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الاحامتغَة اًخًض ئة معََاث لك حوهل حمتحوز اذلي الأسايس واًصهن اجملمتع يف الأوىل اٌَحية الأرست ثؼس 
ال ٍىون بأن ُشا ميىن وال ، اًعاحل املواظن وتياء  الأرست ذاذي واًخواظي واًخحاوز اًخفاػي ظي يف اؤ

 .املَاذٍن وص ىت مجَع يف اًخحسايث من اًؼسًس اًَوم ثواخَ بأظححت اًيت اًواحست،

     ن  توسائي فبأنرث بأنرث الازثحاط ذائصت اًخرشًة احلَات بأذذي املايض اًلصن من الأذري اًصتع اؤ
 وادلاػاث الأفصاذ حِات جسَِي يف هحريت بأمهَة اندست بأن تؼس واالؤػالم، االثعال وحىٌوًوحِاث

 ًخخجاوس اًؼمََة ثعحَلاثَ وثؼسذث واالثعاًَة الاػالمِة وسائهل الفت ثضلك وثعوزث واًخيظاميث،
 ما بأحسج ػىل مؼمتست واًِميية واالؤاثزت اًخوحَِ وسائي تشكل وثوسؼت اًضرعَة، احلَات جماالث

ىل مؼا، واًيفس ٌَؼلي ؾزوا اًؼمل اتخىٍص  تؼلول ًخالغحوا بأن ابس خعاغهتم موهجٍو فهيا بأظحح ذزخة اؤ
 الأرست بأفصاذ تني تبأفاكزمه ًخـَـَوا بأن يف ركل من والأدعص تبأهكَِا صؼوة مبعري و وهفس َاهتم الأفصاذ

 ظاملا ال واًيت اًرتتَة ًؼوامي اًخلََسًة الأظص تشكل مذجاوسٍن واًسًوًوحِاهتم مشاُهبم فذخؼسذ اًواحست
ن واملسزسة الأرست حاضيهتا اكهت  .وزلافذَ اجملمتع بأدصى بأحِاان يف ثؼسث واؤ

 



ن كداال اًَوم جضِس الاحامتغي اًخواظي مواكع اؤ ة فئاث من اًيظري مٌلعع اؤ  الأمص اًؼصيب، اًؼامل يف خمخَفة معًص
فرتايض وجممتع ثلين ػامل ظي يف ًؼُضون حؼَِم اذلي  من اًىثري واس خزنف اُامتماهتم بأنرث ػىل س َعص اؤ

  :بأمهِا الأظصوحاث من اًؼسًس ظِصث االؤظاز ُشا ويف بأوكاهتم،

ئقاعو على ءلقضاوا ملعرفةوا لالتصاا ذللتبا للبشرية فرصة قعاملوا هذه يف ىتر ىلوألا حةوألطرا 
  كما ت،جديد جتماعيةا ثعالقا تنشئو تفاعلهم جةذز من ترفعو شلناا زةتقا يف فتزيد نملكاوا نلزماا

  يةزلتجاا ثالذملباوا ثلتعامالا يف اءاثإلجرا من هائالً زاقد لختتز بأهنا

ر ثيةزكا تنظر ثلشبكاا هلذه لثانيةا حةوألطرا تنظر فيما  على حلقيقيا خلطرا زمصد تشكل بأهنا ىتر اؤ
 ىلاؤ  ذيتؤ كما ،لثقافيةا لتقاليدا مع لقطيعةا ملاعو حيمل جمتمع ذميال ىلاؤ  ذيتؤو ،الجتماعيةا ثلعالقاا
 تحلياا قتحمتا قد الجتماعيا صلالتوا سائلو بأن ءهؤال ىيرو الجتماعيةا تحلياا نسيج تفكقو لعزلةا
 الأرست ذاذي اًخواظي و  اًخفاػي صفر من قللت حبيث لعائليةا



حامتغي اًخواظي مواكع س امي ال اجلسًست االؤػالم ووسائي احلسًثة ٌَخىٌوًوحِا املس متص اًخعوز ظي يف  من اًؼسًس ثفاػي و االؤ
 : اًخاًَة اًدساؤالث ثعصخ مؼِا اجملمتع بأفصاذ

حساج يف الاحامتغي اًخواظي ص حاكث سامهت هَف•    ؟الأرسي اًخحاػس اؤ

صاكًَة ُشٍ حتمَِا اًيت وادلالالث اًخياكضاث ظحَؼة ما•    الأرسي؟ واًخحاػس الاحامتغي اًخواظي تني املععَحاث يف االؤ

ة الأرست مس خوى ػىل ركل واكع وما• ة اًرتهَحة ومنعَة الادذالف دعوظَة وحوذ ظي يف اجلزائًص  حسة ًِا اًحًًِو
 ؟ًِا اجلـصايف اًخواخس

   ؟اجلزائصي اجملمتع تًِة ػىل ركل اهؼاكساث وما  •

َاث مايه• ًآ   اًؼصتَة الأرست ػىل الاحامتغي اًخواظي ص حاكث وسَحَاث خماظص ًخفاذي اىهتاهجا اًواحة واحلَول ال
ة  ؟واجلزائًص

 



ىل ادلزاسة سفهت  بأفصاذ تني الأرسًة اًؼالكاث ػىل الاحامتغي اًخواظي ص حاكث اس خزسام بأثص ذزاسة اؤ
 :ذزاسة ذالل من وركل بأرسي وثفىم ثحاػس من حتسزَ بأن ميىن وما اًواحست الأرست

ة املفاُمي ػ  .وذالالثَ الأرسي واًخفىم الأرست ملفِموم اًيظًص

احلسًثة اًخىٌوًوحِا اس خزسام ظي يف اجلزائًصة الأرست يف واًؼالكايت اًحًِوي اًخحول ومنعَة سريوزت ػ. 

اجلزائصي اجملمتع يف املخساوةل بأصاكًِا وبأمه الاحامتغي اًخواظي ص حاكث وبأُساف ظحَؼة ػ. 

حساج يف الاحامتغَة اًض حاكث ُشٍ ثبأزري هَفِة ػ  الأرسي ابًخحاػس ًؼصف ما بأو واًلعَؼة اًرشد اؤ
 .ابجلزائص

جياذ ػ  تًِة ػىل احملافظة مع الاحامتغي اًخواظي ص حاكث من ًالس خفاذت ػَمَة بأظص وفق معََة حَول اؤ
 .والأرسي اجملمتؼي اًًس َج

 



ة ال امم  الأذريت ُشٍ متازش حِر الاحامتغي اًحًِان غٌلذ يه واًيت الأرست يه اجملمتع ذََة بأن فَِ ًز
ص حاع كعس ووظائفِا هماهما  ٌسوذُا ظصوف ظي يف ظاحلني بأفصاذ ًَىوهوا وهتَئهتم اجملمتع حاخاث اؤ

ال الأرسي، واًخواظي اًخفامه  واًخىٌوًوحِة، اًؼَمَة اًثوزت ظي يف واملؼَومايت اًخلين اًخعوز بأن اؤ
حساج سامهت  وتني تُهنا املس متص اًخفاػي ظي يف مهنا واًؼصتَة اًـصتَة اجملمتؼاث ظحَؼة يف ثـرياث ابؤ

 .اجملمتع بأفصاذ

آاثٍز اًخفاػي ُشا واكع ػىل ٌَوكوف ادلزاسة بأمهَة ثبأيت ُيا من و ة اًؼصتَة الأرست ػىل وب  واجلزائًص
 .حماس هنا من والاس خفاذت سَحَاهتا ملؼاجلة دعوظا

 



ماَُة الأرست و ذوزُا. 

 َ(.الأاثز و اًيخاجئ–الأس حاة –املاَُة ) اًخفىم و اًخحاػس الأرسي و بأمه ذالالث 

االؤػالم اجلسًس غيوان اًخـَري يف زلافة اًضؼوة. 

َماَُة ص حاكث اًخواظي الاحامتغي  و بأمه هظصايث. 

بأصاكل وبأمه مواكع اًخواظي الاحامتغي يف اًؼامل. 

ص حاكث اًخواظي الاحامتغي تني حمتَة اًخؼامي و رضز الاس خزسام  غيس الأرست اًؼصتَة. 

 ة ا يف منعَة اًخحول غيس الأرست اجلزائًص من اٍمنعَة اًخلََسًة اىل اٍمنعَة )ص حاكث اًخواظي الاحامتغي و بأثُص
 (.احلسًثة 

ثوظَاث و اكرتاحاث ادلزاسة. 

 



 

 

ن ا فِيي اجملمتع يف احلاظةل اًخـرياث غن مبؼزل ذزاس هتا ميىن ال احامتغَة هوحست الأرست اؤ  اًحًِاث من نـرُي
 اٌَـوي فاملؼىن مهنا، اًثلافِة بأو الاحامتغَة بأو الاكذعاذًة سواء اًؼوامي مبرخَف وثخبأثص ثؤثص الأدصى

و الأرس، من مبأدور :ًلأرست ؼخرب تؼغ بأسز تؼضِم ٌضس الأرست فبأغضاء واًضس، اًلوت ُو  ذزػا مهنم الك ًو
ن مث ومن املسؤوًَة بأي االؤوسان، ػىل املَلى اًؼةء مٌَ ًفِم ُيا والأرس اًلِس بأن نٌل ًلآدص،  املفِوم فاؤ

 املسؤوًَة ػىل ًسل ًلأرست اٌَـوي

حسة اظعالحا ثؼصف نٌل Glick and Kessler  االؤوساهَة اجملمتؼاث لك يف الأساس َة اًوحست بأهنا ػىل 
ىهنا فلط ٌَفصذ الأساس َة احلاخاث ثَحَة ػىل ثؼمي ال فِيي اًثلافِة، اًفصوق غن اًيظص تـغ  ثَيب ًو

 حلوق من وماهلم وظائفِم بأغضاٍؤ ميازش ٌَمجمتع الأسايس اًؼيرص يه فالأرست ًالهامتء، حاحذَ



يا ميىن اٍمتَزي تني زالج منارح بأساس َة ًلأرست ويه  :  ُو

ػ الأرست اًيوات. 

ػ الأرست املصهحة. 

 الأرست املؼسةلػ 

ن  اًؼاذاث اندساة فهيا ًمت حِر الاحامتغَة واًخًض ئة اًرتتَة مصاحي من الأوىل املصحةل يه الأرست اؤ
لة والاجتاُاث، واًخلاًَس  اًفصذًة، اًضرعَة اًسَوك،وثعوٍص بأمناط وجضىِي الأموز ػىل احلنك وظًص

 ومساٍز اجملمتع تياء يف ُاما ذوزا ثَؼة تشكل ويه



ن الأرسي، اًخحاػس غن احلسًر يف اخلوض كدي  ُو :الأرسي واًخواظي تبأضساذُا، حىون الأص َاء مؼصفة فاؤ
 اكحلواز ثواظََة بأصاكل ػست ًخزش واذلي (الأتياء و اًوادلٍن )بأظصاف ػست بأو ظصفني تني ٍىون اذلي االؤثعال

حسو واملساػست، واًخوحَِ واًخؼاون واالثفاق واًخوافق والاكٌاع واًخفامه واًدضاوز  ظوزت بأهبيى يف اًخواظي ًو
 الأكي ػىل بأو موحست ومفاُمي واحست ًـة بأحصاة ًعححوا حىت واًخفاػي الأفصاذ تني االثفاق ًخجسس غيسما
آزاء ابحرتام مذلازتة مفاُمي  تؼضا تؼضِم ب

تُهنا وبأتؼس بأحزائَ فعي بأي وابػسٍ اًيشء فم من :اٌَـوي مؼياٍ فٌجس الأرسي اًخفىم و ٌَخحاػس ابًًس حة بأما 
و ال مؼياُا، يف الادذالف من اًصمغ ػىل الاظعاليح املفِوم بأما والاضعصاة، اًضؼف ٍصافق ما ُو  بأهنا اؤ
لعس الأرست جهص بأهَ ػىل جتمع  اًؼائََة، اًزتاماثَ غن واًخزًل اًخواظي بأس حاة تلعع الأرست بأفصاذ بأحس كِام تَ ًو

 بأفصاذُا تني واًخاكمي الاس خلصاز ًخوفري ًوظائفِا الأرست حتلِق ذون حيول بأو



يا ىل الأرسي اًخحاػس ثعيَف ميىن ُو   : ذالل من ًظِص حزيئ بأدص و لكي بأرسي ثحاػس :اؤ

من ظوًةل ًفرتت املزنل غن اًوادلٍن بأحس ؾَاة بأو اًعالق بأو اًِجص بأو الاهفعال غن واًياجت الأرسي الاحنالل 
 .اًزمن

بأو اًىوازج بأو اًوفات ثسخة اًزوخني لأحس ادلامئ بأو املؤكت الاضعصازي اًـَاة غن اًياجتة الأرسًة الأسمة 
 .واًزناػاث احلصوة بأو اًسجن ذدول

ىل ًؤذي مما اًثلافِة، اًخـرياث غن اًياجتة الاحامتغَة الأذواز يف اًخـري  .والأتياء الآابء تني اًرصاع اؤ

واًيفس َة اًؼلََة الأمصاض هدِجة ادلوز بأذاء يف اًفضي غن ثًضبأ  اًيت الأرسًة اخلالفاث. 

كامة يف ًفضَون بأهنم ؿري واحست بأرست يف الأفصاذ ًؼُش حِر "اًفازؿة اًلوكؼة"بأرس  وثحلى تُهنم، ظَحة ػالكاث اؤ
 .ادلهَا احلسوذ مضن اًؼاظفِة ػالكاهتم



اًرضوزاث بأحاذًر ػىل واكذعاٍز الأرست بأفصاذ تني احلسًر واهؼسام كةل. 

الأرسي ادلفء ؾَاة. 

اًؼائًل الاحامتع حىت بأو اًعـريت اًواحست الأرست بأغضاء تني اذلميَة اجلَساث بأو ادلوزًة الاحامتػاث ؾَاة 
 .الأكازة جيمع اذلي اًىدري

مبفصذٍ املزنل يف وحداثَ مؼظم ًدٌاول الأرست بأفصاذ من فصذ لك. 

الآدٍصن الأرست بأفصاذ ثفضَالث مع اًخؼازض متام ثخؼازض اًيت املفضةل جصاجمَ هل فصذ لك. 

وين هجاس اخلاص، ُاثفَ اخلاظة، مؼصفذَ هل ٍىون بأن ًفضي واحس لك ا وَلول ذاص ثَفًز  من وؿرُي
 .والاهرتهت الاحامتغي اًخواظي توسائي اخلاظة اًخىٌوًوحِة اًوسائي

ال الأرست ابيق غهنم ًؼصف ال اذلٍن بأظسكاٍؤ هل الأرست بأفصاذ من فصذ لك  .احلسوذ كأكىص اًلََي اًيشء اؤ

 



هفصاذي واًخفىري الأانهَة جصوس  .االؤ

آدٍصن واسدضازت اهفصاذًة جتازة دوض حماوةل  .الأرست من ػمل ذون اًضرعَة كضاايٍ يف الأرست ذازح من ب

الأؾصاة مع اًخواظي غن اًححر. 

الأرسًة اًصواتط وثفىم الأزحام ظالث س حي كعع 

واخلرباث الاحداظاث حصامك مع اًخوافق ػسم يف ثخضح الأرست يف بأنرث بأو ًفصذ الاحامتغي الأذاء يف ظؼوابث وحوذ 
 .الأرست بأفصاذ دلى اًسُئة

 سَحَة ثفاػالث س َاذت مع مس متصت وذالفاث ُاذفة ؿري مٌاكضاث. 

الأسماث مواهجة يف املصوهة وػسم ادلوذ منط وس َاذت الأرست ذاذي واملسؤوًَاث الأذواز حتسًس يف اًلعوز 
 .الأرسًة واملواكف

ة الاحذَاخاث واص حاع توظائفِا، اًلِام ػىل الأرست كسزت ػسم  الأس حاة لأثفَ اًرصاع هدِجة لأفصاذُا اًرضوًز



هيا اجلسًس الاػالم ظحَؼة هفِم ًيك" اجلسًس الاػالم حول ماهوفِدش ًَف ًلول  اًفِم ًخجاوس حنخاح فاؤ
 رسػة مبثي ًخـري اجلسًست الاػالم تخىٌوًوحِاث اخلاص املضِس بأن ":تلوهل ابفكل حون ًؼصفَ نٌل "اًسائس

لة ًخؼَق ما لك يف زاذٍاكًَا ثـَريا حتسج تشكل ويه اًخىٌوًوحِاث، ُشٍ ثعوز  هبا هخواظي اًيت ابًعًص
ىل اًضرعَة اًؼالكاث تياء من هؼُضِا اًيت احلَات بأوخَ اكفة ثـري بأهنا نٌل مؼِم، هخواظي اذلٍن والأصزاص  اؤ

 .اًرثوت ذَق

ن مخسة يف اجلسًس الاػالم مفِوم ماهوفِدش حيرص االؤظاز ُشا ويف  الاهخلال، اًؼسذي،حاةل اٍمتثَي يه غياٍو
 اًثلايف اًرتمزي ٌَخـَري، اًلاتََة الأمذؼة، حاةل

ن  حزءا فبأظححوا ػَهيا اًيفيس االؤذمان حاةل يف بأذذَهتم الأفصاذ احلَات ػىل اًخىٌوًوحِة اًثوزت ُشٍ اهؼاكساث اؤ
هتم مؼاذٍهتم وثـريث مهنا،  وظول تشكل ًخؼىس الافرتاضَة ٌَؼوامل تسدوهلم اًواكؼي، اًخواظي لأمناط وزٍؤ

ىل الاوساهَة ة مصاحي اؤ  لأفاكزمه اًزماكهَة احلواحز الأفصاذ تشكل واذزتل حاحز، بأو كِس ذو املعَلة احلًص
 .ومضاغصمه



ىل ابًصحوع ن وظي ماذت اؤ ىل يشء مض ػىل ًسل واحس بأظَِا فاؤ را ًؼَق حىت يشء اؤ  الاكرتان ُو فاًخواظي تَ،اؤ
را واالؤػالم والاتالغ وادلع والاًخئام واًعةل واالثعال  تني املخٌُة اًؼالكة اس متصاز ًؼين اظعالحا فاًخواظي اؤ

 خسًس من ثؼوذ حىت ثيلعع ال حِة ػالكة يف الآدص ػىل اذلاث واهفذاخ فهيا، املدضازنني اًؼالكة ظصيف

تني املخحاذل االؤذزاك حيسذُا اًيت اًعالث ثكل احامتغَة، ظالث من مىون وس َج غن غحازت والاحامتع 
را اجلاهحني،  والأفصاذ اذلواث تني واملؼازف اخلرباث وثحاذل واًخجازة الأفاكز هلي ُو الاحامتغي فاًخواظي اؤ

و ومذَلي مصسي تني ثمت زسائي وتواسعة اجيايب تخفاػي وادلاػاث  ثعوزُا وحملق الاوساهَة اًؼالكاث حوُص ُو

الاهرتهت ص حىة يف افرتاضَة مساحاث تبأهنا وماذن ًَهنازث فِؼصفِا الاحامتغي اًخواظي ملواكع ابًًس حة بأما 
وضاء املس خزسمون تواسعهتا ٌس خعَع  من مع واًخواظي ٌَخفاػي، املخيوػة الأذواث واس خزسام خشعَة، ظفحاث اؤ
 .ومٌاكض هتا، والأفاكز املوضوػاث وظصخ املضرتنة الاُامتماث روي من ًؼصفوهنم

تُئة يف الأفصاذ تني اًخواظي ثدِح 2.0اًوًة مع ظِصث الأهرتهت ص حىة ػىل املواكع من ٍلوػة بأهنا ػىل ثؼصف نٌل 
 اهامتء بأو اُامتم ٍلوػاث حسة جيمؼِم افرتايض جممتع

 



ة اهدضاز املس خحساثث  .  هظًص

 مسذي الاس خزساماث والاص حاػاث. 

 ة  االثعالاًخبأزري اًلوي ًوسائي هظًص

 ة  .اًلمية املخوكؼةهظًص

 ة  .  اٌَِو واٌَؼةهظًص

 ة  اًدسََة هظًص



ر الاحامتغَة، اًض حاكث ثلسهما اًيت اخلسماث وثخؼسذ ثدٌوع ا بأن اؤ  بأػساذ حِر من اًزاسع و اهدضاُز
 اًيت اخلسماث بأجصس ومن الاُامتم، جس خسغي ذسماث ثلسم بأهنا ػىل ًؤنس ًِا املس خزسمني و اًض حاكث

  : ًًل ما ثلسهما

اًوًة ظفحاث بأو اًضرعَة املَفاث. 

اًؼالكاث بأو  الأظسكاء. 

زسال  .اًصسائي اؤ

اًعوز بأًحوماث. 

اجملموػاث. 

اًعفحاث 

 



صحع الافرتايض، الاجممتع ومععَح مفِوم ظِص ًلس ىل ُشا ٍو يجودل.ُاوازذ اؤ  Virtual نخاة وضع اذلي ًز
community، هوىزاذس زاهسي مصم 1995 ػام ففي املَالذًة اًدسؼَياث تساًة يف اًض حاكث ًِشٍ ظِوز بأول اكن ًلس  

ىل الاحامتغَة اًض حاكث مواكع ثبأسُس معََة ثواًت ركل تؼس ، classmates.com موكع  اًض حاكث ُشٍ بأظححت بأن اؤ
 الاهرتهت مس خزسيم زَيث من بأنرث جس خلعة

ىل كسمت وكس  :مهنا بأهواع اؤ

1 – جياذ ابالثعاالث خيخط الأول اًيوع  اًرتاتط مواكع -اجلـصافِة، املواكع حتسًس ذسماث - املسوانث، -:املؼَوماث وثحاذل واؤ
 .اًخربػاث مجع مواكع - الاُامتماث، مضازنة مواكع -اًفؼاًَاث، مواكع -الاحامتغي، اًض حيك

2 – املالحة -الاحامتغَة، الأدداز مواكع -املصحؼَاث، موكع -اًوٍيك، -:اًؼمي فصق وتياء اًخؼاون مبواكع ًؼصف واذلي اًثاين اًيوع 
ذازت مواكع -الاحامتغَة،  .اًيعوص وحتٍصص املَفاث اؤ

3 –و اًثاًر اًيوع  مضازنة مواكع - املحارش، واًحر اًفِسًو مضازنة مواكع -، واًفن اًخعوٍص مواكع -:املخؼسذت اًوسائط مواكع ُو
 .واملوس َلى اًعوثَة امللاظع

4 –الاحامتغَة والأحوتة الأس ئةل -اًسَع، غصض -:والاس خؼصاض اًصبأي مواكع ُو اًصاتع اًيوع. 

5 – الافرتاضَة اًؼوامل مواكع -:اًرتفهيَة الاحامتغَة اًخواظي مواكع:اخلامس اًيوع 



ىل وظي مس خزسمني تؼسذ الأوىل ابملصثحة اًفاٌس حوك  .اًِاثف ابس خؼٌلالث %84 تًس حة مس خزسم مََون890 اؤ

رت  .ابًِاثف اس خؼٌلالثَ من%80 تًس حة مس خزسم مََون 284 مس خزسمني تؼسذ ،2006 ػام بأوائي يف املوكع ظِص اًخًو

Google+ (ؾوؿي):. 

ساػة مََاز6 وظي مضاُست ،مبؼسل2005 فرباٍص يف مس خلي هكوكع ظِص اًَوثَوة  

2004 فِفصي يف ظِص فََىص موكع.   

ماٌس حُس موكعmy space  2003 س ية ص حىهتا وثبأسست.   

الاحامتغَة سَحَزي موكع(cellbess.com)  

موكع Linkedin   / فاًف ُاي موكع ( Hi5 ) 

موكع ,Orkut موكع ,mix موكع ,Luna storm موكع ,hives موكع  Belo ,موكعQQ ,موكع cyworld، موكع  
skyrocket ، موكع   windows lives  ا    .واًخعحَلاث املواكع من وؿرُي





ن  من االثعال وسائي يف حىٌوًوحِة زوزت من زافلَ وما وثعحَلاهتا الاحامتغي اًخواظي ص حاكث ػىل ظصبأ  اذلي اًىدري اًخعوز اؤ
ا احملمول بأهجزت اًخَفاس، اٌَوحِة، والأهجزت احملموةل اًِواثف بأهجزت  اجملمتع بأفصاذ وثـَـَِاتني اًض حاكث ُشٍ فؼاًَة من ساذ كس وؿرُي

ٍهيا اًوًوح والأرس اجملمتؼاث بأفصاذ ػىل حمت فوائس دلةل وحتلِلِا شا وغي، ذون من بأو توغي اؤ  :بأمهِا هوزذ بأس حاة ًؼست هظصا ُو

ثبأزرٍي وحتسني االثعال حلكفة دفغ. 

ة بأو حشف ذون اكمةل واًخؼََلاث املوضوػاث غصض  . جسًو

خسذ بأغضاء ػىل واًخؼصف الأظسكاء مع اًخواظي. 

الاحامتغي و اًثلايف اًخلازة . 

اًؼام اًصبأي حىوٍن وسِوةل املصوهة. 

واًزماهَة اجلـصافِة احلواحز ثؼسي 

ٍهيا اًوًوح سِي الأهجزت ػىل ثفاػي توحوذ مصثحعة بأظححت تخعحَلاث االثعال حىٌوًوحِا اهدضاز  اؤ



 اًؼزةل الاحامتغَة هحسًي غن اًخواظي الأرسي مما ٌسخة اًوحست وفلسان همازاث اًخواظي. 

اهعوائَة احلاسوة اًيت بأظحح هكسمى يف ػمل اًيفس(computer phallic  )ؽ اهلموم واًِصوة من اًواكع  .هوس َةل ًخفًص

ىل اًسلوط يف مزاًق دعريت  .اًفصاغ اًؼاظفي من ذالل ذدول ؾصف ادلزذصة وثؤذي اؤ

 اهنَاز اًؼالكاث الاحامتغَة ذاذي الأرست واجملمتع واًفذوز هدِجة كةل اًخواظي. 

 و مصثحط تسزخة الازثحاط والاس خزسام حفسة ػاملة اًيفس هميربيل ًوجن فاؤن اس خزساهما لأنرث من مضالكث االؤذمان ُو

ذمان ومن مث ثخفامق مضالك احامتغَة وبأرسًة  38  .  ساػة بأس حوغَا ًؼس مؤرشا ًالؤ

 اًؼُش تني اًواكع واخلَاز من ذالل ػسم اٍمتَزي تني اًؼالكاث الاحامتغَة ػرب احملاذاثث الاًىرتوهَة وتني اًؼامل اًواكؼي
 .وواحداثَ

 بأذالكِامضالكث بأذالكِة من ذالل اًخؼصض ومعاذفة الأًفاظ اًحشًئة وادلدول يف مواكع ذزذصة مٌحةل 

 



هبم ًؤذي مما الأفصاذ دعوظَاث تؼغ ػىل واحلعول الأرساز ووضف ًالذرتاكاث هدِجة واخلعوظَة الأمان فلسان  
ىل ٌَرضوع ىل ابالضافة اًؼصتَة، جممتؼاثيا يف اًًسوي اًؼيرص الس امي ومساومة اتزتاس معََاث اؤ  وتعاكاث الأموال مسبأةل اؤ

 .االئامتن

خَة بأو ماكسة ػىل ٌَحعول وومهَة مس خؼازت وظوز تبأسٌلء الاحامتغي اًخواظي ص حاكث يف اًـري ظفة اهخحال 
َ بأو مضالكث  .الأفصاذ تؼغ مسؼة جضًو

ىل ًؤذي مما الاحامتغي اًيظام واهنَاز اًثلايف اًخَوج  مسبأةل ثعحح وابًخايل الأفصاذ كمي مٌظومة يف واهنَاز احامتغي ثفسخ اؤ
 .دعوظَهتا اًؼصتَة الأرست ثفلس وابًخايل احملًل، واجملمتع واملسزسة الأرست مٌظومة ثخجاوس واًرتتَة اًخؼَمي

واًيفيس الاحامتغي اًخىِف وسوء اًعحة مضالكث. 

يا اًفىصي اًخعصف  اًِسامة بأفاكٍز وورش مسومَ، ًحر املخعصف ٌَفىص رُحَة فصظة الاحامتغي اًخواظي ص حاكث متيح ُو
َ غهنا ًرتثة كس وما ادلًًِة، واًلمي الأذالق مع ثدٌاىف املضَةل واًلٌاػاث ًعاق الاسالم ًعوزت ندضًو اة هتمة واؤ  االؤُز

اتَة ٌَجٌلػاث من ٌَؼسًس اًخجيَس معََاث من حاًَا حيسج تَ،وما ا، واًلاػست الاسالمِة ادلوةل نخيظمي اًؼامل يف االؤُز  وؿرُي
يا  اًخفىم بأس حاة من وبأظحح والاساليم اًؼصيب اًؼامل يف وتلاءُا الأرس هَان هيسذ لأهَ اخلعص، انكوش ادلول ذكت ُو

 .الأرسي واًخحاػس

 



اًواحست الأرست بأفصاذ تني حىت اجملمتع بأفصاذ تني واًىصاَُة اًفوىض وسز اًؼام ابًيظام االؤذالل. 

وادلػازت االؤابحِة. 

ساءت  ومن اًضائؼاث ورش ساءت يف بأحِاان ٌسخة كس وما الاحامتغي اًخواظي ص حاكث الس خزسام اؤ  مسؼة اؤ
 .ثفىىِا يف جسِم بأرسًة مضالكث من غهنا ًيجص وما الأفصاذ

 احلصايث من مفذوخ ثسلف اًض حاكث ُشٍ كوام اس خـالل هدِجة هلمة بأظححت الاحامتغي اًخواظي مواكع ناؤ 
 ػىل احملصضة اًؼحازاث واس خزسام ذدِةل وزلافاث اًسًوًوحِاث واذذال اجملمتع وػاذاث كمي ورضة اًالمسؤوةل

ة واًدضِري واٍمتصذ والاس هتزاء اًؼيف ق جس حخت فنك اًخرش، جىصامة واًسرًص  ٌَؼالكاث وجضدت بأرس تخفًص
ٍهيم ابًًس حة اثهواي غيرصا اًخؼَمي وبأظحح ادلزاسة غن الأتياء صـَت وكضااي  مواكع يف اُامتماهتم خي وبأظححت اؤ

   .والآابء الأتياء تني الأرس ذاذي واًخوحص اًدض يج سخة مما الاحامتغي اًخواظي

 



ة الأرست حمتزي  املضرتنة ٌَؼوامي هظصا اًؼصيب اًوظن يف هظرياهتا مع فهيا جضرتك ػامة وسٌلث خبعائط اجلزائًص
ال جتمؼِا، اًيت اًىثريت  واحامتغَة وزلافِة اتزخيَة ظصوف بأوخسهتا اًيت اخلعوظَاث تحؼغ حمتزي بأهنا اؤ

ة الأرست غصفت فَلس واكذعاذًة،  يف بأو ادلاذََة ػالكاهتا يف بأو اًرتهَيب صلكِا يف سواء ثـرياث ػست اجلزائًص
ظاز يف اًخـرياث ُشٍ وثيسزح الاحامتغَة، كِّمِا  اجملمتع من والاهخلال الاحامتغي اًثلايف اًخـري حصنة اؤ

ىل اًخلََسي اًززاغي فِة اخلاظة رو اجملمتع ومن احلسًر اًعياغي اجملمتع اؤ ىل واًرتحال اًحسو وحاةل اًًص  حاةل اؤ
 تَ حمتخع اذلي اًثلايف واًخؼسذ ٌَخيوع هظصا حـصافِة مٌعلة لك تَ حمتزي اذلي الادذالف من اًصمغ ػىل اٍمتسن

ة الأرست ىل ابالؤضافة اجلزائًص ؽ غصة تني الأغصاق ثؼسذ اؤ ضاة ساحي تني املساحة وصساػة وبأماًس  و ػََا ُو
 .واًخلََسي اًثلايف املوزوج يف ثحاًيا حؼي حصازي

 



ن   : ًًل مبا متزي اًخلََسي اجلزائصي اجملمتع اؤ

ن واًؼائةل اًؼضريت و اًلدَةل يه بأساس َة احامتغَة وحساث ػىل الاغمتس  ًس َاسة وحست الأوىل اًحًِة ثؼخرب اكهت واؤ
ة، الاهلسام، ػسم ،الامذساذ ابمذَاس،  واًزواح  اًزوخاث ثؼسذ واجلًس، اًسن بأساش ػىل اًسَعة ثوسًع الأتًو
   ادلاذًل

ىن اجملمتع مؤسساث ظـَان وحِة اًثلافِة الس امي اجملمتؼَة اًظصوف ثعوز ظي يف ًو  اًؼلسٍن يف ذاظة مهنا واًخىًٌو
 . اجلزائصي اجملمتع يف وتيائَة منعَة ثـرياث حسزت الأذرٍين

ة الأرست بأن  اًسَعوي املفِوم وحصاحع ًِا الاحامتغي وادلوز اًوظَفِة اًحًِة يف وثـري اًيووًة الأرست حنو ثخجَ اجلزائًص
   والأتوي

سذاذ لكٌل الأزايف حنو اجتِيا فلكٌل املياظق تني ًرتاوخ اًؼائةل ذاذي اًسَعة ثوسًع  غوامي هدِجة حصَح واًؼىس كوت اؤ
وحِا ثساغَاث بأفصسثَ اذلي اًـصيب الأرسي ابٍمنورح اًخبأثص  الاحامتغي اًخواظي وص حاكث االؤػالم حىًٌو

وحِا اًخبأثص هدِجة الاحامتغَة اًلمي و املفاُمي ثـري    االثعال و الاػالم تخىًٌو

افصاساهتا و اًؼوملة ظي يف اًخـَري غن ًححر غرصي حِي و احملافظة الأحِال تني رصاع جصوس  



 ن  Internet world stats.com موكع حفسة الأهرتهت اس خزسام مؼسالث يف هوغَا ومنوا كفزت غصف كس اجلزائصي اجملمتع اؤ
  س ية 14 ذالل يف%17 تًس حة ازثفؼت

   :اكلآيت والاحعائَاث"الاحامتغَة اًخواظي وص حاكث اًوسائط اس خؼٌلالث" حول ثلٍصص يف  slideshows موكع ذالل ومن

38,8 املسن يف %73 تًس حة اجلزائص ساكن ػسذ مََون. 

6,70 17 تًس حة الاهرتهت يف مضرتك مََون%. 

اًساكن من %18 مبؼسل مََون7ة ًلسز الاحامتغي اًخواظي مواكع يف حساابث ميخَىون اذلٍن املس خزسمني ػسذ. 

اًساكن ػسذ من %102ة ًؼاذل ما مََون39,5ة ًلسز اًيلال اًِاثف ذسمة يف املسجَني ػسذ. 

 اًِواثف ٌس خؼمَون اذلٍن %9 وس حة بأي مََون 3,4 :ة ًلسز الاحامتغي اًخواظي ص حاكث ًخعحَلاث املس خزسمني ػسذ 
 .الاحامتغي اًخواظي مواكع يف حساابث ممخَيك من%49 وس حة ٌضلك ما وُو ، اذلهَة

حعائَاث  social, digital @molule and the Middle east, north Africa @turkey ثلٍصص وفق اؤ
slideshores. 

 



ن اًؼصيب اًؼال من ووسخهتم اًفاٌس حوك مس خزسيم ًؼسذ احعائَاث وحسة  ثلسز تًس حة غصتَا اًساذسة املصثحة حتخي اجلزائص فاؤ
 اًسؼوذًة وثَهيا %23ة اًعسازت مرص حتخي حِر مس خزسم، 7000000 ابحٌليل اًؼصيب اًؼامل يف مس خزسمَِ من %8ة

   %9ة واًؼصاق املـصة مث %10ة وسوزاي

اًؼالكاث يف وثبأزرٍي الاحامتغَة اًض حاكث مواكع اس خزسام غيوان حتت 2012 س ية هوماز ىصميان مصمي ٌَحاحثة ذزاسة وحسة 
 . مفصذت280 ة ثلسز كعسًة تؼَية اس خخِان ابس خزسام اجلزائص يف اًفاٌس حوك موكع مس خزسيم من ًؼَية تسزاسة الاحامتغَة

الؤًلاء فرتت املفصوض من ويه) اٌََََة اًفرتت يف ذاظة% 61,50 تًس حة ًومِا ساػاث زالج ًؼاذل ما ًلضون الأفصاذ بأؿَة بأن 
   .ًومِا مصاث زالج مبؼسل اًخعفح وبأن(الأرست بأفصاذ

62 تًس حة تَوهتم ذاذي من الاهرتهت ٌس خؼمَون الأفصاذ ؿاًحَة بأن%. 

15,23 اًصواتط ومضازنة %15,37 اًعوز ،%22,17 ادلزذصة ،%25,18 تًس حة اًخؼََلاث ثبأيت%. 

ذمان ُياك بأن ظاز يف ثمت اًعساكة معََة وبأن الاحامتغي اًخواظي مواكع ػىل ثسزجيي اؤ  اس خزسام بأن وخس وابًخايل املخحاذةل امليفؼة اؤ
ىل فئة من ختخَف واُامتماهتا الاحامتغي اًخواظي مواكع  . اًثلايف واملس خوى واًؼمي واًسن اجلًس مذـري حسة بأدص اؤ

آاثز الاحامتغي اًخواظي مواكع الس خزساماث بأن ة الارست يف الاحامتغي اًخفاػي ػىل سَحَة ب  اًساػاث ػسذ بأن ذالل من اجلزائًص
ىل ابالؤضافة وبأكازتَ بأرسثَ مع ًلضهيا مما جىثري بأنرب اًخواظي ص حاكث اًفصذ ًلضهيا اًيت  .ساتلا ًِا بأرشان اًيت اًسَحَاث مجةل اؤ

َََآن يف وثفصق جتمع الاحامتغَة اًض حاكث فاؤن وػ حٌلال وًىهنا واًؼوامي املخـرياث ظحَؼة حسة وختخَف واحس، ب  ًؼحت كس اؤ
ة ابلأرست الاحامتغَة احلَات حواهة يف سَحَا ذوزا  .اجلزائًص

 



 مهنا مٌاص ال اًؼصيب ػامليا يف حمتَة بأظححت الاحامتغي اًخواظي وص حاكث مواكع تبأن  اًلول ميىن ودذاما 
 اًخلين اًخعوز ظي يف الافرتايض اًؼامل ُشا اهسجمخفي كس اًض حاة فئاث والس امي اجملمتؼاث بأؿَة لأن

ٍهيا اًوًوح غن الامذياع بأو الاهسماح وكف واحلوكة اًؼلي من ًُس وابًخايل واًخىٌوًويج  يف هبا واًخؼامي اؤ
ىن بأرسان  وخمخَف واًخفىم اًخحاػس من وبأرسان جممتؼاثيا حٌلًة ًيا حىفي تعصق واًخىِف اًامتيش هَفِة يف ُو ًو
شا اًض حاكث ُشٍ ثرتوِا اًيت اًسَحَة الآاثز  : ذالل من ُو

(وسَحَاث اجياتَاث من ًِا مما)وبأُسافِا الاحامتغي اًخواظي ص حاكث مواكع خملخَف واًؼمًل اًؼَمي اًفِم. 

من اس هتسافا اًفئاث بأنرث لأهنا ذاص ثضلك اًض حاتَة واًفئاث ػام ثضلك اجملمتع بأفصاذ تني اًوغي ورش رضوزت 
 .مٌافع من ػَهيم ًؼوذ مبا ًِا واًصص َس اًؼلالين الأمثي الاس خزسام جىِفِة احاظهتم ذالل

ركل يف ذوزُا واجبصائس الاػالمِة اًلٌواث مثي ذوزُا اًخلََسًة الاػالم وسائي ثَؼة بأن. 

اجملمتع فئاث مع اًخفاػي ػىل وثؼمي املواكع ُشٍ يف ثيسمج وبأرسًة احامتغَة ومؤسساث مجؼَاث ُياك حىون بأن 
 اصاكالهتم يف مؼِم وامليض تخوغَهتم



ُي ٍىون بأن  بأتياهئم وسَواكث ًخرصفاث وادلؤوتة املس متصت املصاكدة ذالل من واًض حاة الأتياء زػاًة يف ادلوز والأكازة ًلأ
وحِاث من والاس خفاذت  واملخاتؼة املصاكدة يف احلسًثة اًخىًٌو

اجلِاث ومذاتؼة الأمٌَة والأدعاز اًضائؼاث من ٌَحٌلًة وبأهجزهتا ادلوةل مؤسساث ذوز ثفؼَي  

ىل ابالؤضافة وزاءُا، ثلف اًيت  .اًصرًةل وورش اًؼام ابًيظام الاذالل ميازسون من اؤ

ىل ثرتىق بأن جية اًيت اًؼَمَة وادلزوش احملارضاث ذالل من املساخس الس امي ادلًًِة املؤسساث ذوز ثفؼَي  الأحساج اؤ
ن بأفصاذُا، تني واحلواز اًخواظي ورضوزت الأرست تسوز واًخشنري احلر مع هؼُضِا، اًيت  من املواكع ُشٍ مع اًخفاػي بأمىن واؤ

 .املسجس بأو احلي مجؼَاث ذالل

وضاء  ًلأرست ادلويل ادلوحة مؼِس تَ ًلوم ما ركل وبأمنورح الأرسي اًخفىم وخماظص ابلأرست ثؼىن ومؼاُس مؤسساث اؤ
 .الأدصى اًؼصتَة ادلول ػىل وثؼمميِا نخجصتة

كٌاغِم وحماوةل ُاذئ ثضلك بأتياهئم مع واحلواز اًخواظي يف الأرست ذوز  ص حاكث مع واًخفاػََة اًؼلالهَة املٌلزسة ترضوزت اؤ
 .اًحؼغ تؼضِم مع تؼالكاهتم ركل خيي بأن ذون الاحامتغي اًخواظي

ة اًؼمي من ختَو واًيت اًؼعي بأايم ختعَط  .الاذمان ًخفاذي الاحامتغي اًخواظي مبواكع اخلاص اًصوثني وهرس ٌَزُن

جياذ بأمعق فِم ًدِح مبا املوضوع ُشا يف واًخؼمق اًححر    .واًؼمًل اًؼَمي ٌَواكع ومالءمة معََة بأنرث حَول واؤ

 





 صىصا ػىل حسن املخاتؼة و الاظـاء 

 


