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مي هى ؤلا  الزي ًمثل الٓىة اإلاعخخذمت  ُتنلَاألاٖثر الىظُـ  نالم الْش

ُت  ين اإلاجخموالاظشة و ب٘ثاَت في خٖش شه مٓاسهت  الجضاثٍش  بىظاثل الانالم ألاخشي،وجؿٍى

لزا ًجب الهمل نلى جدذًث العُاظاث والبرامج الالصمت لخىكُم مهاساث الُئت اإلاهلمت 

 و اإلاخه
 
مىتل وبنماٛ  ،اثوجضوٍذهم بمخخلِ الخبراث والاججاه ،مت في الخد٘م في الْش

اث تو حهخبر ألاظشة  .الهٓل فى حمُو الخطَش ت  الجضاثٍش الٓادسة نلى ألاولُت الٓىة البشٍش

هت لىاْهها الاحخماعياإلاخًيراث اإلاشادَت  تمىاحه ، خاضت و ؤن بلذان يشبُت ْذ واإلاٙى 

 
 
 م في هزه آلالُاث.وضلذ بلى خذ بهُذ لذسحت الخد٘

مي الكلماث املفتاحيت: ت. ؛ الانالم الْش   العىظُىلىحُا ألاظٍش

Digital media is the most effective medium that represents 

the force used extensively in the movement and development of the 

Algerian family and society compared to other media, so work must 

be done to update the policies and programs necessary to organize 

the skills of the educated and educatedion category in controlling 

digitzation and provide them with various experiences and trends 

and the realization of the mind in all behaviors. The Algerian family 

is considered the primary human force capable of facing the 

corresponding variables and constituting its social reality, especially 

since western countries have reached a degree to the degree of 

control of these mechanisms. 
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  ملدمت 

  ٚ مي  حعدىذ في مهكم مػامُنها  مما ال ش َُه ؤن آلُاث ومىطاث ؤلانالم الْش

ت ذ   .بلى زٓاَاث يشبُت دخُلت نً اليعٔ الثٓافي الجضاثشي، في قل الهىإلات ؤو ألامـٖش ْو

ؤزش رلٚ بطىسة ظلبُت نلى الىاْو العىظُىلىجي الجضاثشي بذسحاث مخُاوجت وهى ما 

 -خجلى في الخجارباث ً
م
اإلااظعاث و ؾش الخيشئت الاحخمانُت ؤز التي جمي   -خهبت في الًالباإلا

ذ ال جىحذ َُه ؤي آلُاث ؤو  ت ألاخشي )اإلاذسظت، دوس الهبادة( و ألاظشة، في ْو التربٍى

  إلاىاحهت  ؤسغُاث
م
ذخالث الثٓاَُت ، َةن البىاء العىظُىلىجي الجضاثشي نشغت جلٚ اإلا

لللخإزير التراٖم َُخشج مً وعٓه البىاجي الزي ًشاعي خطىضُت ؛ي نلى اإلاذي الؿٍى

ت منها هدى مداوالث الخٓلُذ و ؤلاظٓاؽ التي  ؤزبدذ مدذودًت  اإلاجخمو ال ظُما ألاظٍش

ُٓا.  َهالُتها ؤمبًر

اإلامثلت للبىاء  اثاإلاىكىم مخخلِ و اإلاثير لالهخمام هى بالشيم اظدششاٍ  

ت منه- اإلاجخمعي ت   -االظُما الجضاثٍش لهزا الخؿش الزي ًدذّ بمشج٘ضاث البيُت ألاظٍش

ل مشدودًتها الىقُُُت، ما ًدخم لػشوسة الخُِ٘ مو هزا الشٙل الجذًذ مً   وحهْش

 ،والثٓاَُت ،ؤلانالم وجُهُل آلُاجه في الىكام التربىي مً ؤحل جَ٘شغ الُٓم الاحخمانُت

ت زلٚ الذًيُت ،والتربٍى ٔ ،ٖو  ،وشـو  مهاضش  ،هكام وقُُي والىؾىُت بلى الؿُل نً ؾٍش

حاءث هزه والاحخماعي ٖٙل، واهؿالْا مما ظبٔ  ،ٌعاهم في نملُت الخدذًث ألاظشي 

 ئلحابت نلى العااٛ الخالي:ل التي جىؿلٔ مً احتهاداث بدثُت مدػت اإلآالت

ما هو دور وسائط إلاعالم الركمي  في جكوين الواكع السوسيولوجي ألاسري في     

 الجسائر؟
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 وسائط إلاعالم الركمي -1

          ٓ مي نلى آلُاث ومىطاث مه  ٌهخمذ ؤلانالم الْش
 
ُت مً خُث البىاء ذة ومخٙل

وحشتٕر في هٓؿت الخٓاء واخذة وهي دمج  ،الىقُُُت و الخىقُِخُث وظهلت ومشهت مً 

اث ؤلانالمُت اإلاخخلُت اإلاعخدذزت مً سخم وظاثل الاجطاٛ الخٓلُذًت جلٚ  ،اإلادخٍى

مُت التي حعم هزا الهطش بهذٍ بًطاٛ اإلاػامين اإلاؿلىبت بإشٙاٛ اإلابخ٘ش  اث الْش

ٓت ؤٖبر، مخماًضة   .ومازشة بؿٍش

ٗاهذ ج٘ىىلىحُا وظاثل ؤلانالم والاجطاٛ الحذًثت التي ميزث بذاًت ألالُُت  وإلاا 

ٖمطذس للىضٛى بلى  -اإلاخطل بالشب٘ت -الثاهُت حهخمذ باألظاط نلى حهاص ال٘مبُىجش 

ً  ،بما ًدُده مً وقاثِاإلاهلىمت  ذ ؤلال٘ترووي ودناثم الخخٍض وآلُاث مثل البًر

ً ،التي ما َخئذ جخٓلظ في الحجم -ؤلال٘تروهُت ش معاخاث خُالُت للخخٍض ، -وباإلآابل جَى

ب.ــــــاث البدــومدٖش ،وآلُاث الذسدشت في الطالىهاث الاَتراغُت َٓذ  ث ومىاْو الٍى

مي مطادس حذًذة  و احعهذ ختى دخلذ  ،لجمو اإلاهلىماث والبُاهاثَشع ؤلانالم الْش

ٗاء الاضؿىاعي الزي ًبذًه مً خالٛ نملُاث الاظخيخاج و الاظخٓشاء في  ،مشخلت الز

 .الؿشح الزي ٌهخمذه اهؿالْا مً ٗلماث مُخاخُه بعُؿت ًذخلها الشخظ

مه الُشد َهى بزلٚ ًٙىن ْذ ججاوص مشخلت ؤلاحهاد الُ٘شي الزي ًجب ؤن ًٓذ   

 في ال
م
ل مهُىت  جىض   تىؿلٓت مً ٗلماث مُخاخُشبـ بين الاْتراخاث البدثُت اإلآذمت واإلا

يالبا بلى هخاثج جؿشح اظخُهاما بشإن ضذْها و زباتها، بلى مشخلت الخهشع آلاوي 

شة والخىىم في ال٘م اإلاهلىماحي اإلاعخٓى مً ضخامت  للمػمىن في ْالب ًجمو بين الَى

ًخم جصحُدها ؤزىاء  ؤًًألاخؿاء التي ْذ جدذر  الشب٘ت هُعها، مو بمٙاهُت بدسإ

هت معخمذة مً جٓىُاث الدشُير مي  ،نملُت الىٓل و جخم في ضىسة ظَش و الترميز الْش

ٗاث بشمجُت ناإلاُت ججمو  مُت جذنمها شش اإلاخؿىسة. مً خالٛ جُهُل ؤحهضة ال٘تروهُت ْس

ت جدشإس في الاهخماماث جشناها جىحهاث وجٓىم بيشاؾاث  ،معخخذمين وحماناث َئٍى

و ًٙىن  ،و جٓالُذها ،و ناداتها ،و ُْمها ،الجماناث نلى اخخالٍ مهخٓذاتها الذًيُت

وجخهشع لىظاثـ اإلاُذًا العمهُت  .الخُانل بُنها آهُا مً خالٛ اإلادادزاث الُىسٍت

ت ت اإلالُاث ،البطٍش  و ييرها مً الخذماث.  ،و البُاهاث ،و ٖزا مشاٖس
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مي الزُٖت وغهَألُاث  ؛وبالخالي        سئي وجطىساث حذًذة إلاُهىم  ذؤلانالم الْش

ؤلانالم باإلاهنى الشامل مً خالٛ بغُاء الطبًت الاحخمانُت نلى الشب٘ت بــــإخز 

ـــهالْاث ؤلاهـــعاهُـــــت   ،الـ
 
ىذ جلٚ و اإلاجخمهُت مً الىاْو و ججعُذها اَتراغُا، و ْذ م٘

  ً ذًذة لالجطاٛ بين ؤَشاد اإلاجخمو الزي آلُاث ح آلالُاث و الىظاثـ الزُٖت  مً ظ

ادة الخهذاد العٙاوي( ــــا)همى واهدشاس الخهلُم( و جضداد  ًخؿىس دًمىيشاَُا )ٍص ُـ وبًذًىلىح

ـــــاماث ــ ــ و  ،و الخىحهاث في آلاساء التي حهبر نً خاالجه الهاؾُُت ،و اليشاؾاث ،مهه الاهخمـ

ُت ًخم مالخكاتها مً خالٛ نملُاث و اإلااششة في ؤهماؽ  ،و الهٓلُت ،الاهُهالُت ظلٖى

لشؤي ؤو  امهبر و  امُ٘ش  احمهُ ان بىاءالخُانل الزي ًدُده جلٚ الىظاثـ، و بزلٚ َهى ًٙى  

ِ مهين آو معإلت ما جازش بطىسة مباششة ؤو يير مباششة نلى  ،اججاه الجمانت بصاء مْى

 .مطالحهم الُشدًت

  وسائط الاعالم الركميمكوناث  -2

مي مً ؤهه ٌهخمذ نلى الانالم هزا الىمـ مً  اهز ما ًميزم  ٗل ما ًدُده الهطش الْش

زا وظاثـ رُٖت ومثُالث لها ؤو/ وبُنها وبين وظاثل ذمج بين ال وظاثـ وبشمجُاث ٖو

ت، ىتها مً انالم حماهيًر
 
ضة للخُانلً بإشٙاٛ ـبًطاٛ اإلاػامُ م٘  ُ د ذة ومم ومازشة  ٍَش

دذر نلىب
م
٘ين للىظُلت واإلاعخخذمين لها، ًجب  طىسة ٖبيرة، ولُهم ألازش اإلا  

 
خَمل

م
اإلا

ٍى ؤوال نىذ مميزاث اإلاهذاث والبرمجُاث التي حشٙل ما ٌعمى بألُاث ووظاثـ  الْى

مي ٗل نلى خذا  : ؤلانالم الْش

 (: (Hardwareاملتعللت باملعداث   1-2

مُت التي جدُذ الخهش ع للمدخىي الانالمي،  ٗل ما ًشجبـ وخطاثظ الىظاثـ الْش

مُت،زُٖت، الوألالىاح الهىاجِ اثـ ؤلادسإ الحس ي مثل ٗىظ ىوي  ؤلاراناث الْش الخلٍُض

  وييرها، وجخميز بماًلي:اإلاىظُٓى ، مىاْو الاهترهذ الخُانلي،

مي الاحخماعي الخىاضل مىاْو: لوصول ل اللابليت  للجمهىس  مخاخت ومىطاث الانالم الْش

ًبا، جٙلُت دون    للمم  ٌعمذ ما جٍٓش
شبخمثال  طذس  ٓت اإلاىهج مىاد وجبادٛ ؿٍى  جُُُ٘ت بؿٍش

  بين الخهاون  وحعهُل
م
 .خهلميناإلا
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ذ ؤي فيو خهذًلال ًمً٘ :اللابليت للتعدًل  ؤو جدُين ُِلخُ٘ مىطت إلًجاد ْو

ـــذوهاإلا ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .بدعب الحاحت خُػُالثالو  ُتـــالشخط لُاثاإلاو  اثـ

 جزهب التي ؤلاهترهذ نلى حخمانُتالا  الشبٙاث مىاْو اظخػاَت ًخم: العاملي النطاق

 .هالميال للجمهىس 

مي بين الُجىة جٙىن  ؤن ًمً٘: هُتآلا   ؤلانالم وظاثلو  آلُاث ووظاثـ الانالم الْش

 
م
  للمهلىمت ىخجتاإلا

ً
  ضُشا

ً
با  الخىاضل مىاْو نلى الخىاضل ًٙىن  ؤن ًمً٘، ٖما جٍٓش

ا الاحخماعي ًٍ همل َىس د بن عبد الرحمن فه) الجماعي للخهلم َانل   دُض  ٖمم  َو

 (.2212 .68.الشميمري 

 :(Software)املتعللت بالبرمجياث  -2-2

مً٘ مً     
م
مي التي ج ٗل ما ًتربـ بخطاثظ البرامج الذانمت لىظاثـ الانالم الْش

مي،  وهجذ مً بين اهم خطاثطها:  حشًُلها، ومعانذتها في الخهشع للمدخىي الْش

 ذ في خٙلمت ؤلانالم بهؼ وظاثل ًخم َُه ججاهل الزي الْى
م
 الذولُت خاضت اإلا

ت باللًت  جلٚ الخاسحت نً الاؾاس الجًشافي  مهمت، ٖثيرة ؤشُاء ؤلاهجليًز
ً
خاضت

مي بمهالجت ٙي واللًىي، ًخميز الانالم الْش  في اإلاعاواة نذم ؤوحه بهؼ الامٍش

 وظاثل ْىة مً الاظخُادة خالٛ مً ؤلانالم باإلاىغىم الىاخذ وظاثل اهخمام

 مجمىنت وعخخذم في هزا العُاّ"هدً Schanbergًٓٛى . ىاؾىينللم ؤلانالم

ٙي، اإلاذوهت اإلاذوهاث، - الخٓىُاث مً واظهت  الطىجُت، الهالماث، الٍى

هاث دادزاث بلى الاهدباه لجزب - ؤلاهترهذ نبر واإلادادزاث اإلاجم 
م
 ووحهاث اإلا

 . "ـاإلاتراب ناإلاىا ؾبُهت نلى الػىء بلٓاء في حعانذ ؤن هإمل التي الىكش

(Megan Boler.177.2008) 

  ًمُت الظُما العُاظُت منها، اهؿالْا م ت الْش لم إلابذؤ الُشدًت في اإلاشاٖس  
اض  ًم

بجطاس الٓىاناث الشخطُت لؤلَشاد دون جُُٓذ بخىحهاث الىظاثل الانالمُت )

 (.2111. 54.ضُذ خعام العامٕى.ببشاهُم نبذ الشصاّ 



ً الىاْو العىظُىلىجي مي في  جٍٙى ألاظشي في الجضاثش  دوس وظاثل ؤلانالم الْش  

 

127 

 

  
م
ذ الال٘ترووي جلجإ الهذًذ مً الذٛو الذًمٓشاؾُت اإلا خؿىسة بلى جىقُِ الخطٍى

مثليهم نبر شبٙاث الخىاضل الاحخماعي ٖإخذ -وجُهُل الحىاس بين الىاخبـًُـ ومم

مي بغاَت بلى احشاء الاظخؿالناث الال٘تروهُت للشؤي وبوشاء  -آلُاث الانالم الْش

 جدالُاث ظُاظُت ال٘تروهُت.

 ششها وجذاولها معخُُذًً اجاخت الُشضت لئلَشاد إلهخاج اإلاػامين حهلُمُت وو

زا الخؿبُٓاث اإلاخاخت  ٖإخذ آلُاث  –مً خطاثظ الهىاجِ اإلادمىلت ٖو

مي ش والدشبُٚ اإلاعخمش مو الشب٘ت وييرها. -ووظاثل الانالم الْش  ٗالخطٍى

  وهى  ،اإلادخىي  إلوشاء خاضت مهاساث الاحخماعي الخىاضل مىاْو مهكم الجخؿلبم

 ؤلانالم وظاثل اظخخذام لىن واإلاخهلمين اإلاذسبين ٌعانذما ْذ "

 . (TSANG.P, KINGI, WHITE.B.155.2011 )"الاحخمانُت

 .الواكع السوسيولوجي ألاسري في الجسائر -3

ت نً مشخلت مهُىت التي جمش بها ت الجضاثٍش ، حهبر البيُت العىظُىلىحُت ألاظٍش

باالنخماد ، خُث بذؤث ؤو الهالمي وحشهش بها باالظخٓاللُت نً البىاء اإلاجخمعي الهام

مُت ٖأداة في جإمين مخخلِ اخخُاحاتها والععي للحطٛى نلى  والخهشع للىظاثـ الْش

 خُاة ؤَػل .

؛ خُث ٖال والبذ مً الاهخمام في الهالْت التي ججمو 
ً
 ٖبيرا

ً
ً اهخماما اإلاخًيًر

ظشة اللبىت ألاظاظُت في بىاء اإلاجخمهاث واإلاداَكت نلى معخىاها الهلمي هخبر ألا ح

ٗاَت ألاضهذة. وجخميز ج، و والاحخماعي مثل ٖزلٚ العبب الشثِس ي في جٓذمها وسْيها نلى 

ً ج٘ىىلىحُين الحذازت  هزه ألاظشة ٖزلٚ بإجها راث خطىضُت صاوحذ بين نطٍش

مُت والتي  ،والهٓاثذي ،لُ٘شي او  ،ٛ الزهنيش َيها  بمشاخل الخدى  ث و جم  خُث مش   ؛والْش

ظشة عخؿُو ألا ح، وال بذ مً الخهامل مهها ختى جكهش َيها بشٙل واضح ال٘ثير مً اإلاشاٗل
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اظت الحع  RFID *1جؿبُٓاث   مثاٛ  ولهل  . الُٓام بإدواسها في اإلاجخمو نلى ؤٖمل وحه

حعخخذم هزه الخ٘ىىلىحُا لػمان ظالمت ألاؾُاٛ واإلاعىين آلاباء وألامهاث  التيللمىاْو 

و ؾُل اهُطل نً  ه ؤو غل ظبُله وسناة ألاؾُاٛ الزًً ًشيبىن في حهُين مْى رٍو

هٍش باظم"هاقش  ٌم اظخخذام هىاجُهم الجىالت إلسظاٛ سظالت هطُت بلى جؿبُٔ بشمجي 

ل َُه وحىد الؿُل في الحذًٓت   
ج  و سم الؿُل" ٌهُذ هظ سظالت جبين جُاضُل آخش مْى

ج٘ىىلىحُا  2115)بشاّ ؤخمذ. وهى ؤخذ ألامثلت البىاءة لالظخهماٛ الزٗي للهىاجِ الزُٖت

  .  نلى الشابـ RFID). تردداث الشادًىالخهٍشِ ب

)https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/1866295.html(  

ومً ؤهم اإلاشاٗل التي جىاحه البىاء العىظُىلىجي ألاظشي في هزه اإلاشخلت هي 

مي ،جدذًذ معاسها الُ٘شي  الزي ًترجب نلُه  وألاخالقي في غىء وظاثـ ؤلانالم الْش

خد٘م في هزا العلٕى ما ًُ٘ش به الُشد نلى سثِعُت  تبطُ ُاجه في اإلاجخمو، ٍو ظلٖى

ٗان جُ٘يره  ،َٓذ ًٙىن را جُ٘ير ظلبي مما ًيخج نىه ألاخالّ العِئت ،وخُاله ؤما برا 

 
ً
 ًترجب نلُه الطُاث الحعىت.َهزا اًجابُا

ت الجضاثشي شٙل الهىطش ألاظشي دٍو  )ؤؾُاٛ و شباب بالخطىص( الؿاْت البشٍش

ــــــــــــــ ـــً  ت الٓــــــــــــــادسة نلــــــــــــــىوالحٍُى ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاالهؿالّ مـ ــ ــ ــ ــ ــــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ت والخىمٍى ــــٍى ــ ــ ــ ــ ـــــاث النهػــ ــ ــ ــ ــ ــــام بالهملُـ ــ ــ ــ ــ الُٓــ

ـــا ًدــــخم  ،والٓــــُم الذًيُــــت والاحخمانُــــت ،وؤلانــــالم  ،والثٓاَــــت ،والتربُــــت ،الخهلــــُم دساظــــت  مـ

ــٍى نىــذ همىمــه وؾمىخاجــه بانخبــاسه سضــُذ ،ؤوغــانه وخلطــذ  .ا هامــااظــتراجُجُ اوالْى

ش الخيشئت مً ؤح-الذساظت  مي"، التي ؤؾلٓذ في "ًىم ؤلاهترهـذ اإلاعماة "جٍٓش ل معخٓبل ْس

ـــــام  ـــا لهــ ــ ـــر ؤمىــ ــ "، اظـــــــدىادا بلـــــــى دساظـــــــت اظخٓطـــــــاثُت شـــــــملذ ؤلُـــــــين مـــــــً آلابـــــــاء 2118ألاٖثــ

شـــُذ ؤن آلابـــاء وألامهــــاث  -وألامهـــاث مـــي ٌهـــضص جيشـــئت آلابـــاء ألؾُـــالهم، ٖو ؤن ؤلانـــالم الْش

كمهــم فــي دنــم ؤوشــؿت اظــخًلىا ؤلاهترهــذ مــشة واخــذة نلــى ألاْــل فــي الشــهش واظــخخذمها مه

با بجهم اظخخذمىها أليشاع حهلُمُـت، بِىمـا  اٛ هطُهم جٍٓش  11مـً  4جيشئت ألاؾُاٛ. ْو

                                           

 
1
شير بلى الخ٘ىىلىحُا التي ًخم مً خاللها الخٓاؽ البُاهاث اخخطاس لـ "جدذ*    ت" َو ًذ التردداث الشادًٍى

مُت اإلاشُشة في نالماث ؤو اإلالطٓاث الزُٖت بىاظؿت ْاست نبر مىحاث الشادًى.  الْش
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ؾلبىا مشىسة صـحُت مخهلٓـت  11مً  3اظخخذمىها لخدمُل ؤو بث اإلادخىي ألؾُالهم، و

ــــشة الال٘ترووــــي.  باألؾُــــاٛ ــــو الجٍض ت. 2118)مْى مــــي ٌهــــضص الحُــــاة ألاظــــٍش ( نلــــى ؤلانــــالم الْش

 :ـالشاب

(www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/2/6) ت مي-ٌهضص -الحُاة-ألاظٍش  )ؤلانالم-الْش

لزلٚ َالحذًث ننهم خذًث نً اإلاعخٓبل والخدذًاث اإلآبلت، بر ؤن مشٙلت       

اث مشجبؿت بعُاظاث الخىمُت والخيشئت  الجضاثشي  البىاء ألاظشي  جيبو باألظاط مً مُاْس

مُت الزُٖتالاحخمانُت والعُاظ التي حعم الٓػاء الخ٘ىىلىجي  ُت و الىظاثـ الْش

  الجضاثشي.

و مً ؤهم الشهاهاث التي جِٓ في وحه الاظشة بمهادلت مثير /اظخجابت هجذ ؤولها 

ت التي حهخبر مً هكشة بعُٙىلىحُت ؤْىي اإلاخًيراث اإلاازشة في بىاء  هي ْػُت الهٍى

ًيراث اإلاٙىهت للبىاء الاحخماعي، وبالىكش شخطُت الُشد و هي جخإزش بذوسها بمخخلِ اإلاخ

ت التي جاؾش َئت الشباب خُث اسجإًىا  ت في الُئت الهمٍش للحعاظُت التي جٓخػيها الهٍى

 بها في هزه الىسْت البدثُت.  البذؤ

 ألاسرة الركميت و الهويت  3-1

ٗي  حهبر نً خاضُت اإلاؿابٓت:        ت( في ألادبُاث اإلاهاضشة  حعخهمل ٗلمت)هٍى

ؿابٓت الش يء لىُعه، ؤو مؿابٓخه إلاثُله، وفى اإلاهاحم الحذًثت َةجها ال جخشج نً هزا م

ت هي: خُٓٓت الش يء ؤو الشخظ اإلاؿلٓت، اإلاشخملت نلى ضُاجه  اإلاػمىن، َالهٍى

 وخذة الزاث
ً
ت، والتي جميزه نً ييره، وحعمى ؤًػا ض بً نثمان  الجىهٍش )نبذ الهٍض

جشي   (47. 2114.الخٍى

ت رلٚ ؤن ؤٛو ما ًميز ؤلاوعان نً الحُىان وحهذ          ت خاحت بوعاهُت غشوٍس الهٍى

ت هزه  هى همـ اخخُاحاجه الاخخطاضُت مما ًجهل الخهٍش نلُه بهُذا نً مهَش

ت  الاخخُاحاث ؤمشا يير مِعىس. وؤهم هزه الحاحاث الحاحت بلى الاهخماء والحاحت بلى الهٍى

والخماًض نً   بداحت بلى الشهىس باالمخُاصرلٚ ؤن ؤلاوعان نلى خذ حهبير "بٍسٚ َشوم" 

ٔ هبىيه ٌععى لخدُٓٔ هزا اإلاإسب نً   الًير َةن َشل في جلبُت هزا الشهىس نً ؾٍش
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ٔ الخمازل مو ييره مً الىاط وه٘زا جدبلىس شخطُت ٗل بوعان نلى ؤظاط الُشص  ؾٍش

شها له اإلاجخمو والثٓاَت  .(164. 2111)بلًُث ظلؿان.وؤلامٙاهاث التي ًَى

ت ظىظُىلىحُا ألاظشةنىذ حشخُظ واْو و  آلُاث ووظاثـ في غىء  الجضاثٍش

مي تالانالم الْش هدُجت حاءث ، مثال ، هجذ نذًدا مً اإلاشاٗل التي جىاحههم ٖػُام الهٍى

، وما هخج نىه -بشهادة ال٘ثير مً الذساظاث الهلمُت-ظُؿشة ؤلانالم ألظباب نذة منها 

ت، ووشش ألاَٙاس واإلابادت الهذامت وييرهامً حًلًل ويضو زٓافي  بث الطشاناث ا و  ،لٍُ٘ش

ت ٖزا ُت نبر الىظاثل ؤلانالمُت اإلاخهذدة ،مداولت الخإزير نلى اإلاىابو الٍُ٘ش  ،و اإلاهَش

ً مً شإجها، و بْشاجها بهذم الٓذسة نلى مىاٖ و بت جؿىس الخإزير نلى اللًت اإلادلُت والتهٍى

خ  الهطش، بغاَت بلى وشش حهلُم اللًاث ألاحىبُت والتروٍج لها و ُِ الخاٍس الهمل نلى جٍض

 ، والدشُ٘ٚ في خىادزه وؤخباسه...

، هدُجت ْلت الجضاثشي  هٓؿت ؤخشي هي اهدشاس البؿالت غمً ضٍُى الشباب

لٚ َشص الهمل اإلاخاخت، وجذوي الذخل الُشدي مو اهخُاع في معخىي اإلاهِشت، ٗل ر

ٗالُعاد ألاخالقي والخداًل لخدطُل  دَو بذوسه بلى بشوص قىاهش حذًذة بين الشباب 

والبدث نً ؤماًٖ  للىؾًاإلااٛ.. ما هخج نىه قاهشة الهجشة وما سآَها مً جٕش الشباب 

في بالد الًشب جامً لهم الهِش اإلاىاظب، هزا الىغو ؤدي في النهاًت بلى غُام الهذًذ 

ت والخدلل مً اإلا٘دعباث لذي ٖثي ر مً الشاب اإلاهاحش، بغاَت بلى جُ٘ٚ الشوابـ ألاظٍش

 الخلٓي.

الثىسة اإلاهلىماجُت والؿُشة الخدشسٍت َُما ًمً٘ ؤن وعمُه بـ "قاهشة ؤلاهترهذ"، َٓذ     

نىإلاذ شبٙاث "ؤلاهترهذ" في الهذًذ مً البلذان، واإلاخإمل ًجذ مُاظذ نذًذة قهشث 

دعً اظخخذا ًم  م هزه الىظُلت. نلى الشباب ممً لم 

 ألاسرة الركميت و الواكع السياس ي:  3-2

ت اإلاجخمو مُت الُئت الُانلت التي جمثل الٓىة الذاَهت الحٖش  ألاظشة الْش

شه، لزا ًجب الهمل نلى جدذًث العُاظاث والبرامج الالصمت لخىكُم  الجضاثشي  وجؿٍى

مىت الزُٖت وجضوٍذهم بمخخلِ الخبرا ث والاججاهاث وبنماٛ مهاساتهم في الخد٘م في الْش

اث ت الٓادسة نلى مىاحهه  بشٙل نامو حهخبر ألاظشة  .الهٓل فى حمُو الخطَش الٓىة البشٍش
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َلهم خٔ الحُاة آلامىت والحطٛى نلى الخذماث  ؛الخدذًاث في الحاغش واإلاعخٓبل

الصحُت والثٓاَُت والاحخمانُت والخهلُمُت والهمل وؤلاهخاج ولهم الحٔ في ببذاء الشئي 

ت في اجخار الٓشاس، ٖما ؤن لهم خٔ ًُ٘له الذظخىس والٓاهىن ٖدٔ الاهخخاب وا إلاشاٖس

ت العُاظُت. ونلى الجاهب ألاخش َ واحباث جدخم  ان ألاظشة نليهةوالاخخُاس الحش واإلاشاٖس

ت في الخىمُت الاحخمانُت والاْخطادًت والخطذي ألوحه الُعاد والاظخًالٛ  نليهم اإلاشاٖس

اث الهىاجِ الزُٖت،  لزا البذ مً  واإلاماسظاث العلبُت مي إلادخٍى في ظيروسة الخهشع الْش

ت البىاء ألاظشي في الحُاة العُاظُت ولِغ البهذ ؤو الهضوٍ ننها ورلٚ بذء  مشاٖس

اث ذ والترشُذ في الاهخخاباث العُاظُت نلى حمُو اإلاعخٍى بال ؤن  .باإلْباٛ نلى الخطٍى

ت ٌشير بلى غهِ ت  بعبب يُاب الخدُيز  اظخٓشاء واْو هزه اإلاشاٖس معخىي اإلاشاٖس

مي بالىكش للخٓذم و الخؿىس في الُهل العُاس ي نلى جلٚ اإلاىطاث في الذٛو  ،الْش

زا الطِ الثاوي مً الُٓاداث الشبابُت ؤو ْادة الشؤي الزًً ًخمخهىن  ،اإلاخٓذمت ٖو

بعبب نىامل  بىُغ الطُاث البُىلىحُت والعُٙىلىحُت، الاحخمانُت وؤلادساُٖت

بهؼ الُٓاداث  الشمىلُت، َُجب ؤن ًىحذ ضِ زاوي مً ألاَشاد   :هذدة منها مثالمخ

  اإلاعاولُتْادس ومهُإ لخدمل 
ً
 ونملُا

ً
 ونلمُا

ً
بهم وجإهُلهم هُعُا ذ ًٙىن جم جذٍس ْو

ت في اجخار الٓشاساث  .للُٓادة وجدمل اإلاعئىلُت وبزلٚ ًخم جىمُت ألاَشاد واإلاشاٖس

ت وهى الشهىس بػهِ ٖما ًىحذ بهؼ ألاظباب الت    ي جادي بلى الهضوٍ نً اإلاشاٖس

ت والهذالت، هزه ألاظباب ْذ جادي نىذ بهؼ  جؿبُٔ مبادت الذًمٓشاؾُت والحٍش

تهم وبزلٚ جٙىن ألاظشة ْذ  الشباب بلى  خالت مً الُإط وخُبه ألامل ورلٚ لهذم مشاٖس

لخاضت ؤو الهامت ، ؤضابذ باإلخباؽ وال ًىحذ لذحهم اي دواَو للخٓذم في خُاتهم ظىاء ا

ش وتهُئت اإلاجاٛ  لزا َُجب نلى ماظعاث الذولت بإٖملها ؤن حهمل نلى جدُيز وجؿٍى

ٗي و خاضت و ؤن الخ٘ىىلىحُا في مخىاٛو الجمُو و ؤًػا بوشاء الطِ الثاوى  مي الز الْش

ً نلى جدمل اإلاعئىلُت العُاظُت  .       مً الُٓاداث الشبابُت ٗي ًٙىهىا ْادٍس

جب ن      لى حمُو ماظعاث البىاء ؤن جٙىن هي الشناًت والحامُت لؤلظشة  وهى التي ٍو

يز نلى دوس  حهمل بٙل حهذ واحتهاد نلى جُهُل دوسها والاهخمام بها، باإلغاَت بلى التٖر

ت في حمُو هىاحي الحُاة  وظاثـ ؤلانالم الجذًذة التي ًجب ؤن حهمل نلى الحث باإلاشاٖس
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اتها ٗي جضسم ألامل َيهم للخؿلو لؤل  َػل والابخهاد نً ٗل ما ًدؿم ْذساتها ومهىٍى

 ّ ٗي جطبدىا خالًا بىاثُت وقُُُت اًجابُت لىُعها ؤوال زم . وجؿلهاتها بلى معخٓبل مشش

 
ً
 .إلاجخمهه زاهُا

 :الجسائري  سري أعلى البناء السوسيو  لوسائط الاعالم الركميالتأثيراث السلبيت  3-3

قاهشة الًشبت داخل الىؾً وشُىم   ألاظشة :شُىم ؤلاخعاط بااليتراب بين ؤَشاد  -

ؤلاخعاط بالالمباالة بين الىخذاث اإلاٙىهت لؤلظشة ، ونذم اٖتراثهم بما ًجشي خىلهم مً 

ً نً الخإزير َيها.   جؿىساث ؾاإلاا ؤجهم ناحٍض

- : ٘خىُها ؤلاخباؽ والُإط   ششاثذ الشباب التي  الخمشد والخؿٍش حهاوى البؿالت ٍو

 لالهخشاؽ في الهىِ والخمشد نلى الذولت.والايتراب هي الُ
ً
 ئت ألاٖثر مُال

ُاث ظلبُت: - ت،  الجىىح بلى ظلٖى ُاث اإلاىدَش  … منها حهاؾي اإلاخذساث، الهىِ، العلٖى

ذ -  . غُام الْى

 . اإلاىاْو ؤلاباخُت -

 . ؤلاظاءة لآلخٍشً -

 . الهضلت الاحخمانُت -

 ..جخموْذ ًذخل بهؼ اإلاماسظاث التي جخهاسع و ُْم اإلا -

 . ؤلادمان نلى ؤلاهترهذ -

 . الهالْاث يير الششنُت -

ٗادًمي -  . جذوي اإلاعخىي ألا

 .الخذخل في العُاظت والخدٍشؼ -

 . بغانت اإلااٛ -

 .دًَ اإلاىاهب وألاوشؿت والهىاًاث -

ميبن واْو الثىاثُت )     ت / ألاظشةوظاثـ الانالم الْش خمؼ   فير  خلال ذ( ؤخالجضاثٍش

اسها الخلُت ألاولى في البىاء الاحخماعي، بهذ جإزشها بمخًير الهىإلات الهاإلاُت، ألاظشة بانخب

َكهش هدُجت لزلٚ حًير شٙل  ؛ألامش الزي يير مً شٙل ألاظشة واإلاجخمو بىاثُا و وقُُُا

 بلى ؤن الهالْت بين  ،البىاء ألاظشي 
ً
 ، مشيرا

ً
 وغهُا

ً
ُا ونلُه ًخدذد اإلاعخىي الاحخماعي ْس
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 نىذ الؿهام ، َٓذ  ألاظش وؤنػائها
ً
تي نىذ الىىم ، وؤخُاها ؤضبدذ نالْت حىاس ْو

ٗي مً ؤهم  الهالْت التي جشبـ ألابىاء باآلباء وألاصواج بالضوحاث و الهاجِ الز
ً
 حًيرث مثال

مي  هزا الخًير، َٓذ هٓلذ ٗل ما حهذد ألاظشة ٖبىاء .ت لعباإلا آلُاث الانالم الْش

 بالُشاى الاحخماعي اإلاشًل والشباب هم ؤٖثر مٙىهاث ألاظش      
ً
ة اإلامثلت اإلاجخمو جإزشا

بطىسة هذامت باظخهماٛ ج٘ىىلىحُا الهىاجِ الزُٖت  مما اوه٘غ نلى بىائهم الىُس ي 

والهٓلي وجىحيهاتهم الثٓاَُت وألاخالُْت والاحخمانُت والعُاظُت والٓىمُت ، ولهلها مً 

 ؤهم مدُضاث الُشاى الاحخماعي هزا الهامل. 

      الركميت:ت العالكت وسائط إلاعالم الركمي و ألاسرة بنائي -4

 الظُما الجضاثش  اإلاثير لالهخمام هى اظدششاٍ دٛو الهالم اإلاخٓذم وختى الذٛو الىامُت   

ت التي جميز بىائها الاحخماعي و حهضص  لهزا الخؿش الزي ًدذّ بمشج٘ضاث الخيشئت ألاظٍش

في ؤلانالم الزي ٌعىذ مػامين الهىاجِ وحىدها الىقُُي، بلى غشوسة بًجاد البذًل 

والزي ًخخلِ مً خُث اإلاُهىم في الىضِ ؤلاحشاجي الزي ًػُُه  -في الًالب- الزُٖت

ؤي بىاء احخماعي نلى جطىسه إلاا ًجب ؤن ًٙىن نلُه ؤلانالم الجذًذ خعب مىكىسها و 

 الزي ًدُل سمىص ظُادتها و نىاضش ُٖىىهتها.

و الزي  ،طُني بالشيم مً الىكام شُىعي الزي ٌعىدهو الجذًش بالزٖش اإلاثاٛ ال   

ًخهاسع بطُت جامت نلى اإلاشج٘ضاث ألاًذًىلىحُت لىظاثـ ؤلانالم الجذًذ مً خُث 

ت الىضٛى بلى اإلاهلىمت  و مطادسها و بالىكش بلى اإلاهؿُاث التي جٙىن  ت الخهبير و خٍش خٍش

ٗي هزا الهمالّ خاضت الخهذاد العٙاوي الزي ًجاوص اإلالُاس و عمت َٓذ بدث نً بنالم ر

و بذًل الزي ٌعذ خاحُاث هزه ال٘ثاَت العٙاهُت بالىكش بلى بلضامُت اظدُُاء هزه 

مُت الهاإلاُت . ش البذاثل اإلاخاخت نلى العاخت الخ٘ىىلىحُت الْش  الحاحت في قل جَى

و جىاضل احخماعي جٓلُذا للمثاٛ اللُبرالي اإلاخمثل في َِعبٕى شإهه         َٓذ ْذم مْى

والزي بىاظؿخه خٓٔ  -و اإلاطذسة يالبا –في رلٚ شإن باقي اإلاىخجاث اإلاطىهت 

ملُىن مىدعب ًدُذ َُه خاضُاث الخىاضل  361ؤلاشاناث اإلاؿلىبت بالىضٛى نلى 

ل هذٍ اْخطادي مشجبـ بذسحت ؤولى باالشهاساث و  الاحخماعي باإلغاَت بلى جخٍى

 ذس دخل ْىمي .ؤلانالهاث و رهابه في هكشة اظدششاَُت لُطبذ مط
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ي الزي سؤي اججاها آخشا مُاده جإؾير وظاثـ      في هُغ العُاّ هزٖش اإلاثل التٗر

ٔ هزه اإلاىاْو  ت الىضٛى و الخىاضل نً ؾٍش الخىاضل الاحخماعي و وغو ظِٓ لحٍش

 بالشيم مً نلماهُت الىكام الذًمٓشاؾي .

و هى الحُا      ي مً هزا اإلاْى ف نلى ضيروسة بن اججاه الىكام العُاس ي التٗر

ُت بمهٛض نً اإلاازشاث الخاسحُت وهزا ما ًشي َُه  ،وهمـ الحُاة العُاظُت التٖر

 مثاال للخهامل باًجابُت مو مىاْو الخىاضل الاحخماعي . الباخثي ن

ت ٌهلى اَتراغُا غمً الحذود البىاثُت للمجخمو  و َلثرة  ،ؤي جٕش ظِٓ الحٍش

ي بهزا الشظاثل و اإلاىبهاث الخاسحُت التي جبهث  نلى اًذًىلُجُاث مخخلُت و الىكام التٗر

الشٙل ًبهث ؾّش و ظبل الخإؾير الُشدي في الخهامل مو مىاْو الخىاضل الاحخماعي و 

في  الدعُير همـ و بالشحىم بلى  ،هزي الُ٘شة هي مُهىم ما ٌعمى "التربُت ؤلانالمُت"

اخخىجه مً ْطىس في الخهاؾي العلبي مو الىظاثـ بدذ راتها وما  اْذ شملهالجضاثشي 

همـ الاظخهماٛ يير اإلآشون بمذة صمىُت مدذدة باإلغاَت بلى ؤلاخُاّ في الخهامل مو 

مُت ٗاهذ هدُجت رلٚ   ،اإلاػامين هزه الىظاثـ الْش  2119َبرابش  22ما خُض خشإ و 

ذ ظبٓها في رلٚ  لهل اوعاب ؤهكمت خ٘م'دٛو الشبُو الهشبي(، و واجهُاس دٛو و ْو

نلى مىاْو الخىاضل الاحخماعي آمش مبالٌ َُه، لً٘ مثال شبُو الهشبي وغهُاث دٛو ال

الُئت الذًمىيشاَُت ألاٖثر  مبانخباسهالجضاثشي ومهه الهشبي يُاب الىعي لذي الشباب 

مي و ٖزا ؾبُهت ألاهكمت الشمىلُت لهزه الذٛو شٙلذ  حهشغا لىظاثـ ؤلانالم الْش

ذوسها ؤمثلت لباقي البلذان الهشبُت في ُُُٖت جىلُُاث مذمشة  لهزه البلذان، التي ؤنؿذ ب

الخهامل مو الشباب و مو الىظاثـ في مهادلت زالزُت لم جً٘ هدُجتها اإلاىاصهت بين ؤؾشاٍ 

ٗاهذ حًلُب ُٖت ألاهكمت و حهخُم ُٖت  اإلاهادلت بهذٍ الخشوج مً الىغو  بٓذس ما 

 الىاْو الخىاضل الاحخماعي و تهذًذ ُٖت َئت الشباب .
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 جمت:الخا

مي في الخخام مً الػشوسي ؤن ال ًُٓذ وظاثـ ؤلانالم    الزٗي الٓذسة نلى الْش

مىاحهت جدذًاث ومخاؾش ؤلانالم العلبي، و ًدبنى الشظالت ؤلانالمُت التي ًجب ؤن ًٙىن 

ت التي جٙىن بشامجها وسظالتها ؤلانالمُت  مىؿلٓها اًجابي، وخطىضُاث ألاظشة  الجضاثٍش

مما ًذَو ، ُت  في اإلاػمىن واإلادخىي، ؤو في ألادواث ووظاثل الهشعنلى ْذس مً الاختراَ

جزب يالبُت الىاط بلى الخإزير الاًجابي و الُهاٛ في زٓاَت ألاحُاٛ اإلاهاضشة، -ٍو

 لئلْباٛ نلى ؤلانالم الجذًذ البىاء والخإزش به !  -وخطىضا حُل الشباب 

ُِ ألاظشة وجىمُت ْذساتهما ٖما ًجب نلى  ؤلانالم الشظمي الُٓام بذوسه في جثٓ   

الهلمُت والثٓاَُت وبىاء الىعي العُاس ي والاْخطادي وحهمُٔ الاهخماء للذًً والُٓم 

، وجىمُت الثٓت بالىُغ، وألاخالّ والىؾً ومداسبت الُعاد والاهدشاٍ والاهدؿاؽ

ت، ت واإلاداَكت نلى الُٓم الشوخُت واإلاهىٍى نالم َهزه هي سظالت ؤلا  والانتزاص بالهٍى

 .ألاظاظُت

 كائمت املراجع    
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