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ت وما ناخبها مً  بالىٓغ للخُىع ال٨بير الظي حاءث به زىعة املٗلىماجُت واملٗٞغ

ت،  زضماث وجُب٣ُاث حٛيرث وجيرة الحُاة الاحخماُٖت والث٣اُٞت، بخٛير مهاصع املٗٞغ

و٦ظل٪ ٖملُت الخثا٠٢، وبالىٓغ للؼزم والخىٕى املٗغفي أنبدذ هاجه املىا٢٘ مهاصعا 

ت والى٣اقا ث والاؾدكاعاث في مسخل٠ مجاالث الحُاة الاحخماُٖت ل٩ل أؾاؾُت للمٗٞغ

اٞغاص الاؾغة واملجخم٘، وجئزغ بضعحت ٦بيرة ٖلى اججاهاتهم هدى مجاالث خُاتهم 

٣ها  اتهم وشخهُاتهم ول٣ُىمىا ٞو الث٣اُٞت والضًيُت والاًضًىلىحُت لخدك٩ل مالمذ هٍى

وا٢٘ اؾخٛال٫ هاجه بؤصواعهم الاحخماُٖت املُلىبت .وفي هظه الضعاؾت هدىاو٫ 

ت الث٣اُٞت لٟئت الكباب مً زال٫ مئؾؿاث  الخ٨ىىلىحُاث واو٩ٗاؾاتها ٖلى الهٍى

الخيكئت الاحخماُٖت الغؾمُت اهما ٌٗمل ٖلى جضُٖم اججاهاتهم وأ٩ٞاعهم املخىاػهت في 

ىُت  ت الَى ت الث٣اُٞت مً صًً ولٛت، واصعا٥ ملؿخىي الهٍى الحٟاّ ٖلى ٢ُم الهٍى

غه  والاهخماء بها، في خين جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى هىاحي امل٨دؿباث ال٣ُمُت مً زال٫ جٞى

٤ وصٖاًاث للخدغع ،والاهٟالث ال٣ُمي ببؾم  هاجه املىا٢٘ والكب٩اث مً اقهاع وحؿٍى

اث الصخهُت بُٗضا ًٖ يىابِ املجخم٘ ومئؾؿاجه  . الح٣ى١ والحٍغ

ت ا ؛الكباب ؛ال٩لماث املٟخاخُت : مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي  لث٣اُٞت.الهٍى
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 ملذمة 

٪ وحُٛير اهماٍ الخيكئت الخ٣لُضًت ملا  الم الحضًثت في جدٍغ  ؾاهمذ وؾائل الٖا

لها مً أؾالُب حضًضة ٖلى مؿخىي الاؾغة واملضعؾت ومؿخىي الٗال٢اث الاحخماُٖت 

لث٣اُٞت. ٞبٗض أن لٗبذ مئؾؿاث الخيكئت الاحخماُٖت الخ٣لُضًت صوعا في وجغ٦ُبت ال٣ُم ا

اصاتها  ت الث٣اُٞت والخ٣ُض يمً مباصئها ٖو الٗالم الٗغبي والحٟاّ ٖلى زهىنُاث الهٍى

الم الحضًث وزىعة املٗلىماجُت مً حك٨ُل  وج٣الُضها و٢ُمها، ٣ٞض جم٨ىذ زىعة الٖا

اٞترايُت ًىبث٤ الخدغع الٟغصاوي مً أهماٍ حضًضة مً شخهُاث وبىاء مجخمٗاث 

ت والاٞغاص  باًَ ٢ىالبها مً خُث املكاع٦ت والخٗبير وحٗلذ مً ٧ل الٟئاث الٗمٍغ

الٟاٖلين في ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت ٖىانغ ٞٗالت في املكاع٦ت والخ٣لُض والاؾخٗاهت 

ت والا   . حخماُٖتبؤهماٍ بضًلت للتربُت والخيكئت الاحخماُٖت وحؿُير الحُاة الاؾٍغ

In this study, we address the reality of exploiting these 

technologies and their repercussions on the cultural identity for all 

members of the family And society, and it greatly affects their of 

the Algerian Algerian youth group. The results of the study 

concluded that the level of cultural awareness that young people 

obtain and build through formal socialization institutions only 

works to support their balanced attitudes and ideas in preserving 

the values of cultural identity from religion and language , And 

awareness of the level of national identity and belonging to it, 

while reflecting negatively on the aspects of value gains through 

the availability of these sites and networks through advertising, 

marketing, and calls for emancipation, and the lawlessness in the 

name of personal rights and freedoms away from z Armpit society 

and its institutions. 

Key words: social media ; youth ; cultural identity. 
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بد٨م الخٟاٖل بين الخ٣ىُت والجمهىع اهُال٢ا  -٣ٞض اؾخُاٖذ املُضًا الجضًضة 

ٞغاص صون أن جضع٥ أن صًم٣غاَُت الاجها٫ حؿخىحب مكاع٦ت ٧ل لا  -مً الحاحت

ا٢هاء. و٢ض ٦غؾذ قب٩اث الخىانل الاحخماعي واملضوهاث الال٨تروهُت، ومىا٢٘ الُٟضًى 

اث زانت الدكاع٧ي..،والًٟائُاث التي  ازخاعث حكبُ٪ هٟؿها ٖلى مسخل٠ املؿخٍى

الخيكئت الاحخماُٖت لضي الاٞغاص بضعحت جؤزير ٦بري ٖلى مؿخىي ال٣ُم واُٖاء نىع طاث 

ت الث٣اُٞت ت واججاهاث مسخلٟت مً حهت الهٍى  " . صالالث عمٍؼ

ي ال ًؼا٫ : جُغح املُضًا الاحخماُٖت اق٩الُاث مخٗضصة الـمـضازـل والـؼواًـا الت الاشيالية

ًدخضم بكؤنها حض٫ ٦بير؛ هظه الاق٩الُاث أزظث أبٗاصا مخٗضصة منها ما هى مٗغفي 

خي ،في اَاع عإٍخين ازيخين : الاولى حكاإمُت ج٣غ ب٣ضعاث  ابؿدُمىلىجي، وج٣ني، وز٣افي وجاٍع

الخ٣ىُاث الخاع٢ت إلٞؿاص الحُاة الاحخماُٖت صون أي اٖخباع للؿُا٢اث الخ٣ىُت وأهمُت 

اعاث الاحخماُٖت والاؾخسضاماث الخىانلُت والث٣اُٞت لخل٪ الخ٣ىُاث، والثاهُت الابخ٩

جٟاإلُت حٗخبر أن املُضًا الجضًضة ٢ض أخضزذ جدىالث اًجابُت في مجاالث الث٣اٞت 

 .والا٢خهاص والٗلم والؿُاؾت... الخ

 وحٗخبر هظه الىٓغة أن الٗالم الاٞتراض ي ما هى اال امخضاص للٗالم الاحخماعي،  

ت في الىا٢٘ الاحخماعي ًٖ هٓيرتها في املجا٫  خُث جسخل٠ نيروعة بىاء الهٍى

(. ٣ٞض حاءث الٗىملت واملٗلىماجُت بسهائو 7،م2115إلال٨ترووي)مٗؼ بً مؿٗىص،

اٖالمُت وجٟاٖلُت ٚيرث مً مؿاع جيكئت الاٞغاص ، خُث ٌٗخبر الجُل الظي ولض بين ٖامي 

ت الغ٢مُت الجضًضة، وهى ًخمخ٘ بسهائو م( أو٫ حُل ًيكؤ في البِئ1981-2111)

مسخلٟت ًٖ أؾالٞه؛ اط أخضزذ الثىعة الخ٨ىىلىحُت الحضًثت حٛيرا في مهاصع املٗلىماث 

ت لضي الكباب في الٗالم ٧له، ومً زم أنبدذ مدغ٧اث البدث وجُب٣ُاث  واملٗٞغ

حمُ٘ أهداء الاهترهذ مغحُٗاتهم؛ هظا الخ٣ضم أصي الى حُٛير أهماٍ ج٨ٟير حُل بؤ٦مله في 

اصاجه وج٣الُضه  .الٗالم، وبضأ ًل٣ي بٓالله ٖلى ٢ُم الاٞغاص ومٟاهُمه ٖو

٦ما أن ْهىع أهماٍ احخماُٖت وؾُاؾُت وز٣اُٞت حضًضة ٨ٌٗـ بضعحت الضالالث   

ت  للخُاب اللٛىي والاججاهاث الؿلى٦ُت وال٣ُمُت ملسخل٠ الٟئاث الاحخماُٖت  الغمٍؼ

المُت  ت والٖا والث٣اُٞت. ٞالكباب زهىنا لا٦ثر ٖغيت للخدىالث و وجىحهاتها ال٨ٍٟغ

الخٛيراث املىدكغة ٖبر الكب٩اث الاحخماُٖت، مما ًجٗل الكباب ٦ٛيره ًخؤزغ باملًامين 
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التي جدملها ؾىاء ٧اهذ اًجابُت او ؾلبُت املئزغة بك٩ل ٦بير ٖلى الجاهب الؿلى٧ي ٣ٞض 

ٟاٖالث وججؿُض ٖال٢اث انبدىا ٌٗاٌكىن الىا٢٘ مثلما ٌٗاٌكىن بٌٗ مٓاهغ وج

الىا٢٘ الاٞتراض ي واهضماحه بالٗالم الح٣ُ٣ي .ًخم مً زاللها زغ١ لخهىنُاث الاٞغاص 

وفي هظه الضعاؾت ًم٨ىىا ان  واملجخمٗاث مً زال٫ جدىالث ٢ُمُت وازغي ازال٢ُت .

٘ ال ٌٗٝغ خىاحؼ ػمىُت أو  هدؿاء٫ ًٖ الىي٘ الث٣افي للكباب في ْل جُىع ؾَغ

دضر ًٖ املىار الٗام الظي أصي الى جهضع ٞئاث الكباب في الخٟاٖل م٩اهُت"، وؾيخ

 وحؿُير مىا٢٘ املُضًا الاحخماُٖت او ما ٌٗٝغ بمىا٢٘ الخىانل الاحخماعي .

: هي مىا٢٘ او جُب٣ُاث مسههت إلجاخت ال٣ضعة ماهية مواكع الحواصل الاححماعي-أوال 

ث ، وحٗل٣ُاث وعؾائل للمؿخسضمين للخىانل ُٞما بُنهم مً زال٫ وي٘ مٗلىما

ها ػاهغ عاض ي :"بانها مىٓىمت مً الكب٩اث 21،م2114ونىع)حما٫ ؾىض، ٗٞغ (  .َو

 ٤ ه ًٖ ٍَغ الال٨تروهُت التي حؿمذ للمكتر٥ ٞيها ببوكاء مى٢٘ زام به ،ومً زم بَغ

اث هٟؿها ً لضيهم الاهخماماث والهٍى )ػاهغ  هٓام احخماعي ال٨ترووي م٘ أًٖاء ازٍغ

 ." (23،م2113عاض ي،

ٟها بؤنها مىهاث ٖلى إلاهترهذ أو الهاج٠ املدمى٫ جدُذ الخٟاٖل    و٦ما ًخم حٍٗغ

اث ًيخجها املؿخسضمىن أهٟؿهم، ًٞال ًٖ الخىانل بين  الثىائي الاججاه ٖبر مدخٍى

الم التي ال جسغج  املؿخسضمين. ومً زم، ٞىؾائل الخىانل الاحخماعي لِؿذ ٧ىؾائل إلٖا

قب٩ي زابذ، واهما هي وؾائل للخىانل ٖبر مىهاث  اال مً مهضع واخض أو مً مى٢٘

اث بؤهٟؿهم والخٟاٖل م٘  مذ زهُها لخدُذ للمؿخسضمين اًجاص )اهخاج( املدخٍى ِّ
ُنم 

  (2115صلُل ٖملي،.)  املٗلىماث وم٘ مهضعها

ض الكب٩اث الاحخماُٖت ب      نها :"مىا٢٘ جدك٩ل مً زال٫ ؤو٢ض ٖٝغ الؿىن وبٍى

بخ٣ضًم ملدت ًٖ خُاتهم الٗامت، ٦بجاخت الٟغنت لالجها٫  الاهترهِذ حؿمذ لألٞغاص 

اث مً زال٫ ٖملُت أٞغاص، ب٣ائمت املسجلين والخٗبير ًٖ وحهت هٓغ لا  و املجمٖى

(". 76،م2112الاجها٫ وجسخل٠ َبُٗت الخىانل مً مى٢٘ ألزغ ") ولُض عقاص ػ٧ي ،

ا مً أٞغاص أو حماٖاث و٦ما حٗٝغ ٖلى انها هي جغ٦ُبت احخماُٖت ال٨تروهُت جخم نىاٖته

ني لاؾاس ي مثل الٟغص الىاخض) باؾم (ال٣ٗضة  – أو مئؾؿاث و وجخم حؿمُت الجؼء الخ٩ٍى

Node ( ٤ و بدُث ًخم اًها٫ هظه ال٣ٗض بؤهىإ مسخلٟت مً الٗال٢اث ٦دصجُ٘ ٍٞغ
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مٗين أو الاهخماء لكغ٦ت ما أو خمل حيؿُت لبلض ما في هظا الٗالم. و٢ض جهل هظه 

عحاث أ٦ثر ٖم٣ا ٦ُبُٗت الىي٘ الاحخماعي أو املٗخ٣ضاث أو الُب٣ت التي الٗال٢اث لض

 .(http://www.taamolat.com/2010/10/blog -ًيخمي اليها الصخو)ٖىاص مدمض 

الم الجضًض     ٞمىا٢٘ الخىانل الاحخماعي أو الكب٩اث الاحخماُٖت اخضي مٓاهغ الٖا

صلها بين املؿخسضمين، ٩ًىن ٞيها في ٖملُت جدهُل وجدلُل لازباع واملٗلىماث وجبا

املخل٣ي الحل٣ت لاؾاؾُت في بىائها ونُاٚتها، وجباصلها ٖلى هُا١ واؾ٘، ٖلى اٖخباع أن 

ل  الخىانل الاحخماعي هى اؾخسضام قب٨ت الاهترهذ وج٨ىىلىحُا الهىاج٠ الى٣الت لخدٍى

غ  زال٫ هظه ٖملُت الاجها٫ الى خىاع جٟاٖلي وطل٪ خؿب َبُٗت املٗلىماث التي جخٞى

 . الكب٩اث

وحؿخ٣ُب الكب٩اث الاحخماُٖت أهماَا مسخلٟت مً املؿخسضمين البكغ   

ت ومخباًىت، أي أن  الم بُغ١ مخىٖى ٟؿغون وؾائل إلٖا ًسخاعون لاوكُت  بؤهٟؿهم ٍو

الٗىامل الىٟؿُت ًم٨ً أن جئصي الى وحىص خىاٞؼ وأن جدضص أنى٫ ٦ثير مً 

الم و٢ض ٢ضمذ  ٣ي ٖلى صوع اؾخسضاماث وؾائل إلٖا الٗضًض مً الضعاؾاث الضلُل الامبًر

الم، مثل: اعجباٍ هظا  الٗىامل الضًمٛغاُٞت والاحخماُٖت في الخٗغى لىؾائل إلٖا

، والٗمغ، واملهىت، واملؿخىي الخٗلُمي والاحخماعي والا٢خهاصي ٖبض  ). الخٗغى بالىٕى

 (551،م2113الغخمان ٖؼي،

لُه ًىحض ٖضة أهىإ مً الكب٩اث الاح خماُٖت ًم٨ً ج٣ؿُمها خؿب زضماتها ٖلى ٖو

 : الىدى الخالي

 :(Blogs) مىا٢٘ جسخو باالجهاالث واًجاص وجباص٫  املٗلىماث، وجخًمً: املضوهاث -1

مىا٢٘ الترابِ الكب٩ي  :Location Based Services) زضماث جدضًض املىا٢٘ الجٛغاُٞت

 Information) ماث، مىا٢٘ ججمُ٘ املٗلى (Even)إلاحخماعي ،مىا٢٘ الٟٗالُاث

Aggregators) مىا٢٘ ججمُ٘ املٗلىماث (Information Aggregators)  ٘مىا٢٘ حم،

اث وال٣ًاًا املهمت  . (Online Advocacy and Fundraising) الخبٖر

٩ي -2  Social) ، مىا٢٘ املغحُٗاث(Wik) مىا٢٘ الخٗاٝع وبىاء ٞغ١ الٗمل : وجخًمً الٍى

Bookmarkin)  إلاحخماُٖت،مىا٢٘ لازباع (Social News) املالخت الاحخماُٖت (Social 

Navigation) 
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غ والًٟ -3 ، مىا٢٘ مكاع٦ت (Photo Sharing)مىا٢٘ الىؾائِ املخٗضصة: مىا٢٘ الخهٍى

، مىا٢٘ مكاع٦ت امل٣اَ٘ الهىجُت (Video Sharing & Streaming)الُٟضًى والبث املباقغ

 (Music & Audi Sharing ) .واملىؾ٣ُى

يها مىا٢٘ اؾخٗغاياث  :(Reviews & Opinions)ىا٢٘ الغأي والاؾخٗغاىم -4 ٞو

 &Community Q) ، و لاؾئلت ولاحىبت إلاحخماُٖت(Product Reviews )الؿل٘

يها مىا٢٘ الٗىالم الاٞترايُت -5 يهُت إلاحخماُٖت :ٞو ،  (Virtual Worlds)املىا٢٘ التٞر

(77)ولُض عقاص ػ٧ي،م.  (Game Sharing) مىا٢٘ مكاع٦ت لالٗاب الاحخماُٖت  بخهٝغ

ٓهغ مً جىٕى وجُىع زضماث وج٣ىُاث هظه املىا٢٘ ٞؤنها حٗٝغ اؾخ٣ُابا ٦بيرا  ٍو

خم الخٗامل مٗها خؿب َبُٗت ومؿخىي املؿخسضم الٗلمي والث٣افي.  للمؿخسضمين، ٍو

والتي  املُُٗاث التي ًم٨ً الحهى٫ ٖليها مً  ٖضًض املغا٦ؼ الخانت بمىا٢٘ الكب٩اث،

في ٦ثير مً الاخُان جٟغى هظه املغا٦ؼ  الحهى٫ ٖلى البُاهاث الصخهُت والخٗضي ٖلى 

زهىنُاث املؿخسضم في م٣ابل حؿهُل خهىله ٖلى املٗلىمت، او اؾخٟاصجه مً مى٢٘ 

 . هام ًخٗين يغوعة الخٟاٖل أو ا٢خىاء املٗلىمت مىه

 : و٦ما لها أهمُت ٦بيرة في خُاة ملؿخسضمين جخمثل في

ت ا - غهخٍغ  .. ليكغ و الخٗبير و جضُٖم ال٨ٟغ وجىٍى

ت و جل٣ي لازباع الجضًضة في ٧ل الحاالث م٘ الخض٤ٞ  - الخٗاٝع بين لاٞغاص و مٗٞغ

 . ال٨بير للمٗلىمت

ٕ الحاحاث الىٟؿُت، والاحخماُٖت ل٩اٞت الٟئاث الاحخماُٖت-
 
 ., اقبا

ًا املجخم٘  امل -
 
 . سخلٟتاملؿاهمت  في جىمُت الىعي ملؿخسضميها ب٣ًا

لُه ًخم ال٣هض بمىا٢٘ الخىانل الاحخماعي في هظه الضعاؾت:" هي مىا٢٘ و     ٖو

ت جىنُل املٗلىماث ٖلى هُا١ واؾ٘ ٞهي مىا٢٘ ال حُُٗ٪  غ ؾٖغ زضماث ال٨تروهُت جٞى

مٗلىماث ٣ِٞ، بل جتزامً جخٟاٖل مٗ٪ أزىاء امضاص٥ بخل٪ املٗلىماث في هُا١ قب٨خ٪ 

٤ قب٨ت الاهترهِذ و بظل٪ ج٩ىن أؾلىب لخباص٫ )ٖلي   املٗلىماث بك٩ل ٞىعي ًٖ ٍَغ

 .مدمض(

م مً أهمُت ه   الىؾائل الخىانلُت  الحضًثت التي ال ًى٨غها أخض،  ظهوبالٚغ

لى خض الخىا٢ٌ، ٞيراها البٌٗ اجخٗاعى آلاعاء خى٫ او٩ٗاؾاث اؾخسضامها أخُاها 
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لبُت والتي ًجب الخٗامل وٗمت، في خين ًغاها البٌٗ آلازغ ه٣مت هٓغا الو٩ٗاؾاتها الؿ

تزاًض هظا الاهخمام بتزاًض الاصمان ٖلى هظه الخ٣ىُاث خُث أنها أصحبذ  مٗها بجضًت، ٍو

ْاهغة مجخمُٗت اهدكغث بين لاٞغاص، صازل املجخمٗاث املسخلٟت، ٞم٘ اؾخمغاع ٢ًاء 

 أ٢ل
ً
ض مً الى٢ذ في الخٗامل مٗها ٩ًىن مً الُبُعي أن ًسههىا و٢خا  مؿخسضميها املٍؼ

ىُت ً في خُاتهم الَى ٞٗالُاث املئجمغ الضولي  ).لليكاَاث لازغي ولاشخام آلازٍغ

ٗت: وؾائل الخىانل الاحخماعي،  (19،م2114الؿىىي الغاب٘ ل٩لُت الكَغ

ت الث٣اُٞت بٗم٤ وزهىنُاث املجخم٘، له  الهوية الثلافية: -ثاهيا  ًغجبِ مٟهىم الهٍى

ت في ػمً مً الاهخماماث الا٧اصًمُت والجضالاث امل ُت الحض ال٨بير للضالالث ال٨ٍٟغ ٗٞغ

الٗىملت الجضًضة، ليزصاص مٗىاه ح٣ٗضا، حغاء ؾُُغة الخ٨ىىلىحُاث الحضًثت ٖلى مىاحي 

وفي هظه  الحُاة املسخلٟت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الخهىنُاث الاحخماُٖت بضعحاث ٦بيرة،

 : الضعاؾت ًخم الخٗاَي م٘ املٟهىم ٖلى الىدى الخالي

ٟها في معجم الٗلىم الاحخماُٖت أنها " جدضًض املميزاث الصخهُت للٟغص  : الهوية جم حٍٗغ

٪ مٗخى١، مً زال٫ م٣اعهت خالخه بالخهائو الاحخماُٖت الٗامت ضٍع  ،1998 )ٍٞغ

ها ٖالم الاحخمإ لاملاوي ما٦ـ ُٞبر191م بؤنها اخؿاؽ  M.Weber (. ٦ما  ٌٗٞغ

اعحُت الكائٗت، مثل الغمىػ ولالحان الجماٖت باألنل املكتر٥، وهي الخٗبيراث الخ

تهم مدخٟٓت  اث لازغي، وجٓل هٍى ت ما ًٖ ؾائغ الهٍى والٗاصاث، وجميز أصحاب هٍى

، تها، مثل لاؾاَير وال٣ُم والترار الث٣افي )ٖلي ٖبض الغإٝو  .(224م بىحىصها وخٍُى

ت أنها املجمٕى ال٨لي لخبراث الٟغص، وجخ٩ىن م   ٨ؿىن:" الهٍى ً هما: أما ٖىض اٍع ً ٖىهٍغ

ت لاها الى جد٤ُ٣ الالتزام في بٌٗ الىىاحي ٧الٗمل  ت الظاث، وجغح٘ هٍى ت لاها وهٍى هٍى

ت الظاث ٞترح٘  لؿٟت الٟغص لحُاجه، أما هٍى وال٣ُم إلاًضًىلىحُت والؿُاؾت والضًً ٞو

ت بٗضان ًخمثالن في: البٗض إلاًضًىلىج ي الى الاصعا٥ الصخص ي لألصواع الاحخماُٖت، و للهٍى

 .(p://lab.univ-biskra.dz/leps/images/stories.pوالبٗض الاحخماعي)حابغ ههغ الضًً،

٨دؿب   ت  هي اهضماج او ٖال٢ت اعجباَُت للٟغص  م٘ بُئخه التي ٌِٗل في اَاعها ٍو ٞالهٍى

٨ٗـ ٢اهىنها الاحخماعي في مىا٢ٟه واججاهاجه .ختى ٩ًىن له  ٤ مٗاًيرها ، َو ؾلى٦ُاجه ٞو

مجخمٗه ، باللٛت وامللبـ والٗاصاث لُخم جمُيزه مً َٝغ الٛير باهه ٨ًدؿب التزاما م٘ 

 . نٟت الاهخماء لظل٪ املجخم٘ والبِئت وو٤ٞ الخهائو الاحخماُٖت الٗامت
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 : ومً هذا املىطلم ًمىً ثمييز الهوية بانها      

وؿاوي اهي مىيٕى  الٟغص والجماٖت، ٞهي زانت باإلوؿان واملجخم٘، :إهحاج اوطاوي

و أٞاإلوؿان هى الظي ًى٣ؿم ٖلى هٟؿه، وهى الظي ٌكٗغ باملٟاع٢ت او الخٗالي  زالو

بين الىا٢٘ واملثا٫،بين الحايغ واملاض ي،  ال٣ؿمت بين ما هى ٧ائً وما ًيبغي ان ٩ًىن،

هبذ  (.11،م2112بين الحايغ واملؿخ٣بل)خؿً خىٟي خؿىين، وخين ًضع٥ طاجه ٍو

ًهبذ ٢اصع ٖلى الاؾدُٗاب للمضع٧اث وللؿلى٦ُاث  ٢اصعا ٖلى الخمُيز واملٟاع٢ت والخٗالي

٩ىن الث٣اٞت :وبد٨م انها اًًا اهخاج اوؿاوي ٞهي ٢ابلت  وم٘ ا٢غاهه مً البكغ ًبني ٍو

 لليكغ والاهدكاع والخىؾ٘، وهي جيخ٣ل بٗضة َغ١ ٧الٗاصاث واملماعؾاث والخٗلُم واللٛت،

٪ وؾائل الاجها٫ الحضًثت هظه الازيرة جلٗب صوعا ٦بيرا في هظا املجا٫ ػص ٖلى طل

بمسخل٠ اهىاٖها ،والتي ج٣ىم بخدُُم الحىاحؼ بين الث٣اٞاث وحٗمل ٖلى اليكغ الث٣افي 

 .  (233،م2114)أؾخِخُت ملحـ صال٫،

ت الث٣اُٞت وال جبرػ    وأما مدمض ٖابض الجابغي خين ٞيري أهه ال ج٨خمل الهٍى

ت ممخلئت ٢اصعة ٖلي وكضان ا لٗاملُت اال اطا ججؿضث مغحٗخيها زهىنُتها، وال حٛضو هٍى

ش(، الضولت )الخجؿُض  ً )الجٛغاُٞت والخاٍع في ٦ُان جخُاب٤ ُٞه زالزت ٖىانغ: الَى

ً ولامت(، ولامت )اليؿب الغ وحي الظي جيسجه الث٣اٞت  ال٣اهىوي لىخضة الَى

ت 22ً،14م م ،1998 املكتر٦ت() مدمض ٖابض الجابغي، ظهب الى ال٣ى٫:"ان الهٍى (، ٍو

اث والخهىعاث وال٣ُم والغمىػ والخٗبيراث الث ٣اُٞت هي طل٪ املغ٦ب املخجاوـ مً الظ٦ٍغ

ت، ه مً جُىعاث  والخُلٗاث التي جدخٟٔ لجماٖت بكٍغ ت في اَاع ما حٗٞغ تها الحًاٍع بهٍى

بٟٗل صًىامُتها الضازلُت و٢ابلُتها للخىانل والازظ والُٗاء، وهي بٗباعة ازغي املٗبر 

سُت المت ،مً الامم،ًٖ هٓغة هظه الامت ًٖ ال٩ىن نُل ًٖ الخهىنُت لا  الخاٍع

 واملىث، والاوؿان و٢ضعاجه وخضوصه وما ًيبغي ان ٌٗمل وما ال ًيبغي أن ًؤمل ". والحُاة،

ت بالث٣اٞت ُٞظهب   ؾدیًٟ ٞغوف "Stephen Forshوبالبدث ًٖ ٖال٢ت الهٍى

ها ال جخ٩ىن منها   بخل٪ البؿاَت ٞهى ٣ًى٫ ان "أن  الهىیت هي اٞغاػ مً الث٣اٞاث ول٨ن 

ض أن  هىیت الٟغص هي في الح٣ی٣ت 
 
لم الاحخمإ جئ٦ ت الحضًثت لٗلم الىٟـ ٖو الىٍٓغ

خ بغمىػ لٛىیت . ولاٞغاص خين  ن ٖبر الخجغبت وجترس  ها جخ٩ى  مخٗضصة وعبما ؾائلت، خیث ان 

ما یىجظبىن الى املُٗیاث الث٣اٞیت املىحىصة في الكب٨ت 
 
عون هىیاتهم اه الاحخماُٖت یُى 
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املباقغة لهم وجل٪ املىحىصة في املجخم٘ ٩٦ل " ، والٗال٢ت بين الهىیت والث٣اٞت، ٞبنها حٗني 

ٖال٢ت الظاث باإلهخاج الث٣افي، وال ق٪ أن أي اهخاج ز٣افي ال یخم في ٚیاب طاث م٨ٟغة، 

صون الخىى في الجضا٫ الظي یظهب الى أؾب٣یت الظاث ٖلى مىيٕى الاججاه ال٣ٗالوي 

ثالي، أو الظي یجٗل املىيٕى أؾب٤ مً الظاث، وٕان ٧ل في الظهً هى هدیجت ما جدمله  امل

الحىاؽ وجسُه ٖلى جل٪ الهٟدت )طهً إلاوؿان( .٦ما یظهب"لى٥" والاججاه الخجغیبي 

 .(http://www.alukah.net/culture/0/10454/. بك٩ل ٖام)هانغ بً ؾٗیض،

 : ماثيةثالثا :في خصائص الشباب والثلافة املعلو 

جسخل٠ الخسههاث والخٗاٍع٠ في خهغ مٟهىم مىخض وص٤ُ٢ للكباب بدؿب   

ت أو خالت صًمٛغاُٞت أو مً  ومجاالث الاهخمام الخانت بها، ٞبما ٣ًترن بهٟت ٖمٍغ

ىلىحُت ،أو ببيُاث احخماُٖت  . هاخُت اصعا٦ُت وؾلى٦ُى أو ٞيًز

الم مً ؾً البلٙى الى ؾً هه الحضازت و الكاب هى لٛأفي اللٛت ٌٗٝغ الكباب ٖلى   

 . (.669، م 1983)ٖلي بً هاصًت، الثالزين

ظهب بىعصًى  بال٣ى٫   أن الكباب ٧ان مجغص ٧لمت واخضة للضاللت ٖلى " Bourdieu ٍو

٨غي بدث، في الىا٢٘ هىا٥ وا٢٘ احخماعي للكباب ٦ٗمغ للحُاة أي  اهه بىاء انُىاعي ٞو

والبلٙى ، ٞللكباب أهمُت احخماُٖت  ٦ٗمغ ولِـ خالت في مىخه٠ الٗمغ بين الُٟىلت

ت ملماعؾت أصواع ال٨باع )  (.٧6désembre2011.P02O.Gallandىهه مغخلت جدًيًر

ٖضاص والخيكئت ٞالكباب هم جل٪ الٟئت الاحخماُٖت التي الجؼا٫ جمغ بمغخلت لا   

ٌ والخُٛير  الاحخماُٖت، والتي حؿهغ هاجه املئؾؿاث اٖضاصها وجؤهُلها للى٣ض والٞغ

ه، صواع الاحخماُٖت امل٣غوهت لهماعؾت لا وم ٤ البيُت الث٣اُٞت التي جد٨مه وجدٍى   . ٞو

وفي ؾُا١ الخيكئت الاحخماُٖت وفي مضلى٫ مٗىاها ٖلى انها ٖملُت ممخضة حٗخمض    

لى اصماج اٖلى الخل٣ين واملدا٧اة م٘ الاهماٍ ال٣ٗلُت والٗاَُٟت، ٖىض الٟغص تهضٝ 

ِٗل الكباب الٗغبي والجؼائغي زهىنا الٗىانغ الث٣اُٞت في وؿ٤ ا لصخهُت َو

ت مً الخدىالث في َغ١ الِٗل، وأؾالُب الخ٨ٟير وأهماٍ الؿلى٥ ًم٨ً  "مجمٖى

جىنُٟها بؤنها مغخلت اهخ٣الُت جىُىي ٖلى جضازل الخ٣لُضي والحضًث، ؾىاء ٖلى نُٗض 

والٗالمي بٟٗل  الٗال٢اث الاحخماُٖت أو الث٣اُٞت وال٣ُم الؿائضة، ٞالخضازل بين املدلي

الخؤزير املخٗاْم لثىعة الاجهاالث واملٗلىماث ٢ض او٨ٗـ ٖلى مسخل٠ الكغائذ  
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ٗض الكباب هم أ٦ثر ٞئاث املجخم٘ جؤزغا بهظه الخُٛيراث  وما هجم ٖنها مً  الاحخماُٖت، َو

 .(78،م2117)خامض ؾُٗض، جؤزيراث  ؾلبُت أو اًجابُت ٖلى الؿىاء

ان في املجخم٘ الح٣ُ٣ي ا املى٢٘ بما ٌكٗغ به إلاوؿوال ٌكٗغ املخىانل ٖبر هظ   

ضه مً  ما ٖلى ٢بى٫ أي ش يء ال ًٍغ مً يٍٛى ون٘ وباث خُث ال ًجض هٟؿه مٚغ

لانض٢اء أو ما ٧ان أو ٢غاء ،و ٌٗخبر الكباب هم أ٦ثر الٟئاث اؾخسضاما للِٟؿبى٥ خُث 

أن هئالء هم لا٦ثر ممً ًمل٩ىن املهاعاث الحاؾىبُت و لضيهم اَإل واؾ٘ ٖلى ال٨مبُىجغ 

 . سضاماجه وقب٩اث الاهترهذو اؾخ

٣ٞض حٗاْم اؾخسضام املجخم٘ الاٞتراض ي البضًل م٘ جؼامً التراح٘ في صوع    

كلها فى الخىانل م٘ مُُٗاث الخٛير في الٗالم،  مىاٞظ الث٣اٞت الىمُُت املٗخاصة ٞو

الم الجضًضة، ٞىحض الكباب في هظه الىؾائل  واهدكاع إلاهترهذ وبضاًت ْهىع وؾائل إلٖا

ت وصون ٢ُىص)صالُا أقٝغبضًال  ا٢اتهم بدٍغ ٜ شحىاتهم َو   ؾهال ومخاخا، ووؾُلت لخَٟغ

،2117) 

ن الٗاصاث بٞمً حهت الٗال٢اث الاحخماُٖت وال٣ُم الث٣اُٞت الؿائضة:"ٞ   

والخ٣الُض حك٩ل الجؿغ الغابِ بين لاحُا٫ املسخلٟت في أي مجخم٘ مما ًًمً اؾخمغاعه، 

يرها بىاؾُت الخيكئت  بىاء مًٞىجض أن ما ًخٗلمه لا  اصاث وأزال١ ٚو ٢ُم ٖو

لى االاحخماُٖت، ٢ض جسالٟه املٗلىماث التي جى٣لها وؾائل الخىانل الحضًثت، مما ًئصي 

٤ الخيكئت الاحخماُٖت، مما ًئصي  ت الاًمان ب٩ل ما ًخم حٗلُمه لألٞغاص ًٖ ٍَغ ٖؼ ٖػ

٨ه واهدال٫ ٢ُمه لى جٟابضوعه الى اهدكاع ٢ُم صزُلت ٖلى مجخمٗىا وأؾغجىا جئصي 

الاؾاؾُت؛ ٞىجض أن ؾىء اؾخسضام هظه الىؾائل ٖمل ٖلى ج٣لُو الٗاصاث والخ٣الُض 

ض الال٨ترووي ألٛذ الخهىنُت الث٣اُٞت في ج٣ٟض املغض ى   املٗاًضة بالغؾائل والبًر
ً
ٞمثال

 ٖملذ ٖلى ازخٟاء ًُٞلت لا٧ل الجماعي بين أٞغاص 
ً
ُاص. وأًًا واملؿىين والجيران في لٖا

(. وفى هظا الؿُا١ أ٦ضث http://www.dicid.orgؾغة )ٖبض الجلُل،.مىس ى مصم الا 

صعاؾت بدثُت بٗىىان: "الث٣اٞت الاٞترايُت وجدىالث املجا٫ الٗام الؿُاس ي"،جؼاًض الضوع 

بٌٗ ٞئاث الظي أصجه الكب٩اث الاحخماُٖت الاٞترايُت في حك٨ُل الث٣اٞاث الخانت ب

التي اٖخمضث ٖلى اخهائُاث لكغ٦ت "٧ىم  -وقغائذ املجخمٗاث، ٦ما ط٦غث الضعاؾت

ا في اؾخسضام هظه  -ؾ٩ىع" املخسههت في قئىن إلاهترهذ 
ً
أن هىا٥ جهاٖضا ملحْى

http://www.dicid.org/
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الكب٩اث صازل املىا٤َ التي جد٨مها لاهٓمت الؿُاؾُت التي جدؿم بضعحت ما مً 

٩ا الالجُيُت، ت مثل: أمٍغ ت، ٦ما  الؿلٍُى والكغ١ لاوؾِ، ومى٣ُت الباؾُٟ٪ آلاؾٍُى

عجحذ الضعاؾت أن الؿبب وعاء طل٪ هى جؼاًض حجم ال٣ُىص املٟغويت ٖلى الح٣ى١، 

اث الٗامت في هظه البلضان، باإلياٞت الى اؾخمغاع جآ٧ل صوع لاخؼاب الؿُاؾُت  والحٍغ

 )  ومئؾؿاث الضولت الغؾمُت)صالُا أقٝغ

  ثصاا الاححماعي هلضلوب حذًذ للحيش ة الاححماعية :رابعا :وضائل الاعالم والا

ىن ًىق٪ ان ٌٗىى املضعؾت       ن لم أاججه ٖضص مً الباخثين الى ال٣ى٫ بؤن الخلٍٟؼ

ه٣ل ٢ض ٖىيها أما الُىم ٞبن إلاهترهذ باث أًٞل مٗىى وطل٪ مً زال٫ همىطج 

ائ٠ انها ال٣غاءة املد. Blackboard الؿبىعة إلال٨تروهُت ٖلى ؾِبل املثا٫ كائمت لْى

ىبُا  أي الخٝى  المٞى الم الجضًض أو ما ًم٨ً أن ههُلح ٖلى حؿمُخه بااٖل وؾائل إلٖا

الم الجضًض في ام٩اهُت جٟاٖلها م٘ الًٟاء املضعس ي. ًبضو أهما ًدىا٢له  مً وؾائل إلٖا

غه املئؾؿاث  الم أ٦ثر ٦مُا مما جٞى الجُل الجضًض في الٗالم الٗغبي مً وؾائل إلٖا

اتها. ٞل٣ض جدى٫ الحضًث ًٖ املضعؾت ومؿخ٣بل صوعهـا الخٗلُمُت  بمسخل٠ مؿخٍى

الم الجضًض في املجخم٘، وأن الحضًث  خضًث في هٟـ ٢ُمت الحضًث ًٖ مسغحاث إلٖا

الم باث هى آلازغ بدث في مىٓىمت ال٣ُم والتربُت  أًًا ًٖ ج٨ىىلىحُاث الاجها٫ والٖا

ت املجخم٘  .(21.م2113)حهاص الٛغام، ومؿائلت لهٍى

الم صون حؿلُِ الًىء ٖلى    ٣ٞض ٩ًىن مً الهٗىبت بم٩ان صعاؾت مىيٕى إلٖا

ٗا  الم ٖٝغ جُىعا ج٨ىىلىحُا ٦بيرا وؾَغ جؤزيره الاحخماعي والث٣افي، وزهىنا أن إلٖا

ت، م٨ىه مً الخٟى١ ٖلى مئؾؿاجىا الخٗلُمُت  مصحىبا بىؾائل مخٗضصة ومخىٖى

ت، وال٣ُام بضوع املغبي واملىحه با ملىاػاة م٘ لاؾغة، بل أخُاها ٦ثيرة مسخُٟا لضوع والتربٍى

لاؾغة، مما أصي الى نٗىبت الخد٨م في ٞاٖلُت ال٣ُم والٗاصاث املدلُت الًابُت لحغ٦ت 

ت  غاٝ لاؾٍغ لاٞغاص واملجخم٘، ٧ان لها ازغ إلا٢هاء والخجمُض أخُاها لل٣ىاهين ولٖا

الم في اؾدبٗاص عمىػ املجخ م٘ بٟغى عمىػه الخانت في يىء املخىاعزت، ل٣ض حؿبب إلٖا

غ  عؾالت مىحهت ججاه املخل٣ي ال جدؿم صوما بالىٟ٘ في جىحُه الؿلى٦ُاث للٗمل ٖلى جٍُى

لُه ًم٨ً اؾخيخاج اهم الا٩ٞاع ان الؿعي وعاء 27م الم املهاعاث)حهاص الٛغام، (. ٖو
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ِـ بىث اؾخٛال٫ الخ٨ىىلىحُاث الحضًثت لإلٖالم والكب٩اث الاحخماُٖت مثل "مىا٢٘ الٟ

تر " أن هظ املىا٢٘ جلبي بٌٗ الحاحاث  وجٍى

 الاحخماُٖت مثل :

ت الجيـ لازغ . -  الحاحت ملٗٞغ

 الحاحت لإلقبإ ال٨ٟغي . -

ُه والدؿلُت . -  الحاحت الى التٞر

 ( .21،م2113إلاطٖان املجخمعي)وؾام َاًل البكابكت، -

غبُت الُٟل لم ومً حاهب جدلُلي ازغ ًظهب ص. ؾلُمان الٗؿ٨غي الى أن "ج  

حٗض ج٣خهغ ٖلى لاؾغة، أو املئؾؿت الخٗلُمُت ٣ِٞ، ول٨ً الخ٨ىىلىحُا الحضًثت، وما 

غ") ؾلُمان  أهخجخه مً أحهؼة باهغة أنبذ ههُبها في جغبُت الُٟل هى الىهِب لاٞو

(، ومً املالخٔ ان "الخ٣ضم الظي وكهضه خالُا في حمُ٘ املجاالث 8،م2112ابغاهُم، 

٤ املؿ َُّ اٞت بين الُٟل)املخٗلم ( وبين الٗلم والخ٨ىىلىحُا بهىعة حؿخىحب جغبُت ٢ض ي

 (.218، م 2112حضًضة مٛاًغة جماما للتربُت ال٣ائمت خالُا )هبُل ٖلي،

وم٘ ج٣ضم ؾً الُٟل وصزىله مغخلت الكباب ٞالحخمُت حٛير مً اؾخٛالله   

ُت ن خاحاجه جخٛير بللخ٨ىىلىحُا الحضًثت والكب٩اث الاحخماُٖت أل  خٛير َبُٗخه املٗٞغ

 والىٟؿُت والاحخماُٖت وجخدض في :

يخج هظا الىٕى مً إلاقباٖاث ًٖ اؾخسضام قب٩اث الخىانل  إشباع املححوى   : ٍو

ى٣ؿم الى ٢ؿمين:   الاحخماعي مً أحل املدخىي ال مً أحل الىؾُلت هٟؿها، ٍو

خًمً الحهى٫ ٖلى املٗلىماث، ولازباع التي إلاشباع الحوحيهي - ت : ٍو جخميز بؿٖغ

غجبِ  اليكغ، ٍو

خماص ٖلى زضماث الىؾائِ الال٨تروهُت،  هظا الىٕى مً إلاقبإ ب٨ثرة الاؾخسضام، والٖا

ً طل٪ املؿخسضمين 
 
م٨ اط جخميز هظه الخضمت بٗضم وحىص ٢ُىص أو ع٢ابت ٖلى اليكغ، ٍو

الم  مً وكغ مٗلىماث، أو أزباع خؿاؾت، أو زُٟٟت ال ًم٨ً أن جيكغ في وؾائل إلٖا

 الخ٣لُضًت في الىؾِ الظي ٌِٗكه مؿخسضمى قب٩اث الخىانل الاحخماعي.

 ٣هض به الغبِ بين املٗلىماث التي ًدهل ٖليها الٟغص مً  إلاشباع الاححماعي : ٍو

ى٣ؿم الى ٢ؿمين: لاو٫؛ اقبإ  ال٢اجه الاحخماُٖت، ٍو زال٫ قب٩اث الخىانل، ٖو
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سضم في الخٟاٖل الاحخماعي احخماعي ا٢ىاعي مً زال٫ جباص٫ املٗلىماث التي حؿخ

واملىا٢كاث، أما ال٣ؿم الثاوي: اقبإ احخماعي هؼلي: وهى املٗلىماث املثيرة 

بت والهؼلُت التي ال حؿخسضم ٖاصة في املىا٢كاث الجاصة.  والٍٛغ

 وهي إلاقباٖاث الىاججت ًٖ اؾخسضام قب٩اث الخىانل إشباعات الاثصاا :

، وال ًغجبِ هظا الىٕى مً  الاحخماعي هٟؿها، وازخُاع هظه الىؾُلت
ً
٢هضا

ى٣ؿم الى ٢ؿمين: اقباٖاث قبه  إلاقباٖاث بما ج٣ضمه الغؾائل مً مدخىي، ٍو

٣هض بها الٗال٢ت بين الىؾُلت حؼء مىه ال ًم٨ىه الخسلي ٖنها،  احخماُٖت: ٍو

صج٘  والٟغص، خُث ٌكٗغ الٟغص أن اؾخسضام عؾائل هظا الكٗىع وحىص  SMSَو

ؾخسضام بٌٗ لالٟاّ الضاعحت في الغؾائل التي جض٫ ٖلى لالٟت بين لاٞغاص با

خد٤٣ هظا الىٕى مً  لالٟت بُنهم، وال٣ؿم الثاوي اقباٖاث قبه جىحيهُت: ٍو

إلاقبإ مً زال٫ جس٠ُٟ إلاخؿاؽ بالخىجغ، مثل اقباٖاث صٖم الظاث، 

ُه، أو الاعجباٍ الضائم  غاى الدؿلُت والتٞر الخٔ طل٪ في اؾخسضامها أٚل ٍو

 (.237رهذ )ٞايل مدؿً، ٖضص زام ،مباإلهت

 خاثمة:ال

بىاء ٖلى الضعاؾت الاؾخ٣غائُت لألصبُاث  والضعاؾاث املٗم٣ت بمسخل٠ ػواًا    

وازخالٝ مىاهجها خى٫ وا٢٘ واو٩ٗاؾاث مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٦مئؾؿت للخيكئت 

خبر بضًلت الاحخماُٖت خضًثت وبضًلت مضٖمت للمئؾؿاث الخ٣لُضًت ٞان هاجه املئؾؿت حٗ

ُت  او م٨ملت للىا٢٘ الاحخماعي للكباب مً خُث جد٤ُ٣ الاقباٖاث والاخخُاحاث املٗٞغ

والاصعا٦ُت لهم ،وجئزغ بضعحت ٦بيرة باملؿخىي الخٗلُمي والىعي الث٣افي واملٗاًير ال٣ُمُت 

لهم ،ٞان ٧اهذ في ق٣ها الاًجابي اصواث ٞٗالت لالجها٫، ووؾائل للخباص٫ الٗلمي 

اث والث٣افي و  إل ٖلى مسخل٠ املؿخٍى مسخل٠ الخبراث ٞهي جم٨ً ٦ظل٪ مً الَا

اث ال٨بري التي جدضص مً حهت  الث٣اُٞت والؿُاؾُت، والاحخماُٖت والضًيُت، هاجه املؿخٍى

احي للكباب املخهلين بكب٩اث الخىانل الاحخماعي، اًً حٗخبر  ازغي البىاء او اليؿ٤ الهٍى

مً زال٫ الخٗبير ًٖ آلاعاء في ال٣ًاًا ٞغنت للخدغع وا٦دكاٝ الكباب املبضٕ 

 الاحخماُٖت وازباث الصخهُت.
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ت  ظه٧ل ه   املميزاث جٟخذ في مهغاٖيها او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى مؿخىي الهٍى

هم بىاصعها في مساَغ املٗلىماجُت والٗىملت ٖلى الامم الٗغبُت أجٓهغ  الث٣اُٞت للكباب

ني اعاء مسالٟت ملٗاًير ومدضصاث الخيكئت املؿتهل٨ت للث٣اٞاث الٛغبُت الىاعصة، وطل٪ بدب

في ع٧ائؼ املئؾؿاث الخ٣لُضًت الانلُت للمجخم٘ وال٣ائمت ٖلى جثبُذ مدضصاث وزىابذ 

ش الانلي، والخجظع بالٗاصاث والخ٣الُض  ىُت الانُلت )اللٛت والخاٍع ت الث٣اُٞت والَى الهٍى

الخىانل للمكاع٦ت في  وال٣ُم الضًيُت ( و٦ما ْهغث بىاصع الخدغع في اؾخٛال٫ قب٩اث

 .الى٣اف والحىاع الؿُاس ي وحٗمل في جدُٟيز املكاع٦ت املُضاهُت

وبالىٓغ لخىؾ٘ وكاٍ  الصخهُاث واملىا٢٘ الاٞترايُت ٞان هظه الكب٩اث    

لباث الٗمل وجباص٫ الٗلىم  ٤ وجغوٍج املىخجاث ومغا٦ؼ للدؿى١ َو حٗمل في الدؿٍى

ت  والخبراث بٛغى الخُٛير، ٞهي حٗمل ٖلى الخدٍغٌ إل٢امت الثىعاث والكٛب وػٖٖؼ

ت الث٣اُٞت ، وألنها هماطج حٗمل ٖلى جيكُِ الىعي  الىخضة الث٣اُٞت واملـ بثىابذ الهٍى

والٗمل والخُٕى الخيري ليكاٍ بٌٗ مئؾؿاث املجخم٘ املضوي ،وصٖم وكاٍ الخىمُت 

ت الخٗبير وازغاج امل٨بىجاث ب اؾم خ٣ى١ ٞهي اًًا جسل٤ حمُٗاث قباهُت ببؾم خٍغ

الاوؿان جضٞ٘ بيكغ املماعؾاث وال٣ُم الالزال٢ُت واملىبىطة في املجخم٘ مثل الدصجُ٘ ٖلى 

الؼها وا٢امت الٗال٢اث املدغمت بين الاوؾاٍ الكباهُت والاهدال٫ الازالقي ٦خُٛير الجيـ 

ال٢اث املثلُين ...  ٖو

  ٞهي :ْاهغة أزظة وبدؿب مئل٠ )ٖبض الحي ػلىم، هظع الٗىملت(    
ً
بالؿير ٢ضما

الم والاجهاالث، وهظه الٓاهغة أنبدذ خايغة في حمُ٘  ازغ احؿإ وجُىع وؾائل لٖا

ت )ان الٗىملت لِؿذ ْاهغة مدهىعة في هُا١ الخجاعة واملباصالث  مُاصًً الحُاة البكٍغ

املالُت، واهما امخض هظا املٟهىم الى الىمىطج الؿُاس ي والى لاهماٍ الث٣اُٞت والى الغإي 

ضا لها جؤزير وم٩اهت في )الضولت والكٗب(، وال٨ثير مً امل٩ىهاث الاحخماُٖت الا  حخماُٖت، ٚو

والا٢خهاصًت الثابخت، في الى٢ذ الظي جىضٞ٘ ُٞه الضو٫ الٗغبُت نىب مجخم٘ املٗلىماث. 

جب٣ى التربُت جاعة هي املدغ٥ الضاٞ٘ ملجخمٗىا، وجاعة أزغي هي طل٪ الخاي٘ املؿتهين 

جم٘ ال٨ثيرون ٖلى أن أػمت مجخمٗىا الٗغبي هي في ألهىاء الؿلُت ا لحا٦مت باملجخم٘ .ٍو

ت . ولِـ لىا ٚير التربُت لخد٤ُ٣ جىمُت قاملت، وهي الضٕع الىاقي يض  حىهغها أػمت جغبٍى

ت لٗىملت التربُت.  الا٦دؿاح الث٣افي في مجخم٘ املٗلىماث زانت أمام مداوالث الضو٫ ال٣ٍى
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، مجلت ٧لُت التربُت، عي الثلافي لذى طالبات ولية التربية ألاضاضية في دولة الىويتالو 

 الجؼء الثاوي صٌؿمبر. 176حامٗت لاػهغ، الٗضص: 

مجلت  ،إضحخذام مواكع الحواصل الاححماعي في العالم العزبي(، 2113ػاهغ عاض ي) -

 هلُت، ٖمان .حامٗت ٖمان لا  ،15التربُت الٗضص

،  دراضات في هظزية الاثصاا  هحو فىز إعالمي محميز(، 2113مان ٖؼي )ٖبض الغخ  -12

 ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، لبىان.5ٍ 



ت الث٣اُٞت(الكباب ومىا٢٘ ال خىانل الاحخماعي )عإٍت بين مماعؾت الىا٢٘ وجدضي بيُت الهٍى  
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دور وضائل الحواصل الاححماعي في الحبادا إلاخباري (، 2115ٞايل مدؿً ٧اْم) -13

، قب٩اث الخىانل الاحخماعي في بين طلبة الجامعات العماهّية أشغاا امللحلى الذولي

الم ب ِئت اٖالمُت مخٛيرة ،صعوؽ مً الٗالم الٗغبي املجلت الٗغبُت لاوعوبُت لٗلىم إلٖا

 جىوـ. –والاجها٫ 

دليل عملي للهي ات املعىية باإلدارة (، 2115وؾائل الخىانل الاحخماعي )-14

 ،املئؾؿت الضولُت للضًم٣غاَُت والاهخساباث.الاهحخابية

طلبة الجامعات ألاردهية ملواكع الحواصل  دوافع اضحخذاموؾام َاًل البكابكت: -15

تر(، عؾالت ماحِؿخير، جسهو الصحاٞت الاححماعي وبإشاعاتها ، )ِٞـ بى٥ وجٍى

الم، حامٗت البترا،  .2113 لاعصن ، وإلٖا

الذور امليشود لإلعالم في بىاء ألاضزة، واكعها الزاهً (، 2113حهاص الٛغام)-16

الٗلىم إلاوؿاهُت والاحخماُٖت، مجلت أ٧اصًمُت  ، م٣ا٫ ميكىع بمجلتوإمياهات معالجتها

 .3مد٨مت، جهضع ًٖ حامٗت مدمض بىيُاٝ املؿُلت، الٗضص 

الاهذماج الاححماعي بين ملسق الهوية وفخ العوملة ثحذًات ٖلي ٖبض الغإٝو ٖلي،  -17  

 ، حضلُاث الاهضماج الاحخماعي وبىاء الضولتوثحوالت عمزان املذهية الخليجية املعاصزة:

ً الٗغبي . بيروث: املغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث  .والامت في الَى

مواكع الحواصل الاححماعي وأثارها على : (2114)ٖلي مدمض بً ٞخذ مدمض-18

الجامٗت إلاؾالمُت باملضًىت  عؾالت ماحؿخير )ٚير ميكىع(، ،ألاخالكيات و الليمية

 . املىىعة، الؿٗىصًت

ٗت) ٞٗالُاث املئجمغ  -19 وضائل الحواصل (، 2114الضولي الؿىىي الغاب٘ ل٩لُت الكَغ

 .ٞلؿُين حامٗت الىجاح، ،الاححماعي واثزها على الفزد واملجحمع

املشىالت الشباب في املجحمع الجشائزي بين أسمة الهوية حابغ ههغ الضًً،  -21

مً املى٢٘ الال٨ترووي :   اححماعية –والالمعيارية هظزة جشخيصية هفطية 

http://lab.univ-biskra.dz/leps/imag 

22-  :  .عإٍت جدلُلُت – الحفاعلية والهوية الثلافية لذى الشباب املصزي صالُا أقٝغ
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 أ/ هادًة مهذاوي 
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هيف ضاهمت وضائل الحواصل الاححماعي في اضعاف ٖبض الجلُل، مىس ى مصم:  -23

وي ج٣لُو الٗال٢اث الاحخماُٖت مً الغابِ الال٨ترو، و العادات والحلاليذ

http://www.dicid.org 

ٖىاص مدمض -مى٢٘ وجؤمالث  ،شبيات الحواصل الاححماعي إلالىترووي ٖىاص  مدمض، -24

 -مى٢٘ وجؤمالث  ،قب٩اث الخىانل الاحخماعي إلال٨ترووي،

post_7300.htm-http://www.taamolat.com/2010/10/blog 

25- O.Gallan2011,les jeunes dans la société ;Intervention au colloque du conseil 

d’orientation des retraites .Maison de la chimie.Paris.6désembre 
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