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ــــة يف منتصــــف عقــــد  ــــة احلديث التســــعينات مــــن القــــرن أســــهمت التطــــورات التكنولوجي

التطـــورات خاصـــة مـــع  ؛يف عـــامل االتصـــال ،وثـــورة فعليـــة ،املاضـــي، يف حـــدوث نقلـــة نوعيـــة

، Internetوشــبكة االنرتنــت ، Satellitesوشــيوع الفضــائيات  ،واالنفجــار املعــريف ،العامليــة

إذ انتشـــــــــرت شـــــــــبكة  .Communicationsواالتصـــــــــاالت، Mobilesواهلواتـــــــــف النقالـــــــــة 

وأسـهمت يف ربطت بني أجزاء العـامل املرتامـي األطـراف، فاإلنرتنت يف كافة أرجاء املعمورة، 

والتعـارف األفـراد لتقـارب كما مهدت الطريق  ،ملختلف الثقافات واaتمعاتتقارب فعلي 

 .وسائط متعددةستخدميها أgحت ملكما وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات.  فيما بينهم 

ـــل: (الفيســـبوك     –مـــاي ســـبيس  –تـــويرت  –وتعتـــرب مواقـــع التواصـــل اإلجتمـــاعي مث

، مـــن يوتيـــوب وغريهـــا) –ليكنـــد إن  –gجـــد  –أوركـــت  –هـــاي فـــايف  –اليـــف بـــوون 

شـــجع متصـــفحي اإلنرتنـــت علـــى تمـــن خصـــائص تتميـــز بـــه انتشـــاراً، ملـــا الشـــبكات أكثـــر 

 .رتيادهاا

عديـــدة مـــن  نـــاحيتغـــريات يف مت و هـــزّاالتواصـــل اإلجتمـــاعي  شـــبكاتلقـــد أحـــدثت 

العديد من التحد/ت سواء ما تعلّـق منهـا xجلانـب الفكـري، فرضت حياتنا املعاصرة، كما 

جديــــــدة معطيــــــات ؛ وأفــــــرزت قتصــــــادياال وأ سياســــــيأو الثقــــــايف، أو االجتمــــــاعي، أو ال

ـــ وفكـــر/ً  مـــاد/ً حيـــاة األفـــراد واaتمعـــات انعكســـت علـــى  يف املثـــل والقـــيم ا؛ ممـــا أثـــر وخلقًي

النســـيج اaتمعـــي واألســـري علـــى اخلصـــوص،  تاخرتقـــفواملعـــايري وأمنـــاط احليـــاة وطرائقهـــا، 

املتباعـــدين، إذ آ�را كثـــرية، منهـــا اإلجيـــايب، وخلفـــت  بـــت البعيـــد ووطـــّدت العالقـــات بـــني
ّ
قر

هذه الوسـائل فأغلب  ،عدم إمكانية ضبطها وتوجيهها تكمن يف أهم آ�رها السلبية، لكن

لتحقيـــق أهـــداف ومصـــاحل وضـــعت أساســـا ، اإلســـالمي قـــل ثقافـــات مـــن خـــارج اaتمـــعتن
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تتميز �ا ثقافات اaتمعـات ملعايري والقيم األخالقية اليت تم xجتارية ألفراد ومؤسسات ال �

 . العربية اإلسالمية يف أمناط العالقات األسرية اتثغر  مما أدى إىل تشكل، األخرى

آ�ر شـبكات التواصـل االجتمـاعي هذا عرب استقراء الواقع أن يرصـد أهـم  ناحياول حبث

. وهــذا بــني الــزوج والزوجــة، أو بــني الوالــدين واألوالدالعالقــة األســرية، ســواء  نــاعلــى عالقات

 وفق اخلطة التالية : 

 املبحث األول : اإلطار النظري للدراسة.

 البحث.كالية إشأوال: 

 حتديد مفاهيم البحث./نيا: 

 .منهجية البحث املبحث الثاين:

  منهج البحث.  أوال:

 أداة البحث وحدودها املكانية والزمانية./نيا: 

 جمتمع البحث وعينته./لثا: 

 املبحث الثالث: حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية. 

 مواقع التواصل االجتماعي يف احلوار داخل األسرة. أثراحملور األول: 

 .ثر مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل ثقافة جديدة داخل األسرةأاحملور الثاين: 

 اآلليات املقرتحة للحد من التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي. احملور الثالث: 

 النتائج.

I` 
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 املبحث األول : اإلطار املنهجي للدراسة

èd=W=˘Ë`=ÔÎÿ_’pwgÿ^W==
فقـد قفـزت  وسيطا اتصـاليا مهمـا يف عصـر� هـذا، التواصل االجتماعي تعد شبكات 

ووفـرت مناخـا  الثقـايف، والتماثـل الـزمين، التوافـقو  اجلغـرايف، والتقـارب الفيز/ئـي احلضـور علـى

ي مـن خاللــه أفــراد أو يلتقــ، فرتاضــيةاال تصـاليةاال فضــاءاتتواصـليا جديــدا، يرتكـز علــى ال

إلقامة  موتفاعال� موأحاسيسه مأفكارهثقافات، إليصال مجاعات، من خمتلف البيئات وال

 وقد تستمر يف الواقع.، العامل االفرتاضيقد تنتهي عند حدود  ،عالقات افرتاضية

علــى إثـــر تغـــريا كبــريا يف جمتمعاتنــا العربيــة اإلســالمية، عرفــت العالقــات األســـرية وقــد  

إىل ، أو بعضـهم، أفراد األسرة جلانصرف فواقع التواصل االجتماعي، مل التأثريات املختلفة

من خـالل التعامـل مـع فئـات خمتلفـة وهذا تكوين عالقات جديدة بعيدا عن أفراد أسر�م، 

 وقـــــد أســــهمت شــــبكات التواصـــــل مــــن أد/ن وجنســـــيات وثقافــــات خمتلفــــة.  ،مــــن النــــاس

حــت فأg، معليــه داخــل أســره وامغــايرا ملــا أعتــاد ،مــن احلريــةجديــدا منطــا يف إعطــاء األبنــاء 

انتهــاج بعــض الســلوكات احملظــورة داخــل اإلطــار األســري، علمــا أن لكــل أســرة منطهــا  مهلــ

بعض، ويكــون لألبــوين بــاحليــايت اخلــاص، والــذي يبــىن أساســا علــى عالقــة أفرادهــا بعضــهم 

السلطة على األبناء مبا يبثون يف أبنائهم من قيم وأسس تربوية سليمة، تكـون الدعامـة فيها 

ممــا قــد يــؤدي إىل حــدوث شــرخ وقطيعــة يف ؛ بــه األبنــاء إىل اaتمــع واألســاس الــذي خيــرج

التواصــل  شــبكاتأثــر  : "دراســة موضــوعمــن هنــا بــرزت ضــرورة  العالقــات داخــل األســرة.

؛ والــذي موضـوع يلمــس واقــع كــل األســر يف "أمنـــاط العالقــات األســرية االجتمــاعي يف تغيــري

  هي: طرح إشكالية أساسية هذا املوضوعيفرض علينا وطننا العريب املسلم، و 

إىل أي مـدى أسـهمت مواقـع التواصـل االجتمـاعي يف تغيـري أمنـاط العالقـات الســائدة 
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  احلد من التأثري السليب ملواقع التواصل االجتماعي داخل األسرة؟داخل األسرة؟ وما سبل 

   جنملها يف التايل: تساؤالت ويندرج حتت هذه اإلشكالية عدة

 التواصل االجتماعي على احلوار األسري ؟ ما مدى !ثري مواقع ·

 هل غريت مواقع التواصل االجتماعي األمناط احلياتية اخلاصة 9ألسر العربية املسلمة ؟ ·

 هل أثرت مواقع التواصل االجتماعي سلبا على دور الوالدين واألبناء داخل األسرة ؟ ·

يف مرحلــة خاصــة لــدى الشــباب  ،إىل أي مــدى ميكــن للوالــدين كســر طــوق اخلصوصــية ·
املراهقــة ؟ رغــم مــا متنحــه هلــم شــبكات التواصــل مــن مــزاP احلفــاظ علــى عــواملهم اخلاصــة 

 .جدا دون مراقبة وترشيد

m_ÎóàÃ=pwgÿ^=œ^Ñ‰`ËW=
 هي كالتايل :انطلقنا يف حبثنا هذا من مجلة من الفرضيات :  الفرضيات -أ

 أثرت مواقع التواصل االجتماعي يف تقليص احلوار داخل األسرة. ·

 أسهمت مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل ثقافة جديدة داخل األسرة. ·

  أسهمت مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري سلبا على األدوار يف الوسط العائلي. ·

 إىل ما يلي : حبثنا هذا يهدف و األهداف :  -ب 
 .رصد وحتليل ظاهرة اجتماعية واقعية أثرت وال شك يف نسيج العالقات األسرية.١

التعــرف علــى درجــة !ثــري مواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى أمنــاط العالقــات األســرية .٢
  .املعاصرة

أمـام  حماولة البحـث عـن وسـائل وآليـات احلفـاظ علـى متانـة وحلمـة العالقـات األسـرية.٣
 .حتدPت العوملة

حماولــة الوصــول إىل الطــرق الرتبويــة الــيت جيــب علــى الوالــدين انتهاجهــا للحفــاظ علــى .٤
 ت األسرية.العالقا
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الـــــيت واكبـــــت اســـــتخدام مواقـــــع التواصـــــل  التعـــــرف علـــــى أســـــباب التفكـــــك األســـــري.٥
 االجتماعي.

=pwgÿ^=fiÎ‰_Õ‹=ÑÍÑ¢=W_Î‡_nW=
يعترب حتديد املفاهيم إحدى اخلطوات املنهجية اهلامة اليت تساعد الباحث يف دراسته، 

يـد املفـاهيم مـن {دف االتفاق على احملددات اخلاصة لكل مفهوم، وقـد اعتمـد} علـى حتد
ـــة اللغويـــة  ـــة االصـــطالحية، و  الناحي احتجنـــا ضـــبط املفـــاهيم  االجرائيـــة يف حـــالمـــن الناحي

 لتتناسب مع معطيات دراستنا.

NJ=KÏƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=m_’gè=flÈÂÕ‹=
  مدلول املصطلحات، لغة واصطالحا.

ني والباء والكاف أصٌل صحيٌح يدلُّ على تداخل الشيء...  شبكة:ال -أ ويقـال الشِّ
ــبكةُ   اللغــوي  . ويفهــم مــن التعريــف)١(بــني القــوم ُشــبكُة نســٍب أي مداخلــٌة، ومــن ذلــك الشَّ

الشــــبكات اخلاصــــة بعمليــــة نقــــل يــــدل  ،أن اختيــــار كلمــــة شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي
�ـــا نظـــام املعلومـــات �فـــايز الشـــهري  ويعرفهـــا واســـتقبال للمعلومـــات بـــني طـــرفني أو أكثـــر.

                                                 
)١(  :Pبـريوت: املقـاييس يف اللغـةأبو احلسني أمحد بن فارس بـن زكـر) ،؛ ت شـهاب الـّدين أبـو عمـرو

شــبكة الصــائد، مجعهــا شــباك وُشــُبٌك أيًضــا، وشــبكات. . ويقــال ٥٤٨دار الفكــر ، د.ت)، ص
ـــــًة. مـــــأخوٌذ مـــــن اشـــــتباك النَّجـــــوم، وهـــــو كثر�ـــــا،  والشـــــبكة أيًضـــــا اآل9ر تكثـــــر يف األرض متقارب

. وكــلُّ متــداخلني مشــتبكان؛ ومنــه ُشــبَّاك احلديــد، وتشــبيك األصــابع، لــدخول بعضــها وانضــمامها
ــد بــن علــي الفيُّــومي املقــرئ: يف بعــض. ( ، (بــريوت: مكتبــة لبنــان ، املصــباح املنــريأمحــد بــن حممَّ

 ). ١١٥م)، ص ١٩٨٧
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معتمـــــــدة علـــــــى  ،بـــــــبعض بواســـــــطة عنـــــــاوين متفـــــــردةيـــــــتم اتصـــــــال بغضـــــــه العـــــــاملي الـــــــذي 
 .)١(لواحقه وتوابعه الفرعيبواسطة أو  (IP) االنرتنت بروتوكول

الواو والصَّاد والالَّم أصـٌل واحـٌد يـدلُّ علـى َضـمِّ شـيٍء إىل االتِّصال والتواصل:  -ب
ــُه؛ ووَصــلُتُه بــه وصــًال، والوصــل: ِضــدُّ اِهلجــ الوصــل عطــف بعــض . و )٢(رانِ شــيٍء حــىتَّ يَعَلَق

 يتوالــ communiusوقــد انبثقــت كلمــة اتصــال مــن اللفظــة الالتينيــة  .)٣(اجلمــل علــى بعــضٍ 
رمــوز مشــرتكة يف أذهــان املشــاركني، عــدة  وجــودإىل  هــذا املصــطلح يشــريو  ؛عــين املشــاركةت

فكلمـــة  فرنســـيةأمـــا يف اللغـــة ال . )٤(وعليـــه فـــإن اإلتصـــال كعمليـــة هـــو اتصـــال ذو اجتـــاهني
communication   يف نقـل املعلومــات  ســتخدمةالوسـائل املو  تـدل علــى جممـوع التقنيــات

. والفعـل الفرنسـي رسـالة وتبليـغ خـرب انتشـارو  على مشـاركة وتدل أيضا األفراد،خمتلف بني 
Communiquer ، اشــــتق مــــن الكلمــــة الالتينيــــةCommunicare تعــــين أصــــبح يف الــــيت ، و

العالقـــات تلتـــف حولـــه امليكـــانيزم الـــذي كمـــا ُعـــّرف �نـــه . )٥(أو أكثـــر شـــخصعالقـــة مـــع 
ويوظفهــا ¢ليــات  يــةرمــوز الفكر المــع فيجمعهــا ويســهم يف تطورهــا، وهــذا ألنــه جي اإلنســانية

                                                 
  –األمنيــة  ، جملــة البحــوثاســتخدامات شــبكة االنرتنــت يف العــالم األمــين العــريبفــايز الشــهري:  )١(

 .١٧ص ، هـ ١٤٢٢كلية امللك فهد، العدد التاسع عشر، شعبان 
)٢( Pشـــهاب الـــّدين أبـــو عمـــرو قيـــق:، حت: املقـــاييس يف اللغـــة أبـــو احلســـني أمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكـــر ،

 .١٠٩٤ص)، ت.د ،دار الفكر :بريوت(

 .٢٧٣م)، ص١٩٨٥لبنان، ، ( بريوت: مكتبة كتاب التعريفاتعلي بن حممَّد الشريف اجلرجاين:  )٣(

_ رؤيـــة ملســـتقبل اخلطـــاب الثقـــايف  مهـــارات االتصـــال يف اخلدمـــة االجتماعيـــةحســـني اخلزاعـــي :  )٤(
 ٢٦م)، ص ٢٠٠١العريب، ( الكويت، 

)5(  Jossette Rey , Debove et Alain Rey : Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire 

Alphabetique et Analogique de la langue française, réimpression et mise à jour 

mars 1994 Dicorobert INC , ( Montréal, Canada : ISBN 2-85036-290-5 ), p 147  
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 يـة بوسـائل تعبري عـادة يعـرب عنهـا  ؛معـاينعـّدة واالتصال  .)١(خاصة يف مكان وزمان معينني
نقـل تسـهم يف الكلمة والصورة والرمز واإلشارة وغريها من وسائل التعبـري الـيت ، منها تلفةخم

بينهمـا اإلشـرتاك جيمـع  بني متخـاطبنيعملية تتم  يف ضوء ما تقدم، هو  فاالتصال ؛املعاين
   .)٢(عملالشعور أو الفكرة أو أو الرأي اليف 

 :التايل )٣(التوضيحي ، فيمكن تلخيصها يف املخططوأما عناصر عملية االتصال والتواصل

 
 التايل:   )٤(وميكن تلخيص أنواع التواصل يف املخطط التوضيخي

                                                 
(1) - Pierre André, Claude E. Delisle, Jean-Pierre Revéret :L'évaluation des impacts 

sur l'environnement, Processus, acteurs et pratique pour un développement 

durable, 2 eme Edition, (Presses inter Polytechnique, 2003), P208 

، ( الـــــــرPض: دار عـــــــامل الكتـــــــب، ٢، طمـــــــدخل إىل االعـــــــالمســـــــيد دمحم ســـــــادايت الشـــــــنقيطي :  )٢(
 . ١٥م)، ص١٩٩٦

 ) ،  ٢٠١٠دار االبـــــداع الفكـــــري،  (الكويـــــت :: املراهقـــــون املزعجـــــون،  مصـــــطفى ابـــــو ســـــعد )٣(
  ٢١٨ص 

  ٢٢٠املرجع نفسه، ص  )٤(
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 :مدلول املركب االصطالحي "شبكات التواصل االجتماعي"
بـــرز االهتمـــام األكـــادميي بقضـــاP الشـــبكات االجتماعيـــة واتمـــع االفرتاضـــي منـــذ أن 

قـد ف جمتمع أو مجاعات افرتاضـية، جنح اإلنرتنت يف تشكيل فضاءه املعلومايت ويف !سيس 
مــن احليــاة اليوميــة للعديــد مــن ، وميزاتــه وخدماتــه املختلفــة جــزءا احتــل اإلنرتنــت بتفاعالتــه

متــداوال عنــد العديــد  ، كمــا أصــبحاتمــع االفرتاضــي يــزاحم اتمــع الــواقعيأصــبح فالبشــر. 
 Rhngoldمــــن املســــتخدمني لشــــبكة اإلنرتنــــت. ويرجــــع املفهــــوم إيل هــــاوارد رينجولــــد 

 )١() الــذي كتــب الكتــاب األول والرائــد يف هــذا الســياق بعنــوان اتمــع االفرتاضــي١٩٩٣(
virtual community .  

 جمموعــة مــن املواقــع علــى شــبكة االنرتنــت العامليــةواصــل ��ــا "وتعــّرف شــبكات الت

(World Wide Web) تتـــيح التواصـــل بـــني األفـــراد يف بيئـــة جمتمـــع افرتاضـــي، جيمعهـــم ،
وجــاء  .االهتمـام أو االنتمــاء لبلــد أو مدرســة أو فئــة معينـة، يف نظــام عــاملي لنقــل املعلومــات

 :(ODLIS) يف قـاموس (social networking service) تعريـف الشـبكات االجتماعيـة

                                                 
علي أنه " جتمعات اجتماعية تشكلت من أمـاكن متفرقـة يف أحنـاء العـامل  اXتمع االفرتاضيعرف  )١(

يتقاربون ويتواصلون فيما بيـنهم عـرب شاشـات الكمبيـوتر والربيـد اإللكـرتوين يتبـادلون املعـارف فيمـا 
بينهم ويكونون صداقات جيمع بني هؤالء األفراد اهتمام مشرتك وحيـدث بيـنهم مـا حيـدث يف عـامل 

ت ولكــن لــيس عــن قــرب، وتــتم هــذه التفــاعالت عــن طريــق آليــة اتصــالية هــي مــن تفــاعال الواقــع
اإلنرتنت الذي بدوره ساهم يف حركات التشكل االفرتاضية". (جتـدر اإلشـارة إىل أن هنـاك نسـخة 

 Hawardموقــع مــن  ميكــن احلصــول عليهــا–إلكرتونيــة مــن هــذا الكتــاب علــى شــبكة اإلنرتنــت 

Rhingold  وحيتوي على مقدمة وتسعة فصول– ١٩٩٣ولقد ظهر هذا الكتاب عام. 
Haward Rhingold ,Virtual Community,1993, http//:www .com .user/h(R)Vcboal 
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اإللكرتونيـــة تســـمح للمســـتخدمني ¶نشـــاء وتنظـــيم ملفـــات شخصـــية هلـــم، كمـــا  هـــي خدمـــة
 . )١("تسمح هلم 9لتواصل مع اآلخرين

��ـــا تلـــك الشـــبكات اخلاصـــة بعمليـــة نقـــل واســـتقبال للمعلومـــات بـــني أيضـــا وتعـــّرف 
طرفني أو أكثر، عرب عدة قنوات مباشرة وغري مباشرة، حيث يتفاعل داخل حميطها املرسل 
واملســـتقبل يف إطـــار رســـالة معينـــة، عـــرب قنـــاة جتمـــع الطـــرفني، فيظهـــر أثـــر التفاعـــل الـــداليل 

األثـر السـلوكي املـؤثر علـى املتلقـي إمـا إجيـا9 أيضـا  بينهما من تبادل وتبليغ و!ثري، ويظهـر 
أو ســـــلبا، ذلـــــك أن تلـــــك العمليـــــة ســـــارت وفـــــق انفعـــــاالت وتعـــــابري وميـــــول شخصـــــية أو 

. وهنــاك مــن يــرى أن شــبكات التواصــل االجتمــاعي هــي جمموعــة مــن املواقــع )٢(أيديولوجيــة
مــع أعضــاء  التعامــل مــن خالهلــاتســمح للمشــرتك فيهــا 9نشــاء موقــع خــاص بــه، يســتطيع 

 فيـه يلتقـي وفضـاء مكـانويـرى الـبعض أ�ـا. )٣(االهتمامـات واهلـواPتنفس آخرين لديهم 

 تتضـمن ،سياسـات طـرف مـن موجهـة؛ر تكـون يف األغلـب حمـددة أهـدافلغـاPت و  النـاس

 .)٤(الرب}مج يقرتحها يفرضها أو يقرتحها اليت واملعايري والضوابط القواعد من عدد

                                                 
رصــة؟!، موقــع األلوكــة، : الشــبكات االجتماعيــة.. خطــر أم ف الصــاعدي مبــارك مســفر ســلطان )١(

 عن الرابط التايل: م،١٦/٠٨/٢٠١٥اسرتجع يوم: 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/#_ftn6 
، ١، طشــبكات التواصــل االجتمــاعي وديناميكيــة التغيــري يف العــامل العــريبحممــود خالــد وليــد:  )٢(

 .٨٥م، ص٢٠١١لبنان: مدارك إبداع ، 

تعـــرض الشـــباب اجلـــامعي ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي عـــرب االنرتنـــت حســـن عبـــد الصـــادق:  )٣(
، جملــــس التعــــاون لــــدول اخللــــيج العربيــــة، األمانــــة العامــــة، وعالقتــــه بوســــائل االتصــــال التقليديــــة

 .٣٥)، ص ٢٠١٣(الرDض: قطاع الشون االجتماعيةـ ، 
)4(  Wasinee Kittiwongvivat: facebooking your dream, Master Thesis, Pimonpha 

Rakkanngan. (2010;p20 
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: الفايســــبوك هــــذه التواصــــل االجتمــــاعي الــــيت أدرجناهــــا يف دراســــتناومــــن أهــــم مواقــــع 
Facebook )تويرت )١ ،Twittter 

مواقـع التواصـل هـي تعـد ؛ و )٣( YouTubeاليوتـوب  )٢(
االجتماعي األكثر انتشارا على شبكة االنرتنت، ملا متتلكه من خصائص متيزها عن املواقـع 

 العائلــة أفــراد مــع وخصــائص، كاالتصــال فهــي متتلــك عــدة مــزاD االلكرتونيــة األخــرى،

اهلـواDت، كمـا  وممارسـة العالقـات االجتماعيـة، والتسـلية مـن العديـد تكـوينو  واألصـدقاء،
 السياسـية، وتقـدمي اخلـدمات واإلعـالن وممارسـة النشـاطات أصـبحت حيـزا مهمـا للتسـويق

، ممـــا شـــجع متصـــفحي االنرتنـــت علـــى اإلقبـــال املتزايـــد عليهـــا، يف الوقـــت الـــذي )٤(الطبيـــة

                                                 
م، كموقع شبكة اجتماعية جلامعـة هارفـارد للطـالب الـذين ميتلكـون ٢٠٠٤بدأ الفايسبوك يف عام  )١(

م ليشــمل مجيــع األفــراد. وهــو موقــع ٢٠٠٥بريــدا إلكرتونيــا علــى هــذه اجلامعــة، وتوســع املوقــع عــام 
علـى تبـادل املعلومـات والصـور الشخصـية ومقـاطع  ويب يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم

، عبـد الصـادق الفيديو، والتعليق عليها، ويسهل إمكانية تكوين عالقات يف فرتة قصرية. ( حسن
 )٣٥ص ،املرجع السابق

هــي تعبــري عــن  Twitوكلمــة Obvious كمشــروع حبثــي قامــت بــه شــركة م،٢٠٠٦ظهــر تــويرت عــام  )٢(
ـــادل احلـــوارات بـــني  Twitterصـــوت العصـــفور، وتـــويرت  تعـــين املغـــرد، وقـــد اســـتخدم املوقـــع يف تب

املســـتخدمني ذوي األهـــداف املشـــرتكة، والتنســـيق خـــالل األحـــداث ونشـــر األخبـــار واملعلومـــات، 
والتفاوض بني مجاهري متعددة ومتداخلة عن طريق توجيه تغريـدات معينـة للجمـاهري عـن اآلراء يف 

 تربــوDت تكنولوجيــا القــرن احلــادي والعشــرينلفــار: خمتلــف األحــداث. ( إبــراهيم عبــد الوكيــل ا
 ).١٦٤، ص )٢٠١٢مصر: دار الكتب والو�ئق املصرية، (، ١)، ط٢.٠تكنولوجيات ويب (

 .١٦٣:؛ إبراهيم عبد الوكيل الفار : املرجع السابق ص٣٥، ص املرجع السابق :عبد الصادق حسن )٣(

، االجتماعيـة العالقـات يفوIثـريه االجتماعيـة الشـبكات مواقـع اسـتخدامنومـار:  نرميـان مـرمي )٤(
 يف شـهادة املاجسـتري لنيـل مكملـة مذكرة اجلزائر، يف الفايسبوك موقع مستخدمي من عينة دراسة
اإلنسـانية  العلـوم قسـم احلديثـة، االتصـال وتكنولوجيـا اإلعـالم ،ختصـص واالتصـال اإلعـالم علـوم

 .٤٥ص  ،2012/2011، نوقشت يف السنة اجلامعية – �تنة– خلضر احلاج جامعة
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اليت تتعرض هلا الكثرية رغم االنتقادات ، تراجع فيه اإلقبال على املواقع اإللكرتونية األخرى
موقــع الفــايس بــوك، الــذي كثــريا مــا يــتهم �لتــأثري  خاصــةاملواقــع االجتماعيــة علــى الــدوام، 

أنـــه هنـــاك مـــن يـــرى  يف حـــني، اصـــةاألســـرة خ�ثـــريه علـــى ا�تمـــع، و الســـليب واملباشـــر علـــى
اهيم فــوســيلة لتقريــب املكمــا أنــه وااللتحــام بــني ا�تمعــات،   العالقــات وســيلة مهمــة لتنــامي

 .)١(والرؤى، واالطالع على ثقافات الشعوب املختلفة، والتعرف عليها

 
يوضــــح تزايــــد عــــدد مســــتخدمي شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي يف العــــامل  )٢(شــــكل

 .حسب السن واجلنس

                                                 
، دراســة مقارنــة للمواقــع Iثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى مجهــور املتلقــنيدمحم املنصــور:  )١(

ـــــة أمنوذجـــــا" رســـــالو ماجســـــتري يف اإلعـــــالم والتصـــــال،  ـــــة واملواقـــــع االلكرتونيـــــة " العربي االجتماعي
 .٢٣، ص٢٠١٢آلداب والرتبية، نوقشت سنة األكادميية العربية يف الدامنارك، كلية ا

 ،اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيــة وIثــريه يف العالقــات االجتماعيــةمــرمي نرميــان نومــار:  )٢(
 .٦٧ص
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 مدلول األمناط واألسرة. 

وأطلـق الـنمط اصـطالًحا علـى  .)١(الـنمط مجاعـٌة مـن النَّـاس الـنمط لغـة؛األمناط :  -أ
. ويعـــّرف علمـــاء االجتمـــاع )٢(نوعـــهالّصـــنف والنَّـــوع؛ فقيـــل: هـــذا مـــن منـــط هـــذا، أي مـــن 

الــنمط �نــه جــزء مــن الســلوك التفــاعلي يتكــرر بشــكل غالــب كتنــاول أفــراد األســرة ثــالث 
أكالت يف اليوم أو نوم األطفال واستيقاظهم يف وقت حمدد، فالنمط هو جمموعة متناسـقة 

أثرون الــــذي يــــربط بــــني اإلفــــراد وجيعلهــــم يتــــ ،مــــن الســــلوك التفــــاعلي الــــذي يقــــوم بــــه الفــــرد
 . )٣(ببعضهم البعض ألو يوجد بينهم اعتماد أو �ثري متبادل

الـــدِّرع احلصـــينة؛ ومـــن الرجـــل: الـــرَّهط  األســـرة لغـــة؛ :وتطـــوره مفهـــوم األســـرة  -ب
فمـن العـول؛  العائلـةالرجـل رهطُـُه، ألنـَّه يتقـوَّى �ـم. وأمَّـا  )٥(؛ وعلى ذلـك أسـرة)٤(األدنون

والعوُل: كلُّ ما عالك، واملستعاُن به، وقـوت العيـاِل. وعـوَّل عليـه معـوًَّال: اتَّكـل واعتمـد... 
هم عيـاًال أو أمهلهـم ولعـل التعريـف املختصـر اجلـامع للمعـىن االصـطالحي  .)٦(وعيَّلهم: صـريَّ

                                                 
)١(  :D١٠٥٠، صاملقاييس يف اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر. 

.٢٣٩، ص املصباح املنريأمحد بن حممَّد بن علي الفيُّومي املقرئ:  )٢(
 طلبـة واشـباعات اسـتخدامات يف دراسـة :واألنرتنيـت اجلـامعيني مجهـور الطلبـة:  لـونيس �ديـس )٣(

للعلـوم اإلسـالمية، قسـنطينة، اجلزائـر؛ القـادر عبـد األمـري جامعـة ماجسـتري مـذكرة ،منتـوري جامعـة
 . ١٥م، ص ٢٠٠٧نوقشت سنة 

، ٢، ت خليـــل مـــأمون شـــيحا؛ طاحملـــيطالقـــاموس جمـــد الـــّدين حمّمـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوزآ�دي:  )٤(
 .٤٧م)، ص٢٠٠٧(لبنان : دار املعرفة ، 

)٥(  :D٧٦، صاملقاييس يف اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر. 

أعـــين اشـــتقاق األســـرة –ومـــن خـــالل األمـــرين مجيعـــاً . ٩٢٨، صالقـــاموس احملـــيطالفـــريوزآ�دي:  )٦(
ـــيت تنبـــين عليهـــا العالئـــق األســـريَّة: ميكننـــا أن نســـتنبط معـــامل الـــرتابط وا -والعائلـــة التقـــوِّي، لقـــوَّة ال

= 
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م صـلة الزوجيـة، اخلليَّة األساسيَّة للمجتمع، وتتكوَّن من أشخاٍص جتمع بينه: «هو لألسرة
ــــة  . فهــــذا تعريــــف يشــــمل األســــرة مبختلــــف أحجامهــــا، وتنــــوُّع تشــــعبَّا§ا.)١(»وصــــلة القراب

 . )٢(الشعب مثَّ القبيلة، مثَّ الفصيلة، مثَّ العشرية، مث الذرِّية مثَّ العرتة، مثَّ األسرة

النمــو والــتعلم والعــامل الصــغري  يهــيءوتعــّرف األســرة أيضــا �ªــا مســرح التفاعــل الــذي 
هـي  إذا؛ . فاألسـرة)٣(الناسو تكون خرباته عن واألشياء واملواقف  يسهم يفالذي و  ،للطفل

تكـوين ذا§ـم والتعـرف علـى أنفسـهم عـن يف بنـاء األالبيئة االجتماعية األوىل اليت يبـدأ فيهـا 
يتلقـى االبـن حيـث  ،االتعامل بينهم وبني أعضـائهعن طريق و  ،طريق عملية األخذ والعطاء

 بــــذلك لالشــــرتاك يتهيــــأ مبــــا جيــــب ومــــا ال جيــــب القيــــام بــــه، و إحســــاس هــــذه البيئــــة أول يف 
تكــوين األســرة هــو إنشــاء روابــط اجتماعيــة متشــابكة، وقويَّــة، و  .)٤( احليــاة االجتماعيــةيف 

 جتمعهــــم األغــــراض والغــــاDت املاديَّــــة واملعنويــــة علــــى الســــواء، واملعنويــــة هــــي ذات النصــــيب

                                                 
= 

يُقـال: إنَّــه ليــأوي إىل ركـٍن شــديٍد، وإىل أســرٍة، وعشــريٍة . ولــذلك االسـتعانة، االتِّكــال، واالعتمــاد
م). ١٩٧٠، ، حتقيق: هالل °جي، (بغـداد: مطبعـة املعـارف ، متخريَّ األلفاظ(أمحد بن فارس: 

 .)١٢٥ص

 ٩هـ املوافق ١٤٠٤رمضان  ٩مؤرخ يف  ١١-٨٤: قانون قانون األسرة اجلزائري من املادَّة األوىل )١(
حمـرم عـام  ١٨مـؤرخ يف  ٠٢-٠٥م يتضمَّن قانون األسـرة معـدل ومـتمم �ألمـر ١٩٨٤يونيو سنة 

 م. ٢٠٠٥فرباير سنة  ٢٧املوافق  ،هـ١٤٢٦

ـد بـن إمساعيـل الثعـاليب:  )٢( ، حتقيـق: Dسـني اللُّغـة وأسـرار العربيَّـةفقـه أبو منصـور عبـد امللـك بـن حممَّ
 .٢٥٢م، ص٢٠٠٠، ( بريوت: املكتبة العصريَّة، ٢األيُّويب، ط

م)، ١٩٧٩، (بــريوت : دار النهضــة العربيــة، النمــو الرتبــوي للطفــل واملراهــقكمــال الدســوقي :  )٣(
 .٣٣٥ص 

 .٨٢م)،ص١٩٨١النهضة العربية، ، ( بريوت : دار األسس االجتماعية للرتبيةدمحم لبيب النجيجي :  )٤(
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ومـــن أهـــمِّ مـــا تـــوفِّره األســـرة للطفـــل: احلـــب والعطـــف والتقبُّـــل واملســـاندة النَّفســـيَّة األكـــرب. 
 .)١(واالجتماعيَّة، وغري ذلك من األدوار املهمَّة للصحَّة النَّفسيَّة

مفهوم األسرة يتأثر شيئا فشيئا بظاهرة العوملة، فاألسرة اليت تنتمي إىل جمتمـع وقد بدأ 
لــه خصائصــه وعاداتــه وتقاليــده ومبادئــه، أصــبحت تنــدرج يف جمتمــع كــوين متعــدد الثقافــات 

هنـاك عوامـل كثـرية أسـهمت يف تغيـري األسـرة و . )٢(له خصائصـه مـن قـيم وسـلوكات منمطـة
العامل االقتصادي، والعامـل أيضا يديولوجي، ومنها امل اإلمنها العامل السكاين ومنها الع

التغـــــريات االجتماعيـــــة الثقافيـــــة واالقتصـــــادية الشـــــاملة الـــــيت لقـــــد أحـــــدثت الفكـــــري، وقـــــد 
بســبب مــا فرضــته نتيجــة  يف داخــل األســرة وهــذا تغــريات جذريــة ،شــهدها ا�تمــع احلــديثي

  .)٣(التصنيع، والتحديث احلضارة املعاصرة من

 العالقات األسرية :
الـذين يقيمـون و  ،بـني أعضـاء األسـرة صلواالتصاالت اليت حت طبيعة التفاعالتهي  

يف منزل واحد ومن ذلك العالقة اليت تقع بني الـزوج والزوجـة وبـني األبنـاء أنفسـهم. وتعتـرب 
الكبــار  هيمنــةو  ،هيمنــة الرجــل علــى املــرأة، مييزهــا بويــةأأســرة ممتــدة و  العربيــة األســرة احلضــرية

 األغلـب وتكـون السـلطة يف ،توزيع هرمـي للسـلطة دائما، ذا يكون هنالكهل ،على الصغار
                                                 

، ( مطبوعـات جامعـة ١، طالتـديُّن والصـحَّة النفسـيَّةصاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصـنيع:  )١(
 .٤٩٦م)، ص٢٠٠٠اإلمام دمحم بن سعود للعلوم اإلسالميَّة، 

. حبـث عزلـةأفراد األسرة اجلزائرية يف عصر العوملة بـني اإلتصـال وال تيليوى عابد؛ عاشور زينـة : )٢(
أفريـــل  ٠٩/١٠الـــوطين الثـــاين حـــول : االتصـــال وجـــودة احليـــاة يف األســـرة، أDم :  مقـــدم للملتقـــى

اســرتجع  م، جبامعــة قاصــدي مــر�ح ،كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، ورقلــة/ اجلزائــر،٢٠١٣
-http://manifest.univعـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــــــايل: م، ٢٤/٠٨/٢٠١٥يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم: 

ouargla.dz/documents/Archive 
 .٢٩ -٢٨، صفحة ٢٠٠٩، علم االجتماع األسري سهري أمحد سعيد حموص: )٣(
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 ؛العالقــات االجتماعيــة األســرية حتتــوي علــى ثــالث جمموعــات مــن العالقــاتو يــد الرجــل. ب
ـــــني الـــــزوج والزوجـــــة ـــــات االجتماعيـــــة ب ـــــني اآل�ء واألبنـــــاء ؛ العالق العالقـــــات و العالقـــــات ب

الــروابط الــيت تنشــأ بــني أفــراد األســرة . كمــا عرفــت �ªــا )١( بنــاء أنفســهماالجتماعيــة بــني األ
، وعرفهــــا أبــــو زيــــد ب: " )٢(الواحــــدة، وبــــني بقيــــة األقــــارب الــــيت جتمــــع بيــــنهم رابطــــة الــــدم

العالقــات الـــيت تنشــأ بـــني شخصــني ينحـــدر أحــدمها مـــن اآلخــر حمـــل العالقــة، بـــني احلفيـــد 
 .)٣(واجلد أو نتيجة احندارمها من سلف واحد مشرك كالعالقة بني أبناء العمومة" 

من خالل ما تقدم يتضـح أن أمنـاط العالقـات األسـرية هـي أنـواع وأسـاليب العالقـات 
ا األســــرة ســــواء مــــا تعلــــق منهــــا �لعالقــــات األســــرية الداخليــــة؛ أو العالقــــات الــــيت تكتســــبه

 األسرية اخلارجية.

 مفهوم أمناط العالقات األسرية إجرائيا: 
ــــــات األســــــرية  ــــــد واحلــــــوارات نقصــــــد �منــــــاط العالق ــــــا هــــــذا؛ العــــــادات والتقالي يف حبثن

أفرادهـا، وجتعلهـم يتـأثرون والسلوكات التفاعلية اخلاصة �ألسرة، واليت يقوم �ا كل فرد مـن 
بعضـــهم بـــبعض، وتنشـــأ عنهـــا تبـــادل احلقـــوق والواجبـــات، يف فـــرتة الزمنيـــة تبـــدأ مـــن حلظـــة 
الــزواج، وتكــوين األســرة. ونقصــد �لعالقــات األســرية حتديــدا، العالقــات األســرية الداخليــة 

                                                 
ــــة، : اإلســــكندرية( ،قــــاموس علــــم االجتمــــاع: دمحم عــــاطف غيــــث  )١( ، )١٩٩٢دار املعرفــــة اجلامعي

 .٤٣٧ص
ـــــق :   )٢( ـــــات األســـــريةمسيحـــــة كـــــرم توفي ـــــو املصـــــرية، مـــــدخل إىل العالق ـــــة األجنل ، ( القـــــاهرة: مكتب

 ١٤صم)، ١٩٩٦
جملــة أســواق الكومبيــوتر، العــدد اخلــامس،  البنــاء االجتمــاعي لألســرة،موســى عبــد الفتــاح تركــي :  )٣(

 . ١٠١م، ص ١٩٩٩سنة 
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يط الــــيت تنشــــأ بــــني األبــــوين واألبنــــاء، واألبنــــاء مــــع بعضــــهم الــــبعض، وعالقــــة األســــرة �حملــــ
 اخلارجي.

PJ==Ôfá_—‹=ÔÍà¡‡K_‰á_nbË=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=m_’gè=É_≈f¸ÿ=
  :نظرية األبعاد واآلjر اإلجيابة للعالقات اإلنسانية

تنوعــت ميــادين اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي، وهــذا لتعــدد ميزا§ــا، فعلــى 
وزمالئهـــم يف العمـــل صـــعيد امليـــدان االجتمـــاعي، تتـــيح ملســـتخدميها االتصـــال �صـــدقائهم 

والدراســة، كمــا تســهل التواصــل مــع مــن يعيشــون حــوهلم، وهــذا مــن خــالل االنضــمام إىل 
جمموعــات العمــل والدراســة واحليـــاة، العامــة، ومــن خــالل إضـــافة معــارفهم الســابقني؛ فيـــتم 

 . )١(انعاش العالقات االجتماعية الواقعية

ال يسـتخدمون شـبكات التواصـل إىل أن األفراد يف الغالـب  ،)٢(وتشري دراسة كوجاث
االجتمــاعي كبــديل عــن التفاعــل االجتمــاعي وجهــا لوجــه بــني األفــراد، وإمنــا يكــون التفاعــل 

 ن تلـــك الشـــبكات تســـاعد أمكمـــال للعالقـــات الواقعيـــة بيـــنهم، كمـــا أشـــارت الكاتبـــة، إىل 
ا أن فراد من خالل تسهيل التواصل فيمـا بيـنهم. كمـيف احلفاظ على عالقات وثيقة بني األ

ـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا �ملشـــاعر مـــع العائلـــة واألقـــارب. فمـــا  ـــل الكبـــار، ي اســـتخدامها مـــن قب

                                                 
اآلjر االجتماعية والثقافيـة لشـبكات التواصـل دمحم سليم الزبون؛ ضيف هللا عودة أبو صعيليك:  )١(

ة األردنيـة للعلـوم االجتماعيـة، ا�لـد ، ا�لـاالجتماعي علـى األطفـال يف سـن املراهقـة يف األردن
 . ٢٢٦ص م،٢٠١٤، ٢، العدد٧

)2( Kujath, C., Facebook and MySpace: Complement or Substitute for Face-to-

Face Interaction?, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2011,14 

(1-2): 75-78. 

اآل'ر االجتماعيـــــة والثقافيـــــة نقــــال عـــــن: دمحم ســـــليم الزبـــــون؛ ضـــــيف هللا عـــــودة أبـــــو صـــــعيليك: 

 .٢٢٦لشبكات التواصل االجتماعي على األطفال يف سن املراهقة يف األردن، ص
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ويبـدو أن دراسـة كوجـاث،  .)١(التفاعل فيها إال امتـداد يسـهم يف توثيـق العالقـات القائمـة 

ركــزت علــى اجلوانــب املضــيئة، واالســتخدام االجيــايب لشــبكات التواصــل االجتمــاعي، دون 

 السلبية. الولوج آلWرها

ويرى بعض الباحثني يف جمال العلوم االجتماعيـة، أن لشـبكات التواصـل قـوة كبـرية يف 

إجيــاد حالــة مــن التــوازن والتضــامن بــني أفــراد اfتمــع، وهــذا مــن خــالل مــا حتدثــه بيــنهم مــن 

، )٣(؛ وتــذهب فانســيس كرينكــروس يف كتاkــا مــوت املســافات)٢(تصــورات مجعيــة مشــرتكة 

اجلديــــدة لالتصــــال عــــرب اإلنرتنــــت هــــي أبعــــاد خمتلفــــة يف أنســــاقها وبنيتهــــا إىل أن األبعــــاد 

وخصائصها، عن األبعاد التقليدية املتقوقعة على ذاwا." فليست إزالة احلدود اجلغرافية بـني 

البشـر، هـي االجنـاز الـذي جيـب أن نـدين بــه هلـذه الوسـيلة االتصـالية االلكرتونيـة فقـط، بــل 

، فقــد )٤(ك الــذي حققتــه علــى املســتوى الثقــايف واالجتمــاعي"االجنــاز األعظــم هلــا، هــو ذلــ

انتهـــــت اإلنرتنـــــت، الفـــــروق الثقافيـــــة االجتماعيـــــة بـــــني البشـــــر ووحـــــدwم يف ثقافـــــة خمتلفـــــة 

                                                 
اآل'ر االجتماعية والثقافية لشـبكات التواصـل دمحم سليم الزبون؛ ضيف هللا عودة أبو صعيليك:  )١(

 .٢٢٦، صألطفال يف سن املراهقة يف األردناالجتماعي على ا

دراســة  –Jثــري االتصــال عــرب اإلنرتنــت علــى العالقــات االجتماعيــة حلمــي خضــر ســاري :  )٢(

م، ٢٠٠٨الثـاين، و ، العـدد األول ٢٤، جملـة جامعـة دمشـق، اfلـد  -ميدانية يف اMتمع القطري

 .٣٠٣ص 

)3( - Cairncross, F. : The Death of Distance: How The Communication Revolution 

Will Change Our lives, (London: Orion Business Press ,1997). P 231.  

دراســة  –Jثـري االتصـال عــرب اإلنرتنـت علـى العالقــات االجتماعيـة  خضـر ســاري :نقـال عـن: 

  .)٣٠٦ص ، -ميدانية يف اMتمع القطري

دراسـة ميدانيـة يف  –Jثـري االتصـال عـرب اإلنرتنـت علـى العالقـات االجتماعيـة  خضر سـاري : )٤(

 .٣٠٦ص،  -اMتمع القطري
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اخلصــائص اختالفــا جــوهر� عمــا قبلهــا؛ ويبــدو أن هــذه الكاتبــة أيضــا،مل تعــرّج علــى األبعــاد 

 السلبية لشبكات التواصل االجتماعي.

 :اد واآل'ر السلبية للعالقات اإلنسانيةنظرية األبع

ذهــــب العديــــد مــــن املتخصصــــني يف علــــم االجتمــــاع أمثــــال: ثومبســــون، ودميــــاجيو،  

وكروات، وزالوف، وستول؛ الذين يرون أن هناك " تغيريات عملت علـى تفتيـت العالقـات 

ور، االجتماعيــة بــني األفــراد، وحولــت مــا كانــت تتمتــع بــه مــن دفء ومحيميــة إىل بــرود وفتــ

وغـــريت أمنـــاط تفـــاعلهم االجتمـــاعي، وفتحـــت أمـــامهم مســـارب ســـلوكية أضـــرت بقـــيمهم 

وأخالقهــم، فضــال عّمــا أوجدتــه بيــنهم مــن مشــكالت جديــدة غــري مألوفــة مــن قبــل، كتلبــد 

حســــهم االجتمــــاعي والوجــــداين، واغــــرتاkم النفســــي، وعــــزلتهم االجتماعيــــة، وانتشــــار قــــيم 

الـــيت  )Virtual Realitiesاالفرتاضـــية املتخيلـــة ( االســـتهالك بيـــنهم، فضـــال عـــن العـــوامل 

أوجـــدwا هلـــم ليعيشـــوا فيهـــا كعـــوامل بديلـــة عـــن عـــواملهم احلقيقيـــة؛ عـــالوة علـــى مســـامهتها يف 

انتشـــار نـــوع جديـــد مـــن اإلدمـــان بـــني مســـتخدمي هـــذه الوســـائط االتصـــالية، غـــري مـــألوف 

عليـــــه " إدمـــــان  اخلصـــــائص والصـــــفات لـــــدى املهتمـــــني �ملشـــــكالت االجتماعيـــــة، أطلقـــــوا

)١("  Internet Addictionاالنرتنت"(
 . 

ويــــرى أونطــــوين جيــــدنز أن التحــــوالت االجتماعيــــة والثقافيــــة الــــيت يتميــــز kــــا اfتمــــع 

) لألفــراد، وذات خصــائص Centrifugalاملعاصــر، هــي حتــوالت ذات قــوة �بــذة وطــاردة (

تشـــر فيهـــا التواصـــل  عـــرب ثقافيـــة مشوشـــة ومضـــطربة. كمـــا أن األفـــرد يف اfتمعـــات الـــيت ين

شــبكات اإلنرتنــت مقطوعــو األوصــال، وهــذا بســبب اســتغراقهم وذو��ــم يف خــربات يوميــة 

جمزأة ومبعثرة، وتنقصهم الرؤيـة الشـمولية املتماسـكة للحيـاة.  كمـا أن حيـاwم ختلـو مـن أي 
                                                 

دراســـة  –Jثـــري االتصـــال عـــرب اإلنرتنـــت علـــى العالقـــات االجتماعيـــة  حلمـــي خضـــر ســـاري : )١(

 .٣٠٧-٣٠٦، ص -ميدانية يف اMتمع القطري
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حليــاة معــىن، بســبب ســيادة أنظمــة اجتماعيــة جافــة، تفتقــر إىل احليــاة والديناميكيــة، وتفــرغ ا

. ويضـــــيف �مـــــني بودهـــــان، �ن )١(اليوميـــــة مـــــن مغزاهـــــا ودالالwـــــا االجتماعيـــــة احلميميـــــة

شـبكات التواصـل االجتمـاعي أعـادت تشـكيل بنيـة اfتمـع، إذ أسـهمت يف wـدمي عـادات 

اجتماعيــة كانــت ســائدة، كالتواصــل الفيزيقــي بــني األفــراد، ومل تعــد األســرة تلتقــي ببعضــها 

 . )٢(البعض جسماين

حاول يف ضــــوء هــــذه املقــــار�ت النظريــــة أن نرصــــد مــــدى أثــــر شــــبكات التواصــــل ســــن

 االجتماعي على أمناط العالقات األسرية، من خالل عينة الدراسة.

I` 

 

                                                 
)١( Giddens, A. : Beyond left and Right: The Future of Radical Politics, 

(Cambridge: Polity Press, 1994). P150. (: ثـري االتصـال  نقال عن: حلمـي خضـر سـاريJ

 ).٣٠٨، ص-دراسة ميدانية يف اMتمع القطري –عرب اإلنرتنت على العالقات االجتماعية 

 .١٣-١٢)، ص ٢٠١٢، ( عمان : دار اليازوري، حتوالت اإلعالم املعاصر�مني بودهان:  )٢(
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 املبحث الثاني: منهجية البحث

pwgÿ^=tÂ·‹=W˘Ë`W=
ينـــــدرج هـــــذا البحـــــث ضـــــمن البحـــــوث الوصـــــفية الـــــيت تعـــــىن بتصـــــوير وحتليـــــل وتقيـــــيم 

معينــــة أو موقــــف معــــني يغلــــب عليــــه صــــفة التحديــــد، وذلــــك kــــدف خصــــائص جمموعــــة 

. ومثـــل هـــذه البحـــوت تركـــز علـــى وصـــف )١(احلصـــول علـــى معلومـــات كافيـــة ودقيقـــة عنهـــا

طبيعــــة ومســــات وخصــــائص جمتمــــع أو مجاعــــة أو فــــرد معــــني، وتكــــرارات حــــدوث الظــــواهر 

ــــة )٢(املختلفــــة ــــة توضــــح خصائصــــها، ودراســــة كمي ــــدرس الظــــواهر دراســــة كيفي توضــــح . فت

 . )٣(حجمها وتغرياwا ودرجات ارتباطها �لظواهر األخرى

وبنــاء علــى مــا تقــدم يبــدو أن ااملــنهج األنســب للدراســة هــو مــنهج املســح الوصــفي؛ 

حيــــث يســــمح هــــذا املــــنهج بدراســــة عــــدد كبــــري مــــن املتغــــرات يف آن واحــــد كــــبعض أمنــــاط 

نـــا معرفـــة درجـــات التـــأثري الســـلوك االتصـــايل والثقـــايف داخـــل األســـرة، و�لتـــايل فهـــو يتـــيح ل

 وكيفية التأثري وحجمه على العالقات األسرية.

=KÔÎ‡_‹äÿ^Ë=ÔÎ‡_’ª^=_‰ÉËÑvË=pwgÿ^=Ó^É`=W_Î‡_n=
اعتمـــدت الدراســـة علـــى اســـتمارة االســـتبيان كـــأداة جلمـــع البيـــا�ت، ويقصـــد kـــا أداة 

عنهـــا  تتضـــمن جمموعـــة مـــن األســـئلة أو اجلمـــل اخلربيـــة، الـــيت يطلـــب مـــن املبحـــوث اإلجابـــة

                                                 
القــاهرة: ، (١، ط –حبــوث اإلعــالم  –دراســات يف منــاهج البحــث العلمــي مســري دمحم حســني :  )١(

 ،١٣١م)، ص١٩٩٩عامل الكتب، 

م)، ١٩٧٦هرة: عــامل الكتــب، ا، ( القــحبــوث يف اإلعــالم، األســس واملبــادئمســري دمحم حســني:  )٢(

 .٥٥ص

 .١٧٢م)، ص ٢٠٠٧، ( عمان : دار الثقافة، ١ط أساليب البحث العلمي ،جودت عزت عطوي :   )٣(
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. وحرصــــا منــــا علــــى معرفــــة الصــــدق )١(بطريقــــة حيــــددها الباحــــث حســــب أغــــراض البحــــث

. وقــد ّمت احلــرص علــى األخــذ )٢(الظــاهري لالســتمارة عرضــناها علــى جمموعــة مــن احملكمــني

مبالحظــــاwم، كمــــا ّمت معرفــــة ثبــــات االســــتمارة بتقــــدميها لعينــــة جتريبيــــة أّكــــدت صــــالحيتها 

زيـــع االســـتمارة يف أمـــاكن خمتلفـــة يف مدينـــة قســـنطينة/ اجلزائـــر، للتطبيـــق امليـــداين. وقـــد مت تو 

وبطــريقتني؛ األوىل ورقيــة وقــد وزعــت بطريقــة عشــوائية بــني اجلامعــات، بــني أســاتذة وطلبــة،  

كما وزعت يف بعض املدارس وبعض اإلدارات، وأما الطريقـة االلكرتونيـة، فقـد وزعـت مـن 

ايســـبوك. ومت العمـــل يف هـــذا البحـــث يف خـــالل قائمـــة أصـــدقاء الباحثـــة يف حســـاkا يف الف

 م.٢٠١٥أكتوبر سنة ١٤جويلية إىل ١الفرتة املمتدة من 

=W_oÿ_nÊk·ÎƒË=pwgÿ^=∆›kß=W=
جمتمع البحث هو " جمموعـة املفـردات الـيت يسـتهدف الباحـث دراسـتها، فهـو اfتمـع 

ســتخدمت ا؛ وقــد )٣(األكــرب أو الكلــي الــذي يــتم تعمــيم نتــائج الدراســة علــى كــل مفرداتــه"

                                                 
وتعترب عملية تصميم استمارة االستقصاء عمليـة جوهريـة، فبواسـطتها حيـدد . ٩٩املرجع نفسه، ص )١(

حجم االستفادة املتحققة من توظيـف هـذه اآلليـة البحثيـة، ف" كلمـا جـاء التصـميم دقيقـا ومعـربا 

حلصــول عليهــا �لضــبط، كانــت االســتمارة جيــدة عــن أهــداف الدراســة، ونــوع البيــا�ت املطلــوب ا

تدريبات على منهجية البحث العلمي يف شريف درويش اللبـان : ومستوفية للشروط العلمية." (

 ).٩١، ( اجلزائر: منشورات جامعة املسيلة، د.ت)، صالعلوم االجتماعية

دمها من جامعـة األمـري أح عرضنا االستمارة من أجل حتكيمها على دكتورين يف اإلعالم واالتصال )٢(

عبد القادر للعلوم اإلسالمية، وإحدامها من جامعة قسنطينة كلية اإلعـالم اإلتصـال ، كمـا عرضـنا 

 االستمارة على دكتورة يف علم االجتماع من جامعة قسنطينة كلية العلوم اإلنسانية.

: عــــامل الكتــــب، ، ( القــــاهرة٢، طالبحــــث العلمــــي يف الدراســــات اإلعالميــــةدمحم عبــــد احلميــــد:  )٣(

 .١٣٠م)، ص٢٠٠٤
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مفـــردة،  )١()١٣٢(هـــذه الدراســـة العينـــة العشـــوائية البســـيطة، وقـــد بلـــغ العـــدد الكلـــي هلـــا 

متـزوجني  سحب مفردات العينة من خمتلف فئـات اfتمـع اجلزائـري، إ�W وذكـورا، حيث متّ 

مســتو�ت مــن و كمــا هــو مبــني يف الرســم البيــاين (أ)،   مســتو�ت عمريــة خمتلفــة،مــن  ،وعــزا�

مواقــــع  إىل أن مجــــيعهم مــــن مــــر³دي، �إلضــــافة ووظــــائف خمتلفــــةتعليميــــة غــــري متجانســــة، 

هــــو مبــــني يف الرســــم التواصــــل االجتمــــاعي، ويســــتخدمون وســــائل خمتلفــــة للتواصــــل، كمــــا 

 (ب).البياين

≤gÍ=E=`=F=„_Îf=›kr˘^=Ôÿ_•^Ë=‚åÿ^Ë=ç·§^==W=ÔÎÿ_kÿ^=m^4…kª^=håv=Ôã^áÑÿ^=Ô·Îƒ=hå‡=≤gÍÔÎƒ_==

 
أن عدد اإل�ث أكثر من عـدد الـذكور، حيـث بلـغ عـدد البيان من خالل  وقد اتضح

)، ويرجــع ذلــك إىل طبيعــة التوزيــع العشــوائي ملفــردات ٦٤) أمــا عــدد الــذكور(٦٨اإل�ث (

 يف حــــني قــــد بلغــــت نســــبة املتــــزوجني مــــن اجلنســــني ؛العينــــة، ولــــيس لــــه أي تفســــري آخــــر

وهـــذا  )،٪ ٥٣.٧٨اجلنســـني أيضـــا قـــد وصـــلت إىل() ،أمـــا نســـبة العـــزاب مـــن ٪٤٦.٢١(

يعين أن التوزيع العشوائي ملفردات العينة قـد فـرض علينـا مـرة أخـرى نسـب متفاوتـة �لنسـبة 

ن أعلــى إملتغــري احلالــة االجتماعيــة، أمــا فيمــا خيــص متغــري املســتوى العمــري ألفــراد العينــة، فــ

ليهــا نســبة تو  )،٪ ٥٨.٣٣ســنة) بنســبة تقــدر ب( ٣٠-٢٠( مــابني كــان  مســتوى عمــري

                                                 
 .١٣٢استمارة استبيان، ومل يعد منها سوى  ٢٢٠مت توزيع  )١(
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أمـا �قــي النســب األخــرى فقــد  ســنة)، ٥٠-٤١( ) عنـد الفئــة العمريــة مــابني٪  ٢٣.٤٨(

، وهــذا يــدل علــى أن غالبيــة أفــراد العينــة يف البيــان (ب)تفاوتــت يف التوزيــع كمــا هــو مبــني 

الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ميكن تصنيفهم ضمن الفئة الشبابية، وقد 

ف نتــائج هــذه الدراســة خبصــوص هــذا املتغــري، عــن نتــائج أحبــاث أخــرى الــيت تؤكــد ال ختتلــ

 كرب فئة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي هم فئة الشباب.أعلى أن 

�إلضافة إىل املتغريات السابقة، فقـد اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى متغـري الوظيفـة الـيت 

 البياين التايل:رسم بني �ليشغلها أفراد العينة وجاءت النتائج على النحو امل

Ï‡_Îf=⁄’è=E=i=F==Ô·Î≈ÿ^=É^àÃ˚==ÔÕÎ¿Èÿ^Ë=ÒÈkåª^=Ôgå‡=yóÈÍ=

 
، وهـو جيـد أن غالبية أفراد العينة مستواهم التعليمي (ب)،البياين رسم من التبّني وقد 

)، تليهـا ٪٥٠.٧٥( طالب جامعة بنسـبةفأغلبهم )، ٪ ٩٤.٧٠( املستوى اجلامعي بنسبة

)، وهــذا مــا يؤكــد مــرة أخــرى علــى أن الفئــة ٪ ٣١.٨١( اجلــامعيني بنســبة نســبة األســاتذة

األكثـــر إقبـــاال علـــى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي هـــم فئـــة متعلمـــة وحتظـــى مبهـــن مرموقـــة 

كوظيفــــة األســــتاذ اجلــــامعي، وقــــد يفســــر هــــذا اإلقبــــال، كــــون الطلبــــة واألســــتاذة   ،�fتمــــع

 لتفصيل يف ذلك �جلـداول الالحقـة.يستخدمون هذه الشبكات ألغراض عديدة، وسيتم ا
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وقد يعود سبب ارتفا نسبة املتعلمني إىل كون الطلبة واألساتذة هم الفئـة األكثـر التزامـا بـرد 

 االستمارة أكثر من غريهم. 

أمـــا عـــن األجهـــزة األكثـــر اســـتخداما يف التواصـــل، وعـــن املواقـــع األكثـــر إقبـــاال واملـــدة 

( جــدول  وضــحها اجلــداول التاليــةتام موقــع التواصــل، فالزمنيــة الــيت يقضــيها أفــراد العينــة أمــ

 :)٣؛ جدول٢؛ جدول١

=€Ë^ÑrFN=F=EO==F=EP==Ej=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=fl_‹`=éÈŸ§^=m_ƒ_ã=ÉÑƒË=Óá_Íâ=ào‘˚^=∆–^Èª^Ë=ÔŸ›≈kåª^=ÓäÂr˚^=≤g
Ïƒ_›kr˘^=

m˘_›kv˘^ 
uËäk‹ iâ_ƒ 

 m˘_›kv˘^ 
uËäk‹ iâ_ƒ 

◊ ٪ ◊ ٪ ◊٪ ◊ ٪ 

 ٪ ٦٤.٠٤ ٥٧ ٪ ٦٤.٥٢ ٦٠ الفايسبوك  ٪ ٤٤.٦٤ ٥٠ ٪ ٣٣.٣٣ ٣١ اهلاتف

 ٪ ٨.٩٩ ٨ ٪ ٣.٢٣ ٣ تويرت  ٪ ١٦.٩٦ ١٩ ٪ ٢٢.٥٨ ٢١ اآليباد

 ٪ ٢٢.٤٧ ٢٠ ٪ ٣٠.١١ ٢٨ يوتوب  ٪ ٣٨.٣٩ ٤٣ ٪ ٤١.٩٤ ٣٩ الكومبيوتر

 ٪ ٤.٤٩ ٤ ٪ ٢.١٥ ٢ أخرى  ٪ ٠.٠٠  ٪ ٢.١٥ ٢ جهاز آخر

 ٨٩ ٪ ١٠٠.٠٠ ٩٣ مج  ٪ ١٠٠.٠٠ ١١٢ ٪ ١٠٠.٠٠ ٩٣ مج
١٠٠.٠٠ 

٪ 

 

 

 

 

 

 

m˘_›kv˘^ 
uËäk‹ iâ_ƒ 

◊ ٪ ◊ ٪ 

 ٪ ٥٠.٦٨ ٣٧ ٪ ٦٧.٧٤ ٤٢ سا ٣-١من 

 ٪ ٣٦.٩٩ ٢٧ ٪ ٢٢.٥٨ ١٤ سا ٦-٤من 

 ٪ ١٢.٣٣ ٩ ٪ ٩.٦٨ ٦ فما فوق ٧

 ٪ ١٠٠.٠٠ ٧٣ ٪ ١٠٠.٠٠ ٦٢ مج
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١٠٣

Bاألجهـــزة اســـتخداما للتواصـــل وضـــح أن أكثـــر يتول، ااجلـــد هعطيـــات هـــذء مالســـتقراو

ـــــى شـــــبك ـــــزوجني معـــــا بســـــنة  ات التواصـــــلعل ـــــة العـــــزاب واملت ـــــوتر Bلنســـــبة لفئ هـــــو الكومبي

)، ٪ ٣٠.٣٠)، مث جهـــاز األيبـــاد بنســـبة(٪ ٦١.٣٦بنســـبة( )، يليهـــا اهلـــاتف٪٦٢.١٢(

ونعتقــــد أن هــــذه النتــــائج جــــد طبيعيــــة، إذا مــــا اعتــــربf أن غالبيــــة أفــــراد العينــــة مــــن طــــالب 

التواصــل  جلامعــة، فمــن الطبيعــي أن يــتم اســتخدام جهــاز الكومبيــوتر واأليبــاد يفوأســاتذة ا

كمـا سـنرى الحقـا، أمـا ألسـياب أخـرى   أو علميـة، على الشبكة للحصول على معلومـات

 أن الفيســبوك عـن مواقــع التواصـل االجتمــاعي أكثــر إقبـاال مــن طـرف أفــراد العينــة فقـد تبــّني 

ــــاال مــــن غــــريه مــــن املواقــــع ب  مث uيت موقــــع اليوتيــــوب بنســــبة )،٨٨.٦٣٪ نســــبة (أكثــــر إقب

ن z)، مث yيت املواقــــــع األخــــــرى متفاوتــــــة يف الرتتيــــــب، وميكــــــن تفســــــري ذلــــــك ٪ ٣٦.٣٦(

الفيســبوك أصــبح اليــوم أكثــر اســتخداما يف العـــامل zســره، لتــوفره علــى عــدة خصــائص مـــن 

ـــة االفئـــات الشـــأ{ا أن تســـهل عمليـــة التواصـــل بـــني   علـــى ســـرعة ختلفـــة، فضـــالاملجتماعي

، "فهــو يعتــرب مدونــة عمالقــة يشــارك فيهــا اجلميــع، كمهرجــان ملــون مضــيء املعلومــة ونقلهــا

يف دراســـة أجريـــت  socialbacker.comكشـــف موقـــع . وقـــد  )١(للحيـــاة الفكريـــة واألدبيـــة"

م؛ أن عــــــدد مســــــتخدمي الفايســــــبوك Bلنظــــــر إىل مســــــتخدمي إنرتنــــــت هــــــو ٢٠١٢ســــــنة 

؛ أن عــدد الــذكور اجلزائــريني الــذين يســتخدمون الفايســبوك أكثــر مــن اإلfث ٪  ٦٠.٣٢

ن اإلســتخدام األكــرب كــان للفئــة أ؛ كمــا ٪  ٣٢يف حــني بلــغ عــدد اإلfث   ٪ ٦٨بنســبة 

 .)٢(سنة ٢٤-١٨من 

                                                 
 .٨٦، ص8ثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور املتلقني دمحم املنصور: )١(

  ،اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيــة و8ثــريه يف العالقــات االجتماعيــةمــرمي نرميــان نومــار:  )٢(

 . ٥٨ -٥٧ص 
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أما عن عدد الساعات اليت يقضيها أفراد العينة أمام مواقع التواصل االجتماعي، فقد 

 ) بنســـــبةســـــاعات ٣-١البيـــــة مـــــنهم جيلســـــون ملـــــدة تـــــرتاوح مـــــابني (بينـــــت الدراســـــة أن الغ

) Bلنســـــــبة للـــــــذين يقضـــــــون ســـــــاعات تـــــــرتاوح ٪ ٣١.٠٦) ، تليهـــــــا نســـــــبة (٪ ٥٩.٨٤(

 .) ، وهذه الفرتات الزمنية معقولة٦-٤مابني(

I` 
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 املبحث الثالث : حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية

=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=àn`=W€Ë˚^=áÈ-^Óàã˚^=⁄~^É=á^È•^=Ω=Ïƒ_›kr˘^W=
 :أوال: احلوار بني الزوجني وبني األHء واألبناء

 كمــا هــو موضــح   توصــلنا مــن خــالل طــرح مجلــة مــن األســئلة علــى األزواج والزوجــات

ال يلجــــؤون حلـــل مشــــاكلهم األســـرية ألصــــدقاء  مـــنهم ٪٨٥نســــبة إىل  ،)٤اجلـــدول (يف 

ودائمـــا نســـبة  ،٪ ١١.٤٨نســـبة أحيـــاfهلـــا التواصـــل االجتمـــاعي، بينمـــا يلجـــأ شـــبكات 

مـــن  ٪ ٧٨.١٣كمـــا أن نســـبة (  .أصـــدقائهمBحلـــوار مـــع حـــل مشـــاكلهم بغيـــة  ٪  ٣.٢٨

أجابوا بنعم خبصوص سؤاهلم عـن التحـاور مـع األزواج دائمـا ، زوجات) ٪ ٦٢.٠٧ ؛أزواج

املتــــزوجني يــــؤثرون حــــل مشــــاكلهم حلــــل مشــــاكلكم الزوجيــــة، وميكــــن تفســــري ذلــــك إىل أن 

، مما يدل على أن التحاور بني الزوجني مل يتـأثر املباشر اخلاصة والعائلية عرب احلوار األسري

حمافظــــة األســــرة اجلزائريــــة علــــى خصوصــــيا�ا، رغــــم  هــــذا مبواقــــع التواصــــل، ويعكــــسســــلبا 

زواج والزوجــات االنفتـاح االفرتاضــي والتكنولــوجي. ويبـدو مــن خــالل املقارنـة بــني نســب األ

يف حلهـــــم مشـــــاكلهم األســـــرية (األزواج  عـــــدم جلـــــوئهم لشـــــبكات التواصـــــلالـــــذين أجـــــابوا ب

أن الرجــال أكثــر حتفظــا مــن النســاء يف تعــاملهم  ،)٪ الزوجــات  ٧٩.٣١ ( )؛٪ ٩٠.٦٣

 . مع مواقع التواصل االجتماعي

=F=€ËÑrQ=≤gÍ=E=˙ƒË=Ìàã˚^=á^È•^=Ÿƒ=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=á_nb≤rËäÿ^=ç·û=Êk–=

Ôã^áÑÿ^=m^4…k‹=L=m˘˜_åkÿ^ 
 u^Ëâ˚^ m_rËäÿ^ t‹ 

Ôf_rˇ^ ◊ ٪  ٪ ◊ ٪ 

تلجأ ألصدقاء شبكات -١٢

التواصل االجتماعي يف حل 

 .مشكالتك الزوجية

 ٪ ٣.٢٧ ٢ ٪٠.٠٠  ٪٦.٢٥ ٢ نعم

 ٪ ٨٥.٢٥ ٥٢ ٪ ٧٩.٣١ ٢٣ ٪ ٩٠.٦٣ ٢٩ ال

 ٪ ١١.٤٨ ٧ ٪ ٢٠.٦٩ ٦ ٪٣.١٣ ١ أحيا,

 ٪  ١٠٠ ٦١ ٪  ١٠٠ ٢٩ ٪  ١٠٠ ٣٢٪ مج/
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١٠٦

Ôã^áÑÿ^=m^4…k‹=L=m˘˜_åkÿ^ 
 u^Ëâ˚^ m_rËäÿ^ t‹ 

Ôf_rˇ^ ◊ ٪  ٪ ◊ ٪ 

تتحاور مع زوجك ( تك) -١٣

 .دائما حلل مشاكلكم الزوجية

 ٪ ٧٠.٤٩ ٤٣ ٪ ٦٢.٠٧ ١٨ ٪ ٧٨.١٣ ٢٥ نعم

 ٪ ٨.٢٠ ٥ ٪ ١٣.٧٩ ٤ ٪٣.١٣ ١ ال

 ٪ ٢١.٣١ ١٣ ٪ ٢٤.١٤ ٧ ٪ ١٨.٧٥ ٦ أحيا,

    ٢٩ ٪  ١٠٠ ٣٢٪ مج/

حتدث مشاكل بينك وبني -١٤

تك) بسبب جلوسك زوجك ( 

 .أمام مواقع التواصل االجتماعي

 ٪ ١٩.٦٧ ١٢ ٪ ١٣.٧٩ ٤ ٪ ٢٥.٠٠ ٨ نعم

 ٪ ٤٤.٢٦ ٢٧ ٪ ٥١.٧٢ ١٥ ٪ ٣٧.٥٠ ١٢ ال

 ٪ ٣٦.٠٧ ٢٢ ٪ ٣٤.٤٨ ١٠ ٪ ٣٧.٥٠ ١٢ أحيا,

    ٢٩ ٪  ١٠٠ ٣٢٪ مج/

ترى أن الوقت الذي تقضيه -١٥

أمام مواقع التواصل االجتماعي يف 

من وقت جمالسة الزوج البيت أكثر 

 .( ة) واحلوار معه

 ٪ ٣٧.٧٠ ٢٣ ٪ ٢٧.٥٩ ٨ ٪ ٤٦.٨٧ ١٥ نعم

 ٪ ٥٤.١٠ ٣٣ ٪ ٥٨.٦٢ ١٧ ٪ ٥٠.٠٠ ١٦ ال

 ٪ ٨.٢٠ ٥ ٪ ١٣.٧٩ ٤ ٪٣.١٣ ١ أحيا,

 ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠ ٢٩ ٪  ١٠٠ ٣٢٪ مج/

ترى أن الوقت الذي تقضيه -١٦

أمام مواقع التواصل االجتماعي يف 

من وقت جمالسة البيت أكثر 

 .األوالد واحلوار معهم

 ٪ ٤٥.٠٠ ٢٧ ٪ ٣٩.٢٩ ١١ ٪ ٥٠.٠٠ ١٦ نعم

 ٪ ٥٣.٣٣ ٣٢ ٪ ٥٧.١٤ ١٦ ٪ ٥٠.٠٠ ١٦ ال

 ٪ ١.٦٧ ١ ٪٣.٥٧ ١ ٪٠.٠٠  أحيا,

 ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠ ٢٨ ٪  ١٠٠ ٣٢٪ مج/

ومـــع أن احلـــوار بـــني الـــزوجني مل يتـــأثر ســـلبا مبواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي مـــن خـــالل  

عينــــة الدراســــة، إال أن ســــؤال الــــزوجني عــــن حــــدوث مشــــاكل بســــبب إجــــا:ت مفــــردات 

 ؛نعــــــم  ٪ ١٩.٦٧اجللــــــوس أمــــــام مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي، والــــــذي أجــــــاب عنــــــه (

بنفــــــي املشــــــاكل، يكشـــــف لنــــــا أن مواقــــــع  ٪ ٤٤.٢٦أحيـــــاU) بينمــــــا أجـــــاب ٪٣٦.٠٧

، التواصل االجتماعي أسهمت يف التأثري السـليب علـى االسـتقرار الزوجـي بـدرجات متفاوتـة

 نظرية األبعاد واآلfر السلبية. وهذا ما يتوافق مع
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١٠٧

وبسؤال األزواج والزوجات عن الوقت الذي يقضونه أمام مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

وجدU أن الرجـال يقضـون  .كثر من وقت جمالسة أزواجهم وزوجاkمإن كان  أ  ،يف بيوkم

وقــد يعــود هــذا  ؛) ٪ ٢٧.٥٩الزوجــات  ؛٪ ٤٦.٨٨أوقـاn أكثــر مــن الزوجــات (األزواج  

إىل كــون النســاء أكثــر انشــغاال مــن الرجــال بــبعض الواجبــات املنزليــة، بينمــا يفضــل الرجــال 

بنفــي جلوســهم أمــام مواقــع ٪ ٥٤.١٠ نســبة الركــون للراحــة عــادة يف بيــوkم. وقــد أجــاب

ــــر مــــن جلوســــهم مــــع أز   ٪٨.٢٠ ؛نعــــم ٪ ٣٧.٧٠اجهــــم، بينمــــا أجــــاب (و التواصــــل أكث

 ،(Uمــن املتــزوجني  ٪ ٤٥.٩بــدرجات متفاوتــة بنســبة ممــا عكــس وجــود أثــر ســليب أحيــا ،

أن مواقـع التواصـل االجتمـاعي أصـبحت تسـتجيب مليـوالت بعـض األزواج  وهذا يدل على

قد ال يكون يف نفـس مسـتوى شـريكه ثر من حوارهم مع شريك احلياة، والذي أكالثقافية، 

 . )١(واإلشباعات االستخداماتا تبثه نظرية الفكري، ويؤكد هذا م

وأما عن سؤال األزواج والزوجـات إن كـان الوقـت الـذي يقضـونه أمـام مواقـع التواصـل 

فقــد كانــت النســب  ،هــمأكثــر مــن وقــت جمالســة األوالد واحلــوار مع ،االجتمــاعي يف البيــت

 ؛)بـال ٪ ٥٣.٣٣(ت نسـبة أجابـف)، ٤متقاربة بني األزواج والزوجات (راجع اجلـدول رقـم

أن  مـن خـالل النتـائج، ويبـدو ،أحيـاU ) ٪ ١.٦٧ ؛نعم بـ ٪ ٤٥.٠٠(نسبة بينما أجاب 

                                                 
يــرى بعــض البــاحثني أن أيــة حماولــة لدراســة االجتاهــات البحثيــة النظريــة يف التــأثريات االجتماعيــة  )١(

لوسائل االتصال اجلماهريي، يصعب عليها أن تتجاهل منوذج االسـتخدامات واالشـباعات؛ فقـد 

 أدى ظهـــــور هـــــذه الوســـــائل إىل بعـــــث احليـــــاة مـــــن جديـــــد يف هـــــذا النمـــــوذج، حيـــــث قـــــدم كـــــاتز

Katzوبالملمـر Blamler  وجـورفيتشGurevitch نظريـة اتسـمت بطبيعـة نفسـية اجتماعيـة تتخـذ ،

مــن اجلمهــور حمــورا هلــا، كمــا تبحــث يف التــأثريات االجتماعيــة غــري املباشــرة، وتفــرتض أن اجلمهــور 

نشيط إجيايب يف تفاعلـه مـع وسـائل االعـالم �ـدف اشـباع االحتياجـات النفسـية واالجتماعيـة لـه. 

، ( القــاهرة: ١ط حبــوث اإلعــالم والــرأي العلــم، تصــميمها وإجراؤهــا وحتليلهــا،امــل: فــرج الك(

 ).٨٨ص  م)،٢٠٠١دار النشر للجامعات، 
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عينــة الدراســة، تنبــئ :نصــراف الوالــدين مفــردات ملواقــع التواصــل أfرا ســلبية متفاوتــة لــدى 

فـاحلوار مـع األبنـاء مـن شـأنه أن  .احلوار مع األبناء، مما قد يـؤثر سـلبا يف تنشـئة األبنـاءعن 

، " مرحلــــة املراهقــــةخاصــــة يف ينمــــي شخصــــيتهم ويشــــعرهم :الســــتقرار واالتــــزان النفســــي، 

مـن بينهـا الـيت :عتبارها فـرتة حرجـة مبـا حيـدث فيهـا العديـد مـن التغـريات يف عـدة جوانـب و 

كمــا أن انعــدام احلــوار واملناقشــة داخــل األســرة يــؤدي إىل عــدم التفــاهم   ،اجلانــب االنفعــايل

حدوث مشاحنات وصراعات، مما يؤثر على نفسية الفـرد وسـلوكاته و والتقارب بني أفرادها 

وقـــد تعـــود أســـباب . )١(وعـــدم حتقيـــق الصـــحة النفســـية اجليـــدة واالتـــزان االنفعـــايل الســـوي"

إىل وجـود بـدائل حواريـة عـرب مواقـع التواصـل  ،لعكسعزوف اآل:ء عن احلوار مع األبناء وا

وهنـا أيضـا نلمـس توافـق  ). البيـان جراجـع (  ؛)٢(االجتماعي تسـتجيب مليـوالkم املختلفـة

  نظرية األبعاد واآلfر السلبية على العالقات األسرية. النتائج مع

                                                 
ــزان االنفعــايل لــدى املــراهقني مسيــة بــن عمــارة؛ نــورة بوعيشــة:  )١( ــه nالت  –احلــوار األســري وعالقت

، امللتقــى الــوطين  -يــة ورقلــة دراســة ميدانيــة لعينــة مــن املــراهقني pقســام الرابعــة متوســط بوال

م جامعــة قاصــدي ٢٠١٣أفريــل  ٠٩/١٠الثــاين حــول : االتصــال وجــودة احليــاة يف األســرة، أ م 

اســــــــــرتجع  مــــــــــر:ح / كليــــــــــة العلــــــــــوم اإلنســــــــــانية واالجتماعيــــــــــة، قســــــــــم العلــــــــــوم اإلجتماعيــــــــــة،

 عن الرابط التايل: م،٢٢/٠٩/٢٠١٥يوم:

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive. 

مــد املنصــور، الــيت حمل wثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى مجهــور املتلقــني دراســة خلصــت )٢(

م، والــيت kــدف إىل الكشــف عــن شــكل املواقــع االجتماعيــة " الفــايس بــوك ٢٠١٢أجريــت عــام 

 علـى االجتمـاعي التواصـل شـبكات¨ثـري مـدى توضـح نتيجـة إىلأمنوذجـا" اخلـاص بقنـاة العربيـة، 

 وتغطيـة أخبـار مـن تـوفره ملـا عنهـا، االسـتغناء اإلنرتنـت متصـفحي ªمكان يعد أنه مل املتلقني، مجهور

 وزمـالء واألصـدقاء األهـل مع (دردشة) وحمادثة ومتنوعة، مفيدة ومعارف ومعلومات وعاجلة شاملة

 اآلراء لتبادل مفتوحا جماال والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إىل أ»ا امللفات وتبادل والعمل الدراسة

= 
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=Ï‡_Îf=fiãá–=uJ==KÔÎƒ_›kr˘^=Ôÿ_•_f=Êk–˙ƒË=⁄ì^Èkÿ^=∆–^Èª=€È~Ñÿ^=i_gã`=yóÈÍ=

 
وقــد تبــني مــن خــالل ســؤالنا عــن أســباب دخــول مواقــع التواصــل االجتمــاعي للعــزاب  

عـــرب التواصـــل مـــع األصـــدقاء تفضـــل  ٪  ٦٢.١٢واملتـــزوجني علـــى حـــد ســـواء؛ أن نســـبة  

، بينمــا kــتم اء عالقــات اجتماعيــةنشــتقــوم : ٪  ٢٣.٤٨النشــر واملناقشــة؛ كمــا أن نســبة 

 ٪  ٤٤.٦٩:ملواضيع التثقيفية العلمية والقراءة واملطالعة؛ وتفضل نسـبة  ٪ ٦٤.٣٩نسبة 

 ؛ ويلجــأجيــاد حلــول ملشــكل مــاإل ٪ ٢١.٢١مــن عينــة الدراســة الدردشــة؛ وتســعى نســبة 

اهلــــروب مــــن الضــــغط  ٪ ٨.٣٣؛ بينمــــا  حتــــاول نســــبة لتســــلية والرتفيــــهل ٪ ٥٠.٧٥نســــبة 

؛ وفّضـــل ٪ ١.٥١؛ وأمـــا العـــزوف عـــن احلـــوار مـــع الـــزوج فقـــد اختارتـــه فقـــط نســـبةاألســـري

؛ وهذا يبني أن مواقع التواصل االجتماعي احتلـت ٪ ٨.٣٣البعض خيارات أخرى بنسبة 

مكانة مهمة :لنسبة ملرnديها سواء من املتزوجني أو العزاب، مما قد يكون من أهم أسباب 
                                                 

= 
 واسـرتاحة جديـدة افرتاضـية صـداقات وخلـق التعليقـات، تلـك علـى والـردود اآلراء علـى والتعليقـات

، دراسـة wثـري شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى مجهـور املتلقـنيدمحم املنصـور: ( .وترفيـه وثقافـة

مقارنـــة للمواقـــع االجتماعيـــة واملواقـــع االلكرتونيـــة " العربيـــة أمنوذجـــا" رســـالو ماجســـتري يف اإلعـــالم 

 .)٢٠١٢والتصال، األكادميية العربية يف الدامنارك، كلية اآلداب والرتبية، نوقشت سنة 
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احلــــوار األســــري، وهــــذا النشــــغاهلم حبــــوارات خــــارج احملــــيط  عــــزوف الوالــــدين واألبنــــاء عــــن

األســري ألســباب عديــدة وخمتلفــة، :لــرغم مــن تواجــدهم يف بيــوkم؛ ممــا يعكــس وجــود أثــر 

األبعـــاد واآلfر الســـلبية علـــى العالقـــات ســـليب علـــى العالقـــات األســـرية ويتوافـــق مـــع نظريـــة 

 .  األسرية

 عينة البحث.}نيا : مواضيع احلوار داخل األسرة لدى  

=Ï‡_Îf=fiãá–=ÉJ==ÔÎƒ_›kr˘^=Ôÿ_•_f=_Âk–˙ƒË=Óàã˚^=⁄~^É=á^È•^=∆Îó^È‹=yóÈÍ=

 
 ٪ ٣١.٦٥أن نســـبة ، وتشـــري النتـــائج املتوصـــل إليهـــا كمـــا هـــو موضـــح (يف البيـــان د)

) مـــن عينـــة الدراســـة تتحـــاور حـــول املواضـــيع ٪٣٦.٥١العـــزاب  ؛٪ ٢٦.٧٩(املتزوجـــون 

 ؛٪ ٢٨.٥٧(املتزوجـــون ٪  ٢٦.١٩ل املشــاكل العائليـــة بنســبة العامــة، ويليهـــا احلــوار حـــو 

 ٪  ٢٥.١٥)، مث يليهــــا احلــــوار حــــول وأمــــور الدراســــة والعمــــل بنســــبة ٪ ٢٣.٨١العــــزاب

)، وأمــــــا املشــــــاكل اخلاصــــــة فجــــــاءت نســــــبتها ٪ ٢٦.١٩العــــــزاب ؛٪ ٢٤.١١(املتزوجــــــون

ــــدو مــــن خــــالل و )؛ ٪ ١٣.٤٩العــــزاب ؛ ٪ ٢٠.٥٤(املتزوجــــون  ٪ ١٧.٠١ مفــــردات يب

ويبتعـــد عـــن املواضـــيع  ،بـــدأ يتجـــه حنـــو املواضـــيع العامـــة احلـــوار األســـري أن ،عينـــة الدراســـة

يسـاعد إذ  ،احلـوار األسـري الـذي هـو أسـاس العالقـات األسـرية احلميمـةعلمـا أن اخلاصة، 

وخيلـق التفاعـل  على نشأة األبناء نشأة سوية صاحلة بعيدة عن االحنراف اخللقـي والسـلوكي
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ــــن  ــــني االب ــــه فيســــهل ب  وأبويــــه ممــــا يســــاعدمها إىل دخــــول عاملــــه اخلــــاص، ومعرفــــة احتياجات

 .)١(التعامل معه

لوجـــود  عنـــد أفـــراد عينتنـــا قلـــة نســـبة احلـــوار يف املشـــاكل اخلاصـــة،نرجـــع ميكـــن أن  وال

علـــى حـــل مشـــاكله اخلاصـــة،  همأطـــراف حمـــاورة عـــرب مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، تســـاعد

صائص األسرة العربية، اليت مل تتعود على أجبد ت احلـوار فهناك أسباب أخرى تعود إىل خ

ويبــدو مــن خــالل نســب املتــزوجني والعــزاب أن الوالــدين يســعيان أكثــر يف األمــور اخلاصــة. 

 للحوار حول املشاكل اخلاصة، بينما مييل األبناء إىل احلوار حول املواضيع العامة.

`=WÏ‡_oÿ^=áÈ-^=Ω=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=ànÓàã˚^=⁄~^É=ÓÑÍÑr=ÔÃ_—n=⁄Î’êjK=
 :أوال : أثر مواقع التواصل االجتماعي على األمناط احلياتية املختلفة لألسرة

يف حماولتنا استقراء مـدى حتـول األمنـاط احلياتيـة املختلفـة لألسـرة، طرحنـا أسـئلة كثـرية، 

ويبــدو مــن خــالل إجابــة عينــة الدراســة، عــن   .أمههــا يف رصــد مــدى األثــرحتليــل وســنختار 

أثر شبكات التواصل االجتماعي يف جلوسهم يف مكان واحـد يف البيـت مـع أفـراد األسـرة، 

أجابـــت بوجـــود أثـــر   ٪ ٥.٧٤، ونســـبة  بوجـــود أكثـــر كبـــريأجابـــت  ٪ ٥٢.٤٦أن نســـبة  

األسـرة من خالل سؤاهلم عن مدى Zثري شبكات التواصل االجتماعي يف انسـجام و قليل؛ 

؛ بـــنعم ٪ ١٦.٢٨ ت نســـبةومحيميتهـــا وتكريســـها الفرقـــة واهلجـــر بـــني أفـــراد األســـرة، أجابـــ

عــــــــــزاب   ؛٪ ٣٧.٢٩، ( متزوجــــــــــون  ٪ ٤١.٨٦قليــــــــــل نســــــــــبة وجــــــــــود أثــــــــــر أجــــــــــاب بو 

 ؛ ممــا يعــين أن أكثــر مــن نصــف العينــة تشــعر iألثــر الســليب علــى أجــواء األســرة)٪٤٥.٧١

  زاب.، خاصة لدى فئة الشباب أو العاملختلفة

                                                 
عـــن  م،٢٩/٠٩/٢٠١٥اســـرتجع يـــوم  ،ثقافـــة احلـــوار األســـري، قـــراءة واقعيـــةاســـتقالل البـــاكر:  )١(

 الرابط التايل:
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=1119&Cat_Su

bject_Id=83&Cat_Id=1 
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======================F=fi–á=€ËÑrR=Êk–˙ƒË=Óàã¸ÿ=ÔÕŸkÄª^=ø_∂˚^=Ÿƒ=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=àn`=yóÈÍ=E
=ÔÎƒ_›kr˘^=Ôÿ_•_f=

m˘_›kv˘^ Ôf_rˇ^ 
„ÈrËäkª^ i^ä≈ÿ^ t‹ 

◊ ٪ ◊ ٪ ◊ ٪ 

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي يف العادات 

 القدمية ألسرتك

 ٪ ٥٠٣٨.١٧ ٪ ٣٣.٣٣ ٢٤ ٪٤٤.٠٧ ٢٦ نعم

 ٪ ٧٢٥٤.٩٦ ٪ ٦١.١١ ٤٤ ٪٤٧.٤٦ ٢٨ ال

 ٪ ٦.٨٧ ٩ ٪ ٥.٥٦ ٤ ٪ ٨.٤٧ ٥ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٣١ ٪ ١٠٠ ٧٢ ٪ ١٠٠ ٥٩ ٪ مج/

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي يف جلوسك 

يف مكان واحد يف 

 البيت مع أفراد أسرتك

 ٪ ٦٤٥٢.٤٦ ٪ ٥٤.٦٩ ٣٥ ٪٥٠.٠٠ ٢٩ نعم

 ٪ ٥١٤١.٨٠ ٪ ٤٢.١٩ ٢٧ ٪٤١.٣٨ ٢٤ ال

 ٪ ٥.٧٤ ٧ ٪ ٣.١٣ ٢ ٪ ٨.٦٢ ٥ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٢٢ ٪ ١٠٠ ٦٤ ٪ ١٠٠ ٥٨ ٪ مج/

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي يف انسجام األسرة 

ومحيميتها وكّرست الفرقة 

 واهلجر بني أفراد األسرة

 ٪ ٢١١٦.٢٨ ٪ ١٤.٢٩ ١٠ ٪١٨.٦٤ ١١ نعم

 ٪ ٥٤٤١.٨٦ ٪ ٤٠.٠٠ ٢٨ ٪٤٤.٠٧ ٢٦ ال

 ٪ ٥٤٤١.٨٦ ٪ ٤٥.٧١ ٣٢ ٪٣٧.٢٩ ٢٢ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٢٥ ٪ ١٠٠ ٧٠ ٪ ١٠٠ ٥٩ ٪ مج/

أثرت شبكات التواصل 

 االجتماعي يف عالقة األسرة

 ٪ ١٧١٣.٠٨ ٪ ١١.٤٣ ٨ ٪١٥.٠٠ ٩ نعم

       

مع األقارب وأصدقاء 

 العائلة

 ٪ ٦٦٥٠.٧٧ ٪ ٥٤.٢٩ ٣٨ ٪٤٦.٦٧ ٢٨ ال

 ٪ ٤٧٣٦.١٥ ٪ ٣٤.٢٩ ٢٤ ٪٣٨.٣٣ ٢٣ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٣٠ ٪ ١٠٠ ٧٠ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/

تعتقد أن مواقع 

التواصل االجتماعي 

أسهمت يف عزلك عن 

 اaتمع

 ٪ ١٥١٢.٥٠ ٪ ١٥.٠٠ ٩ ٪١٠.٠٠ ٦ نعم

 ٪ ٦٣٥٢.٥٠ ٪ ٤١.٦٧ ٢٥ ٪٦٣.٣٣ ٣٨ ال

 ٪ ٤٢٣٥.٠٠ ٪ ٤٣.٣٣ ٢٦ ٪٢٦.٦٧ ١٦ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٠ ٪ ١٠٠ ٧٠ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/
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m˘_›kv˘^ Ôf_rˇ^ 
„ÈrËäkª^ i^ä≈ÿ^ t‹ 

◊ ٪ ◊ ٪ ◊ ٪ 

تعتقد أن مواقع 

التواصل االجتماعي 

أسهمت يف عزل 

 أسرتك عن اaتمع

 ٪ ٣.١٠ ٤ ٪ ١.٣٩ ١ ٪ ٥.٢٦ ٣ نعم

 ٪ ٧٨.٢٩ ١٠١ ٪ ٨٧.٥٠ ٦٣ ٪٦٦.٦٧ ٣٨ ال

 ٪ ٢٤١٨.٦٠ ٪ ١١.١١ ٨ ٪٢٨.٠٧ ١٦ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٢٥ ٪ ١٠٠ ٧٢ ٪ ١٠٠ ٥٧ ٪ مج/

 تعتقد أن شبكات

التواصل االجتماعي 

قلصت من صداقتك 

 وحمادثتك إلخوتك

 ٪ ٤١.٣٢ ٥٠ ٪ ٤٣.٩٤ ٢٩ ٪٣٨.١٨ ٢١ نعم

 ٪ ٤٩.٥٩ ٦٠ ٪ ٥٠.٠٠ ٣٣ ٪٤٩.٠٩ ٢٧ ال

 ٪ ٩.٠٩ ١١ ٪ ٦.٠٦ ٤ ٪١٢.٧٣ ٧ قليال

 ٪ ١٠٠ ١٢١ ٪ ١٠٠ ٦٦ ٪ ١٠٠ ٥٥ ٪ مج/

vخــوuم  أن  Zثــري شــبكات التواصــل علــى عالقــتهمكمــا يبــدو يف ســؤاهلم عــن مــدى 

أجـــاب   ،)٪ ٤٣.٩٤عـــزاب   ؛٪ ٣٨.١٨( متزوجـــون  ،أجابـــت نعـــم ٪ ٤١.٣٢نســـبة 

 ) wن األثــــــــر قليــــــــل، ممــــــــا يعــــــــين ٪ ٦.٠٦عــــــــزاب  ؛ ٪ ١٢.٧٣( متزوجــــــــون    ٪ ٩.٠٩

  مــا ســبق أن أكثــر مــن نصــف العينــة تشــعر أن هنــاك أثــر لكــن بــدرجات متفاوتــة، ويفســر

أفــــراد األســــرة لبعضــــهم ر يف جمالســــة أثَّــــ ،متواصــــلةالنشــــغال مبواقــــع التواصــــل لســــاعات اأن 

ويبــدو ذلــك لــدى فئــة الشــباب أكثــر، وقــد يعــود عــن حمــيطهم العــائلي.  عــدهمبأ، و الــبعض

ذلـــك ألن الشـــباب هـــم أكثـــر اســـتخداما ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، حســـب الدراســـات 

 العديدة.

األســـرة وأمناطهـــا،   ويبـــدو أن األثـــر الســـليب  ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي علـــى عـــادات

كــــان حمــــدودا لــــدى عينــــة الدراســــة، فقــــد أجــــاب املســــؤولون عــــن أثــــر شــــبكات التواصــــل 

االجتمـــاعي يف عالقـــة األســـرة مـــع األقـــارب وأصـــدقاء العائلـــة، بعـــدم وجـــود أي أثـــر بنســـبة  

؛ كمـــــا نفـــــوا أن تكـــــون مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي أســـــهمت يف عـــــزهلم عـــــن ٪ ٥٤.٩٦

كــون ملواقــع التواصــل االجتمــاعي أي أثــر ي؛ وأنكــروا أن  ٪ ٥٢.٥٠ا�تمــع، وهــذا بنســبة 

؛ وميكن أن نستقرئ مـن نسـب ٪ ٧٨.٢٩بنسبة كبرية  ،أسهم يف عزل أسرهم عن ا�تمع

ه ال يوجــد أثــر كبــري علــى عالقــة األســرة مبحيطهــا اخلــارجي، فــاألثر مل أنــ ،األســئلة الســابقة
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ت اخلارجيـــة؛ كمـــا أن شـــبكات التواصـــل يتجـــاوز العالقـــات األســـرية الداخليـــة، إىل العالقـــا

. )١(االجتماعي مل تعزل األفراد واألسر عن جمتمعهم، وهذا ما توصلت له بعض الدراسـات

 وميكـــن أن نفســـر ذلـــك wن اإلنســـان اجتمـــاعي بطبعـــه، وأن ا�تمـــع االفرتاضـــي مل يســـلب

 الكرتونيـة روابـطي ، هـللفـرد االنرتنيت تتيحها اليت الروابطكما أن . مكانته ا�تمع الواقعي

)٢(األصيلة اإلنسانية والعالقات االجتماعية الروابط عكس على ،اصطناعية تبدو
.
  

Óàã¸ÿ=ÔÎÃ_—oÿ^=m_ÂrÈkÿ^=Ω=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=àn`=W_Î‡_nW=
يوضـــح التوجهــات الثقافيـــة داخــل األســـرة وعالقتهــا iحلالـــة   -هـــ –رســم بيـــاين 

 االجتماعية.

 

حاولنــــا اســــتقراء مــــدى Zثــــري شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى املصــــادر التثقيفيــــة 

لألســرة، وطريقــة املطالعــة بــداخلها، وقــد تبــني مــن خــالل مفــردات عينــة الدراســة؛ كمــا هــو 

                                                 
)1(  Keith N. Hampton and al.(2011) :social networking sites and our lives, Pew 

Research Center’sInternet & American Life Project,

http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP%20-

%20Social%20networking%20sites%20and%20our%20lives.pdf 

، اإلمـارات العربيـة الروابط االجتماعية التكنولوجيات االتصالية احلديثة وإشكاليةرابح صـادق:  )٢(
 . ٣، ص ٩٩، عدد٢٠٠٨اجتماعية، سنة  املتحدة، شوون
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موضـــح يف الرســـم البيـــاين (هــــ)، أن هنـــاك أثـــر قليـــل خاصـــة لـــدى العـــزاب، وهـــذا يعـــين أن 
درهم التثقيفيـة السـابقة، بينمـا أثـرت شـبكات التواصـل املتزوجني حافظوا نوعا ما على مصا

بدرجـــة قليلـــة علـــى مصـــادر العـــزاب التثقيفيـــة، وهـــذا أمـــر طبيعـــي ألن الشـــباب أكثـــر زTرة 
، كمـــا أن التكنولوجيـــا تطـــورت يف جمـــاالت عديـــدة،  لشـــبكات التواصـــل كمـــا ســـبق وأشـــ̂ر

 وأcحت للمستخدمني سبال تثقيفية عديدة.  

=W=_oÿ_n∆–^È‹=àn`=Ú_·f˚^=Ôf_–áË=Ú_f˛ÿ=ÌÈf3ÿ^=áËÑÿ^=Ÿƒ=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^K=
أن نلـتمس أثـر  ،عينـة البحـثمفـردات سـئلة علـى حاولنا من خالل طرح مجلة مـن األ

 ٪ ٢٨.٢٣شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى الــدور الرتبــوي لــآلiء، وقــد أجــاب بــنعم 
qن هنـــــاك أثـــــر قليـــــل ؛  ٪ ٣١.٤٥) وأجـــــاب ٪ ١٨.٧٥العـــــزاب  ؛٪ ٣٨.٣٣(األزواج 

شعرت بوجود أثر داخل أسـرtا، ويبـدو  ٪  ٥٩.٦٨وهذا يعين أن أكثر من نصف العينة 
مــن خــالل نســب املتــزوجني والعــزاب، أن املتــزوجني شــعروا بفــارق الــدور الرتبــوي هلــم قبــل 

 ؛أكثــر مــن الشــباب وبعــد أن أخــذت شــبكات التواصــل االجتمــاعي حيــزا مــن اهتمامــاtم
ــــة وهــــذا أمــــر ط ــــدين. وقــــد كانــــت نســــب إجاب ــــة يقــــوم wــــا الوال ــــة الرتبوي بيعــــي، ألن العملي

ووجود أثـر قليـل تفـوق نسـب نفـيهم األثـر يف عـدة أسـئلة، منهـا  ، بوجود أثر كبرينياملبحوث
ـــائهم الدراســـي ـــر الســـليب ملواقـــع التواصـــل علـــى مســـتوى أبن ، وأيضـــا ٪ ٧٤ســـؤاهلم عـــن األث

، وأثرهـا علــى مسـاعدة اإلخــوة ٪ ٦٤.٢٣والــديهم سـؤاهلم عـن أثرهــا علـى مســاعة األبنـاء ل
 . ٪  ٦٠لبعضهم البعض 

ممــا يثبــت أن لشــبكات التواصــل بعــض اآل�ر الســلبية بــدرجات متفاوتــة علــى مســتوى 

 ،األبناء الدراسي، وهـذا يفسـره اسـتغراقهم يف اسـتخدام تلـك املواقـع مـع عـدم وجـود الرقابـة

سب متقاربة بـني نوالدين. وقد شعر املبحوثون بأو لعدم وجود الرعاية واالهتمام من قبل ال

علـى مسـاعدة األبنـاء لوالـديهم،   ا لشـبكات التواصـلسلبي ااملتزوجني والعزاب، أن هناك أثر 
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نشـغاهلم عـن ال وهـذا يعـودكما شـعروا بوجـود أثـر علـى مسـاعدة اإلخـوة لبعضـهم الـبعض. 

الشــباع حاجــاtم جتمــاعي واجبــاtم األساســية واســتغراقهم يف اســتعمال مواقــع التواصــل اال

نقــرة علــى زر، ال تعــب فيهــا وال  همالــذي جيعــل مــن احليــاة أمــامالنفســية والثقافيــة، الشــي 

 نصب، مما قد ينمي يف األبناء استصعاب املهام احلياتية. 

=F=fi–á=€ËÑrSyóÈÍ=E=
=ÿ_•_f=Êk–˙ƒË=Óàã˚^=⁄~^É=ÔÍÈf3ÿ^=ø_∂˚^=ö≈f=Ÿƒ=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=àn`ÔÎƒ_›kr˘^=Ô=

m˘_›kv˘^ 
 „ÈrËäkª^ i^ä≈ÿ^ t‹ 

Ôf_rˇ^ ◊ ٪  ٪ ◊ ٪ 

أثرت مواقع التواصل 

االجتماعي على الدور 

 الرتبوي لآل2ء ورقابة األبناء

 ٪ ٢٨.٢٣ ٣٥ ٪ ١٨.٧٥ ١٢ ٪ ٣٨.٣٣ ٢٣ نعم

 ٪ ٤٠.٣٢ ٥٠ ٪ ٥٤.٦٩ ٣٥ ٪ ٢٥.٠٠ ١٥ ال

 ٪ ٣١.٤٥ ٣٩ ٪ ٢٦.٥٦ ١٧ ٪ ٣٦.٦٧ ٢٢ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٤ ٪ ١٠٠ ٦٤ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/ 

أثرت مواقع التواصل 

االجتماعي على Gخر آداء 

واجبات األم داخل البيت، 

 وواجبات األب األسرية

 ٪ ١٣.٠١ ١٦ ٪ ٤.٧٦ ٣ ٪ ٢١.٦٧ ١٣ نعم

 ٪ ٥٩.٣٥ ٧٣ ٪ ٧٩.٣٧ ٥٠ ٪ ٣٨.٣٣ ٢٣ ال

 ٪ ٢٧.٦٤ ٣٤ ٪ ١٥.٨٧ ١٠ ٪ ٤٠.٠٠ ٢٤ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٣ ٪ ١٠٠ ٦٣ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/ 

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي على مستوى 

 األبناء الدراسي

 ٪ ٢٩.٢٦ ٣٦ ٪ ٣٢.٢٠ ١٩ ٪ ٢٦.٥٦ ١٧ نعم

 ٪ ٢٦.٠٢ ٣٢ ٪ ٢٥.٤٢ ١٥ ٪ ٢٦.٥٦ ١٧ ال

 ٪ ٤٤.٧٢ ٥٥ ٪ ٤٢.٣٧ ٢٥ ٪ ٤٦.٨٨ ٣٠ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٣ ٪ ١٠٠ ٥٩ ٪ ١٠٠ ٦٤ ٪ مج/ 
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m˘_›kv˘^ 
„ÈrËäkª^ i^ä≈ÿ^ t‹ 

Ôf_rˇ^ ◊ ٪  ٪ ◊ ٪ 

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي يف مساعدة األبناء 

 لأل2ء داخل وخارج املنزل

 ٪ ٢٦.٨٣ ٣٣ ٪ ٣٢.٨١ ٢١ ٪ ٢٠.٣٤ ١٢ نعم

 ٪ ٣٥.٧٧ ٤٤ ٪ ٣٥.٩٤ ٢٣ ٪ ٣٥.٥٩ ٢١ ال

 ٪ ٣٧.٤٠ ٤٦ ٪ ٣١.٢٥ ٢٠ ٪ ٤٤.٠٧ ٢٦ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٣ ٪ ١٠٠ ٦٤ ٪ ١٠٠ ٥٩ ٪ مج/ 

أثرت شبكات التواصل 

على نشاط األبناء  االجتماعي

 الرVضي

 ٪ ٢١.٩٥ ٢٧ ٪ ٣١.٧٥ ٢٠ ٪ ١١.٦٧ ٧ نعم

 ٪ ٥٢.٨٥ ٦٥ ٪ ٤٧.٦٢ ٣٠ ٪ ٥٨.٣٣ ٣٥ ال

 ٪ ٢٥.٢٠ ٣١ ٪ ٢٠.٦٣ ١٣ ٪ ٣٠.٠٠ ١٨ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٣ ٪ ١٠٠ ٥٣ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/ 

أثرت شبكات التواصل 

االجتماعي على مساعدة 

 اإلخوة لبعضهم البعض

 ٪ ٢٦.٤٠ ٣٣ ٪ ٢٦.١٥ ١٧ ٪ ٢٦.٦٧ ١٦ نعم

 ٪ ٤٠.٠٠ ٥٠ ٪ ٤٠.٠٠ ٢٦ ٪ ٤٠.٠٠ ٢٤ ال

 ٪ ٣٣.٦٠ ٤٢ ٪ ٣٣.٨٥ ٢٢ ٪ ٣٣.٣٣ ٢٠ نوعا ما

 ٪ ١٠٠ ١٢٥ ٪ ١٠٠ ٦٥ ٪ ١٠٠ ٦٠ ٪ مج/ 

وينفـــي املبحوثـــون أن يكـــون لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي أي أثـــر علـــى �خـــر آداء 
 ؛٪ ٣٨.٣٣(املتزوجون  ٪  ٥٩.٣٥وواجبات األب األسرية  ،واجبات األم داخل البيت

ويبدو أن نسبة العزاب تفوق نسـبة املتـزوجني، وهـذا يعـين أن األبنـاء  ،)٪ ٧٩.٣٧العزاب 
عـادة قه واقـع كـل األسـر، فالوالـدين ال يرون أن والديهم مقصرين يف حقهـم، وهـو مـا يصـدّ 
بـدو أن نشـاطات األبنـاء الرTضـية مل يبدلون قصارى جهدهم خلدمـة ورعايـة أبنـائهم؛ كمـا ي

الشــــباب بطبعــــه ميــــال ملمارســــة ، وقــــد يعــــود ذلــــك إىل أن ٪  ٥٢.٨٥تتــــأثر لــــدى نســــبة 
الرTضة. لكن نشاط األبناء الرTضي �ثـر بـدرجات متفاوتـة لـدى iقـي العينـة، وهـذا يعـود 

البـدين؛ ممـا  إىل أن التقيد املكاين أمام شبكات التواصل حيد مـن احلركـة ويقلـل مـن النشـاط
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يؤكد سيطرة هذا الوسيط االتصايل على مسـتخدميه. ونتـائج دراسـتنا يف هـذا احملـور تتوافـق 
 .)١(نسبيا مع نتائج دراسات سابقة

KÏƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=m_’gêÿ=:Ÿåÿ^=4nakÿ^=‚‹=ÑwŸÿ=Ôv3—ª^=m_Îÿ˝^=W=pÿ_oÿ^=áÈ-^=
                                    :االجتماعي أوال : اخلصوصية والتفاعل األسري يف شبكات التواصل

إن كـــــان هنـــــاك ُأســـــر انتقـــــل تفاعلهـــــا مـــــن ا�ـــــال الـــــواقعي، إىل ا�ـــــال حاولنـــــا معرفـــــة 

مـــدى تفاعـــل األســـرة ككـــل مـــع بعضـــها الـــبعض عـــرب االفرتاضـــي،  فســـألنا املبحـــوثني عـــن 

ن نســـبة ، فوجـــد^ أ)٧كمـــا هـــو موضـــح يف اجلـــدول رقـــم (  شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي

حبيــث يتشــارك فيهــا خاصــة iألســرة فقــط؛  ةال تتفاعــل عــرب النشــر يف جمموعــ ،٪ ٧٨.٠٣

qن هلـــم  مـــن املبحـــوثني ٪ ٢١.٩٧أجـــاب أعضـــاء األســـرة االهتمامـــات وامليـــوالت، وقـــد 

جمموعة يتفاعـل فيهـا الوالـدين واألبنـاء يف آن واحـد، ويبـدو مـن خـالل مـا سـبق أن األسـرة 

تفضـــــل التفاعـــــل الـــــواقعي علـــــى التفاعـــــل  ألســـــر العربيـــــة املســـــلمة،، مثلهـــــا مثـــــل ااجلزائريـــــة

؛ ويبـــدو مـــن خـــالل نســـبة األســـر الـــيت أنشـــأت جمموعـــات وصـــفحات يف العـــامل االفرتاضـــي

االفرتاضــي، أ ــا حتــاول حاولــت إجيــاد مكــان هلــا يف العــامل االفرتاضــي حفاظــا علــى العالقــة 

 فسه iلقوة. األسرية، ومتاشيا مع التطور التكنولوجي الذي فرض ن

  

                                                 
 العالقــات يف وGثــريه االجتماعيــة الشــبكات مواقــع اســتخدامنومــار:  نرميــان مــرميانظــر:  )١(

 .١٩٠_ ١٨٠ص  اجلزائر، يف الفايسبوك موقع مستخدمي من عينة دراسة، االجتماعية
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=F=fi–á=€ËÑrT=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^È‹=2ƒ=Óàã˚^=⁄ƒ_Õj=≤gÍ=€ËÑr=E=

حاولنـــــا أن نـــــرى مـــــدى تقبـــــل الوالـــــدين حلريـــــة أبنـــــائهم االلكرتونيـــــة، ومـــــدى خـــــوفهم 
وحرصــهم علــى متــابعتهم، كمــا هــو مبــني يف البيــان (و)؛ وقــد تبــّني مــن خــالل ســؤاهلم عــن 

( اآلiء   ٪ ٥٣.٤٥م، أن نسـبة علـى اهتمامـاtللتعـرف أبنـائهم الدخول حلساب  هماولتحم
) قد أجابت بعدم حماولتها دخول حسـاiت األبنـاء؛   ٪ ٣٨.٤٦؛ األمهات  ٪ ٦٥.٦٣

ويبـــدو أن األمهـــات أكثـــر اهتمامـــا بـــدخول حســـاiت أبنـــائهم ومـــراقبتهم الكرتونيـــا فنســـبة  
؛  ويف المـن الرجـال ب٪ ٣٤.٣٨" بينما أجاب نعممن النساء أجابت ب" ٪ ٦١.٥٤

سؤالنا عن إن كانت املراقبة االلكرتونية تعترب تعدT على خصوصية االبن أجاب املبحوثون 
)؛ وقــــــــــد أجــــــــــاب   ٪ ٨٢.١٤؛ نســــــــــاء ٪  ٦٠.٦١( رجــــــــــال  ٪ ٧٠.٤٩بنســـــــــبة  الب

مـــن األزواج والزوجـــات مبحـــاولتهم الـــتحكم يف مـــدة دخـــول أبنـــائهم لشـــبكات  ٪ ٦٠.٣٤
 التواصل االجتماعي.

  

=m_‹_›k‰˘^=÷jàã`=É^àÃ`=◊á_êj=⁄‰–=Ìàã`=iËàr=Ω=àê·ÿ^=
˙o‹J\Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=m_’gè=2ƒ=

Ôf_rˇ^◊=٪=

 أهم املواضيع

 نسب العائلة -آخر األخبار /عجائب وغرائب العامل 

 تربوية وأسرية وتسلية التارخيي/مواضيع

 ٪ ٢١.٩٧ ٢٩ نعم

 ٪ ٧٨.٠٣ ١٠٣ ال

 ٪ ١٠٠ ١٣٢  ٪ مج/
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=Ï‡_Îf=fiãá–ËJ=
=‚ÍÑÿ^Èÿ_f=Êk–˙ƒË=Ïƒ_›kr˘^=⁄ì^Èkÿ^=∆–^Èª=Ú_·f˚^=€È~É=ÓÑ‹=Ω=‚ÍÑÿ^Èÿ^=fi’¢Ë=Ú_·f˚^=ÔÎìÈî~=≤gÍ=

 
ممـــا يعـــين أن الوالـــدين يـــدركان خطـــورة هـــذه املواقـــع علـــى أبنـــائهم، ويعتربا�ـــا مصـــدر   

خطــر علــى األســرة ككــل، وخيشــيان علــى أبنــائهم مــن طــوق اخلصوصــية الــذي متنحــه هــذه 
واقــــع. وهــــذا أمــــر طبيعــــي فهــــذا جــــزء مــــن واجبهمــــا، إضــــافة إىل أن قــــيم جمتمعنــــا وقيمنــــا امل

اإلسالمية جتعل متابعة ومراقبة األبناء واجبـا علـى الوالـدين، دون املبالغـة الـيت قـد يكـون هلـا 
 عواقب سلبية على األبناء.
=F=fi–á=€ËÑrU=E=Ú_·f˚_f=Êk–˙ƒË=ÔÎìÈî¶^=€Èv=Ú_·f˚^=Ì`á=yóÈÍ=€ËÑr=

ÔŸÙã˚^ Ôf_rˇ^ 
i^ä≈ÿ^ 

◊=٪ 

تعترب مراقبة حسابك من قبل والديك تعدي على 
 خصوصيتك

 ٪ ٦٧.٦٥ ٤٦ نعم

 ٪ ٣٢.٣٥ ٢٢ ال

 ٪ ١٠٠ ٦٨ ٪ مج/

هل ميكنك منح الوالدين أو أحدمها كلمة سر 
 حساoتك؟

 ٪ ٣١.٤٣ ٢٢ نعم

 ٪ ٦٨.٥٧ ٤٨ ال

 ٪ ١٠٠ ٧٠ ٪ مج/
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 ٪ ٦٧.٦٥نســبة  ويف طرحنــا أســئلة متعلقــة oخلصوصــية علــى األبنــاء، وجــدp أن ت
؛ كما أجاب همخصوصيتفيه اخرتاق للأن مراقبة حساtم من قبل والديهم ترى من األبناء 

مــن الشــباب �xــم ال ميكــن أن مينحــوا والــديهم كلمــة ســر حســاwoم؛ وأجــاب  ٪ ٦٨.٥٧
ويبـدو أن شـرحية كبـرية  اwم.ر طلعوا والديهم على حمتـوى حـواأ�م ال ميكن أن يُ  ٪ ٦٣.٨٩

مــــن الشــــباب أصــــبحت هلــــا عاملــــا خاصــــا مغلقــــا، حماطــــا oألســــرار، حبيــــث ال ميكــــن حــــىت 
شبكات التواصل االجتماعي، أعطـت حريـة أكـرب لوالديهم االطالع عليها، وهذا يعين أن 

لألبنـــاء، وأ�حـــت هلـــم فعـــل مـــا ال ميكـــن اطـــالع الوالـــدين عليـــه، وميكـــن القـــول أن األبنـــاء 
خيشـــون مـــن أحكـــام والـــديهم علـــيهم، كمـــا خيـــافون مـــن قـــراراwم مبـــنعهم وحرمـــا�م مـــن عـــامل 

 تعلقوا به إىل حد كبري.

Ôã^áÑÿ^=Ô·Îƒ=m_ÎìÈj=W=_Î‡_nW 
عينة الدراسة لتزايد خطورة التأثري السليب ملواقع التواصل االجتماعي داخل ن م إدراكا

والالزمــة لألســرة لضــمان تــوفري الوقايــة الفاعلــة عديــدة آليّــات اقــرتاح األســرة، كــان البــد مــن 
، فضــــلنا أم تكــــون هــــي آليـــات وقائيــــة عالجيــــة قــــّدم املبحوثــــونولــــذلك  العربيـــة واملســــلمة.

 نلخصها يف التايل:  توصيات حبثنا، وميكن أن
الرتبيــــة الدينيــــة لألبنــــاء؛ إذ أن خــــري الوســــائل الســــتقامة الســــلوك واألخــــالق، ضــــرورة -١

تنميــة و  .وتزويــد الفــرد oاللتــزام القلــيب والعملــي هــي الرتبيــة القائمــة علــى عقيــدة دينيــة
.وذلك بتحفيظ القرآن واحلث على الصالة،الوازع الديين

 هل ميكن اطالع والديك على حمتوى حوارتك ؟

 ٪ ٣٦.١١ ٢٦ نعم

 ٪ ٦٣.٨٩ ٤٦ ال

 ٪ ١٠٠ ٧٢ ٪ مج/
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ســلبيات وأوىل خطواتــه احلــوار حــول  ؛والبنــاء يف البيــت التفعيــل احلــوار األســري الفّعــ -٢
وحماولــة إعطــاء أمثلــة ضــمنية لوقــائع حقيقيــة  مواقــع التواصــل االجتمــاعي، وإجيابيــات

حماولــة احتــواءهم oلنصــح و اإلرشــاد والتوعيــة، وإبــداء هلــا. و جــرّاء االســتخدام الســليب 
مييز بـني مـا هـو حسـن ومـا هـو االهتمام مبا هو إجيايب فيها، وزرع روح النقد فيهم للت

ســّيء ومشــاركتهم أفكــارهم كالــدخول معهــم يف جمموعــات أو منتــد�ت، أو التفاعــل 
  .معهم على صفحات الفايسبوك، واالستجابة لتساؤالwم حول أي حالة أو مشكل

املراقبــة الدائمــة للمواقــع االلكرتونيــة الــيت يــرتدد إليهــا األبنــاء، ورصــد ومتابعــة املشــبوهة -٣
وحماولـــة  ،مـــن التعامـــل معهـــا أو الـــدخول إىل مثـــل هـــذه املواقـــع ينـــاءوحتـــذير األ منهـــا،

 .إقناعهم بسلبياwا

مــع عــدم  ،وحتديــد الوقــت ،ختصــيص مكــان واحــد داخــل املنــزل لالتصــال oالنرتنــت-٤
  .املدة املعقولة ونجاوز يتترك األبناء 

لعالقـات الـيت يقومـون حماولة مواكبـة التطـور واهتمامـات األبنـاء، وحماولـة معرفـة نـوع ا -٥
 ، ومصاحبتهم حىت يف العامل االفرتاضي ( املصاحبة االلكرتونية).tا

تــدريب األوالد علــى مطالعــة املواقــع العلميــة والثقافيــة الــيت تتناســب مــع ديننــا وقيمنــا -٦
 .وتقاليدp االجتماعية

شـــغل وبعـــض النشـــاطات الرتبويـــة والرتفيهيـــة ل ،حماولـــة إجيـــاد بـــدائل كممارســـة الر�ضـــة-٧
 . التواصل االجتماعيشبكات وقت الفراغ، وoلتايل تقليص مدة اجللوس أمام 

I` 
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 النتائج 

 لقد خلصنا يف حبثنا هذا جلملة من النتائج.

يبدو من خالل الدراسـة أن مواقـع التواصـل االجتمـاعي احتلـت مكانـة مهمـة oلنسـبة   ·
ملر�ديها من كـل األعمـار، سـواء املتـزوجني مـنهم أو العـزاب، وقـد أصـبح لكـل شـخص 
عاملا افرتاضيا مواز� لعامله الواقعي، وأصبح التفاعـل عـرب احلـوار مـع األصـدقاء يف البيـت 

جوائهــا، وقــد أثبتــت الدراســة أن هنــاك أثــر بــدرجات األســري، يســلب األســرة بعــض أ
متفاوتــة علــى احلـــوار داخــل األســرة ســـواء بــني الــزوجني أو بـــني الوالــدين واألبنــاء، فقـــد 

أكثــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي تســتجيب مليــوالت بعــض األزواج الثقافيــة،  أصــبحت
. كمـا  شـباعاتواإل االسـتخداماتا تؤكـده نظريـة ممن حوارهم مع شريك احلياة، وهذا 

بتعـــد عـــن تتجــه حنـــو املواضـــيع العامـــة و كشــفت الدراســـة أن مواضـــيع احلـــوار األســـري، ت
، واتضح من الدراسة أن الوالدين يسعيان أكثر للحوار حـول املشـاكل املواضيع اخلاصة

اخلاصـــة، بينمـــا مييـــل األبنـــاء إىل احلـــوار حـــول املواضـــيع العامـــة. وهـــذا ينبـــئ علـــى وجـــود 
األســر الــيت تــدفع أفرادهــا للجــوء خــارج األســرة حلــل مشــاكلهم. ومــا خلــل يف كثــري مــن 

مواقـع التواصـل االجتمـاعي توصلنا إليه يؤكد الفرضية األوىل اليت انطلقنـا منهـا وهـي أن 
األبعـاد واآل©ر السـلبية ، وهذا ما يتوافق مع نظرية أثرت يف تقليص احلوار داخل األسرة

 للعالقات اإلنسانية.

العربيــة واملســلمة، ســواء يف دى حتــول األمنــاط احلياتيــة املختلفــة لألســرة ملــ ئنااســتقرابعــد ·
ويتجلــى لــدى فئــة  أثــر قليــل،هنــاك  أنّ عالقاwــا الداخليــة أو عالقاwــا اخلارجيــة اتضــح 

الشباب العزاب أكثر من فئة املتـزوجني، ويعـود هـذا إىل كـون فئـة الشـباب أكثـر عرضـة 
ـــأثريات التكنولوجيـــا بقيمهـــا املعا صـــرة الـــيت تعلـــي مـــن احلريـــة الشخصـــية وتـــذكي روح لت

أثبتت عدم وجود أثر كبـري علـى عالقـة  التحرر من القيود االجتماعية؛ كما أّن الدراسة
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األسرة مبحيطها اخلارجي، فـاألثر مل يتجـاوز العالقـات األسـرية الداخليـة، إىل العالقـات 
وأن للمجتمــع الــواقعي اخلارجيــة؛ وميكــن أن نفســر ذلــك xن اإلنســان اجتمــاعي بطبعــه 

مكانتــــه. وأمــــا عــــن أثــــر  ا¬تمــــع الــــواقعي قيــــوده، كمــــا أن ا¬تمــــع االفرتاضــــي مل يســــلب
شــبكات التواصــل علــى املصــادر الثقافيــة لألســرة، وطريقــة املطالعــة، فقــد تبــني أن هنــاك 
أثر قليل خاصة لدى العزاب، وهذا يعين أن املتزوجني حافظوا نوعا مـا علـى مصـادرهم 

يـــة الســـابقة بينمـــا أثـــرت شـــبكات التواصـــل بدرجـــة قليلـــة علـــى مصـــادر العـــزاب التثقيف
التثقيفيــة، وهــذا طبيعــي ألن الشــباب أكثــر ز�رة لشــبكات التواصــل مــن فئــة املتــزوجني، 
وإن حاولنا املطابقة بني نتـائج الدراسـة والفرضـية الثانيـة للبحـث، سـنجد أن الفرضـية مل 

تمــاعي غــريت قلــيال فقــط مــن أمنــاط احلياتيــة تصــدق كليــة، ألن شــبكات التواصــل االج
 األسرية.  

ويف حبثنــا عــن أثــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى الــدور الرتبــوي لــآلoء، توصــلنا    ·
لشــبكات التواصــل بعــض اآل©ر الســلبية بــدرجات متفاوتــة علــى مســتوى األبنــاء  إىل أن

وقـد  األبويـة، الرقابـةقلـة الدراسي، وهذا يفسره استغراقهم يف استخدام تلـك املواقـع مـع 
على مساعدة األبناء لوالديهم،  لشبكات التواصل أثر سليبأكد املبحوثون على وجود 

نشــغاهلم ال وهــذا يعــودكمــا شــعروا بوجــود أثــر علــى مســاعدة اإلخــوة لبعضــهم الــبعض. 
الشـــباع عـــن واجبـــاwم األساســـية واســـتغراقهم يف اســـتعمال مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

لنفســية والثقافيــة، وأثبتــت الدراســة أن الوالــدين يــدركان خطــورة هــذه املواقــع حاجــاwم ا
علـــى أبنـــائهم، ويعتربا�ـــا مصـــدر خطـــر علـــيهم، وأ�ـــم خيشـــون علـــى أبنـــائهم مـــن طـــوق 
اخلصوصــية الــذي مــنح هلــم. وهــذا أمــر طبيعــي فهــذا جــزء مــن واجبهمــا، فقــيم جمتمعنــا 

ء واجبا على الوالـدين، دون املبالغـة الـيت قـد وقيمنا اإلسالمية جتعل متابعة ومراقبة األبنا
"  يكــون هلــا عواقــب ســلبية علــى األبنــاءوإن حاولنــا التأكــد مــن صــدق الفرضــية الثالثــة
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، "أسهمت مواقـع التواصـل االجتمـاعي يف التـأثري سـلبا علـى األدوار يف الوسـط العـائلي
 سنجد أن الفرضية صادقة إىل حد ما.

اليت اقرتحتها عينة الدراسة؛ ونؤكد على ضرورة البحث وأخريا نضم صوتنا للتوصيات 
عــن آليــات تكــريس علــى قيمنــا اإلســالمية، والــيت هــي الســبيل األكثــر جناعــة للحفــاظ علــى 

 األسرة املسلمة من آ©ر العوملة املختلفة.

 

I` 
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 قائمة املصادر واملراجع

 :كتب >للغة العربية

Û  :؛ ت شهاب الّدين أبـو عمـرو، ييس يف اللغةاملقاأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر�

 (بريوت: دار الفكر، د.ت).

Û  :ـــد بـــن إمساعيـــل الثعـــاليب ، فقـــه اللُّغـــة وأســـرار العربيَّـــةأبـــو منصـــور عبـــد امللـــك بـــن حممَّ

 م.٢٠٠٠، ( بريوت: املكتبة العصريَّة، ٢حتقيق: �سني األيُّويب، ط

Û  :جــيمتخــريَّ األلفــاظأمحــد بــن فــارسQ بغــداد: مطبعــة املعــارف، ، ، حتقيــق: هــالل) ،

 م). ١٩٧٠

Û  :ـــد بـــن علـــي الفيُّـــومي املقـــرئ ـــريأمحـــد بـــن حممَّ ـــان، املصـــباح املن ، (بـــريوت: مكتبـــة لبن

 م)١٩٨٧

Û  :تكنولوجيـات ( تربو<ت تكنولوجيا القرن احلادي والعشرينإبراهيم عبد الوكيل الفار

ئق املصرية، ١)، ط٢.٠ويب   .٢٠١٢، مصر: دار الكتب وال̂و

Û  : عمــــان : دار الثقافــــة، ١ط أســــاليب البحــــث العلمــــي،جــــودت عــــزت عطــــوي ) ،

 م).٢٠٠٧

Û  : رؤيـة ملسـتقبل اخلطـاب  مهارات االتصال يف اخلدمـة االجتماعيـةحسني اخلزاعي _

 م).٢٠٠١الثقايف العريب، (الكويت، 

Û  :تعـــرض الشـــباب اجلـــامعي ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي عـــرب حســـن عبـــد الصـــادق

، جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة، تــه بوســائل االتصــال التقليديــةاالنرتنــت وعالق

 .)٢٠١٣األمانة العامة، (الر�ض: قطاع الشون االجتماعية، 

Û  :التكنولوجيـــات االتصـــالية احلديثـــة وإشـــكالية  الـــروابط االجتماعيـــةرابـــح صـــادق ،

 . ٩٩، عدد٢٠٠٨اإلمارات العربية املتحدة، شوون اجتماعية، سنة 
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Û  : القـاهرة: مكتبـة األجنلـو املصـرية، مدخل إىل العالقات األسـريةمسيحة كرم توفيق ) ،

 م).١٩٩٦

Û  : ١، ط –حبـوث اإلعـالم  –دراسات يف مناهج البحـث العلمـي مسري دمحم حسني ،

 م).١٩٩٩( القاهرة: عامل الكتب، 

Û  :ب، ، ( القتهـــرة: عـــامل الكتـــحبـــوث يف اإلعـــالم، األســـس واملبـــادئمســـري دمحم حســـني

 م).١٩٧٦

Û   :٢٠٠٩، علم االجتماع األسريسهري أمحد سعيد حموص. 

Û  : الر�ض: دار عـامل الكتـب، ٢، طمدخل إىل االعالمسيد دمحم سادايت الشنقيطي ) ،

 م). ١٩٩٦

Û  : تــــــدريبات علــــــى منهجيــــــة البحــــــث العلمــــــي يف العلــــــوم شــــــريف درويــــــش اللبــــــان

 ).، ( اجلزائر: منشورات جامعة املسيلة، د.ت االجتماعية

Û  :ـــــديُّن والصـــــحَّة النفســـــيَّةصـــــاحل بـــــن إبـــــراهيم بـــــن عبـــــد اللطيـــــف الصـــــنيع ، ١، طالت

 م) .٢٠٠٠(مطبوعات جامعة اإلمام دمحم بن سعود للعلوم اإلسالميَّة، 

Û  :م).١٩٨٥، ( بريوت: مكتبة لبنان، كتاب التعريفاتعلي بن حممَّد الشريف اجلرجاين 

Û  :جملـة البحـوث العـالم األمـين العـريباستخدامات شـبكة االنرتنـت يف فايز الشـهري ،

 .هـ ١٤٢٢كلية امللك فهد، العدد التاسع عشر، شعبان   –األمنية 

Û  : ــرأي العلــم، تصــميمها وإجراؤهــا وحتليلهــا،فــرج الكامــل ، ١ط حبــوث اإلعــالم وال

 .م)٢٠٠١القاهرة: دار النشر للجامعات، (

Û  : دار النهضـــة العربيـــة،  ، (بـــريوت :النمـــو الرتبـــوي للطفـــل واملراهـــقكمـــال الدســـوقي

 م).١٩٧٩

Û  :ت خليـل مـأمون شـيحا؛ القـاموس احملـيطجمد الّدين حمّمد بن يعقوب الفـريوزآ�دي ،

 م).٢٠٠٧، (لبنان : دار املعرفة ، ٢ط
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Û  :حتقيــق : علــي دحــروج، كّشــاف اصــطالحات الفنــون والعلــومدمحم علــي التهــانوي ،

ج زينــايت، إشــراف ومراجعــة: رفيــق ترمجــة فارســية: عبــد هللا اخلالــدي، ترمجــة أجنبيــة جــور 

 .٢م)، ج١٩٩٦، (بريوت: مكتبة لبنان Qشرون ، ١العجم؛ ط

Û  :القـــاهرة: عـــامل ٢، طالبحـــث العلمـــي يف الدراســـات اإلعالميـــةدمحم عبـــد احلميـــد ) ،

 م).٢٠٠٤الكتب، 

Û  : بــريوت : دار النهضــة العربيــة، األســس االجتماعيــة للرتبيــةدمحم لبيــب النجيجــي ) ،

 م).١٩٨١

Û شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي وديناميكيــــة التغيــــري يف العــــامل مــــود خالــــد وليــــد: حم

 م.٢٠١١، ( لبنان: مدارك إبداع، ١، طالعريب

Û  ٢٠١٠ع الفكري، دار االبدا  (الكويت :: املراهقون املزعجون ، بو سعدأمصطفى( 

Û  : جملـة أسـواق الكومبيـوتر، العـدد  البنـاء االجتمـاعي لألسـرة،موسى عبد الفتاح تركـي

 م.١٩٩٩اخلامس، سنة 

 الرسائل اجلامعية :

Û اســتخدامات يف دراســة:واألنرتنيــت اجلــامعيني مجهــور الطلبــة:  لــونيس �ديــس 

القـادرللعلوم  عبـد األمـري ماجسـتري جامعـة ،  مـذكرةمنتـوري جامعـة طلبـة واشـباعات

 م.٢٠٠٧اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر؛ نوقشت سنة 

Û ثــري االتصــال عــرب اإلنرتنــت علــى العالقــات االجتماعيــة مــي خضــر ســاري : حلq– 

، العــدد األول ٢٤، جملــة جامعــة دمشــق، ا�لــد  -دراســة ميدانيــة يف اrتمــع القطــري

 .م٢٠٠٨والثاين، 

Û  :ر االجتماعيــــــة والثقافيــــــة دمحم ســــــليم الزبــــــون؛ ضــــــيف هللا عــــــودة أبــــــو صــــــعيليكtاآل

، ا�لـــة علـــى األطفـــال يف ســـن املراهقـــة يف األردنلشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي 

 .  م٢٠١٤، ٢، العدد٧األردنية للعلوم االجتماعية، ا�لد 
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١٢٩

Û  :ثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور املتلقنيدمحم املنصورq دراسـة مقارنـة ،

الم للمواقـع االجتماعيـة واملواقــع االلكرتونيـة " العربيـة أمنوذجــا" رسـالة ماجسـتري يف اإلعــ

واالتصــــــال، األكادمييــــــة العربيــــــة يف الــــــدامنارك، كليــــــة اآلداب والرتبيــــــة، نوقشــــــت ســــــنة 

 .م٢٠١٢

Û  : اإلســـكندرية: دار املعرفـــة اجلامعيـــة، قـــاموس علـــم االجتمـــاعدمحم عـــاطف غيـــث)  ،

 .٤٣٧، ص)١٩٩٢

Û ثـريه االجتماعيـةالشـبكات مواقـع اسـتخدامنومـار:  نرميـان مـرميqالعالقـات يف و 

 مكملـة مـذكرة اجلزائـر، يف الفايسـبوك موقـع مستخدمي من عينة دراسة، االجتماعية

 االتصال وتكنولوجيا اإلعالم ،ختصص واالتصال اإلعالم علوم يف شهادة املاجستري لنيل

، نوقشت يف السـنة اجلامعيـة – �تنة– خلضر احلاج اإلنسانية جامعة العلوم قسم احلديثة،

2012/2011. 

Û   :٢٠١٢، ( عمان : دار اليازوري، عالم املعاصرحتوالت اإل�مني بودهان.( 

 مراجع من املواقع االلكرتونية:

Û  :اســـــــــرتجع يـــــــــوم ثقافـــــــــة احلـــــــــوار األســـــــــري، قـــــــــراءة واقعيـــــــــةاســـــــــتقالل البـــــــــاكر ،

 م، عن الرابط التايل:٢٩/٠٩/٢٠١٥
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=111

9&Cat_Subject_Id=83&Cat_Id=1 

Û  : أفــراد األســرة اجلزائريــة يف عصــر العوملــة بــني اإلتصــال  تيليــوى عابــد؛ عاشــور زينــة

. حبث مقدم للملتقى  الوطين الثاين حول : االتصـال وجـودة احليـاة يف األسـرة، والعزلة

م، جبامعــــــة قاصــــــدي مــــــر�ح ،كليــــــة العلــــــوم اإلنســــــانية ٢٠١٣أفريــــــل  ٠٩/١٠أ�م : 

 م، عن الرابط التايل: ٢٤/٠٨/٢٠١٥زائر، اسرتجع يوم: واالجتماعية، ورقلة/ اجل

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive 
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Û موقـع لشـبكات االجتماعيـة.. خطـر أم فرصـة؟!ا:  الصاعدي مبارك مسفر سلطان ،

  م، عن الرابط التايل:١٦/٠٨/٢٠١٥األلوكة، اسرتجع يوم: 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/#_ftn6 

Û  :التـــزان االنفعـــايل لـــدى مسيـــة بـــن عمـــارة؛ نـــورة بوعيشـــةz احلـــوار األســـري وعالقتـــه

دراسة ميدانية لعينة من املـراهقني }قسـام الرابعـة متوسـط بواليـة ورقلـة  –املراهقني 

ـــاة يف األســـرة، أ�م  - ـــوطين الثـــاين حـــول : االتصـــال وجـــودة احلي  ٠٩/١٠، امللتقـــى ال

جتماعيـــة، قســـم م جامعـــة قاصـــدي مـــر�ح / كليـــة العلـــوم اإلنســـانية واال٢٠١٣أفريـــل 

 م، عن الرابط التايل:٢٢/٠٩/٢٠١٥العلوم اإلجتماعية، اسرتجع يوم:

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive 

 كتب ومواقع  zللغات األجنبية 

Ü Jossette Rey , Debove et Alain Rey : Le Nouveau Petit Robert, 

Dictionnaire Alphabetique et Analogique de la langue française, 

réimpression  et mise à jour mars 1994 Dicorobert INC , (  Montréal, 

Canada : ISBN 2-85036-290-5 ). 
Ü Keith N. Hampton and al.(2011) :social networking sites and our 

lives, Pew Research Center’sInternet & American Life Project, 

Ü http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP 

٪20-  ٪ 20Social  ٪ 20networking  ٪ 20sites  ٪ 20and  ٪ 20our  ٪ 20lives.pdf 

Ü Pierre André, Claude E. Delisle, Jean-Pierre Revéret : L'évaluation 

des impacts sur l'environnement, Processus, acteurs et pratique 

pour un développement durable, 2 eme Edition, (Presses inter 

Polytechnique, 2003), P208 

Ü Wasinee Kittiwongvivat: facebooking your dream, Master Thesis, 

Pimonpha Rakkanngan. 2010. 
Ü  Haward Rhingold ,Virtual Community,1993, http//:www .com 

.user/h(R)Vcboal 
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