الجمـهورية الجزائرية الـديمقـراطية الشـعبية
وزارة التعـليـم العـالي والبحث العلمي

جامعة محـمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

مخبر التغير االجتماعي و العالقات العامة في الجزائر
فرقة بحث :اإلعالم الجديد والتغير االجتماعي في المجتمع الجزائري

برئاسة الدكتورة :عبيدة صبطي

ينظم اليوم الدراسي األول في موضوع:

استخدامات الشباب الجزائري
لوسائل اإلعالم الجديد
 24نوفمبر 6102

ثانيا:أهداف اليوم الدراسي

أوال:إشكالية اليوم الدراسي

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى:

إن المجتمع الجزائري ،على غرار المجتمعات النامية ،عرف تحوالت



الوقوف على دوافع استخدامات الشباب الجزائري لوسائل

العقود األربعة الماضية ،ولقد زاد حدة مع تطور تكنولوجيات االتصال التي



معرفة االشباعات المطلوبة التي يسعى الشباب الجزائري إلى

الرسائل اإلعالمية سواء على شاشات التلفزيون أو الحاسوب (االنترنت).



هامة على عدة مستويات بفضل ما كان يسمى بسياسة التنمية على امتداد
تغوي الشباب أكثر من غيرهم ،وأصبح بإمكان الشباب التعرض إلى سيل من

االتصال التي لقبت بالجديدة
و إقبال الشباب على تكنولوجيات 
هي ُسنةً من ُسنن الحياة ،فهم يتطلعون أكثر من غيرهم ،إلى كل ما هو
جديد.ومن خصائص تكنولوجيات االتصال ما يروق الشباب ،أي السرعة و
اإلثارة ،فهم غير صبورين ويمقتون االنتظار لكي يقرر الكبار.ولهذا ،أصبح
الشباب اليوم ينعت بعدة نعوت تعكس عالقاتهم بكل وسيلة اتصالية جديدة

اإلعالم الجديد.

تلبيتها من خالل استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد.

بيان الصلة بين المتغيرات (الجنس ،العمر ،التخصص ،المرحلة
الدراسية) وطبيعة االستخدامات واالشباعات.

 -الخروج باستراتيجيات عملية لترشيد استخدامات الشباب الجزائري

لتطبيقات اإلعالم الجديد.

ثالثا :محاور اليوم الدراسي

المحور األول :الصحافة االلكترونية و الشباب الجزائري

باألساس كانوا يسمون "بجيل التلفزيون" ،اليوم فيقال عنهم "جيل اإلبهام"
إشارة إلى الهاتف الذكي ،أو الجيل الرقمي " تلميحا إلى االنترنت.

وعليه ،تشير الدراسات الحديثة إلى أن التكنولوجيا الحديثة لوسائل

االتصال ومنها االنترنت عبر الشبكات االجتماعية االفتراضية ،والصحافة

المحور الثاني :اإلذاعة االلكترونية والشباب الجزائري

اإللكترونية واإلذاعة االلكترونية و السينما التفاعلية والمنتديات االلكترونية

والمجموعات البريدية والمدونات وغيرها من األشكال المتعددة ،أصبحت هي

الصانعة للنظم االجتماعية ،وذلك أن اإلعالم الجديد أضحى يساعد في بناء
أفراد يمتلكون مستويات عالية من الديمقراطية والمشاركة المجتمعية ،إلى

المحور الثالث :السين ا التفاعلية وقضايا الشباب الجزائري

جانب دورها على الصعيد الثقافي ،ومساهمتها في تطوير الفرد والسيما فئة
الشباب التي تكتسي أهمية خاصة لدى المؤسسات المختلفة وعلى أكثر من
صعيد ،فإذا كانت عملية تنشئتهم سليمة وتحصيلهم التربوي والتعليمي

تحت شعار " :ألجل استخدام واعي هادف"

التكويني جيدا ووفق قيمهم وثقافتهم ،يمكن أن يكونوا ثروة و رأسماال بشريا
هامين في رصيد األمة.

بناء على ما سبق ،يأتي السؤال عن مدى استخدام التكنولوجيا

الجديدة لإلعالم و االتصال من قبل الشباب الجزائري ،وعالقة هذا
االستخدام بقضايا الشباب ،و هي المحددات األساسية التي يتناولها هذا اليوم
بقاعة المحاضرات الكبرى القطب الجـامعي شتمة

المحور الرابع :التلفزيون الرقمي والشباب الجزائري

الدراسي األول لمخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر.

المحور الخامس :الشبكات االجتماعية وقضايا الشباب الجزائري

الرئيس الشرفي:
 أ.د برقوق عبد الرحم ــان عميد الكلية

 رئيس اللجنة العلمية
 أ.د حسان الجيالني

رئيس اليوم الدراسي:

 د.عبيدة صبطي

اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي:
 صابر بقور
 نريمان حداد

 أن تراعى في كتابة البحث المقاييس اآلتية:

 نوع الخط  Traditional Arabicمقاس  02للمتن
و 06للهامش بالنسبة اللغة العربية ،و في حال الكتابة باللغة

األجنبية  Times new romanمقاس  06للمتن و01
للهامش.
 توضع الهوامش في أسفل كل صفحة مرقمة آليا.

 جميع المداخالت تكون مدعمة ومرفقة بوسائل رقمية إن أمكن.

مواعيد مهمة:

 آخر موعد لتسليم المداخلة يوم.6102/00/01 :

مكان انعقاد اليوم الدراسي:

 نجاة علمي

للمراسالت و االستفسار :

 يتقدم الباحث بملخصين للموضوع في حدود مائتي كلمة أحدهما
بلغة البحث والثاني بإحدى اللغتين األخريين ،ضمن محاور اليوم

يمكن مراسلة أمانة اليوم الدراسي على البريد اإللكتروني التالي :
monasabti@gmail.com

 أن تتوفر في الورقة البحثية شروط البحث العلمي ومعاييره.
 أن يكون للبحث عالقة بأحد محاور الدراسي.
 احترام اآلجال المحددة إلرسال المداخالت يوم 01نوفمبر
.6102

 أن ال تزيد صفحات البحث عن  62صفحة بما في ذلك
الهوامش والمراجع والمالحق.

الرتبة ..............................................................:

مؤسسة العمل ......................................................:

الهاتف أو البريد اإللكتروني ..........................................:
عنوان محور المداخلة ...............................................:

ملخص:

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

........................................................ .................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.......................................................................

الدراسي ،ويرسل الملخصين على العنوان اآلتي للبريد
اإللكتروني.

اللقب .............................................................:

 تاريخ انعقاد اليوم الدراسي 62 :نوفمبر . 6102

 سهام قنيفي

 أن ال يكون البحث قد قدم أو نشر من قبل.

االسم ..............................................................:

عنوان المداخلة ................................................... :

قاعة المحاضرات الكبرى ،القطب الجامعي بشتمة.

شروط المشاركة باليوم الدراسي

استمارة المشاركة

و يمكنكم االتصال على الرقم التالي:
1...21.06.21

Résumé :
................................................................................

............................................................................. ...
................................................................................
................................................................................
............................................................. ...................
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

