوصيتها ثتع لقبنات للدرول علع االنترنيةت والرييةة والدردشةة دون  -مشابهة للمكتب 
 مراقبة اآلباتو

ثتةع يمكةن  -ثتع علةع مسةتوب الجةنس الواثةد –الثاجة إلع عدد أكبر من ؼرؾ النوم المن صلة  -6
 إجرات االتصاالت بثريةو

لمعيشة العاإللية علع ثساب اسةتقبال الةيوؾ)وراصةة فةي ثالةة عةدم وجةود مكتةب( تكبير صالة ا -7
 لتثولها إلع مركز رنجاز اوعمال ومقابلة اوصدقات والمعارؾ عن بعد  وليس بالثةور التقليد و

تصؽير مساثة ؼرفة الطعةام أو اعتبار ةا جةزتار مةن صةالة المعيشةة  نتيجةة عةدم دعةوف الةةيوؾ  -8
 عدم تناول اوسرف طعامها معار في مرثلة الثقةو منزليار  وربما

ممةةا  -عبةةر الهةةاتؾ أو ارنترنيةةت –تصةةؽير مسةةاثة المطةةبخ فةةي ثالةةة طلةةب المةةفكوالت الجةةا زف  -9
يستؽنع عن ال رن مح ر  ويكت ع بميكروويؾ للتسةرين  وربمةا ًتةةم ؼرفةة الطعةام لتصةبل جةزتار مةن 

وهةةور اوجهةةزف المنزليةةة المتعةةددف المهةةام كالح جةةة   المطةةبخ  كمةةا ت عةةل ذلةة  أسةةرار عديةةدفو كمةةا أن
 الميكروويؾ  سيقلل أيةار من المساثة المطلوبةو

تطور وواإلؾ الثمام  فمب ربط اوجهزف الصثية المسةتثدحة بشةبكة االنترنيةت  ًيمكةن مةن تدفإلةة  -11
ة الةد ون والسةكر فةي البانيو وملإله بالمات قبل العودف للمنزل  وقيةام المرثةاض )التواليةت( بقيةاس نسةب

  (و19)البول وإب ؼها للجهة الع جية
 Gray Waterتر يض استه   المياه مب إمكانية تجميب وإعادف استردام مياف االستثمام والثةوض -11

 (و21)كمياه طرد بالمرثاض أو تنقيتها لر  الثديقة المنزلية
لبدنية  وتنشيط الجسم لمعادلة ارترات الثاجة إلع ؼرفة رياةة تةم بعض اوجهزف لرفب اللياقة ا -12

 العة ت نتيجة العمل بالمنزل والجلوس طوي ر أمام الكمبيوترو
إن تنةةوع ال ةةةاإليات بارةةةافة للتل ةةاز الت ةةاعلي   قةةد تجعلةةه مركةةزار للمسةةكن  ولكةةن ربمةةا يةةيد   -13

د يتثةةول معةةه ارةةت ؾ اآلرات بةةين اوسةةرف لوجةةود عةةدد مةةن اوجهةةزف بالمعيشةةة وؼةةرؾ النةةوم  ممةةا قةة
 المسكن إلع عدف أجنثة مشابهة لل ندق أكحر من كونه منزالر عاإلليارو 

استردام الكابل الةةوإلي الناقةل للةةوت الرةارجي  سةييحر علةع مثةددات التصةميم المعمةار   إن -14
 وراصة بالمواقب الةيقة ذات الواجهات الصؽيرف  والتي كانت تثتا  لعدد كبير من المناورو

ف التثكم بالتهوية التي تطورت لتنقيةة الهةوات الةدارلي مةن اوتربةة والملوحةات ومهيجةات إن أجهز -15
التوجيه المنارع التقليدية للؽرؾ   و و مةا ثةدت مةب انتشةار أجهةزف التكييةؾو  عالثساسية  ستيحر عل

 ن وولهذا فقد ًتؽير من شكل الع قة بين المناطق الرطبة كالثمامات والمطابخ وبقية أجزات المسك
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 ستنتاجات عامة ورؤٌة استشرافٌةإ -8
الكحيةر مةن التؽيةرات فةي  –ومةا يةزال  –إن االستردام المتزايد لمنجةزات الحةورف الرقميةة قةد أثةدت   

تصةةادية والسياسةةية والن سةةية والبيإليةةة المجتمعةةات الثةةةرية المعاصةةرف علةةع كافةةة المسةةتوياتت االق
والسكنيةو وًتعد التؽيرات االجتماعية والحقافية إثدب أ ةم وأرطةر تلة  التؽيةرات  ثيةت يصةاثب  ةذه 

تثةوالت فةي منوومةة القةيم االجتماعيةة  ومةن حةم تؽيةرات فةي أنمةاط الع قةات اوسةرية  تاالسترداما
كس مباشرف علةع أسةاليب المعيشةة  ومةن حةم علةع نمةط والعاإللية التقليدية بص ة عامة  اومر الذ  ينع

مةةن ثيةةتت التصةةميم والتن يةةذ واالسةةتردامو  ذلةة  أن ارسةةكان الثةةةر  بفنماطةةه   المسةةكن الثةةةر
المرتل ة  سيتطور بدرجات مت اوتة طبقار لمدب الت اعةل مةب تطبيقةات الحةورف الرقميةة  فعلةع المسةتوب 

ف صياؼة المسكن وتؽير دوره إلع مكان للعمل والتعلم  وندرف التصميمي  قد يثدت انق بار نتيجة رعاد
استقبال الةةيوؾ واالنعزاليةة ال رديةة  ممةا سةييد  إلةع إلؽةات أو إةةافة بعةض االسةتعماالت  وةةم 
بعض ال راؼات وإعادف توزيب الع قات بالنسبة للعناصر المرتل ة وثتع بالنسبة للتوجيه المناريو أما 

  ممةا قةد يرفةب تكل ةة المسةكن تفيجب وجود مرافق متقدمة وراصة ل تصةاال علع المستوب التن يذ 
 والردمات المصاثبةو

صة وف القةول أن حمةة تةفحيرات ايجابيةة للحةةورف الرقميةة علةع البنةع االجتماعيةة  إال أن  نةا  تةةفحيرات   
د مةن البثةوت أررب سلبية عديدف كما أوةثت التثلي ت السابقةو لذل  فإن اومر يتطلب إجةرات العدية

من  Interdisplinary   والدراسات االجتماعية والمعمارية المترصصة من ناثية  والدراسات البينية
ناثية أررب للكشؾ عن أبعاد الوا رف وتفحيراتها الرا نة والمستقبلية علع المستويين المثلي والقومي  

يةة سةوؾ يةةب القةيم والع قةات مب ةرورف الوةب في االعتبار أن التطور السريب فةي مجةال الرقمات
االجتماعية واونماط السةلوكية فةي سةياق جديةد  ممةا قةد يعطةي شةك ر آرةر وسةاليب المعيشةة واونمةاط 

 السكنية  مما يشكل تثديار للمترصصين والمسإلولين علع كافة المستوياتو
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