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حػد ألاطسة مً أهم اإلاإطظاث الاحخماغُت التي مظها الخؿُير باغخبازها الىىاة ألاولى 

ت للمجخمؼ والخلُت التي جؿبؼ شخطُت الكسد بدُث جلػب دوز الىطُـ ألاُو في جيشئ

كه باإلاجخمؼ ونُمه وغاداجه وطلىيُاجه .  الكسد وتهُئخه لالهدماج في الخُاة وحػٍس

نها وممازطت وظائكها ئلى ؾبُػت وظسوف اإلاجخمؼ الري جىحد  وألاطسة جسػؼ في جٍٍى

قُه قهي لِظذ بمػُص غً الخؿىزاث والخؿيراث الخٌىىلىحُت الخاضلت في مجاُ 

غمُهت في ؾبُػت أهماؽ الاجطاُ الاحخماعي ، ؤلاغالم والاجطاُ التي أخدزذ جدىالث 

خُث قسغذ وطائل ؤلاغالم في ظل البِئت ؤلاغالمُت السنمُت هكظها يكسد اقتراض ي 

وحد قيها الؿكل غالخه إلاا جلبي له مً خاحاث هكظُت واحخماغُت  مً زالُ حجص 

ت ونذ زمين مً اإلاجاُ الصمني اإلاسطظ للهاء الخمُمي اإلاشترى مؼ أغػاء اإلاجمىغ

ت ، ألامس الري ؾسح مشٍل الاوػصالُت والاهكسادًت للؿكل مً حهت ، وبىاء غاإلاه  ألاطٍس

ي بىاءا غلى اإلاػامين ؤلاغالمُت ازخلكذ مػامُنها بين  الهُمي وؤلادزاًي والظلًى

ت  .ؤلاًدًىلىحُت والثهاقُت التي جىافي حػالُم الخيشئت ؤلاطالمُت الػسبُت الجصائٍس

البِئت  ؛التربُت ؤلاغالمُت ؛وطائل ؤلاغالم  ؛اغُتالخيشئت الاحخم الكلماث اإلافخاخيت :

 الشباب.  ؛ألاطسة  ؛السنمُت
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Abstract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملدمت

  

 :ملدمت

خدر الخؿىز الٌبير والخاضل في مجاُ ؤلاغالم والاجطاُ جدىالث غمُهت ألهد 

في ؾبُػت الاجطاُ ؤلاوظاوي والاحخماعي، زاضت مؼ ظهىز الاهترهِذ جىحهذ مػظم 

مىر مؿلؼ الدظػُىاث لاليدشاف ازس هره الخٌىىلىحُا الجدًدة والاهترهِذ و  الدزاطاث

ًاهذ الصخاقت وطُلت اجطاُ  يُاث  ألاقساد في غالناتهم دازل اإلاجخمؼ قمؼ بداًت الػشٍس

أطاطُت قٍاهذ حل البدىر مىطبت غليها، وغىدما بدأث الظِىما جخأزس بهؿاع ايبر مً 

يُاث والثالزُ يُاث اججهذ البدىر هدى جأزير الكُلم غلى ألاؾكاُ، زم الجماهير في الػشٍس

ىن غلى ألاؾكاُ وفي الظبػُىاث والثماهِىاث في الهسن اإلااض ي همذ  جدىال ئلى جأزير الخلكٍص

The familyis one of the most important social institutions 

that have undergone change as the first nucleus of the society and 

the cellthatcharacterizes the personality of the 

individualsothatitplays the role of the first mediator in the formation 

of the individual and hispreparation for integration in life and 

itsdefinition of society and its values, customs and 

behaviorsThefamilyissubject to the nature and conditions of the 

society in whichitislocated. It is not in isolation from the 

technologicaldevelopments and changes in the field of information 

and communication that have led to profound changes in the nature 

of social communication patterns, Where the media imposed in the 

digital media environmentitself as a virtualindividual in which the 

childwasfound to be a substitute for the psychological and social 

needs of the meeting by reservingvaluable time from the time 

domaindedicated to intimate meeting with the members of the 

family group, Whichraised the problem of isolationism and 

unilateralism of the child on the one hand, and the construction of 

the world of values and cognitive and behavioralbased on the 

contents of the contents of different contents between the 

ideological and cultural to the contrary of the teachings of the 

ArabIslamic Algerian culture.  

Keywords: Socialization ; Media ; Media education ; Digital 

environment ; Family ; Child. 
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بدىر الخأزير خُى جٌىىلىحُا الاجطاُ الخكاغلُت مثل الٍىمبُىجس، ومؼ بداًت 

ُاة الُىمُت لؤلقساد، جىحه الدظػُىاث واهدشاز الاهترهِذ وجىطؼ اطخسدامها في الخ

الباخثىن واإلاإطظاث الدولُت اإلاػىُت باالجطاُ والخىمُت زاضت في الدُو الؿسبُت 

للبدث في جأزيرها الاحخماعي، خُث ًسي الٌثير أن الػالناث الاحخماغُت بين ألاقساد 

ًاهذ غلُه زاضت دازل ألاطسة الىاخدة .  أزرث شٍل أزس إلاا 

اًا بدثُت حدًدة مسجبؿت بؿبُػت الىطائل ومً هرا اإلاىظىز هخجذ نػ

والخؿبُهاث الجدًدة أهخجتها شبٌت الاهترهِذ وغلى زأطها مىانؼ الخىاضل الاحخماعي 

وغلى زأطها الري ٌػخبر ألايثر اهدشازا غلى هره الشبٌت إلاا ًىقسه مً زطائظ وميزاث 

 ً الطداناث ، مً زالُ الاجطاُ بين ألاشخاص واإلاجخمػاث وجبادُ اإلاػلىماث وجٍٍى

هاهَُ غً اإلادادزاث الكىزٍت والسطائل الخاضت ...الخ أخدزذ حؿيرث في مجاُ الػالناث 

الاحخماغُت لؤلقساد والاجطاُ الصخص ي، ًىنها أغاقذ شٍل حدًد مً الاجطاُ الهائم 

غلى وحىد غالنت جٌىىلىحُت جخىطـ ؾسفي الػملُت الاجطالُت التي وقسث ميزة الخكاغلُت 

 لى جدهُو التزامً والخالُت في زحؼ الطدي .التي طاغدث غ

ولػل مً اإلاإطظاث الاحخماغُت التي ازترنها جؿبُو الكِع بىى هجد ألاطسة 

ًىن الاجطاُ بدازلها له دوز قػاُ في جماطٌها وضيروزتها وجدهُو جيشئت احخماغُت 

مىانؼ صخُدت، قدشير الٌثير مً الدزاطاث ئن ما حاءث به الاهترهِذ وجؿبُهاتها زاضت 

الخىاضل الاحخماعي ) الكِع بىى ( نؿػذ أواضس الػالناث دازل ألاطسة وؾابذ قيها 

ادواز الػاؾكت زاضت مؼ قئت الشباب زطُطا الرًً اججه الٌثير منهم في زبـ غالناث 

مؼ الىانؼ الاقتراض ي  الري ؾُب أدوازهم في الىانؼ الخهُهي ؾسح مشٍل الػصلت 

ح بسؿاب ئغالمي ًىىه ئلى الىظس في الخلل الري باث ٌػؿل والاهكسادًت  ، ألامس الري ال 

 دوز ألاطسة يأُو مإطظت في الخيشئت الاحخماغُت 

 الجاهب اإلانهجي للدراست .1

 ؤلاشكاليت : -

حػد ألاطسة مً اإلاإطظاث الاحخماغُت التي مظها الخؿُير باغخبازها الىىاة ألاولى 

سد، بدُث جلػب دوز الىطُـ ألاُو للمجخمؼ والخلُت الاحخماغُت التي جؿبؼ شخطُت الك
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كه باإلاجخمؼ ونُمه وغاداجه و طلىيُاجه  في جيشئت الكسد وتهُئخه لالهدماج في الخُاة وحػٍس

 الاحخماغُت .

نها وممازطت وظائكها ئلى ؾبُػت وظسوف اإلاجخمؼ  وبما أن ألاطسة جسػؼ في جٍٍى

لىحُت، ومىر بسوش الري جىحد قُه قهي لِظذ بمػُص غً الخؿىزاث والخؿيراث الخٌىى 

هره الشبٌت وهي جدشٍل جباغا غدًد اإلاسسحاث والخؿبُهاث وغلى زأطها مىانؼ الخىاضل 

الاحخماعي ) الكِع بىى ( الري قسع هكظه يكسد اقتراض ي دازل ألاطسة باغخبازه قػاء 

جكاغلي وحد قُه ألابىاء غالتهم ًىهه  ًلبي خاحاتهم الىكظُت والاحخماغُت واإلاػسقُت، مً 

ُ حجص ونذ زمين مً اإلاجاُ الصمني اإلاسطظ للهاء الخمُمي اإلاشترى بين أغػاء زال

ت ألامس الري ؾسح مشٍل الاوػصالُت والاهكسادًت والتهسب مً الىانؼ  اإلاجمىغت ألاطٍس

ألاطسي، هره الظلىيُاث التي أزسث غلى الخكاغل الخىازي والاوسجام ألاطسي الري قَ 

 السؤٍت هؿسح ؤلاشٍالُت : هرا الخؿبُو أواضسه وأمام هره 

هيف أززث شبكاث الخىاصل الاحخماعي ) فيس بىن ( على الخغيير الاحخماعي لفئت   

 الشباب ؟

 لئلحابت غلى ؤلاشٍالُت هؿسح  الدظاؤالث الخالُت :

 ما هي غاداث وأهماؽ اطخسدام الشباب للكِع بىى ؟ -

 ىاء اطخسدام الكِع بىى  ؟يُل هي هىغُت الػالنت بين الشباب مؼ أقساد ألاطسة أز -

 يُل ازس الكِع بىى غلى أهماؽ اجطاُ قئت الشباب مؼ ئقساد ألاطسة ؟ -

 أهميت اإلاىطىع : -

حػد ألاطسة بىاء أطاس ي في اإلاجخمؼ باغخبازها الىخدة التي ًسػؼ أقسادها ئلى 

غىابـ جددد طلىيُاتهم في غالناتهم مؼ بػػهم البػؼ، حػمل غلى ضهل الهُم 

ت و -الاحخماغُت جخدٌم في جىخُد واوسجام بين أغػاءها ) طُد مىطىز التربٍى

ًاهذ ألاطسة هي ألاطاض ألاُو في التربُت وجيشئت ألابىاء، 25، ص2222الشسبُني، ( لرا 

والن جماطَ الاحخماعي ألاطسي هى أطاض الاوسجام اإلاجخمعي، قالػؿـ الري ًمازطه 

ت مؼ ازترانها قِظبىيُا ًدغى ئلى ؤلاغالم الجدًد غلى ألاطسة وجىاضلها الدائم زاض
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دزاطت وانؼ اجطاُ الشاب الجصائسي دازل ألاطسة وؤلاشٍاالث التي باجذ جؿسح خُى 

 زنابت آلاباء والخسص غلى ألابىاء نطد جيشئتهم غلى الهُم الظلُمت .

 أهداف الدراست : -

 الخػسف غلى الػالنت في ظل اطخسدام الشباب للكِع بىى  وأقساد ألاطسة. -1

 آلازاز الىاحمت غً دواعي اطخسدام الشباب للكِع بىى والاجطاُ دازل ألاطسة .-2

ه الشاب )ألابىاء( أزىاء اطخسدام الكِع بىى دازل  -3 وضل الاجطاُ الري ًجٍس

 ألاطسة .

 مداولت قهم زطائظ وظو جكاغل الشباب دازل ألاطسة باطخسدام الكِع بىى.  -4

 أسباب اخخيار اإلاىطىع : -

لبدث في مىغىع الظىاهس الاجطالُت التي وحدث في مجخمػىا وجىاميها بشٍل اإلاُل ل -1

متزاًد بظبب اهدشاز جٌىىلىحُا الىطائـ الاجطالُت غبر الاهترهِذ قىلد هىاحع بدثُت 

خُى ما هالخظه مً طلىيُاث احخماغُت حدًدة دازل ألاطسة زاضت في ظل جبادُ 

 حىد هرا الخؿبُو.ألادواز الاجطالُت بين أقساد ألاطسة في ظل و 

هل ؾيرث مىانؼ الخىاضل الاحخماعي ) قِع بىى ( مً أهماؽ اجطاُ الشباب دازل  -2

ًاهذ غلُه في الظابو.  ألاطسة مما 

 مىهج الدراست وأداة البدث : -

ًدخاج أي بدث ئلى ئجباع مىهج مػين وذلَ خظب ؾبُػت اإلاىغىع نطد الىضُى ئلى 

ز اإلاىهج الري ًمثل الدلُل الري ًهىده ئلى دزاطت غلمُت حادة، قػلى الباخث ازخُا

 أخظً الىخائج.

قاإلاىهج خظب مدمد غبُداث جلَ اإلاجمىغت مً الهىاغد وألاهظمت الػامت التي ًخم 

وغػها مً احل الىضُى ئلى خهائو مهبىلت خُى الظىاهس مىغىع الاهخمام مً نبل 

 ( 35، ص1111) مدمد عبيداث وآخزون ، الباخثين في مجاُ الػلىم ؤلاوظاهُت 
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هُت، قُهخط ي  أما غً الدزاطت التي هي بين أًدًىا قخيخمي ئلى الدزاطاث الامبًر

الاغخماد غلى اإلاىهج الىضكي الري ًهىم غلى أطاض جددًد زطائظ الظاهسة ووضل 

ؾبُػتها وهىغُت الػالنت بين مخؿيراتها، وما ئلى ذلَ مً حىاهب جدوز خُى الظاهسة 

(، وبما أن 292، ص 2222زع الىانؼ )مدمد غبد الخمُد، والخػسف غلى خهُهتها في ا

هره الدزاطت جداُو غسع ضىزة واضخت إلاالمذ الظاهسة الاجطالُت لكئت الشباب دازل 

ألاطسة ٌػمل هرا ألازير غلى حمؼ مػلىماث وبُاهاث وئغؿاء أوضاف للظاهسة اإلادزوطت، 

إلاػلىماث مً مخؿيراث ويما أشاز زبحي مطؿكى غلى اهه أطلىب في حمؼ البُاهاث وا

نلُلت لػدد يبير مً ألاقساد يما ًؿبو مً احل وضل الىغؼ الهائم للظاهسة بشٍل 

 .( 44، ص 2222) ربحي مصطفى عثمان، جكطُلي 

 أداة الدراست -

أما ألاداة اإلاظخسدمت في حمؼ البُاهاث قهي الاطخمازة الاطدباهت التي حػسف غلى 

اث اإلاخىىغت اإلاسجبؿت ببػػها البػؼ بشٍل أنها مجمىغت مً  ألاطئلت والاطخكظاز 

ًدهو ألاهداف التي ٌظعى ئليها الباخث غلى غىء مىغىغه واإلاشٍلت التي ًسخازها 

 والتي غمذ زالر مداوز زئِظُت :  (151، ص 1111) عامز كىدلجي، 

 مدىز البُاهاث الصخطُت -

 مدىز غاداث وأهماؽ اطخسدام الشباب للكِع بىى-

 اجطاُ الشباب مؼ ئقساد ألاطسة أزىاء اطخسدام الكِع بىى . مدىز هىغُت غالنت-

 مدىز ازس الكِع بىى غلى أهماؽ اجطاُ ألابىاء مػا قساد ألاطسة. -

ًاملت  33اطخمازة غلى غُىت الدزاطت وجم اطترحاع  35وجم جىشَؼ   22اطخمازة بمػؿُاث 

 قازؾت.

 مجخمع البدث وعيىت الدراست : -

ًىن شباب هرا الؿىز في وغؼ  شباب والًت سطيف في جم جددًد مجخمؼ البدث ممثال 

ٍىن ئنبالهم ايبر غلى هره الخٌىىلىحُا وجؿبُهاتها وبداًت  خظاض دازل البىاء ألاطسي ٍو
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الاهكخاح غليها الاهكخاح غليها، خُث جم اهخهاء هره الػُىت بطكت غشىائُت خظب الكئاث 

ت والخطائظ الدًمؿساقُت .  الػمٍس

بازها مجمىغت حصئُت مً مجخمؼ البدث وئحساء الدزاطت غليها قخم ازر غُىت باغخ

ًامل مجخمؼ الدزاطت ألاضلي، وجم ازخُاز  العيىت ومً زم الخسوج بيخائج وحػمُمها غلى 

ت مخلىت أخمد سهزواي بسطيفمً جالمُر اللصدًت  لدظهُل الػملُت والىضُى  زاهٍى

حت لؤلزر مجخمؼ الدزاطت يٍل ئلى هخائج غلمُت ًمًٌ حػمُمها غلى الخالمُر دون الخا

 مدام له هكع الخطائظ ومً زم ازخطاز الىنذ .

 جددًد اإلافاهيم: -

 شبكاث الخىاصل الاحخماعي:-1

ب -1 مطؿلح ًؿلو غلى مجمىغت مً مىانؼ الاهترهِذ ظهسث مؼ الجُل الثاوي للٍى

، ( في بِئت مجخمؼ اقتراض ي ًجمػهم خظب مجمىغاث اهخمام او شبٍاث اهخماء بلد2.2) 

و جىاضل وجبادُ مػلىماث مخىىغت مخاخت للػسع  ) ماهز حامػت ، شسيت الخ غً ؾٍس

 (.221، ص  2215عىدة ، 

جسيُبت احخماغُت الٌتروهُت جخم ضىاغتها مً أقساد أو حماغاث أو مإطظاث جخم  -2

حظمُت الجصء ألاطاس ي باطم الػهدة وئًطالها بأهىاع مسخلكت مً الػالناث وند جطل 

 ( .25، ص  2212) مدمد مىصىر ،غمو يؿبُػت الىغؼ الاحخماعي لدزحت أيثر 

وظخيخج ان شبٍاث الخىاضل الاحخماعي  هي مجمىغت مً اإلاىانؼ اإلاخىاحدة غلى شبٌت 

الاهترهِذ حػخمد غلى اإلاظخسدمين بالسحت ألاولى في غملها قخدُذ قسضت الخىاضل 

 مام والاهخماء.والخكاغل دازل مجخمؼ اقتراض ي ًجمػهم خظب مجمىغاث الاهخ

 الفيس بىن : -2

غبازة غً شبٌت احخماغُت ًمًٌ الدزُى ئلُه مجاها  وجدًسه شسيت قِظبىى  - أ

 (225، ص 2215مزوي عصام صالح،)مددودة اإلاظإولُت يملٌُت زاضت لها 
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وهى ًدبؼ شسيت جدخل  2224غبازة غً مىنؼ احخماعي جم ئؾالنه في شهس قبراًس  - ب

ظمذ إلاظخ ً غدة شبٍاث قسغُت والاهػمام اليها هكع الاطم ، َو سدمُه بخٍٍى

 (352،ص 2213عامز إبزاهيم اللىدلجي،مً هكع الكسع )

وظخيخج أن الكِع بىى ئخدي وطائل الخىاضل الاحخماعي التي طاغدث غلى 

زبـ الػدًد مً الىاض مهما ازخلكذ مىانػهم، وهى مىنؼ له غدة اطخػماالث منها 

 وئنامت الػالناث الاحخماغُت دازل مجخمؼ اقتراض ي . الخػلُمُت والترقيهُت ...الخ

 أهماط الاجصال ألاسزي : -3

الجطاُ ألاطسي هى جلَ الػالنت التي جهىم بين أدواز الصوج و الصوحت و ألابىاء  - أ

بما جددده ألاطسة، و ًهطد به أًػا ؾبُػت الاجطاالث و الخكاغالث التي جهؼ 

ت التي جهؼ بين الصوحت و الصوج و بين ألابىاء بين أغػاء ألاطسة و مً جلَ الػالن

 (218، ص  2224و آلاباء و بين ألابىاء أهكظهم ) ضالح مدمد غلي ،

الاجطاُ ألاطسي هى اجداد مجمىغت مً ألاشخاص بسوابـ الدم الصواجي و  - ب

 الخبني، ئذ ًخىاضلىن و ًخكاغلىن مؼ بػػهم البػؼ بأدوازهم الاحخماعي .

 استالجاهب الىظزي للدر  .2

ف ألاسزة : - أ  حعٍز

: " أن ألاطسة غبازة غً حماغت مً ألاقساد ًسجبؿىن مػا معجم علم الاحخماعحاء في 

بسوابـ الصواج و الدم و الخبني، و ًخكاغلىن مػا، و ند ًخم هرا الخكاغل بين الصوج و 

ئظ الصوحت، و بين ألام و ألاب و ألابىاء و ًخٍىن منها حمُػا وخدة احخماغُت جخميز بسطا

 مػين.

 مجاالث الاجصال ألاسزي: - ب

ت التي جسبـ بين أقساد ألاطسة، و حظاهم في  جخمثل هره اإلاجاالث في الػالناث ألاطٍس

 اطخمسازها وزلو حى ٌظاغد غلى ئغداد أقساد قاغلين في اإلاجخمؼ و جخمثل في: 
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 جهىم هره الػالنت غلى أطاض الخهىم الصوحُت لٍل منهما، :العالكت بين الشوحين-

ت، و دوز ًل منهما في  ومظإولُاتهما ججاه جيشئت أؾكالهما و اجساذ الهسازاث ألاطٍس

 (.  169، 2226اإلاظإولُت الاحخماغُت و الانخطادًت لؤلطسة) طلىي شٍسل، 

هره الػالنت جهىم غلى حػلُم الشباب الهُم اإلاظخىخاة مً  عالكت آلاباء بالشباب:-

ت و اإلاػاًير الاحخما غُت، قالىالدان ٌػلمان أبىاءهما الري وضلىا ئلى الشسائؼ الظماٍو

مسخلت الشباب الهُم و الخهائو و اإلاكاهُم وألاهماؽ الظلىيُت و ًل ما هى مسؾىب و 

هت  هت ألاًل و اإلالبع )اإلاىظا( و ؾٍس ًبػدونهم غً ًل ما هى ؾير مسؾىب مثل ؾٍس

و الخٌساز أو الخهلُد أو اإلامازطت أو الظلؿت  الخػامل، و التي جٌدظب غً ؾٍس

 (.32ص  الىالدًت) طلىي، غثمان ضدًهي،

وحد أهه الػالنت بين ؤلازىة جدظم بالهىة و الخػامً، و ًدظى الابً  عالكت ألاخىة:-

ألايبر بمٍاهت أيبر مً ئزىجه ألهه ًمثل أبُه قُػؿي ألاوامس إلزىجه و أزىاجه ألاضؿس مىه 

غت و الاخترام، و ٌػصش أقساد ألاطسة أو غلى ألانل ًتهددهم بالػهاب و غليهم ئبداء الؿا

آلازسون مٍاهت ألار ألايبر في ألاطسة و زاضت بأهه غادة ما ًخىلى مظإولُت ألاطسة و زغاًت 

أشهائه و شهُهاجه بػد وقاة ألاب، أما الػالنت بين ألازىاث قهي غالنت جهىم غلى اإلاىدة 

الشهُهاث بمظإولُت ؤلازىة و الخػاون اإلاشترى بُنهً، و جدظم الػالنت بين ألاشهاء و 

 (.  226غً أزىاتهم وزغاًتهم) قاجً شٍسل، مسحؼ طابو، ص

 أهماط الاجصال ألاسزي  -ج

هجد أن جدهُو الخاحاث اإلاخبادلت لؤلطسة ش يء مسؾىب و : همط الاجصال اإلافخىح-

ت و مباشس و ًدظم  مدبب، ومً زم قان الاجطاُ بين الصوحين و ألابىاء ًٍىن بدٍس

 الاخترام وألاماهت و الطدم و ؤلاخظاض بمشاغس الؿسف آلازس. باالوسجام و 

ًالخظ في هرا الىىع أن أهماؽ الاجطاُ و الخكاغل بين الصوحين  همط الاجصال اإلاغلم:-

ًاهذ ظاهسة أو  و ألابىاء جدٌمها مجمىغت مً الهىاغد الشدًدة، جلَ الهىاغد طىاء 

ٍت، و ما لِع مً الػسوزي الخػبير غمىُت قانها جددد ما الري ًمًٌ الخػبير غىه بدس 

غىه غلى ؤلاؾالم، قهد جظهس غدم الهدزة غلى مىانشت اإلاىغىغاث الخظاطت زشُت 

الخطادم أو خدور زدود قػل اهكػالُت ؾير مهبىلت ، و بمسوز الىنذ ند جصداد هره 
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، ص 2224خسً مصطفى، اإلاىغىغاث لدزحت أن الكسد ًسؾب في الخجىب وألاحجام ) 

32-34 .) 

في هرا الىمـ جخميز ألاطسة بالهسب الشدًد بين أقسادها، و في همط الدشابك اإلاغلم:-

ألاوظام اإلادشابٌت مً الطػب أن هجد الاطخهالُ و الراجُت بل ئهىا هجد ههطا في 

الخطىضُت وجٍىن الكسوم الكسدًت ؾير مدخملت، و ند ٌػبر أقساد ألاطسة اإلادشابٌت غً 

الصائدة الخاههت أو التي جٌخم ألاهكاض و حشابَ ألاطسة و هى اإلاشاغس التي حػٌع الخماًت 

أًػا هدُجت لهىي وظهُت في خالت غمل و جكاغل ئذ جطبذ ألاطسة مدشابٌت اطخجابت منها 

 (. 35-33، 2221)روس ماري المبي، للػؿىؽ التي جخػسع لها 

 الجاهب الخطبيلي للدراست .3

 هخائج  الدراست اإلايداهيت : -

% أي 48.5% في خين حاءث وظبت ؤلاهار  51.5اد الػُىت مً الرًىز بلؿذ وظبت أقس -

 جهازب .

% وهى الظً الؿالب 72.7طىت( 22-19بلـ غدد أقساد الػُىت الرًً طنهم ًتراوح مابين )-

% الرًً 12.2% لخٍىن وظبت  15.5طىت( 27-23في هرا الؿىز، ًلُه الرًً طنهم )

 ( 32-28طنهم مابين ) 

% جليها قئت الشباب التي لِع لها 36.6الرًً لهم مظخىي دزاس ي بـــ  بلـ مظخىي ألاقساد-

% لخٍىن وظبت  33.3مظخىي دزاس ي وغاؾلت غً الػمل ) مىحهين ئلى الخُاة اإلاهىُت(  

24.2 . % 

%( ًلُه الرًً 31.2ألام -%46.8% )ألاب 87بلؿذ وظبت ألاقساد الرًً أبائهم غاملىن -

 %(.18.7الام-% 3.12%)ألاب 21.82أبائهم غاؾلىن 

% ًلُه مظخىي 52بلـ مظخىي اولُاء اقساد الػُىت الرًً لهم مظخىي حامعي -

 %زم دزاطاث 22.2الثاهىي 

 % ) ألاب قهـ( .1.5% لخٍىن وظبت ألاولُاء الرًً مظخىاهم ابخدائي 19.7الػلُا 



اإلازاهم في اإلاديط ألاسزي  وسائط ؤلاعالم الالكترووي واوعكاساتها على الذهىيت الاحخماعيت للشباب  
 

173 

 

 مدىر عاداث وأهماط اسخخدام الفيس بىن خسب مخغير الجيس والسً :

ًاهذ للرًىز 87.8دىزين الرًً لديهم خظاب قِع بىى بلؿذ وظبت اإلاب- % وهي وظبت 

ت ايبر ،جليها وظبت ؤلاهار اللىاحي لهً خظاب 51.5 % اما 75% باغخباز لهم هامش خٍس

 %. 25اللىاحي لِع لهً خظاب 

% باغخباز أنهم 82.3بلؿذ وظبت الرًىز الرًً لديهم خظاب مىر أزبؼ طىىاث قأيثر -

% أما الرًً 47طىت( أي بيظبت 23-22ؼ وهم الرًً طنهم ًتراوح )أيثر اخخٍاى باإلاجخم

طىت( 32-32% ًلُه الرًً طنهم ما بين ) 11.7طىت( قٍان بيظبت 32-27طنهم مابين )

ًان ُ)5.8بيظبت  %، أما ؤلاهار اللىاحي 17.6طىت(.طىىاث بيظبت 33-32%، ًلُه الرًً 

ًان ط75ًان لهً مىر أزبؼ طىىاث قأيثر  طىت(  بيظبت 27-24نهً بين ) %  اللىاحي 

ًان طنهً بين)25% جليها وظبت 15.15 % اللىاحي 8.3( لخٍىن وظبت 29طىت-27% اللىاحي 

 طىت(.22-19ًان طنهً )

% الرًً ًتراوح 23.5أما وظبت الرًىز الرًً لديهم خظاب مىر زالر طىىاث قٍاهذ  -

-19طنهً مابين )% اللىاحي 8.3طىت(، أما وظبت ؤلاهار قٍاهذ 28-25طنهم بين )

 طىت(.22

% الرًً ًتراوح طنهم 11.7أما وظبت الرًىز الرًً غىدهم خظاب مىر طيخين قٍاهذ  -

 % براث الظً مؼ الرًىز .8.3طىت( في خين حاءث وظبت ؤلاهار 22-19بين )

قٍاهذ قتراث ؾير مىخظمت بيظبت  لفتراث اسخخدام أفزاد العيىت للفيس بىنباليظبت -

% 17.24%( جليها قترة اللُل بيظبت 37.9ز أما وظبت ؤلاهار قٍاهذ % ذًى %44.8 )82.7

% 12.3% ( جليها وظبت 3.4للرًىز في خين بلؿذ وظبت ؤلاهار  13.79)أي ما وظبخه 

 % ضباخا للرًىز قهـ.3.4% قهـ. و أزيرا 3.4% ذًىز، 6.8مظاء )

ل الرًي بيظبت قٍان الهاجالجهاس الذي ٌسخخدمه أفزاد العيىت للفيس بىن باليظبت  -

ًان 93.1 ًاهذ وظبت 27-22% قالرًً ًتراوح طنهم مابين )51.7وظبت  للذهىر %  طىت( 

طىت( لخٍىن 32-28الرًً ًتراوح طنهم بين ) 11.7% جليها وظبت 72.5اطخسدام الهاجل 

( ،أما ؤلاهار اللىاحي ٌظخسدمً الهاجل 33-32% الرًً طنهم بين ) 5.8آزس وظبت 
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%  25طىت( جليها وظبت  25-19% اللىاحي طنهً بين ) 58.5قيها %  41.3قٍاهذ بيظبت 

 طىت(  33 -32% اللىاحي طنهً بين)16.6طىت( آزسها وظبت 32-28اللىاحي طنهً بين )

ًاهذ 55.17قٍان بيظبت  اإلادمىل  أما باليظبت لالطخسدام أقساد الػُىت للخاطىب  %

% 72.5طىت( أي بيظبت 32-28طنهم بين )  % ذًىز زاضت الرًً ًتراوح41.3قيها وظبت 

ًاهذ قيها اغلي وظبت لئلهار اللىاحي طنهً ما بين 13.7، أما وظبت ؤلاهار قٍاهذ    %

%، لخٍىن وظبت اطخسدام اإلابدىزين للخاطب قهـ.زس 16.6طىت( أي بيظبت 25-27) 

 طىت( قهـ. 33-32% للرًىز الرًً طنهم ًتراوح بين ) 13.7وظبت 

ًاء اإلابدىزين إلاا ًٍىن ألاب وأالم ٌػمالن  هجد أن أقساد الػُىت بلؿذ وظبت ذ-

% ًليها اإلاٌخبي 46.4%ًليها اإلادمُى بيظبت 69.6ٌظخسدمىن الهىاجل الىهالت بيظبت 

ما في خالت  ألاب غامل وألام غاؾلت هجد الهىاجل الريُت بيظبت أ %،8.9بيظبت  

ما في خالت  ألاب أ %،7.14بيظبت  % ًليها اإلاٌخبي 44.6%ًليها الخاطىب بيظبت 62.5

أما في خالت ألاب غاؾل وألام غاؾلت  بيظبت %هىاجل ذيُت،28.5غاؾل وألام غاملت 

 % هىاجل ذيُت.21.4بيظبت

% 34.4 زالر ساعاث فأهثربلـ غدد اإلابدىزين الرًً ٌظخسدمىن الكِع بىى أيثر مً -

 -22راوح طنهم ما بين ) % ئهار وهم اإلابدىزين الرًً ًت12.34% ذًىز و24.13قيها 

%، أما 6.8طىت( وهً ؤلاهار بيظبت 29-26طىت(، ًليها الرًً ًتراوح طنهم بين ) 25

% .ًليها اإلابدىزين الرًً ٌظخسدمىن 3.4( قبلؿذ اليظبت 31-29اللىاحي طنهً بين )

طىت( لخٍىن 33-31% الرًً ًتراوح طنهم ما بين )24.13ساعت الكِع بىى بمػدُ 

-22% الرًً طنهم )6.8طىت( وأزسها وظبت 22-19رًً ًتراوح طنهم )% ال12.3وظبت 

بلؿذ وظبت ساعخين طىت(.أما اإلابدىزين الرًً ٌظخسدمىن الكِع بىى بمػدُ 21

-29% الرًً طنهم بين ) 6.8طىت(، أزسها وظبت 28-25% الرًً طنهم ما بين ) 13.7

 طىت(33

أي مٍان دازل البِذ بمػدُ بلـ غدد اإلابدىزين الرًً ٌظخسدمىن الكِع بىى في  -

% ئهار( ، ًلُه الرًً ٌظخسدمىن 22.6% ذًىز و17.2% )37.9 زالر ساعاث فأهثر

% ، أما اإلابدىزين الرًً 13.7الكِع بىى في الؿسف الخاضت براث اإلاػدُ قٍان بيظبت  
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.% 27بلؿذ وظبت ساعت ٌظخسدمىن الكِع بىى في أي مٍان دازل البِذ وبمػدُ 

% 12.34سدمىن الكِع بىى في الؿسف الخاضت وبراث اإلاػدُ بيظبت جليها الرًً ٌظخ

% في ؾسف الاطخهباُ، أم الرًً 12.3% ذًىز( لخٍىن أزس وظبت  3.4% ئهار و6.8)

% لخٍىن آزس وظبت 12.3في أي مٍان قبيظبت ساعخين  ٌظخسدمىن الكِع بىى بمػدُ

 .% في ؾسف زاضت 3.4

فزاد ألاسزة إزىاء اسخخدام الفاٌسبىن مع هخائج مدىر هىعيت عالكت اإلازاهلين بأ

 مخغير الجيس و السً :

 %96.5أقسشث الىخائج أن أقساد ألاطسة غلى غلم بدظابهم في الكِع بىى بيظبت  -

ًاهذ قيها ايبر وظبت 34.4، والثاهُت زاهىي 37.9)زاضت ذوي اإلاظخىي الثالثت زاهىي   )%

 %.79.3بيظبت طىت( أي 17-16للرًىز الرًً طنهم ًتراوح مابين )

 بىعمأحاب اإلابدىزين غلى ئن اخد ئقساد ألاطسة غمً أضدنائهم في الكِع بىى  -

طىت( و 29-22% زاضت الرًً طنهم مابين )48.2% قيها الرًىز بيظبت 82.7بيظبت 

 % .12.3% قيها ايبر وظبت للرًىز 13.7قبلؿذال% ،أما الرًً أحابىا27.5ؤلاهار بيظبت 

% قيها ايبر وظبت 34.4نهم ٌظألىن غلى ميشىزاث ما بيظبت أ بىعم أحاب اإلابدىزين -

 % .22.6لئلهار 

% وؾير 22.6% )زاضت ذوي اإلاظخىي الجامعي 44.8بيظبت  ال أما الرًً أحابىا 

ًاهذ قيها أغلى وظبت للرًىز 17.2الجامعي  -22% زاضت الرًً طنهم بين ) %31.23 ( 

 % .27.5طىت( بيظبت 24

% 62.26لى أنهم ًخكاغلىن مؼ ئقساد ألاطسة قِظبىيُا بيظبت غ بىعمأحاب اإلابدىزين  -

بيظبت  ال%، أما اإلابدىزين الرًً أحابىا 34.4ًاهذ قيها أغلى وظبت لئلهار بيظبت 

ًاهذ قُا ايبر وظبت للرًىز 37.9  %27.5 % 

% )  اليظبت 89.6أحاب اإلابدىزان غلى ئن ئقساد ألاطسة ال جؿلب ونذ مددد بيظبت -

 % ، أما الرًً أحابىا34.4الجيظين(زاضت ذوي اإلاظخىي الثاهُت زاهىي مهظىمت بين 

 % .13.7بيظبت  وعم
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أحاب اإلابدىزين غلى ئن ئقساد ألاطسة جىحه لهم هطائذ إلاساحػت الدزوض أزىاء  -

% (قيها وظبت 37.9%) ذوي اإلاظخىي الجامعي 82.7بيظبت  بىعم اطخسدام الكِع بىى

طىت( في خين حاءث وظبت 24-22وح طنهم مابين )% الرًً ًترا37.9الرًىز بيظبت 

( قبلؿذ 26طىت-24ما اللىاحي طنهً )أطىت( 24-22% اللىاحي ًتراوح طنهً ) 22.6الاهار 

 % .22.6قبلؿذ اليظبت  ال% ،اما الرًً احابىا 13.7

أحاب اإلابدىزين الرًً أحابىا أنهم ًىبهىن للطالة أزىاء اطخسدامهم الكاٌظبىى بيظبت  -

%.أما 6.8% (أما الرًً أحابىا ال بيظبت 44.8% ئهار 51.7ذًىز وظبت  % )96.5

% )ذًىز بيظبت 82.7اإلابدىزين الرًً ًلبىن ألاغماُ التي جٍلكهم بخا أقساد ألاطسة بيظبت 

طىت( زاضت ذوي 24-23% (الرًً ًتراوح طنهم ما بين )37.9% ئهار بيظبت 44.8

% ذوي اإلاظخىي الثاهُت 24.1إحلىن %، أما الرًً 34.4ًاإلاظخىي الثالثت حامعي 

24.1.% 

أحاب اإلابدىزين الرًً ًىانشىن مػلىماث الكِع بىى مؼ أقساد ألاطسة  بىػم بيظبت  -

ًاهذ قيها ايبر وظبت لئلهار بيظبت 48.2 ًاهذ 55.1% ، أما الرًً أحابىا ال %34.4   %

 % 41.3قيها ايبر وظبت للرًىز 

% ئهار 55.1% قيها 86.2ساد ألاطسة بيظبت أحاب اإلابدىزين أنهم ًجخمػىن مؼ ئق -

% (أما 31% أما مشاهدة الخلكاش34.4% أما ؾاولت آلاًل 37.9) لالحخماغاث بيظبت 

ىن بيظبت 48.2% )ؾاولت آلاًل 51.7وظبت الرًىز  %، 27.5% ،مشاهدة الخلكٍص

 % (.13.7احخماغاث بيظبت 

زاهلين داخل ألاسزة مع هخائج مدىر ازز اسخخدام الفيس بىن على أهماط اجصال اإلا

 مخغير الجيس والسً:

% 34.4% ) ذًىز 65.5أحاب اإلابدىزين غلى ئن الكِع بىى أضبذ حصء مً خُاتهم  -

 % .37.9%( زاضت ذوي اإلاظخىي الثالثت زاهىي، أما الرًً أحابىا ال بيظبت 31اهار

خكــــاغلىن  - ىن ئقــــساد ألاطــــسة فــــي الخــــدًث ٍو قِظــــبىيُا أحــــاب اإلابدــــىزين بــــىػم أنهــــم ٌشــــاًز

ىن فـي الخــدًث 37.9% قيهــا ايبـر وظــبت للـرًىز 62بيظـبت  % أمــا الـرًً أحــابىا أنهـم ٌشــاًز
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ـــبت  ــ ــ ــ ــــ بيظــ ــ ــ ــ ـــبت 41.3قهــ ــ ــ ــ ـــا وظــ ــ ــ ــ ــــاء 12.3% جليهــ ــ ــ ــ ـــمذ أزىـ ــ ــ ــ ـــلً الطــ ــ ــ ــ ــــىاحي ًكػــ ــ ــ ــ ـــــار اللـ ــ ــ % لئلهــ

 الاطخسدام .

% 48.2% )ذًىز 79.3أحاب اإلابدىزين ئن غالناتهم مؼ ئقساد ألاطسة لم جخؿير بيظبت  -

أما الرًً أحابىا بان غالناتهم مخىاشهت  ذوي اإلاظخىي الثالثت زاهىي، % (زاضت31ئهار 

% 13.7% قيها أغلى وظبت لئلهار 24بين أقساد آلاطسة وأضدناء الكِع بىى بيظبت 

 ) زاضت ذوي اإلاظخىي الثالثت زاهىي(.

% )ذًىز 72.4أحاب اإلابدىزين ئن اطخسدام الكِع بىى للكساؽ الٌبير في البِذ بيظبت  -

% (باليظبت لآلباء غىدما ًٍىن يالهما ٌػمالن )اإلابدىزين الرًً طنهم 27.5% ئهار 44.8

طىت  ،أما الرًً ًلجئىن للكِع بىى للهسوب مً اإلاشاًل قبيظبت  17-16ًتراوح بين

ًاهذ وظبت ؾُاب الخىاز 12.3  % لئلهار قهـ .3.4% لئلهار قهـ ، في خين 

% 44.8ىهد والخػلُو أيثر مً البِذ بيظبت أحاب اإلابدىزين ئن الكِع بىى وقس لهم ال -

% أما الرًً طاغدهم في الخىكِع الػاؾكي قبيظبت 24قيها ايبر وظبت لئلهار 

%)هطل اليظبت لٍل حيع(زاضت ذوي اإلاظخىي الثالثت زاهىي ،في خين وقس 27.5

ت الخػبير بيظبت  %  13.7% قيها اغلي وظبت للرًىز 22.6الكِع بىى للمبدىزين خٍس

 طىت (.32-28د الػُىت الرًً طنهم ًتراوح بين ) أقسا

% أما غً 86.2أحاب اإلابدىزين أنهم ٌػبرون غً مشاغسهم في الىانؼ الكػلي بيظبت  -

و الكِع بىى   % .  17.24ؾٍس

% قيها أغلى وظبت للرًىز  58.6أحاب اإلابدىزين ئن الكِع بىى لم ًإزس غلى صختهم  -

% 34.4الكِع بىى ازس غلى صختهم بيظبت % أما اإلابدىزين الرًً نالىا بان 34.4

% مشاًل 17.2%)زاضت ؤلاهار(  نلت آلاًل 24% جأزير الىىم 27.5) الخػب وؤلازهام 

 % (.12.3في السؤٍت 

% 17.2% زاضت ؤلاهار بيظبت 27.5أحاب اإلابدىزين أنهم ًخػسغىا إلاػاًهاث بيظبت  -

هم ال ًخػسغىا إلاػاًهاث بيظبت )ذوي اإلاظخىي الثاهُت والثالثت( ،أما الرًً أحابىا بأن

 % .44.8% قيها ايبر وظبت للرًىز 68.9
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 أشارث الىخائج إلى :

ظخػمل ئن  - ؾالبُت اإلابدىزين لدًه خظاب الكِع بىى مىر ازبؼ طىىاث قأيثر َو

ًاهذ خاالث الاباء  و أحهصة الهىاجل الريُت ) مهما  بمػدُ زالر طاغاث ًىمُا غً ؾٍس

ن دازل البِذ وهرا زاحؼ الطخػماُ شبٌت الاهترهِذ الالطلٌُت ئشاء الػمل ( في أي مٍا

كي ( لظهىلت الخدسى زاضت في الؿسف الخاضت لخكادي ئقساد الػائلت،وهم  ) الٍى

طىت وهي مسخلت بداًت طً اإلاساههت في  22-19اإلابدىزين الرًً جتراوح أغمازهم ما بين 

حصء مً خُاتهم الُىمُت وهرا  ظل هرا الاطخػماُ اإلاٌثل للكِع بىى ، وبالخالي أضبذ

 ًؿسح بطىزة جلهائُت  مشٍل الاوػصالُت والكسداهُت دازل ألاطسة الىاخدة .

ؾالبُت اإلابدىزين ئقساد أطسهم غلى غلم بدظابهم في الكِع بىى) في ظل جٌخم الػُىت -

الازسي (وغمً أضدنائهم في الكِع بىى وهرا زاحؼ ئلى اإلاظخىي الخػلُمي لؤلطسة 

ًىن ؾالبُت ؤلاباء مظخىاهم مابين زاهىي وحامعي بما قيها خاالث دزاطاث  ،بشٍل غام

و الكِظبىى ًىطُـ بدُ وحها  غلُا وهى ما قظس جكاغل ألابىاء مؼ أقساد ألاطسة غً ؾٍس

لىحه، لًٌ زؾم هرا ال ٌظألىن غلى أي ميشىز في الكِع بىى وبالخالي ًؿسح مشٍل 

دت وهرا زاح ؼ ئلى ؾالبُت آلاباء غاملىن، وهىا مشٍل ههظ السنابت غلى هره الشٍس

الىنذ اإلامىىح لؤلبىاء ويرا الالمباالة ألاولُاء واهخمامهم بىىغُت اإلاػامين التي ًخػسغىن 

لها، زؾم ئن اإلابدىزين في مسخلت حظخدعي جٌثُل السنابت والاجطاُ اإلاباشس ودون جيبيههم 

ً جىحه هطائذ للمساحػت ئلى جددًد ونذ مػين لخطكذ الكِع بىى دازل البِذ ، لٌ

 الدزوض بدُ اطخسدام الكِع بىى .

ؾالبُت اإلابدىزين ًجخمػىن مؼ ئقساد ألاطسة لًٌ أي احخماع في ظل اطخػماُ الكِع  -

 بىى بمػدُ زالر طاغاث قأيثر ًىمُا .

خكاغلىن مؼ الكاٌظبىى وهى ما  - ىن ئقساد ألاطسة في الخدًث ٍو ؾالبُت اإلابدىزين ٌشاًز

ء مً خُاتهم الُىمُت دازل ألاطسة أي قسع هكظه يكسد اقتراض ي مؼ ًإيد غلى اهه حص

ئقساد ألاطسة ، لًٌ ؾالبُتهم لم جخأزس غالناتهم مؼ ئقساد ألاطسة، لئلشازة ئن وظبت ؤلاهار 

أيدوا ئن غالناتهم مؼ ئقساد ألاطسة مخىاشهت مؼ ئقساد الكِع بىى للثهت التي ًمىدنها 

 لؤلضدناء الكِع بىى .
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ساد ألاطسة ٌظخسدمىن الكِع بىى للكساؽ الٌبير دازل البِذ وهىا ًؿسح ؾالبُت أق -

ادة غلى هرا للهسوب مً اإلاشاًل وؾُاب الخىاز  غشىائُت الاطخػماُ في أي ونذ، ٍش

 دازل أقساد ألاطسة .

وحد ؾالبُت اإلابدىزين مجاُ الىهد والخػلُو في الكِع بىى أيثر مً مجاُ ألاطسة،  -

ت الخػبير  ادة غلى خٍس غً أقٍازهم وأزائهم والخىكِع الػاؾكي الرًً هم في مسخلت  ٍش

الجامػت وهي مسخلت خظاطت في طً الشباب ٌشػس قُه الكسد بػسوزة ئنامت غالنت مؼ 

 الجيع آلازس .

أشازث الىخائج اهه قُه مً اإلابدىزين مً أزس الكاٌظبىى غلى صختهم وهي مشاًل في  -

 خػسغً إلاػاًهاث دون ئزباز أقساد ألاطسة .الىىم والخػب زاضت غىد ؤلاهار وأنهً ً

 جىصياث وملترخاث الدراست:

  د مً الدزاطاث غً جأزير مىانؼ الخىاضل الاحخماعي زاضت في ئحساء اإلاٍص

ئبػادها الاحخماغُت اإلاخػددة ختى هدطل غلى هخائج نابلت للخػمُم بشٍل امثل، 

 طسة.باغخبازها مإشسا مػُها في بىاء الخيشئت الاحخماغُت في ألا 

  وشس الىعي بأهمُت الخماطَ ألاطسي والخسص غلى الجلىض والخىاز مؼ ألاهل

وقخذ مجاُ أيثر لؤلبىاء الشاب للخػبير وجسشُد اطخسدام الكِع بىى ختى ال 

 ًإزس غلى الخىاضل الاحخماعي مؼ ألاطسة .

 . جهىين اطخسدام الكِع بىى مؼ ألاطسة قُما ًخػلو باإلادة الصمىُت 

 ب ألاطس للخٌىىلىحُاث لكهم جأزيراتها غلى ألابىاء طلبا وئًجابا غسوزة اطدُػا

 وهرا ما جىادي ئلُه غدًد الدزاطاث خُى مكهىم التربُت ؤلاغالمُت .

 خاجمت 

أهخجذ الخؿىزاث الخٌىىلىحُت الخدًثت الػدًد مً وطائل الاجطاُ ؾيرث مىر 

مظخسدمها غلى غالنت ظهىزها مػظم الػالناث بين الىاض وجىاضلهم قُما بُنهم، قباث 

وؾُدة بالػالم الاقتراض ي في ؾالب ألاوناث، وهرا ما ًددر بالػبـ أزىاء اطخسدام 
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ألاقساد إلاىانؼ الخىاضل الاحخماعي زاضت الكاٌظبىى يخؿبُو مجاوي وطهل الاطخػماُ 

ازس غلى الػالناث دازل ألاطسة الىاخدة وغىع مجمل جكاغالث أقسادها ًىطُـ بُنهم، 

 أهماؽ الاجطاُ بأهىاغه دازل ألاطسة الىاخدة .جأزس برلَ 
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