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الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و 

 وفقنا في إنجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر و االمتنان لكل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجازه و 

التذلیل ما واجهنا من صعوبات، و نخص بالذكر األستاذة المشرفة بودیة نورة التي 

لم تبخل علینا بتوجیهاتها و نصائحها، كما نشكر أیضا األستاذة بوخاري حفیظة 

.التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث  
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 :مقدمة 

تعتبر التكنولوجیا بأشكالها وأنواعها مطلبا أساسیا من مطالب هذا العصر ذلك ألنه 

إتسم بها وبدأ یسخرها كقوة فاعلة في عملیات اإلنتاج والتطویر فقد غدت التكنولوجیا واقعا 

زاد من فاعلیتها وتأثیرها في تحقیق األهداف العامة والخاصة في جمیع المشاریع، غیر ان 

تأثیر الثورة المعلوماتیة أدى بالمستخدمین إلى إختراق الدول وٕامتزاج ثقافاتهم مع الشعوب 

األخرى ، فلهذا السبب ولدت وسائل إتصال حدیثة بالصوت والصورة ، ولعل الشبكة 

 .العنكبوتیة واحدة من ب ن هذه الوسائل التي لقیت إقباال كبیرا من طرف المجتمع 

ونظرا لمخلفات هذه األخیرة وتأثیرها على تطورات الحیاة بصفة عامة وٕانطالقا من ة 

مالحظة هیمنتها بین مختلف شرائح المجتمع ، وددنا القیام بهذه الدراسة مسلطین الضوء 

على فئة محتكة ومتفاعلة مع التكنولوجیا أال وهي فئة األطفال مستخمي األنترنیت في 

الجزائر ، فاألنترنیت إنتشرت إستعماالتها لإلتصال والتواصل لتصل إلى جمیع المعلومات 

والترفیة والتسلیة ، حیث أحدثت هذه األخیرة تأثیرا كبیرا في األسر خصوصا على فئة 



الصغار التي أصبحت مهیمنة على سلوكاتهم وتفكیرهم من خالل اإلشباعات المحققة من 

وراء إستخدامها ، وعلیه ومن دراستنا هذه والتي تسعى للكشف عن تأثیر إستخدام  األنترنیت 

 .على انماط اإلتصال األسري 

تضمنت هذه المذكرة جانبا منهجیا وفصلین نظریین وآخر تطبیقي ، فالفصل األول بصیغته 

ماهیة اإلتصال " ، وفصل ثاني بعنوان " ماهیة التكنولوجیا الحدیثة" النظریة كان بعنوان 

كل منهما إنقسم إلى أربع مباجث ، أما الفصل الثالث فهو فصل تطبیقي تمثل في " األسري 

الجانب المیداني ، وفي األخیر تضمنت هذه المذكرة خاتمة عامة للموضوع وقائمة المراجع 

 .المعتمدة والمالحق المستخدمة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : تحدید اإلشكالیة

أدى التقدم الهائل في تكنولوجیا اإلتصال اإللكتروني في نهایة القرن الماضي وبدایة 

القرن الحالي إلى إنتاج وسائل تكنولوجیة حدیثة في التواصل اإلجتماعي ، عملت على 

إحداث تغیر في عالقات الناس اإلجتماعیة وأشكال تفاعلهم وتواصلهم ، وتأتي األنترنیت في 

مقدمة هذه الوسائل دون منافس ، حیث تمكنت في أقل من خمسة عشر عاما من بدایتها أن 

تغزو مجتمعات األعمال والشركات والمؤسسات التجاریة ومنها إلى المنازل ، وعملت أكثر 

 .من أیة وسیلة أخرى على إحداث تغییرات جذریة في العالقات اإلجتماعیة بین الناس

واالنترنیت الیوم ال تخرج من دائرة الضروریات واألولویات في حیاة األفراد ، فلم یعد 

ینظر إلیها الیوم على إنها ضرورة قصوى من أجل اللحاق بكل التطورات ، وبالرغم من أن 

االنترنیت تمكنت من تخطي كل الحدود بین الدول وخرق الزمان والمكان ووفرت إنتشار 

المعلومات لكافة أنحاء العالم ، إال انه لكل تقدم تكنولوجي ممیزاته وعیوبه ، فاألنترنیت على 

قدر ما حقت للناس من تسهیالت وخدمات إال انها في المقابل وبفضل مغریاتها المبهرة 

 .جعلت الفرد ینجر ورائها ویتغمص عالم خاص به ویبحر من خاللها إلى رغباته ومیوالته 



وهذا ما أدى تدریجیا إلى تغییر مفهوم األسرة وتغییر الحس اإلتصالي بین مختلف 

 .أقطاب األسرة ،وهو ما یتجلى من خالل تغییر أسالیب التفاعل واإلتصال بین افراد األسرة

فاألنترنیت و باكتساحها الجامع والسریع قامت بإحداث العدید من التغیرات على البنیان 

األسري فإن مختلف حدوث التأثیرات جراء إستخدام األنترنیت أمر حتمي ال محالة منه وألن 

 :الموضوع بالغ األهمیة طرح اإلشكال اآلتي 

 ما مدى مساهمة إستخدام األنترنیت في قطع وتیرة اإلتصال داخل األسرة الجزائریة ؟

 :فرضیات الدراسة 

 :لإلجابة عن التساؤل المطروح في هذه الدراسة تم صیاغة الفرضیات التالیة 

األب واألم ( ساهم إستخدام األنترنیت في قطع اإلتصال الواحد بین األسرة الجزائریة 1

  .)واألبناء

التفكیك األسري واالمباالة باألبناء من طرف األولیاء وعدم مراقبة األبناء أدى إلى اإلدمان 2 

 .على إستخدام األنترنیت 

: أسباب إختیار الموضوع

:  األسباب الموضوعیة )1

. اإلكتساح السریع والملفة لألنترنت و اإلستخدام المكثف لها في السنوات القلیلة األخیرة -

. إستعمال األنترنت و شیوعها بكثرة في أوساط األسر -

:  األسباب الذاتیة )2



. الموضوع یتناسب مع تخصصنا -

. الرغبة في معرفة مدى تأثیر األنترنت على اإلتصال األسري  -

التعرف على هذه التكنولوجیا الحدیثة أي األنترنیت و كیفیة مساهمتها في التغیرات التي  -

. تحدث بین أفراد األسرة

:  أهداف الدراسة

إن الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو معرفة تأثیرات إستخدام األنترنت على العالقات 

األسریة في الجزائر تحدیدا بوالیة مستغانم ،مما یترتب عنه نتائج تمس منظومة العالقات 

یشكل تحدیا للباحثین لدراسة مختلف هذه اإلنعكاسات على اإلتصال  األسریة ،وهو ما

. وهذا هو الهدف األساسي و الدافع إلجراء هذه الدراسة األسري،

 داخل األسرة في ضل دخول مجموعة من المؤثرات المتمثلة االتصالتسلیط الضوء على  -

فب وسائل اإلعالم و التكنولوجیا الحدیثة و مدى مسؤولیة هذه األخیرة في الحد من 

. االتصال

 حدیثة في اتصال بصفتها وسیلة االنترنت التي تتركها االجتماعیةمعرفة األبعاد النفسیة و  _

. المجتمع على عالقات أفراد األسرة و تفاعلهم اإلجتماعي مع بعضهم البعض

. الوصول إلى ما یمكن أن تحدثه األنترنت  _

. محاولة معرفة أثر اإلنترنت علیهم و الغایة منها _

. معرفة مدى إستعمال األسر الجزائریة لهذه التكنولوجیا في حیاتهم الیومیة _



 

 

 

 

: منهج الدراسة

یمأن موضوع دراستنا في أثر إستخدام األنترنت على األسرة و غایتنا جمع الحقائق 

فلتحقیق أهداف دراستنا و اإلجابة عن التساؤالت البد من إتباع المهج اإلجتماعي الذي  عنه،

. یعتمد على الوصف و التحلیل،فیقوم بوصف وكشف العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات

: ویعرفه مورس أنجرس _

هو منهج لدراسة وتحلیل الوقف اإلجتماعي و مشكلة جمهور بإتباع أسلوب علمي 

لتحقیق أهداف معینة للنظام اإلجتماعي أو حاجة أو بیئة معینة ،وهو ینصب على الموقف 

. الراهن ولیس على اللحظة ،كما أنه یهدف للوصول إلى بیانات یمكن تصنیفها

كما یعرف أیضا المسح اإلجتماعي على أنه محاولة منتظمة لتقریر و تحلیل و تقییم 

الوضع الحالي للمجتمع ،أما المسح في اللغة العربیة یفید إمرار الید على الشیئ الملطخ ال 

لذهابه بعینه إظهار الشیئ لغیرنا ،و في البحث العلمي یعرف على أنه التعرف على الظاهرة 

المدروسة في وضعها الطبیعي الذي تدعي إلیه من خالل جرد أي مسح المعلومات ذات 

 1.العالقة بمكوناتها األساسیة وما یسودها من مكونات داخلیة و خارجیة 

محاولة منظمة لتحلیل و تأویل الوضع الراهن لنظام "و منهج البحث بصفة عامة هو 

من  والمسح یركز على قطاع عرضي من الحاضر و لفترة إجتماعي أو لجماعة أو لمنظمة،

                                                 

 ص ص ،2003 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، اإلتصال  واإلعالم مناهج البحث العلمي في علومأحمد مرسلي ، 1

289-290. 



و الهدف منه الحصول على مجموعة من البیانات و تأویلها و  الزمن كافیة للدراسة ،

 1.تعمیمها بهدف التطبیق العلمي في المستقبل القریب

 :التقنیات المستعملة 

أدوات البحث العلمي هي تلك الوسائل المختلفة التي یستخدمها الباحث في جمع المعلومات 

 .و البیانات المستهدفة ضمن إستخدامه لمنهج معین أو أكثر 

و قد تم اإلعتماد فب هذه الدراسة على اإلستمارة ، إستدعتنا طبیعة البحث أن تعتمد على 

 .هذه التقنیة ألنها األنسب لموضوع الدراسة 

هي أداة أساسیة لجمع المعلومات من أفراد العینة و التي تضم مجموعة من :اإلستمارة 

األسئلة ،تمكن من التعرف على آراء و أفكار المبحوثین حول موضوع البحث ،وتمتاز هذه 

 2.الطریقة یكونها تساعد على جمع المعلومات الجدیدة ، أو المستمدة مباشرة من الوقائع

وتعرف كذلك على أنها أداة للحصول على حقائق و جمع البیانات و األسالیب القائمة 

 3.بالفعل، وتعتمد على إعداد مجموعة من األسئلة ترسل لعدد كبیر من أفراد المجتمع

 :عینة الدراسة 

 :العینة 

مجموعة من وحدات المعاینة تخضع للدراسة المیدانیة و یجب "كما عرفت العینة بأنها 

 ".أن تكون ممثلة تمثیال صادقا و مكافئا مع المجتمع األصلي ،ویمكن تعمیم نتائجها علیه

                                                 
1
 ، اإلسكندریة ،المكتب الجامعي العلم و البحث العلمي دراسة في مناھج العلوم رشوان حسین عبد الرحمان أحمد ، 

  .195 – 194 ، ص ص 2004الحدیث،دط ، 
  152 ،ص 2002، جامعة حلوان، دار المعارف الجامعیة ،د ط ،أصول الفكر و البحث العلمي  جمال محمد أبو سایة ،2

3
  .183 ،ص1993 ،1 ، مصر، عالم الكتب ، طدراسة الجمھور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید ،  



 مسكن 600وقد إعتمدنا في دراستنا هذه على العینة القصدیة لبعض األسر من حي 

لمستخدمي األنترنت فقط ،لتقام علیهم دراسة ،تحدیدا ألبنائهم الصغار - مستغانم–بخروبة 

المتمثلة أعمارهم من السن ثمانیة سنوات إلى غایة الرابعة عشر عاما ما بین اإلبتدائي إلى 

المتوسط ،كما ترى أن هذه الفئة هي الحساسة و التي أصبحت تتعامل مع األنترنت بكثرة 

وسهولة أكثر من الكبار و هذا ما أصبحت تشهد أسرنا في اآلونة األخیرة ،فالطفل هو أكثر 

 .من یتفاعل مع التكنولوجیا الحدیثة 

 :تحدید المفاهیم 

 :مفهوم التكنولوجیا

 وتعني تقنیة  technoاألولى:  تتألف من مقطعین technologie إن كلمة : لغة

 وتعني علم أو منهج وهذا یعني أن التكنولوجیا هي علم القنیة أو علو التطبیقي logy،ثانیا

 1.للفنون الصناعیة وتطلق علیها باللغة العربیة التقنیات

هي علم تطبیق المعرفة في أغراض العلمیة بطریقة منظمة ویعم العنصر  : إصطالحا

المعرفي أو الفكري األسس المعرفیة والتقنیة والمنهجیة التي وراء إنتاج تلك الوحدات المادیة 

،إما العنصر المادي فیشمل اآلالت والمعدات واإلنشاءات الهندسیة والفنیة المختلفة وهذان 

العنصران یمتزجان ویتداخالن ویتكامالن ألن غیاب أحد العنصرین یسقط إمكانیة وجود 

  2.العنصر اآلخر 

                                                 
1
   .20 ،ص2010 ، األردن، دار أسامة للنشر و التوزیع ،المعجم اإلعالميمحمد جمال الفار ،  

2
   .166 -165 ص ص 2004 ،1 ،القاھرة ،دار القیم للنشر و التوزیع ،طالمعجم اإلعالمي محمد متیر حجاب ، 



هي تلك التقنیة الحدیثة والمتطورة التي تشمل األجهزة والوسائل التي تستعملها : إجرائیا 

 .المؤسسات من أجل إیصال المعلومات

كما یمكن تعریفها بأنها المعرفة العلمیة أو الهندسیة أو اإلداریة التي یمكن بواسطتها تصور 

  1.وتصمیم وتطویر إنتاج السلع طبقا للقواعد اإلقتصادیة بمعنى كیفیة عمل األشیاء 

 :مفهوم تكنولوجیا اإلتصال 

هناك من یعرفها على أنها مجمل المعارف و الخبرات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل 

المادیة والتنظیمیة واإلداریة المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها وٕانتاجها وتتبتها 

 2.وتبادلها 

 :مفهوم التكنوجیا الحدیثة 

هي التطبیق الوظیفي للنتائج العلمیة والمعرفیة والمهارات والخبرات الفردیة والجماعیة 

 3.وتطویرها في نظام متكامل متناسق لإلبتكار وسائل وأسالیب لتوفیر الخدمات 

 :مفهوم األنترنت 

 و تعني األبحاث imterconcted net workإن األنترنت كلمة إنجلیزیة هي : إصطالحا 

المتقدمة حول الربط الداخلي ،إضافة إلى كونها شبكة إتصال أجهزة الكمبیوتر المتصلة ، 

                                                 
1
   .125 ،ص1،مصر ،طتكنولوجیا اإلتصاالت المعاصرة الشخصیة واإلداریةمنى محمد إبراھیم البطل ،  

2
   .316 ،ص2003 ،3 ،دار القیم للنشر و التوزیع ،طالوظیفة اإلعالمیة لشبكة األنترنت عبد المالك رحمان الدناتي ، 

3
 . 18 ص 2005 ،المكتب الجامعي الحدیث ،تطویر التكنولوجیا إلتصال وعولمة المعلومات عبد المالك رحمان الدناتي ، 



فهي مجموعة من أدوات واألجهزة التي تساعد على اإلتصال وتخزین المعلومات في صیغة 

 1.یمكن إستعادتها 

 .هي شبكة عنكبمتیة یتم من خاللها عملیة اإلتصال بین مختلف الشعوب : إجرائیا 

 : مفهوم األسرة 

 األسرة مجموعة إجتماعیة تربط بینها روابط القرابة أو الزواج وهي شكل :إصطالحا 

إجتماعي له وجود في كل المجتمعات البشریة وتقوم األسرة بتوفیر الحمایة واألمن و التنشئة 

 اإلجتماعیة ألعضائها ،وتختلف بنیة األسرة و نوع الحاجات التي تشیعها أفرادها

بإختالف المجتمعات وباختالف المراحل التاریخیة كما لها داللة على خصائص الیتیوب 

والوظیفیة والنشاطات االجتماعیة التي تتم في رحاب وحدة ترابیة وسكنیة واقتصادیة ومعایشة 

تشمل الزوج والزوجة واألوالد الغیر المتزوجین عكس العائلة التي تشیر إلى الوحدة في القرابة 

،تشمل األصول والفروع التي ترتبط بنسب األب ،كما تعرف بأنها وحدة بنائیة ووظیفیة 

  2.تتكون من شخصین أو أكثر 

 .هي خلیة تتشكل من أفراد العائلة تربط بینهم صلة القرابة : إجرائیا 

 : اإلتصال األسري 

هو اإلتصال الذي یتضمن التواصل بین األب والمراهقین ،والتواصل بین الوالدین 

 .واألبناء وأخیرا التواصل بین اإلخوة 

                                                 
1
 ،قسم الترجمة لدار الفاروق ،تحت إشراف الدكتور خالد العامري ،القاھرة ،دار األنترنت بدون خبرة كورت روبرت ، 

 20 ،د س ، ص2الفاروق للنشر والتوزیع،ط
2
   .176 ،ص1972، مصر ،العینة المصریة العامة للكتاب ،قاموس علم اإلجتماع عاطف غیث ، 



 :الدراسات السابقة 

روبرت "دراسة إقتربت أهدافها وتوجهاتها المنهجیة ،من أهداف الدراسة الطولیة التي أجراها _

 أسرة في المجتمع األمریكي خالل السنة األلى 73 فردا في 169وزمالؤه على " كروت

والثانیة من إستخدامهم لألنترنت یهدف معرفة التأثیرات النفسیة و اإلجتماعیة في محیطهم 

اإلجتماعي ،وقد توصلت الدراسة أیضا إلى وجود عالقة بین طول مدة اإلستخدام وبین 

 .شعور أفراد العینة بالكئابة والوحدة 

 ...منتدیات المحادثة والدردشة اإللكترونیة<<دراسة أخرى لرسالة ماجستیر بعنوان _ 

إبراهیم "من إعداد الطالب >> دراسة في دوافع اإلستخدام واإلنعكاسات على الفرد و المجتمع

 ".محمد لعقاب"تحت إشراف األستاد الدكتور " بعزیز

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دوافع إستخدام منتدیات المحادثة اإللكترونیة ،وأهم 

الحاجات والرغبات التي یحاول المستعملون إشاعتها كما یحاول التعرف على اآلثار و 

اإلنعكاسات المختلفة لهذا اإلستعمال على الفرد والمجتمع ، والدور الذي تلعبه في عزلة 

األفراد عن محیطهم اإلجتماعي الیومي والتغییر في عدة جوانب من حیاتهم ،وهذا من أجل 

تبیان خدمات األنترنت كوسیلة إتصال ومعلوماتیة جدیدة وكذلك معرفة مدى تأثیرها على 

الحیاة الیومیة للفرد من خالل خلقها للعزلة بینه وبین أفراد العائلة ، مماأدى إلى إنعدام 

 .اإلتصال اإلسري 

 :التقییم 



وهكذا یتضح من إستعراض هذه الدراسات السابقة لألنترنت ،وال سیما العربیة منها ،إن هذه 

الدراسات مع أهمیتها لم تعالج موضوع األنترنت من الزوایة ستعاجه الدراسة التي سنقوم بها، 

إذن ستقوم هذه الدراسة بتحلیل األبعاد اإلجتماعیة إلستخدام األنترنت ،وٕانعكاسات ذلك على 

 .العالقات األسریة السائدة في المجتمع الجزائري تحدیدا بمدینة مستغانم 

وبهذا ستتكفل هذه الدراسة بجانب مهم من جوانب دراسة آثار إستخدام األنترنت ،لم یوفیه 

 . الباحثون حقه في الدراسات اإلجتماعیة وهو الجانب األسري لهذه الوسیلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



ماهیة تكنولوجیا االتصال الحدیثة :الفصل االول  

 تكنولوجیا الحدیثةالمفهوم : المبحث األول

 تعریف االنترنت: المبحث الثاني

 التطور التاریخي لالنترنت: الثالثالمبحث 

 الجزائر في االنترنت : المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: تمهید 

شهد الفترة العشرین تقلصا للمسافات و اختراقا للحدود الجغرافیة و یرجع الفضل الى 

وضاع السوق و قد استطاعت تلك أتطور تكنولوجیا االتصال  كذلك التحوالت في 

ات بین الناس و فتحت مجاالت عدیدة رالتكنولوجیا ان تقدم امكانیة خلق البدائل و االختیا

ة في نقل =ولعل اهم هذه التكنولوجیا الجدیدة لالتصال بفضل سرعتها الكبیر, امامهم 

المعلومات و الرسائل ، اضافة الى تطورها التقني المستمر و السریع مما ادى الى انتشارها 

.       في مختلف دول العالم بما فیها الجزائر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ماهیة تكنولوجیا االتصال الحدیثة



احدثث ثورة تكنولوجیا االتصال و المعلومات في السنوات الخمس الماضیة تغیرات 

 حي الحیاة ، و في ظل هذا التوجیه یصبح من المهم بل من أونوعیة في العدیدج من 

الضروریة ، ان تفحص العالقة بین التكنولوجیا و المجتمع و ان تخضع هذه العالقة لنوع 

 الكلیة المتبادلة بین التكنولوجیا و المجتمع ، التأثیرمن التقصي بهدف الكشف عن عالقات 

فا إلى اي مدى تشكل التكنولوجیا المجتمع ؟ و على اي نحو یؤثر المجتمع في ظهور و 

تطور التكنولوجیا ؟و ذا كان التاثیر ال یقع من جانب واحد ، فكبف یحدث ، التفاعل بین 

المتغیرین ؟ و لعله من الواضح ان االجابةى على هذه النوعیة من االسئلة تتطلب البحث 

 1في االتجاهات العلمیة للعالقة بین تكنولوجیا االتصال و المعلومات و المجتمع 

و مدامت االنترنت هي الوسیلة من الوسائل تكنولوجیا االتصال و المعلومات فال بد من 

انطباعاتهم ؟ وكیف  معرفة عالقة هذه االخیرة مستخدمیها و ما هي االثار التي تتركزها

تحدث تغیرات قد تطرا على اتصاالتهم داخل أسرتهم ؟ 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 ، عالم الكتب لنشر و التوزیع، ط في االعالم و تكنولوجیا االتصال و الرأي العام دراساتبسیوني ابراھیم حماده ،- 1

 445، ص 2008



 

 

 

 

 

 

 

. مفهوم تكنولوجیا االتصال الحدیثة   :األولالمبحث 

 :مفهوم التكنولوجیا االتصال الحدیثة

تعد التكنولوجیا باشكالها المختلفة مطلب اساسي من مطالب هذا العصر و اصبح 

التقدم التكنولوجي یدخل في كل المجاالت بعض النظر النظر عن شكلها او نوعها 

فالتكنولوجیا هي العلم ، هي المعرفة ، هي االفكار الجدیدة و النظریات الجدیدة و هي .

. ایضا و سیلة و اداة لخدمة االنسان و سعادته و لیست غایة في حد ذاتها 

لكن تفاعل عناصر التكنولوجیا مع بعضها البعض في مختلف العلوم قد اطلق طاقة هامة و 

فیها ، و قد یكون في ذلك الحیز لوا شغلت  اخلةد و قوتها العناصر الأهمیتهاهائلة تفوق في 

 1.لصالح االنسان ، لكنها اذا لم تحكمها القیم االنسان 

: مفهوم التكنولوجیا 

                                                 
 210، ص 2003، 1، القاھرة، دار الفكر العربي،ط التربیة وثقافة التكنولوجیاعلي احمد مذكور،- 1



تعرف التكولوجیا على انها الجهد المنتظم الرامي الستخدام البحث العلمي في تطویر 

اسالیب المعطیات االنتاجیة بالمعنى الواسع الذي یشمل الخدمات و االنشطة االداریة و 

االدرایة و التنظیمیة و االجتماعیة ، وذلك  التنظمیة و االجتماعیة ، الخدمات و االلنشطة

التكنولوجیا ، المتجسد في  طي هذا التعریفعالتوصل الى اسالیب جدیدة و كما واضح ي

 عالقة جدلیة بین التكوین االقتصادي و الشأنمعدات اوسع و یمكن ان تبرز في هذا 

ل ثورة تكنولوجیة ضخمة في التاریخ الحدیث هي الثورة الصناعیة فأواالجتماعي من ناحیة ، 

 و التي حات فیها االلة محل جهد االنسان العضلي ، وقد 18في النصف الثاني من القرن 

 1.قامت على مجموعة من االختراعات كانت بسیطة في ذاتها او معروفة من قبل مجتمعاتها

 : مفهوم االتصال

االتصال تلك العلمیة الهادفة الى نقل و تبادل المعلومات و االراء و االفكار و 

االتجاهات و المشاعر بین طرفي االتصال داخل الجماعة او التنظیم او المجتمع ، 

باستخدام الوسیلة او رسائل معینة رموز شخصیة او مكتوبة خالل اطار موقفي محدد 

 2.تحقیق التفاعل و التفاهم و التبادل لتحقیق اهداف محددة .بغرض 

نقل انطباع او تاثیر من منطقة الى النقل الفعلي لمادة ما ، او " على انه " ورات " و یعرفه 

 3.انه یشیر الى نقل المطبوعات من البیئة الى الكائن و بالعكس ، او تبین فرد و اخر

                                                 
 ، 530، ص1977، مصر، دار غربیب استراتجیة التكنولوجیا:اسماعیل صبري عبد هللا - 1
، الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة و المؤسسة الوطنیة للكتاب مدخل لعلوم االعالم و االتصالزھیر احدادن، - 2

 21، ص 2000
، سنة 1، مصر، دار العربي للنشر طتكنولوجیا االتصال و الثقافة تبین النظریة و التطبیقعبد الفتاح عبد الغني، - 3

 15ص 1990



: مفهوم تكنولوجیا االتصال 

هي محمل االختراعات و االكتشافات العلمیة الحدیثة المستعملة في الحصول على 

المعلومات ، تحلیلها و تخزینها ، والعمل على بثها و توصیلها ، میتفیدة بذلك من االسالیب 

الفنیة في الكتابة و الطباعة ، التصویر الفوتوغرافي التلفزیون االتصاالت السلكیة و 

 1.الالسلكیة، مع االجهزة التالیة الحسابات االلكترونیة ، اشعلة اللیزر االقمار الصناعیة 

و تعني كذلك متابعة استخدام معطیات العصر من وسائل و اجهزة و مبتكرات و تطبیق 

استخدمتها و االستفادة منها شتى مجاالت الحیاة ، بما فیها من تاثیرات في مجاالت 

 المعلومات و االتصال اإلعالمي بمختلف و سائله و قنواته و اجهزة و التي لها ارتباط

 2باالتصال و تكنولوجیا المعلومات 

اطلق الباحثین على الثورة بائها ثورة في مجال المعلومات ، كما اطلق علیها الكتاب 

الثورة الثالثة ، عصر " العقود االخیرة من القرن العشرین العدید من التسمیات منها 

 3.المعلومات عصر التكنولوجیا عصر االتصال او المعلوماتیة 

: تطور االهتمام بتكنولوجیا االتصال و المعلومات 

یمكن تتبع االهتمام الدولي عامة و اهتمام الدول النامیة خاصة بتكنولوجیا االتصال 

: في ضوء ما یلي 

                                                 
 ص 1990، مصر، للنشر و التوزیع تكنولوجیا المعلومات و صناعة االتصال الجماھیري العربيمحمود علم الدین، - 1

42 
 11، ص 2005، مصر،  للنشر و التوزیع تكنولوجیا المعلوماتي و الترقیمي الدار العربیةاسماء حسین حافظ، - 2
، ص 1985 ترجمة على وصفة ھیثم سایحي، سوریا، دار محمد، سوسیو لوجبا االتصال الجماھیريجودت الزار، - 3

21 



وتأتي اهمیة دراسة تكنولوجیا االتصال في السابق االجتماعي اذا احدتا االعتبار حقیقة 

یرة لمجتمعاتنا اان هذه التكنولوجیا و لدت و نمت و تطورت في سیاقات اجتماعیة غربیة مغ

ثقافیا و قد تحددت أهدفها و قواعدها و أولویات العمل بها ظل ، احتیاجات المجتمع الغربي 

عامة و المجتمع االمریكي خاصة ، فهي و ان كانت تعكس تطورا اجتماعیا طبیعیا في 

    .2ع الغربي فاالمر یبدو مختلفا بالنسبة لنا 1المجتم

: ت التطورات الحدیثة لهذه التكنولوجیا مجموعة من السمات اهمها فاضا

السرعة و االنتشار و تاثیره الممتدة من الرسالة و الوسیلة الى الجمهور داخل  -

 .الواحد و كذلك داخل المجتمعات المختلفة المجتمع 

 .النمو المتزاید و الهائل في عدد وسائل البث و االستقبال السریعة و تنوعها  -

ارتباط تلك التطورات التكنولوجیة الحدیثة بالمتغیرات االجتماعیة و االقتصادیة و السیلسیة، 

بحیث اصبحت مواكبة لها 

 :و قد انتهت ثورة تكنولوجیا االتصال في ثالت مسارات رئیسیة

: تمثلت في ما یلي 

تطویر تكنولوجیا االتصاالت المسموعة و المرئیة و المطبوعة   -

تطویر مجال المعلومات من خالل تطور الحاسیات االلیة و االنترنت و األقمار  -

الصناعیة  

                                                 
1
 144 لسیوني براھیم حمادى، م س، ص  
 271، ص 2009، االسكندریة، دار المعرفة الجامعیة  مقدمة في السیكولوجیا االتصالمجدي احمد محمد عبد هللا،- 2



 1.تطویر شبكات االتصال و ثورة المعلومات كما و كیفا -

ومن ثم فان تكنولوجیات االتصال الحدیثة هي نتاج ثورة تكنولوجیة متداخلة و متكاملة 

یصعب الفصل فیها  

و على ضوء التعریف السابق یمكن القول ان تكنولوجیا المعلومات هي وجهات لعملیة واحدة 

 .على أساس ان ثورة تكنولوجیا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة المعلومات

ومن ابرز هذا الرباط تكنولوجیا االتصال و تكنولوجیا المعلومات ما تراه على شبكة 

من الزیادة الهائلة في كمیة المعلومات ومضمونها و طریقة  )االنترنت(المعلومات العالمیة 

: توصیلها وسرعة خدمتها للبحث العلمي وخدمة الفرد والمجتمع بمؤسساتها المختلفة 

بحیث ربطت تلك الشبكة جمیع مجاالت ,الخ ...الجامعیة واالقتصادیة ,العسكریة االجتماعیة 

وان یعقد االتفاقیات مع  ,الكترونیاباآلخرین واعطت الفرصة لمن یرید االتصال  ,الحیاة معا

 أنوال شك , كذلك إمكانیة اللهو ومشاهدة البرامج في كل زمان ومكان,المؤسسات المختلفة

 2شبكة االنترنت قد بدات تحدیدا في المجال العسكري ثم انتقلت للمجاالت األخرى

 :أهمیة استخدام التكنولوجیا المتقدمة في تنمیة المهارات البحثیة

تمتلك التكنولوجیا المتقدمة العدید من األدوات و التطبیقات الحدیثة التي جعلتها قادرة  -

على اتاحة الفرصة للمجتمعات البشریة في تجهیز ومعالجة مقدار كبیر من المعلومات تفوق 

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ,الجهود الشخصیة التي كانت متناسبة في یوم ما من األیام

                                                 
1
 .104-103 ص ، ص مرجع سبق ذكرهر،افمحمد جمال ال  

2
 272ص ،مرجع سبق ذكره ،مجدي احمد محمد عبد هللا   



مكنت االفراد من ان یكون لهم دور بارز في انتاج معلومات جدیدة تتناسب والتغیرات 

التطورات الحالیة و المستقبلیة  

 :فوائد استخدام التكنولوجیا المتقدمة في تنمیة المهارات البحثیة 

ان التكنولوجیا المتقدمة تمتلك العدید من الخصائص و الممیزات التي تبرز أهمیة وفائدة  -

: استخدامها في تنمیة المهارات البحثیة والتي من أهمها 

السرعة الفائقة في تجهیز ومعالجة البیانات و المعلومات  -

 decode وفك الترمیز codeالطریقة الذكیة التي تنتهجها في ترمیز  -

القدرة الفائقة على تحویل البیانات من نص الى صورة و من الصوت الى النص   -

تقلیص الوقت –تقلیص المكان –تقلیص المسافات  -

–المعالخة–التخزین – )الفكریة(البیئة االلكترونیة الجدیدة –اقتسام المهام الفكریة مع االلة  -

 1.النقل

 

 

 

 

 .مفهوم االنترنت: المبحث الثاني

                                                 
 مكتبة تدریس الدراسات االجتماعیة واستخدام التكنولوجیا المتقدمة حسین محمد عبد الباسط/متصور احمد عبد المنعم  1

 134-133-132 ص2006,االنجلو المصریة
 



 هي تلك الشبكة االلكترونیة المكونة من مجموعة من الشبكات التي تربط االنترنت

الناس و المعلومات من خالل أجهزة الكمبیوتر واألجهزة الرقمیة حیث تسمح بعملیة االتصال 

 1كما تسمح باسترجاع هذه المعلومات,بین شخص و اخر

شبكة االنترنت هي عبارة عن دائرة معارف عمالقة یمكن للناس من خاللها الحصول على -

المعلومات حول أي موضوع في شكل نص مرسوم او مكتوب او صورة او خرائط او 

. التراسل عن طریق البرید االلكتروني 

وهي شبكة عالمیة من الروابط بین الحواسیب تسمح للناس باالتصال والتواصل مع بعضهم -

البعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة الى جمیع ارجاء العالم بوسائل بصریة و 

وبصورة تتجاوز المكان والزمان والكلفة و قیود المسافات وتتحدى ,صوتیة او نصیة مكتوبة 

 2.في الوقت نفسه سیطرة الرقابة الحكومیة

وفي تعریف اخر لالنترنت هي مجموعة مفككة من مالیین الحواسیب الموجودة في  -

مالیین األماكن حول العالم ویمكن لمستخدمي هذه الحواسب استخدام حواسیب أخرى للعثور 

فات وال یهم نوع الحاسوب وذلك لوجود برتوكوالت یمكن ان ل التشارك في مأوعلى معلومات 

تحكم و تسهل عملیة التشارك  

                                                 

1
 1ط ,دار المجد الالوي للنشر و التوزیع ,األردن,ثقافة االنترنت دراسة في التواصل االجتماعي ،حلمي خضر ساري  

 20-19 ص، ص2005,
2
 2008,دار الفجر للنشر و التوزیع  , القاهرة،)الملكیة,االتجاهات ,النظریات (االعالم الدولي ,محمد منیر حجاب   

 146ص



 شبكة تضم عشرات االالف من أنها تعریف لالنترنت  أوسع وأفضل یكون أنویمكن 

 1.الحواسیب المرتبطة ببروتوكول النقل و السیطرة

: تعرف االنترنت على انها  -

مجموعة من الحاسبات االلیة تتحدت عبر االلیاف الصوتیة وخطوط و وصالت األقمار 

الصناعیة وغیرها من الوسائل 

 مكان تستطیع فیه التحدث الى األصدقاء وافراد االسرة المنتشرین حول العالم –

 مكان تقدم فیه األبحاث التي تحتاج الیها في الرسائل الجامعیة او االعمال التجاریة  –

 مئات من المكتبات و األرشیف التي تفتح بمجرد لمسها  –

 2.تكنولوجیا المستقبل التي ستجعل حیاتنا و حیاة أطفالنا اكثر اشراقا وتصوعا –

:  تعریف شبكة االنترنت 

 یقال ببساطة انها شبكة من شبكات الكمبیوتر العالمیة التي تعمل بنظام قفل حزم البیانات 

packetswitching تستخدم بروتوكول االنترنت  وinternet protokolip 

وكون االنترنت هي شبكة الشبكات فهي بذلك تشمل عملیا مالیین الشبكات المحلیة األصغر 

التي تحمل و تنقل المعلومات باشكالها المختلفة  

                                                 

1
 122-121 ص، ص2000, 3ط, الدار العلمیة والثقافیة,صناعة العقل في عصر الشاشة ،قلجي محمد  

2
دار الیازوري للنشر والتوزیع  ,وااللكترونیة البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة ،القندیلجي عمار  

 316 ص2000,



تشیر الى نظام معلومات عالمي متصل ببعضه بمجال عنوان قائم على  ان االنترنت

وان هذه الشبكة تمتلك القدرة على تقدیم المعلومات ,بروتوكول او التطورات الالحقة له 

 1.وسهولة االستخدام والدخول الى خدماتها المعتمدة على االتصاالت و بنیتها األساسیة

: بعض األمثلة عن االستخدامات االتصالیة لالنترنت 

هي برامج متخصصة في الشبكة االتصالیة تفید المستخدم  :محركات و ادلة البحث  -1

و تسهل علیه عناء البحث الطویل  

الشبكة العنكبوتیة العالمیة -2

هو برنامج معد من قبل شركات معینة تفید المستخدم في تبادل  :البرید االلكتروني  -3

الرسائل االلكترونیة بسرعة فائقة  

یتم فیها تبادل االخبار االجتماعیة بین افراد جتمع و  :مواقع الوسائط االجتماعیة  -4

هي عبارة عن عبارة عن مواقع یشترك فیها المستخدمون لتبادل اآلراء و األفكار  

هي برامج تتیح و تعرض المعلومات و البیانات و هي في األصل  :مواقع الویب  -5

 .ارقام ولكن یتم ترجمتها الى كلمات و تعرض للمستخدم على الشاشة

 

 

                                                 

1
 ص,2008, 1ط, دار الشروق للنشر و التوزیعوالوسائل التطبیقات االعالم الجدید المفاهیم,عباس مصطفى صادق   

59. 



اذ یمكن لمستخدم شبكة االنترنت ان یشاهد ما یعرض  :االجتماعات و المؤتمرات  -6

في االجتماعات و المؤتمرات من خالل برنامج نقل الصوت و الصورة عبر الشبكة 

 1.بكل سهولة

 :المالمح الرئیسیة لثقافة االنترنت 

ي ان مجتمع االنترنت یقوم على ثقافة مشتركة قوامها ضیرى افراد المجتمع االفترا

: مایلي

استخدام لغة مكتوبة او منطوقة یمكن وصفها بلغة االنترنت تقوم على االختصارات   -1

المختلفة للتعبیر عن المشاعر اإلنسانیة  

تتكون ثقافة االنترنت من مجموعة من االعراق والتقالید واي انتهاك لها یواجه   -2

. باشكال مختلفة من العقوبات من جانب االفراد الذین یشكلون المجتمع االفتراضي

طور مجتمع االنترنت طرقا خاصة له تضمن تحقیق التماسك بین أعضائه و تقلیل   -3

شدة االنشقاقات  

یتسم مجتمع االنترنت باعلى درجات الدیموقراطیة فالكل یتمتع بنفس الحقوق تقریبا    -4

 2.یمثل التفاعل بین األعضاء األساس الذي یقوم علیه مجتمع االنترنت  -5

 

 
                                                 

1
 18 ص،س عباس مصطفى صادق م  

2
العربیة المتحدة ، االمارات مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ، افة االلكترونیةحاالنترنت و اعالم الص ،حسین محمد نصر  

 253ص, 2003, 1ط



 

 

 

 

 

 

 

 :التطور التاریخي لالنترنت: المبحث الثالث

 وهو مشروع من 1969الذي اطلق عام ‘‘اربانت‘‘ظهرت االنترنت نتیجة المشروع 

وزارة دفاع الوالیات المتحدة انشا هدا المشروع من اجل مساعدة الجیش األمریكي عبر 

شبكات الحاسب االلي وربط الجامعات ومؤسسات االبحات الستغالل امثل للقدرات الحسابیة 

للحواسیب المتوفرة  

 استبدلت وزارة الدفاع للوالیات المتحدة البروتوكول حؤح المعمول به في 1983 من ینایر 1

الشبكة واستعاضت عنه بمیثاق خدمة مواثیق االنترنت من األمور التي ساهمت في نمو 

وجامعات ومما سهل عملیة االتصال بین طلبة ‘‘ ربط المؤسسة الوطنیة للعلوم‘‘الشبكة هو 



بدخول الجامعات الى الشبكة حیث اخدت ,الجامعات وتبادل الرسائل االلكترونیة والمعلومات 

 1.االنترنت في التوسع و التقدم

في جامعة super computing وفي المركز الوطني للتطبیقات 1993وفي عام 

 كان هناك تزاید 1994وبحلول أواخر عام ‘‘ موزاییك‘‘ من 1.0ایلیتري ثم اصدار النسخة 

 1996وبحلول سنة .ملحوظ في اهتمام الجمهور بم كان سابقا اهتماما لالكادیمیین فقط 

صار استخدام كلمة الشبكة قد اصبح شائعا وبالتالي كان ذلك سببا للخلط في استعمال كلمة 

 2‘‘الویب‘‘انترنت على انها إشارة الى الشبكة العالمیة 

وخالل التسعینات  ,و في غضون ذلك و على مدار العقد زاد استخدام االنترنت بشكل مطرد

 سنویا ومع فترة وجیزة 100%كانت التقدیرات تشیر الى ان استخدام الشبكة قد زاد بنسبة 

 وهدا النمو یرجع في كثیر من األحیان الى 1997-1996من النمو االنفجاري في عامي 

عدم وجود اإلدارة المركزیة مما یتیح النمو العضوي للشبكة و كذلك بسبب الملكیة المفتوحة 

االنترنت التي تششجع األشخاص و الشركات على تطویر أنظمة )بروتوكوالت(لمواثیق 

. وبیعها و هي أیضا تضع شركة واحدة من ممارسة الكثیر من السیطرة على الشبكة

 على االنترنت بواسطة الشبكة الهاتفیة ispبدات شركة االتصاالت بتوفیر خدمة الدخول  -

 1995عام 

                                                 

1
 14 ص، مرجع سبق ذكره،عباس مصطفى صادق  

2
 122ص،  مرجع سبق ذكره،قلجي محمد  



 وتعد 2007 ملیون شخص في دیسمبر 1,319یلقى عدد مستخدمي االنترنت في العالم  -

الصین اول دول العالم من حیث عدد مستخدمي االنترنت الذي بلغ عدد مستخدمي االنترنت 

 2008.1 ملیون شخص في فبرایر 221فیها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 .122 ص، مرجع سبق ذكره،قلجي محمد  



 

 

 

 

 

 

 

:  في الجزائراالنترنت: المبحث الرابع

الجزائر وغیرها من الدول النامیة األخرى عرفت تطورا ملحوظا في مجال تكنولوجیا 

االتصاالت، حیث اتار التطور السریع لهذه التكنولوجیا اإلحساس بضرورة مواكبة هذا 

. التطور

:  دخول االنترنت الى الجزائر

 تحت وصایة مركز البحث العلمي و 1993یعود ارتباط الجزائر باالنترنت الى سنة 

التقني، كان الموزع الوسیط والوحید لالنترنت على المستوى الوطني للهیئات الرسمیة 

. المختصة 

 18 این اصبح هناك 1999اذن لم یتم االستغالل الحقیقي لشبكة االنترنت اال بعد 

 موزعا كما وقع 65واسشتمر في االرتفاع حتى أكتوبر لیبلغ 2000 موزعا خاصا حتى سنة



 سجل 1999 هیئة وسنة130 لیبلغ1996ارتفاع في عدد الهیئات المشتركة بالشبكة سنة 

في القطاع 500 في القطاع الطبي و50 في القطاع الجامعي و100 هیئة منها 800انتساب

في القطاعات األخرى وعرفت نفس السنة اشتراكا وصل الى 150االقتصادي و

ولكن القلیل فقط منهم من كان ینشط بینما , مشترك على مستوى مركز البحث الوطني3500

  1 مؤسسة تحصلت على الرخصة للعمل80 وصل ااعدد حوالي 2004في سنة 

وتتطلع الجزائر في محاولة منها اللحاق بالركب الى  )النت(في میدان توزیع االنترنت 

 1444الثانیة قابلة للتوسع الى غایة /میغابایت34توفیر خط أساسي للنت الضوئیة قدرته 

كما تقوم بإقامة شبكة لتقدیم خدمات النت كموزع لالفراد و المؤسسات بحیث تستهدف 

.  مشترك100,000 خط لكل 10,000قدرة هذه الشبكة تفوق ,شبكتها كل والیات الوطن 

 والذي جاء كتعدیل لمرسوم اوت 2000/10/14 صدر مرسوم ثان في 2000وفي سنة 

 وتم من خالله ترخیص عملیة الشراكة بین الشركات وفتح المجال لالستثمارات 1998

 هي 2000الخارجیة في قطاع االنترنت فكانت اول عملیة جمعت مجموعة في مارس 

‘‘EEPAD‘‘. 

 

 :واقع استخدام االنترنت في الجزائر

                                                 

1
دار الهدى , الجزائر, سیاسیا, اقتصادیا, بشریا,اطلس الجزائر والعالم طبیعیا , عبد الرحمن احمد ادریس,قطش  الهادي  

 11ص ,2011، للطباعة والنشر والتوزیع



مالیین مشترك اال ان عدد 6 هدفا لبلوغ 2005 لقد سطرت الحكومة الجزائریة سنة

الف مشترك الن بلوغ الهدف یتطلب  400الجزائریین المربوطین بشبكة االنترنت لم یتجاوز 

. استراتیجیة وطنیة لتعمیم استخدام المعلوماتیة 

خدمي شبكة المعلومات في الجزائر یصل الى ت تجاوز عدد مس2009وفي اخر احصائیات 

  2009الف نادي سنة48مالیین مستخدم وتتوفر على 4

 وهذا ما جعلها تحتل المرتبة األولى عربیا 2007 سنة62%و حققت الجزائر مستوى قدرة 

. في هذا المجال 

ان الجزائر تطمح الى بلوغ المستوى العالمي او ‘‘ بوجمعة هیشور‘‘ویقول الوزیر السابق 

مالیین في  6 یعادل الجزائریین النافذین الى الشبكة أي ما  من المواطنیین40%بلوغ نسبة 

 2010.1افاق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 13ص،َ  مرجع سبق ذكره ،قطش عبد الرحمن احمد ادریس الهادي  



 

 

 

 

 

 

 :خالصة

فاألنترنت الیوم هي تاج التكنولوجیا الحدیثة و عولمة االتصاالت في هذا العصر و 

هذا ما تقدمه من خدمات ، وقد حاولنا في هذا الفصل إعطاء ولو فكرة بسیطة عن شبكة 

األنترنت  فهي كما سبق و ذكرنا أضخم شبكة عالمیة ترتبط فیها مالیین من أجهزة 

الكمبیوتر و التي یزداد عددها یوم بعد یوم كما أدت هذه الشبكة اللى إمكانیة إتصال مالیین 

 . البشر 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

األسري االتصال ةماهي: الفصل الثاني  

مفهوم االسرة : المبحث األول

مفهوم االتصال االسري : المبحث الثاني

 األسريأنماط االتصال : الثالثالمبحث 

 االنترنت  تأثیرات: المبحث الرابع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهید 

لطالما مثلث األسرة موضوع اهتمام العدید من الباخثین في مختلف مجاالت البحث، 

فهي الخلیة األولى التي / خاصة علم االجتماع إذ تعتبر االسرة نقطة إلتقاء رأئ العدید منهم 

تتعدد فیها الوظائف و األدوار باعتبارها مؤسسة اجتماعیة و المدرسة األولى لتكوین الفرد و 

 .التي من خاللها یتم غرس القیم االجتماعیة في نفوس األفراد 



فهي لیست فقط أساس وجود المجتمع فحسب بل  مصدر لألخالق و دعامة لضبط السلوك 

و االطار الذي یتلقى فیه االنسان أول دروس حیاته، فاألسرة هي الوحدة األساسیة للمجتمع 

 .یقوى بقوتها و یضعف بضعفها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: األسري االتصال ةماهي

 عوامل التنشئة االجتماعیة التي تؤثر في نمو االفراد من الناحیة أهم من األسرةتعتبر  -

االجتماعیة وهذه الخلیة المجتمعیة التي تستقبل الطفل منذ والدته تؤثر في سلوكه و ترسم 

ففي احضانها یتربى الطفل في سنواته األولى ثم یحتك من ,جلیا سمات شخصیته المستقبلیة 

بعد بالمجتمع  

واالسرة في وصفها األساسي عبارة عن الوحدة البیولوجیة التي تقوم على زواج شخصیین  -

و یترتب عن هذا الزواج عادة نتاج من األطفال ولهذا تعد االسرة الوحدة االجتماعیة األولى 

التي یحتك بها الطفل احتكاكا متواصال كما انها تعد المكان األول الذي تنمو فیه أنماط 

التنشئة االجتماعیة التي تشكل المیالد الثاني في حیاة الطفل أي تكونه كشخصیة اجتماعیة 

ثقافیة تنتمي الى مجتمع بعینة یدني بثقافة بذاتها 

كما یمكن اعتبار االسرة وحدة حیة دینامیكیة لها وظیفة تهدف الى نمو الطفل نموا  -

اجتماعیا ویتحقق هذا الهدف عن طریق التفاعل العائلي داخل االسرة والذي یلعب دورا حیویا 

 .في تكوین شخصیة االفراد و توجیه سلوكهم

: مفهوم االسرة



 الوحدة االجتماعیة األولى التي تستهدف المحافظة على أنها على لألسرةیمكن النظر 

بقاء النوع اإلنساني واستمراره عن طریق االنجاب والرعایة وهي التي تقوم على الشكل الذي 

یقبله المجتمع والقواعد الذي یضعها لها وهي نواة المجتمع و أساس كل النظم األخرى وفیما 

 أوال ثم سرعان ما ینتقل لیصبح والء لألسرةیتعلم الطفل الوطنیة التي تنشا على شكل والء 

 علوم نشأت قلما یدین بالوالء لوطنه ولذلك ألسرتهللوطن كله فاذا تربى الفرد على الجحود 

 و التوجیه االسري واإلرشاد االسري 1حدیثة تختص بدراسة االسرة منها علم النفس االسري

. والتخطیط االسري واقتصادیات االسرة والتدبیر المنزلي

 باختالف المجتمع الذي توجد في كتفه فاالسرة اإلسالمیة تختلف عن األسریةوتختلف 

االسرة في المجتمعات األخرى ویختلف حجم االسرة اتساعا لیشمل كل افراد العشیرة كما هو 

وهناك nuclearfamilyة الحدیثة باالسرة الذریة رالحال في االسرة الحدیثة وتعرف هذه االس

وفیها ینتسب األوالد لالم وهناك االسرة االبویة  maternalfamilyاالسرة االمویة 

paternalfamily حیث ینتسب األطفال لالب وحده وفیها ترتكز السلطة في ید الرجل

وفیها  piarchalfamily وعندما نزلت المراة لمیدان العمل حدیثا ظهرت االسرة الثنائیة 

 2.یتقاسم الرجل و المراة مسؤولیة االسرة وتربیة األبناء

 

: االسرة هي كذلك

                                                 

1
 12ص, 1993 , ، د ط مكتبة لبنان،بیروت , معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة,احمد زكي بدوي   

2
 106ص,2004, 1ط، دار أسامة للنشر والتوزیع, األردن, علم النفس االسري, عبد الرحمن العیسوي  



 هي الخلیة األولى للمجتمع وهي عبارة عن الوسط الذي یحیط بالفرد منذ طفولته :االسرة -

. وحتى ینفصل عنه

هي الخلیة األولى في المجتمع واذا كانت االسرة قویة و متماسكة فانها غالبا : االسرة -

ماتخرج افرادا صالحیین للمجتمع اما االسرة المفككة فانها كثیرا ما تدفع بعض افرادها 

 1.لالدمان

: مفهوم اخر لالسرة

ع صغیر عبارة عن وحدة حیة دینامیكیة تهدف الى نمو الفرد نموا اجتماعیا ماالسرة كمجت -

ویتحقق هذا بصفة مبدئیة عن طریق التفاعل االسري الذي دورا هاما في تكوین شخصیة 

. الفرد و توجیه سلوكه 

وتعتبر االسرة میزة ینفرد بها بنو االنسان فلقد نشات باعتبارها افضل حل لحاجات  -

فهي عبارة عن منظمة اجتماعیة تتكون من افراد یرتبطون ببعضهم بروابط ,األساسیة عندهم 

اجتماعیة واخالقیة و دمویة وهذه الروابط هي التي جعلت العائلة البشریة تختلف عن العائلة 

فالعائلة البشریة تتمتع بانظمة وعالقات وطقوس سلوكیة متطورة یقررها المجتمع ,الحیوانیة 

 2.ویبرر وجودها

 

 
                                                 

1
 51 ص2008 ،1د ط, مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة, األسباب والمعالجة, االنحراف االجتماعي, طارق السید  

2
 ،2ط,  ,دار الطابع للطباعة والنشر, بیروت, الزواج والمجتمع العربي, العائلة وزواج القرابة,احسان محمد اطلس   

 .90ص, 1985



 

  :مفهوم االسرة: المبحث األول

تمثل السرة اهم مؤسسة اجتماعیة في المجتمع اال ان العلماء و المفكرین لم یجمعوا 

 1.على تعریف واحد لها لذا تعددت تعریفات االسرة بتعدد العلماء واختالف توجیهاتهم الفكریة

: من اهم تعریفات االسرة ما یلي

االسرة هي الخلیة األولى في جسم المجتمع وهي النقطة األولى التي یبدا منها : تعریف كونت

. التطور وهي الوسط االجتماعي الطبیعي الذي ترعرع فیه الفرد

 انها النظام اإلنساني األول ومن اهم وظائفها انجاب األطفال والمحافظة على :یعرفها لندبرج

النوع اإلنساني  

 )عالم االجتماع الفرنسي( :یعرفها امیل دوركا یم

وما ینجبانه من أوالد بل هي ,یبرئ ان االسرة لیست ذلك التجمع الطبیعي لألبوین 

مؤسسة اجتماعیة تكونت ألسباباجتماعیة ویرتبط أعضائها ببعضهم البعض حقوقیا و 

 2.خلقیا

: خصائص االسرة

                                                 

1
 .33ص, 1999, 1ط,دار النهضة العربیة , بیروت, االسرة في مجتمع المدینة العربیة, عبد القادر القصیر  

2
 .07 ص2006,  دار المعرفة الجامعیة،مصر, االسرة والمجتمع, السید عبد العاطي  



تعتبر االسرة الخلیة األولى التي تعمل على دعم التسبیح االجتماعي وهي اكثر  -1

اذ ال یمكننا تصور الحیاة البشریة دون ان تكون منظمة , الوحدات االجتماعیة انتشارا

في شكل اسر  

فهي تقوم على قواعد اجتماعیة التي هي بمثابة الركائز األساسیة لقیام المجتمع  -2

والمتمثلة في الزواج ومختلف الواجبات المتبادلة بین افراد االسرة فهي بذلك لیست 

عمال فردیا وانما هي من صنع المجتمع ویجدد التزاماتها ویلومها بحدود ال یجب 

 1.تخطیها

كما تعتبر االطار العام الذي یحدد تصرفات افرادها فهي التي تعطي االتجاه المعین  -3

 2.لحیاة افرادها

تمتاز كذلك بخاصیة األولیة باعتبارها الجماعة األولیة الذي یبني الطفل منها عاداته  -4

ومعتقداته واتجاهاته  

ولقد اتبث الدراسات النفسیة ان طابع شخصیة أي فرد یتكون أوال من االسرة التي نشا  -5

وترعرع فیها وان طریقة تعامله مع نفسه ومع المجتمع مرتبط بالجو االسري الذي 

 3.فاالسرة اذا هي الداعم النفساني والمعنوي لشخصیة الفرد,تربى فیه 

: االطار المفهومي لنظام االسرة یشتمل على اربع مكونات هي 

                                                 

1
 32 ص1985 ،دار النهضة العربیة، بیروت، دراسات االجتماع العائلي،خشاب مصطفى   

2
  36 ص،1978 ، دار الجامعة، مصر،االسرة والحیاة العائلیة ،سناء الخولي  

3
شركة عكاظ ،المملكة العربیة السعودیة ،  الخدمة االسریة ورعایة االسرة والطفولة والشباب،محمد سالمة محمد غیاري  

 25ص ،1983 ،للنشر والتوزیع



 وتمثل الوسائل المتاحة لألسرة إلشباع الحاجات الفردیة والجماعیة :المصادر االسریة -1

ألعضائها  

 ویشیر الى العالقات بین االسرة والمجتمعات المفرعة عنها :التفاعل االسري -2

 وتمثل جملة الحاجات المختلفة التي تتحمل االسرة مسؤولیة تلبیتها :الوظائف االسریة -3

 ویمثل سلسلة التغیرات التي تطرىء على االسرة في المراحل :مجرى حیاة االسرة -4

 1.واالوقات المختلفة

: أهمیة االسرة

: ذلك النها,  فالحقیقة ان لالسرة أهمیة بالغة في حیاة الفرد والمجتمع

التربیة األولى التي ینشا فیها الفرد ویترعرع   -

هي التي تستقبل الطفل وهو عجینة لینة قابلة للتكوین والتشكیل   -

فیها تتم أولى خطوات اهم عملیة تربویة لإلنسان  -

هي عملیة التنشئة االجتماعیة والسیاسیة والنفسیة واألخالقیة والروحیة والعلمیة   -

نساني فالتنشئة إ كائن إلىلیة التي تحیل الطفل من مجرد كائن بیولوجي خهي ال -

نسانیته وعن طریقها یمتص قیم المجتمع ومثله ومبادئه إاالجتماعیة هي التي تكسب اإلنسان 

 2.ومعاییره

 

                                                 

1
 48 ص2001, دار العلم والثقافة ، القاهرة، ابناؤنا وصحتهم النفسیة ،وفیق صفوت مختار  

2
 21 ص1989,  دار الفكر الجامعي،اإلسكندریة, سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة,عبد الرحمن العیسوي   



 

 

 .مفهوم االتصال االسري: المبحث الثاني

بین عدة اطراف  )الزوجین(االتصال االسري هو االتصال الذي یكون بین طرفین 

والذي یتحد عدة اشكال تواصلیة كالحوار والتشاور والتفاهم والتوافق  )الوالدین واالبناء(

. والمساعدة  واالتفاق والتوجیه

 صورة ذلك التوحد بین افراد االسرة والتفاعل بینهم حتى یصبحوا أبهىویعني االتصال في 

 1.أصحاب لغة واحدة ومفاهیم موحدة وعلى األقل مفاهیم متقاربة

  :أسباب المعاملة الصحیحة

وهي المتعلقة باالستقالل والتقبل واالنصات وعدم التفرقة وأیضا الحب والرعایة والتشجیع وقد 

 2.اتفق العلماء على ان هده األسالیب ذات التأثیر اإلیجابي على الطفل

:  أسلوب المعاملة الخاطئة

وتتعلق بالرفض والتذبذب  والتفرقة واإلهمال والتسلط والقسوة والخضوع واثارة األلم النفسي 

واتفق العلماء على ان هذه األسالیب ذات تاثیر سلبي على الطفل وقد تؤدي به لالتجاه الى 

 3.سلوكیات غیر سویة

                                                 

1
 35ص, مرجع سبق ذكره, عبد القادر القصیر  

2
  hurlok-E-adolexentdevlopement-mc-grow hill book companies newyork.1973.p336 

3
  colland hall-l-psychology of adolescence-holt R inehart and Winston-

newyork.1970.p432 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األسريأنماط االتصال : المبحث الثالث

 مجاال للتفاعل وااللتقاء السیما داخل االسرة من اهم ةلقد كان االتصال على مر االزمن

المؤسسات التي یتم على مستواها ممارسة االتصال بكل ابعاده واالتصال یؤثر على تطور 

العالقات االسریة كما ان طبیعة هذه العالقات تحدد نوع االتصال ووجوده او غیابه بین افراد 

: یتخد االتصال األسري أنماط عدیدة من بینها األنماط التالیة االسرة و

  :الحوار االسري



هو شكل من اشكال التفاعل بین افراد االسرة الواحدة عن طریق المناقشة والحدیث عن 

كل ما یتعلق بشؤون االسرة من اهداف ومعوقات وعقبات ویتم وضع حلول لها وذلك بتبادل 

األفكار واالراء الجماعیة حول محارة عدیدة مما یؤدي الى تعزیز االلفة والتواصل بین افراد 

 1.االسرة

وتعني ثقافة الحوار االسري على أسلوب الحیاة السائد في مجتمع االسرو و المستند للحوار 

وعاداتها واتجاهاتها وما یترتب عنه , الخلقیة, السلوكیة, الفكریة, ویشتمل على قیمه الروحیة

 2.من انصات وتقبل واحترام لألطراف المتحاورة

: وتكمن أهمیة الحوار االسري فیما یلي

یعد الحوار االسري أساس العالقات الحمیمة البعیدة عن التفرق والتقاطع  -

 یساعد على نشاة األبناء نشاة اسریة صالحة بعیدة عن االنحراف السلوكي  -

خلق جو للتفاعل بین الطفل وابویه وبلتالي معرفة احتیاجات الطفل للتعامل معه   -

 3.تعلم كل فرد في االسرة أهمیة احترام الراي االخر وتسهییل المعاملة مع االخرین -

: ومن االسالیب التي تؤدي الى تعطیل الحوار االسري

تباین المستوى الثقافي والعلمي بین افراد االسرة یقلل من فرصة الحوار   -

 ومهماتهما بعیدا عن االبناء والمنزل بأعمالها  األم واألبانشغال كل من  -

انعدام الثقة بقدرة الحوار على احداث النتیجة المطلوبة  -

                                                 

1
  .21 ص،2004بیروت، دار النهضة العربیة،دط،، لقاء الحوار االسري ،محمد عواق  

2
  www.kacnd.org/family.meeting1.asp.consultele 20 avril 2013 

3
 59 ص، د س ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر, االستقرار الزواجي، دراسة في علم النفس كلثوم بالمیهوب،   



 1.الجهل باسالیب الحوار الفعالة -

: وتكمن أهمیة الحوار االسري في 

كثیر من المشكالت التي تواجه االسرة والمجتمع في وقتنا الحاضر ترجع الى افتقاد 

الحوار والتواصل بین افراد االسرة في وقت تزداد فیه الحاجة الى التواصل والحوار بینه 

 2.خاصة في ظل ثورة االتصاالت وانتشار القنوات الفضائیة ووسائل االعالم المختلفة

: التوافق االسري

ان التوافق االسري ‘‘الخولي‘‘یختلف كثیرا عن مفهوم التوافق بشكل عام حیث یرى  ال

یتضمن االتفاق النسبي بین افراد االسرة حول المواضیع الحیویة المتعلقة بحیاتهم المشتركة 

 .انشطة مشتركة والمشاركة في اعمال و

فیبرئ ان التوافق االسري هو قدرة افراد االسرة على دوام حل الصراعات ‘‘ روجرز‘‘اما 

العدیدة والقضاء على التدمر والشكوى داخل الذي اذا تركت حطمت االسرة  

ویتضمن مفهوم التوافق االسري تطویر مجموعة التفاعالت بین افراد االسرة والتي تؤدي -

 .الى الراحة الفردیة لكل فرد من افراد االسرة

الالتوافق االسري بعدم االنسجام وانه عبارة عن ‘‘ بالنون‘‘ومن جهة أخرى یعرف  -

تقدیرات منخفضة للسلوكات المتبادلة ومهارات  حل المشكالت وتقدیرات مرتفعة للصراع 

 .والسلبیة المتبادلة

                                                 

1
 .75، نفس المرجع، ص كلثوم بالمیهوب  

2
 .21، ص مرجع سبق ذكرهف، محمد عوا  



 1.كما یتسم أیضا بمهارات اتصال ضعیفة وتقدیرات منخفضة لالنشطة الترفیهیة المشتركة -

:  في االستخدام السلیم لالنترنتاألسرةدور 

یعتبر االنترنت من األجهزة الحدیثة التي دخلت البیوت واستحوذت على اهتمام جمیع 

افراد االسرة وقد اخدت شبكات االنترنت وبعض برامجها تهدد أطفالنا في التنشئة األخالقیة 

والعقیدة والسلوك وبما ان االسرة هي نواة المجتمع واساسه لذا یترتب علیها أدوارا هامة في 

التاثیر على الطفال وتكوین سلوكهم وبذلك ینبغي على الوالدین ان یكونوا مثال القدوة 

: والنموذج السوي البنائهم من خالل القیام باالدوار التالیة

الجلوس معهم عند مشاهدة االنترنت   -

اختیار األوقات المناسبة لمتابعة مواقع االنترنت  -

اختیار البرامج والمواقع االلكترونیة المناسبة العمارهم  -

كساعدتهم على توسیع مداركهم باالنفتاح على العالم الخارجي والتعرف على حضارته  -

 .وثقافة شعوبه

 2.العمل على التقویم المستمر لتفاعل األطفال مع االنترنت والمواقع االلكترونیة -

: ناثیرات االنترنت

فاننا لم  ,احدثها اذا كانت االنترنت تعتبر احدى اهم ثمار الثورة االتصالیة األخیرة و

الخ  ..., اجتماعیة, ثقافیة,  مما تعدنا به من خدمات اقتصادیة5%نحصد بعد سوى حوالي

                                                 

1
 .48، ص 2004، االردن، دار أسامة لنشر و التوزیع، دط، ة داخل األسراألسريالتوافق  ف،عبد الرحمن المشر  

2
 203ص، 2006 ،1ط ,، دار جریر، األردن،ئل االعالم و الطفولةاوس و آخرون،باسم علي حوامدة   



لكن هذا ال یعني انها خیر مطلق فبقدر ما تجلبه لنا من إیجابیات متمثلة في توفیر 

المعلومات المختلفة وخدمة الباحثین والقراء من كل المستویات العلمیة واالجتماعیة واالعمار 

المختلفة اال انها في المقابل تحمل العدید من السلبیات وأنواع الشرور واالختراقات القانونیة 

 .الخ...واالجتماعیة واألخالقیة 

: سلبیات االنترنت

: یجلب استخدام االنترنت العدید من السلبیات

 ,متفجرات ,سموم( الممنوعات وصناعة بیع–القمار–المخدرات–األموال غسیل–كالقرصنة

 1.الخ...اإلدمان– اإلباحیة الجنسیة –  )اسلحة

: إیجابیات االنترنت

ان لالنترنت إیجابیات ال تعد وال تحصى تتعدد المستفیدین منها فهي تفید الباحثین 

والقراء من كل المستویات العلمیة واالجتماعیة واالعمار المختلفة كما ان المؤسسات العلمیة 

والثقافیة العامة والرسمیة یستفید منها ومن بین هذه المؤسسات مؤسسات علمیة وثقافیة حقق 

لها النظام الدولي للمعلومات تكافؤ الفرص العلمیة والثقافیة فمن اهم المعلومات التي تمكن 

بحوث طبیة : - شبكة االنترنت الحصول علیها على سبیل المثال

 بیانات جغرافیة دقیقة –

 موسوعات علمیة –

 مطبوعات البیت األبیض –

                                                 

1
 11 ص،2002 ،1 ط، مخبر علم االجتماع، جامعة قسنطینة، التحدیات المعاصرة،فضیل دلیو  



 مطبوعات مكتب الكونغرس –

 أسعار المنتجات والسلع وأسعار البورصة  –

 بیانات وكاالت الفضاء االمریكیة وغیرها من المواضیع  –

فهذه الشبكة االلكترونیة دولیة تربط بین شبكات معلومات ذات مستویات متباینة  ·

وانتماءات مختلفة منها الحكومیة والجامعیة وأخرى تعود ملكیتها الى شركات 

معلومات رسمیة بجانب عدد من الخدمات العلمیة والثقافیة السریعة وقلیلة التكلفة 

بالنبة لغیرها خاصة وسائل ااالتصاالت كالبرید االلكتروني والمؤشرات الدولیة 

وخدمات الحوار بین عدد كبیر من األشخاص من اقطار مختلفة كما انها تساعد 

الباحثین وغیرهم من المتخصصین والمهنیین على االتصال بقواعد البیانات بغض 

النظر عن مواقعها بهدف الحصول على تقنیاتها والحصول على المعلومات 

 1.المطلوبة

:  اإلیجابیة لالنترنتاآلثارومن 

 محاربة البدع والتصدي لدعاتها  –

 نشر العلم النافع واألخالق الحسنة –

  التقدم والرقي واالستفادة منها في األبحاث العلمیة واألخذ بأسبابمعرفة العلوم الكونیة  –

 التعرف على احدث التقاریر والدراسات واالحصاءات في مختلف المجاالت  –

 سهولة االتصال بالعلماء الخذ الفتاوى عنهم واالستنارة بارائهم –

                                                 

1
 .128 ص، مرجع سبق ذكره،محمد قلجي  



تساهم االنترنت في تطویر االفراد وذلك على المستجدات العلمیة من جمیع النواحي  –

 االجتماعیة ةاالسریة, األدبیة, الفكریة, العلمیة, السیاسیة, االقتصادیة

 تساعد على تكوین صداقات من مختلف الشعوب  –

 تختصر مسافات االتصال مع االفراد في مختلف انحاء العالم  –

تساعد على اكتساب مواهب جدیدة وذلك عن طریق الدورات والدروس المجانیة التي  –

 1.تقام في المنتدیات أحیانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 2001 ،9 ط،مكتبة االنجلو المصریة،  القاهرة، وسائل االتصال نشاتها وتطورها،خلیل صایات جمال عبد العظیم  

 .53ص،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة 

أصبحث األنترنت ضرورة من ضرورات الحیاة لدى كل أسرة وذ لك لما تقوم به من 

تسهیالت في التواصل بین أفرادها و بین مختلف المجتمعات األخرى متخطیة حدود الزمان 

 . و المكان و بالرغم من هذا على كل أسرة مراقبة أبناءها أثناء استخدامهم  لألنترنت 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجانب التطبیقي

 مدخل

 تمهید

 تحلیل الجداول

 مقابلة النتائج بالفروض

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحدید مجتمع البحث

مجتمع البحث في عملنا هذا متمثل المتمثل في األطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

سنة و هم التالمیذ المتمدرسین لطورین االبتدائي و المتوسط، و بالتالي الدراسة  )8-14(

 . مبحوث من كلى الجنسین60سلطة على حوالي 

 :االطار الزماني المكاني



 إلى غایة 2013 ماي 17لقد تم تحدید االطار الزمني و المكاني للدراسة حیث امتدت من 

 . خروبة600 و كان ذلك في مدینة مستغانم و بالضبط من حي 2013 جوان 04

 :المنهجیة المتبعة

اعتمدنا في دراستنا هذه على منهجیة و تقنیة االستبیان و الذي مكننا من الحصول على 

 مبحوث من جنس 43المعطیات الكمیة من خالل توزیع مجموعة من االستمارات على 

 . من جنس االناث17الذكور و 

 :صعوبات البحث

و ألن أي دراسة ال تخلو من الصعوبات و العراقیل، فقد واجهتنا العدید من الصعوبات 

خاصة صعوبة التأقلم مع هذه الفئة و عدم اكتراثهم لالستمارة و ذلك من خالل اهمالها و 

عدم ارجاعها في الوقت المحدد مع العلم أن أغلبهم تمت مساعدتهم في ملئها من طرفنا، 

 .حتى یمكننا القول أن دراستنا كانت استمارة و مقابلة في نفس الوقت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:  البسیطة و المركبةتحلیل الجداول

:  تمهید

للكشف عن التساؤالت یجن فرز وتحلیل المعطیات التي تم جمعها من المیدان عن طریق 

توزیع االستمارة وهذا لغرض معرفة الخصائص العامة للعینة وربط المتغیرات لإلجابة عن 

 .تساؤالت اإلشكالیة 

البیانات الشخصیة : المحور األول

توزیع االفراد حسب الجنس   : الجدول األول

النسبة المؤیة التكرار الجنس 

% 71.66 43ذكور 

% 28.33 17إنـــاث  

% 100 60المجمــوع 

 



متمثلة في % 71.66یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب الجنس فتبلغ نسبة الذكور 

متمثلة هي % 28.33 في حین تصل نسبة االناث الى 60 من مجموع العینة البالغة 43

 . من نفس المجموع17األخرى ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع افراد العینة حسب السن : الجدول الثاني

النسبة التكرار السن  

8 - 10  13 21.66 %

11 – 14 47 78.33 %

% 100 60المجموع  

 



یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب السن حیث بلغت نسبة الذین تتراوح أعمارهم بین 

 في حین 60 من مجموع العینة البالغة 13متمثلة في % 21.66ثمانیة الى عشر سنوات 

% 78.33تصل نسبة الذین تتراوح أعمارهم بین احدى عشر سنة الى أربعة عشر سنة 

 .60 من مجموع البالغة 47متمثلة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



توزیع افراد العینة حسب المستوى التعلیمي  : الجدول الثالث

النسبة التكرار المستوى التعلیمي 

% 21.66 13ابتدائي  

% 78.33 47متوسط 

% 100 60المجموع 

 

یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب المستوى الدراسي حیث بلغت نسبة المتمدرسین 

 في حین تصل 60 من مجموع العینة البالغة 13المتمثلة ب% 21.66في االبتدائي ب

 . من المجموع47مثمتلة في% 78.33نسبة المتمدرسین في المتوسط ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .)المعیشي( توزیع افراد العینة حسب المستوى االجتماعي:الجدول الرابع

النسبة المئویة التكرار المستوى االجتماعي 

% 43.33 26جید 

% 53.33 32متوسط 

% 03.33 02متدني  

% 100 60المجموع 

 

حیث بلغت نسبة  )المعیشي(یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب المستوى االجتماعي

 من 26وهم بذلك یمثلون % 43.33المبحوثین الذین یتمتعون بمستوى اجتماعي جید بنسبة

% 53.33 كما بلغت نسبة الذین مستواهم المعیشي متوسط ب60مجموع العینة االجمالي 



 من نفس المجموع اما المبحوثین اللذان مستواهم المعیشي متدني فنسبتهما 32والذین یمثلو

 . من نفس مجموع العینة02المتمثلة في% 03.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالنترنت ‘‘ االطفال‘‘استخدام االسرة: المحور الثاني

 .توزیع العینة من حیث استخدام االنترنت: الجدول األول

النسبة الئویة التكرار مكان استخدام االنترنت 

% 65 39في البیت 



% 35 21في مقهى االنترنت 

% 0 0في مكان اخر 

% 100 60المجموع 

 

یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب مكان استخدامهم لالنترنت حیث : التحلیل الكمي 

تلیها الذین % 65نجد ان اعلى نسبة كانت للذین یستخدمون االنترنت في البیت مقدرة ب

ثم الذین یستخدمونها في مكان اخر % 35یستخدمون االنترنت في مقهى االنترنت بنسبة

 .%0بنسبة

نالحظ أن الذین یستخدمون االنترنت في البیت أكثر من مقاهي االنترنت : التحلیل الكیفي 

،وذلك راجع لتوفر هذه األخیرة في كل البیوت تقریبا ،نظرا لألهمیة التي تلعبها الحیاة الیومیة 

 .لألفراد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .توزیع العینة من حیث الفترة المفضلة لدیهم الستخدامها :الجدول الثاني

الفترة االمفضلة 

الستخدام االنترنت 

النسبة المئویة التكرار 

% 8.33 05صباحا   

% 21.66 13ظهرا 

% 46.66 28مساءا 

% 23.33 14لیال 

% 100 60المجموع 

 

یمثل هذا الجدول توزیع افراد العینة حسب الفترة المفضلة لدیهم الستخدامهم : التحلیل الكمي 

تلیها الفترة % 46.66لالنترنت فند ان الفترة المسائیة هي التي نالت اكبر نسبة قدرت ب

 %8.33وأخیرا الفترة الصباحیة ب% 21.66ثم الظهیرة % 23.33اللیلیة ب 



أغلبیة المبحوثین یفضلون الفترة المسائیة في استخدامهم لالنترنت وذلك : التحلیل الكیفي 

بعد انتهائهم من الدراسة حیث یكون هذا الوقت كاستراحة للترفیه عن أنفسهم بعد ذلك 

 .الضغط الیومي الذي یتعرض له الطفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع افراد العینة حسب الوقت الذي یستغرقونه في عملیة استخدامهم : الجدول الثالث

 لالنترنت

النسبة الئویة التكرار الوقت المستغرق 

% 15 09قرابة ساعة 

% 38.33 23ساعة ونصف 

% 46.66 28ساعتین فاكثر 



% 100 60المجموع 

یمثل الجدول توزیع افراد العینة حسب الوقت الذي یستغرقونه في عملیة : التحلیل الكمي 

استخدامهم لالنترنت حیث یبین الجدول ان األطفال الذین یستعملون االنترنت لقرابة ساعة 

 العینة االجمالیة بینما الوقت الذي یستغرقونه 60من اصل 9أي انهم یشكلون % 15یمثلون

 بینما العینة التي تفوق 60تكرار من 23مقابل % 38.33مدة ساعة ونصف نسبته تقدر ب

 . 60من المجموع العینة البالغة 28مقابل % 46.66ساعتین فاكثر تتمثل نسبة 

هنا نرى بأن الطفل أصبح مدمنا على استخدام االنترنت خاصة من ناحیة : التحلیل الكیفي 

فمعظم الوقت یقضیه أمامها ،حیث أصبح یستخدمها بساعات أكثر  )اللعب (الترفیه والتسلیة 

 .خاصة إذا اتیحت له الفرصة لذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

توزیع افراد العینة حسب سبب االستخدام  : الجدول الرابع

النسبة المئویة التكرار سبب االستخدام 

% 16.66 10البحث عن المعلومات  

% 45 27الترقیة والتسلیة 

% 15 09الدردشة مع األصدقاء 

% 00 00تواصل مع افراد اخرین 

% 18.33 11مأل الفراغ 

% 05 03الهروب من الواقع  

% 100 60المجموع 

یتمثل الجدول توزیع افراد العینة حسب سبب استخدامهم االنترنت فاتصبح : التحلیل الكمي 

 .لنا ان نسبة األطفال یستخدمونها من اجل الترقیة

 فرد من 27حیث یقابلها % 45والتسلیة اكثر من أي شیئ اخر و تتمثل هذه النسبة 

كما تلیها نسبة البحث عن   )11% (18.33 ثم تلیها نسبة مال الفراغ 60المجموعة عینة

% 15 من تكرار ثم نسبة الدردشة مع األصدقاء 10التي تقابلها % 16.66معلوما ت 

من مجموع العینة وأخیرا تلیهم نسبة التواصل مع نسبة افراد اخرین المتمثلة 09المتمثلة في 

 .في الصفر



الحظنا وبالتقریب أن الغرض الوحید الستخدام الطفل لالنترنت هو اللعب : التحلیل الكیفي 

،وهذا قد یعود بالضرر علیها وتأثر سلبا علیه من ناحیة الدراسة حیث یصبح مهمال لوجباته 

 .وهذا نتج عن غیاب المراقبة داخل األسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع افراد العینة حسب االستفادة من استخدام االنترنت  :الجدول الخامس

النسبة تكرار  االستفادة من استخدام االنترنت  

% 95 57نعم 

% 5 03ال  

% 100 60المجموع 

فادتهم من حیث تل هذا الجدول هو االخر توزیع افراد العینة حسب اسثیم: التحلیل الكمي 

هذه االنسبة التي تمثلها % 95استخدام االنترنت فیتبن انا ان نسبة االستفادة كثیرة بلغت 



% 5 من حیث نسبة اإلجابة بعدم االستفادة منها هي 60 فرد من مجموع العینة البالغة 57

 .من نفس مجموعة العینة 03والتي تمثل 

لالنترنت اجابیات كثیرة كما لها سلبیات أیضا واالستفادة منها أكبر : التحلیل الكیفي 

فالحظنا أن النسبة الكبیرة للمبحوثین استفادوا من استخدامها وذلك في عدة جوانب منها 

 .البحث عن معلومات أو التواصل والدردشة مع األقارب واألصدقاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .)خاصة االبناء(االسري   تاثیر استخدام النترنت على أنماط التصال :المحور الثالث

 توزیع افراد العینة حسب الوقت الذي یمضه في استخدامهم االنترنت والوقت :الجدول األول

 .الذي یقضونه مع اسرهم

الوقت الذي یمشي في استخدام 

االنترنت او الذي یقضوه مع 

اسرهم 

النسبة المئویة التكرار 

%  60 36نعم  

% 40 24ال  

% 100 60المجموع  

 

تمثل الجدول كذلك توزیع افراد العینة حسب الوقت الذي یمضیه الطفل في : التحلیل الكمي 

الوقت الذي یقضیه مع اسرته نسبته  في حیث36المتمثلة في %60استخدام االنترنت بنسبة 

 .60من المجموعة العینة24المتمثلة في % 20

الوقت الذي یقضیه الطفل أثناء استخدامه لالنترنت أكثر من الوقت الذي : التحلیل الكیفي 

یقضیه مع أسرته وذلك ألنه أصبح مدمنا ،كما أصبحت هذه األخیرة من الضروریات الیومیة 

 .بالنسبة له 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع افراد العینة حیث تاشرة االنترنت على الحوار مع افراد االسرة  : الجدول الثاني

تاشرة االنترنت على الحوار مع 

افراد االسرة  

النسبة التكرار 

% 63.33 38كثیرا  

% 20 12قلیال 

% 16.66 10على االطالق 

% 100 60المجموع 

 

یمثل الجدول التالي توزیع افراد العینة حیث تاشرة االنترنت على الحوار مع : التحلیل الكمي 

افراد االسرة فنرى ان المبحوثین الذین اثرت على حوارهم مع افراد اسرهم كانت نسبتهم مقدرة 



في حیث نسبة المبحوثین الذین اثرت  , 60 من مجموع العینة 38المتمثلة في % 63.33ب

بینما نسبة الذین لم تؤثر علیهم اطالقا على الحوار داخل % 20علیهم بشكل متوسط كانت 

 .)60( من مجموعة العینة 10المتمثلة في% 16.66السرة هي 

أثرت االنترنت على الحوار مع أفراد األسرة بشكل كبیر حیث نتج على  : التحلیل الكیفي

ذلك عزلة اجتماعیة وهي السبب في التأثیر على الحوار ،حیث أصبح أفراد األسرة الواحدة 

متباعدین عن بعضهم ال یلتقون وال تدور بینهم نقاشات ،غاب اجتماعهم العائلي لسبب یعود 

 .إلى استخدام األسرة لها وبكل الوسائل سواء بالكمبیوتر أو المحمول أو الهاتف النقال 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع العینة على حسب النشاطات االسریة التي بدات نقل منذ استخدامهم :الجدول الثالث

االنترنت 

النشاطات التي بدات نقل منذ استخدام 

لالنترنت  المبحوثین

النسبة التكرار 

المئویة 



% 0 0االجتماع لمناقشة مواضیع المشتركة 

% 0 0الحدیث عن مشاكل الخاصة الفراد االسرة 

% 13.33 08الجلوس واالستمتاع برفقة العائلة 

النقاش حول مواضیع تهمك في 

ترقیة ,لعب,دراسة

16 26.66 %

% 60 36مشاهدة التلفاز 

% 100 60المجموع 

یمثل الجدول افراد العینة حسب النشاطات االسریة التي یرون انها بدات : التحلیل الكمي 

 نشاط بدا بنقل حسب تحلیل الجدول وهو مشاهدة التلفاز  فأوللالنترنت نقل منذ اسخدامهم

% 26.66 ثم النقاش حول مواضیع مختلفة 60 من العینة36المتمثلة ل % 60بنسبة 

% 13.33 من نفس العینة ویلیها الجلوس واالستمتاع برفقة العائلة بنسبة 16المتمثلة ب

 .60 من العینة 8المتمثلة ب

بدأت النشاطات األسریة تقل بالنسبة لمستخدمي االنترنت وذلك النشغالهم : التحلیل الكیفي 

بها معظم األوقات،أدى إلى قطع االتصال ما بین األبناء وأولیاءهم فانعدمت وغابت هذه 

 .االستمتاع برفقة العائلة ومشاهدة التلفاز :النشاطات مثل 

 

 

 

 



 

 

 

 توزیع افراد العینة حسب إیجابیة وسلبیة االنترنت :الجدول الرابع 

النسبة التكرار االنترنت سالح ذوحدین 

% 65 39اإلیجابي  

% 35 21السلبي 

% 100 60المجموع 

 

الستعمالها في  یمثل الجدولتوزیع افراد العینة حسب إیجابیة وسلبیة االنترنت: التحلیل الكمي 

المتمثلة % 35علىانها إیجابیة بینما االخرون فكانت نسبتهم كذلك % 65االسر المبحوثین  

 . من اكدوا على انها سلبیة 60من العینة 21ب 

یرى معظم المبحوثین بأن االنترنت اجابیة والبعض األخر یراها سلبیة : التحلیل الكیفي 

وتبقى هي األخرى بین االیجاب والسلب ،فبقدر ما فیها عدة منافع لهم في نفس الوقت لها .

 .مساوئ ومخاطر علیهم خاصة فئة األطفال التي ال تحسن استخدامها 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع افراد العینة على حسب ادا كان االهل یسالون عن أبنائهم فیها  :الجدول الخامس

یستخدمون االنترنت 

النسبة التكرار هل یسالون عنك حین ال تكون معهم 

% 85 51نعم 

% 15 09ال 

% 100 60المجموع 

 



یمتل الجدول توزیع افراد العینة على حسب اذا كان االهل یسالون عن : التحلیل الكمي 

یسالون عنهم ونسبة % 85أبنائهم حینما یكونو یستخدمون االنترنت ام ال فوجدنا نسبة 

 .60 من العینة 09ال یسالون عنهم المتمثاة ب15%

نجد فئة كبیرة من المبحوثین الذین یسألون عنهم أولیاؤهم حینما یستخدمون : التحلیل الكیفي 

االنترنت وذلك خوفا علیهم من مساوئها مثل اإلدمان االبتعاد عن الدراسة ،االنحراف وما 

 .یفسد أخالقهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: تحلیل الجداول المركبة

حسب متغیر (توزیع افراد العینة على حسب الفرصة ان تكون هم االولیاء : الجدول السادس

 )الجنس

الجنس 

فرضیة  

كون  يان

األبناء 

االولیاء 

المجموع إنات ذكور 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

% 05 03% 1.66 01% 3.33 02دائما  

% 68.33 41% 23.33 14% 45 27أحیانا  

على 

االطالق 

14 23.33 %02 03.33 %16 26.66 %

% 100 60% 28.33 17% 71.66 43المجموع 

 

یمثل هذا الجدول توزیع االفراد العینة على حسب ان یكونو هم االولیاء : التحلیل الكمي 

بمثابة االولیاء ان یتركو أبنائهم یستخدمون االنترنت دائما او في بعض األحیان فقط او عدم 



 حیث 60 من مجموع العینة 03المتمثاة في % 5تركهم اطالقا فوجدنا نسبة الذین قالو دائما 

اما بالنسبة للذین قالوا أحیانا % 1.66وانثى واحدة بنسبة % 3.33كانو من ذكور بنسبة 

 27من العینة حیث انقسمت بین 41بما یقابل % 68.33فكانت النسبة اكبر تمثلت في 

ثم تلیها ممن قالوا على االطالق فكانت % 23.33 اناث بنسبة 14و% 45ذكور بنسبة 

 14 حیث تم نقسمها كذلك 60 من مجموع العینة 16تمثلت في% 26.66نسبة النهائیة 

وهذا حیث ال یصبحوا مدمنین علیها % 03.33 اناث بالنسبة 02و% 23.33ذكور نسبة 

كذلك حیث ال تفسد اخالقهم وال ینحرفوا ویبتعدوا عن دراستهم وهذا كان حسب إجابات 

 .المبحوثین

حول افتراض أنهم یكونوا في المستقبل أولیاء ،فأجاب معظم المبحوثین : التحلیل الكیفي 

أنهم یتركون أوالدهم یستخدمون االنترنت أحیانا أوال یستخدمونها على االطالق ،وهذا یدل 

 .على أنهم یدركون سلبیاتها وبالرغم من ذلك فهم یستخدمونها بشكل مفرط 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع افراد العینة على حسب التقاء مع یحبون اكتر االهل ام االنترنت :الجدول السابع

 )السنحسب متغیر(



 

یمتل هدا  الجدول توزیع افراد العینة على حسب من یفضلون التقاء معه : التحلیل الكمي 

اكتر سواء االهل او االنترنت فوجدنا من یفضلون البقاء مع االنترنت اكثر من االهل بحیث 

 حیث قسمت على 60 من مجموع العینة 52المثمتل في   % 86.66قدرت هده النسبة

حیت ان النسبة الثانیة   %13.33 افراد بنسبة 8سنوات متمتلة في 10-8 حسب السن من

 14 الى 11 فرد بالنسبة  للدین تتراوح اعمرهم من 44متمتلة هي األولى في %.73.33

المتمثلة في % 13.33اما بالنسبة  للدین یفضلون البقاء مع االهل فكانت نسبتهم ،سنة 

 سنوات الى 8حیث قسموا على حسب السن قمن تتراوح أعمارهم من60من مجموع العینة 8

من مجموعة فئة العمریة والذین تتراوح أعمارهم 5بما یقابل % 8.33سنوات نسبتهم 10غایة 

 من مجموع الفئة العمریة 03لها تقابل % 05 سنة فكانت نسبتهم 14سنة الى 11كذلك من 

السن 

  افضلیة

البقاء مع  

االهل او 

االنترنت 

    المجموع  14 - 11       10 – 8       

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

% 13.33 08% 05 03% 8.33 05مع اهلك 

% 86.66 52% 73.33 44% 13.33 08مع االنترنت 

% 100 60% 78.33 47% 21.66 13المجموع 



المبحوثین انهم یفضلون البقاء مع االنترنت اكثر من االهل  لهم وهذا كان حسب ایجابات

 .النها تسلیهم وترفههم وتزیل الملل عنهم

معظم المبحوثین یفضلون البقاء مع االنترنت أكثر من األهل لما فیها من : التحلیل الكیفي 

 .متعة الترفیه والتسلیة ،فیتخذونها كملجأ لهم للهروب من أسئلة األولیاء ومراقبتهم المستمرة



 :مقابلة النتائج بالفروض

 :الفرض األول

و الذي ساهم في  )االبناء(المتعلق باستخدام االسرة لالنترنت و خاصة فئة الصغار 

قطع االتصال داخل المحیط االسري فنتجت عنه عزلة اجتماعیة لكل أفراد االسرة، و هذا 

راجع لكثرة و مداومة استخدام هذه الشبكة، سواء كان ذلك في البیت أو مقاهي االنترنت، 

حیث یلعب استخدام هذه االخیرة دورین الدور االول یكمن في تقویة مهارات هؤالء االطفال 

و تفاعلهم مع الوسائل التكنولیجیة أما الدور الثاني قد یشغاهم عن دراستهم و یملئ معظم 

أوقاتهم بالترفیه و التسلیة و هذا ما جعل هذه الفئة مدمنة على استخدامها فلقد أثبتت النتائج 

 .صحة الفرضیة

 :الفرض الثاني

و المتعلق هو اآلخر بالتأثیر االنترنت على أنماط االتصال االسري خاصة فئة 

االطفال دائما، حیث ساهمة االنترنت في التفكیك االسري و الالمباالت باالبناء من طرف 

االولیاء و عدم المراقبة أدى بهم إلى االدمان، حیث أصبح الوقت الذي یقضیه الطفل مع 

االنترنت أكثر من بقائه مع أهله، فنتج عنه تأثیر على الحوار مع أفراد االسرة، كما قللت من 

نشاطاتهم االسریة، ففعال ساهم استخدام االنترنت في قطع االتصال السري، فبقدر ما هي 

 . نعمة فهي نقمة، و حتى ال یكون هناك تفریط و ال افراط ال بد لالولیاء مراقبة أبنائهم

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 خاتمة عامة 

األسرة أول وأقدم التجمعات التي عرفتها البشریة ، نشأت بإرتباط رجل وٕامرأة لتتطور 

تلك البنیة من خالل زیادة فرد وٕاثنین على ذلك المجتمع المصغر وحتى ال یبقى هذا األخیر 

منعزال عن باقي المجتمعات األخرى  عمل ومنذ القدیم على إیجاد طرق وأسالیب من اجل 

بقائه دائما على أتصال باآلخرین إلى أن توصل في خلقه لوسائل فائقة الفعالیة والسرعة 

وأكثر إرضاء لرغباته ، وهو إلى الیوم ما زال غیر مقتنع بما وصل إلیه ، فكلما لبى رغبة ما 

إال یجد أخرى تدفعه لإلبتكار أكثر من أجل  تلبیتها ،  فكان لتطور وسائل اإلتصال دور في 

تطور مختلف مجاالت حیاته كون اإلتصال العصب المسیر للحیاة البشریة وأحد أعمدتها في 

وقتنا الراهن ، فاإلنسان یعلم ان التطویر في وسائل اإلتصال سیدفع قاطرة حیاته إلى األمام 

ویوفر له مستقبل أفضل ، متناسیا األضرار والسلبیات المرتبة عن اإلستخدام السیئ لهذه 

الوسائل خاصة داخل المحیط األسري وما ترتب عنه من نتائج خاصة فیما یتعلق باألوالد 

وٕانتهاج هؤالء طریقا آخر للتواصل في فضاء آخر غیر الفضاء الطبیعي والذي من المقرر 

ان یجده داخل األسرة مع األب واألم بإعتماده على الشبكة العنكبوتیة في دراسته وحل 



معوقاتها او التسلیة واللهو عبر البرامج المتوفرة على هذه األخیرة ، أو الذهاب إلى أبعد من 

ذلك ، من خالل إنتهاج مسلك یفوق طاقاته اإلستیعابیة وسنه بطبیعة  الحال وهذا راجع إلى 

 .غیاب  اإلتصال األسري 

فمن خالل بحثنا توصلنا إلى نتیجة عامة بان األنترنیت هي سالح ذو حدین فأضرارها 

ومخاطرها اكثر من منافعها خاصة بالنسبة لالطفال فیجب حرص األولیاء على مراقبة 

 .أبنائهم أثناء إستخدامهم لها 
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 دار الشروق للنشر التطبیقات,المفاهیم والوسائل ,االعالم الجدید ,عباس مصطفى صادق 

. 2008 ,1ط,و التوزیع

, اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي, سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة,عبد الرحمن العیسوي 

1989 . 

 .2004 ,1دار أسامة للنشر والتوزیع، ط, األردن, علم النفس االسري, عبد الرحمن العیسوي

األردن، دار أسامة لنشر و التوزیع، ، التوافق األسري داخل األسرة, عبد الرحمن المشرق

 .2004دط، 

، مصر، دار تكنولوجیا االتصال و الثقافة تبین النظریة و التطبیقعبد الفتاح عبد الغني، 

 .1990، سنة 1العربي للنشر ط

, 1ط,دار النهضة العربیة , بیروت, االسرة في مجتمع المدینة العربیة, عبد القادر القصیر

1999 .

 ،المكتب تطویر التكنولوجیا إلتصال وعولمة المعلوماتعبد المالك رحمان الدناتي ،

 . 2005الجامعي الحدیث ،

 ،دار القیم للنشر و التوزیع الوظیفة اإلعالمیة لشبكة األنترنتعبد المالك رحمان الناتي ،

  .2003 ،3،ط

 .2003، 1، القاهرة، دار الفكر العربي،ط التربیة وثقافة التكنولوجیاعلي احمد مذكور،

دار  ,وااللكترونیة البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة,عمار القندیلجي 

 .2000,الیازوري للنشر والتوزیع 



 .2002 ,1ط, جامعة قسنطینة، مخبر علم االجتماع, التحدیات المعاصرة, فضیل دلیو

الجزائر، دیوان المطبوعات , االستقرار الزواجي، دراسة في علم النفسكلثوم بالمیهوب، 

 .الجامعیة ، د س

قسم الترجمة لدار الفاروق ،تحت إشراف الدكتور خالد  ،األنترنت بدون خبرة كورت روبرت ،

 . ،د س2العامري ،القاهرة ،دار الفاروق للنشر والتوزیر،ط

تدریس الدراسات االجتماعیة واستخدام حسین محمد عبد الباسط /متصور احمد عبد المنعم 

 . 2006, مكتبة االنجلو المصریةالتكنولوجیا المتقدمة

، االسكندریة، دار المعرفة اهللا مقدمة في السیكولوجیا االتصالمجدي احمد محمد عبد 

 .2009الجامعیة 

  .2010 ، األردن، دار أسامة للنشر و التوزیع ،المعجم اإلعالميمحمد جمال القار ،

المملكة ، الخدمة االسریة ورعایة االسرة والطفولة والشباب, محمد سالمة محمد غیاري

 .1983, شركة عكاظ للنشر والتوزیع–العربیة السعودیة 

 1 ، مصر، عالم الكتب ، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید ، 

،1993. 

 .2004، بیروت، دار النهضة العربیة، دط، لقاء الحوار االسري, محمد عواق

 .2000, 3ط، الدار العلمیة والثقافیة ,صناعة العقل في عصر الشاشة,محمد قلجي 

 . 2004 ،1 ،القاهرة ،دار القیم للنشر و التوزیع ،طالمعجم اإلعالميمحمد متیر حجاب ،

دار الفجر , ، القاهرة)الملكیة,االتجاهات ,النظریات (االعالم الدولي ,محمد منیر حجاب 

 . 2008,للنشر و التوزیع 

، مصر، تكنولوجیا المعلومات و صناعة االتصال الجماهیري العربيمحمود علم الدین 

 .1990للنشر و التوزیع 

 .، مصر1 ،طتكنولوجیا اإلتصاالت المعاصرة الشخصیة واإلداریةمنى محمد إبراهیم البطل ،



, اقتصادیا, بشریا,اطلس الجزائر والعالم طبیعیا , عبد الرحمن احمد ادریس,الهادي قطش 

 .2011دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، , الجزائر, سیاسیا

 .2001, القاهرة، دار العلم والثقافة , ابناؤنا وصحتهم النفسیة,وفیق صفوت مختار 

 :المراجع باللغة اإلنجلیزیة

colland hall-l-psychology of adolescence-holt R inehart and 

Winston-newyork.1970. 

hurlok-E-adolexentdevlopement-mc-grow hill book companies 

newyork.1973 

 :الموقع االلكتروني
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 
كلیة العلوم االجتماعیة  

قسم علم النفس 
 

 تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على یسرنا أن نضع بین یدیك ھذه االستمارة المتعلقة
 . أنماط االتصال األسري

وسائل اإلعالم و  في  ماسترأحیطكم علما أن ھذا البحث خاص بنیل شھادة
. المجتمع
. أمام كل عبارة من العبارات )x(یرجى اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة

. یرجى اإلجابة على جمیع العبارات
نعلمكم أنھ ال توجد إجابات صحیحة و أخرى خاطئة إنما اإلجابة ما ھي إال تعبیر 

 . عن رأي المجیب الشخصي

البیانات الشخصیة  : المحور األول

 انثى , ذكر       : الجنس -

 14 – 11 ,     10 – 8: السن -

 متوسط  , ابتدائي: المستوى التعلیمي -

 متدني , متوسط   , جید  : المستوى المعیشي -

لالنترنت  )األبناء(استخدام االسرة : المحور الثاني

 این تستخدم االنترنت في ؟ -1



 في مكان اخر , في مقهى االنترنت , في البیت  

ماهیالفترة المفضلة لدیك الستخدام االنترنت ؟ - 2

 لیال  , مساءا  , ظهرا  , صباحا 

ماهو الوقت الذي تستغرقه عملیة استخدامك لالنترنت ؟  - 3

 ساعتین فاكثر , ساعة ونصف , قرابة ساعة 

ماهو سبب استخدامك لالنترنت ؟  - 4

 البحث عن المعلومات -

 الترقیة والتسلیة -

 الدردشة مع األصدقاء -

 تواصل مع افراد اخرین -

 مال الفراغ -

 الهروب من الواقع -

هل استفدت من استخدامك االنترنت ؟ - 5

 ال , نعم  

االنترنت على أنماط االتصال االسري خصوصا عند األبناء    تأثیر :المحور الثالث

هل الوقت الذي تقضیه لالنترنت اكثر من الوقت الذي تقضیه مع اسرتك - 6



 … لماذا ؟   , ال    , نعم

هل اثرت االنترنت على حوارك مع افراد اسرتك ؟ - 7

            قلیال                                  على اإلطالق  كثیرا 
 ماھي النشاطات األسریة التي بدأت تقل منذ إستخدامك لألنترنیت ؟

 اإلجتماع لمناقشة مواضیع مشتركة  §

 الحدیث عن المشاكل  الخاصة األفراد األسرة  §

 الجلوس واإلستمتاع برفقة العائلة §

 النقاش حول مواضیع تھمك في دراسة ، لغب ، ترفیھ  §

 مشاھدة التلفاز §

 من المعروف أن األنترنیت سالح ذو حدین مارأیك ، ھل إستعمالھا في أسرتك ؟ 
 إیجابي  

 سلبي

 ؟...لماذا

 ھل یسألون عنك حین ال تكون معھم تكون منشغال باألنترنیت ؟
 نعم

 ال
 ...إذا كان نعم فمن یسأل كثر 
 مع من تحب البقاء اكثر ؟

 مع اھلك
 مع األنترنیت

 ...لماذا 
 إبنك یستخدم األنترنیت ؟ )ستتركین (لو كنت أبا أو اما ھل ستترك

 دائما 
 أحیانا

   على اإل طالق
 ؟....لماذا 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االنترنت في والیة مستغانم 



 ،وكان 2011مالیین مشترك نهایة سنة 6لقد فاق عدد مستخدمي األنترنت بالجزائر 

لوالیة مستغانم كذلك نصیب من هذه اإلستراتیجیة الوطنیة لتعمیم إستخدام تكنولوجیا 

اإلتصال و المعلوماتیة بكافة والیات الوطن ،حیث یبلغ الیوم عدد مشتركي األنترنت بوالیة 

 ،إال أن هذه النسبة تعتبر غیر كافیة إذا 2012 ألف مشترك حسب إحصائیة 20مستغانم 

 .ما قورنت بعدد ممتلكي األنترنت في مختلف الوالیات والمدن بالجزائر كافة 

  fqzry، eqsy، anisفالیم شركة إتصاالت الجزائر توفر لمشتركیها شبكات متنوعة مثل 

باإلضافة إلى هذا تقنیة األلیاف البصریة ،وتقنیة الهاتف المتطور إو ما یسمى بالجیل الثالث 

 1.التي صرح عنها الوزیر مأخرا 

فللكشف عن بعض التساؤالت من خالل هذه اإلحصائیات والنتائج المستخلصة من طرف 

األسرة ،یجب أو البد من فرز معطیات اإلستمارة وتحلیل المقابالت التي سیتم جمعها في 

 .المیدان وهذا لغرض معرفة إتصاالت األسرة

 

 

                                                 
1
 أفریل 16/17 مقابلة مع رئیس خلیة اإلعالم واإلتصال ،باتصاالت الجزائر بوالیة مستغانم ،قبي عبد الوھاب ،یومي  

  .>> الوكالة التجاریة إلتصالت مستغانم <<14:30 والثانیة على 11:00 على الساعتین2013


