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هضٞذ هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى م٣اعباث الحخمُاث الثالر: 

وجٟؿحراتها للٗال٢ت بحن ج٨ىىلىحُا الاجها٫  الخ٨ىىلىحُت والاحخماُٖت وال٣ُمُت،

ت. باإلياٞت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤهم  الم الجضًض في هظه الحالت( والهٍى الحضًثت )ؤلٖا

الم الجضًض اإلاخمثلت  في اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت وقب٩اث الخىانل جُب٣ُاث ؤلٖا

٩ي، ومىا٢كت جإزحراتها  الاحخماعي ومىا٢٘ وكغ الهىع والُٟضًىهاث ومىا٢٘ الٍى

ت وجدلُل الخىحهاث اإلاسخلٟت في هظا الكإن.  الاًجابُت والؿلبُت ٖلى الهٍى

الم الجضًض، الظي ٌكهض ٢ُام مجخمٗاث  ول٣ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤلٖا

غ١ اٞترايُت مخ ُت في ؤؾالُب خُاة ألاٞغاص َو ت، ٢ض ؤخضر ه٣لت هٖى ٗضصة ومخىٖى

اتهم، وعٚم بٌٗ الخإزحراث  ج٨ٟحرهم وجىانلهم، وهى ما ؤزغ في جمثالتهم لظواتهم وهٍى

اث اإلادلُت.  الء مً ؤنىاث الهٍى  الؿلبُت بال ؤهه ٌؿاهم بك٩ل اًجابي في ؤلٖا

ت ؛ٖالم الجضًضؤلا  الكلمات اإلافحاحُة: ت الخإزحرهٓ ؛الهٍى   .ٍغ
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقذمة 

الم والاجها٫ الحضًثت ٖمىما والاهترهذ  ناع مً اإلاؿلم به ؤن ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

بك٩ل زام ٢ض جسللذ مسخل٠ ألاوكُت ؤلاوؿاهُت في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة، وؤنبدذ 

وم٩ان؛ حكاع٦هم مماعؾاتهم  حؼء ال ًخجؼؤ مً ًىمُاث ألاٞغاص، جهاخبهم في ٧ل ػمان

ؿهم بلى خض ٦بحر 
ُ
الغوجُيُت وحسجل خًىعها في مسخل٠ الًٟاءاث التي ٌٗاٌكىجها، وح

في بىاء ٖال٢اتهم م٘ بًٗهم البٌٗ واؾخمغاعها. هظا الحًىع ؤهخج ٖضة بق٩االث منها 

٢ت ما اعجبِ بالجاهب الا٢خهاصي ومنها ما اعجبِ بالجاهب الث٣افي ومنها ما ٧اهذ له ٖال

المي ؤو ال٣اهىوي ؤو ألامني بلخ، و٢ض احتهض الباخثىن واإلاهخمىن  بالجاهب الىٟس ي ؤو ؤلٖا

 

This study aimed to shed light on approaches of three 

Determinism: technological, social and values, and their 

interpretations of the relationship between modern communication 

technology (new media in this case) and Identity. In addition to 

identify the most important applications of the new media 

Like:(blogs, social networking sites, publishing photos, videos and 

wikis), And discuss  the positive and negative impacts on Identity, 

then analyze the various trends in this regard. 

 

The study found that the new media, which is witnessing a 

multiple and diverse virtual communities, has made a quantum 

leap in the lifestyles of individuals and  their ways of thinking and 

communicating, and influenced on their representations of 

themselves and their identities. Despite the negative effects, but it 

contributes positively to the preservation of local identities. 

 

Keywords:  new media ; identity ; impact theory. 

 

 



مه، د/ بادٌغ لىهِغ/ د ان حذادٍش  
 

104 

 

بمسخل٠ جسههاتهم واهخماءاتهم في صعاؾتها واؾخ٣هاء ٖىانغها، مؿدىضًً في طل٪ بلى 

ت ومىهجُاث مسخلٟت.  ؤَغ هٍٓغ

ت، ٞهي مً بحن ؤ دضثها ألاهترهذ ٖلى مؿخىي الهٍى
ُ
هم ؤما الخإزحراث التي ج

اإلاك٨الث اإلاخجضصة التي حؿخضعي البدث والخمدُو ٞيها، زانت م٘ ْهىع واهدكاع ما 

ب  باإلعالم الجذًذفي ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت ناع ٌٗٝغ  ، 2.2الظي ٣ًىم ٖلى مىهاث الٍى

ؤي الجُل الثاوي مً الاهترهذ ؤًً ج٩ىن للمؿخسضمحن ٞغنت ؤ٦بر للخٟاٖل م٘ اإلادخىي 

إلهخاحه بجىصة ال ج٣ل ًٖ جل٪ التي جمحز اإلااؾؿاث الث٣اُٞت  الال٨ترووي، ومؿاخت ؤوؾ٘

المُت الخ٣لُضًت.   وؤلٖا

اصة الىٓغ في ٦ثحر مً  الم الجضًض ٢ض ٞخذ بظل٪ الباب واؾٗا إٖل بن ؤلٖا

غها للمؿخسضمحن م٘  اإلاٟاهُم الخ٣لُضًت، اؾدىاصا بلى ؾماث البِئت الجضًضة التي ًٞى

ً حماٖاث اٞترايُت جغقى بلى ؤن جهبذ بجاخخه آللُاث ٚحر مؿبى٢ت في الخى  انل وج٩ٍى

ت للمجخمٗاث الخ٣لُضًت، لها ال٣ضعة ٖلى بهخاج اإلاٗنى وبهخاج  "مجخمٗاث اٞترايُت" مىاٍػ

زُاباث ها٢ضة، وال٨ك٠ ًٖ الهامش ي واإلاؿ٩ىث ٖىه؛  وال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ٖلى 

الاحخماعي ؤ٦ثر  الاهخماماث الخانت ألٞغاصها الظًً ؤنبدىا في ْل قب٩اث الخىانل

اث  جدغعا مً ال٣ُىص بإبٗاصها اإلاسخلٟت، وهى ما ًمىذ لهم بم٩اهُت بوكاء وجيكئت هٍى

 حضًضة اٞترايُت لها مالمدها وزهائهها وججلُاتها. 

ت ؤنلُت مىحىصة ٢بال  ت الاٞترايُت الجضًضة وبن ٧اهذ جخإؾـ ٖلى هٍى هظه الهٍى

لظي ًيخمىن بلى مجخم٘ اٞتراض ي ما، لم ٨ًً في الىا٢٘ الح٣ُ٣ي )ٖلى اٖخباع ؤن ألاٞغاص ا

لُدؿنى لهم ٞٗل طل٪ لىال اقترا٦هم ال٣بلي في وؿ٤ ز٣افي واخض ؤو مدكابه( بال ؤجها جخٟغص 

ت مً نٟاث مغهت ٚحر مؿبى٢ت في وا٢٘ اٞتراض ي ًغج٨ؼ بضوعه ٖلى  بمىذ الٟغص مجمٖى

 ؤؾـ ٢ض ج٩ىن قضًضة الازخالٝ م٘ الىا٢٘ الح٣ُ٣ي. 

هظه الضعاؾت لخداو٫ ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث آلاجُت: ما هي الٗال٢ت  مً هىا حاءث

ت مً زال٫ الحخمُاث الثالر؛ الخ٨ىىلىحُت، الاحخماُٖت  الم الجضًض والهٍى بحن ؤلٖا

اث حضًضة؟ ؤم  ت ؾلبا مً زال٫ بهخاج هٍى الم الجضًض في الهٍى وال٣ُمُت؟ وهل ًازغ ؤلٖا

اث اإلادل الء مً نىتها؟ؤهه ٌؿاهم في الحٟاّ ٖلى الهٍى  ُت وؤلٖا
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 أظباب اخحُاس اإلاىضىع:

ت واعجباَها بالخدضًاث اإلاسخلٟت التي وِٗكها في ْل  بن ألاهمُت ال٨بحرة إلاؿإلت الهٍى

الم والاجها٫ الحضًثت هي ما صٞ٘ الباخث بلى ازخُاع هظا  الٗىإلات وج٨ىىلىحُا ؤلٖا

هظه الخ٨ىىلىحُا ٖامت  اإلاىيٕى للضعاؾت، باإلياٞت بلى ججضص الى٣اف زاهُا خى٫ آزاع 

اث اإلادلُت واهدهاع هظا الى٣اف في الجاهب الؿلبي  والاهترهذ بك٩ل زام ٖلى الهٍى

 ٣ِٞ، صون ؤن جإزظ الغئٍت الاًجابُت خٓها في الُغح والجض٫.

 أهذاف الذساظة:

تهضٝ هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى م٣اعباث الحخمُاث الثالر: 

الم الخ٨ىىلىحُت والاحخماُٖت وا ل٣ُمُت، خى٫ ٖال٢ت ج٨ىىلىحُا الاجها٫ الحضًثت )ؤلٖا

ت.  الجضًض في هظه الحالت( بالهٍى

٦ما تهضٝ هظه الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى الخإزحراث الاًجابُت والؿلبُت لئلٖالم الجضًض 

ت ومىا٢كت الخىحهاث اإلاسخلٟت في هظا الكإن.  ٖلى الهٍى

 مىهج الذساظة:

ت )ألاؾاؾُت(، ٣ٞض اؾخٗىذ بما ؤن هظه الضعاؾت جيخمي بلى ال ضعاؾاث الىٍٓغ

الظي ال ٠٣ً ٖىض خضوص ون٠ الٓاهغة بل ًخٗضاها بلى باإلاىهج الىصفي الححلُلي 

بحغاء اإلا٣اعهاث الالػمت وعبُها بالٗىامل اإلادُُت بها وجدلُل ٖىانغها.خُث ٢مذ 

ت مً زال٫ زال  الم الجضًض، زم جدلُل الٗال٢ت بِىه وبحن الهٍى ر بٗملُت ون٠ ؤلٖا

م٣اعباث هي: الاججاه الخ٨ىىلىجي والاحخماعي وال٣ُمي. و٢مذ باؾخٗغاى آلاعاء اإلاسخلٟت 

ت ومىا٢كتها.  خى٫ الخإزحراث الؿلبُت والاًجابُت لئلٖالم الجضًض ٖلى الهٍى

 ثحذًذ اإلافاهُم:

 ؤلاعالم الجذًذ: -1

الم الجضًض" ال ٌٗخبر الترحمت الىخُض ة مً اإلاهم ؤن وكحر بلى ؤن مهُلح "ؤلٖا

(، ٞهىا٥ مً ًغي ؤن الترحمت الصحُدت هي وؾائل New mediaللمهُلح الاهجلحزي )
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الاجها٫ الجضًضة، وهىا٥ مً ًترحمه باالجها٫ الجضًض، وهىا٥ مً ًًٟل ؤن ًٟهل 

في ألامغ باٖخماص مهُلح اإلاُضًا الجضًضة، ول٨ىني ًٞلذ اٖخماصه في هظه الضعاؾت ألهه 

 وألا٧اصًمي ٖلى الؿىاء. ألا٦ثر جضاوال في اإلادُِ اإلانهي

ــــى  ــ ــ ــ ـــــامي( بلــ ــ ــ ـــــاص١ الحمـــ ــ ــ ـــــ ي )الهــ ــ ــ ــــث الخىوســـ ــ ــ ــ ــــب الباخـ ــ ــ ــ ـــــض خؿــ ــ ــ ـــالم الجضًــ ــ ــ ــ ـــ ـــــل ؤلٖا ــ ــ دُــ ٍو

ــــالخىٕى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُالخُت جدؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخسضاماجه الانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ؤن اؾـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاص، ٦مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضصة ألابٗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهغة مخٗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْـــ

الم الجضًـــــــض ًخٗلـــــــ٤ ببٗـــــــض الجـــــــضة والحضازـــــــت  الكـــــــضًض. ولٗـــــــل اإلاٗنـــــــى ألا٦ثـــــــر اعجباَـــــــا بـــــــاإٖل

(Newness ـــــضم، و ــ ــ ــ ــ ـــــض ال٣ـ ــ ــ ــ ــ ـــــل لبٗـ ــ ــ ــ ــ ـــالم ( ٦م٣ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــُلح ؤلٖا ــ ــ ــ ــ ـــــل مهــ ــ ــ ــ ــ ــــى ًدُـ ــ ــ ــ ــ ـــــظا الىدــ ــ ــ ــ ــ ــــى هـ ــ ــ ــ ــ ٖلــ

ــــُلح  ــ ـــــل مهــ ـــــا ًجٗـــ ــ ـــــض، مـ ـــالم حضًـــ ــ ــــى بٖـــ ــ ـــــضًم بلــ ــ ـــالم ٢ـ ــ ـــً بٖـــ ــ ـــــت مـــ ـــى الحغ٦ـــ ــ ــ ـــى مٗنـ ــ ـــــض بلـــ الجضًـــ

ــــــــــــالم الجضًــــــــــــض" ًخهــــــــــــل بمٗنــــــــــــى الخجــــــــــــاوػ وال٣ُُٗــــــــــــت بــــــــــــحن بٖــــــــــــالم اإلااضــــــــــــ ي وبٖــــــــــــالم  "ؤلٖا

ـــال  ــ ــ ــ ــ ـــــاء ؤلٖا ــ ــ ـــــت )ٞىــ ــ ــ ـــى النهاًــ ــ ــ ــ ـــى مٗنــ ــ ــ ــ ـــان بلــ ــ ــ ــ ـــــٌ ألاخُــ ــ ــ ــــي بٗــ ــ ــ ــــــخ٣بل وفـــ ــ ــــىالصة اإلاؿـــ ــ ــ ــ ـــــضًم( والـ ــ ــ م ال٣ــ

 (.www.arabemediastudies.net ،2112الصادق الحمامي،  ) بٖالم حضًض

ت  الم الجضًض بإهه مجمٖى ول٨ىىا هجض في اإلا٣ابل ٢امىؽ لِؿتر ٌٗٝغ ؤلٖا

ج٨ىىلىحُاث الاجها٫ التي جىلضث مً التزاوج بحن ال٨مبُىجغ والىؾائل الخ٣لُضًت لئلٖالم، 

غافي والهىث والُٟضًى غ الٟىجٚى ، 2119ىاحذ أمين ، )سضا عبذ الالُباٖت والخهٍى

 .  (512ص

الم  الم الخ٣لُضي وؤلٖا ظهب هظا الخٍٗغ٠ مظهب الظًً ًغون في الٗال٢ت بحن ؤلٖا ٍو

ت ولِؿذ ٖال٢ت ٢ُُٗت وججاوػ.  الجضًض ٖال٢ت جؼاوج واؾخمغاٍع

الم الجضًض مً عئٍت وججغبت بلى عئٍت وججغبت ؤزغي، بال ؤهىا  وجسخل٠ جدضًضاث ؤلٖا

  ( 33، ص2118)عباط مصطفى الصادق،آلاجُت:  الألاشكًم٨ً ؤن وكحر بلى 

الم الجضًض ال٣ائم ٖلى قب٨ت الاهترهذ وجُب٣ُاتها. -  ؤلٖا

الم الجضًض ال٣ائم ٖلى ألاحهؼة اإلادمىلت بما في طل٪ ؤحهؼة ٢غاءة ال٨خب  - ؤلٖا

 والصح٠.

ىن التي ؤي٠ُ بليها  - هٕى ٢ائم ٖلى مىهت الىؾائل الخ٣لُضًت مثل الغاصًى والخلٍٟؼ

 محزاث حضًضة مثل الخٟاٖلُت والغ٢مُت.
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خم جضاو٫ هظا الىٕى بىؾائل، بما  - الم الجضًض ال٣ائم ٖلى مىهت ال٨مبُىجغ، ٍو ؤلٖا

 قب٨ُا، وبىؾائل الحٟٔ اإلاسخلٟت، مثل الاؾُىاهاث الًىئُت.

 اإلاجحمعات الافتراضُة:  -2

٩ي هاوعص عاًىٛىلض، في ٦خابه  ل٣ض ناٙ مهُلح "اإلاجخم٘ الاٞتراض ي" الباخث ألامٍغ

(، الظي ؤقاع ُٞه ؤن اإلاالمذ ألاولى للمجخمٗاث 1993خى٫ اإلاجخم٘ الاٞتراض ي )

( الظي جإؾـ في TWICSالاٞترايُت ٧اهذ ٢ض ْهغث في الثماهِىاث مثل مجخم٘ هٓام )

( في الىالًاث Usenet( في باَعـ، و)CalvaCom( في لىضن، و)CIXَى٦ُى، و)

  (66، ص2118.) على محمذ سحىمة،اإلاخدضة

ٗخبر مهُلح اإلاجخم٘ الاٞتراض ي مً اإلاٟاهُم الجضًضة التي اؾخضٖذ  وٌَ

الاهخمام وال٨ثحر مً الى٣اف، بل وحٗلذ البٌٗ ًضٖى بلى ْهىع ٖلم حضًض ًسخو 

بضعاؾت هظه اإلاجخمٗاث الجضًضة وحؿمُتها بٗلم الاحخمإ آلالي ٦ما ٞٗل الباخث ٖلي 

لدؿمُت. ؤما مثاع الجض٫ ٞهى الخُٛحر مدمض عخىمت مً زال٫ مالٟه الظي ًدمل هٟـ ا

الظي ؤخضزتها هظه اإلاجخمٗاث الجضًض في مٟهىم اإلاجخم٘ الخ٣لُضي الظي ًخإؾـ ؤؾاؾا 

 خى٫ )الجماٖت، الخٟاٖل، الغوابِ، اإلا٩ان والؼمان(.

ٞهظه اإلاجخمٗاث الاٞترايُت التي جخإؾـ ؤؾاؾا ٖلى ًٞاء اٞتراض ي هى الاهترهذ 

ث وزضماث ؤبغػها آلان قب٩اث الخىانل الاحخماعي، ٢ض وطل٪ مً زال٫ ٖضة جُب٣ُا

بُٗت اإلا٩ان، والؼمان الظي ًسً٘ بلى  ٚحرث مً َغ١ الخىانل وبىاء الٗال٢اث، َو

 جغجِباث الٟغص ومؼاحُخه ٚالبا.

ها عاًىٛىلض ٖلى ؤجها "ججمٗاث احخماُٖت، جيكإ مً الكب٨ت ) (، Netلظل٪ ٌٗٞغ

تهم ٖلىُا، لى٢ذ ٧اٝ مً الؼمً، بمكاٖغ خحن ٌؿخمغ ؤهاؽ بٗضص ٧اٝ، في مىا٢كا

.) على محمذ بوؿاهُت ٧اُٞت لدك٨ُل قب٩اث الٗال٢اث الصخهُت في الًٟاء الؿاًبري"

 . (65، ص2118سحىمة،
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خطح مً الخٗٝغ جغ٦حزه ٖلى بٗض الؼمً الظي ًخ٨ٟل بدك٨ُل عوابِ ٖاَُٟت  ٍو

بال مً زال٫ اؾخمغاعه في بحن ألاٞغاص، بط ال ًم٨ً للٟغص ؤن ًيخمي بلى مجخم٘ اٞتراض ي 

.ً  ٖال٢خه باألٞغاص آلازٍغ

وال ًبخٗض ؾحرج بغو٦ـ ًٖ هظا اإلاٟهىم خُث ٌٗٝغ اإلاجخم٘ الاٞتراض ي ٖلى اهه 

اث  ت ؤٞغاص ٌؿخسضمىن مىخضًاث اإلاداصزت، خل٣اث الى٣اف، ؤو مجمٖى "مجمٖى

خ٣اؾمىن هٟ ـ ألاطوا١، الحىاع...، والظًً جيكإ بُنهم ٖال٢ت اهخماء بلى حماٖت واخضة ٍو

مان،ال٣ُم، الاهخماماث ولهم ؤهضاٝ مكتر٦ت"  م هاٍس   .(88، ص2112)هىماس مٍش

بال اهه ًٟهل ؤ٦ثر ُٞما ًجم٘ بحن هاالء ألاٞغاص اإلا٩ىهحن إلاجخم٘ اٞتراض ي ما، 

والظي ٌكتٍر ٖليهم الاقترا٥ في ال٣ُم والاهخماماث وألاهضاٝ. والح٣ُ٣ت اهه بهظا 

ىٕى الث٣افي صازل هظه اإلاجخمٗاث و٢ض ًدُل بلى ؤن الك٩ل ٢ض ًىٟي بم٩اهُت الخ

 اإلاجخمٗاث الاٞترايُت حصج٘ ٖلى حم٘ واؾخ٣ُاب اإلادكابهحن ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.

ة -3  :الهٍى

اث احخماُٖت، اهُال٢ا مً حٛحر  ًم٨ً للٟغص ؤن ًيخمي ٖلى مضاع خُاجه بلى ٖضة هٍى

غوٞه، ٞبةم٩اهه ؤن ٌٛحر صًىه ؤو حيؿِخه ؤو ختى اللٛت التي ًخ٩لم بها، ؤو  ٢ىاٖاجه ْو

جىحهه الؿُاس ي.. لظل٪ ٞالٟغص ال ٩ًىن "هى" صائما في ٧ل الحاالث واإلاىا٠٢. مً هىا 

ىا بهٗىبت بمؿا٥ ٧ل الخٍُى  ت ؤن ٌٗتٞر ٧ان لؼاما ٖلى ٧ل اإلاكخٛلحن ٖلى حٍٗغ٠ الهٍى

سج منها هظا اإلاٟهىم الظي ًغي ال٨ثحر مً الباخثحن ؤهه "مٟهىم ٢ل٤ مً هاخُت 
ُ
التي و

 .(58، ص2119)ظمير دحماوي، لخىاو٫ الىٓغي" ا

ولٗل ؤوؿب اهُال٢ت لال٢تراب مً هظا اإلاٟهىم هى طل٪ الخٍٗغ٠ اإلاكهىع الظي 

ُىِخه وحصخهه وزهىنِخه ووحىصه  ت الش يء ٖو ٢ضمه الٟاعابي خُث ًغي ؤن: " هٍى

خه وزهىنِخه ووحىصه اإلاىٟغص الظي  اإلاىٟغص له، ٧ٌل واخض. و٢ىلىا بهه هى بقاعة بلى هٍى

ت  محمذ عابذ الجابشي ال ٣ً٘ ُٞه اقترا٥". وهى ما ًا٦ضه  الظي ؤٞاص بإن مٟهىم الهٍى

٢ض اؾخ٣غ في الانُالح الٟلؿٟي الٗغبي ال٣ضًم لُض٫ ٖلى ما به الش يء هى هى بىنٟه 

ت ج٣ا٫  خباع ؤزو مً اإلااهُت: الهٍى ت بهظا الٖا مىحىصا مخٟغصا مخمحزا ًٖ ٚحره. "ٞالهٍى

اهُت ٖلى ال٨لي. وبٗباعة ؤزغي: ما به الش يء هى هى ٌؿمى ماهُت بطا ٧ان ٖلى الجؼئي واإلا
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ض"  ت بطا ٧ان حؼئُا ٦د٣ُ٣ت ٍػ  2115)على محمذ سحىمة،٧لُا ٦ماهُت ؤلاوؿان، وهٍى

 ( .314ص

ٟاث التي حاءث مخىاٚمت م٘ ما ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه  مً اإلاغوهت التي  -ومً بحن الخٍٗغ

ت  ت هي التي ح٨ٗـ طل٪   "ثاحفل" هجض حٍٗغ٠ -جهبٜ مٟهىم الهٍى الظي ًغي ؤن الهٍى

خه اإلاؿب٣ت باهخمائه  الجؼء مً مٟهىم الصخو ًٖ طاجه، والظي ًخإؾـ في يىء مٗٞغ

غاٝ الؿائضة  ت حماٖت )ؤو حماٖاث( مُٗىت، وهى ما ٣ًخض ي جمؿ٨ه بال٣ُم وألٖا لًٍٗى

ة  ،مؤثمش الفضائُات العشبُة2117)عالء عبذ اإلاجُذ الشامي،في بَاعها  والهٍى

 .   الىطىُة(

ىى وال ًبخٗض  ل ٍس ت: "ما هىحض أن  ٦ثحرا ًٖ الخٍٗغ٠ الؿاب٤ بط ًغي إًماهٍى الهٍى

ض ؤن ه٩ىن ٖلُه، ٖلى مٗنى ما ًمحز زهىنِخىا وال٨ُُٟت  ٖلُه ٖلى هدى ٞغصي وما هٍغ

التي هخمثل بها هظه الخهىنُت مٗا، وبٗباعة ؤزغي ال٨ُُٟت التي ًخٗحن بها ٧ل ٞغص ٖلى 

ىدؿب بها بلى حماٖاث مدضصةخضة " ، والتي ًخُاب٤ في طاث الى٢ذ م٘ مٗاًحر ٖامت ٍو

ىى، ل ٍس  (.143، ص2115)اًماهٍى

ت شخهُت،   اث؛ ٞهىا٥ هٍى ت مؿخٍى ٣ًىصها هظا الخٍٗغ٠ لئلقاعة بلى ؤن الهٍى

خ٣اص  ت صًيُت، صون ؤن ٣ًىصها هظا الخ٣ؿُم بلى الٖا ت ٢ىمُت، وهٍى ىُت، وهٍى ت َو وهٍى

اث ًٖ بًٗها خخما ٖلى مؿخىي الٟغص.  ول٨ً ٢ض ٩ًىن طل٪ ٖلى باهٟها٫ ه ظه اإلاؿخٍى

ت  ت الضًيُت، ؤو ٖلى ؤؾاؽ الهٍى مؿخىي الجماٖت التي ٢ض جهى٠ ٖلى ؤؾاؽ الهٍى

ىُت، ٞاإلاىاَىىن مثال في صولت ٧لبىان ٢ض ًسخلٟىن في  ت الَى ال٣ىمُت، ؤو ٖلى ؤؾاؽ الهٍى

ت اللبىاهُت. وخخما، ب٣ضع ما ٧اهذ الجماٖت الضًً ول٨ً ال ًجٕز منهم طل٪ الح٤ في ا لهٍى

اث الثالر الؿاب٣ت ٧لما ٧ان طل٪ مؿاٖضا ٖلى  ت ٖلى اإلاؿخٍى جدمل هٟـ الهٍى

ت". ضم َغخها إلاا ٌؿمى بـ "ؤػمت الهٍى  اؾخ٣غاعها ٖو
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ة مً خالل الححمُات الثالث؛ الحكىىلىحُة، الاححماعُة  جاهُا ؤلاعالم الجذًذ والهٍى

 :والقُمُة

الم جد ت التي ًم٨ً مً زاللها الا٢تراب مً مىيٕى ٖال٢ت ؤلٖا غ الىٍٓغ ىٕى ألَا

ت )٦مدضص مدىعي  الجضًض )٦خجلي مً ججلُاث ج٨ىىلىحُا الاجها٫ الحضًثت( والهٍى

للمىٓىمت الث٣اُٞت ألي مجخم٘(، ؤما في هظه الضعاؾت ٞؿيخُغ١ بلى زالر خخمُاث: 

 والحخمُت ال٣ُمُت. الحخمُت الخ٨ىىلىحُت، الحخمُت الاحخماُٖت 

 الححمُة الحكىىلىحُة: -1

ؤن َبُٗت وؾائل الاجها٫ التي حؿىص في ٞترة مً الٟتراث  ماسشال ماكلىهانًغي 

ٗخ٣ض ما٧لىهان  هي التي ج٩ىن اإلاجخمٗاث ؤ٦ثر مما ٩ًىجها مًمىن الغؾائل الاجهالُت، َو

اث ( قإن اTechnologica lDeterminismُٞما ٌؿمُه الحخمُت الخ٨ىىلىحُت ) إلاستٖر

ً اإلاجخمٗاث. وؤن الخدى٫ ألاؾاس ي في  الخ٨ىىلىحُت اإلاهمت هي التي جازغ ٖلى ج٩ٍى

الاجها٫ الخ٨ىىلىجي ًجٗل الخدىالث ال٨بري جبضؤ لضي الكٗىب، لِـ ٣ِٞ في الخىُٓم 

الاحخماعي، وبهما في الحىاؽ ؤلاوؿاهُت ؤًًا. وبضون ٞهم ألاؾلىب الظي حٗمل بم٣خًاه 

الم، لً وؿخُُ٘ ٞهم الخٛحراث الاحخماُٖت والث٣اُٞت التي جُغؤ ٖلى  وؾائل ؤلٖا

٣ت ج٨ٟحره وؾلى٦ه،  اإلاجخمٗاث، ٞإي وؾُلت حضًضة هي امخضاص لئلوؿان، جازغ ٖلى ٍَغ

غ الجهض  ىن جمض ؤُٖيىا، واإلا٨ُغوٞىن ًمض ؤؾماٖىا، وآلاالث الحاؾبت جٞى ٩ٞامحرا الخلٍٟؼ

 .(275، ص2113اوي،)حعً عماد مكال٣ٗلي وجاصي بلى امخضاص الىعي 

ت الٗاإلاُت" جستز٫ وجسخهغ عئٍخه ُٞما ًسو  ماكلىهانولٗل م٣ىلت  ألاقهغ "ال٣ٍغ

اث اإلاسخلٟت والجم٘ بُنها خض الخماهي جدذ  ب بحن الهٍى صوع ج٨ىىلىحُا الاجها٫ في الخ٣ٍغ

ُت مخإهُت جٟىض هظا الُغح  ت. ول٨ً مالخٓت مىيٖى بِئت اٞترايُت واخضة حكبه ال٣ٍغ

لم ال ًىمى همىا ًٟغػ الخالخم والالخئام. والكىاهض ٖلى هظا ؤلا٢غاع واضحت مً ٞالٗا

اث ٖضًضة ٦مٗاصاة الحًاعة  احؿإ الجزاٖاث والحغوب والٗى٠ وؤلاعهاب ومٗاصاة هٍى

حرها مً ؤق٩ا٫ اإلاٗاصاة وعٌٞ آلازغ. ٩ا ٚو  ؤلاؾالمُت والٛغب وؤمٍغ

با مً ٨ٞغ ما٧لىهان، اوكٛل اإلادلل الىٟس ي ٞ ُل٨ُـ ٚاجاعي َىا٫ خُاجه و٢ٍغ

بٗال٢ت الخ٨ىىلىحُا في بهخاج الظاجُت، و٧ان ٌٗخ٣ض ؤن ألاصواث الخ٨ىىلىحُت لئلٖالم 
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الم، جخضزل في "٢لب طاجُت  والاجها٫، بضءا باإلاٗلىماجُت و"الغوبىجُ٪" مغوعا بىؾائل ؤلٖا

ُه ؤلاوؿان ال ٖلى مؿخىي طا٦غجه وط٧ائه ٣ِٞ، بل ٖلى مؿخىي قٗىعه ومازغاجه وال   ٖو

 (. 196،ص2115)أسمان ومِشال ماثالس،ؤًًا 

و٢ض عاهً الباخث بُاع لُٟي ٖلى بغوػ ؤق٩ا٫ حضًضة لل٨خابت جخُلبها "اإلاغوهت 

الغ٢مُت" ووي٘ آماله في مُالص "ط٧اء حماعي" بًٟل الُغ١ الؿُاعة للمٗلىماث لٗهغ 

الم   (. 196،ص2115)أسمان ومِشال ماثالس،ما بٗض وؾائل ؤلٖا

خطح م خ٣اص بُٖاء صوع اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل لخ٨ىىلىحُا الاجها٫ ٍو ً هظا الٖا

الم  ت مى٢٘ اإلاخٛحر الخاب٘. ٞاإٖل الم الجضًض ٦إخض ججلُاتها(، بِىما جخسظ الهٍى الحضًثت )ؤلٖا

ت الٟغص وجيكئت  ت ٖلى هٍى الجضًض خؿب هظه الحخمُت ًم٨ً ؤن جدضر حُٛحراث حظٍع

اث حضًضة جبٗا لآللُاث الجضًضة الت خٟاٖل مٗها ومً زاللها.هٍى  ي ٌؿخسضمها ٍو

 الححمُة الاححماعُة: -2

في م٣ابل جىحه الحخمُت الخ٨ىىلىحُت، هجض جىحها آزغ  ٣ًى٫ بالحخمُت الاحخماُٖت 

ٖلى ؤؾاؽ ؤن الٗىانغ وال٣ىي الاحخماُٖت بإهىاٖها هي التي جمخل٪ ػمام جُىع 

جها. و  غها وجخٍى مً ؤهم هظه الٗىانغ؛ الث٣اٞت الخ٨ىىلىحُا بك٩ل ؤو بأزغ. وجازغ في جٍُى

 بٗمىمها.

ت وؤؾاؾُت الخ٨ىىلىحُا في جُىع الث٣اٞت، بط ٌٗغب  ٗخ٣ض حُمؿىن بٗضم حىهٍغ َو

ًٖ ٖضم اؾخٗضاصه لالٖتراٝ بضوع الخ٣اهُاث، وزانت جل٪ اإلاٗلىماجُت، في ٖملُاث 

غي ؤن جدلُل جإزحراث الٗامل الخ٨ىىلىجي ٖلى الث ٣اٞت ًىلض الخٛحر الاحخماعي والث٣افي، ٍو

اث التي ٞؿغث الثىعة الهىاُٖت ٦ىدُجت  غي ؤن الىٍٓغ بك٩ل خخمي جدضًضًت ج٣ىُت. ٍو

ت، والتي ج٣ضم في هظه اإلاغخلت، طاث الخٟؿحراث خى٫ عوائؼ  إلصزا٫ آلالت البساٍع

الخ٣اهُاث اإلاٗلىماجُت الجضًضة ٖلى اإلاجخم٘ )ما٧لىهان(، ال جإزظ في الحؿبان الٗىامل 

ال مهىا، ث الاحخماُٖت والخىُٓم الاحخماعي لئلهخاج ؤلاوؿاهُت للُب٣ا ،ص 2112)فٍش

544.)  
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ت ٢ض ؾب٣خه خ٣بت  م٨ً الخضلُل ٖلى هظا الخىحه ؤن ازترإ آلالت البساٍع ٍو

سُت مهمت مهضث لها وللثىعة الهىاُٖت وهي ٖهغ ألاهىاع.  جاٍع

الغئِس ي في  وحٗخبر اإلااع٦ؿُت مً ؤهم اإلاضاعؽ التي ؤُٖذ إلاخٛحر الث٣اٞت الاهخمام

ٗخبر هغبذ ماع٦ُىػ  ت اهُال٢ا مً مدىعٍتها في مىٓىمت ؤي مجخم٘. َو جىحهاتها ال٨ٍٟغ

و٦خابه )ؤلاوؿان طو البٗض الىاخض( اخض الٗالماث الباعػة لهظا الخىحه؛ بط ؤقاع بلى ؤن 

مغاخل الخ٣ىُت، وما ٢بل الخ٣ىُت حكتر٥ حمُٗا في مٟاهُم ؤؾاؾُت مُٗىت خى٫ 

ت الحغ٦ت والخ٣لُض للىٓام الٛغبي.. وان ؤلاوؿان والُبُٗ ت، والتي جمثل وحٗبر ًٖ اؾخمغاٍع

٣ت  الخِ الٟانل بحن اإلاكغوٕ الخ٨ىىلىجي وما ٢بل الخ٨ىىلىجي ٨ًمً في همِ ؤو ٍَغ

يخج ؤؾالُب حضًضة  حر اإلاِٗكت؛ ؤي ٠ُ٦ ًىٓم ٍو الخًٕى لًغوعاث الحُاة وجٞى

ت، ؤو ٖضمها )...( ٞالخ٣ىُت في ٨ٞغ ماع٦ خُىع بٟٗل للحٍغ ُىػ مىخج احخماعي ًيخج ٍو

 . (84، ص2115)علي محمذ سحىمة، الٗملُت الاحخماُٖت الجضلُت 

بٗىىان )بٌٗ آلازاع الاحخماُٖت  1941و٢ض طهب في م٣ا٫  نضع له ٖام  

للخ٨ىىلىحُا الحضًثت( بلى ان الخ٨ىىلىحُا اإلاٗانغة حك٩ل اصاة لخىُٓم وبصامت )ؤو حُٛحر( 

ُت، ومٓهغا مً مٓاهغ اهماٍ الؿلى٥ وال٨ٟغ الؿائض، ووؾُلت الٗال٢اث الاحخماٖ

للؿُُغة والهُمىت. وفي مجا٫ الث٣اٞت، جيخج الخ٨ىىلىحُا ز٣اٞت قاملت حّٗىص ألاٞغاص ٖلى 

ت للغ٢ابت الاحخماُٖت  غ ؤصواث ٢ٍى الامخثا٫ ألهماٍ الخ٨ٟحر والؿلى٥ اإلاهُمىحن، وبالخالي جٞى

  (13،ص396عذد، ،ال2112)محمذ بً هالل، والهمُىت 

جاص٫ بان  ؤما ُٞىبٙر ٞحري ؤن الخ٨ىىلىحُا لِؿذ خخمُت ولِؿذ مداًضة، ٍو

ت جخُلب حُٛحرا ج٣ىُا عاص٩ًالُا، وبضون بٖاصة جغ٦ُب الخ٣ىُت وبىائها احخماُٖا ال  الض٢َغ

ال مهىا، ًم٨ً خهى٫ حٛحر عاص٩ًالي للخ٣ىُت، وال٨ٗـ ؤًًا صحُذ ،ص 2112)فٍش

87.)  

دؿاء٫ الباخث  : هل (43، ص2113)الصادق سابح،الجؼائغي الهاص١ عابذ ٍو

هىا٥ خخمُت ًماعؾها اإلاجخم٘ في ٖال٢خه بالخ٨ىىلىحُا؟ هل جم اؾخدضار الاهترهذ مثال، 

جُب ًٖ هظه  اٖخماصا ٖلى وحىص ماؾؿاث ؾاب٣ت ومىخٓمت يمً همِ قب٩ي؟ ٍو

ًها البٌٗ في ألاؾئلت بالىٟي طل٪ ؤن الٓىاهغ خؿبه مخالػمت ول٨نها مؿخ٣لت ًٖ بٗ
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المُت ةجهاًت اإلاُاٝ. م٘ طل٪، ٞ ن اإلااؾؿاث وحضث في الخ٨ىىلىحُا الاجهالُت وؤلٖا

غ وجضُٖم ؤهماَها الخىُٓمُت وألاصائُت الجضًضة، مثلما  الحضًثت آلُاث ٖملُت لخٍُى

 خهل في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖىضما جم ازترإ الخلٛغاٝ.

الخإزحراث اإلاجخمُٗت للخ٨ىىلىحُا  وفي ه٣ضه لهظا الخىحه ًغي الهضو  ؤن به٩اع 

ش  تراٝ بان ز٣اٞاث الخاٍع الغ٢مُت جيب٘ مً ٞٗل ٚحر بعاصي ًخمثل في ؤن ٖضم الٖا

تراٝ بإن ازترإ ٚىجىبٙر ؤو  ؤلاوؿاوي، جيب٘ مً ٞٗل ٚحر بعاصي ًخمثل في ؤن ٖضم الٖا

ل الخ٣ىُت آلُ ىن ًم٨ً ؤن ًغجبِ بجىاهب ؤزغي للث٣اٞت ًاصي بلى جدٍى ا بلى يغب الخلٍٟؼ

ال مهىا، مً الٛى٫ ال٨ٟغي واإلادغماث التي ال ًم٨ً الحضًث ٖنها ٖلىا  ،ص 2112)فٍش

545.)  

ًم٨ً الخٗل٤ُ ٖلى هظا الى٣ض بإهه ًه٠ اإلااع٦ؿُحن وججاهلهم ٚحر اإلاٟهىم لضوع 

 الخ٣ىُت ٖلى اهه هٕى مً ٌٚ البهغ ًٖ خ٣ُ٣ت مٗغوٞت لضي الجمُ٘، بهضٝ هٟيها.

 الححمُة القُمُة: -3

ت ؤ الححمُة القُمُة في ؤلاعالم)عبذ ما ٖبض الغخمً ٖؼي ناخب هٍٓغ

ٞحري ؤن بٌٗ الباخثحن بالٛىا في ال٣ى٫ بإن ، ( 112، ص2113الشحمً عضي،

الم الاحخماعي زهىنا ًيش ئ ٞغصا طو وعي  ج٨ىىلىحُا الاجها٫ الحضًثت ٖمىما وؤلٖا

ت اإلا ت الٗاإلاُت ٖلى خؿاب اإلاجمٖى دلُت. ٞالىا٢٘ والكىاهض ٖالمي واهخماء بلى اإلاجمٖى

ا وؤن الٟغص في جهاًت  سُت ال جيسجم م٘ هظا الخدلُل طل٪ ؤن هظا الاهخماء ٩ًىن عمٍؼ الخاٍع

ت الٗائلُت ؤو ال٣بلُت ؤو الٗغ٢ُت ؤو الؿُاؾُت ؤو ألامغ ًلجإ في  البدث ًٖ طاجه بلى اإلاجمٖى

اث ال٣ىمُت التي همذ في ٖهض اػصه الم الضًيُت. وما ؤص٫ ٖلى طل٪ الجٖز اع الًٟائُاث وؤلٖا

جٗل الٟغص ٖىإلاُا صون ؤن  الم الاحخماعي ًىؾ٘ مً صائغة الىعي بالٗالم ٍو الضولي. ٞاإٖل

ل الاهخماء بلى الىا٢٘ اإلادلي   . (184،ص2111)عبذ الشحمً عضي،ًٍؼ

سُت الاحخماُٖت التي بُيذ ؤهه ال ًم٨ً  هظه الغئٍت اإلاخمحزة جا٦ضها الخجغبت الخاٍع

بىاء ؤي همِ احخماعي وإ ومجتهض بضون هٓام عمؼي مً الاجها٫. ٞاإلاجخم٘ ٌؿخمغ في 

الىحىص لِـ ٣ِٞ باالجها٫، ول٨ً في الاجها٫ الضا٫ الحامل للصخهُت ال٣ُمُت طاث 

ت.  ألابٗاص ؤلاوؿاهُت والحًاٍع
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ت ال٩ىهُت التي جدضر ٖنها  ت ؤن ال٣ٍغ لي اخض ؤههاع هظه الىٍٓغ غي ههحر بٖى ٍو

ما٧لىهان هي في جهاًت ألامغ مهممت ٖلى الىمِ اإلاٗماعي ال٣ُمي الٛغبي، وفي اإلا٣ابل 

٤ الىمِ اإلاٗماعي ال٣ُمي الٗغبي  ت اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الظي ًيبػي ؤن ج٩ىن ٞو هىا٥ ٢ٍغ

ٛغبي مبني ٖلى ٧ل ما هى ماصي اؾتهال٧ي ًؼاخم ٧ل ما هى ؤلاؾالمي. ٞالىمِ ال٣ُمي ال

)هصير ٢ُمي مٗىىي في ٦خلت اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، بل ٌٗمل ٖلى اهضزاعه ومدىه مً الىحىص 

 (.57، ص2115بىعلي،

ٟتـــــــرى ٖـــــــؼي ؤن الاجهـــــــا٫ اإلاـــــــغجبِ بالخ٣ىُـــــــاث الحضًثـــــــت لالجهـــــــا٫، وزانـــــــت  ٍو

ا بطا  م٨ــً الٟــغص مــً جد٣ُــ٤ طاجــه ٚحــر اإلاجضًــت الاجهــا٫ اإلاغئــي، ٩ًــىن هاصٞــا وصالا خًــاٍع

ـــــالُت  ـــــضاٝ الغؾـ ـــ٤ ألاهـ ــ ـــــً جد٣ُـ ــــ٘ مـ ـــضًت، واإلاجخمــ ــ ــــت والجؿـ ــ ـــــا اإلاٗىٍى ــــي ؤبٗاصهـ ــــت فــ واإلاخ٩املــ

-143،ص2113)عبددددذ الددددشحمً عددددضي،واإلاِٗكــــُت اإلاغجبُــــت بث٣اٞخــــه وبإنــــىله ومهــــالحه 

144  ) 

وعٚم ؤن ٖبض الغخمً ٖؼي ًىا٤ٞ ما٧لىهان في ؤن ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ٢ض 

بك٩ل حظعي ؾبل حٗاملىا م٘ بًٗىا البٌٗ والُغ١ التي ه٨دؿب بها حٗلُمىا  ٚحرث

غ التي هدُا في بَاعها ٖامت. ٚحر ؤهه ًغي ؤن ُٚاب اإلاخٛحر الظي ؾماه  ومٗاقىا وألَا

بالغئٍت ال٣ُمُت التي ًم٨ً ؤن جىحه هظه الخ٨ىىلىحُا حٗل هظه ألازحرة ج٨دؿب خُاة 

ت،  زانت بها بُٗضة ًٖ ؤي بقغاٝ ز٣افي ًىبث٤ جل٣ائُا مً البيُت ال٣ُمُت الحًاٍع

 الش يء الظي ؤهخج ما ؤؾماه ٖؼي بالظهىُت الخ٣ىُت.

)عبدددددددددددددددددذ الدددددددددددددددددشحمً  بن الخىمُـــــــــــــــــت الح٣ُ٣ُـــــــــــــــــت خؿـــــــــــــــــب ٖبـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــغخمً ٖـــــــــــــــــؼي 

حؿـــــخضعي صمـــــج الخ٣ىُـــــت فـــــي اإلاىٓـــــىع الث٣ـــــافي ال٣ُمـــــي للمجخمـــــ٘، ( 45،47،ص2114عدددددضي،

ــ ل الث٣اٞــت بلــى ج٣ىُــاث. وحُٗــي هــظه وطلــ٪ ًخُلــب بصزــا٫ الث٣اٞــت فــي الخ٣ىُــت ولــِـ جدٍى

ت الٟائ٣ت للخدى٫ الث٣افي وجًمً ؤلاقغاٝ والخىحُـه ال٣ُمـي للخ٨ىىلىحُـا.  الٗملُت ألاولٍى

ب الٟــغص  ألامــغ الــظي ًخُلــب مــا ؤؾــماه بال٨ٟــاءة ال٣ُمُــت التــي حٗنــي ال٣ــضعة ٖلــى ؤن ٌؿــخٖى

 الجضًض.  ز٣اٞخه وهٓامه ال٣ُمي وج٠ُُ٨ هظه ال٨ٟاءة م٘ الىيُٗاث ؤو اإلادُِ
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ات حذًذة:  جالثا  ؤلاعالم الجذًذ كمىحج لهٍى

الم الجضًض  بن ٢ُام مجخمٗاث اٞترايُت ٖلى الاهترهذ مً زال٫ جُب٣ُاث ؤلٖا

ضاص اإلاظهلت واإلاتزاًضة وصون ٢ُىص، ًضٖىها بلى الدؿائ٫ خى٫  اإلاسخلٟت بهظه ألٖا

ؤٞغاص هظه اإلاجخمٗاث". الاو٩ٗاؾاث اإلادخملت ٖلى اإلاكتر٦حن ٞيها، ؤو بخٗبحر ؤصح "ٖلى 

ىا ؤن ٧ل اليكاَاث اإلاٗغوٞت في اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت، ًم٨ً ال٣ُام بها  زانت بطا ٖٞغ

ٗالُت ؤ٦بر. بل بن اإلاؿاٞاث اإلااصًت ؤو  ، ٞو في هظه اإلاجخمٗاث الاٞترايُت، بك٩ل ؤؾٕغ

٨ً الجٛغاُٞت اإلا٣ُٗت لم ٌٗض لها وحىص في هظه اإلاجخمٗاث، ٣ٞض جم اؾدبضالها بما ًم

 حؿمُخه باإلاؿاٞاث الاحخماُٖت.

٦ما ؤن م٣ىلت الًٟاء الاحخماعي طاتها ٢ض حٛحرث ٞلم حٗض للًٟاء خضوص واضحت 

ت ز٣اُٞت ججم٘ ٖليها الظواث الٟغصًت، بجها مدل هؼإ  هان بمُٗاٍع
ُ
ل٩ي جدهً وج

)عادل وجٟاوى بحن ٞاٖلحن احخماُٖحن، ل٩ل منهم عئٍخه ومُالبه التي ًخدغ٥ مً احلها 

 .(142،ص9، عذد 2111حاج سحىمة، بً

٦ما ؤن الخىانل التزامني ؤو ٚحر التزامني ًٖ بٗض ًمىذ الاهترهخحن بم٩اهُت ازخُاع  

لحٓت الخىانل وجمضًضها والحٟاّ ٖليها صون ؤن ًخدى٫ طل٪ بلى جىانل ٣َىس ي 

ائي. بن الٟغص يمً هظا الححز  ٧الل٣اء وحها لىحه، ًإزظ مؿاعه يمً ًٞاء ٞحًز

٣ت مٛاًغة مً لى ؤن الخٟاٖل ٧ان الخىانل ي الاٞتراض ي ًخد٨م في ج٣ضًم طاجه بٍُغ

ائي.  مباقغا ويمً ًٞاء ٞحًز

طاجا حضًضة  علي سحىمةو٢ض ؤهخج اعجباٍ الٟغص بالحاؾىب خؿب الض٦خىع 

ؤؾماها بـ "ؤلاوؿىب" ؤي "ؤلاوؿان الحاؾىب" الظي ٌكحر بلى مغ٦ب مبرمج آلُا في خالت 

ذي، والخمٓهغ، في بىِخه الخانت مً ألاع٢ام الثىائُت مً الخىاعي والخماهي  )عبذ هللا البًر

 . (19، ص2617،العذد2111

هظا الخماهي ٌؿاهم بك٩ل ؤو بأزغ في اهدهاع الخمثل الخ٣لُضي لحًىع 

ؤلاوؿان لحؿاب الحًىع الجضًض وهى ما ًاعر إلاغخلت حضًضة ٢ض ج٩ىن زىعٍت 

ش ؤلاوؿان لم ًضزل ٢ِ في جغ٦جماما. ُبخه الاحخماُٖت، ٖىهغ مً زاعج اإلاجخم٘ ٞخاٍع

البكغي واإلاغ٦ب الُبُعي لئلوؿان الٟغص. ؤما آلان في ػمً مجخم٘ الاهترهذ، ٞاإلاغ٦ب 
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، 2115)علي محمذ سحىمة، ؤلاوؿاوي لم ٌٗض ٞغصا ٖلما، بل ٞغص مغ٦ب. ؤلاوؿان/ آلالت 

 . (316ص

لى مؿخىي ٦بحر مً ألاهمُت خى  ت الجضًضة وهى ما ًثحر حؿائالث حاصة ٖو ٫ الهٍى

 التي جىُغح ؤمامىا في مكهض ٚغائبي ٚحر مؿبى١.

ة الافتراضُة؛بجها  ت مخدغ٦ت "صًىام٨ُت" ٩ًىجها الٟغص البكغي في  الهٍى هٍى

ت  مجخم٘ الاهترهذ. وهي في هظا اإلاجخم٘ جدؿم بمالمذ عئِؿُت ؤو باألخغي م٣ىماث مٓهٍغ

 لىحىصها في ًٞاء الؿاًبر:

ت ٤ الخ٣ىُاث اإلاخاخت زهائو جمٓهغها، ٦صخهُت  ؤوال، لها مُل٤ الحٍغ ؤن جسخاع ٞو

ت ٖبر ٢ىىاث الاهترهذ بإهىاٖها. و٢ض ج٩ىن ٞغص/حماٖت.  خىاٍع

وزاهُا، هي شخهُت ٢ابلت للخٛحر والخبض٫ في ؤي لحٓت بدؿب ازخُاعاث الٟغص ؤلاوؿاوي 

 هٟؿه.

بما شخهُاث وزالثا، هي ؤًًا ٢ابلت للخٛحر والخبض٫ خؿب ازخُاعاث ؤَغاٝ ؤزغي، ع 

ُٟاث  اث ٚحرها. ؤو مً ٢بل ازترا٢اث بغامجُت، ؤو جْى "ؤهترهدُت" ؤزغي جخ٣مو هٍى

ت مخى٣لت ال حؿخ٣غ ٖلى وي٘ زهائهها ت لهٍى ، 2115)علي محمذ سحىمة، مخىٖى

 .(317ص

هظا الىا٢٘ الجضًض حٗل البٌٗ ًخى٢٘ ؤن ًيخهي ػمً الخىٕى الث٣افي، ومً زم        

اث حضًضة ف جا بٖاصة حك٨ُل هٍى اث ع٢مُت جٟغػ مٍؼ ي ْل ز٣اٞت ٚغبُت مهُمىت، هٍى

حضًضا مً الؿماث والخٟاٖالث والخمٓهغاث الٟغصًت والجماُٖت في ًٞاء ؾاًبحري ال 

خض له وال ٢ُض ٖلُه. ٞما جدُده هظه الكب٩اث مً الضزى٫ بصخهُاث اٞترايُت، جضٞ٘ 

، ظعذ الباصعيا الباخث الٟغص بلى ج٣مو طاث ؤو طواث مثالُت، ؤو "ٖاإلاثالُت" ٦ما ؾماه

ت هجحن ججم٘ بحن الث٣اٞت اإلادلُت مً لٛت وصًً ومىعور ز٣افي وقٗبي، وز٣اٞت  وهي هٍى

ذي، ؤحىبُت ب٩ل م٩ىهاتها  (.19، ص2617،العذد2111)عبذ هللا البًر

ت الٟغص ألانلُت مً زال٫ اهخمائه للمجخم٘ ألانلي، ما       وهظا ما حهضص في ألازحر هٍى

ُت اهخمائه لهظا اإلاجخم٘ )الخ٣لُضي(. ًُغح في مغخلت زاهُ  ت حؿائال ًٖ مضي قٖغ
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ت "قبدُت" ؾُاصي خخما بلى اهدؿاع اإلاسُا٫ ومً زم ؤلابضاُٖت  بن الاهخماء بلى هٍى

ت الؿُدُت الهكت والهىع اإلاٗلبت واإلاهُلحاث  وابخ٩اع الهىع الظهىُت لحؿاب اإلاٗٞغ

ت مً اإلاضلىالث طاث ال٣ُمت ذيالٟاٚع  . (19، ص2617،العذد2111، )عبذ هللا البًر

٦ما ًاصي بلى ج٨ؿحر الُابىهاث الاحخماُٖت والث٣اُٞت وبيٗاٝ الحؿاؾُت اججاهها 

ٖلى خؿب حٗبحر اإلا٨ٟغ ٖبض الغخمان ٖؼي.  وهى ألامغ الظي حٗل "حُل الاهترهذ"  ًٓهغ 

دخاج صائما بلى ألازظ بُضه في  حر عاقض، ٍو ت؛ ٞهى مً هاخُت هّل ٚو ٦جُل زىائي الهٍى

ت" بها، ومً هاخُت ؤزغي ٞهى حُل  مجاهل الخ٨ىىلىحُا الحضًثت لخإؾِـ ٖال٢ت "ؾٍى

مُل بلى  مل٪ ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨، ٍو ًٞىلي، ومٗخمض ٖلى طاجه، ولِـ امخثالُا وط٧ي، ٍو

، 2112)الصادق سابح،جثمحن طاجه، بياٞت بلى ٧ىن ناخب عئٍت قاملت في جىحُه هٟؿه 

 (.97، ص19العذد

الم الجضًض ًدُذ لؤلٞغاص مؿاخاث واؾٗت لدك٨ُل  ًم٨ً جلخُو ما ؾب٤ في ؤن ؤلٖا

اث اٞترايُت خؿب الؿُا١ الاٞتراض ي الظي ًخىاحضون ُٞه، و٢ض ًخالٖبىن  هٍى

باتهم  اتهم إلهخاج وج٣مو طواث مخٗضصة، حكب٘ ٚع بؿماتهم ألانلُت وبخمثالتهم لهٍى

هخماء بلى حماٖت زابخت اإلاٗالم وخاحاتهم الىٟؿُت والث٣اُٞت، ول٨نها ٢ض جاصي بلى ٢ل٤ الا 

وواضحت اإلاغحُٗاث. وهىا٥ ٨ًمً الخإزحر الؿلبي في حكخِذ الظاث وصٞٗها بلى الال٣ًحن 

 والالاهخماء.

ات اإلاحلُة: سابعا  ؤلاعالم الجذًذ كذاعم للهٍى

هل ًضٖىها هظا الخىحه بلى الدكائم ُٞما ًسو مؿخ٣بل الخىٕى الث٣افي 

اث اإلادلُت مً م وحىص ال٨ثحر ممً ًامىىن بهظا اإلاهحر، بال ؤن  وخماًت الهٍى الاهضزاع؟ ٚع

الم  هىا٥ ٞغ٢ت ؤزغي مً الباخثحن ججُب بالىٟي ٖلى هظا الؿاا٫، ألن الاهترهذ وؤلٖا

الجضًض ٢ض مىذ ٞغنت ٦بحرة لؤلنىاث الًُٟٗت بالبروػ والىًا٫ في ؾبُل الخٗبحر ًٖ 

خا لها مً ٢بل ٢ِ. وبن ٧اهذ الظاث وبًها٫ نىتها واهخماماتها ٦ما لم ٨ًً مخا

ت  لبُت، الهٍى ت مخٗضصة ألابٗاص، ألا٢لُت وألٚا ت مثل )الهٍى ؤلاق٩الُاث التي اعجبِ بالهٍى

ت والٗىإلات،...( ؾدؿخمغ مً زال٫ الًٟاءاث الجضًضة التي  بحن الاوٛال١ والاهٟخاح، الهٍى



مه، د/ بادٌغ لىهِغ/ د ان حذادٍش  
 

118 

 

الم الجضًض، و٢ض ج٩ىن بىجحرة ؤؾٕغ وبدضة ا٦ب ر، ول٨نها جب٣ى جدُدها الاهترهذ وؤلٖا

 بق٩الُاث ٢ضًمت ٢ضم ؤلاوؿان، وهي حؼء ال ًخجؼؤ مً وحىصه واؾخمغاعه في هظه الحُاة.

الم الجضًض ٣ٞض ٖمل ٖلى جىؾُ٘ ًٞاء اإلاغحُٗاث الث٣اُٞت، وعبِ  ؤما ؤلٖا

خٟاٖلىا لىال وحىصه. بجها ؤصاة ٞاٖلت في  خداوعوا ٍو ؤٞغاص وحماٖاث ما ٧ان لهم ؤن ًلخ٣ىا ٍو

م ججؼئت وج٣ ؿُم ألاٞغاص بلى حماٖاث اٞترايُت، جلخ٣ي خى٫ اهخماماث مكتر٦ت، بالٚغ

، 2113)الصادق سابح فضاءات سقمُة،مً ؤجها ال جمل٪ ال٣ضعة ٖلى بىاء وعي حماعي

  (.29ص

الؽ قُلغ في ٦خابه ) ( بلى صوع New community Networksو٢ض ؤقاع صٚو

الء نىث قب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى الاهترهذ في حك٨ُل  حماٖاث جىايل إٖل

اتها اإلادلُت، وطل٪ مً زال٫ آلالُاث الخالُت: ،العذد، 2112)محمذ بً هالل،  هٍى

 (17،ص396

 الغبِ بحن ؤًٖاء حماٖت مُٗىت، وحصجُ٘ الى٣اف، وخل اإلاكا٧ل اإلاكتر٦ت. -

جىُٓم اإلاٗلىماث ووؾائل الاجها٫ طاث ألاهمُت الخانت لحاحاث الجماٖاث،  -

 بىاء ٖلى حضو٫ ػمني وإلاىاحهت مكا٧لها

مكاع٦ت ٢اٖضة ٍٖغًت مً اإلاىاَىحن، بمً ٞيهم وكُاء اإلاجخم٘، وال٣اصة،  -

 والجهاث الغاُٖت ألوكُتهم، وم٣ضمى الخضماث، وطل٪ بك٩ل مؿخمغ.

 الٗمل ٖلى بصماج حمُ٘ ؤًٖاء الجماٖت. -

حر الخضماث ألاؾاؾُت. -  جٞى

 صٖم الث٣اٞت اإلادلُت. -

غاُٞت ؤهجؼتها مازغا واؾخمغاعا لهظا الغؤي، ًم٨ً الا  ؾدكهاص بيخائج صعاؾت ازىٚى

غُة في ظل الاعالم(2114)بادٌغ لىهِغ، ة الاماَص ٖلى ُٖىت مً   ،ملحقى وطني الهٍى

ت مً الىخائج،ؤهمها: ٜ، جىنلذ مً زاللها بلى مجمٖى  مؿخسضمي الٟاٌؿبى٥ ألاماَػ

اث ؤ٢غ اإلابدىزىن ؤن اؾخسضامهم للكب٩اث الاحخماُٖت، واخخ٩ا٦هم بالهٍى -

تهم، وؾاهم طل٪ في جىلض قٗىع ؤ٦بر بمؿاولُت  ألازغي حٗلهم ًدّؿىن ؤ٦ثر بخمحز هٍى

ضم الظوبان في آلازغ. وهم في طل٪ ال ًخىاهىن ًٖ الخٗبحر ًٖ طواتهم.  الحٟاّ ٖليها ٖو
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وال ٌٗترحهم الكٗىع بالى٣و ؤو الخجل ٖىضما ًٟٗلىن طل٪، بل بن الكٗىع بالٟسغ 

تزاػ باالهخماء بلى  ً. والٖا ُٛت هى الُاغي في مداصزاتهم وجىانلهم م٘ آلازٍغ ت ألاماَػ الهٍى

ذ بها مً زال٫  لظل٪ ٞهم ال ًسٟىن اهخماءهم وال ًجضون مك٨ال ؤو ماوٗا مً الخهٍغ

.ً  مداصزاهم التي ًجغوجها م٘ آلازٍغ

ُٛت، بلى الهىع  - تهم ما بحن ازخُاع ألاؾماء ألاماَػ وجخٗضص َغ١ الخٗبحر ًٖ هٍى

ت سُت)الغ  الغمٍؼ ُٛت جاٍع ُٛت، شخهُاث ؤماَػ (، بلى اؾخسضام اللٛت ...اًت ألاماَػ

ُٛت،  ،،ألاماَػ

اث زانت، لهى في خ٣ُ٣ت  - بن ما ؤجاخه الٟاٌؿبى٥ مً بم٩اهُت إلوكاء مجمٖى

ألامغ زضمت ٚحر مؿبى٢ت للجماٖاث اإلادكابهت لاللخ٣اء ببًٗها البٌٗ ومىا٢كت ال٣ًاًا 

غنت ٚحر التي تهمها صون ؾىاها. وال ق٪ ؤن ألا  ٜ ٢ض وحضوا في طل٪ مخىٟؿا لهم، ٞو ماَػ

اث َغخىا  ىا بلى بوكاء الٗضًض مً اإلاجمٖى مؿبى٢ت لالج٣اء اٞترايُا، لظل٪ ٣ٞض ؾاٖع

ػي وبُىالث الصخهُاث  ش ألاماَػ مً زال٫ مىايُ٘ مهمت جخٗل٤ ؤؾاؾا: بالخاٍع

ُٛت ٌٗخبر مً ؤهم  ُٛت اإلاكهىعة، ٦ما ؤن مىيٕى اللٛت ألاماَػ ما ًُغح للى٣اف، ألاماَػ

ُٛت،  باإلياٞت بلى الٗال٢ت م٘ الٗغب، و٦ظا الخٍٗغ٠ بخ٣الُض مسخل٠ اإلاىا٤َ ألاماَػ

الخانت باللباؽ وألا٦الث واإلاىاؾباث، مؿخسضمحن في طل٪ ال٩لمت والهىعة 

غاُٞت والُٟضًىهاث.  الٟىجٚى

ُٛت ؤو ما ٌٗٝغ بـ "ًىاع" اخخٟاء ٚحر مؿبى١ ٖب - ر ل٣ض قهض عؤؽ الؿىت ألاماَػ

ٜ مً مسخل٠  الكب٩اث الاحخماُٖت اإلاسخلٟت والٟاٌؿبى٥ زانت، و٢ض قاع٥ ألاماَػ

م  سُت والث٣اُٞت والضًيُت للخ٣ٍى اإلاىا٤َ والضو٫ في مىا٢كت مسخل٠ الخلُٟاث الخاٍع

ػي، ولم ًخىاهىا ًٖ ٖغى ج٣الُضهم و٦ُُٟت بخُائهم لهظه اإلاىاؾبت مً ؤ٦الث  ألاماَػ

يذ نٟ ٣ىؽ وؤلٗاب زانت. وجٍؼ  داتهم وبغوٞاًالتهم بهىع جترحم اخخٟاالتهم جل٪.َو

الم الجضًض وقب٩اث الخىانل الاحخماعي زانت  مما ؾب٤ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ؤلٖا

الء نىتها ؤ٦ثر، وبن ٧ان ألامغ لِـ بالبؿاَت  ُٛت إٖل ت ألاماَػ ٢ض ؤُٖذ ٞغنت للهٍى

اث اإلادلُت واإلاثالُت التي ٢ض هخسُلها ُٞما ًسو هظا الضوع اإلاخمثل في مىذ الٟغ  م للهٍى

الم الجضًض والكب٩اث  الء ؤنىاتها. ول٨ً في اإلا٣ابل ٞةن الاٞتراى الظي ًغي ؤن ؤلٖا إٖل
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اث اإلادلُت بااله٣غاى لِـ  ت ع٢مُت طاث بٗض ٖالمي ما حهضص الهٍى الاحخماعي جهى٘ هٍى

 صحُدا صائما.

 خاثمة:

الاحخماُٖت ال ًم٨ىىا ؤن هى٨غ بان ل٩ل مً الحخمُاث الثالر؛ الخ٨ىىلىحُت، 

ً بنهاًت الحخمُاث(، وحهت هٓغها اإلاهمت واإلا٣ٗىلت في جٟؿحر  م ٢ى٫ ال٨ثحًر والخ٣ىُت، )ٚع

الم الجضًض في هظه الحالت(.  ت وج٨ىىلىحُا الاجها٫ الحضًثت )ؤلٖا الٗال٢ت بحن الهٍى

ٞالحخمُت الخ٨ىىلىحُت الػالذ حؿتهىي ال٨ثحر مً الباخثحن لخُب٤ُ اٞتراياتها ٖلى 

ث التي حكهضها ج٨ىىلىحُاث الاجها٫ الحضًثت، ٦ما ؤن للحخمُت الاحخماُٖت اإلاؿخجضا

ت اإلاخٛحر الث٣افي والاحخماعي.  ؤههاعها الظًً ال ًخىاهىن في الضٞإ ًٖ ؤولٍى

٣ُي بحن الخىحهحن  ول٨ىىا بطا جإملىا الحخمُت ال٣ُمُت ٞةهىا هلحٔ جىحهها الخٞى

ب بُنهما؛ ٞٗبض ال ً ومداولتها الخ٣ٍغ غخمً ٖؼي لم ًىٟي صوع ج٨ىىلىحُا الاجها٫ آلازٍغ

الحضًثت في الخُٛحراث ال٨بحرة التي ؤخضزتها ٖلى ألاهماٍ الاحخماُٖت والث٣اُٞت ومً زمت 

اث، ول٨ىه في اإلا٣ابل خظع مً جدى٫ الث٣اٞت بلى ج٣ىُت وعؤي بًغوعة ؤلاقغاٝ  ٖلى الهٍى

ىحُا ٖمىما هي مٓهغ مً والخىحُه ال٣ُمي للث٣اٞت، هظا م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن الخ٨ىىل

 مٓاهغ الث٣اٞت وججلي مً ججلُاتها.

الم الجضًض الظي جخمثل  واؾدىاصا بلى ما ؾب٤ ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج في ألازحر ؤن ؤلٖا

ؤهم ججلُاجه في اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت وقب٩اث الخىانل الاحخماعي ومىا٢٘ وكغ الهىع 

ُت  ٩ي، ٢ض ؤخضزذ ه٣لت هٖى غ١ والُٟضًىهاث ومىا٢٘ الٍى في ؤؾالُب خُاة ألاٞغاص َو

اتهم. وبن ٧ان البٌٗ ًخسٝى  ج٨ٟحرهم وجىانلهم، وهى ما ؤزغ في جمثالتهم لظواتهم وهٍى

ت مً الاهخماء والاؾدىاص بلى ٢ُم  ت ال٨تروهُت اٞترايُت "قبدُت" مٟٚغ مً بهخاج هٍى

ٖالم الجضًض واضحت، بال ؤهه ال ًم٨ىىا ه٨غان ؤو ججاهل الخإزحراث الاًجابُت لخُب٣ُاث ؤلا 

ت واخضة  اث اإلادلُت بط ٌؿاهم هظا ألازحر في بُٖاء ٞغنت للمىخمحن بلى هٍى اججاه الهٍى

ت ما ًاصي  بلى  لاللخ٣اء ببًٗهم البٌٗ ومىا٢كت مىايُٗهم اإلاكتر٦ت ب٨ثحر مً الحٍغ

حك٨ُل يمحر ووعي حمعي ال ًٟخإ ٨ًبر ًىما بٗض ًىم ب٨ثاٞت ال ًًاهيها ما ًم٨ً ؤن 

 ا٢٘ الح٣ُ٣ي.ًدضر في الى 
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 ،.19، الٗضص مجلة إضافات، الزاجي"

لي ههحر) -6  ، صاع الهضي ،ٖحن ملُلت، الجؼائغ.ؤلاعالم والقُم(: 2225بٖى

غ اإلاماعؾت 2212بنهال٫ مدمض:)  -7 الم الجضًض وعهان جٍُى الؿُاؾُت: جدلُل ألهم (،ؤلٖا

اث والاججاهاث الٗاإلاُت والٗغبُت"،   (. 396ٕ ) مجلة اإلاعحقبل العشبيالىٍٓغ

ة لذي  م(:2228/2229صخماوي ؾمحر)  -8 أجش اظحخذام شبكة الاهترهت على الهٍى

الم الشباب في ظل العىإلاة ؤلاعالمُة ، )صعاؾت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة(: ٢ؿم ٖىم ؤلٖا

 ؼائغ .والاجها٫ حامٗت الج

غُة في ظل ؤلاعالم الجذًذم(: 2214ُٟٞغي  12لىهِـ باصٌـ ) -9 ة ألاماَص ، الهٍى

ُٛت، حامٗت باجىت(.  )اإلالخ٣ى الجهىي ألاو٫ خى٫ ألاماَػ

اثه اإلاعاصشة(:2223م٩اوي ٖماص خؿً،الؿُض لُلى خؿحن) -12 ، الضاع الاثصال وهظٍش

ت اللبىاهُت، ال٣اهغة.  اإلاهٍغ
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مان) -11 م هٍغ اظحخذام مىاقع الشبكات الاححماعُة وثأجيره في (:2212هىماع مٍغ

 ،)عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة(،حامٗت باجىت.العالقات الاححماعُة

، ؤلاعالم الجذًذ اإلافاهُم والىظائل والحطبُقات(:2228ناص١ ٖباؽ مهُٟى) -12

 ،ألاعصن.1صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٍ

ة الاثصال؛ هحى فكش إعالمي محميزدساظات في هظ(:2223ٖؼي ٖبض الغخمً) -13  ٍش

 ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث.

ات في الفكش ؤلاعالمي القُمي(:2211ٖؼي ٖبض الغخمً) -14 ،الضاع اإلاخىؾُُت حفٍش

 لليكغ، جىوـ.

، صاع الىعؾم، قُم وظلىكات مً وحي أظىاس أكادًمُة(:2214ٖؼي ٖبض الغخمً) -15

 الجؼائغ.

ل  29-27عيا) ٖبض الىاحض ؤمحن -16 اظحخذامات الشباب الجامعي إلاىقع (،2229اٍٞغ

الم الجضًض: ج٨ىىلىحُا حضًضة ًىثُىب على شبكة الاهترهت ، اإلااجمغ الضولي خى٫ ؤلٖا

.ً  لٗالم حضًض، حامٗت البدٍغ

ة الذًيُة في م(12،2227-11ٖالء ٖبض اإلاجُض الكامي) -17 :محذدات جشكُل الهٍى

ىُت"، حامٗت الكاع٢ت. ، ماجمغ "الًٟاإلاجحمع اإلاصشي  ت الَى  ائُاث الٗغبُت والهٍى

ة م(: 2212ٞغخاحي الٗغبي)ماعؽ  -18 "قشاءة في الاثصال اإلاعلىماجي وأجشه على الهٍى

 .5، الٗضصمجلة الحكمة والثقافة"،

ا٫ مهىا) -19  ،) صاع ال٨ٟغ، صمك٤(علىم الاثصال واإلاجحمعات الشقمُة(:2222ٍٞغ

مغ٦ؼ صعاؾاث  اححماعُة،-هترهت واإلاىظىمة الحكىىالا (:2225عخىمت ٖلي مدمض) -22

 الىخضة الٗغبُت، بحروث.

ت، ٕعلم الاححماع آلالي(: 2228عخىمت ٖلي مدمض) -21  (.347، )ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

ات الفشدًة عىذ الشباب م2212عخىمت ٖاص٫ بً الحاج) قخاء  -22 (:"ثيشئة الهٍى

 .9،ٖضصإضافات مجلة عبر الفضاءات الاثصالُة واإلاعلىماثُة"،



ت في حضلُت الٗال٢ت والخإزحر( ت ) صعاؾت هٍٓغ الم الجضًض والهٍى  ؤلٖا
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 مىاقع الاهترهت:

ؤلاعالم الجذًذ وؤلاعالم الكالظُكي بين الاثصال (:2212/  5/5الهاص١ الحمامي) -23

ىن العمىمي همىرحا( الم والاجها٫:والاهفصال )الحلفٍض  -، البىابت الٗغبُت لٗلىم ؤلٖا
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