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بو لتوفيق والنجاحونستعني بطلب العلم  عبدنا هللا       

على توفيقنا إلمتام عملنا كتب رضينا بو ربا وباإلسالم احلمد هلل وحده ال شريك لو، 
دينا ومبحمد صلى هللا عليو وسلم نبيا ورسوال صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو امجعني 

 اىل يوم الدين 

 توكلنا على هللا ومل خييبنا 

على شكرا جزيال رواحبية مرمي ادلؤطرة األستاذة وحنن مازلنا يف إطار الشكر نشكر 
فسأل هللا ان يبارك ذلا يف  يف أحسن الظروف على أكمل وجو ادلذكرة متامإل جهدىا

.وقتها وصحتها وجيازيها ثوابا على تعاوهنا  

جزاىم هللا اخلري وال ننسى بشكرنا كل األساتذة الذين كان ذلم دور يف اجناز ىذا العمل 
 والربكة يف علمهم ووقتهم خنص.

.، عنابةأساتذة جامعة قادلة، سوق أىراسخنص بشكرنا   

اهتممل يبخلوا علينا مبعرفتهم وخرب  ألهنم  

قريب او من ر اجلزيل أيضا اىل كل من ساعدنا إلجناز ىذا العمل من كما نتقدم بالشك
  بعيد

 

                           



 االىداء:

 قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم:" هتادوا حتابوا"

 أىدي مثرة عملي اىل من علمتين الصمود مهما تبدلت الظروف اىل أغلى ما عندي 

 اليت مل تأل جهدا يف تربييت وتوجيهي امي احلبيبة.

طريق النجاح لو كل معاين التجلي واالحرتامايل  يضيءاىل النور الذي   

عيين.أيب قرة   

 اىل اخويت وأخوايت 

 عبد الغاين، حممد، آية، ىاجر 

 الذين يعتربون سبب ابتساميت وسعاديت

 اىل كل من علمين حرفا ومل يبخل علي

 اىل كل من يقرأ املذكرة قصد الفائدة واملعرفة

 اىل كل من أضاء بعلمو عقل غريه او أجاب سائل كان يف حرية

زلون عن حقوقهم إلرضاءاىل كل صديقايت الغاليات الذين يتنا  

 اىل كل زمالئي يف املدرسة واملتوسطة واجلامعة الذين تالقيين هبم األيام قدر

 اىل كل من يف قليب ونسيهم قلمي

 

  

 
 



 ملخص الدارسة:

أصبح لو تأثري يف طريقة حيث غزى كل جماالت احلياة  و املتعددة واملتنوعة انواعو ووسائلوبكل  انتشر الرتفيو الرقمي
االمر تأثرت بو وأثرت فيو  وككل بلل  قاعدة مستخدمني توافد عليو املستخدمنيظاىرة عاملية ي وأمسىعيش االنسان 

  .ع معلومات حولو بطريقة علمية متعارف عليهاومجاللي استهوانا للوقوف عنده 

حبيث استهدفنا بتناول ىلا املوضوع معرفة واقع الرتفيو الرقمي وانعكاساتو على التغريات االجتماعية احلاصلة 
لتأطري املنهجية املتبعة يف دراسة الظاىرة حسب ما يتطلب البحث العلمي من فصل منهجي على واعتمدنا يف ذل  

ال جميف الظاىرة كيفيا وكميا بناءًا على اراء واجتاىات خمتصني لوصف  يلوصفا واستخدمنا املنهج راحل،خطوات وم
لعدم توفر املعلومات الكافية اليت تربط بني املتغري األول )الرتفيو الرقمي( والثاين  واخرتنا ىله االداة التكنولوجيات احلديثة
  .)التغري االجتماعي(

اىل جمموعة من النتائج أمهها  دراستنا ملوضوع الرتفيو الرقمي وانعكاساتو على التغري االجتماعيوتوصلنا من خالل 
ذل  من خالل تأثرت بو وكان  و الرقمي غزى العامل بكل آلياتو وجماالتو واجلزائر كغريىا من الدول العربيةان الرتفي

سلوك أفرادىا خاصة فئة وىلا ما أثر على إنتاج حملي املثابرة لصنع استهالك أفرادىا للمحتويات الرتفيهية الغربية بدل 
اليت أصبحت هتددىم باملوت مثل لعبة الغربية األلعاب االلكرتونية كرحية متأثرة مبجال  أكرباألطفال منهم إذ تعترب 

معاكسة  أغلبيتهاربية قمية الغإذ جند ان املواد الرتفيهية الر  أخرى معظمها تشجع على العنف ألعاباحلوت األزرق و 
  .لضوابط اجملتمع ومنافية لعادات وسلوكيات اجملتمعات املستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé :  
Le divertissement numérique s'est répandu sous toutes ses formes, ses divers 

moyens et s’est propagé dans tous les aspects de la vie, Il en a eu même un impact sur 

la façon de vivre des gens. Il est devenu un phénomène mondial que les utilisateurs 

s’y affluent,  Créant ainsi une base d'utilisateurs affectée qui en est très affectée,  

Ce qui nous a amenés à nous y intéressé et à recueillir pour cela des informations à ce 

sujet de manière scientifique. 

Alors, et pour cette raison nous avons cherché à aborder ce sujet pour en 

connaître la réalité de ce divertissement numérique et son impact sur les changements 

sociaux en cours. 

Nous nous sommes appuyés sur un chapitre méthodologique pour encadrer la 

méthodologie suivie dans l'étude du phénomène tel que requis par les étapes de la 

recherche scientifique, nous avons utilisé l'approche descriptive pour décrire le 

phénomène quantitativement et quantitativement, en se basant sur  des opinions et 

tendances spécialistes dans le domaine des technologies modernes. On a choisi cet 

outil parce qu’il n'y a pas assez d'informations liant la première variante 

(divertissement numérique) et la seconde (changement social). 

On est arrivé grâce à notre étude du divertissement numérique et de son impact 

sur le changement social, à un ensemble de résultats ; les plus importants est que le 

divertissement numérique a envahi le monde avec tous ses mécanismes et ses 

domaines, et l'Algérie, comme tout autres pays arabes, en a été affectée.  

Cela fut à travers la consommation de ses membres, de contenu de 

divertissement occidental, au lieu de persévérer à faire une production locale. 

Affectant ainsi, le comportement de ses membres, en particulier les enfants, car 

ils sont considérés comme le plus grand segment touché par le domaine des jeux 

électroniques occidental, qui en est devenu une menace de mort, tel le jeu du « la 

baleine bleue » et d’autres jeux initiateur d’agressivité, où on trouve ces matériaux de 

divertissement numérique occidentaux sont pour la plupart contraires aux règles de la 

société, aux coutumes et aux comportements des communautés utilisatrices de ces 

jeux. 
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

مععكل ععتلريات ععيتريسلرياععللاععمنسلريايععمهلمععلل اريتععرلالععميلااععولرياتوععميلريادة عع لري   مام  ععمي لمت ععان ل ععتل
د ،حيع لالعدسلرياياتعالمععللريت عمقريسلري نامعرلمعلل ععمتسلااعولرياتوعميريادة  لم عتلأللاععيمةالمت يع   ل  ع لمععملم

حننتالريادة نرلأللرياسنمريسلري خيت لمشلالاالريجملت كل ذاولامريءلريايديبل ملريا ديبل ملريارتفيعالريادة  ،ااعولريان عما ل
تستنوبلمالتع لمعللري عامن لع يلعملمألل ت ع ل شكتل السللمريإل اريعمسرياذيلريخت دلرياياتالمللريت تكميريسل

ريان ي عرلري ميععير،رياللت  ع لمععلل حنعمءلريايعمهلم م عع لاريل اريتعرلخ ع لبععمتسل معيت لع ععالمسعتمالريايعمهلخععال لرياينعمنل
جلرل تيما لغيتلمسممقلحل  لملريتةت منيلممعللجلعرل خعدال  يعتلرياتوعميلرياتنع لرياعذيل يعمجللعن عدلري عذ ل

ة يعرلرياععللتيتعللشعكتلمعلل شععكم لريارتفيعالري  عمع لريا عنمع لم ععذريلتلت  ع لمجعمنلةعم ل خععدال عاءريلمعللرياسعين ملريادل
منمفسرلإتلم ملريات   تم لريتفرتريي ل ملريات مع  لرياللام  لم نعم لأللخ ع لت مععتل معيتل ع لري  عم يتلإتل  ل نعم ل

  لري ايم ل م  لتتميلمل سعمرل معيت لمعللشكال لرييتمطلمجمنمهمل مارتفيالمممشد لري ايم لريتاكرتم يرلمري ماينالإتل
ري سععتمام لوععممقسلريايععمهلريا ععديبلإالريايععمهلريايععديبل تععلل م عع لري يكماععمتال مععيت لع ععالريجملت يععمسلرياتن ياتععر،حي ل

مجب يعكل متاعمل عمل نالإال شعمءل شعكم لجاتعا لا ت مععتلرياعاريم لع يلعمللريإلنمعم غيتسلمالحململم ثميسل عم لمعلل
لتمتمسلريارتفيالريادة  .ريتجت مع لمكلحم

 نملخ ن لفكد لرياتنمفسلريانمم رل ع لرياشعد مسلري نت عرلا  نيعمم لريارتفيليعرلأللريايعمهلمفميعمل  عسلريا كعد ل
حمما لرياشد مسلريايد يرلوسيا ملإتل هنملتقا لتسيالات ني لااولإالحالريآل لري والةململلفكد ل  لمنتمجمسل

جملت يمسلريايد يرل اريترلمللري  ريمد، ذريلمممش تالنيرياتنملعللريارتفيالريادة  لرياشد مسلريا د يرللتستاي ل تلريا ئمسلمللري
اععععمسلع ععععالريانععععي لمريايععععمنريسلريتجت معيععععرلمت ععععيتلاعععع ورلرياععععت ك لمري يكلإام متتععععالرياععععللبععععاسلريايععععمهلرياععععمريةي ل

 اتععا لرياععللريتجت عمع لرياععللريثعدلفيلععملريارتفيعالف عع لت عم لحكععدريلع ععال يلفئعرل م عع ،مللخعال لريات معععتلمري شعمي رلري
ري والةعرلتتي لملريالريمجلمرياتننيمسلمرياتومينمسلريات مع يرلم ذريلمملتمص  لاالنيرياتنملألل  لريايمهلريا ديبلاعتلمتقري ل

ممد  ل تلإ اري لتدفيل لمامبل تلت يتلمتوميلريجت مع لعديب،م ايجمسلمت ممترلفم لريايمهلريايعديبل عاريلتنشعيطلألل
رلري سععتمام لريايععد لا   تمتععمسلريارتفيليععرلمتععتثد  ل ععملمتععتثيت  لع يلععمل ععذريلريجملععم لخمصععرل يععامملاععمح لع ععال سععم

ل ظلميلعمريمتلمثنمفرلريجت معيرلجاتا لغيتلمنيا .

م نتي ععرلاععذريلريات ععم لرياععذيل تععمئلتععافنمل ععمماللا  نيععمم لمريأتمتععمسلريارتفيليععرل صععم لمععللري  ععدم لع ععال
 لتكم لميالنريلايالية ع لجاتعا، ملجيعتلت عولرياشعد مسلري ؤاسمسلمرياشد مسلريارتفيليرل كتلتننيماملمتومينمامل 



 مقدمة
 

 ب
 

تلتيت ععالفنععطلع ععالري نيعع م ل ععتلع ععالم عع   لممنت عع لا   تمتععمسلريات مع يععرلم ععتل ععذريلرياتوععميل ععملميةععرلي عع ل
ل مانسمرلا ياتالمللرياشد مسلري نت رلا  نيمم لريادة يرل ملتستنوبلمللمجلميلتلتيالمتلحي ا.

رياشععد مسلريارتفيليععرلت خععدلريةت ععمنتملمتت ععالحنععملري نمفسععرلريايم يععرلمإ شععمءلفععدم لأللريامةعع لرياععذيل م عع لفيععال
يتمنترلاريسلريارتريويمسلع تلجاتا ل، م ل نم لأللري نم تلمستماملعديبلترتةبلري اتالنم لبدتولاعم للغعيتل

نمل عذ لتسع يطل ملري تكعميلتعمح ل توعميلم  مل،مانعالحممانعملأللنيرياعتلريات كيتلأللريإل شعمءلماكعلل عام ل نمسلي يعر
ريانيععمءلع ععالشععمكمسلمشععد مسلريارتفيععالريادة عع لم يعع ل م عع لري يكماععماملع ععالريجملت يععمسلري سععتل كرلا   تمتععمسل
ريارتفيلععع لم  لريام ععع لرياي  ععع لتتو عععبلخوعععمريسلممدريحعععتلف نعععالة نعععمل تنسعععي لنيرياعععتنملإالإفعععميلمنل ععع لتنيععع لل

م لمللرياايريامس،لم  معرلمللريا  م لتودةنململلمشك رلرياايريارلمريإلجدريءريسلري نل يرلري تيميجللع يلملألل ذريلريان
ل:الفصل األولخالاملألل

ع ال  دقلريجملمتسلري ست اثرلأللريارتفيالريادة  لممدريحتلتومي عملمفدتنعرلمريةكلريارتفيالمرياي دلريادة  لحممما لرياتيدجلل
ارتفيالريادة  لعد يملمغد يملع  لملم ذاولري م بلريتةت منيلا رتفيالريادة  لمباثنملفيالعلل يضلمريينريسلمإتدرينريسلري

لمللريانمحيرلريتةت منترلمرياشد مسلري نمفسرلرياللخترتقل ذريلريانم لمللريتةت من.لل

فمحا مل اللمللريارتفيالمريت يكمامسلرياللخي  لملع ال يضلريجملت يمسلمريات يتريسلريتجت معيرللالفصل الثاين مملألل
لرياتوعدقلمعللخالاعالإالريات عيتلريانعمج لععللريارتفيعالريادة ع لم عذاولريانمورلععللرياتعتثيتلت تمتعمسلريارتفيعالريادة ع ، تللم

ريان ععما لل مإليععمفرإاهت   ععدمقلفئععرلري سععتمام لريايععد لمريا ععد لاععذ لريأتمتععمسلمريانظدتععمسلري شعع يرلاععذ لريأتمتععمسل
لي طلريجملت كلمةي الت متسلريارتفيا.لري ستمامرلألل

مرياذيلدي تلرياايرياعرلري ياري يعرلفن نعملمعللخالاعالت مماعرلريامصعم لإالميدفعرلريات عيتريسللالفصل الثالث مملفي ملخيصل
ريتجت معيرلأللاتلريات يتريسلرياتكنمامجيرلريادة يرلري والةململل  معرلمنم السل جدت لمكل امتذ لمتم   لمفنمل

ت عم لريا كعد ل تعللتعت لأومسلقمنيرلميينر، م  ل ذ لرياايريارلأللشكتل  مععرل اعئ رلمودمحعرل  عي رل سعيورلإل
حممميلمثينرلريا  رل ماينمري لريادميسع ،حنانلألل عتلحمعميلاعؤري لمعللمم ع لإلحعاالريا  عم لل01فيلملريإلجم رلع ال

ل. مإليمفرل تنيملإال ائ رل خدالبانلريوم نململل ذ لرياايريارلم ودتنرلمنل يرلم لممر



 
 

 اإلطار املنهجي
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 اإلشكالية:

ترسممالتكنملوكوا ممميلت اليمم لتك مممورل ممممرلت بممي مللتكن مممرل لل ممرنلؤللمممم ل ممم لتك مم رلتكنلنممم ل ممم ل
 ي لم لخب وط يلتكعي  لقنرلقرنل  لتكز  ،لفيك رع لتكيتلتاو لهبيلعجل لتاللنمي لتك مورلاللتمميتلتقمان،ل

 ع يلتغًنتتلاذ ل لتبربلعمقلتجملنمعميتلوفمقلسمًنو مللسبنمياللليالتقميتلوتكنمي مرللمٌنلعالمالتجملميالت ل
تكذيللعنربلقيعامللأسيس  للرتمزلعل  ميلتجملنممالتاممي ًنيلصلعقمرل ميل-ل مرلجميتلتإلعالرلوتالتقيتل

يتللنم مزلهبميلرامرتلال تنيطم ل جرلتألسمي لصل مذالتك مًنو مل،ل م لامالتلت رل م لتكات مم لتكم-لعالتكقليع ل
تكوث قلليكنملوكوا يلت الي ،لتكميتلاللتمزوتالف ماللميك لوتتلتكالال م لكبممينلت و نم ،لوإلميلتنماارلتك مورلصلل

للرلاز   ل  لاز  يت ل)أتوتتلصبالتحملنوى،ل عيان ،لإعيتملللي ،لق ي ل اىلفعيك ن لوغًن ي( 

لول لت- م  ل   لك رن لتملنأر   لتملال ا  لطرلق لوع  لتامي ًني لتالتقيت لجميت لص أنلل–اللنمي تت
رنحاثلع لتي لخلوسي رلتإلعالرلصلتك رنلتكع رل ،لوتكيتلاعلن لقرريل"مسع يللقرلي"للي ن يال،ل  لاالتل
لالل لكنيتلأنلتراجمتلليإلررترتلمثلتكولبلكنقلالوتقعيلاالات تإلذتع لوتكنلفزلونلوثو مللت يسبلتكيتل ي

تلتهلي ل لتكيتلحيمل يلصلط يت ،ل  لتملوتقالإىللتك نميتلتالانميع  ،لتىلللنوقفلع ل فياأتليلليك ا ت
لكقليع ل ل  لنلي لص لكلي للو  ي ل رتف ي لأضحت لتكيت لتكفي    لتكوسي ا لأ ميت لوخمنلف لتكرقم   تكن ن  يت

ل بي مللتألكف  لتاالامل 

للعالالتمل زتتلتكيتلاع لكواللتفرتا لت يك   للينلك حنرل ميرن  ل ي لأ الأ التكنىنلإنلتإلعالر لن 
لكمل يل ل نليقب ، ل   لوأ  يري ل نغًنمل ل نلوع ، لاقي ص لتكقليعي  للعا ل ي لتجملنما لص تالانميع  
تانمعتلكرتسالتمل  التإلعال يلتملع التكذيللع   لتكفرت،ل  ثلظ رتلإ  يصيت لتألوىلل التكلقفل

لغم لتكذي لتكيو ي لتا يال ل ذت لتكنلفزلون  ل ا لتكع رل : لتك رن ل   لغًنلتكييين للقرل  لمسع   لذبرل  لص رري
ل ذتل لتكرتف   ل   لاالات ل  نوى لتكنلفزلون لقار لوتكرتف    لوتكن ل   لتإلاني  لتكني  ف، للٌن لذبما   نوق ،
تألاًنلتكذيلأصنحللل رلث يفيتلتجملنمعيتلف ميلل ل يلل رل  لسل  لو  نرتمل،لسرعيليل رل مير للي الملل

ال  لتألروتعلتكرتف    لتكيتلت لاا:لتكعروضلتخل يك  ل)تك  لمي،لصلتكنلفزلونل  نماتلقوت ل  لتك  فلتكوتس
لتكا ت يلتكنلفزلور  (،لتملوس  ى،لتكرليض لوغًن ي ل
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لأسيسيل لل مر ل س لآار، لت و  لتإلعال    لتحملنوليت لتسن الك لأا زمل لص لتكن و  ل ذت  تفق
لفيكرقمل لكلم نخار  لاذب لر    لأصنحت لتكيت لت يت لل ن ع  لتكرتف     لتكعيؤلتملبي ٌن لغزت لتكيت  

  العيؤللغًنتلصللالع شلتجملنمعيتلتكعرل   لف ا  نف املل  لثو مللتملعلو يتلوترن ي لت وتس بل
ل رتن  ل لاالامل لوأسيك ب لدمي سيت لتلنمي تت، لظ و  للفعر لتكعيؤ ل  نوى لعلى للنًنمل لربوالت تكرتف  

لتكن ل للٌن ل نمي ر لترنيج لتكرتف   لاعلتل   لوتكيت لتكن ين، لصلليكن و  لرال ا  لودمي لوتالقنقيتلوتجملنما   
لعقرريلت ييللتنل ذتلتألاًنللل  التىلل لنوجلغريبلو  ن لكلعريب 

لتكلجيحللللل ل  و يت للر لال نالل ي لرارت لتكغرل   لتكاوت لص للنًنمل للقو مل لتكرقمي لتكرتف   لترنيج سيت
لتك لإىل ل  نخا    للٌن لل ومل لترن ي ا لص لت يعا لضخم  لإ مير يت ل   لتكيتلوتإللاتع لتكن رل  مفيءتت

تسنفيتتل  ل ي شلت رل ل ذتل  لا  لوتكنغ ًنلصلتك  التالانميع  لدبيللليسبلتكي يفيتلتكغرل  ل  ل
ا  لتارى لومشرلتوسالتإلرنيجلتكنلفزلونلتكرقميلتكنفيعليلتكذيل مرلر   لربوتلصلصليع لتكقوتل

لتفيعل  ل التمل نخارلمثلتسنمرلتكن و  للأسلوبلألير صلتايربلتكرتف  يلك قرلإىللتك  لميللوتكقو مل
تكرقم  لتكيتلريكتل ق لتألسال  ل ذتلتكن و لتكرقمي،لإضيف لإىللأكعيبلتكف الو،لوالل ملليلتنلاللرذلرل
للنًنلصلترن ي لتكرتف  لتكرقمي،لولوذايل  يلع لت و لتكرتف  لوآالتلتجم ل للينلهليلتو  تهلوتتفلتكذل  لتكيت

لي لكإلعالرلوتالتقيت  التكنملوكوا يلت ال

لل ثرل  لل–علىل اتثن ل-فم  التكرتف  لتكرقميلتك ورل لكلنغًنلتمل نمرلدبي لوايضعي لناول ع ات
لأ يرلوتقال للرتللي لدمي لتكنغًن، لل رع  للنم ز لتك ور لف و لوعلىلتجملنمعيتلتكيتلربنبل ، علىلأ اثلذبل يت 

لصلغبونلسلوتت لتلنمي تتلأ اث،لصللغي ض:لتلنمي تتلو لقيتلل جر يل  نخا و ي لرمو قل ل 
لتمل نخارل لتكفرت لعلى لفعيك   لألير لتأثًن لوعلى لتكرتف   ل   لأعلى ل  نوليت لع  لحبيي ل  نمر تر يت
فيمللنوايتلتإلعال   ل سي رلغًنللرلئ لهليل افينلتوك ينل يلتكرلحلتمليتيلو فالقيعامللتمل نخا ٌنل وتل

لجملنمعيتلت يضل لك  لتمللنوايتلتملعروض لدميل مرلتغًنتتلعلىل  نوىلت

للنًنملل  لاالتل ك التوتكتلتكنغًنتتلتالانميع  لوتكي يف  لعلىلتجملنمعيت،لولينلذككللي التللقو مل
للرلفئيتلتجملنما،لإنل ذال لتكرقم  لكاى لتكيو مل ظ و ل وتقفلوتذبي يتلاي تلتكن و تتلتكيتلصلعن ي

 يلتكرقمل لولينلهليلتو لصلتغًنلتكي يف لحمنوليتلاالامللت ر لتملنليوتتكنغًنتتلوا تلسلوكلتمل نخارل
تملو وث لكلمجنمالليعنني  يلت ثرلعلىل  يمللتألفرتتلوتع الت م رلاربتتلوث يف لوذونلوسلوكلتكفرتلصل
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لترتبلعل لتغًنلتانميعيل ن ي علصلتك  الوتملعيلًنلوتكعالقيتلتالانميع  لوتالرفنيحل وسالجمنمع ،لدمي
للالل  لتجملنمعيتلوتكرقمل لت الي لتكيتلتا رلتإلعال يلوتكي يصلتكذيلسي ل لإىللالبل السبيالج الني

للأليرل  لوا  

 ايلتكرتف  لسوتءل  لقنرلتام و لصلوسي رلتالعالرلتولتمل نخارلصلتالررترتللي نميرل  ي ر ل
لو  لشب رب  قل يا يتلتكفرتللو  لاالتزبارلجمموع ل  لتملقيحل،لل اتفأللوظي فلتالعالرلتألارىل

لتكنغلت يمهحمنوليتلًن فتسنغالهليكن لص للنًن لول ل مر لتالانميعي، لعلىًن لذكك لروت يل لترعمس  
و ولتأل رلتكذيلللنغيلتكنوقفلعلااللغ  لت تس ل ذتلتملوضوعل  لاوترن لت الي ،ل التالسنفيتملل،لت  يمل

لتكوتفا إذًل لتجمليت ل ذت ل ا لتنليسب لتكيت لتملل جي لتكنحل ر لأتوتت ل   لعلى للليء لطرحلت، ل مللي لسنق  ي
لتكن يؤتلتكنييل:

 كيف يساهم واقع الرتفيه الرقمي يف التغري االجتماعي؟

 األسئلة الفرعية 

  ل يل يل موريتل لاو  لتكرتف  لتكرقمي؟1

لل فلتعمرل لاو  لتكرتف  لتكرقميلصلظرلتكن و تتلوتكنغًنتتلعلىلتك ي  لتالانميع  لوتكنملوكوا  ل2  
لأسيتذمللاي ع ٌن لتكعيمل  ؟ل  لوا  لرار

ل ل يل اىلتأثًنلتمللنوايتلتكرتف    لعلىلسلول يتلتكفرت؟3

ل لل فلسي التكرتف  لتكرقميلصلتغ ًنلتطرلتجملنمالتازت ري؟4

 أهداف الدراسة 

  لت تس ل موريتل لاو  لتكرتف  لتكرقمي
 لل ف  لعمرل لاو  لتكرتف  لتكرقميلصلظرلتكن و تتلوتكنغًنتتلعلىلتك ي  ل ت ل التكبوءلعلى

لتالانميع  لوتكنملوكوا  لتكعيمل   ل
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 لتك يعاملل لتغ ًن لص لتكرقمي لتكرتف   لص لتملنميل  لت الي  لتكنملوكوا ي ل  يمه  ل اى لعلى تكوقوف
لتالانميع  لتازت رل  

 بلتكرقم  لتكغرل  لعلىلسلول يتلتكفرت توض حلوتسناالتلتأثًنتتلتألكعي 

 أمهية الدراسة: 

للور ل وضوعيلؤلحياىللوتفرل .1 تمم لأمه  لتكا تس لصل وضوع يلليكا ا لتألوىلل  ل  ث
 تال نميرلعربلتكا تسيتلتألليت   لتكعرل   

ل  ل .2 لت الي  لليكن و تتلتكنملوكوا    اتث لايربلتملوضوعلتملرتتلت تسن ل  ل  ثلت تنيط 
لا  لوليملمي سيتلتإلعال   لتمل نحاث ل  لا  لأارى 

لتملمير لتكني المللتكيتلأصنحتلحينل يلتكرتف  لتكرقميلصلتمل  التإلعال يلتك ور  .3
تك يعامللتامي ًنل لتملنزتلامللليض رتتلوتكيتلت نرلعلىلخمرايتلتكرتف  لتكرقميلتك ور،لأصنحتل .4

 االتلت تسن ل  للرلاوترن لل مرل نمي ر تفرضلعلىلتألليت  ٌنلتالكنفيتلهلذتلتجمليتل  ل
لتأثًنلتكرتف  لتكرقميلعلىلتكنغًنلتالانميعيلت يصرلصلأوسيطلتجملنمالايص لفئ لتك نيب  .5

 أسباب اختيار املوضوع 

ل تكرغن لتك خق  لصلتكنعمقلصل ذتلتايربل  لتملوضوعللللللللللللل1

ل لوتكنملوكوا يل  بلتالطالعلعلىلتكن و تتلتألاًنمللصلجميتلتكرتف 2

ل قل لتكا تسيتلتألليت   لتكيتلتنليوتل وضوعلتكا تس ل3

ل ت نميرلتجملنمالتملنزتلالليكرتف  لدميلاذبلت نمي ليلهلذالتكا تس ل4

ل تكنمي لأمه  لتملوضوعل  لاالتلتأثًنتت لتكني المللعلىلتكفرتلوتجملنما5
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 الدراسات السابقة:

لكاىلل*الدراسة األوىل: لتك لول يت لعلى لتالكمرتور   لتألكعيب لأثر لعلوتن: لربت ل رًن، قولا 
ل1تألطفيت،لت تس لربل ل  لعلىلع ل ل  لتألطفيتلتملنما سٌنلليازت رلتكعيصم  

تالكمرتور  لعلىلتألطفيتلصلتازت رلتكعيصم لتكذل لترتتوحللأثرلتألكعيبتنمحو لإ ميك  لتكا تس لعلىل
ل ،لو عرف لوتقع يلوأسنيبلترن ي  يلهبذتلتك مرلتملذ ر سل12ول7أعمي  ال يللٌنل

لو  لت التكلني جلتكيتلتوصلتلهليلتكا تس :

 لتألطفيتلتملا وسٌنلو  لونل تالكعيبلتكمرتور  ل  لت الصل  ا  لتكل يطيتلتكرتف    لتكيتلحين ي
لك رت  يلوتقنلي  ي 

 ل لتكنوتل  لوتالررترت لليكنلفزلون لت الي  لتكنملوكوا ي لتارلسبير لعلى لكنعرف لكألطفيت تكر     
لتإلصات تتلت الي لكألكعيبلتالكمرتور   

 للنحمالصلخمنلفلت ل يتل ل قم يلتفرتتض ي تسنخاترلتكنملوكوا يتلت الي لجيعرل  لتك فرلفرتت
لتألكعيبلوطرنلت الي لصلدمي سن يلسوتًءلليرتلصلت وت رلتولعربلتالررترت 

 للونلأليرل فرتتتللفبرلتغلبل فرتتتلتكع ل لتألكع يبلتكرليض  لوت رل  لوتك نيك  لو ذتللعوتلتىل
لتكع ل ل  لتكذلو  

   لتعمرل ذالتألكعيبلعلىلتعل التك فرلل ف  لتكنعي رل التكنملوكوا يتلت الي
 لذبعرلتألطفيتلأليرلإصرت لعلىلرب  قلتكلجيحلوتكفواللورب  قلتك موح ل

إجييل يتلوسلن يتلتألكعيبلتالكمرتور  لوتوتفالدمي سن يللعنالهللالل لعنالتكعزلز،* الدراسة الثانية:
ل2 ذلرملل  ا  لكل رل  يتمللتكالنو تا -  لوا  لرارلطالبلتكنعل التكعيرلدبالل لتكرليض

تليوكتل ذالتكا تس لتالثي لتكلف   لوتك لول  لوتكقح  لتكليذب لع لدمي س لتألطفيتلكألكعيبلتالكمرتور  ل
لسلن لتو لإجييل   لليرت لعلىلسوتء لطن ت لذبرلن   ل ن  لت تس  ل ي س ي، لتكفرت لذبعر لتكيت لوتألسنيب ،  

لطيكب ل359
                                                            

ل لقولا ل رًن،لأثرلتألكعيبلتالكمرتور  لعلىلتك لول يتلكاىلتألطفيت،لت تس لربل ل  لعلىلع ل ل  لتألطفيتلتملنما سٌنلليازت رلتكعيصم  1 
 ذلرملل-هللالل لعنالتكعزلز،لإجييل يتلوسلن يتلتألكعيبلتالكمرتور  لوتوتفالدمي سن يل  لوا  لرارلطالبلتكنعل التكعيرلدبالل لتكرليضلعنال2

ل   ا  لكل رل  يتمللتكالنو تا
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ل
 نتائج الدراسة:

ل يرل  1 لتالكمرتور   لتألكعيب لدمي س  لتىل لتكعير لتكنعل ا لطالب لتافا لتكيت لتكعوت ر ل   لعات  ليك
لتك عيلكلفوال،ل بلتكن لالتالسن الع،لتملليف  ،لتكنحاي،لتكنخ ر    

س لتنلكألكعيبلتالكمرتور  لإجييل يتلوسلن يتلو  لتإلجييل يت:لتنلتألكعيبللميلترىلع ل لتكا ت  2
لتلعب ل  ي ملللonline   تكيت ل ير لوتألليت    لتمل ي تتلتالانميع   للعض لرب ٌن لص ت  ا

لع ل لتكنحث لو  ي مل لتكنفمًن، لو  ي مل لتمل مالت، ل ر لو  ي مل لتألالن  ، لتكلغيت تلن يب
لتملعلو يت 

ت يلتالثي لتك لن  لتملنعل  لهبذالتألكعيبلف يلعالامللكذككلمتلتقل ف يلك ن لفئيت:لتضرت ل  3
تلل  ،لتضرت لت ل  لوسلول  ،لتضرت لصح  ،لتضرت لتانميع  ،لتضرت لتليت   ،لتضرت لعي  ،لوللا جلربتلل

للرلفئ  ل

لوتك لولالدراسة الثالثة:* لتك  ا لعلى لتالعالر لوسي ر لأثر لتك ع ا، لكاىلتك نيبلو ع زمل ت تس ل- يت
ل3وتالتقيت لتإلعالرتطرو  ل  ا  لكل رل  يتمللتلنو تالتوك لصلعلورل-تسن الع  لدبل   لتكنل امل

لدبل   ل لتك نيب لكاى لوتك لول يت لتك  ا لعلى لتالعالر لوسي ر لأثر ل اى ل وت لتكا تس  ل ذا تنمحو 
نيبل الوسي رلتالعالرلوأثرل ذتلتكنل امل،ل لزتل ذالتكا تس لعلىلتألثرللاتلتكنأثًنلو اىلتفيعرلتك 

لل ناعيلتفب رلصلظرلتكاروفلتك وس ولتكنفيعرلعلىلق م الوسلول يهتال رف   لوتكا غرتف  ،ل ذتل ي
لعارل لوإلرتال لتكنلم   لص لتالعالر لوسي ر للاو  لتكني ث لأ يط للذكك ل ع ل ، لوق ا لوسلول يت حمنوليت

لتك  لإ ميك   لمثلت   لوتكعومل ، لظرلت اتث  لص لعالقن يلذميعن ي لوإلرتال لتملف ور لللف لتكذي لوتكغموض  ا
ل ل   لتنمون لع ل  لعلى لتكني ث لتعنما لتسنمي مللل161ليك لول يت، لتكنحث لأتتمل لليان ي  لوقير  فرتمل

لو  يلل  

 نتائج الدراسة: 

 لولنعلمونل  لحمنوليهتيلسوتءل لقا تهتالتالت تل   لتعرض الكوسي رلتالعالر لوظفلتك نيبلتثليء
لتكلميذجلتك لول   تملعلو يتلتول

                                                            
تطرو  ل  ا  لكل رل  يتمللل-ت تس لتسن الع  لدبل   لتكنل امل-لتالعالرلعلىلتك  الوتك لول يتلكاىلتك نيبلتك ع ا،لأثرلوسي رللو ع زمل3

ل تلنو تالتوك لصلعلورلتالعالرلوتالتقيت
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 لوتوصرلتكني ثلتىللرن ج لتنلتك  الصلتجملنمالتإلسال يل قا  يلتكال  ل
 تسنلنجلتكني ثلتنلتك نيبللنعرض لكوسي رلتالعالرلتازت رل لأليرل  لتكعرل  لوتكفرس  لولنحمال

لوس  لتالررترت لوتن لترن ي ت، لوس ل  لألير لتكنلفزلون لتن لوال ظ لت لعيهتا لص لتكي يص ل لتمل نوى
لتول ل  ل الت لليرت لسوتء لكرتف   لتك نيب لول نخا  ي لتملنحوثٌن لتغلن   لل نخا  ي إعال   

لأفالرلتول ليض ل
 لألالتغلن  لتملنحوثٌنللأنلوسي رلتالعالرلت يعا الأليرلعلىلتال تنيطلليك  ا،ل
 لأتىن لتكنعل مي لتمل نوى للين لذبيوالللللمي لعلى ل  يعات لعي ال لتالعالر لوسي ر لتن تعنربوت

تنل-ل يتلتك لن  لو ذتل تاالتىللتنل ذالتكفئ لتلارلهليلعلىلتهني قا كلمعلو يتلوتملعرف لتك لول
لتكي يف ل لالف   لعلى لتمون لتفيعالهتا لتن لتك نيب لسلوك لتبنا لتكيت ل ي لتالانميع   تكن ئ 

لوتكعيتتتلوتكن يك التك ي امللصلتجملنما 

 نوع الدراسة: 

ل لال لتر  للدبي لت تسيت لتواا لتحملنوى لكنحل ر لتكرقم ل وتليف   لتكرتف   للرل  وضوع لتكنغًنو ي لدبوضوع ل 
لتكا تس لتسن الع   للوتإل قيءلفلوع  تالانميع نميلل محلكليلليكنحل رل

 منهج الدراسة:

لترن جليلصلت تسنليلتملل جلتكوصفيلدبيلترليلتعنماريلعلىلتكنحل رلتكمميلوتكنحل رلتكم فيلألسئل ل  يلل ل

 ع البيانات:أدوات مج

 يوكليلتالسنفيتملل  لأتوتتلتكنحثلتكعلميلكلوصوتلتىلل علو يتلو ع  يتل وتلوتقالتكرتف  لتكرقميل
و  يمهن لصلتكنغًنلت يصرلوسالتجملنمالتازت ريلتذلتعنماريلصلت تسنليلعلىلتتتتٌنلامالتكن يريتل وتل

ل وضوعلتكا تس لومهيلتملال ا لوتمل يلل  

نميتل ذالتألتتمللل مرلل  الملال ا لتفيعالتلتملنحوثٌنل التملوضوعلحمرلتكا تس لومتلتعلاملالحظة:
لو اىلت نمي  الل لو  لمثلرب  قلتأل اتفلتمل  رملل  ن ي 
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لت نخارلصلتكنحوثلتكعلم  لامالتملعلو يتلتكالال  ل وتل وضوعلتكا تس لو يللاملقابلة: و يلأتتمل
للذككلهليلروعينلوصلت تسنليلتاذريلروعلطرل نٌنل ني رمللوغًنل ني رمللوتعنماريلصل ت تسنليلعلىلتالثلنٌن،

لتمل يلل لغًنتمل لل لكف حلتجمليتلت يرلتألسنيذلكنعنًنلع لت تءالوت نمي يت ل وتل وضوعلحمرلتكا تس  

 جمتمع الدراسة:

لت الي  لتكنملوكوا يت لجميت لص لتملنخققٌن ل ليألسيتذملتاي ع ٌن لدمم  لعات لألرب لصبا   لل يوكلي
لت لهباف لعلم   ل  يلل  ل ع ا لوتلا ا لتازت ري لتك رن لتملوضوعلاي عيت ل وت لت يؤالتلي لعلى إلايل 

ثالثلأسنيذل  للىلسن لع رملربقلليلعلتوا ليلك لأ لع لوع رونلأسنيذلكم لتكذيلتكعاتلتملا و لولينل
لتىللأارى ل ننيل ل  لوالل تملنحوثٌنلتملنجيولٌنل الأسئل لتمل يلل للولينلعات،لف الاي عيت

 اإلطار الزماين واملكاين لدراسة:

 اإلطار الزماين:

ل2118تىللغيل لأوت رلاوتنل2117متلتذمياللتكا تس لصلظرفلسل لت رلنيل)  للاتل ل  رل ييل
لتالعالرل ل ا للنمي ى ل قمي ل الث ل وضوع لع  لوتكنحث لتكوثي قلوتكن يريتلتألوك   لجبما للاتلني وذكك

لتكنخقصلتملا و  وتالتقيتلوتكنملوكوا ي(ل  بل

 اإلطار املكاين:

والليتل5خمسلوتوا ليللا تسنليلإكى يوكليلصبالألربلعاتلدمم ل  لاي عيتلتك رنلتازت ريل
ؤللنالتكنجيوبل  لقنرلأسيتذمللأرلتكنوتقيلل،لكم (أرلتكنوتقي-سم مامل-عليل -ي رت سوق-و ال)قيمل 

لعلىلأ ول لتسيتذمللتكوالليتلتكيالثلتكنيق   لوسم مامللولليءلعلىل ذتلقمليللنحل رلتمل يلل لليالعنميت
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I. :تعريف الرتفيه الرقمي ورلاالته 

 متهيد:

حىت عهد قريب كانت تقنيات بث برامج التلفزيون تعتمد على ربويل الصوت والصورة واإلشارات من  
اؼبوجات اليت هبري بثها عرب األجواء ليلتقطها اؽبوائي يف اؼبنازل أما حاليا فان التلفزيون الرقمي أحدث التطورات 

باؼبزايا واػبدمات التفاعلية اليت توفرىا تكنولوجيا اليت بدأ زحفها كبو اؼبنازل، أين أصبح بإمكان اؼبشاىدين التمتع 
التلفزيون الرقمي من متابعة أخبارسياسة، رياضة، ترفيهباإلضافة إىل دخول وسائط االنًتنت بدال من أجهزة 

 الكمبيوتر الشخصي.

وتكنولوجيا واألصل يف التلفزيون التفاعلي الرقمي ىو اندماج بُت تكنولوجيا التلفزيون وتكنولوجيا األفالم  
الكمبيوتر إذ تولد عنها جهاز متطور اختزل طبق التقاط  البث التلفزيوين وجهاز استقبال البث وجهاز الكمبيوتر 
يف جهاز واحد مي التحكم بو من خالل جهاز التحكم ىذا اعبهاز ىو التلفزيون التفاعلي، إن ىذا التحدي التقٍت 

ع التقنية اإلعالمية هبذا اؼبستجد التقٍت ويربز يف جانب آخر ربدي اعبديد يربز اغباجة إىل معرفة كيف يفكر صنا 
تقٍت ىو التلفزيون احملمول إذ قامت العديد من الشركات اؼبزودة ػبدمات اؽباتف النقال بتوفَت خدمة مشاىدة ىذه 

ف احملمولة دبستقبالت القنوات التلفزيونية عرب التشبيك مع األقمار الصناعية و أبراج اإلرسال األرضية وتزويد اؽبوات
خاصة باإلشارة التلفزيونية لتتيح عبميع انفراد األسرة دبتابعة الربامج التلفزيونية وحسب تفضيالهتم دون اغباجة إىل 

 اعبلوس يف اؼبنازل.

 التقنية ...ادلضمون ... اجلمهور :التلفزيون الرقمي .1
 تقنية التلفزيون الرقمي: 1.1

الذي مت تطويره يف NTSCنظام التلفزيون اغبايل اؼبستخدم يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ىو نظام  
الثالثينيات واألربعينات مث أدخلت عليو األلوان يف اػبمسينات ويتم العمل يف ىذا النظام بشكل عام يف دول 

وىو النظام األورويب والذي  PALظام مشال القارة األمريكية واليابان. يف حُت تستخدم معظم الدول األخرى ن
 مت تطويره يف فرنسا.

وزبتلف ىذه األنظمة يف كفاءهتا إال أن صبيعها تعاين من عيوب درجة نقاء الصورة واأللوان وىي مشاكل  
يبكن رؤيتها بوضوح يف استخدام شاشات العرض الكبَتة وقد أدت ىذه اؼبشاكل إىل تطوير ما يعرف بالتلفزيون 
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وح، وزبتلف تكنولوجيا التلفزيون الرقمي عن التكنولوجيا القديبة التناظرية بأن الصوت والصورة يف عايل الوض
التلفزيون الرقمي يتم ربويلها إىل إشارات ثنائية من االصفار و اآلحاد أي بنفس النظام الذي يستخدمو أجهزة 

ي يقوم ذاتيا ومن خالل جهاز خارجي إضايف الكمبيوتر ىذه اإلشارات يتم استقباؽبا بواسطة ىوائي التلفزيون الذ
يفك الرموز اؼبستقبلية بينما يف التلفزيون التقليدي يتم ربويل الصوت والصورة إىل أمواج كهرومغناطسية ربدد 

 جودهتا مدى نقاء الصورة والصوت يف التلفزيون الرقمي.

 االجتاهات الرئيسية يف تقنيات التلفزيون احلالية وأنظمتها: 1.1
وهبمع بُت تكنولوجيا التلفزيون وتكنولوجيا األفالم وينتشر بصورة كبَتة  ن الدقة العالية:تلفزيو   1.2.1

 يف أمريكا الشمالية واليابان.
انتشر يف األعوام العشرة اؼباضية مع انتشار االنًتنت واؽبواتف اػبلوية  :التلفزيون التفاعلي  2.2.1

دورا أكرب يف ربديد مسارات الربامج فيستطيع اؼبشاىد التفاعل  والربامج التلفزيونية اليت يعتمد عليها إلعطاءاؼبشاىد
 .MMSاو  SMSمعو بواسطة موقع من على االنًتنت أو بواسطة 

تقنية البث الرقمي قديبة نسبيا وتستعمل حاليا يف الفضائيات  تعترب البث األرضي الرقمي:  3.2.1
و أكثر من دون القط يبكن اغبصول على عشرين وتتحول االقنية األرضية فبدل اغبصول على شبانية قنوات أرضية أ

 ؿبطة أو وردبا أكثر بواسطة التقنية اعبديدة.  
 يقدم التلفزيون الرقمي على شاشتو مضامُت متعددة منها:مضمون التلفزيون الرقمي: 3.1
 .الربامج الرياضية والًتفيهية والتحقيقات واألفالم واؼبسلسالت 
 من مباريات رياضية ومنافسات عاؼبية. الربامج اغبصرية 
  إمكانية اغبصول على معلومات فرعية مفصلة حول اؼبضمون خاصة إعالنات التسوق واغبصول

 على خدمة أو سلعة اؼبناسبة.
 .إمكانية مشاىدة اؼبضمون مع أداء بقية الفعاليات 
 .الرد الفعلي على اؼبضمون وإمكانية تعديلو وخزنو واسًتجاعو 
  ام دبواعيد القنوات التلفزيونية يف العرض إمبا يبكن اؼبشاىدة يف الوقت اؼبالئم لتفرغ عدم االلتز

 الشخص اؼبضمون الذي يفضلو.
يتكون صبهور التلفزيون التفاعلي الرقمي من صبهور األسرة الذي  مجهور التلفزيون الرقمي: 4.1

يريدونو،واعبمهور يستطيع أن وبصل يتجمع حول ىذا اعبهاز التفاعلي الرقمي إلشباع حاجاهتم يف مشاىدة ما 
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على السلعة اؼبعلنة عنها وان يشاىد تفاصيلها وأسعارىا وإمكانية الدفع والشراء االلكًتوين عرب شاشة التلفزيون 
 التفاعلي ومن مث وصوؽبا إىل البيت عرب آليات تسوق وبرؾبة.

ل على اػبدمة اؼبناسبة لكل فرد ويتطلب ىذا اعبهاز أن يكون اعبمهور ملما باؼبهارات اؼبطلوبة للحصو 
خاصة فيما يتعلق باإلعدادات اؼبطلوبة للجهاز من االتصال باؼبواقع وتقدمي اآلراء لتمكن من اؼبشاىدة اؼبناسبة 

 (1)ؼبضمون.

 السينما الرقمية الًتفيهية .2

بسبب الثورة الرقمية ستزداد وبشكل ملموس أعداد الكامَتات الرقمية وملحقاهتا وـبتلف الوسائل الرقمية  
اؼبكملة لعملية اإلنتاج السينمائي فان عمل الفانُت سيكون أفضل وان الثورة الرقمية ستوحي للفانُت ثورة خالقة 

واالرادات السينمائية السلطوية اليت ربدد عمل الفنان للخيال واإلبداع والتحرر من سلطة اإلنتاج الباىظ التكاليف 
 اؼببدع وترىقو بعوائق تقنية ونتاجو فبا يدفعو إىل التهاون يف العمل السينمائي اؼببدع.    

 الرقمية:الكامريا . 1.1

أن دخول ىذه التقنية اعبديدة سيشهد تراجعا يف دور الفنيُت ورأس اؼبال أي بإمكاننا أن نستعمل تلك 
تقنية من دون مساعدة الفنيُت وفور ضغط زر االنًتنت سيصل الفيلم وبدون رقابة إىل صبيع البيوت، واىل ذلك ال

فان الثورة الرقمية يف ؾبال السينما ستحدث تغَتا يف النظام االجتماعي عبمهور السينما وعندىا يكون للسينما أن 
ورا جديدا ىبتلف عن صبهوره اؼباضي وبشكل تتيح لنفسها سحرا جديدا ىبتلف عن سحرىا يف اؼباضي وصبه

تدرهبي الن اعبمهور ىو اؼبستهلك اؼبتلقي ؽبذا الفن ىو الذي سيفرض النوع اعبديد من السينما والذي يسمى 
 بالسينما الرقمية . 

 ماهي السينما الرقمية. 2.2

ل مع الصور دببدأ الصفر السينما الرقمية ببساطة ىي تقنية جديدة يف التسجيل والعرض، تتمثل يف التعام 
الواحد أي التعامل مع الصور على أهنا إشارات كهربائية ثنائية بدال من طبعها وربميضها كيميائيا على ورق 
حساس كما نلتقط الصور واألفالم يف أجهزة الكمبيوتر آو اعبوال، فالكامَتا الرقمية تصور وزبزن اؼبعلومات يف 

 كل ىدوء بدال من ضجيج البكرات اؼبزعج.ذاكرة الكًتونية موجودة بداخلها ب
                                                            

 109،ص2015 جامعة بغداد،كلية اإلعالم، التلفزيون التفاعلي والتلفزيون احملمول، الدكتور طارق علي ضبود،(1)
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فالفيلم اؼبتحرك لن يبقى كمجموعة من الصور اؼبتتابعة اؼبطبوعة على شريط من مقاس معُت، الفيلم  
ىذه التقنية يف التعامل مع الصور واألجسام اؼبتمثلة يف السينما الرقمية تسمح ، سيصبح ؾبموعة أرقام ثنائية

 السينمائية.للمخرجُت بالكثَت من اؼبميزات وتؤدي إىل طرق ـبتصرة كثَتة من الصناعة 

 التجريب الرقمي يف السينما .3.2

لقد ظبح دخول تقنيات الكمبيوتر للسينما الروائية أن زبطوا خطوات متصاعدة إىل األمام وربقيق  
درجات عالية من اغبرية يف خلق اؼبناظر واػبلفيات اؼبذىلة باإلضافة إلمكانية زج اؼبمثلُت يف مواقف صعبة وخطَتة 

ل العلمي، باستخدام ىذه التقنية مادامت توفر لنا  إذا ؼبنقل مستحيلة كما يف األفالم وغَتىا من أفالم اغبركة واػبيا
كل شيء وبدون قيود أو رقابة، باعتبار أن ىذه التقنية الرقمية للسينما اؼبعاصرة تعطي أعلى درجات اغبرية 
للمخرج  للتحكم يف كل شيء يريد إظهاره على الشاشة وردبا حىت يبكنو التعرض إىل مواضيع وثيمات يصعب 

 ا الشائعة. تصورىا يف السينم

أكثر وأكثر من عامل الكتابة  والتصورات تقًتبهبذه التقنية الرقمية تقًتب السينما أكثر من عامل اػبيال  
الروائية والقصصية حيث اغبرية شبو اؼبطلقة يف عرض كل ما ىبطر على البال وبطريقة فنية مقبولة، وبالطبع لن 

الكبَتة لكن سيفسح اجملال  واؼبعامل السينمائيةأو تغيب الشركات  زبتفي السينما التقليدية أو ىبتفي نظام النجوم
 (1) لنوع جديد من السينما يطلق عليها السينما الرقمية بوابة التطور الرقمي اعبديد.

 . اجلديد يف السينما الرقمية: 4.2

تنبأ بعضهم دبوت السينما  السينما من األمثلة اعبيدة على األسس اليت ال تتغَت، ففي أوائل الثمينينات 
بسبب ابتكار جديد يدعى مسجل الفيديو، كان ذلك مثاال مبكرا على تغَت الزمن من حيث أن اعبمهور أصبح 
يتحكم افًتاضيا دبا يشاىده ومىت يشاىده، لكن النتيجة مل تكن كذلك، ال شك أن الناس كانوا يسجلون براؾبهم 

ليشاىدوىا لكن الفيديو عزز السينما بدال من اغبلول ؿبلها. ؽبذا كانت  التلفزيونية اؼبفضلة ويستأجرون األفالم
السينما الرقمية ربتاج إىل تفاعل مادي أكثر مع اآلخرين لذا فان العروض اؼبباشرة ستصبح أكثر شهرة من قبل بل 

قد شاىدوا ىدا وسبكنت من جعل اؼبتابعُت من شراء تذاكر السينما متصلة بشبكة اجتماعية زبربنا أن أصدقائنا 
 الفيلم نفسو أم ال أو تعرفنا إىل ذوي اىتمامات متماثلة.

                                                            
 .148-146صص ، 2015فارس مهدي القيسي، التكنولوجيا الرقمي يف اإلنتاج السينمائي والتلفزيوين، بغداد، الطبعة األوىل،( 1)
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وصل بيع  1946شهدت أعداد صباىَت السينما تراجعا ؼبدة تزيد عن طبسُت سنة حيث أن يف سنة  
الرئيسي يعود مليار تذكرة، السبب  4، 1ىذا العدد إىل  نزل 2005مليار تذكرة سينما ويف  4067اىلالتذاكر 

أن ظهور أشكال بديلة للتسلية يف اآلونة األخَتة  الرقمي، كماور صيغ توزيع جديدة مثل الفيديو والفيديو ظه إىل
قلص من مشاىدي األفالم السينمائية وكما شهدت تكاليف اإلنتاج ارتفاعا ىائال حيث بلغ متوسط الفيلم 

 عل فًتيت إجازة.  نافذة تسويقو وتوزيعو تقريبا، وتقتصرمليون دوالر  100األمريكي اآلن 

وفر العرض الرقمي على صناعة األفالم السينمائية  ما يقدر دبليار دوالر بإلغاء اغباجة إىل طباعة األفالم  
وإرساؽبا إىل دور العرض، لكن اذباه اإلنتاج اؼبشًتك وإنتاج اؽبواة سيوجهان ضربة إلنتاج األفالم السينمائية مثلما 

لوسائل اإلعالم وعلى سبيل اؼبثال يقوم الشبان اؼبتمرسون يف تكنولوجيا العاب  ضرب التلفزيون األشكال األخرى
اغباسوب باستحداث أفالم متحركة باستخدام برؾبيات  العاب قديبة، أضف إىل ذلك توافر شبكات توزيع ال 

ة وإمبا أيضا تكلف شيء، من ىنا قبد بان الشاشة العريضة الرقمية ليست يف انتاج األفالم وعرضها بطريقة حصري
يف  ابتكار األفكار واػبصائص اليت تبدأ يف الفيلم مث يتم توسيعها إىل كتب واىل ؾبالت وموسيقى والعاب ومث 

 (1)تطبع إىل أقراص فيديو وتتحول إىل العرض مباشرة وتصبح من بعد ذلك تسجيال صوتيا وكتابا.

 ادلوسيقى الرقمية .3

شيء آل إىل االختالف عما كان عليو يف اؼباضي القريب، مع العصر الرقمي الذي نعيش فيو فان كل  
إهنا الثورة اليت تطل على كل شيء يف حياتنا لتحوؽبا إىل ىيئة أخرى وشكل آخر لتصبح حياتنا رقمية ولعل 

 اؼبوسيقى الرقمية ىي واحدة من تلك اؼبناحي اؼبختلفة للحياة اليت أصاهبا التحول ...التطور.

ذباوزت كل أنواع اؼبشاكل اليت يبكن ان تتعرض ؽبا من مشاكل يف الصوت والقدرة إن اؼبوسيقى الرقمية  
التخزينية وغَتىا، يف الوطن العريب ويف الفًتات األخَتة وبشكل واسع ساد مصطلح اؼبخدرات الرقمية أو 

ا ساد االلكًتونية وىذا سباما ما يسمى الوجو اآلخر للموسيقى العصرية اليت هبهلها العديد خاصة عندم
 (2)انتشارىا.

 

                                                            
 .111رتشارد واطسون، ملفات اؼبستقبل، موجز يف السنوات اػبمسُت اؼبقبلة، ترصبة عمر سعيد االيويب د.س، ابو ظيب، ص (1)

 .2016زينب عبد الكاظم حسن، اؼبخدرات الرقمية، القانون، جامعة تلمسان، كلية القانون، ( 2)
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 ماهية ادلوسيقى الرقمية: .3.1

يتم إنتاج الصوت بطريقة رقمية  من خالل معدات الكًتونية إلنتاج أصوات  ؽبا علو وطبقة، ولون غبٍت  
مرغوب فيو ويقومون بًتكيب األصوات على شريط مغناطيسي إلهباد  النربة اؼبوسيقية اؼبطلوبة وبرزت ىذه النمطية 

لظهور االكتشافات العلمية يف عامل االلكًتونيات يف بداية القرن العشرين على الرغم من كثرة  اؼبوسيقية نتاجا
احملاوالت قبل ذلك، ومن ىنا انطلقت  صناعة أجهزة جديدة إلصدار ألوان صوتية غَت مطروقة تصدر عن طريق 

ح موسيقى اؼبخدرات ذبذبات مغناطيسية ذات صمامات ومضخات صوتية وساد ىذا التطور إىل ما ظهر مصطل
الرقمية اليت ؽبا قدرة كبَتة على استحواذ أكثر من عنصر بشري يف فًتة وجيزة وانتشرت يف الدول العربية اقل منها 
الغربية ألهنا نوع خاص من اؼبوسيقى ذات ترددات فبيزة واليت يعتقد أن ؽبا تأثَت على درجة نشاط اؼبخ واستقبالو 

 لألمل .

يف صناعة اؼبوسيقى استمرار االرتفاع يف مستوى اؼببيعات من اؼبوسيقى الرقمية أعلن بعض اؼبختصُت  
ؿبققة بذلك إيرادات تصل إىل مليار دوالر لشركات التسجيل خالل العام اؼباضي، ىذا وبشكل عام تضاعفت 

 إيرادات اؼببيعات الرقمية إىل ثالثة أضعاف حيث وصلت إىل أربعة مئة مليون دوالر.

 موسيقى ادلخدرات الرقمية: ترويج وتوزيع .3.1

يتم الًتويج ؽبذا النوع بأبسط األساليب أي من خالل شبكة االنًتنت وأيضا يتم بيعها عن طريقها على  
، من ىنا تنطلق عملية التعامل وذلك بالتحميل واالستخدام ومعظم ا اؼبتعاملون يف MP3شكل ملفات صوتية

ؾبانية عبذب العميل ؽبذا ربتوي ملفات موسيقى ـبدرات الرقمية  ىذا اجملال يسعون دائما إىل طرح نسخ ذبريبية
على مبوذج بضرورة التقيد باؼببادئ اؼبطروحة وبقواعد االستخدام اليت هبب أن يتبعها اؼبستخدم عند ظباع تلك 

 اؼبلفات الصوتية حيث أن أي ذباوز يف التحميل أو التعامل مع احملتوى يسبب مشاكل لصاحبو.

فقد  mp3يبدو بان مستقبل اؼبوسيقى الرقمية وأفاق تطورىا بال حدود فلن يتوقف األمر عند مشغل  
ويتميز اعبهاز iPodأطلقت شركة أبل مؤخرا نسخة جديدة من مشغل اؼبلفات اؼبوسيقية أطلقت عليو اسم 
شغالت األخرى، ؽبذا اعبديد برخص سعره وصغر حجمو وقدرتو التخزينية اؽبائلة وبقدرتو على االتصال مع اؼب



والعصر الرقمي واقع الترفيه   الفصل األول:  
 

19 
 

أضحى مشغل آيبود واحد من أكثر اؼبشغالت شهرة يف العامل وتبلغ سعة اعبهاز اعبديد عشرين جيجا بايت 
 (1)ويبكن حفظ أالف من األغاين عليو كما سبيز اعبهاز اعبديد باستطاعة تعديل القوائم لتسهيل تصفحها. 

 قرصنة ادلوسيقى الرقمية:  .3.3

أسهم ازدياد انتشار مشغالت اؼبوسيقى الرقمية دون شك يف ازدياد عمليات القرصنة اؼبوسيقية فاؼبلف  
الصغَت اؼبستعمل ضاعف من اػبدمات اليت قامت باستغالل سهولة إنزال ىذه اؼبلفات من االنًتنت، فالشركات 

قى بصورة غَت شرعية يف الوقت واوديو غالك وأصبح امتالك اؼبوسي (Napster)اليت كانت شائعة مثل نابسًت
يستغلون التقنيات  وىم فقطاغباضر أمرا يف غاية السهولة، فغالبية الذين يتبادلون اؼبلفات اؼبوسيقية ليسوا ؾبرمُت 

 اؼبتاحة بشكل كامل يف غياب أية قوانُت رادعة.

 نتشار ادلوسيقى الرقمية:اافاق  .3.3
كلي، وظائف لناشر اؼبوسيقى الرقمية واليت تتمثل يف: تفًتض الباحثة يف اؼبوسيقى الرقمية يف جامعة بَت  

اكتساب واستغالل وإدارة وصبع وضباية النسخ الرقمية اغباملة للمحتويات اؼبوسيقية ؽبذا مت تنسيق ىذا العمل على 
 النحو التايل:

ليفاتو. وتأوضباية اإلنتاج اؼبوسيقي صبع و إدارة و يقى ىو عبارة عن أعمال من كسب استغالل نشر اؼبوس 
عمل من اجل العمل  اؼبوسيقى ليسىذا ال يعٍت أن نشر اؼبوسيقى يتوقف عند ذلك اغبد أي أن نشر  لكن

 اؼبختلفة.بالنسبة لنا ىو تقريبا ظباع اؼبوسيقى ورؤية ما ال يراه غَته أي يستطيع أن يتعايش مع طرقها 

يدة ؽبذا أصدرت وألول مرة ربذيرا وقد أكدت االنًتنت أن ىذا اؼبوضوع الذي ظهر عبارة عن أطروحة ج 
من البفاض اؼبعد اؼبايل اؼبوسيقي وان ىذه الصناعة من اؼبرجح أن تعاين نتيجة ذلك من قرصنة اؼبوسيقى اؼبعاصرة، 
ومن ىنا تدخل األعضاء اغباليُت يف اؼبملكة اؼبتحدة انكولدا الزميلة ؼبوسيقى اؼبستقلة واألكاديبية الربيطانية ؼبؤلفُت 

 من كتاب األغاين وبرؾبت صناعة اؼبوسيقى الربيطانية منتدى مديري اؼبوسيقى وارباد اؼبوسيقى لألداء األغاين
 الفوتوغرايف وكانت أىدافهم األساسية تتمحور حول:

 صناعة اؼبوسيقى ويف صبيع اؼبستويات داخل اؼبملكة اؼبتحدة 
 تنسيق اؼبوسيقى واالقتصاد يف اجملتمع 

                                                            
)1(
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   ماىية اؼبلكية الفكرية وتعزيز اإلبداع 
  خلق فرص ؼببدعي اؼبوسيقى ومواجهة ربدياهتا يف العصر الرقمي 

حيث أهنا أيضا اعتمدت على رعاية واخذ أصول صبيع األغاين وكتابتها وبناء العالقات القوية مع مؤلفي  
اهتم العملية من خلق وإثارة وربقيق إيرادات األغاين باستخدام أفضل الطرق واحملًتفُت وكل اؼبساعي اؼبهنية يف حي

 اليت تسمح لسلسلة الشركات القائمة على ذلك يف ربقيق مبتغاىا يف االستخدام أيضا.

ؽبذا كانت العالقات القوية بُت فبولُت وناشري اؼبوسيقى الرقمية تدفع هبم للقيام بشيء مبتكر وعصري  
بداع صناعة اؼبوسيقى ىنا يكون نشرىا يعتمد على أصول كبَتة ؽبا ألنو عندما يضع اؼبسؤولون قواعد أساسية يف إ

قيمة عظيمة يف حُت يبكن أن تنخفض تلك القيمة يف السجل دبرور الوقت أي يتعدى احملتوى اعبديد دبا ىو 
 أحدث.

 ممارسة ادلوسيقى: .3.3

أصبح سهال  أصبح ربديد أذواق كل فرد وإرضائو موجودا بالفعل و على نطاق  واسع،  و مع الرقمنة 
ربديد قائمة بعدد ؿبدود من األغاين اليت تفضلها عن غَتىا ويقوم احد الربامج باقًتاح أغاين أخرى قد ربظى 
بإعجابك وتستطيع صناعة الًتفيو وتوسيع نطاق ىذه التقنية ومدىا إىل مستوى أكثر طموحا إذ يبكن يف البداية 

عباز و الروك واؼبوسيقى الكالسيكية مث يتم بعد ذلك ذبديد ربديد أبعاد عديدة ربظى باالىتمام مثل موسيقى ا
وتشذيب كل نوع جديد وفقا للفًتة الزمنية ومبط األداء اؼبوسيقي ويبكن استخدام ما يقارب مائة خاصة لتحديد  

بو الشركات اليت تقدم يلها وسوف يكون العمل الذي تقوم كل مقطوعة موسيقية من اؼبقطوعات اليت مت تسج
اػبدمة عمال ضخما يف البداية، لكن دبجرد اقباز وربديد ؾبموعة اؼبالمح اػباصة اليت ترغب يف توافرىا  مثل ىذه

ويستطيع نظام كهذا تعديل اػبصائص اليت حددهتا مسبقا استنادا إىل تغذيتك اؼبرجعية بشان اػبيارات اليت 
 اؼبعد سلفا  . تعجبك واليت ال تعجبك وطبعا بعد التقيد هبذا اإلعداد أو الربنامج 

أي تطبيقها أصبح أكثر عصرنو من السابق الن ىذا النوع من الرقمنة سهل على مستخدمي ىذا اجملال  
اؼبتابعة وإبداء الرأي حىت فقط دون رسوم وىناك بعض اؼببادئ اليت هبب التقيد هبا يف ابتكارات اؼبوسيقى اليت 
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االبتكار الرقمي اؼبعدل بصيغ متطورة جدا أكثر من أي بلد غزت عليها األجنبية الن الغرب ىم ما يتداولون ىذا 
 (1)أخر.

 األلعاب الرقمية الرتفيهية: .3

األلعاب االلكًتونية يف الكثَت من اجملتمعات العربية واألجنبية انتشارا واسعا وكبَتا ومبت مبوا  انتشرت 
 ملحوظا وأغرقت األسواق بأنواع ـبتلفة منها، حيث استحوذت على اىتمامات الناس وأصبحت شغلهم الشاغل.

اد ىبلو بيت منها، ونظرا ؼبا ىذا وقد سادت األلعاب الرقمية بسرعة ىائلة يف اجملتمعات العربية فال يك 
تعاصره اجملتمعات من تقدم يف ؾبال التكنولوجيا واغباسبات االلكًتونية وانتشار األلعاب الرقمية أو االلكًتونية، 
ومتطلبات العصر اغبديث فال بد أن يكون مستخدمها على وعي باستخدامات الكمبيوتر ألهنا تساىم يف زيادة 

ا ما أبرز فاعلية برامج األلعاب االلكًتونية أو الرقمية باعتبارىا مبوذجا حيا عن تطورات مهارات التفكَت العليا وىذ
 (2)العامل الًتفيهي الرقمي.

 ماهية األلعاب الرقمية: .3.1

األلعاب الرقمية ىي العاب مربؾبة بواسطة تقنيات حاسوبية جد حديثة وتلعب عادة على أنظمة ألعاب  
ا أهنا تعمل على أجهزة خاصة تتوصل بالتلفاز أو أجهزة ؿبمولة أو اغباسوب الفيديو باستخدام يد التحكم وكم

الكفي، وزبتلف ألعاب الفيديو من ألعاب اؼبنصات وألعاب تصوير اؼبنظور األول ىذا باإلضافة إىل ألعاب الويب 
 الوقت. اليت تلعب على االنًتنت وىي ألعاب صباعية يتم لعبها من خالل عدد كبَت من الالعبُت يف نفس 

العاب الواقع البديل قد مبت بشعبية منذ مطلع القرن األخَت، الن الالعبُت ىم اؼبشاركون يف الكشف عن 
بعض الغموض أو األحجيات عرب البحث عن مفاتيح يف اؼبلفات، مواقع الويب، التواصل مع العبُت آخرين أو 

 (3) الوكالء اآلليُت كاؼبصممُت.

                                                            
عربية،  مايكل ديرتوزوس،  ماذا سيحدث،  كيف سيغَت عامل اؼبعلومات اعبديد حياتنا، ترصبة هباء شاىُت، مركز اغبضارة العربية،  صبهورية مصر ال  (1)

 . 153، صفحة 2010، مارس 2الطبعة 

االلكًتونية، من إعداد  الدكتور عاطف ؿبمود عبد العال والدكتور ؿبمد السيد النجار ، العلوم الًتبوية العدد  مذكرة بعنوان فاعلية برامج االلعاب (2)
 .243الثالث،  صفحة 

(3)
Patrik crogan. gameplay mode .war.simulation.and technoculture.universityof minnsota 

press minnepolis. London page 4. 
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 يو واأللعاب الرقمية:حقائق أساسية عن العاب الفيد .3.1

صناعة العاب الفيديو تتفوق ألهنا تتوقع الطلب، تعطي للناس ما يريدونو ويشغلهم قبل إدراكهم بأهنم  
يريدونو وتقود االذباىات يف ؾبال الًتفيو وتتقاطع مع عدد ال وبصى من القطاعات األخرى، لعبة ما ىي إال فرصة 

ىل شيء كبن كبسن صنعا بو ومبتاز بأننا جيدون فيو، أو يف طور التحسن لًتكيز طاقتنا مع تفاؤل ال ىوادة فيو، إ
 فيو.

 العصر الذهيب لتجريد يف العاب الفيديو:  .3.1.1

تعترب معظم كتابات العاب الفيديو إما ـباوفو سردية أو العاب تفاعلية بدال من أن تكون ؾبرد العاب من  
اليت تفوق سباما التفاعلية يف األلعاب إىل ما ىو ابعد من اجل اللعب فقط أو وسيلة مرئية ؽبذا ا تعددت أبعادىا 

 ذلك.

بدأت العاب الفيديو بفك القيود اليت تواجهها الوسائط البصرية الن التمثيل البياين ؽبا كان ؿبدودا جدا  
التحرك  باعتبارىا العاب مبتكرة وتدرهبيا ومع تفعيل التكنولوجيا يف أذىان اؼبصممُت يف لعبة الصور بإدخال عنصر

أو الفاعلية أي التمثيل اغبركي داخل تلك الصور اليت ىي أكثر تقريبا وسبثيال للعامل اؼبادي من ىنا أصبحت العاب 
 (1)ألعاهبا.الفيديو تعتمد عليها ألهنا تدعمها خبصائص فريدة وسط 

لك الصناعة العصر الذىيب للعبة الفيديو يعترب فًتة صعود لعبة الفيديو يف وقت مبكر حيث ربطمت ت 
لتلك األلعاب بواسطة عالمة مصقولة مع أنظمة اللعبة ومقلداهتا الشاحبة يف فًتة وجيزة من ذلك التطور البارز يف 
ذلك العصر، يف الفًتات األوىل للعصر الذىيب كانت قيود الوقت التكنولوجي تلعب دورا على التجريد أللعاب 

ىذا النوع من األلعاب جملرد رؤية شيء يتحرك، لكن العاب الفيديو خاصة بعد أن ذىل اعبمهور دبا تقدمو 
الفيديو استطاعت أن ربقق قباحا وقيمة تنافسية كبَتة من خالل السيطرة على األجسام على الشاشة وىذا ال 
يعٍت أهنا ال زبضع لقيود الن رسومات اللعبة ولو على نطاق واسع زبضع ؼبعايَت قياسية باعتبارىا القوة اليت 

 (2)هبا نظرة عن األلعاب وعن التقدم اؽبائل للتكنولوجيا. تتشكل

                                                            
(1) 

Essential facts .about the computer and video game industry ،sales ،demographic and usage 

data ،2017 page 1.
 

)2  (
Mark ;j.p wolf and bernard perron ،the video game theory reader ، Routledge taylorfrancais  

group london andnew yourk .page 76 
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 السباق والعاب الفيديو: .3.1.1

قد كتب ديفيد ليونارد على نطاق واسع كيف أن العاب الفيديو تعطي مزيد من التصورات السلبية  
الثقافة  كما أن بعض األلعاب تعطي صورة على،واؽبيمنة االلكًتونية، مثل العاب سلسلة سرقة السيارات الكربى

األسيوية و اعبسم األسيوي أي ثقافة البلد القائم على اإلنتاج أو الصنع لذلك احملتوى الًتفيهي،  ؽبذا وبشكل 
عام فان  العاب الفيديو تفًتض يف الغالب سجل ضعيف جدا من التعامل مع قضايا التميز العنصري يف ؿبتواىا 

نة مع بعض اؼبصادر األخرى الناشئة للمحتوى الرقمي الًتفيهي،  وىذه أن بعض األلعاب ىي استثنائية رقمية باؼبقار 
 الن ثقافة األلعاب الرقمية تتميز بسباق بارز يف إبراز العالقة بُت الالعبُت وثقافة األلعاب .

ومن وجهة أخرى فان معهد  التعليم التكنولوجي يف سعيو إىل فهم دوافع الشباب للعب األلعاب الرقمية   
مريكيُت على وجو عام أو أفارقة أمريكيُت على وجو اػبصوص الحظ التقاطعات بُت مصاحل األلعاب سواء كانوا أ

والثقافة االجتماعية  وان الشباب يبارسون تلك األلعاب على أساس أهنا قاعدة تفاعلية أو وسيلة للتفاعل 
اعالت اجتماعية على عكس االجتماعي ألهنم ال ينظرون إىل التفاعل االجتماعي عرب االنًتنت على أهنا تف

ألعاب الفيديو ألهنا الطريقة اغبقيقة للعب ألهنا تلهم النفس باؼبنافسة وإلثارة واإلؽبام ألهنا  تعكس القدرة 
 (1)الشخصية الباطنية.

 األلعاب الرقمية احملظورة  .3.3

كان ىناك اختالف واضح يف استخدام األلعاب الرقمية اغبديثة إضافة إىل انو نادر جدا، والسبب يف  
سبلي ذلك غَت واضح قد يكون مضمون تلك احملتويات الرقمية ب دبثابة اتفاق ضمٍت على ربدي اجتماعي حيث 

اػباصة اليت ذبمع  بُت مبارياتبعض األلعاب الغَت اؼبرغوب فيها عدم اإلفراط يف إظهار معارض الرفض،  مبادئ
 تكون بعيدة سباما عن التصور الرظبي يف ىذا اجملال. ؽبذه األلعابفبارسة  وأكثر منبُت وحدة األلعاب، 

يف نطاق ضيق للممارسة الرقمية االلكًتونية عرب الشاشة الكبَتة  كانت ردة فعل الالعبُت اؼبهتمُت  
يف ؾبموعة حجج ومؤشرات  تدل على عدم كماليتها و طبعا ىذا  باأللعاب احملظورة  سيئة خاصة بعد حصرىا

راجع سباما لقلة اػبربة النسبية للمجتمع عنها واؼبعرفة الغَت اؼبكتملة اؼبيكانيكية للعبة ،أي ىناك العاب مل تكن 
عبُت وكل واضحة بصورة خاصة ألهنا تدل نوعا ما على نقص اغبافز والرغبة يف قطع اؼبباراة أو عدم  مواجهة الال

                                                            
)1    (

The culture if digital fighting game ،ideam p109.
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ىذه ردود قوية اذباىها، من ىنا كانت انطالقة  تلك األلعاب غَت ؿبددة وكانت بوادر الختفائها واضحة بصورة 
 شاملة. 

وعموما األلعاب احملظورة ىي اليت زبرج عن التوازن ويتم رفضها على مستوى عايل ألهنا تكون رافضة  
ة األلعاب القتالية اليت حولت العشوائية إىل مهارة وجعلت لثقافة وصيغة معينة يف اللعب، وىذا ما تؤكده فكر 

التكنولوجيات ؿبددة لوضع تنافس قوي بُت الالعبُت ؽبذا رفضها اجملتمع ألهنا تتحدث عن افًتاض أساسي يتعلق 
 )1(باللعب ويتحدى القدرات الثقافية والرغبات.

 إحصائيات عن مستخدمي ألعاب الفيديو: .3.3

من األسر يف الواليات اؼبتحدة فيها شخص واحد على األقل يلعب ثالث ساعات أو أكثر  باؼبئة 65 
باؼبئة من اؼبنازل يف الواليات  67من العاب الفيديو يف األسبوع وكل لعبة متوسطها واحد فاصلة سبعة جيغا 

يكية فيها حرية تكنولوجية اؼبتحدة سبلك جهازا يتم استخدامو لتشغيل العاب الفيديو الن الواليات اؼبتحدة األمر 
باؼبئة جهاز 61 61باؼبئة جهاز كومبيوتر شخصي باؼبئة ىاتف ذكي  97عالية من ناحية األجهزة اؼبستخدمة 

 باؼبئة. 22السلكي وؾبموعة العاب ـبصصة 

 1112حقائق أساسية يف  .3.3.1
 :35متوسط عمر الالعب ىو 
  سنة  35إىل 18متوسط عمر الالعب حسب الفئة العمرية: من 
  50سنة وما فوق  49اىل 36من و 
  باؼبئة  18سنة : 18ربت 
  باؼبئة  11سنة: 18دون 
  باؼبئة  17سنة : 35إىل  18من 
  باؼبئة  11سنة: 49إىل  36ومن 
  باؼبئة  13: 50فوق 
 
 

                                                            
)1(

Essenttail facts abut the cmputer and vidiogame ،Ideam ،page5-12.
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 -: يبثل أعمدة بيانية للفئة العمرية اؼبستخدمُت أللعاب الفيديو01الشكل رقم -

 
 الطلبة باالعتماد على اؼبعطيات السابقة اؼبصدر: من اعداد

، النساء 33سنة ومتوسط العب العاب الفيديو ذكور ىو  37متوسط العب العاب الفيديو إناث ىو  
لأللعاب، أي استخدامات  18وأكثر سبثل نسبة أكرب بكثَت من اؼبستخدمُت العاديُت للذكور اقل من  18سن 

 ُت.أللعاب الفيديو غَت متساوية بُت اعبنس

ساعات  6باؼبئة من األلعاب األكثر شيوعا ىي العاب متعددة على األقل مرة يف االسبوع ولعب  53 
 2مع اآلخرين شخصيا 

 41 باؼبئة اللعب مع األصدقاء 
 21  باؼبئة اللعب مع أفراد العائلة 
 18  باؼبئة العب مع اآلباء واألمهات 
 17 باؼبئة أحباهبم 
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 -بيانية سبثل التفاعل مع ؿبتوى ألعاب الفيديو: أعمدة 02الشكل رقم-

 
 اؼبصدر: من اعداد الطلبة باالعتماد على اؼبعطيات السابقة

ىنا يبكننا القول من أن الالعبُت يقولون أن العاب الفيديو تساعد على ربطهم بأصدقائهم من جهة  
الرقمنة مارست أمور كثَتة للوصول إىل ىذا وزيادة تفاعلهم مع احملتوى الًتفيهي من جهة أخرى على اعتبار أن 

النوع من األلعاب اليت حازت على اعلي نسبة استخدام يف اجملال الًتفيهي ألهنا وبدون اجتهادات فائقة أصبحت 
قاعدة عصرية تنطلق منها العديد من احملتويات األخرى اليت تساىم يف بروز الًتفيو الرقمي كوحدة حيادية رقمية 

 (1)دائمة. مبتكرة بصورة

 منصات البث: .3

 متهيد:

يبكن وصف اؼبرحلة اليت تعيشها صناعة بث الًتفيو واألفالم والدراما ىذه األيام عرب االنًتنت بالتارىبية  
وردبا يعد اعبانب األىم يف ىذه الثورة التقنية ىو ربول منصات البث من ؾبرد منصات مستضيفة إىل شركات 

                                                            
(1) 

Micheld.janemcgonigal .essentail facts about the computer and video game industry 

.entertainment siftwer.assiciation.sale demographic and usage data.page5 -12page.
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ليل رغبات اعبمهور وبالتايل صناعة أعمال تتالءم مع اعبمهور اؼبستهدف إنتاج ضخمة، لديها القدرة على رب
وظهرت يف السنوات األخَتة عدة أعمال حظيت دبتابعة اؼباليُت حول العامل ومل تكن من إنتاج شركات إنتاج 

متشابو تقليدية وإمبا قامت بإنتاجها منصات للبث عرب االنًتنت، وتعتمد معظم  تلك اؼبنصات على مبوذج عمل 
مع اختالفات بسيطة، بعدما يشًتك العميل يف اؼبنصة من خالل موقعها عرب االنًتنت او من خالل العديد من 
التطبيقات اليت تعترب دبثابة نقطة ربول كبَتة يف تداول احملتويات الًتفيهية اؼبرغوبة فيها أو من خالل تطبيق اؽبواتف 

األخرى السائدة، ىنا كانت اؼبنصات والتطبيقات الرقمية باإلضافة إىل الذكية اآليت انتشرت مع انتشار التطبيقات 
االبتكار األكثر استعماال: اؽباتف الذكي تعمل جنبا إىل جنبا مع تكنولوجيات نشر الثقافة الًتفيهية الرقمية 

 )1(وبصورة دائمة.

 (NETFLIX) نت فليكس 1.5
 تعريف نت فليكس: .3.1.1

يف سكوت سفايل،  1997أوت  29ىاستنغز وماك راندولف يف ىي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد 
 كاليفورنيا وتتخصص يف تزويد خدمة البث اغبي والفيديو حسب الطلب وتوصيل األقراص اؼبدؾبة عرب الربيد. 

كما أهنا خدمة بث تتيح من خالؽبا للمستخدمُت والعمالء مشاىدة ؾبموعة متنوعة من العروض  
ألفالم والوثائقيات وغَتىا من األعمال اغبائزة على جوائز من خالل اآلالف من األجهزة الًتفيهية التلفزيونية وا

 (2)اؼبرتبطة واؼبتصلة باألنًتنت.

 نبذة عن نت فليكس: .3.1.1
فليكس ىي خدمات االشًتاك يف بث األفالم والربامج التلفزيونية سواء ترفيهية أو غَت ذلك وىي  نت 

مليون مستخدم  35استقطب نت فليكس أكثر من  2014الرائدة على ىذا األساس حيث أنو حبلول افريل 
وىي اكرب مصدر غبركة  مليون يف صبيع أكباء العامل 48على مستوى الواليات اؼبتحدة األمريكية وحدىا، وحوايل 

االستخدام لإلنًتنت على اعتبار أن نت فليكس مت تصميمها خصيصا ػبدمة كمية كبَتة من أو ضخمة من 
 احملتوى من خالل اعبمع بُت العديد من اػبدمات.

                                                            
 ، 2016سبتمرب  25منصات تشكل مستقبل صناعة الًتفيو، 5أضبد بدر الدين، البث عرب االنًتنت ..(1)

https://www.sasapost.com/streaming-online-5-platforms-form-the-future-of-entertainment/
 

 https://help.netflix.com/ar/node/412 ،14/03/2018،نت فليكس،netflixكيف تعمل خدمة)2(
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نت فليكس تستخدم بشكل كبَت خدمة سحابة األمازون لتحل ؿبل تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنزل  
منصة تشغيل ؼبيكروسوفت ؼبستخدمي سطح اؼبكتب، وعلى الرغم من شعبية نت فليكس إال وكذلك تستخدم ك

أن عدد قليل من الدراسات كانت تبحث يف مباذج خدمة البث من اجل فهم التصميم الذي تعتمد عليو مثل 
 (1)ىكذا منصات خدماتية للفيديو جبميع أنواعو اؼبتدفق على نطاق واسع. 

 فليكس: اجلديد الذي حتتويه نت .3.1.3

ربتوي نت فليكس على مكتبة تستند إىل اإلقليم وبعبارة أخرى زبتلف األفالم والربامج التلفزيونية اؼبتوفرة  
على نت فليكس من منطقة إىل أخرى مثال مكتبة نت فليكس يف مصر ليست غنية مثل اؼبكتبات األخرى  

كذلك تبيع استوديوىات األفالم وتراخيص و  2016فيلما يف قسم الدراما ىذا يف جوان  97وكذلك تتوفر فقط 
حقوق التأليف والنشر إلنتاجها حسب البلد وىذا ما يًتجم توفَت نت فليكس إمكانية الوصول إىل األفالم الغَت 
الناطقة بلغة االقبليزية فقط بل تتجاوز ما ابعد من ذلك بكثَت كاألوروبية واليابانية واؽبندية والعربية وغَتىا 

دوالر شهريا وىكذا  99، 7ؼبشًتكيها بديال قانونيا لتدفق األفالم بأسعار معقولة نسبيا بدءا من .وكذلك توفر 
يبكن ؽبم من الوصول إىل أفالم ـبتلفة مقارنة ببدائل أخرى الن نت  فليكس توقع وبشكل مستمر اتفاقيات مع 

مثال  2016ارىا ففي عام استديو ىات ـبتلفة للحصول على حقوق اإلصدار اغبصري ألفالمهم من خالل إط
وفرت نت فليكس ؼبستخدميها تدفقا حصريا عبميع انتاجات ديزين باإلضافة إىل ذلك تنتج نت فليكس األفالم 

 األصلية لعرضها حصريا من خالل خدماهتا.

غَتت نت فليكس طريقة مشاىدة األفالم حاليا ألهنا وبدرجة عالية خفضت معدل القرصنة باعتبارىا ال  
 الصعب على األشخاص الوصول إىل مواد ؿبمية حبقوق الطبع والنشر. ذبعل من

عرضت نت فليكس اؼبزيد من التنوع يف األقراص اؼبادية من خالل الربيد فبا كان متاحا على مكتبة تدفق  
ة خالل ىذه الفًتة ويتم شراء األفالم واستئجارىا دبوجب مبدأ البيع األول الذي يوفر للمستخدم اؼبواد احملمي

 حبقوق الطبع والنشر يف الواليات اؼبتحدة األمريكية واستخدامها كما وبلو لو.

                                                            
(1)

  أضبد بدر الدين، مرجع سابق. 
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توقع شركة نت فليكس بشكل مستمر اتفاقيات مع استوديوىات ـبتلفة للحصول على كقوق اإلصدار  
اغبصري ألفالمهم، باإلضافة إىل ذلك تنتج نت فليكس األفالم األصلية لعرضها حصرا من خالل خدماهتا أي 

 ن أصول نت فليكس تتوسع من خالل صفقات مع ـبتلف االستوديوىات واعبهات الفاعلة.أ

تستخدم نت فليكس مساحة عنوان خاصة باؼبضيف ويتعامل ىذا اػبادم يف اؼبقام األول بوظيفتُت،  أوال  
مات الدفع تسجيل حسابات اؼبستخدمُت و مث إعادة توجيو اؼبستخدمُت إىل بطاقة االئتمان أي تعتمد على معلو 

أو االشًتاك لدى نت فليكس بوان كوم استنادا إذا ما كان اؼبستخدم يستطيع تسجيل الدخول أم ال على التوايل 
 (1)وان ىذا اػبادم ال يتعامل مع العميل أثناء مشاىدة الفيلم .

 خدمة عمالء نت فليكس .3.1.3

 وتتمثل يف طبسة مهام أساسية وىي:

 لتحميل ومصادقة اؼبستخدم: وىي تشغيل الفيديو على جهاز  لعبة أو العب سيلفرتريك بالي
الكمبيوتر لسطح اؼبكتب ويتطلب اؼبكون اإلضايف متصفح مايكرو سوفت سيلفر ليت ليتم تثبيتها على الكمبيوتر 
 عندما ينقر اؼبستخدم على زر التشغيل اآلن يقوم اؼبتصفح بتنزيل تطبيق سيلفر ليت مث يبدأ ىذا التطبيق يف تنزيل

 ؿبتوى الفيديو وتشغيلو.
  ملف بيانات نت فليكس: البيانات الوصفية للمشغل إلجراء تدفق الفيديو ألتكيفي ؼبلفات

البيانات وىي خاصة بالعميل أي أهنا يتم إنشائها وفقا لقدرة تشغيل كل عميل ويتم تسليم ملف البيانات إىل 
توجد يف ملفات بيان نت فليكس عن بنية نظام مثَتة اؼبستخدم النهائي عرب اتصال ألهنا تكشف اؼبعلومات اليت 

 الىتمام. 
  ،تريك بالي: العب سيلفر ليت لنت فليكس الذي يدعم اللعبة خبدعة بسيطة مثل، وقفة

الًتاجع لألمام والطلب العشوائي وتتحقق العب أو خدعة اللعبة عن طريق ربميل ؾبموعة من الصور اؼبصغرة 
عبانب واحًتام الفاصل الزمٍت ويتحمل ىذا اؼبلف يف ملف البيانات فًتة خدعة للقطات دورية سبادي جزئ من ا

 ثواين. 10اللعبة تتمادى 
                                                            

)1(
Vijay k Adhikari and other ، Measurement Study of Netflix ، Hulu ،and Tale of three CDNs ،

universiyu of Minnesota-Twin Cities ، 2016 ، p2-3.
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  ربميل مقطع الصوت والفيديو: يتم ربميل ؿبتويات الصوت الفيديو يف قطع أي عبارة عن
ؤقت دبا فيو الكفاية تصح جلسات التحميل اؼبتواتر يف البداية وذلك لبناء العازل مع الالعب ودبجرد مال اؼبخزن اؼب

التحميالت دورية والفاصل الزمٍت بُت بداية اثنُت من التنزيالت متتالية حوايل أربعة ثواين طول التشغيل من قطعة 
 مبوذجية الن ملف بيانات الصوت والفيديو يكون مستوى اعبودة عال

 فليكس وبشكل دوري  تقارير ذبربة اؼبستخدم: بعد بدا التشغيل يتمكن العب أو مستخدم نت
من التحكم من الكلمات الرئيسية للخادم وىي دورية مستمرة يف إبقاء الرسائل على قيد اغبياة وربديثات سجل 

 (1)الرسائل الفعلية اليت استخرجناىا باستخدام بيانات العبث اليت تكون يف نص واضح. weومع ذلك ال تظهر 
 

 الثورة الرقمية لنت فليكس: .3.1.3

كثر اغبديث يف السنوات القليلة اؼباضية عن أن نت فليكس أضحت كابوسا بالنسبة لصناعة الًتفيو    
وسوق اإلعالنات التلفزيونية خصوصا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف وقت قصَت نسبيا ربولت الشبكة 

ال مع أعمال اكتسحت نسبة األمريكية اؼبتخصصة يف إنتاج وبث احملتوى الًتفيهي إىل أعىت القوى يف ىذا اجمل
مشاىدة عالية وحازت على جوائز بارزة،  والن ال حدود ػبطط نت فليكس ومشاريعها مل يعد القلق ؿبصورا 
بالعاملُت يف ؾبال اإلنتاج على الشاشة الصغَتة واجملاالت اؼبتعلقة هبا، كما أهنا تسللت إىل عامل السينما عرب 

رق باب األفالم الدرامية السينمائية علما بان األخَتة ال تصل إىل صاالت العديد من الوثائقيات، قبل أن تط
السينما بل تعرض عرب نت فليكس حصرا،  وعرب منصة نت فليكس اليت تعتمد على تقنية التدفق االلكًتوين 

ويل توفر كذلك خاصية التحميل وعلى اػبط نفسو كانت نت فليكس قد أبرمت اتفاقا مع اؼبمثل آدم ساندلر لتم
إنتاج أربع أفالم جديدة ستعرض حصريا عرب منصتها ألهنا ربظى بشعبية كبَتة جاءت اثر حداثة اؼبنصة وىذا بعد 

 (2)ؾبال صناعة احملتوى الًتفيهي وعرضو. 1أن حسمت اؼبسألة وصارت الشبكة األمريكية رقم 

 الرتفيه الرقمي ومنصة نت فليكس: .3.1.5

فليكس الرائدة يف بث احملتوى الًتفيهي حيث كانت الشركة ولوقت قريب تبث خدماهتا فقط  تعترب نت 
توسعت الشركة وأصبح بإمكان معظم  2016يف الواليات اؼبتحدة ومناطق ؿبدودة من العامل لكن يف سنة 

                                                            
1 Op cit ، p3-4. 

-akhbar.com/node/276396- 2017افريل  28تتحّدى ىوليوود،« نت فليكس» :كنعان، الفكرة اليت ىّزت عامل السينمانادية  ( 2)

http://www.al 
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تمد على إنشاء عقود اؼبستخدمُت يف أغلب دول العامل االستفادة من اػبدمات الًتفيهية للشركة،  وألهنا كانت تع
مع صناع األفالم واحملتويات الًتفيهية يف كل اجملاالت من اجل إعادة بثها عرب منصتها وبصورة حصرية ومستمرة، 

إىل صناعة أكثر من   2016ومع مرور مدة من الزمن بدأت الشركة يف إنتاج ؿبتواىا اػباص ووصل األمر يف  
ناعة منتجاهتا الًتفيهية اػباصة وىذا طبعا باإلضافة  لألعمال عمال أصليا، هبذا سبكنت الشركة من ص 120

العاؼبية األخرى اليت يشرف عليها فريق ؿبًتف من اؼبطورين وكذلك الستخدامها كل التقنيات القوية باإلضافة إىل 
 (1)التقنيات اليت مت تطبيقها داخل ـبتربات الشركة لتحسُت سرعة وأداء احملتوى الًتفيهي الرقمي.

 صة أمازون:من .3.1

 تعريف منصة أمازون:. 5.2.1

ىي منصة تسويقية أمريكية وتعد من اكرب مواقع الشراء بالتجزئة يف العامل، يف البداية ظهرت أمازون   
كمتجر كتب ويف الوقت اغباضر األمازون لديها العديد من اؼبواقع مثل مزادات أمازون، سوق أمازون، واألمازون 

تداول احملتوى الًتفيهي بصورة مستمرة وطبعا بعد إنشائها ؼبوقع أمازون فيديو الذي وىي أيضا منصة مشهورة يف 
ىو منافس ؼبوقع يوتيوب اليت تبث فيديوىات من خالل اؼبوقع على اختالف تلك الفيديوىات واغبصول على 

 2أرباح من اإلعالنات اعبديدة.

 . أنواع منصة أمازون5.2.2

 أمازونGlacier:  ىو خدمة زبزين آمنة ودائمة وؿبدودة التكلفة للغاية ألرشفة البيانات
والنسخ االحتياطي على اؼبدى الطويل كما يبكن ان زبزن كميات كبَتة أو صغَتة من البيانات بشكل موثوق بأقل 

ف دوالر لكل غيغا بايت يف الشهر وىي وفورات كبَتة مقارنة ب اغبلول . للحفاظ على تكالي 004، 0من 
منخفضة بعد مناسبة الحتياجات اسًتجاع متفاوتة، يوفر منصة أمازون ثالثة خيارات للوصول إىل احملفوظات ومن 

 بضع دقائق الر عدة ساعات وكذلك يوفر األداء احمللي دبقياس غَت ؿبدود.
 أمازونAurora:  ىو ميسكل متوافق ؿبرك قاعدة البيانات العالئقية اليت ذبمع بُت السرعة

قواعد البيانات التجارية الراقية مع بساطة وفعالية من حيث التكلفة من قواعد البيانات مفتوحة اؼبصدر الن  وتوافر
                                                            

-https://www.geekgenes.com/2017/09/what-is،2017سبتمرب 28وكيف تعمل؟Netflixعبد هلل قباوي، ماىي1(1)

netflix/
 

)2(https://ar-pay.com ، 15/03/2018، بطاقات ىدايا امازون، ARPAY 
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 5أمازون اورورا يوفر ما يصل إىل طبسة أضعاف أداء أفضل ميسكل مع األمن وتوافر و موثوقية وكذلك يوفر 
ق مع قواعد البيانات التجارية اليت تبلغ عشر أضعاف اإلنتاجية من اػبلية القياسية ويتساوى ىذا األداء اؼبتس

يكتب يف الثانية  000، 100يقرا و 000، 500التكلفة واكرب مثال ألمازون اورورا يبكنك ربقيق ما يصل إىل 
الواحدة ويبكنك توسيع نطاق القراءة العمليات بالنسخ اؼبتماثلة قراءة اليت لديها منخفضة جدا، ويوفر أمازون 

من األمن لقاعدة البيانات اػباصة بك لنشر اي ؿبتوى ترفيهي كان أو غَت ذلك وذلك  مستويات متعددة
 .لتشفَتباستخدام ا
 أمازونRDS:  ىو خدمة قاعدة البيانات العالئقية وهبعل من السهل إقامة وتشغيل وقياس

جم أثناء إدارة ويوفر فعالية من حيث التكلفة والقدرة على تغَت ح 34، 35قاعدة بيانات عالئقية يف سحابة 
اؼبهام وإدارة قاعدة البيانات اليت تستغرق طويال والتحرير والًتكيز على التطبيقات اػباصة باؼبستخدم وأمازون ريدز 

 ومايكروسوفت. 39 38 37 36يوغر ستة ؿبركات بيانات مألوفة الختيار 
 أمازونElasticache: يف  ىي خدمة ويب ذبعل من السهل نشر ذاكرة التخزين اؼبؤقت

تطبيقات الويب من خالل السماح لك  خدمة أداءالذاكرة وتشغيلها وتوسيع نطاقها يف السحاب وكذلك ربسن 
باسًتداد اؼبعلومات من البيانات السريعة وذاكرة التخزين اؼبؤقت بدال من االعتماد كليا على قواعد بيانات أبطء 

 من القرص. 
 ين ثابتة الستخدام، ويوفر ضبايتها من فشل والذي يوفر أحجام زبز  :أمازون ابس بلوك ستور

 لتشغيل أعباءاؼبكون وتوفر مكونات عالية باإلضافة إىل اؼبتانة، و وحدات زبزين أداء متسقا ومنخفضا زمنينا الزم 
يبكن للمستخدم توسيع نطاق استخدامو ألعلى ولألسفل خالل دقائق    Epsالعمل اػباص بك الن مع أمازون

 (1)أثناء دفع سعر منخفض مقابل ما تقدمو فقط.

 اجلديد يف منصة أمازون:. 5.2.3

على مدار سنوات طويلة إىل بناء منصة سبثل متجر  (Jeff Bezosسعى مؤسس الشركة جيف بيزوس ) 
ى حدود تلك الكلمة بل تتعداىا ؼبا ىو ابعد، ففي السنوات القليلة الكل شيء الن يف نظره اؼبنصة ال تقف عل

اؼباضية اشًتت الشركة عددا من العالمات التجارية لتوسيع نشاطها التجاري يف عدة قطاعات خبالف قطاع البيع 
 والشراء عرب االنًتنت وىنا برزت منصة األمازون كوهنا تعدت النشاط التجاري اؼبعروف بل توسعت نشاطات

                                                            
(1) 

Overview Of Amazon Web Services ، amazon web services ، April 2017 p11 _14
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شركتها لتشمل عددا كبَتا من األنشطة اعبانبية اليت هتدف اىل مساعدة الشركة يف زيادة أرباحها وربولت مع 
الوقت إلمرباطورية تعمل يف عدد كبَت من القطاعات خاصة قطاع الًتفيو والتصنيع باعتبارنبا قاعدة لبناء ؿبتوى 

 متناول وؿبقق أرباح عالية. 

زون ىو استوديوىاهتا اليت أدخلت العمالق أمازون مؤخرا ؾبال اإلنتاج الفٍت اعبديد البارز يف منصة أما 
نسبة متابعة من ألن الًتفيو ىو القاعدة اليت ترتكز عليها ىذه اؼبنصة،  أكربوصناعة الًتفيو العايل من خالل ربقيق 

 دمة الفيديو اػباصة هبا.يف إنتاج األعمال وبثها بصورة حصرية عرب خ عمل استوديوىاهتاوىذا راجع إىل ضخامة 

تأيت منصة أمازون يف اؼبرتبة الثانية على مستوى العامل يف ؾبال البيع عن طريق االنًتنت بعد موقع علي بابا 
 الصيٍت وتأيت يف اؼبرتبة األوىل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.

ن أو غَت ذلك يف عرض لدى أمازون منصة إعالنية وىي تتعامل مع اؼبعلنُت حملتواىم الًتفيهي كا 
إعالناهتم ومساعدهتم على الوصول إىل اؼبزيد من اؼبستخدمُت والوصول إىل فئات جديدة وىو ما يبكن أن يتحقق 
إن كانت اؼبنصة اعبديدة موجو للجميع وحققت شهرة خالل السنوات القادمة ىذا يعٍت أن أمازون لن تنافس 

اإلعالنات للمحتويات الرقمية عرب االنًتنت أيضا. فاؼبنافسة جوجل على مستوى بث الفيديو فقط بل يف قطاع 
اليت تتعرض ؽبا من اليوتيوب على عدد اؼبشاىدين والناشرين والذين يلجئون إىل ىذه اؼبنصات إلنشاء قنوات عليو 

 )1(والبدء يف النشر واؼبنافسة.

 الطرف الثالث يف عملية البيع لدى منصة أمازون:. 5.2.4

وألن أمازون يكشف عن القليل جدا من اؼبعلومات حول الباعة فإهنا أي تلك اؼبنصة من الصعب  
مليون من الباعة غي صبيع أكباء العامل ولكن األغلبية اؼبطلقة  2تطويرىا بصورة كاملة الن األمازون لديها حوايل 

ديد من اؼبواقع اليت ربتويها االنًتنت ويعود من ىؤالء الذين يبيعون احملتوى أو يتعاملون معو يعرضونو أيضا على الع
قباح ىذه اؼبنصة إىل أن اؼبشرفُت على التعامل مع احملتويات الًتفيهية يقومون بتعديل األسعار كل بضع دقائق 
هبدف تقليل قيمة البائعُت اآلخرين والفوز بأعلى نسبة استخدام أو مشاركة أو مشاىدة أي أن منصة أمازون تلجا 

د من األفكار اليت ذبعلها تستقطب اكرب نسبة مشاىدة وىذا طبعا الحتالل الصدارة دومبا النظر إىل إىل العدي
طبيعة احملتويات اليت تتعامل معها سواء كانت ترفيهية أو درامية أو غَت ذلك حسب طبيعة ورغبة اؼبشاىد أو 

                                                            
 Https://www.sasapost.com ،2016اكتوبر  6الدين، >>أمازون<<..إمرباطورية ما وراء البيع عرب االنًتنت، اضبد بدر (1)
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ل فرص العمل أكثر من منحها وطبعا اؼبتعامل مع احملتوى وىذا طبعا ال ىبفي أن منصة أمازون تعمل على تقلي
ىذا مصاحب ػبفض األجور وظروف العمل اليت ربتاج باستمرار إىل فريق عمل تقٍت مقارنة مع اؼبنصات األخرى 

 (1)ألهنا وببساطة تعطي مبوذج عمل على الطرق الوعرة إىل قطاعات أخرى.

 منصة هولو .3.3

عندما يتعلق األمر باعبودة. فهي تسعى لتقدمي ذبربة  معايَت عالية بشكل كبَت، وخاصة ىي منصة ذات 
عرض متفوقة ومنتجات استثنائية، مدفوعة بالفضول الشديد والتصميم على أن تكون منصة مساعدة يف العثور 
على احملتوى اؼبتميز يف العامل واالستمتاع بو مىت وأينما يريد مشًتكوىا. كما أهنا توفر االختيار األكثر مشولية 

امج اؼبمتازة عرب صبيع األنواع واألشكال ؽبذا فهي ربتل الصدارة على اعتبار أهنا منصة بث شاملة وذات قاعدة للرب 
 (2)مستخدمُت مدىشة خاصة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.

 اجنازات منصة هولو  .3.3.1

، 9 تبدأ من يوفر موقع الفيديو ىولو خدمة ىولو بالس وىي خدمة تعتمد على االشًتاكات اؼبأجورة اليت 
دوالر شهريا، متضمنة عروضا عالية الدقة ؼبواسم كاملة من الربامج. كما أهنولو بالس تعمل على عدة  99

منصات مثل االجهزة الشخصية وأجهزة أيفون و ايباد وبعض مشغالت سامسونغ بلوراي والحقا منصة بالي 
ىولو الذي سبت دعوهتم حيث يبكن طلب ستيشن وال تزال ىذه اػبدمة مقتصرة على عدد ؿبدد من مستخدمي 

مزود للمحتوى بدقة عالية  100منة ستنطلق اػبدمة اعبديدة من خالل أكثر  اؼبوقع، وكماالدعوة من خالل 
 نًتنت منخفضا .االويبكن زبفيض الدقة يف حال كان عرض حزمة  720pتعادل 

توزيع اػبدمة عرب منصات متعددة فباإلضافة إىل ما ذكر سابقا فان ىولو تعتزم دعم  وتعتزم ىولو 
 مشغالت بلوراي أكثر وأجهزة تلفزيونية من سوين وكذلك دعم أجهزة اكس بوكس يف وقت الحق.

وكما قررت منصة ىولو بث األفالم والربامج التلفزيونية ىولو لتخفيض سعر خطتها األرخص لفًتة  
شمل ىذه اػبطة اإلعالنات التجارية لذلك سيكون التعامل مع بعض اإلعالنات وىذا ما ترجوه ىذه ؿبدودة وت

                                                            
(1) 

Amazons Stranglehold:How the Company’s Tightening Grip ls Stifiling Competition  ،

Eroding Jobs  ،and threatening communicaties  ،istitute for lokel self _reliance ،byolivia 

lavecchia and stcy mitchell ،november2016,p19.
 

)2(
Defnitions For HULU  ،https://www.definitions.net/definitions/HULU
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اؼبنصة ال لشيء آخر غَت زيادة قاعدة مشًتكيها يف الوقت الذي تستعد فيو إلصدار ؿبتوى أصلي جديد خاص 
 هبا.

من اجل خطتها دوالر أمريكي  99، 7يف السابق كانت ىذه اؼبنصة تطلب من اؼبستخدمُت دفع  
دوالر أمريكي يف الشهر،  99، 5األرخص اليت تشمل االعالنات التجارية، نفس اػبطة متاحة اآلن بسعر 

وبالنسبة ؼبستخدمي اؼبنصة الذين يرغبون يف اػبطة اليت ال تشمل اإلعالنات التجارية فسوف يتوجب عليهم دفع 
ؼبباشر والذي أصدرتو شركة ىولو إىل جانب ضبلة دوالر يف الشهر ويشمل أيضا خيار البث التلفزيوين ا 12

 (1)تسويقية جديدة من قبل الشركة. 

 اليوتيوب .3.3
 تعريف اليوتيوب: .3.3.1

عبارة عن موقع الكًتوين يعرض فيديوىات متنوعة يف شىت اجملاالت، ويسمح ؼبستخدميو دبشاىدة حية  
أو إنشاء حساب للمشاىدة، كم يبنح  للفيديوىات اليت يعرضها بشكل مباشر، ودون اغباجة إىل ربميل الفيديو

مشاىديو فرصة التعبَت عن رأيهم بالفيديو عن طريق إبداء إعجاهبم أو عدمو باإلضافة إىل تقدمي خدمات أخرى 
 (2)ؾبانية.

 خدمات اليوتيوب: .3.3.1

يسمح اليوتيوب للمستخدمُت دبشاىدة ؿبتوى الفيديو ومشاركتو، كما يبكن للمستخدمُت غَت اؼبسجلُت  
عن مقاطع الفيديو ومشاىدهتا ويبكن أيضا للمستخدمُت اؼبسجلُت ربميل عدد غَت ؿبدود من مقاطع البحث 

الفيديو وتتيح معظم مقاطع الفيديو للمستخدمُت وضع تعليقات، ويتم عرض احملتوى وربميلو عن طريق األفراد  
الفيديو اؼبوسيقية الواردة من كما توفر اػبدمة ؿبتوى منتج بشكل احًتايف يشمل األفالم واؼبسلسالت ومقاطع 

 باإلعالنات.شركاء معنيُت من اليوتيوب ومشاىدة ـبتلف مقاطع الفيديو بطريقة ؾبانية وتدعم 

وتتوفر اػبدمة عن طريق موقع الويب يوتيوب وـبتلف التطبيقات اؽبواتف الذكية وأجهزة فك التشفَت  
قاطع الفيديو اػباصة بو على صفحات ويب خالف التلفزيونية ويتيح اليوتيوب للمستخدمُت فرصة مشاىدة م

                                                            
 ?2010https://www.google.com/search hulu plus/ 29/06، اضبد عبد القادر، ىولو يعلن عن خدمة االشًتاك اؼباجورة( (1

/http://mawdoo3.com،01/2017/ 27عبَت ابو عياش، تعريف اليوتيوب، (2)
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يوتيوب عن طريق مشغل فيديو قابل للتضمُت وتنطبق كافة شروط اػبدمة وسياسة اػبصوصية وتوجيهات اجملتمع 
على كافة مستخدمي اػبدمة ويوافق اؼبستخدمُت على االلتزام هبذه الشروط دبجرد استخدامهم ؽبا ومن مث ينبغي 

 (1)ن على ىذه الشروط.أن يتعرف اؼبستخدمو 

 حجم الزيارات واحملتوى: .3.3.3

مليار مستخدم جديد مل يدخلوا اؼبوقع من قبل وبذلك يعترب ىو اؼبوقع  1كل شهر يزور موقع اليوتيوب  
األكرب على االنًتنت بعد جوجل، لكن ما هبعل اليوتيوب موقع فبيز أكثر من غَته ىو كمية احملتوى اليت وبتويها 

ساعة من الفيديو يتم ربميلها  400فان ىناك أكثر من   2015خر إحصائية صدرت هناية اؼبوقع الن حسب آ
على موقع اليوتيوب ويتوقع موقع غيلسيو فوغسستس بان يزيد  عدد ساعات الفيديو اليت يتم رفعها على اؼبوقع 

ى اليوتيوب يف شهر باعتبار،  الن ويف حقيقة األمر أن حجم احملتوى عل 2016ساعة يف الدقيقة عام  500إىل 
واحد اكرب بثالث مرات من كل احملتوى الذي أنتجتو شبكات التلفزيون يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف كل 

باؼبائة من الزيارات تأيت من  80تارىبها وعلى الرغم من أن اؼبوقع مت تأسيسو يف الواليات اؼبتحدة األمريكية إال أن 
باؼبئة من ترافيك اؼبوقع تأيت بواسطة  99ي وكذلك حسب صحيفة تليجراف فان خارجها فبا يثبت بأنو موقع عاؼب

باؼبائة من ؿبتوى اليوتيوب، كما أن  70باؼبائة من ترافيك اؼبوقع تأيت بواسطة  1باؼبائة من احملتوى اؼبتاح وان  30
مستخدم اليوتيوب ال  احملتويات اليت تنشر على اليوتيوب بإمكاهنا أن تتحول إىل دخل أو مصرف مايل أي ان

 يتوقف فقط 

على االستخدام والبث وإمبا يتعدى حدود ذلك إىل كسب أموال وكذلك إتاحة خاصية عرض اإلعالنات 
 (2)عليو.

 صناعة الرتفيه على اليوتيوب .3.3.3

،بشكلو األضخم واألكثر شيوعا، ؾبموعة الفيديوىات اؼبكونة  نقصد بصناعة الًتفيو على اليوتيوب 
بالكامل من جهد صانعيها خالفا لرفع اؼبواد اعباىزة كاألغاين و غَتىا واليت تأخذ اليوم شكال دراميا أو برامج 

عموما  اغبديث اؼبباشر أو اغبوار اؼبعتمدة على اؼبقدم الرئيسي الذي غالبا ما يكون بعيدا عن العمل اإلعالمي،
يبتاز ىذا النوع من احملتوى والذي بدا يتجو كبو تسمية الربامج باعتماده على شرط طبيعي لإلنتاج بعيدا عن 

                                                            
 23/06/2014ىيىة تنظيم االتصاالت، يوتيوب ، (1)
http://www.scooopnews.com ،18/03/2017ال تعرفها عن اليوتيوب،  معلومات10ؿبمود تفٌت، ( 2)
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أماكن التصوير واؼبعدات اؼبتطورة أو أي جهات إعالمية أو عاملة يف اإلنتاج، مستمدا صفة اعتبارية من اسم 
موضوعات عدة وبسيطة كألعاب فيديو شائعة بل إن  اؼبستخدم ببساطة تأكيدا على الشرط وتطرح ىذه الربامج

ىذه األنواع زبتلط أحيانا ليحصل اؼبشاىد على مزيج فريد من البث القتحام عسكري يف لعبة فيديو مرفقة 
 بتسجيل صويت. 

يوفر الشكل اعبديد من صناعة الًتفيو أو الربامج قدرة على جعل اؼبتلقي اهبابيا، ومشاركا يف صناعة اؼبادة  
يف ىذا الصدد ال بد من ذكر أن اغلب قنوات اليوتيوب الكبَتة تعتمد أحيانا كثَتة على  صبهورىا لتحديد فكرة و 

أو موضوع معُت يستحق البث، باإلضافة إىل تفاعل مع اعبمهور بشكل مباشر بُت الفًتة واألخرى للحفاظ على 
تيوب خاصة لتوفَت اؼبصداقية وإعطاء اغبق عالقة وطيدة بُت الطرفُت لذا فان اإلحصائيات مكشوفة عند اليو 

منصات البث االلكًتونية وكذلك يف ظل ارتباط يوتيوب  10من أصل 6للمتابع بإبداء رأيو ؽبذا يفضل كل من 
 (1)باؽباتف الذكي الذي يبدي خطة متجهة لألعلى بثبات وتطور أساليب العرض.

 التطبيقات الرقمية الرتفيهية .5

لبعض التطبيقات اػباصة دبشغالت الفيديو ألكثر من منصة بث احملتوى الًتفيهي أي كان فهم   بالنسبة 
 كاآليت:

 تطبيقMX Play Pro:  ىو أحد التطبيقات العاملة على نظام اندرو يد لتشغيل
ع الفيديوىات، فبو بعض اؼبميزات اليت اليت قد ال هبدىا يف غَته خاصة يف ىذه النسخة اؼبدفوعة مثل: تسري

اؽباتف من خالل استخدام اتش أو زائد اندينورد اعبديد واستخدام أكثر من معاجل فبا يؤدي بشكل أفضل على 
استخدام اؼبعاعبات الفردية .... التطبيق بو نسختُت إحدانبا ؾبانية واألخرى مدفوعة ويبكن ربميلو من خالل 

 متجر جوجل بالي.
 تطبيقBSPlayer: هر سابقا على اغباسب الشخصي العديد يبتلك ىذا التطبيق الذي اشت

من اؼبميزات فبا جعلو واحد من أفضل مشغالت الفيديوىات على اإلطالق وذلك لكونو متوافق سباما مع نظام 
اندرويد اعبديد، واستطاعتو تشغيل الفيديو باستخدام معاعبات متعددة، كما انو يدعم كافة صيغ ملفات الفيديو 

 الًتصبة ؼبا تود مشاىدتو.  والًتصبة كما يستطيع إهباد
                                                            

، 23/01/2017ؿبمد استانبويل، البدعة اعبديدة: صناعة الًتفيو على اليوتيوب، (1)
https://www.alaraby.co.uk/jeel/entertainment 
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  تطبيقTubeMote: يبكننا ىذا التطبيق من تصفح العديد من اؼبواقع مثلYouTube 
، حيث تستطيع مشاىدة كافة الفيديوىات من كل اؼبواقع من مكان واحد Scribdو  Sound Cloudsو

وكذلك التطبيق ؾباين ومتوافق مع معظم اإلصدارات اغبديثة لالند  باإلضافة إىل مشاركتها عرب الفيس بوك والتويًت
 رويد.

 تطبيقSHAHID:  يقدم ىذا التطبيق اؼبقدم من طرف شركة ام يب سي ذبربة رائعة وجديدة
سبكنك من متابعة كافة الربامج واؼبسلسالت والربامج الًتفيهية اليت تعرض على قنوات ا نيب سي باإلضافة لكوهنا 

ىدة حسب الطلب وتعد األوىل يف ىذا اجملال يف الشرق األوسط حيث يقدم لك ما تريد ويف أي خدمة مشا
وقت تريد، أي بإمكاهنا عرض األفالم بدون إعالنات وطبع ىذا التطبيق ؾباين بإمكان أي مستخدم ربميلها من 

 جوجل بالي. 
 تطبيقiCFLIXيود والعامل العريب إىل : وبضر لك التطبيق عامل الًتفيو الكامل من ىوليود وبول

ىاتفك احملمول لتتمكن من مشاىدة األفالم واؼبسلسالت وكما ىو ترفيهي بضغطة زر فقط ربتاج إىل االشًتاك 
دببلغ قليل شهريا لتتمكن من مشاىدة كل ىذه العوامل باإلضافة إىل إمكانية اؼبشاىدة عرب طبسة أجهزة من خالل 

 (1) العديد من األنظمة وبعدة لغات. حساب واحد ويف نفس الوقت ويتوافق مع

 بالنسبة إىل تطبيقات اؼبوسيقى الرقمية فهي كذلك وأشهرىا:

 تطبيقSoundCloud التطبيق األشهر على مستوى العامل يف ؾبال اؼبوسيقى اغبية والذي :
صفح كافة يستخدمو اؼباليُت من البشر يف كل غبظة متوفر بنسخة لالند رويد هبا الكثَت من اؼبميزات مثل ت

اؼبقاطع اؼبوسيقية واألغاين الشائعة والبحث مباشرة عن اؼبقاطع والفنانُت واؼبستخدمُت اآلخرين بإمكانية تتبع 
 اعبديد لدى الفنانُت ويدعم مشاركة اؼبقاطع اؼبوسيقية من خالؽبم.

  تطبيقPlayerProMusicPlayer:  ىو تطبيق متطور لتشغيل اؼبلفات الصوتية
يز بتصميم صبيل وسرعة يف العمل باإلضافة إىل خيارات متعددة لتعديل على الصوت كما انو والفيديوىات يتم

يبتلك ؾبموعة كبَتة من اإلضافات مثل اؼبظهر وغَتىا، ولتطبيق نسختُت إحدانبا ؾبانية واألخرى مدفوعة تتمكن 
 من خالؽبا تصفح وتشغيل كافة اؼبقاطع وتصفها وفقا لأللبوم والفنان.

                                                            
 تطبيق اندرويد على اإلطالق، 100اراجيك تك، القائمة الكاملة ألفضل  (1)

31/10/2017 ،https://www.arageek.com/tech/best-100-android-apps-ever.html#videoplayer 
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  تطبيقTuneln:  يبكننا من االستماع إىل ؿبطات الراديو اؼبفضلة لديك ؾبانا فالتطبيق
ؿبطة ـبتلفة فبا هبعل التطبيق يبتلك أكرب ؾبموعة اختيارات إخبارية وموسيقية 100000وبتوي على ما يصل إىل 

كتاب   40000وحوار يف العامل كذلك توجد نسخة مدفوعة من التطبيق سبنحك مكتبة ربتوي على ما يصل إىل 
 ؿبطة موسيقية ذبارية. 600صويت و
  تطبيقSoundHound:  ذبربة جديدة من خالل إعطائك الفرصة لبحث واستكشاف

اؼبوسيقى اليت يسمعها من حولك فقط اضغط على الزر الربتقايل ليقوم التطبيق مباشرة بالتعرف على األغنية 
بيق أو ربميلها واستكشاف باقي األغاين يف ىذا وكلماهتا وحينها ستتمكن من شراء األغنية من خالل التط

 السياق ويبنح أيضا ىذا التطبيق إمكانية إضافة األغنية اؼبرغوبة إىل قائمة التشغيل. 
 تطبيقAnghami ،ىي تطبيق رائع لنقوم بتشغيل واستكشاف اؼبوسيقى اجملانية اليت رببها :

ن األغاين العربية والعاؼبية حيث يبكن ىذا التطبيق حيث يبتلك ؾبموعة ىائلة من اؼبوسيقى تتضمن اؼباليُت م
مباشرة من التعرف على اؼبوسيقى اػباصة بأي فنان من خالل الرجوع إىل مكتبتو باإلضافة إىل إمداده بكل جديد 
يف عامل اؼبوسيقى لتستطيع أن تتابع كل ما ىو جديد كما يبكنك مشاركتها مع الفاسبوك والتوتَت واالنستغرام 

 ساب واالستماع يكون دون االتصال باألنًتنت وبدون إعالنات وكل ذلك دبقابل مبلغ شهري قليل. والوات
 تطبيقMusixmatch أحد أكرب قواعد كلمات األغاين يف العامل، حيث يتيح لك :

م االستماع بعدد ىائل من اؼبوسيقى اؼبختلفة واؼبتنوعة مع كلماهتا حيث مت اختيار التطبيق كأفضل تطبيق يف عا
على متجر جوجل بالي يتميز بإمكانية بث اؼبوسيقى اػباصة بك وكلماهتا على التلفاز كما انو يدعم  2014

انرويد واندرويد تيفي ويقوم التطبيق باالستماع إىل األغنيات اليت يف مكتبك مع قراءة كلماهتا اليت سبت 
 (1)مزامنتها.

 منها: بالنسبة لتطبيقات التلفزيون الرقمي فهي كذلك كثَتة

  تطبيقDemand 5 كما   5: يتيح لك فرصة ربميل عدد كبَت من الربامج واألفالم من قناة
انو يقدم كافة الربامج ؾبانا لكن ما يصعب استخدامو انو يستخدم يف اؼبملكة اؼبتحدة فقط وليس يف مناطق 

 أخرى وكذلك يوفر التطبيق أفضل نتائج للمتابعة التلفزيونية يضمن جودة حقيقية  
                                                            

 ؾبلة اراجيك، نفس اؼبرجع السابق.( 1)
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 تطبيقCrackle:  ىو أفضل التطبيقات ؼبشاىدة الربامج التلفزيونية عرب االنًتنت ىو تطبيق ؾباين يتيح
 لك مشاىدة القنوات التلفزيونية وفاز ىذا التطبيق بالعديد من اعبوائز األمر الذي يربر جودتو وسبيزه.

  تطبيقSPB TV: ة اقبح أفالم ىوليود  ىو تطبيق يعمل يف صبيع أكباء العامل وىو يتيح لك مشاىد
قناة تلفزيونية، انو يعمل بشكل جيد مع االتصال االنًتنت العادي  100كما انو يتيح لك مشاىدة أكثر من 

 ويوفر نتائج فبتازة.
 تطبيقflipps ىو تطبيق ؾباين وال هبب دفع شيء من أىم األشياء يف ىذا التطبيق ىو انو يبكنك :

لذكي اػباص بك، لو واجهة استخدام بسيطة جدا ونظيفة أي أن ىذا أيضا من بث األفالم من التلفزيون ا
 التطبيق كامل. 

  تطبيق++Moviebox:  ،ىذا التطبيق يوفر العديد من األقسام من بينها األفالم والربامج التلفزيونية
 تودىا.الرسوم اؼبتحركة، غَت ذلك فيمكننا البحث عن أي فيلم معُت وربميلو من دون مشاكل وباعبودة اليت 

 تطبيقPopcorn Time : ىو برنامج وموقع معروف جدا لتوفره على أحدث األفالم وكذلك
الربامج التلفزيونية باإلضافة إىل إمكانية مشاىدهتا اون الين جبودة اليت تريد على حسب صبيب االنًتنت لديك، 

 (1)العربية أو أي لغة من اختيارك.األمر األكثر من رائع يف التطبيق ىو انو يتوفر على إمكانية إضافة الًتصبة 

أما بالنسبة لتطبيقات األلعاب الرقمية الًتفيهية فهي: األخرى نالت حصة من التطور والتعاون التكنولوجي 
البارز يف اآلونة األخَتة اليت توفر على اؼبستخدم الكثَت من الوقت للوصول إىل الًتفيو الرقمي ؽبذا كانت القائمة 

باعتباره عاما حاظبا وكان داال عن صعود واضح وقوي لنوع  2017يقات ألشهر األلعاب لعام التالية تضم التطب
 جديد من التطبيقات اليت تعتمد على تقنية الواقع االفًتاضي:          

 تطبيقWoold:             ىي لعبة مسلية تعتمد على الواقع اؼبعزز وتشبو إىل حد كبَت لعبة بوكيمون جو 
  تطبيقHearthStone:  ىو تطبيق للعبة تعتمد على الًتكيز والدقة فلعبة وتعد األفضل يف

 حىت اآلن.   2017ىذا األمر واختارهتا جوجل من بُت أفضل العاب 
  تطبيقForged to fight من بُت العاب الصراع  واؼبغامرة الشيقة واؼبسلية وحصلت :

 د.ىذا العام على جائزة أفضل لعبة متاحة ؽبواتف االندروي

                                                            
  https://www.alaraby.c.uk،04/11/2015،العريب اعبديد، ىل تقضي التطبيقات على التلفزيون(1)
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تطبيقا مت اختيارىم من بُت األلعاب أو تطبيقات  20باإلضافة إىل مدعومة من التطبيقات اليت تتجاوز  
وىذا داال على ارتفاع اؼبستخدمُت ؽبذه التطبيقات من جهة وؿباكاة  2017األلعاب اؼبتداولة وبصورة كبَتة لعام 

 (1)األلعاب من جهة أخرى.

 اذلواتف الذكية: .2
ىو اعبهاز الذي وبوي خدمات تقنية بنظام تشغيل متعدد اؼبهام و يدعم  اذلاتف الذكي: .7.1

ؽبواتف الذكية ىو مصطلح يطلق  تطبيقات التصوير واؼبشاركة والبيع والشراء واػبدمات اؼبكتبية واالنًتنت .وكذلك
استخدام على اؽبواتف اليت تعمل بنظام تشغيل، حيث إهنا تشبو الكمبيوتر الصغَت، وسبّكن مستخدميها من 

ـبتلف أنواع التطبيقات، واستخدام اإلنًتنت، باإلضافة إىل اػبدمات اؽباتفية، كالرسائل القصَتة، واالتصال، 
والكامَتا، فبا ساىم يف تلبية حاجات الناس، وزيادة القدرة على التواصل بينها، ومن مزايا اؽبواتف الذكية، أهّنا 

فبيزات اؽباتف التقنية، ومعاجل، وذاكرة مسؤولة عن حفظ اؼبعلومات ربتوي على نظام تشغيل قادرًا على استغالل 
والبيانات، والشاشة اليت قد تكون شاشة ؼبس، أو شاشة عادية، باإلضافة إىل التطبيقات اؼبوجودة على اؼبتجر، 

 (2)واؼبثّبتة على اعبهاز، وأنظمتهاأنواع أنظمة تشغيل اؽبواتف الذكية

 :اذلواتف الذكية والتكنولوجيا

الساللة اعبديدة من اؽبواتف النقالة اؼبربؾبة على وظائف متعددة وفباثلة لتلك اليت قبدىا على جهاز  
الكمبيوتر. كتصفح االنًتنت والربيد االلكًتوين ويف أي مكان، من خالل شبكات االتصال الالسلكي واعبيل 

يل التطبيقات خاصة وبرامج الكمبيوتر، بدء الثالث أو الواي فاي إذا كانت متاحة. باإلضافة إىل القدرة على تشغ
من معاعبات النصوص واأللعاب وترصبة اللغات األجنبية، مع قدرة ىائلة يف اؼبعاعبة والتخزين حبجم صغَت، دون 

 3أن ننسى إجراء وتلقي اؼبكاؼبات اؽباتفية والرسائل النصية.

 سهولة خدمات االتصال وبساطة نظام التشغيل 

  وفرة برامج النظام اػبدماتية اجملانية 
  قوة أداء األلعاب االلكًتونية 
  خدمات نقل وشراكة اؼبلفات اؼبربوطة بربامج اؽباتف 
  االستخدام اؼبتخصص والربامج اؼبتخصصة 

                                                            
m.youm7.com،02/01/2017االندرويد الذكية اليوم السابع،تطبيقات ؼبستخدمي ىواتف  5إسراء حسٍت، أفضل ( 1)

 

 /http://mawdoo3.com ،20/07/2017على عبيات، ما معٌت اؽبواتف الذكية، ( 2)
)3  (

Digitalunit ،whate is smartphone? ،https: //www.digitalunite.com/guides/smarphones/what-

is-a-smartphone 
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   التحميل من اليوتيوب بعدة صيغ سواء فيديو أو صوت 

الًتفيو الن معظم العامل يتفق يف فكرة أن  كانت اؽبواتف الذكية إحدى الدعامات القوية النتشار صيت 
اؽبواتف وتتطور تقنياهتا ساىم إىل حد ما يف تشجيع اؼبستخدمُت للبحث أكثر يف ؾباالت الًتفيو والغوص يف 
آلياتو بكل الطرق وابسط مثال على ذلك ىو التطبيقات السائدة حاليا يف معظم اؽبواتف الذكية وطبعا رغم 

يعتمد عليها اؼبتصفح سواء كانت تطبيقات األلعاب ....اؼبوسيقى .. اؼبشاىدة اغبصرية  تنوعها إال أهنا ركيزة
 (1)لألفالم والربامج وغَتىا.

 أمهية التطبيقات للهواتف الذكية  .2.1

لقد أصبحت اؽبواتف الذكية الوسيط اؼبفضل لدى الناس يف معظم أكباء العامل للحصول على معلومات  
ت والربيد واستعمال التطبيقات وإضافتها باإلضافة إىل اػبدمات اؽباتفية وتكمن حيث سبكننا من تصفح االنًتن

 أنبية تطوير تطبيقات على األجهزة الذكية يف النقاط التالية:

 استغالل القدرات التقنية يف تلبية احتياجات اؼبستخدم  -
 زيادة القنوات اليت تقدم اػبدمات للمستخدمُت  -
  ربسُت التواصل بُت اؼبستخدمُت -
 (2)سهولة الوصول إىل اػبدمات واالستفادة منها من أي مكان يف العامل . -
 اقتصاديات الًتفيو الرقمي  .8

تعترب اقتصاديات اإلعالم حقال جديدا من حقول الدراسات اإلعالمية، ويهتم ىذا اغبقل بدراسة  
نتاج واالستهالك والتوزيع وكل اعبوانب االقتصادية لإلعالم، فهو فرع من فروع االقتصاد التطبيقي الذي يدرس اإل

مالو عالقة باالستثمار والنفقات والتكاليف واإليرادات واألسعار حملتويات وسائل اإلعالم ومن مث ينصب اىتمام 
وسائل اإلعالم الرقمية ودبختلف وظائفها كصناعة ودراسة تأثَت التطورات اؼبتالحقة يف وسائل اإلعالم اعبديد على 

 ؿبتويات اإلعالم الرقمي.  اإلنتاج القوي لبعض

                                                            
 .38،ص2016ومتاجر الويب(،-مستجدات التعليم االلكًتوين )اؽبواتف الذكيةفيصل حاكم الشمري،  (1)
 .02، ص2017وزارة االتصاالت وتكنولوجيا اؼبعلومات، تطبيقات اؽبواتف الذكية، (2)
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والواقع أن، اإلعالم الرقمي وبكل وظائفو خاصة منها الًتفيهية حازت على عدة تقييمات اقتصادية   
كانت بوادرىا تظهر بقوة يف اآلونة األخَتة اليت أحدثت تغَتات ىيكلية كبَتة يف مبط إنتاج احملتوى الًتفيهي 

واالستهالك للمادة اإلعالمية وىذا ما يربز نشاطات جديدة يف اجملال وجبوانبو الشاملة للتسويق واإلعالن 
 (1)اإلعالمي، وقد كانت ؽبذه التحوالت الرقمية تأثَتا على االقتصاد الرقمي بصورة عامة والًتفيو الرقمي خاصة.

 إيرادات الرتفيه الرقمي عربيا وعادليا: .1.1

ن اىتمام اؼبستثمرين بقوة مؤخرا نظرا ألهنا سبثل إن األرباح القوية للشبكات اؼبتعددة القنوات رفعت م 
مستقبل الًتفيو مقارنة بالتلفزيون الذي ال ينتهي، لكن كفة اؼبيزان تتجو بقوة إىل الًتفيو الرقمي فعلى سبيل اؼبثال 

مليون دوالر فيما  500استحوذت شركة ديزين العمالقة على مايكر إحدى الشبكات العاؼبية يف صفقة بلغت 
مليون دوالر سنويا و إقليميا زبطت  9دخل بعض القنوات العاؼبية ذات نسبة اؼبشاىدة  العالية حاجز زبطى 

مليون دوالر سنويا وان سبكنت اؼبنطقة العربية من الوصول إىل نفس قيمة  2إيرادات بعض القنوات حاجز 
اإليرادات ومن ىنا تأيت أنبية االستثمار  اإلعالنات اؼبوجودة حاليا يف أمريكا مثال، فستتحقق اؼبنطقة طفرة كبَتة يف

يف ىذا القطاع الواعد الكتشاف اؼبزيد من اؼبواىب وربسُت مستوى اإلنتاج، ما يضمن زيادة إنفاق اؼبعلنُت 
 وبالتايل زيادة اإليرادات. 

اقل معدالت استهالك احملتوى الًتفيهي يف العامل العريب تعد األعلى عاؼبيا ولكن اإليرادات تعد من  
اؼبناطق عاؼبيا، ورغم البفاض إيرادات الًتفيو الرقمي عربيا) مقارنة بالعامل ال انو وبظى بنسبة مشاىدة عالية وتعد 
السعودية اكرب دولة يف العامل ربقق أعلى نسبة مشاىدات مقارنة بعدد السكان ؽبذا لدينا فجوة ىائلة يف العامل 

عالنات، فبا يعٍت أننا أمام ربد وفرصة حقيقية لتنمية صناعة اإلعالم العريب  بُت االستهالك أي اؼبشاىدات، واإل
الرقمي بشكل االستهالك أي اؼبشاىدات، واإلعالنات، فبا يعٍت أننا أمام ربد وفرصة حقيقية لتنمية صناعة 

 اإلعالم الرقمي بشكل

غَتا نظرا لغياب ثقافة وعلى عكس ضخامة اإلنفاق العاؼبي على تطوير الًتفيو الرقمي، إال انو ال يزال ص
اإلنتاج منخفض الكلفة اؼبوجو إىل مستخدمي االنًتنت بشكل واسع، فطواقم العمل التلفزيوين ىي اليت تنتج 
للمحتوى االلكًتوين وعليو ترتفع التكلفة بشكل باىظ وال يقابلها دخل مناسب من اؼبعلنُت أو الرعاة الذين 

                                                            
 .16، ص16/04/2016ضبدي بشَت ؿبمد علي، اإلعالم الرقمي واقتصاديات صناعتو، صبهورية مصر العربية،( 1)
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وة بُت التكلفة والعوائد فبا خلق ربديا كبَتا يف إظهار اؼبواىب اغبقيقية يفضلون التلفزيون حىت اآلن، لذا ىناك فج
 (1)على االنًتنت ليصبح اكتشافها شبو ؿبتكرا من قبل الربامج التلفزيونية.

 مستقبل اقتصاد الرتفيه الرقمي وحتدياته .1.1

جحة والسيما لدعم يعتمد اؼبستقبل االقتصادي للًتفيو اؼبرئي عرب االنًتنت على تطوير مباذج أعمال نا 
برؾبة االنًتنت األصلية أو على كبو فباثل لتشجيع احملتوى الًتفيهي ومنحو نوافذ سابقة لربامج عالية اعبودة ظهرت 
على وسائل اإلعالم األخرى،  وطبعا ىذا لو صلة كبَتة ببعض إصدارات احملتوى الًتفيهي فبا هبعلو وبمل فعالية 

ودي ؿبتوى التلفزيون حيث انو ينقل مبوذج إعالن الفيديو ضمن الربامج مباشرة اإلعالن عرب االنًتنت ولصاحل مز 
إىل االنًتنت وعالوة على ذلك فان معدالت التكلفة لكل ألف ظهور للًتفيو الرقمي يف ىولو وغَتىا من اؼبواقع 

 اليت تفوق معدالت البث التلفزيوين اؼبباشر.

غَت أن عدد اإلعالنات التجارية اؼبباعة ؼبعظم ؿبتويات الًتفيو الرقمي  تتزايد بصورة كبَتة خاصة يف اآلونة  
األخَتة مع تطور الربنامج التكنولوجي وسبكن العديد من اؼبستخدمُت من  التفاعل معو بصورة دائمة وىذا ما دل 

األنبية يف ىذا اجملال، بالنظر ان حوايل طبس إصبايل على قابلية اإلعالنات الفيديوىية والوصول إىل ذروة من 
إيرادات صناعة التلفزيون تأيت من اإلعالنات ؼبثل ىذه احملتويات القوية اؼبتداولة وتنطوي على عائدات دفع مباشرة  
عرب االنًتنت وىذا ما جعلها تكسب أمواال طائلة جراء التعامل مع تلك احملتويات الًتفيهي بطريقة عملية 

قتصادية للربح من ورائها أكثر من نشر ثقافة تكنولوجية ترفيهية  وىذا من خالل ربط اقتصاد الًتفيو باقتصاد ا
 اإلعالم بصورة كبَتة الن كالنبا يصب يف اآلخر.

مع انتشار شعبية الًتفيو الرقمي، يواجو القطاع ما تواجهو قطاعات وصناعات أخرى مثل الصحافة  
والتكنولوجيا فال تزال قضية اؼبلكية الفكرية تساعد يف تنامي أو تضاؤل االقتصاد اػباص هبا اؼبكتوبة واألدب والفن 

 أو بقطاعها وإحدى اؼبعضالت اؼبطروحة على الساحة بقوة.

تعاين اؼبنطقة العربية من فوضى عارمة يف ىذا اجملال حيث تتم سرقة احملتوى بشكل فبنهج وال سيما على  
وتيوب أداة وتقنية حيدة للغاية من مكافحة ىذه اؼبشكلة ولكننا ال نزال نعاين منها يف االنًتنت، قدم موقع الي

اؼبنطقة العربية بشكل اكرب من غَتىا ؽبذا تعتمد اغبماية الفكرية على التقنية اليت توفرىا اليوتيوب باعتباره منصة 
بتسجيل البصمة الرقمية للمحتوى ومن مث  الًتفيو  الرقمي اؼبتداولة بصورة كبَتة يف فًتة ما من خالل نظام يقوم
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البحث عنها يف كافة قنوات اليوتيوب األخرى واىل جانب ىذا التحدي اؼبستمر، تواجو ىذه الصناعة ربديا خاصا 
بتوجيو اغلب ميزانيات اإلعالنية إىل التلفزيونات حيث ال يزال اؼبعلنون ووكاالت اإلعالنات العربية ىبصصون اكرب 

 (1)نياهتم إىل اإلعالن التلفزيوين ورغم ما توصلنا لو إال أننا ال نزال دون اؼبستوى العاؼبي.نسبة من ميزا

 انعدام التكلفة احلدية دلنتجات اإلعالمية الرقمية .1.3

أدى استخدام اإلعالم للوسائل التكنولوجية اغبديثة مثل االنًتنت يف نشر اؼبادة اإلعالمية الًتفيهية إىل  
ية لإلنتاج إىل مستوى الصفر وزيادة العوائد ويقول اػببَت االقتصادي ليسًت ثور انو عندما البفاض التكلفة اغبد

يكون لدينا فاكس واحد يكون غَت ذي جدوى ولكن ندما يكون ىناك اثنُت أو أكثر يكون لدينا شبكة وإذا  
ح احملتوى الرقمي الًتفيهي كان ىذا مثالنا على الفاكس فما بالنا بعد تضاعف دباليُت اؼبستخدمُت لألنًتنت وتصف

بصورة متكررة سواء كانت مسلسالت ..أفالم، ، أو العاب فيديو أي التطلع على اعبديد بصورة دائمة الن 
احملتوى الرقمي الًتفيهي يتجدد  من فًتة إىل أخرى، وبالتأكيد سوف يتضاعف العائد االقتصادي آالف اؼبرات 

 فر.وتنخفض التكلفة اغبدية لإلنتاج إىل الص

يتزايد العائد االقتصادي من اإلنتاج اإلضايف ألهنا أصول غَت ملموسة ال تفٌت باستهالكها وقابلة 
لالستنساخ بتكلفة حدية منخفضة ومتناقصة اقرب الصفر،  وعلى سبيا اؼبثال ان التشابك الفائق يبكن من إرسال 

تنخفض التكلفة، ومن مث فان الشركات يبكن  اؼبنتج الرقمي إىل أي عدد من الزبائن، ويف نفس الوقت فانو نظريا
أن تنشئ القيمة والعائد من استخدام ىذه األصول يف عدد ال متناىي من الصفقات وىدا هبعل بعض الشركات 
القائمة على احملتويات الًتفيهية قادرة على ربقيق ما يسمى بالربح اػباص او اؼبنفعة اػباصة  ومن مث تتزايد حدة 

ية بُت وسائل اإلعالم يف اغبصول على اؼبزايا التكنولوجية من اجل التوسع أكثر يف األسواق وربقيق اؼبنافسة التجار 
الكثَت من اإلرباح، وىبتلف ىيكل السوق وفق درجة وإمكانية تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبتاحة، ودبا أن اإلنتاج 

ج زاد امتصاص التكاليف الثابتة وكلما اإلضايف ال يكلف الشركة أو اؼبؤسسة شيئا فكلما زاد الطلب على اؼبنت
زادت اؼببيعات خفضت اؼبؤسسة أسعار البيع ومن مث زيادة اؼببيعات فتحقق األرباح وتنعدم التكلفة ومن مث ال 
حدود القتصاد اغبجم اؼبتعلق باالقتصاد اعبديد وىو ما يًتجم زيادة الزبائن وزيادة حصتها السوقية يف السوق، 

 (2)حتكار السوق وىذا راجع لقوم احملتوى الًتفيهي الرقمي أو منتج ما ذو قوة إعالمية.واليت قد تصل إىل ا
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 اخلصائص االقتصادية للمنتج الرتفيهي   .1.3

وىناك خصائص للمنتج الًتفيهي ذبعل انتشاره عرب حدود الدولة اؼبنتجة أمرا مرحبا حصرىا بريست عام  
 عنصرا منها مثال: 12يف  1994

الًتفيهية ىي سلع عامة دبعٌت يبكن أن تستخدم من قبل أكثر من مستهلك دون أن اؼبنتجات  -
ينقص ذلك من كمية أو جودة اؼبنتج اؼبتاح للمستهلكُت اآلخرين فبا يعٍت أن الشركات اؼبنتجة للمنتجات 

 حدود الدولة.اإلعالمية ربقق أرباحا كبَتة للغاية بإتاحة منتجها ألكرب عدد فبكن من اؼبستهلكُت داخل وخارج 
اؼبنتجات الًتفيهية ؽبا أيضا معدل مرتفع لتكاليف اإلنتاج إىل تكاليف إعادة اإلنتاج، فهي  -

 مرتفعة التكاليف عند اإلنتاج واقل نسبية عند إعادة إنتاجها.   
أيضا من خصائص اؼبنتج اإلعالمي الًتفيهي ارتفاع درجة عدم اليقُت واؼبخاطر، فالقيمة الكاملة  -

ترفيهي ال يبكن تقديرىا إال بعد أن يقوم اؼبنتج بسداد كامل تكلفة اإلنتاج فبا يعٍت أن هبب على ألي منتج 
 اؼبستهلك أن يبيع ألكرب عدد من اؼبستهلكُت وإحصاء أرباحو. 

قيمة اؼبنتج الًتفيهي أكرب للمجتمع من قيمتها السوقية، يصف االقتصاديون ىذا التحول من  -
سبثل فيو اؼبعلومات والتطور اإلعالمي الًتفيهي مدخال ىاما، وأصبح اآلن ؿبركا فاعال  االقتصاد باقتصاد معلومايت

 (1)يف اقتصاديات الدول اؼبتقدمة فبا أدى إىل ارتفاع الطلب على اؼبنتجات الًتفيهية بصورة كبَتة يف اآلونة األخَتة.
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 ماهية التغري االجتماعي: .1
 تعريف التغري االجتماعي .1.1

 التعريف االصطالحي للتغري االجتماعي:.1.1.1

 ذلك هو أو أخرى،  حالة إىل حالة من ظاهرة أو شيء أي انتقال :يعين  changeاصطالح  إن    
 وعالقاته الشخص Socialابصطالح  ظاهرة ويقصد أو شيء هيكل أو مضمون أو طبيعة يف يتم الذي التعديل
 املستمرة العملية تلك إىل يشري فإنه Changement Socialالتغري االجتماعي  مصطلح أما اآلخرين، مع وتفاعله

 يف أو العالقات اإلنسانية يف معينة تعديالت أو اختالفات حدوث خالهلا يتم متعاقبة زمنية على فرتات متتد واليت
 القدمية واحلالة اجلديدة احلالة بني ما االختالف  "التغري" ويعين االجتماعية  األدوار يف أو التنظيمات أو املؤسسات

 .(1)الزمن من حمددة خالل فرتة عليه كان عما الشيء اختالف أو

 الذي التغري :التغري االجتماعي فيصبح ابجملتمع يتعلق ما تعين اليت االجتماعي، كلمة تضاف وحينما   
 الزمن. من فرتة خالل االجتماعي على البناء يطرأ الذي التبدل أو التحول أو اجملتمع داخل حيدث

 ثبات، أو استقرار حالة يف أي هو، كما يبقى ال االجتماعية العالقات من مقعدة جمموعة هو Sociétéواجملتمع 
 متاما. احلي ة الكائنات شأن ذلك يف املستمر شأنه والتطور احلركة من دائمة حالة يف ولكنه

 والنظام اجلماعات وتركيب طبيعة ومضمون يف يتم الذي التعديل أو دراسة التحول االجتماعي التغري ويعين   
 يف أو التنظيمات أو املؤسسات يف حتدث اليت ت تلك التغريات وكذا واجلماعات رد ا األف بني العالقات يف وكذا

 االجتماعية. األدوار
 التعريف الفلسفي:.1.1.2

 حيث من قدمي علمية، ولكنه دراسة بوصفه نسبيا حديثا مصطلحا االجتماعي التغري مصطلح يعترب   
تشكل إطار  ولكنها الفلسفي اجملرد على التفكري قائمة الدراسات القدمية كانت ولقد .ومالحظته به االهتمام
 (2) .الراهنة العلمية للدراسات مرجعيا

 الثبات ال التغري وأن   أن يتغري بد ال موجود كل أن أي الوجود حقيقة التغري ظاهرة الفالسفة اعترب حيث   
 يستطيع ال الفرد إن ":مقولته يفهو قراطيس( املفكر اليوانين ) الفكرة هذه عن وعرب   املوجود وجود على الدال هو

                                                           
 . 88،  ص1987عاطف غيث، اتريخ النظرية يف علم االجتماع واجتاهاته املعاصرة، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية،  حممد )1(
 .52، ص1987حممد الدقس، التغري االجتماعي بني النظرية والتطبيق، دار اجملدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (2)
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يف  غريها األوىل املرة يف جسمه المست اليت املاء رت ا ذ أن اعتبار على ذلك الواحد مرتني النهر أعرب أين يقول أن
 التغري ظاهرة حقيقة الفالسفة اليواننيني من كثري أكد وقد قد تغري". يكون نفسه الشخص أن   كما الثانية، املرة

 كلها". األوقات ويف كافة املوجودات تعم على"ظاهرة  التغري اعترب الذي أرسطو وخاصة والنمو
 من اخلوف على ، مبنية"Pessimisme"تشاؤمية  نظرة عشر الثامن القرن حىت للتغري العلماء نظرة وكانت   

 بعد ينظرون العلماء أخذ حني يف واملستقبلية، الراهنة احلالة من القدمي" أفضل يف اجملتمعات حالة وأن املستقبل،
 "Optimisme" وأن   سابقتها، من أفضل الراهنة اجملتمعات حالة معتربة "Optimisme"تفاؤلية  التاريخ نظرة ذلك
 ".Saint Simonسيمون " سان تعبري حد على خلفنا وليس أمامنا الذهيب تفاؤلية العصر نظرة
 عصر أمام األبواب بفتح االجتماعي، وذلك التغري مبوضوع الكبري االهتمام ازداد عشر الثامن القرن بداية ومع

 أهم من اليوم التغري فأصبح واملادية الروحية ظروفه تغري قادر على اإلنسان أن مفكريه أمجع الذي األورويب التنوير
 هادفة. تنمية أجل من التغري حنو تتجه اجلهود فأخذت احلديث االجتماعي تشغل الفكر اليت املسائل

 االجتماعي: للتغري السوسيولوجي التعريف .1.1.3
 خالل من احلياة وشؤون نواميس الكون هلا ختضع طبيعية ظاهرة أبنه" االجتماعي التغري العبد صالح يعر ف   

 دائم". تغري إىل تفضي واليت املستمرة االجتماعية والتبادالت والعالقات التفاعالت
 خالل وظائفه يف أو يف بنائه سواء االجتماعي التنظيم يف يقع حتول كل "أنه:بدوي زكي أمحد يعرفه كما   

 يف أو للمجتمع السكاين الرتكيب يف يقع تغري ينصب على النحو هذا على االجتماعي والتغري معينة، زمنية فرتة
األفراد  سلوك يف تؤثر اليت واملعايري القيم يف أو االجتماعية العالقات أمناط يف االجتماعية، أو نظمه أو الطبقي، بنائه
 إليها". ينتمون اليت االجتماعية التنظيمات خمتلف يف وأدوارهم مكاانهتم حتدد واليت

 اجملتمع بناء يف أي االجتماعي يف التنظيم حتدث اليت التغريات" :أبنه االجتماعي التغري إىل غيث عاطف ويشري
 .(1)واملختلفة" املتعددة البناء هذا ووظائف

 القيم التغري يف منها متعددة أشكال على أتيت االجتماعية التغريات أن كذلك غيث عاطف ويرى   
 النظام يف والتغري والتفاعل االجتماعي االجتماعية األدوار مضمون يف مباشرة بطريقة تؤثر واليت االجتماعية
والزوجة  الزوج وحدانية نظام إىل الزوجات تعدد نظام كاالنتقال من االجتماعية، واألدوار املراكز يف أي االجتماعي
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 أو نتيجة السن يف التقدم حبكم ذلك حيدث األشخاص مراكز يف والتغري اخل،...إىل الدميوقراطية املطلقة امللكية ومن
 املوت". 

ويف  واجلزء الكل يف البناء االجتماعي على يطرأ تغري كل هو"االجتماعي  التغري أن   )جنزبريج( ويذهب   
 خالل ميارسوهنا كانوا اليت تلك عن خمتلفة اجتماعية ميارسون أدوارا   األفراد فإن وهلذا االجتماعي، النظام شكل
 الزمن. من حقبة

البناء  يف "Transformation"حتول  كل :أبنه التغري "Guy rocher"روشي  جي ويعر ف   
 حياهتا. مسار ويغري اجملتمع من واسعة فئات لدى الزوال سريع مؤقتا يكون ال الزمن يف االجتماعي يالحظ

 العالقات أنساق على تطرأ التعديالت اليت أو للتحول ومستمرةاضطرارية  عملية أنه التغري تعريف ميكن كما
 االجتماعية.

 على يطرأ الذي هو التحول االجتماعي التغري أن "Mils"وملز  "Gerth"حيث  من كل ويعترب هذا    
 .(1)الزمن من معينة مدة يف االجتماعي يتضمنها البناء اليت االجتماعي الضبط وقواعد االجتماعية، النظم

 والوظيفة البنيان وتبديل تغري خالهلا من حيدث اليت "العملية "Rogers"روجرز: يعرفه كما االجتماعي والتغري
 بسبب حيدث ما ومنها اجلديدة، واملبتكرات املخرتعات من خالل ذلك حيدث وقد ،"االجتماعية للنظم االجتماعية

 كما تكون خمططة، غري أو خمططة االجتماعي التغري عملية تكون كما الداخلية، احلروب والثروات الفيضاانت،
 يكون مصدرها إما خارجي أو داخلي. Rogerيذكرها  وكما خمططة غري أو خمططة االجتماعي التغري عملية

 واألجهزةواالتساق  النظم يف حيدث ل حتو كل به وكتعريف شامل فإن التغري االجتماعي: يقصد    
 يف أتثري ا حتدث اليت التطور أنواع إىل يشري أنه كما حمددة، زمنية مدة خالل الوظيفية أم البنائية سواء االجتماعية

 أو الشكلية احلالة يف تبدل أو اختالف ي أ هو ووظائفه، أو اجملتمع بناء يف تؤثر اليت أي االجتماعي النظام
 ذلك أنه على االجتماعي التغري إىل ننظر أن متعاقب وميكن وبشكل آخر إىل مكان أو آخر إىل شكل من اجلوهرية
 .االجتماعية البىن يف التبدل

 من جزءا   االجتماعي التغري ويعد ومنوها بقائها وسيلة ألنه البشرية للمجتمعات حياتية ضرورة التغري وأن    
 البشرية. اجملتمعات يف الشامل احلضاري التغري

 مراكز بني يكون الذي التفاعل نتيجة القروية اجملتمعات يف حيدث االجتماعي التغيري أن "د فيل ريد" ويؤكد    
 االحتكاك وكذلك القدمية والعادات القيم على القرى يف السكان حيافظ حيث تقاليد من فيها يوجد وما املدن

                                                           
 .82حممد الدقس، مرجع سبق ذكره، ص (1)



التغير االجتماعي وانعكاسات الترفيه الرقمي عليه                                    الفصل الثاني  
 

52 
 

 االجتماعية املراكز تغري على يؤكد رأي وهناك .احلاصل االجتماعي التغري مسببات كأحد اجملتمعات بني واالتصال
 حقيقة االجتماعي فالتغري االجتماعية العالقات يف ينحصر وال اجملتمعات من جمتمع يف األفراد يشغلها واألدوار اليت

 ويضيف السابق اجليل من االجتماعي والرتاث الثقافية جلوانب الالحق اجليل يتناول إذ اجملتمعات، طبيعة يف متأصلة
 متشيا اخلصائص من الكثري يف اإلنساين اجملتمع تغري إىل األجيال تعاقب ينتهي حبيث ُأخرى اترة   ويعدهلا اتر ة اليها
 مجيع من اثبت غري متغري مفتوح عامل يف نعيش فنحن احلياة مرافق كل تشمل التغري وظاهرة االجتماعي، الواقع مع

 ) النواحي
 والعادات النظم أو االجتماعي البناء على تطرأ اليت اجلديدة األوضاع إىل االجتماعي التغري يشري كما    

 جوانب من جانب أو فرعي بناء لتغري نتيجة أو السلوك، لضبط تشريعها مت جديدة لقاعدة نتيجة اجملتمع وأدوات
 .الطبيعة أو االجتماعية البيئة أو االجتماعي الوجود

 اآليت: الوجه على املعاصر اجملتمع يف الرئيسة التغري مالمح (مور أولربت) حيدد كما
  .واستمرار بوضوح ثقافة أي ويف جمتمع أي يف التغري حيدث •
 متعاقبة سلسلة يف حتدث ألهنا وذلك ومكانيا   زمانيا   التغريات عزل ميكن ال •

 .بناء إعادة تتبعها حبيث وقتية أزمات شكل على حدوثها من أكثر ومتصلة احللقات
 وهلا التغريات هذه نتائج تنتشر م ث ،وقت أي يف املعاصرة التغريات حتدث أن ميكن •

 .مكان أي يف التأثري
 العوامل لتأثري وذلك قبل من حدثت اليت التغريات من أكرب املعاصرة التغريات حجم فإن احلجم حيث من •

 .وانتشارها التغريات هذه وانتشار حجم يف واالتصالية التكنولوجية
 .واحد جبانب االهتمام دون من أبمجعها احلياة جوانب يف التأثري •

 التغري االجتماعي )عوامله، مراحله، أشكاله، مظاهره، عوائقه( .2.1
 أي هو كان التغري االجتماعي وملا انية، اإلنس للمجتمعات مميزة ومسة عامة ظاهرة االجتماعي التغري يعد   

 هو أخر ومبعىن فيه  السلوك وأمناط وتقاليده وعاداته ومعايريه وقيمه ومؤسساته اجملتمع على وكيفية كمية تعديالت
 نطلق أن ميكن ال وأخر، حبيث تغري بني متيز فهناك زمنية فرتة خالل االجتماعي البناء على يطرأ الذي التحول

 التغري االجتماعي" كتابه" روشي يف جي ذلك وميز اجملتمع يف حتدث اليت التغريات كل  على اجتماعية تغريات كلمة
 ي االجتماع التغري عد فقد البناء يف والتأثري العمومية حيث من االجتماعية  غري التغريات عن إذ ميزه

"Ginsberg" أما والدميومة احملدود والزمن االجتماعي Ginsberg يف االجتماعي البناء على يطرأ ما أنه على 
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 يف و االجتماعية القيم يف تكون االجتماعية التغريات أن فريى غيث عاطف أما االجتماعي والنمط واجلزء الكل
 يف االجتماعي البناء على يطرأ ما كل هو االجتماعي التغري ماهية فأن وعليه األشخاص ومراكز االجتماعي النظام

 .سلبيا أو اجيابيا ويكون الزمن  من حمددة مدة خالل االجتماعية واألدوار والقيم الوظائف
 مث املفهوم تعريف أو حتديد من الكلمة هذه تعنيه ما كل هو االجتماعي التغري مباهية املقصود فأن وعليه  
 سنذكر ذلك اعرتضت اليت واملعوقات مظاهره أهم وما هبا مر اليت واملداخل االجتماعي التغري إىل أدت اليت العوامل

 :ما أييتفي ذلك وسنوضح االجتماعي التغري لعملية النجاح عوامل أهم

 :(1)االجتماعي التغري عوامل. 1.2.1
 به جاء ما وهذا داخل اجملتمع االجتماعي والسلوك االجتماعية الظواهر يف األثر له العامل هذا إن :البيئي العامل •

 اجلسمية البشر وصفات طبائع اختالف يف اجلغرافية وأثرها البيئية مقدمته ويف عشر الرابع ن القر يف خلدون ابن
 .واخللقية والنفسية واالجتماعية والعقلية

 أييت: مبا االجتماعي التغري يف تؤثر اليت البيئية العوامل إمجال وميكن
 واألمطار( واحلرارة والرايح مثل )الرطوبة املناخ .1
 االستواء( خط أو الصحراء أو البحر من املدن أو مثل )القرى اجلغرايف املوقع .2
 واملياه( والغازات واملعادن )البرتول مثل الطبيعة املصادر وجود .3
 .الطبيعية والكوارث أمراض من يصاحبها وما الكوارث .4
 البيئة أتثري الظروف حتت ويعمل احلياة على املرء تعني اليت االستعدادات مجيع أي :البيولوجي العامل •

 )آرثر الفرنسي العامل إليه اشار ما العمل وهذا وأساليب ولغة معتقدات أم عادات أكانت سواء والثقافية واالجتماعية
 خصائص يف اختالف يفسر ما وهذا األجناس تكافؤ عدم االجتماع على علم يف العنصرية النظرية صاحب (جوبيتو

 هل حنن مثل اجدادان من الناحية البيولوجية فمثال   املتتالية األجيال
 انعكاسات يولد املعيشة مما ى ومستو السكان عدد بني االرتباط به يقصد وهنا السكاين: الدميوغرايف العامل •

 األجور ومستوى والبطالة والعمالة حجم السكان بني واالرتباط والسياسية، واالقتصادية االجتماعية النواحي على
 العامل أمهية البشرية، وأن للمجتمعات االجتماعية الرتكيبة األفراد ويف يف يؤثر مبا اآلالت واستعمال واملعيشة

، أو زايدة السكانية نتيجة للحركة أتيت الدميوغرايف التقدم  فإن وعليه اجملتمع داخل وتوزيعهم السكان وكثافة نقصاان 

                                                           
 . 18ص ، القاهرة ، 2ط املصرية، األجنلو مكتبة. االجتماعي التغري زيد، ا أمحد 5
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 ذهب ما التغري االجتماعي، وهذا عملية يف حامس ا السكاين العامل صار وهلذا السكانية ابحلركة مرهوانن والتخلف
 تقسيم هناك يكون مث ومن االجتماعي تقسيم العمل إىل تؤدي السكان عدد يف الزايدة أبن قال حني كهيمدور   إليه
 كثري يف متغرية أسرة يصنع مما السكاين العامل إىل يرجع الذي التضامن العضوي إىل اآليل التضامن من انتقال أو

 االجتماعي. البناء يف احلاصل التغري نتيجة حيدث وظائفها، وهذا من
 كلها والنقل وسائل االتصال يف والتقدم العلمية واالكتشافات واالبتكارات االخرتاعات أن :التكنولوجي العامل •

 السلوك وتغري االجتماعية، للناس وعالقاهتم الفكرية األساليب على تنعكس إذ االجتماعي، التغري يف أثر ذات
 البشري.

 التغري عملية ويف حياة أفراده أساليب يف يؤثر اجملتمع يف الفكرية املذاهب تعدد أن الفكري: األيديولوجي العامل •
 من معين ا منطا   وتشكل واجلماعات ألفراد ا يف نشاط تؤثر واالشرتاكية والرأمسالية الدينية فاألفكار فيه، االجتماعي
 من املسخرة االعالم وسائل خالل من إيديولوجيا إنساين فرض جمتمع يف كل السلطة ومتارس والعالقات، التفاعالت

 االجتماعية. عالقاهتا ويف االجتماعية البيئة يف إحداث التغريات اجل
 التطورات عن االقتصادي مسؤول والبناء ابجملتمع، حتيط اليت املادية النواحي مجيع هو االقتصادي: العامل •

 السياسي التنظيم يف يلعبه الذي يف اجملتمع والدور االجتماعي التغري عمليات توجيه وعن التارخيية واألحداث
 يف اجملتمع واألخالقي والفلسفي والقانوين

 العامل هذا يراه أنصار ما وهذا الثقايف العامل إىل يعود اجتماعي تطور أو تغري أي أساس إن الثقايف: العامل •
 اجتماعية، تغريات إحداث إىل أدى أم معنواي   ماداي التغري هذا أكان سواء اجملتمع داخل يف ثقايف تغري حدث فكلما

 املادي اجلانب يف حتدث اليت التغريات كليا وأن املفاهيم ختتفي هذه أو تتعدل أو واألعراف والتقاليد العادات يف
 أن ابلضرورة وليس ،أوكرن "وليم عليه أطلق كما الثقايف التخلف حيصل ذلك املعنوي وخالل اجلانب من أسرع هي

 عن آخر من جمتمع ثقايف مركب أو ثقافية مسة الستعارة نتيجة حيدث وإمنا داخلية لعوامل نتيجة الثقايف يكون التغري
 اجتماعي. حدوث تغري إىل يؤدي مما اأُلخرى االتصال وسائل أو اهلجرة أو االتصال طريق
 التغري "على احلقيقية كتابه "املدينة يف "ريكو انج فستيلالفرنسي " املؤرخ يشدد العامل هذا ويف الديين: العامل •

 املؤثرة الوحيدة القوة هو الدين أن من إليه "كوالنج" أشار ما اإلجنليزي الفيلسوف كيد" ويؤكد "بنيامني االجتماعي
 والدين األفكار، من احلضارة وينقذ اجملتمعات بني التكامل األجيال وحيقق بني يوحد الذي هو فالدين التقدم، يف
 يرى "كيد". ما حبسب مستمرين وتغري اجتماعي، تقدم بوجوديسمح  الذي هو
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 متمكنة غري أشكاهلا وأمناطها بكل القدمية القوى تكون عندما حيدث الذي اجلذري التغري ة الثور تعين الثورات: -
 الناحية من اجملتمع حياة يف وعميقة تغريات جذرية أحداث تعين فالثورة القائم، اجملتمع متطلبات مواجهة من

 العوامل من عامل فالقومية اجملتمع، أفراد لدى القومي من الوعي الثورات تولد والفكرية، والسياسية االقتصادية
 السريع. االجتماعي ابلتغري الشعور لديهم وتولد والوالء ابألمن وهي شعور األفراد االجتماعي للتغري الدافعة

 التغري إحداث يف اجملتمع، يف السائدة والقيم واألخالق االجتماعية العالقات طبيعة يف األثر هلا احلروب احلروب: -
 إجيابي ا. أم سلبيا   التغري هذا أكان سواء االجتماعي

 :االجتماعي التغري مراحل .2.2.1
 فهي: خمتلفة االجتماعي التغري هبا مير اليت املراحل إن
 متسك كلما ويزداد التحدي التقليدي اجملتمع قبل من وتتم التطور عملية يف البداية نقطة وهي :التحدي مرحلة -

 .الصناعية اجملتمعات من أكثر التحدي فيها يكون الزراعية فاجملتمعات ابلقيم اجملتمع
 تكون األحيان بعض ويف التقدميني، أيدي إىل التقليدين أيدي من تنتقل متدرجة مرحلة وهي االنتقال: مرحلة -

 اجلديدة، فيكون األفكار تقومي مبرحلة هذه املرحلة نسمي أن ألفكار التقدميني، وميكن مشاركة التقليدين أفكار
 إىل تنحرف قد ألهنا اجلديدة األفكار على املراحل أخطر من وهذه املرحلة واحلديث القدمي بني دائر ا هنا الصراع
 .هدامة أفكار

 .جوانبه مجيع من املتغري للبناء اجلذري التنظيم إعادة مرحلة وهي التمويل: مرحلة -
 جديدة أسس على النظم عليها تقوم واليت التغري، إليها آل اليت املرحلة وهي :اجلديدة األفكار تطبيق مرحلة -

 التغري. عملية من ومتطورة
 :االجتماعي التغري أشكال . 3.2.1

 التطور أو التغري نقسم أن وميكن تغريها أشكال يف ختتلف واجملتمعات قائم، جمتمع ألي ضرورية التغري عملية أن    
 هي أشكال على

ا بطيء بشكل حيدث والذي :البطيء لتغريا  -  حضاراي   أو املتأخرة البدائية اجملتمعات يف احلال هو كما جد 
 .مطلقا   ثباات   اثبت ال يوجد جمتمع إذ بطيئا   التغري ويكون مجود حالة يف اجملتمعات هذه وتكون

 اجملتمع يعيشها اليت الكيفية يؤثر يف ال كميا تغريا ويكون جزئية لرتاكمات نتيجة املرحلة تغري وهي :املتدرج التغري -
 .واحلياة طريقة العيش يف أي الكيفية يف البعيد املدى يف يؤثر ولكنه

 بدون نالحظه أو نلمسه أن ميكن والذي كبرية بسرعة حيدث الذي وهو :السريع التغري -
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 األمريكية اجملتمعات يف حيدث مثلما التغري مراحل بعض خيتزل التغري وهذا جهد
 وأغلب اجملتمعات يف مستمر تغري أنه االجتماعي التغري خصائص ومن واألوربية
 أن وميكن خمتلفة تغري مبراحل التاريخ عرب اإلنسانية اجملتمعات مرت وقد وتتابع، بتسلسل حتدث التغري مظاهر
 امللكيات وحتدد املشرتك واإلنتاج القبيلة جمتمع مث البدائية املشاعية اجملتمعات فمثال   احلضاري، التغري مراحل نسميها
 اجملتمع يف التناقضات وظهور احلروب نشوب إىل أدى ذلك كل اخلاصة امللكية أو اإلقطاع نظام وظهور اخلاصة

 وفلسفة معني تربوي نظام يصاحبه كان نظام كل ويف املراحل مرحلة من كل يف التغري إىل تسعى اليت الثورات وقيام
 خاصة. تربوية

 :االجتماعي التغري مظاهر  .4.2.1
 عملية ترافق وسلبية اجيابية مظاهر طياهتا يف حتمل االجتماعي التغري عملية أن 

 أييت: فيما سنوضحها واليت التغري
 وهي: االجيابية االجتماعي التغري مظاهر .4.2.1.1

 واجملتمع. الفرد رفاهية إىل أدى واسعة جماالت يف العلم تقدم •
 .بعض على بعضهم واجلماعات األفراد واعتماد وحتسنها االتصال وسائل وحتسن ازدايد •
 .الدميقراطية النفسية احلرب مثل القدمية لألفكار جديدة مفاهيم ظهور •
 .فيها املرأة ودور وأشكاهلا ووظائفها األسرة نظام تغري •
 .املدن إىل واألرايف القرى من اهلجرة •
 .العاملة للطبقة قوة ظهور •
 .الصناعية املراكز إىل املنازل من والعامالت العمال جذب •
 .االجتماعية املؤسسات إىل األسرة من االجتماعية الرعاية يف تغري •
 .السكانية للزايدة املصاحب العمراين والتغري احلضاري النمو •

 السلبية: االجتماعية التغري مظاهر .4.2.1.2
 .املعنوي اجلانب وإمهال املادي اجلانب على الرتكيز •
 .الفردية األاننية إىل امليل •
 .الالمباالة انتشار •
 .الالوعي والتمرد العبث •
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 .املنزل يف الرجال سلطة ضعف •
 .اجملتمع نطاق داخل واجتماعية سلوكية احنرافات خلق •
 .التكنولوجي التقدم نتيجة النفسية الضغوط زايدة •
 .وتنظيمها والزواج األسرة بناء يف تغري حدوث إىل أدى االجتماعي التغري •

 :االجتماعي التغري عوائق  .4.2.2
 وكيفا   كما   آخر إىل جمتمع من العوائق هذه وختتلف سرعتها إبطاء أو اجتاهها تغري إىل تؤدي عوائق التغري لعملية 

 وهي:
 وتشمل: االجتماعية العوائق .4.2.2.1

 .العزلة •
 .القدمي على احملافظة •
 .اجملتمع داخل التجانس عدم •
 .االبتكار وانعدام الالمباالة روح سيادة •

 وتشمل: االقتصادية العوائق .4.2.2.2
 .االقتصادية املوارد قلة •
 .والتجديد االخرتاع حركة ركود •
 .االخرتاع إىل الوازع يضعف مما للمخرتعني التعاقدية احلقوق احرتام عدم •

 من قدرته يقلل وهذا اخلارج مع اجملتمع اتصال تعيق اليت الطبيعية التضاريس وتشمل البيئية: العوائق .4.2.2.3
 .التغري على القدرة وفقدانه عزله نتيجة اأُلخرى اجملتمعات ثقافة من االفادة على

 :االجتماعي التغري جناح عوامل. 5.2.1
 أييت: مبا االجتماعي التغري جناح عوامل نلخص أن وميكن
 التغري. عملية يف تسهم اليت والربامج اخلطط ووضع السائدة واملعايري القيم دراسة •
 .واملعنوية املادية الثقافية العناصر بني التكامل مراعاة •
 .اجملتمع االجتماعي داخل التنظيم يف والتكامل االنسجام من جو وخلق والتعصب الطائفية على القضاء •
 .وتوجيه ختطيط بدون تركه وعدم التغري سرعة يف التحكم •
 .التغري ملواكبة اجملتمع داخل االجتماعي التوافق خلق •
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 التغري. لتحقيق املناسب والوقت املناسبة الوسائل اختيار •
 وترجع عملية ختلف الالمادايت عن املادايت يف التغري اىل عدة اسباب وهي:

 للمحافظة على القدمي فكل الثقافات حتاول أن تبقى على تراثها الفكري خوفا من التجديد. امليل-1
 حبقيقة التجديد واالخرتاع وعدم معرفة طريقة استخدامه مما يؤدي ابلتايل اىل رفضه يف النهاية. اجلهل-2
احملافظة لدى كبار السن ومجود العادات والتقاليد هذه عقبات أمام التغري الالمادي يف حني أن املادايت  النزعة-3

ال تعرتضها مثل هذه العقبات وحينما حيدث التغري املادي نتيجة لالخرتاع أو اكتشاف فان التغري الالمادي أييت 
 الزمن.بعده مبدة من 

التكنولوجيا يف األسرة  أثرية التكنولوجية العامل منكوف الذي درس ومن العلماء الذين يقولون ابلنظر     
 واحداث التغريات االجتماعية فيها.

وقد بني أن الثورة الصناعية هي املسؤولة عن التغريات اليت حدثت لألسرة فانتقال اإلنتاج من البيت اىل       
اجتماعية متميزة من الثقافة هي ثقافة اجملتمع الصناعية وأصبحت ذات أمناط  املصنع ساعد ذلك على نشأة املدن

احلضري احلديث وقد ترتب على الثورة الصناعية التغريات اجلوهرية اليت أصابت خمتلف النظم واملؤسسات داخل 
 اجملتمع.

وقد أدت الثورة الصناعية اىل تقليص حجم األسرة فأصبحت صغرية نووية واقل استقرارا من األسرة يف      
 الزراعي.اجملتمع 

 ويرى منكوف أن العالقة بني التغري التكنولوجي والتغري األسري يف العمليات التالية:   
الصناعة اىل ختفيض أو إهناء اإلنتاج املنزيل األمر الذي جنم عنه إلغاء الوظيفة اليت كانت لألب يف رائسة  أدت-1

 العمل الزراعي واليدوي عموما.
 ملنزل أن ترك تدبري شؤون البيت والرتبية للمرأة فزاد سلطاهنا عامة.نتج عن عمل الرجل خارج ا وقد-2
خروج املرأة للعمل قد منحها استقاللية اقتصادية أدت اىل املزيد من احلرية وتعزيز فكرة املساواة بني  وان-3

 اجلنسني.
وخالصة  ظاهرة املدن الصناعية واجملتمعات احلضرية ومنو اخلدمات وإسناد هذه اخلدمات اتبعة للدولة. نشأت-4

القول إن القائلني ابلنظرية التكنولوجية يف التغري يرون أن التغريات االجتماعية تعود اىل العامل التكنولوجي وأن 
 .1ادايت يف تغريها مما ينتج ابلتايل ما يسمى ابهلوة الثقافيةالتكنولوجيا هي أول ما يتغري وأن الالمادايت ال تزامن امل

                                                           
  .82صسابق، رجع م خليل عمر معن، (1)
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ويؤكد أوجبرين على أن الثقافة املادية تغريت لدى اجملتمعات الغربية بشكل واضح يف السنني األخرية يف حني    
 بقيت الثقافة الالمادية على عهدها كالنظام السياسي والعائلة وبقية الالمادايت.

وجبرين يف نظريته هذه مثل كوست وماكس فيرب وكارل ماركس يف أن اجلانب املادي أسبق يف وهناك من سبق أ   
التغري ويذهب ماكيفر يف أن هناك ظروفا  دائمة تعترب عوامل مهمة يف التغري االجتماعي مثل نظام الطبيعة أو العلية 

النظام ويرجع عوامل التغري اىل عاملني اخلارجية املستقلة عن نشاط اإلنسان وميكن ادرج احلالة البيولوجية حتت 
ال تفسره علة دائمة أي  أحدمها دائم وهو نظام الطبيعة ودوام هذا ال ميكن جعله صاحلا  كعلة للتغري فالتغري اجلديد

الطبيعة واثنيهما ما يتصل بثقافة اإلنسان أي التكنولوجيا املتغرية وهي عنده تعترب علة التغري أي أنه يتفق مع 
 ن يف هناية األمر.أوجبري 

 انعكاسات الرتفيه الرقمي: .2
ختدم وسائل االعالم بدرجة كبرية الوظيفة الرتفيهية بل ختصصت الكثري منها يف هذه الوظيفة وال ينطوي   

االمر على وسائل االعالم اجلماهريي فقط بل تعددت اىل مواقع شبكة االنرتنت مبا حتتويه على منصات متعددة 
مضامينها هلا اجتاهني الظاهري لتخفيض التوتر والتسلية و الرتويح لكن املعىن الذي ترمي له  خمصصة هلذا الغرض،

هو ترسيخ قيم وثقافات يريد االعالم هبا توجيه التغري االجتماعي اىل قيم اجنبية او هدم قيم تقليدية بطريقة سلسة 
ملنتجة للمحتوى اىل املساس بدور الفرد يف جمتمعه ال يشعر هبا الفرد عند تلقيه الرسالة الرتفيهية اذ تعمد اجلهات ا

او دور االسرة يف تربية أبنائها او كيفية قيام العالقات االجتماعية وهذا ما يرسخ للفرد سلوكيات ال شعورية يؤثر 
 (1)هبا على عادات وثقافات اجملتمع الذي ينتمي اليه.

 حسب الدرجة العلمية والثقافية ورساالت املشفرة يكون أتثري ال انعكاس الرتفيه الرقمي على السلوك:. 2.1
 بدرجة سلبياهتا او إجيابياهتا:املستخدم وعي 

انتشار العنف والعدوانية بني افراد اجملتمع نتيجة لتأثري احملتوى الرتفيهي على سلوك الفرد وشعوره اجتاه االخرين -
  .الفتنة الفساد ابلكره واحلقد نتيجة لظن السوء ومن مثة يسود االحنالل اخللقي

                                                           
 .729ص،  2011قيم االسرة العربية، جملة جامعة دمشق، ، دور االعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل الرفاعي حممد(1)
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صرف الشباب على القراءة واالطالع وجذهبم نتيجة الستقاء املعلومات عن طريق مشاهدة الفيديوهات واألفالم -
من الربامج الرتفيهية لتحقيق  %88واملسلسالت سواء كانت بطريقة رقمية او تقليدية اذ تستورد القنوات العربية 

  .(1)رغبة املستخدم او املستهلك

العالقات العائلية مما يساهم يف ارتفاع نسبة التوتر واملشاكل بسبب امهال الوظائف االسرية وتضييع  تقليص-
 الوقت يف مشاهدة طابع ترفيهي معني عرب منصة رقمية ترفيهية.

ع مواكبة املرأة العربية للمرأة الغربية يف لباسها واتباع املوضة، هذا ما يسبب تفشي االحنراف اخللقي يف اجملتم-
العريب الن املرأة نواة اجملتمع إذا صلحت صلح اجملتمع أبكمله والعكس صحيح وهذا ما أدى اىل وضع قوانني 

 (2)خارجة عن نطاق املألوف مثل قانون "اخللع" مما يعرض االسرة لتفكك ألسباب بسيطة ميكن حلها وجتاوزها.

 يف أوساط اجملتمع العريب.التشجيع على االختالط حيث أصبح عدم االختالط امر غري طبيعي -

 (3)تشجيع املرأة العربية على املطالبة ابحلرية يف تصرفاهتا وحتركاهتا دون قيود او ضوابط مقلدة بذلك املرأة الغربية.-

 انتشار اجلرمية واخليانة واالدمان نتيجة ملا يتعاطاه املستخدم من مسلسالت وافالم وموسيقى رقمية. -

ري االجتماعية وخلق سلوكيات شاذة غري مرغوب فيها والسبب هو شعور الفرد أبن هناك مترد على القيم واملعاي-
"هوة" تفصل بني القيم املعتاد اكتساهبا من طرف االسرة واملدرسة واملسجد وما يتعاطاه الفرد من وسائل اعالم 

 رقمية او تقليدية. 

ضور الشخصي ويظهر ذلك يف وسط األحاديث االنسحاب الكامل والعزلة واالنطواء واالنفصال الذهين رغم احل-
 اجلماعية غالبا بسبب مشاهدة فيديو او لعب لعبة الكرتونية.

هتاون الفرد عن القيام ابلعبادات وحتديدا الصلوات اخلمس، كما تلهيهم عن طاعة الولدين واالستجابة هلم، -
 وتتسبب يف قطع صلة الرحم.

 ما يؤدي اىل االقتناع مبا يبث وتقليده على أساس انه تطور وحتضر. الفراغ النفسي وضعف الوازع الديين وهذا-

                                                           
 .8ص د.س.ن د.ط،ااثره،  انواعهه ماهيت :العزيز، االعالم الرقميالغفيلي فهد بن عبد   (1)
   .07جامعة حسيبة بن بو علي)الشلف( صحماضرات، فرحات اندية، التلفزيون وأتثريه على القيم االجتماعية، (2)

  يف: 09.11.2014 املراهقني منوذجا( )فئة ، أتثري املسلسالت املدبلجة على االسرة العربية د.إ و.ل  (3)
https//ar.islamway.net/article/39661/-1.  
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تقليد الشباب العريب لشباب الغريب يف العادات السيئة مما يؤدي اىل تعاظم اآلفات االجتماعية والتبعية الثقافية - 
 السلبية.

االنسان وجند من أبرز هذه  بدل من االغتيال والقتل طور االنسان مواد هللوسة ولتخدير وأحياان حىت شلل لعقل-
املواد املخدرات الرقمية اليت تتسبب يف االكتئاب والتوتر النفسي والعصبية الشديدة وقلة الرتكيز وتراجع يف األداء 

 سواء العمل او الدراسة ويكون أتثريها حسب نوع املوسيقى املتناولة وشخصية املستمع. 

بدل تقليد حياة رسول صلى هللا عليه وسلم والصحايب رضي هللا  املبالغة يف حب النجوم وتقليدهم يف حياهتم-
عنهم وذلك انتج عن عدم تقدير العلم والعلماء وظهور الالمباالة اجتاه طلب العلم وتدين املستوى التحصيلي يف 

حبة الدراسة وامهال الفرائض الدينية، والتخلي على املبادئ السامية اليت أوصى هبا اإلسالم كاحلرص على الص
 الصاحلة واحلياء واملروءة.

انتشار امراض نفسية وفيزيولوجية انجتة عن مساع املوسيقى الرقمية اليت تؤثر على أنشطة الدماغ وتؤدي به اىل -
 التخلي عن وظائفه األساسية كضعف الذاكرة قصرية املدى.

َا اْمرَأٍَة »لقوله صلى هللا عليه وسلم جعل الزينة والتعطر من لوازم املرأة عند خروجها املنافية لشريعة اإلسالم - أميم
. وديننا ال مينع التزين والظهور هبيأة حسنة 1«"اْستَ ْعَطَرْت َفَمرَّْت َعَلى قَ ْوٍم لَِيِجُدوا رحَِيَها َفِهَي زَانَِيٌة، وَُكلم َعنْيٍ زَانَِيةٌ 

 (2)لكن بضوابط وشروط، فاهلل عز وجل خلق االنسان يف أحسن صورة.

النساء الذين يشاهدن املسلسالت واألفالم أبن حياهتم روتينية والنفور من حياهتم، والشعور ابهلوس جتاه شعور -
 منط احلياة املعروض يف هذه املنتوجات.

طمس اهلوية العربية عامة واجلزائرية خاصة مما تسبب يف االنسالخ احلضاري والثقايف واالجتماعي الوطين  -
 أكوالت التقليدية.والعريب مثل األلبسة وامل

 : وجهنيمبا ان له سلبيات كذلك له إجيابيات مبا ان الرتفيه يعترب من وظائف االعالم الذي له اجتاهني او *

                                                           

 
  صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، دار طوق النجاة، بريوت، 1422ه، حديث رقم 3456، ص169.يف:1  

http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz5FIx2mR92 
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تساهم االعمال الدرامية املوجودة على الشبكة الرتفيهية يف فك العزلة على النساء املاكثات يف البيت وتزويد -
مل دون السفر وهذا ما أدى اىل االنفتاح على احلضارات والثقافات ومواكبة اجملتمع مبعلومات عن مجيع احناء العا

 االحداث. 

تعلم اللغات عن طريق األفالم تعترب من الطرق األكثر فاعلية، كما أنه ينصح هبا املعلِ مون دائما، ولتحقيق أفضل -
، وُيستحسن دائما البدء ابألفالم بلغته األصلية نص الفيلم نتيجة جيب مشاهدة الفيلم مرتجم إىل لغته األم مع

  البسيطة.

يستعمل بعض األطباء املوسيقى الرقمية لتخدير املرضى للقيام بعمليات جراحية كما تستعمل للعالج من بعض -
 االمراض النفسية وتعديل املزاج وإنقاص التوتر. 

تعود اذهاهنم على تصور جتارب  نقل األطفال اىل العامل اخلارجي وتزيد من قدراهتم على التحرك النفسي كما-
 أوسع من جتارهبم املباشرة وعلى ختيل مناطق مل يشاهدوها.

يعترب احملتوى الرتفيهي اجليد مصدر اهلام لألفكار املكبوتة من خالل الرسائل اليت ينقلها ومن مثة جعل املستحيل -
 ممكن تنفيذه على ارض الواقع.

مغربه من خالل طرح االعمال الدرامية املنتجة من كال الطرفني عرب تعزيز التواصل بني مشرق الوطن العريب و -
 (1)شبكة عنكبوتية إبمكان أي شخص يف أي مكان االطالع عليها.

حتفيز ذكاء األطفال وحتسني مستوايت التفكري واالرتقاء ابلقدرات الذهنية وتعلمهم مهام الدفاع على النفس -
 يط واملنطق ابالختيار األمثل لأللعاب املناسبة لسنهم.وذلك يكون كما تطور حس املبادرة والتخط

مسامهة األلعاب يف النشاط البدين مثل لعبة البالي ستيشن، اكس بوكس كينكت، اليت جتعل الطفل يتحرك -
 جسداي وميارس نشاط عضلي.

 زايدة الوعي حول قضااي مهمة تدور يف العامل ختص البشرية مجعاء. -

 يلعب وحيدا، لكن إلجياد احللول وحل االلغاز، حيتاج لالستعالم من طرف الطفل او الشاب يكون حني-
 (1)اشخاص اخرين للحصول على معلومات واستشارات.

                                                           
 ) ( د. فرحات اندية، مر جع سابق، ص6. 1
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التدريب على التنسيق بني احلواس واستخدامها يف وقت واحد لتحقيق هدف واحد وذلك من خالل األلعاب -
 االلكرتونية املفيدة.

 .              YouTubeمن خالل متابعة االفالم الواثئقية املوجودة خاصة على منصة التزود مبعلومات وتكوين معارف -

اليت جتعل املشارك يف  cal of duty تزود األلعاب االلكرتونية األطفال والشباب مبعلومات اترخيية مثل لعبة-
عليها كما تتضمن كذلك معلومات  اللعبة يعيش مرحلة احلرب العاملية الثانية ويتعرف على أسباهبا والنتائج املرتبة

 (2)علمية وجغرافية ورايضية...اخل.

تشري األحباث إىل وجود العديد من الفوائد الصحية ملشاهدة األفالم خاصة أفالم الرعب، ومن أبرز هذه الفوائد -
مدته الربيطانية، مشاهدة فيلم رعب   Westminsterإنقاص الوزن، فطبقا  لبحث أجراه ابحثون يف جامعة

 (3)ساعة ونصف كايف حلرق نفس كمية السعرات احلرارية خالل نصف ساعة من املشي.

         . نشر الوعي وتثقيف املستخدم وتوصيل الرسالة للمشاهد بطريقة مسلية وأبمثلة واقعية جتعله أكثر أتثرا   -

 انعكاسه على األطفال:. 2.2

والرتبية خاصة حيث تقوم العديد من الربامج و أفالم الكارتون التأثري على التنشئة الفكرية والذوقية عامة -
املخصصة لألطفال بدور التنشئة من خالل املشاهد واحلركات اخليالية واأللوان لتغلغل يف عمق نفوسهم وهنا يؤكد 

من معرفته عن  %98علماء النفس ان البصر والسمع مها حاستا االدراك الرئيسيتان اذ حيصل االنسان على 
ريقهما لذلك جند معظم األلعاب االلكرتونية تصاحبها موسيقى والوان وكلمات مؤثرة كذلك وجدت دراسة ط

مصرية ان التأثر النفسي يزداد كلما قل سن الطفل لدرجة التماثل والتقليد واملشكلة املوجودة هي ان اغلبية أفالم 
لسلبية، مبا ان الطفل سريع التأثر واالنفعال والتقمص الكارتون مستوردة من أمريكا واورواب والياابن مشبعة ابلقيم ا

والقدوة ملن حيبهم ويعجب بتصرفاهتم وسلوكياهتم خاصة اعجابه ابلكبار ويزداد ذلك التأثر يف حاالت عري االسرة 
 (4)من مسؤولياهتا وانصراف اهتمام األولياء اىل أمور أخرى.

                                                                                                                                                                                     

 اهلدلق عبد هللا بن عبد العزيز، مرجع سابق.1 
 https://www.limaza.comيف: ، 2017يوليو27، فوائد العاب الفيديو: ملاذا ينصح اخلرباء مبمارستهاحممود حسني،  3
 .www.Aflamtalk.com،2018يناير20،اجلانب اإلجيايب لسينمافريق موقع أفالم اتلك، 4

  د فرحات اندية، مرجع سابق، ص4.05 
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عب يف األلعاب االلكرتونية مما يسبب هلم امراض كالنقص يف ابعاد األطفال عن الرايضة البدنية وحصر وقت الل-
 النظر والرِؤية الضبابية، السمنة احنناء يف الرأس وآالم يف الكتفني لتأثر أبشعة اهلاتف او الكمبيوتر احملمول.

توليد الصراع الفكري والنفسي لدى األطفال بسبب التناقض الفكري يف الرسائل الرتفيهية من االنرتنت -
 مضامني التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها من االسرة واملدرسة من جهة أخرى.و 

تكوين ثقافة مشوهة ومرجعية تربوية مستوردة من خالل األلعاب االلكرتونية اليت تدعو اىل الرذيلة واألفكار اليت -
 (1)تفسد عقول األطفال واملراهقني على حد سواء.

 ت وتعلم سلوكيات غري مرغوب فيها كالسرقة، والكذب.توليد لدى الطفل االاننية وحب الذا-

 عدم احرتام االهل وجتاوز احلدود العمرية والقسوة وعدم مساع التوجيهات ذلك انتج عن توترات داخلية.-

تعلم الطفل النصب واالحتيال اذ حيتال الطفل على والديه ليقتنص منهم ما حيتاجه من املال من اجل االنفاق -
 (2)اللكرتونية.على األلعاب ا

تولد اضطراابت نفسية وامراض عقلية لدى الطفل مثل مرض التوحد الذي يكون فيه املخ غري قابل الستيعاب -
املعلومات ومعاجلتها ما يؤدي اىل صعوبة االتصال مبن حوله واضطراابت يف مهارات التعليم السلوكي 

 ل الدائم لألجهزة الذكية والتطبيقات الرقمية.واالجتماعي، وتقلص العزمية واالرادة النامجة عن االستعما

تشجيع األطفال واملراهقني على االنتحار وأتذية أنفسهم مثل لعبة احلوت األزرق اليت انتشرت بشكل كبري يف -
اآلونة األخرية وحصدت الكثري من األطفال يف كثري من دول العامل وكذلك لعبة مرمي اليت انتشرت بكثرة يف منطقة 

 اخلليج.

ابتعد  كلما يكون الفرد متمسكا بقيمه تكون سلوكياته سوية وسليمة وكلما  انعكاس الرتفيه الرقمي على القيم:
 عنها اجنرت سلوكياته اىل ما هدف اليه الغرب: 

                                                           
 يف:.2014نوفمرب23 يف:والسلبيات، جامعة امللك سعود الرايض  والسلبيات د اهلدلق عبد هللا بن عبد العزيز، األلعاب االلكرتونية: اإلجيابيات (1)

http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz5FIx2mR92 

 ) ( اهلدلق عبد هللا بن عبد العزيز، نفس املرجع السابق. 2

http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz5FIx2mR92
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ابملناسبات النصرانية واليهودية كاالحتفال برأس السنة امليالدية، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  االحتفال-
لتتبعن سنن من قبلكم شرب ا بشرب، وذراع ا بذراع، حىت لو سلكوا جْحر ضب  لسلكتموه" قلنا اي رسول هللا، »

 (1). "اليهود، والنصارى، قال: "فمن

بلغات هجينة اجنبية مثل ما حيصل يف اجلزائر، نشر اللغة العامية اهلشة اليت تؤدي اىل استبدال اللغة العربية االم -
 السطحية واالحنطاط.

 قبول أفكار شاذة عن طريق املشاهدة املستمرة كالتهوين من امر التدخني واملخدرات واخلمور.-

ين اإلسالمي ودليل ذلك }الرجال قوامون نشر املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات مما يتناىف مع الد- 
 34.2على النساء....{ سورة النساء اآلية 

 اخرتاق البنية القيمية التقليدية هبدف حتقيق جمتمع مدين. -

 حصول تناقضات بني القيم والسلوك االجتماعي نتيجة توجيه الرسائل للغرائز وهتميش العقل.-

 على مكانة ومصداقية املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات التنشئة والتالعب ابجتاهات الرأي العام. أتثري-

تقليل يف اليقني األخالقي وطمس احلدود ما بني املباح وما هو حمظور مما يؤدي اىل التخلي عن اخالق اإلسالم -
 األساسية.

مية بتخليهم عن قيمهم اليت فطروا عنها يف ظل حقن الثقافة يف تقنيات جديدة وهذا ما تعاين منه الدول اإلسال-
الرقمنة والتحول التكنولوجي، وما جيب ان حيصل هو العكس تبين تقنيات جديدة يف إطار كفاءة أخالقية أي 

 (3)توليف شخصية أخالقية قوية يف ظل تكنولوجيا متحولة.

ع على الرذيلة واالحنالل اخللقي ويسمح تلويث البصر سواء ألطفال او الكبار من خالل عملية التكرار مما يشج-
 للفرد القيام أبشياء تتناىف مع قيم جمتمعه.

جعل اجملتمع املستهلك اتبع ملا خيتاره اجملتمع املنتج ويرضخ ملا يقرره وبذلك انعدمت أفكاره وانغمست آراءه -
 وتباينت اجتاهاته.

                                                           
 .169 ، ص3456رقم ، حديث ه1422دار طوق النجاة، بريوت،  ،كتاب أحاديث األنبياءصحيح البخاري،   (1)

  سورة النساء اآلية  342
 .115، ص2006.2007جامعة وهران،  ماسرت،قواسيم بن عيسى، الفجوة الرقمية واملعلوماتية ينب الدول العربية، جامعة وهران، مذكرة   (3)
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عامة والشباب بصفة خاصة ألهنا مرحلة اخللق  حب التغيري واحلداثة ميزة تتصف هبا كل شرائح اجملتمع بصفة-
واالبداع واالبتكار من جهة ومن جهة أخرى مرحلة الشك واحلرية واملشكالت الصعبة وذلك حسب تباين التنشئة 

 (1)االجتماعية واخللفية االقتصادية والثقافية مما جعله يتجه اىل الرتفيه وهو بدوره أثر على قيمه وسلوكياته.

فيه الرقمي لإلعالم التقليدي وزعزعة مكانة التلفزيون ملا توفره من حرية وتفاعلية يف الطرح وسرعة يف منافسة الرت -
الوصول، مما يؤدي اىل االنشغال على األمور املهمة واملصريية املطروحة يف وسائل االعالم واالهتمام مبلذات احلياة 

 وشكلياهتا.

 طرق وأساليب أتثري الرتفيه الرقمي على املنظومة االجتماعية: . 2.3

 االعالم الرتفيهي يوصل ما يريده املنتجني لكن ابلطريقة اليت يفضلوهنا املستخدمني. -

 (2)عوملة احمللي او إضفاء طابع حملي على املعومل كرتمجة األفالم واملسلسالت اىل اللغة العربية.-

 من منتج اىل اخر ومن منصة اىل اخرى ومن موقع ألخر. تضارب األفكار املعروضة-

الرتويج لسلع بطريقة ترفيهية مثل اشهار "كوكا كوال" الذي مت بثه يف شكل فيديو كليب وهذا ما يرسخ قيم -
 مادية ويؤثر على العادات االستهالكية ويف كثري من األحيان يلحق اضرار بصحة االنسان.

اكتساب املرتبة األوىل يف كل الصناعات واالنتاجات وبرز ذلك حىت يف اإلنتاج  تنافس الدول االقتصادية على-
الرتفيهي الذي أصبح صناعة متكاملة فيما بينها تستخدمها خلدمة أغراض تسويقية لتقنيات رقمية حديثة مثل 
 استخدام النظارات الذكية اليت تلتقط صور ألشخاص مبجرد الضغط على زر وتسجل فيديوهات بطريقة

 Healerاوتوماتكية وتتغري الواهنا اىل األسود واألبيض ابلضغط على زر خمفي يف اجزائها املستخدمة يف فيلم 
 وهو منتوج صيين.

ضعف الرقابة "حارس البوابة" على شبكة االنرتنت مما أدى اىل سهولة مترير الرسائل وهنا الباب مفتوح اىل -
ع ما هو مألوف، وجتعل التواصل مباشر مع املستخدم مما حتلل له تسويق ثقافات وترويج ألفكار وقيم تتناىف م
ومن مثة هيمنت الشركات العمالقة  على االتصال الدويل  big Datرغباته واحتياجاته عن طريق استخدام نظام 

                                                           
 .215، ص2015، ديسمرب 21العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  مسيشي وداد، وسائل االعالم اجلديد: أي أتثري؟ اىل أي مدى؟، جملة (1)
 :يف 12.01.2013دمحاين سهيلة، القيم الثقافية احمللية يف مواجهة االعالم الغريب والعوملة الثقافية، مقال،   (2)

http://dahmanilinasacha.blogspot.com/2013/01/blog-post_12.html  
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 NBC اليت متتلك "كومكاست" مبا اهنا تقوم بعدة خدمات تعود عليها مبليارات الدوالرات مثل شركة
Universal، كذلك شركةو  شركة عمالقة لإلنتاج التلفزيوين والسينمائي ولتوزيع احملتوى الرقمي  AT&Tاليت 

 Verizon.(1) ونضيف هلما شركة Time Warner تسعى اليوم لشراء العمالق

محل مؤشرات اإلرث االستعماري يف طيات الدراما الغربية مما يشعر الفرد ابالغرتاب اثناء تلقيه هلذه املرفهات -
 الشيء الذي يسبب له التغري اثناء املدى البعيد وهذا ما تطرقت له نظرية احلقنة حتت اجللد.

  اهداف الرتفيه الرقمي:. 2.4

 الربح املادي للمؤسسات املنتجة بصفة خاصة والدول املصدرة بصفة عامة.-

 ر الرقمي.االخالل ابلنظام االجتماعي والتحكم يف اجملتمع وإنتاج جيل يساير متطلبات العص-

حتقيق العزلة مث التفاعل مث التكامل عبارة جاء هبا الرئيس األمريكي بيل كلينتون، املقصود هنا تفريد الشخص -
وعزله عن حياته االجتماعية مث حماولة االمتثال لكل رغباته من خالل توفري ما حيتاجه عرب االنرتنت مث جعل هذا 

 (2)احملتوى متوفر بطرق خمتلفة.

 (3)للحصص الفنية اهلابطة واملنتجات األجنبية اليت هلا ااثر على نفسية الشخص.الرتويج -

القضاء على اخلصوصية وتظهر من خالل استغالل املعلومات الشخصية اليت حتلل شخصية املستخدم ورغباته -
 ومن مثة. 

من خالل استبدال اهلوية الثقافية العربية ابلعاملية ويظهر ذلك من  القضاء على احلضارة اإلسالمية بكل مقوماهتا-
 خالل اللغة اهلجينة اليت متزج بني العربية واإلجنليزية. 

الربط بني جمال االعالم واالقتصاد هلدف توصيل االعالم اىل قوة اقتصادية ابعتبارها عامال حامسا يف التنمية -
 (1)ز أكثر يف الوظيفة الرتفيهية اليت تتضمن اإلعالن واالشهار.احلقيقية يف خمتلف احناء العامل وترب 

                                                           
   https://www.mc-. يف:15.12.2017يعين الغاء حيادية االنرتنت يف الوالايت املتحدة األمريكية، الصلييب انيلة، ماذا  (1)

doualiya.com/articles/20171215 

يف والية كولورادو،  2004غرينفيلد سوزان، كيف ترتك التقنيات الرقمية بصماهتا على ادمغتنا، خطاب الرئيس األمريكي بيل كلينتون، القاه سنة (2)
   http://www.alkawthartv.com/news/104523 وحتدث فيه عن مراحل تقسيم احلضارة يف:

 سابق.رجع معربية )فئة املراهقني منوذجا( أتثري املسلسالت املدبلجة على االسرة ال ،موقع السالمنشر من طرف  (3)
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التجسس على الدول عن طريق العاب الكرتونية جتعل الفرد ينتقل يف أماكن كثرية تصل مسافتها اىل مئات -
كذلك تقضي على حرمة األماكن  ،Pokémonاملرتات للوصول اىل اهلدف املبتغى من اللعبة مثل لعبة 

 مت حجبها يف الكثري من دول العامل.املقدسة اليت 

 أسباب جناح أتثري الرتفيه الرقمي:. 2.5

اختفاء دور االولياء ومؤسسات التنشئة يف متابعة ومراقبة األطفال والشباب ومحايتهم من اخطار الرتفيه الرقمي -
 بشىت انواعه. 

الدقة واالختيار اجليد لطاقم العمل  توفري أسلوب االقناع وبشدة من خالل املوسيقى املؤثرة واالضاءة عالية-
السينمائي او الكارتوين كذلك االختيار اجليد الماكن التصوير كاملعامل السياحية، وتزويدها 

 واالكسسوارات املناسبة.  ابلديكور

توفر إمكانية التحميل مما يسمح ابملشاهدة وإعادة املشاهدة وقت الذي يشاء املشاهد ومترير املشاهد اليت ال -
ختصيص ميزانيات ضخمة لألعمال الرتفيهية الرقمية لنجاح األفالم واملسلسالت واأللعاب -يريد مشاهدهتا...اخل. 

 االلكرتونية.

السيناريوهات املقنعة واهلادفة والتصوير ابلكامريات االحرتافية يف األفالم و املسلسالت والفيديوهات الغربية  -
 (2)نياهتا حمدودة وبسيطة.عكس العربية اليت كثريا ما تكون امكا

تناول قضااي حساسة، كطرح القضااي االجتماعية والسياسية احملظورة يف العامل العريب مثل مسلسل "واد الذائب" -
 الذي يطرح قضااي سياسية ابلدرجة األوىل. 

مبشاهدة  البث احلصري للمنتوجات الرتفيهية على منصات البث االلكرتونية لذلك يتهافت املستخدمني لتفرد-
 اجلديد قبل متريره للمنصة اجلماهرية التلفزيون، الذي إبمكان أي شخص مشاهدته.

 غياب القوانني والتشريعات اليت حتقق احلماية والتوازن على حمتوايت االنرتنت. -

                                                                                                                                                                                     
 ) (  حجاب العريب فوزية، دور االعالم يف دعم خطط التنمية املستدامة، ورقة عمل، ص15، 2016.1437. 1

متراز سهري، أثر املسلسالت املدبلجة على طالب جامعات قطاع غزة "جامعة فلسطني منوذجا"، حبث مقدم الستكمال شهادة البكالوريوس يف   (2) 
   .36و34،ص2015.2016االعالم، جامعة فلسطني غزة 
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بل ختصيص ميزانيات ضخمة لألعمال الرتفيهية الرقمية لنجاح األفالم واملسلسالت واأللعاب االلكرتونية من ق-
 املؤسسات املنتجة.

حيادية االنرتنت، القانون الذي جاء به الرئيس األمريكي أوابما، أي إبمكان أي شخص استخدام االنرتنت يف -
 مجيع اجملاالت بسعر معقول.

 نقص اإلنتاج العريب يف الدراما والرتفيه وضعف جودة اإلنتاج الرتفيهي املتوفر. -

 الرتفيه الرقمي:حللول املمكنة لتفادي اخطار ا. 2.6

 اختيار املدارس اليت تستطيع ان تغري يف األطفال ابإلجياب مثل مدارس تعليم القرآن.-

إعطاء االهل من وقتهم ألبنائهم من خالل اجللوس واللعب معهم األلعاب االلكرتونية وتوجيههم لأللعاب اليت -
 لديهم. تنمي تفكريهم وحتفزهم على االبداع، وتطور مهارات سلوكيات سوية 

 إجياد بدائل ختفف من استخدام األجهزة التكنولوجية.-

انشاء مركز قومي على مستوى الوطن العريب إلجراء حبوث ذات صلة ابأللعاب االلكرتونية والعمل على -
 انتاجها مبا يتوافق مع عادات ودين وتقاليد اجملتمعات اإلسالمية العربية.

بعمل مراقبة على ما يطرح يف األسواق من ألعاب إلكرتونية، كما حيدث ينبغي على اجلهات املسؤولة القيام -
مع أشرطة الفيديو والكتب وغريها، حبيث تكون جلان هذه الرقابة متكونة من علماء يف االجتماع، وعلم 
 النفس، والدين اإلسالمي حتدد من هذه األلعاب ما يتم تداوله وما حيظر، ويكون املعيار االتفاق مع ثقافتنا

 وأخالقنا وعدم التعارض مع مبادئ ديننا.

إبعاد األطفال عن االستخدام املتزايد لأللعاب االلكرتونية االهتزازية حىت يتجنبوا اإلصابة املبكرة أبمراض  -
 عضلية خطرية كارتعاش الذراعني.

 Entertainment” جملس تصنيف الربجميات الرتفيهية“إجياد نظام تصنيف لأللعاب اإللكرتونية على غرار -
Software Rating Board (ESRB)  ليكون مرجع يعىن بتصنيف األلعاب حسب األعمار وكذلك

يعىن بتوضيح حمتوى كل لعبة عرب أوصاف خمتصرة مبا يتوافق مع دين وعادات وتقاليد اجملتمعات اإلسالمية 
 والعربية.
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نية )االفرتاضية( وممارسة الرايضة احلقيقية مثل تنظيم الوقت املخصص لرتفيه الطفل بني ممارسة األلعاب اإللكرتو  -
السباحة ولعب الكرة أبنواعها والرحالت وغريها من األنشطة اليت تعود ابلفائدة على الطفل من الناحية اجلسمية 

 والنفسية والعقلية.

 من الدراما الغربية.حتسني أداء اإلنتاج الرتفيهي سواء الرقمي او التقليدي، العريب عامة واجلزائري خاصة لتقليل -

االهتمام أكثر ابلوظيفة الرتفيهية اليت مازال يعتربها الكثري اهنا وظيفة إعالمية اثنية ويف املقابل املوازنة بني وظيفة -
 االخبار ووظيفة الرتفيه الن كليهما انقل للمعلومة ومكون للمعرفة.

شفرة اليت حتملها األفالم واملسلسالت وذلك بتنظيم نشر الوعي الثقايف واالجتماعي الذي يبني خماطر الرسائل امل-
 محالت إعالمية واعالنية ارشادية وتوعوية. 

أتهيل مؤلفني وكتاب سيناريو عرب قادرين على االبداع واالبتكار، أفكارهم خالقة وكتابة القصص اليت تناسب -
 (1)العمل اهلادف.

يف ادو ردس وأد سنس  الشبكة العنكبوتية أي توفري االشرتاكتوفري اإلمكانيات التقنية والفنية وبث اإلنتاج عرب -
أي نشر الرتفيه التقليدي املنشور على منصة التلفزيون على املنصات الرقمية املذكورة يف الفصل األول تتناول 

            الظواهر االجتماعية واالقتصادية...اخل.  

تباع األسلوب الذي يعتمده الغرب يف مترير رسائلهم أي تلبية احتياجات ورغبات املنظومة االجتماعية ككل اب-
 حماربة ثقافتهم ابلثقافة العربية اليت كانت منذ القدم.

غرس يف نفوس األجيال القيم واملبادئ اإلسالمية وتفتيح عقوهلم ملا يدور يف االعالم الغريب او االنرتنت بصفة -
 عامة.

 الذي يلحق الضرر بقيم وسلوكيات وصحة اجملتمع بكل شرائحه.   سن قوانني وتشريعات حتد من انتشار الرتفيه-

 
 

                                                           
 ) ( متراز سهري، نفس مرجع سابق، ص1.44
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 متهيد:

مع أساتذة جامعيُت متخصصُت يف ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة ت قابالأساظبمت بناء الفصل التطبيقي على
اؼبقابلة يف ، لكن سوؽ أىراس، عنابة، قاؼبة واليةواليات فقط ثالثواليات ولكن كانت االجوبة يف  طبسمن 

ولكن دل يتم الرد من طرؼ  لثالثة اؼبذكورة سلفا وسكيكدة واـ البواقي)ا البداية وجهناىا اذل طبس واليات
والتحدث معهم وجو لوجو،  ت لنا فرصة مقابلتهممع أساتذة تسنمباشرة شكلُت: قابالتوازبذت اؼب(الواليتُت
، بتاتاعلى األسئلة  ،وذلك ما جعل البعض منهم دل هببعهمم دل تسمح لنا الفرصة إدارة مقابلة مباشرة الكًتونية

إحصاء وكمياحوؿ اؼبوضوع ؿبل الدراسة إبراز األفكار ووجهات النظربكيفيا وقمنا بتحليل األسئلة واالجوبة  
اؼبطروح خلفية السؤاؿ  يف مقدمتومث قمنا دبحورة كل سؤاؿ ووضعنا األفكار واؼبعلومات اؼبتناولة يف أجوبة اؼبقابلة( 

موضوع ؿباور زبدـ وكانت اؼبقابلة تتكوف من عشر  ،اؼببحوثُت أفكار واذباىات طرحومن شبة أي ماذا نقصد بو، 
 والتساؤالت الفرعية.اؼبطروحة الدراسة على حسب اإلشكالية 

 التحليل الكمي:

 احملور األول: االطالع على اإلجنازات الرتفيهية الرقمية العادلية:

 -: يبثل نسبة االطالع على اؼبنتوجات الًتفيهية الرقمية10اعبدوؿ رقم -

 االحتماالت التكرارات %النسبة اؼبئوية
 نعم  10 43.75%
 نوعا ما 09 56.25%

 اجملموع 16 011%
 باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت.مصدر اعبدوؿ: من إعداد الطلبة 

بصورة مطلعُت على اإلقبازات الًتفيهية الرقمية العاؼبية  تدؿ معطيات اعبدوؿ على اف معظم اؼببحوثُت
، وىذا أثر بصورة على اجملتمع امؤثراهتمعرفة و  اوؾباالهت اوتطبيقاهت انسبية حبيث ال يبكنهم االؼباـ جبميع مكوناهت

ا نسبة اؼبطلعُت بصفة وال تقل عليه%56.25اؼبطلعُت حملاور اؼبقابلة وكانت نسبة مباشرة على التحليل الكيفي 
 .%43.25دائمة بنسبة 
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 احملور الثاين: اجملاالت اليت تتأثر هبا الشركات ادلنتجة للرتفيه الرقمي أثناء انتاجها للمحتوى الرتفيهي:

 -يبثل نسبة تأثر الشركات اؼبنتجة للًتفيو الرقمي أثناء انتاجها للمحتوى الًتفيهي 10جدوؿ رقم -

 االحتماالت التكرارات النسبة اؼبئوية%
 اجملاؿ االقتصادي 10 %21.73

 الشركات اؼبنافسة 00 34.%
 اجملاؿ التقٍت 10 %13.04
 اجملاؿ االديب 00 %4.34
 اإلعالمياجملاؿ  10 %8.69

 اسيياجملاؿ الس 10 %17.39
 ثقافة اجملتمع اؼبستهلك 10 %30.43

 اجملموع 23 %100
 .على أجوبة اؼببحوثُت باالعتمادمصدر اعبدوؿ: من إعداد الطلبة 

على %01.00اتضح من اعبدوؿ اف ثقافة اجملتمع اؼبستهلك للمنتوجات الًتفيهية الرقمية يؤثر بنسبة 
من خالؿ وضع خطط واسًتاتيجيات تتماشى وذلك من خالؿ تأثر اإلنتاج بالفئة اؼبوجو ؽبا الشركات اؼبنتجة

او تغيَت سلوؾ اذل اذباه معُت أو غرس ثقافة ؿبددة وذلك بوضع مؤثرات يضمن فيها يز قيم معينة وإياىا بتعز 
من خالؿ الظروؼ  و دراسة مدى قابلية اجملتمع ؽبذا اؼبنتج مصممها اهنا ستؤثر بطريقة او بأخرى على مستهلكها

اجملاؿ االقتصادي الذي ال يقل أنبية عن سابقتو ، تليها النسبة الثانية اليت استحوذ عليها اليت يعيشها يف فًتة معينة
ووسائل ؿ العمل والعاملُت و أدوات العمل بقدر ما يبو رأس ماؿ  علىإذ تقاـ الشركات الًتفيهية %00.00بنسبة 

جهة أخرى هبب أف يعود اؼبنتج بأرباح على الطاقم الساىر عليو مث تأيت  ىذا من جهة ومنإشهار اؼبنتج 
السائدة يف الدولة اؼبنتجة و اسية يالسبالظروؼ يتأثر اؼبنتج اذليها اجملاؿ السياسي يت حصل عال 00.03%
لقيود ال ذبعل لو اغبرية يف التعبَت عن الرأي او الفكرة اليت يرمي اليها  حبيث قبد اؼبنتج مقيد بضوابط  خضوعو
ونشر أفكار معينة عن ؿبكمة وبالتارل ىنا خاضعة ؼبدى انفتاح سياسة الدولة وتقبلها لرأي اؼبعاكس وقوانُت 

وىنا ابراز ما يتوافق مع رغبة السلطة اغباكمة واخفاء االخر وذلك ردبا النعكاسو سلبا على مصاحل سياستها 
اذ كلما كاف اؼبنتج الًتفيهي  سبة اجملاؿ التقٍت، مث تأيت نىذه االعماؿالدولة وبالتارل قبد الدولة ربكم الرقابة على 

وبتوى على تقنيات حديثة تتماشى مع العصر الرقمي وتليب رغبات اؼبستخدـ وسبكنو من سهولو الوصوؿ اليو 
بنسبة حيث برز يف اعبدوؿ  اجملاؿ اإلعالمي،  %00.10والتعامل معو كاف أكثر رواجا حيث مثلت نسبتو 
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وبلغت اعبمهور عرب منصة التلفزيوف، ؼبنتوجات اليت تلقى اقباؿ واسع من طرؼ  حبيث يدرس نوعية ا 3%..9
ال الكبَتة اؼبسيطرة ضئيلة جدا ىذا راجع اذل اف الشركات الًتفيو الرقمي  حيث اهنا %0.00نسبة اجملاؿ االديب

ثقافة القضايا و العلى مع االعتماد  تعتمد على اؼبوروث االديب للمجتمع كمادة أساسية لسيناريوىاهتا مقارنة
والتنبؤ باؼبستقبل وىنا راجعة لثقافة اؼبخرج ووجهة نظره وتطلعاتو اذ كاف يريد العصرنة او الرجوع لًتاث اؼبعاصرة 

ىنا هبب اف تكوف ظبات منتج الشركة قادرة  على منافسة  %0.00القدمي وتوازت مع نسبة الشركات اؼبنافسة 
 .سوؽاؼبطروحة يف الاألخرى اؼبنتوجات 

 :شيوعا يف اجلزائر األكثراحملور الثالث: أطر الرتفيه الرقمي 

 -: يبثل نسبة شيوع الًتفيو الرقمي يف اعبزائر10جدوؿ -

 االحتماالت التكرارات %النسبة اؼبئوية
 العاب الفيديو 10 %00.00
 منصات الًتفيو الرقمي 10 %00.00
التواصل مواقع  10 0...%0

 (فيسبوؾاالجتماعي)
 الرقمية اؽبواتف الذكية وتطبيقاتو  10 %00.00
 العروض اجملانية 0 %0.00

 موسيقى رقمية 10 0...%0
 عدـ اإلجابة 10 00.00%
 اجملموع 09 %100

 .ُتثو بحاؼب على أجوبة باالعتمادمصدر اعبدوؿ: من إعداد الطلبة 

 

ويعود ذلك النتشارىا  %27.77اؼبرتبة األوذل بنسبة  احتلتألعاب الفيديو  اذل أفتشَت معطيات اعبدوؿ 
بكل أنواعها بُت أوساط الشباب واألطفاؿ الذين يبثلوف أكرب فئة يف اجملتمع كذلك احتوائها على التقنيات 

شغل اهنا تكما يدعي الكثَتوف   ولتسلية واؼبتعةباوتشبع حاجة الفرد العصرية وسبيزىا بأهنا زبدـ ؾباالت عديدة 
ة للمستخدـ وذلك من كثرة مصمميها ومبدعيها بطرؽ جاذببنوعيها ىذا من جهة ومن جهة أخرى  فراغ وقت ال

شبكات التواصل االجتماعي على هاثم يلياعبزائري اصبح يستهويو ىذا اجملال حىت العريب ،طرؼ الشباب أكثر
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نشر على لببة معينة، وفسح اجملاؿ ل بُت العاـ واػباص وعدـ اقتصاره النتشاره%16.67رأسها الفايسبوؾ بنسبة 
د ؾباالت استخدامو وتوازت  نسبتو مع وقلة كلفتو وسهولة االلبراط فيو وتعدتبادؿ التعليقات و اآلراء واألفكار  و

اليت زبدـ اغبالة النفسية والثقافية  و الصوتيةواآلالت اليت تستخدـ إلنتاجها  ؤثراهتالطبيعة م وذلكاؼبوسيقى الرقمية 
اءت نسبة اؽبواتف الذكية وتطبيقاهتا اليت اصبح يقدر مستخدميها باؼباليُت واليت عرفت اقباال واسعا من صبيع مث ج

وتوازت مع نسبة منصات الًتفيو الرقمي  %11.11بنسبة عليها عادل وذلك استجابة ؼبتطلبات اؼبتزايدة دوؿ ال
اليت يريدوهنا مث ارساؿ اليوتيبقنوات اؾ اؼبستخدمُت يف ليت سبكن اشًت على رأسها منصة يوتيوب اؼبنتشرة يف اعبزائر ا

اذ بطريقة سهلة وسريعة ربح أمواؿ  ىذه الفيديوىات منناشرين كذلك مكنت   ذل حسابات اػباصةالفيديوىات ا
، مث Dz Djoukerمثل الشهرة من  ناشر وكذلك مكنتهمدبجرد النقر على زر متابعة يوضع مبلغ يف حساب ال

وكانت نسبة عدـ اإلجابة  اؼبوجودة يف اعبزائر األطراليت تدخل يف كل  %5.55تليها العروض اجملانية بنسبة 
 . %00.00تقدر ب

 ادلستفيد من اخلدمات ادلقدمة من طرف منصات الرتفيه الرقمي:احملور الرابع: 

 -: يبثل نسبة اؼبستفيدين من خدمات منصات الًتفيو الرقمي10جدوؿ-

 االحتماالت التكرارات  %النسبة اؼبئوية
 منتجي احملتوى الًتفيهي الرقمي 10 %31.25
 الرقمي لًتفيوامستخدمي  10 %43.75
 مزودي اػبدمة اؼبقدمة 0 %6.25
 أصحاب اؼبواقع االلكًتونية 0 %12.5
القنوات اليت تتوسط وصوؿ  0 %6.25

 اؼبنتوجات الًتفيهية
 اجملموع 16 %100

 .اؼببحوثُتمصدر اعبدوؿ: من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة 

 

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ اف مستخدمي الًتفيو الرقمي أكثر اؼبستفيدين من اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ 
ألنو يف األوؿ ويف األخَت فاؼبنتوجات مهما كاف نوعها موجو لو، لكن  %00.00منصات الًتفيو الرقمي بنسبة 

تبقى االستفادة مرتبطة دبدى تطابقها مع قيمو وتنشئتو االجتماعية ومدى استخدامها يف تطوير مهاراتو ومعلوماتو 
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الؿ جنيهم اليت وصل اليها منتجي الًتفيو الرقمي وذلك من خ %00.00نسبة  مث تأيتيده بثقافة تفيده، و وتز 
وامكانيات ماشى توتنوع يف اػبدمات اليت تكانت ذات جودة ونوعيةاليت ربصد من منتوجاهتم حبيث كلما  لألرباح 

على منتجي اػبدمة، أكثر  ومن مث كانت مداخيلهات انتشارا ورواجا من قبل اؼبستخدمُت فلوقدرات اؼبستخدـ 
االستفادة من خالؿ عدد زيارات وتصفح صفحات اؼبوقع من اما فيما ىبص أصحاب اؼبواقع االلكًتونية تكوف 

اؼبستخدميناذ كلما كاف دائم التحديث حملتواه دبا يساير التكنولوجيات اغبديثة ديناميكيا كاف أكثر جذب  طرؼ
جات الًتفيهية اذل ، مث توازت نسبة القنوات اليت تتوسط وصوؿ اؼبنتو %00.0للمتصفح إذ حازت نسبتها على 

الذي يشًتؾ مع منتجي التطبيقات الرقمية ليوصلها اذل  Google Playمثل ؿبرؾ البحث  اؼبستخدـ
جهة ومن جهة أخرى االستفادة من عقد االتفاقيات مع الشركات اؼبنتجة اليت تراعي ؾبموعة من  اؼبستخدـ من

اليت تتكفل برعاية  Googleاؼبعايَت اذ زبتار األكثر شهرة واستخداما، وقد تكوف فيما بعد فرع من فروع شركة 
اليت WordPress  كشركات اليت تنتج اؼبواد األولية مثل منصة   وتسويق اؼبنتج مع نسبة مزودي اػبدمة اؼبقدمة

للمنتوج  تروج اليتاالشهار  وشركات  logoاؿ كذلك شركات تصميمتنتح قوالب يوضع فيها ؿبتوى موقع  
ات قد مع جهخالؿ التعامن هي وذلك يالًتفرؤوس أمواؽبم يف اإلنتاج  وكذلك رجاؿ االعماؿ الذين يستثمروف

 منتجة وبدورىم يدعموهنا ماليا.

 احملور اخلامس: ارتفاع قاعدة ادلستخدمني حول الرتفيه الرقمي:

 -: يبثل نسبة أسباب ارتفاع اؼبستخدمُت حوؿ الًتفيو الرقمي10اعبدوؿ -

 االحتماالت  التكرارات %النسبة اؼبئوية
سهولة االستخداـ وقلة الرسـو  10 %46.66

 اؼبفروضة
 االتاحة عرب الفضاءات االلكًتونية 10 %26.66
 انتشار اؽبواتف الذكية 00 %6.67
 تزايد وقت الفراغ 00 %667

 الًتفيو الرقمي بدؿ الواقعي  اؼبيل اذل 00 %6.67
 اؼبنافسة بُت الشركات اؼبنتجة  00 %6.67
 اجملموع 15 %100

 مصدر اعبدوؿ: من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببوحوثُت.
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يظهر اعبدوؿ اف األسباب الرئيسية اليت رفعت قاعدة اؼبستخدمُت حوؿ الًتفيو الرقمي سهولة استخدامو 
ثقايف او علمي للولوج فيو كذلك يتيح لو مستوى  ال يتطلبوقلة الرسـو اؼبفروضة عليو حبيث اف االستخداـ 

 اما فيما ىبص الرسـو اؼبفروضة فاجملتمع يستغل العروض اجملانية اؼبقرصنةالكيفية والطريقة اليت تتناسب ورغباتو 
مث تأيت نسبة االتاحة عرب الفضاءات االلكًتونية اؼبقدرة ب  %....0نسبة لذلك تأيت تكلفتها ضئيلة لتحتل 

لديناميكية وتعدد اج اؼبواقع انتمح بإتس اليت 0.1مي أكثر مع تطبيقات الويب ر الًتفيو الرقاذ انتش %....0
يعرض األفالـ اؼبوفرة للمستخدـ منصة بث وتطبيق وموقع shahid.netناتشاىدمثل  منصات الًتفيو 
اعبدوؿ اف اليت تتأثر كذلك بكمية تدفق االنًتنت، وما يالحظ على وىذه من صور االتاحة واؼبسلسالت، 

منافسة الشركات فيما بينها تزيد يف ارتفاع  عدد مستخدمي الًتفيو الرقمي وذلك من التنافس على من منتوجو 
اؼبستخدـ يبيل أكثر لًتفيو الرقمي بدؿ الواقعي اؼبساير وجاذبية وىذا ما هبعل  ا غباجة الفردأكثر جودة وربقيق

اليت كانت يو دل يعد أفراده يهتم باؼبرفهات التقليدية مثال كألعاب لتكنولوجيا و الرقمنة الف الزماف الذي نعيش ف
عرب اؽبواتف الذكية   منتشرة يف زمن ليس بالبعيد ال يعرفها أطفاؿ اليـو بل انتشرت عندىم األلعاب االلكًتونية 

ومن مسببات نباعليهم زمن هااليت فرضالرقمي عصر الأصبحوا أكثر دراية دبتطلبات  كذلك التطبيقات الرقمية، اذ
ارتفاع قاعدة اؼبستخدمُت حوؿ الًتفيو الرقمي وقت الفراغ الذي تزايد مع العطل الدراسية والوظيفية فبا هبعل الفرد 

 .يبحث عن ما يبأل لو وقتو ويسليو

 احملور السادس:طبيعة تأثري ادلنتوجات الرتفيهية الرقمية على ادلستخدم اجلزائري

 -نتوجات الًتفيهية الرقمية على اؼبستخدـ اعبزائري: طبيعة تأثَت اؼب.1اعبدوؿ -

 النسبة التكرار 
 %56.25 13 سلوكي نفسي

 %18.75 10 قيمي
 %12.5 10 تثقيفي تعليمي

 %12.5 10 أخالقي
 %100 .0 اجملموع

 إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت اعبدوؿ: منمصدر 

التػػأثَت السػػليب للمنتوجػػات الًتفيهيػة الرقميػػة علػػى اؼبسػػتخدـ تعلػػو نسػػبة   مػن خػػالؿ ىػػذا اعبػػدوؿ تبػػُت لنػا بػػاف نسػػبة
وىذا    %18.75وكذلك على القيم نسبة %56.25واؼبتمثلة يف السلوكي النفسي بنسبة  %91كبَتة وصلت إذل 
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ميػػة مثػػل راجػػع إذل بعػػض السػػلوكيات الناصبػػة عػػن ذلػػك التػػأثَت والػػيت بػػرزت بصػػورة كبػػَتة يف السػػلوكيات النفسػػية والقي
 %25العنف، التعصب التغَت يف القيم واؼببادئ واالبتعاد عن األصوؿ التقليدية إال أف التأثَت االهبايب يصػل نسػبة إذل 

وىذا من خالؿ مػا تًتكػو تلػك اؼبنتوجػات مػن طبػع جيػد علػى األخػالؽ واؼبفػاىيم العديػدة الػيت يسػتخدمها اؼبسػتهلك 
 من اعبانب التثقيفي ومثيلتها يف اعبانب األخالقي. %12.5ثلها نسبةأثناء تفاعلو مع تلك احملتويات واليت سب

 

 ةقمية مقارنة مع ادلنتوجات الغربياحملور السابع:استهالك ادلنتوجات العربية الرتفيهي الر 

 -اؼبقارنة بُت استهالؾ اؼبنتوجات العربية والغربية الًتفيهية : يبثل10اعبدوؿ رقم -

 النسبة التكرار 
 %56.25 13 اؼبنتوجات الغربيةاستهالؾ 

 %25 04 استهالؾ اؼبنتوجات العربية
 %18.75 03 دوف إجابة

 %100 16 اجملموع
 مصدر اعبدوؿ:من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت

اتضػح مػػن خػالؿ اعبػػدوؿ أف التعامػػل والتفاعػل مػػع احملتويػات الغربيػػة وبتػػل مسػاحة كبػػَتة سػواء يف العػػادل الغػػريب أو 
ألف اقتبػػػاس احملتػػػوى الًتفيهػػػي األجنػػػيب مػػػن طػػػرؼ اؼبسػػػتخدمُت يعػػػد وحػػػده كفػػػاءة %56.25العػػػريب ويبثػػػل نسػػػبة 

اؼببحوثُت،بينمػػا ىنػػاؾ يف اؼبقابػػػل مػػن يتعامػػػل مػػع ـبتلػػػف مشػػهود ؽبػػا وىػػػذا مػػا بينتػػػو النتػػائج الػػيت ربرينػػػا فيهػػا مػػػع 
وىذا يعود إذل قلة االقبػازات العربيػة يف مثػل ىكػذا ؾبػاؿ ونقػص %25احملتويات العربية لكن بنسبة قليلة ال تتجاوز

مػن  %18.75الشركات اؼبنتجػة للمضػامُت الًتفيهيػة واػباصػة بالتمويػل والتنػافس االقتصػادي،وكانت ىنػاؾ نسػبة 
حػػوثُت اؼبػػًتددين يف مثػػل ىػػذا اؼبوضػػوع وىػػذا راجػػع إذل قلػػة التفاعػػل مػػع احملتويػػات الرقميػػة وبالنسػػبة ؽبػػم ال يهػػم اؼبب

 اؼبنتج بقدر ما يهم احملتوى. 
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 التغريات االجتماعية والتكنولوجية احلالية  الثامن: أسبابحملور ا

 -اغبالية : يبثل أسباب التغَتات االجتماعية والتكنولوجية19اعبدوؿ رقم -

 النسبة التكرار 
 %37.5 06 أسباب ثقافية

 %62.5 10 أسباب تكنولوجية تنافسية
 %100 16 اجملموع

 مصدر اعبدوؿ:من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت

توصلنا من خالؿ ىذا اعبدوؿ أف أىم األسباب اليت ساعدت يف التغَت االجتماعي والتكنولوجي تعود إذل أسباب 
ثقافية اؼبتمثلة يف تبٍت ثقافات الغرب وإلغاء اؽبوية العربية نتيجة ؾباراهتػا لكػل مػا تػوفره تلػك اؼبضػامُت الًتفيهيػة الػيت 

،ويف %37.5امػػػا عػػن ثقافػػة ؾبتمعنػػػا والػػيت تصػػل نسػػػبتها إذل زبػػالف بعػػض االذباىػػات العربيػػػة وكػػذلك زبتلػػف سب
اعبانب اآلخر فكرة العوؼبة اليت تسيطر إذل حد ما على التغَت االجتماعي من باب التطور والتفاعػل مػع مػا تعرضػو 

زه بعػػض اؼبضػػامُت واحملتويػػات الغربيػػة التكنولوجيػػة،ألف الرقمنػػة عػػادل حبػػد  ذاتػػو ويفػػرض العديػػد مػػن األمػػور الػػيت تػػرب 
بصورة ضخمة وكذلك ؿبيطو التكنولوجي العػاؼبي يػزداد اتسػاعا وتنافسػا وىػذا مػا أدى إذل تغػَت التكنولوجيػا اغباليػة 
رغم أف كالنبا يصب يف اآلخر،إذا تغَت الوضع التكنولوجي فحتما سيكوف ىناؾ تغَت اجتماعي جػراء ذلػك وىػذا 

 . %62.5تهم إذلما وافقنا فيو بعض اؼبختصُت يف اجملاؿ واليت وصلت نسب

 احملور التاسع:االنعكاسات الناجتة عن استهالك ادلضامني الرتفيهية الرقمية على ادلستخدم اجلزائري

 -: يبثل انعكاسات استهالؾ اؼبضامُت الًتفيهية على اؼبستخدـ13اعبدوؿ رقم -

 النسبة التكرار 
 %56.25 09 نفسية عقلية
 %43.75 07 فكرية تطورية

 %100 16 اجملموع
 مصدر اعبدوؿ:من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت

ابرز لنا ىذا اعبػدوؿ أف أسػباب التغػَتات االجتماعيػة والتكنولوجيػة اغباليػة يعػود بالدرجػة األوذل إذل أسػباب نفسػية 
الفرديػة كوهنػا معقػدة تسػتحوذ علػى قػدرات اؼبسػتخدـ وتنمػي فضػولو للمعرفػة %56.25وعقلية تصل نسبتها إذل 
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باالبتعاد عن اجملتمع وعن األسرة،وكذلك اختالؼ يف بعض السلوكيات اليت تظهػر بطريقػة ال إراديػة مثػل التعصػب 
والغضب والشتم وكذلك سلوكيات عقلية مرتبطة أكثر باؽبروب من الواقع كبو واقع افًتاضي إلشباع رغباتو اؼبكبوتة 

فيهػػي،إال أف ىنػػاؾ أسػػباب تطوريػػة فكريػػة تعمػػل علػػى تنميػػة روح والػػيت ىػػي يف األسػػاس ال ؿبػػل ؽبػػا يف احملتػػوى الًت 
مػا  إلقبػازاؼبنافسة والتقيد باؼببادئ اعبديدة خاصة من الناحية التكنولوجية  وخلق روح اإلبداع مػن تلػك اؼبضػامُت 

 .%43.75ىو أكثر أنبية وىذا ما أكدتو نسبتها اليت وصلت إذل

 ي ادلواد الرتفيهية يف اجلزائراحملور العاشر: أسباب ارتفاع عدد مستخدم

 -: يبثل أسباب ارتفاع مستخدمي اؼبواد الًتفيهية يف اعبزائر01اعبدوؿ رقم-

 النسبة التكرار 
 %68.75 11 مواكبة التطور

 %31.25 05 الثقافة التكنولوجية
 %100 16 اجملموع

 مصدر اعبدوؿ:من إعداد الطلبة باالعتماد على أجوبة اؼببحوثُت

ىػػذا اعبػػدؿ اسػػػتطعنا الوصػػوؿ إذل بعػػض اإلحصػػائيات الػػيت تأكػػػد أف معظػػم اؼبتعػػاملُت مػػع احملتويػػػات مػػن خػػالؿ 
الًتفيهية الرقمية ىم ؾبرد مواكبُت ؼبا وبتويو العصر من تغَتات وتطورات ؽبذا كانت النسبة الػيت تؤكػد صػدؽ كالمنػا 

خبلفياتػو واؽبػدؼ منػو أي اسػتخدامو وىذا من خالؿ تعاملهم للمحتوى اؼبطػروح دوف العلػم  %31.25ال تتجاوز
ال يكػػاد يتجػػاوز الًتفيػػو فقػػط ،إال أف ىنػػاؾ فئػػة تسػػعى دائمػػا إذل تعػػديل بعػػض اؼبصػػطلحات للمضػػامُت الًتفيهيػػة 
وكذلك تسعى إذل إبراز قدراهتا يف ىذا اجملاؿ نتيجة ما ربويو من ثقافة تكنولوجيػة كبػَتة تنامػت مػع التفاعػل الػدائم 

 .%68.75الرقمي يف اعبانب الًتفيهي وىذا ال تتجاوز نسبتومع ما يعرضو العادل 

 التحليل الكيفي حملاور ادلقابلة:

 احملور األول: االطالع على اإلجنازات الرتفيهية الرقمية العادلية:

دبا اف الًتفيو الرقمي منتشر بُت فئات اجملتمع بالعديد من أنواعو ومستحوذ على قدر ال بأس بو من 
أوقاهتم، توجهنا اذل أساتذة جامعيُت متخصصُت يف ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة كعينة من اجملتمع وىم بدورىم 

نهم عند اإلجابة على سؤاؽبم اهنا اخذت حصة مطلعُت على أىم االقبازات الًتفيهية الرقمية اليت اعتربىا الكثَت م
األسد يف الصناعات اؼبرحبة يف وقتنا اغبارل اذ تقدر عائداهتا على الشركات اؼبنتجة ؽبا بباليُت الدوالرات، 
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واصبحت شبكة تأخذ بعدا عاؼبيا متسارع التحوؿ بفعل اؼبنافسة اليت يشهدىا سوؽ احملتوى الًتفيهي الرقمي 
حوثُت انو مس صبيع ؾباالت اغبياة وال يبكن اف نتجاوز ظاىرة االىتماـ بو اليت تتزايد وترتفع نسبة فيعتربه احد اؼبب

 استخدامها بشكل كبَت.

 احملور الثاين: اجملاالت اليت تتأثر هبا الشركات ادلنتجة للرتفيه الرقمي أثناء انتاجها للمحتوى الرتفيهي:

العوامل تؤثر يف تكوينها مهما كانت وظيفتها اذ قبدىا تتأثر تقريبا ربيط بالرسالة اإلعالمية ؾبموعة من 
بكل ؾباالت اغبياة وينطبق ذلك بطبيعة اغباؿ على الشركات اؼبنتجة للًتفيو الرقمي دبا اهنا تنتج وظيفة إعالمية، اذ 

دوف ذلك(، واختيار تتأثر بالعناصر التالية: جودة تصميم احملتوى الًتفيهي )عمل ؿبًتؼ متوسط االحًتافية او 
نوعيتو: لعبة الكًتونية او فيلم او مسلسل او رسـو متحركة، وسوقو أي من ىي الفئة اؼبوجو ؽبا اؼبنتج، قنوات 
توزيعو) اختيار منصة الكًتونية معينة او نظاـ إدارة ؿبتوى معُت او تطبيق بصفات فبيزة...اخل، صبهوره طبيعة 

حسب التكلفة + رأس اؼباؿ +الفائدة، و الدخل الوطٍت والفردي للمجتمع  اجملتمع اؼبوجو لو، سعره يدرس السعر
 اؼبستهلك، اللغة، دبجموعة من اجملاالت.

يف ولدراسة ىذا مت صبع اراء واذباىات أساتذة متخصصُت يف ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة وكانت تفسَتاهتم 
 التارل:السياؽ 

تمع لو ؾبموعة ظبات سبيزه عن غَته من اجملتمعات اليت تساىم يف فكل ؾب *ثقافة اجملتمع وامناطه االستهالكية:
تبنيو ؼبنتوج او سلعة او خدمة دوف أخرى وذبعل لو طبيعة استهالكية خاصة بو، وتتمثل يف القيم، السلوكيات، 

ًـت صبهورىا العادات والتقاليد، الدين، ولكن تبقى ىذه اؼبؤثرات االجتماعية خاضعة لسياسة الشركة اؼبنتجة اليت رب
أي اجملتمع الذي يتم فيو بلورة اؼبنتوج، لكن ال ربًـت خصوصيات اجملتمعات لتيارىا  ايتماشى وفقاؼبستخدـ الذي 

اليت تستورد ىذه اؼبنتوجات فيما بعد واليت تتأثر باؼببادئ والقيم اليت ربملها ىذه اؼبنتوجات، ويف اغلب األحياف  
تبٍت ؽبا وىذا يبثل اذباه معُت، وىنا ال يبكن غض النظر على بعض الشركات تكوف متناقضة مع طبيعة اجملتمع اؼب

اليت تراعي خصوصيات االنساف  وتأخذ بعُت االعتبار الفئات اليت تستهلك ىذه اؼبنتوجات أي يصنع منتوج 
 يوافق خصوصيات ومبادئ اجملتمعات بكل فئاهتا.

ة مؤسسات اقتصادية شأهنا شأف تلك الشركات الرحبية اليت تعترب الشركات الًتفيهية الرقمي*اجملال االقتصادي:
تبحث على أسواؽ لًتويج منتوجاهتا من خالؿ دراسة رغبات واحتياجات اعبمهور وربقيق أرباح بناًءا على 

مهم جدا يف استمرار دورا  يلعب االقتصاد ربقيقها، وأحيانا خلق رغبة واقباؿ على ؿبتوى او وسيلة معينة وقبد اف
لصناعات الًتفيهية. إذ غالبا ما من عدمو الشرياف النابض لاؿ س اؼبأ، إذ يعد تدفق ر ج يف السوؽ او سحبواؼبنت
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من مداخيل، بغض النظر عن  ققوربإهناء الربامج والعروض التلفزيونية بالنظر فقط ؼبا الشركات اؼبنتجة قرار تخذت
وىذا ما جعل اقتصاد دوؿ غربية يبٌت على العروض الًتفيهية الرقمية  اعبانب التحريري وجودة اؼبوضوع اؼبطروح

وأكرب مثاؿ على ذلك الواليات اؼبتحدة االمريكية اذ تعد منذ زمن بعيد حىت اليـو أضخم صناعة سينمائية يف 
نمائي، العادل وأكثرىا انتشارا وذلك لعديد األسباب من بينها توفرىا على مدف ـبصصة لإلنتاج الفيلمي والسي

إزدىار اقتصادىا يف الصناعات األخرى فبا جعل اؼبستثمرين يبحثوف عن  مصادر دخل غَت اؼبوجودة، ومن ىنا 
يبكننا اعتبار الًتفيو الرقمي قوة اقتصادية كغَتىا من الصناعات األخرى، حيث أصبح يعترب الكثَتين من اػبرباء اف 

 .الدوؿ اليت تتبناىا ذكية اقتصاديا

ىنا يكوف التنافس بُت الشركات على جودة اؼبنتج وسعره ومدى جذبو لسلوؾ اؼبستخدـ  نافسة:*الشركات ادل
بكل فبيزاتو وزبصيص رؤوس أمواؿ من أجل الًتويج لو والتعريف بو، ومن جهة أخرى ؿباولة بناء ؾبمعات ضخمة 

واؼبوسيقى الرقمية واأللعاب تستثمر يف جل ؾباالت الًتفيو الرقمي خبلق سلسلة مًتابطة بُت السينما الرقمية 
 شركة ،NBCUniversal التيتمتلك" كومكاست" شركةنذكر االلكًتونية،ومن بُت ىذه الشركات الضخمة

 لشراء اليـو تسعى اليت AT&T شركة الرقمي،كذلك احملتوى ولتوزيع والسينمائي التلفزيوين لإلنتاج عمالقة
 مستفيدة بذلك من تكامل االعالـ. ، Verizon شركة ونضيف ؽبماTime Warner العمالؽ

أدبية، سواء كانت روايات، قصص قصَتة أو م األعماؿ الًتفيهية تعتمد على قطع معظ اذ قبد اف*اجملال االديب:
اليت األفالـ وحىت الرسـو اؼبتحركة حىت سيناريوىات معدة خصيصا لألعماؿ الًتفيهية، دبا يف ذلك ألعاب الفيديو 

ويعتمد على  كتاب سيناريو وحوارات شأهنا شأف اإلنتاجات السينمائية والتلفزيونية  أصبحت تعتمد اليـو على
القطع اليت أكثر انتشارا وقراءة بُت اعبماىَت ليتم تناوؽبا على عدة أشكاؿ وتصبح مكملة لبعضها مثل رواية ذاكرة 

حلقة عرض خالؿ شهر  01اعبسد من تأليف الكاتبة اعبزائرية أحالـ مستغامبي اليت ربولت اذل مسلسل يضم 
 على شاشة أبوظيب. 0101رمضاف سنة 

عرب كل  م يف شكل احملتوىتلعب التقنية دورا أساسيا يف صناعة احملتوى الًتفيهي، حيث تتحك*اجملال التقين:
ستهلك تلك احملتويات عربىا، فضال عن ربكمها يف طرؽ تإذل أهنا تتحكم يف األجهزة اليت مراحل إنتاجو، إضافة 

 أف دبعٌت هبا اغبارل اعبيل وانبهار مذىلة بصورة تتطور اليت التقنية الوسائطب الشركات تتأثر اذ والنشر.وزيع الت
 لصناعة احملتوى. أساسي ؿبرؾ الوسائط يف التقٍت التجمع
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عوامل ة اليت ىي يف تغَتمستمر وذلك بفعل اؼبنظومةاإلعالمييتأثر الًتفيو الرقميبكل اشكالو ب *اجملال اإلعالمي:
متنوعة ونعٍت هبذا اف اؼبنتجُت للمواد الًتفيهية يدرسوف ما يبرر على وسائل االعالـ ويتوافد عليو اعبمهور بكثرة أي 

 . ىنا يرى ما يبث يف أوقات الذروة

 سلوؾ اذل تغيَت بدوره يؤدي الذي اعبمهور، سلوؾ تغَت مع باؼبوازاة األشكاؿ تلك يف دائم تغَتا حظنال إذ
 .وتوجهاهتا أحجامها اختالؼ على اإلعالمية اؼبؤسسات

ىذا اجملاؿ الذي ال يظهر باديا للعياف لكنو يؤثر بشكل او بآخر على الشركات اؼبنتجة اذ سبنع  *اجملال السياسي:
اغلبية الدوؿ اذل الًتويج اذل أفكار معينة او انتهاؾ حرمات االخرين او تسريب أسرار الدوؿ قصد الًتفيو والتسلية 

 غربلة احملتوى ويعاقب القانوف كل من حبيث ال يبكن نشر احملتوى الًتفيهي قبل مروره على جهات ـبتصة يف
 يتعدى على ذلك. 

 احملور الثالث: أطر الرتفيه الرقمي األكثر شيوعا يف اجلزائر:

انتشر الًتفيو الرقمي بصفة عاؼبية دل يكن التنبؤ حىت خبطوطها العريضة دبختلف اشكالو واؼبتمثلة يف اؼبوسيقى 
الفًتاضي، السينما الرقمية...اخل. وىذا االنتشار كاف متباينا من دولة اذل الرقمية، األلعاب االلكًتونية، التلفزيوف ا

أخرى ومن نوع ترفيهي اذل آخر حسب ثقافة وعادات وضوابط اجملتمع اؼبستخدـ، وتبنتو الدوؿ العربية كغَتىا من 
تناء ما ينتج يف الغرب الدوؿ الغربية ولكن بطريقة أقل احًتافية وانتاجية وكانت أكثر استهالكية وذلك من خالؿ اق

فقَتة عموما التقنية  تهابنيالتي عاتاجملتماليت تعترب من بدؿ االبتكار والتجديد، وانطبق ذلك على اعبزائر بطبيعة اغباؿ
إذ تبنت الًتفيو الرقمي بشكل ملحوظ ىي األخرى، لكن  ،االستهالكية تمتع ببعض اػبصوصياتاتجعلهفبا 

 هزة استخدامو اليت عددىا جزئية من اؼببحوثُت يف األطر التالية:بطريقة متباينة بُت أنواعو وأج

وليس على  On lineإذ تعترب من أكثر االطرانتشارا يف اجملتمع اعبزائري بنوعيها على اػبط ألعاب الفيديو: 
اليت تستخدـ من طرؼ كل فئات اجملتمع وخصص بعض اؼببحوثُت ألعاب الواقع اػبيارل، حبيث  Of lineاػبط 

أصبحت األلعاب شبكة )عاؼبية يلتقي فيها العبُت من ـبتلف اكباء العادل( وىذه ميزة احتلت هبا الصدارة مقارنة 
بسبب  اعبزائريُت وسع مناال بعيدة عن متناوؿ القطاعمواصفات عالية ذبعلها بألعاب الكمبيوتر اليت تتطلب 

 أسعارىا اؼبرتفعة، وساىم يف انتشارىا اؽبواتف الذكية. 
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تتعدد منصات البث اؼبنتشرة يف أوساط اجملتمع اعبزائري ولكن خصص البعض من  منصات الرتفيه الرقمي:
سيقى رقمية يف اعبزائر وما ينشر عليها من أعماؿ درامية وأفالـ ومسلسالت ومو  YouTubeاؼببحوثُت منصة 

 وفيديوىات كوميدية وؿبتويات موجهة للمرأة خصيصا كالطبخ والتجميل. 

مت انتشار اؽبواتف الذكية بطريقة سريعة ومذىلة يف اعبزائر فغطت بذلك على أجهزة  اذلواتف الذكية وتطبيقاهتا:
َت ؽبا شرائح عالية االلكًتونية األخرى بسبب تعدد ؾباالت استخدامها وصغر حجمها وسعت ضبلها ومن مث توف

تدفق االنًتنت، فبا جعل الفرد اعبزائري دائم االستخداـ جملاالت الًتفيو الرقمي دبا يف ذلك تطبيقات االندرويد اليت 
أو الروابط  Google Playخلقت مبط مرف يف استهالؾ الًتفيو الرقمي اذ يبكن ربميل البعض منها من متجر 

 .Googleعرب ؿبرؾ البحث  اؼبتاحة للمستخدمُت او البحث عنها

يرى أحد اؼببحوثُت اف اعبزائريُت يتوجهوف اذل اجملانية يف العروض والربامج التلفزيونية، وقليلة  العروض اجملانية:
توجهاهتم كبو اػبدمات اؼبدفوعة، ويعتمد عموما على ربميل اؼبلفات من االنًتنت بطريقة ؾبانية، حيث كاف يف 

اشًتاكات الشبكات التلفزيونية الرياضية، اليت بدورىا تعرؼ )باستثناء يها عرب البلوتوث زمن ليس بالبعيد وبصل عل
 تراجعا يف اقتناء خدماهتا نتيجة ارتفاع أسعارىا(.

 سبوؾيالفا وخاصة االجتماعي التواصل مواقع فإف األخَتة االحصائيات حسب االجتماعي: شبكات التواصل
 وكذا واؼبرئي، والصويت النصي التواصل خصائص من اؼبوقع هبهذا يتميز ؼبا راجع ردبا وىذا اعبزائر يف الصدارة احتل

 .ترفيهية وفيديوىات إلكًتونية ألعاب من يوفره ما

انتشرت بكل أنواعها بفضل اؽبواتف الذكية اليت أتاحت فرصة االستهالؾ الدائم ؽبا حبيث فاؽ  ادلوسيقى الرقمية:
استخدامها يف أغلب األحياف بطريقة ؾبانية عرب تطبيقات خاصة هبا، وتعترب من بارزات العصر اغبارل يف أوساط 

 الشباب بكثرة.

 الرتفيه الرقمية: احملور الرابع: ادلستفيد من اخلدمات ادلقدمة من طرف منصات

تقدـ منصات الًتفيو ؾبموعة من اػبدمات تعود بالفائدة على أطراؼ كثَتة سواءا فائدة علمية او ثقافية او 
اقتصادية لذلك أصبح اػبوض فيها يتطلب خربة ورأس ماؿ وؾبتمع وـبتصُت يف اجملاؿ لسهر على عمل ذو 

بحوثُت اعبهات اليت تستفيد من اػبدمات اؼبقدمة من احًتافية ومالئمة لرغبات صبهوره وذكر ؾبموعة من اؼب
 منصات الًتفيو الرقمي وكانت كالتارل:
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وذلك من خالؿ عائدات منتوجاهتم اليت تقدر اليـو بباليُت احملتوى الرتفيهي الرقمي يف حد ذاهتم:منتجي *
الدوالرات ويساعدىا ذلك يف دعم وتعزيز ورسم صورهتا يف أذىاف اؼبستخدمُت وكذا معرفة توجهاهتا اؼبستقبلية  
كما يبكن لتلك الشركات تصحيح االكبرافات واألخطاء وتقويبها بناًء على انطباعات وآراء وردود تلك اعبماىَت 

 .ليت تتعامل معها حوؿ منتجاهتاا

كما تستفيد اؼبواقع واؼبنصات اإللكًتونية اؼبروجة ؽبذه اؼبنتجات الًتفيهية عرب األنًتنت *مزودي اخلدمة ادلقدمة:
من خدمة  Googleمثل استفادة  من حصص مالية ضخمة دبوجب اتفاقيات وعقود مع الشركات اؼبنتجة ؽبا

Google Edwards وGoogleAd sens  حبيث تتفقGoogle  مع ناشري الفيديوىات على
 منصات ترفيهية على النشر مقابل االخذ من عائدات األرباح. 

يهية الرقمية من جات الًتفو نتلمالقطع يف استفادة اؼبستهلك ل أوال يبكن اعبـز  *مستخدمي الرتفيه الرقمي:
 تبقى لكنراجع لطبيعة ونوع وشكل اؼبنتج الًتفيهي الرقمي وخصوصيات اجملتمعات اؼبوجو ؽبا. عدمها، وىذا

 االشًتاكات ألصحاب حصريا اعبيد احملتوى ذبعل اليت اؼبختلفة االشًتاكات خطط بسبب متفاوتة االستفادة
 .وعددا جودة اقل ؿبتوى من اجملانية االشًتاكات أصحاب يستفيد حُت يف اؼبدفوعة

وتكوف االستفادة ىنا من خالؿ احبار اؼبستخدـ يف صفحات اؼبوقع والضغط على *أصحاب ادلواقع االلكرتونية:
 االزرار للوصوؿ اذل احملتوى اؼبرغوب حبيث وبمل كل زر مبلغ معُت يوضع يف حساب صاحب اؼبوقع. 

 احملور اخلامس: سبب ارتفاع قاعدة ادلستخدمني حول الرتفيه الرقمي:

عدد مستخدمي اؼبواد الًتفيهية الرقمية يف السنوات االخَتة لدرجة أصبحت لو قاعدة مستخدمُت ارتفع 
خاصة بو سبثلت يف كل شرائح اجملتمع ودل تعد مقتصرة على فئيت األطفاؿ والشباب وذلك بفعل عوامل تتمحور يف 

 أجوبة اؼببحوثُت كالتارل:

ة الرسـو اؼبفروضة وأحيانا ؾبانية وتواجد اػبدمة يف كل مكاف أي توفرىا بتكلفة بسيطة قليل *سهولة االستخدام:
 وزماف وذلك لتوفر االنًتنت والتطبيقات الرقمية.

اتاحة احملتوى الًتفيهي عرب اؼبواقع على أشكاؽبا، اؼبنصات اليت تسَت اذل  *االتاحة عرب الفضاءات االلكرتونية:
 توسع يف أوساط اؼبستخدمُت.طريق االنتشار والتطبيقات الغنية على التعريف وال
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دمُت كبو باتت امتداداً طبيعياً لشخصياتنا وأساليب حياتنا فضالً عن توجو غالبية اؼبستخ*انتشار اذلواتف الذكية:
أهنا من األسباب الرئيسية اليت سانبت  ومن ىنا يبكن اعتبارىا أكثر من أي وقت مضى ؿبتوى تطبيقاهتااستهالؾ 

ُت يف خدمات الًتفيو الرقمي وذلك بانتشارىا الواسع وتعدد تطبيقاهتا اليت ينتمي الكثَت يف ارتفاع قاعدة اؼبشًتك
، حيث بات من مثال دل تعد مشاىدة الفيديوىات ؿبصورة بالتلفزيوف ع ظهورىاوممنها اذل الطابع الًتفيهي، 

األجهزة اؼبتحركة ما يتيح اؼبمكن الوصوؿ إذل أنواع ـبتلفة من ؿبتوى الفيديوىات بسهولة أكرب بواسطة 
 يف أي وقت.كبة براؾبهم اؼبفضلة للمستخدمُت موا 

يتوجػػػو بكثػػػرة كبػػػو ىػػػذه اؼبنصػػػات ألف مبػػػط حياتػػػو يبتػػػاز بالديناميكيػػػة يف كػػػل  جيػػػل األلفيػػػة*تزايدددد وقدددا الفدددرا :
 ، وخاصػة خػالؿ اجملاالت، وىو األمػر الػذي يػدفع الشػباب السػتهالؾ احملتػوى الًتفيهػي يف أوقػات ـبتلفػة مػن اليػـو

( Prime Timeفًتات الراحة اؼبتقطعػة مػن العمػل، فبػا أدى تػدرهبيا إذل تراجػع قيمػة أوقػات الػذروة التقليديػة )
وىنػػػػػػا اسػػػػػػتغلها  الػػػػػػيت لطاؼبػػػػػػا ارتبطػػػػػػت قبػػػػػػل عقػػػػػػود بوقػػػػػػت ذبمػػػػػػع األسػػػػػػر ؼبشػػػػػػاىدة احملتػػػػػػوى الًتفيهػػػػػػي للسػػػػػػهرة

 االفًتاضي.قعاؽبرودبنالواقعوالتحواللىالواأحيانا لًتفيهعنالنفسو لاالنسان

 زمن ىو زماننا ألننا لواقعيا بدؿ الرقمي للًتفيومعظم شرائح اجملتمع  يبيلوف *ادليل للرتفيه الرقمي بدل الواقعي:
 يف استخدامها ويبكن بسهولة متاحة الرقمي الًتفيو وسائل وجدت اجملتمع من كبَتة كشروبة فهنا الرقمي االتصاؿ

 .الذكية اؽبواتف استخداـ تطور مع خاصة وقت أي ويف مكاف أي

 دفع الرقمي الًتفيهي احملتوى لصناعة العاؼبية الشركات بُت القوية اؼبنافسة عامل ادلنتجة:*ادلنافسة بني الشركات 
 قاعدة اتساع يربره ما وىذا اجملاؿ، فيهذا ومبدعُت أكفاء مطورين عن باستمرار البحث إذل الشركات بتلك

 اؼبنافسة، اؼبنتجات من غَته عن منتوج بكل خاصة مزايا لتحقيق الرقمنة ؾباؿ يف الرقمي الًتفيو حوؿ اؼبستخدمُت
 .القدامى ووالء الزبائن وفاء على ربافظ أو جدد زبائن ذبلب والتيقد

 رقم وارتفاع اؼبالية عائداهتا زيادة وبالتارل اؼبنتجة للشركة السوقية اغبصص من يوسع أو وبافظ أف شأنو من وىذا
 .أعماؽبا

 احملور السادس:طبيعة تأثري ادلنتوجات الرتفيهية الرقمية على ادلستخدم اجلزائري

من خالؿ مكتسباتنا حياؿ ىذا احملور ومن خالؿ أراء واذباىات بعض األساتذة والدكاترة توصلنا تقريبػا إذل نفػس 
النتيجػػة اؼبتحصػػل عليهػػا نظريػػا إذل أف حصػػر اؼبنػػتج الًتفيهػػي يف األلعػػاب االلكًتونيػػة أمػػر لػػيس سػػهال وال نسػػتطيع 

اعبزائػري يتعامػل مػػع اعبانػب الًتفيهػي بصػورة كبػػَتة يف أصػال حصػره،لكن سباشػينا مػع الفكػػرة انطالقػا أف اؼبسػتخدـ 
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ؾبػػاؿ األلعػػاب وىػػي الطريقػػة الوحيػػدة يف نظػػره الػػيت يػػربز تعاملػػو مػػع الًتفيػػو الف فكرتػػا الًتفيػػو واأللعػػاب ملتحمػػاف 
 بعضهما البعض. 

نتوجات الًتفيهية الرقمية ومن خالؿ حبثنا والتحري يف اؼبعلومات مع اؼببحوثُت توصلنا إذل أف فكرة التأثَت والتأثر باؼب
اكتسحت عامة اؼبكاف خاصة لدى اؼبستهلك اعبزائري باعتبارىا بنيت على خلفية أكثػر شػيوعا أال وىػي األلعػاب 
االلكًتونية اليت حازت ىذه األخَتة على نسبة تتبع ومشاىدة عالية مقارنػة مػع شػبيهتها يف اجملػاؿ الًتفيهػي الرقمػي 

من خالؿ التوافق مػع أفكػار بعػض األلعػاب احملظػورة مػثال لعبػة اغبػوت األزرؽ الػيت وصلت دبستخدميها إذل اؼبوت 
خلقت رعبا كبَتا يف بعض واليات الوطن يف اآلونة األخَتة ودل تتوقف عند ىػذا اغبػد بػل ذبػاوزت ذلػك إذل حصػد 

 العديد من الضحايا.  

جابات تتشابك يف نقطة واحدة أال وىي القػيم من خالؿ ربليل اإلجابات اليت توصلنا إليها وجدنا أف معظم تلك اإل
األخالقية والسلوكية النفسية ىنا نطرح سػؤاؿ عػابر كيفاؼبػا يصػل اؼبتعامػل مػع احملتػوى الًتفيهػي إذل قمػة اإلدمػاف فانػو 

وقد كاف  بصورة ال إرادية تتغَت توجهاتو قيمو،مبادئو،أخالقو،وطبعا ىذا يعود إذل طبيعة احملتوى اؼبتناوؿ أو اؼبتفاعل معو
تركيزنػػػا علػػػى األلعػػػاب االلكًتونيػػػة كوهنػػػا متناولػػػة يف العػػػادل العػػػريب والغػػػريب وؽبػػػا نتػػػائج تعػػػود بالسػػػلب وباإلهبػػػاب علػػػى 
مستخدميهاوأغلبية  النتائج اليت توصلنا  ؽبا  وضحت لناأف التأثَت على نفسية اؼبستخدـ من خالؿ تعمقو مع احملتػوى 

علو متقيدا نوعا ما يف سلوكو وثقافتو،وألف األلعاب االلكًتونية اؼبتناولػة عػرب شػبكات واالرتباط الوثيق بأدؽ تفاصيلو هب
االجتماعيػػة وعػػرب اؽبواتػػف الذكيػػػة اغبديثػػة ىػػي اآلف السػػائدة أو اغباصػػػلة علػػى اؼبرتبػػة األوذل يف اإلدمػػاف البشػػػري ألف 

 أضرارىا النفسية بليغة.

ؿ سػػؤالنا وىػػي مػػا يفرضػػو اؼبنػػتج الًتفيهػػي الرقمػػي وخاصػػة انطالقػػا مػػن اؼبغػػزى الػػذي نسػػعى للوصػػوؿ ؽبػػا مػػن خػػال
االخػتالؼ يكمػن  الشػباب ألفاأللعاب ىو أف ىذا النوع من الًتفيو يستقطب العديد مػن شػرائح اجملتمػع السػيما 

يف األلعػػاب نفسػػها و يعػػود بالدرجػػة األوذل إذل طبيعػػة اؼبسػػتخدـ الف ىنػػاؾ العػػاب ربػػوي يف باطنهػػا اهبابيػػات صبػػة 
لقػدرات اؼبعرفيػة وزبلػق روح اؼبنافسػػة اعبيػدة وتكسػب مهػارة اإلبػداع وكػػذلك تػربز اعبانػب الػذكاء كلعبػة مػػن تنمػي ا

يربح اؼبليوف ،كما ىناؾ ألعاب ربمل يف طياهتا سلبيات وتشجع بدورىا على االكبراؼ اػبلقي واألخالقي وتسقط 
الًتفيػػو عبزائػر إذل أرقػػاـ دل تػذكر بػاؼبرة يف عػادل بصػاحبها يف اؽباويػة كلعبػة اغبػوت األزرؽ الػػيت وصػلت ضػحاياىا يف ا

علػػى  ال يتوقػػفىنػػا توصػػلنا بػػاف تػػأثَت اؼبنتوجػػات الًتفيهيػػة الرقميػػة علػػى اؼبسػػتخدـ اعبزائػػري سػػالح ذو حػػدين  مػػن
نسػبة التلقػي لػػدى اؼبسػتخدـ وىػذا طبعػا يعػود إذل اؼبسػتخدـ حبػد ذاتػو وطريقػػة  وبإهبابياتػسػلبيات كبػَتة بػل يشػجع 
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مػػع اللعبػػة بػػأف ىنػػاؾ جانػػب تعػػددت فيػػو االهبابيػػات الػػيت تتبناىػػا التطبيقػػات اغباملػػة والداعمػػة ؼبثػػل تلػػك تعاملػػو 
  األلعاب.

 احملور السابع:استهالك ادلنتوجات العربية الرتفيهي الرقمية مقارنة مع ادلنتوجات الغربية

يف ؾبموعة أفكا ر لالستفادة منها بصورة  أف نعتمد على بعض آراء اؼببحوثُت وإصباؽبا  ىذا احملورحاولنا من خالؿ 
الغريب ظل يف الصدارة رغم وجود قوة تنافسية من ـبتلف أكبػاء العػادل لكػن ذبديػده وعملػو  أف اؼبنتوجكبَتة، حيث 

 إذل تعديل وتغَت احملتوى الًتفيهي الرقمي دائما بصورة جعلو كبَتا.

فيهػي الرقمػي ىػي شػركات رأظباليػة بالدرجػة األوذل تسػعى إذل إف الشركات اػباصة اليت تتبٌت قياـ وعمػل اؼبنتػوج الًت 
تطػػوير اقتصػػادىا وؿبتوياهتػػا الًتفيهيػػة مػػن اجػػل كسػػب السػػوؽ وخلػػق روح اؼبنافسػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ ،كمػػا أف النتػػائج 

ت بطريقة اؼبتوصل ؽبا من خالؿ اؼببحوثُت أف معظم اؼبنتوجات الًتفيهية الرقمية الغربية األصل والفكرة غربية مث تأول
معينة لتصبح عربية بتغَت إحدى مساراهتا أو أطرافها ،الف العادل الغريب اسبق يف ىذا اجملػاؿ مػن العػادل العػريب ومنػذ 
عقود  أصبحت صناعة معتمد عليها  بصورة كبػَتة مػن خػالؿ الشػركات الصػانعة واؼبمولػة للثقافػة الًتفيهيػة وكػذلك 

وعلػػػى طبيعػػػة احملتػػػوى وكيفيػػػة ذبديػػػده بصػػػورة مسػػػتمرة باإلضػػػافة إذل  اصػػدؽ كالمنػػػا يتوحػػػد علػػػى القيمػػػة التنافسػػػية
القاعػدة الربؾبيػػة والربناؾبيػػة اؼبكتسػحة ؽبػػذا العػػادل بإبداعيػػة ربديثيػة عاليػػة مػػن اؼبطػورين  للمنتجػػات وخبصػػائص قويػػة 

مػػن  جػػدا طبعػػا ىػػذا مػػن جهػػة ومػػن جهػػة أخػػرى أف اؼبنتجػػات الغربيػػة اسػػتطاعت وبصػػورة كبػػَتة اسػػتقطاب العديػػد
واالسػػتثمار فيهػػا مػػن خػػالؿ ؾباراهتػػا يف االبتكػػارات مػػن خػػالؿ ترقبهػػا للحصػػري  إلقبازاهتػػاالعقػػوؿ البشػػرية العربيػػة 

الدائم ؽبػا،الفكرة اؼبستخلصػة مػن ىػذا احملػور أف بػُت العػادل العػريب والغػريب مسػاحة شاسػعة مػن خػالؿ اإلصػدارات 
يػات والضػػوابط الػيت تسػتخدمها الشػػركات اؼبنتجػة للمحتػوى بػػو الًتفيهيػة وذلػك راجػع إذل طبيعػػة اؼبنػتج أي أف التقن

 فروقات خاصة واف كاف على تواصل مع كل ماىو جديد يف التكنولوجيا.

ىذا ألف اؼبنتوج العريب دل يصل إذل قػوة اؼبنتػوج الغػريب بعد،وكػذلك أف اجملتمػع العػريب يسػتغل أوقػات معينػة للتعامػل 
هر رمضػػاف اعتمػادا علػػى أراء اؼببحػػوثُت توصػلنا إذل أف زيػػادة اسػػتهالؾ اؼبنػػتج مػع مػػا ينتجػػو التلفزيػوف والسػػينما كشػػ

الغريب يرجع إذل أىدافو اػبفية وتقنياتو اؼبعتمد عليها وطبيعة  اؼبنتج وطريقػة فرضػو يف السػوؽ اؼبنافسػة باإلضػافة إذل 
ادية اؼببهػرة جػراء الشػركات خصائص احملتوى وعنػوانُت اعبػذب الػيت تسػتغل كػل الكفػاءات لتصػل إذل الثػروة االقتصػ

والشبكات اؼبمولة والساندة للمواد الًتفيهية،ونقصاف التعامػل والثقػة يف احملتػوى العػريب يرجػع إذل مػوت روح التطلػع 
واالستكشاؼ واجملازفة الرقمية وكذلك نقػص الكفػاءات اؼبعتمػد عليهػا وتراجػع الػدعم اؼبػارل والشػركات اػباصػة يف 

 تنافس على طرح احملتويات الًتفيهية. مثل ىكذا أعماؿ ونقص ال
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 التغريات االجتماعية والتكنولوجية احلالية  الثامن: أسباباحملور 

ما استطعنا الوصوؿ لو من خالؿ ىذا احملور أف احمليط التكنولوجي اغبارل يزداد توسعا ومشوال إذل أف وصل 
التكنولوجيا اؼبغػَتة لكػل أجػزاء التطػورات اؼبوجػودة يف العػادل  إذل ما يعرؼ بالعوؼبة و األمركة اليت ساعدت يف ظهور 

الذي أصبح من الضروري التعامل معها ومع ؿبتوياهتا الرقمية بصورة عادية جػدا أي ال تثػَت لػدى مسػتخدميها أي 
 إعجاب أو دىشة،ىذا ما ساعد وصوؿ العوؼبة إذل داخل اجملتمعات وربويلها إليك عنصر مشارؾ وفعاؿ معهػا وال
تتوقػػف عنػػد ىػػذا اغبػػد وإمبػػا تتجػػاوزه بصػػورة دوف أخػػرى إذل التػػأثَت فيػػو ويف عاداتػػو اؼبعتمػػدة عليهػػا وإعػػادة توجيػػو 
الثقافة االجتماعية السائدة إذل التحرر واالبتعاد عن القيود التقليدية،ىذا مػا برىنػو اإلقبػاؿ الكثيػف علػى اسػتهالؾ  

إذل ما ابعد من التغَت أو التماشي مع طبيعة تلػك اؼبنتوجات،ردبػا  كل ما تنتجو الصناعة التكنولوجية بل وتتجاوزىا
ىنا تعالت سلبيات العوؼبة بظهور مبط حياة جديد يسعى كبػو اؼبشػهد اغبضػاري العاؼبي،الػذي كػاف ابػرز األسػباب 

نظػر اليت جعلت احملتويات الرقميػة يتعػاذل صػيتها بلمػح البصػر وكػذلك رقعػة مسػتخدميها ويف كػل اجملػاالت بغػض ال
عػن انتمػائهم العرقػي او الػديٍت،فبمجرد ظهػور مصػطلح العوؼبػة الفكريػة تنامػت صػور التغػَتات االجتماعيػة وكػذلك 

 التكنولوجيا وتدفقت أساليبها كبو ابتكار ماىو أجدد واحدث.

ا خلػق لػو نػوع ؽبذا أصبح اجملتمع مقيد دبا تنتجو البيئة الًتفيهية واضح أكثػر فبارسػة لتلػك األخػَتة وتقيػده وتػأثَته هبػ
جديػػد مػػن االسػػتقاللية الفكريػػة ومػػن ؾبتمػػع جملتمػػع تتغػػَت قػػيم وعػػادات اجتماعيػػة سػػائدة مػػن قبػػل، أمػػا خبصػػوص 
التكنولوجيػػا اغباليػػة تتغػػَت نتػػاج تغػػَت عاؼبهػػا وبػػروز الرقميػػة وسبازجهػػا هبػػا اظهػػر أسػػاليب جديػػدة يف كػػل مػػرة وطػػور 

 ات القوية اؼبستهدفة. ؿبتوياهتا من خالؿ االندفاع الكثيف كبو االقباز 

وبنػػاء علػػى أفكػػار العديػػد مػػن اؼببحػػوثُت كانػػت جػػل أسػػباب التغػػَت االجتمػػاعي تتمركػػز يف الرقميػػة وظهػػور ؿبتوياهتػػا 
وتناوؽبػا بصػورة متكػررة الف تنػافس الشػركات التكنولوجيػة علػػى خلػق تقنيػات وتطبيقػات جديػدة تسػتطيع أف ربػػوؿ 

حسػػنة وتغػػَت العديػػد مػػن األطػػر واؼببػػادئ الػػيت ينمػػى عليهػػا، الف كلمػػا مػػن أي ؾبتمػػع بػػدائي إذل قػػدوة اجتماعيػػة 
اتسػػعت العوؼبػػة وكػػربت اقبازاهتػػا كلمػػا سػػاد مسػػارىا االجتمػػاعي تغػػَتا وذبػػزأت قاعػػدهتا االجتماعيػػة وبالتػػارل تظهػػر 

اوزىم تغَتات سبس كل الطبقات والفئػات السػيما الشػباب ألهنػم الركيػزة األساسػية داخػل كػل ؾبتمػع وتفػاعلهم وذبػ
للتكنولوجيػػا ابػػرز مثػػاؿ :بػػروز ظػػاىرة األلعػػاب االلكًتونيػػة واؼبسلسػػالت البوليوديػػة الػػيت تصػػل نسػػبة مشػػاىدهتا إذل 

للتكنولوجيػػا الرقميػػة   االسػػتخداـآالؼ اؼباليػػُت ىػػذا بػػدوره يرسػػم قاعػػدة اجتماعيػػة جديػػدة ومتغػػَتة، ربػػدد السػػلوؾ 
ؾ تغػػَت كلمػػا يكػػوف ىنػػاؾ ابتكػػار جديػػد يف ـبتلػػف ؾبػػاالت الػػيت ىػػي بػػدورة تغػػَت مسػػتمر وطبعػػا كلمػػا يكػػوف ىنػػا
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التكنولوجيػا العاؼبيػػة  الػيت تعتػػرب القاعػػدة األساسػية الػػيت سػػانبت يف  تطػور اجملتمػػع ويف تبنيػػو أفكػار وؿبتويػػات غربيػػة 
 ألف بطبيعة اغباؿ البيئة االجتماعية اؼبرتكز عليها تتماشى وتلك األفكار اعبديدة للتكنولوجيا.

 التاسع:االنعكاسات الناجتة عن استهالك ادلضامني الرتفيهية الرقمية على ادلستخدم اجلزائرياحملور 

توافقت آراء العديد من اؼببحوثُت يف ىذا احملػور علػى أف الفػرد اؼبسػتخدـ للمضػامُت الًتفيهيػة زاد انبهػارا دبػا تقدمػو 
ورة جديػدة،لكن مػا خفػي مػن آثارىػا علػى ىذه األخَتة بصورة دورية تشد انتباه اؼبستهلك ولكسب اقتصػادىا بصػ

،الف فهػػم ىػػذا تػػوى ترفيهػػي ولرفػػع قاعػػدة مسػػتخدميواؼبسػػتخدـ ذبعلػػو شػػركات الًتفيػػو مصػػدرا ػبلػػق منافسػػة كبػػو ؿب
من ألعاب الكًتونية والسيما التلفزيوف الرقمػي وبػاألخص اؼبوسػيقى يكػاد يكػوف صػعبا  ال ىبلوالواقع اعبديد الذي 

 و ال يبلك سبل فعالة إلعادة توجيو قيم وعادات ؾبتمع ما.والتعايش معو أصعب ألن

زبتلف السلوكيات اليت تًتجم تػأثر الفػرد بتلػك ؼبضػامُت الًتفيهيػة وتظهػر يف عػدة أسػاليب كالعنف،التوحػد،تقمص 
الػذي ينصػب عليػو مػدى تعػايش الفػرد اؼبسػتخدـ مػع احملتػوى وردبػا يكػوف قػادة الػرأي  الف عامل الفرؽروح البطل،

ا تفسػػَتا وربلػػيال ؼبثػػل  ىػػذه اؼبضػػامُت دورا يف زيػػادة متابعيهم،كمػػا  ىنػػاؾ العزلػػة واؽبػػروب مػػن الواقػػع اغبقيقػػي أكثػػر 
واإلدراكػي واقػػع أكثػػرا افًتاضػية أصػػبح يهػػدد العديػد مػػن اؼبسػػتخدمُت يف اآلونػة األخػػَتة خاصػػة الفئػة اؼبتوسػػطة مػػن 

للػتخلص مػن روح الوحػدة واػبػوؼ مػن اؼبسػتقبل تتجػو اجملتمع كالشباب واألطفػاؿ واالعتمػاد علػى ىػذه اؼبضػامُت 
هبم كبو صنع احًتافية يف التفاعل أو التعامل مع تلك اؼبضامُت صورة جد فعالة ىذا طبعػا مػن الناحيػة السػلبية أمػا 
إذا تكلمنا على اعبانب االهبايب فهناؾ العديد من اؼبستخدمُت من استغلوا مثل ىذه احملتويات وطوروا عليها ذاهتم 
وقػػدراهتم وذلػػك خبلػػق إبػػداعات صبػػة تفػػوؽ مػػا ربتويػػو تلػػك اؼبضػػامُت فقػػط جعلػػوا منهػػا انطالقػػة لتشػػغيل ذكػػائهم 
الباطٍت،الف الفكرة اليت أردنا الوصوؿ ؽبا استخلصت يف أف استهالؾ الًتفيو الرقمي بشىت ؾباالتو عامل قػوي ػبلػق 

يفقػػد اؼبسػػتخدـ كامػػل سػػيطرتو والغػػوص فيػػو بكػػل اعبديػػد وبػػأكثر تقنيػػة واحًتافيػػة مػػن اؼبوجػػود وكػػذلك يبكػػن أف 
اغبػػػواس أي دبعػػػٌت أخػػػر سػػػالح ذو حػػػدين إذا اسػػػتغل بطريقػػػة صػػػحيحة ومػػػن طػػػرؼ مسػػػتخدـ واعػػػي مػػػن الثقافػػػة 
التكنولوجيػػة وؽبػػم قػػدر كبػػَت مػػن الفهػػم والتعامػػل مػػع طبيعػػة اؼبضػػامُت وعلػػى أو علػػى علػػم بػػأخر اقبػػازات الرقمنػػة 

ة لصػػنع مػػاىو أقػػوى وطبعػػا بػػدعم مػػن الشػػركات اؼبنتجػػة ،ناىيػػك عػػن الشػػركات سػػتكوف نقطػػة إبػػداع وانطالقػػة قويػػ
التقنيػػة الػػيت أصػػبحت تلعػػب دورا كبػػَتا يف تطػػوير وذبديػػد اؼبضػػموف الًتفيهػػي بصػػورة دائمػػة وخػػذا عامػػل غػػَت مػػدعم 

متميػزة للمستخدـ السيئ من جهة ومن جهة أخرى ىو قفزة نوعية للمستخدـ اؼبؤىل إلبراز نتائج ترفيهية جديػدة 
 عن اؼبضامُت اؼبدمنة من طرؼ اجملتمعات. 

 



دراسة استطالعية                                  الفصل التطبيقي  
 

89 
 

 احملور العاشر: أسباب ارتفاع عدد مستخدمي ادلواد الرتفيهية يف اجلزائر

حاولنػػا مػػػن خػػالؿ احملػػػور أف نشػػَت أف العػػػادل العػػريب بصػػػفة عامػػة واعبزائػػػر صػػفة خاصػػػة عػػادل مسػػػتهلك احملتويػػػات 
رفيهي مهما كانت صفتو يف ؾبالو الف التقنيات اليت يعتمد عليها الًتفيهية أكثر بكثَت من منتج ومتضمن ؼبضموف ت

الغرب ال يبكن تسخَتىا عند العرب لذا فوجػو اؼبقارنػة غػَت موجػود يف األسػاس فهػذا ال يوجػد عنػدما تكػوف ىنػاؾ 
أي هبب تكافئ يف طبيعة اؼبنتج ،احملتوى،تنافس الشركات،اؼبيزانيات اؼبتوفرة،لبث ترفيهي  وبصورة حصرية جديدة ،

الًتفيو،وىػذا  يبسػالتأتتبٌت كل مرة تتجدد فيها طرؽ اليت يسر  بإقبازاهتاأف تتوفر أوال ثقافة بتلك التكنولوجيا ووعي 
ما يثبتو التزايد اؼبلحوظ للمسػتخدمُت مػن اؼبػواد الًتفيهيػة الػيت ذبعػل نسػبة التعػاطي والقابليػة مػع احملتػوى ترتفػع الف 
االخػتالؼ اغباصػلُت احملتػوى العػريب والغػػريب واضػح مػن خػالؿ اؼبواكبػة مػػع ذلػك التطػور علػى اؼبسػتوى العاؼبي،ىنػػا 

ولوجيػػة عاؼبيػػة ربػػت غطػػاء مواكبػػة ومسػػايرة التطػػور الف ارتفػػاع مسػػتخدمي اؼبػػواد اعبزائػػر تظػػل مػػن أتبػػاع لثقافػػة تكن
الًتفيهية ال يعود بالضرورة إذل ثقافة تكنولوجية اليت ىي غائبة عند ىذا اجملتمع،فالتعامل مع األلعاب االلكًتونية ال 

أللعػاب واؼبوسػيقى الرقميػة ىػي وبمل خلفية عند البعض ؼبسايرة التكنولوجيا فاف الػبعض اآلخػر هبهػل ذلػك سبامػا ف
ؾبػػرد حػػدث جديػػد وغريػػب وىػػو يتعامػػل معػػو علػػى ىػػذا األسػػاس أي ربػػت مسػػمى االسػػتخدامات و االشػػباعات 
وكذلك تعطشو لكل ماىو تقٍت جديد غريب مفتقر سبامػا يف اعبزائػر وىػذا مػا يػدفع بػالكثَت للتفاعػل معهػم للقضػاء 

التكنولوجيا واؼبختصُت يف ىذا اجملػاؿ الػذي يػرى أف أي نقطػة  ازاتإلقبعلى أوقات الفراغ ،طلعا نستثٍت من يهتم 
 تعد إشعاعا البتكار ترفيهي.

باؼبئة إذل ؾبرد مواكبة 01ما توصلنا لو من نتائج أكد  لنا أف ارتفاع استخداـ اؼبواد الًتفيهية يف اعبزائر يعود وبنسبة 
اؼبنتجة اليت ؽبا أسبقية عظمى  ربدد مػن خالؽبػا الغػرض  للتطور والتماشي مع اقبازاتو بالدرجة األوذل إذل الشركات

وراء ىػذا التجديػػد اؼبسػػتمر  والػػذي ىػػو اقتصػػادي رحبػػي أكثػػر بكثػػَت مػػن ترفيهػػي ويػػؤوؿ إذل اسػػتقطاب أكػػرب نسػػبة 
ىػػي إحػػدى الػػدوؿ الػػيت تػػدعم  اعبزائػػر ،منػػافسمسػػتخدمي يف العػػادل العػػريب لالسػػتثمار يف ؾباؽبػػا وبقػػوة ودوف أي 

رقمػػي وتتعامػػل معػػو بصػػورة دائمػػة وفعالػػة وىػػذا مػػا بػػرر ارتفػػاع عػػدد مسػػتخدميها إال انػػو ؿبصػػور فقػػط يف اعبديػػد ال
  األلعاب االلكًتونية اليت برأيهم زبتصر الًتفيو بأكمل وجهو.
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 الدراسة: نتائج

 نتائج العامة:

غػزت جوانػب ـبتلفػػة مػن حيػػاة اجملتمعػات وانعكسػت يف صػػناعة الًتفيػو بصػػورة  والتطبيقػات الًتفيهيػػةالتقنيػات  .0
 وبأكثر تفاعلية.جديدة 

ؼببادئهػا  وعرقيػا وفقػا،وثقافيااجملتمع العريب كاف اؼبسػتخدـ الػويف لكػل اقبػازات الرقميػة الغربيػة واؼبتغػَت اجتماعيا، .0
 .وتقاليدىا اعبديدة

تفرزىػا شػبكات الًتفيػو  لكن ما نالحظ يف اآلونة األخَتة اف أبرزىامػا االتاجملـبتلف  لتكنولوجيااانتشار  مشل .0
 الرقمي.

 .متطلبات العصر الرقمي لو انعكاسات جد فعالة على مستخدميها خاصة يف اجملاؿ الًتفيهي  .0
 .حد ذاتويف اؼبضامُت الرقمية الًتفيهية اقتصادية اؼبسعى أكثر من جديتها يف الًتفيو  .0

 نتائج خاصة:

  اؼببحوثُت بصفة نسبية على اإلقبازات الًتفيهية الرقمية العاؼبية.اطالع 
  ،ارتباط الًتفيو الرقمي بطريقة او بأخرى جبميع ؾباالت اغبياة سواء كانت اجتماعية، إعالمية، اقتصادية

 أدبية، سياسية، ثقافة، تقٍت، دينية فهناؾ من تؤثر فيها ومن تتأثر هبا.
 دوؿ ؾبموعة من اطر الًتفيو الرقمي ولكن بنسب استهالؾ متفاوتة بُت منتج توجد يف اعبزائر كغَتىا من ال

وآخر ومن ىذه االطر األلعاب االلكًتونية بنوعيها، منصات الًتفيو الرقمي على رأسها منصة يوتيوب ومواقع 
بيقاهتا الرقمية التواصل االجتماعي اليت يظهر أكثرىا الفايسبوؾ احملتل الصدارة يف اعبزائر، اؽبواتف الذكية وتط

نستطيع القوؿ اهنا اؼبسببة الرئيسية النتشار الًتفيو الرقمي، اؼبوسيقى الرقمية والعروض اجملانية ىذه األخَتة 
 تلخص أنواع الًتفيو الرقمي األكثر رواجا بُت اؼبستخدمُت.

  اد أولية  يستفيد من اػبدمات اؼبقدمة عرب منصات الًتفيو الرقمي منتجي اػبدمة وكذلك مزوديهادبو
كالتصميم، ومستخدمي الًتفيو وأصحاب اؼبواقع االلكًتونية والقنوات اليت تتوسط وصوؿ اؼبنتج اذل 

 اؼبستهلك.
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  رفعت قاعدة اؼبستخدمُت حوؿ الًتفيو الرقمي بسبب سهولة استخدامو وقلة تكلفتو، االتاحة عرب الفضاءات
اؼبيل للًتفيو الرقمي بدؿ الواقعي، تزايد وقت الفراغ، االلكًتونية، انتشار اؽبواتف الذكية وتعدد تطبيقاهتا، 

 اؼبنافسة بُت الشركات.
  إف تزايد استخداـ العادل العريب للمنتجات الغربية دوف ثقافة اخًتاع اعبديد وخلق تنافس مػع تلػك اؼبنتوجػات

 يف السوؽ العاؼبية يربز الثقافة اؼبكتسبة من االقبازات الغربية وطبيعة تعاملها معها.
  التػػأثَت السػػليب الػػذي سػػاد ـبتلػػف فئػػات اجملتمػػع اعبزائػػري أثنػػاء تفػػاعلهم مػػع احملتػػوى الًتفيهػػي ىبلػػق للجزائػػر

 عواقب وخيمة برزت أثارىا أكثر يف العامل النفسي والتقيد التكنولوجي واالجتماعي.
 يػو الرقمػي عنػد الغػػرب ال الرقمنػة والًتفيػو وجهػاف لعملػة واحػػدة أال وىػي التكنولوجيػا واالسػتخداـ اؼبتزايػػد للًتف

يضػاىي مػػا يوجػػد عنػػد العػػرب ؽبػػذا اعتػػربت ثقافػة التكنولوجيػػة عنػػد الغػػرب وؾبػػرد مواكبػػة للتطػػورات واقبػػازات 
 التكنولوجيا من تقنيات وتطبيقات عند العرب.

  اػبلفيػػػة اؼبسػػػتهدفة مػػػن طػػػرؼ اؼبنتػػػوج الًتفيهػػػي ال تتوقػػػف فقػػػط حيػػػاؿ النجػػػاح االقتصػػػادي والتنافسػػػي وإمبػػػا
 ثمار أيضا يف عقل اؼبستخدـ بإبرازه لطبيعة منتج وؿبتوى ترفيهي يعكس ثقافة البلد أو الشركة الصانعة.است

  طبيعة اؼبستخدـ أو اؼبستهلك للمحتوى الًتفيهي الرقمي ىي اليت ربدد لو طريقة تفاعلو أو اختياره
اخًتاع اعبديد وخلق تنافس مع تلك  للمنتجات الغربية دوف ثقافة يبتزايد استخداـ العادل العر إف للمحتوى. 

 اؼبنتوجات يف السوؽ العاؼبية يربز الثقافة اؼبكتسبة من االقبازات الغربية وطبيعة تعاملها معها.
  جزائرعواقب ىبلق للالتأثَت السليب الذي ساد ـبتلف فئات اجملتمع اعبزائري أثناء تفاعلهم مع احملتوى الًتفيهي

 عامل النفسي والتقيد التكنولوجي واالجتماعي.يف الأكثر وخيمة برزت أثارىا 
  واالستخداـ اؼبتزايد للًتفيو الرقمي عند الغرب ال الرقمنة والًتفيو وجهاف لعملة واحدة أال وىي التكنولوجيا

يضاىي ما يوجد عند العرب ؽبذا اعتربت ثقافة التكنولوجية عند الغرب وؾبرد مواكبة للتطورات واقبازات 
 العرب. عندوتطبيقات  قنياتالتكنولوجيا منت

  اػبلفية اؼبستهدفة من طرؼ اؼبنتوج الًتفيهي ال تتوقف فقط حياؿ النجاح االقتصادي والتنافسي وإمبا
 عقل اؼبستخدـ بإبرازه لطبيعة منتج وؿبتوى ترفيهي يعكس ثقافة البلد أو الشركة الصانعة. أيضا يفاستثمار 

  أو اختياره فيهي الرقمي ىي اليت ربدد لو طريقة تفاعلو طبيعة اؼبستخدـ أو اؼبستهلك للمحتوى الًت
 .للمحتوى
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 خامتة: 
بتسليطنا  االجتماعيلقد حاولنا يف ىذه الدراسة معاجلة موضوع واقع الرتفيو الرقمي وانعكاسو على التغري 

على اجلماىري ادلسػتهلكة  تأثريىاالضوءعلى رلاالت الرتفيو الرقمي مبختلف أنواعها كصناعة اقتصادية ىادفة وكيفية 
والقيم واألدواراالجتماعية على مستوى مجيع األصعدة غربيا عربيا زلليا من  الوظائفللمحتويات الرقمية من حيت 

فيػو وكػذا مراحػط تطػوره وةريقػة عملػو كصػناعة رقميػة علػى الصػعيد الغػرى والعػرى علػى  ادلسػتحدثةخالل اجملاالت 
مبضػامينها وتقنيااػا وتطقيقااػا فتسػتقط   االقتصػادادلنافسة اليت خترتؽ ىذا النوع مػن حد سواء منحيت الشركات 

أنواعها مسػاةة بػذلك يف بػروؤ ماتػرات غػري  اختالؼمن خالذلا مجهور كقري مستهلك للمحتويات الرتفيهية على 
كػػان وأي وقػػت ن ػػرا الػػيت نكػػن ان يفػػدت يف أي م تأثريااػػازلػػددة خلصػػائه مجػػاىري ىػػذه انتويػػات مػػن خػػالل 

خالل  االجتماعيةاليت تادي إىل ضهور تغريات يف الوظائف والقيم واألدوار  االتصاليةدلساةة العوامط التكنولوجية 
علػى اجملتمػػع مسػػتغلة رلموعػػة مػن العوامػػط وادلراحػػط واألتػكال حسػػ  ةقيعػػة اجملتمػػع  تػػاثرفػرتة مػػن الػػلمن الػيت قػػد 

مػػن  وي هػػرقػػد يػػنعكك سلػػك سػػلقا أو ا ابػػا علػػى مسػػتوى ف ػػات اجملتمػػع  ،يهيػػةوةريقػػة تعاةيػػو مػػع انتويػػات الرتف
عػن إنتػػاحمل انتػوى الرقمػػي  ادلسػاولةالطػرؽ واألسػػالي  الػيت تنتهجهػا ادلاسسػػات  تػأثرينتيجػػة  السػلوكياتادلتقينةخػالل 

 .لقلوغ اىدافها الرحبية بالدرجة األوىل ادلن ومةاالجتماعيةالرتفيهي على 
الذي يعترب من أىم ادلسائط اليت تشػغط الفكػر  االجتماعيوءأيضا يف دراستنا على التغري كما سلطنا الض  

ف ااػا العمريػة يف ىػذا العصػر ويرجػع  اخػتالؼتتميػل اػا اجملتمعػات علػى  ظػاىرةحيػت أصػق   احلديثاالجتماعي 
سلػػك جملموعػػػة مػػن العوامػػػط أبرؤىػػػا العامػػط التكنولػػػوجي ويكػػػون سلػػك عػػػرب مراحػػط معينػػػة وعلػػػى أتػػكال قػػػد  تػػػاؤ 

اإل ابيػػػة أو  م ػػػاىرهويتجلػػػى سلػػػك مػػػن خػػػالل  ال ػػػاىرةالسػػػرعة االسػػػتمرارية يف حػػػدوت ىػػػذه  ،التػػػدرحمل ،بػػػالقطيء
 .السلقية

ن:أصػػط التغػػريات االجتماعيػػة ترجػػع للعامػػط التكنولػػوجي واخللفيػػة أانيػػة اتضػػ  مػػن خػػالل الدراسػػة ادليدو  
أيضػا يف  اسػتممارىي والتنافسي وإمنا االقتصاديفقط حيال النجاح  ال تتوقفادلستهدفة من ةرؼ ادلنتوحمل الرتفيهي 

 .للمحتوىو الشركة ادلصنعة أاجملتمع  تفافةعقط ادلستخدم بإبراؤه لطقيعة منتج وزلتوى ترفيهي يعكك 
اخرتاع للجديد وخلق تنافك  افةثقاجملتمعات العربية للمنتجات الرتفيهية الغربية دون  استخداميعترب تلايد و 

كمػػا يعتػػرب أيضػػا   ادلكتسػػقة مػػن اإلتػػاؤات الغربيػػة وةقيعػػة التعامػػط معهػػا افػػةالمقمػػع تلػػك ادلنتوجػػات يف السػػوؽ يػػربؤ 
رتفيهيػة للػق عواقػ  وخيمػة ادلسػتخدم  مػع األتػكال ال تفاعػط ءاأثنػي السليب الذي ساد يف اجملتمع اجللائر  التأثري
 .ارىا أكرت يف العامط النفسي والتقيد التكنولوجي واالجتماعيثتربؤ أ
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 مقرتحات الدراسة:

البتكػػػػار واخػػػرتاع تطقيقػػػػات ألعػػػاي فيػػػػديو تتماتػػػى مػػػػع  تكػػػوين تػػػػقاي جلائػػػري يف رلػػػػال الرقمنػػػة -
 خصوصيات الف ات ادلستخدمة خاصة األةفال. 

 ختصيه أموال لإلنتاحمل ترفيهي رقمي يتماتى مع خصوصيات اجملتمع ادلستخدم.-

 توفري آليات وإمكانيات  كن من إتاؤ زلتوى سا جودة قادر على منافسة جودة اإلنتاحمل الغرى.-

يفػػد مػػن انتشػػار الرتفيػػو الرقمػػي الػػذي يشػػجع علػػى مػػا أخػػالؽ وأفكػػار وقػػيم مقػػاد   وضػػع تشػػريعات-
 معاكسة دلا اعتاد عليو اجملتمع.

تأىيػط مػوارد بشػػرية السػتخدام الربرليػات ادلتطػػورة واألجهػلة الرقميػػة وسلػك إلنتػاحمل مػػا يرضػي اجملتمػػع  -
 العرى ادلستخدم ويناس  متطلقاتو.
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I- :املصادر 
 القرآن الكرمي  -1

II- املراجع 
 * الكتب:

ستبلربرب  25منصتت  شكتكم مقتلقبم عتنتعرت الرت  تو، 5أمحد بدر الدين، البث عرب االنرتنت  .. .1
2016 ، 

 .،القتىرة2 مكلبرتاألجنلواملصريرت،ط.أمحدازيد،اللغرياالجلربتعي .2
دراسترت استلعمع رت - االعتم  علتا القت ا والقتلو  ت  لتدى الكتبت  بومع زة القع د، أثر وستئم .3

 .اطروحرت مقدمرت لن م شهتدة د لوراه دولرت يف علو  االعم  واالشصتل -مبنعقرت البل دة
ستتتهري، أثتتتر املقلقتتتم  املدبلبتتترت علتتتا طتتتم  جتمعتتتت   عتتتت   تتتزة  جتمعتتترت  لقتتتع   متتتتراز .4

منوذجتتتتت ، قتتتتث مقتتتتد  الستتتتلكربتل شتتتتهتدة البكتتتتتلوريوس يف االعتتتتم ، جتمعتتتترت  لقتتتتع   تتتتزة 
2015.2016. 

، 15ور تتترت عربتتتم،   ،حبتتتت  العتتترة  وزيتتترت، دور االعتتتم  يف دعتتتا تعتتت  اللنرب تتترت املقتتتلدامرت .5
2016.1437. 

علتتتتتتتتي، اقعتتتتتتتتم  الر ربتتتتتتتتي وا لصتتتتتتتتتديت  عتتتتتتتتنتعلو،  هوريتتتتتتتترت مصتتتتتتتتر محتتتتتتتتدي بكتتتتتتتتري  ربتتتتتتتتد  .6
 .16/04/2016العرب رت،

رشكتتتترد واطقتتتون، ملستتتت  املقتتتلقبم، متتتوجز يف القتتتنوا  اعربقتتت  املقبلتتترت، شر تتترت عربتتتر ستتتع د  .7
 .االيوة د.س، ابو ظيب

يف العصتتتر الر ربتتتي يف شكتتتك م  تتت ا االستتترة العرب تتترت،  لتتترت جتمعتتترت  الر تتتتعي  ربتتتد، دور االعتتتم  .8
 .2011دمكق، 

 .2016زينب عبد الكتظا حقن، املخدرا  الر رب رت، القتنون، جتمعرت شلربقتن،  ل رت القتنون، .9

مس كتتتتتي وداد، وستتتتتتئم االعتتتتتم  ااديتتتتتد: أي شتتتتتوثريا اس أي متتتتتدىا،  لتتتتترت العلتتتتتو  اقنقتتتتتتن رت  .10
 .2015رب ، ديقرب21واالجلربتع رت، العدد 

ه، حتتديث ر تتا 1422عتتح ا البختتتري،  لتتت  أحتديتتث األنب تتتا،دار طتتوو النبتتتة، بتتريو ،  .11
3456. 

 .2015طترو علي محود،الللسزيون اللستعلي والللسزيون احملربول،جتمعرت بغداد، ل رت اقعم ، .12
، املكلبتتتترت الوطن تتتترت، القتتتتتىرة، 12عبتتتتد البتستتتت   ربتتتتد حقتتتتن، أعتتتتول البحتتتتث االجلربتتتتتعي، ط .13

1998. 
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هللا بن عبد العزيز، إجيتب ت  وسلب ت  األلعت  االلكرتون رت ودوا ع ممترسلهت من وجهترت نرتر عبد  .14
 .مذ رة مقدمرت لن م شهتدة الد لوراه-طم  اللعل ا العت  مبدينرت الريتض

 .ثتره، د.ط،د.سأنواعو امتى لو  :الغس لي  هد بن عبد العزيز، االعم  الر ربي .15
، لعبعتتترت األوسا تتتترس مهتتتدي الق قتتتي، اللكنولوج تتتت الر ربتتتي يف اقنلتتتتز القتتت نربتئي والللسزيتتتو ،  .16

 .2015،بغداد

 رحتتتت  نتديتتترت، الللسزيتتتون وشتتتوثريه علتتتا القتتت ا االجلربتع تتترت،  تبتتترا ، جتمعتتترت حقتتت برت بتتتن بتتتو  .17
 .علي)الكلف( 

جر وملتتتتتتتتت-  صتتتتتتتتم حتتتتتتتتت ا الكتتتتتتتتربري، مقتتتتتتتتلبدا  اللعلتتتتتتتت ا االلكتتتتتتتترتو  )ا واشتتتتتتتتف الذ  تتتتتتتترت .18
 .2016الويب(،

 واستتت ا بتتتن ع قتتتتا، السبتتتوة الر رب تتتترت واملعلومتش تتترت يتتتو التتتتدول العرب تتترت، جتمعتتتترت وىتتتران، متتتتذ رة  .19
 .2006.2007جتمعرت وىران، متسرت،

 ويدر مترمي، أثتر األلعتت  االلكرتون ترت علتا القتلو  ت  لتدى األطستتل، دراسترت ىل ل ترت علتا ع نترت  .20
 من األطستل امللربدرس  بتازائر العتعربرت. 

متيكتتم ديرشتتوزوس،  متتتذا ستت حدس،    تتف ستت غري عتتتي املعلومتتت  ااديتتد ح تشنتتت، شر تترت  تتتا  .21
 .2010،  هوريرت مصر العرب رت،  مترس 2شتى ، مر ز احلضترة العرب رت، العبعرت 

ي للنكتتر واللوزيتتع، عربتتتن،  ربتد التتد ا، اللغتتري االجلربتتتعي بتت  النرريترت واللعب تتق، دار ا تتدالو  .22
 .األردن

عتتتطف   تتث، شتتترير النرريتترت يف علتا االجلربتتت  واصتىتشتتو املعتعتترة، دار املعر تترت ااتمع تترت،  ربتد  .23
 .1987االسكندريرت، 

متذ رة بعنتتوان  تعل تترت بتترامب االلعتتت  االلكرتون تترت، متتن  ، ربتود عبتتد العتتتل و ربتتد القتت د النبتتتر .24
 .إعداد عتطف ، العلو  الرتبويرت العدد الثتلث

يز، األلعت  االلكرتون ترت: اقجيتب تت  والقتلب ت  والقتلب ت ، جتمعترت ا دلق عبد هللا بن عبد العز  .25
 .2014نو ربرب23سعود الريتض يف: امللك

 .2017وزارة االشصتال  وشكنولوج ت املعلومت ، شعب قت  ا واشف الذ  رت، .26
 * املراجع باللغة األجنبية:

27. Amazons Stranglehold:How the Company’s Tightening Grip lsStifiling 

Competition  ،Eroding Jobs  ،and threatening communicaties  ،istitute for lokel 

self _reliance ،byolivialavecchia and stcymitchell ،november2016.
 

28. Essential facts .about the computer and video game industry ،sales ،

demographic and usage data ،2017 .
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