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Abstract: 
Our research aims to discover the patterns of social change that have occurred in the Algerian 

society due to the acceleration in obtaining information and communication technologies and the 

continuous growth of the use of social networking sites, as it has become clear that change has 

become an inevitable and inevitable for the Algerian society, and therefore we focus our study on 

Three areas for measuring change, the first of which are political change, and highlight the results 

of this study, its relationship to social media, then the role of social networking sites in effecting 

change at the value level of Algerian society, then we study aspects of the Algerian family's change 

in light of the use of social media. 

 Among the most prominent results of this study are the confirmation of the emergence of 

an alternative virtual social relations system for the traditional social relations system and the 

emergence of a new pattern of social communication in family circles as well as the emergence of 

new areas of communication that were not present to individuals in the recent past, as the 

widespread use of social media sites to build new relationships, and expand The social relations 

network by forming relationships outside the local and Arab community. 

 

Key words: social communication, social change, change, family, Algerian society. 

 لخص : م

 ظاهر التغري اإلجتماعي اليت طرأت على اجملتمع اجلوائري بفعل التسارع يفميهدف حبثنا هذا إىل اكتشاف إمناط و 
يث ألبح حستمر الستخدام مواعع التوالل اإلجتماعي  امل لتنامياحلصول على تكنولوجيات االعالم و االتصال وا

راستنا على ثالث جماالت نركز يف دوعليه فإننا واضحا أن التغري ابت حتمية ال ميكن تفاديها ابلنسبة للمجتمع اجلزائري  
ور مواعع التوالل دلقياس التغري أوهلا التغري السياسي وعربز نتائج هذه الدراسةالعته مبواعع التوالل اإلجتماعي مث 

ئرية يف ظل مظاهر تغري األسرة اجلزامث ندرس لمجتمع اجلزائري على املستوى القيمي لتغري إحداث الاالجتماعي يف 
 . استخدام مواعع التوالل االجتماعي

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received: 09/10/2020 
Received in revised form 
15/10/2020 
Accepted 30/11/2020 
Available online 15/12/2020 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:40-71 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 43 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ية تماعملنظومة العالعات االجبديلة فرتاضية اظهور منظومة عالعات اجتماعية برز نتائج هذه الدراسة أتكيد ومن أ
كن بروز جماالت اتصال جديدة مل تيف األوساط األسرية وكذلك ظهور منط جديد للتوالل االجتماعي و التقليدية 

 ء عالعات جديدةبنااالستخدام الواسع ملواعع التوالل اإلجتماعي إلى موجودة أمام األفراد يف املاضي القريب  حيث أدى
 .عالعات خارج اجملتمع احمللي والعريبوتوسيع شبكة العالعات االجتماعية وذلك بتكوين  

 األسرة  اجملتمع اجلزائري.  التغري  التغري اإلجتماعي التوالل اإلجتماعي  الكلمات املفتاحية: 

 
 

 مقدمة   -1

ظاهرة موجودة  ووه من مسات اليت الزمت االنسانية من فجر نشأهتا اىل عصران احلايل  يعد التغري االجتماعي مسة      
  حيث هم املوضوعات اليت اهتم هبا علماء االجتماعأاالجتماعي من  التغريموضوع  دراسة  وتعترب يف كل اجملتمعات 

 تلكفخالل  ء يف أحباث العلما أنه ما يقارب القرنني ألبحت مسألة حتليل التغري االجتماعي تشكل موضوع جوهري
والصناعي تطور التقين أحدث الولقد   نه ظاهرة حتمية تطورية تشمل خمتلف جوانب اجملتمع  أعلى  هرونو يتص الفرتة كانو

ىت االنفجار وذلك منذ بداية الثورة الصناعية ح  يف اجملاالت املختلفةو  االجتماعية نسانية و تغريات يف اجملتمعات اإل
أوجدت هبا  جملتمعات الصناعية ابلدرجة األوىلتطفو على سطح ا تاليوم  فبدأت هذه التغريا الذي نعرفه يتاملعلوما

ية  والعالعات تغريات جذرية جوهرية على البىن االجتماع  حدوثر خمتلفة مل تكن موجودة من عبل  فامتد أتثريها اىلهظوا
  . واألدوار والقيم االجتماعية

صناعية  الثورات الفكرية والسياسية وال ها مثلالتصال وهي تشارك يف كل تغري اجتماعي  مثلظهور وسائل ا منذ   
 تناولت   ولقد تعددت واختلفلت الدراسات اليتالتطلعات والقيمو  قاو ذاأل يضا يف الثوارت اليت حتدث يفأشارك تو 

تماعي ومنها من مستقال وحمركا للتغري االجوسائل االتصال والتغري االجتماعي  فمنها من يعترب وسائل االتصال متغريا 
عتربها جمرد متغري اتبع  ومنهم من رفض التسليم بوجهيت النظر السابقتني مستندا اىل أن عملية التغري االجتماعي إ

 .معقدة  فالتغري االجتماعي عملية منظمة تتم بواسطتها تغري بنية وظائف النظام االجتماعي 
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ن جمتمعات العامل مر ابلعديد من التغريات اليت منها ما مست بنية مؤسساته وتنظيماته واجملتمع اجلزائري كغريه م
نشطتهم أاالجتماعية خالة يف السنوات األخرية  وجتلى هذا التغري يف كثري من مظاهر احلياة املعيشية للجزائريني و 

ليت تنتهجها بفضل السياسات او ر  اليت ابتت متاحة هلم أكث التكنولوجية   وطريقة تسخريهم لإلمكانياتاليومية
الشرق و  احلكومات املتوالية على اجلزائر منذ االستقالل من جهة  واالنفتاح االعتصادي على املنظومة االعتصادية األوروبية

 سهممن جهة أخرى  حىت ابت من املالحظ أن هذا التغري االجتماعي طال النسق الثقايف للمجتمع اجلزائري و  أسيوية
هنا ليست حمصنة ضد جليا أ ترسانة القيم اليت  يتوارثها جيل عن جيل  فبدىضرب ادته وتقاليده وأعرافه و يف عمق ع

اص احلاملني هلذه األشخ ستعدادتاختالف يف   على الرغم من اختالف سرعة تغري مكوانهتا والذي عد يرجع إلالتغيري
امل لتثبيت ينبأ مبيالد نظام اجتماعي جديد تسعى كل العو  عباهلم على الثقافات اجلديدة  مماإوتفاوت درجات   الرتسانة

ركائزه  ولعل من أبرز ركائزه اليوم وسائل االعالم االلكرتونية  ويف مقدمتها الشبكات االجتماعية ومواعع التوالل 
ا سبق م عليها والسعي من أجل االخنراط فيها وانطالعا من هتافت أعداد هائلة من األفراد االجتماعي  وهذا بفضل

 يف ما هي مظاهر التغري االجتماعي يف ظل استخدام مواقع التواصل االجتماعي التايل: الرئيسي نطرح التساؤل
 ؟اجلزائر

 ومن خالل هذا التساؤل نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية :

 ماهي مظاهر التغري السياسي يف ظل استخدام مواعع التوالل االجتماعي يف اجلزائر؟ 

 ؟تغري عيم اجملتمع اجلزائري واعع التوالل االجتماعي يف و دور مماه 

 ماهي مظاهر تغري األسرة اجلزائرية يف ظل استخدام مواعع التوالل االجتماعي؟ 
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 حتديد املفاهيم : -2

 :مواقع التواصل االجتماعي -2-1

جتماعي اىل يشري مفهوم مواعع التوالل االو ،Social Media: يقابله يف اللغة االجنليزية اصطالحا 
وتعرف   1مواعع األنرتنت اليت ميكن للمستخدمني املشاركة واملسامهة يف إنشاء لفحاهتا أو إضافة لفحاهتا بسهولة 

أيضا على أهنا هي املواعع اليت تسمح ابنشاء لفحات خالة ابألشخاص والتوالل مع ألدعائهم ومعارفهم مثل موعع 
ا تركيبة اجتماعية إلكرتونية تتم لناعتها من أفراد أو اماعات أو مؤسسات  ويعرفها حممد عواد أبهن .2مايسبيس وفيسبوك

 3ع العالعة لدرجة اكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو املعتقدات أو الطبقة اليت ينتمي إليها الشخص\وعد تصل ه

ات شخصية خالة شاء ملفأبهنا تلك املواعع اليت تسمح لألفراد إبنعرف مواعع التوالل االجتماعي  ت: إجرائيا 
رون نشاطاهتم مع اآلخجهاهتم  ويشاركون أيضا من خالهلا هبم متثل لفحات هلم يعربو هبا عن أفكارهم وآرائهم وتو 

اسوب   كما تسمح هلم ابلتوالل والتفاعل مع بعضهم البعض ابستخدام أجهزة احلاالجتماعية والثقافيةاليومية وممارساهتم 
 .وهذه الوسائط عد أحدثت تغريا ملحوظا يف البناء االجتماعي األنرتنت كية وشبكاتذ واهلواتف ال

 التغري االجتماعي: -2-2

يرى عامل االجتماع جي و   Cultural Social Change: يقابله يف اللغة االجنليزية  اصطالحا 
وعت يتمسز ال يف نفس هرتة زمينة  ولكنفيف البناء يف  ثي حيدلذلك التغري اذنه أ  "Gee rochih"روشيه  
أن مفهموم التغري االجتماعي يشري يف العادة اىل منط من العالعات االجتماعية يف  "عاطف غيث"ويرى   4ابلنسبية

                                                             
   .36 ص2019-2018 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال  جامعة وهران اجلزائر اإلعالم اإللكرتوين والتغرياالجتماعي والثقايف ،لبىن سويقات 1
 .25 ص 2013  1ط  االردن، ، ثورة الشبكات االجتماعية،دار النفائسالد غسان يوسف املقداديخ 2
 . 34 ص2005عطر ب ط  دار املتنيب للنشر والتوزيع   ثقافة مواقع التواصل االجتماعي واجملتمعات احملليةخالد سليم   3
4 21.-P 20, Edition, IHMN, Paris, 1970, Pchangement socialGuy rocher,  
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ي يتضمن ذوضع اجتماعي معني  يظهر عليه التغري خالل فرتة زمنية حمددة  أي أنه  تغري يف بناء النسق االجتماعي ال
 .5"ي  واملراكز واألدوارالقيم االجتماعية  والنظام االجتماع

التغري االجتماعي يشري اىل التحوالت اليت تطرأ على البناء االجتماعي والعالعات االجتماعية معا  : إجرائيا 
واليت ميكن مالحظتها يف سياق من الزمن  وحصرها اجتماعيا وثقافيا وجغرافيا حيث يؤثر على بنية ووظائق النظام 

 .تيجة الستخدام وسائل االتصال االلكرتونية احلديثة  ذا التغري كان ناالجتماعي وه

 مواقع التواصل االجتماعي: -3

عالمي هام يدخل إو  تصايلإتعد مواعع التوالل االجتماعي من بني الفضاءات الرعمية اليت فرضت نفسها كوسيط      
منا إو   در للمعلوماتاملواعع جمرد مصه ذه ذخاليت ألبحت ال تتو يف للب احلياة اليومية لألفراد يف خمتلف اجملتمعات  

هور الويب ارتبط ظهور مواعع التوالل االجتماعي بظو اة افرتاضي موازي للعامل احلقيقي ياهتا أسلوب حذابتت يف حد 
 .ا ألبح يعرف ابجملتمع االفرتاضيوشكل م  ي أحدث ثورة يف عامل األنرتنتذال 2.0

 :تعريف مواقع التواصل االجتماعي -1 -3

ها خالد حثون حول تعريف مواعع التوالل االجتماعي حيث يعرفالقد تعددت واختلفت التعريفات اليت يقدمها الب    
نشاء لفحة إم نرتنت خدمات ملستخدميها تتيح هلقات األياملقدادي على أهنا" املواعع االلكرتونية اليت توفر فيها تطب

تصال مع معارف منشئ الصفحة أو غريه من مستخدمي إوتوفر وسيلة   معروضة للعامة ضمن موعع أو نظام معني
 .6"لك املوعع أو النظام عرب األنرتنتذالنظام وتوفر خدمات لتبادل املعلومات بني مستخدمي 

أما شريف اللبان فيعرفها على أهنا "خدمات توجد على شبكة الويب تتيح لألفراد بياانت شخصية عامة أو شبه عامة   
ويعرفها طاهر أبو زيد أبهنا"هي منظومة   7نهم وضع عائمة ملن يرغبون يف مشاركتهم االتصال"خالل نظام حمدد  وميك

                                                             
 .18-17 ص مرجع سابقلبىن سويقات   5
 .55 ص2017  املغرب01جملة ابحثون العددجا"،ذاالعالم اجلديد والتحول اجملتمعي"الفيسبوك منوسلمى بن سعيد  6
 .59املرجع  ص نفس املرجع 7
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تماعي مع خالل نظام اج من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك إبنشاء حساب خاص به  ومن مثة ربطه من
 .8الثانوية"ألدعاء اجلامعة أو أو امعه مع   ايتاأعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلو 

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن مواعع التوالل االجتماعي جمموعة الشبكات االفرتاضية املوجودة على شبكة    
  واالعتصادية  واليت متكن اجلماهري من التوالل مع اآلخرين وتبادل النقاشات حول املوضوعات السياسية  االنرتنت

لدعاء تعرف على األمكانية الإ  حيث توجد شبكات تتيح من شبكة ألخرى والثقافية  وختتلف طبيعتها  واالجتماعية
وتكوين عالعات عرب خمتلف العامل  وأخرى إبمكاهنا إرفاق ملفات الفيديو املصورة حول املوضوعات املختلفة ليتبادل 

 .األفرد احلديث والتعليق والنقاش حوهلا على نطاق واسع

 تماعي:نشأة وتطور مواقع التواصل االج -3-2

  1954عام " جون برنر"أول من استخدم مصطلح مواعع التوالل االجتماعي هو االنثربولوجي األمريكي إن    
ت معقدة  وسببت التفاعالو  ه الروابطذعندما ألبحت ه لك للتعبري عنها من خالل عالعات األفراد ببعضهم البعض ذو 

 عالعات االجتماعية داخل اجملتمع والتوالل االجتماعي هوكة االجتماعية هي ممثلة للبفالش خلط داخل االتصاالت 
 .9"ه املواععذالعصب النابض هل

اتحة إل 1997عام Sixdegress.com  وعد بدأت ظاهرة املواعع االجتماعية تنتشر مع موعع الدرجات الست
وتبادل   جودةاملو لك إمكانية التعليق على األخبار ذوك   الفرلة لوضع ملفات شخصية للمستخدمني على املوعع

اوين الربيد سلواب مغايرا ببساطة عن طريق االرتباط مع البعض عرب عنأتبعت إه املواعع ذ  وهالرسائل مع ابعي املشرتكني
ويف هناية العقد التاسع ألبحت امللفات الشخصية هي اخلالية احملورية ملواعع التوالل االجتماعي  حيث  االلكرتوين 

                                                             
 .59نفس املرجع ص 8
9 f facebook friends , “social capital and Ellison Nicole, Steinfield Charles et Lampe Cliff , the benefits i

college students”, use of online social network sites, in journal of computer-mediated communication, 
volume 12, issue4, july 2007, pp 1143,1168.  
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ا تضمنت ذوالبحث عن مستخدمني آخرين هلم نفس االهتمامات  ويه  ن عوائم من األلدعاءأاتحا للمستخدمني تكوي
 .10مواعع تلك الشبكات امللفات الشخصية للمستخدمني  وخدمة الرسائل اخلالة جملموعة من األلدعاء

اجليل االول للويب  ةجيدر بنا االشارة اىل مرحلتني أساسيتني فاملرحة األوىل هي مرحل وعند احلديث عن عن نشأة وتطور
1.0Web   2.0واملرحلة الثانية هي اجليل الثاين Web  وأكثر مواعع التوالل االجتماعي املعروفة حاليا ظهرت

 خالل اجليل الثاين فبالنسبة اىل :

يشري اىل شبكة املعلومات املوجهة األوىل اليت وفرها عدد عليل من الناس وتتيح جمال  :1.0Webاجليل األول -أ 
وميكن ولف اجليل األول للويب ابملرحلة التأسيسية ملواعع التوالل االجتماعي  حيث ظهرت يف   ري للتفاعللغ

 م الربيد االلكرتوينوكانت عوائ  واعع االجتماعية االلكرتونية من النوع البدائيالسبعينبات من القرن العشرين بعض امل
Bulletin Board Systemsا ذوأاتح ه  التوالل والتفاعل االجتماعي من أوال التقنيات اليت سهلت

نيات من وغالبا ما يكون أبمساء مستعارة  ويف منتصف التسعي  التفاعل تطوير عالعات اثبتة وطويلة األمد مع اآلخرين
القرن العشرين بدأت مواعع التوالل االجتماعي بشكلها احلديث  مدفوعة ابلطبيعة االجتماعية للبشر وحاجاهتم 

 . 11كوين العالعات االجتماعية مبختلف أمناطهاللتوالل وت

مواعع املشاركة  الوسائط   يشري اىل جمموعة من التطبيقات على الويب "مدوانت :2.0Webاجليل الثاين -ب 
 Friendsterابنطالق موعع  لةه املرحذاملتعددة" تركز ابألساس على التفاعل واالندماج والتعاون  وميكن أن نؤرخ هل

ي مكن ذال 2003سنة  "Myspace"مث موعع  Jonat han Abramsمن عبل  2002يا سنة يف كاليفورن
وبعدها بدأت تظهر   12ا تصفحهاذوعائمة ألدعاء وك  profileمستخدميه من وضع معلوماهتم الشخصية  

  .عرب خمتلف أحناء العامل االشبكات االجتماعية األخرى اليت العت رواجا كبري 

 صل االجتماعي:أنواع مواقع التوا -3-3
                                                             

 .63امسهان كسرية  مرجع سابق ص10
  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال  جامعة لتواصل االجتماعي على منط العالقات االجتماعيةإنعكاسات إستخدام مواقع انوال بركات   11

 .136 ص2016-2015بسكرة  اجلزائر 
 .64امسهان كسرية  مرجع سابق ص12
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ه الشخصية واحدا معلومات اا النوع من الشبكات االجتماعية فردذيتبادل يف ه الشبكات االجتماعية الشخصية : -
حداث واملناسبات يتيح لكل مستخدم إمكانية طرح ونشر األ لذيا "Nearbie"لك موعع ذومثال  مع ألدعائه 
 .13تكرايللذ لك حفظا ذوربطها بزمان معني و   االجتماعية

  " وهي األنواع األكثر أمهية وهي تربط الدعاء العمل وألحاب األعمال والشركاتالشبكات االجتماعية املهنية: -
كما    14"اتية وما عامو به يف سنوات دراستهم وعملهمذوتتضمن ملفات شخصية للمستخدمني تشتمل على سريهتم ال

 ."LinkedIn"  ومن أشهرها موعع هاابلعمل في تبني اجملاالت املهنية واملؤسسات اليت عامو
 مواقع التواصل االجتماعي: ستخداماالجيابية ال اآلاثر -4- 3
الشباب  عند خالة الذات  حترير يف فعاال دورا تلعب مواعع التوالل االجتماعي ألبحت لقد:ونقدها الذات حترير -

 حداثإ يف تساهم ألبحت واععامل هذه حمتوايت أن كما اإلجتماعية  احلياة يف واإلندماج التعبري  يف لعوبة هلم الذين
 وسلوكياته  ومواعفه أرائه من يعدل الفرد جتعل عد اليت تعرضها الرمزية فالتجارب االخرين  مع وعالعتها ابلذات الوعي
رة الضرو  هذه وتتضمن اإلتصال  لوسائ خارج هبا اإلحتكاك إبمكانه كان ما عضااي أو من ظواهر عيمة ذو يراه ما وفق

 .15أخرى بنظرة وتقييمها أخرى مرة الذات إىل العودة مث  الوسائل عامل يف رمزاي والعيش مؤعتا الذات عن اخلروج
  وثقافته اجملتمع  عيم إكتساب خالهلا من يتم اليت السريورة اإلجتماعية ابلتنشئة يقصد: اإلجتماعية للتنشئة أدوات -

 اليت أواحملول الناعل دور تلعب فهي وافدة  أو حملية  ثقافية أحزمة متقد إجتماعية مؤسسات اإلتصال وتعترب وسائل
 .16احمليط مع األلفة إحداث يف تساهم

 أبعل للمستخدمني والرفاهية الراحة توفري يف مواعع التوالل االجتماعي عدرة يف ويتمثل:والرتفيه لإلشباع أدوات -
 تلك اإلرتباط ابلوسيلة شديد اجلمهور جيعل ما أن اتواإلستخدام اإلشباع نظرية أظهرت وعد ومال  ووعت جهد 

  :17مايلي اإلتصال وسائل تقدمها اليت اإلحتياجات وتشمل اإلتصال وسائل توفرها اليت اإلشباع

                                                             
 .148 ص2002  1دمشق ط دار الفكر للنشر والتوزيع   علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا  13
 .247 ص2015  1دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع األردن ط  ، االعالم االلكرتوين:األسس وآفاق املستقبلمروى عصام لالح 14
 .34 ص2011   الدار املتوسطية للشر تونس ب طنظرية احلتمية القيمية يف اإلعالمعبدالرمحن عزي   15
 .29نفس املرجع ص 16
 .33نفس املرجع ص 17
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 .العامة واملعرفة اخلرب إىل احلاجة أي املعرفية  اإلحتياجات  -
 .اخل....والسعادة  والفرح واحملبة  وة ابألخ كاإلحساس املشاعر إىل احلاجة أي العاطفية  اإلحتياجات  -
 .اإلجتماعية اإلحتياجات -
 .الذات حتقيق إحتياجات -
 .الرتفيهية اإلحتياجات -
 :اإلجتماعي احمليط توسيع -
 الوسائل هذه وسامهت أوالبعيد القريب احمليط يف األحداث معرفة إىل ابحلاجة نشاهتا يف اإلتصال وسائل إرتبطت لقد  
 الضيق واحمليط الواسع  احمليط نظرية بينت وعد ابألحداث خارجيا اإلهتمام وإحداث اجملتمع  أفراد بني رابطال حتقيق يف
  الفردية والنزعة اإلجتماعي  التفاعل بقلة املتميزة اجملتمعات يف اإلجتماعي توسيع احمليط على تعمل اإلتصال وسائل أن

 .18الواعع يف ئبالغا اإلجتماعي البعد هذا تعوض فوسائل اإلتصال
 هذه أن اإلتصال بوسائل األفراد إرتباط سر أن دراسات عدة بينت لقد :اإلجتماعي الواقع من للهروب أدوات -

أي  اإلتصال  وسائل يف ضالته فيجد الواعع من يهرب عد الفرد فإن آخر ومبعىن  الواعع به ملن ضاق ملجا توفر األخرية
 .19ما أجل إىل اإلسرتاحة بعض له آخريوفر عامل اىل احلاجة حلظة الوسائل هذه احتضنته

 السلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي: اآلاثر -3-5
 العالعات تقليص يف أساسي عامل تشكل مواعع التوالل االجتماعيألبحت:اإلجتماعي اإلتصال إضعاف -

 فالفرد اجملتمع  أفراد بني احلميمية فضاء علصت أهنا كما االجتماعية  ابلعزلة الفرد وإشعار التقليدية  اإلجتماعية
  التفكيك اإلجتماعي متارس اإلتصال وسائل نأ الباحثني بعض ويرى االخرين  بعواطف واحلساسية فقدالشعور 

 مبعىن  20املباشر اإلجتماعي حساب التفاعل على ابلنتيجة يكون ئطالوسا هذه مع الفرد يقضيه الذي الزمن أن عتبارإب
 .البعض بعضهم عن اجملتمع أفراد أبعدت االجتماعية أي األنشطة يف فعالة بصفة يشارك ال الفرد جعلت

                                                             
 .32 ص نفس املرجع 18
 .33عبد الرمحن عزي  املرجع السابق  ص 19
 .69 ص2018-2017حممد خليفة  وسائل االتصال احلديثة والتغري االجتماعي رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع االتصال جامعة وهران اجلزائر   20
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 فقد للغة  جديدة أشكال بروز احلديثة اإلتصال وسائل لظهور كان لقد:العربية اللغة إستعمال من وتقليل تشويه -
 فاألنرتنت للتوالل  سهيالوت للوعت  رحبا وذلك خمتصرة امل أو لور أو رموز  يف األخرية ختتزل هذه ألبحت

 حول تساؤالت تطرح السابقة اخللفية وعلى  والتوالل التحاور على األشخاص تساعد ورموز لور  قرتحت تألبح
 والشعوب  ابللغات اخلالة والفلسفات األداب من الكثري أن تداعي اىل الباحثون يشري حيث العربية  اللغة مستقبل

 تواجه ال الفصحى العربية اللغة أن احلقيقة ولكن  اإلجنليزية اللغة إنتشار مواجهة عالية يف بنسب لغات موت إىل يشري
 هو اللغة الدارجة أو العربية العامية إنتشار أن القول ميكن بل فقط  الفرنسية أو اإلجنليزية اللغة من إنتشار هتديدا

 .21الفصحى العربية اللغة على اآلين أو األخطر التهديد
 أن تبني الدراسة فمن خالل  اإلجتماعية الشبكات عرب التوالل يف العامية اللهجات يستخدمون ألبحوا فالشباب

 فمثال اإلتصالية  الرسائل هبا تصاغ اليت املستعملة اللغة طبيعة على يؤثر الذي هو األنرتنت إستعمال عملية من اهلدف
 اللغة الشباب يستخدم علمي اهلدف كان إذا ماأ والرموز  العامية الشباب اللهجة يستخدم ترفيهي اهلدف كان إذا

 .22الفرنسية أو العربية
بطريقة  سليب بدور تقوم اإلتصال وسائل أن الضيق واحمليط الواسع  احمليط نظرية أظهرت: اإلجتماعي احمليط تضييق -

 عن اجملتمع أفراد ل تبعداإلتصا وسائل أن ذلك اإلجتماعي والتفاعل والتقاليد ابلعادات  الغين اجملتمع يف مقصودة غري
 إىل اإلجتماعية والعالعات املعايشة  الغين بثقافة اجملتمع اإلتصال وسائل تدفع أن ذلك عن ويرتتب البعض بعضهم
 .23اإلجتماعي اإلنعزال

 التغري االجتماعي:  -4
 يف اجملتمعات نم جمتمع يف يقع حتول كل" أبنه حسن حممد الباسط عبديعرفه  : التغري االجتماعي فيتعر   -4-1

 السلوك أمناط أو  السائدة املعايري أو القيم أو  االجتماعية نظمه أو الطبقي بنيانه أو تركيبه ويصيب حمددة  زمنية فرتة

                                                             
 .69نفس املرجع ص 21
 .70نفس املرجع،ص 22
 .70نفس املرجع ص 23
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 وعد واإلعتصادية  والتكنولوجيا  املادية  اجلوانب تغري يستهدف ماداي التغري يكون وعد ،"السائدة العالعات نوع أو
 .24وسلوكهم وعادهتم وعيمهم  الناس  إجتاهات يستهدف تغري معنواي التغري يكون

 خالل وظائفه يف وأبنائه  يف سواء اإلجتماعي  التنظيم يف يقع حتول كل " أنه على اإلجتماعي التغري يعرف كذلك    
 يف أو ع للمجتم السكاين الرتكيب يف تغيري يقع كل على ينصب النحو هذا على اإلجتماعي والتغري معينة  زمنية فرتة
 األفراد  سلوك يف تؤثر ليتا واملعايري القيم يف أو اإلجتماعية  أمناط العالعات يف أو اإلجتماعية  نظمه أو الطبقي بنائه
                .25اليها ينتمون اليت اإلجتماعية التنظيمات خمتلف يف مكاانهتم وأدوارهم حتدد واليت
 من ذلك ويتجلى اإلجتماعي  للتغري موضوعا اإلجتماعي النسق يف يرى E.ROGERS "روجرز" العامل أما    

 على فيها يركزريفات تع وهناك .26النسق ووظيفة بناء  يف تعديالت خالهلا من يتم اليت العملية أنه على تعريفه خالل
 معني وضع يف فيةالثقا واألشكال منط من العالعات اإلجتماعية  إىل يشري اإلجتماعي التغري فهنا اإلجتماعية العالعات

 .27الزمن من حمددة فرتة خالل أواإلختالف التغري عليها يظهر أو عليها  تطرأ
 مما عديدة  زوااي من اإلجتماع علم يف العلماء من تناوله العديد اإلجتماعي التغري مفهوم فإن ا سبق خالمل من      
 بعض وبني بينه  خيلط منهم البعض جعل لذيا األمر عليه  متفق وجود تعريف وعدم حوله  اآلراء تعدد اىل أدى

 .اخل..والتنمية التقدم ومفهوم التطور  مفهوم مثل القريبة منه األخرى املفاهيم
 : اإلجتماعي التغري لعملية األساسية العناصر -4-2

 التغري رةظاه حجم نقيس خالهلا من حيث بينها  فيما مرتابطة كلها عنالر عدة على اإلجتماعي التغري عملية تشتمل
 العنالرأساسا هذه وتتمثل الظاهرة  هذه جوانب خمتلف بدراسة لنا تسمح أهنا كما إنساين  جمتمع أي يف اإلجتماعي

 : يلي فيما

                                                             
 .49 ص1964  ب ط  القاهرة مكتبة القاهرة   التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي  حسن عبد الباسط 24
 .382 ص1986 معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةبدوي أمحد زكي  25
 .74حممد خليفة مرجع سابق ص 26
 76.حممد خليفة  املرجع السابق ص 27
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 واإلجتاهات اليومية  واملمارسات كالسلوك  للتغري تتعرض اليت الظواهر إىل التغري نوع يشري: هويته أو التغري نوع -
 كالعامل القيم حيث من اإلجتماعي التغري يدرس من فهناك.28اإلجتماع  البناء مكوانت من وغريها التفاعل  ومظاهر

"Ronald Inglehart" املادية بعد ما عيم تبين إىل األفراد يقود االعتصادي التطور أن على يؤكد حيث 
 .29 السياسية املشاركة أو الغري  يف والثقة والتسامح  كالعقالنية 

 كإنتقال  مستقيم خطي إجتاه يف التغري يتجه أن ميكن حيث التغري  فيه يسري الذي اإلجتاه إىل يشري: التغري جتاهإ -
 أن ميكن أنه كما العلمي  والتقدم الصناعية التورة بفضل املعقد اجملتمع اىل البسيط اجملتمع من األورويب اجملتمع مثال
 مرحلة منا بدء االنسان  حياة مراحل تشبه مراحل اترخيه خالل مير اإلنساين اجملتمع أن أي دائري  إجتاه التغري أيخذ

 للتغري الدائري اإلجتاه تفسري يف مثال أحسن خلدون إبن نظرية وتعترب الشيخوخة  مرحلة مث الشباب مرحلة الطفولة 
 . اإلجتماعي

 جمتمع يف سريعا كوني عد فالتغري اإلجتماعي  التغري حدوث يف البطء أو السرعة  درجة به ويقصد :التغري معدل - 
 .بطيئا يكون وعد ما 

 بسرعة حيدث السريع التغري أما حضاراي  املتخلفة اجملتمعات يف احلال هو كما بطىء  بشكل حيدث البطىء فالتغري
 .املتقدمة اجملتمعات يف احلال هو كما  كبرية
 فئة أو اجلماعات  مستوى على يتم النطاق حمدود يكون أن اإلجتماعي للتغري ميكن أنه إىل يشري: التغري نطاق  -
 اجملتمع مستوى حيدث  على أي النطاق  واسع التغري يكون أن ميكن أنه كما الشباب  كفئة اإلجتماعية الفئات من

 حيدث جزئي تغري أو اجملتمع  جوانب كل أيعلى كلي  تغري يكون أن ميكن آخر مبعىن مؤسساته  اميع يف أو أبسره 
 .اجملتمع جوانب بعض يف
 األخريعلى هذا حنلل أن اإلجتماعي التغري دراسة عند لنا ميكن أنه التغري حتليل مبستوى نقصد: التغري حتليل ستوىم - 

 السكاين النمو كدراسة اجملتمع برمته  متس وعامة شاملة  دراسة أي ماكروسوسيولوجي  مستوى على إما مستويني 

                                                             
 .81نفس املرجع ص 28
 .81نفس املرجع ص 29
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 اجملتمع يف معينة فئة وختص شاملة غري دراسة أي ميكروسوسيولوجي ىمستو  على أو اجملتمع بتغري ويسمى اجلزائر  يف
   .30اجملتمع يف ابلتغري ويسمى
 املستوى يف ميكروويتمثل واملستوى املكرو املستوى يتوسط آخر حتليل مستوى يضيف من العلماء من وهناك

 النقاابت   اسيةالسي كاألحزاب  املؤسسايف  بكثرة ويستخدم Méso sociologique ميزوسوسيولوجي
  .31واملدرسة واألسرة  الكنائس   اجلمعيات

 التغري يكون أن ميكن حيث التغري  فيه حيدث الذي واملكاين الزماين  املدى به ويقصد: التغري ومكان زمن -
  دويل نطاق أو حملي  نطاق يف يكون أن ميكن أنه كما املدى  بعيد أو عصرياملدى 

 يكون تغريا عد أنه كما احلجم لغري أو احلجم كبري يكون أن ميكن فالتغري التغري  رمقدا به ويقصد: التغري حجم-
 .هامشيا تغريا يكون وعد جذراي 

 : اإلجتماعي التغري عملية يف املؤثرة العوامل-4-3
 محتليله يف عليه الذي يعتمدون النظري التصور خالل من اإلجتماعي التغري تفسري اإلجتماع علماء بعض حاول لقد

 والثقافية  اإلعتصادية  ابلعوامل أهتم األخر التكنولوجيا والبعض ابلعوامل اإلهتمام بعضهم حاول حيث التغري  لظاهرة
 .اخل.. والبيئية والسياسية 

 البيئةالطبيعية  مع اإلنسان تفاعل مدى أي  اإلجتماعية احلياة على الطبيعية البيئة أتثري به يقصد : البيئي العامل  -
 على الطبيعي او البيئي العامل أتثري ويظهر الطبيعة عنالر من وغريها األولية  واملواد واملاء الرتبةو  املناخ تشمل واليت

 . الصناعية واملناطق املدن  ومواعع ونشاطهم  السكان كثافة توزيع يف  اجملتمع
 أن إدعى عدو   اجلغرافيط احمل تغري مع تتغري اجملتمعات نأ إىل " Huntington"  هنتنجتون العامل ذهب وعد
 كذلك يشري كما عسنطنطينية  واىل روما  اىل من اليوانن املتعاعبة السلطة حتوالت يف سببا كان املناخية األحوال تغري

 .32 اإلجتماعية القوى مع التفاعل طريق عن التغري يف تؤثر الطبيعية العوامل معظم ان إىل " روبرتسون "

                                                             
 .82بق  صحممد خليفة  مرجع سا 30
 .82نفس املرجع ص 31
 .93حممد خليفة مرجع سابق ص 32
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 الطبيعة  من جزء اإلنسان ترى أن واليت احلديثة  اإليكولوجية املدرسة جند ابلبيئة  إهتمت اليت النظرية املدارس أهم ومن
 على مفروضة خارجية ظروف ساسأ على جتماعياال التغري يفسرون اإليكولوجي ابلعامل والقائلون  هلا خيضع وأنه

  .33 اجلغرافية البيئة عن انجتة اجملتمع 
 يف فعاال أثرا للبيئة مقدمته أن يف فسر والذي خلدون  إبن جند البيئي  ابلعامل إهتموا نالذي اإلجتماع علماء أهم ومن
 .34 اإلنسان نشاط تشكيل يف أساسي عامل تشكل الطبيعية البيئة أن يرى فهو البشري  العمران أو الناس  أحوال تغري
 األالت إخرتاع تتطلب اإلجتماعية احلاجةف متبادلة  واجملتمع التكنولوجيا بني العالعة إن: التكنولوجي العامل -

 سببه اإلجتماعي التغري التكنولوجية النظرية فحسب اإلجتماعية  احلياة يف أتثريا حتدث بدورها األخرية وهذه جديدة 
  .35 تكنولوجية أسباب إىل اإلجتماعية التغريات كل ترجع مبعىن التكنولوجي  العامل
 ظهور يف حدث مثلما اإلجتماعية  التغريات بعض حدوث إىل حتما يؤدى اجملتمع يف حيدث تكنولوجي تغري فأي
 .واإلنتاجية واإلسرية  اإلجتماعية العالعات يف تغريات من عنها نتج وما االنتاج  يف احلديثة األلة

  هذكر  ما اإلجتماعيوهذا التغري إحداث يف فعال دور هلا التكنولوجيا العوامل أن إىل العلماء بعض أشار وعد  
"W.Ogburn " 36 التكنولوجي للتقدم املصاحبة الثقافية التغريات يف. 

 خالل من يكون التغري إنطالق أن يرى التوازن  لنظرية األوائل الرواد أهم من "W.Ogburn " العامل فحسب
 تصاحبها فائقة  بسرعة التكنولوجية اإلستخدامات فيه تنمو الذي الوعت ويف واإلخرتاعات  العلمية  اإلكتشافات

 .37 الالمادية والقيم واألمناط اإلجتماعية  األنساق يف متخلفة مظاهر
 رأيه حسب ألن التقنية  بواسطة حدث احلديثة اجملتمعات يف واإلجتماعي الثقايف  التغري أن دراساته يف تولل كما
 وسريع  مستمر التقين تقدمال أن بسبب اجملتمع  عطاعات خمتلف يف املوجودة التكيف سريورات حل التقين التغري أن

 .38الوعت تتطلب اإلجتماعي التكيف وسريوات

                                                             
 .131 ص2013 عمان األردن 3  دار جمدالوي للنشر والتوزيع طالتغري االجتماعي بني النظرية والتطبيقالدعس عبد املوىل  حممد  33
 .133نفس املرجع ص 34
 .116نفس املرجع ص 35
 .94حممد خليفة مرجع سابق ص  36
 .56 ص2013  شركة دار األمة اجلزائر  ب ط  ائل التغري االجتماعي ومؤشراته يف اجلزائروسثراي تيجاين   37
 .94حممد خليفة  مرجع سابق  ص 38



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:40-71 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 56 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 """منكوف العامل اإلجتماعي للتغري كعامل التكنولوجية ابلنظرية يقولون الذين العلماء أهم ومن
 Nimkoffاليت التغريات عن املسؤولة هي الصناعية الثورة أن بني حيث  سرةاأل يف التكنولوجيا أثر درس لذي" ا 
 .39الصناعية املدن نشأة ذلك على ساعد مما املصنع إىل البيت  يف اإلنتاج من وإنتقاهلا حجمها  كتقلص لألسرة دثتح
 للدولة  السياسي والنظام احلاكمة  ابلسلطة يتعلق األمر فإن السياسي العامل عن نتكلم عندما: السياسي العامل -

 القادة فطر  من السياسي القرار لنع فمثال اإلجتماعي  التغري كبح أو إحداث يف دور هلا السياسية فالسلطة
 املعروفة التاريخ تفسري نظرية يتبنون املؤرخني بعض جعل ما هذا اإلجتماعي  للتغري أساسي حمدد يعترب السياسيني

 ناميكيةدي حمرك تعترب ألهنا إجتماعية كعالعة السلطة مفهوم إستخدموا اإلجتماع علماء فمعظم  العظيم الرجل بنظرية
 . اإلجتماعي التغري تطور
 اإلجتماعي التغري عملية يف السياسي النظام به يقوم أن ميكن الذي الدور على الباحثني معظم أكد أخرى جهة ومن

 االساسية اخلدمات على اإلشراف أو مسارها وضبط لتنظيمها  االعتصادية اجلوانب يف التدخل أو السياسات  كرسم
 .40ذاته السياسي البناء تطوير حىت أو اخل..واتمني وتعليم لحة من
 يف السياسي موععها خالل من أفكارها حتاول فرض السلطة رأس على املوجودة كومةاحل أو سياسي حزب فكل  

 من وتكافح مناعضة  أبفكار املعارضة السياسية واألحزاب اإلجتماعية األخرى الفئات أتيت حني يف أبكمله  اجملتمع
 .41مصاحلها ختدم اليت اإلجتماعي التغري عملية يف التحكم طريق عن أفكارها لفرض السلطة إىل ولوهلا أجل

 شرعية النظام أزمة تكون أن ميكن "Jane Jenson"و" Mamoudou Gazibo" العاملان وحسب
 ظامالن على تقوم اإلفريقية اليت الدول بعض يف ابلفعل ماحدث وهذا  اإلجتماعي للتغري عامل التسلطي السياسي
 أن رأى حيث خلدون إبن تفسري الفكرة نفس يف ويصب العسكري النظام أو  الواحد احلزب أو األحادي السياسي

 اجملتمع يف ودورها السياسية  النخبة أن يرى فهو "Vilfredo Pareto" العامل أما  امللك يف للتغري اتبع هو التغري
 .42اإلجتماعي التغري تشكل حمرك

                                                             
 .120الدعس عبدى املوىل  مرجع سابق ص  حممد39
 .95مرجع سابق ص حممد خليفة  40
 .65ثراي تيجاين مرجع سابق ص41
 .95ص   نفس املرجع 42



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:40-71 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 57 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 الزايدة حيث من السكاين  ابهليكل املتعلقة العنالر جمموعة ابلدميوغرافيا يقصد ) الدميوغرايف ( :السكاين العامل -
 . 43ذلك إىل وما السكاين اهلرم حسب التوزيع وكذلك  الكثافة حيث ومن النقصان  أو
  واهلجرة  العمرية  بةوالرتكي منوه  ومعدالت وحجمه   السكان بكثافة الدميوغرافية أو العامل السكاين يتعلق وابلتايل 

 يف الكبري النقص أو الزايدة  أن حيث السكان عنصر فمثال اإلجتماعية التغريات إحداث يف دور تلعب عنالر كلها
 الكبرية الزايدة حالة ففي اإلجتماعية  احلياة على تؤثر للسكان الدميوغرافية والبنية النمو  ومعدالت السكان  حجم
 األطفال أعداد وزايدة املادي  الرخاء زايدة يف توععات إىل أدت الثانية العاملية احلرب عقب" أ.م.الو "يف املواليد لنسبة

 دفعو   األس على اإلعتصادية الضغوط زايدة إىل املايل  التضخم عن الناجتة اإلعتصادية والضغوط الواحدة  األسرة يف
 املستهلكني إزدايد طلبات عليها ترتب اليت السكان أعداد يف الزايدة أدت نفسه الوعت ويف العمل  سوق اىل األمهات

 .44النسوية احلركة تعزير إىل أدى الذي احلرية  مناخ وتوفر اإلعتصادي  الرخاء زايدة إىل
 تغيريات أحدث عد تقسيم العمل أن على االجتماعي والتغري الدميغرايف  للعامل حتليله يف "دوركهامي" أكد وعد   

 حيث من للمجتمعات السكانية اخلصائص ذلك إىل ويعود العضوي  التضامن إىل األيل ضامنالت من ابإلنتقال جذرية
 إىل وابلتايل اإلجتماعي  العمل تقسيم إىل تؤدي السكان عدد الزايدة يف أن آخر مبعىن املكاين  وتوزيعهم احلجم 
   .45االجتماعي التقدم

 وإمنا فحسب العمل تقسيم يف سببا ليست السكانية لكثافةا أن السكان  لزايدة حتليالته يف "دوركامي"كذلك ويذهب
 النمو أمهية على حث األخري ويف  اجملتمع حضارة مدى عن النهاية يف تكشف اليت األخالعية  الكثافة إىل تؤدي

 .اجملتمع تغريات تفسري أجل من الدميغرايف 
 أن درجةل  البشرية اجملتمعات يف اإلجتماعي لتغريا إحداث يف فعاال دورا الثقايف العامل لعب لقد: الثقايف العامل -

 الثقايف العامل أن ونشري "سوروكني"مثل  اإلجتماعي التغري حدوث يف الرئيسي العامل عتربوها اإلجتماع علماء بعض
 احلديثة األلة خرتاعا أن الدراسات بعض أشارت وعد واإلخرتاعات  كاإلكتشافات  أخرى بعنالر يتأثر كذلك هو

 وإستقالهلا الدخل  يف مشاركتها إىل أدت تغريات من ذلك لاحب وما واالنتاج العمل  ميدان ةأاملر  دخول إىل أدى
                                                             

 .125جع سابق ص   مر عبد املوىل حممد الدعس43
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 وحتويل  العمل  بصاحب العمل وعالعات االطفال  تربية على ذلك وأثر طويلة  لفرتة املنزل عن وغياهبا االعتصادي 
  .46ألية لناعات إىل اليدوية الصناعات

 يف ظهر الذي واأليل الفين التقدم أن واحلضارة  الفنية الطريقة كتابه يف " مفورد لويس " ذلك أكد أخرى جهة ومن
 تغريات حدوث إىل ذلك وأدى الثقافية  ابلنسبة للعوامل حدث الذي للتقدم نتيجة جاء الصناعية  الثورة عقب أورواب

 الرجل بني املساواة إىل أدى كما اجملتمع  يف الطبقات ظهور إىل وأدى االجتماعية  النظم بعض يف جوهرية إجتماعية
  .47اجملتمع يف واإلنسانية األخالعية  واملعايري  القيم  على أثرت إجتماعية تغريات من لاحب ذلك وما واملرأة 

 جون دراسة مثل اإلجتماعي التغري حدوث يف الثقافية العوامل هذه أمهية على امليدانية الدراسات بعض وأكدت 
 وخالة اإلجتماعي  التغري إحداث يف الثقافية العوامل على أمهية فيها ركز واليت ابلياابن  مورا سوهى عرية لىع "امريى

 للعوامل ابلنسبة اإلتصال وسائل دور أمهية أوضح كما اإلجتماعي  البناء على ذلك املادية وأثر الثقافية النواحي يف
 ماأكده وهذا واإليديولوجيا القيم  جند اإلجتماعي للتغري عامل تشكل اليت الثقافية العنالر أهم ومن  املسببة للتغري

 يف دور لعبت الربوتستانتية القيم أن بني عندما الرأمسالية  وروح الربوتستانتية األخالق حول دراسته يف "فيرب ماكس"
  .الرأمسالية تطوير

 ماعي:يف ظل مواقع التواصل االجت التغري االجتماعي يف اجلزائر مظاهر -5
عتمارية طويلة تشهد اجملتمع اجلزائري املة من التغريات والتحوالت يف خمتلف جماالت احلياة ومظاهرها  فمر مبرحلة اس

بح شرية السوداء" احلرب ضد االرهاب"  مث انتقل اىل اجملتمع املعلومايت  فألعجدا مث انتقل اىل مرحلة االستقالل مث ال
جلوانب عيمه ونظمه  ومست امسع او  حيث انعكست هذه التحوالت على أفراده يستخدم ويتعامل مع التكنولوجيا 

لعالعات أثرت يف املنظومة السياسة  منظومة ا  االجتماعية والسياسية واالعتصادية والثقافية  وتركت آاثر خمتلفة
  .االجتماعية وتركيبة االسرة وظائفها 

ليها مواعع التوالل االجتماعي ألبحت من أهم العوامل اليت يقوم ع نأبن املتتبع آلخر التطوات يف اجلزائر يالحظ إ   
ملواعع وسرعة التغري يف ه اذثمة عالعة وطيدة بني ازدايد االعبال على هفالرتكيز يف اجملتمع اجلزائري يف الوعت احلايل  
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قط هم ميكن أن هال اتما فين جيهلون التاريخ جذئك الالأو املستوى االجتماعي والثقايف والقيمي لدى اجلزائريني  و 
ك ألن التكنولوجيا ليست لذه القيم  و ذيعتقدو أن القيم اليت حيملوهنا بطيئة التغري  أو أن ابمكاهنم عهر التكنولوجيا هب

واجملتمع  48أالت خرساء من املعدن أو البالستيك بل هي جمال ثقايف وأخالعي ميتلك عدرة غري حمدودة على االنتشار
  ماعي:ه الوسائل وفيما يلي أهم مظاهر التغري يف اجلزائري يف ظل مواعع التوالل االجتذر أثثرا كبريا يهاجلزائري عد أتث

  وبدأ استخدامها عرب كافة تراب اجلزائر بفضل 1993ارتبطت اجلزائر ابالنرتنت سنة  االنرتنت يف اجلزائر: 5-1
وعد اعتصر  EEPAD"49"ومؤسسة "CERISTالعلمي والتقين"  يف االعالم هلا مركز البحثذاجلهود اليت ب

وبعدها استعملت للحصول على املعلومة واستشارة بنك املعلومات يف جماالت   نذاك استعماهلا يف معاجلة النصوصأ
بعد و  خمتلفة  مث عرفت توسعا لتشمل عامة الناس وكذا تنشيط البحث يف جمال الشبكات ونقل املعطيات واملعلومات 

 جمال االشرتاك نرتنت مما جعلها تعرف تطورا يف التسعينات  سعت اجلزائر لالستفادة من شبكة األاستعمال االنرتنت يف
حيث   " RINAF "   كو النشاء شبكة افريقية تدعى واالهتمام والتعامل من خالل مشروع مع منظمة اليونسي

 .50لشبكة االنرتنت يف افريقياتكون نقطة حمورية 
يف االعالم  البحث زحيث كانت مرتبطة مبرك االنرتنت أمام املستعملني يف اجلزائر" فتحت 1993بتداء من سنة إ 

نرتنت لقدرته على ي كان هو املزود الرئيسي للمستفيدين من خدمات األ" الذCERIST" العلمي والتقين 
ايطاليا سنة ن ط متخصص مخبربط اجلزائر مث مت   لك ابعتماد خط هاتفيذاالستيعاب على أهم مايدور يف الشبكة و 

  أول مصلحة الشرتاك األشخاص املعنوين يف نفس السنة كانت مث    1995حىت تقتح للياحثني بداية سنة  1994
وابلتعاون مع مصاحل الربيد واملوالالت مت تدعيم الشبكة خبطني هاتفيني ليتم بعدها ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق 

ارتبط املركز ابلشبكة عن طريق القمر الصناعي الرابط  2000الل سنة خو  1998يف   MAAالساتل االمريكي 
 .51ابلوالايت املتحدة األمريكية

                                                             
 .279نوال بركات ص 48
 .22 ص 2014  1دار هومة  اجلزائر  ط   2013-1830اتريخ الصحافة املكتوبة يف اجلزائرفضيل دليو   49
 .84 ص 2014 1  دار جسور  اجلزائر  طالتطبيقات -الوسائل -مدخل اىل االعالم اجلديد: املفاهيم رضوان بلخريي  50
 .85نفس املرجع  ص  51
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بدأت خدمات االنرتنت يف اجلزائر ابالنتشار بفضل ربط مركز البحث يف االعالم العلمي والتقين مبواعع جهوية    
   لالتصال ابلشبكةكرب عدد من املستعملنيهبدف متكني أخمتلفة  مهمتها تزويد االتصال ابالنرتنت واالستشارة التقنية 

ومقاهي " GECOS" ا اجملال مثل خدمات احلاسوب العامةذونظر ألمهية الوسيلة ظهر متعاملون خواص يف ه
لك احلني بدأ ذ ذومن  "عبان رمضان" عابلعالمة بشار  1998نرتنت وعد كان أول مقهى ابالنرتنت ابجلزائر سنة األ

لى األعمار عتمادا عإويتم االرتباط  "وخط هاتفي  ومودمي  حاسوب"ماد ته األماكن ابعذه يتم فتح إذالعدد يتزايد 
لشبكة اىل وختضع عملية الربط اب عتماد احلواسيب البيتيةنرتنت إبلبحت امكانية الدخول اىل األأالصناعية  كما 

 .52اهتا ذالشروط 
العدد يتطلب هذا ال أن لبلوغ إ  2006مشرتك سنة ماليني  6بلوغ أهداف من اجل لقد سطرت احلكومة اجلزائرية  
 400ك ذانأملربوطني لتكوينه وأتهليه وعد بلغ عدد املواطنني ا  خلق املواطن الرعميو  ستقبال املعلوماتيةإسرتاجتية لتعميم إ

ها لي جيعذال 2007ابملئة سنة  62ألف اندي انرتنت وعد حققت اجلزائر مستوى  48لك على ذلتتوفر بو   ألف
 .53تسعة  ماليني مشرتك  2009لتتجاوز سنة مث   لك األوىل عريبذ
 : مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر -5-2

ماليني مشرتك على  10لقد العت مواعع التوالل االجتماعي هي االخرى انتشار واسعا يف اجلزائر  حيث حتصي     
  وعد كشف 54نواي حسب دراسة اجتماعية نشرت مؤخراس ابملئة 10  مبعدل زايادة سنوية تبلغ 2010الفيسبوك سنة 

ابملئة مقارنة بعدد  2.8سجلت اجلزائر ارتفاع بنسبة   2012أنه مع بداية   "Sosailbacercom"موعع 
ابملئة  يف حني  68كور ذ ات املوعع أن نسبة الذوأشار   ألف 35و حيث بلغ عددهم مليونني   السكان يف اجلزائر

 مث  سنة 24-18ات املوعع أن االستخدام االكثر للفئة ما بني ذ  أما حسب السن كشف ئةابمل 32 اإلانث نسبة
 .55تفاوتت النسب بني الفئات العمرية األخرى

                                                             
 .87-85ص  نفس املرجع 52
 .102-101رضوان بلخريي املرجع السابق ص  53
لتغري االجتماعي والعالعات العامة  جامعة حممد خيضر جملة ااالدمان على االنرتنت أثره على التوافق النفسي واالجتماعي لألسرة،فاطمة دابرساو  54

 .178  ص2017 فيفري 02بسكرة العدد
 .180نفس املرجع ص  55
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لك مبسشتفى ذه الدوامة االفرتاضية  و ذكما انفردت اجلزائر ابنشاء أول مصحة للمندمني على الفيسبوك للخروج من ه    
واملتبين للمشروع خبري   من طرف مدير املؤسسة الصحية 2017ماي  28نها يف بشري منتوري بقسنطينة  واعلن ع

 .56العاملني مبركز الوسيط لعالج االدمان مع ثلة من االخصائيني النفسانيني "رؤوف بوقفة"التنمية البشرية 
 التغري السياسي يف اجلزائر:مواقع التواصل االجتماعي و  -4-3

جلزائر اليوم فتحت الباب للمارسة السياسية داخل الفضاء االفرتاضي  فالشأن إن مواعع التوالل االجتماعي يف ا
املني األول سامهت يف أترجح التفاعالت السياسية يب ع ذالسياسي ألبح متغري أساسي ابلنسبة للمواعع االجتماعية  ا

 57ربي اجلزائروفرة عرب الفضاء السايهو العامل الواععي  والثاين هو العامل املوازي املتمثل يف املواعع االجتماعية املت
ياسية  حول العديد من املسائل  القضااي السه املواعع ألبح إبمكان اجلزائريني أن يفتحو ابب النقاش ذفمن خالل ه

 عملية بناء وأتسيس ي عبل يفذاليت كانت مغيبة يف وسائل االعالم التقليدية  ولقد أاتحت هلم الفرلة بشكل أكرب من 
ا مت ادماج هؤالء املشرتكون يف الوضع الراهن لبالدهم بعدما كانوا ذوامساع ألواهتم يف شؤون البالد  وهب مالرأي العا
وهو ما أدى بنهاية املطاف لرفع مستوى املشاركة السياسية  حىت وإن كانت  ال يسامهون يف لنع القرار و  مهمشني

 .58لعامل الواععيه املشاركة جتد هلا لدى يف العامل االفرتاضي أكثر من اذه
 يف اجلزائر:مواقع التواصل االجتماعي والتغري يف العالقات االجتماعية  -5-4
 ذا  ني الباحثنيي عرف جدلية بذوال  برز التغريات يف اجملتمع اجلزائري هو تغري منظومة العالعات االجتماعيةأن من إ 
توسيعها من ت يف تغزيز وتقوية العالعات بني األفراد و املواعع سامه ذهباينت األراء بني اجتاهني  فمنهم من يرى أن هت

ه اليه العديد ا مانو ذه املواعع هي عامل يساهم يف انتشار العزلة االجتماعية  وهذانحية أخرى  بينما يرى آخرون أبن ه
خلقت عاملا خالا اليت كية  و ذ ه املواعع يف اهلواتف الذمن الباحثني فيما خيص اجملتمع اجلزائري وخالة يف ظل انتشار ه

  .59لكل فرد على حدى 

                                                             
 .197نفس املرجع ص  56
 71امسهان كسرية  مرجع سابق ص  57
 71نفس املرجع  ص 58
 72-71نفس املرجع  59
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سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف بناء عالعات اجتماعية افرتاضية حلت كبديل ملنظومة العالعات االجتماعية    
للتوالل  ظهور منط جديدو  مية  اليت كانت سائدة يف اجملتمع اجلزائري عيل ظهور مواعع التوالل االجتماعي .القد

األهل واألعارب واأللدعاء بني أفراد اجملتمع اجلزائري كالرسائل النصية والصور يف املنسبات العائلية االجتماعي مع 
 والدينية

  مواقع التواصل االجتماعي وتغري اهلوية اجلزائرية: -5-5
 الك العتبارهذيعترب موضوع اهلويةاالفرتاضية ومواعع التوالل االجتماعي من بني أهم القضااي اليت يطرحها الباحثني  و 

ا ما عدان حملددات اهلوية احلقيقية  وتعترب الصفحات الشخصية وشبكة االلدعاء اليت يقوم ذموضوع غامض نوعا ما ا
لق لفحته ه املواعع يكون مطالب خبذاملستخدم بتكوينها جوهر مواعع التوالل االجتماعي  فبعد التسجيل عرب ه

لى الشبكات ي يفصل البعض جتسيد هويته احلقيقية عذت العو ي التتنوع حسب طبيعة املوعع  فف الشخصية واليت
 .آخر ابنتحال الشخصيات أو خلق هوايت مزيفة الغراض خمتلفةجتاه إاالجتماعية  يتجيه البعض 

ن فهوية الفرد ختتلف يف ظل التفاعالت داخل اجملتمعات االفرتاضية  لتحل حملها اهلوية االفرتاضية  واليت عن طريقها يكو 
جملتمع االفرتاضي لك عائد خلصائص اذثر تفاعال ونشاطا  ومشاركة يف اجملتمع االفرتاضي عنه يف اجملتمع الواععي  و أك
ي يركز على التوالل الفكري وليس املظهري  ففي العامل االفرتاضي ختتفي خصائص احلضور الفيزايئي  وختتفي ذال

ورة عرف الفرد من خالل عنوانه الربيدي أو امسه املستعار  أي الصالعنالر الظاهرية كاللباس واللون واجلنس وغريها  وي
 .60الرمزية اليت يقدمها للغري ال تعكس يف أغلب االحيان هويته احلقيقة

ا ذضمن ه  ونيندجم ناجلزائري ستخدمنين مواعع التوالل االجتماعي فتحت منطا جديدا ومستحداث  جعلت املإ  
 ا اجملتمع ذالله هوايت افرتاضية عاملية  يعيشون هبا داخله ومما دفعهم لالنتماء اآليل هلاجملتمع االفرتاضي  ويتبنون من خ

الجتماعي للهوية ا ما يسمى ابلبناء اذوفتحت أمامهم اجملال لتشكيل هوايت جديدة ابلطرعة اليت يرغبنوها وحيددوهنا وه
الجتماعية مما ساهم ا مستوى العالعات اذحلقيقية  وكمما يؤثر على ممارسة هويته ا واالفرتاضية يف الفضاء السايربي  وه

رعمي غامضة  عنالر اهلوية اليت تتشكل عرب الفضاء ال  حيث تبقى يف اجملتمع اجلزائري لك يف التغري االجتماعيذ

                                                             
 .06 صالسابق املرجع امسهان كسرية  60
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ني اهلوية احلقيقة ق ببات للمستخدمني  مما يؤدي اىل لعوبة التطذومستوايت عرض الو  كمفهوم ميزج بني الشخصية
 .تج متععدة من الشخصياذ فرتاضية مما يؤدي اىل مناواال
 مواقع التواصل االجتماعي والتغري القيمي يف اجلزائر: -5-6

يث تتجلى يف ح حتتل القيم أمهية كبرية يف اجملتمع اإلنساين ابعتباره أحد العوامل األساسية اليت تكون سلوك الفرد 
تمع ي يعد ظاهرة أخالعية لكل جمذحتقق التضامن االجتماعي وال اليت  جمموعة من الوظائف األخالعية واالجتماعية

 .جديدةانساين  ولعل ظهور مواعع التوالل االجتماعي يف اجلزائر أدى اىل تشكيل عيم وآراء اجتماعية 
ه أن لن كل من يتأمل التطورات اليت طالت احلياة االجتماعية يف اجلزائر بفعل التكنولوجيا احلديثة لالتصال  ال بد إ  

تمعية  واليت تعترب ا التغري ألبح يهدد متانة القيم اجملاعية للمجتمع اجلزائري  وهذيالحظ التغري الكبري يف القيم االجتم
هم مع واععهم ا على أمناط السلوك الصادرة عنهم يف تفاعلذ  وعد انعكس هاللحمة اليت تربط اجلزائريني ببعضهم البعض

اجملتمع  تشكيل وإعادة تشكيل البنيات القيمية ألفراديف  تساهموالل االجتماعي احلقيقي  فقد ألبحت مواعع الت
شرت بينهم مظاهر وانت مهال واجباهتم االجتماعية إمما أكسبتهم بعض القيم السلبية كانعزاهلم عن الواعع  و   اجلزائري

الفردفية بدل  وسامهت يف تعزيز القيمية  الغش واخلداع والنفاق واالحتيال  واملادية يف العالعات االجتماعية واالنتهاز 
  اىل تفكك أفراده أدى ذلكيف ثقافة اجملتمع اجلزائري مما  ا مهماصر نذي ميثل عالقيم االجتماعية وعيم العمل اجلماعي ال

يف  الكسل واخلمول وسهلت هلم الدخول مواعع التوالل االجتماعي وسبب هلم إدمان غرتاب ابإلهم ابلوحدة و شعور و 
كتساب وتعزيز عيم اجيابية  كقيم التضامن االجتماعي يف األزمات  إإال أننها ساعدهتم على   ات غري شرعيةعالع

  .وأاتحت هلم فرلة التعبري حبرية  وارتفع لديهم مستوى الروح الوطنية وحب الوطن
 مواقع التواصل االجتماعي والتغري األسري يف اجلزائر: -5-7
تماعي الرئيسي حيث أهنا الوحدة االجتماعية الوحيدة يف اجملتمع البشري اليت تتداخل مع تعترب األسرة النظام االج  

االنظمة األخرى  فاألسرة هي املسؤولة عن عملية التنشئة االجتماعية من خالل الثقافة وكافة األنشطة احليوية األخرى 
ا االتصال األسرة اجلزائرية بدورها بتكنولوجي ولقد أتثرتي مييزه عن ابعي الكائنات احلية األخرى  ذا الذلالنسان وه
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واملعلومات بداية من التلفزيون ولوال اىل االنرتنت ومواعع التوالل االجتماعي  اليت زادت من حدة العزلة االجتماعية  
 .61والفردانية بني أفراد األسرة الواحدة

  كما أن ة اجلزائريةر األس داخل  ه اتم يف التواللأدى اىل انقطاع شب يف اجلزائر إن ظهور ما يعرف ابجملتمع االفرتاضي
ا فقط بل اخلطر املادي ذليس ه  بني أفرادهاعلل من فرص التفاعل اجلزائرية  اعتحام االنرتنت  للحياة األسرية والعائلية

 يضا عد مسها  حيث ألبحت مضطرة ألجياد مصادر أخرى غري مألوفة من أجل احلصول على الوسائل التكنولوجيةأ
هاب اىل خلق مصادر ذو الأ وتسديد الفواتري  مثل عمالة األطفال اليت ألبحت منتشرة بصورة كبرية يف اجملتمع اجلزائري 

ة اجلزائرية ا مما خلق علق ادى االسر ذأخرى كاألعمال االضافية اليت يقوم هبا األولياء انهيك عن الوظائف الرئيسية  وه
ة خطر مستقبلي يهدد حياة األسرة  ويؤثر على كيفية تلبية حاجياهتا األساسي اذيعترب ه ذا  َبشأن امتالك الوسائل

 .62والتخلي عن بعضها مقابل احلاجات التكنولوجية
األسرة أم اجملتمع األسرة السليمة يف اجملتمع السليم  فنقطة البدء لاللالح النفسي واالجتماعي أن ومن منطلق 

ون ح األسرة  ويف ظل متغريات العوملة ووسائل االتصال والقرية الكونية تكللمجتمعات وخلق الشخصية القوية هو إلال
أمام  ج االنساين املعالر  وجيب عليها أن التطلق العنان وترتك اجملال مفتوحوذ الثقافة األسرية زادا ال غىن عنه لكل النم

كثرية  فاللباس فراد وسد حاجياهتم الوسائل االتصال وحمتوايهتا املغرية  فاألسرة غري عادرة يف التحكم يف رغبات األ
  .واألكل والكالم واخلدمات ألبحت كلها مرتبطة بوسائل االتصال

 : نتائج الدراسة -6
ستطاعت مواعع التوالل االجتماعي أن حتتل حيزا كبريا يف اجملتمع اجلزائري  وسامهت يف إحداث تغريات مسته ا    

أو منظومة العالعات     أو النظام الثقايف والقيميينظام األسر الء على مستوى سوا  وظائفهو  اميع نظم البناء االجتماعي
 ستنا اىل االنتائج التالية:درااالجتماعية   النظام السياسي واالعتصادي  وعد توللنا يف 

                                                             
 .228مليكة بن علي مرجع سابق  ص 61
 .222نفس املرجع ص 62
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ى الفرد ونية لدلك بروز ثقافة إلكرت ذحتول اجملتمع اجلزائري من جمتمع عدمي اىل جمتمع إلكرتوين حديث  مسامها ب  -
وغريت   ةأمناط جديدة من السلوكيات والقيم االجتماعياجلزائري  فألبحت الشبكات اإللكرتونية هي اليت تكون لديه 

 .وحياته اليومية  وعالعاته االجتماعية واألسرية منط معيشته

لحت وسيلة أ لعبت مواعع التوالل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول القضااي السياسية  حيث -
لك األفكار من أجل التغيري  وأسقط ت   وسامهت يف خلق احلراكفعالة يف التغيري السياسي للتوالل السياسي وأداة

القدمية على أن الشعب اجلزائري غري مبال يقضاايه الكربى  واستطاع تغري النظام من خالل هذه املواعع  وعد حتول اىل 
طراز األول  وأهنارت أمامه احلواجز التقليدية للسلطة السياسية  وهذا ما أكده مارد سياسي ميلك وعيا سياسي من ال

دية ونفوذها تقلص حضور األحزاب السياسية التقليو  احلراك اجلزائري الذي أهبر العامل  ويرز يف الساحة  عادة إفرتاضيون
.  

مية  اليت كانت سائدة .الجتماعية القدظهور منظومة عالعات اجتماعية أفرتاضية حلت كبديل ملنظومة العالعات ا  -
ارب ظهور منط جديد للتوالل االجتماعي مع األهل واألعو  يف اجملتمع اجلزائري عيل ظهور مواعع التوالل االجتماعي 

 .واأللدعاء بني أفراد اجملتمع اجلزائري كالرسائل النصية والصور يف املنسبات العائلية والدينية

 ديدة بناء عالعات جاىلدى أدة مل تكن موجودة أمام األفراد يف املاضي القريب  حيث بروز جماالت اتصال جدي  -
 .لك بتكوين عالعات خارج اجملتمع احمللي والعريبذوتوسيع شبكة العالعات االجتماعية و  

يقضون ا وعملت على عزهلم فألبحو   أدى استخدام مواعع التوالل االجتماعي اىل تقليل احلوار بني أفراد األسرة -
 .وعتا أطول فيها وال يبالون يف معظم األحيان على املشاكل اليت تتخبط فيها األسرة  

سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف زايدة نسبة إدمان األنرتنت يف اجملتمع اجلزائري  مما أدى اىل تفكك األسرة   -
 .التوالل االجتماعي  ي كان يقضيه املستخدم مع األسرة استبدل مبواعع إبستخدامذفالوعت ال
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لك ذو   استخدام مواعع التوالل االجتماعي  سبب ضغوط نفسية واجتماعية وإعتصادية للعديد من األسر اجلزائرية - 
ها مما تقدمه من أمناط استهالكية ثقافية أو مادية  رغم أختالفو من خالل رغبة الكثري من أفرادها مواكبة العامل الغريب 

 .وعيميه وثقافتهزائري مع مقومات اجملتمع اجل

ية حيث جعلت من العامل عرية لغرية حتكمها القيم املادية واالستهالك  عملت على القضاء على خصولية كل جمتمع -
  .والفردانية وابلتايل تقضي على اهلوية الوطنية 

ن خالل سيل من لك مذو  سامهت مواعع التوالل االجتماعي يف الرتويج للنزعة االستهالكية يف اجملتمع اجلزائري   -
يث مع دخول االعالن ح بية وتثري الغرائز ذوهي ملئة ابألساليب االغرائية واجلا  اإلعالانت التجارية والرسائل الفجائية

الرعمي يف اجلزائر بدأت مرحلة جديدة تصيب اجملتمع  وانتقل مستوى املعيشة من البحث عن االساسيات اىل البحث 
عتناء السلع النفيسة واملالبس الفاخرة والعطور الغالية  والبناءات الفخمة  واألاثث والسيارات لك إبذو  عن الكماليات 

وألبح اجملتمع اجلزائري خال من اإلبداع الفكري  والعمل اليدوي   الفارهة املعروضة على وسائط االتصال احلديثة
  .ه أحد مصادر الطاعة أو احلرب أو التكنولوجيا ا النوع من اجملتمعات غالبا ما يكون مصدر تغري ذوالنتاج املثمر وه

مواعع التوالل االجتماعي سهلت الولول اىل العالعات الغري شرعية يف اجملتمع اجلزائري  وظهور ما يعرف ابإلابحية  -
ت هناك نواد ه الشبكات  وأليحذاإللكرتونية حيث يتم تبادل الصور والفيديوات اإلابحية حبرية اتمة عن طريق ه

وظهور   وسامهت يف نشر اجلنس والعنف واإلجرام واألبتزاز ودعارة األطفال  ابحية تنشر أعماهلا بشكبة الويب العامليةإ
أنواع أخرى من اجلرائم األلكرتونية كظاهرة التنمر  والسرعة والتحايل وهي  تعمل على توسيع مساحة الغرائز يف بنية 

  .حية أو املعنوية أو األخالعيةات الطبيعة الرو ذالشخصية على حساب القيم 
 خامتة :

حاولنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة معاجلة دور مواعع التوالل االجتماعي يف إحداث التغري االجتماعي يف     
وى منظومة العالعات على مستو  السلوكيات السياسيةو  والتغري األسري  قيم االجتماعيةاجملتمع اجلزائري  على مستوى ال

نظرا ملا حتتله هذه الوسائط االتصالية من مكانة يف احداث التغري و بصفة التغري ضرورة اجتماعية هلا أكثر   تماعيةاالج
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من عامل وأسلوب  لكن عصر اإلتصاالت عد إنتصر هلذه الوسائط اجلماهريية  اذ جيعل منها البعض املتهم األول يف 
  .لناعة التغيريو التأثري واإلعناع والغرس الثقايف

ط من من النمط التقليدي ذي التعامالت اليومية العادية  اىلإبنتقال اجملتمع اجلزائري  تعجلإن وسائط االتصال عد 
رعة  املسافات  بني اميع البلدان والقارات  فاسحا بذلك اجملال اىل السو  اجملتمع اإللكرتوين الذي تتكسر أمامه احلواجز

ة  وهذا ما وامليادين دون التفكري الواعي جملرايت وحيثيات هذه التغريات البعيديف حدوث التغيري يف خمتلف اجملاالت 
جيعلنا نضع املة من التوليات اليت نراها ضرورية  واليت ال بد منها  حيث يتسىن من خالهلا للفرد اجلزائري التخلص 

ون اتبعة له ال هو نب اإلجيابية  وتك  وجعلها أداة يف يده يستعملها فيما خيص اجلوامن حتمية وسائل االتصال احلديثة
 اتبعا هلا وفيما يلي أهم املقرتحات والتوليات :

السعي اىل تشكيل ثقافة إجيابية فيما خيص استخدام وسائط االتصال  واستغالهلا االستغالل األمثل  وتدعيم دورها  -
 .يف جمال التوالل االجتماعي

لوجيا املعلومات من اآلاثر االجيابية والسلبية اليت تنتج عن تكنو ة للتوعية تفعيل دور املؤسسات التعليمية واإلعالمي   -
 .واالتصاالت احلديثة  وخالة وسائل التوالل االجتماعي

 .ضرورة الرعابة والتوجيه األسري الستعمال األبناء ملواعع التوالل االجتماعي -
ل وإلدار عوانني تضبط استعماهلا خالة يف ظضرورة تقنني استخدام هذه الوسائط من طرف اهليئات الولية    -

 تنامي اجلرائم األلكرتونية واإلبتزاز ابإلضافة اىل املتابعة القضائية ملرتكيب هذه اجلرائم 
السعي اجلاد من طرف السلطات الولية يف حجب املواعع اإلابحية  وحماربة الصفحات اليت تدعو اىل الفتنة والتفرعة  -

  .ت ما يسمى حرية الرأي والتعبري وتنشر خطاب الكراهية حت
ستجدة ضرورة ختصيص مراكز لألحباث وتشجيع البحوث االجتماعية واإلعالمية والرتبوية  اليت تتوىل رلد الظواهر امل -

اعي  التقدم التكنولوجي  وتشخيص التأثريات املتبادلة تلك الظواهر وعنالر البناء االجتمو  املصاحبة للتغري االجتماعي
 .استها على األفراد  وتقدمي احللول ملواجهة آاثرها  وانعك
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تناعش فيها أحدث التطورات واملستجدات والتغريات الناجتة عن وسائط االتصال  ضرورة عقد مؤمترات وندوات علمية  -
تلف امليادين  خموحتديد السبل لالستفادة  منها يف  املتعددة وانعكاساهتا على البنائ االجتماعي يف اجلزائروالوطن العريب

 .واجملاالت وترشيد استخدامها من طرف اميع الشرائح والفئات
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