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 التكنولوجيا احلديثة وأثرها يف البناء االجتماعي للمجتمع العراقي 
 
 أ.م.د. ماجد عمي مصطفى العنبكي

 جامعة بغداد/ كمية اآلداب/ قسم عمم االجتماع
 majid.ali66@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

  مقدمة

التكنولوجيا عبرت كّؿ المحػددات أصبػبحت كالجاذبيػأل اير ػيأل أالكػؿذ منجػذب 
إليهػػا إم مػػف يراػػب بػػالطيرافت اػػذا التوانػػأل التكنولوجيػػأل اعػػتطاعت  ف ت   ػػ  الطبي ػػأل 
لعػػػيطرتها وذلػػػؾ بتطويراػػػا لم مػػػوـت أصبػػػبحت التوانػػػأل اػػػع طوأػػػاف مػػػف ال مػػػـ والم رأػػػأل 

ذي  بػػػػبل يومػػػػؽ اويػػػػأل التػػػػرد ويوعػػػػ  انتما اتػػػػ  وامقتبػػػػاد والتايػػػػر الويمػػػػعت التايػػػػر الػػػػ
وبم نػػآ ر ػػر يمكػػف الوػػوؿ إف التػػرد تحػػرر مػػف ب ػػض الويػػود لكنػػ  وقػػ  أيمػػا اػػو   طػػر 

 منها. 
إف ثػػورة الم مومػػات ذات حػػديف واعػػت مالها ي تمػػد عمػػآ ذكػػا  التػػرد والظػػروؼ 

وقػ  أػع المحيطأل ب ت أإذا   حعف امعت ماؿ  أاد وطور حيات ت وب ػفؼ ذلػؾ يكػوف قػد 
معتنو  يب ب ال روج من ت ومف يعتط  ال روج ب د حيف أإن  قد أود الكثيػر و نهكػت 
قػػػواات وربمػػػا عيبػػػؿ إلػػػآ حػػػاؿ يكػػػوف عالػػػأل عمػػػآ ايػػػرا ت وايمػػػر ممكػػػف وينطبػػػؽ عمػػػآ 
المجتمػػػ  بكاممػػػ ت وم عػػػيما إذا كػػػاف مجتم ػػػًا معػػػتوردًا ايػػػر منػػػت  وانػػػا تكػػػوف الم ػػػكمأل 

 لمتكنولوجيا  عهؿ مف عمميأل الت امؿ م ها. كبرت أربما معصلأل امعتيراد 
ال ػػػراؽ مػػػف البمػػػداف الناميػػػأل أ ػػػف عػػػف  نػػػ  عػػػاش مػػػدة حبػػػار  ػػػاممأل ج متػػػ  
من زًم عف ال الـت لذلؾ كاف امحػتفؿ ايمريكػع بمثابػأل بػدمأل بػ وت  ولػـ يعػتط   ف 
يعػػػتتيؽ منهػػػا أبػػػرزت وتو ػػػحت م ػػػاكؿ انتتاحػػػ  عمػػػآ ال ػػػالـت واػػػو ا ف أػػػع دوامػػػأل 

 بيف الما ع المجيد والحا ر الجديد كميًا.البراع 
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ل  المبحث األوَّ
 اإلطار النظري لمدراسة

 مشكمة الدراسة :أواًل: 
أػػػػإف البنػػػػا   تبمػػػػا  ف طبي ػػػػأل الحيػػػػاة امجتماعيػػػػأل متايػػػػرة والجمػػػػود مػػػػوت وعػػػػدـ

امجتماعع  لممجتم ات يتاير وبنعب متتاوتأل وبحعب ال وامؿ التع تؤدي إلآ التايير 
أل  ي مجتمػػػػ  وتوبمػػػػ  لمتايػػػػر ثانيػػػػات كمػػػػا ت تمػػػػد قػػػػدرة المجتمػػػػ  أػػػػع مواجهػػػػأل  وًم وطبي ػػػػ

 لمتحديات ال ارجيأل والدا ميأل عمآ مودرت  ال مميأل والتونيأل. 
إف البنػػا  امجتمػػاعع لممجتمػػ  ال راقػػع تػػصثر بكامػػؿ  نعػػاق  و نظمتػػ  بػػالمؤثرات 

يػذ  إذ كػاف لفحػتفؿ وكاف لم امػؿ ال ػارجع الػدور ايكبػر أػع التنت تال ارجيأل والدا ميأل
ولػػػـ يوتبػػػر  تالػػػدور ايكبػػػر أػػػع إحػػػداث تايػػػرات كبيػػػرة 2003ايمريكػػػع لم ػػػراؽ عػػػاـ 

نما امتد لي مؿ اينعاؽ المكونأل لهذا البنا  كاأأل.  التايير عمآ النظاـ العياعع وا 
ونتيجػػأل لفنتتػػاح عمػػآ ال ػػالـ وحريػػأل التجػػارة ورأػػ  الويػػود أوػػد كػػاف ال ػػراؽ عػػوقا 

وقػػػػد عػػػػاامت الػػػػواردات النتطيػػػػأل الكبيػػػػرة  وعػػػػدـ الت طػػػػيط ال ممػػػػع  لكػػػػؿ مػػػػا اػػػػو جديػػػػد
المدروس أع د وؿ  امب ال ائ  والعم  ال روريأل وامعتهفكيأل إلآ البمد واعػت مالها 
مف  أراد المجتم  بطريوأل ع ػوائيأل وحتػآ أػع المجػامت ايػر الم ببػأل لهػا. وتػصثرت 

و بػػبل  امػػب  تولػػيس ال كػػسثواأػػأل  أػػراد المجتمػػ  بمػػا يتناعػػب مػػ  كػػؿ مػػا اػػو جديػػد 
 معتهمكيف وليس منتجيف وعمآ م تمؼ ايب دة. تال راقييف مومديف وليس م ار يف

وكمػػا اػػو م ػػروؼ أػػإف الثواأػػأل المجتم يػػأل ثابتػػأل نعػػبيا بحعػػب التػػاري  وا رث 
أمػػـ يكػػف انػػاؾ  تايػػر  ف اػػذا الواعػػدة قػػد تايػػرت نعػػبيا بعػػبب قػػوة المػػؤثرات  تالثوػػاأع

ايػػػػر مناعػػػػػب و بػػػػبل الكػػػػػؿ ينػػػػادي بالحريػػػػػأل والديموراطيػػػػأل التػػػػػع ممنػػػػوع  و محػػػػػـر  و 
اعتوردت  صنها  صف  يأل ب اعأل    رى و عطيت عمآ  كؿ جرعػأل واحػدة إلػآ جعػـ لػـ 

ف اػػذا  تيتوبمهػػا بعػػهولأل أكانػػت لهػػا رثػػار اجتماعيػػأل واقتبػػاديأل وثواأيػػأل وتربويػػأل ودينيػػأل وا 
 ػػػاعت التو ػػػآ واعػػػت مؿ ا ثػػػار لػػػـ تكػػػف إيجابيػػػأل بكاممهػػػا وقػػػد طاػػػآ العػػػمبع منهػػػا و 

المعتورد مف التكنولوجيا أػع ايػر محمػ  وتحولػت ب ػض الػن ـ إلػآ نومػأل عمػآ المجتمػ  
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و بػػػػػػبل الجانػػػػػػب امقتبػػػػػػادي المعػػػػػػير لكثيػػػػػػر امأ ػػػػػػاؿ  توقتمػػػػػػت روح ال مػػػػػػؿ المنػػػػػػت 
لهذا وذاؾ يمكف عد د وؿ التكنولوجيا إلػآ المجتمػ  ال راقػع أيػ   ػع  مػف  تالمجتم يأل

ظرؼ يعتوجب الدراعأل لت  يص الحاؿ وو   البدائؿ و ي ًا تحػاوؿ العمبيأل أع اذا ال
 -اذا الدراعأل ا جابأل عف ب ض ايعئمأل :

اػػؿ البنػػا  امجتمػػاعع لممجتمػػ  ال راقػػع اػػش إلػػآ درجػػأل  ف التكنولوجيػػا المعػػتوردة  -1
 تزعزع اعتورارا ؟. 

 ؟. ما ا ثار العمبيأل لد وؿ التكنولوجيا الحديثأل عمآ مجتم  اير مهيص لذلؾ  -2

المػػػوروث الثوػػػاأع  ػػػب  ثابػػػت نعػػػبيات والتكنولوجيػػػا الحديثػػػأل د مػػػت أػػػع كػػػؿ جوانػػػب  -3
وكيػػؼ عػػاعدت اػػذا التكنولوجيػػا عمػػآ  تالحيػػاة ومنهػػا الثوػػاأع الػػذي اػػو ثابػػت نعػػبيا

 ايجاد تفقل الثواأأل ال راقيأل والثواأات الواأدة اي  رى 
كيػػػؼ تػػػصثر اػػػذا  تقػػعالنعػػؽ الورابػػػع مػػػف مكونػػات البنػػػا  امجتمػػػاعع لممجتمػػػ  ال را -4

 النعؽ بالازو التكنولوجع.

امنتتػػػاح ا عفمػػػع التكنولػػػوجع اػػػؿ كػػػاف لػػػ  تػػػصثير أػػػع الم توػػػدات الدينيػػػأل يأػػػراد  -5
 المجتم  ؟. 

 ما مدى تصثر الجانب امقتبادي بد وؿ التكنولوجيا الحديثأل؟. -6
 أهمية الدراسة :ثانيًا: 

ها وما تبػؿ إليػ  مػف مف البديهع  ف ت تمؼ الدراعات أع موا ي ها ومنهجيت
نتائ  لكف لكؿ باحث الحؽ بصف يدعع بصاميأل دراعت  و اميأل دراعتع تتجمآ أػع النوػاط 

 -ا تيأل :
تػػػصتع  اميػػػأل الدراعػػػأل مػػػف  اميػػػأل المو ػػػوع المػػػدروس وم  حػػػد ينكػػػر  اميػػػأل البنػػػا   -1

 امجتماعع وما يت رض ل  مف تايرات.

عمميػأل يمكػف  ف تبػؿ إلػآ  ي دراعأل عمميػأل اػع جهػد  كػاديمع ي تمػد عمػآ  عػس  -2
 ب ض النتائ  التع يمكف ا أادة منها أع دراعات محوأل.

اػػذا الدراعػػأل أػػع جانبهػػا التطبيوػػع ومػػا تػػصتع بػػ  مػػف نتػػائ  ممكػػف  ف ي تمػػد عميهػػا  -3
 بان  الورار أع البمد مف  جؿ م الجأل ب ض الم اكؿ والت طيط المعتوبمع.



 هـ4110-م  0202لسنة .  ثامن/ العدد ال الثاني/ المجلد  ثانيةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال 

 

 
 321 

 أهداف الدراسة:ثالثا: 
بؿ مف البديهع  ف  ي بحث  و دراعػأل مبػد مػف  ف يكػوف  تمف المت ارؼ عمي 

واػذا  توب فأػ  تكػوف عديمػأل الجػدوى والتائػدة تل  ادؼ  و  اداؼ عدة تع آ لتحويوهػا
اياداؼ اع حتما ت تمؼ بحعب طبي ػأل الدراعػأل ونوعهػا ودراعػتع اػذا تعػ آ لتحويػؽ 

 ب ض اياداؼت منها : 
 

نولوجيػػػا الحديثػػػأل أػػػع البنػػػا  امجتمػػػاعع دراعػػػأل ب ػػػض التايػػػرات التػػػع  حػػػدثتها التك -1
 لممجتم  ال راقع.

دراعػػتع اػػذا تهػػدؼ إلػػآ التمييػػز بػػيف ا ثػػار العػػمبيأل وا يجابيػػأل لػػد وؿ التكنولوجيػػا  -2
 الحديثأل لممجتم  ال راقع. 

 ي ػػػػًا الهػػػػدؼ مػػػػف اػػػػذا الدراعػػػػأل اػػػػو  ف ت ػػػػيؼ ب ػػػػض الم مومػػػػات إلػػػػآ المكتبػػػػأل  -3
  الععيوانثروبولوجيأل يمكف ا أادة منها.

 
 مصطمحات الدراسة :رابعًا: 

إف معػػصلأل تحديػػد المتػػاايـ والمبػػطمحات ال مميػػأل التػػع تعػػت مؿ  أػػع  ي بحػػث 
 مر  روري ومعيما أع البحوث امجتماعيأل وامنثروبولوجيأل ذلػؾ ينهػا بحػوث تحتػاج 

 .(1)إلآ الدقأل والتحديد والبحث أيها يعتمد  امب متاايم  مف لاأل الحياة اليوميأل
 تبارعػونز  ف النظريػأل تتبػؿ بكيػاف مهػـ مػف المتػاايـ المترابطػأل منطويػاويؤكد 

بم نػػآ  توالمتهػػـو كمػػا ي رأػػ  ب ػػض ال ممػػا  اػػو تمثيػػؿ م تبػػر لمجموعػػ  مػػف الحوػػائؽ
  ف متاايـ عمـ امجتماع وامنثروبولوجيا اع رموز لتظيأل مميزا ت  طآ يأكار م ّينأل.

 تر عنػػدما تتػػرابط ب ػػض المتػػاايـوانالػػؾ عممػػا  يػػروف  ف النظريػػأل تبػػد  بػػالظهو 
لذلؾ عندما يوػرر الباحػث حويوػ  مهمػأل عميػ  إنتوػا  المتػاايـ التػع يمكػف تصعػيس عفقػأل 

كما اف تحديد المتاايـ يزيؿ الكثير  تبينها و فؼ ذلؾ يكوف البحث أاقدا يحد  روط 

                                                           
 .410ت ص1982عبد الباعط عبد البمدت  بوؿ البحث امجتماععت دار الثواأأل ت الواارةت  (1)
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ولكػػػف ب ػػػض المتػػػاايـ م توجػػػد إم حػػػيف ينتجهػػػا  (2)مػػػف الامػػػوض أػػػع مو ػػػوع البحػػػث
ومعػػيما إذا مػػا  تنعػػاف   ي  ف المو ػػوع مت مػػؽ بػػالتتكير وال وػػؿ والظػػروؼ المحيطػػألا 

 عممنا اف لب ض المتاايـ  كثر مف م نآ. 
الرئيسننة التنني يجننب التطننرف  ليضننا  نني مو ننوعنا هنن ا  صننطمحات ومننن الم
 هي : 

 البنا  امجتماعع  -

 التكنولوجيا  -

 التاير امجتماعع  -

 البناء االجتماعي  -1
يهػػتـ البػػاحثوف أػػع عمّمػػع امجتمػػاع وامنثروبولوجيػػا بدراعػػأل البنػػا  امجتمػػاعع 

بوبػػػػتهـ  تينػػػػ  يهػػػػتـ بدراعػػػػأل اي ػػػػ اص بدراعػػػػأل اي ػػػػ اص أػػػػع البنػػػػا  امجتمػػػػاعع
كمػػا يهػػتـ بتحميػػؿ الػػنظـ وال فقػػات والظػػواار امجتماعيػػألت وقػػد  تالوحػػدات ايعاعػػيأل أيػػ 
  )المجتمػػ ( بصنػػ  مجموعػػ  مػػف المؤععػػات ( أػػع كتابػػMakiverعّرأػػ  ال ػػالـ مػػاكيتر )

مثؿ اياػػػػػداؼ امقتبػػػػػاديأل تالتػػػػػع يتكػػػػػوف منهػػػػػا المجتمػػػػػ ت والتػػػػػع لهػػػػػا  اػػػػػداؼ محػػػػػددة
عممػا بػصف لكػؿ مؤععػ  مجموعػأل حوػوؽ وواجبػات ينباػع اف تكػػوف  توالعياعػيأل والتربويػأل
 .(3)متوازنأل أيما بينها

بصنػػ  مجموعػػأل ( البنػػا  امجتمػػاعع T.Parsonsوقػػد عػػّرؼ تػػالكوت بارعػػونز )
مف ال  بيات المتتاعمأل لتحويؽ  قبػآ إ ػباع ممكػفت وعمػآ الػراـ مػف ا ػتفؼ اػذا 

 .(4)اينعاؽ إم  ن  يوجد تتاعؿ حّع بينها

                                                           
 .56, ص 1994 ,دار المبارؼ ة,امجتماعيأل الم ابر  ألالنظري ,عمع ليم  (2)
, ص 1975, 1المبػريأل,ط ماكيتر, المجتم , ترجم  الدكتور عمػع احمػد عيعػآ, مطب ػ  النه ػأل (3)

17. 
د دبػػػيس, بيػػػروت, اكاديميػػػا محمػػػ .د وا  ػػػراؼمراج ػػػ   ,ألم جػػػـ ال مػػػـو امجتماعيػػػ,أردريػػػؾ م تػػػوؽ (4)

 241ص ,2001 ,والن ر أللمطباع
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ومػػف اػػذيف الت ػػريتيف يمكػػف  ف نم ػػص  ف لكػػؿ مجتمػػ  عػػوا  كػػاف بعػػيطًا  ـ 
وظيتأل ومتكاممأل م ودًا بناً  اجتماعيًا واذا البنا  يتكوف مف عنابر م تمتأل مف ناحيأل ال

 مف ناحيأل الهدؼ.
 التكنولوجيا  -2

( عبػػػارا عػػػف كممػػػأل يونانيػػػأل تتكػػػوف مػػػف موط ػػػيف Technologyالتكنولوجيػػػا )
(Techno( وت نع  حرأػ   و مهػارة  و أػف و)Logy حيػث ت نػع عمػـ  و دراعػأل ومػف )

لويػاـ الت ريتات ال ائ أل المت ارؼ عميها  ف التكنولوجيا عبارة عػف عمميػأل  ػامم  اػدأها ا
بحيػػث يػػتـ تحويػػؽ  اػػداؼ  تبتطبيػػؽ الم ػػارؼ وال مػػـو ب ػػكؿ مػػنظـ أػػع جميػػ  الميػػاديف

 ورابات ا نعاف ويتـ ذلؾ بامعت ماؿ ايمثؿ لهذا الم ارؼ وتطبيواتها. 
كمػػػػا يمكػػػػف  ف نبػػػػؼ التكنولوجيػػػػا عمػػػػآ  نهػػػػا ال فقػػػػأل بػػػػيف ا نعػػػػاف والمػػػػواد 

لحظػ  تتاعػؿ اػذا ال نابػر م ػا مػف  وايدوات المتاحأل بحيث يبػد  التطبيػؽ التكنولػوجع
دارتها واعػت مالها لتحويػؽ   فؿ الجهد والتكر ا نعانع وتطبيؽ الم مومات والمهارات وا 

 .(5)النتائ  المرجوة
 

وانػػػػاؾ مػػػػف ي ػػػػرؼ التكنولوجيػػػػا عمػػػػآ  نهػػػػا ال مميػػػػأل امجتماعيػػػػأل الهادأػػػػأل إلػػػػآ 
 .(6)اعت ماؿ الم رأأل ال مميأل أع تطوير ا نتاج

 ض التكنولوجيػػا بػػالم نآ الواعػػ  عمػػآ  نهػػا الوعػػيط امجتمػػاعع وقػػد ي ػػرؼ الػػب
إذ تتتػػػاوت المجتم ػػػات أػػػع معػػػتوى  ت(7)وامقتبػػػادي والعياعػػػع الػػػذي يػػػتـ أيػػػ  التطبيػػػؽ

كمػػػا  تتطوراػػػا طبوػػػا لتتػػػاوت قػػػدرتها عمػػػآ توليػػػد التكنولوجيػػػا بوبػػػتها عممّيػػػأل اجتماعيػػػأل
ات المتراكمػػػػأل وايدوات ت ػػػػرؼ التكنولوجيػػػػا عمػػػػآ  نهػػػػا مجموعػػػػأل مػػػػف الم ػػػػارؼ وال بػػػػر 

                                                           
 www. Mawdoo3.com  امنترنيت ألال نكبوتي ألال بك (5)
عػػػػتراتيجع مجمػػػػأل التكػػػػر ام ,عػػػػتراتيجيألادراعػػػػأل التطػػػػور التكنولػػػػوجع و  ,ال ػػػػتي  عيعػػػػآ محمػػػػد عبػػػػد (6)

 11,12ص  1982 ,(4ال ربع, ال دد)
, ص 1999 ,بيػػروت ,الػػدار ال ربيػػأل لمموعػػوعات ,حعػػاف محمػػد الحعػػف موعػػوعأل عمػػـ امجتمػػاعإ  (7)

160 
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والوعػائؿ الماديػأل والتنظيميػأل وا داريػأل التػع يعػت ممها ا نعػاف أػع  دا  عمػؿ  و وظيتػػأل 
 .(8)  باع الحاجات الماديأل والم نويأل عوا  عمآ معتوى الترد  ـ المجتم 

أهع ت نع مجموعأل الوعائؿ التع  توقد  ببل لمتكنولوجيا متهومًا  كثر  موليأل
عػػاف لبعػػط عػػمطت  عمػػآ البيئػػأل المحيطػػأل بػػ  ولتطويػػ  مػػا أيهػػا مػػف مػػواد يعػػت ممها ا ن

وطاقأل ل دمت  وا  باع احتياجات  المتمثمأل أع الاذا  والعكف والنوؿ ومجموع العبؿ التع 
 توأر ل  حياة رايدة متح رة ورمنأل. 

أػع اػذا الدراعػأل  تومف اذا الت ريتات يمكف ا تواؽ ت ريؼ إجرائع لمتكنولوجيا
يتػػواأر مػػف ايجهػػزة وا مت الحديثػػأل التػػع تمثػػؿ نتػػاج التبػػني  أػػع الػػدوؿ اػػو كػػؿ مػػا 

المتودمػػأل ووبػػمت إلػػآ المجتمػػ  ال راقػػع و اعػػت ممها أػػع حياتػػ  اليوميػػأل حتػػآ  دت إلػػآ 
 حدوث تايرات ممحوظأل أع  نظمأل و نعاؽ البنا  امجتماعع أع ال راؽ. 

 التغير االجتماعي   -3
أ ف عف  ن  ظاارا عام  ت  ػ  لهػا مظػاار الكػوف  تالتاير حويوأل وجوديأل 

 ومعػػيما الجانػػب امجتمػػاعع الػػذي اػػو أػػع حالػػأل تايػػر معػػتمرت والتايػػر تجوانػػب الحيػػاة كاأػػألو 
امجتماعع او كؿ ما يت مؽ بالتحومت و ام تفأات التع تطر  عمآ البنػا  امجتمػاعع أػع مػدة 

 .(9)مف الزمف
 ف التايػػر امجتمػاعع اػػو  Mills)( وممػز )GERTHويػرى كػؿ مػػف جيػرث )

التحػػوؿ الػػذي يطػػر  عمػػآ ايدوار امجتماعيػػأل التػػع يوػػـو بهػػا ايأػػراد وكػػؿ مػػا يطػػر  عمػػآ 
 .(10)النظـ امجتماعيأل وقواعد ال بط امجتماعع أع مدة م ينأل مف الزمف

 مػػا الت ريػػؼ ا جرائػػع لمتايػػر امجتمػػاعع ي ػػص دراعػػتنا الحاليػػأل: اػػو التايػػر 
المجتم  نتيجأل تحومت أع بنا  المجتم   و وظائت   و  نظمت   و أع الذي يحبؿ أع 

                                                           
 ,(6ال ػػػدد ) ,مجمػػػأل ق ػػػايا عربيػػػأل ,موولػػػأل التكنولوجيػػػا المفئمػػػأل لمػػدوؿ الناميػػػأل ,أػػػفح عػػػ يد ,جبػػر  (8)

 82ص  ,1981 ,بيروت
 .12ص ,1994 ,من ورات جام   دم ؽ ,التاير امجتماعع ,يوعؼ   ور  (9)
 . 8, ص 1968 ة,الواار  أل,الحديث ةمكتب  الواار ,احمد,التاير والبنا  امجتماعع,الثكفوي (10)
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وذلػػؾ أػػع مػػدة  تالوػػيـ والم ػػايير التػػع تػػؤثر أػػع عػػموؾ النػػاس وتحػػدد مكػػانتهـ و  دواراػػـ
 زمنيأل محددة عبب اذا التايرات او التكنولوجيا الحديثأل.

 المجتمع والتكنولوجيا:خامسًا: 
الجانػػب المػػادي مػػف حيػػاا  أػػرادا و ي ػػًا  وتمثػػؿتالتكنولوجيػػا اػػع نتػػاج المجتم 

ولمتكنولوجيػػػا رثػػػار اجتماعيػػػأل ميمكػػػف تجاامهػػػا ومعػػػيما مػػػا يت مػػػؽ  تت كػػػس مػػػدى تودمػػػ 
 بالوعائؿ والم دات وايجهزة وا مت التع تبتكر وتبن  يجؿ  دمأل  بنا  المجتم . 

النػاس و ي ًا التكنولوجيػا لهػا بػتأل اجتماعيػأل ينهػا بالنتيجػأل عػوؼ تبػؿ إلػآ 
. كمػػػػػػا  ف الحاجػػػػػػأل امجتماعيػػػػػػأل متبادلػػػػػػأل بػػػػػػيف المجتمػػػػػػ  (11)معػػػػػػت مالها أػػػػػػع حيػػػػػػاتهـ

وكممػػا ازدادت حاجػػات النػػاس ازداد الطمػػب عمػػآ امبتكػػار وبػػناعأل رمت  توالتكنولوجيػػا
 جديدة تمبع متطمباتهـ. 

وممػػػا م ػػػؾ أيػػػ   ف التايػػػرات التونيػػػأل قػػػد  حػػػدثت تػػػصثيرا أػػػع المجتمػػػ  ببػػػورة 
كما  ف قوة ال وؿ  ثرت أع مجرى ال ػؤوف امجتماعيػأل التػع ي ي ػها ايأػراد و  توا حأل

 .(12)الجماعات
والحويوػػأل  ف  امػػب المجتم ػػات تايػػرت لكػػف لػػيس كػػؿ تايػػر اػػو إيجػػابع وتوػػدـ 
إلػػآ ايمػػاـ  إذ إف قعػػـ مػػف اػػذا المجتم ػػات  بػػبل مبػػدرًا لتكنولوجيػػا ا  ػػر معػػتوردًا 

مك تلهػػػا انياتػػػػ  امقتبػػػػاديأل واعػػػػتورار نظامػػػػ  العياعػػػػع وكػػػػؿ مجتمػػػػ  بحعػػػػب ظروأػػػػ  وا 
ومػػف جهػػأل    ػػرى أػػإف المجتم ػػات تتتاعػػؿ أيمػػا بينهػػا مػػف حيػػث الت امػػؿ  توامجتمػػاعع

وربمػػا التحػػػدي عمػػآ إنتػػػاج كػػؿ مػػػا اػػػو جديػػد مػػػف  جػػؿ التتػػػوؽ عػػوا   كػػػاف ععػػػكريًا  ـ 
 مدنيًا.

الـ وأػػع ال بػػر الحػػديث  بػػبحت الحاجػػأل ممحػػأل إلػػآ ال مػػـ والتكنولوجيػػا أػػع عػػ
ولكػػػف اػػػذا ايمػػػر م ػػػروط بالواعػػػدة امجتماعيػػػأل لكػػػؿ  تيتعػػػابؽ عمػػػآ كػػػؿ مػػػا اػػػو جديػػػد

                                                           
 123يوعؼ   ور : التاير امجتماعع بيف النظريأل والتطبيؽ, مبدر عابؽ, ص  (11)
ص ,1993,باػػداد ,حعػػاف محمػػد الحعػػفإترجمػػ  الػػدكتور  ,كػػارؿ : عمػػـ امجتمػػاع النظػػري منهػػايـ (12)

197. 
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بم نػػآ ر ػػر  ف ال وػػؿ الب ػػري اػػو  تمجتمػػ ت ومػػدى قابميتهػػا عمػػآ إنتػػاج ال مػػـ وتطػػويرا
ايعاس أع امبتكار  و الت امؿ م  كؿ مااو جديد واذا ي تمد عمآ المعتوى الت ميمع 

ى امقتبػػػػادي أ ػػػػف عػػػػف امعػػػػتثمارات أػػػػع مبػػػػادر يبنػػػػا  المجتمػػػػ  و ي ػػػػًا المعػػػػتو 
ويػصتع النظػاـ الت ميمػع أػع المرتبػأل ايولػآ أػع إنتػاج  تالطاقألت والطرؽ ونوؿ الم مومػات

التكنولوجيػػػا والحتػػػاظ عميهػػػا وتطويراػػػا والمجتم ػػػات الناميػػػأل تحتػػػاج إلػػػآ زيػػػادة معػػػتوى 
بوػآ اػذا المجتم ػات الوعع ياميأل ال مـ والتكنولوجيا أع  ي عمميأل تودـ وعكػس ذلػؾ ت

وايػػر قػػادرا النهػػوض ومنهػػا المجتم ػػات ال ربيػػألت والتػػع  تت ػػانع مػػف التب يػػأل التكنولوجيػػا
توػػاف وا أػػادة ممػػا  تأػػع و ػػ  م تحعػػد عميػػ  لػػذلؾ يعػػتدعع ايمػػر  ف ت مػػؿ بعػػرعأل وا 

تممؾ مف الودرات الب ريأل والماديأل المتواأرة يجػؿ تحويػؽ نه ػأل ح ػاريأل تج مهػا قػادرة 
 جهأل التحديات. عمآ موا
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 المبحث الثاني
 الدراسة الميدانية

 البناء االجتماعي لممجتمع العراقي والتكنولوجيا المستوردة أواًل: 
مبد مػف  تيجؿ أهـ البنا  امجتماعع لممجتم  ال راقع والتاير الذي طر  عمي 

التطػػػرؽ لانعػػػاؽ واينظمػػػأل المكونػػػأل لػػػ  وتحديػػػد ب ػػػض الحوػػػب الزمنيػػػأل التػػػع مػػػر بهػػػا 
نتاج ثواأأل  ابأل. أود كػاف لم ػراقييف  المجتم  ال راقع ومعاامات  أع بن  الح ارة وا 
 تالودامآ ابداعات كثيرة أػع قطاعػات كالزراعػأل والػري والهندعػأل وب ػض الحػرؼ المهمػأل

مما عاعدا عمآ  ف يص ػذ دورا رياديػا أػع  تد مف الوواأؿ التجاريألوكاف ال راؽ ممرا لم دي
ال ديػد مػػف المجػامت اػػو موق ػ  الجاراأػػع المهػػـ بمحػاذاة عػػدة دوؿت وحيػث وأػػرة الميػػاا 

وال امؿ المهـ ام ر او التنوع العػكانع مػف م تمػؼ  توبفحيأل ار   واعتداؿ منا  
 الووميات والطوائؼ وايدياف. 

ف المهػػف ايولػػآ والمحػػرؾ ايعاعػػع مقتبػػاد اػػذا البمػػد  إذ وكانػػت الزراعػػأل مػػ
 دى تطػػور اػػذا الحرأػػأل إلػػآ إنتػػاج مهػػف    ػػرى مرتبطػػأل بهػػا وب ػػد ذلػػؾت وبعػػبب أػػائض 

واػػذا لػػـ يكػػف يحبػػؿ لػػوم  تا نتػػاج ن ػػطت التجػػارة وتبػػادؿ العػػم  مػػ  الػػدوؿ المجػػاورة
ير ب ػض ا مت التػع حيويأل ا نعاف وبراع  مػ  الطبي ػأل والرابػأل أػع امبتكػار وتطػو 

يحتاجها  إذ اعت مؿ ب ض الم ارؼ والمهارات المتوارثأل عف ا با   و التع ت ممهات  و 
 اكتعبها مف  فؿ الممارعأل  و ام تفط م  ايرا. 

وقػػػد  ػػػهد ال ػػػراؽ أتػػػرات مظممػػػأل دامػػػت عوػػػودًا نتيجػػػأل كثػػػرة المعػػػت مريف طم ػػػا 
 ػض البػناعات منهػا التػع تعػت مؿ بمواردا وموق  ت وعمآ الراـ مف ذلؾ أوػد ن ػصت ب

 أع الحروب  و الدأاع عف النتس  و التع تعت مؿ أع الزراعألت  و البنا ت واير ذلؾ.
ويمكف الووؿ إف ال راؽ وحتػآ ن ػو  الدولػأل أػع ال  ػرينات مػف الوػرف ال  ػريف 

وظػػؿ ي ػػانع مػػف ال ديػػد مػػف الم ػػاكؿت  امهػػا حالػػأل الجهػػؿ  تكػػاف مت متػػًا أػػع الجوانػػب
 تنتيجػػأل عػػدـ وجػػود مػػدارس لمت مػػيـ باعػػتثنا  ب ػػض المػػدارس أػػع مراكػػز المػػدفوالت مػػؼ 

أكانت ايو اع امجتماعيأل وامقتباديأل عيئأل إلآ  ف حدثت ب ض التطورات وتايرت 
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وتاير النظاـ مف الممكع إلػآ الجمهػوري و ي ػًا  1958اينظمأل الممكيأل ثـ جا ت ثورة 
ان ػػاش اقتبػػاد ال ػراؽ وأػػتل بػػاب امعػػتيراد اكت ػاؼ الػػنتط الػػذي ي  ػّد الحػػدث المهػػـ أػع 

ود وؿ ب ض ايجهزة وا مت ال روريأل إلآ البمد كما عاعد اػذا التحعػف امقتبػادي 
بإن اش الت ميـ عمآ المعػتوى الػدا مع وبنػا  المػدارس وزيػادة عػدد الب ثػات ممػا زاد مػف 

وبالتصكيد اذا  ي ًا  تأرص ال راقييف مف امحتكاؾ بال مـ والتكنولوجيا الحديثأل أع حينها
 ثػػر أػػع الجوانػػب اي  ػػرى مػػف زراعػػأل وبػػناعأل وتجػػارة وتصععػػت ب ػػض مراكػػز البحػػوث 

واعػػتمر  توالدراعػػات ممػػا عػػاعد عمػػآ اد ػػاؿ ب ػػض ايدوات والعػػيارات والعػػم  الم مػػرة
إذ تايػػرت العػػمطأل أػػع ال ػػراؽ وبػػد ت مرحمػػأل جديػػدة أػػع تػػاري   1968الحػػاؿ إلػػآ عػػاـ 

يط امقتبادي وامجتماعع وتـ ت ري  ب ض الووانيف والت ري ات ال راؽ تميزت بالت ط
 التع ت ال  ب ض الم اكؿ الوائمأل. 

وقػػػػػػد  عػػػػػػهمت اػػػػػػذا ال طػػػػػػط أػػػػػػع عمميػػػػػػأل النهػػػػػػوض بايو ػػػػػػاع امقتبػػػػػػاديأل 
وامجتماعيػػػأل والثواأيػػػأل وتكػػػويف امر ػػػيأل لن ػػػو  ب ػػػض الم امػػػؿ وان ػػػا  ب ػػػض طػػػػرؽ 

دور لمتكنولوجيػػا أػػع النمػػو امقتبػػادي وكػػاف انػػاؾ  تالموابػػفت لػػربط المػػدف بب  ػػها
عبر نوؿ الم دات وال برات وتصايؿ  تعف طريؽ امعتثمارات البعيطأل م  ب ض البمداف

 الكوادر التنيأل أع دا ؿ البمد و ارج .
وعمآ الراـ مف اف عمميأل نوؿ التكنولوجيػا كػاف لهػا امثػر ا يجػابع أػع  و ػاع ال ػراؽ 

 يأل التكنولوجيأل لمدوؿ المبن أل ويعباب عدَّة منها قمأل ب كؿ عاـ ام  نها زادت مف التب
الػػوعع وال بػػرة أػػع اعػػت ماؿ التونيػػات الحديثػػأل مػػف  بنػػا  البمػػد أ ػػف عػػف  اػػداؼ الػػدوؿ 

 المبدرة أع حمايأل منتجها.
يػراف   ما  أع حوبأل الثمانينات مف الورف الما ع واندمع الحرب بػيف ال ػراؽ وا 

مػػأل الم ركػػأل  إذ كػػاف اماتمػػاـ بالجانػػب ال عػػكري أوػػد كرعػػت كػػؿ الجهػػود مػػف  جػػؿ إدا
  كثر مف ايرا.

د ػؿ ال ػراؽ مرحمػ  الحبػار ولػـ يعػتط  اعػتيراد عػوى المػواد  1990أع عاـ 
واعػتنزأت أيهػا كػؿ  ت2003ال ابأل بالاذا  والدوا  واعتمرت حال  الحبار حتآ عاـ 

 ـ. الموارد وقؿ امتباؿ بال الـ الذي يتودـ أع كؿ لحظ  إلآ ايما
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وب د اذا امعت راض المم ػص لحػاؿ ال ػراؽ قبػؿ امحػتفؿ ايمريكػع أػع عػاـ 
يمكػف الوػػوؿ إف البنػا  امجتمػػاعع قػػد  بػاب  ب ػػض الجمػػود أػع م ظػػـ  نعػػاق   ت2003

و نظمت  وحاأظ عمآ اعتورارا النعػبع مػا عػدا ب ػض التايػرات البطيئػأل والمعػيطر عميهػا 
ع ظػؿ قػرارات دوليػأل قاعػيأل بػدرت ب ػد د ػوؿ مف العمطأل العياعػيأل التػع تحكػـ البمػد أػ

اػػػذا الوػػػرارات التػػػع  ػػػمت الحيػػػاا وج مػػػت  أػػػراد  ت1990الجػػػيش ال راقػػػع لمكويػػػت عػػػاـ 
 مػػا جوانػػب الحيػػاة  تالمجتمػػ  اػػدأهـ ايعػػاس اػػو تػػوأير الاػػذا  وامعػػتمرار أػػع ال ػػيش

ل راقػػع م اي  ػػرى لػػـ يػػتـ اماتمػػاـ بهػػا بدرجػػأل كبيػػرة لػػذلؾ كانػػت الحيػػاة  ػػب  معػػتورةت وا
 ي مـ ما يدور حول  مف تودـ وعباؽ أع امبتكار وام تراع. 

وب ػػػد امحػػػتفؿ ايمريكػػػع لم ػػػراؽ تػػػـ تاييػػػر النظػػػاـ العياعػػػع ورأػػػ  الحبػػػار 
وتايرت كؿ  نظمأل البنا  امجتماعع لممجتم  ال راقعت ونتيجأل لكثرة إنتػاج  تامقتبادي

وأتحػػت  بػػواب امعػػتيراد  تالػػنتط وارتتػػاع  عػػ ارا أوػػد ازدادت واردات ال ػػراؽ ب ػػكؿ كبيػػر
 تمػػف دوف قيػػد  و  ػػرط ود مػػت إلػػآ ال ػػراؽ ال ديػػد مػػف الب ػػائ  ومػػف م تمػػؼ المنا ػػ 

طمػػػوب أػػػإف التبػػدؿ التكنولػػػوجع الػػذي اػػػو عمميػػػأل ونتيجػػأل ل ػػػدـ التػػوازف بػػػيف المتػػاح والم
تحوؿ ديناميكع يبد  بوبوؿ ا مت والم دات و عاليب أع ال مػؿ  كثػر حداثػأل لينوػؿ إلػآ 

نمػػا بحاجػػأل لمتكيػػؼ  تمرحمػػأل  كثػػر توػػدما يظهػػر أيهػػا المجتمػػ  بحاجػػأل لػػيس لمتكنولوجيػػا وا 
 م ها. 

ب ػد  ف  تالمجتمػ  لذلؾ كانت عمميػأل د ػوؿ التكنولوجيػا ايػر متوازنػأل مػ  حالػأل
بحيػث حبػؿ مػا يمكػف  ف نعػمي  بالتبػادـ  تكاف مناموًا ب كؿ تاـ و ببل منتتحًا كميا

بيف الواق  بكؿ بما يحمؿ مف قيـ و عراؼ وجوانب معتورا    رى م  الواأد الجديد الػذي 
 يراب بتحطيـ كؿ ما يبادأ  ويايرا بالطريوأل التع تناعب . 

ذا مػػا  ردنػػا مناق ػػ  تػػصثير ا لتكنولوجيػػا أػػع البنػػا  امجتمػػاعع ال راقػػع أػػيمكف وا 
الووؿ إنها  ثرت أع جمي   نعاق  دوف اعتثنا  أالنعؽ الورابػع يكػاد يكػوف  اػـ اينعػاؽ 

أوػػػد تػػػصثر اػػػذا النعػػػؽ  تينػػػ  يهػػػتـ بإنتػػػاج المػػػادة ايعاعػػػيأل لممجتمػػػ   م واػػػو ا نعػػػاف
ال فأػػأل  تايعػػرة تأل الػػزواجبالتكنولوجيػػا إلػػآ درجػػأل كبيػػرة عػػف طريػػؽ تػػصثر  نظمتػػ  الثفثػػ

والميراثت تايرت ثواأأل الناس أع عمميأل ا تيار ال ريؾ أب د  ف كانت اذا ال طػوة مػف 
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 تالمػػػر ة والرجػػػؿ تمهػػاـ ايقػػػارب  بػػبحت مػػػف ا تبػػػاص ال  بػػيف الم نيػػػيف بػػالزواج
وبم نػػػآ ر ػػػر كػػػاف  تو بػػػبل العػػػكف من ػػػزًم لاعػػػرة الجديػػػدة ب ػػػد  ف كػػػاف مػػػ  ايبػػػويف

التػػع تايػػرت وظائتهػػا ب ػػد  ف كانػػت توػػـو بكػػؿ  تدمػػأل مبػػالل ال ائمػػأل الكبػػرىالػػزواج ل 
الوظػػػائؼ واقتبػػػر دوراػػػا عمػػػآ امنجػػػاب وتربيػػػأل الطتػػػؿ لعػػػنوات قميمػػػأل أػػػع بدايػػػأل عمػػػرا 

 مػػا نظػػاـ ال فأػػأل والميػػراث  توظهػػرت عػػدة مؤععػػات حمػػت محػػؿ ايعػػرة و  ػػذت دوراػػا
 تجػػداد أمػػـ ي ػّد اػػذا مهمػػا  و مودعػػاأوػد تايػػر نعػػبيا مػف حيػػث تعػػميأل ايبنػػا  بصعػما  اي

 تومو ػػػوع توعػػػيـ الميػػػراث  بػػػبل لػػػ   اميػػػأل ب ػػػد  ف كانػػػت المػػػر ة تحػػػـر مػػػف الميػػػراث
ال يانػػأل الزوجيػػأل عػػف طريػػؽ التبػػتل أػػع وعػػائؿ التوابػػؿ  توظهػػرت عػػدة م ػػاكؿ منهػػا

كمػػػا عػػػهمت التكنولوجيػػػا عمميػػػأل الحبػػػوؿ عمػػػآ  و  تامجتمػػػاعع وكثػػػرا حػػػامت الطػػػفؽ
 . إيجاد بدائؿ

لذا كاف تصثير التكنولوجيا وا حا حتآ أع بن  ال فقات ال اطتيأل بػيف الجنعػيف واػذا 
 ايمر قد يكوف ذا حديفت وي مؿ باتجاايف العمبع وا يجابع. 

وعمآ معتوى ال فقات الورابيأل أيمكف الووؿ إف التكنولوجيا عاعدت عمآ تاير 
 ػػرىت أوػػد عػػاعد جهػػاز الموبايػػؿ عمػػآ ال فقػػأل بػػيف  بنػػا  ال  ػػيرة الواحػػدة وال  ػػائر اي  

تحويؿ ال فقأل المبا رة بيف ايقربا  إلآ عفقػأل ايػر مبا ػرا و بػبحت ب ػض ايعمػاؿ 
وال فقػػات  بػػبحت  كثػػر عػػطحي   و أرديػػأل كػػؿ  تتنجػػز عػػف طريػػؽ امتبػػاؿ بالموبايػػؿ

أػػرد من ػػاؿ بمػػا يراػػب  ف يعػػم   و ي ػػاادت و ي ػػًا  ثػػر اػػذا أػػع مواعيػػد النػػوـ وايكػػؿ 
ريوػػأل الحيػػاة اليوميػػأل ممػػا  نػػت  نوعػػًا مػػف الثواأػػأل الورابيػػأل ايػػر المتوازنػػأل والوائمػػأل عمػػآ وط

  عاس المبالل ا نيأل. 
كانػػت المؤععػػات ال مميػػأل تعػػتوبؿ الطمبػػألت كػػؿ  بحعػػب  توأػػع الجانػػب الت ميمػػع

مرحمتػ  وتوػدـ لػػ  ال ػدمات الت ميميػػأل ب ػكؿ مجػانع وبمعػػتوى م يمكػف مدحػػ   ينػ  أػػع 
بحيث كاف ايعػاتذة عػوا  أػع وزارا التربيػأل  ـ  تعامأل م ت مو مف العمبيات مف حالأل 

الت ميـ ال الع ي مموف بصعماؿ    رى أ ف عف عممهـ الحكومع مف  جؿ  ف يعتطي وا 
و ي ػػًا ب ػػض الطمبػػأل كػػانوا ي ممػػوف مػػف  جػػؿ تػػوأير متطمبػػات  تتمبيػػ  متطمبػػاتهـ اليوميػػأل
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ع ي ػػػػااع الػػػػدوؿ اي  ػػػػرى المعػػػػتورة عياعػػػػيا لػػػػذلؾ لػػػػـ يكػػػػف المعػػػػتوى ال ممػػػػ تدراعػػػػتهـ
 واقتباديا واجتماعيا. 

ب ػػد النعػػؽ الورابػػع يمكػػف التطػػرؽ إلػػآ النعػػؽ امقتبػػادي الػػذي م يوػػؿ  اميػػأل 
اذا النعؽ يتكػوف مػف ثػفث  نظمػأل رئيعػألت  تواعتمراراا ةكون  يت مؽ بروح الحياايرا  ل

والتوزيػػػ   و التبػػػادؿ ومػػػف ثػػػـ امعػػػتهفؾت ومػػػف الطبي ػػػع  ف تتػػػصثر اػػػذا  تواػػػع ا نتػػػاج
 اينظمأل بالتكنولوجيا. 

 اً اقتبػػػاديمعػػتورة  ايػػػري ػػػيش حالػػ   2003وكػػاف المجتمػػػ  ال راقػػع قبػػػؿ عػػاـ 
لكونػػ  مػػرَّ بحػػػروب وحبػػار ولكنػػ  تكيػػػؼ واعػػتطاع  ف يعػػد رمػػػؽ حيػػاا مجتم ػػ ت  مػػػا 

التفحػوف ي ممػوف بصقبػآ جهػد وكانػت الدولػأل توػدـ الوطاع الزراعع أكاف إنتاج  وأيرا و 
 لهـ كؿ الدعـ ولـ يكف البمد يحتاج إلآ اعتيراد  امب المحابيؿ الزراعيأل. 

أ ػػف عػػف ذلػػؾ أوػػد امتبػػت البطالػػأل وتػػـ تػػوأير ال ممػػأل البػػ بأل مػػف الػػدومر 
واعتبػػػمحت ايرا ػػػع الزراعيػػػألت وتػػػـ اعػػػتافلها عمػػػآ  أ ػػػؿ وجػػػ  واعػػػتحدثت  عمػػػاؿ 

وكانت المحابػيؿ  تا نتاج الزراعع ومعيما ما يت مؽ بالثروة الحيوانيأل وايراامرتبطأل ب
الزراعيػػأل يػػتـ تبادلهػػا أػػع جميػػ  محاأظػػات البمػػدت وكػػؿ  بحعػػب إنتاجهػػا وحاجتهػػا وموعػػـ 
الزراعػػأل أيهػػات بم نػػآ ر ػػر كػػاف انػػاؾ تكامػػؿ اقتبػػادي بػػيف المحاأظػػات ال راقيػػأل   دى 

ووأػر أػرص جديػدة لم مػؿ وحػرؾ  تيؿ أػع دا ػؿ البمػدإلآ تبادؿ وتوزي  العػم  والمحابػ
 مػا  تايعواؽت أهع أع حركأل دائمأل راـ تبػاعد ايعػ ار وابػوط قيمػأل الػدينار ال راقػع

عمآ المعػتوى البػناعع أوػد كانػت انػاؾ ب ػض البػناعات التػع تمبػع حاجػأل ايعػواؽ 
معػتوى التجػاري بنعب م ينأل ليعت بالجودة ال اليأل ار  نها كانت تما التراغت وعمآ ال

أكػػاف ال ػػراؽ يعػػتورد الاػػذا  والػػدوا  ال ػػروري وبمواأوػػأل ومراقبػػأل ايمػػـ المتحػػدة وب ػػكؿ 
والحاجػػػأل لهػػػا ج مػػػت مػػػف  تكػػػؿ اػػػذا اين ػػػطأل الزراعيػػػأل والبػػػناعيأل والتجاريػػػأل تمحػػػدود

المجتمػػ  ال راقػػع مجتم ػػػًا ي مػػؿ وينػػت  وأػػػع عػػباؽ مػػػ  الػػزمف وي تمػػد عمػػػآ نتعػػ  أػػػع 
 معتهفؾ.ا نتاج والتوزي  وا

أوػػػد تايػػػػر ايمػػػر كميػػػا أػػػػع  2003 مػػػا ب ػػػد امحػػػتفؿ ايمريكػػػػع لم ػػػراؽ عػػػاـ 
الوطاعػات امقتبػػاديأل كاأػ   إذ تراجػػ  الوطاعػاف الزراعػػع والبػناععت وانػػت ش الوطػػاع 
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التجاري أوط. ود مت إلآ ال راؽ م تمؼ ا مت والعم  التكنولوجيأل حتآ التع م يجيد 
عػػـ منهػػا مثػػؿ العػػيارات التػػع كانػػت عبئػػا ثوػػيف عمػػآ البنػػآ اعػػت مالها  أػػراد المجتمػػ  وق

التحتيأل أمـ ت د ال وارع تعتوعب كػؿ اػذا العػيارات والمكػائف  و تتحممهػا  إذ إف ب ػض 
 مػػػا  تاػػػذا ال ػػػاحنات ذات الحمػػػومت الكبيػػػرة تعػػػببت ب ػػػراب الجعػػػور والطػػػرؽ واينتػػػاؽ

مزدحامػػات وامػػؽ الطػػرؽ العػػيارات البػػايرة ونتيجػػأل لكثرتهػػا أوػػد عػػاامت أػػع إحػػداث ا
ولكػػف طبي ػػأل التػػرد ال راقػػع  تأ ػػف عمػػا تركػػ  مػػف مموثػػات لمبيئػػأل راػػـ حداثػػأل بػػناعتها

وما  متت  الحوب الما يأل مػف حرمػاف وجػوع ج متػ  أػع حالػأل عطػش دائػـ لكػؿ مػا اػو 
جديد وما دامت اناؾ قدرة ماديأل أهو يعتورد كؿ ما يراب مػف دوف حعػاب لممعػتوبؿ: 

 تمػػػا اػػػو يػػػن ش امقتبػػػاد  و يطػػػورا  و ي ػػػج  امعػػػتثمارات ايجنبيػػػأل ي عػػػدـ اعػػػتيراد 
نمػػا أوػػػط تػػػـ امعتمػػػاد عمػػػآ المػػػوارد  بم نػػآ ر ػػػر لػػػـ ت ػػػ ص امعػػػبويات امقتبػػػاديأل وا 
النتطيأل و ببل امقتباد ال راقع ري يا :  ي  ن  اقتباد ي تمػد عمػآ الػنتط أػع اعػتيراد 

رد والميزانيػات امنتجاريػأل أػع تطػوير ولػـ تعػتثمر المػوا تالعم    باع حاجات المجتمػ 
العدود ايروائيأل  و إبفح ايرا ػع المالحػألت  و الطػرؽت  و عػكؾ الحديػدت  و تطػوير 

وحتػػػآ الجانػػػػب  تب ػػػض البػػػناعات الوائمػػػػأل مثػػػؿ البتروكيمياويػػػػأل والكبريػػػت والتوعػػػػتات
المػػػالع الػػػذي عمػػػآ تمػػػاس مبا ػػػر أػػػع حركػػػأل ايمػػػواؿ لػػػـ يػػػتـ تطػػػويرا  عػػػوة بالمبػػػارؼ 

البنػػػوؾ ال الميػػػأل وا أػػػادة مػػػف ال ائػػػدات النتطيػػػألت ونتيجػػػأل لعػػػو  اعػػػت ماؿ الثػػػروة وكثػػػرة و 
التعػػاد مػػػا زاؿ الكثيػػػر مػػػف ال ػػػراقييف ي ي ػػػوف حالػػػأل التوػػػرت والمػػػرض ولػػػـ تعػػػهـ المػػػوارد 
النتطيأل أع رأ  معتوااـ الم ا عت ولـ يتحوؽ التوزي  ال ادؿ لمثروة التع اع ممؾ لكؿ 

 منها العياعيوف والموربوف إليهـ مف التاعدوف والعراؽ. ال راقييف وانما  أاد
وكػػؿ اػػذا ال وامػػؿ  موػػت نوعػػًا مػػف البطالػػأل بحيػػث  بػػبل الجميػػ  مػػتكًف عمػػآ 
الدولػػػألت وعينػػػ  عميهػػػا أػػػع مجػػػاؿ التوظيػػػؼ والت يػػػيف بوظيتػػػأل عامػػػأل باػػػض النظػػػر عػػػف 

لمجتم يأل امتكاليػألت الت ميـ وال هادة والكتا ة واذا بدورا  دى إلآ إنتاج نوع مف الثواأأل ا
واػذا  توعدـ حب ال مؿ وا نتاج بؿ  حتآ مف اـ أع الوظيتػأل م يرابػوف بتوػديـ  ػع   

 حاؿ عيئأل وربما توود أع قادـ ايياـ إلآ ما متحمد عوباا. 
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 مػػػا الن ػػػاط التجػػػاري أهػػػو المحػػػرؾ  و الن ػػػاط الوحيػػػد الػػػذي ي مػػػؿ بػػػ   ب ػػػض 
ؿ وتوزيػػ  العػػم  أػػع كػػؿ منػػاطؽ ال ػػراؽ و بػػبل ال ػػراقييف وايػػراـ  إذ يػػتـ اعػػتيراد وتبػػاد

أع كؿ منطوأل  عواؽ لمجممأل والمترد و  حآ العوؽ ال راقع عبارة عػف اعػتيراد وتوزيػ  
واعػػػتهفؾت وانور ػػػت كممػػػ  إنتػػػاج  و بػػػن  أػػػع ال ػػػراؽ. ممػػػا  دى إلػػػآ زيػػػادة التب يػػػأل 

و امهػػا  ويمكػػف تحػػدي ب ػػض ال وامػػؿ التػػع  دت إلػػآ ذلػػؾ تالتكنولوجيػػأل لمػػدوؿ المبػػدرة
قمػػػػػػأل الػػػػػػوعع بالتكنولوجيػػػػػػا لػػػػػػدى الم ططػػػػػػيف بحيػػػػػػث م توجػػػػػػد لػػػػػػديهـ  طػػػػػػط لمتنميػػػػػػأل 
التكنولوجيػػػػأل. و ي ػػػػًا ذكػػػػا  المبػػػػدريف لهػػػػذا التكنولوجيػػػػا ورابػػػػتهـ بػػػػالربل المػػػػادي مػػػػف 
ايعواؽ ال راقيأل وعدـ ااتمامهـ بالنتائ  التع عوؼ تحبؿ أع ال راؽ عوى مبالحهـ 

 ومبالل  ركاتهـ المبن أل.
أل لفعػػتيراد ال  ػػوائع لػػلمت والعػػم  الحديثػػأل أوػػد  ارقػػت ايعػػواؽ بهػػذا ونتيجػػ

المواد وازداد ال اط عمآ الطاقأل الكهربائيأل التع لـ ت د تتحمؿ عمآ الػراـ مػف اعػتيراد 
 الطاقأل الكهربائيأل قد ت اعؼ مف دوؿ الجوار.

ولػػػـ تعػػػػاعد اػػػػذا ايجهػػػػزة التكنولوجيػػػأل المعػػػػتورة عمػػػػآ تطػػػػوير ال مػػػػؿ ا داري 
بحيث م تبمعػػتوى كبيػػر أمػػا زاؿ الػػروتيف الواتػػؿ يعػػيطر عمػػآ  امػػب الػػدوائر الحكوميػػأل

يعتطي  المراقب لمو   امقتبادي  ف يمحظ  ي تطور ممموس أػع  امػب الوطاعػاتت 
بم نػػآ ر ػػر  ف د ػػوؿ التكنولوجيػػا لم ػػراؽ لػػـ يػػن كس إيجابيػػا عمػػآ الواقػػ  امقتبػػادي 

بمػػػا كػػػاف عبئػػػا عمػػػآ امقتبػػػاد وبػػػرزت م ػػػاكؿ ور  تببػػػورة كبيػػػرا  عػػػوة بالػػػدوؿ اي  ػػػرى
    رى مت موأل بالبيانأل واعتيراد قط  الايار لهذا ايجهزة والم دات. 

و فبػػ  الوػػوؿ أػػع اػػذا المجػػاؿ )امقتبػػادي( إف اعػػتيراد التكنولوجيػػا الحديثػػأل 
لػػػـ يطػػػور الوطػػػاع الزراعػػػع الػػػذي مػػػا زاؿ ي ػػػانع مػػػف ال ديػػػد مػػػف الم ػػػاكؿ ولػػػـ يعػػػتط  

ف الاذائع راـ تواأر ايرا ع البالحأل والمياا ال ذبأل والمناخ المتنػوع الػذي تحويؽ ايم
تبػػمل أيػػػ  زراعػػػأل م تمػػؼ المحابػػػيؿ الزراعيػػػألت و ي ػػػًا الوطػػاع البػػػناعع لػػػـ يتطػػػور 
بحيث لـ يػتـ بنػا  مبػن  واحػد عمػآ معػتوى ال ػراؽ بكاممػ  وربمػا ب ػض الم امػؿ التػع 

و مػػرت بعػػبب ال مميػػات ا راابيػػأل التػػع بنيػػت أػػع ال وػػود الما ػػيأل توقػػؼ ال مػػؿ بهػػا  
 حدثت أع البمد  و طالتها يد العراؽ والم ربيف. 
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ومػػػف اينعػػػػاؽ المهمػػػأل اي  ػػػػرى المكونػػػأل لمبنػػػػا  امجتمػػػاعع لممجتمػػػػ  ال راقػػػػع 
النعػػػؽ التربػػػوي  إذ تاّيػػػر اػػػذا النعػػػؽ و نظمتػػػ   ػػػصن   ػػػصف اينعػػػاؽ اي  ػػػرى وبحعػػػب 

و دى  تمػػا  بػػاب ايػػرا مػػف اينعػػاؽ  بػػاب نعػػؽ التػػرابط البنػػائع الػػوظيتع أػػإف اػػذا ال
تايير النظاـ العياعع أع البمد إلآ بروز زعامات  كميأل وكاف لم امؿ الطائتع وال رقع 
ايثر ايكبر أع انوعػاـ الػبفد إلػآ عػدة  جػزا  طائتيػألت وجاراأيػألت وحزبيػأل والكػؿ يبحػث 

ذي اػػو ال يمػػأل التػػع عػػف مبػػالح  التئويػػأل وال  بػػيأل وعػػدـ اماتمػػاـ بمبػػالل البمػػد الػػ
يعتظؿ بها الجمي ت وكػاف لبػ ود ب ػض ال  بػيات ايػر المؤامػأل إلػآ العػمـ ا داري 

و بػػػبحت تػػػداأ  عػػػف مبػػػالحها  توالتربػػػوي دور عػػػمبع أػػػع ال مميػػػأل التربويػػػأل و أعػػػدتها
عػػواً  أػػع بنػػا   تومبػػالل طائتتهػػا و حزابهػػا ب ػػتآ الوعػػائؿ ب يػػدًا عػػف الجانػػب ال ممػػع

وبالموابػؿ  تالمؤععات الت ميميأل وت يػيف ايعػاتذة ايكتػا   ـ اماتمػاـ بالمنػاا  الدراعػيأل
كاف ادؼ  أراد المجتم  او الحبوؿ عمآ ال هادة بالطرؽ والوعػائؿ الم ػروعأل وايػر 
الم ػػػروعأل كاأػػػأل مػػػػف  جػػػؿ الحبػػػوؿ عمػػػػآ أربػػػأل عمػػػؿ أػػػػع دوائػػػر الدولػػػألت ون ػػػػطت 

اياميأل و عاد التدريس ال بوبع و بصعػ ار عاليػأل ممػا  ثػر أػع المدارست و الكميات 
ميزانيأل ايعر التع لديها  بنا  أع مراحؿ الت ميـ عوا  امبتدائع  ـ الثانوي  ـ الجام عت 
وانػػا مبػػػد مػػػف ا  ػػػارة إلػػػآ  ف الوػػػائميف عمػػػآ الت مػػػيـ ال ػػػالع عػػػوا   كػػػانوا ا داريػػػيف  ـ 

وعػدد مػنهـ  تلمجتم  ومتػصثروف بػالظروؼ ال امػأل لمبمػدالتدريعييفت أهـ  ي ًا  بنا  اذا ا
 ي ًا حبؿ عمآ ال ػهادة بالطريوػأل ذاتهػا أهػو لػيس بالمعػتوى ال ممػع الػذي يؤامػ  إلػآ 
التػػػدريس أػػػع الجام ػػػات.  مػػػا تػػػصثير التكنولوجيػػػا أػػػع اػػػذا المجػػػاؿ أػػػف يوػػػؿ  ػػػصنا عػػػف 

م يتارقونهػا لػػذلؾ  ثػػرت أصامػب الطمبػػأل لػػديهـ  جهػزة الموبايػػؿ الذكيػػأل و  تالجوانػب اي  ػػرى
أػػػع معػػػتوااـ الدراعػػػع وم يعػػػت ممونها بالطريوػػػأل البػػػحيحأل التػػػع تعػػػاعداـ عمػػػآ تنميػػػأل 

و امب طمبأل الكميات  ببحوا يهتموف بايمور ال ػكميأل ايػر ال ػروريأل  تقدراتهـ ال مميأل
والتػػع تػػؤثر عػػمبا عمػػآ معػػػيرتهـ الدراعػػيألت وانػػاؾ قعػػـ كبيػػػر مػػف الطمبػػأل يهػػتـ بنوعيػػػأل 

 ايؿ و المفبس و ال فقات الزائتأل والمبرؼ اليومع البااظ. الموب
ذا مػػا  ردنػػا الحػػديث عػػف الكميػػات اياميػػأل أهػػع تمػػنل ال ػػهادات موابػػؿ مبػػال   وا 

وقعػػـ مػػف الطمبػػأل يت رجػػوا مػػف الكميػػات واػػـ م ي ممػػوا  ػػيئًا عػػف  تماليػػأل ليعػػت بالوميمػػأل
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ععػػات  أػػف يمكػػف تبرئػػأل وبمػػا اف التعػػاد موجػػود أػػع  امػػب المؤ  تا تبابػػهـ الجػػام ع
ايعػػتاذ الجػػام ع مػػف ب ػػض امنحراأػػات  و التبػػرأات التػػع تعػػع  إلػػآ عػػم أل ال مميػػأل 
الت ميميػػػػػػأل  ويف التكنولوجيػػػػػػا الحديثػػػػػػأل معػػػػػػتوردة مػػػػػػف ال ػػػػػػارج والمجتمػػػػػػ  ايػػػػػػر مهيػػػػػػ  
معت مالها  و الت امؿ م ها عمػآ  نهػا مػف إنتػاج عوػوؿ لػـ تكػف ا أػادة منهػا كاممػأل أػع 

  تالحياة الماديأل والم نويأل ومنها الجانب التربوي تطوير جوانب
وانػا  توالنعؽ الدينع  ي ًا عاامت التكنولوجيا أع إحداث ب ض التايرات أيػ 

م اقبػػػػد جػػػػوار الػػػػديف ولكػػػػف أػػػػع ب ػػػػض التتعػػػػيرات والتطبيوػػػػات وت ػػػػدد رجػػػػاؿ الػػػػديف 
ر ب ػػض والمراجػػ   إذ عػػاعدت وعػػائؿ امتبػػاؿ الموػػرو ة والمعػػموعأل والمرئيػػأل أػػع تاييػػ

يجػػاد لهػػا  تبػػاع وبعػػبب د ػػوؿ الرجػػاؿ الػػديف الم ممػػيف أػػع العياعػػأل حػػدث  تالوناعػػات وا 
 ب  بػراع عنػد  أػراد المجتمػ  بػيف الموػدس وايػرا  إذ كػاف امعتوػاد عنػد  امػب النػاس 

وتبػػرأات لكػػف عنػػد د ولػػ  العياعػػأل  توممبعػػا ت ف رجػػؿ الػػديف الم مػػـ كمػػ  موػػدس كفمػػا
لػػـ ت ػػد لػػ  مبػػداقيأل  تكػػف وم بػػديؽ دائػػـ وم عػػدو دائػػـالتػػع اػػع أػػف الكػػذب وأػػف المم
و ي ػًا  بػبل النػاس يبػموف ويبػوموف لكػف مػف دوف  توقؿ عدد الناس الػذيف يتب ونػ 

 تطبيؽ الديف بوبت  الت امفت التع اع ايعاس أع الديف.
ذا ما  ردنا الكفـ عف الجانب الترأيهع أهػو  ي ػًا تػصثر واػذا ايمػر طبي ػع   وا 

 اس عندما تكتتع مف ال روريات تبد  بالتتكير بما او كمالع.إذ إف الن
ونتيجػأل مطػػفع النػػاس عمػػآ ال ػػالـ ال ػارجع  وعػػهولأل الوبػػوؿ إليػػ  أوػػد ازداد 
عػدد المعػػاأريف إلػػآ م تمػؼ بمػػداف ال ػػالـ مػف  جػػؿ الترأيػػ  وق ػا   وقػػات طويمػػأل  ػػارج 

أل. وحتػآ دا ميػا عػاعد البفد وربما قعػـ مػنهـ اعػتوطف أػع بمػداف    ػرى مػف  جػؿ الراحػ
ارتتػاع د ػػؿ ب ػػض ايعػػر إلػػآ التتكيػػر أػػع كيتيػػأل إنتػػاؽ اػػذا ايمػػواؿ بمجػػامت ترأيهيػػأل 
ف  عداد اير قميمأل مف ال ػراقييف تممكػوا  والعتر إلآ المناطؽ العياحيأل الب يدة والوريبأل وا 
 ػػووًا ومنػػازؿ أػػع  ػػماؿ الػػبفد ودوؿ    ػػرى يػػذابوف إليهػػا لفبػػطياؼ وق ػػا   وقػػات 

 تعميأل والترأي .لم
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 نتائج الدراسة الميدانية لمناطف متعددة من العراف:ثانيًا: 
لػػـ  يكػػف د ػػوؿ التكنولوجيػػا إيجابيػػا مػػف الجانػػب البػػناعع  إذ لػػـ يػػتـ بنػػا   و  -1

 ت ايؿ المبان  والم امؿ. 

المؤععػػػات الت ميميػػػأل لػػػـ تعػػػتتد مػػػف التونيػػػات الحديثػػػأل المعػػػتوردة  أػػػع تطػػػوير  -2
نمػػا عمػػآ ال كػػس أوػػط عػػاعدت ب ػػض التونيػػات   عػػاليب الت مػػيـ و امرتوػػا  بػػ  وا 
الحديثػػأل المعػػتوردة عمػػآ تعػػرب طمبػػأل المػػدارس بعػػبب ااتمػػامهـ باملكترونيػػات 

  كثر مف ااتمامهـ بالدراعأل. 

نمػػا تراجػػ  بالموارنػػأل مػػ  العػػنوات قبػػؿ امحػػتفؿ الوطػػاع الزراعػػع لػػـ ينػػت ش  -3 وا 
 ود وؿ التكنولوجيا.  

 ال ويدة الدينيأل بودر ما اع بمبأل ولكنها تصثرت بد وؿ التكنولوجيا .  -4

 ا ترقت وتصثرت وتتككت وأودت  امب وظائتها . تايعرة اع الحبف اي ير -5

تػػصثير الوعػػائؿ المرئيػػأل ذات التونيػػأل الحديثػػأل كػػاف  كبػػر عمػػآ  أػػراد المجتمػػ  مػػف  -6
 الوعائؿ اي  رى. 

المجتم ػػػات الذكيػػػأل تعػػػت مؿ التكنولوجيػػػا المتودمػػػأل لبػػػالحها و ت تبػػػر الػػػزمف  -7
بينمػػا المجتمػػ  ال راقػػع اعػػت دـ التكنموجيػػا الحديثػػأل أػػع الوتػػؿ و التعػػاد وتػػدمير 

 البفد .

يػأل   بػبحت ثانويػأل مبػمحيأل ب ػد  ف كانػت ال فقػات  وليػأل ال فقات امجتماع -8
 ب يدة عف البالل .

وتتعػ  تال فقات ايعريأل  بابتها ال ديد مف ايمراض وكثػرت حػامت الطفؽ -9
أػػع ال فقػػات نتيجػػأل م ػػاادة ب ػػض المعمعػػفتت وايأػػفـ التػػع م تناعػػب مػػ  

 الحياة امجتماعيأل لممجتم  ال راقع.

يتع بػػيف  جػزا  البنػػا  امجتمػاعع أػػيمكف الوػوؿ اف جميػػ  نتيجػأل لمتػػرابط الػوظ -10
تصثرت بد وؿ التكنولوجيا وكاف التصثير العػمبع  كبػر مػف التػصثير  ايجزا اذا 

ا يجػػػػػابع أصبػػػػػبل ال ػػػػػراؽ مجػػػػػرد عػػػػػوؽ لم تمػػػػػؼ الب ػػػػػائ  ومػػػػػف م تمػػػػػؼ 
 المنا  .
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الوطػػاع البػػحع مػػا تػػزاؿ مت متػػا راػػـ تطػػور البػػناعات الطبيػػأل ولػػـ تػػد ؿ  -11
عػػػػػػوى ب ػػػػػػض ايجهػػػػػػزة والتػػػػػػع م يجيػػػػػػد اعػػػػػػت مالها إم الوميػػػػػػؿ مػػػػػػف  لم ػػػػػػراؽ

 الم تبيف. 

الظاارة الاريبأل عمآ المجتم  ال راقع اع اماتمػاـ الكبيػر بوعػائؿ التوابػؿ  -12
امجتمػػاعع  إذ تجػػد  امػػب  أػػراد المجتمػػ  يو ػػوف  وقػػاتهـ بالتبػػتل العػػمبع 

  و عديـ التائدة.

يراد أوػػػد د مػػػت إلػػػآ ال ػػػراؽ عمػػػآ معػػػتوى قطػػػاع النوػػػؿ وبعػػػبب كثػػػرا امعػػػت -13
م تمؼ اينواع مف المركبات منها الكبيرة التع دمرت الطرؽ ومنها البػايرة 

 التع مات ايعواؽ وال وارع والبيوت والدوائر ومف م تمؼ المنا  .

انػػػػاؾ ب ػػػػض ايجهػػػػزة الحديثػػػػأل المعػػػػتوردة  أػػػػادت منهػػػػا ال وائػػػػؿ كالحاجػػػػات  -14
وتعػػػػػهيؿ عمميػػػػػات الطػػػػػب   المنزليػػػػػأل التػػػػػع عػػػػػاعدت عمػػػػػآ ا تبػػػػػار الػػػػػزمف

 والتنظيؼ وما إلآ ذلؾ.

اعػػػػت ممت التكنولوجيػػػػا المعػػػػتوردة أػػػػع عمميػػػػات بنػػػػا  الػػػػدور ال ابػػػػأل بػػػػصأراد  -15
 واذا مف ا يجابيات التع يجب ذكراا.  تالمجتم 

 لمظروؼ العائدة أع ال راؽ. ألالتكنولوجيا المعتوردة لـ تكف مفئم -16

تكنولوجيػػػا محميػػ  يمكػػف ا أػػػادة لػػـ تعػػااـ التكنولوجيػػا أػػػع إنتػػاج  و تبػػني   -17
 منها.

لػػـ تعػػااـ التكنولوجيػػا المعػػتوردة أػػع تطػػوير البنػػآ التحتيػػأل وتحويػػؽ التنميػػأل  -18
 والمعاعدة عمآ امعتثمارات. 

مػػػف م ػػػاكؿ التكنولوجيػػػا الحديثػػػأل أػػػع مجتم نػػػا اػػػو ا دمػػػاف عمػػػآ اعػػػت ماؿ  -19
 يػوف الهاتؼ النواؿ وما ي كؿ اذا ايمر م اطر اير محعوبأل منهػا تمػؼ ال

 وايذاف واينعجأل الحيويأل اي  رى.

الجانب الثواأع  باب  تصثير التكنولوجيا وعمآ الراـ مف  ف الجانب الم نوي  -20
ممػا  نػت  مػا يمكػف  ف نعػمي   تبالثبات النعبع لكنػ  أوػد   ػيا  واكتعػب    ػرىيتعـ 

 بالتفقل الثواأع. 
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وف مػػػف ولعػػػو  الو ػػػ  ايمنػػػع تمكنػػػت ب ػػػض الجهػػػات ال ارجػػػأل عػػػف الوػػػان -21
العػػػػػيطرة عمػػػػػآ  عػػػػػػمحأل ذات تونيػػػػػأل عاليػػػػػػأل حبػػػػػمت عميهػػػػػػا بطرائػػػػػؽ عػػػػػػدةت 
واعػػػػت ممتها لوتػػػػؿ النػػػػاس وتمػػػػوث البيئػػػػأل مػػػػف  جػػػػؿ حػػػػدوث  كبػػػػر حجػػػػـ مػػػػف 

 الت ريب أع البمد .

قػػاـ التاعػػدوف والعػػراؽ والمجرمػػوف باعػػت ماؿ التكنولوجيػػا الحديثػػأل أػػع العػػرقأل  -22
د ػػاؿ الم ػػدرات إلػػآ البمػػد مػػف  جػػؿ  م مػػأل ايمػػف  والحبػػوؿ عمػػآ مبػػال  وا 

   مأل بالطرائؽ اير الم روعأل.

لكؿ مجتم   وابط اجتماعيػأل تحكمػ  منهػا الرعػمع و ايػر الرعػمعت نتيجػأل  -23
لمتايػػػر الػػػذي حػػػدث أػػػع ال ػػػراؽ  ػػػ ؼ تطبيػػػؽ ال ػػػوابط الرعػػػميأل المتمثمػػػأل 
بالوػػانوف ود مػػت ال  ػػيرة بوبػػتها بػػديًف لموػػانوف الرعػػمع أػػع  امػػب منػػاطؽ 

المجتم  إلػآ زمػف ال  ػيرة أػإف ذلػؾ ي نػع  ف المجتمػ  ال راؽت وعندما ي ود 
 قد تراج  إلآ ال مؼ ولـ ي د بإمكان  اعت ماؿ التكنولوجيا ببورة بحيحأل.

وب د  ف اعت ر نا ب ض النتائ  والتع  امبها عمبع يتبػادر لػدى الوػارئ عػؤاؿ 
 ما ال فج ؟ ت م واو

ولإلجابأل عف اذا العؤاؿ اناؾ ب ض الموترحات والتوبيات يمكػف لهػا إذا مػا 
طبوػػػت ت تػػػؼ وتعػػػاعد عمػػػآ م الجػػػ  ب ػػػض الم ػػػاكؿ وبحعػػػب الوطاعػػػات واينعػػػاؽ 

لػذلؾ مبػد  تالمتصثرةت ومما م ؾ أي   ف لمحاكـ دورًا أع إبفح البفد وعفج الم ػاكؿ
بػػػحيحأل لكػػػع يص ػػػذ دورا أػػػع  مػػػف إبػػػفح عمميػػػأل ا تيػػػار الحػػػاكـ عمػػػآ وأػػػؽ موػػػاييس

الت طػػػيط والتنتيػػػذ ومػػػف ذلػػػؾ اعػػػتيراد مػػػا اػػػو  ػػػروري مػػػف التكنولوجيػػػا الحديثػػػأل التػػػع 
 واذا التوبيأل لممجتم  ب كؿ عاـ. تيحتاجها البمد وتعااـ التنميأل
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 الدراسة توصياتثالثا: 
وهننني موجضنننو  لنننى و ار   توصنننيات تتعمنننف بلصننن ا النظنننام التعميمي -1

 التعميم.
مبػػد مػػف تاييػػر  نظمػػأل الت مػػيـ ومنااجػػ  لكػػع تػػتف ـ مػػ  التطػػور الحابػػؿ أػػع  - 

 ال الـ.

عمػػػآ الحكومػػػأل ت بػػػيص ميزانيػػػ  لمبحػػػث ال ممػػػع وربطػػػ  باحتياجػػػات التنميػػػأل  -ب
 وببورا أ مي .

مػػف ال ػػروري اعػػتيراد ايجهػػزة التكنولوجيػػا الحديثػػأل التػػع تعػػاعد عمػػآ تطػػوير  -ج
 ت الطبت والهندعألت والزراعأل.معيما أع كميا تعمميات التدريس

اماتمػػاـ بالكػػادر التدريعػػع عػػوا   كػػاف أػػع المراحػػؿ امبتدائيػػأل  ـ المتوعػػطأل  ـ  -د
 ا عداديأل والجام يأل ماديا  ـ م نويا.

 توصيات خاصة باألسرة  -2
ايعػػػرة اػػػع نػػػواة المجتمػػػ  لػػػذلؾ يجػػػب اماتمػػػاـ بهػػػا والمحاأظػػػأل عمػػػآ تماعػػػكها  - 

 وت ري  الووانيف التع تنظـ حياتها. تبوظائتهاومعاعدتها عمآ الوياـ 

اماتمػػاـ بػػالمر ة ومنحهػػا حووقهػػا أػػع ال مػػؿ واقتنػػا  ايجهػػزة المنزليػػأل الحديثػػأل  -ب
التػػػػع تحتاجهػػػػػا. وكػػػػػذلؾ مػػػػػنل المػػػػػر ة أربػػػػػأل ات ػػػػػاذ الوػػػػػرارات وتوعػػػػػي  أػػػػػرص 

 الم اركأل أع المنابب ال ميا.

 أع ا تيار  ريؾ الحياة.والحريأل تإعطا  الحريأل لم باب مف كف الجنعيف -ج

 توصيات خاصة بالجانب االقتصادي: -3
اماتمػػاـ بالبػػناعأل واعػػتيراد كػػؿ مػػا تحتاجػػ  مػػف  جػػؿ بنػػا  مبػػان  تج ػػؿ البمػػد  - 

 مبدرا وليس ال كس. تمنتجا

ومعيما  ف موومات الزراعأل أع ال ػراؽ  تاماتماـ بالزراعأل واعتيراد ما تحتاج  -ب
 متواأرة.
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التكنولوجيا أع ال مميػات المبػرأيأل والبنػوؾ واعػتثمار ايمػواؿ بالطريوػأل إد اؿ  -ج
 البحيحأل.

 مكاأحأل التعاد ا داري والمالع الذي دّمر امقتباد.   -د

 
 الخ صة :

إف الدراعػػػأل الميدانيػػػأل لمبحػػػث بينػػػت تػػػصثير التكنولوجيػػػا الحديثػػػأل المعػػػتوردة أػػػع 
 كؿ جوانب الحياة. المجتم  ال راقع ومدى ما  حدثت  مف تايير  مؿ

ومف المجتمػ  ال راقػع مػف المجتم ػات ال ربيػأل الناميػػأل لػـ تكػف ا أػادة مػف اػػذا 
نمػا عمػآ ال كػس أوػد كانػت انػاؾ رثػار عػمبيأل ربمػا  كثػر مػف  التكنولوجيا بدرجأل عاليأل وا 

وتناولػػت اػػذا  تا يجابيػػألت وقػػد كػػاف المعػػتتيد اػػو ال ػػركات المبػػن أل والػػدوؿ المبػػدرة
وحاولػت أػع اػذا الدراعػأل  ف  طبػؽ  تعػدة منهػا النظػري ومنهػا الميػدانع الدراعأل مباحث

النظريأل البنائيأل الوظيتيػأل التػع تؤكػد  ف التػرابط الػوظيتع بػيف ايجػزا  التػع يتكػوف منهػا 
 البنا  امجتماعع لممجتم  ال راقع.

  إذا كانػػت التكنولوجيػػا المعػػتوردة مػػف ال وامػػؿ ايعاعػػيأل التػػع تعػػببت أػػع تاييػػر البنػػا
وميمكػف نكػراف  و إلاػا  ا يجابيػات  تامجتماعع لممجتم  ال راقع واينعػاؽ المكونػأل لػ 

كمػػػا ميمكػػػف تجااػػػؿ ب ػػػض النتػػػائ  العػػػمبيأل المت موػػػأل بهػػػذا  تالمبػػػاحبأل لهػػػذا امعػػػتيراد
امعتيراد منها تزايػد امعتمػاد عمػآ ال ػارج واعػتنزاؼ ال مػفت البػ بأل أ ػف عػف دأػ  

 التب يأل التكنولوجيا لم ارج. البفد إلآ المزيد مف

 المصادر
 

 تالػػػػدار ال ربيػػػػأل لمموعػػػػوعات تإحعػػػػاف محمػػػػد الحعػػػػفت موعػػػػوعأل عمػػػػـ امجتمػػػػاع .1
 .1999 تبيروت
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 تالوػػػػاارة تمكتبػػػػ  الوػػػػاارة الحديثػػػػألتالتايػػػػر والبنػػػػا  امجتماعع تاحمػػػػد تالػػػػثكفوي .2
1968. 

 تمجمأل ق ايا عربيأل تموولأل التكنولوجيا المفئمأل لمدوؿ الناميأل تأفح ع يد تجبر .3
 . 1981 تبيروت ت(6ال دد )

 www. Mawdoo3.comال بكأل ال نكبوتيأل امنترنيت   .4
عبػػػػد الباعػػػػط عبػػػػد البػػػػمدت  بػػػػوؿ البحػػػػث امجتمػػػػاععت دار الثواأػػػػأل ت الوػػػػاارةت  .5

1982 

 .1994 تدار المبارؼ تالنظريأل امجتماعيأل الم ابرة تعمع ليم  .6
 تمراج ػػػ  وا  ػػػراؼ د. محمػػػد دبػػػيس تم جػػػـ ال مػػػوـ امجتماعيػػػأل تأردريػػػؾ م تػػػوؽ .7

 . 2001 تاكاديميا لمطباعأل والن ر تبيروت
مطب ػػػػػػ  النه ػػػػػػأل  تترجمػػػػػػ  الػػػػػػدكتور عمػػػػػػع احمػػػػػػد عيعػػػػػػآ تالمجتمػػػػػػ  تمػػػػػػاكيتر .8

 .1975 ت1طتالمبريأل
مجمػػأل التكػػر  تدراعػػأل التطػػور التكنولػػوجع واعػػتراتيجيأل تمحمػػد عبػػد ال ػػتي  عيعػػآ .9

 . 1982 ت(4ال دد) تامعتراتيجع ال ربع
 تترجمػػ  الػػدكتور إحعػػاف محمػػد الحعػػف تايـ كػػارؿ : عمػػـ امجتمػػاع النظػػريمنهػػ .10

 .  1993تباداد
 تإبدار جام   دم ؽتيوعؼ   ورت التاير امجتماعع بيف النظريأل والتطبيؽ .11

 .1994 تدم ؽ
 

 
 
 
 


