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 ديباجة امللتقى :

واالتصال تحوالت كبيرة مّست جّل مجاالت الحياة االجتماعية  اإلعالمأفرزت التكنولوجيا الحديثة لعموم 
 .منيا واالقتصادية والسياسية، نتيجة التحّول الذي عرفتو التقنية واالستخدامات المصاحبة ليا

العصر الحالي يجعمنا  جيا المعمومات واالتصاالت الذي يميزالشك أن التقدم التكنولوجي اليائل في تكنولو 
تباره السمة عااإلنترنت ب استخدامنطاق  اتساعي ،مما يشير إل " العصر الرقمي"   نطمق عمى ىذا العصر
التكنولوجيا يستخدميا األطفال والراشدون والمتقدمون في السن ،أي كافة فئات فالمميزة ليذا العصر 

المجتمع العمرية وأيضا كافة طبقات المجتمع الراقية ومحدودة الدخل فأصبح اإلنترنت يغزو كافة مجاالت 
لسياسية وا االقتصاديةكوسيمة لالتصال وتبادل األفكار والمعمومات، وأيضًا المجاالت  االجتماعيةالحياة 
 .وغيرىا

واالتصال عن غيرىا من المبتكرات بالسرعة في التحديث، بحيث ال يكاد يمّر  اإلعالموتتميز تكنولوجيا 
أسبوع أو يوم حتى يخرج من رحميا مبتكر جديد، لدرجة صعوبة المحاق بالتطورات الحاصمة في ىذا 

ستشراف حدود ىذه التكنولوجيا المجال. وحتى عمماء التكنولوجيا ومنتجييا يصّرحون بعجزىم عن ا
 .والمبتكرات التي يمكن أن يتنبئون ليا، ما يجعل مستقبل ىذه التكنولوجيات حافل بالمفاجئات والتحديات

واالتصال، فقد استطاعت ضّم أحدث  اإلعالمتعتبر الوسائط المتعددة من أحدث إفرازات تكنولوجيا 
لحجم وتعدد الخدمات وتنامي المؤثرات عمى اختالفيا، التقنيات الحديثة في وسيمة واحدة تتميز بصغر ا

وىو ما وضع المستخدم أمام العديد من الخيارات ضمن وسيمة واحة. فمم يعد مرتبطا بالياتف إلجراء 
ط الصور أو الكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو أو الكمبيوتر لالتصال بشبكة لتقاالتصوير ال آلةالمكالمات، أو 

أو الجريدة لالطالع عمى  اإلذاعةبحاجة إلى جياز الراديو لالستماع إلى برامج االنترنيت. ولم يعد 
األخبار..... كل ما أصبح يحتاجو ىو جياز صغير عمى غرار الياتف الذكي يمّبي لو جّل ىذه الخدمات 

واالتصال من قبل  اإلعالموأكثر. إنيا الوسائط المتعددة التي أحدثت نقمة نوعية في استخدام وسائل 
الجميور، واستطاعت ألول مرة أن تجعل المستخدم ممّما بمختمف المجاالت: االجتماعية منيا والسياسية 

 ....والفنية والعممية

ولم تغفل تكنولوجيا الوسائط المتعددة أية شريحة اجتماعية، غير أن استخدام الشباب ليا كان األكثر 
ة األخرى، ولعل ذلك مرتبط بخصوصيات ىذه الشريحة خاصة ما تعمق انتشارا من بين الشرائح االجتماعي

منيا بحب االكتشاف ومواكبة التكنولوجيات الحديثة. فضال عن الجوانب االقتصادية والمدنية التي تمعب 
 بدورىا معيارا ميما في جعل فئة الشباب األكثر إقباال عمى ىذه الوسائط المتعددة. 



اعية الناجمة عن استخدام الشباب لموسائط المتعددة مرتبط إلى حّد بعيد إن دراسة السموكيات االجتم
بطبيعة الوسيمة وكيفية استخداماتيا، فضال عن اإلشباعات المراد تحقيقيا والمحققة فعال من خالليا، في 

 .ظّل تصّور اتصالي متعدد األبعاد

اتصالية والثقافة السياسية في ظّل يبدوا واضحا التحول الحاصل في اتجاه الشباب من الناحية السوسيو 
التقنيات الحديثة لعموم اإلعالم واالتصال، خاصة ما تعمق منيا بالوسائط المتعددة التي تفتقر البحوث 
فرازاتيا السموكية عمييم. ما جعل تكثيف  الخاصة بيا لمدراسات الميدانية، وعالقتيا باستخدامات الشباب وا 

مّحة لمواكبة اتجاىات واستخدامات الجميور لموسائل االتصالية في الدراسات في ىذا المجال ضرورة م
 .ظّل التطور الحاصل في التقنية

لم تتأخر الجزائر كثيرا عن نظيرتيا من الدول األخرى في تبني التقنيات الحديثة السيما الوسائط المتعددة، 
شبكة  وتحينيع ىامة في تطوير حيث انتعشت األسواق الوطنية بأحدث المستحدثات التقنية، رافقتيا مشار 

االنترنيت، ما ىيئ بيئة االستخدام من طرف الشباب ورفع من مستوى استيالك ىذه التقنيات. بالمقابل 
تضاعفت النتائج السموكية ليذا االستخدام في الفضاء االفتراضي فكانت جمّية عمى فئة الشباب الذين 

ار ىذه التكنولوجيا، وىو أقرانيم من الشباب قبل انتشأصبحت لدييم ميوالت جديدة وسموكيات مختمفة عن 
االجتماعية والسموكية التي أنتجتيا تكنولوجيا الوسائط المتعددة  اإلفرازاتز عمى أىم التركي يفرض عميناما 

 .عمى الشباب الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أهداف الممتقى : 

المحققة من طرف الشباب الجزائري من خالل الوسائط  التعرف عمى أىم االستخدامات واالشباعات. 1
 .المتعددة

تحديد سياقات التفاعل االفتراضي الذي يمارسو الشباب ) السياقات االجتماعية، التقنية، الثقافية،  .2
 ( ..... السياسية

نولوجيا الكشف عن أىم التغيرات االجتماعية والسموكية التي طرأت عمى الشباب نتيجة استخداميم لتك .3
الوسائط المتعددة، مع العمل عمى تحميل ىذه السموكيات الجديدة لمعرفة أثارىا االيجابية والسمبية، مع فرز 

 .ألىم المخاطر المحتممة عمى الجانب االجتماعي والسياسي واألمني

 واالتصال، عمم االجتماع، اإلعالمتقريب الحقول المعرفية المشتركة ضمن ىذا البحث من عموم  .4
تقنيات وتكنولوجيا االتصال، عموم التربية..... بغية تفسير الظاىرة المدروسة تفسيرا متعدد السياقات 

 .والوصول إلى نتائج أدق

تفسير بعض الظواىر االجتماعية والسموكية المرافقة لمسموكيات االتصالية الشبانية نتيجة استخدام  .5
 ة.تكنولوجيا الوسائط المتعدد

 

  :محاور الممتقى 

 : التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة:األولالمحور 

 ، خصائصيا وتقنياتيا متكنولوجيا الحديثةمدخل مفاىيمي ل .1
 واالتصال الحديثة اإلعالمالتطور التقني والفني لتكنولوجيا  .2
 ) المجال العممي، الطبي، التجاري، الصناعي..... (تطبيقات التكنولوجيا الحديثة   .3

 

 االتصال الحديث : ونموذجالثاني : الوسائط المتعددة المحور 

 مفيوم الوسائط المتعددة وتطبيقاتيا االجتماعية   .1
 الوسائط المتعددة من خالل مواقع التواصل االجتماعي  .2



 ،التفاعمية الرقمية وتباين عناصر االتصال) نماذج االتصال الحديث في ظّل الوسائط المتعددة : .3
افتراضية  ،سيرورة االتصال عبر خاصية التفاعمية ،التفاعمية عبر وسائط االتصال المتعددة

 ( العالقات االجتماعية
 أثار  الفكر االفتراضي عمى العالقات االجتماعية   .4

 

 الشباب والوسائط المتعددةالمحور الثالث: 

 ...(مشكالت الشباب، الشباب ثقافة وميوالت )سيكولوجية الشباب وخصوصيات الشباب العربي   .1
 العوامل المؤثرة في سموكيات الشباب : .2
 الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية لمشباب العربي .3
 استخدامات الشباب لموسائط المتعددة. .4

 

 المحور الرابع: أثار استخدام الشباب لموسائط المتعددة:

 أثار استخدام الشباب لموسائط المتعددة عمى الجانب السموكي .1
 أثار استخدام الشباب لموسائط المتعددة عمى الجانب الثقافي .2
 أثار استخدام الشباب لموسائط المتعددة العالقات االجتماعية .3
 أثار استخدام الشباب لموسائط المتعددة عمى المشاركة السياسية .4

 

 الهيئة المشرفة عمى الممتقى :

 بودة أحمد األستاذ الدكتورالسيد رئيس جامعة مولود معمري الرئيس الشرفي لمممتقى: 

 بوطابة فريدواالجتماعية الدكتور  اإلنسانيةالسيد عميد كمية العموم المشرف العام لمممتقى : 

 معروف خمفان لويزةالسيدة األستاذة الدكتورة المنسق العام : 

 إيكوفان شفيقالدكتور رئيس الممتقى : 



 : لمممتقى المجنة العممية 

 األستاذة الدكتورة بوكريسة عائشةرئيس المجنة العممية : 
 جامعة مولود معمري د. دحمان سميمان  كمية االعالم واالتصال أ . د  سبتي رشيدة
 جامعة مولود معمري د. تومي حسين  كمية االعالم واالتصال د خمفان رشيد
 جامعة برج بوعريريج د. كاف موسى  كمية االعالم واالتصال أ . د بمقاسي كريم

 جامعة مولود معمري سيد احمدد. بارة  جامعة مولود معمري سيد نوالد  . أ
 جامعة مولود معمري د. حشالف يونس  جامعة مولود معمري د بداك شابحة . أ
 جامعة سعيدة د. جمولي مختار جامعة مولود معمري بوعروج نجيبد 
 باتنةجامعة  د. فدول محمد المدرسة العميا لمصحافة د. بوقطاية نسيم    
 جامعة مولود معمري د. سميماني مميكة جامعة مولود معمري   د. بوشالغم زينب    
 كمية االعالم واالتصال د. ساكر صباح المدرسة العميا لمصحافة  لعالوي خالدد.     
 كمية االعالم واالتصال د. وىابي نزيية جامعة البويرة د. أوشن جميمة    
 جامعة مولود معمري د. قريمس مسعود جامعة مولود معمري د. خيذر جميمة    
 جامعة مولود معمري د. فريد حمامي كمية االعالم واالتصال د. قاسحي فيروز    
 جامعة مولود معمري وىيبةد. الجوزي  جامعة مولود معمري د. مدان نعيمة     
 جامعة مولود معمري رحماوي سعادد.  جامعة مولود معمري د. صالحي مزىورة    

 جامعة مولود معمري د. بوري جمال  3جامعة الجزائر  د. لونيس فارس
 جامعة مولود معمري حميدةد. حدبي   جامعة مولود معمري د. ميموني كيينة

 

 :  لمممتقى المجنة التنظيمية 

 رئيس المجنة التنظيمية : د / بوعروج نجيب
 جامعة مولود معمري بمحاجي زىرة . أ  جامعة مولود معمري قاسم بمقاسم . أ
 جامعة مولود معمري مصباح سفيان . أ جامعة مولود معمري  خالفي نصيرة . أ

 جامعة مولود معمري عميش إكرام . أ جامعة مولود معمري أ . موساوي فروجة
 جامعة مولود معمري بورزامة مصطفى . أ جامعة مولود معمري تيفراني فتيحة . أ
 جامعة مولود معمري تمساوت فايزة . أ جامعة مولود معمري تكالل سميرة . أ
 جامعة مولود معمري عكرود سفيان . أ جامعة مولود معمري موكس نعيمة . أ
 جامعة مولود معمري صديقي عبد القادر . أ جامعة مولود معمري شالبي أمينة . أ
 جامعة مولود معمري كورابي نوارة جامعة مولود معمري بن عمارة المية . أ

 جامعة مولود معمري سيدي معمر طاىر جامعة مولود معمري حمون كريم . أ
 



 مواعيد وأجال الممتقى:

 

 2021ديسمبر   06/ 05يومي تاريخ إجراء الممتقى: 

 2021سبتمبر  05أخر أجل إلرسال الممخصات: 

 2021أكتوبر  01أخر أجل إلرسال المداخالت كاممة: 

 multimidiacoll@gmail.comترسل الممخصات عمى العنوان التالي : 

 مالحظة : 

تقبل المداخالت المزدوجة كأقصى تقدير، كما سيتم نشر المداخالت المقبولة في كتاب الممتقى يحمل 
 .، وستحدد الرسوم المتعمقة بذلك الحقارقم وطني، يسمم يوم الممتقى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021جوان  11تامدة في   

 شفيق                                                         إلى السيد عميد كمية الدكتور : إيكوفان

 التخصص : عموم االعالم واالتصال                                      العموم االنسانية واالجتماعية

 

 

 

 

 


