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Abstract: 

 

 

 

غلى الشؾم مً جىقش الػذًذ مً الخٌىىلىحُاث التي ٌعخخذمها الؽباب الا اهىا 

ل اظخخذامها خذ الادمان، وهزا  الخظىا ان هىاى اظخخذام مكشه لؤلهترهذ، قهذ ـو

ً وختى الاباء ًدزسون منها،  ألجها اـبدذ مفذس تهذًذ ما حػل الٌثير مً اإلاكٌٍش

ت،ل لزلَ حاءث  لٌثير مً الظىاهش الاحخماغُت خاـت ما حػلو منها بالػالناث الاظٍش

ذ ويزا الخػشف غلى مخخلل لؤلهترهدساظدىا هزه إلاػشقت جمثالث الؽباب الجضائشي 

ت  الاظخخذاماث لها في وظىهم الاظشي وجأزيرها غلى غالناتهم الاظٍش

ت.غالن ؛جملَ ؛اظخخذام ؛جمثالث الكلمات املفحاحية:  اث اظٍش

 

Despite the availability of many technologies that are used by 

young people, but we noticed that there is excessive use of the 

Internet, its use has reached the point of addiction, and this is what 

made many thinkers and even parents warn about it, because it has 

become a threat to many social phenomena, especially what is 

attached Including family relations, so our study came to find out 

the representations of Algerian youth for the Internet, as well as to 

identify the various real uses of it in their family milieu and its 

impact on their family relations,  

Keywords: representations ; use ; ownership ; family 

relationships.  
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 :مقذمة

ًشاهً الؽباب في الىنذ الحالش غلى جبجي الاهترهذ وئدماحها في وظىهم ألاظشي، 

 مً غالم خُاتهم الُىمي، وهزا اهىالنا مً جم
ً
التهم الزهىُت إلاا جىقشه لهم ثلُخفبذ حضءا

َ )اظخدىار( مخخلل ؤلابذاغاث ، هزه ألاخيرة مً ئؼباغاث مخػذدة
ُّ
مداولين بزلَ جمل

 مً مظاهش الحُاة الُىمُت اإلاػاـشة.الخهىُت اإلاخ
ً
ػذ مظهشا

ُ
 اخت غبر الاهترهذ، والتي ح

الخظ الذاسظين الُىم بأن هزه الػالنت الخكاغلُت التي حؽمل )ئوعان وغلُه، ًُ-

ت، آلت/اهترهذ(،  ئر سجحها البػن ئلى نذ وشخذ غذة ئؼٍاالث غلى اإلاىظىمت ألاظٍش

بىظُلت الاهترهذ، ويزلَ جكمُلهم  -في آلاوهت ألاخيرة  –اصدًاد اسجباه الؽباب

 
ً
 غلى مخخلل جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ ألاخشي، وهى ما أزاَس حذال

ً
الظخخذامها منزلُا

 خُى معخهبل ألاظشة في ظل هكىد مثل هزه اإلابخٌشاث الخٌىىلىحُت وألاقٍاس 
ً
واظػا

ه مً ممامين. اإلاعخدذزت  بٍل ما جدخٍى

كعش البػن ألا  ًُ  -بالذسحت ألاولى-خش ظاهشة ئنباُ قئت الؽباب ومً حهت أخشي، 

 إلاا جخميز به هزه الكئت مً 
ً
غلى ئدماج الاهترهذ واظخخذامها في خُاتهم الُىمُت، هظشا

كىن في ًل مشة بأجهم اإلاخبىىن ألاوائل  اظخػذاداث جميزها غً الكئاث ألاخشي، خُث ًـى

ت و  لٍل ما هى حذًذ وغفشي، ئر أـبدىا وؽهذ غىذ ًّ  مُالد أ
ً
ظُلت جٌىىلىحُت خىابا

بجُل  هزه ألاخيرة ئلى حمهىس الؽباب، باألمغ يىا وعمؼ غنهم بأجهم ٌعمىن  ًيُعب

ىن، والُىم أـبذ ًهاُ غنهم بأجهم حُل الاهترهذ أو حُل ؤلابهام" في ئؼاسة ئلى  الخلكٍض

 الهىاجل الزيُت واللىائذ الالٌتروهُت اإلاضودة باالهترهذ".

َّ مً هزا اإلاىظىس، قشك مىل ىع الؽباب في الجضائش هكعه بهىة غلى مد

ت، التي اهخمذ بمعألت اظخخذام الؽباب  الػذًذ مً الحهُى اإلاػشقُت والىظٍش

ًاهذ، احخماغُت، أو  لخٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ مً حمُؼ الىىاحي، هكعُت 

زهاقُت...الخ، و مذي جأزير رلَ غلى ظُاناتهم اإلاخخلكت )ألاظشة، اإلاذسظت، مٍان 

ػخبرا ٌُ  وأن الؽباب الجضائشي ال 
ً
ا مً مبخٌشي هزه الخٌىىلىحُا أو  لػمل...الخ(، خفـى

ىاغها يما هى الحاُ باليعبت للؽباب في بلذان أخشي، قهم مجشد معتهلٌين لها  ـُ

 وخعب.
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وغلُه، قان اسجباه الؽباب باالهترهذ في الىظي ألاظشي ؼٍل اوؽؿاال للػذًذ 

التي  الخكاغلُتت، التي خاولذ جدلُل وبُػت الػالنت مً البدىر والذساظاث اإلاُذاهُ

ًيسجها الؽباب مؼ وظُلت الاهترهذ، خُث جخممً هزه الػالنت في زىاًاها حملت مً 

 الؽباب لالهترهذ نبل ئدخالها في ظُام غالم خُاتهم الُىمُت. جمثالث

فبذ وئدماحها لخ لؤلهترهذالث، حػخبر الذاقؼ لخبجي الؽباب ثًبذوا أن هزه الخم

ل  ـى
ُ
 "مً أقشاد ألاظشة"، يما خذر رلَ مؼ الخٌىىلىحُاث اإلانزلُت ألاخشي التي ج

ً
حضءا

ىن والشادًى،...(، والخمثالث هىا حػٌغ جلَ الخفىساث اإلاعبهت التي  بالخهلُذًت)الخلكٍض

وجكعير الىانؼ اإلاػاػ، أو هي جلَ البىاءاث الزهىُت التي  ٌػخمذ غليها الؽباب في مػالجت

لؽباب في غهىلهم خُى الىانؼ الاحخماعي، اهىالنا مً دواقػهم الىكعُت ًشسخها ا

والاحخماغُت التي جدؽٍل في ظُام خبراتهم لهزا الىانؼ. وؼٍلذ هزه الخمثالث أسلُت 

 لالهترهذ. الؽباب اظخخذاماثخفبت إلاػشقت وبُػت 

اه وبالخالي، قان جبجي الاهترهذ مً نبل الؽباب واهدؽاسها وحؿلؿلها في ألاوظ

ت لؤلظشة، والتي واإلاا جهاظمتها مػها وظائل   أخش للمعألت الخيؽأٍو
ً
ت، ًمثل جدذًا ألاظٍش

 لؤلظشة في ههل الترار واإلاػاسف 
ً
 خهُهُا

ً
ىن، وأـبدذ مىاقعا ًالخلكٍض اجفالُت ظابهت 

ُاجىا الثهاقُت  ووؽش الهُم...الخ، أو اإلاهذدة لٍل رلَ بما ًدىانن مؼ خفـى

ػلىا ههؼ جدذ مملت خخمُخين أولهما جهىُت )ماًلىهان( والثاهُت والاحخماغُت، وهى ما ح

 احخماغُت.

 غلى ما ظبو، قان
ً
هاحغ هزا البدث ًخمثل في مداولت قهم جمثالث  وبىاءا

ٌهم لها في ظُانهم ألاظشي، ورلَ 
ُّ
وئظخخذاماث الؽباب الجضائشي لالهترهذ ومذي جمل

ت مً لشوساث مً خالُ مداولت قهم غىامل جبجي الاهترهذ وئدما حها يأداة لشوٍس

بؿن الىظش غً آلازاس  –الحاحاث اإلانزلُت، التي ال ٌعخىُؼ الؽباب الاظخؿىاء غنها 

ًاهذ أم ئًجابُت ت الىاحمت غً ججشبت امخاليها في اإلانُز ظلبُت  في غالم خُاتهم  -ألاظٍش

 الُىمُت اإلاػاؼت.
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 الية: على هزا ألاشاس، فإن هزا البحث ًنطلق من إلاشكالية الحو 

ٌهم وئظخخذاماتهم  يُل
ُّ
ًخمثل الؽباب الجضائشي لالهترهذ ويُل ًإزش هزا الخمثل في جمل

 لالهترهذ في وظىهم ألاظشي؟

اهىالنا مً ؤلاؼٍاُ الشئِغ لهزا البدث، قاهىا وععى لئلحابت غلى هزا الاوؽؿاُ 

 مً خالُ الدعاؤالث الكشغُت الخالُت:

 ظىهم ألاظشي؟ما هي جمثالث الؽباب لالهترهذ في و  -1

 وما هي الاظخخذاماث الحهُهُت لالهترهذ مً نبل الؽباب؟ -2

َ هإالء الؽباب لالهترهذ داخل ألاظشة؟ -3
ّ
 زم، يُل ًخمل

ت في ظل الاهترهذ؟ -4  ما هى وانؼ الػالناث ألاظٍش

 اهذاف البحث: .1

 وععى مً خالُ البدث ئلى مػشقت الػىاـش الثالزت آلاجُت:

  الخمثالثreprésentationsى مً خالُ هزا الػىفش ئلى الخػشف غلى الفىسة : وعع

التي ًٍىجها الؽباب الجضائشي خُى الاهترهذ التي دقػذ بهم ئلى جبجي هزه ألاخيرة 

ت الُىمُت، أي مػشقت   مً خُاتهم ألاظٍش
ً
وئدماحها في ظُانهم ألاظشي لخفبذ حضءا

جٌىىلىحُا مً  الخىاب الاحخماعي الزي ًٍىهه هإالء الؽباب خُى الاهترهذ باغخباسها

 جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ.

  الاظخخذامusage هداُو في هزا الػىفش ئلى مػشقت وبُػت الاظخخذاماث الحهُهت :

للؽباب الجضائشي  إلامامين الاهترهذ والؽشوه الىانػُت لهزا الاظخخذام مً خالُ أهىاع 

 وهمارج اظخخذامهم لالهترهذ في ظُانهم ألاظشي.

  َ
ُّ
: جهذف مً خالُ هزا الػىفش، ئلى ؤلاخاوت بذسحت وهمي appropriationالخمل

ئدماج الؽباب الجضائشي لالهترهذ في ظُام غاداتهم ومماسظاتهم الُىمُت، وهزا ًخىنل 

غلى بػن اإلاهاساث والٌكاءاث الػلمُت التي ًٌدعبها الؽباب في مجاُ الخػامل مؼ 

ذ الالٌترووي...، وبالخالي هل الٌمبُىجش، مثل مػشقت البرمجُاث وئوؽاء اإلاىان ؼ، البًر



 ثمثالت واشحخذامات الشباب الجزائشي لالهترهت في وشطهم ألاششي 
 

127 

 

َ الاهترهذ مً خالُ الهُمت اإلاماقت 
ّ
ًمخلَ الؽباب الجضائشي إلاثل هزه اإلاهاساث لُخمل

 التي ظُمكيها هإالء الؽباب غلى اظخخذاماتهم لالهترهذ.

 ثحذًذ املفاهيم: .2

ي ٌعاغذ جدذًذ اإلاكاهُم الباخث غلى جىلُذ اإلاػاوي واإلاكاهُم التي ًدىاولها ف

دساظخه، ورلَ بهذف ئصالت الؿمىك والالخباط خُى اإلاػجى اإلاخبجي في الذساظت، ألن 

ؾمىك اإلاكهىم ًكهذ اإلاىلىع نُمخه الػلمُت. ووؽير ئلى أهىا ظىهخفش غلى جدذًذ 

ت.  مكهىم الخمثالث، الاظخخذام والخملَ، والػالناث ألاظٍش

 : représentationsالحمثالت جعشيف  -1.2

 لغة: -1.1.2

ـــ به:  1جمثل جمثال )م ر ُ(، فىلح الخمثل في اإلاعجم اللؿىي الشائذ: ٌؽير م ــ ــ ــ

ـــ بالصخيء: لشبه مثال،  2حؽبه به،  ــ ــ  5ــــــــ الصخيء: جفىس مثاله،  4ـــــــــ له الصخيء: جفىس له،  3ـ

ـــ الحذًث او به: بِىه،  ــ ـــ ــــــ بين ًذًه: ونل امامه،  6ـ ـــ ـــ بين ً 7ـ ـــــ ـــ الادب  8ذًه: انخق مىه، ـ ــ ــ ـ

 (242، ؿ 1992، )الشائذ، : اخزه ومضحه بزاجهاو هدىه

ل أو جفّىس الصخيء : جىّهم اما نامىط اإلاىجذ في اللؿت والاغالم قِؽير الى: 
ّ
جمث

له ُّ  )اإلاىجذ في اللؿت والاغالم، .له الصخيء: ـاسث له غىذه ـىسة وؼٍل ، ــــــــــىسجه وجخ

 (442، ؿ 2228

 اصطالحا: -2.1.2

خُا ئلى الباخث ظاسج  ئن الحذًث غً مىلىع الخمثالث الاحخماغُت، ٌػىد بىا جاٍس

، خُث أغاد هزا ألاخير  ـُاؾت مىلىع الخمثالث غلى Serge Moscoviciمىظٍىقُدصخي

ت في ظخ ىُاث الهشن اإلااضخي، والزي ًشي بأن ألاقشاد أو الجماغاث ِمدَ البدىر الىظٍش

ىن الحهُهت اه بىىن جمثالتهم اهىالنا مً معاس الخكاغالث ًذًس ىالنا مً جمثالتهم، ٍو

 (Michèle Jouet Le Pors ;2006 ; p 01) التي جدذر قُما بُنهم

ػذ غالم  ٌُ ؛ خُث 
ً
أما مً هاخُت ابخٍاس مكهىم الخمثالث، قهى مكهىم نذًم وعبُا

ًاًم   الػلىم أُو مً هدذ هزا اإلاكهىم في Durkeimالاحخماع الكشوسخي ئًمُل دوس
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 بزلَ قهم يُكُت ئهخاج ألاقٍاس الجمػُت ودوسها في اإلاماسظاث 
ً
الاحخماغُت، مداوال

 .(Véronique C et Danièle M, 2002,p : 08)الاحخماغُت

أمثاُ  Moscoviciونذ اهخم بمىلىع الخمثالث الػذًذ مً الباخثين غلى ؾشاس 

Jodelet, Herzlich, Abric للػذًذ مً وأـبدذ بزلَ حؽٍل اوؽؿاال ه 
ً
ا  وقٌٍش

ً
ا ظٍش

الباخثين، وجم ئندامها في مخخلل الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت )غلم الىكغ، 

 الاحخماع، الاجفاُ،...(.

 :(Véronique C et Danièle M, 2002,p: 08)هي Jodeletقالخمثالث خعب 

 ل
ً
الخمثالث، حػجي همي مً اإلاػشقت التي ٌؽترى قيها  Jodeletـ ئرن وقها

خها ظمها حماغت مػُىت مً خالُ مماسظاث احخماغُت حعهم  في بىاء خهُهت مؽتريت ٍو

 لهزه الجماغت.

هت التي ًكهم مً خاللها الكاغلىن  Jodeletيما ٌػشقها  في مىلؼ أخش بأجها: الىٍش

أخذار الحُاة الُىمُت أي جلَ اإلاػشقت العارحت التي أـبدذ مدل اهخمام الػلىم 

غلى حعمُتها بمػشقت الحغ اإلاؽترى، أو الخكٌير الىبُعي في الاحخماغُت، والتي اغخذها 

 اإلاػلىماث 
ً
مهابل الخكٌير الػلمي. ئن هزه اإلاػشقت جدؽٍل اهىالنا مً ججاسبىا وأًما

و الخهلُذ والتربُت والاجفاُ، وهي  واإلاػاسف وهمارج الخكٌير التي هخلهاها وهشظلها غً وٍش

، 2227غبذ الىهاب بىخىىقت، ) ها احخماغُامً حاهب أخش مػلىماث ًخم بلىستها وجهاظم

 .(43ؿ: 

، قيري بأن الخمثالث الاحخماغُت سؤٍت وظُكُت لػالم خُاة ألاقشاد، Abricأما 

ًاتهم، وقهم وانػهم  خُث حعمذ للكشد أو الجماغت غلى خذ ظىاء بأن ًمكىا مػجى لعلى

 .(Jean-Claude,1997, p19) غبر أوعانها اإلاشحػُت

ؽير الخمثل في غلم الىكغ ئلى ؤلادساى، أي جلَ الفىسة الزهىُت خُث  َو

مدخىاها ًخػلو بمىلىع أو ولػُت أو مؽهذ مً الػالم الزي ٌػِؾ قُه الكشد، ئن 

 بىاظىت ؼٍل أو سمض، أو غالمت أو ئؼاسة.
ً
 ما مدعىظا

ً
غبذ ) الخمثل ئرن قػل حػل ؼِئا

 (42الىهاب بىخىىقت، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ: 
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غلماء الىكغ الاحخماعي غلى زالر حىاهب مترابىت جخميز بها  ومً حهت أخشي، سيض 

 (Véronique  C et Danièle M, 2002,p : 08)  الخمثالث وهي:

 .ُو الاجفا  أن جدؽٍل في/أو غً وٍش

.بىاء وئغادة بىاء خهائو 

.للخىظُم الاحخماعي 
ً
 أهلُت مػاٌؽت الىانؼ وقها

 &Bonardi ا غبـــر غىـــه ًـــل مـــًولئلمعـــاى بخمـــثالث احخماغُـــت مـــا، مـــً خـــالُ مـــ

Roussiau (  Véronique C et Danièle M, 2002,p : 08 ) : 

 فــــــــــــي ظــــــــــــُام ظــــــــــــيروسجين Moscoviciوالخمــــــــــــثالث  خعــــــــــــب 
ً
 جخٍــــــــــــىن وظُكُــــــــــــا

(Véronique C et Danièle M, 2002,p : 09): 

هفـذ بـزلَ ألاظـلىب الـزي ٌعـلٌه الكـشد الخخُـاس Objectivationأولها جذعى الدؽحئ  - ، ٍو

 باليعــبت لــه، قُهــىم بترحمتهــا فــي ـــىسة رهىُــت جٍــىن نلُلــت  بػــن
ً
اإلاػلىمــاث ألاي ــر حػبيــرا

 للكهم وؤلادساى.
ً
 اإلاػلىماث، لٌنها في اإلاهابل حؽٍل أسلُت أي ر ئهخاحا

بدبجـــي وئدمـــاج الػىاــــش  -خعـــبه–، وهـــزه ألاخيـــرة حعـــمذ Ancrageالثاهُـــت جـــذعى ؤلاسظـــاء  -

ت والىظُكُت.في الىظي ألاظشي، لخف ألانل اغخُادا ىاف ألاظٍش  بذ لمً ألـا

ـــــشف  ــ ــ ــ ــ ـــــذ غــ ــ ــ ــ ــ ـــيروسة قهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزه العــ ــ ــ ــ ــ ـــُام هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ظــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤلاسظـــــــــــــــاء غلـــــــــــــــى الىدـــــــــــــــى  Guimelliوفـ

 ؛(Guimelli, 1994, p14)الخالي

« L’ancrage permet d’accrocher quelque chose qui est 

nouveau à quelque chose qui est ancien, et donc qui est 

partagé par les individus appartenant à un même groupe » 

 مما ظبو، قاهىا ههفذ بالخمثالث مً الىاخُت ؤلاحشائُت في ظُام هزا 
ً
وجأظِعا

البدث، جلَ الفىسة الزهىُت التي ًٍىجها الؽباب الجضائشي خُى الاهترهذ، باغخباسها 

ء مبخٌش جٌىىلىجي جم ئدساحه لمً اإلاماسظاث الاحخماغُت لػالم الحُاة الُىمُت لهإال
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الؽباب، وبالخالي الخػشف غلى خىاب الؽباب ججاه هزه ألاداة الاجفالُت وغىامل 

 مً غالم خُاتهم اإلانزلُت الُىمُت.
ً
 ئدماحها وجبىيها في ظُانهم ألاظشي لخفبذ حضءا

 :Usageالاشحخذام  -2.2

 لغة: -1.2.2

، " اظخخذم: قػل، اظخخذم ٌعخخذم، اظخخذاما، قهى معخخِذم، واإلاكػُى معخخَذم

اظخخذمه: اجخزه خادما، اظخخذمها في بِخه: اجخزها خادمت اظخخذمه دون مهابل، 

اظخخذم الت حذًذة: اظخػملها، ال ٌعخخذم ًل وانخه الكػلُت: ال ٌعخؿلها، اظخخذم 

)معجم اإلاػاوي الجامؼ، ههال غً مػه الهىة: اظخػمل، اظخخذمه: ظأله ان ًخذمه 

خ  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-اإلاىنؼ:  غلى العاغت  25/29/2222بخاٍس

18:32) 

 اصطالحا: -.2.2

ججذس ؤلاؼاسة في اإلاعتهل، أن ألادبُاث التي ئولػىا غليها بخفىؿ مػجى هزا 

ظهىسه في زماهِىاث الهشن اإلاكهىم نذ أؼاسث ئلى الؿمىك الزي خمله هزا اإلاكهىم أزىاء 

 ًأحي 
ً
اإلااضخي، خُث أهه ًدمل في وُاجه دالالث مخخلكت، قمكهىم الاظخخذام أخُاها

 
ً
 إلاػجى اإلاماسظت وفي مىاوً أخشي ًأحي مشادقا

ً
 ًٍىن مشادقا

ً
بمػجى الاظخػماُ، وأخُاها

.َ
ّ
 إلاكهىم الخمل

و  أُو مً Josiane Jouëtوفي هزا العُام، حػخبر الباخثت الكشوعُت  خاولذ الخكٍش

بين الاظخخذام واإلاماسظت، خُث ٌؽير ألاُو ئلى اظخػماُ بعُي للخهىُت، أما الثاهُت قال 

حؽخمل غلى الاظخػماُ الخهجي لؤلداة الخهىُت قدعب، بل هي حملت مً العلىيُاث، 

هت مباؼشة أو ؾير مباؼشة باألداة الخهىُت  والاججاهاث، والخمثالث التي جشبي ألاقشاد بىٍش

(Florence Millerand, 1998,P : 03). 

ػذ   ٌُJaques Perriault  أُو مً جدذر غً هزا اإلاكهىم، مً خالله يخابه الزي

أـذسه بذاًت الثماهِىاث اإلاػىىن بـــ: مىىو الاظخخذام، ومً زم ؼٍل هزا اإلاكهىم 

 بدثُا للػذًذ مً الباخثين في جلَ الكترة، ونذ جم ئندامه في دساظاث 
ً
هاحعا

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-%20بتاريخ%2005/09/2020
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ودساظاث  La sociologie des usagesخذاماث، مثل ظىظُىلىحُت الاظخخذاماث الاظخ

 اظخخذام جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ.

لًٌ غلى الشؾم مً الؿمىك الزي ًدُي باإلاكهىم والزي أؼشها ئلُه في 

البذاًت، ئال أن أؾلب البدىر التي جدذزذ غً هزا اإلاكهىم ظىاًء باغخباسه اظخػماال، أو 

 usagesئلى اظخخذاماث احخماغُت  ًىن مكهىم الاظخخذام ًدُللل في لم جخخ مماسظت

sociaux وهى ما أيذه الباخث ،لؤلدواث الخهىُت La Croix الزي نذمه  في الخػٍشل

قيري بأن الاظخخذاماث الاحخماغُت  ؛(LACROIX, Jean-Guy, 1994, p :137)لالظخخذام

 بأجها

 بف
ً
ىسة مىخظمت، خُث حؽٍل غاداث " أهماه اظخخذام جظهش أظاظا

مىذمجت في ًىمُاث اإلاعخخذم، وجكشك هكعها في نائمت اإلاماسظاث الثهاقُت 

، وحػُذ ئهخاج هكعها، بل ونذ جهىم بمهاومت اإلاماسظاث ألاخشي 
ً
معبها

 .اإلاىاقعت لها أو راث الفلت بها"

قيري بأن الاظخخذام ًخمثل في جدذًذ ووـل،  Pierre Chambatأما  

العلىيُاث والخمثالث اإلاخػلهت بؿمىك حماغت ما في اظخخذامها  وجدلُل

ومً حهت  (Florence Millerand, 1998,P : 03) لخٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ

الاظخخذام بأهه: ًدُل ئلى حملت مً    Serge Broulx et Philipe Breton أخشي، ٌػخبر

  باالظخ
ً
خذام، خُث أن الخبجي ًخم دساظخه الخػاٍسل جتراوح بين الخبجي والخملَ مشوسا

جشي اغخباسه الضمً ألاُو في مفب  مً نبل ظىظُىلىحُا الاهدؽاس والاظتهالى، ٍو

 في قػل الؽشاء والاظتهالى، أما الاظخػماُ قُدُل ئلى مجشد 
ً
خلخق ؾالبا الخملَ ٍو

خم دساظخه مً نبل   لىحه مؼ ألاداة، ٍو
ً
الاظخػماُ البعُي لخهىُت في ولػُت وحها

الىكغ ؤلادساًي. أما جملَ الخهىُت قُخم جدلُله مً نبل ظىظُىلىحُا  غلم

 .(52، ؿ: 2227غبذ الىهاب بىخىىقت، )الاظخخذاماث

ت خاُ، وبالشؾم مً حػذد الخػاٍسل خُى مكهىم الاظخخذام في خهُى  ًّ غلى أ

 في ظُام هزا البدث، بأهه ًدُل ئلى اظخخذام الاهترهذ مً البدث، قاهىا ههفذ به
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لؽباب الجضائشي، وهزا الاظخخذام نابل لاليدؽاف ونابل للخدلُل غبر نبل ا

ُت.  مماسظاث وجمثالث خفـى

 :Appropriationالحملك  - 3.2

ؽير خعب  ًمثل هزا اإلاكهىم اإلاشخلت ألاخيرة في ظيروسة الاظخخذام، َو

Rieffel  هت التي ًبجي بها اإلاعخخذم غالنخه بأداة الاجفاُ. قممً هزه ئلى الىٍش

بيُه ال فه ٍو
ّ
صخ ػالنت ومً خاللها ًظهش اإلاعخخذم يكاغل ًفهل اظخخذامه َو

، مً خالُ زهاقخه ومماسظاجه الخهىُت والاحخماغُت ألاخشي اإلاخخلكت
ً
سعيد ) راجُا

 .(10، ص: 3102،لوصيف

َ Proulxخذد 
ّ
 :(Synda BEN AFFANA, 2008,p :39)ؼشوين أظاظُين ًخدهو قيها الخمل

 ػشفي في ألاداة الخهىُت.الخدٌم الخهجي واإلا 

  امخالى خذ أدوى مً اإلاػشقت التي جإهل الكشد إلدماج ألاداة الخهىُت بفىسة

 مػبرة ومبذغت في خُاتهم الُىمُت.

َ جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ، ئلى ئغىاء ألاشخاؿ ظلىت الكػل 
ّ
حهذف جمل

ذد وشائو غمل وجىكُذ، وهى وظلىت الخٌُُل وؤلابذاع ججاه الخٌىىلىحُاث التي ًكترك أجها جد

َ ًدخىي غلى بػذ مػشفي 
ّ
ايدعاب : (Dimension cognitive)ألامش الزي ًإيذ أن الخمل

 .(5، ص: 3102،سعيد لوصيف) مػاسف خالفت ومػاسف غلمُت في آٍن واخذ

 َ
ّ
َ، ئرن قالخمل

ّ
وغلُه، قاهه ال ًمًٌ الكفل بين البػذ ؤلابذاعي ومكهىم الخمل

هُمت اإلاماقت التي جٍىن مدفلت لعيروسة الاظخخذام وهدُجت لها. خُث بهزا اإلاػجى هى ال

ما ًىفب غلى 
ّ
َ غلى جفمُم ألاحهضة الخهىُت، وئه

ّ
أهه ال ًىفب جىاُو مكهىم الخمل

لها
ّ
ىن الاظخخذاماث وحؽٍ

ّ
ظػُذ ) جىبُهاتها في الحُاة الاحخماغُت ووـل ظيروسة جٍ

ُل  .(5، ؿ: 2213،لـى

َ الؽباب الجضائشي لالهترهذ ئحشائُا، مً هزا اإلاىظىس، قاهىا 
ّ
ههفذ بخمل

ت، أي الهُمت اإلاماقت التي  بادماج هزه الذغامت لمً مماسظاتهم الُىمُت ألاظٍش
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ٌهم لالهترهذ في ظُانهم ألاظشي، وهزا ًخىنل 
ّ
مكيها الؽباب الجضائشي غلى جمل ًُ

 ًت.غلى جمثالتهم التي حعمذ لهم بادماج الاهترهذ في اظخخذاماتهم الػاد

 :.مفهىم العالقات ألاششية4.2

حاء في مخخاس الصحاح)ع ُ م( ، الػلو: الذم الؿلُظ والهىػت مىه غلهت، 

والػلهت أًما دودة في اإلااء جمق الذم، والجمؼ غلو، وغلهذ اإلاشأة خبلذ، وغلو الظبي 

 في الحبالت وغلهذ الذابت ئرا ؼشبذ اإلااء قػلهذ بها الػلهت، وباب الٍل وشب، وغلو به

بالٌعش غلىنا أي حػلو، وغلو ًكػل يزا مثل وكو، والػلو بالٌعش الىكِغ مً ًل 

شخيء وحمػه أغالم وفي الحذًث أسواح الؽهذاء في خىاـل وير خمش حػلو مً زمش 

ل  ، واإلاػالم واإلاػلىم ما غلو به مً لحم أو غىب وهدىه، ًو الجىت بمم الالم أي جدىاُو

نت بالكخذ غالنت الخفىمت، والػلُو بىصن شخيء غلو به شخيء قهى مػالنت، والػال

الهبُي هبذ ًخػلو بالصجش واغلو أظكاسه في الصخيء اوؽبها، وؤلاغالم أًما ئسظاُ الػلو 

غلى اإلاىلؼ لُمق الذم .... وغلو الصخيء حػلُها واغخلهه أخبه واإلاػلهت مً اليعاء التي 

ًاإلاػلهت(، وحػلهه وحػلو به ب مػجى وحػلهه أًما بمػجى قهذ صوحها ناُ حػالى )قخزسوها 

 (.31 - 32، ؿ ؿ:2229غماد غادُ أبى مؿلي، )غلهه حػلُها

بىاء غلى ما جهذم قان مكهىم الػالناث ًذوس خُى الاجفاُ والالخفام 

والاؼدباى والاسجباه، وهي مً اإلاكاهُم التي جهخضخي اإلاكاغلت قالبذ لىحىد مفلحت جشبي 

 لى ألانل إلوؽاء غالنت قُما بُنهم.بين ازىين قأي ر جخذمهم أو جخذم أخذهم غ

ت بأجها الػالناث الىزُهت التي جيؽأ  وفي لىء رلَ ًمًٌ حػٍشل الػالناث ألاظٍش

لت، وجهىم غلى الالتزام بالحهىم الىاحباث مما  بين ألاقشاد الزًً ٌػِؽىن مػا إلاذة وٍى

ي، دون ظىت، ؿ: ) ًإدي ئلى ؼػىس بالخماظَ والفالبت هزا  ،(65مىسخى غبذ الكخاح جًش

كها غلى أجها الػالناث التي ججمؼ بين مجمىغت مً ألاقشاد الزًً جشبىهم ٌمٍو ً حػٍش

سابىت الذم والهشابت، وهي جبذأ بالضوحين لخدعؼ وجمخذ قدؽمل ألاوالد وأناسب الضوج 

 (.14، ؿ: 1996ظمُدت يشم جىقُو، )والضوحت
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ت غلى أجها الخكاغل اإلاخبادُ  لت وغلُه جفبذ الػالناث ألاظٍش الزي ٌعخمش قترة وٍى

مً الضمً بين أغماء ألاظشة مً خالُ الاجفاُ وجبادُ الحهىم والىاحباث. وهي جىهعم 

ي، دون ظىت، ؿ: ) ئلى هىغين  (:121مىسخى غبذ الكخاح جًش

 :أ.العالقات ألاششية الذاخلية

 وحؽمل ماًلي:

 .الػالنت بين الضوج والضوحت 

 .الػالنت بين الىالذًً وألابىاء 

 ت بين ألابىاء بػمهم ببػن.الػالن 

 :ب.العالقات ألاششية الخاسحية

ػشقها  و الذم أو اإلافاهشة، َو وحؽمل غالنت أقشاد ألاظشة ببهُت ألاناسب غً وٍش

ذ غلى أجها الػالناث اإلاباؼشة التي جيؽأ بين شخفين ًىدذس أخذهما مً  أخمذ أبى ٍص

هما مً ظلل واخذ مؽترى آلاخش، مثل الػالنت بين الحكُذ والجذ، أو هدُجت اهدذاس 

 .ًالػالناث بين أبىاء الػمىمت

 .بنية العالقات الاححماعية في ظل الاهترهت3

خظي الاجفاُ الىظُىي، أي الاجفاُ الزي ٌعخخذم الىظائي الخٌىىلىحُت، 

بػىاًت الػاملين في مجاُ الػلىم الاحخماغُت مىز بذاًت ظهىسه في الهشن اإلااضخي، وفي هزا 

ًاًمي، وال ظُما الهاجل"الخلكىن"، ؼٌال مً الفذد، سأي قُه  غلماء الاحخماع الذوس

أؼٍاُ الخٌىىلىحُا التي حػمل غلى الخمامً الػمىي بين أقشاد اإلاجخمؼ.     يما وحذوا 

في الىنذ هكعه في ؼٍل أخش مً أؼٍاُ هزه الخٌىىلىحُا )الاجفاُ ؤلاراعي 

ىوي( نىة يبيرة في ئًجاد خالت مً الخىاصن  والخمامً بين أقشاد اإلاجخمؼ غً والخلكٍض

و ما جدذزه بُنهم مً جفىسا حمػُت مؽتريت.   وٍش

وأما غلماء الاحخماع اإلااسيسخي قاجهم ًإيذون أهمُت هزه الىظائي الاجفالُت 

كها ئخذي أهم الىظائي التي جلجأ ئليها الىبهاث الحايمت في مجخمؼ ما مً  بـى



 ثمثالت واشحخذامات الشباب الجزائشي لالهترهت في وشطهم ألاششي 
 

135 

 

وهُمىتها ؤلاًذًىلىحُت غلى بهُت اإلاجخمػاث مً أحل قشك ظُىشتها وبعي هكىرها 

 .(322، ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي دائمت )الىبهاث ألاخشي في اإلاجخمؼ بفىسة 

و أما غلماء الاحخماع الكُبري قاجهم ًشون في هزه الىظائي أداة قاغلت في دغم 

الػهالهُت التي هي بشأحهم العبب الشئِغ في الخؿير الاحخماعي في اإلاجخمػاث الشأظمالُت 

الضمان واإلاٍان  ؿشبُت، ئر حػمل هزه الىظائي، بشأحهم غلى جخكُل الهُىد التي ًكشلهاال

غلى ألاوشاف اإلاخفلت خين جخىاـل قُما بُنها، وجخخفش الٌثير مً حهذهم وغىائهم، 

وبهزا، قاجها حعهم في اهدؽاس الػهالهُت التي ٌػخهذ قُبر، يما أؼشها، أجها نىام الىظام 

 ػاث الشأظمالُت.الشأظمالي في اإلاجخم

ىن، أن هزا  شي الكُبيًر ىوي، ئهما ٍو الىىع مً الىظائي، وال ظُما ؤلاراعي والخلكٍض

 (.323، ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي ) حػمل غلى جضوٍذ اإلاجخمؼ بػىاـش الثهاقت الشقُػت

ولًٌ الخىىس اإلادعاسع في جٌىىلىحُا الاجفاُ الىظُىي، واهدؽاسه في مىاحي 

ًاقت بؽٍل ؾ ًان نذ دقؼ الػذًذ مً الباخثين الاحخماغُين ئلى ئًالء الحُاة  ير معبىم، 

 مً الاهخمام، ودغاهم ئلى ئغادة الىظش في قهمهم ألبػادها 
ً
ذا هزه الىظائي مٍض

قهذ ولػتهم هزه  الاحخماغُت وجأزيراتها في الاجفاُ الاحخماعي والػالناث الاحخماغُت.

س الاجفاُ الاحخماعي، لها أبػادها الخٌىىلىحُا أمام مشخلت حذًذة مً مشاخل جىى 

الاحخماغُت والانخفادًت والثهاقُت والعُاظُت اإلاخخلكت التي ال ًمًٌ ججاهلها أو ئداسة 

 الظهش لخأزيراتها العلبُت.

قهذ ؾيرث هزه اإلاشخلت، في الحهُهت، مجشي الحُاة في الجىاهب الثهاقُت 

ت و الهُمُت والعلىيُت والانخفاد ًت، وؾيرث يزلَ وشائو جكاغل وألاخالنُت والكٌٍش

: أن ما أخذزه هزا الىىع مً الاجفاُ  الىاط وجىاـلهم ئلى الحذ الزي ًمًٌ مػه الهُى

خ الاجفاُ الاحخماعي. وهٌزا، ئرن،  ًان بمنزلت ههىت جدُى في جاٍس ت  مً حؿُيراث حىهٍش

ئلى  دقػذ جٌىىلىحُا الاجفاُ الالٌترووي الحذًثت الٌثير مً الباخثين الاحخماغُين

 اًالئها مً الاهخمام والػىاًت.

: ئن اإلاداوالث ألاولُت لكهم ما أخذزخه هزه الىظائي الاجفالُت مً  مًٌ الهُى ٍو

ًاهذ نذ بذأث في فحؿُيراث وجأزيراث  ي خُاة الىاط ووشائو جىاـلهم وجكاغلهم، 
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العخِىاث والعبػُىاث غلى ًذ ماسؼاُ ماًلىهان، وداهُِل بُل، واظخمشث في 

يُاث غلى ًذ دوقلىس، وهبرماط وحػمهذ في العىىاث الالخهت غلى ًذ بػن الثماهُ

ل  الػاملين في الػلىم الاحخماغُت والظُما "اهخىوي حُذهض"، و"حىن زىمبعىن"، و"ماهٍى

 ًاظخلض"، وصحمذ باومان، وحُمغ ظلُكً.

ًان "بُل"، في الحهُهت، مً أوائل غلماء الاحخماع الزًً خففىا ونخا  قهذ 

ؼ غملُت الخؿُير ًاقُا لخ دلُل الذوس الزي ًهىم به هزا الىىع مً الاجفاالث في حعَش

الاحخماعي حعهُل الخىاـل بين ألاقشاد في اإلاجخمؼ، قمال غً حهىده في جدلُل الخأزيراث 

الاحخماغُت التي جتريها هزه الاجفاالث، وال ظُما الشنمُت منها في اإلاجخمؼ، وأما في 

ً أؼهش غلماء الاحخماع الزًً أظهمىا في جهذًم جدلُل الثماهِىاث قُػذ هابشماط م

خالُ غمله الشائذ دنُو لهزا الىىع مً الاجفاالث ودوسها في الخؿُير الاحخماعي ورلَ مً 

 .(324، ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي ) الػاموهى اإلاجاُ في هزا اإلاجاُ 

ًان مً بين أوائل الػلماء في الدعػُىاث  ًاظخلض" قهذ  ل  ممً ؼّذد وأما "ماهٍى

غلى أهمُت هزا الىىع مً الاجفاالث في حىاهب الحُاة الاحخماغُت حمُػها، وغلى الذوس 

الكاغل الزي نامذ به في خُاة الىاط الاحخماغُت، مذخلت اإلاجخمػاث اإلاػاـشة ئلى غهذ 

حذًذ هى "غفش اإلاػلىماث"، خُث ؾذث هزه الاجفاالث بأؼٍالها اإلاخخلكت، وال ظُما 

ًاظخلض في الىانؼ، الاهترهذ جخؿلؿ ل في ًل مىحى مً مىاحي الحُاة الُىمُت. وجشحؼ أغماُ 

ئلى جأيُذ الذوس الباسص والحُىي الزي جهىم به الاهترهذ في اإلاجخمػاث اإلاػاـشة، ئر ًشي 

ذة لهزه الىظُلت الاجفالُت ججػل مىه أغظم مىجضاث الثىسة  أن اإلايزاث الكٍش

 (.325، ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي ) عيالخٌىىلىحُت في غالم الاجفاُ الاحخما

وبىظشة جدلُلُت مذنهت، هجذ أن ؤلاهترهذ لم حػذ مجشد ؼبٌت غاإلاُت أو مخضن 

 
ً
ؼ للمػلىماث، بل أـبدذ جإدي الُىم مهاما هائل أو أداة اظخثىائُت للخبادُ العَش

اظخثىائُت راث مىػٌعاث ظُاظُت وئغالمُت وانخفادًت وزهاقُت وغلمُت واحخماغُت، 

خىاساث مػمهت في حمُؼ أهداء الػالم. ولًٌ سؾم أهمُت  -أي ؤلاهترهذ  -جذوس خىلها  يما

ؤلاهترهذ التي ال ًىٌشها أخذ، جخػاسك آلاساء خُى مىػٌعاث اظخخذامها أخُاها ئلى خذ 

ذاقػىن غً  ذة وأقمل جىىس جهجي في غفشها، ٍو الخىانن الٌلي قيراها البػن وػمت قٍش
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و آخش في مىػٌعاتها العلبُت مخاوش حمت أهمُت مىػٌعاتها ؤلاًجاب ُت، في خين ًشي قٍش

ذها والخػامل    .(2229)بؽاس غباط،  مػهاال خفش لها ًخدخم ـس

" في الاججاه اإلاعاقاث مىثوجزهب "قشاوعِغ ييرهٌشوط"، في يخابها اإلاىظىم "

في العابو هكعه لخإيذ أن ألابػاد الجذًذة لالجفاُ غبر الاهترهذ هي أبػاد مخخلكت 

أوعانها وبيُتها وخفائفها غً ألابػاد الخهلُذًت اإلاخىنػت غلى راتها. قلِعذ ئصالت 

الحذود الجؿشاقُت بين البؽش هي الاهجاص الزي ًجب أن هذًً به لهزه الىظُلت الاجفالُت 

الالٌتروهُت قهي، بل ئن ؤلاهجاص ألاغظم لها هى راى الزي خههخه غلى اإلاعخىي الثهافي 

ذ أجهذ ؤلاهترهذ، بشأحها، الكشوم الثهاقُت والاحخماغُت بين البؽش قه والاحخماعي.

ا غما نبلها مً  ووخذهم في زهاقت راث خفائق حذًذة جخخلل اخخالقا حىهٍش

بذو سأحها هزا مىاقها ألساء ًل م، ائقخف ً "زىمبعىن" و"دًماحُى" و"يشواث ٍو

ت في خُاة  " في هزا الىىع مً الاجفاُ وما أوحذه مً حؿُيراث حزٍس و"صابىف" و"ظخُى

قهم ًشون أجها حؿُيراث غملذ ، الىاط، ولٌنهم ًخخلكىن مػها في جهُُمهم لهزه الخؿيراث

ًاهذ جخمخؼ به مً  دفء غلى جكخِذ الػالناث الاحخماغُت بين ألاقشاد، وخىلذ ما 

وخمُمُت ئلى بشود وقخىس، وؾيرث أهماه جكاغلهم الاحخماعي، وقخدذ أمامهم معاسب 

ظلىيُت ألشث بهُمهم وأخالنهم، قمال غما أوحذجه بُنهم مً مؽٌالث حذًذة ؾير 

مألىقت مً نبل، يخبلذ خعهم الاحخماعي والىحذاوي، واؾترابهم الىكسخي، وغضلتهم 

بُنهم، قمال غً الػىالم الاقترالُت اإلاخخُلت التي الاحخماغُت، واهدؽاس نُم الاظتهالى 

أوحذتها لُػِؽىا قيها يػىالم بذًلت غً غىالهم الحهُهُت، غالوة غلى معاهمتها في 

اهدؽاس هىع حذًذ مً ؤلادمان بين معخخذمي هزه الىظائي الاجفالُت ؾير مألىف 

لهىا غلُه الخفائق والفكاث وألاغشاك لذي إلاهخمين باإلاؽٌالث الاحخماغُت، أو

 .(327-326، ؿ ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي ) إدمان إلاهترهت"

اهدؽشث بين  وغلُه قهذ اصداد الاهخمام بذساظت ئدمان ؤلاهترهذ يظاهشة مجخمػُت

ألاقشاد في اإلاجخمػاث اإلاخخلكت، وسبما ًشحؼ رلَ ئلى ما لهزه الظاهشة مً آزاس مخػذدة 

إلاعخخذمين لهزه الؽبٌت. قمؼ اظخمشاس هكعُت واحخماغُت وصحُت جإزش غلى ألاشخاؿ ا

ذ مً الىنذ غلى الخي اإلاباؼش  مً الىبُعي أجهم  نماء معخخذمي ؤلاهترهذ اإلاٍض
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ً في خُاتهم  أنل لليؽاواث ألاخشي وألاشخاؿ آلاخٍش
ً
)ابشاهُم  ًخففىن ونخا

 .اظماغُل(

ٍاد وفي الحهُهت، قان الخىىس اإلازهل في جٌىىلىحُا الاجفاُ الالٌترووي، الزي ً

ل والخُاُ حػل الػالم الزي وػِؾ قُه في الىنذ الحالش ًكلذ مىا يما  ًكىم الـى

جكلذ خكىت اإلااء مً نبمت الُذ، وحهشب أمام هاظشها يما حهشب الخُاُ، هشاه ولٌىىا ال 

ههىي غلى ؤلامعاى به. ولػل غالم الاحخماع اإلاػاـش اهىىوي حُذهض غلى ـىاب خين 

ل هزا الػالم "بالػالم ا  (.328-327، ؿ:2228 ،خلمي خمش ظاسي لهاسب")ـو

ضس ودوجا " أن "ؼبٍاث الخىاـل الاحخماعي غلى  وفي هزا الفذد ًزيش "قٍش

ؤلاهترهذ أـبدذ ظاهشة غاإلاُت واظػت الاهدؽاس بفىسة ال جفذم؛ قاإلاىانؼ التي مً 

( وأوسًىث hi5( وهاي قاًل )Facebook( وقِغ بىى )MySpaceنبُل ماي ظبِغ )

(Orkut) ( ىذظتر ( ٌػذ أغماؤها آلان بمئاث اإلاالًين في حمُؼ أهداء Friendsterوقٍش

لذ آلان ئلى مشخلت الاههالب  الػالم، يما أن زىسة الجُل الثاوي مً ؤلاهترهذ ـو

خم اغخىانها بدماظت مً نبل الؽباب في الؽشم ألاوظي. أما غً الحىاقض  الاحخماعي، ٍو

الؽبٍاث الاحخماغُت قهي أظباب مخػذدة ومػهذة، التي جذقؼ الىاط لالؼتراى في مىانؼ 

ًمًٌ جهعُمها غلى هدى مً الخبعُي اإلاكشه، ئلى قئخين واظػخين: الحىاقض اإلاهىُت 

ىن بمىانؼ مثل لُىٌذ ئن   Linkedinوالحىاقض الاحخماغُت؛ قاإلاهىُىن الزًً ٌؽتًر

تهم الخاـت ًكػلىن رلَ بالذسحت ألاولى بىاء غلى خعاباث غهلُت مشجبىت باهخماما

ذناء" غلى مىنؼ ماي  بدُاتهم اإلاهىُت، في خين أن مػظم اإلاشاههين الزي ًجمػىن "ألـا

ظبِغ ال ٌعػىن لخدعين آقام خُاتهم اإلاهىُت؛ خُث ًٌمً الحاقض الشئِغ وساء 

ت ؾير الػهالهُت لػهذ سوابي احخماغُت جهىم غلى  ٍض جكاغلهم الاحخماعي في خاحتهم الؿٍش

 .)ابشاهُم اظماغُل(رلَوألاخاظِغ اإلاؽتريت وما ئلى الهُم واإلاػخهذاث 

ت الاحخماغُت أن الاجفاُ غبر الاهترهذ ههلىا ئلى  وجشي ألادبُاث الحذًثت في الىظٍش

الػِؾ في صمً زهافي مً هىع خاؿ، نام "اهىىوي حُذهض" بخلخُق خفائفه 

 ،لمي خمش ظاسي خ) الاحخماغُت وظماجه الثهاقُت ببراغت قائهت، وئًجاص دنُو، بما ًأحي

 (:328، ؿ:2228



 ثمثالت واشحخذامات الشباب الجزائشي لالهترهت في وشطهم ألاششي 
 

139 

 

ئن الخدىالث والخؿيراث الاحخماغُت والثهاقُت التي ًخفل بها اإلاجخمؼ اإلاػاـش هي  -

 جدىالث راث نىة هابزة وواسدة لؤلقشاد، وراث خفائق زهاقُت مؽىؼت وممىشبت.

ئن ألاقشاد في اإلاجخمػاث التي ًىدؽش قيها هزا الىىع مً الاجفاالث، هم أقشاد مهىػى  -

اُ، بعبب اظخؿشانهم وروباجهم في خبراث ًىمُت مجضاة ومبػ رة، وحػىصهم الشؤٍت ألا  ـو

 الؽمىلُت اإلاخماظٌت للحُاة.

ٌؽػش ألاقشاد في هزا الىىع مً اإلاجخمػاث بالعجض ولػل اإلاهاومت ونلت الحُلت في  -

 مىاحهت الػىإلات ووؿُاجها وحبروتها.

أي مػجى، بعبب ظُادة أهظمت  جخلى خُاة ألاقشاد الُىمُت في هزه اإلاجخمػاث مً -

ـ خُاة ألاقشاد الُىمُت  احخماغُت حاقت جكخهش ئلى الحُاة والذًىامٌُُت وحػمل غلى جكَش

 مً مؿضاها ودالالتها الاحخماغُت الحمُمت.

وفي الحهُهت، نذ ال جٍىن ألابػاد الاحخماغُت لالجفاُ الالٌترووي والخأزيراث 

بي، مىحىدة في اإلاجخمؼ الػشبي بخلَ الحذة التي العلبُت التي أخذثها في اإلاجخمؼ الؿش 

كها حُذهض والباخثىن الاحخماغُىن آلاخشون. ومؼ رلَ قهزا ال ٌػجي أن اإلاجخمؼ  ـو

 الػشبي في مأمً منها ومً جأزيراتها العلبُت.

 املقاسبة املنهجية للبحث:  -4

 منهج الذساشة -1.4

ذاث التي جدملها جٌىىلىحُاث ججذس ؤلاؼاسة في اإلاعتهل، ئلى أهه بالىظش للخػهُ

خخم غلى الباخثين ئقشاد  ،*ؤلاغالم والاجفاُ في ئواس الػالنت الثىائُت ئوعان/آلت

مجمىغت مهاسباث لئلمعاى بالظىاهش الىاحمت غً هزه الخٌىىلىحُاث وئظخخذماتها 

                                           

 
*
ت جبرص مً "    مؼ رلَ نُمت مػىٍى

ً
ألن آلالت لِعذ شخيء ًهاط بمػىاه اإلاادي قدعب، بل جدمل مىاصاة

تي جكشصها قِععى الكشد دوما ئلى مداولت الخٌُل مػها اهىالنا مً ظُاناجه خالُ العلىيُاث ال

خُت والثهاقُت" اهظش مخلىف بىيشوح،  أثش ثكنىلىحيات الاثصال في ثلقي الخطاب اإلاػشقُت والخاٍس

 . 2229، الجضائش، 2، مجلت قٌش ومجخمؼ، الػذدالفني
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الكشدًت الجماغُت. وغلُه قان اإلاهاسبت التي ظىػخمذها في هزا البدث هي مهاسبت 

بذساظت الػالناث  هزه الاخيرةتهخم ، sociologie d’usage ىحُت الاظخخذاماثظىظُىل

الاحخماغُت والخهىُت التي جيؽأ بين ألاقشاد والجماغاث الاحخماغُت والخهىُت، يما تهخم 

بخدلُل دالالث الاظخخذام التي جدُل ئلى الخمثالث والهُم التي جىظل في اظخخذام 

 لخبي
ً
ن أن الىلىج الاحخماعي لخٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ جهىُت مػُىت. وتهخم أًما

واهذماحها في الحُاة الُىمُت للمعخخذم جخىنل غلى دالالث الاظخخذام التي ًبلىسها 

مخلىف بىيشوح، ) اإلاعخخذم أي ر منها غلى الٌكاءاث الخهىُت لهزه الخٌىىلىحُاث

2229). 

ي لىظُلت الاهترهذ في ولخهذًم قهم خُى جمثالث وئظخخذاماث الؽباب الجضائش 

وظىهم ألاظشي مً مىظىس هزه اإلاهاسبت ًهخضخي مىا جبجي اإلاىهج الازىىؾشافي، غلى اغخباس 

أن الظىاهش الىاحمت غً جٌىىلىحُت الاهترهذ الجضاُ مػهذة ئلى خذ ما، خُث عجضث 

 لزلَ ًيبغي الاظدىجاد بهزا اإلاىهج الٌُكي ال
ً
هُت ئلى اخخىائها ًلُا جضئي اإلاىاهج ألامبًر

غبذ الىهاب بىخىىقت، مشحؼ ظبو خعب ما غبر غً رلَ بىخىىقت غلى خذ نىله)

 (62ريشه، ؿ:

 في الاهخمام مً الترييز غلى" 
ً
 ًمًٌ الهُى بأهىا وؽهذ الُىم جدىال

 ًشاقهه اظدىجاد متزاًذ 
ً
الخٌىىلىحُاث ئلى الترييز غلى اإلاعخخذمين، جدىال

 ."الجضئُت باإلاىهجُاث الازىىؾشاقُت، والعىظُىلىحُت

غبذ الىهاب بىخىىقت، هما)وغلُه، قان هزا اإلاىهج ًخميز بميزجين أظاظِخين 

 (:65مشحؼ ظبو ريشه، ؿ:

ًأخز بػين الاغخباس العُام الثهافي الاحخماعي الانخفادي والخٌىىلىجي، ورلَ غلى  -

خالف الىمارج العابهت التي اهخمذ بػىاـش الػملُت الاجفالُت دون الاهخمام بالعُام 

 الزي جخىاحذ قُه هزه الػىاـش.

بدذود الخىحه  André Akoun  في ججاوص ما أظماه الكُلعىفيما ٌعاهم هزا ألاخير  -

هي والزي ًشي أهه ئرا ما اغخمذ في الذساظاث الاجفالُت، ال ًمًٌ ئال أن ٌػُذ  ألامبًر
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-ئهخاج أدبُاث مهىذسخي الاجفاالث الزًً ًخخفشون معاس الاجفاُ في مخىي مشظل

 آزاس غلى خذ نىله. -معخهبل-لتسظا

مً أؼهش الباخثين اإلاهخمين باالزىىؾشاقُا،  (Hammersley & Atkinson)  ٌػخبر الثىائي 

ئظماغُل بً ) واإلاىهج الٌُكي في الػلىم الاحخماغُت قهاما بخػٍشل الازىىؾشاقُا غلى أجها

 (12، ؿ:2214دبُلي، 

ي ر جكفُل، مً غملُت الاظخٌؽاف والخدهو في نمُت ما بيخائج أ"

ل واضح للمػاوي ٌؽمل وظائل ألاقشاد  خالُ جدلُل ًهىم غلى جأٍو

 1."(12، ؿ:2214ئظماغُل بً دبُلي، )ووؽاواتهم

 ؛Morleyوغً أهمُت هزا اإلاىهج في دساظت حمهىس ؤلاغالم وجٌىىلىحُاث الاجفاُ غبر 

"…The advantage of ethnographic methods in studying media audiences 

explaining that they provide an “analysis of multiple structured contexts of 

action aiming to produce a rich descriptive, and interpretative account  of  

lives , and  values of  those subjected  to the investigation". 

مً خالُ ما ًىظش  -الاجفالُت الذساظاثوغلى ـػُذ آخش، قان الازىىؾشاقُت في 

أجها لِعذ مجشد مىهج ٌػجى بذاسظت جٌىىلىحُاث ؤلاغالم ، David Domingo ئلُه

بل هي غباسة غً مهاسبت بىائُت  الجذًذة قدعب، مً خالُ جهىُاجه وأظالُبه اإلاخخلكت

ًامل للعُام الا   غلى جهذًم قهم 
ً
حخماعي للخٌىىلىحُا، جمًٌ الباخث مً أن ًٍىن نادسا

 ؛(David Domingo , 2003, p:4) الزي ًبجى خُى الخٌىىلىحُا غلى خذ نىله

                                           

 
، ئلى أن - Ethnographic Journalismبػىىان:   McDevittو Cramerخعب ما حاء في مهاُ  -Lindlofًزهب0

ل"  أي  "graphy"و "وحػجي" الجماغت"ethnoمؽخهت مً ًلمتي" ethnographyالازىىؾشاقُت  وحػجي" ـو

 في دساظخه للمجمىغت، مما 
ً
ل مجمىغت، أو حماغت مً الىاط، بدُث ًٍىن الازىىؾشافي أي ر حػمها ـو

ذ مً قشؿ قهم جلَ اإلاجمىغت ومؽاغش أ  غمائها، أقٍاسهم، نُمهم، وأهذاقهم.أهظشًٍض
Janet Cramer & Michael McDevitt (2004): Ethnographic Journalism : In 

Qualitative Research in Journalism, Taking it to the Streets, Sharon Iorio(ed.), 

Lawrence Erlbaum, Mahwah ,p:127. 
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"...Ethnography is not only suitable  method to detected   variation 

in routines and definitions of new media technologies: surveys, 

focus groups, in-depth interviews could also help. but a constructive 

approach to technology, which is theoretical framework I assume as 

basic, asks for a deep and close study of cases, in ordre to be able to 

fully understand the social context that builds around technology." 

 أداة حمع البياهات: -2.4

ـــــــل ــــت  هىظـــــ ــ ــ ــ ــــي اإلاهابلــ ــ ــ ــ ــــىؾشافي، وهــ ــ ــ ــ ـــــىهج الازىــ ــ ــ ــ ـــــذي أدواث اإلاـ ــ ــ ــ ــــث، ئخـ ــ ــ ــ ـــــزا البدــ ــ ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــ فــ

 الازىىؾشاقُت اإلاػمهت ألن هزا البدث ًخىلب:

الحذًث بػمو مؼ الؽباب الجضائشي، واظـخيباه جمـثالتهم وئظـخخذاماتهم لالهترهـذ فـي  -

وظــــىهم ألاظــــشي، وغلُــــه قاهىــــا هشاهــــا ألاوعــــب ألجهــــا جخاوــــب بىــــاءاث ألاقــــشاد الزهىُــــت فــــي 

 نتهم بمخخلل جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ لمً ظُاناتهم اإلاخخلكت. غال

-  ً ً، بل جترى اإلاجاُ لآلخٍش أن اإلاهابلت الازىىؾشاقُت ال حعمذ لىا بأن هخٍلم غً آلاخٍش

ـــا ًــــزهب ئلُــــه الػذًــــذ مــــً البــــاخثين الازىــــىؾشاقُين أمثــــاُ  لُخدــــذزىا غــــً أهكعــــهم وهــــى مـ

JokHermes (SEE Jok Hermes, p:14  .) 

غــً آساء، بــل جدُلىــا ئلــى الخػمــو فــي بىــاءاث  يمــا أن هــزه ألاخيــرة لِعــذ مجــشد ئحابــاث -

 D.Morleyألاقـــشاد فـــي غالنـــاتهم بالخٌىىلىحُـــا اإلاَداوـــت بهـــم، وهـــى مـــا ًـــزهب ئلُـــه الباخـــث 

ألاقـشاد  )جمثالث(قيري بـأن اإلاهـابالث الازىىؾشاقُـت أخـذث بػـذ حذًـذ، وهـى جكٌُـَ بىـاءاث

 , Laurrence Habib, 2000) هم ولِغ حمؼ لآلساء في ـىسة ئحاباثخُى الػالم اإلادُي ب

p :12).  

في ئحشاء اإلاهابالث الازىىؾشاقُت Grayبدث، جبجي مىظىس وغلُه، ًهخضخي هزا ال

 ُ أحشي قيها مهابالث ازىىؾشاقُت  -في املنزل  VCRجٌىىلىحُت  الزي حاء في دساظخه خى

ل؛، والزي اغخمذ قُه غلى مع-مؼ سباث البُىث  ين مً الخأٍو  خٍى

 .براجه
َ
ٍىن هدُجت خ ل اإلابدىر هكعه ٍو ل الزي ًهذمه اإلابدىر غً هكعه، أو جأٍو  الخأٍو

ل الزي ًهذمه الباخث إلاا ناله اإلابدىر -   .(Laurrence Habib, 2000 , p :86 الخأٍو
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"…subjected a double interpretation : the first isinterpretation 

with women to bring to thier own experience, and the one which 

they share with me, whilst   the second is the interpretation I 

mak of  what they say".  

 مجحمع البحث: -3.4

ججذس ؤلاؼاسة في اإلاعتهل، ئلى أن البدىر الٌُكُت ال ًىحذ قيها غُىت البدث، ألن 

فبذ حضًء مً اإلاجخمؼ اإلابدىر )هى الباخث وفي الباخث في هزا الىىع مً البدى  ًُ ر 

هُت التي ججػل الباخث في معاقت  هكغ الىنذ هى اإلابدىر( غلى غٌغ البدىر ألامبًر

 مىلىغُت بِىه وبين مىلىع البدث.

( ؼباب 12مً هزا اإلاىظىس، قان مجخمؼ بدثىا في هزا البدث جمثل في غؽشة )

مىنؼ الخىاـل الاحخماعي الكاٌغ بىى،  حامػُين جشبىىا مػهم غالناث ـذانت غلى

ىا مػهم مهابالث ئزىىؾشاقُت مػمهت. أما غً ظبب اخخُاس هإالء الؽباب مً  أحٍش

معخىي حامعي اغخهادا مىا أن هزا اإلاعخىي هى اإلاإهل غلى ألاسجح لخملَ مخخلل 

ؤلابذاغاث الخهىُت وئدماج مهاساث الؽباب في مخخلل جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ 

 الشاهىت واإلاػهذة في هكغ الىنذ.

 غلى الاخخالف الىىعي في اخخُاس هإالء الؽباب ختى ههل غً 
ً
يما سيضها أًما

 جمثالث وئظخخذاماث الىىغين )ريش/أهثى(.

ين  هحائج البحث: -4.4 بػذ ئحشائىا للمهابالث الازىىؾشاقُت اإلاػمهت وجدلُلها غبر اإلاعخٍى

 دساظدىا ئلى أهم الىخائج الخالُت:اللزان ظبو وأن أؼشها ئليهما خلفذ 

 هحائج محعلقة بالحمثالت: -أ

يؽكذ الذساظت بأن الؽباب ًخمثلىن الاهترهذ يأداة حعاغذهم في ئهجاص واحباتهم  -

ت بالذسحت ألاولى، وهزا مإؼش ًىذس بتراحؼ مفادس الحفُى غلى اإلاػشقت الػلمُت ُالذساظ

الُ الىنىف غلى دواقؼ جبجي الؽباب يمهشؤٍت الٌخب الىسنُت وهزا ما جأيذ لىا مً خ

 لالهترهذ في وظىهم اإلانزلي.
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-  ً يما ًخمثل الؽباب بالذسحت الثاهُت الاهترهذ، بأجها وظُلت اجفاُ وجىاـل مؼ آلاخٍش

وهزا الخمثل ساحؼ خعب جهذًشها ئلى الخىاب الاحخماعي خُى الاهترهذ الزي ظادث قُه 

ؼ ألاخش مثلها مثل الهاجل الىهاُ مً خالُ غباساث جذُ غلى أن الاهترهذ وظُلت اجفاُ م

" اجفل بي غبر الىذ" " أو أجفل بَ معاء  ًالهُى مىانؼ الخىاـل التي ًىقشها الىاب 

وغلى الشؾم مً ان الاهترهذ رللذ ، غىذما جٍىن في منزلَ غبر الكاٌغ بىى" ........الخ

وهي بزلَ حعذث  ـػاب يثيرة وظهلذ مً غملُت الخىاـل لخلغي غامال الضمان واإلاٍان

ت الٍىهُت التي اؼاس اليها ماسؼاُ ماًلىهان  الا اهه وباإلاهابل ومً خالُ اواللت  مكهىم الهٍش

مخاهُت غلى اإلاؽهذ الاحخماعي والثهافي لىانؼ اإلاجخمؼ الجضائشي بين الامغ والُىم هجذ ان 

ل غما الاهترهذ اخذزذ ؼشوخا غلى معخىي الػالناث الاحخماغُت التي بذث بؽٍل مخخل

 ًاهذ غلُه في العابو وهي بهزا  اـبدذ غامل مهذد لهزه الػالناث.

، ًخمثل الؽباب الاهترهذ بأجها وظُلت للترقُه ونماء أوناث الكشاؽ والخخلق  -
ً
أًما

مً لؿىواث الحُاة، ونذ إلاعىا في هزا الخمثل أن لٍل ؼباب جمثله باليعبت للترقُه 

امت غالناث حذًذة، البدث غً زهاقاث ُدذده في الهُام بيؽاواث مػُىت مثل ئنق

  أخشي، لػب ألػاب ئلٌتروهُت، ...الخ.

ًخمثل الؽباب الاهترهذ في الىظي ألاظشي، بأجها لشوسة مً لشوساث الحُاة اإلانزلُت،  -

ىا مػهم اإلاهابالث الازىىؾشاقُت اإلاػمهت أجهم ال  ػخهذ أؾلب الؽباب الزًً أحٍش َو

–، بالشؾم مً وحىد جٌىىلىحُاث منزلُت أخشي، قهيًخفىسون مىاصلهم دون وظُلت اهترهذ

لت لػالم خُاتهم الُىمي، وهى  -خعبهم ٍِ
َ

ؽ
ُ
ال جدل مدل الاهترهذ في الىظائل واليؽاواث اإلا

ما ًترحم ئوؽاء الؽباب لػالنت ظٍُىلىحُت مؼ الاهترهذ ًمًٌ أن جفل خذ ؤلادمان غلى 

ًاإلدمان غلى اإلاعٌشاث أو اإلاؽ ، ومً خاللها اـبذ الٌدىلُتشوباث اظخخذام هزه ألاخيرة 

هزا الؽباب اظير غالم اقتراضخي له جهالُذه ونىاهِىه التي جدٌمه بػُذا ًل البػذ غً 

 الػالم الىانعي، مما صاد مً خذة الاؾتراب لهإالء الؽباب داخل الاظشة، 

لم هلمغ وحىد قاسم بين جمثل الزًىس وؤلاهار لالهترهذ ئال في بػن الىظائل التي  -

ًاإلوالع غلى مىانؼ الىبخ، حػخ ت بالذسحت ألاولى  بر  في جمثالجىا الاحخماغُت أجها أهثٍى

 والخجمُل،...الخ.
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يؽكذ الذساظت أن الؽباب ًخمثلىن الاهترهذ يكماء ًدخىي غلى الػذًذ مً  -

خعب – بجيالاًجابُاث وفي هكغ الىنذ غلى الػذًذ مً العلبُاث، وهزا الاغخهاد 

لزهىُت الاحخماغُت الباسصة في الخىاب الاحخماعي وختى ؤلاغالمي مً الفىسة ا -اغخهادها

ًادًمي الزي ًهذم الاهترهذ، بأجها وظُلت بهذس ما جدخىي غلى ئًجابُاث بهذس ما ًىحذ  وألا

ت وفي مهذمتها  قيها الػذًذ مً العلبُاث التي تهذد همي اظخهشاس اإلاإظعاث الخيؽأٍو

و هخبىي خُى حؿلؿل الاهترهذ في الىظي ألاظشة، وهى ما هلمعه بؽٍل ًىمي مً نل

ت.  ألاظشي ومذي أزشها وجأزيرها غلى أقشاد ألاظشة والخيؽئت ألاظٍش

 هحائج محعلقة باالشحخذامات:  -ب

 دغائم الاهترهذ في ظأ -
ً
هشث الذساظت ئلى أن الؽباب ٌعخخذمىن وبفكت يبيرة حذا

لػلمي، وهزا اإلاإؼش الهُام بىاحباتهم الذساظُت، بدُث حػخبر مفذس أظاط للبدث ا

 
ً
ًىشح غذة ئؼٍالُاث خُى همي اظخخذام وشم الخػلُم الحذًثت والخهلُذًت، وأًما

ل وظائل الخػلُم ظًىشح ئؼٍالُت دوس اإلافادس الػلمُت الىسنُت في الخػلُم في 

الالٌتروهُت، أو ئؼٍالُت أزش وجأزير ئدخاُ جٌىىلىحُاث الاغالم والاجفاُ في اإلاىظماث 

ت و  ؾيرها مً ؤلاؼٍالُاث التي ال جضاُ حؽٍل ؾمىك في ظل اظخمشاس هكاد الخيؽأٍو

 جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ.

، أن الؽباب أـبدىا أي ر اسجباوا باظخخذام الاهترهذ في  -
ً
يما يؽكذ الذاسظت أًما

ىن، خُث  الىظي ألاظشي دون ؾيرها مً الخٌىىلىحُاث اإلانزلُت ألاخشي يمؽاهذة الخلكٍض

ػذُ ونذ الاظخخذام الُىمي لالهترهذ مً نبل الؽباب ًكىم مػذُ ونذ أهىا وحذها م

ل الاظخخذام الُىمي لالهترهذ غىذ البػن ئلى ظخت  ىهُت بدُث ـو اإلاؽاهذة الخلكٍض

ظاغاث ًىمُا، في خين جشاوح مػذُ الاظخخذام غىذ البػن ألاخش مً ظاغت ئلى أسبؼ 

 إلاخخلل ظاغاث في الُىم، وبالخالي قان اظخخذام الاهترهذ 
ً
 خهُهُا

ً
اإلانزلُت أـبذ مىاقعا

 الخٌىىلىحُاث اإلانزلُت ألاخشي. 

أبشصث الذساظت أن وعبت الىنذ الٌبير اإلاخفق الظخخذام الاهترهذ غلى خعاب  -

وؽاواث أخشي، لم ٌعخؿله هإالء الؽباب في مخخلل ؤلابذاغاث الخهىُت التي جدُل ئلى 

ظخخذام خعب ما يؽكذ غىه مكهىم الخملَ بل انخفش هزا الٌم الهائل مً الا 

الذساظت في ماًلي: الخػلُم، ؤلاوالع غلى ألاخباس، الذسدؼت الالٌتروهُت في مىنؼ الخىاـل 
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الاحخماعي الكاٌغ بىى، جدمُل الىزائو والكُذًىهاث...ئلى أخشه، وبالخالي قان هزه 

 اليؽاواث ألاخيرة جهترب مً قٌشة الاظتهالى أي ر مً قٌشة الخملَ.

لذ هخ - إيذون بأهكعهم أن الاظخخذام جـى ائج الذساظت، بأن الؽباب غلى وعي ٍو

اإلاعخمش لالهترهذ ًإزش في بػن ألاخُان غلى دوسهم في ألاظشة ًفل ئلى خذ الخأزير في 

ًاهضغاج أخذ ألاولُاء أو أخذ أقشاد ألاظشة مً ي رة اظخخذام الاهترهذ  ت  غالناتهم ألاظٍش

 شي.غلى خعاب الهُام بىاحباث منزلُت أخ

 مً  -
ً
 مً جبجي الاهترهذ واظخخذامها منزلُا

ً
يؽكذ الذساظت أن ألاولُاء ال ًشون ماوػا

نبل ألابىاء غلى اغخباس أن هإالء ًخمثلىجها وظُلت حعهم في حػلُم أبىائهم وحعهل لهم 

ذناء وألاناسب، في خين ًنزعجىن مً الاظخخذام اإلاكشه الزي  ظبل الخىاـل مؼ ألـا

باث والالتزاماث اإلانزلُت ألاخشي، وغلُه ًمُل آلاباء ئلى ًٍىن غلى خعاب الىاح

 الاظخخذام اإلاىظم والهادف وال ًخمثلىجها وظُلت ظلبُت جلحو المشس بأغماء ألاظشة. 

 هحائج محعلقة بالحملك:  -ج

يؽكذ الذساظت بأهه سؾم هكاد الاهترهذ ئلى الؽباب وقشؿ اظخخذامها في 

 لػذم جدهو بػن الؽشوه ظُاناث خاـت بهم ئال أن جملَ الاه
ً
 هظشا

ً
ترهذ مىػذم جماما

 ألاظاظُت لخدههه مثل:

؛ وهى ما لم هلمعه لذي هإالء الؽباب خُث الححكم الحقني واملعشفي في ألاداة -

انخفش اظخخذامهم في اظخخذاماث بعُىت ًخدٌم قيها الخاؿ والػام مثل الخدمُل، 

ذ، واللػب وؾيرها، أما الخى بُهاث اإلاػهذة مثل اظخخذاماث والذسدؼت وئسظاُ البًر

البرمجُاث، وئوؽاء أهظمت مػلىماجُت ونىاغذ بُاهاث وئدساحها في اإلاماسظاث الُىمُت 

لخدل حػهُذاث الحُاة الُىمُت، قهي بػُذة ًل البػذ غً اظخخذاماث الؽباب 

 وئبذاغاجه الخهىُت.

ث إلاعىا بذنت ًكخذ الاظخخذام اإلاخٌشس لهزه الخٌىىلىحُا ئمٍاهُاث لئلبذاع؛ خُ أن -

ئر أن هإالء الؽباب الزًً جم  ،لؤلهترهذ همماظخخذاؾُاب البػذ ؤلابذاعي للؽباب في 

مهابالتهم لم ًأجىا بالجذًذ في مماسظتهم الاحخماغُت لخٌىىلىحُا الاهترهذ وجىنل 

اظخخذامهم هزا غلى اظتهالى مدخىي ؼبٌت الاهترهذ دون اإلاعاهمت في ؤلابذاع، وهزا 
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هاساث التي ًمخلٌها هإالء الؽباب، وهزه الػىامل ال هجشح قيها الؽباب أو بالشؾم مً اإلا

هدملهم غاجو اإلاعإولُت، بل جخذاخل قيها غذة أظباب مً صواًا مخخلكت أهمها ؾُاب 

ظُاظاث غمىمُت واضحت ججػل الؽباب ممثلين بؽٍل واضح في سظم العُاظاث، 

 جأخز بػين الاغخباس ظيروساث ؤلابذاع، الت
ً
ي ججػل منهم قاغلين أظاظُين في وأًما

 الخىمُت اإلاعخذامت التي جشاهً غلى جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجفاُ في مجاالتها اإلاخخلكت.

 خاثمة

وغلى لىء ما جهذم، جبين لىا مً خالُ اإلاػاًىت اإلاُذاهُت التي نمىا بها مؼ 

امؽُت، قهي ال جضاُ ظىدُت ئن لم ههل غنها ه لؤلهترهذ ماتهمااظخخذالؽباب ئلى أن 

 وأن هزه الكئت هي التي ٌػُى 
ً
ا بػُذة ًل البػذ غً الخملَ وؤلابذاع الخٌىىلىجي خفـى

اتها يما ظمدذ لىا هزه الذساظت  غليها بالذسحت ألاولى في مخىىاث الخىمُت بمعخٍى

وغلُه  لؤلهترهذبالىنىف غلى جمثالث الؽباب، التي اوػٌعذ في مماسظاتهم الُىمُت 

رلَ غلى  اوػٌغالخمثالث الاحخماغُت واججهذ هدى أقو أغمو ًلما  قأهه، ًلما حؿيرث

اظخخذاماث الاهترهذ مً نبل ألاقشاد واإلاىظماث بفىسة ئبذاغُت حػبر غً جملَ الىظائل 

اث الػاإلاُت.  الخٌىىلىحُت واظخؿاللها باإلاعخٍى
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