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بن ػب١ت لاهترهذ حِد مً ؤزوس الخوىزاث التي ػهدتها ؤلاوظاهُت خُث 

ؤزازث هره لازحرة مىر ًهىزها حظائالث ُدة خى٤ ألازس الري ًم١ً ؤن جددزه في 

دت في  خُاة ؤلاوظان و هسف هىا دزاطت ؤزسها ُلى الؼباب هٌسا لحظاطُت هره الؼٍس

احمُّ اإلاجخمِاث خُث جٜبل ُلى ٠ل ما هى حدًد.

ص ُلى ؤزس اطخسدام  ِلمُتو في هره الىزٛت ال الخىاؿل لاحخماعي  ػب٢اثطٖى هٟس

ً ُلى جإزحراُٛم اإلاىاهىت لدي ُلى  ٍص ا ت.ها الظلبُاتالؼباب مٟس

 .لؼبابا ؛ُٛم اإلاىاهىت ؛اإلاىاهىت ؛ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي اليلماث اإلاـخاخُت:

 

The Internet is one of the most dangerous developments in 

the humanity, where the latter has raised several questions about 

the impact that can be caused in a man's life, and  we are here to 

study its impact onthe youth  bcause of the sensitivity of this 

segment in all of communities, where they accept all that is new. 

 

In this scientific paper, we will focus on the impact of the use of 

social networks on the values of citizenship among young people, 

focusing on their negative effects. 
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 ملدمت 

وال ًصا٤ ًدخل م٢اهت مهمت في خُاة البؼس وطببا زثِظُا في جدُٜٝ ٠ان لاجـا٤ 

الم ولاجـا٤ ٗسؿا وبم٢اهُاث حدًدة في مجا٤  سث ج١ىىلىحُا ؤلُا د ٗو اهُتهم؛ ٛو ٗز

ت في  الخىاؿل بمسخلٙ ؤػ٢اله ووطاثله وجإزحراجه، وهدُجت للخوىزاث الهاثلت واإلادظاُز

٘اهُم وألادواز في اإلاجخمّ؛ باُخبازها هٜلت مجا٤ ج١ىىلىحُا لاجـا٤ ٓحرث الِدًد مً اإلا

ُت وزىزة خُُٜٜت في ُالم لاجـا٤ والِالٛاث لاحخماُُت؛ التي اطدبدلذ  هُى

ال١الط١ُُت منها باالٗتراكُت، واهدؼسث ػب١ت لاهترهِذ في ٠اٗت بٜاَ الِالم، وحِلخه 

ٝ ل٢اٗت لاٗساد في حمُّ اإلاجخمِاث للخٜازب ت ؿٔحرة، ومهدث الوٍس والخِاٖز  ٍٛس

خإزسون، واطخ٘اد ٠ل مظخسدم لهره الؼب١ت  باث، ًازسون ٍو وجباد٤ آلازاء وألا٢ٗاز والٓس

مً الىطاثى اإلاخِددة واإلاخاخت ٗيها، لخـبذ ؤهم الىطاثل لخدُٜٝ الخىاؿل بحن ألاٗساد 

والجماُاث، لخٌهس ُٗما بِد اإلاىاّٛ لال١تروهُت وػب٢اث اإلادادزت؛ التي ٓحرث ملمىن 

ا حدًدا مً الخىاؿل والِالٛاث لاٗتراكُت بحن وػ٢ل ؤلاا ُالم الحدًث، وزلٜذ هُى

امسخلٙ مظخسدميها.

وحِخبر ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي؛ ألاٟثر اهدؼازا ُلى ػب١ت لاهترهِذ، إلاا 

ادة مظخسدمي لاهترهِذ في ٠اٗت ؤهداء الِالم بؼ٢ل  جسخف به مً محزاث حِمل ُلى ٍش

إلاجخمّ، زاؿت ٗئت الؼباب؛ هره ال٘ئت التي وحدث متزاًد مً هٖس حمُّ ٗئاث ا

كالتها كمً ؿ٘داث لاهترهذ ومسخلٙ مىاّٛ الخىاؿل والدزدػاث لاٗتراكُت؛ 

تر والهاػخاٞ، والتي حظخسدم ؤدواث حاذبت وطاخسة حظخٜوب  زاؿت ال٘اٌظبٞى والخٍى

ظهُل مظخسدميها، لدزحت ججِلهم مدمىحن ُليها، ٗهي حِخمد بالدزحت لاولى ُلى ح

اث مً لاٗساد لهم ه٘ع اإلاُى٤ ولاهخماماث، مما ًجِل مظالت  لاجـا٤ بحن مجمُى

جباد٤ الثٜاٗاث وحٔحر الُٜم الظاثدة ؤمسا خخمُا ال م٘س مىه. بن اطخسدام ػب٢اث 

الخىاؿل لاحخماعي؛ وبن ٠اهذ حِبر ًُ زىزة ج١ىىلىحُت هاثلت، طاهمذ بؼ٢ل ٟبحر في 

حخماُُت، وحٔحر آلازاء ولاججاهاث والُٜم،  ًم١ً زوسها زبى الِدًد مً الِالٛاث لاا

جمّ  ابت وال خدود ٗيها، ُٗم١ً ألي ٠ان ؤن ٌِسق ا٢ٗازه وآزاءه، ٍو في ُدم وحىد ٛز
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الخ١خالث وختى ًىادي باالهٜالباث والثىزاث وحٔحر لاهٌمت والح٢ىماث، وزحر دلُل ُلى 

تها بِم الدو٤ الؼ ُٜٜت، وما اطماه البِم بالسبُّ ذل٣؛ لاخدار لازحرة التي ُٗس

االِسبي.

ان اإلاىاهىت؛ بىؿ٘ها جل٣ الِالٛت بحن ال٘سد والدولت، مً خٜٚى وواحباث 

اث؛ جإزسث ٟٔحرها مً الِالٛاث بؼب٢اث الخىاؿل لاحخماعي؛ وحٔحرث مِها  وخٍس

ت واإلاؼىزة واإلاظاولُت لاحخما ُُت مىٌىمت الُٜم التي جسبوها بإٗسادها؛ ٠اإلاظاواة والحٍس

ت والىالء، لُـبذ لاٗساد  حرها، وحٔحر مِها م٘هىم لاهخماء والهٍى –والدًمٜساهُت ٓو

دم اهخماءهم اليها، مما اؿبذ  -زاؿت الؼباب منهم تراب في مجخمِاتهم ُو ًدظىن باآل

ص  لصاما ُلى مسخلٙ الدو٤ ؤن حِمل ُلى اُادة جىزُٝ الـلت بحن ال٘سد والدولت، وحٍِص

امسخلٙ لادواث وآلالُاث اإلاخاخت.اإلاىاهىت باطخسدام 

 أوال: جددًد بعض اإلاـاهُم.

 : مـهىم الشباب -1 -1

 :الشباب لؼت - أ

ججىش ا:اال٘خاء والحدازت، ػب ٌؼب ػبابا وػبِبت، وفي خدًثاحاء في اللٔت بمِجى:       

بر بذ بلٕ ،   ػهادة الـبُان ُلى ال١باز، ٌظدؼبىن ؤي ٌظدؼهد مً ػب منهم ٟو

رل٣ الؼبان. والؼباب حمّ ػاب،  ا.(0:1، ص.1;;1ابن مىظىر: )ٟو

ومِجى الؼباب في معجم الىطُى هى: مً ؤدٞز طً البلْى بلى طً السحىلت        

والؼباب، وهى الحدازت والؼباب بلى الش يء له، ومسادٗاث ال٢لمت ٟثحرة منها مثال: 

ت مدددة وم٘ـلت، بٜد تى، وؿبي، هي ٠لماث ال جد٤ ُلى مساخل ُمٍس ز ما مساهٝ، ٗو

ت  حؼحر بلى زـاثف حظمُت وه٘ظُت ل٘ترة مً الحُاة، وهي حِجي الٜىة واليؼان والحٟس

ا(.091معجم الىضُغ: ب ث،ص.والحماض )

ع ٗىزد " ٗهى ا compact oxfordا:اؤما م٘هىم الؼباب في معجم ٠ىمباٞ " ؤٟو

، وهي ٗترة الِواء ولاهخِاغ، وفي معجم  le petit"اا :ال٘ترة بحن الو٘ىلت وطً البلْى
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Larousse illustré هى الصخف ٓحر اإلاخٜدم في الظً، وله حما٤ وزـاثف الؼباب ا "

ا(.11، ص.4110عبد الزخُم الععزي: )مً خُث الىاخُت البدهُت والجظماهُت 

لٜد ؿِب جددًد م٘هىم الؼباب في الِلىم لاحخماُُت، وهرا هدُجت لخبجي ا

الاججاهاث هي: اججاهاث مسخل٘ت في جددًد اإلا٘هىم، وؤهم هره

ٜا إلاُِاز الظً، ٗإصحاب هرا  الاججاه الدًمؼزافي: -اؤ ددد م٘هىم الؼباب ٗو ٍو

ت ؤو هىز مً ؤهىاز همى لاوظان،  ىن الؼباب ُلى ؤجها مسخلت ُمٍس لاججاه ٌِٗس

رل٣ هطجه الِٜلي والى٘س ي  والتي ١ًخمل ٗيها الىمى الجظمي والِلىي، ٟو

اث٘ه اإلاسخل٘ت، بال ؤجهم ًسخل٘ىن ُٗما ُلى هدى ًجِل اإلاسء ٛادزا ُلى ؤداء ًو

د ؤجها جدذ طً  بُنهم في جددًد بداًت وجهاًت هره الظً، ٗمنهم مً ًٟا

ً ومنهم مً ًساها جخِداها لخـل طً الثالزحن مدمد ضُد ؿهمي: )الِؼٍس

    (.8:، ص.4119

د ُلى ازجبان جهاًت مسخلت  الاججاه البُىلىجي )الـِطُىلىجي(: -ب وهى اججاه ًٟا

ؼباب باٟخما٤ البىاء الِلىي لل٘سد مً خُث الوى٤ والىشن، واٟخما٤ همى ٠اٗت ال

ِللىن ذل٣  ُُ٘ت الدازلُت والخازحُت في حظم لاوظان، َو لاء ولاحهصة الًى لُا

ِا  ت زابخت بِد اإلاُالد، خُث ًىمى طَس بإن همى الجظم لاوظاوي ال ًخم بمِد٤ طُس

جي ختى في الظىىاث لاولى مً الِمس، وبِدها ًب دؤ مِد٤ الىمى في البىء الخدٍز

ً، وبهرا ٗالؼباب خظب هرا لاججاه هم  با في طً الىاخدة والِؼٍس ٙ جٍٜس ًخٛى

ىد: )ُاما  33ُام و 16ال٘ئت اإلاىدـسة ما بحن      (.18، ص4118ماحد الٍش

ت  الاججاه الطُىىلىجي: -حـ سي اهـاز هرا لاججاه ؤن الؼباب لِع مسخلت ُمٍس ٍو

مُِىت، واهما خالت ه٘ظُت ال ُالٛت لها بالِمس الصمجي، ٗإهذ ػاب بٜدز ما جخددد بظً 

ت والومىح ولامل في الحُاة وؤهمُت الدوز اإلاىان  ت والحماض والحٟس حؼِس بالحٍُى

لل٘سد، ...ٗدظب ُلماء الى٘ع ٗمسخلت الؼباب جسجبى باٟخما٤ البىاء الداٗعي 

اجه ألاطاطُت، واٟخما٤ همى ٠اٗت حىاهب ولاهِ٘الي لل٘سد في كىء اطخِداداجه واخخُاح

 شخـِخه الىحداهُت واإلاصاحُت والِٜلُت، بؼ٢ل ًم١ىه مً الخ٘اُل الظىي مّ آلازٍسً

ا.(111مدمد خىاحت: ب ث، ص.)
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ًىٌس هرا لاججاه للؼباب باُخبازه خُٜٜت احخماُُت، ولِع  الاججاه الطىضُىلىجي: -د

ت مً الظماث والخـاثف بذا جىاٗسث ًاهسة بُىلىحُت ٜٗى، بمِجى ؤن هىاٞ مجمُى

ِخمد ُلماء لاحخماَ في جددًدهم للم٘هىم  ت مً لاشخاؾ ٠اهىا ػبابا، َو في مجمُى

ُلى هبُِت ومدي اٟخما٤ لادواز التي ًادحها الؼباب، ٗهم ًسون ؤن ٗترة الؼباب جبدؤ 

حخماُُت ُىدما ًداو٤ اإلاجخمّ جإهُل ال٘سد احخماُُا وزٜاُٗا ومهىُا، لُدخل م٢اهت ا

ٜا إلاِاًحر وهٌم هرا اإلاجخمّ  ا(.79، ص.0:;1ملىت أبُض: )بؼ٢ل زابذ ومظخٜس ٗو

 15ومما طبٝ؛ ًم١ىىا اطخيخاج ؤن الؼباب هم ال٘ئت التي ال ًٜل طنها ًُ 

طىت، بدُث ١ًخمل ٗيهم  الىمى بؼ٢ل جام و٠امل، ال٘ظُىلىجي،  33طىت وال جخجاوش 

ٝ مِاًحر والى٘س ي والِٜلي بؼ٢ل ًاهلهم لخبىء م ٢اهت في اإلاجخمّ وؤداء لادواز اإلاىىهت ٗو

ت ل٢ل مجخمّ، وهم ألاطاض اااإلاجخمّ الري ًيخمىن الُه، ٗالؼباب ًمثلىنا الٜىة اإلادٟس

دت ااُلُه بىاء اإلاجخمِاث، هرا وحؼ٢ل هره ال٘ئت الري ًٜىم في ٠ل اإلاجخمِاث الؼٍس

هي ال٘ئت ألاٟثر دًىامُت وجدس٠ا ألاٟثر جإزسا باألوكاَ الظُاطُت ولاٛخـادًت الظاثدة، وا

اٗيها.

 مـهىم اللُم:  -1-4

خاب ُٛم ؤي ذو ُٛمت،   لؼت: -أ الُٜم في اللٔت مؼخٜت مً ّٛىم: ؤي ٛدز الش يء وزمىه، ٟو

م بشالت الِىج" ، 0;;1) اإلادُغ في اللؼت: وجُُٜم الش يء اُوائه ُٛمت، والخٍٜى

والُٜم واؿلت الىاو ألهه ًٜىم  وحاء في الصحاح في اللٔت ؤن الُٜمت واخدة (.419ص.

م ؤي  ىمذ الش يء ٗهى ٍٛى خدا٤ ٛو مٜام الش يء، ًٜا٤ ٛىمذ الظلِت، ولاطخٜامت، لُا

ىام السحل ؤًلا  مظخُٜم، والٜىام الِد٤، ٛا٤ طبداهه وحِالى: "و٠ان بحن ذل٣ ٛىاما" ٛو

ا   (.114،  ص.9:;1أبى هصز اضماعُل الجىهزي الـارابي:ٛامخه وخظً هىله)

مما طبٝ ًخطح ؤن الُٜم حاءث في اللٔت لِدة مِان منها: ُٛمت الش يء وزمىه، وا   

ماده، الثباث والدوام ولاطخمساز. خدا٤، هٌام لامس ُو الاطخٜامت ولُا

ٗجاء ُلى ؤجها: مظخىي ؤو مُٜاض ؤو مُِاز هد١م  أما مـهىم اللُم في الاصعالح -ب

ىب ُٗه ىب ُىه، وهي ؤًلا جل٣  بمٜخلاه وهِٜع به وهددد ُلى ؤطاطه اإلآس واإلآس
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الٜىاُد التي جٜىم ُليها الحُاة لاوظاهُت، وجسخلٙ بها ًُ الحُاة الحُىاهُت، ٟما 

اجسخلٙ الحلازاث بدظب جـىزها لها.

٘اث الظابٜت، هسلف بلى ؤن الُٜم هي جل٣ اإلاِاًحر والٜىاُد  ومً زال٤ الخٍِس

ٜا الحُاة لاحخماُُت لاوظاهُت، وجس خلٙ مً مجخمّ آلزس، وفي بدثىا هرا التي حظحر ٗو

هٜـد بالدزاطت اإلاِاًحر التي جسبى لاٗساد بمجخمِهم، جلصمهم بالُٜام بىاحباث وجلمً 

اث، وهي التي جمثل ُٛم اإلاىاهىت. ا وخٍس الهم خٜٛى

 أوال: ماهُت شبياث الخىاصل الاحخماعي )وشأتها، مـهىمها، أهىاعها(.

 وشأة شبياث الخىاصل الاحخماعي: -1-1

سُت، طىداو٤ ُٗما ًلي مسّا ث وؼإة ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي بِدة مساخل جاٍز

المُت. اُسق ؤهمها خظب ما حاء في بِم اإلاساحّ لُا

 اإلازخلت ألاولى: -أ

ت مً اإلاىاّٛ لاحخماُُت في الٌهىز في ؤوازس الدظُِىاث مثل )ٟالض  بدؤث مجمُى

ّ ط١ع  1995مُدع( ُام  صض( ُام للسبى بحن شمالء الدزاطت، ومٛى ، 1997)دحٍس

ّ ُلى السوابى اإلاباػسة بحن ألاشخاؾ، و٠اهذ جٜىم ١ٗسجه ؤطاطا ُلى  ص اإلاٛى خُث ٟز

هسث في جل٣ اإلاىاّٛ اإلال٘اث  -الدزحاث الظذ لالجـا٤–١ٗسة بظُوت ًولٝ ُليها  ، ًو

ت مً ألاؿدٛاء،  الصخـُت للمظخسدمحن وزدمت بزطا٤ السطاثل الخاؿت إلاجمُى

هسث ؤًلا ُدة مىا ّ "٠اًىوزلد" الري ؤوش ئ في ًو ّٛ ؤزسي مثل "الًٙ حىزها٤" ومٛى

صث ُلُه مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي في بداًتها زدمت ٠1999ىزٍا طىت  ، و٠ان ابسش ما ٟز

وهرا ما ُٖس (، http://www.eleagypt.comالسطاثل الٜـحرة والخاؿت باألؿدٛاء)

اباإلاسخلت ألاولى.

 اإلازخلت الثاهُت:  -ب

ب )مدوهاث، مىاّٛ وفي هره اإلا ت مً الخوبُٜاث ُلى الٍى سخلت ًهسث مجمُى

صة ُلى  س الخجمِاث لاٗتراكُت مٟس حرها...( اهخمذ بخوٍى ت، الىطاثى اإلاخِددة ٓو اإلاؼاٟز

دزحت ٟبحرة مً الخ٘اُل و لاهدماج و الخِاون، ولٜد ازجبوذ هره اإلاسخلت بؼ٢ل ؤطاس ي 
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م١ً ؤن بخوىز زدماث ػب١ت لاهترهِذ، وحِخبر مسخلت  اٟخما٤ الؼب٢اث لاحخماُُت، ٍو

 ّ ّ  -ماي طباٌع–هازر لهره اإلاسخلت باهوالٛت مٛى ٢ي اإلاؼهىز، زم مٛى ّ ألامٍس وهى اإلاٛى

، وػهدث هره اإلاسخلت مً جوىز الؼب٢اث لاحخماُُت بٛبا٤ متزاًد مً ٛبل  ال٘اٌظبٞى

دىاطب ذل٣ مّ جصاًد مظخسدم ي لاهترهِذ ُلى اإلاظخسدمحن إلاىاّٛ الؼب٢اث الِاإلاُت، ٍو

مظخىي الِالم، خُث ًهسث بِد اإلاداوالث ألازسي بال ؤن اإلاُالد الِ٘لي للؼب٢اث 

ها الُىم، ٠ان مّ بداًت ُام  ّ "ٗسهدز 2332لاحخماُُت ٟما وِٗس ، خُث ًهس مٛى

friendester ل" بلى مداولت ػساثه طىت ، ل١ً لم 2333" الري خٜٝ هجاخا دّٗ "ٓٓى

لاطخدىاذ، وفي الىـٙ الثاوي مً ه٘ع الِام ًهس في ٗسوظا ًخم الخىاٗٝ ُلى ػسون 

ّ "ط٢ا ًسوٞ" جدُٜٝ  ً زم جدى٤ بؼ٢ل ٠امل بلى ػب١ت  « skyrock »مٛى ٟمىـت للخدٍو

ّ "ط٢ا ي زوٞ " جدُٜٝ اهدؼاز واطّ لُـل 2337احخماُُت طىت  ، و ٛد اطخواَ مٛى

ص الظابّ في جسجِب اإلاىاّٛ لاحخ 2338في حاه٘ي   حن،... بلى اإلاٟس ٜا لِدد اإلاؼتٟر ماُُت ٗو

" في  ّ "ِٗظبٞى ً جوبُٜاث للموىزًٍ، وهرا ؤدي بلى  2337زم ٛام مٛى بةجاخت ج٢ٍى

لى مظخىي الِالم، وهجح بالخ٘ٚى  " بؼ٢ل ٟبحر، ُو ادة بُداد مظخسدمي "ِٗظبٞى ٍش

، ؤًلا ًهسث ُدة مىاّٛ ؤزسي 2338ُلى مىاٗظه اللروذ "ماي طباٌع " ُام 

"twitter " "youtube لدظخمس ًاهسة مىاّٛ الؼب٢اث لاحخماُُت في الخىَى ،"

 (.  41، ص.4111)ساهز رامي: والخوىزا

ف شبياث الخىاصل الاحخماعي: -1-4  حعٍز

حاء في حٍِسٙ الؼب٢اث في اللٔت بإجها مؼخٜت مً الخلى والخدازل، واػدب٣      

ؿلذ الش يء بٔحره الٌالم ازخلى، ؤما الخىاؿل ِٖٗس في اللٔت ُىد الُ٘ىمي ٟما ًلي: "وا

وؿال ٗاجـل به، والىؿل كد الهجس، وبُنهما جىاؿل ؤي اجـا٤ مظخمس ال ًىٜوّ 

ت ًولٝ (1;1، ص.4111)أخمد بن مدمد بن علي اإلالزي الـُىمي:  .  وباللٔت ؤلاهجلحًز

 social  »ل١ً هرا اإلاـولح اإلاخِاٖز ُلُه ٟما هجد مـولح  « social media »ُليها 

net-work » رابى الؼب٢ي لاحخماعي، وهى ألادٚ، بال ؤن اإلاـولح الِسبي "مىاّٛ ؤي الت

 الخىاؿل لاحخماعي" ؤدٚ مً هاخُت الىؿٙ.
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٘اث ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي وازخل٘ذ مً باخث بلى آزس ومً      حِددث حٍِس

ااجسـف آلزس، وطىداو٤ ُٗما ًلي ُسق بِف الخِاٍزٙ الظىطُىلىحُت:

مج حظخسدم لبىاء مجخمِاث ُلى ػب١ت لاهترهذ، ؤًً ًم١ً "ؤجها بسا Balasًسي     

ؼاهسه الساي  ت"، َو لألٗساد ؤن ًخـلىا ببِلهم البِم لِدًد مً لاطباب اإلاخىُى

Preece وMaloney Krichmar  بإجها م٢ان ًلخٜي ُٗه الىاض ألهداٖ مدددة؛ وهي

ها مىحهت مً هٖس طُاطاث جخلمً ُدد مً الٜىاُد واإلاِاًحر التي ًٜترخ

ا .(:41، ص. :411عباص مصعـى صادق: )البرهامج

٘ان ؤُاله؛ ؤن ػب١ت الخىاؿل لاحخماعي هي مجخمِاث اٗتراكُت     ًىضح الخٍِس

ٝ طُاطت مُِىت وؤهداٖ مدددة  جخلمً ُالٛاث اٗتراكُت بحن اٗساد مسخل٘حن ٗو

ده الباخث  ؤجها؛  ُباض مـو٘ى ؿادٚ خُث وضحومظوسة مظبٜا"، وه٘ع الش يء ًٟا

حزة ألاطاطُت لإلُالم الجدًد ؤو مىا اّٛ ال١تروهُت احخماُُت ُلى لاهترهِذ وحِخبر الٟس

 البدًل، التي جدُذ لألٗساد والجماُاث الخىاؿل ُٗما بُنهم ُبر هرا ال٘لاء لاٗتراض ي

ا. (:41، ص.:411عباص مصعـى صادق: )

خ٘ٝ مِه ؤًلا الباخث ُبد السشاٚ مدمد الدلُمي بإجها: "ػب٢ا      ث احخماُُت ٍو

ذ ٌؼاءون، وفي ؤي م٢ان مً الِالم، ًهسث  ج٘اُلُت جدُذ الخىاؿل إلاظخسدميها في ؤي ٛو

ُلى ػب١ت لاهترهِذ مىر طىىاث وجم١نهم ؤًلا مً الخىاؿل اإلاسجي والـىحي وجباد٤ 

حرها مً ؤلام٢اهاث التي جىهد الِالٛت لاحخماُُت بُنهم عبد الزساق مدمد )الـىز ٓو

ا.     (1:1.، ص4111الدلُمي:

مما حاء ؤُاله ًم١ىىا الٜى٤ ؤن ؤٓلب الباخثحن ًخٜ٘ىن بإن ػب٢اث الخىاؿل     

ت مً لاٗساد في مسخلٙ  لاحخماعي هي مىاّٛ ُلى ػب١ت لاهترهذ، ٌظخسدمها مجمُى

خ٘اُلىن بِالٛاث  باث، ًخىاؿلىن ُٗما بُنهم ٍو بٜاَ الِالم، ًخٜ٘ىن في اإلاُى٤ والٓس

دبادلىن لاهخماماث، مً زال٤ وؼس ُدد مً احخماُُت اٗتراكُت،  ىن بإه٘ظهم ٍو ٌِٗس

حرها مً اليؼاهاث التي ٌظخٜبلىن حِلُٜاث ُليها مً  اإلاىاكُّ والـىز والُ٘دًىهاث ٓو

اهٖس اإلاظخسدمحن الرًً ًيخمىن لهره الؼب٢اث.

ا
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 وجدُذ شبياث الخىاصل الاحخماعي خدماث عدًدة ومخخلـت، هىحش أهمها:

ب: - ي مل٘اث ًٜدم ٗيها اإلاظخسدم بُاهاجه لاطاطُت، مثل وه صـداث الٍى

ِد هرا اإلالٙ بىابت  مِلىماجه الخاؿت، اهخماماجه، ؿىزه الصخـُت، َو

 الىؿى٤ بلى ُالم ال٘سد اإلاظخسدم.

هم  العالكاث أو الاصدكاء:  - وهي زدمت جم١ً ال٘سد مً لاجـا٤ بالرًً ٌِٗس

ي اإلاجخمّ لاٗتراض ي، ٟما جدُذ في الىاّٛ، ؤو الرًً ٌؼاز٠ىهه لاهخمام ه٘ظه ف

حن. ً بِد مىاٜٗت الوٗس ت اٗساد آزٍس  الؼب١ت ٗسؿت مِٗس

حظمذ هره الخدمت بةزطا٤ السطاثل، لألؿدٛاء الرًً في  ارضاٌ الزضائل: -

 ٛاثمت اإلاظخسدم ؤو لٔحرهم.

جدُذ هره الخدمت للمظخسدمحن اوؼاء ُدد ال جهاجي مً ألبىماث الصىر:  -

الـىز واجاخت اإلاؼاز٠اث لهره الـىز لالهاَل ُليها لالبىماث، وزّٗ مئاث 

لها ؤًلا.  وجدٍى

اث ألهداٖ اإلاجمىعاث:  - ً مجمُى جدُذ مىاّٛ الؼب٢اث لاحخماُُت ٗسؾ ج٢ٍى

ت، حظمذ للمظخسدم بالخِبحر ًُ ؤ٢ٗازه  س مظاخت مً الحٍس ٗى مدددة، ٍو

ت ُدد  اث، ومِٗس لاء لخل٣ اإلاجمُى را دُىة لُا تها مّ ٓحره، ٟو ومؼاٟز

حر اإلاىحىدًً في الِالم لاٗتراض ي.  اإلاظخسدمحن اإلاىحىدًً ٓو

حظخسدم هره الخدمت ُلى اإلاظخىي الخجازي بـ٘ت زاؿت الصـداث:  -

ِالت، خُث حظمذ بةوؼاء خمالث اُالهُت مىحهت جدُذ ألصحاب اإلاىخجاث  ٗو

ت ٗسؿت ُسق الظلّ ؤو اإلاىخجاث لل٘ئاث التي ًدددوجها.  الخجاٍز

 ىاصل الاحخماعي: أهم أهىاع مىاكع الخ -1-1

ذ بحن ػب٢اث  مىر الٌهىز ألاو٤ إلاىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي حِددث وجىُى

ت مثال"، ومىر بداًتها ازخل٘ذ  امت، جومذ لخدُٜٝ ؤهداٖ مدددة "ججاٍز شخـُت ُو

ص" ؤهمُت  ّ "ط١ع دًٍ٘س سُا ٠ان إلاٛى اإلاىاّٛ التي جخـّدز الٜاثمت بحن طىت وؤزسي ، ٗخاٍز

حرها، ومّ جوىز ٟبحرة وؿدي واطّ مّ ب ّ " ؤوماي هُىش" ٓو رل٣ مٛى داًاجه ألاولى، ٟو
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ت، خُث جخـدز  مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي ؤؿبذ جـيُ٘ها ًإحي بالىٌس بلى الجماهحًر

تر" "ًىجُىب" وهي اإلاىاّٛ التي  " "جٍى الٜاثمت ُدد مً الؼب٢اث وؤهمها : "الِ٘ظبٞى

را بالىٌس بلى هخددر ُنها باُخبازها ؤهم مىاّٛ الخىاؿل لاحخماع ذ الحالي، ٟو ي في الٛى

.ّ اازخالٖ جسـف ٠ل مٛى

 الـاٌطبىن: -أ

ّ ال١ترووي للخىاؿل لاحخماعي، ؤي ؤهه ًدُذ ُبره لألشخاؾ الِادًحن  وهى مٛى

ّ للخىاؿل مّ  حن )٠الؼس٠اث( ؤن ًبرش ه٘ظه وؤن ٌِّصش م٢اهخه ُبر ؤدواث اإلاٛى خباٍز ولُا

ّ ؤ ً كمً هواٚ ذل٣ اإلاٛى و ُبر الخىاؿل مّ مىاّٛ جىاؿل ؤزسي ، ؤشخاؾ آزٍس

(ً ّ (;11، ص.4111مهاب هصز:وبوؼاء زوابى جىاؿل مّ آلازٍس ، وؤطع هرا اإلاٛى

ازد  2334"ماٞز شاٟسبحرج" ُام  الري ؤؿبذ ُٗما بِد ٌِد اؿٔس  –وهى اخد هلبت هاٗز

ؼس وذل٣ بٔسق الخىاؿل بحن الولبت في هره الجامِت، ومً زم اهد –ملُازدًس في الِالم

 ّ ىدا، ولُخوىز اإلاٛى واهُا ٟو ٢ا وبٍس اطخسدامه بحن هلبت الجامِاث ألازسي في ؤمٍس

ّ مخسـف  ّ إلبساش الراث والـىز الصخـُت بلى مٛى وزـاثـه، مً مجسد مٛى

ت ِٗظبٞى التي ؤؿبدذ جٜدز باإلالُازاث ُام  اه ػٟس هدُجت  2337بالخىاؿل جُس

ّ ذل٣ ا 21الطخدزاٞ  ّ للخىاؿل ملُىن مؼتٞر في هرا اإلاٛى لِام لُخددي ؤي مٛى

- 2311لاحخماعي و ًـبذ ألاو٤ ُلى ؿُِد الِالم، وبلٕ ُددهم خظب بخـاثُاث 

ّ(111، ص.4111مهاب هصز:ملُىن مؼتٞر ) 833 )مدمد . ومً ؤهم ممحزاث هرا اإلاٛى

ا:(01، ص.4114اإلاىصىر: 

ّ ُل٣ُ ؤن جيش ئ مل٘ (: profileاإلالف الشخص ي ) -1 ا شخـُا ِٗىدما حؼتٞر باإلاٛى

ًدخىي ُلى مِلىماج٣ الصخـُت، ؿىزٞ، ؤمىز م٘ـلت ُى٣، و٠لها مِلىماث مُ٘دة 

د ؤن وِلً ل٣  س مِلىماث للؼس٠اث التي جٍس ً، ٟرل٣ ًٗى مً ؤحل الخىاؿل مّ آلازٍس

اطلِها بالخددًد.

وبها ٌظخوُّ اإلاظخسدم  بكاٗت ؤي ؿدًٝ و ؤن  : add friendإضاؿت صدًم -2

ده لال١ترووي. ًبدث ًُ ؤي ٗسد مىحىد ُلى اػب١ت ال٘اٌظبٞى بىاطوت بٍس
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ت ال١تروهُت  :groups إوشاء مجمىعت  -3 حظخوُّ مً زال٤ زاؿُت بوؼاء مجمُى

ُلى لاهترهِذ ؤن جيش ئ مجخمِا ال١تروهُا ًجخمّ خى٤ ٛلُت مُِىت، طُاطُت 

ا بالِاثلت ؤو  ت خـٍس ٠اهذ ؤم احخماُُت ...، وحظخوُّ حِل لاػتراٞ بهره اإلاجمُى

ها.ألاؿدٛ ااء، ؤو ُامت ٌؼتٞر بها مً هى مهخم بمىكُى

وهي ُبازة ًُ مظاخت مســت بـ٘دت اإلالٙ الصخص ي  : wall لىخت الحائغ  -4

األي مظخسدم، بدُث جدُذ لألؿدٛاء بزطا٤ السطاثل اإلاسخل٘ت بلي هرا اإلاظخسدم.

منها ًخاح للمظخسدمحن بزطا٤ ه١صة اٗتراكُت إلزازة اهدباه بِلهم  :pokes الىىشة  -5

لى بِم وهي ُبازة ًُ بػِاز ًسوس اإلاظخسدم بإن اخد ألاؿدٛاء ًٜىم بالترخُب ب

ابه.

وهي الخاؿُت التي جم١ً اإلاظخسدمحن مً جدمُل ألالبىماث  : photos الصىر  -6

سكها. ّ ُو اوالـىز مً ألاحهصة الصخـُت بلى اإلاٛى

و ما  التي جدُذ للمظخسدمحن بم٢اهُت بباْل ؤؿدٛائهم بإماٟنهم :  status الحالت -7

ذ الحالي. اًٜىمىن به مً ؤُما٤ في الٛى

ت -8 التي جٌهس ُلى الـ٘دت السثِظُت لجمُّ  : news feed الخؼذًت ؤلاخباٍر

اإلاظخسدمحن خُث جٜىم بخمُحز بِم البُاهاث مثل الخٔحراث التي جددر في اإلالٙ 

رل٣ ألاخدار اإلاسجٜبت و ؤُُاد اإلاُالد الخاؿت بإؿدٛاء اإلاظخسدم. االصخص ي، ٟو

محزة جدُذ للمظخسدمحن بزطا٤ هداًا اٗتراكُت بلى ؤؿدٛائهم جٌهس  : gifts اًاالهد -9

اُلى اإلالٙ الصخص ي للمظخسدم الري ًٜىم باطخٜبا٤ الهدًت.

وهى اإلا٢ان ؤو ال٘سحت لاٗتراكُت الري ًدُذ  : market place الطىق  -13

اللمظخسدمحن وؼس بُالهاث مبىبت مجاهُت.

دُذ ل٣ ؤن جسوج ل١٘سج٣ ؤو  : facebook إوشاء صـدت خاصت على مىكع -11 ٍو

ّ ؤدواث إلدازة وجـمُم الـ٘دت، ول١نها لِظذ  دُذ اإلاٛى دج٣، ٍو خصب٣ ؤو حٍس

رل٣ ًدُذ ؤدواث لتروٍج الـ٘دت  ؤدواث مخســت ٟما في اإلادوهاث، ٟو

الن اإلاىؿل  facebook adds مّ ، والتي جدّٗ مٜابل ٠ل مظخسدم ًسي هرا ؤلُا

. اُلى ؿ٘دخ٣ في الِ٘ظبٞى
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ً، حظمذ بةكاٗت :  facebook notes خعلُلاثال -12 وهي طمت مخِلٜت بالخدٍو

الِالماث والـىز التي ًم١ً جلمُنها، وجم١ً اإلاظخسدمحن مً حلب اإلادوهاث مً 

.ً   اإلاىاّٛ ألازسي التي جٜدم زدماث الخدٍو

تر: -ب  الخٍى

ًسي ؤخد الباخثحن ؤهه "بخدي ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي التي اهدؼسث في 

ىاث ألازحرة، ولِبذ دوزا ٟبحرا في ألاخدار الظُاطُت في الِدًد مً البلدان الظى

د"،  ذ" الري ٌِجي "الخٍٔس تر اطمه مً مـولح "جٍى وزاؿت الؼٚس ألاوطى، وؤزر جٍى

واجسر مً الِـ٘ىزة زمصا له، وهى زدمت مـٔسة حظمذ للمٔسدًً بزطا٤ زطاثل هـُت 

ا للسطالت الىاخدة 143ٛـحرة ال جخِدي  جىش للمسء ؤن ٌظميها هـا م١ث٘ا خٗس ، ٍو

تر ؤن ًدباد٤ مّ ؤؿدٛاثه جل٣  ّ جٍى م١ً إلاً لدًه خظاب في مٛى لخ٘اؿُل ٟثحرة، ٍو

تراث مً زال٤ ًهىزها ُلى ؿ٘داتهم الصخـُت ؤو في خالت دزىلهم  داث ؤو الخٍى الخٍٔس

ً اإلاـٔسة،  تر زدمت الخدٍو ُلى ؿ٘دت اإلاظخسدم ؿاخب السطالت، وجدُذ ػب١ت جٍى

د لال١ترووي، ٟرل٣ ؤهم ألاخدار مً زال٤ وا بم٢اهُت والسدود والخددًثاث ُبر البًر

ّ في ؤواثل (4114)ضلُمت رابحي:SMS ُبر السطاثل الىـُت  RSS زدمت د ًهس اإلاٛى ، ٛو

ت 2336 س بدثي ؤحسجه ػٟس ١ُت في مدًىت طان ٗساوظِظ٢ى   obvius ٟمؼسوَ جوٍى ألامٍس

ت زطمُا  وبِد ذل٣  2336للمظخسدمحن بؼ٢ل ُام في ؤٟخىبس ، بِد ذل٣ ؤهلٜخه الؼٟس

ّ في لاهدؼاز ٟسدمت حدًدة ُلى الظاخت في  ىاث  2337بدؤ اإلاٛى مً خُث جٜدًم الخدٍو

ل  ت 2337اإلاـٔسة، وفي ؤٍٗس ً   obviusٛامذ ػٟس ت وج٢ٍى ب٘ـل الخدمت ًُ الؼٟس

ت حدًدة باطم ً ؤخدا   twitter ػٟس ثهم الُىمُت، ومّ اشدًاد بُداد مً ٌظخسدمه لخدٍو

تر ٟمـدز للبدث اُخبازا  ىاث جٍى ل" ؤن ًٌهس كمً هخاثجه جدٍو ٜٗد ٛسز مدٞس "ٓٓى

داث الصخـُت طىاء ٠اهذ  2339مً  تر مـدزا مِخمدا للخـٍس ، والُىم ٌِخبر جٍى

ؿادزة ًُ طُاطُحن ؤو ممثلحن ؤو صحُ٘حن ؤو وحهاء اإلاجخمّ الٔسبي والِسبي ُلى خد 

ّ مظخٜبال مـد خٛى ىاة الخىاؿل طىاء، ٍو ت ٛو داث الح٢ىمُت وؤلازباٍز زا مِخمدا للخـٍس

تر  مّ الؼِب ٟما ًددر الُىم في ألاخدار الِسبُت ُٜب "السبُّ الِسبي" وجإزحر الخٍى

ا.(4114)ضلُمت رابحي:الٜىي ُٗه



خىان مالييد/   
 

118 

 

تر مً ؤزوس مىاّٛ لاجـا٤ لاحخماُُت التي جازس في ُٛم  ّ جٍى ومىه، ٗمٛى

لى اُخباز اجهم ال٘ئت لاٟثر اطخسداما إلاىاّٛ الخىاؿل لاٗساد، زاؿت الؼباب منهم ُ

ُت اإلاظخسدمحن الرًً  لاحخماعي، هٌسا للممحزاث والخـاثف التي جخمحز بها، وهُى

اًخىاؿلىن ُبرها.

اومن أهم مميزاجه: 

ع:-1 ّ وحظخوُّ  ضهل وضَز دٞ لال١ترووي جـبذ مؼتر٠ا مً اإلاٛى ٗبمجسد بدزال٣ لبًر

ً وبزطا٤ اٚ ؿىزة شخـُت  ؤن جبدؤ بخدٍو ّ بٗز السطاثل الٜـحرة، ٟما ًدُذ ل٣ اإلاٛى

ىت ٛـحرة. ال٣ ؤو ػِاز مّ ٠ل جدٍو

تر ٌِخبر مً مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي اإلادمىلت، ؤي مً  مدمٌى ومخدزن:-4 ّ جٍى ٗمٛى

ً، وإلزطا٤ السطاثل والـىز الٜـحرة ُبر الهىاجٙ  اإلاىاّٛ التي جدُم وجدُذ ؤدواث للخدٍو

 ؤي م٢ان في الِالم. اإلادمىلت ومً

تر هى مجاوي، ب١ِع السطاثل الٜـحرة مجاوي: -1 ىاث الٜـحرة ُبر جٍى ٗةزطا٤ الخدٍو

ً وبزطا٤ السطاثل ال٘ىزٍت  الِادًت ُبر اإلادمى٤، وهي زاؿُت م١ىذ اإلاالًحن مً جدٍو

تر خٜا. اث خُاتهم وهرا ما طاهم في وؼس جٍى اًُ ٠ل مجٍس

تر ًم١ً بزطاله مً  أداة ؿّعالت للخىاصل مع العالم: -0 ً الخاؾ بالخٍى ٢ٗىن  الخدٍو

ت  ظس، مما ًدُذ  الخىاؿل مّ مجمُى الحاطىب اإلادمى٤ ؤو الهاجٙ اإلادمى٤ بظهىلت َو

ّ وفي لحٌاث. اٟبحرة مً ألاؿدٛاء واإلاِاٖز ؤو اإلاخابِحن ل٣ ُلى اإلاٛى

تر ًدُذ ل٣ ؤن جدون ما جِ٘له آلان، ٗهي حِ مىاضب للخىاصل الشخص ي: -7 وي ٗالخٍى

د بزبازها للمهخمحن ب٣، ٗالهدٖ النهاجي هى  هابِا شخـُا للسطالت الٜـحرة التي جٍس

.ّ االخىاؿل ُلى ؿُِد شخص ي باطخسدام هرا اإلاٛى

ف الىاص بً وباهخماماجً: -8 تر،  أداة ؿّعالت لخعٍز ً الٜـحر وال٘ىزي ُبر الخٍى ٗالخدٍو

ِت وال٘ىا زٍت ًُ مىكَى تهخم به بلى ٌظمذ ل٣ بيؼس ما جِ٘له ؤو بزطا٤ السطاثل الظَس

ت الٔحر الهخماماج٣ ٟرل٣ ٗةن  حمُّ اإلاخابِحن ل٣، ٟما ٌظاهم بيؼس ؤ٢ٗاٞز ؤو بمؼاٟز

تر طخٌهس ُلى مدٞس  ىاج٣ الٜـحرة ُلى جٍى ل، ٗةن جدٍو الُىم مّ مدس٠اث البدث ٟٔٓى
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البدث كمً الىخاثج ٗىز بزطالها، مما ًلاُٙ مً بم٢اهُاث وؼس ؤ٢ٗاٞز ؤو زطاثل٣ 

ار ُدد مم١ً مً اإلاهخمحن.ألٟب

تر، ٗمً ؤي م٢ان  الـىرٍـــــــت: -9 ّ جٍى ً ال٘ىزي هى مً الخـاثف اإلامحزة إلاٛى ٗالخدٍو

حظخوُّ ؤن جساٛب الحدر وجبدي زؤ٣ً ُٗه ٗىزا وجسطل حِل٣ُٜ بلى اإلاالًحن في الِالم 

داث وألازباز الِاحلت وال٘ىا زٍت، وهى ؤحمّ، وال جيس ى جإزحر هره الخاؿُت في هٜل الخـٍس

ت الخاؿت والسطمُت الُىم في الٔسب وفي الىهً الِسبي ُلى  ما حظخِمله الٜىىاث ؤلازباٍز

اخد طىاء.

م ؿّعالت: -: تر" ٌظخسدم مً ٛبل الؼس٠اث واإلاِلىحن للتروٍج  أداة حطٍى ٗالُىم ؿاز "جٍى

سوكهم الجدًدة، ٗبرطالت ٛـحرة ومجاهُت حظخوُّ ؤن حِلً ًُ  ًُ مىخجاتهم ُو

الِالم ؤحمّ  مجاها، ٟما ٌظمذ ل٣ بيؼس ػِاٞز الصخص ي مّ ٠ل زطالت.مىخج٣ ل

ً ُىد :  شعار مميز -; تر بم٢اهُت جدمُل ؿىز زاؿت لؼِاز ًمحٞز ًُ آلازٍس س الخٍى ًٗى

ظمذ بإن ٢ًىن هرا الؼِاز ؿىزة ُادًت ؤو بلٔت بسمجت مثل: ً، َو ، javaؤو   htmlالخدٍو

اٍىت.مما ٌِوي هابِا شخـُا ومىزٜا مّ ٠ل جدوا

تر ألاطاطُت هى زاؿُت الخدبّ، ؤي ؤن الخدبّ إلادون ميزة الخدبع:  -11 ٗمً ممحزاث الخٍى

رل٣ ًم١ً للٔحر ؤن ًدبِٞى بمجسد  ىاجه ؤوال بإو٤، ٟو ّ ل٢ي جـل ل٣ جدٍو مِحن ُلى اإلاٛى

، ومّ ال٘ترة ًـبذ ل٣ ػب١ت مِاٖز ومخدبِىن زاؿىن followاللٔى ُلى شز الخدبّ 

ت ب٣ لهم اهخماماج٣  جمّ بِى١م همىم مؼتٟر ، :411)خلمي خضز ضاري: ه٘ظها ٍو

ا(.114ص.

 :  youtube الُىجُىب -حـ

ّ ػب١ت احخماُُت ؤو  ّ "ًىجُىب" وما بذا ٠ان هرا اإلاٛى ازخل٘ذ آلازاء خى٤ مٛى

ت الُ٘دًى ّ مؼاٟز ٓحر   video sharing site ال، خُث جمُل بِم آلازاء بلى اُخبازه مٛى

اّٛ الخىاؿل لاحخماعي هٌسا الػتراٟه مِها في ُدة مً ؤن جـيُ٘ه ٟىَى مً مىا

الخـاثف حِلىا هخددر ُىه ٟإهم هره اإلاىاّٛ هٌسا لألهمُت ال١بحرة التي ًٜىم بها في 
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)خلمي خضز مجا٤ وؼس الُ٘دًىهاث و اطخٜبا٤ الخِلُٜاث ُليها ووؼسها بؼ٢ل واطّ  

ا(.119، ص.:411ضاري: 

 

 

ّ ًىجُىبومن مميزاجه:  مً ؤزوَ ابخ٢ازاث مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي،  ٌِخبر مٛى

اوذل٣ بظبب مصاًاه اإلاخِددة وؤهمها:

ل ما حؼاء وجدخاج مً  عام ومجاوي: -1 ّ حظخوُّ جدمُل وججًز ٗإهذ مً زال٤ هرا اإلاٛى

 ّ ألاٗالم طىاء ٠اهذ حِلُمُت ؤم جسوٍجُت، و٠ل ذل٣ مجاها مٜابل الدسجُل في اإلاٛى

لى ؤن جلتزم بؼسون ا لخدمُل بإن ال جدمل ؤٗالما لها خٜٚى وؼس زاؿت بدون ٜٗى، ُو

ابذن ؤو ؤٗالما بباخُت.

س مجاها زادما ذا مظاخت ٓحر مددودة حظخوُّ  داعم لخدمُل ألاؿالم: -4 ّ ًٗى ٗاإلاٛى

اوي (avi, mp4, wmv)مً زالله جدمُل ألاٗالم مً حمُّ ألاهىاَ    (mp3 )ؤو ألٓا

لها بلى ؤٗالم مً هَى ٗالغ ؿٔحرة ت ٟبحرة لخدمُل  وجدٍى الحجم، مما ًتٞر دزحت خٍس

مُت ؤو ٠امحرا الهاجٙ  الِدًد مً ألاخدار اإلاباػسة و اإلاسجلت طىاء ُبر ال٢امحرا الٛس

ااإلادمى٤.

ل  ضهل الاضخعماٌ من كبل العامت : -1 ّ طهل لاطخِما٤ باليظبت لخدمُل وججًز ٗاإلاٛى

س ؤدواث داُمت  ٗى الرل٣.ألاٗالم مٜازهت لٔحره مً اإلاىاّٛ ٍو

ٗبمجسد كٔو٣ ُلى وؿلت ال٘لم، ٗةه٣ حظخوُّ مؼاهدة بثه خُا  ضهل اإلاشاهدة: -0

ّ، بل حظخوُّ ؤن جدخٍ٘ به بن ؤزدث مً زال٤ بسهامج مىطُٜي مثل  ومباػسة مً اإلاٛى

Real Player.ا

س مدٞس زاؾ به ًم١ى٣ مً ؤن جبدث ًُ ُىىان ال٘لم  ضهل البدث: -7 ّ ًٗى ٗاإلاٛى

اهدجه.ؤو الحدر ومً زم مؼا
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ّ ٌظمذ بخددًد مً ٌؼاهد الُ٘لم، ٗإهذ حظخوُّ ؤن ججِل  الزكابت: -8 ٗاإلاٛى

حن ، ؤو للِامت، و٠ل ذل٣ ًٌهس  ت زاؿت مً اإلاؼتٟر مؼاهدجه خـسا ُلى مجمُى

ل. ابمدس٠اث البدث ٟٔٓى

ٗإٗالم ًىجُىب مجاهُت هي زحر وطُلت لتروٍج ؤ٢ٗاٞز الخاؿت  أداة رائعت للتروٍج: -7

ن مً الِامت، ٗهى ال ٢ًل٣٘ ػِئا مثل الحمالث التروٍجُت الخٜلُدًت، وػسخها للمهخمح

ّ، وهى مىاطب  ذ ه٘ظه ٌظخوُّ الِالم بإطسه مؼاهدجه مجاها مً زال٤ اإلاٛى وبالٛى

اللجمُّ، ؤٗسادا ٠اهىا ؤم ػس٠اث.

ال جدخاج بىاطوت هره اإلاحزة ؤن ججز٤ ال٘لم ختى حؼاهده، بل  ميزة البث اإلاباشز: -:

ى ُلى وؿلت ال٘لم طدخم١ً مً مؼاهدجه ومً ؤي حهاش خاطىب ؤو هاجٙ بمجسد اللٔ

هٜا٤ بن ٠ان ًدُم جٜىُت بث ذل٣ الىَى مً ألاٗالم، وهي محزة م١ىذ الِدًد مً 

ت مً ُسق بسامجها مباػسة ُبر الُىجُىب مما اُخبر  مدواث البث والٜىىاث ؤلازباٍز

الم وجٜىُاث البث اإلاباػس. س ؤلُا اه٘سة في جوٍى

)http :  //www.luxorlink.com/bank39html ( 

 أهم دواؿع اضخخدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي: -1-0

جىحد ُدة دواّٗ ججِل ال٘سد ًيخٜل مً الِالم الىاٛعي بلى الِالم لاٗتراض ي، 

يؼإ خظابا واخدا له ُلى ألاٛل في بخدي مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي، ومً بحن ؤهم  ٍو

االِىامل التي جدّٗ بمسخلٙ ألاٗساد وزـىؿا الؼباب لالػتراٞ في هره اإلاىاّٛ ما ًلي: 

ت:  -أ س له ألامً والحماًت حؼ٢ل ألاااإلاشاول ألاضٍز طسة الدَز الىاقي لل٘سد؛ خُث جٗى

ولاطخٜساز واإلاسحُِت، ول١ً في خالت اٗخٜاد ال٘سد لهره البِئت اإلاخ٢املت، ًيخج لدًه هَى 

م الحسمان،  مً لاكوساب لاحخماعي والى٘س ي، الري ًجِله ًبدث ًُ البدًل لخٍِى

ا بظبب مؼآل الحُاة ؤو الخ٣١٘ الري ٛد ًٌهس مثال في ُٓاب دوز الىالدًً ؤو ؤخدهم

اة ؤخد اٗساد لاطسة. األاطسي او ٗو

ذ ؤو خظً اطخٔالله بالؼ٢ل الـزاغ:  -ب ٌِد ال٘ساْ الري ًيخج ًُ طىء بدازة الٛى

ذ مً بُنها  بدث ًُ طبُل ٌؼٔل هرا الٛى الظلُم الري ًجِل ال٘سد ال ًدع بُٜمخه ٍو
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ث الالمخىاهُت الري جيخجه ػب١ت مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي، خُث ؤن ُدد الخوبُٜا

ت ؤؿدٛاء بالـىز واإلال٘اث الـىجُت  ت ٠ل مجمُى ال٘اٌظبٞى مثال إلاظخسدميها ومؼاٟز

ًجِل ال٘اٌظبٞى زاؿت وػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي ُامت ؤخد الىطاثل ملء ال٘ساْ، 

ذ ُىد البِم منهم.)مؼسي مسس ي:  ، 2312وبالخالي ًـبذ ٠ىطُلت للدظلُت وجلُِّ الٛى

ا(.  157ؾ.

دم لاهدماج اإلانهي، الري ًادي لدُم لاهدماج البعالت:  -حـ حِبر ًُ ُملُت لاهٜواَ ُو

لاحخماعي والى٘س ي، ومىه بلى ؤلاٛـاء لاحخماعي، الري هى هدُجت جساٟم الِىاثٝ 

جي للِالٛاث لاحخماُُت، وهي مً ؤهم اإلاؼا٠ل لاحخماُُت التي ٌِاوي  ولاهٜواَ الخدٍز

، والتي جدِٗه لخلٝ خلى٤ للخسوج مً هره الىكُِت التي ٌِِؼها ختى وبن منها ال٘سد

تها شخـا هاٛما  ٠اهذ هره الحلى٤ اٗتراكُت، ٗهىاٞ مً ججِل مىه البوالت واطخمساٍز

س له ٗسؿت للِمل والخِبحر ًُ ٛدزاجه  ُلى اإلاجخمّ الري ٌِِؽ ُٗه باُخبازه، لم ًٗى

ٗتراكُحن مً احل لاخخُا٤ والىـب              واًدًىلىحُاجه، ٟسبى ُالٛاث مّ ؤشخاؾ ا

(http://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/doc2013 ًوحِد البوالت برل٣ م .)

ت، جس٘ي اهداٗها، وجلّ ػِازاث  ؤهم ؤطباب اهسسان الؼباب في حماُاث مخوٗس

ظخٜوب الؼباب الِاهلحن ًُ الِمل، وجازس ٗيهم بدض مسخلٙ لا٢ٗاز الِداثُت اججاه ح

امجخمِهم وؤهاليهم.

:  -د حؼ٢ل مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي ُاإلاا اٗتراكُا ملُئا باأل٢ٗاز والخٜىُاث الـضٌى

بها واطخِمالها طىاء في خُاجه الِلمُت ؤو الِملُت ؤ و اإلاخجددة، التي حظتهىي ال٘سد لخجٍس

سث زىاثُت  الصخـُت، ٗمىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي جٜىم ُلى ١ٗسة الجرب وبذا ما جٗى

االجرب وال٘لى٤ جدٜٝ ألامس.

ن الصداكاث: -و ً الـداٛاث،  الخعارؾ وجىٍى طّهلذ مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي ج٢ٍى

س  خُث ججمّ هره الؼب٢اث بحن الـداٛاث الىاُِٛت والـداٛاث لاٗتراكُت، ٗهي جٗى

لسبى ُالٛاث مّ ؤٗساد مً ه٘ع اإلاجخمّ ؤو مً مجخمِاث ؤزسي مسخل٘ت بحن ٗسؿت 

االجيظحن ؤو بحن ؤٗساد الجيع الىاخد.

http://www.kankji.com/figh/fhles/c.d/7830/doc2013
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في الىاّٛ مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي لم حِد إلاجسد الدطىٍم أو البدث عن وظائف:  -هـ

ما٤، ٠ىجها  ِالت للٔاًت ألصحاب ألُا ت ٗو ُٜت ٍٛى الخِاٖز بل ؤؿبدذ ؤداة حظٍى

الخ٢الُٙ، وجلمً طهىلت لاجـا٤ بها دازل وزازج مٜس الِمل، باإلكاٗت بلى  مىس٘لت

س، وجـيُٙ  طهىلت لاهلمام بليها ولاػتراٞ بها، ٟما جخمخّ بٜابلُت الخـمُم والخوٍى

ما٤ بالِمالء،  حن خظب الِمس والجيع ولاهخماماث والهىاًاث وطهىلت زبى ألُا اإلاؼتٟر

االِمل واهدؼاز اإلاِلىمت واطدثمازها.وؤًلا زبى ؤصحاب الِمل بوالبي 

 ثاهُا: ماهُت اإلاىاظىت: )مـهىمها، كُمها، أبعادها، أهمُتها(.

سُت مـهىم اإلاىاظىت:  -4-1 جبلىز م٘هىم اإلاىاهىت ُبر مسخلٙ الحٜباث الخاٍز

ُٜت والسوماهُت، مسوزا بالِـىز الىطوى  ٍس والحلازاث لاوظاهُت، بدءا بالحلازة لٓا

ـس النهلت وا س والثىزاث ال١بري في الِالم، وحٔحر مِها م٘هىم اإلاىاهىت وابِادها ُو لخىٍى

ومبادئها مً خٜٚى وواحباث بدءا ب١خاب الظُاطت ألزطوى. وطىداو٤ ُٗما ًلي ُسق 

ت مً الخِاٍزٙ إلا٘هىم اإلاىاهىت: امجمُى

ًسي البِم ؤن مِاحم اللٔت الِسبُت جسلى مً لٍ٘ مىاهىت، بِىما وزد لٍ٘ 

به مدل بٛامت لاوظان، ومً ِٗل "وهً" اػخٜذ ٠لمت مىاهىت، بمِجى  الىهً لُٜـد

، 4118)منى مىزم عبُد: اإلاِاٌؼت ؤو اإلاؼاٞز واإلا٘اُلت بحن ازىحن ؤو ؤٟثر في وهً واخد 

. في خحن ُٖس ٛامىض ُلم لاحخماَ اإلاىاهىت بإجها: "م٢اهت ؤو ُالٛت احخماُُت (:1ص

ؤو ما ٌِٖس بالدولت، ومً زال٤ هره  جٜىم بحن شخف هبُعي وبحن مجخمّ طُاس ي

خىلى الوٖس الثاوي مهمت الحماًت  وجخددد هره  الِالٛت ًٜدم الوٖس لاو٤ الىالء، ٍو

ٝ الٜاهىن. )زالد ٛسواوي: ب ث،  حن ؤي الصخف والدولت ًُ هٍس الِالٛت بحن الوٗس

لُٙ الباخث ُبد هللا طُِد بً مدمد آ٤ ُبىد، ؤن اإلاىاهىت حِسا .(37ؾ. ٖ وهرا ٍو

واهُت ُلى ؤجها ُالٛت بحن ال٘سد والدولت، ٟما خددها ٛاهىن  خظب داثسة اإلاِاٖز البًر

جل٣ الدولت، وبما جخلمىه جل٣ الِالٛاث مً خٜٚى وواحباث في جل٣ الدولت، وبما 

ت وما  جخلمىه جل٣ الِالٛاث مً خٜٚى وواحباث في جل٣ الدولت، ٗهي مسجبوت بالحٍس

ا طُاطُت، مثل خٜٚى لاهخساب وجىلي ًـاخبها مً مظاولُاث، ٟما جـب ٕ ُلُه خٜٛى

ا(              90، ص.4111)عبد هللا بن ضعُد بن مدمد آٌ عبىد: اإلاىاؿب الِامت 
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مما حاء ؤُاله، ًم١ىىا اطخسالؾ ؤن اإلاىاهىت جل٣ الِالٛت التي جسبى ال٘سد 

ٝ ؤهداٖ ومِا ًحر اإلاجخمّ باإلاجخمّ، ًسجبى ُلى هره الِالٛت خٜٚى وواحباث، جددد ٗو

االري ًيخمي الُه ال٘سد، والري جمثله الدولت. 

 

 

 كُم اإلاىاظىت: -4-4

احؼخمل اإلاىاهىت ُلى الُٜم الخالُت:

حِد ُٛمت اإلاظاواة مً الُٜم لاطاطُت في اإلاجخمّ لاوظاوي، والتي كُمت اإلاطاواة: -أ

ت دون اطخثىاء، وجخمثل ُٛم اإلاظاواة في  خٝ الخِلُم، الحٝ اٟدتها ٠اٗت لادًان الظماٍو

ت ؤمام الٜاهىن، زاؿت وان زوح الدًمٜساهُت  في الِمل، الجيظُت، واإلاِاملت اإلادظاٍو

وحىهسها ًسج١ص ُلى مبدؤ اإلاظاواة، ٠اإلاظاواة في لاهخ٘اَ باإلاساٗٝ الِامت، اإلاظاواة في جىلي 

حرها. ا.(1:، ص.4111)عبد هللا بن ضعُد بن مدمد آٌ عبىد:  اإلاىاؿب الِامت ٓو

ت: -ب خٜاد وممازطت الِٜاثد الدًيُت والخىٜل دازل كُمت الحٍز ت لُا وحؼخمل ُلى خٍس

حرها. االىهً والخِبحر ًُ الساي طلمُا ٓو

وحؼخمل الحٝ في جىٌُم خمالث اللٔى الظلمي ُلى الح٢ىمت ؤو  كُمت اإلاشىرة: -حـ

حرها. ذ في لاهخساباث الِامت ٓو الاخخجاج الظلمي، وخٝ لاكساب والخـٍى

حؼخمل الِدًد مً الىاحباث مثل واحب دّٗ  كُمت اإلاطؤولُت الاحخماعُت: -د

ت  اللساثب، وجإدًت الخدمت الىهىُت للىهً، واخترام الٜاهىن واخترام الحٍس

حرها. اوالخـىؿُت ٓو

ًمثل لاهخماء ػِىزا دازلُا لدي ال٘سد بإهه ًىدظب بلى وهً مِحن، الاهخماء:  -4-1

ء بىهىه والدٗاَ ُىه، ومً مٜخلُاجه ؤن ً٘خسس ال٘سد ُِٗمل بدماض وازالؾ لالزجٜا

ابىهىه، ٗاالهخماء هى اخظاض اًجابي اججاه الىهً.
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ت لحُاة ال٘سد واإلاجخمّ،  دٜٝ لاهخماء ػِىز ال٘سد باألمً والظِادة، ٗهي كسوٍز ٍو

ٗاالهخماء جد١مه ػسون ُٜالهُت وج١٘حر ال ًخِازق مّ مـالح ال٘سد والجماُت، ذل٣ 

ٝ الِٜد لاحخماعي والظُاس ي والٜاهىوي والِٜاثدي الري ان ال٘سد وا الجماُت ملصمحن ٗو

ت، الجماُُت،  خ٢ىن م٘هىم لاهخماء مً لابِاد الخالُت: الهٍى اجٜ٘ذ ُلُه الجماُت. ٍو

االىالء، لالتزام والدًمٜساهُت.

خلمً في م٘هىمه الىاطّ لاهخماء، الىالء:   -4-0 ل١ً ال ان الىالء اوطّ مً لاهخماء، ٍو

د ًمتزج الىالء ولاهخماء مّ بِم ختى ًـِب ال٘ـل  ًخلمً باللسوزة الىالء، ٛو

ٝ الخيؼئت لاحخماُُت في اإلاجخمّ  بُنهما، والىالء ال ًىلد مّ ال٘سد بل ١ًدظبه ًُ هٍس

االري ًيخمي الُه. 

اومً ؤهم مٌاهس الىالء:

ت والخُازاث لاًجابُت. - ُاث الظٍى اجدُُم الظلٟى

ت في لاهجاشاث الِلمُت  خب الىهً - والدٗاَ ُىه والخ٘اوي في زدمخه، واإلاؼاٟز

ُه واشدهازه. اوالخ١ىىلىحُت مً احل ٛز

ُاد الىهىُت، واإلاداٌٗت ُلى الترار الىهجي. - ت في اإلاىاطباث ولُا ااإلاؼاٟز

اًت ممخل٢اث الِامت واإلاداٌٗت ُليها وخظً اطخسدامها. - االِمل ُلى ُز

ُاث اإلاهربت في جوبُٝ لاهمان والظلىا - ُٟاث التي جسػد لاطتهالٞ ولالتزام بالظلٟى

االخِامل بحن لاٗساد.

ت زوح الخألٙ لاحخماعي والخِاون بحن اإلاىاهىحن. - اجٍٜى

ااخترام الٜاهىن ولالتزام به واإلاداٌٗت ُلى البِئت. -

الاًمان بالىخدة الىهىُت والخدسز مً ٠اٗت ؤػ٢ا٤ الخِـب. -

حِخبر اإلاىاهىت م٘خاح ل٘هم الدًمٜساهُت، ولٜد اٟد بِم الباخثحن  الدًملزاظُت: -4-0

ً ومبدؤ اإلاظاواة؛  ُلى اإلادزل الدًمٜساهي للمىاهىت مً زال٤ اخترام خٜٚى لازٍس

، باإلكاٗت الى الدٗاَ ًُ -ٟما طبٝ وؤػسها–الري ٌِخبر زوح الدًمٜساهُت وحىهسها 
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ت. ً وممازطتها بدٍس ، 4111ضعُد بن مدمد آٌ عبىد: )عبد هللا بن  خٜٚى لازٍس

ا(4:ص.

 :أهمُت جزبُت اإلاىاظىت وأهداؿها -1

ان ؤهمُت اإلاىاهىت جإحي مً خُث ؤجها ُملُت مخىاؿلت لخِمُٝ الحع والؼِىز 

سض خب  تزاش به، ٓو بالىاحب اججاه اإلاجخمّ، وجىمُت الؼِىز باالهخماء للىهً ولُا

والخِاون بحن اإلاىاهىحن، واخترام الىٌام ولاججاهاث الىهىُت، ولازىة والخ٘اهم 

الىٌم والخِلُماث، ... ٟما ؤن ؤهداٖ جسبُت اإلاىاهىت ال جخدٜٝ بمجسد حظوحرها 

وادزاحها في الىزاثٝ السطمُت، بل ان جدُٜٝ لاهداٖ ًخولب جسحمتها بلى احساءاث 

س مهازاث  ُملُت وجلمُنها اإلاىاهج وال١خب الدزاطُت، وهرا مً ؤحل: جوٍى

ت اًلا والُٜام بإوؼوت لاطخٜـاء  س مهازاث اإلاؼاٟز ولاجـا٤ لدي لاٗساد، وجوٍى

اًجابُت ومظاولُت، ٟما حِصش همىهم السوحي ولازالقي والثٜافي وؤن ٢ًىهىا ؤٟثر زٜت 

ابإه٘ظهم.

بذن؛ ٗتربُت اإلاىاهىت حِجي اطخسدام الدولت مسخلٙ لادواث ولالُاث لخُِ٘ل 

لـٔس، مً زال٤ ماطظاتها لاحخماُُت بدءا ُٛم اإلاىاهىت في اإلاىاهىحن، مىر ا

باألطسة واإلادزطت وؿىال الى ماطظاث اإلاجخمّ اإلادوي، مً حمُِاث وهىادي، وهرا 

ُت اٗسادها بماهُت الِالٛت التي جسبوهم بمجخمِهم، ؤال وهي اإلاىاهىت ال٘اُلت،  لخُى

هم وواحباتهم اججاه مجخمِهم. امً زال٤ ادزاٟهم إلاسخلٙ خٜٛى

 ار الاًجابُت والطلبُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي. ثالثا: آلاث

 آلاثار الاًجابُت:  -1-1

بال ؤدوى ػ٣ ؤن ج١ىىلىحُا ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي ومىاّٛ الخىاؿل ؤك٘ذ 

بِدا اًجابُا حدًدا ُلى خُاة اإلاالًحن مً البؼس مً بخداثها لخُٔحراث زٜاُٗت واحخماُُت 

ااث بإٟملها، ومً ؤهم هره آلازاز لاًجابُت:وطُاطُت واٛخـادًت في خُاة مجخمِ
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خُث وحد اإلاالًحن مً ؤبىاء الؼِىب ألاحىبُت  هاؿذة معلت على العالم:  -

والِسبُت بؼ٢ل زاؾ في الؼب٢اث لاحخماُُت هاٗرة خسة لهم لالهاَل ُلى ؤ٢ٗاز و 

 زٜاٗاث الِالم بإطسه.

ش الذاث: - ي اإلاجخمّ ٌِبر ٗمً ال ًمل٣ ٗسؿت لخلٝ ُٟان مظخٜل ف ؿزصت لخعٍش

به ًُ ذاجه، ٗةهه ُىد الدسجُل بمىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي وحِبئت البُاهاث 

لى الـُِد الِالمي.  الصخـُت، ًـبذ ل٣ ُٟان مظخٜل ُو

بن الخىاؿل مّ الٔحر، طىاء ؤ٠ان دل٣ الٔحر مسخلٙ  أهثر اهـخاخا على آلاخز: -

واللىن واإلاٌهس واإلاُى٤، ٗةه٣ ٛد ُى٣ في الدًً والُِٜدة والثٜاٗت والِاداث والخٜالُد، 

ت التي بجاهب٣ ؤو ُلى بِد  د ٢ًىن بالٔٗس ت مسخل٘ت ُى٣، ٛو اٟدظبذ ؿدًٜا ذا هٍى

 آالٖ ألامُا٤ في ٛازة ؤزسي.

بن مً ؤهم زـاثف مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي  مىبر للزأي والزأي آلاخز: -

ت بكاٗت اإلادخىي الري ٌِ رل٣ خٍس بر ًُ ١ٗٞس طهىلت الخِدًل ُلى ؿ٘داتها، ٟو

ت الخِبحر، مما حِل  ومِخٜداج٣، والتي ٛد جخِازق مّ الٔحر، ٗاإلاجا٤ م٘خىح ؤمام خٍس

ت للخِبحر ًُ اإلاُى٤ ولاججاهاث والخىحهاث  مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي ؤداة ٍٛى

م: ت )حما٤ مِخٚى وػسحهان ٍٟس  (.         2312الصخـُت ججاه ٛلاًا ألامت اإلاـحًر

ٜٗد حِصش مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي مً ًاهسة  ضاراث:الخللُل من صزاع الح -

ت،  الِىإلات الثٜاُٗت، ول١نها في آلان ذاجه حِمل ُلى حظس الهىة الثٜاُٗت و الحلاٍز

رل٣ جبُان  ت بحن مظخِملي جل٣ اإلاىاّٛ، ٟو وذل٣ مً زال٤ زٜاٗت الخىاؿل اإلاؼتٟر

الم وه٘اٚ الظُ اطت، مما ًٜط ي في وجىكُذ  الهمىم الِسبُت للٔسب بدون ٍشٙ ؤلُا

 النهاًت ُلى جٜازب ١ٗسي ُلى ؿُِد ألاشخاؾ ٗالجماُاث والدو٤.

د من جلارب العائلت الىاخدة: - ٗالُىم ومّ جوىز ج١ىىلىحُا الخىاؿل، ٗةهه  جٍش

ؤؿبذ الِظس ُلى الِاثالث مخابِت ؤزباز بِلهم البِم ُبر مىاّٛ الخىاؿل 

 سي مً وطاثل لاجـا٤ اإلاسخل٘ت.لاحخماعي، زاؿت وؤجها ؤززف مً هٌحراتها ألاز

خُث بةم٢اه٣ مً زال٤  جلدم ؿزصت رائعت إلعادة روابغ الصداكت اللدًمت: -

هره اإلاىاّٛ ؤن جبدث ًُ ؤؿدٛاء الدزاطت ؤو الِمل ممً ازخ٘ذ ؤزبازهم بظبب 

د طاُدث هره اإلاىاّٛ في بِم الحاالث  جباُد اإلاظاٗاث ؤو مؼآل الحُاة، ٛو
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بما بظبب الخبجي ؤو لازخواٖ ؤو الهجسة، ُٗخم الِثىز ُلى ُاثالث ٜٗدث ؤبىاءها، 

 (.09، ص.4111)مىس ى حىاد اإلاىضىي وآخزون: ألابىاء 

باإلكاٗت بلى ما طبٝ ذٟسه ًم١ىىا اكاٗت ؤن ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي حِصش 

زٜت ال٘سد بى٘ظه وججِله ً٘هم ما ًددر في الِالم وفي مجخمِه ب١بظت شز وهى في بِخه، 

د مً الىعي الظُاس ي وحِمٜه ٟما  ًم١ىه مخابِت الحىادر الُىمُت، ومظخجداتها، ٟما جٍص

ت وال٘لى٤، وبالخالي جُِ٘ل الظلٞى الظُاس ي  زاؿت لدي الؼباب اإلاخِوؽ للمِٗس

والدًمٜساهي في اإلاجخمّ، ل٢ىن الؼباب الظالح الري ٌظاُد اإلاجخمّ في الٜلاء ُلى 

والتهمِؽ ُلى اطع دًمٜساهُت، مً زال٤ ًىاهس الِىٙ ومٌاهس الِىٙ ولاٛـاء 

اػساٟهم في مُادًً الِمل الظُاس ي ولادازي، وبالخالي جخِصش لدحهم ُٛم اإلاظاواة 

اوالدًمٜساهُت ولاهخماء والىالء للدولت واإلاجخمّ الري ًيخمىن الُه.

 آلاثار الطلبُت:  -1-4

ؤزاز طلبُت ؤًلا؛  مثلما ًىحد آزاز اًجابُت إلاىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي، ٗةن لها

، 2311ٗهي طالح ذو خدًً، ومً جل٣ آلازاز الظلبُت )واثل مباٞز زلس ٗلل هللا: 

ا(:23ؾ.

ٗمّ طهىلت الخىاؿل ُبر هره اإلاىاّٛ  جللل من مهاراث الخـاعل الشخص ي: -

ٗةن ذل٣ طُٜلل مً شمً الخ٘اُل ُلى الـُِد الصخص ي لألٗساد والجماُاث 

ما هى مِسوٖ ٗةن مهازاث الخىاؿل الصخص ي جسخلٙ ًُ  اإلاظخسدمت لهره اإلاىاّٛ، ٟو

مهازاث الخىاؿل لال١ترووي، ٗ٘ي الحُاة الوبُُِت ال حظخوُّ ؤن جسلٝ مدادزت شخف 

 ما ٗىزا وؤن جلُٔه مً داثسة جىاؿل٣ ب١بظت شز.

حن، ٛد  إضاعت الىكذ: - سها للمؼتٟر يهُت التي جٗى خُث ؤجها مّ زدماتها التٗر

ذ.ج٢ىن حرابت حدا لدزحت ج  يس ى مِها الٛى

بن اطخسدامها زاؿت مً ٛبل زباث البُىث و  ؤلادمان على مىاكع الخىاصل: -

ؤخد اليؼاهاث السثِظُت في خُاة ال٘سد الُىمُت، وهى  -بظبب ال٘ساْ-اإلاخٜاُدًً، ًجِله

ما ًجِل جٞس هرا اليؼان ؤو اطدبداله ؤمسا ؿِبا للٔاًت زاؿت و ؤجها حِد مثالُت مً 

ُه إلا ل.هاخُت التٗر ذ ال٘ساْ الوٍى  لء ٛو
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ُه مً ٛبل مجخمِاجىا  - ٛلت اطخسدام مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي لٔحر التٗر

 الِسبُت.

ت العاإلاُت إلاىاكع الخىاصل: - ت الثلاؿُت العزبُت واضدبدالها بالهٍى  ضُاع الهٍى

خُث ؤن الِىإلات الثٜاُٗت هي مً آلازاز الظلبُت إلاىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي بىٌس 

.ً  ال١ثحًر

جىاحه ؤٓلبُت اإلاىاّٛ لاحخماُُت مؼ٢لت اوِدام  وعدام الخصىصُت:ا -

ت و الى٘ظُت ُلى الؼباب و ٛد جـل  الخـىؿُت مما جدظبب بال١ثحر مً ألاكساز اإلاِىٍى

في بِم ألاخُان ألكساز مادًت، ٗملٙ اإلاظخسدم ُلى هره الؼب١ت ًدخىي ُلى حمُّ 

مؼا٠ل ٛد جـل بظهىلت بلى ًد مِلىماجه الصخـُت بكاٗت بلى ما ًبثه مً همىم، وا

 ؤشخاؾ ٛد ٌظخٔلىجها بٔسق ؤلاطاءة والدؼهحر.

ٗجمُّ  الصداكاث؛ كد ًىىن مبالؼا ؿيها أو ظاػُت في بعض ألاخُان: -

هم ُبر مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي هلُ٘هم ٟإؿدٛاء وهى لٜب  ألاشخاؾ الرًً حِٗس

.ٓحر دُٛٝ، ألن الـداٛت جدؼ٢ل مّ الصمً ولِع ٗىزا، ُٗ٘ه ه  َى مً الى٘اٚ والدظَس

جبٜى مجهىلت اإلاـدز الحُٜٜي زلٙ مظخسدمي ػب٢اث  اهخداٌ الشخصُاث: -

الخىاؿل لاحخماعي داِٗا ؤخُاها بلى مظخسدميها في لابتزاش واهخدا٤ الصخـُت ووؼس 

ت ؤو لازخواٖ. مت ٠الدُازة ؤو الظٛس ه الظمِت، ؤو في الجٍس  اإلاِلىماث اإلالللت وحؼٍى

ؤكخى اطخسدام  للؼت العزبُت الـصحى لصالح العامُت:جزاحع اضخخدام ا -

ام الالجُيُت بد٤ الحسوٖ الِسبُت ال٘ـخى، زاؿت ُلى ػب٢اث  ج مً الحسوٖ وألاٛز مٍص

ام باجذ الحاء " " 7الخِاٖز واإلادادزت، ٗخدىلذ خسوٖ اللٔت الِسبُت بلى زمىش وؤٛز

اٗت الؼباب الِسبي. " وهرا ما ؤٟدجه دزاطت ُلي ؿالح مدمىد بِىىان "ز3ٜوالِحن "

ا    (.14، ص 4111)مدمد عجم: 

لاكاٗت بلى حظببها في الِصلت لاحخماُُت، ٗهي جازس في صحت اإلاظخسدم الري  

لت دون هىم حُد وال ٓراء ؿخي، مما ٌِسكه لألمساق الى٘ظُت  ًبٜى لظاُاث هٍى

 والجظمُت.

 لشباب.رابعا: أثز شبياث الخىاصل الاحخماعي على كُم اإلاىاظىت لدي ا
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طبٝ ووضحىا ؤن اإلاىاهىت هي جل٣ الِالٛت بحن ال٘سد واإلاجخمّ، ُالٛت حؼخمل 

ُلى ُٛم ومبادت ًدؼسبها ال٘سد مىر وِىمت اًاٗسه مً مسخلٙ ماطظاث الخيؼئت 

لاحخماُُت؛ زاؿت اإلادزطت التي جداو٤ مً زال٤ مىادها ومىاهجها الدزاطُت جىكُذ 

ِمل ماهُت اإلاىاهىت لل٘سد، ختى ًـبذ ٗسد ا اًجابُا إلاجخمِه ٗاُال ُٗه، ٌِِؽ ُٗه َو

ُه وجوىزه، وبما ؤهىا هسف بدزاطدىا هره ٗئت الؼباب؛ هره ال٘ئت التي ٌِى٤  ُلى ٛز

د الِدًد مً الدزاطاث ؤن ُالٛت الؼباب  ُليها في بىاء اإلاجخمّ خاكسا ومظخٜبال، وجٟا

ادة اطخسدامهم إلاسخلٙ ػب٢اث الخىاؿل  لاحخماعي، باإلًجاب بمجخمِاتهم جإزسث مّ ٍش

ت واإلاظاواة  ّ ُٛمت الحٍس والظلب؛ ٗمً هاخُت ُملذ مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي ُلى ٗز

واإلاؼىزة واإلاظاولُت لاحخماُُت ُىد الؼباب، ومً هاخُت ؤزسي ُصشث ػِىز ُدم 

ادة  تراب، وكِٙ ُٛمت الىالء للىهً ولالتزام، زاؿت مّ ٍش لاهخماء والؼِىز باآل

ت، ؤو بظبب البوالت  ػِىز الؼباب بِدم لاهـاٖ وهرا هدُجت لبِم اإلاؼ١الث لاطٍس

ؤو كِٙ الىاَش الدًجي؛ الري ًادي في آلب الحاالث الى لاهخداز او لاوسحاب 

لاحخماعي، ؤو الخوٖس والخِـب، مما ًادي الى ُدم اخترام الٜاهىن ولالتزام به، بِد 

ااإلاجخمّ.الخسوج ًُ الِاداث والخٜالُد الظاثدة في 

لُٙ الباخث  ؤن الجماُاث اإلاىدؼسة في الؼب٢اث ولُد رشاد سوي هرا، ٍو

لاحخماُُت جلِب دوزا ِٗاال في حِبئت الساي الِام ججاه بِم الٜلاًا الظُاطُت، ٜٗد 

اضحذ الؼب٢اث لاحخماُُت مجا٤ لان لالخخجاحاث والدصجُّ ُلى لاكساباث، 

ُُت مثل خس٠اث ػبابُت اطخٔلذ ال٘لاء والدلُل ُلى ذل٣ ؤن هىاٞ خس٠اث احخما

لاٗتراض ي في الخدٍسم ُلى لاكساب والخدى٤ مً الظُاٚ لاٗتراض ي بلى الظُاٚ 

ا.(19، ص.4114)ولُد رشاد سوي: الىاٛعي 

د وضحذ الِدًد مً الدزاطاث الِسبُت ؤن هىاٞ ٟثحرا مً الُٜم  هرا ٛو

ا: الخدزحن، لازخالن الجيس ي، ولاججاهاث الظلبُت التي اهدؼسث بحن الؼباب مً ؤهمه

لاهخمام الصاثد باإلاىكت، وهي ج١ؼٙ ًُ زلل واضح في مىٌىمت ُٛم الؼباب، وخدر 

اهَى مً الخسلي ًُ الِدًد مً الُٜم لاًجابُت وجبجي بِم الُٜم الظلبُت واخخلاجها.
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ص ُٛم اإلاىاهىت لدي الؼباب، حظهم في الخد١م في اطخسدام  وبالخالي ٗان حٍِص

لها، ٗالُٜم مً هرا ػب٢اث  الخىاؿل لاحخماعي طىاء باإلٛبا٤ ُلى اطخسدامها ؤو ٗز

اًت للؼاب مً مساهس لاجـا٤، ولاطخ٘ادة مً الخ١ىىلىحُا  اإلاىولٝ ًم١ً ؤن حؼ٢ل ٛو

افي لاجـا٤ باألؿدٛاء ولاهل بالخٜلُل مً الىٜ٘اث ودُم للِالٛاث الٜسابُت.

لُٙ ٟرل٣ الباخث ولُد زػاد ش٠ي؛  ًهىز ما اطماه باإلاىاهىت هرا ٍو

لاٗتراكُت؛ ووضح ان الؼب٢اث لاحخماُُت ٗخدذ اإلاجا٤ ؤمام ممازطت ٛلاًا اإلاىاهىت 

، ِٗىد الحدًث Virtual Citzenshipُبر لاهترهذ، والتي اهلٝ ُليها اإلاىاهىت لاٗتراكُت 

طُت ًُ اإلاىاهىت ال ٌُٔب البِد الظُاس ي؛ بذ ازجبوذ بدٜٚى وواحباث احخماُُت طُا

اليؼإة، ... ٗ٘ي ًل الخىجساث التي حِاوي منها الدولت الٜىمُت وجٜلف الحٜٚى الظُاطُت 

دم مـداُٛتها  في الظُاٛاث الىاُِٛت ُلى اهس اإلاجخمِاث الِسبُت،  -الى خد ما–ُو

ًخجلى في اٗٝ اإلاجخمّ لاٗتراض ي الري جخ١ؼٙ ُٗه اإلاوالبت بالحٜٚى الظُاطُت، 

اهىت في اإلاجخمّ لاٗتراض ي، وهىاٞ ؤًلا ٛلاًا ًخم سحبها ٗهىاٞ ممازطت لحٜٚى اإلاىا

مً الىاّٛ بلى اإلاجخمّ، وهىاٞ ؤًلا ٛلاًا ًخم سحبها مً الىاّٛ بلى اإلاجخمّ لاٗتراض ي 

خباز ؤن ٛلاًا اإلاىاهىت  الري ٌِد بىابت حدًدة لِبىز وجدُٜٝ اإلاىاهىت مّ لازر في لُا

ا      (19، ص.4114)ولُد رشاد سوي: د. لاٗتراكُت ُاإلاُت اليؼإة ومدلُت اإلاسدوا

هرا ما ٌظخدعي جدزل اإلاجخمّ بمسخلٙ ماطظاجه لاحخماُُت، للحد مً 

اإلاؼ١الث لاحخماُُت التي حِترق الؼباب، واطخسدام حمُّ الحلى٤ ولالُاث الطترحاَ 

تراب. سهم مً حمُّ اػ٢ا٤ الخِـب ولٓا ازٜت لاٗساد في مجخمِاتهم، وجدٍس

لخىصُاث للحد من آلاثار الطلبُت لشبياث الخىاصل الاحخماعي على خامطا: بعض ا

 الشباب.

زاؿت –ج١ثُٙ الىدواث الِلمُت والبرامج الخِلُمُت الهادٗت، التي جبحن للؼباب  -

الخإزحر الظلبي لؼب٢اث الخىاؿل لاحخماعي ُلى الُٜم لاحخماُُت  -الجامُِحن منهم

لى ُٛم اإلاىاهىت بـ٘ت زاؿت، لى  بـ٘ت ُامت ُو إلاا جازس به ُلى طلٞى الؼباب ُو

ت الدًيُت وما ًسجبى بها مً  رل٣ الهٍى ت اإلادلُت، ٟو الُٜم واإلا٘اهُم والثٜاٗت والهٍى

اداث ومِاًحر للظلٞى الظىي.  ُٛم ُو
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حر زدماث لاهترهذ دازل اإلااطظاث لاحخماُُت، مّ مساُاة اإلاِلىماث واإلاىاّٛ  - جٗى

اث ال٘ساْ بالبدث الِلمي. اإلاظمىح باالهاَل ُليها، مما ًمأل   ؤٛو

اكُت وججهحزها واٛامت دوزاث ومىاٗظاث  - ص مسخلٙ لاخُاء بالىىادي الٍس حٍِص

اث ٗسآهم. اكُت لِؼتٞر ٗيها الؼباب في ؤٛو  ٍز

ًجب ُلى اإلااطظاث الجامُِت تهُئت اإلاىار الِلمي والى٘س ي ولاحخماعي للوالب  -

 الجامعي، للح٘اي ُلى ُٛمه.

ت، لخثُٜٙ وجىحُه الؼباب ألهم لاطخِاهت بىطاثل  - الم ولاجـا٤ الجماهحًر لُا

هم وواحباتهم.   مبادت اإلاىاهىت الـالحت، بةدزاٟهم لحٜٛى

ت في الحىاز والِ٘الُاث اإلاسخل٘ت، واجاخت ال٘سؾ لهم  - حصجُّ الؼباب ُلى اإلاؼاٟز

اللخِبحر ًُ ازاءهم. 

 خاجمت:

ص ُٛم اإلاىاهىت وم٘هىمها لدي الؼباب، ٌظخىا حب اجداد ماطظاث ان حٍِص

ُت طُاطُت وزٜاُٗت  اإلاجخمّ اإلادوي، وذل٣ مً زال٤ وكّ زوى وبسامج جُى

واٛخـادًت، جىضح اًجابُاث وطلبُاث مىاّٛ الخىاؿل لاحخماعي، مً زال٤ جدُُم 

اإلاٜسزاث الدزاطُت بسـىؾ مٌاهس اإلاىاهىت الظلُمت في ػتى مجاالث الحُاة، وزّٗ 

الىطاثل الخىاؿل لاحخماعي.ػِاز مً احل اطخسدام واَ وآمً 

 كائمـــــــت اإلازاحع: 

اداز ؿادز، بحروث.ا، اإلاجلد لاو٤، ،لطان العزب (:1993ابً مىٌىز ) -1

الصحاح جاج اللؼت وصحاح (: 1987ؤبى هـس اطماُُل الجىهسي ال٘ازابي) -2

 .1987،  داز الِلم اإلاالًحن، بحروث، لبىان، 6، الجصء العزبُت

، م١خبت اهل اإلاصباح اإلاىير(: 2333ٜسي الُ٘ىمي)ؤخمد بً مدمد بً ُلي اإلا -3

 اللٔت، مـس.

م ) -4 ، ػسحهان ٍٟس دور شبياث الخىاصل الاحخماعي في  (:2312حما٤ مِخٚى

، ملخٜى دولي خى٤ ػب٢اث صلل ضلىهُاث وممارضاث ألاؿزاد في اإلاجخمع
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الخىاؿل لاحخماعي والخٔحر لاحخماعي، مسبر الخٔحر لاحخماعي في الجصاثس، 

 ِت مدمد زُلس بظ١سة، الجصاثس.حام

جأثير الاجصاٌ عبر الاهترهِذ في العالكاث (: 2338خلمي زلس طازي) -5

، 24)دزاطت مُداهُت في اإلاجخمّ الٜوسي ( مجلت الجامِت، اإلاجلد  الاحخماعُت

االِدد ألاو٤+ الثاوي، دمؼٝ، طىزٍا.

مِت ، حاالاججاهاث اإلاعاصزة للتربُت على اإلاىاظىتالد ٛسواوي)ب ث(: ز -6

 الٜدض اإلا٘خىخت، الٜدض.

، اضخخدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي في العالم العزبي(: 2333شاهس زامي) -7

ا، لازدن.2333، حامِت ُمان ألاهلُت، ُمان، 15مجلت التربُت، الِدد 

الحمالث الاهخخابُت وشبياث الخىاصل الاحخماعي في (: 2312طلُمت زابخي) -8

، مدازلت ة وأهماط الخبلُؽ الخللُدًتالجشائز بين وضائغ الاجصاٌ الجدًد

مٜدمت كمً ِٗالُاث اإلالخٜى الدولي خى٤ ػب٢اث الخىاؿل لاحخماعي، مسبر 

االخٔحر لاحخماعي في الجصاثس، حامِت مدمد زُلس بظ١سة.

، داز اليؼس الشباب اإلاؼزبي  ضىضُىلىحُا(: 2334ُبد السخُم الِوسي) -9

اهىبع بَسع، السبان، اإلامل١ت اإلأسبُت.

ؤلاعالم الجدًد اإلاـاهُم و الىضائل (: 2338اض مـو٘ى ؿادٚ)ُب -13

ا، داز الؼسوٚ لليؼس والوباُت.والخعبُلاث

، ؤلاعالم الجدًد والصحاؿت الالىتروهُت(: 2311ُبد السشاٚ مدمد الدلُمي)   -11

اداز واثل لليؼس، ألازدن.

كُم اإلاىاظىت لدي الشباب (: 2311ُبد هللا بً طُِد بً مدمد آ٤ ُبىد) -12

ش الامن الىكائيواضه ، حامِت هاًٙ الِسبُت للِلىم لامىُت، امها في حعٍش

اق، اإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت. االٍس
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الجصء لاو٤، اإلا١خبت لاطالمُت للوباُت واليؼس  معجم الىضُغ)ب ث(: -13

ُا.  والخىشَّ، جٟس

(: اطماُُل ابً ُباد بً الِباض بً ؤخمد بً ادَزع 1994)اإلادُغ في اللؼت -14

 ُالم ال١خب، بحروث، لبىان. الوالٜاوي،

اء العىإلات والشباب من مىظىر احخماعي(: 2337مدمد طُد ٗهمي) -15 ، داز الٗى

 للوباُت واليؼس، مـس.

ىد) -16 ، داز الؼسوٚ لليؼس الشباب واللُم في عالم مخؼير(: 2336ماحد الٍص

 والخىشَّ، لازدن.

لاهالي ، الشباب العزبي )دراضاث في اإلاجخمع العزبي(مدمد زىاحت)ب ث(:  -17

 للوباُت واليؼس.

، ميؼىزاث وشازة الثٜاٗت الثلاؿت وكُم الشباب(: 1984مل١ت ؤبُم) -18

 الظىزٍت، دمؼٝ، طىزٍا.

الاهترهِذ والخىىىلىحُا الحدًثت جىشـان اوعشاٌ (: 2313مدمد عجم) -19

دة الؼٚس عالم اؿتراض ي ًخصل بالىاكع و ًىـصل عىه–الشباب  ، حٍس

 . 11734ألاوطى، الِدد 

ؤلاعالم الجدًد جعىر ألاداء والىضُلت (: 2311د اإلاىطىي و آزسون)مىس ى حىا -23

الم واإلاجخمّ، بٔداد، الِساٚ.والىظُـت  ، م١خبت ؤلُا

شبياث الخىاصل الاحخماعي الزكمُت هظزة في (: 2312مؼسي مسس ي) -21

   ، لبىان.395، مجلت اإلاظخٜبل الِسبي، الِدد الىظائف

ص م وألاضظ العلمُت للمعزؿتاإلاىاظىت )اإلاـاهُ(: 2336مجى م١سم ُبُد) -22 (، اإلاٟس

 ، الٜاهسة.15الدولي للساطاث اإلاظخٜبلُت ولاطتراجُجُت، الِدد 
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ت، وحىه (: "2313مهاب هـس) -23 الـاٌطبىن" صىرة اإلاثلف وضيرجه العصٍز

؟، اإلاثلف على الـِطبىن ، هل حعُد اهخاج صىرجه أم جصىع اؿلا ملابزا

دُت الُىمُت، الِدد  دة الِٜع ال٢ٍى  .13446حٍس

جأثير شبياث الخىاصل الاحخماعي على حمهىر (: 2312مدمد اإلاىـىز) -24

، دزاطت مٜازهت للمىاّٛ لاحخماُُت واإلاىاّٛ لال١تروهُت "الِسبُت اإلاخللين

.  همىذحا"، زطالت اإلااحظخحر ألا٠ادًمُت الِسبُت اإلا٘خىخت في الدهماٞز

، اإلا١خبت جخمعاثز الـاٌطبىن على اإلا(: 2311واثل مباٞز زلس ٗلل هللا) -25

   الىهىُت لليؼس، الخسهىم.

ت الشبياث الاحخماعُت، مداولت للـهم(: 2312ولُد زػاد ش٠ي) -26 ، مجلت هظٍز

 .، الٜاهسة، مـس183الظُاطت الدولُت، الِدد 

 ثاهُا اإلاىاكع الالىتروهُت

، الشبياث الاحخماعُت وجأثيرها على الاخصائي واإلاىخبتُاد٤ امُىت، هبت زلُ٘ت:  -1

ّ:  دزاطت اػاملت للخىاحد ولاطخسدام إلاٛى

http://www.eleagypt.com/downloads/2009/aminaheba.doc.2016/11/11 

مدمىد الٜاض ي: الىعي هى الظالح في ُـس اإلاِلىماث )الؼب٢اث لاحخماُُت، ال٘سؾ  -2

ت باإلاساهس(.اإلا اد٘ٗى

http : //www.luxorlink.com/bank39html.2016/3/7h20 :05. 

االىافي الوُب و بهلى٤ لوُ٘ت: البوالت في الىهً الِسبي ؤطباب وجددًاث. -3

http://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/doc2016/3/12h 22:05. 
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