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 التحوالت التکنولوجیة لإلعالم وواقع التنشئة  

 

 
 

 

 ال
ّ

 : صملخ

صال  يرتبط اإلعالم ا�جديد بالوسائل والتقنيات التكنولوجية ا�حديثة ال�ي �ستخدم ��   
ّ
عملية: االت

ع��    قبال واسع ومستمّر إواصل ب�ن الفاعل�ن االجتماعي�ن لدى مختلف الفئات االجتماعية، ال�ي لها  والتّ 

ترف��ية،   مختلفة،  ألغراض  التقنيات  هذه   و ثقافية،  و مثل 
ّ
يخل مما  واجتماعية،  متباينة�عليمية  آثارا    ،ف 

الفرد وقيم  سلوك  ع��  سلبية  �غي��   ،وغالبا  ا��  للفرد  و�ؤدي  والثقافية  والنفسية  الفكر�ة  الب�ى   �� ات 

 . ا�جزائري، وهذا ما يضعف التنشئة األسر�ة ومن دور االسرة ال��بوي 

 

 بط.الضّ  -التنشئة األسر�ة  –االسرة   -التكنولوجيا ا�حديثة  -ا�جديد  املفتاحية: اإلعالمال�لمات 

 

 

Abstract: 

The new media is linked to the modern technological means and techniques that 

are used in the process of communication and communication between social actors 

of different social groups, which have a wide and continuous demand for such 

technologies for different purposes, recreational, cultural, educational and social, 

which leave different and often negative effects on the behavior and values of the 

individual and lead To changes in the intellectual, psychological and cultural structures 

of the Algerian individual, and this weakens family upbringing and the family’s 

educational role . 

Keywords:  new media - modern technology - family - family upbringing - control . 
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 مقدمة:    -1

�� ميدانس ا�جذر�ة  التحوالت  ا�حديث    اهمت  العصر   �� صال 
ّ
العالقات إ  ��االت  �� حداث تطور كب�� 

صال، والتفاعل االجتما��  �ن االفراد داخل ا�جتمع من حيث السلوكية ب
ّ
�� هذا    ّم هل املو�تمثل التحوّ   .االت

صالز�ادة استخدام ��  ا�جال 
ّ
لنقال، وا�حاسبات االلك��ونية، واللوحات  الفردية مثل الهاتف ا وسائل االت

صال ا�جماه��ي  
ّ
صال الفردي   ��إااللك��ونية وغ��ها...ليتحول السلوك من: االت

ّ
ومنھ ا�� انتشار قيم    ،االت

 وسلوكيات العنف والعدوانية والعزلة ...

صال دور   ومن هنا فإّن 
ّ
اآلثار  �� تفّهم  و  ،�� تحليل وفهم عملية التواصل  االفعّ   العلم اجتماع اإلعالم: االت

الورقة   هذه   �� سنعا�ج  وعليھ  االجتماعية،  العالقات  وع��  السلوكية  األنماط  ع��  اإلعالم  يحد��ا  ال�ي 

السوسيو األ�عاد  وقيمھ  -البحثيية  ا�جتمع  ا�جديد ع��  اإلعالم  يحد��ا  ال�ي  االجتماعية  واألخطار  نفسية 

 ا�جتمعات النامية وم��ا ا�جزائر.   وعالقاتھ وخاصة ع�� 

 المفاهیم والمصطلحات:    تحدید  -2

 اإلعالم واالتّصال:  -2-1
ا�ختلفة صال 

ّ
واالت اإلعالم  وسائل  دورا    : تلعب  والبصر�ة  الطفل  مّ هم السمعية  �خصية  ت�و�ن   �� ا 

أنماط سلوكية ونماذج مكتسبة من ا�حيط االجتما��، وتدعيم اتجاهاتھ   ز  � وميوالتھ و�عز وتنشئتھ ع�� 

 القيم واملعتقدات والثقافات ال�ي تب��ا هذه الوسائل سواء �انت ايجابية أو سلبية. 

لغو�او  صال 
ّ
مشتّق  االت اتصل،  فعل  ا،  من   يتصل 

ّ
املعإويع�ي    .صاالت شفو�ة  يصال  رسالة  أو  لومات، 

بمع�ى �شيع    Communicateالالتي�يشارات، و�� من الفعل  ر واملعلومات عن طر�ق الكالم واإل ف�اوتبادل األ 

و فكرة ��دف أالتفاهم حول موضوع  وع��و مش��ك، أبمع�ى عام   Commonعن طر�ق املشاركة ومن �لمة

 . 1 و برنامجأتحقيق هدف 

و�� ��    .�سانية واالجتماعيةولقد �عددت التعر�فات املتعلقة باإلعالم ا�جديد، وذلك �� مجال العلوم اإل

وعرف اإلعالم   �� ا�جمهور.إع�� عن ذلك التطور الكب�� �� استخدام التكنولوجيا �� اإلعالم و�ثھ  �مجملها  

 
ّ
والصورة    ، ويعتمد ع�� اندماج النّص وتفاع��ّ   ھ أنواع اإلعالم الرق�ي الذي يقدم �� ش�ل رق�يّ ا�جديد بأن

 والفيديو والصوت.

سات االقتصادية والسياسية والثقافية  ا�جتمع مع با�� املؤّس   �عمل ��  ا اإلعالم ووسائلھ أسس ويش�ل  

بالتعرف  ��ون  ...و  تأث��ها ع��  تبّ�ن  وسائل اإلعالم و   إ��فهم الوسيط االجتما�� وطبيعتھ وعالقاتھ وقيمھ 

 .2ا�جتمع

 
الجامعي الحديث،  ، المكـتب : االّتصال االجتماعي وممارسة الخدمة االجتماعيةالسيد عبد الحميد عطية ومحمود مهدلي 1

 33، ص2004اسكندرية، 
 215، ص.2010، دار النهضة العربية بيروت سياسات إالعالم في المجتمعطارق الخليفي،   2
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آخرورد  و  �عر�ف  ال�خص  أّن    ��  بمقتضاها  �ستطيع  ال�ي  العملية  "تلك  األف�ار  أاإلعالم هو  ينقل  ن 

 .1واملعلومات املراد ب��ا ��دف �عديل سلوك واتجاهات األفراد اآلخر�ن الذين �ستقبلون املادة اإلعالمية"

 

 تكنولوجیا االتّصال الحدیثة:    -2-2
صال ا�حديثة ال�خمة ال�ي ظهرت �� السنوات األخ��ة، ف�ي

ّ
"تكنولوجيا    ونقصد ��ا مختلف وسائل: االت

صال ا�حديثة  :  
ّ
لياف  قمار الصناعية وا�حاسبات االلك��ونية، ووصالت امليكروو�ف واألاملتمثلة �� األاالت

ال�اب��   التليفون  مثل  املاضي�ن  العقدين  خالل  صال 
ّ
االت خدمات  من  كب��ا  عددا  أتاحت  ال�ي  الضوئية 

املوسيقى    ،التفاعل�ن الت�جيل  وأجهزة  والفيديود�سك،  �اسيت،  والفيديو  القوة  منخفض  والتلفون 

واال والتليتكس،  تكس  الفيديو  وخدمات  ا�حمولة  املطورة،  والتليفونات  البيانات  بقواعد  املباشر  تصال 

 . 2وتل�ي حاجا��م ورغبا��م الذاتية"  ،وال��يد االلك��و�ي واملؤثرات عن �عد، وجميعها وسائل تخاطب األفراد

الف تخدم  ال�ي  ا�حديثة  صال 
ّ
االت تقنيات  �ختلف  حصر  فهذا  والتواصلية  و�التا��  ال��ف��ية  ورغباتھ  رد 

 وا�خدماتية... 

 مواقع التواصل االجتماعي:    -2-3
الشباب   خاصة  ا�جتمع   �� شر�حة  أك��  �ستقطب  �و��ا  العالم،   �� انتشارا  األك��  اإلعالمية  الظاهرة   ��

 .3األك�� تأث��ا �� أي مجتمع بما يمثلونھ من طاقة وقابلية للتغي�� والتطو�ر باعتبارهم

االن��نيت  وتتج� ع��  االجتما��  التواصل  مواقع  ل �  وسائل  ولالتصال  بوصفها  واملعارف  ا�خ��ات  تبادل 

السياسية   وأيضا  وال��بو�ة  والتعليمية  الثقافية  الوظائف  من  وغ��ها  والنشر  ولإلعالم  والتواصل 

  ،استخدامااألك��  م��ا املوقع  و العالم،    أصقاعفراد العالم االف��ا��ي ع�� مختلف  أواالقتصادية، فيما ب�ن  

 أال وهو "الفا�سبوك". 

 االتّصال الجماھیري:   -2-4
 
ّ
مختليتمث  �� ا�حدل  التكنولوجية  األساليب  ب�نثة  يف  للتواصل  ال�حف    والتقليدية  سواء  األفراد 

والرسائل اإلعالمية ع�� نطاق واسع و�سرعة   لنقل األخبار واملعلومات  ال�ي �س��   ... وا�جالت والتليفون 

صال ا�جماه��ي ع�� تقديم    كب��ة، ب�ن جماعات أو أفراد أوووت��ة  
ّ
طبقات اجتماعية، و�ذلك "�عمل : االت

معا�ي مش��كة ملالي�ن األ�خاص الذين ال �عرفون �عضهم البعض معرفة �خصية، فاملساحات الشاسعة  

 
 . 104، ص1985، دار عالم الكـتب للنشر والتوزيع، الرياض، علم اجتماع إالعالمجبارة عطية جبارة:  1
، 2005، 4، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة مصر ط.عصر المعلومات يالحديثة فتكنولوجيا: االّتصال حسن عماد مكاوي:  2

 242ص.
مجلة علي مصباح محمد الوحيشي: دور اإلعالم الجديد في التنشئة السياسية، دعم ثقافة المواطنة، ترسيخ الثقافة الدستورية،   3

 2015سبتمبر  16، العدد االنسان والمجتمع
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صال األ 
ّ
صال ا�جماه��ي مختلفا عن أنواع : االت

ّ
خرى فاملرسل واملستقبل  والتمايز ب�ن ا�جماه��، يجعل : االت

 . 1ال �عرف كالهما اآلخر معرفة حقيقية"

صال ا�جماه��ي، �ستطيع القول  
ّ
ن اإلعالم ووسائلھ  إ�عد هذه القراءة املتنوعة حول مفهوم اإلعالم واالت

صال ب�ن األفراد و�� مجال متباين �ساهم �� �شكيل قيم واتجاهات �ّل أاملتنوعة جزء  
ّ
فرد    سا��ي من: االت

 فراد ا�جتمع. من أ

بداع املتواصل واملستمر �� املعلوماتية  ا�حديثة، وهذا اإل   هذا التنوع الكب�� �� مجال التكنولوجيان  أكما  

صال، يجعلنا بل يج��نا   و�� وسائل
ّ
من االخ��اعات، لي�ون لنا    اجديد  ا يوم نموذج  أن �ستورد �ّل   ع��  االت

والت�و�ن   والتعلم  التثقيف  من  ا�حداثة   لماستعبامجال  وملسايرة  العصر،  ملواكبة  التقنيات  هذه 

نقلنا   قد  ن�ون  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  العالقات   احياتيّ   اسلو�أالتكنولوجية  نمط  �غي��  مجالھ 

   االجتماعية والقيمية، وتلبية ا�حاجات ال�خصية واالستماالت
ّ
د صراعات متعددة ب�ن  الفردية، وقد يول

 االفراد وخاصة الشباب.

 :  2التنشئة االجتماعیة -2-5
نوعها  �� متنوعة  إ�� �خص اجتما�� ع�� جماعات اجتماعية  البيولو��  ال�ائن   ، التنشئة �� تحو�ل 

 لك��ا م��ابطة �� وظائفها. 

 والتنشئة األسر�ة �� طر�قة صقل ا�خ��ات واملهارات والقيم  
ّ

نھ من إحراز التكيف  للطفل �� مجال يمك

 االجتما�� وا�حضاري للوسط الذي �عيش فيھ. 

   حيث ينقل �ّل   ،الوالدان أول خلية لتنشئة الطفل  عّد يو 
ّ
مس والتعب��  م��ما ثقافة ا�جتمع للطفل ع�� الل

 الفرد. ة التوجيھ االجتما�� الذي يمثل حجر الزاو�ة �� ت�و�ن �خصيّ و اللفظي والوجدا�ي  

 أما أسس عملية التنشئة األسر�ة ف�ي:  

 فاعل االيجا�ي مع اآلخر�ن.وخاصة االجتماعية من خالل التّ  ،الرعاية املادية والنفسية-

 فاتھ وفقا لوسائل الضبط العرفية والقانونية. ضبط سلوك الطفل، وتصرّ  -

 القيم املعاي��. واالجتما�� وضمان البناء االجتما�� وا�حافظة ع��  التوافق النف��يّ -

غلب  أ�ساهم مواقع التواصل االجتما�� �� �عز�ز قيم وسلوكيات مختلفة، �سبب قضاء الشباب و 

بالتنشئة  أ لك��ا وحيدة أصبحت �عرف  التواصل االجتما��، بخلق ذات مستقلة  �� تصفح مواقع  وقا��م 

 . 3الذاتية
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 290ص.  2015سبتمبر  16الجزائر، العدد -االنسانية واالجتماعية، بسكرة
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القيم والثقافة ا�حضار�ة �جتمع ما للمحافظة  و�التا�� فمضمون التنشئة االجتماعية يتجسد �� نقل  

 : 1عل��ا ضمن عملية التنشئة املعقدة، وال�ي تجمع عناصرها �ل من

 املؤسسة االجتماعية.  -مضمون التنشئة   -الفرد  

 األسرة:   -2-6
ستقبل الطفل وتحافظ عليھ  �و�� ا�جماعة األو�� ال�ي    .�عرف األسرة ع�� أ��ا "أك�� ا�جماعات أهمية

 .2سنواتھ األو�� ��دف ت�و�ن �خصيتھ"خالل 

و�� ذلك الوسط االجتما�� ا�حدود ح��ا    .عملية تر�و�ة  ف�ي ا�خلية األو�� �� ا�جتمع، وم��ا تنطلق أّي 

األ  خالل  من  واأل وعضو�ة  واأل ب  الفردم  ف��ا  ي��عرع  خاللها    .بناء،  وجودومن  و�تطور   �ستمر  ا�جتمع 

 .  باستمرار

 ید وتطوره:   عن اإلعالم الجد   لمحة  -3

صال ا�جماه��ي �� العصر ا�حديث قد شهد  ن  إ 
ّ
بالغا، مما جعلھ صناعة   تطّورااإلعالم ا�جديد واالت

مثلما  وعالقا��م،    فراد وع�� قيمهم وسلو�ا��م�ش�ل خطورة ع�� األ بات  معقدة واسعة االنتشار، كما أنھ  

 الشباب وخاصة املراهق�ن م��م.ا �� تنشئة جيل اليوم و�الدرجة األو�� مّ هم عنصرا أصبح 

 : ھاستخداماتواإلعالم الجدید  وظائف -3-1
صالية ب�ن األفراد    التطور املتسارع �� التكنولوجيات ا�حديثة تطور مواز لالستخدامات  وقد واكب

ّ
االت

صال قد قطع مراحل وأشواط   ّن أوا�جتمعات وفيما ب�ن الدول، حيث نجد  
ّ
ن�خصها    ،متعاقبة  ااإلعالم واالت

 ا ي��:  فيم

البدائية لالتصال واإلعال  - األ املرحلة  يتمحور حول معرفة  �ان  الذي  ��  م  ماكن االس��اتيجية لإل�سان 

 شارات دقات الطبول، الكالم الشفوي...إ وذلك باستخدام  ،املرحلة البدائية كتمركز العدو

  وش�اوى مرحلة ال��ضة �� النصف الثا�ي من القرن الثامن عشر تضمن حمل رسائل ومقاالت سياسية   -

 �ختلف الس�ان.

مرحلة التعقيد �� عصرنا ا�حديث، من خالل تطور العلوم والتكنولوجيات السمعية والبصر�ة حيث   -

للمنافسة االقتصادية  إتطور اإلعالم   تقنية مح��فة ومتطورة نظرا  السياسية  �� وسائل  والصراعات 

صال هدفا والعسكر�ة، 
ّ
 يديولوجيا وثقافيا و�عليميا وتوعو�ا. إمما جعل اإلعالم واالت

 
 59، ص.2005النهضة للنشر والتوزيع، مصر، التنشئة االجتماعيةمحمد عبد المحجوب:  1
حمد محوص:  2

ٔ
سري سهير ا

ٔ
 23، ص. 2009، دار المعرفة الجامعية االسكندرية، مصر، علم االجتماع اال
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أن هناك عدة وظائف لوسائل اإلعالم      ) Leslie Mullerل���� مولر   أما عن وظائفها، ف��ى العالم

 : 1�� ا�جتمع و��

  خبار وال��ود باملعلومات ومراقبة البيئة. اإل 

 .الر�ط والتفس�� ��دف تحس�ن نوعية املعلومات وتوجيھ الناس 

  ّر العاطفي من التوتر والضغوطات واملشكالت. ال��فيھ وهدفھ التحر 

  .التنشئة االجتماعية وهدفها املساعدة �� توجيھ ا�جتمع 

 .قيادة التغي�� االجتما�� �� ا�جتمع 

 ��الشؤون العامة. وذلك بتقديم النموذج االيجا�ي ��  ،خلق املثل االع 

  .الرقابة ع�� مصا�ح ا�جتمع وأهدافھ 

 .التعليم 

ووسائلھ ا�ختلفة �� تلك األسس ا�جوهر�ة ال�ي لها عالقة    .فاإلعالم هو جزء من النظام االجتما�� 

ببا�� املؤسسات االقتصادية واالجتماعية، وال�ي من خاللها يمكننا معرفة طبيعة الوسط االجتما�� ونوع 

أو ثقافة ا�جتمع أو التعليم    ما  قيم املتواجدة �� محيط ا�جتمع. وال يمكننا فهم م�انة منظمةالسلوك وال

و�رامجھ وأهدافھ، إال من خالل نوع اإلعالم وعناصره ووظائفھ. لذا فهدف اإلعالم توعية و�عليم وتثقيف  

 ثم تر�ية ا�جتمع ع�� اتجاهات معينة. 

�ساهم �� �غي��   الذي ال��بوي    باإلعالممر  خاصة إذا �علق األ و   .و�مكن لإلعالم ا�جديد �عديل السلوك

ت�و�ن ميوالت واتجاهات نحو أهداف  من أجل  عالمية  اإل تعبئة  ال  ع��   يديولوجيا وفكر�ا وثقافيا إا�جتمع  

 �رنامج أو موضوع ما.و 

صال واإلعالم، جاءت التوعية الذاتية، فقد جعلت تحول  
ّ
التفاعل نحو  وللتطور الكب�� �� وسائل االت

، أن وسائل اإلعالم الذاتية  1975سنة  Cloutier “2مسائل جديدة لم تكن �� السابق، حيث يقول " �لو�ي" 

self Media   وهذه التقنيات ا�جديدة قد ساهمت �� إعادة �شكيل    .ن��نيت)لها تفاعل ذا�ي ع�� الزمن (اإل

 الو�� ا�جماه��ي.  

إدراك الفرد السليم لذاتھ، ولواقعھ والبيئة ا�خارجية من حولھ ول�ل ما يدور    ل“يمثالو��  بمع�ى أن هذا  

�� جماعة ...وقد يختلف الو��   تؤثر فيھ ويستجيب لها كعضو  واتجاهاتف��ا من أحداث وموضوعات وآراء 

 .3من فرد آلخر طبعا الختالف التجارب وا�خ��ات ال�خصية"

 
 .36، ص.2010، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، سياسات إالعالم والمجتمعطارق خليفي:  1
،  2004دار عالم الكـتب للنشر والتوزيع االسكندرية مصر،  في سوسيولوجيا التواصل. مناهج التفاصلمحمد سالم الشرقاوي:  2

 .36ص.
 120، ص.2012ار المعرفة الجامعية، القاهرة ، دإالعالم والتنمية السياحيةرجاء عبد الرزاق الغمراوي:  3
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أو أف�ار معينة إال من خالل ما يدركھ من مواقع ع�� هذا    عالم محددإفال يمكن للفرد أن يتجھ نحو  

 تفك�� الفرد و�خصيتھ. ا محّددا من بدورها نمطتخلق الفضاء الواسع لإلعالم، وال�ي 

 لى األھمیة االجتماعیة:  إاإلعالم الجدید من األھمیة التكنولوجیة  -3-2
�� البناء االجتما�� و�� نمط    مركزّ�اا  دور   ع�� أّن لإلعالميتفق علماء االجتماع وعلم النفس االجتما��  

التفاعل والعالقات االجتماعية، فلقد تأكد لدى العديد من الباحث�ن أهمية اإلعالم �� ا�حياة االجتماعية  

 وما ينتج عنھ من سلوكيات وظواهر اجتماعية.  ،و�� التفاعل االجتما��

 :1باملؤسسات االجتماعية ي�ون من خاللفإن روابط اإلعالم  )Denis McQuail (ماكو�ل وحسب 

عامة   - مواضيع   �� ا�جتمع  مع  ال�حافة  (خاصة  عامة  وفلسفية  معيار�ة  عناصر  وجود 

 و�يديولوجيات م��ا ا�حر�ة واملسؤولية االجتماعية والعقالنية).

البنوك    ،وجود روابط اقتصادية تر�ط وسائل اإلعالم بمؤسسات العمل، التمو�ل، السوق، األموال -

 البورصات.و 

العديد من الروابط غ�� الرسمية ال�ي لها نفس التوجهات والضبط ع�� وسائل اإلعالم من خالل   -

قوة    ،ا�جتمع مراكز   �� الرسمية  واملصادر  هذه  تضغط  فاملؤسسات  من  أك��  ا�جتمعات  ع�� 

 ا�جماه�� ال�ي �ستقبل رسائلها. 

� األ وهنا  أهم  إحدى  ا�جال  �� هذا  ال�ي  س��جع  التأث��ات    تظهر بحاث  حول  العشر�ن  القرن  مطلع   ��

سنة   )Stuart Price (للعالم ستيوارت برا�س  �ية، �� تحليل سوسيولو��االجتماعية لوسائل اإلعالم ا�جماه�

صال ��  1993
ّ
 : 2النحو التا�� ا�جتمع ع��عندما حدد نتائج: االت

ساسية ا��  وسائل التنشئة االجتماعية األ  هّم أ حدى  إالتنشئة االجتماعية حيث �عد وسائل اإلعالم   -

 فراد �� السياق االجتما��. ف�ي �عمل ع�� دمج األ  ،سرة واملدرسةجانب األ 

صال -
ّ
ع�� تأييد النظام االجتما�� القائم وا�حفاظ ع�� الوضع    الضبط االجتما��، �عمل وسائل االت

 دعوة ا�� االعتدال �� موقف ما ودعم السلطة ا�حاكمة.ا�حا�� وال

�عمل و حداث ال�ي ينب�� لھ ال��ك�� عل��ا واالهتمام ��ا،  د القضايا واأل ولو�ات، حيث تحّد ترتيب األ  -

 ع�� ت�خيم للقضايا الثانو�ة ح�ى تصبح قضايا أساسية �شغل بال الرأي العام.

- � تأث��  اإلعالم  وسائل  تقدم  األخال��،  أ��ا  الذعر  ع��  فرعية،  ثقافة  أو  ما  جماعة  أو  معينة  جهة 

 خط��ة.

 بقضايا معينة. ھقناع �و ، ات ا�جمهور �غي�� اتجاه العمل ع��  -

 
 218طارق الخليفي، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 67، ص.2014، 1، مطبعة طوب بريس، الرباط، المملكة المغربية، ط.إالعالم الجديد وتحديات القيم هشام المكي:  2
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واتجاهات    اواتجاهات جديدة، أو أ��ا تدعم قيم  اقيمو   اتي�غي�� السلوك، حيث أ��ا تخلق سلوك -

 القيم واالتجاهات املوجودة لدى ا�جتمع. ع�� حساب سائدة، 

مستمّر ألقد   تطور   �� اإلعالم   خذ 
ّ

التحك �عد  الدقيقة،  التكنولوجية  التقنيات   �� الواسع  وذلك    ،م 

بمساعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية، ملا لإلعالم من تأث�� كب�� ع�� ا�جتمع  وع�� النظام  

ة قد  مّ هم قضايا    إزاء املواقف السلوكية لألفراد  و فعال �� �غي�� االتجاهات  ساتھ، فهو  االجتما�� وع�� مؤّس 

�� يد ا�ح�ومات واأل س��اتيجية، وهو بذلك جزء من اآلإت�ون     نظمة، ومن جانب آخر فإّن ليات املوظفة 

التعليم التوعية و�شر  �� تحقيق  لھ دور كب��  اليوم  ا�جاال   ،اإلعالم  �� مختلف  وال��بية  التثقيف  ت  وكذا 

 حية والنفسية... االجتماعية، البيئية والّ� 

وسيلة من وسائل اإلشباع االجتما��، من حيث توف�� املعلومات  باعتباره    كما يمكن أن يوظف اإلعالم 

وهذا    .اإلرث الثقا��  ا�حافظة ع��هكذا تتم  جيل، و إ��  املتاحة واملتعلقة بالظروف ا�حيطة، ونقلها من جيل  

ا� تنشئة   �� ا�حفاظ ع�ما �ساهم  القائم ع��  النظام االجتما��  ا�جديد ومساعدة  وتوعية    � وجوده جيل 

 . االجتما�� بانتمائھا�جمهور 

أّن  هنا  يكمنونضيف  االجتما�ّ�  الّتغي��  الرسائل      توزيع  من  التحول  ع��  صال 
ّ
االت نظم  تأكيد   ��"

، و�صاحب هذا  اصتحديد هذه الرسائل، وتصنيفها لتالئم جماعات نوعية أك�� تخصّ و ا�جماه��ية ا�� امليل 

صال
ّ
الفردية مثل التلفون وامل�جالت وا�حاسبات االلك��ونية...   التحول استخدامات م��ايدة لوسائل االت

ا�خاصة بوحدة العالم  )Herbert Marshall McLuhan (مارشال ما�لوهان�� أن رؤ�ة إئل كما �ش�� الدال 

صال ا�جماه��ي خالل عقد الستينات، قد أصبحت �� حاجة    ال�يوا�حياة �� قر�ة عاملية 
ّ
حقق��ا ��ضة االت

 .    1ا�� إعادة النظر �� عقد التسعينات والقرن ا�حادي والعشر�ن"

   أّن واالستنتاج العام هو  
ّ
صال تكمن �� دراسة التواصل ا�جماه��ي وتأث��ه ع��  الوظيفة االجتماعية لالت

اإل درجة  ومعرفة  واملراهق�ن،  ا�جتمع  الشباب  فئة  لدى  خاصة  اليوم السّيما  قناع  �عيش  الفئة  هذه  أن 

ة، ومواقع  نحرافية غ�� مسبوقة من خالل استعمال التقنيات االلك��ونية ا�ختلفة �الهواتف النقالإش�اال  أ

استعمالها   وسوء  ا�جديد  اإلعالم  وسائل  و�ا��  االجتما��،  األ �التواصل  املفكر�ن  �عض  حسب  ب  ش�ل 

 الثالث الذي يدخل �� عملية التنشئة األسر�ة للفرد. 

 األسباب المؤدیة الى االستخدام الواسع لوسائل اإلعالم الجدید:   -3-3
هذا   �� تحديد نوع الفئة ال�ي تخّص إإن ا�حديث عن االستخدام الواسع لوسائل اإلعالم ا�حديثة يقودنا  

الشباب فئة  رأينا  حسب  و��  ودنياهم    االستخدام،  بدي��م  للتوعية  ا�حاجة  مسيس   �� هم  "فالشباب 

و  اإلعالم  جهاز  الدور  ��ذا  املراهقة...و�قوم  مرحلة  تخطي  ع��  ومساعد��م  واملؤسسات  األ وتثقيفهم  سرة 

 .2االجتماعية"
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 : 1نذكرسباب ال�ي تجعل الفرد يقبل ع�� املعلومة و�بحث ع��ا حسب �عض العلماء هم األ أو�ن من 

 الطبيعة البشر�ة ال�ي ��دف ا�� الن�وع الفطري نحو االكتشاف. -

لتعز�ز   - أسا��ي  كشرط  التكنولو��  العتاد  وامتالك  االجتماعية  اإلعالم  مواقع  استعمال  تحول 

 . الشباب واملراهق�ن خاصة)(االجتما�� امل�انة االجتماعية واالندماج �� ا�حيط 

املسوّ إ سباب  أ - الشر�ات  و�جوء  صال 
ّ
االت ملنتجات  اإلعالمي  ال��و�ج   �� متمثلة  لهذه  شهار�ة  قة 

 شهار املكثف ملنتجا��ا. إل �� اإا�خدمات 

فرص غ�� محدودة لل��فيھ والتسلية �ش�ل ك�ي ومتنوع (شيوع ثقافة اللهو  لاإلعالم ا�جديد  تقديم   -

 
ّ
 . سلية...)والت

جاهدراك و دراكية (نوع من اإل إاالنتشار الواسع لتشكيل نماذج   -
ّ
معممة  ، وجعلها  نحو قيم معينة  االت

 بفضل قنوات التواصل). 

يوجد  هذاأصبح  ن  أو�عد   بما  لن    فيھ  العصر  و�دو��ا  �حياتنا  الضروري  الشرط  حديثة  تقنيات  من 

، أصبحت هذه املنجزات تقييما للم�انة االجتماعية، و�� جزء من الوسط الذي نتفاعل  تلك ا�حياة  �ستقيم

ة،  ، لن�ون مواكب�ن للتقدم وا�حضار اقتصاديةوأخرى    اجتماعية�ش�ل عالقات  فيھ و�ھ  و   ،فيما بيننافيھ  

 . بامتيازن��نيت بوصفهما ظاهرة اجتماعية إننا نتعامل اليوم مع ا�حمول واإل 

 و�حدد االهتمام البالغ لهذه الوسائل �� �و��ا ذات:  

 انتشار الواسع.  -

 تماعية وثقافية أصبحت مرتبطة بھ. جداللة ا -

�� �� االنخراط  إمتنوعة    فئاتضغوطات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسي�ولوجية اتدفع   -

 و االستمتاع بالدالالت والرموز االجتماعية ذا��ا. أ جماعة ا�حمول للمسايرة 

 تحقيق التوازن النف��ي واالجتما��.قدرة ع��  -

 .2�ونھ بات لديھ قدرة ع�� التصنيف االجتما��" ،ا�حمول رمزا اجتماعياتأث�� بالغ �� جعل  -

 اآلثار االجتماعیة لإلعالم الجدید وأهم التحدیات:   -4

 اإلعالم والتنشئة االجتماعیة:   -4-1
من  إ ا�حديثة  تقنياتھ  ومختلف  ا�جديد  اإلعالم  تر�ط  ال�ي  الوطيدة  العالقة  ووسائل  أن  وآالت  جهزة 

التنشئة   مع�ى  تحديد  ا��  تقودنا  االجتما��،  محيطھ   �� للفرد  االجتماعية  التنشئة  موضوع  مع  متطورة... 

 
 .136/137هشام المكي، مرجع سبق ذكره، صص 1
ثار االقتصادية واالجتماعية لثورة: االّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2

ٓ
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ٔ
ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع مصر  ابراهيم اال
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الزاو�ة،   هذه  من  يتعلم  وم��ا  االجتماعية  ا�حلية،  "أن  وجماعتھ  أسرتھ   �� عضوا  يصبح  كيف  الطفل 

و�فكر   الفرد  لها  �سلك  ال�ي  الدرجة  ا��  والتعلم  النمو  تقدم  املبكرة ومع  الطفولة  منذ  القومية  وجماعتھ 

 .1ويشعر و�قيم االمور بطرق �شبھ ما يفعلھ �ل فرد آخر �� ا�جتمع"

الوسط  ��  ما يوجد من قيم وثقافات واتجاهات    ال من خالل ذلك التفاعل مع إ ن يتعلم الفرد  أفال يمكن  

��  إسرة  حسب نوع مؤسسة التنشئة من األ بالتنشئة االجتماعية  هكذا ت�ون  االجتما�� الذي �عيش فيھ. و 

عصرنا   ��التنشئة االجتماعية  الّتأكيد مجّددا أّن ما يمّ��  من املهّم �� النوادي...ا�خ، و إجماعة ال�� والرفاق 

الفرد �� ا�جتمع �� مختلف وسائل اإلعالم ا�جديد وما    اهتمامك�� املؤسسات ال�ي تجلب  أ  ّن هو أا�حا��،  

 تحملھ من مواضيع وأف�ار. 

مسؤولي��ا ال��بو�ة تجاه  أّن  �� مجال التنشئة قد تراجع و   األسرةدور األم داخل    و�ب�ن الواقع االجتما�� أّن 

 قد    وخاصة األبناء  األسرةبا�� أفراد  
ّ
من املالحظ �� مجتمعنا وجود عادات وتقاليد تتناقض    ھتقلصت، كما أن

دمان ع�� مواقع التواصل االجتما�� أن هنالك ظاهرة اإل   إ��مع القيم األخالقية للعائلة ا�جزائر�ة، باإلضافة  

 ل�ل فرد من أفراد األ 
ّ
واالعتماد   ،ة التواصل والتفاعل داخل الوسط األسري سرة ا�جزائر�ة، مما يؤدي ا�� قل

 فاهيم جديدة من حيث العالقات والسلوكيات داخل األ ع�� م
ّ

دتھ العديد من الدراسات  سرة، وهذا ما أك

مفت" السياسية  و فاملسلمون  والنظم  العادات  من  كث��   �� لها  وتا�ع�ن  ومنا�جها  الغر�ية  بالثقافة  نون 

 .2واالجتماعية والتعليمية"

الذي �جل ع�� هذه الوسائل ا�حديثة �� عملية التنشئة االجتماعية وال�ي   ّم ه�� ذلك التقييم املإيضاف  

 : 3اآل�يع�� الّنحو  تب�ن دور اإلعالم ا�جديد

خاصة   - ا�ختلفة،  ووسائلھ  ا�جديد  وخاصة    االن��نيتاإلعالم  لألفراد  االجتماعية  التنشئة   �� يؤثر 

زلنا  اة االستخدام لهذه الوسيلة ودخولها منمع ز�اد  األحيان الشباب م��م، بل �عت�� بديال لها �� أغلب  

 دون أي حاجز أو ما�ع. 

الشباب   - �عز�ز قيم وسلوكيات مختلفة، �سبب قضاء   �� التواصل االجتما�� �ساهم  غلب  أمواقع 

االجتما��،  أ التواصل  مواقع  تصفح   �� يوقا��م  ما  ذوهو  أصبحت  و خلق  وحيدة  لك��ا  مستقلة  ات 

 �عرف بالتنشئة الذاتية.    

  - ن عل��او فهم مدمن   –ن يتخ�� الشباب عن استخدام هذه الوسائل ا�خاصة باإلعالم ا�جديد  أيمكن    وال

يجا�ي وسل�ي �حتو�ات هذه املعلومات وهذا اإلعالم، �� غياب الرقابة  إمما أثر ع�� عدم التمي�� ب�ن ما هو  

وأحيانا    ،واتجاهات ل�خصية فرد منعزلة�� ت�و�ن ميوالت  إى  أدّ قد  األسر�ة ع�� مواقع التواصل االجتما��،  

   .عنيفة
ّ
وصوال ا�� ارت�اب ا�جر�مة. فالدخول  رف من االختالف والن�اع والصراع  ل السلوك املنحوقد يتش�

 
 .27، ص.1993، ترجمة سلوى المال، دار الشروق القاهرة، مصر علم النفس االجتماعيوالمبرتووالسالمبرت: وليام  1
فاق، دراسات في الفكر التربوي االسالميمحمود خليل:  2

ٓ
 181، ص.2006، مكـتبة ا

، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم علم  مجلة االنسان والمجتمعمحمد لمين لعريجي: عالقات الصداقة بين الواقعي واالفتراضي،  3
 . 297، ص. 2015، بتاريخ سبتمبر  16االجتماع العدد 
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شاعة هذه الثقافة الش�لية ال�ي أصبحت صورة لتحديد م�انة الفرد  �و   ،�� شب�ات اجتماعية دون تمي��

"التواجد ��   سلوك الطفل، ح�ى أن �عض الباحث�ن قد بينوا أن  خط��ا �� ضبط�لھ    ذلك  بات،  اجتماعيا

ون  ؤ املنتشرة ب�ن الشباب خاصة، أين ي�ج  la modeأحد مواقع الشب�ات االجتماعية راجع لتأث�� املوضة  

صال بقبيل��م    لتقليد �عضهم �� االلتحاق باملواقع بحثا عن
ّ
وقد ع�� عن ذلك أحد املستخدم�ن    .tribu1االت

فأنا  إذن،  �� هكذا موقع اجتما��،    ك: بما أنبقولھ  ملواقع االجتماعيةإ�� ا�حافز وطر�قة االنضمام  م�خصا ا

 جل فيھ انضمامي: أيضا سأّ� 

"puisque tu es sur tel réseau social ,alors je vais également m’y inscrire " 

 : األسرياإلعالم الجدید ومسألة الضبط  -4-2
صال  

ّ
واالت اإلعالم  علماء  أمن  قصوى من  أهّمية  السلو�ي  ل  و��  والتوازن  اال��جام  تحقيق   �� صال 

ّ
الت

حد العلماء فإن "وسائل اإلعالم قد تطورت ا��  أواالجتما�� وا�حفاظ ع�� القيم داخل ا�جماعة، فحسب  

 .2ا�حد الذي أصبحت فيھ املصدر األسا��ي للمعرفة لقطاع كب�� من األفراد"

ق  أّما
ّ
صال كعملية  أهمية )Dewey John (ديوي جون  فقد بّ�ن  بمجال ال��بية والتعليم    �� ما يتعل

ّ
: االت

عادة �شكيل  إو���تب عليھ    .بي��م  ا ا�خ��ة وتصبح مشاع  ح�ى �عّم   أك��مشاركة �� ا�خ��ة ب�ن �خص�ن أو  

طراف املشاركة �� هذه العملية... ومشاركة الفرد �� و�عديل املفاهيم والتصورات السابقة ل�ل طرف من األ 

و�ذلك يجب توجيھ الفرد    .3ممارسة الرقابة ع�� الوسائل ا�حياتية"ع��  ا�جماعة تجعلھ يكتسب القدرة  

 ينت�ي إل��ا.ال�ي النتقاء ما ي�ون نافعا من املعلومات واألف�ار ح�ى ال ينحرف عن ا�جماعة 

 :  ، كث��ة. وم��اسرة ومنھ ع�� ا�جتمعخلفها وسائل التقنية ا�حديثة ع�� األ اال�ع�اسات ال�ي ت وعليھ فإّن 

خالق، ومن حيث اللباس والتعامل  ات واأل ي السلوك  نما ب�أزمة �� الهو�ة واالنتماء الثقا�� (ال يم��   -

 ....) ع اآلخر�ن، واستخدام �عض األلفاظم

�سبب  سالمي  القيم ا�حلية وعن ثقافتنا وديننا اإل قناع بأف�ار خارجة عن  التأث�� والتوجيھ وح�ى اإل -

 إليديولوجيات. خضوع اإلعالم

 ساتذة واألئمة... �الوالدين واأل  يقت��ي اح��امهم وتوق��همجعل الفرد غ�� مبال بمن  -

و ترسيخ   - املادية،  واملنفعة  الفردانية   تقيم 
ّ

األ فك العالقات  عادات  لسر�ة  ك  وظهور  املادة  طغيان 

ّية� وتقاليد دخيلة غ�
ّ
 . مجا�سة للتقاليد واألعراف ا�حل

 فقدان األ  -
ّ

ل اإلعالم ا�جديد �� و وصو م �� سلوك الطفل،  سرة لوسيلة الضبط (�العقاب) والتحك

 سلبياتھ ا�� ��ديم النظام األخال�� واالجتما�� لشر�حة واسعة من شبابنا. 

 
 306المرجع السابق، ص. 1
ثير واتجاهاتنظريات إالعالم محمد عبد الحميد:  2

ٔ
 314، ص.2004 ، عالم الكـتب، القاهرة مصر،التا

 . 95/96السيد عبد الحميد محمود مهدلي، مرجع سبق ذكره، صص. 3



 د. حورية بن حمزة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالم وواقع التنشئة  التحوالت التكنولوجية لالٕ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)174( 

  �عدة خصائص اجتماعية وثقافية خ  ع�� الّتار�امتازت  قد    ،با�� األسرمثلها مثل    ،األسرة ا�جزائر�ةإّن  

لت
ّ
أكس��ا هو���ا الثقافية (من عادات وتقاليد وأخالق وقيم...) و�� �عمل ع�� و   ،خصوصي��ا القيمية   ش�

 آخر ع�� أساليب التنشئة لضمان االستمرار�ة ا�حضار�ة.إ��  نقل هذه الهو�ة من جيل 

جعل فقد  أما النظام العاملي ا�جديد وما يحملھ من تحوالت قيمية وتأث��ات ملا �عرف بالعوملة الثقافية،  

ال��بو�ة وظيف��ا  ع��  ا�حفاظ   �� ضغوطات  �عا�ي  األسر  ودورها    ،أغلب  وجودها  من  تخ��ى  وأصبحت 

يجا�ي  ستخدام غ�� اإل وخاصة اال   ،محدود لوسائل اإلعالم  االجتما��، وهذا �سبب االستغالل املفرط والال

�� أغلب األحوال لإلعالم ا�جديد ووسائلھ ا�ختلفة �� �شر ثقافات دخيلة ع�� ا�جتمع ا�ح�� وغر�بة ع��  

من األسرة    ل.... ف�وهكذا "ت��ض قيم الفردية واألنانية والنفعية والغرائز�ة ع�� حساب القيم النبيلة    .قيمھ

ف الراهنة ع�� حماية االمن الثقا�� �� ا�جتمع والوفاء بحاجات  واملدرسة لم �عودا قادرت�ن حسب الظرو 

 26.1أفراده من القيم والرموز واملعاي�� واملرجعيات..."

 الخاتمة:   -5

صاالت واإلعالم ا�جديد، ال بد أن ي�ون للمجتمع  
ّ
�� خضم مستقبل التكنولوجيات ا�حديثة وثورة االت

و�حافظ ع�� دورها    ،سري ، بما ال يخل بنظام االسرة والضبط األ ھيتناسب مع مجاالت حيات  إطار اجتما��ّ 

نحو  ووظيف��ا الرئيسية �� مجال التنشئة االجتماعية، بأن ي�ون لها رقابة مستمرة لسلوك أبنا��ا وتوج��هم  

صال. واألسرة ضأل وا  األفضلالستخدام  ا
ّ
رورة الستمرار الوجود  نفع لهذه الوسائل والتقنيات اإلعالم واالت

مط السلو�ي  االجتما�� ولبقاء ا�جنس البشري، ف�ي تلعب دورا أساسيا �� ت�و�ن سلوك األفراد من خالل النّ 

 . الذي تقدمھ ألبنا��ا
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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