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:  جلخيص

اهخمذ هزه الذساظت بمىغىم ألالهاب ؤلال٘تروهُت ونالْتها بالشباب والىخاثج التي ؤَػذ بلحها هزه 

لهبت الخىث ألاصسّ همىرحا " الهالْت مشوسا  باإلبذام وؤلابخٙاس وجدىلها َُما بهذ بلى ؤداة لالهخداس مثل  

ورلٚ اهؿالْا مً ؤلاؾالم نلى بهؼ اإلآاالث الصخُُت واإلاىاْو ؤلال٘تروهُت التي اهخمذ بهزه " 

. الكاهشة 

وظهذ بلى جبّحن مالمذ الجذٛ خٛى مثل هزه الٓػاًا التي شًلذ اإلاجخمو في آلاوهت ألاخحرة باظخخذام 

ت مً وظُلت لإلبذام  ُّ ت  جدّىٛ ألالهاب ؤلال٘تروه ُّ اإلاىهج  ال٘مي الىضُي بًشع الخدٓٔ مً َشغ

والابخٙاس  بلى ؤداة لالهخداس في الهالم نامت وفي جىوغ خاضت؟  

:  الكلماث املفاجيح - 

 الاهتحار –إلابداع -  ألالعاب إلالكتروهيت–الشباب 

: الفهرس
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــت  

 

مُا ؤَشصه جؿّىس ج٘ىىلىحُاث اإلاهلىماث والاجطاٛ خالٛ الهٓذًً  ٌشهذ الهالم الُىم اهُجاسا بنالمُا ْس

ً وخاضت جلٚ التي حهنى بالخيشئت الاحخمانُت لألؾُاٛ واإلاشاهٓحن ختى  ً مً الٓشن الهشٍش ألاخحًر

ٗالهاجِ الخلىي 1« بِئت اجطالُت شاملت »ؤغحى هاالء ٌهِشىن في   ًد٘مها حملت مً الىظاثل 

. ،والاهترهذ، ومماسظت ألالهاب ؤلال٘تروهُت بإشٙالها اإلاخخلُت

ما الهشبُت  ُّ وبزلٚ ؤضبذ لىظاثل الخ٘ىىلىحُا الخذًثت َهالُت ْطىي نلى شبابىا بالذٛو الىامُت وال ظ

مجها جخمدىس باألظاط خٛى مذي جإزحرها نلى اإلاىسور الثٓافي وألاخالقي اإلاخىاْل بحن ألاحُاٛ نبر نملُت 

. الخيشئت الاحخمانُت

ت جتهاَذ َُه  ا اظدثماٍس مُا شاظها وظْى خُث ؤهخج الخؿىس الخ٘ىىلىجي في ناإلاىا اإلاهاضش َػاءا ْس

ت دون الخُ٘حر َُما ْذ حعبّبه هزه ألالهاب مً ؤمشاع ومخاؾش نلى  ُّ اإلااظعاث وألاَشاد نلى الشبد

ت يحر وانحن  ُّ م ت مو هزه ألاهىام مً الاظخهماالث الْش ُّ خُاة ألاؾُاٛ واإلاشاهٓحن جشبؿهم نالْاث جُانل

. بمذي جإزحر هزه اإلاماسظاث نلى خُاتهم

ت شذًذة الاهدشاس ًماسظها ألاَشاد نلى اخخالٍ  ُّ بدىا وعي الُىم ؤن هزه ألالهاب ؤضبدذ خُٓٓت واْه

شة 2ؤنماسهم حهلتها جدخل اإلاشجبت الشابهت ناإلاُا  ت بهذ ألاَالم وألاياوي ٖو ُّ  في ْاثمت ؤٖثر الىظاثل شهب

.  الٓذم

اث الُشاى،  ٗاهذ بذاًت للدعلُت ومأل ؤْو ت لأللهاب الاَتراغُت  ُّ لً٘ ونلى الشيم مً ؤن ألاهذاٍ الشثِع

ت ،بال ؤن الىاْو الُىم باث  ُّ ت واإلاهَش ُّ ْذ شجهذ في بذاًاتها الشباب نلى الابخٙاس وجىمُت ْذساتهم الزهى

                                                           
1
  .2012 ، 78، قضاٌا للطرح والحوار مجلة اتحاد اإلذاعات العربٌة ،ص التربية اإلعالمية ورهان دعم المناعاتعبد الكرٌم الحٌزاوي، -  

2
ٌّة العددظاهرة انتشار األلعاب اإللكترونّية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفردمرح مؤٌد حسن،-     .2013، 75، إٌضاءات موصل
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بر جدىلذ حملت مً ألالهاب الخؿحرة بلى آلت لخطذ ألاسواح بهذ اهخداس الهذًذ مً اإلاشاهٓحن .مُضنا 

. واإلاشاهٓاث خٛى الهالم وخاضت مجها لهبت الخىث ألاصسّ

با ؤن ًىجزب اإلاشاهٓىن إلاثل هزه ألالهاب حّشاء الُشاى الهاؾُي والترابـ ألاظشي الزي باث  لم ًً٘ يٍش

بت ًذَهها ألاولُاء وألابىاء نلى خذ العىاء هدُجت  ًدعم بالُخىس بن لم هٓل مىهذم جماما ، وهي غٍش

ت وخاضت اإلاادًت مجها والتي دَهذ ألاب وألام نلى خذ العىاء للخشوج  ُّ للػًىؾاث الىُعُت والاحخمان

حر مخؿلباث الخُاة بمخخلِ ؤهىانها . لخٓل الهمل لخَى

ذ جم  ت نلى الشباب ْو ُّ ومً هزه اإلاىؿلٓاث اهخمذ هزه الذساظت بمىغىم مخاؾش ألالهاب ؤلال٘تروه

حز نلى لهبت الخىث ألاصسّ ٖمثاٛ حّشاء ما ؤهخجخه مً ضخاًا في ضٍُى اإلاشاهٓحن في الهالم  التٖر

. ٖمشخلت ؤولى زم الهالم الهشبي وخخاما في جىوغ

ٔ جمش ٖمي وضُي رلٚ ؤن اإلاىغىم  ُاجه ومداولت َهمه َو
ّ
ٓذ الهّمت بىضِ الىاْو وجبّحن ججل

ّ
ذ حهل ْو

و مما ٌعخىحب مجهىدا مخطال وحمانُا  هى ْذًم مخجّذد ومخدّىٛ حشاء الخؿىس الخ٘ىىلىجي العَش

وبن في َهم الىاْو الجذًذ اظخُادة مدٓٓت للمشخًل بدٓل الشباب .للخطذي إلاثل هزه الكىاهش 

ت الجمهىس اإلاعتهذٍ وجىحهاجه وجؿلهاجه واهخماماجه، وبًجاد العبل  والخيشُـ َهى ٌعانذ نلى مهَش

ت باإلاخاؾش ختى ال ًٙىن الخيشُـ الشبابي  ٗاث اإلادَُى ٗاَت ؤهىام العلى اإلام٘ىت لخماًت شبابىا مً 

ُٓذ بالخالي دوسه ألاظاس ي وهى التربُت نلى اإلاىاؾىت و الاهذماج الاحخماعي . بمهٛض نً الشإن الهام ٍو

:  موضوع الدراست وإشكاليتها

ٗادًمي بهالم اإلاجخمو الاَتراض ي وألالهاب ؤلال٘تروهُت مىز ؤن ؤضبدذ الاهترهذ حضءا  اصداد الاهخمام ألا

ض .مً الخُاة الُىمُت للمالًحن مً الىاط  ل مٖش
ّ
وباجذ الجماناث الاَتراغُت بإهماؾها اإلاخخلُت حشٙ

ً .  اهخمام الهذًذ مً الباخثحن واإلاٍُ٘ش

ذ شهذث اظخخذاماث هزه الىظاثـ جدّىال نلى معخىي ألادواس والىقاثِ خُث جدّىلذ مً ؤداة  ْو

ْت في مجاٛ الابخٙاس بلى ؤداة خؿحرة جخالنب بهٓٛى 
ّ
ت الخال ُّ ت وؤلابذان ت والبطشٍّ ُّ ٗاث ش الٓذساث الز لخؿٍى

ٗان مُهىم ألالهاب . اإلاشاهٓحن وجذَههم هدى الاهضواء والهىِ وضىال بلى مشخلت الاهخداس ولئن 

ت وجإزحرها نلى خُاة الشباب ًبذو خذًثا َالىاْو ؤهه ْذًم اظخخذم في الهذًذ مً البدىر  ُّ ؤلال٘تروه
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همها والدعاٛئ خٛى ؤدواسها »والذساظاث وؤغحى  ت َو ُّ  مُهىما ٌعانذ نلى دساظت الهُاٗل الاحخمان

ت في نالْتها بالشباب ُّ  3«.الُهل

مىز بذاًت نطش الاجطاٛ الجماهحري خاٛو الباخثىن والهلماء َهم ماهُت الخإزحراث التي جيخجها مثل 

هزه اإلاماسظاث نلى حمهىس ألاؾُاٛ والشباب خاضت وؤن حُل الُىم ًخخلِ نً حُل آلاباء ختى 

مي »ؤضبذ بهؼ الباخثحن ٌعخهملىن مطؿلح   لدعمُت هزا الؿُل Digital Kids  4« الؿُل الْش

. الجذًذ

ذ ؤسدٍ الذٖخىس ٗلُُىسد هُل  لٓذ ايخطبذ بشاءة ؤؾُالىا ؤمام ؤنُيىا »:  ، في هُغ العُاّ 5ْو

وبمعانذجىا بل وبإمىالىا ؤًػا وختى لى ضىدسث حمُو ألاششؾت َةن ألامش  ظُٙىن يحر ممً٘ إلاىو همى 

خ اإلاهاضش  6.«حُل ًماسط ؤشذ ؤهىام الهىِ جؿّشَا في الخاٍس

ٗاتهم  ٘دعبىن مً خالله ؤيلب ظلى مىن ٍو
ّ
َدُاة ؤؾُالىا اسجبؿذ ؤظاظا باللهب بشتى ؤهىانه ًخهل

الخُاجُت إلاا له مً ازش و بطماث واضخت نلى مالمذ شخطُاتهم مما ًمىده َشضت لدشُ٘ل مخضون 

 َللهب نالْت وؾُذة بالخُ٘حر ٖإظلىب خُاة ومطذس سثِس ي »مهشفي ًشجبـ بُهم الؿُل وجُ٘حره 

م
ّ
 7«.للخهل

اث  ولئن ؤضبذ الشباب ًجذون في هزا الُػاء غالتهم مً الدعلُت والهشوب مً الىاْو إلاألهم ؤْو

ً بزلٚ ؤنهم ًدٓٓىن َحها راتهم نبر مماسظتها بمخخلِ ؤهىانها مً دون وعي بل ؤٖثر مً  الُشاى مهخبًر

.  رلٚ جطبذ هىظا باليعبت بلحهم لالظخ٘شاٍ والخجشبت مما ْذ ًادي بهم بلى مخاؾش ًجهلىنها

برا ما هي هزه اإلاخاؾش وما هي العبل وؤلامٙاهُاث للخطذي لها ومهالجتها؟ وبلى ؤي مذي ًمً٘ لها ؤن 

ت لألؾُاٛ واإلاشاهٓحن؟  ُّ جازش َهال في سظم اإلاالمذ الصخط

                                                           
3
 -Pierre Mercklé, sociologie des réseaux sociaux, 3

ème
 édition de la découverte, collection Repère, paris, 2004, 

p3. 

4
 .78عبد الكرٌم الحٌزاوي، مصدر سابق ص -  

5
. ، المشرف العلمً فً اللجنة البرلمانٌة البرٌطانٌة لتقصً مشكلة األلعاب االلكترونٌة فً برٌطانٌا كليفورد هيل-  

6
 ، دراسة مٌدانٌة  ، موقع شبكة الحٌاة حلول  بدولة الكويت..دراسة األلعاب اإللكترونّية وعزوف األوالد عن الدراسة نتائج عباس سبتً ، -  

 .2013اإللكترونً ، أفرٌل 

7
-44، ص 1 العدد 3 ، دراسات الجامعة األردنٌة ، المجلد أثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة اإلنقليزيةأبو جابر ، ماجد وآخرون ، -  

58 ،2003. 
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ت  ُّ :  ظهُىا في هزه الذساظت بلى اإلاعاهمت في مهالجت هزه ؤلاشٙال

ت مً وظُلت لإلبذام والابخٙاس  بلى ؤداة لالهخداس؟   ُّ ُِٖ جدّىلذ ألالهاب ؤلال٘تروه

:  معخهُىحن باألظئلت الخالُت للبدث في بشٙالُت الذساظت

مي الجذًذ »ُِٖ ظاهم الُػاء الاَتراض ي في حشُ٘ل مالمذ - 1  ؟ « الؿُل الْش

ت خالٛ العىىاث ألاخحرة؟ - 2 ُّ ما هي آلالُاث التي ظانذث نلى حًُحر ؤدواس ألالهاب ؤلال٘تروه

ُِٖ جم الخدّىٛ مً مشخلت ؤلابذام والابخٙاس بلى مشخلت الاهخداس؟  - 3

:  أقسام الدراست ومىهجها

ت،و الخمش ي : وجىٓعم هزه الذساظت بلى ْعمحن ْعم مجهجي وهكشي يهخم ببىاء اإلاىغىم وجىّحهاجه الىكشٍّ

عم مُذاوي اهخم بذساظت الىاْو والخشوج مىه . اإلاجهجي الزي ظانذ في حمو اإلاهلىماث وجدلُلها  ْو

ام حعانذها في جدذًذ مالمذ هزه الكاهشة الاحخمانُت والخُ٘حر في الخلٛى اإلاىاظبت لها . بإْس

ذ انخمذها في هزه الذساظت نلى اإلاىهج  ٔ " ال٘مي الىضُي" ْو
ّ
ورلٚ لؿبُهت اإلاىغىم اإلاؿشوح واإلاخهل

ت اسجبؿذ بمُهىمي الاظخخذام والخاحت مً حاهب جىّحهاتها  ُّ ت اجطال ُّ باظخؿالم مالمذ قاهشة   احخمان

. ومدخىاها اإلاادي واإلاهىىي 

ٔ بجشد اإلآاالث التي جدذزذ نً مىغىم الذساظت مً هاخُت والانخماد نلى هخاثج 
ّ
وبالخالي َةن ألامش ًخهل

ىت شملذ  ُّ   جلمُز مً ؤْعام العىت الخاظهت ؤظاس ي 184جدطلىا نلحها  مً الاظخبُان اإلاىصم نلى ن

.  ظىت 16 و14 ببني خالد جتراوح ؤنماسهم بحن 1952 حاهُي 23مً اإلاذسظت ؤلانذادًت 

:  الدراساث السابقت 

وعخهشع في هزه الذساظت مجمىنت مً الذساظاث العابٓت جِّعش لىا ؤلاؾالم نلحها بهذٍ الاظخُادة مً 

ذ اخخػيذ الجامهاث .هخاثجها والععي بلى ؤلاغاَت بلحها وهي ؤنماٛ راث ضلت بمىغىم دساظدىا ْو

ت اهجاص ؤؾشوخاث في هُغ اإلاىغىم مجها ؤؾشوخت  ُّ  الؿُل الجضاثشي وؤلهاب الُُذًى ، دساظت في »الهشب

وجمدىسث بشٙالُت هزه ألاؾشوخت خٛى ما مذي  (2009- 2008) للباخث ؤخمذ َالّ «الُٓم واإلاخًحراث
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ذ خاٛو الباخث مً خاللها ؤلاحابت نلى نذًذ مً  جإزحر ؤلهاب الُُذًى نلى ُْم الؿُل الجضاثشي ْو

. الدعائالث 

ت مً  ت الُٓم اإلاخػمىت بإلهاب الُُذًى اإلاىدششة في العّى الجضاثشٍّ وهي دساظت تهذٍ بلى جٓص ي ومهَش

ت جدمل مػامحن نً واْو  ُّ ؤحل جدذًذ مذي مالثمتها لخيشئت الؿُل الجضاثشي بد٘م ؤنها مىخجاث يشب

ت ُّ .  زٓافي واحخماعي مًاًش جماما لىكحره بالبلذان الهشب

ت مها خعني الصخشوسي   ُّ ت نلى الهملُاث »مً حهت ؤخشي جىاولذ الباخثت ألاسده ُّ  ؤزش ألالهاب ؤلال٘تروه

ٗاء الاهُهالي لذي ؤؾُاٛ مشخلت الؿُىلت اإلاخىظؿت في ألاسدن ت والز ُّ   جمدىسث بشٙالُتها «اإلاهَش

ٗاء الاهُهالي لذي هزه  ت والز ُّ ت نلى الهملُاث اإلاهَش ُّ باألظاط خٛى اظخٓطاء ؤزش ألالهاب ؤلال٘تروه

. الُئت مً ألاؾُاٛ

َاخخُاس هزه الذساظاث لم ًً٘ انخباؾُا بل هى مشجبـ اسجباؾا وزُٓا مو خاالث الاهخداس اإلاسجلت 

ذ اسجإًىا ؤن هخٓذم بؿشح الذساظاث  ذ وجىوغ ْو بالهالم الهشبي  وخاضت بالجضاثش والعهىدًت والٍٙى

ت والابخٙاس لذي  ُّ التي اهخمذ بالذوس ؤلاًجابي لأللهاب ؤلال٘تروهُت واإلاخمثل في جىمُت الٓذساث ؤلابذان

. ألاؾُاٛ واإلاشاهٓحن نلى ؤن هبٓي نلى الجاهب اإلاعخدذر بلى مشخلت مخٓذمت مً هزه الذساظت

 الهالْت بحن اظخخذام ؤلهاب الخاظىب بحن ألاؾُاٛ وؤلابذام في »8ٖما ْذم لىا ُٖىوٌ لي في ؤؾشوخخه 

 ُْمت الهالْت التي سبؿذ بحن ؤؾُاٛ هزه الذولت وآلت الخاظىب ٗي ًخم انخمادها «( 2005)دولت ٗىسٍا 

ت لذيهم ُّ ت لذيهم واظدثماسها في جىمُت الخيشئت الاحخمان ُّ ش الٓذساث ؤلابذان . ٖإداة لخؿٍى

ٗاسال هاملحن في ؤؾشوختها  ت »9( 2008)بِىما دسظذ  ُّ  الهالْت بحن لهب ألاؾُاٛ ألالهاب ؤلال٘تروه

ىسٕ ت بيٍُى ُّ ٙا دسظذ مً خاللها بمٙاهاث الخُانالث «وؤلابذام بحن ؾالب اإلاشخلت ألاظاظ  في ؤمٍش

ت لذيهم ُّ ت ودوسها في دنم الٓذساث ؤلابذان ُّ . ؤلاًجابُت بحن ألاؾُاٛ وألالهاب ؤلال٘تروه

                                                           
8
 26 تم اإلطالع علٌه ٌوم http://www.arabtexts.com/?p=2353دراسات أجنبٌة فً األلعاب اإللكترونٌة وأثرها على اإلبداع والتفكٌر -  

  .21.00على الساعة . 2018فٌفري 

9
ٌّة، رسالة دكتوراه، جامعة والٌة نٌوٌورك، -   كارال هاملٌن، العالقة بٌن لعب ألعاب الفٌدٌو اإللكترونٌة واإلبداع بٌن الطالب ،المرحلة األساس

  .http://www.arabtexts.com/?p=2353. 2008أمرٌكا 

http://www.arabtexts.com/?p=2353
http://www.arabtexts.com/?p=2353
http://www.arabtexts.com/?p=2353
http://www.arabtexts.com/?p=2353
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ت ٖمعبباث لإلبذام نىذ »: بغاَت بلى رلٚ هجذ دساظت ؤخشي في هُغ العُاّ بهىىان  ُّ م  ألالهاب الْش

ت  (2012 ) 10 إلااًٙل ؤوث َشاوعِعٙا بىصي«ألاؾُاٛ  ُّ هذٍ مً خاللها بلى اخخباس ؤزش ألادواث الخ٘ىىلىح

ض ؤلابذام واإلاهاساث ؤلابذانُت لذي ألاؾُاٛ  ت في حهٍض ُّ م .  مثل ألالهاب الْش

إداة هامت في الخُ٘حر  و ؤلابذام  ظهىذ الباخثت لُىذا حاٖعىن وآخشون   ؤزش »بلى البدث في11ٖو

ت نلى ؤلابذام لذي ألاؾُاٛ   ُّ ً في رلٚ ٖال مً ؤلهاب «اظخخذاماث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الُىم  مخخبًر

. ال٘مبُىجش والهاجِ الجىاٛ في بهخاج الخُ٘حر ؤلابذاعي 

ت خٛى »: وفي دساظت وحهذ لألولُاء بهىىان  ُّ ؤزش ؤلهاب ال٘مبُىجش نلى همى ألاؾُاٛ ، دساظت اظخ٘شاَ

 لٙلىدًا ظالعِىى جم اخخباس ؤزش ؤلهاب الخاظىب نلى همى وجؿىس ألاؾُاٛ 12 «اججاهاث الىالذًً 

ٗان مً الىخاثج والُاثذة اإلاخدطل نلحها خعب آلاباء هى جؿىس دسحاث الخُ٘حر  والهاداث اإلاُػلت و

ذسة اإلاالخكت و ؤلابذام لذيهم .   ْو

ت ْامذ بها الذٖخىسة ؤماوي نبذ الىىاب ضالح خعً بهىىان  ُّ  جإزحر »: ومً حهت ؤخشي هجذ دساظت نشب

ٗاء اللًىي الاحخماعي باإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  خُث جٙىهذ «مماسظت ألالهاب ؤلال٘تروهُت نلى الز

ىت الذساظت مً  ُّ اع ، اإلاذًىت 6 جلمُز وجلمُزة مً اإلاشخلت الابخذاثُت ب233ن  مذاسط بمداَكاث الٍش

ٗاء  ذ جم جؿبُٔ ؤداة ؤلاظدباهت إلاخابهت مماسظت ألالهاب ؤلال٘تروهُت ومُٓاط الز اإلاىّىسة ، الخشج ْو

اللًىي  

ذ جىضلذ الىخاثج بلى نذم وحىد َشوّ دالت بخطاثُا  ىت ْو ُّ ٗاء الاحخماعي نلى ؤَشاد اله ومُٓاط الز

ىت الزًً ًماسظىن ألالهاب ؤلال٘تروهُت والزًً ال ًماسظىنها ُّ . بحن ؤَشاد اله

ٗاثُت  ش الٓذساث الز وبزلٚ ًدبحن لىا َهلُا ؤن ألالهاب ؤلال٘تروهُت في مشخلت ما ْذ ظانذث في جؿٍى

ض ؤلابذام واإلاهاساث ؤلابذانُت  ُت لذي الشباب َٓذ اظخهملتها نُىاث الذساظاث العابٓت في حهٍض واإلاهَش

ت في خل اإلاش٘الث ومىاحهتها بهٓالهُت  ُّ . لذي ألاؾُاٛ واإلاشاهٓحن لُطبدىا ؤٖثر َانل

                                                           
10

   .Behaviour and information technolog.vol31,n°10, octobre 2012.pp1011-1019. نفس المرجع السابق-  

11
 computer in human behaviorاستخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلبداع، نتائج مشروع تكنولوجً لألطفال، .نفس المرجع السابق-  

(2011). 

12
   .procedia social and behavioral sciences 149( 2014) p 837- 841نفس المرجع السابق ، -   
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 جإزحر ؤلهاب الُُذًى نلى سظىم ألاؾُاٛ في مشخلت »: واهخم الباخث نبذ الشخمان الًامذي بخدذًذ 

خها وجدذًذ الخإزحراث «مخإخشة   هذٍ مً خاللها بلى الخهّشٍ نلى ؤلهاب الُُذًى مً خُث وشإتها وجاٍس

ذ جىضل  بلى  ؤلاًجابُت والعلبُت لها نلى سظىم ألاؾُاٛ معخخذما في رلٚ اإلاىهج الىضُي الخدلُلي ْو

ت الٓذسة نلى بٖعاب الؿُل مخضون بطشي ٖبحر للخهبحر  ُّ هخاثج ال خل مً خاللها ؤن لأللهاب ؤلال٘تروه

ٗاَت الخُاضُل التي جخػمجها . نىه مً خالٛ سظىماتهم واهخماماتهم مو 

ت وج٘دعب مازشاث مخىّىنت ًىه٘غ رلٚ  ٖما الخل ؤًػا ؤن هزه ألالهاب جخمّحز بالعشنت في الخٖش

ٖما ؤهه بةمٙانها مىذ ألاؾُاٛ اهُخاخا بدساُٖا وخبراث . َهلُا نلى سظىماث ألاؾُاٛ وبيعبت ٖبحرة حذا 

ت لل٘ثحر مً ألاخذار  ُّ ت في سظىم . جشاٖم ٖما جبّحن له وحىد الهذًذ مً سمىص  الهىِ والٓخل والعْش

ألاؾُاٛ الىاجج نً مماسظتهم أللهاب راث مدخىي نىُِ والزي ال ًدىاظب مو ؤنماسهم وال ْذساتهم 

ت  ًّ ت والجعذ ُّ . الزهى

 ٛ ماوي في دساظت لهما خى  ؤزش ألالهاب »في خحن جىضل ٗل مً مها الصخشوسي ومدمذ نىدة الٍش

ت نلى نملُاث الخزٖش وخل اإلاش٘الث واجخار الٓشاس لذي ؤؾُاٛ اإلاشخلت اإلاخىظؿت باألسدن ُّ  «ؤلال٘تروه

ت الثالثت ْذ سآَه حًُحر في مُهىم اللهب نىذ  ُّ و الزي ٌشهذه الهالم مو بذاًت ألالُ ؤن الخًُحر العَش

ت  ُّ ت للؿُشة اإلاهلىماج ُّ ت ٖىدُجت خخم ُّ ألاؾُاٛ خُث حاءث والدة ؤحُاٛ نذًذة مً ألالهاب ؤلال٘تروه

.  التي يمشث خُاة الشباب بٙاَت جُاضُلها

ذ بهىىان   ألالهاب ؤلال٘تروهُت ونضوٍ ألاوالد نً الذساظت »: وفي دساظت ؤخشي ؤهجضث بذولت الٍٙى

 ٛ ض َحها نلى اإلاسح اإلاُذاوي الظخؿالم آساء الؿلبت بهازا و  (2013) لباخثها نباط ظُتي «.هخاثج وخلى ٖس

ت مً الطِ الخامغ بلى الطِ الثاوي نشش زاهىي ألادبي والهلمي مهخمذا نلى  ُّ رٗىسا باإلاىاؾٔ الخهلُم

ت  ُّ . اظدباهت ٖإداة بدث خٛى نضوٍ الشباب نً الذساظت هدُجت مماسظتهم ألالهاب ؤلال٘تروه

حز هجذ حملت مً الذساظاث ألاحىبُت التي بدثذ في بشٙالُاث مخهذّدة  وفي مشخلت ؤٖثر حّذة وجٖش

ت ونالْتها بالشباب مً رلٚ هجذ  ُّ :  مدىسها ألاظاس ي هى ألالهاب ؤلال٘تروه

«Représentation des risques associés à l’usage des jeux vidéos chez les jeunes adolescents 

,étude exploratoire pour aider à penser la présentation juin 2017 .» 
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وتهذٍ هزه الذساظت بلى مىاحهت الاظخخذام اإلاُشؽ أللهاب الُُذًى خُث ًطبذ الخُ٘حر في الجاهب 

ا ت ؤمشا غشوٍس ُّ م اجي مً هزه الىظاثـ الْش ٔ بةمٙاهُاث . الْى
ّ
مٓذمت بزلٚ هخاثج الاهخمام التي جخهل

اجي ؤمام الاظخخذام اإلاُشؽ لأللهاب والخهّشٍ نلى نىاْب هزا الاظخخذام نلى اإلاشاهٓحن . الخذخل الْى

 Etude des jeux vidéos en ligne , une analyse de processus»: َٓذ نني ب13ؤما اإلآاٛ الثاوي 

communicationnels dans une perspective d’innovation sociale et technologique (2011)» 

َٓذ اهخم بالبدث في خُاًا ألالهاب ؤون الًً مو مجمىنت مً الالنبحن مىؿلٓت مً َشغُت ؤن 

ت الخيشئت الاحخمانُت لذي الشباب بد٘م اظخهمالهم لخٓىُاث  ُّ ت جازش نلى نمل ُّ ألالهاب ؤلال٘تروه

ٗان في  وظاؾت  حعمذ لهم بدبادٛ مهلىماث مو نذد ٖبحر مً الُانلحن الاَتراغُحن غمً َػاء 

البذاًت َػاء ا خعىا لالبخٙاس لً٘ ظشنان ما جدّىٛ الُىم ٖما هى الخاٛ في الهذًذ مً الذٛو بلى 

. وظُلت لالهخداس

 Les jeunes et les prises de risque sur internet C.Blaya » (2015)   »14ونشع لىا مٓاٛ نىىاهه

طا مُاده ؤهه في يػىن نٓذًً بشصث ؤشٙاٛ جُانالث حذًذة بُػل قهىس الاهترهذ وجؿّىس 
ّ
ملخ

ت حّشاء  ُّ خذماتها دخلذ خُاة الشباب واإلاشاهٓحن نبر ؤشٙاٛ حذًذة لها جإزحر نلى خُاتهم الاحخمان

ت مما ًادي بهم بلى الخهّشع لطهىباث في الاهذماج  ُّ م اظخخذامهم اإلاُشؽ لهزه الىظاثـ الْش

ّٓذم هزا اإلآاٛ جىلُِ البدث الهلمي ال٘مي نلى الاظخخذام اإلاُشؽ لالهترهذ بحن ؾالب .الاحخماعي  ٍو

اًت مً اإلاخاؾش  الجامهاث في َشوعا يحر ؤن مجاٛ البدث ال ًضاٛ في خاحت ؤٖبر للخهّمٔ والذساظت للْى

. اإلاىجّشة نً هزه الاظخهماالث

وبزلٚ هٙىن ْذ َخدىا آَاّ البدث للىكش في معخجذاث الىخاثج التي ؤَػذ بلحها اظخهماالث الشباب 

ت الخؿحرة  ُّ م والتي باث الىلىج بلحها ٌعحرا حذا باليعبت .لبهؼ ألاهىام مً ألالهاب ؤلال٘تروهُت الْش

بلحهم ورلٚ مً خالٛ جدمُل جؿبُٓاتها نلى هىاجُهم الجّىالت بٙل ظهىلت ودون الخاحت لخذخل 

. الشاشذًً 

ووضىال بلى هزه اإلاشخلت مً نشع الذساظاث العابٓت اسجإًىا ؤن هاخش هزه الذساظت الخاضت بالذٖخىسة 

مخخطت في ؾب هُعُت اإلاشاهٓحن بخىوغ هكشا لُٓمتها الهلمُت مً خُث جضامجها مو  (2018)لُلُا بى ْشة  
                                                           
13

 -Magda Fusaro, Maude bonenfant,university of Concordia,du Québec, Montréal canada 2011. 

14
 - Caroline Blaya, les jeunes et les prises de risque sur internet ,Elsevier Masson Sas, France,(2015). 
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مىغىم البدث مً هاخُت ولخىاولها هُغ اإلاىغىم نلى اإلاعخىي اإلاُذاوي مً هاخُت زاهُت خٛى لهبت 

ذ شملذ هزه الذساظت . الخىث ألاصسّ  ظىت ٖشُذ 15 و 9 ؾُل جىوس ي جشاوخذ ؤنماسهم بحن 300ْو

ً % 70 مً الشباب اإلاعخجىب ًماسظىنها ، مػُُت بلى ؤن % 80ؤن  ىا بإنهم يحر ْادٍس  مجهم ْذ انتَر

ذ ؤشاسث اإلاخخّطت ؤن هخاثج الذساظت ْذ ؤقهشث ؤن وعبت  ت اإلاشاخل ْو ُّ  مً % 10نلى وغو خذ لبٓ

ذ اٖدشُىا ؤن اللهبت هي مجّشد ٖزبت ولم ًيعاْىا وساء  ألاؾُاٛ اإلاعخجىبحن ؤٖملىا الخدذي ْو

 .التهذًذاث

 لطاخبه «  «Jeux Dangereux, Jeunes en Danger: وفي مداوالث ؤحىبُت ؤخشي وحذها

 Pierre G. Coslin  نالج مً خالله مماسظاث الشباب لأللهاب ؤلال٘تروهُت بشتى ؤهىانها ظىاء بذاَو

وبزلٚ .الُػٛى ؤو مً خالٛ اظخُضاص بهؼ ألاضذْاء الٖدشاٍ هزه ألالهاب وبْامت الخدذي بُجهم 

ُاث  نىُُت وفي بهؼ ألاخُان ممُخت . ًىخشؽ اإلاشاهٓىن في ظلٖى

ت  ًّ ذ خاٛو الٙاجب ؤًػا جدذًذ هزه ألالهاب الخؿحرة ومً زم جدلُلها والخهّشٍ نلى جإزحراتها الجعذ ْو

. والىُعُت التي جمغ اإلاشاهٓحن ؤزىاء مماسظتهم إلاثل هزه ألالهاب

ذ 
ّ
ٖا ت والاحخمانُتبيار كوسالنٍو ُّ ت والخهلُم  .  بلى غشوسة مشاحهت ألادواس والىقاثِ ألابىٍّ

:  برادٌغم الدراست

ت  ت ججمو بحن مبادت نلم احخمام الاجطاٛ وجدذًذا هكشٍّ ت هكشٍّ ُّ جىذسج هزه الذساظت غمً خلُ

الاظخخذاماث و ؤلاشباناث التي جشج٘ض باألظاط نلى اظخهماالث وظاثل الاجطاٛ الخذًثت ، خُث 

ت ؤلاشبام الزي ًبدث نىه مً  ُّ ت الهالْت التي جشبـ بحن ؾبُهت اإلاعخخذم وهىن ج٘شِ لىا هزه الىكشٍّ

ت  ُّ م ت وه٘زا جخم دوسة »خالٛ هزه الىظاثـ الْش ُّ ت والىُع ُّ  هبذؤ مً الخُانل مو الهىاضش الاحخمان

شاس الُشد بالخهّشع لىظاثل ؤلانالم ؤمال في بشبانها   15.الهالْت بحن وشىء الخاحت ْو

الزي  les usages des Tic   َهزه الذساظت جخذّسج بىا في اظخخذاماث ج٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٛ

ت نلى شب٘ت الاهترهذ معدىذًً  ُّ م ًخمدىس خٛى ؾّش وؤظالُب اظخخذام الشباب لهزه الىظاثـ الْش

                                                           
15

ٌّة القاهرة  -   ٌّة اللبنان حسن عماد المكاوي،لٌلى السٌد،االتصال ونظرٌاته المعاصرة، الدار المصر

http://constantine 3.blogspot.com.2013/12/blog-post10html. 

http://constantine/
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الزي ٌهخبر هزا اإلابدث مً ؤخذ ؤهم   الاججاهاث ال٘بري للبدث 16" برهار مياج" في رلٚ نلى ؤؾشوخت 

. في خٓٛى وظاثل الاجطاٛ الخذًثت واظخهماالتها

  الزي ؤسحو مُهىم الاظخخذاماث بلى الخُاس  Serge Proulxٖزلٚ هى ألامش باليعبت للباخث ال٘ىذي  

ٙي  ب مً مذسظت ٗىلىمبُا والزي سأَ جطخم « الاظخخذاماث والاشباناث»الىقُُي ألامٍش  الٍٓش

هىن ؤن ًٙىن الهاجِ  الخؿىس الخ٘ىىلىجي لىظاثل الاجطاٛ حهل الخبراء اإلاهخمحن بهزا اإلاجاٛ ًخْى

 الجهاص ألاظاس ي للىلىج بلى الاهترهذ مما ًُط ي بلى حًُحراث نمُٓت في مجاٛ 2020الجىاٛ ظىت 

شه  ت بشٙل متزاًذ ورلٚ إلاا ظَُى ُّ و في مجاٛ الخُاة الصخط ت بر ؤن الخىاحض ظتَر ُّ الهالْاث ؤلاوعاه

الهاجِ الزٗي مً بمٙاهُاث جىاضلُت خّشة مً خالٛ الطىث والطىسة ورلٚ جضامىا مو الذساظت التي 

و  : ؤوسدها مْى

The Social Sid Of Internet 2008.   17 .  

َُي جىوغ مثال جؿىسث وعبت امخالٕ جٓىُاث الاجطاٛ نلى يشاس معخخذمي الهىاجِ الجىالت مىز ظىت 

 مً 18 2014 خعب بخطاء ْذمه لىا اإلاههذ الىؾني للعٙان والع٘نى 2014 بلى خذود ظىت 2004

حن بشبٙاث الهاجِ الجىاٛ خعب ما ؤَادجىا به وصاسة % 96.8 بلى % 46.1    بِىما ؾىس نذد اإلاشتٖر

 ظىت 14595.9 بلى 2011 ظىت 12387.7 مً 19 ( 2017ماسط 28)ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ 

 % 33.1 بلى وعبت 2004  ظىت % 7 في خحن ؤن نذد معخخذمي الخىاظِب ْذ اسجُو مً وعبت 2015

ت الاظخخذام التي  ْمىا بانخمادها ٖمىهج لهزه 2014ظىت  ذ ما رهبذ بلُه هكٍش م ضخم ًٖا  وهى ْس

مي الجذًذ" نلما وؤن حعمُت شباب الًذ.الذساظت  هت هدى جذنُم " بالشباب الْش ْذ جٓذمذ بخؿى ظَش

ت وهُعُت لذيهم خشحذ  ًّ ُت ، حعذ هزه الدعمُت وسبؿها بجملت مً الاظخهماالث إلشبام خاحاث مهَش

. نً ظُؿشة الهاثلت وختى اإلاجخمو بشٙل نام 

                                                           
16

شوقً العلوي، االتصال السٌاسً بواسطة االنترنت أي نموذج للعالقة بٌن الباث والمتلقً ،الواب الحزبً التونسً مثاال،أطروحة دكتوراه فً -  

 .2015-2014علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة منوبة ،معهد الصحافة وعلوم األخبار ،إشراف الدكتور عبد الكرٌم الحٌزاوي، 

17
 - Anderson,j.Q .Q and Rainie L.(2008),the future of internet III,washington,DCpew internet and American life 

project,retrieved December 15,2008-from http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP/Futureinternet3.pdf. 

18
 . 2015 إحصاء  تونس ،أفرٌل 2014التعداد العام للسكان والسكنى -  

19
،أطروحة دكتوراه فً العلوم الثقافٌة،  2016-2014إٌناس الطوٌر ، الرأي العام االفتراضً فً تونس ،دراسة أمثلة من صفحات فاٌسبوك -  

 .45 ،ص 2017 /2016تحت إشراف الدكتور المنجً الزٌدي ،المعهد العالً للتنشٌط الشبابً والثقافً بئر الباي 
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اث ألاخذار ؤضبذ الشباب الخىوس ي الُانل ألاظاس ي بالُػاء الاَتراض ي ًدعابٔ  وفي نالْت بمجٍش

ت  ُّ م لطُذ َشص اٖدشاٍ ؤٖبر نذد ممً٘ مً  شبٙاث الخىاضل الاحخماعي والبرامج وألالهاب الْش

هت إلًجاد الخلٛى اإلاىاظبت  ُت جإمل ظَش ٍى ْو ذ لىا غشوسة الْى اإلادملت نلى هاجُه الجىاٛ مما ًٖا

مي والابخهاد نً الىاْو الاحخماعي اإلاباشش ْىامه الهالْاث  ؤمام اوعُاّ الشباب بلى الُػاء الْش

ت اإلاباششة . البشٍش

ت حعمى   ُّ َهلى معخىي اإلااظعاث ْامذ وصاسة ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ بػبـ بظتراجُجُت وؾى

ت  " 2018جووس الرقميت " ُّ ت بحن مخخلِ الُانلحن بهذٍ حهل جىوغ وحهت ج٘ىىلىح ُّ بطُت حشاٖس

ت بحن مخخلِ حهاث  ُّ م مُت لػمان الاهذماج الاحخماعي والخذ مً الُجىة الْش بْلُمُت ومىطت ْس

. الجهىسٍت الخىوعُت

خٛى اظخخذام الشباب لالهترهذ بانخباسها وظُلت KO  " 20 2000كو " جذنمىا في هزا الخىحه دساظت 

ذ الُشاى وجدُٓٔ الخُانل الاحخماعي بحن ألاَشاد مً خاللها جٓىم نلى مبذؤ   بشبام خاحاث »لٓػاء ْو

مُت بشتى ؤهىانها ؤضبدذ الُىم لها دوس ٖبحر في 21«اإلاعخخذم مً ألاخباس واإلاهلىماث  وألالهاب الْش

.  الخىاضل والخيشئت الاحخمانُت الخذًثت 

ت خٛى ناداث الاظخخذام  ُّ ت واإلآاسباث البدث ُّ برا وعخيخج مً الذساظاث العابٓت ؤن الاحتهاداث الهشب

و لالهترهذ وجىامي  وؤهماؾها ونالْتها باألَشاد جكل مدذودة بن لم جً٘ هادسة بالشيم مً الاهدشاس العَش

دت الشباب  ما نلى شٍش ُّ ت اوهٙاظاتها وال ظ ُّ ت مً خاللها َػال نً ؤهم ُّ م قاهشة ألالهاب الْش

ت بلى ؤهماؽ »والخإزحراث الىاحمت نجها مثل  ًّ  الاهخٓاٛ اإلاُاجئ مً ناداث جّ٘شظذ مو الىظاثل الخٓلُذ

 22 «.حذًذة مو اإلاخًّحر الاجطالي الجذًذ

َاإلاخإمل في هزا الشضُذ البِبلُىيشافي ًدبّحن ؤن مىغىم اظخهماالث وظاثل الاجطاٛ الخذًثت وخاضت 

ت واظخخذاماتها مً ْبل اإلاشاهٓحن ، ْذ اخخل مٙاهت واضخت في  ُّ م ت الْش ُّ مجاٛ ألالهاب ؤلال٘تروه

                                                           
20

 - KO, H,internet uses and gratification :Understanding Motive for using the internet .paper presented at. the 

association for Education in journalisme and mass communication, annual meeting NSTU.vol 4 n°1 (jannuary 

2000)pp23-46. 

21
ٌّة ، دراسة في استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم التقليدية والجديدةنصٌر صالح أبو علً ، -   ٌّة فصل  ،رؤى إستراتٌجٌة ، دورٌة علم

 .14، ص 2014ٌصدرها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة 

22
 .15نفس المرجع السابق ص-  
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البدث الهلمي نلى ضهُذ دولي وبالخالي جؿىسث مداوس الاهخمام َُه ٗي جطل بلى ْػاًا الثٓاَت 

ت ومالمذ اإلاجخمو الاَتراض ي الجذًذ ُّ م . الْش

اث الاجطاٛ  خي لىكٍش نبر اإلاىاهج " ألسمان ومِشاٛ ماجالس" وبزلٚ ًطبذ اإلاعاس اإلاشجبـ بالخؿّىس الخاٍس

ت لهلىم ؤلانالم والاجطاٛ مىز بذاًت الجهػت ألاوسوبُت وضىال بلى نطش ما بهذ  واإلآاسباث الُ٘شٍّ

ت في الًشب مو  ُّ ا لُهم مالمذ الهالْت التي سظمذ خاللها هزه الهلىم ضىستها الخال الخذازت ، غشوٍس

 23«حهلذ مً مُهىم الاجطاٛ ُْمت مدىسٍت إلاجخمهاجىا »بْشاسهما بُٓمت الخٓىُت الخذًثت  التي 

مي حذًذ ًؿشح الهذًذ مً  الٓلٔ وؤلاشٙاالث الىُعُت والاحخمانُت وخاضت  لدشُ٘ل واْو ْس

مي  الاجطالُت الًحر وانُت مً ْبل الهذًذ مً اإلاشاهٓحن الزًً هم الُىم في خاحت ماظت لخإؾحر ْس

اتهم الصخطُت ومجاالث ؤلابذام لذيهم ولهل هزا . بإشٙاٛ معخدذزت دون ؤن جمغ مً مجاٛ خٍش

الٓلٔ ْذ جدٛى الُىم بلى خحرة وضُدت َضم حشاء ما ؤهخجخه ألالهاب الال٘تروهُت مً مخاؾش  حمت نلى 

ت جٓخل ألاؾُاٛ واإلاشاهٓحن مثل 5هُعُت الشباب وختى خُاتهم خُث بدىا الُىم هجذ  ُّ :  ؤلهاب ال٘تروه

م  ُمىن يى –(2017)لهبت مٍش وفي  . (2015)لهبت جدذي شاسلي-  لهبت حىُت الىاس–( 2016) لهبت البٖى

مشجبت ؤولى هجذ لهبت الخىث ألاصسّ التي ضىُذ مً ؤولى ؤخؿش ألالهاب في الهالم قهشث في سوظُا مىز 

 ضخُت نلى 130 ناما وضلذ ضخاًاها بلى 21 ونمشه فيليب بودكين نلى ًذ ؾالب ًذعى 2013

ذ و جٓذًش وحىد 5الطهُذ الهالمي و  حن ، وجلمُز ظهىدي وآخش في الٍٙى  خاالث اهخداس في 10 حضاثٍش

ذ ب  ت جخٙىن مً « جحدي الحوث ألازرق »جىوغ حشاء هزه اللهبت الخؿحرة التي نَش ُّ  50 لهبت ال٘تروه

 ظىت بهذ ؤن ًٓىم الصخظ بالدسجُل لخىع الخدذي ًؿلب 16 و 12مهمت حعتهذٍ  اإلاشاهٓحن بحن 

ؤو سظم الخىث ألاصسّ نلى الزسام بألت خادة ومً زم بسظاٛ ضىسة " F57:" مىه هٓش الشمض الخالي 

. للمعاوٛ للخإٖذ مً ؤن الصخظ ْذ دخل  في اللهبت َهال

ذ مب٘ش حذا نىذ   َجشا لُطل بلُه مٓؿو َُذًى 4.20بهذ رلٚ ٌهؿى الصخظ ؤمشا باالظدُٓاف في ْو

ت ٖئِبت ُّ بت جذخله في خالت هُع زم حعخمش اإلاهماث ٗي حشمل  الاهضواء . مصخىب بمىظُٓى يٍش

ب نلى الخٍى 
ّ
. ومشاهذة ؤَالم سنب والطهىد بلى ظؿذ اإلاجٛز ؤو يحرها بهذٍ الخًل

" وفي مىخطِ اإلاهماث نلى الصخظ مدادزت ؤخذ اإلاعاولحن نً اللهبت ل٘عب الثٓت والخدٛى بلى 

عخمش في الدعبب بجشوح لىُعه مو " حوث أزرق وبزلٚ ًؿلب مً الالنب ؤن ال ًٙلم ؤخذا بهذ رلٚ َو

                                                           
23

 - Armand Et Michel Mattelart, Histoire des théories de communication, collection repère édition la 

découverte, paris 2010, p34. 
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مشاهذة ؤَالم الشنب بلى ؤن ضل الُىم الخمعىن الزي ًؿلب َُه مىه الاهخداس بما بالُٓض مً الىاَزة 

.  ؤو الؿهً بع٘حن

: رصد حاالث إلاهتحار بتووس حراء لعبت الحوث ألازرق -

ذ سضذث مجمل الصخِ وؤلاراناث اإلادلُت نلى مىاْهها ؤلال٘تروهُت  ذة الششوّ )ْو مثل حٍش

نذد خاالث  (... ، اإلاًشب ، شمغ ؤٍ ؤم ، مىصاًُٚ ؤٍ ؤم kapitalis،الطباح ، اإلاطذس، ؤهباء جىوغ 

:   نلى الىدى الخالي 2018الاهخداس التي حذث في جىوغ خالٛ شهش َُُشي 

اة الُخاة مِعاء نمشها - 1   2018 َُُشي 9ًىم  (ْلُبُت) ظىت مً والًت هابل 12َو

اة ؾُل نمشه - 2  . 2018 َُُشي 11 ظىت ؤضُل مىؿٓت صيىان ًىم 13َو

اة َخاة نمشها - 3 اهت ًىم 15َو   2018 َُُشي 14 ظىت ؤضُلت بخذي ألاخُاء الشهبُت بىالًت ؤٍس

اة َخاة نمشها - 4  2018 َُُشي 15 ظىت ؤضُلت والًت اإلايعخحر ًىم 14َو

اة ؾُل نمشه - 5 ِشت والًت ظىظت ًىم 11َو   2018 َُُشي 19 ظىت مً مذًىت بَى

 . 2018 َُُشي 20 ظىت ًىم 20 مداوالث اهخداس بىالًت الٓحروان ؤنماسهما 2- 6

  2018 َُُشي 22 ظىت ؤضُلت مىؿٓت ُْطت ًىم 15مداولت اهخداس َخاة نمشها - 7

ً ًىم - 8  .2018 َُُشي 23مداولت اهخداس جلمُزة مً والًت الٓطٍش

 .   2018 َُُشي 26 ظىىاث في مذهحن ًىم 8اهخداس ؾُل نمشه - 9

 حاهُي 23ٖما بُيذ لىا الهُىت التي ْمىا باظخجىابها مً خالٛ الاظخبُان اإلاىصم باإلاذسظت ؤلانذادًت -

 85 بهار و99 ظىت  مىصنت بحن 16 و14 جلمُز جتراوح ؤنماسهم بحن 184 ببني خالد  ونذدهم 1952

بد٘م ؤن نذد ؤلاهار اإلاسجلحن بعىىاث الخاظهت ًُّى نذد الزٗىس  َحها  ًخىصنىن نلى الىدى . رٗىس 

:  الخالي 

 سىت 16 سىت 15 سىت 14السن 

 14 70 100العدد 
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ذ ؤَادجىا هزه الهُىت بحابت نً العااٛ الٓاثل بإن اإلاجخمو اإلادلي مخّٓبل لأللهاب ؤلال٘تروهُت في  ْو

 مجهم ؤن هزه الُشغُت 100 مجهم ًىآَىن جماما نلى هزه الُشغُت في خحن بّحن 70خُاة الشباب بإن 

ذ بإن اإلاجخمو ال ًٓبل بىحىد ألالهاب 10في خحن اٖخُى . ؤخُاها ما جخىاحذ في مجخمهىا  مجهم بالخطٍش

ؤلال٘تروهُت في خُاة الشباب  ورلٚ هدُجت الخإزحراث التي جىجش نجها نلى ْذساتهم الزهىُت والصخُت 

ام اإلاخدطل نلحها خحر دلُل نلى رلٚ بر هجذ ؤن   138والىُعُت في مشخلت معخدذزت وعبُا ولهل ألاْس

 ًشون بإن لأللهاب ؤلال٘تروهُت جإزحراث صخُت وهُعُت ظلبُت نلى خُاة 184جلمُز مً مجمىم 

ٗاث الشباب برا ما 46اإلاشاهٓحن  مٓابل   مجهم ًشون ؤن لهزه ألالهاب  جإزحراث بًجابُت نلى خُاة وظلى

.  ٗاهذ مىحهت َهال لخذمت الٓذساث الزاجُت وجىمُت اإلاهاساث الصخطُت للمشاهٓحن 

ىت 175ٖما ؤغاٍ  ُّ ؤن الُشضت الُىم ؤضبدذ مم٘ىت حذا لالظخُادة مً هزه  (184) مً مجمىم اله

مي الجذًذ مُت التي ٌهِشها الشباب الْش بالخالي .ألالهاب وخعً اظدثماسها خاضت في بؾاس الؿُشة الْش

باث مً الػشوسي الخُ٘حر في بًجاد العبل الىاحهت لالظخُادة مً هزه الىظاثـ وجىححهها نبر آلُاث 

ٗاء وؤلابذام والابخٙاس لذيهم نىع ؤن جطبذ ؤداة لخطاد ألاسواح  ت وزٓاَُت وجٓىُت جىمي ُْم  الز جشبٍى

عت  وجإظِغ ؤسغُت لصخطُاث راث هُعُت مٍشػت وواهُت ال ًم٘جها العُؿشة نلى هُعها َخٙىن ََش

مُحن ؤمثاٛ مخترعي ألالهاب الخؿحرة اإلاىدششة نلى شب٘ت الاهترهذ  ظهلت للهذًذ مً اإلاخشبحن الْش

. وبشٙل مجاوي 

 مً الشباب 99خاضت وؤن نذد العاناث التي ًٓػحها الشباب في اللهب ال ٌعتهان بها بر هجذ 

. اإلاعخجىب ًٓػىن ظانت ًىمُا في لهب ألالهاب ؤلال٘تروهُت بمخخلِ ؤهىانها الخؿحرة مجها والهادًت

ت بِىما هجذ نذد 14و ُّ  جلمُز ًٓػىن بحن ظانخحن وزالر ظاناث في الُىم إلاماسظت ألالهاب ؤلال٘تروه

 مً الخالمُز التي جم اظخجىابهم ًٓػىن بحن ؤسبو ظاناث َإٖثر ًماسظىن َحها 71هاما آخش وهى  

ت  ألالهاب ؤلال٘تروهُت ؤي بهُذ نً الهاثلت ونً الخّحز الاحخماعي الؿبُعي لبىاء الصخطُت العٍى

. للمشاهٓحن في مثل هزه اإلاشخلت مً بىاء الصخطُت الُشدًت 

وبزلٚ جخىالى ألاظئلت اإلاىحبت للؿشح خٛى ألادواس التي باجذ جلهبها ألاظشة الُىم في جشبُت الىاشئت 

. وحشُ٘ل شخطُاتهم ونً ؾبُهت الُٓم واإلابادت التي ؤضبدذ حًزي ؤرهانهم

ت للمجخمو خاسج ؤلاؾاس ألاظشي الؿبُعي الزي جخلى نً دوسه  َهل ًمً٘ بالُهل حشُ٘ل شخطُت ظٍى

مُت الخذًثت ؟ والتي ظشنان ما جالنبذ بإرهان مجمىنت مً الشباب وؤودث بهم  لُاثذة الىظاثـ الْش
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ومو الػًـ الىُس ي . َهال بلى الاهخداس هدُجت الػهِ الىُس ي واوهذام الخىاضل بحن آلاباء وألابىاء

ٗاَت الهاثالث الخىوعُت ؤضبذ الىلي ًشي في الهىاجِ الجىالت  والاحخماعي واإلاادي الزي ظُؿش نلى 

مُلىن بلى الاهضواء   ذ مً اإلاعخدٓاث َُيشًلىن بزلٚ نجهم ٍو مخشحا له إللهاء ؤبىاثه نً ؾلب اإلاٍض

مي  شها هزا الُػاء الْش ت ؤمام حل ؤلايشاءاث التي ًَى ُّ والضخِ هدى اإلاجخمو الاَتراض ي نً ؾىن

. الجذًذ لهزه الُئت مً الشباب

ت في خُاة اإلاشاهٓحن وحذها ؤن  ُّ  مً شباب الهُىت ْذ % 80وؤمام جُاْم خؿش جىاحذ ألالهاب ؤلال٘تروه

م ولهبت الخىث ألاصسّ بما بذاَو الُػٛى ؤو حّشاء الؿُشة ؤلانالمُت لخإزحراث هزه  اٖدشِ لهبت مٍش

طىُىنها مً بحن  ذ ْامىا بلهبها َهلُا والىضل َحها بلى مشاخل مخهذدة ٍو ألالهاب نلى الشباب ْو

  معخجىب ْذ 184مً مجمىم 37وجدذًذا َٓذ وحذها ؤن  . ألالهاب الخؿحرة حذا نلى خُاة ألاؾُاٛ 

 مجهم لم ًىاضلىا واٖخُىا 147ماسط لهبت الخىث ألاصسّ ختى آخش مشخلت َحها وهي مشخلت الاهخداس بِىما 

ا مً مىاضلت اللهبت  خاضت وؤنهم ْذ ظمهىا نً جىاحذ الهذًذ مً  باٖدشاَها في مشاخلها ألاولى خَى

. خاالث الاهخداس في جىوغ 

ومً اإلاالخل خٛى اهؿبانهم نً هزه اللهبت ؤن الهذًذ مجهم ْذ وحذها مً ألالهاب الهادًت ولم جتٕر 

ؤي ؤزش هُس ي نلحهم خاٛ اهتهائهم مً لهبها وؤنها مً ألالهاب اإلاىحهت لػهاٍ الصخّطُت والزًً ٌهاهىن 

ت ججهل مجهم ََشعت ظهلت للىضٛى لالهخداس ورلٚ اهؿالْا مً حهبحراث  ُّ مً بهؼ اإلاشاٗل الىُع

زلٚ « َخ لػهاٍ الصخّطُت »: ؤوسدها الشباب مثل   بن الىطج الُ٘شي ٌعخؿُو خماًدىا مً »:  ٖو

ابت وجذنُم الخىاضل ألاظشي «مثل هزه اإلاخاؾش ٔ الْش .   وؤهه باإلمٙان الخطذي لها نً ؾٍش

ت والىُعُت  لخماًت ؤؾُالىا وجإؾحرهم  ُّ بالخالي باث مً ألاُٖذ الانخماد نلى مادة التربُت ؤلانالم

مُت  هم اإلاادة ؤو الىظُلت الْش ً نلى هٓذ َو وبٖعابهم حملت مً اإلاهاساث وآلالُاث التي ججهلهم ْادٍس

 .التي ٌعخهملىنها دون ؤن جػش بدُاتهم 
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: خاجمت

مً هىا جؿلٔ ضُدت َضم ٖبحرة مً ْبل ألاولُاء واإلاجخمو جذَهىا ْذما بلى البدث في آلُاث َّهالت 

للخطذي إلاثل هزه ألالهاب الخؿحرة التي ججاوصث مشخلت اللهب لخخدّىٛ بلى ؤداة الهخداس اإلاشاهٓحن في 

مُت  . شتى ؤهداء الهالم وؾاإلاا ؤهه لم ٌهذ باإلمٙان للذولت والهاثلت حجب هزه الىظاثـ  الاجطالُت الْش

 خل لخدُٓٔ اإلاهادلت بحن خماًت ُْمىا وزٓاَخىا مً حهت »الخؿحرة باث مً الػشوسي البدث نً 

ت ونلى الثٓاَت ألاخشي واخترام الخهذّدًت مً حهت زاهُت ُّ  24«.والخُخذ نلى الُٓم الٙىه

ت ؤولُاء مذسظت  ولهل العابٓت التي خذزذ هزه ألاًام في جىوغ بىالًت ظىظت ؤًً ّْذم ألاولُاء ُّ  بجمه

ٗالت الخىوعُت لالهترهذ "  قرول" خ٘م اظخعجالي نً اإلاد٘مت  بمٓخػاها ضذس ْػُت غذ الى

ٗالت ، جم بمٓخػاه هزه غذ  2018 ماسط 5ًىم الابخذاثُت بعىظت  حجب اإلاىاْو اإلاخهلٓت  الذنىة ٛالى

م وؤلارن بالخىُُز ا وبضذاس بالى لدجب .بلهبت الخىث ألاصسّ ولهبت مٍش ُّ ٗالت بلى  جُانلها بًجاب دَهذ الى

ل  ت ومً مخاحش الخؿبُٓاث ووضالث الخجًز ُّ م مً حمُو اإلاىاْو ؤلال٘تروه لهبت الخىث ألاصسّ ولهبت مٍش

ا . التي ًمً٘ الىُار لها بٙل ظهىلت نلى شب٘ت الاهترهذ  ًّ مهخبرة بزلٚ ؤن هزه العابٓت حهذ مىؿلٓا حذ

ورلٚ مً . إلوشاء خىاس مجخمعي بّىاء هذَه خماًت ألاؾُاٛ واإلاشاهٓحن في الُػاء العُبروي الشاظو

ٗالت الخىوعُت لالهترهذ مىز ظيخحن جم٘ىذ  " عّمار كيدز" خالٛ بوشاء مششوم  والزي نملذ نلُه الى

مً خالله مً الدجب خعب الؿلب إلاخخلِ اإلاىاْو والخؿبُٓاث الخؿحرة والعهش نلى الخيعُٔ بحن 

ت لخهمُم هزه الخذمت نلى معخهملي الاهترهذ الٓاسة والجّىالت  ُّ . مخخلِ ألاؾشاٍ اإلاهى

ت حّشاء آزاس ظلبُت لألحهضة الخ٘ىىلىحُت مً   الُىم مجخمهىاهدُجت إلاا ٌشهذه ُّ ظىء وألالهاب ؤلال٘تروه

ت، ولً٘ ياب نىا ؤن والاظخخذام لها  الزي ًادي بلى الدعبب في الهذًذ مً ألامشاع الىُعُت والهػٍى

لألحهضة الخ٘ىىلىحُت َىاثذ اٖبر ْذ حعخًل بشٙل اًجابي في جىحُه الؿُل وجىمُت بدساٖه الهٓلي بشٙل 

 في نملُت الخيشئت  هخمخو بالُهم وؤلادسإ الٙافي الظخًالٛ هزه ألاحهضة باإلًجابؤنصخُذ، ونلُىا 

ؾُالهم لخىححههم وجىنُتهم باالظخخذام الصخُذ ؤ غشوسة جىاحذ ألاهل مو مو الخإُٖذ نلى. الاحخمانُت

تهم ألاهل بذاثل جخُِ مً اظخخذام ألاحهضة الخ٘ىىلىحُت، وبنؿاء وبًجادلهزه ألاحهضة،   مً ْو

.  وظاثـألبىائهم مً خالٛ الجلىط واللهب مههم بذٛ الخىحه لهزه 

                                                           
24
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ت حذًذة مثل  ومً بحن الخلٛى ألاخشي ًيبغي الععي بلى الخإُٖذ نلى َخذ آلاَاّ ؤمام ؤشٙاٛ جشبٍى

ت مً مذاسط ومهاهذ  Education aux médias  التربيت إلاعالميت   وبدماحها في بهؼ اإلااظعاث التربٍى

لُاث وجُهُلها نلى يشاس باقي اإلاىاد اإلاذسظُت في جيشئت الشباب وجىنُتهم  وجمُ٘جهم مً آلُاث  ٗو

ت  ُّ شاءة نٓاله ت وبٖعابهم  آلُاث حعانذ نلى جدلحهم بشوح هٓذًت ْو ًّ حعانذهم نلى جىمُت ْذساتهم الُشد

ت بمخخلِ ؤهىانها ُّ م ً . نىذ بْبالهم نلى مثل هزه الىظاثـ الْش َهل هدً َهال بطذد ؤلانذاد لخٍٙى

ؾالب اإلاعخٓبل ؤم اإلااض ي؟  

ٗاهلهم  ت التي جٓخل الخغ ؤلابذاعي لذي ألاؾُاٛ وجثٓل  هل ًيبغي اإلاداَكت نلى هُغ اإلاىكىمت التربٍى

بالىاحباث وألادواث اإلاذسظُت وحًُِب البهذ الىُس ي اإلاٙىن الشثِس ي لصخطُت اإلاشاهٓحن؟ ؤم ًجذس بىا 

ٓت مبذنت ومخٓذمت ْادسة نلى بهخاج شخطُاث معخهّذة الجخار الٓشاساث  الخُ٘حر في بًجاد ؾٍش

ذ غمً ألاظشة واإلاجخمو ُّ . الخاظمت في خُاتهم وجػو بحن ؤًذيهم آلُاث جم٘جهم مً الخىاضل الج

اث العىظُىلىحُت للهاثلت بالخىاصي مو  َُىىمُىىلىحُا  لً٘ ال ًخدٓٔ رلٚ بال برا ما جمهّىا في الىكٍش

وظهُىا بلى جؿبُٓها نلى خّحز الىاْو مو حصجُو الخًُحر والخدّىٛ . نلم احخمام الاجطاٛ بشتى ؤهىانه 

ت ويشط  ُّ ذساتهم ؤلابذان ٗاَت الشباب خٓهم في َشص لهشع مىاهبهم ْو نلى حمُو ألاضهذة وبنؿاء 

ُْم الخهاون والخأصس َُما بُجهم  للخطذي لجملت مً الكىاهش وآلاَاث الخؿحرة التي ًمً٘ لها ؤن تهذد 

. خُاة شبابىا

َُلىذا :  مو غشوسة اليسج نلى مىىاٛ الخجاسب ألاحىبُت ألاخشي في هزا العُاّ نلى يشاس الذٛو الخالُت 

ت ألاخشي  ُّ لىدٓٔ ؤخالم شبابىا لُطبذ لهاإلاىا اإلاعخٓبلي . ، ظىًاَىسة ويحرها مً الذٛو الاظ٘ىذًىاَ

 .وحىد ومهنى
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