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 كلمة شكر

:قـال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"  

 صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ة وأعاننا على أداء هذا الواجب، ووفقنا إلى  الحمد � الذي أنار لنا درب العلم والمعرف

 إنجاز هذا العمل

نتوجه الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا  

" معاش الضاوية"العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر األستاذة  

ا ونصائحها القيمة التي كانت  المشرفة عن هذا العمل، والذي لم تبخل علينا بتوجيهاته

.عونا في إتمام هذا البحث، كما نشكرها على تواضعها في العمل  

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت والمعلومات ،فـلهم  

الذي أسهم بشكل  " سعيد العيادي" منا كل الشكر ، وأخص منهم األستاذ الدكتور

إنجاز البحث  وفير في تشجيعي أثناء  

ونشكر أيضا أعضاء لجنة المناقشة على االهتمام الذي أولوه لهذا العمل وقبولهم  

 لمناقشته وإثرائه بآرائهم وتوجيهاتهم ونقدهم البناء

 وال يفوتنا أن نشكر أيضا كل أساتذة شعبة علم االجتماع
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 إهداء

  :أهدي ثمرة جهدي

جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما  واخفض لهما  :"إلى من قـال هللا تعالى فيهما

  "ربياني صغيرا

  24سورة اإلسراء ،اآلية

إلى من حملتني وهنا على وهن إلى رمز الوفـاء والعطاء إلى التي جعلت يوم نجاحي يوما  

  ....لنجاحها إلى التي تجف األقـالم عن وصف جميلها إلى من جعل هللا الجنة تحت أقدامها

  .أمي الحبيبة

جل العظيم الذي لقنني دروس الفضائل وعلمني أن الدنيا صمود إلى من علمني  إلى الر 

أن الحياة كفـاح والعلم سالح إلى الجبين الذي صب عرقـا كفـاحا للحياة إلى من أحمل  

  ...اسمه بكل افتخار

  أبي العزيز

إلى التي لم تبخل عليا يوما بدعائها إلى جدتي أطال هللا في عمرها، وإلى صاحبة القـلب  

  الواسع إلى من غمرتني بحبها وعطائها

  عمتي الغالية

والسعادة في ضحكته إلى شعلة الذكاء و النور ،إلى الوجه  .. إلى من أرى التفـاؤل بعينه

  المفعم بالبراءة ولمحبتك ألزهرت أيامي وتفتحت براعم للغد

  أخي الحبيب
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سهام،  بية ،ذه حورية،: إلى إخوتي أشكركم على دعمكم وفقكم هللا في حياتكم  

  ،فـاطمة

إلى كل من ساعدني في إعداد هذه المذكرة و أخص  بالذكر األستاذة المشرفة  

التي رافقتنا طيلة انجاز هذا العمل، كما نتوجه بالشكر الخالص إلى  "  معاش الضاوية"

  .من ساهم من بعيد أو قريب ، بمعلومات مفيدة أو رأي سديد إلى غاية إنهاء العمل

إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء و العطاء إلى  ..لواتي لم تلدهن أميإلى األخوات ال

ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة  

والحزينة سررت إلى من كانوا على طريق النجاح والخير إلى من عرفت كيف أجدهم  

، نصيرة، الحاجة، سميرة، زهيرة، خضرة، ميمي، نجاة: وعلموني أن ال أضيعهم صديقـاتي

  صفية، مليكة

  وإلى كل طلبة علم االجتماع التربوي

  .إلى كل من يحملهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي

  

  

  

  

ةغالي نصير   
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 إهداء

 

أهدي عملي إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني وأوصلني إلى ما أنا عليه أبي الكريم  

ت دربي أغلى إنسانة في هذا الوجود أمي  والتي تعبت وأنار  "شعبان"أدامه هللا لي  

أطال � في عمرها وألبسها لباس الصحة والعافية، وإلى من هم أقرب    "حليمة"الحبيبة  

فـاطمة، سليمانية، يمينة، عائشة، : إلي من روحي ومنهم استمد عزتي أخواتي، وإخواني

، مليكة، نصيرةوإلى كل من احتفظ بهم في قـلبي صديقـاتي، لخضر، دمحم، بلقـاسم، 

 صفية، فـاطمة،

  وإلى كل أساتذة وطلبة علم االجتماع التربوي

وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة وإلى كل من رفع يده إلى  

  .السماء داعي إلى النجاح

  

 

 

 

 قطاي نصيرة
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  ملخص الدراسة

دراسة  األبناءاستخدام مواقع التواصل االجتماعي وانع�اساته على عالقة اآل�اء �  

  .میدان�ة ل�عض األسر ببلد�ة عین تادلس

استخدام مواقع التواصل االجتماعي وانع�اساته على : "هدفت الدراسة الموسومة �عنوان

التعرف على إلى ، "عالقة اآل�اء �األبناء، دراسة میدان�ة ل�عض األسر ببلد�ة عین تادلس

بناء، قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي طب�عة العالقات األسر�ة والس�ما بین اآل�اء واأل

الوقوف على التأثیر الذ� أحدثته مواقع ، و ، وممارستها من قبل أفراد األسرةو�عد ظهورها

ال األسر الجزائر�ة لهذه معرفة مد� استعم، و الجتماعي على طب�عة هذه العالقاتالتواصل ا

اعتمدت ال�احثتان على أداة  ولإلجا�ة عن تساؤالت الدراسة واخت�ار فرض�اتها الوسائل

  .عینة من اآل�اء واألبناء) 23(لیلي لد� عینة قوامها المقابلة، �استخدام منهج الوصفي التح

  :ولقد أسفرت الدراسة �عد عرض المعط�ات و تحلیلها وتفسیرها على النتائج التال�ة  

م على التعاون ن العالقات األسر�ة سا�قا �انت منظمة تتمیز �التماسك واالتحاد تقو أ-1

والثقة والمسؤول�ة وتقس�م العمل بین أطرافها، �ما �انت مبن�ة على النقاش والحوار وت�ادل 

اآلراء و األف�ار ف�ما بینهم والكل یؤد� دوره المخصص له فاألب یترأس األسرة و�وفر لها 

ظیف �ل متطل�ات الح�اة من مأكل ومشرب ومل�س، أما األم ف�ان دورها تقد�م األكل وتن

  .البیت أما األبناء ف�انوا �قلدون وآ�ائهم و�خضعون ألوامرهم 

ف�انت األدوار بینهم مت�ادلة فالكل �عمل لصالح األسرة ونجاحها و استقرارها، فاألبناء 

  .حتى �عد زواجهم ی�قون مع أ�ائهم تحت سقف واحد یجمعهم تلفز�ون واحد ومائدة واحدة

ت إلى تغیرات ملحوظة داخل األسرة الجزائر�ة، وأثرت إن مواقع التواصل االجتماعي أد-2

�ش�ل م�اشر على العالقات األسر�ة التي �انت تقوم على الحوار ،والنقاش و التفاهم، وهذا 
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راجع إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي، حیث أص�حت هذه المواقع تغزو جم�ع 

القاتها لتؤد� بذلك إلى تراجع م�ادین الح�اة حتى وصلت إلى األسرة ،ودخلت في ش��ة ع

االتصال بین أطرافها ،ز�ادة على ذلك ظهور عدة أنواع من المشاكل ،والتي تتمثل في انعزال 

األفراد عن �عضهم ال�عض وهذا أص�ح ما�سمى �العزلة االجتماع�ة، �اإلضافة إلى ضعف 

�ل فرد ��تسب ق�م، التواصل بین أفرادها والس�ما التواصل بین اآل�اء واألبناء، حیث أص�ح 

  .وعادات جدیدة تؤثر على الروا�� األسر�ة �عدم الح�اء، ونشر الصور اإل�اح�ة ،والكذب

توصلنا إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي لم �قتصر على األبناء فق� بل حتى -3

فات ثقااآل�اء أ�ضا �قومون �اللجوء إلى هذه المواقع �غرض معرفة األخ�ار، والتعرف على 

الشعوب األخر� والتواصل مع اآلخر�ن في أ� وقت �ساعدهم ، و�ذلك من أجل ر�� 

  .عالقات خارج�ة للهروب من الواقع ، ومن المشاكل األسر�ة

و في األخیر نستنج أن �ل من األبناء، واآل�اء �ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي   

  .لذ� یوفر لهم الراحة النفس�ةألس�اب عدیدة من بینها الع�ش في العالم االفتراضي ا
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 مقدمة

أصبح العالم اليوم مع التطور السريع في مجال التكنولوجيا المعلومات يعيش عصرا  
"، أحدثت فيه شبكة االنترنيت ثورة في عالم االتصاالت المعلوماتيةجديدا يسمى بعصر"

وأصبح العالم قرية مفتوحة أمام الجميع للحصول على المعلومات وتبادل الثقافات ، وقد أدى 
هذا إلى زيادة رغبة وفضول األفراد لالطالع على كل ماهو جديد في عالم االنترنيت 

ات ثقافته من إرث اجتماعي، وديني واالتصال ومواكبته ، فجيل األمس كان يستمد معطي
وأخالقي مرتبط بحدود المجتمع الذي يعيش فيه، أما اليوم فسرعان ما بدأت هذه الحدود 
تتالشى، خاصة مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي، التي أخذت في التطور، و االنتشار 

 لتي ال تنتهي. وأصبح وسيلة لهروب بعض األفراد ضغوط الحياة العصرية ، ومن متطلباتها ا

وقد امتد تأثير هذه التقنية الحديثة، ليشمل جميع جوانب الحياة،وحتى األسرة لم تمنع  
من هذا التيار الجارف،  هذه المؤسسة االجتماعية، التي تعتبر الممثلة األولى لثقافة 

ة المجتمع ،وتراثه، وعاداته، وتقاليده، وقيمه، ومعتقداته، كما أنها المدرسة االجتماعي
األولى،في تربية األفراد وتنشئتهم على هذه الثقافة المجتمعية ،فهي تشرف على النمو 
االجتماعي ألفراد المجتمع، وتساهم في تكوين شخصياتهم ، وتوجيه سلوكهم ،السيما في 
المراحل العمرية األولى لألفراد، وهي المرحلة التكوينية لشخصياتهم ،وبالتالي فهي مرحلة 

 تخصصين في مجال علم النفس والتربية.حساسة حسب الم

إن االنتشار الواسع لهذه التكنولوجيات الحديثة أثر تأثيرا بالغا على األسرة وعلى 
وظائفها ، واألكثر من هذا أثر على طبيعة العالقات داخل نسقها .لقد أصاب هذه العالقات 

ألسر كما كانت في نوع من التغير والتبدل ، فتغير االتصال داخل األسرة ، ولم تبق ا
السابق، وبدل االتصال وجها لوجه دخل االتصال الوسيط على الخط الذي تغلغل في كل 
منحى من مناحي الحياة ليتحول الشخص إلى فرد افتراضي يتفاعل ضمن مجتمع افتراضي، 
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وأصبح لهذا النوع من االتصاالت دورا فاعال في مختلف المجتمعات حيث سهل لتواصل بين 
مجتمع غير أنه طرح من جهة أخرى العديد من القضايا حول إلغاء بعض اللغات أفراد ال

االتصال المواجهة مثل تعابير الوجه، واإليماءات ،وغيرها من طرق االتصال التي عرفتها 
اإلنسانية منذ آالف السنين، ليصبح االتصال نقطة تحول هامة في مجال االتصال 

 االجتماعي.

الموضوع ونجعله محل الدراسة التي تم تقسيمها إلى ثالث وهذا ماجعلنا نهتم بهذا 
 أطر ،اإلطار المنهجي، اإلطار النظري، اإلطار التطبيقي.

لعرض اإلجراءات المنهجية، ويتضمن ستة عناصر،  الفصل األولوقد خصصنا 
بداية تطرقنا فيها إلى تحديد إشكالية الدراسة، تساؤالتها، وفروضها، ثم عالجنا إلى أسباب 

ختيار موضوع ، أهميته وأهدافه، ثم قمنا بشرح المفاهيم المفتاحية للدراسة ، من حيث ا
الجوانب اللغوية و االصطالحية ثم اإلجرائية، بعدها قمنا بتحديد الجوانب الثالثة للدراسة و 
المتعلقة بالجانب البشري و الزماني والمكاني، لنقوم بعدها بتحديد نوع الدراسة و المنهج 

،إضافة إلى تحديد دقيق لمجتمع البحث وعينة الدراسة وكيفية الوصول إلى اختيارها،  المتبع
واألدوات المناسبة لجمع بيانات الدراسة الميدانية، بعدها تطرقنا إلى أبرز الدراسات السابقة 
والمشابهة التي تطرقت إلى موضوعنا أو المست متغيرا منه، وتناولنا أخيرا المقاربات العلمية 

 ي تستند إليها في تحليل نتائج الدراسة.الت

من الدراسة يندرج ضمن اإلطار النظري، خصصناه ألسرة كبناء الفصل الثاني 
اجتماعي، وقد تطرقنا فيه إلى مجموعة من العناصر المتمثلة في المبحث األول األسرة في 

لمبحث الثالث المجتمعات القديمة، أما المبحث الثاني األسرة في المجتمعات الحديثة ، وا
 وظائف األسرة ، وفي األخير أنواع األسرة .
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من الدراسة تناولنا فيه موضوع الزواج والعالقات األسرية، وركزنا الفصل الثالث أما 
في بداية الفصل موضوع الزواج، ثم عالجنا العالقة بين الزوجين، لنختم الفصل بعالقة 

 اآلباء باألبناء.

اقع التواصل االجتماعي، تطرقنا فيه إلى النشأة خصصناه لمو الفصل الرابع أما 
والتطور مواقع التواصل االجتماعي، ثم ركزنا إلى خصائص ومميزات مواقع التواصل 

 االجتماعي، وفي األخير إلى أهم مواقع التواصل االجتماعي.

من الدراسة يندرج ضمن اإلطار التطبيقي، وتناولنا فيه الفصل الخامس أما 
 البحث، كما قمنا بتحليل وعرض معطيات ومعالجتها.خصائص المجتمع 
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  اإلطار المنهجي لل�حث  :األولالفصل 

  هج�ة ال�حثمن :األولالم�حث 

  إش�ال�ة ال�حث  :األولالمطلب 

تعتبر األسرة نسقا اجتماع�ا رئ�س�ا في المجتمع ،�اعت�ارها الدعامة األولى لض�� 

سلوك أفرادها ،فهي أول مدرسة یتعلمون فیها دروس الح�اة االجتماع�ة ،و�الرغم من أنها 

أنها تعتبر أساس �ل أصغر نظام اجتماعي ،مقارنة �األنظمة االجتماع�ة األخر�، إال 

األنظمة وهي أقو� نس� في المجتمع، وقد اكتسبت قوتها هذه من خالل الوظائف 

االجتماع�ة التي تقوم بها ،�وظ�فة اإلنجاب ،فاألسرة قبل �ل شيء هي مؤسسة اجتماع�ة 

تزود المجتمع �األفراد ،وعزوفها عن الق�ام  بهذه الوظ�فة یؤد� إلى انقراض 

ظ�فة هي وظ�فة التنشئة االجتماع�ة ،فعن طر�قها ��تسب اإلنسان المجتمعات،وثاني و 

إنسانیته ،و من خاللها یتحول الفرد من �ائن بیولوجي إلى �ائن اجتماعي �ستط�ع الع�ش 

  .،والتكیف مع اآلخر�ن  في ظل ق�م وثقافة المجتمع الذ� ینتمي إل�ه

صور �انت تتمیز ولقد عرفت األسرة الكثیر من التغیرات ،ففي �ل عصر من الع

�مجموعة من الخصائص سواء من حیث البن�ة أو من حیث الوظ�فة ،فاألسرة في الماضي 

تمیزت �اإلتحاد و القوة الناتج عن تعاون وتكامل أدوار أفرادها ،فمصلحة الفرد داخلها من 

مصلحة األسرة ، بل مصلحة األسرة أسب� من مصلحة الفرد، �ما أن عالقاتها تمیزت 

الدائم بین أفرادها ، حیث �ان الفرد �قضي معظم وقته مع أسرته الصغیرة ،والد�ه  �التواصل

أعمامه ،وعماته،و أخواله، وخاالته، إال أنه و مع :إن وجدت  ،وٕاخوته ،ومع أسرته الكبیرة

التطور السر�ع الحاصل في المجتمعات ، والس�ما في مجال اإلعالم و االتصال، لم تب� 

عنها من  نتج ا �انت ، حیث تأثرت هذه العالقات �موجة العولمة و ماالعالقات األسر�ة �م

ظهور وسائل متطورة للترف�ه و االتصال جعلت من العالم قر�ة واحدة ،مما سمح األفراد بر�� 
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عالقات الصداقة من مشارق األرض و مغار�ها ،فهذه العالقات عوضت �العالقات األسر�ة 

ك عن برامج الترف�ه من ألعاب و غیرها ، والتي تقدمها و في �عض األح�ان انعدامها ،ناه�

تكنولوج�ا اإلعالم و االتصال الیوم ،فهي استحوذت على �ثیر من مستخدمیها �ما فیها 

أوقات اللقاءات العائل�ة ، مما أد� إلى انشغال �ل من الوالدین و األبناء عن �عضهم 

  ال�عض ، و�التالي قلة الحوار والتواصل ف�ما بینهم 

إن هذا التغیر في العالقات األسر�ة الذ� �ان نتیجة تطور وسائل اإلعالم و 

االتصال ،مس معظم األسر العر��ة و اإلسالم�ة ، و األسرة الجزائر�ة هي األخر� لم تمنع 

من هذا الغزو التكنولوجي الذ� أحدث تحوالت عم�قة داخلها ، حیث أثر على منظومتها 

  .الق�م�ة و األخالق�ة 

وسائل التواصل التي أثرت تأثیرا �الغا على األسرة الجزائر�ة و على عالقاتها ومن 

،هذا الموقع الذ� �عتبر من أكثر مواقع التواصل ) (face book ،وسیلة الفا�سبوك 

االجتماعي استخداما لد� الجزائر�ین مقارنة بنظرائهم اآلخر�ن من الدول العر��ة الذین 

  وغیرها .… (whatsAPP)الوات ساب  ،(twitter)و�تر�ستخدمون مواقع األخر� مثل ت

إن موقع الفا�سبوك استحوذ على أوقات معظم الجزائر�ین مما جعلها ظاهرة اجتماع�ة 

أطفاال ،وش�ا�ا ،و�هوال ، :تستح� الدراسة نظرا النتشارها الواسع في صفوف الجزائر�ین 

الجمل القصیرة التي تقتضیها  نساءا، ورجاال، حیث أص�ح التواصل بین أفرادها �قتصر على

  .الضرورة

ن هذا التغیر في العالقات األسر�ة الجزائر�ة ،جعل من دراستنا هذه تقف  حائرة عند إ

مجموعة من األسئلة التي قد نجد لها أجو�ة خالل مسیرة �حثنا هذا ومن السؤال التي تم 

  :یلي طرحه ما

  عالقات األسر�ة ؟ماهو أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على ال
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  و�تفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة ؟

  �یف �انت العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي ؟-1

  �یف أص�حت العالقات األسر�ة مع ظهور هذه المواقع االتصال�ة ؟-2

  ؟هل استخدامها یتوقف فق� على األبناء دون اآل�اء ، أو �لیهما-3

ة حددناها لها مجموعة من األجو�ة االفتراض�ة، والتي قد تثبتها نتائج إن هذه األسئل

  .الدراسة أو تفندها

  فرض�ات ال�حث : المطلب الثاني 

  :الفرض�ة األولى : أوال 

إن العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي �انت أكثر تماس�ا و 

  . �سودها الحوار

  :الفرض�ة الثان�ة : ثان�ا 

العالقات األسر�ة في ظل مواقع التواصل االجتماعي أص�حت ضع�فة و�سودها إن 

  .نقص الحوار

  : الفرض�ة الثالثة: ثالثا 

إن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ل�س ح�را على األبناء فق� ،و إنما على 

  .اآل�اء و األبناء على حد سواء

  

  



 الفصل األول                                                        اإلطار المنھجي للبحث
 

8 

 أس�اب اخت�ار موضوع ال�حث : المطلب الثالث 

ت�ار أ� موضوع ��حث للدراسة ، ال ��ون �الصدفة و العشوائ�ة ،و إنما ��ون إن اخ

دون غیره .نتیجة دوافع و أس�اب موضوع�ة ، وذات�ة تجعل ال�احث ینتقي موضوع �الذات 

  من المواض�ع ، و�تخذها �مبررات الخت�اره هذا 

  :یلي  و�م�ن تلخ�ص أس�اب اخت�ار هذا الموضوع في ما

  :ذات�ة األس�اب ال: أوال

الفضول العلمي للتعرف على طب�عة استخدام مواقع التواصل االجتماعي و أس�اب اإلق�ال -

  .علیها و أهمیتها في ح�اة األفراد وانع�اساتها على نم� عالقاتهم األسر�ة 

�عد ) �األبناء اآل�اءعالقة (الرغ�ة في معرفة �یف أص�حت العالقات األسر�ة الواقع�ة -

  التواصل االجتماعي  استخدامهم لمواقع

رغبتنا الذات�ة في دراسة هذه الظاهرة لتأثرنا الشخصي بهذه المواقع واستخدامنا لها لفترات -

  طو�لة 

  :س�اب الموضوع�ة األ: ثان�ا

االستخدام الهائل و االنتشار الرهیب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي مما یوقفنا على -

 لمیدانالظاهرة �طل�ة �احثین في ادراسة 

االنترنیت لها طا�ع اجتماعي وهذا مازاد من اتساع رقعة المشار�ة في المواقع التواصل -

  االجتماعي

االستخدام الهائل واالنتشار الرهیب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي مما یوقفنا على -

  دراسة الظاهرة �طل�ة �احثین في المیدان
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  أهداف ال�حث : المطلب الرا�ع

ي أن ��ون وراء �ل عمل ،هدف یرجى تحق�قه ، و�ذلك هو الحال �النس�ة من المنطق

لأل�حاث العلم�ة ،ف�ل �احث عند اخت�اره لموضوع ما ،أول شيء یت�ادر إلى ذهنه هو طرح 

ماهو الهدف الذ� نر�د تحق�قه من دراسة هذا الموضوع ،ونحن �غیرنا من ال�احثین  :سؤال 

  :عى إلى تحق�قها من خالل هذا ال�حث وهي �التالي حددنا مجموعة من األهداف التي نس

التعرف على طب�عة العالقات األسر�ة والس�ما بین اآل�اء واألبناء، قبل ظهور مواقع -1

  .التواصل االجتماعي و�عد ظهورها، وممارستها من قبل أفراد األسرة

  .هذه العالقاتالوقوف على التأثیر الذ� أحدثته مواقع التواصل االجتماعي على طب�عة -2

  .معرفة مد� استعمال األسر الجزائر�ة لهذه الوسائل-3

  أهم�ة الدراسة:المطلب السادس 

إن أهم�ة إنجاز �ل �حث علمي ، تكمن في ما تقدمه نتائج هذا ال�حث من معلومات 

  :عن ظاهرة ما ، ومن اقتراحات وحلول لمش�لة ما ، وتكمن أهم�ة �حثنا هذا في مایلي 

صورة حق�ق�ة عن طب�عة العالقات داخل األسرة الجزائر�ة، وخاصة بین اآل�اء أن �عطینا -1

  .واألبناء

  .أن �قدم لنا معلومات عن الشر�حة األكثر استغالال لهذه الوسائل االتصال�ة-2

  .یزودنا �معلومات عن اآلثار المترت�ة عن سوء استغالل هذه المواقع، وعن تلك اإلیجاب�ة-3

ون مرجعا، و�عتمد عل�ه المختصون و غیر المختصین في شتى أن نتائج ال�حث تك-4

  .مجاالت، والس�ما في مجال ال�حث العلمي
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  تحدید المفاه�م: المطلب السا�ع

و�تحدد  ،�م�ن لل�احث تجاهلها �عتبر تحدید المفاه�م خطوة مهمة في أ� دراسة ال

ف اإلجرائي المستخدم و االصطالحي له،ثم التعر� ،المفهوم من خالل إعطاء التعر�ف اللغو� 

  .في ال�حث

  :االستخدام : أوال

  :لغة-أ

طلب  ،اتخذه خادماو اآلخر  ،استخدمه استخداما فهو مستخدم) رهاستخدم الرجل غی(

  )1(.استعملها في خدمة نفسه ...) استخدم اإلنسان اآللة و الس�ارة(منه أن یخدمه 

  :اصطالحا - ب

 جمهور لوسیلة إعالم�ة دون أخر� ،وهو ماهو ذلك الفعل المتمثل في اخت�ار أفراد ال

یتخذه من الفرد فعل�ا من المعلومات ،أ� أنه االستخدام العقلي للمعلومات التي �حتاجها 

�الفعل إضافة إلى أن االستخدام یرضي حاج�ات المستخدم أوال ،یرضیها عندما ال یجد 

  )2(.معلومات التي �حتاجها �الفعل 

إلى أن مفهوم االستخدام یرت�� �حق�قة ماذا :"وخنوقة عبد الوهاب بو�شیر الد�تور 

و األش�اء التقن�ة ،و�حیل دوره إلى مسألة التملك االجتماع�ة لهذه  ،�فعل الناس �األدوات

  )3(".التكنولوج�ا 

 

                                                           
یر في علوم منصر خالد ،عالقة استخدام تكنولوج�ا اإلعالم و االتصال الحدیثة �اغتراب الش�اب الجامعي ،شهادة الماجست )  1(

  13، ص2012- 2011اإلعالم و االتصال ، جامعة �اتنة ، الجزائر ،
  146،ص2003، 4دمحم منیر حجاب ،الموسوعة اإلعالم�ة ، دار النشر و التوز�ع ،القاهرة ،مجلد  )2(
  146،ص�2005 ، /جیهان أحمد رشتي ،األسس العلم�ة لنظر�ات اإلعالم ، دار الف�ر العر�ي للط�اعة و النشر ، لبنان ، د ) 3(
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�أنه نشا� ") :(�Françoise le Coadic-Yvesاف�س فرونسو لو�اید�ك و�عرفه 

تمع �فضل التكرار، فحینما �ص�ح االستعمال اجتماعي یتحول إلى نشا� عاد� في المج

  )4("متكرر و�ندمج في ممارسات وعادات الفرد �م�ن حینئذ الحدیث عن االستخدام 

  :مفهوم اإلجرائي-ج

نقصد �االستخدام في هذه الدراسة ،استعمال أفراد األسرة الجزائر�ة للمواقع التواصل 

 .االجتماعي ��ل أنواعها 

  :الجتماعي مواقع التواصل ا: ثان�ا

  :االتصال -1

  : لغة-أ

أ�  commonإلى �لمة الالتین�ة   communicationیرجع أصل �لمة اتصال 

و�التالي فإن االتصال �عمل�ة یتضمن المشار�ة أو التفاهم حول شيء أو " عام"أو " مشترك"

  )5(ف�رة أو إحساس أو اتجاه أو سلوك أو فعل ما 

  : اصطالحا  - ب

م و ال�س�� �قوم على نقل أو ت�ادل المعلومات بین أطراف مؤثرة االتصال �معناه العا  

و متأثرة مصادر وتلقین على التخص�ص أو التعم�م على نحو �قصد �ه و�ترتب عل�ه تغییر 

في المواقف أو السلوك، أ� أن أكثر العمل�ات االتصال�ة قدرة على تحقی� الغرض منها هي 

                                                           
 blog.com-over-studies-http://audianceفت�حة بوغاز� ، التأثیر ونظر�ة االستخدام و اإلش�اع ، المتاح على الرا��  )4(

  15،ص2012، 2، �حسن عماد م�او� ، نظر�ات اإلعالم ، الدار العر��ة للنشر والتوز�ع، القاهرة )  5(
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الرموز االتصال�ة التي تهدف إلى إحداث األثر  أ� اإلشارات أو(المحرضاتتلك التي تر�� 

  )6( )�ما و��فا ، و�ین قابل�ة المتلقي ونزوعه على اإلنسان

نجد أنه من العمل�ات االجتماع�ة ذات األهم�ة :االتصال من منظور اجتماعي   

القصو� في المجتمع ، على اعت�ار أن دوام استمرار تقدم المجتمع �عتمد �الدرجة األولى 

  )7(التصال االیجابي الجید على ا

�أن االتصال �عني ذلك الم��انیزم الذ� من " تشارلز �ولي"یر� عالم االجتماعي   

خالله توجد العالقات اإلنسان�ة وتنمو وتتطور الرموز العقل�ة بواسطة نشر هذه الرموز عبر 

  )8("الم�ان واستمرارها عبر الزمان

  :االجتماعي  -2

  :لغة -أ

،  الشيءأصل واحد یدل على َتَضاَم " الج�م والم�م والعین"و�ة نجد أن من الناح�ة اللغ  

  )9(.�قال َجَمْعَت الشيء، جمعا والُجماع من ق�ائل شتى

ومصدره اجتمع وهو االجتماع ال�شر� ، و�ذلك علم " علم االجتماع"و�قصد �مفهوم   

، وفالن جمع لبني )10(ع االجتماع الذ� �عتبر علم لدراسة العالقات القائمة بین أفراد المجتم

  )11(.فالن ، �أوون إل�ه و�عتمدون على رأ�ه

                                                           
دمحم محمود ، االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماع�ة الس�اس�ة االجتماع�ة و التخط�� ،�المعهد العالي للخدمة االجتماع�ة ،   )6(

  17،ص�2005، /، مصر ، د اإلس�ندر�ة
، �2011، /للط�اعة والنشر ، القاهرة ،د ، النماذج، المداخل، النظر�ات ، دار المعرفة الب�ان اإلنسانيحسن علي دمحم ، االتصال  )7(

  27ص
  433،ص 2009، 1، معجم مصطلحات ومفاه�م التعل�م و التعلم ، عالم الكتب ، القاهرة ، � إبراه�ممجد� عز�ز )  8(
  479، ص1999، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، 1أبو الحسن أحمد ز�ر�اء القزو�ني الراز� ، معجم مقای�س اللغة ، الجزء ) 9(
  31،ص1982أحمد ز�ي بدو� ، معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ة ، م�ت�ة لبنان ، بیروت، )  10(
  29، ص 2004، 4، �1إبراه�م مصطفى و آخرون ، المعجم الوس�� ، دار الدعوة ، مجمع اللغة العر��ة ، ج)   11(
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  :اصطالحا- ب

أما من الناح�ة االصطالح�ة نجد مفهوم اجتماعي ع�ارة عن نسیج م�ون من 

  )12(.عالقات اجتماع�ة ، تلك العالقات �حددها اإلدراك المت�ادل بین الجانبین

� مشترك یجعلها تع�ش ع�شة االجتماعي هو مجموعة من األفراد یر�� بینها را�

  )13(مشتر�ة تنظم ح�اتها في عالقات منتظمة معترف بها ف�ما بینهم

  المواقع التواصل االجتماعي -3

  :اصطالحا -أ

منظومة من الش��ات " على أنها  ،مواقع التواصل االجتماعي زاهر راضي�عرف 

ر�طه عن طر�� نظام  االلكترون�ة التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص �ه، ومن ثم

  )14(".اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخر�ن لدیهم اهتمامات و الهوا�ات نفسها 

�أنها تر�ی�ة الكترون�ة یتم صناعتها :"ف�عرف مواقع التواصل االجتماعي دمحم عواد أما 

) مثل الفرد الواحد( من أفراد أو جماعات أو مؤسسات ،وتتم تسم�ة الجزء التكو�ني األساسي

،�حیث یتم إ�صال هذا العقد �أنواع مختلفة من العالقات �تشج�ع فر�� معین أو  م العقد�اس

االنتماء لشر�ة ما أو حمل جنس�ة لبلد ما في العالم ، وقد تصل هذه العالقات لدرجات أكثر 

  )15("أو الط�قة التي ینتمي إلیها الشخص ،أو المعتقدات ،عمقا �طب�عة الوضع االجتماعي

                                                           
  12،ص�2012 ، /دمحم أمین المصر� ، المجتمع اإلسالمي ، دار األرقم ، الكو�ت ، د )  12(
  80، ص �2011 ،/دالمعاصر ، دار النهضة ، بیروت ،لبنان، اإلسالميدمحم الم�ارك ، المجتمع )  13(
،جامعة عمان األهل�ة 12زاهر راضي ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العر�ي ،مجلة التر��ة ، العدد ) 14(

  23،ص2003،
� /،دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة،عمان ،د) دراسة في النشأة والتطور(تصال دمحم صاحب سلطان ،وسائل اإلعالم و اال ) 15(

  44،ص2012،
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أن الش��ات االجتماع�ة :" مواقع التواصل االجتماعي قائلة الخل�فة ه�ة دمحموتعرف 

هي مواقع فعالة جدا في تسهیل الح�اة االجتماع�ة بین مجموعة من المعارف و األصدقاء 

،�ما تم�نهم أ�ضا من التواصل المرئي و الصوتي وت�ادل الصور و غیرها من اإلم�ان�ات 

  )16("م التي توطد العالقة االجتماع�ة بینه

على أنها برنامج �ستخدم لبناء مجتمعات على ش��ة ": �pallasالس �عرفها 

  .)17("�عضهم ال�عض لعدید من األس�اب المتنوعة ترنیت و �م�ن لألفراد أن یتصلوا االن

  :المفهوم اإلجرائي-ج

نقصد �مواقع التواصل االجتماعي ، �ل المواقع التي تت�ح التواصل عن طر�� ش��ة 

  الخ...،مثل الفا�سبوك، مسنجر ،تو�تر ،فایبر  االنترنیت

  :مفهوم األسرة : ثالثا

  :لغة -أ

من الناح�ة اللغو�ة األسرة مأخوذة من األسر ،وهو القوة و الشدة ، فأعضاء األسرة 

�ما أن القید و األسر هنا �فهم منه  ،و�عتبر �ال منهم درعا لآلخر،�شد �عضهم أزر �عض 

أ� مسؤول�ة ،ومن ثمة فإن المفهوم اللغو� لألسرة یدل على  العبء الملقى على اإلنسان

  )18(. المسؤول�ة

  

                                                           
  24،ص1،2009أحمد صالح ، مجموعة النیل العر��ة ،�: أولجا حمود� سبیلیو �امیرتس �ارث ،فهم اإلعالم البدیل ،تر ) 16(
دراسة عینة من مستخدمي (و تأثیره في العالقات االجتماع�ة  مر�م نر�مان أنومار ، استخدام مواقع الش��ات االجتماع�ة ) 17(

  44،ص 2011-2012مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة حاج لخضر ،�اتنة ، ) الفا�سبوك في الجزائر 
افظة جدة ، إلهام بنت فر�ج السعید العو�ضي ،أثر استخدام االنترنیت على العالقات األسر�ة بین أفراد األسرة السعود�ة في مح ) 18(

  18،ص2004رسالة ماجستیر في االقتصاد ،تخصص س�ن و إدارة المنزل ، �ل�ة التر��ة لالقتصاد المنزلي ،
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  :اصطالحا - ب

وهي الوحدة االجتماع�ة األولى التي تهدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني و تقوم 

  .على المقتض�ات التي یرتضیها العقل الجمعي ،والقواعد التي تقررها المجتمعات المختلفة 

�أنها مجموعة من األشخاص یرت�طون معا بروا�� الزواج :"" ولوك  برجس"و�عرفها 

أو الدم أو التبني ، و�ع�شون تحت سقف واحد و یتفاعلون معا وف� ألدوار اجتماع�ة محددة 

  )19("، و�حافظون على نم� ثقافي مشترك 

ف�عرف األسرة �أنها تتكون من مجموعة أشخاص �حملون الفصیلة الدمو�ة  "لیتر� " أما

  )20("أو أطفال ،أو أم،سها و�ع�شون تحت سقف واحد، �ما تتكون بوجه خاص من أب نف

وعل�ه فإن الزوج و الزوجة �عتبران من أفراد األسرة ،عندما �قرر الرجل و المرأة 

الزواج فهم �قران على تكو�ن أسرة مستقرة و إنجاب أطفال أصحاء ، وال �م�نهم أن ��ونوا 

�منع ذلك ، ألن الزواج مسؤول�ة ول�س مجرد خطوة �قومان بها  أسرة سل�مة إذا �ان هناك ما

،حیث أن الزوجین ملزومان �عمل تحالیل قبل الزواج یتأكد �أن وضعهم صحي مناس�ا 

للزواج ،وفي حال عدم التواف� بین فصیلة دم الرجل و فصیلة دم المرأة ��ون هناك احتمال 

  .�بیر في تسبب �الضرر �أطفالهم 

�أنها جماعة اجتماع�ة تتمیز �م�ان إقامة مشتر�ة :" "األسرة  "كمیردو "و�عرف 

و�وجد اثنین من أعضائها على األقل ، وعالقة جنس�ة ،وتعاون اقتصاد� ووظ�فة تكاثر�ة 

                                                           
  93، ص2013، 1عمان ، �الدخیل ،معجم مصطلحات الخدمة االجتماع�ة ،دار المناهج للنشر والتوز�ع ، عبدا �عبد العز�ز   )19(
مشاكل الوس� األسر� وعالقتها �انحراف األحداث ،دار الكتب والوثائ� القوم�ة المصر�ة عبد اللطیف عبد القو� سعید مصلح ،  ) 20(

  28، ص2010، �1،
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�عترف المجتمع بها ، وتتكون على األقل من ذ�ر �الغ و أنثى �الغة ، وطفل سواء �ان من 

  )21("نسلها أو عن طر�� التبني 

في  "ورشاد صالح دمنهور� "، "ع�اس محمود عوض "�عرف �ل من في حین 

�تابهما علم النفس االجتماعي ،األسرة ع�ارة عن وحدة إنتاج�ة بیولوج�ة تقوم على زواج 

  )22("شخصین یترتب عل�ه نتاج في األطفال عند  ذلك تتحول األسرة إلى وحدة االجتماع�ة 

كثر ألن الزوج �ح� له الزواج �أر�ع �قتصر على شخصین فق� بل أ وعل�ه الزواج ال

نساء ،فقد ��ون الداعي إلى ذلك حاجته النفس�ة والجسد�ة ،أو رغبته في المز�د من البنین ، 

حرج في تعدد الزوجات شرعا �شر� أن �حق� المسلم العدل بین نسائه  وفي �ل األحوال ال

  .الالتي یتزوجهن 

لسائد في األسرة على ط�ع وتلقین �طا�ع ثقافي ا وهي أ�ضا ه��ل اجتماعي یتمیز

الفرد منذ نعومة أظافره للسلوك االجتماعي المقبول و�تعلم داخلها طب�عة التفاعل مع األفراد 

  )23(.و العادات والتقالید و�ق�ة النظم االجتماع�ة السائدة في المجتمع 

معا  ،وتشیر �لمة األسرة من الناح�ة السوسیولوج�ة إلى مع�شة رجل وامرأة أو أكثر

على أساس الدخول في عالقة جنس�ة �قرها المجتمع وما یترتب على ذلك من حقوق و 

  )24(.الواج�ات ، �رعا�ة األطفال وتر�یتهم 

و الم�ون األساسي له، و البیئة  ،و�نظر اإلسالم لألسرة على أنها نواة المجتمع

،�قول رسول صلى )25(�ا األولى التي ینشأ فیها اإلنسان فتؤثر عل�ه سل�ا أو إیجا االجتماع�ة

                                                           
  15، ص2007، 1وز�ع، عمان ، �هد� محمود الناشف ، األسرة و تر��ة الطفل ،دار المسیرة للنشر والت ) 21(
لملتقى الوطني الثاني حول االتصال والجودة الح�اة في �نزة ع�شور ومهد� عوارم ، التماسك األسر� تعر�فه وعوامل تحققه،ا ) 22(

  3،قسم العلوم االجتماع�ة ،ص"�ل�ة العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة "أبر�ل ،جامعة قصد� ورقلة  10/09األسرة ،أ�ام 
  17، ص2006، 1عدنان أبو مصلح ،معجم علم االجتماع ، دار أسامة المشرق الثقافي للنشر و التوز�ع ،عمان ، � ) 23(
  15،ص2011سلو� عثمان الصد�قي ،األسرة والس�ان من منظور اجتماعي و دیني ، الم�تب الجامعي الحدیث،  )24(
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یهودانه أو �ل مولود یولد على فطرة فأبواه :( هللا عل�ه وسلم عن أبي هر�رة رضي هللا عنه 

 )26() ینصرانه أو �مجسانه

  :األسرة الجزائر�ة : را�عا

عائلة موسعة تع�ش على أنها ف�عتبر العائلة الجزائر�ة مصطفى بوتنفوشت تعر�ف 

عند  "الدار الكبیرة �"، وهو ما�عرف ،وتحت سقف واحد  في أحضانها عدة عائالت زواج�ة

أو أكثر �ع�شون ،شخص  60إلى 20إذ نجد من  .عند البدو"  الخ�مة الكبیرة" و الحضر

  .جماع�ا 

أو الجماعة المنزل�ة هي الش�ل ،فالخاص�ة الممیزة لتر�ی�ة العائلة الجزائر�ة التقلید�ة "

ظام القبلي في ش�ل جماعات �بیرة توحدها المصلحة الذ� أفرزه انحالل الن ،الموسع الممتد

من  %95فأكثر من " ،و االجتماع�ة التي تتمر�ز أغلبها في المناط� الر�ف�ة ،االقتصاد�ة 

  )27("فق� �قطنون في المدن %5المجتمع الجزائر� مجتمع ر�في و 

 "R.DESCOLOITRESورو�رت دس�لوتر  " " L.DEBZI العید دبز� "و�عرفها �ل من 

الم�ونة من  ،العایلة،الجماعة المنزل�ة المسماة "اسم � التي تعرف التقلید�ة األسرة أنها �

�قوم على عالقات الواج�ات المت�ادلة ، األقارب الذین �ش�لون ��ان سوسیو اقتصاد� 

                                                                                                                                                                                     
فاطمة عبد الرحمن ،مهددات األسرة المعاصرة وجهة نظر إسالم�ة في التكو�ن و العالئ� و اآلثار التر�و�ة ،حقوق الط�ع  ) 25(

  13، ص2005، �1 محفوظة لمر�ز دراسات المجتمع ، السودان ،

   

  

  

                                                                                                                                         
   صح�ح البخار�  )26(
ان المطبوعات الجامع�ة ،الجزائر دمر� أحمد ،دیو : مصطفى بوتنفوشت ، األسرة الجزائر�ة خصائص الحدیثة و التطور ،تر   )27(

  120، ص�1984، /،د
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فالمشار�ة الجماع�ة في اإلرث االقتصاد� هو األساس الذ� تجتمع عل�ه العائلة �ش�ل یبرز 

  )28("یها دور �ل فرد ف

العائلة الجزائر�ة ل�ست جماعة �حدود أن  : " "R.MAUNIERروني موني "تعر�ف 

وهذا " ولكنها جماعة منزل�ة ...ول�س تجر�د تشر�عي ..   غامضة ذائ�ة في المجموعة القبل�ة

متمایزة عن النظام القبلي التي  ، وتر�ی�ة خاصة �العائلة الجزائر�ة، �شیر إلى وجود هو�ة 

 )29("تظهر بوضوح دة ف�ه ، حیث �انت معالمها ال�انت موجو 

  :مفهوم اإلجرائي 

لبلد�ة عین تادلس ر النوو�ة الم�ونة األستلك هي  في �حثنا هذا، األسرة المعن�ة �الدراسة إن

 .�مستغانم 

  : العالقات األسر�ة

یتحدد والعالقات األسر�ة هي تلك الجاذب�ة الوجدان�ة و التفاعل الواقع بین األفراد التي 

  )30( اتصاالتهم���ف�ة 

�ما تتسم تلك العالقات التي تجمع بین أفراد األسرة �أنها ذات إطار شرعي �قره المجتمع 

  )31(الذ� توجد ف�ه و �ذلك وف� الق�م و المعاییر التي تختلف من مجتمع آلخر

  

                                                           
(28)  ROBERT DESCLOITRES :LAID DEBZI ;système de parenté et structure familiales en 

ALGERIE ;IN Annaire de l’AFRIQUE de nord ;PARIS ;CNRS ;1963 ;P29 
)29(  CLAUDINE CHAULET ;la terre les frères et l’argent ;stratégie familliale et production agricole en 

ALGERIE depuis 1962 ;tomel ;ALGERIE ;OPU ;1987 ;P203  
، 9،3،4، المجلد 30-29لیلى سلمان مسعود ،العالقات األسر�ة ، اإلعاقة و العالج األسر� ، مجلة إنسان�ات ، العدد  ) 30(

  16،ص2005
  183،ص1974، 1بدو� ، تقد�م أحمد دمحم الخل�فة ،دار النهضة العر��ة ، القاهرة ، �ال االجتماعصالح مصطفى الفوال ،علم   )31(
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  :مفهوم اإلجرائي 

ائمة بین اآل�اء و أبنائهم، العالقات األسر�ة المقصودة في �حثنا هذا ، هي تلك العالقات الق

  .وذلك من خالل التواصل، والحوار، و التفاعل ف�ما بینهم

  المنهج�ة  اإلجراءات: الم�حث الثاني 

  منهج ال�حث  :األولالمطلب 

  المنهج :أوال

  : لغة-أ

  وسلكه أ�انههو الطر�� ومنه نهج الطر�� �معنى 

  :اصطالحا- ب

ي العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي فهو الطر�� المؤد� للكشف عن الحق�قة ف 

  )32(. حتى تصل إلى نتیجة معلومةعمل�اته، ته�من على سیر الفعل وتعدد 

لكل دراسة البد لل�احث من اخت�ار منهج یتالءم موضوع الدراسة المطروح، حیث 

دقی� المنهج الذ� �قوم ف�ه ال�احث �الوصف المنظم وال:" المنهج على أنه  "�حوش "�عرف

للظواهر االجتماع�ة �ما هي مستخدما التحلیل والمقارنة ، التفسیر والتقو�م من أجل الوصول 

إلى تعم�مات یز�د بها الرصید المعرفة حول الظاهرة موضوع الدراسة ،�غ�ة التنبؤ والتخط�� 

  )33("للمستقبل

                                                           
)32(

  135، ص2000، 1ابن منظور ، لسان العرب ، مجلد الخامس ، دار صادر لبنان، لبنان، �  
، �2003، /ع ، القاهرة ، درفی� صفوف المختار ، المدرس والمجتمع والتوفی� النفسي للطفل، دار العلم و الثقافة للنشر والتوز�)  33(

  87ص
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�قة و الخطوات الدق اإلجراءاتالمنهج هو مجموعة من :" مور�س أنجرس �ما �عرفه 

  )34("المتبناة من أجل الوصول إلى نتیجة 

  :نوع المنهج: ثان�ا 

ولقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذ� �عد من أهم مناهج 

ال�حث العلمي و أكثرها شیوعا في العلوم االجتماع�ة ومن خالل هذا المنهج �ستط�ع ال�احث 

ف على األس�اب التي أدت إلى حدوث الظاهرة دراسة الواقع �ش�ل دقی� للغا�ة حیث یتعر 

  .و�ساهم في اكتشاف الحلول لها

�أنه دراسة الحقائ� الراهنة المتعلقة �طب�عة الظاهرة أو موقف ما :" " هو�تي"و�عرفه 

  )35("أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث 

وفها وأ�عادها تفسیر وضع الظاهرة أو المش�لة من خالل تحدید ظر " :و�قوم �ذلك على

ووصف العالقات بینها بهدف االنتهاء إلى وصف علمي دقی� متكامل للظاهرة أو المش�لة 

  )36(" أو �قوم على الحقائ� المرت�طة

  مجتمع ال�حث : المطلب الثاني 

إن تحدید مجتمع ال�حث �عد من أهم الخطوات المنهج�ة في ال�حوث االجتماع�ة وهي 

ث حیث یتوقف علیها إجراء ال�حث وتصم�مه و�فاءة نتائجه تطلب الدقة ال�الغة من ال�اح

                                                           
، 4أحمد بن مرسلي ، مناهج ال�حث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ، � )34(

  166،ص2010

  89،ص�1995، /حسن أحمد رشوان ، مناهج ال�حث العلمي وطرق إعداد ال�حوث، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر،د)  35(

�، /مصطفى محمود أبو ��ر وآخرون، مناهج ال�حث العلمي أسس علم�ة حاالت تطب�ق�ة ، دار الجامع�ة ، مصر ، د)  36(

  51،ص2007
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 اخت�اروعند شروع ال�احث في الق�ام ب�حثه یواجه مش�لة تحدد نظام العمل أو �األحر� 

  )37(مجتمع ال�حث أو العینة التي سیجر� علیها دراسته وتحدیدها 

ستخدمي م) عالقة اآل�اء �األبناء( ومجتمع ال�حث في دراستنا هو عینة من األسر

 .، �الض�� �منطقة عین تادلس مستغانممواقع التواصل االجتماعي في الجزائر �مدینة 

  عینة ال�حث :المطلب الثالث 

�عد اخت�ار العینة إحد� العناصر الجوهر�ة في البناء األساسي لل�حث وفي نجاحه وتعبر 

كرت للتغلب على العینة �مثا�ة وسیلة لها ، أسسها المنطق�ة ومبرراتها اإلحصائ�ة ،ابت

  صعو�ة دراسة جمهور ال�حث �له 

أفرادها  انتقاءوهي العینة التي یتم  "العینة القصد�ة"العینة على  اخت�اراعتمدنا في 

�ش�ل مقصود من قبل ال�احث نظرا لتوفر �عض الخصائص أولئك أفراد دون غیرهم، ولكون 

تم اللجوء لهذا النوع من تلك الخصائص هي من األمور الهامة �النس�ة للدراسة ،�ما ی

العینات في حالة توفر الب�انات الالزمة للدراسة لد� فئة محددة من مجتمع الدراسة األصلي 

)38(  

العینة  اخت�اروذلك ألن طب�عة دراستنا تفرض علینا العینة القصد�ة و لقد قمنا �اخت�ار 

  األسرة لمواقع التواصل االجتماعي  امتالكالقصد�ة على أساس 

اآل�اء ) 8(األبناء و ) 15(عینة متكونة من )23(اعتمدنا في دراستنا هذه على لقد   

  األسرة ) 15(،على 

  

                                                           
  112،ص�1999، /دمحم شفی� ، الخطوات المنهج�ة إلعداد ال�حوث االجتماع�ة ، الم�تب الجامعي الحدیث ، االس�ندر�ة ، د)  37(

)38  (
�، /ار ،منهج�ة ال�حث العلمي القواعد والمراحل و التطب�قات ، دار وائل للط�اعة والنشر ، األردن ، ددمحم عبیدات ، دمحم أبو نص 

  96،ص1999
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  أدوات جمع الب�انات : الم�حث الرا�ع

ا المعلومات الخاصة بهذا ال �م�ن أن ننجز دراسة علم�ة بدون أدوات نجمع به

ونحن بدورنا  ،لتقن�ة سل�من اخت�ار األداة أو ا، وتكون المعلومات دق�قة یجب أن ��و الموضوع

  :قمنا �اخت�ار األداة التي تسمح لنا بجمع المعلومات �ش�ل صح�ح وهي

حادثة موجهة یجر�ها فرد مع شخص آخر، أو مع أشخاص آخر�ن مهي ع�ارة عن المقابلة 

بهدف الحصول على أنواع معینة من المعلومات الستعانة بها، واستخدامها في �حث علمي 

  )39(ج�ه و التشخ�ص و العالج �ساعد على التو 

وتعرف �أنها أداة أو وسیلة تقوم على الحوار اللفظي اللغو� الم�اشر بین ال�احث و "

م�حوث ، و�ر� �عضهم أن هذا الحوار ��ون منظما بین الم�حوث و ال�احث الذ� ��ون 

یل المقابلة غال�ا مزودا بإجراءات عمل�ة مبدئ�ة للق�ام بهذه المقابلة وعلى رأسها ما�سمى بدل

")40(  

   مجاالت ال�حث  :الخامسالمطلب 

  :الزمانيالمجال -أ

 2017هو مدة التي تمت بها الدراسة المیدان�ة وامتد هذا المجال الزماني من نوفمبر 

حیث قمنا �اللمسات األولى لبدا�ة الدراسة ، أوال في الجانب المنهجي حیث قمنا بجمع 

، أما 2018الجانب النظر� في شهر جانفي تقلنا إلى الب�انات المتعلقة �المنهج�ة ،ثم ان

اإلطار التطب�قي فقد �ان في شهر ف�فر� فقد تم ف�ه تصم�م أسئلة المقابلة وتقد�مها إلى 

و النصائح، و�عد ذلك تم  تصم�مها في  �االقتراحاتأستاذتنا المشرفة من أجل تح��مها وأخذ 

                                                           
  200،ص�1962، /جمال ز�ي ،والسید �اسین، أسس ال�حث االجتماعي ، القاهرة ،د)  39(

  76،ص1995، 5بن ع�نون ، �عمار بوحوش ، دمحم محمود، مناهج ال�حث العلمي وطرق إعداد ال�حوث ، الجزائر   )40(
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إلى السمات العامة للم�حوثین ثم شرعنا  ش�لها النهائي  وتحتو� على أر�عة محاور إضافة

 2018أفر�ل  10مارس إلى غا�ة 1في إجراء المقا�الت مع الم�حوثین واستغرقت المدة من 

  :الم�انيالمجال - ب

  .تمت دراستنا في دائرة عین تادلس التي اتخذناها میدانا ل�حثنا 

  : تعر�ف �م�ان ال�حث

عة لوال�ة مستغانم، عاصمتها هي عین دائرة عین تادلس إحد� دوائر الجزائر التا�

  ، واد الخیر ن تادلس ، والصور ، وسید� بلعطارتادلس وضم بلد�ات عی

  صعو�ات ال�حث : المطلب السادس

�م�ننا على سبیل المثال ال الحصر ذ�ر أهم الصعو�ات التي واجهتنا عند انجازنا 

  : هذه الدراسة والتي تتلخص ف�ما یلي 

مل معنا وخوفهم من دخولنا إلى منازلهم األمر الذ� جعلهم �غلقون رفض العائالت التعا-1

  أبوابهم في أوجهنا 

  صعو�ة االلتقاء مع اآل�اء الذ� هم في غالب األح�ان خارج المنزل �سبب العمل -2

  صعو�ة تفهم �عض الزوجات لطلبي في مقابلة أزواجهم لسبب أنني أنثى -3

  ف�ة لمعالجة هذا الموضوع الهامقصر مدة ال�حث فهذه المدة لم تكن �ا-4

  قلة اإلم�انات الماد�ة -5
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  :النظر�ات المفسرة للظاهرة المدروسة و الدراسات السا�قة : سماخال ثح�ملا

  النظر�ات المفسرة للظاهرة المدروسة :األول  بلطالم

إن �ل �حث في میدان العلوم االجتماع�ة �عتمد على خلف�ة نظر�ة ألنها �مثا�ة منصة 

ق الدراسة المیدان�ة تؤسس لمضمونها ، ونحن في دراستنا اعتمدنا على مقار�تین النطال

  ونظر�ة التفاعل�ة الرمز�ة  ،نظر�ة االستخدامات واالش�اعات: نظر�تین وهي �التالي 

  واالش�اعات مفهوم نظر�ة االستخدامات :الو أ

ع رغ�ات �امنة معینة تعني النظر�ة تعرض أفراد الجمهور للرسائل اإلعالم�ة إلش�ا  

استجا�ة لدوافع الحاجات الفرد�ة وتسمى �ذلك بنظر�ة االستعماالت والرضا تهتم هذه النظر�ة 

بدراسة االتصال الجماهیر� دراسة وظ�ف�ة منظمة وهي تر� أن الجماهیر فعالة في انتقاء 

ة أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم وهي جاءت �ردة فعل لمفهوم قو 

:" تعر�فا اصطالح�ا لمفهوم النظر�ة على أنها " مساعد المح�ا"وقدم  ،)41(اإلعالم الطاغ�ة 

تحققه المادة المقدمة عبر وسیلة معینة من استجا�ة جزئ�ة أو �ل�ة لمتطل�ات حاجات ،  ما

وتر� هذه النظر�ة أن " ودوافع الفرد الذ� �ستخدم هذه الوسیلة و�تعرض لتلك المادة 

س مجرد مستقبل سلبي لرسائل االتصال الجماهیر� و إنما یختار األفراد بوعي الجمهور ل�

وسائل االتصال التي یرغبون التعرض لها ونوع المضمون الذ� یلي حاجاتهم النفس�ة و 

     )42( االجتماع�ة من خالل قنوات المعلومات و الترف�ه المتاحة

 أن مدخل االستخدامات :"د وفاطمة عبد الكاظم حم إبراه�م�سر� خالد ذ�رت �ل من 

التي تعنى بجمهور الوسیلة اإلعالم�ة ول�س �عنصر الرسالة ذاتها إن جمهور  واالش�اعات

التي  اإلعالم�ةالقدرة على اخت�ار الرسائل :الوسیلة اإلعالم�ة یتمیز بخصائص عدیدة أهمها 

                                                           
  2،ص�2012، /رافد عجیل فل�ح ،نظر�ات االتصال وصناعة القرار ، البوا�ة العر��ة ،القاهرة ، د ) 41(
  10،ص�2012، /أسامة بن مساعد المح�ا، نظر�ات التأثیر اإلعالمي ، سلسلة اإلعالم ،القاهرة، د ) 42(
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تعرضه  �قبل �ل ماتلبي رغ�اته وتش�ه حاجاته الكامنة ، ومعنى ذلك أن الجمهور ل�س سلب�ا 

، فالجمهور بهذا المعنى له غا�ة محددة من تعرضه لتلك الوسائل ،  اإلعالمعل�ه وسائل 

الذ� تمل�ه عل�ه حاجاته ورغ�اته  و�سعى إلى تحقی� هذه الغا�ة من خالل التعرض االخت�ار� 

")43(  

  :الخلف�ة التار�خ�ة وجذور النظر�ة :  ثان�ا

أدت الفروق الفرد�ة و الت�این االجتماعي إلى إدراك  خالل أر�عین�ات القرن العشر�ن  

السلوك المرت�� بوسائل اإلعالم إلى بدا�ة منظور جدید للعالقة بین الجمهور، ووسائل 

اإلعالم ، و�ان ذلك تحوال من رأ� الجمهور على أنه عنصر سلبي إلى ألنه عنصر فاعل 

  .الم في انتقاء الرسائل و المضامین المفضلة من وسائل اإلع

ثار جاءت �ردة فعل لمفهوم قوة وسائل اإلعالم �ما في نظر�ة الرصاصة ،ونظر�ة اآل  

افتراض الجمهور النش� تر�ز على القائمة على  واالش�اعات الموحدة ونظر�ة االستخدامات

  .��ف�ة استجا�ة وسائل اإلعالم لدوافع احت�اجات الجمهور

�شیران و�رنر وتان�رد �ل من  فإن،عاطف عدلي العبد  حسن عماد م�او� "وحسب 

إلى أن ال�حث في أنواع االحت�اجات التي �حققها استخدام وسائل اإلعالم قد بدأ في 

الثالثینات من القرن الم�الد� الماضي ، عندما أجر�ت دراسات عدیدة من هذا المنظور 

لرادیو و المتعرف على أس�اب استخدام الجمهور لوسیلة معینة مثل قراءة الكتب و متا�عة ا

م في 1944إلى أفالم السینما ، و�دأت أ�حاث النظر�ة منذ عام  إضافةالصحف الیوم�ة 

، " المسلسالت الیوم�ة"التي استهدفت الكشف عن إش�اع مستمع ) هیرزج(و ) هیرتا (دراسة 

  .وتوصلت إلى أنها تهتم بإش�اع الحاجات العاطف�ة 

                                                           
و المجتمع  اإلعالمنظر�ات االتصال ،سلسلة م�ت�ة ،فاطمة عبد الكاظم أحمد ، إبراه�م�سر� خالد   ) 43(

  137،ص�2012،/،القاهرة،د
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الزرسفیلد وستاتون لدراسات لكل من استمر االهتمام بهذه ا األر�عیناتوفي  فترة 

وفي الستینات في ر�لیز وفر�دسون وماك �ون ،لتلیها في العقد الموالي دراسات و�یرسلون 

التي أجراها بیرلسون م جاءت دراسة 1945و �الرجوع إلى عام  ، و�ار �رشرام ولیل أعمال 

شر�ة التوز�ع عندما توقفت ثماني صحف عن الصدور لمدة أسبوعین �سبب إضراب عمال 

في نیو�ورك ،ف�ان سؤاله عما افتقده الجمهور خالل هذه المدة ،وتوصل إلى أن الصحف 

تقوم �عدة أدوار تعد السبب في ارت�ا� الجمهور بها مثل دور نقل المعلومات 

   )44(،واألخ�ار،والهروب من العالم الیومي 

وسائل االتصال استخدام "و�ان أو ظهور لهذه النظر�ة �صورة �املة في �تاب   

، ودار هذا الكتاب حول تصور الوظائف 1974عام �اتز و�لومر من تألیف "الجماهیر� 

التي تقوم بها وسائل اإلعالم من جانب ، ودوافع استخدام الفرد من جانب آخر ، لذا �انا 

ة المتاحة حول اإلش�اع لشرح �میزان هذه المرحلة �أنها  تحاول استخدام المادة العلم�

الجوانب األخر� من عمل�ة االتصال ، التي �م�ن أن ترت�� بها دوافع الجمهور  وتوض�ح

  وتوقعاته 

وتعد هذه النظر�ة �مثا�ة نقلة ف�ر�ة في مجال دراسات تأثیر وسائل االتصال ،حیث   

یزعم المنظرون لهذه النظر�ة أن للجمهور إرادة من خاللها �حدد أ� الوسائل و المضامین 

ر�فیز و�لیر "و   "الزر سفیلد"هتمام بهذه النظر�ة عند ال�احثین أمثال یختار ،واستمر اال

في القرن العشر�ن ،ولكنها لم تكن مصممة لدراسة إش�اع وسائل اإلعالم للفرد �قدر   "شرام

  واستخدام وسائل االتصال  ،القة بین متغیرات اجتماع�ة معینةماهي استهداف للع

تي تزود بها وسائل اإلعالم جمهورها ،أص�ح ومع تزاید االهتمام �اإلش�اعات ال  

واضحا أن هذه الدراسات لم تستطع الوصول إلى تحدید لإلش�اعات التي توضح عناصر 

                                                           
)44
 

(
  375،ص�2007،/،مر�ز �حوث الرأ� العام ،القاهرة ،داإلعالمحسن عماد م�او� ،عاطف عدلي العبد ،نظر�ات  
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انتهوا إل�ه من  هذه النظر�ة ،ذلك أن أصحابها لم �حاولوا الكشف عن مد� االرت�ا� بین ما

إش�اعها ،إضافة إلى و�ین األصول االجتماع�ة و النفس�ة للحاجات التي یتم  ،إش�اعات

عجزهم في ال�حث عن العالقة بین وظائف االتصال الجماهیر� المتنوعة التي تعود إلى 

  )45(وسائل االتصال  لإلش�اعاتتحدید البناء الكامل 

  فروض النظر�ة: ثالثا

�عد أن بدأت تتضح المداخل الرئ�س�ة للنظر�ة عند ال�احثین قاموا �محاولة وضع   

، والعناصر  األسسرض�ات التي تنطل� النظر�ة منها ، وش�لت هذه األسس العلم�ة والف

المداخل العلم�ة للنظر�ة ، وألن نظر�ة االستخدامات و اإلش�اعات قامت على افتراض 

من نظر�ات التأثیر السا�قة التي قالت �قوة تأثیر وسائل الجمهور النش�، على الع�س 

ق�ا سلب�ا بل ینظر إل�ه على أنه ینتقي بوعي اإلعالم في الجمهور من خالل هذا المنظور متل

ما یرغب في التعرض له من الوسائل و المضامین التي تلبي حاجاته النفس�ة و االجتماع�ة 

  :وزمالئه أن هذا المنظور قائم على خمسة فروض هي �اآلتي  "�اتز"،لذا یر� إل�ه 

ر� ،و�ستخدمون أعضاء الجمهور هم مشار�ون فاعلون في عمل�ة االتصال الجماهی-1

  الوسیلة التي تحق� حاجاتهم وعدة أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم 

،وتتح�م  إدراكهااستخدام الوسائل �عبر عن الحاجات التي یرغب الجمهور في تحق�قها و -2

   األفرادفي ذلك عوامل الفروق الفرد�ة ،والتفاعل االجتماعي وتتنوع الحاجات �اختالف 

ور تحدید حاجاتهم ودوافعهم و �التالي یختارون الوسائل و التأكید على أن الجمه-3

  المضامین التي تش�ع حاجاتهم 

                                                           
)45 (

  376،المرجع الساب� ،ص اإلعالمحسن عماد م�او� ، عاطف عدلي العبد ،نظر�ات  
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�م�ن االستدالل على المعاییر الثقاف�ة السائدة في المجتمع من خالل استخدام الجمهور -5

  )46(ول�س من خالل الرسائل اإلعالم�ة فق�  ،ائل االتصاللوس

  :ةالرمز�نظر�ة التفاعل�ة  :ا�ناث

  :الجذور الف�ر�ة للتفاعل�ة الرمز�ة :أوال 

یر� �ثیر من المؤرخین للنظر�ات السوسیولوج�ة عامة و النظر�ات السوسیولوج�ة     

المعاصرة أن التفاعل�ة الرمز�ة لم تظهر من فراغ �قد ما ظهرت �ظهور النزاعات االجتماع�ة 

ة ،التي ترجع جذورها األولى إلى السلو��ة، أو ما �عرف أ�ضا �النزاعات االجتماع�ة النفس�

مجموعة من العلماء األمر��یین و األور�یین ،والس�ما ما �عرف �مدرسة ش��اغو والتي 

جاءت إسهاماتها مرت�طة بنوع من ,تأسست خالل السنوات األخیرة من القرن التاسع عشر 

فالح البولند� ال"س��ولوج�ة والس�ما األخیر توماس عندما نشر �تا�ه  –التحل�الت السوسیو

من "  رو�رت �ارك"�ما ترجع الجذور األولى لهذه النظر�ة إلى تحل�الت  "في بولندا وٕافر�ق�ا

جامعة هارفارد والتي ر�زت على دراسة الخصائص الحضر�ة والبیئة االجتماع�ة والثقاف�ة 

ات والس��ولوج�ة التي تؤثر على عمل�ات التفاعل بین الجماعات المحل�ة �ما جاءت إسهام

العدید من مدرسة ش��اغو و هارفارد لتضفي أ�عاد تحلیل�ة على النظر�ات السوسیولوج�ة 

عامة وتحدیثها للنزاعات االجتماع�ة السلو��ة وخاصة عند ق�ام العدید منهم بإجراء الكثیر 

إن جذور التفاعل�ة " ستراوس"و "ف�شر" من ال�حوث المیدان�ة ،و�ما �ضیف �ل من

بإسهامات �عض علماء النفس والتر��ة و الفلسفة �اإلضافة إلى علماء  الرمز�ة،أ�ضا ترت��

لم عا G-MEADجورج مید "االجتماع،وهذا ما ظهر في اإلسهامات األولى لكل من 

اللذان أسهما �ثیرا في تطو�ر التحل�الت " G.DEWEY" جون دیو� "البرجمات�ة الشهیر 

الجتماع�ة و النفس�ة والبیئ�ة و اال��ولوج�ة السلو��ة الواقع�ة وتفسیرها للكثیر من الحقائ� ا

                                                           
)46
 

(
  377م�او� وعاطف عدلي العبد،نظر�ات اإلعالم ،المرجع الساب� ،ص حسن عماد 
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�عد الثالثینات و األر�عینات وهذا ما  "دیو� و  مید"إال أن تطور التفاعل�ة الرمز�ة استمر �عد 

  "P.THOMAS و�ارك توماس" H.BLUMERهر�ت بلومر "ظهر في إسهامات �ل من 

ارك في مجال اللذان تأثر �ثیرا بإسهامات رو�رت �"  E.HUGHESهوجز  وا� فرت

  )47(الدراسات الحضار�ة 

  : نظر�ة التفاعل�ة الرمز�ة -ا�ناث

تسعى التفاعل�ة الرمز�ة �نظر�ة سوسیولوج�ة لدراسة دور الفرد وسلو�ه في المجتمع 

داخل الجماعة الذ� ینتمي إلیها ، مع االهتمام �م�ون عمل�ة التفاعل و الت�ادل بین الفرد 

مجتمع الذ� �ع�ش ف�ه ، ومن ثم فالتفاعل�ة الرمز�ة تر�ز وذاته أو بیئته أو بین الجماعة وال

على الفرد أساسا �غیرها من النزعات النفس�ة و االجتماع�ة ، �ما تسعى لتحلیل نس� الرموز 

و المعاني التي تترجم في السلوك الفرد� و الدور الوظ�في و الس��ولوجي الذ� �قوم على 

لتفاعل�ة الرمز�ة على دراسة المظاهر الرمز�ة الفرد في المجتمع ، في نفس الوقت تحرص ا

للتفاعل ومر�ب العالقة المت�ادلة بین الفرد والمجتمع ، و��ف�ة تنظ�م هذه العالقة ، و الس�ما 

للفرد ) الذات�ة(من قبل الفرد في إطار و أسلوب عقالني �ع�س مجموعة العناصر الداخل�ة 

  )48(واستجا�اته للمواقف و العمل�ات االجتماع�ة 

  :فرض�ات النظر�ة التفاعل�ة الرمز�ة : ثالثا

  :�عطینا هر�رت بلومر موجز ص�اغة للفرض�ات التفاعل�ة

  .لهمتعن�ه تلك األش�اء  إن ال�شر یتصرفون في ح�ال األش�اء على أساس ما

   اإلنسانيهذه المعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي في المجتمع 

                                                           
)47(

النظر�ة السوسیولوج�ة المعاصرة ،دار المعرفة الجامع�ة ،اإلس�ندر�ة -عبد هللا دمحم عبد الرحمن ،النظر�ة في علم االجتماع  

  167،168،ص ص �2002،/،د
  182،المرجع الساب� ،صعبد هللا دمحم عبد الرحمن ،النظر�ة في علم االجتماع  ) 48(
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ا عبر عمل�ة تأو�ل �ستخدمها �ل فرد في تعامله مع وهذه المعاني تحور وتعدل و�تم تداوله

  )49( اإلشارات التي یواجهها

وتنظر التفاعل�ة الرمز�ة للتعل�م على أنه ذو �عدین أحدهما خاص واآلخر عام ، ووفقا 

لهذا الرأ� فإن المتعلمین یبنون معرفتهم و�تعلمون عندما ��ونون قادر�ن على التفاعل مع 

  .ومع غیرهم من األفراد ، و�مثل هذا الملمح العام لهذا النموذج  العالم الفیز�قي حولهم

عندما یتأمل المتعلمون في تفاعالتهم و�مثل هذا الملمح الذاتي  "فییني"أما المعنى 

وعندما یتوافر للمتعلمین الوقت للتمتع بهذین الملمحین یتسنى لها ر�� األف�ار ) أو الخاص(

لجدیدة ومن سمات التفاعل�ة أنها تطلب من المتعلمین أن بخبراتهم ا) أو السائدة(القد�مة 

��تسبوا القدرة على بناء التر�ی�ات و التف�یر المر�ب �طر�قة نقد�ة و القدرة على إقناع 

اآلخر�ن �آرائهم وممارسة االستقصاء الموجه والتعامل مع التغییر المفهوم والتفاوض 

الستكشاف والتبر�ر و التدع�م والدعم وخل� االجتماعي وهذا بجانب القدرة على التجر�ب و ا

التفاعل بین القد�م و الجدید و�ذلك المهارة في تطبی� المعرفة ، و�تطلب من المعلم أن 

أو (�عرفه المعلمون �الفعل وما هم �حاجة إلى معرفته ف��ون المعلم مرشدا  یتعرف أوال ما

م أما المتعلم فتمثل معرفته و أف�اره للموقف التعل�مي لمتعلم�ه و�ستشیر تحد� أف�اره) م�سرا 

المبدئ�ة عن الموضوع نقطة البدا�ة ل�قوم المعلم �المساعدة على التوصل للمعرفة عن طر�� 

  )50(مختلف األنشطة و الخبرات 

  :اتجاهات التفاعل�ة الرمز�ة  -اع�ار 

وهناك ثالث اتجاهات أخر� تندرج تحت هذه النزعة و تشمل نفس خصائصها 

  :وهي  وسماتها العامة

                                                           
دمحم حسین ،عالم المعرفة سلسلة الكتب �صدرها المجلس :�ر�ب ، النظر�ة االجتماع�ة من �ارسونز إلى هابرماس ،تر أ�ان ) 49(

  132،ص1999،الكو�ت ،244الوطني للثقافة و اآلداب ،العدد 
  83،ص2003مصر�ة اللبنان�ة ،القاهرة ،حسن شحاتة وز�نب النجار،معجم المصلحات التر�و�ة والنفس�ة ،الدار ال ) 50(
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و�مثله �تا�ات ول�ام   SITUATIONAL APPROACHاتجاه الموقفي   - أ

الذ� یر�ز على دراسة الق�م واالتجاهات وغیرها من   W.THOMASتوماس 

 الوقائع السلو��ة التي یجب أن یهتم بها علم االجتماع

و�مثله تحل�الت جورج  EXCHANGE APROACHاالتجاه الت�ادلي   -  ب

ل الجمع بین االتجاهات الموقف�ة و الفعل الذ� �حاو  G.HOMANSهومانز 

االجتماعي و أ�ضا التطب�ق�ة و�عتبر السلوك االجتماعي وحدة التحلیل األساس�ة 

 .وموضوع علم االجتماع ذاته

وهي   �K.LEVINتا�ات ل�فن  و�مثله  FIELD THEORYنظر�ة المجال  -ج

لى الفرد ومجموعة �ز موضوعاتها عنظر�ة ترت�� �علم النفس االجتماعي أساسا وتر 

  )51(.دراكاته واستجا�اته للموقف الذ� تظهر ف�ه السلوكإ

  :الدراسات السا�قة :الم�حث الثاني 

إن دراسة أ� موضوع من المواض�ع ، أو معالجة قض�ة من القضا�ا ال ینشأ من 

العدم ،إنما یتطلب هذا وجود هذا أرض�ات و مرجع�ات ینطل� منها �ل مشروع �حث ،مثل 

ت السا�قة ،هذه األخیرة التي تعتبر لكل �احث ،مرجع�ة ال غنى عنها في مشواره الدراسا

ال�حثي، ذلك أنها تزوده �مجموعة من المعلومات و المعط�ات التي لها عالقة �موضوع 

�حثه، فهي توجهه �حثه ، وترسم له الطر�� الذ� یجب عل�ه إت�اعه ، وتمثل الدراسات 

تمثله الدراسات االستطالع�ة لل�حث المیداني ، ف�ل  ، ماالسا�قة �النس�ة لل�حث النظر� 

  .�حث هو امتداد لأل�حاث التي س�قته

  :ومن بین الدراسات العلم�ة التي تناولت نفس الموضوع �حثنا نذ�ر منها مایلي

  :ةلدراسات الجزائر�ا:أوال

                                                           
  180عبد هللا دمحم عبد الرحمن ،المرجع الساب� ،ص ) 51(
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  ):1(دراسة رقم

ل شهادة الماجستیر وهي ع�ارة عن مذ�رة تخرج لنی )52("مر�م نار�مان نومار "دراسة 

دراسة عینة من "استخدام مواقع الش��ات االجتماع�ة وتأثیره على العالقات األسر�ة ":�عنوان

مستخدمي الفا�سبوك في الجزائر ،هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام مواقع الش��ات 

فرد  280االجتماع�ة  على العالقات االجتماع�ة ، حیث أجر�ت الدراسة على عینة قوامها 

وتشمل ) �اتنة ، مستغانم ،الجزائر ، ورقلة(من مستخدمي الفا�سبوك ��ل من الوال�ات التال�ة 

  )شرق ، غرب ،وس� ، جنوب(أر�ع مناط� من الوطن 

و لقد اعتمدت في دراستها على المنهج الوصفي المسحي و االستب�ان �أداة رئ�س�ة في  

  : مجتمع �حث ، حیث توصلت إلى النتائج التال�ة 

" الفا�سبوك"تقضي النس�ة األكبر من الم�حوثین أكثر من ثالث ساعات في استخدام - 

و�فضل أغلبهم خدمة التعل�قات و الدردشة �الدرجة األولى ، و �ستخدم أغلب أفراد العینة 

بدافع التواصل مع األهل و األصدقاء إلى جانب التثقیف ، وقد بینت " الفا�سبوك" موقع 

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین استخدام الذ�ور و اإلناث ، و تبین أ�ضا أن  النتائج أن هناك

�ما " الفا�سبوك" الم�حوثین األكبر من یتعاملون بنوع من الوعي عند استخدامهم لموقع 

أسفرت الدراسة أن استخدام هذا الموقع یؤثر في االتصال الشخصي وجها لوجه ، وفي 

�هم و أصدقائهم �ما یؤد� إلى االنسحاب الملحو� للفرد تفاعل المستخدمین مع أسرهم و أقار 

  .من التفاعل االجتماعي

  )2(دراسة رقم 

                                                           

سبوك مر�م نر�مان نومار ، استخدام مواقع الش��ات االجتماع�ة وتأثیره في العالقات االجتماع�ة ،دراسة عینة من مستخدمي الفا� )52( 

-2011،الجزائر ، -�اتنة–صال ،قسم العلوم اإلنسان�ة ،جامعة الحاج لخضر في علوم اإلعالم و االت في الجزائر،رسالة ماجستیر 

2012  
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في علم النفس  الماجستیررسالة م�ملة لنیل شهادة  )53("توتاو� صل�حة"دراسة 

استخدام األبناء لش��ات التواصل االجتماعي و انع�اساتها على العالقات :" األسر� ،�عنوان

هذه الدراسة إلى الكشف عن انع�اسات استخدام األبناء لش��ات التواصل  ، تهدف"األسر�ة 

االجتماعي على العالقات األسر�ة ، لد� عینة من األبناء مستخدمي ش��ات التواصل 

االجتماعي ��ل من وال�ة الشلف ووهران ، ودراسة االنع�اسات المحتملة لكل من المتغیرات 

المستو� التعل�مي ، وعدد ساعات االستخدام ، و�ذلك من  الجنس ، الفئات العمر�ة ،:التال�ة 

، حیث اعتمدت )السلب�ة/االیجاب�ة(خالل الدراسة التعرف على طب�عة هذه االنع�اسات 

استب�ان : ال�احثة على المنهج الوصفي التحلیلي، وتم تطبی� أدوات الدراسة المتمثلة في 

ماعي على العالقات األسر�ة ، على عینة انع�اسات استخدام األبناء لش��ات التواصل االجت

ابنا وابنة ، وتم دعم النتائج المحصل علیها �عرض حالتین 245مقصودة قدر تعدادها ب 

الفا�سبوك نموذجا الخاص �الخالة (من األبناء  مستخدمي ش��ات التواصل االجتماعي 

و�ة ، التكرارات ، النسب المئ: ، وخضعت الدراسة لمجموعة من األسالیب اإلحصائ�ة)األولى 

t-test وتحلیل الت�این األحاد� ، ومنه �شفت الدراسة عن النتائج التال�ة ،:  

لقد أثبتت ش��ات التواصل االجتماعي وجودها الفعال وس� األسر الجزائر�ة عند �ال -

الجنسین وعلى مستو� جم�ع الفئات العمر�ة والمستو�ات التعل�م�ة ، وأص�ح استخدامها 

ها ساعات عدیدة من دون أن �شعر �مرور الوقت وهو �ستخدمها ، وأص�حت �شغل مستخدم

السلب�ة و (انع�اساتها على العالقات األسر�ة واسعة النطاق مما أفرزت �عض االنع�اسات 

للجنس ، الفئات العمر�ة ، المستو�ات التعل�م�ة ، وعدد : ، التي ال تختلف ت�عا ) االیجاب�ة

  ساعات االستخدام 

                                                           
توتاو� صل�حة ،استخدام األبناء لش��ات التواصل االجتماعي و انع�اساتها على العالقات األسر�ة ،دراسة على عینة من األبناء    )53(

،قسم علم  األسر� في علم النفس  الماجستیر�ملة لنیل شهادة مستخدمي ش��ات التواصل االجتماعي بوال�ة الشلف ووهران ،رسالة  م

  2015-2014،  2ن خصص علم النفس األسر�،جامعة وهراالنفس وعلوم التر��ة و األرطوفون�ا ، ت
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�م�ن الجزم �أن الش��ات االجتماع�ة هي السبب الرئ�سي في التأثیر على  ولكن ال-

العالقات داخل األسرة ولكنها �التأكید أحد العوامل التي ساهمت في ذلك إلى جانب عوامل 

  أخر� �التنشئة االجتماع�ة والخالفات األسر�ة ومد� الترا�� ف�ما بینها ، 

  ):3(دراسة رقم 

أطروحة نها�ة الدراسة مقدمة لنیل شهادة د�توراه علوم في  ،)54("نوال بر�ات "دراسة 

انع�اسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على نم� :"علم االجتماع ، الموسومة 

، هدفت الدراسة إلى تحدید أس�اب اق�ال الجزائر�ین على استخدام " العالقات االجتماع�ة

دام هذه المواقع على نم� العالقات مواقع التواصل االجتماعي ومعرفة انع�اسات استخ

االجتماع�ة السائدة في األسر الجزائر�ة ، و�ذلك على نم� عالقات الجیرة في المجتمع 

الجزائر� ، والتعرف على انع�اسات استخدامها أ�ضا على نم� العالقات االجتماع�ة بین 

  .زمالء الدراسة و العمل 

ام هذه مواقع التواصل االجتماعي على نم� التعرف بدقة على الفروق في انع�اسات استخد-

من حیث (العالقات االجتماع�ة حسب المتغیرات المتعلقة �شخص�ة المستخدم الجزائر� 

، و�ذا حسب ) الجنس ،السن ، المستو� التعل�مي ، الخالة العائل�ة للمستخدم ، محل إقامته 

الساعات المستخدم ، سنوات عدد (المتغیرات المتعلقة �استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

  ..)الخبرة في االستخدام 

خص أدوات الدراسة فقد اعتمدت ی مالمنهج الوصفي للدراسة ،أما ف�ى اواعتمدت ال�احثة عل-

وقد اخترت العینة القصد�ة التي تشمل مستخدمي . على المالحظة و استب�ان �أدوات رئ�س�ة

لمشار�ة فیها مفتوحة عبر را�� استب�ان مواقع التواصل االجتماعي الجزائر�ین ، و�انت ا

                                                           
لنیل  نوال بر�ات ،انع�اسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على نم� العالقات االجتماع�ة ، أطروحة نها�ة الدراسة  مقدمة ) 54(

  2017-2016شهادة د�توراه علوم  في علم االجتماع ،تخصص علم اجتماع االتصال والعالقات العامة ، 
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عبر رسائل خاصة �اسم ال�احثة  وٕارسالهالكتروني تمت مشار�ته على صفحات ومجموعات 

سؤاال ، وقد  26االلكتروني  االستب�انعلى مختلف مواقع التواصل االجتماعي تضمن 

  .استب�انا ) 1000(استغرقت الدراسة المیدان�ة خمسة أشهر ، وتم تطبی� 

  :نتائج الدراسة -

استفاد أغلب مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي الجزائر�ین من استخدام هذه الوسائل -

االتصال�ة في التواصل مع أقار�هم ، الذین �ق�مون في أماكن �عیدة،والس�ما أولئك الذ� 

  .�ق�مون خارج الوطن

ینجزون واج�اتهم  نس�ة �بیرة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي الجزائر�ین ، ال-

وذلك �سبب انشغالهم ...) التسوق ،العنا�ة �األطفال ، تنظیف المنزل (المنزل�ة تجاه أسرهم 

  .�استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

�ش�و أفراد أسر مستخدمي المواقع االجتماع�ة �سبب طول الوقت الذ� �قضونه في -

إلى تقدیر أن شعور أفراد ألسرة �أن  االستخدام ، وتقودنا هذه الش�و� و التذمر األسر� 

التواصل و التواجد الفعلي لهذا المستخدم معهم قد تغیر �عد استخدامه للمواقع االجتماع�ة ، 

حیث أص�ح �قضي معظم وقته في تصفح واستخدام هذه المواقع ، األمر الذ� یؤد� إلى 

  .تذمرهم الدائم و إلى ش�واهم منه 
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  :�ةت العر�الدراسا:ثان�ا

  )4(سة رقم درا

أثر استخدام :"رسالة ماجستیر �عنوان  )55( "حنان بنت شعشوع الشهر� "دراسة 

، حیث " وتو�تر نموذجا –ف�سبوك –ش��ات التواصل االلكترون�ة على العالقات االجتماع�ة 

هدفت هذه الدراسة التعرف على األس�اب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي ف�سبوك وتو�تر 

طب�عة العالقات االجتماع�ة عبر هذه المواقع ، والكشف عن اآلثار   ، والتعرف على

االیجاب�ة و السلب�ة الناتجة عن استخدام تلك المواقع ، ومن أجل تحقی� هذه األهداف 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي ، واستخدمت أداة االستب�ان لجمع الب�انات 

طال�ة تم )150(عبد العز�ز على عینة م�ونة من حیث تم تطبی� ال�حث في جامعة الملك 

  .اخت�ارهن �طر�قة قصد�ة 

  -:ى مجموعة من النتائج أهمهاسة إلوقد توصلت الدرا

من أقو� األس�اب التي تدفع الطال�ات الستخدام ف�سبوك وتو�تر هي سهولة التعبیر عن -

  في المجتمع آرائهن واتجاهاتهن الف�ر�ة التي ال �ستطعن التعبیر عنها صراحة 

وأشارت النتائج �ذلك أن الطال�ات استفدن من هذین الموقعین في تعز�ز صداقتهن القد�مة -

و ال�حث عن صداقات جدیدة ، والتواصل مع أقار�هن ال�عیدین م�ان�ا ، �ما تبین أ�ضا أن 

  .الثقافي الستخدام ف�سبوك وتو�تر العدید من اآلثار االیجاب�ة أهمها االنفتاح الف�ر� و الت�ادل

  .ف�ما جاء قلة التفاعل األسر� أحد أهم اآلثار السلب�ة -

                                                           
ف�سبوك وتو�تر نموذجا ، دراسة میدان�ة –حنان بنت شعشوع الشهر� ،أثر استخدام ش��ات التواصل االلكترون�ة على العالقات االجتماع�ة  ) 55(

  هـ1434-1433العز�ز بجدة ، رسالة ماجستیر ، بجامعة الملك عبد العز�ز ، على عینة طال�ات جامعة الملك عبد
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  وتشیر النتائج أ�ضا وجود عالقة ارت�اط�ة ع�س�ة بین متغیر� العمر والمستو� الدراسي -

و�ین أس�اب االستخدام وطب�عة العالقات االجتماع�ة و االیجاب�ات و السلب�ات �ما توجد 

عدد الساعات و�ین أس�اب االستخدام ومعظم أ�عاد طب�عة  عالقة ارت�اط�ة موج�ة بین متغیر

  .العالقات االجتماع�ة و االیجاب�ات 

في حین أثبتت النتائج وجود عالقة ارت�ا� طرد�ة بین متغیر طر�قة االستخدام و�ین أس�ا�ه -

  وطب�عة العالقات االجتماع�ة و االیجاب�ات و السلب�ات 

   )5(دراسة رقم 

أثر استخدام االنترنیت "حول )56(" و سعاد حمود مسلم " جعفر ض�اء عبد هللا"دراسة 

، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم تأثیرات استخدام "في التف�ك األسر� و االجتماعي 

ش��ة االنترنیت في التف�ك األسر� و االجتماعي من قبل طل�ة الجامعات العراق�ة ، واإلجا�ة 

ترت�ة على استخدام االنترنیت من قبل الطل�ة الجامعیین ماهي أهم اآلثار الم: على التساؤل 

  ودورها في التف�ك األسر� واالجتماعي ؟

طال�ا وطال�ة وتم توز�ع االست�انة 50تم اعتماد على المنهج الوصفي واخت�ار عینة قوامها -

سؤاال �طر�قة قصد�ة للمستخدمین فعال لالنترنیت ، وخرجت الدراسة �عدد  19تكونت من 

  :نتائج نلخصها من ال

وجود تأثیر سلبي الستخدام االنترنیت من قبل الطل�ة الجامعات العراق�ة على العالقات -

  :، من خالل المؤشرات التال�ة ) التف�ك األسر� (داخل المنزل  األسر�ة

  ) األسر� ضعف التواصل (عدم مشار�ة أفراد األسرة �ما یتم االطالع عل�ه في االنترنیت -

                                                           
دراسة مسح�ة لطل�ة –ض�اء عبد هللا جعفر ،سعاد حمود مسلم ،أثر استخدام االنترنیت في التف�ك األسر� و االجتماعي   )56(

  2013الجامعات العراق�ة، الجامعة المستنصر�ة ،
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  .في تصفح االنترنیت من الوقت المخصص لألسرة  قضاء وقت أطول-

  انخفاض في مستو� المشار�ة الجماع�ة إلدارة األمور العائل�ة -

معارضة األسرة في �عض األح�ان الستخدام االنترنیت لقضاء وقت طو�ل في استخدامه -

  . األسرةبدال من قضاء هذا الوقت مع 

، بل واعت�ارها  األسر� التفاعل االجتماعي  انخفاض نس�ة اعت�ار االنترنیت وسیلة لتقو�ة-

  .وسیلة للت�اعد و االنعزال االجتماعي 

التف�ك (وجود تأثیر سلبي على عالقات التواصل االجتماعي مع أصدقاء المجتمع المحلي -

  -:، وذلك ما تؤ�ده المؤشرات التال�ة )االجتماعي 

و االشتراك في المنتد�ات و  تستخدم االنترنیت لتكو�ن صداقات والتواصل مع األصدقاء-

  أ�ضا لمشار�ة األف�ار والهموم مع األصدقاء الش��ة 

  )التف�ك األسر� (الصدقات االفتراض�ة أحد أس�اب االبتعاد عن الجو األسر� -

، ف�لما ارتفعت نس�ة  واجتماع�اتوجد عالقة ع�س�ة بین استخدام االنترنیت والتفاعل أسر�ا -

ل التفاعل و االرت�ا� أسر�ا و اجتماع�ا و�التالي ارتفاع نس�ة التف�ك استخدام االنترنیت �لما ق

  األسر� و االجتماعي 

  ):6(دراسة رقم-

رسالة مقدمة ضمن متطل�ات الحصول على ")57(" إلهام بنت فر�ج العو�ضي"دراسة 

اثر استخدام االنترنیت على العالقات :"درجة الماجستیر في االقتصاد المنزلي ، �عنوان 

                                                           
لعو�ضي، أثر استخدام االنترنیت على العالقات األسر�ة بین أفراد األسرة السعود�ة في محافظة جدة إلهام بنت فر�ج بنت سعید ا ) 57(

،رسالة مقدمة ضمن متطل�ات الحصول على درجة الماجستیر في االقتصاد المنزلي ، تخصص الس�ن و إدارة المنزل ، �ل�ة التر��ة 

  م2004-هـ1424لالقتصاد المنزلي والتر��ة الفن�ة بجدة ، 
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هدفت الدراسة إلى أثر استخدام " بین  أفراد األسرة السعود�ة �محافظة جدة  ر�ةاألس

السعود�ة ، و التي تشمل العالقة بین األب  األسرةاالنترنیت على العالقات األسر�ة بین أفراد 

  و األم ، و العالقة بینهما و بین األبناء ، والعالقة بین األبناء و �عضهم ال�عض 

وات جمع الب�انات فقد تطلبت هذه الدراسة إعداد و�ناء ثالث استمارات أما �النس�ة ألد-

استب�ان توجه لكل من الزوج و الزوجة و األبناء للتعرف على أثر استخدام االنترنیت على 

السعود�ة �محافظة جدة ، والمنهج العلمي المستخدم هو  األسرةالعالقات األسر�ة داخل 

صف الظاهرة ، و�فسرها �ما توجد في الواقع و یهتم األسلوب الوصفي التحلیلي الذ� �

بوصفها و التعبیر عنها تعبیر ��في یوضح خصائص الظاهرة ، وتعبیر �مي �عطي وصفا 

رقم�ا یوضح مقدار هذه الظاهرة و حجمها ، و�حدد العالقات بین المتغیرات �استخدام الطرق 

  .ة أسر  200اإلحصائ�ة ، حیث فقد حددت حجم العینة الغرض�ة 

  :ونتائج الدراسة تتمثل في 

�عد تأثیر استخدام االنترنیت على العالقات األسر�ة بین أفراد األسر في مجتمع الدراسة -

  .تأثیر محدود و�س��

نصف الم�حوثین تقر��ا ینظمون استخدامهم لالنترنیت �مستو� متوس� �ما أنهم یخضعون -

  .لرقا�ة متوسطة

ن یرون أن االنترنیت ذات تأثیر سلبي على المجتمع السعود� أفراد العینة الذیارتفاع نس�ة -

  دین�ا و أخالق�ا 

توجد فروق ذات داللة معنو�ة بین مدة استخدام الزوج لالنترنیت و بین تأثیر ذلك -

  .االستخدام على العالقة بین الوالدین و األبناء من وجهة نظر الوالدین  
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بین مدة استخدام األبناء لالنترنیت و بین تأثیر اتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة معنو�ة -

  .ذلك على العالقة بین الوالدین و األبناء 
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  :تمهید

ر، منذ فجر الح�اة االجتماع�ة وحتى العصر، قطعت األسرة مراحل عدیدة من التطو 

و شهدت أحداثا وتغیرات �ثیرا في بنائها ،ووظائفها ،وقد مس هذا التغیر حتى العالقات 

داخلها ، وقد وصل هذا التغیر إلى أوجه العصر الحالي ، نتیجة االنتشار الكبیر، والواسع 

للتكنولوج�ات الحدیثة المتنوعة ، والتي ترتب عنها تغیرات اجتماع�ة في شتى المجاالت ، 

المجال األسر� ،الذ� مسه تغیر �بیر والس�ما في نم� العالقات ،بین أفراد األسرة  من بینها

الخ، وقد نتج عن هذا التغیر ظهور الكثیر من ...،بین  اآل�اء واألبناء ،و�ین الزوج، والزوجة

  المشاكل داخل النس� األسر� ،مما أد� إلى حدوث شرخ، وتف�ك أسر� في �عض الحاالت 

  سرة قد�ما األ: الم�حث األول

�انت األسرة قد�ما تضم جم�ع أفراد العشیرة ،فلم ��ن لدیهم فرق بین أسرة وعشیرة، 

و�ان جم�ع أفراد العشیرة الواحدة یرت�طون ب�عضهم ال�عض برا�طة قرا�ة متحدة الدرجة،  ولم 

 تكن هذه الرا�طة قائمة على صالت الدم ،وٕانما على أساس انتماء األفراد لطوطم واحد، وهو

ع�ارة عن حیوان أو ن�ات تتخذه العشیرة رمزا لها، ولق�ا لجم�ع أفرادها وتعتقد أنها تؤلف معه 

وحدة اجتماع�ة وتنزله وتنزل األمور الذ� ترمز إلیها منزلة التقد�س ،فانتماء مجموعة من 

  األفراد لطوطم واحد یجعلهم أفراد أسرة واحدة

م جم�ع األقارب من ناح�ة الذ�ور وتضم ولقد �انت األسرة عند العرب في الجاهل�ة تض

�ذلك الموالي، و األدع�اء، و�انوا یؤلفون من وجهة النظر االجتماع�ة مما �ش�ه الشخص 

  .الواحد، حتى أن ثروة األسرة �انت ملكا ومشاعا لجم�ع أفرادها

وفي المجتمعات الحدیثة المتمدنة ،تأثرت األسرة العر��ة �غیرها من أسر األمم 

النم� الحضار�، مما جعل نطاقها �ضی� شیئا فشیئا حتى وصل إلى الحد الذ� األخر� �

استقر عل�ه اآلن ، فأص�حت األسرة الحدیثة التشمل إال الزوج والزوجة و أوالدها غیر 
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 famillyالمتزوجین ماداموا في �نف األسرة ، وقد سمیت األسرة الحدیثة �األسرة الزوج�ة 

conjuge)58( 

  ألسرة الحدیثة ا:الم�حث الثاني 

لقد اصطلح مفهوم األسرة الحدیثة �مفهوم األسرة النواة أو النوو�ة ، وقد سماها �عض 

علماء االجتماع المعاصر�ن �األسرة الزواج�ة وهي ع�ارة عن أسرة تتكون من مجموعة من 

  )59(العناصر األساس�ة أ� األب، و األم، و األوالد، و�ق�مون في مس�ن واحد

ته على التعر�ف أنه أكثر انط�اقا على المجتمعات الصناع�ة ،نظرا وما �م�ن مالحظ

المت�ازها بهذا الش�ل األسر�، ولكن مع مرور الوقت أص�حت تتجه حال�ا نحو الش�ل 

الضی� الذ� �ضم الوالدین فق� ،أما أوالدهما فما أن یبلغوا سن المراهقة حتى �غادروا المنزل 

  .غ�ة منهم في االستقالل �ح�اتهم الشخص�ة العائلي وذلك إما �سبب الزواج أو ر 

أما المجتمعات السائرة في طر�� النمو، والتي من بینها المجتمع الجزائر� فإن هذا 

التعر�ف لألسرة الزوج�ة ینطب� فق� �ونها بدأت تأخذ هذا الش�ل األسر� الجدید، أما عدا 

والدین وأوالدهم الغیر ذلك فإن �عض األسر في هذه المجتمعات مازالت تضم إلى جانب ال

المتزوجین، �ما تضم أ�ضا األوالد وخاصة الذ�ور المتزوجین وهذا ل�س فق� �سبب أزمة 

  الس�ن

   

                                                           

، 1عمان، � دار الف�ر ناشرون وموزعون، ،منال عبد الرحمن خضر، العالقات والمش�الت األسر�ة ،ناد�ة حسن أبو س�ینة )58( 

  20، ص2011

  24، ص�1967، /، د اإلس�ندر�ةحسن محمود  ، األسرة و مش�التها ،دار النهضة ،  ) 59(
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  وظائف األسرة : الم�حث الثالث

األسرة هي من الخال�ا المجتمع�ة األساس�ة وقد تطورت في نطاقها ووظائفها بتطور 

  )60(وهذه الوظائف تتلخص ف�ما �أتيالزمن لتتالءم مع الظروف و األوضاع المتغیرة، 

  ):اإلنجاب(الوظ�فة البیولوج�ة -1

تعتبر وظ�فة اإلنجاب من الوظائف األساس�ة التي تتمیز بها األسرة في غالب�ة 

المجتمعات، وذلك من أجل المحافظة على النوع ال�شر� ، ولقد تعرضت هذه الوظ�فة 

صاد�ة، و االجتماع�ة والثقاف�ة،  وتتوقف لعمل�ات تنظ�م�ة متأثرة في ذلك، �التغیرات االقت

  )61(عمل�ة اإلنجاب على العمر الزمني الذ� �فضل الزوجان اإلنجاب ف�ه 

  :الوظ�فة النفس�ة-2

ونعني بها توفیر الدعم النفسي لألبناء، وتزو�دهم �الشعور �األمن، والقبول في األسرة 

على التماسك العاطفي ألفرادها ، وتوفیر جو یتمیز �االطمئنان و االستقرار، والحرص )62(

  )63(وعالقات االهتمام، و التكافل، و التضح�ات ألفرادها

وعل�ه فإن لكل طفل حاجاته الس��ولوج�ة التي ین�غي أن تش�ع عن طر�� األسرة ،إذا 

أردنا له أن یتمتع �صحة نفس�ة سل�مة ، �ما أن إش�اع الحاجات االجتماع�ة المختلفة من 

الخ، تعتبر ضرور�ة للصحة الجسم�ة السل�مة ، والنمو السو� ،فال ...مأكل ومل�س ومس�ن

مناص من أهم�ة الخبرات الس��ولوج�ة المالئمة للصحة النفس�ة، وٕاذا استطاعت هذه 

الخبرات أن ت�عد التوترات والقل� وتوفر الشعور �األمن فإن األطفال سیتمتعون وال ر�ب 

                                                           
، دراسة في األنترو�ولوج�ا االجتماع�ة ، دار الوفاء لدن�ا للنشر و التوز�ع ،  فاتن دمحم شر�ف ، الرؤ�ة المجتمع�ة للمرأة و األسرة  )60(

  46، ص �2007،/، د اإلس�ندر�ة
  41، ص�2003، /،د ،مصرسناء خولي ، التغیر االجتماعي و التحدیث ، دار المعرفة الجامع�ة ، األزار�طة ) 61(
  38، ص1،2000ة التحصیل الدراسي ، دار الخلیج ،عمان ، �حسن موسى ع�سى ، الممارسات التر�و�ة وأثرها في ز�اد ) 62(
  19،ص1983، 1سناء خولي ، الزواج و العالقات األسر�ة ، دار النهضة العر��ة ، لبنان ، � ) 63(
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رات األول�ة التي ��تسبها الطفل من أسرته هي �اإلش�اع العضو� و النفسي معا، وهذه الخب

التي تحدد ما إذا �ان س��تسب الشعور �األمن و�أنه محبوب ومقبول أم ال، وفیها یواجه 

  المواقف التي تحدد مد� إحساسه بنضج الشخص�ة 

  :الوظ�فة االجتماع�ة-3

والق�م و وتتمثل هذه الوظ�فة في توفیر الدعم االجتماعي، ونقل العادات والتقالید 

المعتقدات السائدة في األسرة إلى األطفال، وتزو�دهم �أسالیب التكیف مع المجتمع ، وتر�یتهم 

على التحلي �الخل� الحسن في القول و العمل ، فاألسرة تأخذ على عاتقها واجب التر��ة 

ي الفرد الجسد�ة، و الوجدان�ة، و الخلق�ة، و الدین�ة، و التثق�ف�ة ألطفالها وهي التي تغرس ف

  )64(االتجاهات الالزمة للح�اة المنظمة السو�ة في المجتمع 

  :الوظ�فة الجنس�ة -4

إن األسرة توفر ألفرادها إطار شرعي مالئم �م�نهم من إش�اع حاجاتهم ورغ�اتهم 

الجنس�ة ، غیر أن الحاجة إلى اإلش�اع الجنسي ، التعتبر عامال �اف�ا لنشوء األسرة ، 

زوج�ة في �ل المجتمعات ،ألنه توجد هناك ثقافات، ومجتمعات �ثیرة واستمرار العالقات ال

تسمح ألفرادها بإقامة عالقات جنس�ة قبل الزواج أو خارج نطاقه ، فاألسرة في مجتمعنا 

العر��ة اإلسالم�ة فهي على خالف ذلك ، بل هي مؤسسة شرع�ة تحارب اإلنجاب غیر 

  )65(الشرعي الذ� الیخدم المجتمع 

  :القتصاد�ةالوظ�فة ا-5

األسرة جماعة اجتماع�ة مسئولة عن توفیر الحاجات الماد�ة ألفرادها، فهي تطعمهم 

و تؤو�هم، و تكسبهم، وال عجب إذا رأینا األب مسؤوال عن حما�ة ابنته ومساعدتها ماد�ا 

                                                           
  46فاتن دمحم شر�ف ، الِرؤ�ة المجتمع�ة للمرأة واألسرة ، المرجع الساب� ، ص ) 64(
  20، ص�1999، /اع األسرة ، دار المعرفة الجامع�ة ، اإلس�ندر�ة ، دعبد هللا المعطي وآخرون ، علم االجتم ) 65(
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و�انت األسرة ف�ما مضى تمثل وحدة اقتصاد�ة . حتى �عد الزواج في �ثیر من األح�ان

ة بذاتها،  فأفرادها �عملون في الحقل أو غیره من أماكن العمل، وهم �ستهلكون إنتاج�ة م�تف�

معظم ماینتجونه ، ونتج عن ذلك أنه لم تكن هناك حاجة للبنوك، أو المصانع أو 

   )66(المتاجر

  :الوظ�فة الترفیه�ة -6

یجب على األسرة االهتمام بتنظ�م أنشطة الترف�ه والتسل�ة ، وذلك ألهم�ة تلك 

طة في تحقی� تكامل األسرة، و تسییر عمل�ة التنشئة االجتماع�ة ، والترو�ح ��ون من األنش

خالل أوقات الفراغ التي �قضیها أفراد األسرة في ممارسة األلعاب أو الهوا�ات ، وقد تكون 

داخل�ة ،�ت�ادل الحدیث والقصص داخل البیت ، وقد تكون خارج�ة ،�ممارسة الصید، 

  )67( والمتاحف، وقد تكون عن طر�� ز�ارة األقاربوالفروس�ة، والمسرح، 

  :الوظ�فة التر�و�ة-7

مازالت األسرة الجزائر�ة تحتف� بهذه الوظ�فة ، �ونها تلعب دورا في عمل�ة التنشئة 

االجتماع�ة، فهي الوس� األول التي یتلقى ف�ه الطفل قواعد اآلداب ، السلوك ،المعامالت ، 

، و�ذا أمور سلب�ة و أخر� ایجاب�ة ، فهي من تحدد م�انة الفرد العادات ،التقالید و�تعلم دینه

  )68(اجتماع�ا 

  

  

                                                           
�، /، مؤسسة ش�اب الجامعة ، اس�ندر�ة ،د) دراسة في علم اجتماع األسرة(حسین عبد الحمید أحمد رشوان، األسرة و المجتمع  ) 66(

  51،ص2012
دراسة میدان�ة في علم اجتماع الحضر� و األسر�، دار  عبد القادر القصیر ، األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة الحدیثة ،  )67(

  76، ص1999، 1النهضة العر��ة ، بیروت، �
  48، المرجع الساب� ، ص)دراسة في علم اجتماع األسرة(حسین عبد الحمید أحمد رشوان، األسرة والمجتمع  ) 68(
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  أنواع األسرة : الم�حث الرا�ع

تتخذ األسرة أش�اال عدیدة في المجتمعات اإلنسان�ة إذ تت�این في تكو�نها و في أصلها 

الواحد ،  ونسبها ، وفي م�ان اإلقامة ، وفقا للط�قات والمستو�ات االجتماع�ة في المجتمع

  :ونورد هنا �عضا من أش�الها 

  :األسرة النوو�ة-1

األسرة النوو�ة وهي التي تتكون من رجل وزوجته و أطفالهم الذین �عتمدون علیهما، 

ولهما مس�نهما الخاص، ومواردهما الخاصة و�م�ننا القول بوجه عام أن األسرة النوو�ة هي 

یها أ�ضا األسرة الزوج�ة واسم األسرة ال�س�طة �ما �طل� عل. ظاهرة ممیزة للمجتمعات الحدیثة

، وهي أصغر وحدة قراب�ة في المجتمع ، وتقوم بین أفرادها التزامات مت�ادلة اقتصاد�ة 

  )69(وقانون�ة 

  :األسرة الممتدة-2

األسرة الممتدة، أو المر��ة تمتد عبر عدة أج�ال �ع�شون تحت سقف واحد، أو في 

زواج أو، البنات أو البنین ف�ع�ش الرجل مع زوجته، و أطفالها بیوت متجاورة تر�طهم را�طة ال

  )70(ومع األبناء المتزوجین و أحفاده

و�التالي �م�ن القول أن األسرة الممتدة تتكون من الزوج و الزوجة و أبناء األقارب 

وحدة اجتماع�ة تتضمن األبو�ن و األبناء و األقر�اء أمثال األجداد :"�العم، والعمة، أ� هي

  )71("األعمام و العمات الذین �ع�شون تحت سقف واحد و

                                                           
  40الساب�، صجع المر  العر��ة،األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة  القصیر،القادر  عبد )69(
، �2004، /لیب�ا، د ، دار الكتب الوطن�ة ، بنغاز�،ررة بین التنظیر و الواقع  المتغیعلم االجتماع األس  ر،أحمد سالم األحم )70(

  19ص
  233، ص�2000، /، األردن، دعمر، معجم علم االجتماع المعاصر، دار الشروق للنشر والتوز�عمعن خلیل  ) 71(
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  :أسرة تعدد الزوجات-3

التي تتكون من أسرتین نوو�تین أو أكثر، تر�طهم عالقات اجتماع�ة أساسها األب المشترك 

   )72(" الذ� تزوج من عدة نساء و�انوا عوائل نوو�ة مترا�طة

  :خالصة الفصل

جتمع صغیر، ولكنه منظم یرت�� ما نستخلصه من هذا أن األسرة ع�ارة عن م

ولقد اهتم بها العلماء منذ القدم �ما أنها مرت . أعضائه ف�ما بینهم �عالقات قانون�ة و أخالق�ة

�مراحل عدة عبر التار�خ من حیث التطور ، فلقد �انت ع�ارة عن أسرة ممتدة متكونة من 

، ثم نتیجة التطور السر�ع في عدة أفراد و الملك�ة فیها عامة و السلطة لرئ�س األسرة أو الجد

التكنولوج�ا و الصناعة ، ظهرت للوجود األسرة النوو�ة، وهي وحدة اجتماع�ة تشیر إلى 

حقائ� بیولوج�ة للجنس، و الحاجة لألمان، وٕاش�اع العالقات الشخص�ة ، ورغم هذا فإن 

  .األسرة الممتدة لم تنقرض، والزالت موجودة خاصة في المجتمعات الزراع�ة 

  

    

    

  

  

  

  

                                                           
  24، األسرة و المجتمع ، المرجع الساب� ،ص حسین أحمد رشوان ) 72(
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  الزواج والعالقات األسر�ة : الفصل الثالث

  :تمهید

  جاو ز لا :لوأل ا ثح�ملا

  نیجو ز لا نیب ةقالع :يناثلا ثح�ملا

  ءانبألا� ءا�آلا ةقالع :ثلاثلا ثح�ملا
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  :دیهمت

تعد العالقات األسر�ة من أهم العناصر التي تساعد الفرد على تأد�ة مهامه، حیث 

تساهم هذه العالقات في تحقی� األسرة لوظائفها، و أهدافها وتضفي جوا من التآخي والمؤازرة 

�ش الفرد داخل نسیج من العالقات ، وال �م�ن و المودة بین أفراد األسرة الواحدة ، حیث �ع

أن ینظر إل�ه، و�ف�ر ف�ه خارج جماعته التي ینتمي إلیها ، و�توقف إدراك طب�عة العالقات 

األسر�ة على مجموعة من المتغیرات أهمها حجم األسرة ، ونوع األهداف ، وتقس�م األدوار ، 

مثل هذه العالقة في العالقة بین الزوجین وطب�عة السلطة، و إم�ان�ات األداء و اإلنجاز ، وتت

و العالقة بین اآل�اء و األبناء ، وتعتبر العالقات األسر�ة ، من أهم و أكثر العالقات 

  )73(االجتماع�ة تأثیرا على شخص�ة الفرد

  الزواج : الم�حث األول

 الزواج عامة، هو ع�ارة عن را�طة شرع�ة بین جنسین مختلفین،  وال تتم هذه الرا�طة

  )74(إال في الحدود التي یرسمها المجتمع وفقا للمصطلحات التي �قررها 

�ما �م�ن القول �أنه تلك العالقة التي أ�احها المجتمع واعترف بها في عمل�ة 

االتصال الجنسي بین الرجل و المرأة، قصد تكو�ن أسرة �شر� أن تتصف �قدر من 

  )75(ة االستمرار واالمتثال للمعاییر االجتماع�ة والدین�

                                                           
حسین حسن سل�مان ، هشام سید عبد المجید، وآخرون ، الممارسة العامة في الخدمة االجتماع�ة مع الفرد و األسرة ، المؤسسة   )73(

  296، ص2005، 1الجامع�ة للدراسات و النشر والتوز�ع، بیروت ، �
ابتراك للط�اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة  زوج�ة ، األس�اب والعواقب ،الوقا�ة والعالج،مرسي ، االختالالت ال إسماعیلصفاء  ) 74(

  9، ص1،2001،�
  145، مرجع الساب�، ص)دراسة في علم االجتماع األسرة(حسین عبد الحمید رشوان ، األسرة والمجتمع  ) 75(
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الزواج على أنه عالقة بین رجل أو أكثر ،مع  Westermarckوستر مارك و�عرف 

امرأة أو أكثر �قرها القانون أو العادات ،وتنطو� على حقوق وواج�ات معینة تترتب على 

  )76(. اتحاد الطرفین ،وعلى إنجاب األطفال الذین یولدون نتیجة لهذا الزواج 

هو اتحاد اجتماعي قانوني بین رجل واحد أو  الزواج ):"1958(برجس ولوكتعر�ف 

  "أكثر مع امرأة واحدة أو أكثر ،یتكون من عالقة زواج�ة لزوج والزوجة 

الزواج �أنه عقد مدني یر�� بین رجل، وامرأة ل�ع�شا معا ، :"�اب�ان وارندیز و�عرف 

 )77("ولیت�ادال المساعدة والعون ، وهذا تحت امرأة الزوج بوصفه رئ�سا لألسرة 

 العالقة بین الزوجین : الم�حث الثاني

عالقة الزوج و الزوجة أهم نوع من أنواع العالقات األسر�ة لما لها من تأثیر �الغ  

على استمرار األسرة واستقرارها، رغم هذا ال وجود ألسرة وح�اة زوج�ة دون مش�الت 

هم والمناقشة و وخالفات، وعلى الوالدین أن �حاوال حل هذه المش�الت �التحاور والتفا

فاالتصال األسر� بین الزوجین یهدف إلى تكو�ن جیل �حمل أف�ارهما، . االحترام المت�ادل

  .و�واصل نم� مع�شتهما على أساس تر�یتهما

را�طة شرع�ة مح�مة بین رجل و امرأة على وجه :" والعالقات الزوج�ة في اإلسالم

  )78("ل منهما وف� األح�ام المفصلة شرعاالدوام و االستمرار،وتنعقد �الرضاء و القبول الكام

وتعد العالقة الزوج�ة أقو� ارت�ا� معنو� وماد� بین الزوجین ،و�قوم على أسس 

وم�اد� وآداب تقو� هذه العالقة ،وتنظم الحقوق والواج�ات بین الزوجین في ضوء القرآن 

                                                           
  5صت،/د دة، القاهرة،الجدیعبد الحمید یونس، مط�عة المجلة :الزواج، تر مارك، قصة وستر )76(
، �2011، /د اإلس�ندر�ة،الم�تب الجامعي الحدیث،  المعاصرة،بناء األسرة و المش�الت األسر�ة  عف�في،الخال� دمحم  عبد )77(

  140ص
ة والطفل ،دار الرواد أ اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمر في اإلسالم ، األسرةأحمد العسال وآخرون ،میثاق  ) 78(

  121،ص1،1430،الر�اض،�
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ار و�حد من مظاهر والسنة ،�ما �حق� مقاصد الزواج السام�ة ،و�وفر أس�اب السعادة واالستقر 

التف�ك األسر�، فالعالقة الزوج�ة السعیدة هي العالقة االجتماع�ة والنفس�ة التي �حق� فیها 

 .اإلنسان ح�اة االستقرار و الس�ینة 

حیث تتوفر العالقة الزوج�ة على عدة احت�اجات أساس�ة لتحقی� التكامل األسر� و  

  :�م�ن تلخ�صها في 

وحدة األسرة و��انها و بنائها من حیث وجود �ل أطرافها الزوج، المقوم البنائي وهو تكامل 

الزوجة ، األبناء في صورة مترا�طة متماس�ة �ل �قوم بدوره لتحقی� األهداف التي تصنعها 

  )79(األب ، األم ، األبناء في عمل�ة بناء األسرة: األسرة لنفسها والبد من أ�عاد المتمثلة 

  �األبناءعالقة اآل�اء : الم�حث الثالث 

إن الفتى أو الفتاة في العائلة التقلید�ة یذوب في شخص�ة العائلة و�فني ذاته فیها 

و�عتمد على األسرة اعتمادا �ل�ا في مع�شته وفي ح�اته وفي واج�ه وفي عمله ، فالفرد �فرد 

ال ق�مة له إال في العائلة فهو �عمل من أجل العائلة و�تزوج و�نجب من أجل العائلة و لهذا 

�انت شخص�ة العائلة هي التي تحدد نماذج سلو�ه وتبین له المسموحات و الممنوعات من 

هذا السلوك، �حیث �مثل  الوالد �مثل أعلى یجب اإلقتداء �ه وسلو�ه و اإل�مان �أف�اره و 

إت�اع منهج�ة في الح�اة، وشاع بین األبناء ، طاعتهم لوالدیهم و البر بهما و اإلخالص لهما 

  .ما إخالصا تا

و�ان األب في األسرة التقلید�ة قاس�ا مع أبنائه قسوة الحدود لها، �سمح لهم 

�االستقالل الشخصي، أو الخروج عن نطاق الحي الذ� تق�م �ه األسرة �ما �ان ینزل على 

أوالده ألوانا من العذاب إذ مابدر منهم أ� مظهر من مظاهر االنحراف عن السلوك أو 

و�انت األم عادة ال تتدخل في سلطة األب على أبنائه ولذا . الخروج عن طاعة األسرة

                                                           
  341، المرجع الساب�، ص االجتماععدنان أبو مصلح ، معجم  علم  ) 79(
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تمتعت بنصیب وافر عن عطف األبناء وحبهم ، �ما ساد في األسرة التقلید�ة بیروقراط�ة 

الحدود لها ، فاألكبر سنا یرأس األصغر ، و�طلب من األصغر أن �حترم األكبر و�خضع 

سرة، و یتصرف في شؤونها ورعا�ة ألوامره ، بل �ان من ح� األخ األكبر أن یرأس األ

 )80(.أفرادها �عد وفاة األب

  :الصة الفصلخ

وعل�ه فإن العالقات األسر�ة هي التفاعل المت�ادل الذ� �ستمر فترة طو�لة من الزمن   

بین أعضاء األسرة من خالل االتصال وت�ادل الحقوق والواج�ات ف�ما بین األب واألم من 

  من ناح�ة، و�ین األبناء �عضهم ب�عض من ناح�ة أخر�  ناح�ة، و�ینهما و�ین أبنائهما

تتمیز األسرة بخصائص عدة تقوم على مصطلحات �قرها المجتمع، �ما أنها تعتبر  إذ

اإلطار الذ� �حدد تصرفات أفرادها ،ولها عدة وظائف، �ما أنها تضم مجموعة من 

قات األسر�ة �انت مبن�ة على العالقات، �العالقة الزوج�ة، وعالقة اآل�اء �األبناء، فهذه العال

  .االحترام و المسؤول�ة، وخضوع الصغار ألوامر الك�ار 

  

  

  

                                                           
  27نادیة حسن أبو سكینة ، العالقات و المشكالت األسریة ، المرجع السابق ،ص ) 80(
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  مواقع التواصل االجتماعي : الفصل الرا�ع

  مواقع التواصل االجتماعي النشأة والتطور :الم�حث األول 

  خصائص وممیزات مواقع التواصل االجتماعي  :الم�حث الثاني

  التواصل االجتماعي  أهم مواقع:الم�حث الثالث
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  : تمهید

، 2أتاحت الثورة التكنولوج�ة الحاصلة في عالم ش��ة االنترنیت ضمن تطب�قات الو�ب

ف�رة ظهور الش��ات االجتماع�ة التي فتحت فضاءا جدیدا للمستخدمین بهدف التفاعل حول 

أو موضوع، أو هدف معین �استخدام الوسائ� المتعددة مثل المحادثة الفور�ة ، والرسائل 

الخاصة ، والبر�د االلكتروني ، والفیدیو ، والتدو�ن ، ومشار�ة الملفات وغیرها من الخدمات  

تواصل االلكتروني مثل التو�تر ، الفا�س بوك ،ما� سب�س ،لین�دان، وتتنوع أش�ال وأهداف 

ش��ات االجتماع�ة ، ف�عضها عام یهدف إلى التواصل، وتش�یل الصداقات حول العالم ال

و�عضها اآلخر خاص یدور حول تكو�ن ش��ات اجتماع�ة في نطاق محدد في مجال معین 

  . دون آخر

  مواقع التواصل االجتماعي النشأة والتطور : الم�حث األول

لوسائل تطورا عرفتها ال�شر�ة في رغم أن االنترنیت هي أهم وسیلة تواصل، وأكثر ا

إلى أن قام المبرمج "تار�خها، فإن استخدامها �أداة تواصل م�اشر بین الناس ظل محدودا 

م، فاتحا بذلك ال�اب أمام �1995ابتكار برنامج للدردشة في عام خالد مردام بي 

  .الخاصة بهم MIRCالمستخدمین لتصم�م برامجهم وقنواتهم 

ات التي أتاحت فرصة التواصل بین المستخدمین ونشر تعل�قاتهم �ما مهد ذلك للمنتد�

على مواض�ع معینة ، ومهد �ذلك إلى ظهور عدد من مواقع الش��ات االجتماع�ة ش�لت 

  )81("اإلرهاصات األول�ة للش��ات المذ�ورة �ما نعرفها الیوم

ذ� ولعل أول موقع على االنترنیت �ستح� أن �طل� عل�ه اسم ش��ة اجتماع�ة ال"

  .الذ� �ان �احثا في العلوم اإلنسان�ة في جامعة لندن جون برنز صممه 

                                                           
)81(

  31،ص�2011، /عبد هللا ممدوح، دور ش��ات التواصل االجتماعي في التغییر الس�اسي ، جامعة الشرق األوس� ، األردن، د  
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وقد ظهرت في الس�عینات من القرن العشر�ن �عض الوسائل االلكترون�ة االجتماع�ة 

من  BBS BULLETIN SYSTEMSمن النوع البدائي و�انت قوائم البر�د االلكتروني و 

االجتماعي ، وأتاح هذا التفاعل لإلنسان تطو�ر  أوائل التقن�ات التي سهلت التعاون والتفاعل

عالقات ثابتة وطو�لة األمد مع اآلخر�ن ، وغال�ا ماكانت �أسماء مستعارة ، وفي منتصف 

التسعینات من القرن العشر�ن، بدأت ش��ات التواصل االجتماعي �ش�لها الحدیث في 

، انطل� CLASSMATES.COMالظهور ، وأول موقع لش��ة التواصل االجتماعي هو 

م، وهو موقع اجتماعي لالتصال و التواصل مع األصدقاء المعارف من الروضة 1995سنة 

حتى الجامعة وعضو�ة هذا الموقع مجان�ة ، �حیث �ستط�ع أ� شخص أن ینشأ ملفه 

الشخصي ، ثم یبدأ �ال�حث عن زمالء آخر�ن ، و�ستط�ع من خالله أن یتصل مع أصدقاء 

  )82("محل�ة ، و �استطاعته الدردشة �ذلك في المنتد�ات ، وأن ینظم إلى مجتمعات

الذ� أخذ اسمه  SEX DEGRES.COM، أطل� الموقع المشهور 1997وفي سنة 

أ� ست درجات من االنفصال ، الذ� " SEX DEGRES SEPARATION"من ع�ارة 

" ل�غراملستانلي م"لعالم النفس األمر��ي في جامعة هارفارد " تجر�ة العالم الصغیر"أخذت من 

STANLEY MILGRAM   وزود هذا الموقع مستخدم�ه �أدوات تساعدهم في العثور على

مصادر على ش��اتهم ، �اإلضافة إلى وظائف ثانو�ة مثل إدارة االتصال و أغل� هذا الموقع 

م، �عد ذلك ظهرت مجموعة من الش��ات االجتماع�ة التي لم تحق�  2000مع نها�ة عام 

  .م2001م و 1999عوام نجاحا �بیرا بین األ

م الم�الد الفعلي للش��ات االجتماع�ة �ما نعرفها الیوم، عندما 2002وشهد العالم 

" JONATHAN ABRAMS":في �ال�فورن�ا من قبل " FRENDSTER"ظهر موقع 

و�قوم مفهوم الموقع على دائرة األصدقاء ، والتقن�ة المتعددة لألفراد على ش��ات التواصل 

                                                           
  157،ص�2008، /الجدید ، المفاه�م والوسائل و التطب�قات ، الشروق ، عمان ،األردن ، د اإلعالمع�اس صادق ، ) 82(
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لمجتمعات االفتراض�ة ، وسمي �األصدقاء �سبب دوائر العرض ، من االجتماع خالل ا

صور وملفات األصدقاء و األفراد و�ستخدم على نطاق واسع في آس�ا ومتاح �عدة لغات 

، وف�ه روا�� یوفر للمستخدم اخت�ار ) االنجلیز�ة ، الصین�ة، ال�ا�ان�ة، االس�ان�ة، الكور�ة(

) SKYROOK(م، ظهرت في فرنسا ش��ة 2002اللغة ، و في النصف الثاني من عام 

  .م�2007منصة للتدو�ن ، ثم تحولت �ش�ل �امل إلى ش��ة اجتماع�ة و ذلك سنة 

، ولم ��ن متعارف علیها من طرف 2.0 وفي هذه الفترة لم تظهر �عد تطب�قات الو�ب

ور قد مستخدمي ش��ة االنترنیت ، ولم تكن التقن�ات المصاح�ة و البرمج�ات و ثقافة التحا

أخذت م�انها في بیئة الو�ب ، ولكن نشأة الش��ات �انت تعتمد على بیئة الو�ب 

BASSED WEB)83( 

األمر���ة الشهیرة التي ) my space(،ظهرت شر�ة ما� سب�س  2003وفي عام 

تمیزت �ضخامتها و تطورها التقني ، وأص�حت أكثر الش��ات االجتماع�ة استخداما إلى 

م، �عدما �انت مقتصرة على مجتمع 2006، �ش��ة عالم�ة عام " الف�س بوك"غا�ة ظهور 

جامعي مغل� ، وتطورت هذه األخیرة �ش�ل ملفت للنظر ، حتى تر�عت على عرش الش��ات 

، �أن عدد 2009االجتماع�ة العالم�ة من حیث عدد المستخدمین ، وهو ماتأكده إحصائ�ات 

  )84("م2009في أوت  ألف مستفید على مستو� العالم 250مشتر�یها �فوق 

�ما أظهرت أنواع أخر� من الش��ات االجتماع�ة و التي تهتم �الصور مثل موقع 

الذ�   (youtube)ونشرت مقاطع الفیدیو مثل الیوتیوب  م2004 ظهرت عامالفلكور ، 

، و�هذا فقد فرضت الش��ة االجتماع�ة نفسها �ش�ل �بیر على  م2005فیرایر 5بدأ في 

                                                           
  32،34عبد هللا ممدوح، دور ش��ات التواصل االجتماعي في التغییر الس�اسي ، مرجع الساب� ، ص ) 83(
)84(

  9،8، ص ص�2009، /خدمات م�تب�ة متطورة ، مصر ،د أماني جمال مجاهد ، استخدام الش��ات االجتماع�ة في تقد�م  
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دین ، وأص�ح العدید من األشخاص �قضون أوقات �بیرة أمام هذه المواقع الكثیر من المستفی

  )85("، و�مارسون العدید من األعمال و المنافع المختلفة من خاللها 

و�عد العرض الكرونولوجي لتطور ش��ات التواصل االجتماعي �م�ن أن نلخص إلى 

نولوج�ا ، وقد تطورت مؤخرا أن هذه المواقع تتمیز بتنوع �بیر جدا على مستو� الش�ل و التك

هذه المواقع �ش�ل رهیب جدا و أص�حت تستهو� مستخدمین �ثر نظرا لخدماتها المتنوعة و 

  .المتمیزة 

  خصائص وممیزات مواقع التواصل االجتماعي : الم�حث الثاني

تتمیز الش��ات االجتماع�ة �عدد من الخصائص التي تجعلها تتمیز عن �ق�ة 

في ش��ة االنترنیت، األمر الذ� �ساهم في رفع أسهم هذه المواقع  التطب�قات و المواقع

�النس�ة للمستخدمین، ورغم تنوع هذه الخصائص من موقع آلخر إال أنها تشترك في عدد من 

  :الخصائص نوردها في التالي

  :أنها متعددة الوسائ�-1

 وذلك ألنها أحدثت ثورة نوع�ة في المحتو� االتصالي الذ� یتضمن مز�ج من

النصوص ، والصور ، وملفات الصوت ، ولقطات الفیدیو �ش�ل خاص عبر ما�عرف 

�صحافة المواطنین و�ان له تأثیرات اجتماع�ة، وس�اس�ة، و تجار�ة �بیرة تستلزم التدبر و 

  )86(الدراسة 

  :تفتیت الجماهیر-2

                                                           
  12، ص�2009، /أمینة عادل ، الش��ات االجتماع�ة وتأثیرها على األخصائي في الم�ت�ة ، م�ت�ة صناع الح�اة ، مصر ، د )85(
د�سمبر ،  15إلى 13الجدید وقضا�ا المجتمع ، المؤتمر العلمي الثاني لإلعالم اإلسالمي من  اإلعالمسعود صالح �اتب ، )    86(

  10،ص2011جامعة الملك عبد العز�ز، جدة ، 
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 و�قصد بذلك ، ز�ادة، وتعدد الخ�ارات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم و الذین أص�ح

وقتهم موزعا بین العدید من الوسائل مثل المواقع االلكترون�ة، وش��ات التواصل االجتماع�ة 

و الهواتف الذ��ة، وألعاب الفیدیو االلكترون�ة بجانب الوسائل التقلید�ة من صحف و إذاعة و 

  تلفز�ون 

  :غ�اب التزامن�ة-3

، فالمستخدم  و�قصد بها عدم الحاجة لوجود المرسل، و المتلقي في نفس الوقت

  .بإم�انه الحصول على المحتو� في أ� وقت یر�ده

  :متعدد اللغات-4

لغة �75معنى توفرها على معظم اللغات السائدة في العالم حیث أنها تضم أكثر من 

  .محل�ة معروفة، �اإلضافة إلى إم�ان�ة تغییر اللغة عند االستخدام

  :التح�م في المحتو� المعروض-5

� الخدمات، واألدوات التي �م�ن استخدامها في إضافة حیث یتم إتاحة روا�

األصدقاء، وتجدید من یرغب في مشاهدة أنشطته، وأخ�اره وروا�� المواقع، و الصفحات التي 

  .ترغب في عرض محتواها لد�ه وعلى أساس اخت�اراته یتم تحدید صفحته

  :عالم�ة االنتشار-6

المجتمع تقر��ا إضافة إلى و�قصد �االنتشار شیوعه ووصوله إلى جم�ع شرائح 

  )87(عالمیته، و قدرته على تجاوز الحدود الجغراف�ة، و الم�ان�ة 

  :سهولة االستخدام-7

                                                           
�،    /، دالر�اض، جامعة أم القر�، �ات التواصل االجتماعي في التعلمتصور مقترح لتوظیف ش�  ،أمل نصر الدین سل�مان عمر )87(

   12ص، 2013



 الفصل الرابع                                         مواقع التواصل االجتماعي

+ 

62 

فالش��ات االجتماع�ة �اإلضافة للحروف و�ساطة اللغة، تستخدم الرموز و الصور 

التي تسهل للمستخدم التفاعل، لذا فإن أ� شخص �ملك مهارات أساس�ة في االنترنیت، 

فمن قبل �ان بإم�ان األشخاص . ه خل� وتسییر صفحة في الش��ة االجتماع�ة�م�ن

  .الحصول على تواجد عبر الش��ة من خالل الحصول على صفحات شخص�ة 

  :محتو� الموقع �قوم ببنائه المستخدمون  -8

حیث تتوفر للجم�ع األدوات المبتكرة، و الخدمات الفعالة، و�قوم �ل مستخدم ببناء 

، و �التالي تتكون ش��ة متفرعة ال نها�ة لها من المحتو� الخاص ��ل محتو� صفحته

  .مستخدم

  :التواصل المستمر بین المستخدمون -9

التواصل الفعال ل�س فق� هو ذلك االتصال الم�اشر بین األفراد، و إنما هو أن تصل 

نشاطات و أخ�ار مستخدم إلى مستخدم آخر �ش�ل آلي دون تدخل یدو� و�م�ن أ�ضا 

  )88(.علی� علیها، و إبداء الرأ� و المناقشةالت

  :التفاعل�ة-10

لقد سعت مواقع الش��ات االجتماع�ة منذ بدا�ة ظهورها إلى تجسید التفاعل�ة بین 

أفرادها لضمان االستمرار�ة، و التطور ، فالفرد فیها مستقبل و قار� فهو مرسل و�اتب 

، وتعطي حیز ) از و الصحف الورق�ةالتلف( ومشارك فهي تلغي السلب�ة في اإلعالم القد�م

للمشار�ة الفاعلة بین المشاهد و القار� ، فعلى سبیل المثال �م�ن إجراء ندوات، و 

  .مناقشات، و التطرق لمواض�ع جدیدة ال تتناولها وسائل اإلعالم و االتصال األخر� 

  :التنوع في االستخدام-11

                                                           
  10ي في التعلم ، المرجع الساب�،صأمل نصر الدین سل�مان عمر ، تصور مقترح لتوظیف ش��ات التواصل االجتماع)  88(
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لطالب للتعلم ، والعالم لبث �ستخدمها �ل شخص على حسب حاجاته ودوافعه، مثال ا

  )89(.و ه�ذا...علمه، و الكاتب للتواصل مع القراء، و الشر�ات لترو�ج سلعها وخدماتها 

  

  أهم مواقع التواصل االجتماعي: الم�حث الثالث

تمثل مواقع التواصل االجتماعي مجموعة مواقع مترا�طة على ش��ة االنترنیت و التي   

ختلف �قاع األرض ،عن طر�� الكالم الم�توب أو الصور، تسمح �التواصل بین الناس في م

والفیدیوهات، و�متاز �ل موقع �مجموعة من الخصائص التي تجذب المستخدمین إل�ه، وفي 

اآلونة األخیرة ومع ازد�اد عدد هذه المواقع أص�ح التنافس بینها �بیرا، وف�ما یلي قائمة �أهم 

   :المواقع وأكثرها استخداما في العالم

  : facebookبوك الفا�س-1

وهو ع�ارة عن ش��ة اجتماع�ة �م�ن الدخول إل�ه ) face book(الفا�س بوك �االنجلیز�ة 

محدودة المسؤول�ة �ملك�ة خاصة لها، فالمستخدمون " الفا�س بوك"مجانا وتدیره شر�ة 

 بإم�انهم االنضمام إلى الش��ات التي تنظمها المدینة أو، جهة العمل ،أو المدرسة ،أو

اإلقل�م، وذلك من أجل االتصال �اآلخر�ن والتفاعل معهم، �ما �م�ن للمستخدمین إضافة 

أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وٕارسال الرسائل إلیهم و أ�ضا تحدیث ملفاتهم الشخص�ة 

  )90( .وتعر�ف األصدقاء �أنفسهم 

 dictonary of media andو�عرفه قاموس اإلعالم و االتصال 

communication":2004لى أنه موقع خاص �التواصل االجتماعي أسس عام ع، 

                                                           
  12، ص�2012، /مسفر م�ارك الصاعد� ، الش��ات االجتماع�ة خطر أو فرصة ، ش��ة األلو�ة ، المدینة المنورة ، د)  89(
  12أمینة عادل ، الش��ات االجتماع�ة و تأثیرها على األخصائي في الم�ت�ة ، المرجع الساب� ، ص)  90(
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وقد وضع في البدا�ة لخدمة طالب الجامعة "profiles"و�ت�ح نشر الصفحات الخاصة 

  )91("صوهیئة التدر�س و الموظفین لكنه اتسع ل�شمل �ل األشخا

�ة هو موقع �ستط�ع أ� شخص استخدامه �ما �عد هذا الموقع آلة إعالم ،الف�س بوك ،أنإذا 

  .وغیرها ...للسلع ترو�ج ال والت اإلعالن�ة ضخمة لطالما استخدمها الكثیر�ن في تنفیذ الحم

  ):facebook(نبذة تار�خ�ة عن موقع التواصل االجتماعي الف�س بوك -أ

 face"�االنجلیز�ة " ف�س ماتش"انطل� موقع الف�س بوك �نتاج غیر متوقع من موقع "

match  " وهو موقع من نوع " دهارفار "التا�عة لجامعةHOR OR NOT عتمد على نشر� ،

  .صور لمجموعة من األشخاص ثم االخت�ار رواد الموقع للشخص األكثر الجاذب�ة 

استخدم صور مجمعة  "ف�س ماتش"، فإن موقع " هارفارد �ر�م سون "ووفقا لما نشرته جر�دة 

مدینة الجامع�ة مع و الخاص بتسعة من طل�ة ال ،من دلیل الصور المتاح على االنترنیت

ودعوة المستخدمین إلى اخت�ار الشخص األكثر  ،وضع صورتین بجانب �عضهما ال�عض

  )92 ("الجاذب�ة 

مناط� محم�ة في ش��ة  اختراقفإنه لجأ إلى  ،من تأس�س الموقع "زو�ر�یرخ"و�ي یتم�ن 

س�اب �اتخاذ إجراء مضاد لذلك الفعل ر�ما یرجع أل" هارفارد"الحاسوب الخاصة بجامعة 

الذ� ر�ما �حدث للعدید من الكل�ات  ،قانون�ة دون إدراك الق�مة الحق�ق�ة لذلك االنتهاك

ولكن هناك أمر واحد :"في مدونته الشخص�ة قائال " زو�و�یرخ"األخر� ، ورد ذلك على لسان 

مؤ�د ، وهو أنني ارتكبت حماقة عندما أقدمت على إنشاء ذلك الموقع ، على �ل حال إن 

، ولكن تم إغالقه �عد �ضعة أ�ام من ...."ر �ان س�قوم بذلك في نها�ة األمر أ� شخص آخ

                                                           
، دار النفائس للنشر و التوز�ع، ) ماه�ة مواقع التواصل االجتماعي(داد� ، ثورة الش��ات االجتماع�ة خالد غسان یوسف المق)  91(

  34، ص2003، 1األردن، �

)92  (TALK ALANI ; hunders register for new face book websit ; HARFARD grison ; FABRUARY ;12-

03-2013 ;10 :34 
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بخرق قانون الحما�ة " زو�ر�یخ "وقد قامت إدارة جامعة �اتهام  ،"هارفارد "قبل إدارة جامعة 

  )93("وانتهاك خصوص�ة األفراد مما �عرضه للطرد من الجامعة 

  :�عض خصائص وممیزات الف�س بوك -ب

  :لف�س بوك هي أهم ممیزات ا

  :ملف الشخصي -1

عندما تشترك �الموقع عل�ك أن تنشئ ملفا شخص�ا �حتو� على معلوماتك الشخص�ة ، 

صورك ، األمور المفضلة لك ، و�لها معلومات مفیدة من أجل سهولة التواصل مع اآلخر�ن 

  )94(.، �ذلك یوفر معلومات للشر�ات التي تر�د أن تعلن لك سلعها �التحدید

  :الصور خاص�ة-2

تت�ح هذه الخاص�ة للمشترك إم�ان�ة إعداد ألبوم للصور الخاصة �ه ،و �ستعرض من خاللها 

  .صور أصدقائه المضافین إل�ه

  :خاص�ة الفیدیو -3

إضافة  الموقع،توفر للمشترك إم�ان�ة تحمیل الفیدیوهات الخاصة �ه ومشار�تها على هذا 

  )صوت وصورة(ساله �رسالة مرئ�ة و إر  ،إلى إم�ان�ة تسجیل لقطات فیدیو م�اشرة

 :خاص�ة اإلعالن-4

أو ال�حث عن أ� منتج یرغب  عنه،تم�ن المشترك من اإلعالن عن أ� منتج یود اإلعالن 

  )95(في شرائه 

                                                           
)93  ( PHILIPS SARAH ; ABRIEF HISTORY of the face book .The GUARDIAM ; retrivered ; 30-03-

2013 ; 11 :23 

   34خالد غسان یوسف المقداد� ، مرجع الساب� ، ص  )94(
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  : خاص�ة المجموعات -5

نستط�ع من خالل خاص�ة إنشاء مجموعة الكترون�ة على االنترنیت أن تنشئ مجتمعا 

، وتستط�ع جعل ....معینة ، س�اس�ة �انت أم اجتماع�ة الكترون�ا یجتمع حول قض�ة 

و األصدقاء، أو عامة �شترك بها من هو مهتم  ،االشتراك بهذه المجموعة حصر�ا �العائلة

  )96(.�موضوعها 

  :الصفحات -6

و�ت�ح لك أن تروج لف�رتك أو حز�ك أو جر�دتك ، و�ت�ح الموقع أدوات إلدارة وتصم�م 

وات متخصصة �ما في المدونات و�ذلك یت�ح أدوات لترو�ج الصفحة ، ولكنها ل�ست أد

، والتي تدفع مقابل �ل مستخدم یر� هذا اإلعالن "  facebook adds" الصفحة مع

  .الموصل على صفحتك في الفا�سبوك

  :األلعاب-7

تجد في الفا�سبوك العدید من األلعاب المختلفة، مغامرات، إستراتیج�ة �رة قدم، �ستط�ع 

ن �ستخدمها، و یختار مراحلها تلو األخر� ، والمثیر في هذه األلعاب و األكثر المستخدم أ

  .أهم�ة ، هو أنه �م�ن للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائه لممارسة لع�ة معینة 

  :المناس�ات-8

من خالل إقامة دعوة ألصدقائك، أو ألعضاء مجموعة معینة لحدث مهم ، أو عمل 

لواقع ، توضح ف�ه عنوان الحدث، وتار�خ بدایته، ونهایته ، جماعي،  أو اجتماع على أرض ا

                                                                                                                                                                                     
  14، ص2007أ ،.م.إل�سون ن��ول ، استخدام مواقع الش��ات االجتماع�ة ، قسم االتصاالت السلك�ة و الالسلك�ة ، و ) 95(
  51،52لش��ات التواصل االجتماعي في التغییر الس�اسي ، مرجع الساب� ، ص،ص عبد هللا ممدوح ، دور ا ) 96(
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وتحدید األعضاء المدعو�ن له ، و�عض المناس�ات تكو�ن مفتوحة أل� عضو في الف�س 

  )97(بوك 

  :خاص�ة األحداث الهامة -9

هذه الخاص�ة تت�ح للمشتر�ین إم�ان�ة اإلعالن عن حدث ما ، جار حدوثه و إخ�ار 

  .األصدقاء و األعضاء �ه

  :خاص�ة اإلعالن-10

وتم�ن هذه الخاص�ة من اإلعالن عن أ� منتج تود اإلعالن عنه، أو ال�حث عن أ� منتج 

وترغب في شرائه، حیث �م�ن عبر هذه الخاص�ة في ش��ة اإلعالن عن أحد الوظائف 

  )98(الشاغرة، أو اإلعالن عن الندوات، و الملتق�ات، وحلقات النقاش المجمعة 

  :خدمات المحمول-11

جم�ع مواقع الش��ات االجتماع�ة أص�حت تقدم خدمات توصلها للمستفید على هاتفه 

المحمول ، حیث أنها تطلب من الفرد عند تسجیله في الموقع أن یذ�ر رقم هاتفه المحمول، 

  )99(وتخبره ماهي المعلومات التي سوف تصله على هاتفه من خالل خدماته المتنوعة 

، قد تكون أحد " الفا�سبوك"ائص  التي یتمیز بها موقع إذن �م�ن القول أن هذه الخص

العوامل و أهمها ، التي جعلته في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي من حیث االستخدام ، 

مما جعل هذا الموقع �سبب قل� و إزعاج لد� الكثیر�ن ، والس�ما في مجتمعاتنا العر��ة ، 

حشد الجماهیر و تحر�ضهم إلى شن  ألن هذا الموقع أص�ح منبر یدعو من خالله إلى

                                                           
  16، 15وائل م�ارك خضر هللا ، أثر الف�س بوك على المجتمع ، المرجع الساب� ،  ) 97(
  13،16، ص ص �2009، /أماني جمال مجاهد ، استخدام الش��ات االجتماع�ة في تقد�م خدمات م�تب�ة متطورة ، مصر ، د  )98(
  21، ص2001أسامة بن مساعد المح�ا ، شرح م�سر ��ف�ة استخدام الش��ات االجتماع�ة ، الر�اض ،   )99(
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االحتجاجات و المظاهرات ضد ح�امهم ، وهو ماعرف في المجتمعات العر��ة بثورة الر��ع 

  .العر�ي

  :twitterتو�تر  -2

  :مفهوم موقع التو�تر-أ

هو موقع ش��ات اجتماع�ة �قدم خدمة تدو�ن مصغر تسمح لمستخدم�ه بإرسال ، "تو�تر"

حرف للرسالة الواحدة ،وذلك م�اشرة عن  140 م �حد أقصىعن حالته tweetsتحدیثات 

  )100(.أو برامج محادثة  SMSأو عن طر�� إرسال رسالة نص�ة قصیرة  ،طر�� موقع تو�تر

و�مثل تو�تر ش��ة معلومات آن�ة مدعومة من الناس في جم�ع أنحاء العالم تسمح �مشار�ة 

ماذا �حدث اآلن : هته السؤال ، حیث �طرح الموقع في واج"ماذا �حدث اآلن "واكتشاف 

Whats  happening now  و�جعل اإلجا�ة تنتشر  إلى المالیین عبر العالم على الفور

.)101(  

من بین التكنولوج�ات الجدیدة لإلعالم االجتماعي التي تسمح بنشر عدد " تو�تر"و�عد موقع 

موقع  "تو�تر "وغیر رسم�ة ، و�عتبر  ،من المعلومات على االنترنیت من مصادر رسم�ة

وتنظ�م المعلومات حول األحداث الكبر� مثل حرائ� �ال�فورن�ا  ،تدو�ن مصغر برز في نشر

واالنتخا�ات الرئاس�ة األمر���ة في نفس العام واحتجاجات االنتخا�ات اإلیران�ة عام     ،2008

2009.)102(  

                                                           
، 2014، 1،� اإلس�ندر�ةالدولي ، م�ت�ة الوفاء القانون�ة ،  اإلعالمااللكتروني و دوره في  اإلعالمماجدة عبد الفتاح الهل�او� ،   )100(

  332ص
(101)  JEFFREY BELLIN ; FACEBOOK ; TWITTER ; and the uncertain future of présent sense  impression 

université of pennsylvania LAW REVIEW ; VOL ; 160, p331 
)102(  ALFRED HEMIDA ; 2010 ; TWETTERING THE NEWS –the émergence of Ambient 

journalisme ; journalisme pratice ; vol ;4 ;(3) ; pp 297-308 
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  :نشأة التو�تر-ب

األمر���ة في مدینة  �obviousمشروع �حثي أجرته شر�ة  ،2006ظهر الموقع في أوائل 

، 2006و�عد ذلك أطلقته الشر�ة رسم�ا للمستخدمین �ش�ل في أكتو�ر  سان فرانس�س�و ،

من حیث  2007و�عد ذلك بدأ الموقع في االنتشار �خدمة جدیدة على الساحة في عام 

�فصل الخدمة عن   obviousقامت شر�ة  2007و في أبر�ل  ،تقد�م التدو�نات المصغرة

�قوم  جوجل  بدأ  2009، و�دءا د�سمبر twitterوتكو�ن شر�ة جدیدة �اسم  ،�ةالشر 

المستخدمین الجدیدة في التو�تر �عرض نتائج �حث فور�ة في محرك �حث جوجل لمدخالت 

)103(  

  :خدمات تو�تر -ج

  .بإم�ان المستخدمین نشر رسائل قصیرة من خالل صفحة معلوماتهم الرئ�س�ة-

و�تر ،الوصول إلى المعلومات الحدیثة التي تم نشرها من طرف بإم�ان �ل مستخدمي الت-

أ� مستخدم آخر ، �ما �م�ن لكل شخص تحدید األشخاص الذ� بإم�انهم االطالع على 

  .المعلومات التي ینشرها 

�م�ن لمستخدمي موقع التو�تر ،اخت�ار استق�ال التحدیثات التي �قومون بها  المستخدمون -

  .اتف ، أو من خالل خدمات أخر� لها عالقة بخدمة التو�تر اآلخرون م�اشرة في اله

�م�ن ال�حث عن مستخدمي آخر�ن ، من خالل محرك �حث داخلي أومن خالل استخدام -

  )104(عناو�ن البر�د االلكتروني 

  

                                                           
  49سؤال في اإلعالم و االتصال ، المرجع الساب� ، ص 1000سالمي سعیداني ،    )103(
، 2008و الخدمات الم�تب�ة الموجهة للش�اب ، االتحاد الدولي للجمع�ات ومؤسسات الم�ت�ات ،  2.0سامي میرك ، الو�ب   )104(

  67ص
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 موقع الیوتیوب-3

  : مفهوم موقع الیوتیوب-أ

وتقوم ف�رة الموقع على    www.youtube.comهو أحد أشهر المواقع اإللكترون�ة وعنوانه

وهو موقع  ،إم�ان�ة إرفاق ملفات تتكون من مقاطع فیدیو دون أ� تكلفة مال�ة على العموم

متاح على ش��ة االنترنیت لمشار�ة ملفات الفیدیو، �م�ن مستخدم�ه من تحمیل و مشاهدة 

لة الملفات الغیر ة ، �اإلضافة إلى فرصة إزابل والتعلی� علیها �تا� اللقطات المصورة ،

  )105(" .المرغوب فیها

  :نشأة الیوتیوب - ب

تشاد :بواسطة ثالثة موظفین هم  2005فبرایر �14موقع مستقل في   youtubeتأسس

 JAWED، وجاود �ر�م  STEVE CHEN، وستیف تشین  CHAD HARLEYهیرلي 

KARIM  اللذین �عملون في شر�ة ،PAY PAL  صة في التجارة االلكترون�ة ، المتخص

�ا في وال�ة �ال�فورن  menloparkقد شهدته مدینة  Youtube والجدیر �الذ�ر أن مولد 

  .�الوال�ات المتحدة األمر���ة 

قد تم إطالق الموقع للعامة في مایو من العام نفسه ، ل�عقب تأس�س الشر�ة واإلطالق  

، �عد أن حق� الموقع 2006ر من عام الخدمات في د�سمبر من نفس العام ، في نوفمب

واحدة من أكبر معدالت النمو للمواقع على الش��ة العالم�ة وحصد المر�ز الخامس ، �أكثر 

مل�ار دوالر  �1.6ق�مة   Googleالمواقع ز�ارة على مستو� العالم ، اشترته عمالق الو�ب 

                                                           
  194، ص2011، �1ة ، درا وائل للنشر و التوز�ع ، عمان ، �الجدید و الصحافة االلكترون اإلعالمعبد الرزاق دمحم الدل�مي ،   )105(
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ى شر�ة بإدارة مؤسس�ة لیتحول إل Googleأمر��ي ف�ما �عد ثاني أكبر صفقة شراء تعقدها 

  )Google .)106و ملك�ة 

  بخدمات وممیزات موقع الیوتیو -ج

وتعتمد  ،، تقدم خدماتها �ش�ل مجاني youtubeو الممیزات التي تمیز  صائصمن الخ

و الدعا�ات إضافة إلى  ،على مصادر دخل أخر� ، تتمثل في اإلعالنات و الرعا�ة

رائد في تقد�م إعالنات الفیدیو �مجال جدید وعملي اإلعالنات النص�ة ، �ما تقوم حال�ا بدور 

  .لإلعالنات الو�ب 

، و أص�ح بإم�ان أ� شخص في العالم  رفع مایر�د  و�تمتع موقع الفیدیو ف�ه �شعب�ة �بیرة

من ملفات الفیدیو خاصة �ه على االنترنیت و �المجان ، إضافة إلى حف� �ل ما�حتاجه 

  .ءات و الندوات و األفالم و المسرح�ات القد�مة والجدیدة المتصفح من ملفات الفیدیو و اللقا

  :�عمل موقع یوتیوب وف� المنظومة التال�ة 

و تسمیتها في جم�ع أنحاء العالم ،  ،و ت�ادل مقاطع الفیدیو ،�ستط�ع المستخدمون تحمیل-

  .وتصفح مالیین المقاطع األصل�ة التي قام بتحمیلها المستخدمون األعضاء 

الجماعات فیدیو و االلتحاق بها وتسهیل االتصال مع من لدیهم االهتمامات  العثور على-

وحف� المقاطع  األعضاء،نفسها و االشتراك في خدمة ت�ادل مقاطع الفیدیو المقصورة على 

  .المقاطعووضع قوائم تشغیل  المفضلة،

یثة مثل ا� مع مواقع الش��ة التي تستخدم تقن�ات حد الیوتیوبدمج مقاطع الفیدیو الخاصة -

  .بي ا�، وأ�ضا جعل مقاطع الفیدیو عامة أو خاصة 

                                                           
، �2014، /الجدید ، المفهوم و الوسائل و الخصائص و الوظائف ، ش��ة األلو�ة ، الر�اض ، د اإلعالمحسونة نسر�ن ،   )106(

  7ص
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�ستط�ع المستخدمون اخت�ار عرض مقاطعهم �ش�ل عام أو �مشار�ة أصدقائهم و عائالتهم -

  )107(.التحمیلفیها �صورة خاصة عند 

  :wikiالو��ي -4

وفي عالم المواقع �صنف  ،الو��ي تعني بلغة شعب جزر هاوا� األصلیین �سرعة

Ward Cunningham   و��ي �أنها أ�س� قواعد ب�انات �م�نها أن تعمل في الش��ة

  العالم�ة 

بإنشاء أول موقع و��ي ، وهو  ، Boleuf Ward Cunninghamقام �ل من  1995وفي 

WIKI WEB  ، والذ� ش�ل مجتمعا متعاونا مفتوحا للجم�ع حیث �م�ن أل� شخص أن

نذ ذلك الوقت وحتى الیوم ظهرت برامج و��ي م .�شارك في تطو�ر وز�ادة محتو�ات الموقع

�ثیرا و اعتمدت الكثیر من المواقع على هذه البرامج والهدف هو ت�س�� عمل�ة المشار�ة و 

  )108(.التعاون في تطو�ر المحتو�ات إلى أقصى حد مم�ن 

تت�ح برامج الو��ي للزوار أن �حرروا مواض�ع الموقع جماع�ا و�لغة ترمیز �س�طة -

سهولة إنشاء مواض�ع جدیدة : مواقع الو��ي �ش�ل عام هو  وما �میزالمتصفح ، و�استخدام 

أو تحدیث مواض�ع قد�مة و تعدیلها دون الحاجة إلى وجود رقا�ة تواف� على إنشاء 

الصفحات أو تعدیلها عادة ، و�عض مواقع الو��ي ال تتطلب حتى تسجیل الدخول في 

  )109(.زات إضاف�ة الموقع إلنشاء أو تعدیل مواض�ع فیها ممی

 skype: الس�ایب-5

                                                           
، 2008، �1 عمان، لتوز�ع،وادار الشروق للنشر  التطب�قات،المفاه�م و الوسائل و  الجدید، اإلعالم ع�اس،صادق  مصطفى )107(

  216ص
  331، ص2014والمجتمع ، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر و التوز�ع ، عمان ،  اإلعالمعلي عبد الفتاح �نعان ،   )108(
)109(  :20 heure 18 http://ar.m.wikipedia.org 
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 skyber، ثم إلىskyber، ثم تحول إلى sky-Peer-to-Peerاالسم الساب� �ان   

ع�ارة عن برنامج تجار� تم ابتكاره من قبل �ل من المستثمر�ن السو�د� ن��الس ز�نشتروم 

والدنمار�ي �انوس فر�س مع مجموعة من مطور� البرمج�ات ، �م�ن برنامج س�ایب 

عبر االنترنیت �ش�ل مجاني �النس�ة لمستخدمي هذا ) هاتف�ا(تخدم�ه من االتصال صوت�ا مس

البرنامج ، لكن مع تكلفة �س�طة في حال االتصال بخطو� الهاتف الثابتة أو الجوالة 

  )110(.2011مایو ،10مل�ار دوالر في  8.5،اشترتها شر�ة ما��روسوفت ل 

 :viberالفایبر-6

هو تطبی� �عمل على الهواتف الذ��ة متعددة المنصات ) viber: �االنجلیز�ة( "فایبر" 

، 40، و�الك بیر�، وو�ندوز فون ، وس�مب�ان سیر�سiosأندرو�د، و (

،یت�ح للمستخدمین المراسلة الفور�ة وٕاجراء م�المات هاتف�ة مجان�ة و ) وو�ندوز،ووماك،ونو��ا

� شخص لد�ه هذا �ش�ل مجاني إلى أ) نص�ة ،صور ،فیدیو،صوت( إرسال رسائل

جیل ثالث وجیل (البرنامج، وهو من تطو�ر شر�ة فایبر مید�ا، �عمل على الش��ات الخلو�ة 

لغات من بینها 10و الش��ات الالسلك�ة وا� فا� على حد سواء، یتوفر البرنامج ب ) را�ع

  )111(اللغة العر��ة 

  :المسنجر-7

تطبی� دردشة من هو ) facebook Messenger:�االنجلیز�ة (ف�سبوك مسنجر   

ف�سبوك یت�ح للمستخدم الدردشة مع األصدقاء و إنشاء مجموعات وٕارسال رموز تعبیر�ة و 

و�دعم �عض اللغات ... إرسال صور ، التطبی� متوفر ل�عض األنظمة منها و�ندوز،أندرو�د

                                                           
 http://mawdoo3.Com ب نوار ش�شاني ،شرح تحمیل برنامج س�ای  )110(
هیثم الفر�جي، مواقع التواصل االجتماعي نظرة فقه�ة أخالق�ة تر�و�ة، دار المحجة الب�ضاء للط�اعة والنشر،   )111(

  111،ص1،2014المغرب،�
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ال�شتر� على المستخدم أن ��ون له حساب في ف�س بوك لتسجیل الدخول . ومنها العر��ة

  .تطبی� ف�م�ن إنشاء حساب عن طر�� رقم الهاتفعلى ال

وحال�ا �ستط�ع المستخدمون الدخول إلى الف�س بوك واستخدام ف�سبوك مسنجر عن   

  .طر�� الهواتف الذ��ة مثل نو��ا أو ال�الك بیر� 

أن تطبی� مسنجر  2016/یولیو/20فقد أعلنت الشر�ة �حسابها الشخصي بتار�خ   

أشهر  6ملیون خالل  1.000.000.000ف�سبوك تم وصول مستخدم�ه إلى مل�ار مستخدم 

  .فقد وصلت إلى هذا الرقم الخ�الي

أنه تم دعم التطبی� بخاص�ة الفیدیو  2016/أغسطس/30أعلنت الشر�ة بتار�خ   

  )instant vidéo ()112:جلیز�ة �االن(الفور� 

  :Whats Appالواتس آب -8

هو تطبی� �قوم على استخدام االنترنیت  )Whats App:�االنجلیز�ة ( "واتس آب"  

إلرسال الرسائل النص�ة والصور والرسائل الصوت�ة وحتى مقاطع الفیدیو، وتتاح إم�ان�ة 

تف الذ��ة أو أجهزة استخدامه من خالل تحمیله على األجهزة الخاصة ،سواء الهوا

م، على ید اثنین من 2009الكمبیوتر، وقد اكتسب التطبی� نجاحا �بیرا منذ إنشائه في عام 

شخصین �انا �عمالن في شر�ة �اهو، نظرا لما یتمتع �ه من مجان�ة خدمات االتصال 

وٕارسال الرسائل، إلى جانب �ونه مدعوما من قبل العدید من منصات التشغیل مثل الو�ندوز 

  ...، والعدید من األجهزة المحمولة مثل اآل�فون ، واألندرو�د، النو��ا ، وال�الك بیر� 

یتطلب استخدام الواتس آب أن �متلك الشخص جهاز لوحي أو هاتف محمول مع   

ورقم هاتف، ومدعوم بخدمة االنترنیت، وعند تنز�ل التطبی� على  (Sim card)�طاقة 

                                                           
خالد ولید محمود ،ش��ات التواصل االجتماعي ودینام���ة التغییر في العالم العر�ي،دار مدارك للنشر،   )112(

   212،ص1،2011أردن،�
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لمحمول �اسم مستخدم للتطبی�، و�التالي سیرت�� استخدام الهاتف سیتم استخدام رقم الهاتف ا

  )113(.هذا التطبی� �الجهاز الذ� تم تنز�له عل�ه

  : emailالبر�د الكتروني -9

البر�د االلكتروني هو وسیلة لت�ادل رسائل رقم�ة عبر ش��ة االنترنیت أو غیرها من   

  ش��ات حاسو��ة متواصلة 

جد مخترع فرد لمنظومة أو لخدمة البر�د االلكتروني �سبب تار�خ البر�د االلكتروني الیو 

  إذ أنه تطور في عدة خطوات اعتمدت �ل منها على الخطوة التي س�قتها 

طورت المنظومة التي أص�حت الحقا منظومة البر�د االلكتروني على ش��ة أر�انت 

ARPANET  مراحل ش��ة الحواسیب التي س�قت ش��ة االنترنیت التي نعرفها الیوم، وتطور

أول رسالة  1971أرسل عام  Ray Tomlinsonعدیدة نذ�ر من بینها أن را� توم لینسون 

  )114(.للفصل بین اسم المستخدم وعنوان الحاسوب" @"تستخدم الرمز

  

    

    

  

  

  

                                                           
مارتین جیل، مواقع التواصل االجتماعي، أدوات التغییر العصر�ة عبر االنترنیت، المجموعة العر��ة للتدر�ب و النشر،  ) 113(

  26،ص1،2016اإلمارات،�
  28مارتین جیل ، مواقع التواصل االجتماعي، المرجع الساب�، ص  )114(
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  لصفلا ةصالخ

نستنتج من خالل ماسب� أن مواقع التواصل االجتماعي أص�حت وسیلة مهمة في   

متعددة �ت�ادل األف�ار، ومعرفة األخ�ار، والتواصل مع اآلخر�ن ح�اة األفراد �فضل خدماتها ال

�اإلضافة إلى التعرف على ثقافة الشعوب األخر�، هذا مادفع األفراد إلى استخدامها في �ل 

مجاالت ح�اتهم ولكن مع �ل هذه االمت�ازات، و الفوائد لهذه المواقع إال أن استخدامها 

  لى األفراد انع�اسا سلب�اینع�س ع�طر�قة سلب�ة و�صورة خاطئة 
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  الجانب المیداني:  الفصل الخامس

 تمهید

في هذا الفصل سنتطرق إلى الجانب المیداني للدراسة، والذ� اعتمدنا ف�ه على 

خطوات منهج�ة معروفة في علم االجتماع، ألن الجانب المیداني، هو تدع�م للجانب النظر� 

�اإلضافة إلى �ونه �قر�نا من الواقع االجتماعي و�طلعنا على  .وتأكید ل�عض نظر�اته وأف�اره

  .حق�قة الظاهرة المدروسة 

  :الم�حوثینخصائص : أوال

 جدول یبین خصائص الم�حوثین األبناء:-أ

  المستو� التعل�مي   السن   الجنس   رقم المقابلة 

  الجامعي السنة الثان�ة ل�سانس علم النفس   22  أنثى   1

  علم االجتماع االتصال  2ي ماسترجامع  24  أنثى   2

  د�توراه علم االجتماع   29  ذ�ر   3

  علوم الس�اس�ة  2جامعي ماستر  23  أنثى   4

  جامعي علم االجتماع جر�مة وانحراف   27  أنثى   5

  حقوق  2ماستر  24  أنثى   6

  ثانو� السنة الثان�ة علمي   17  أنثى   7

  علم الم�ت�ات  2ماستر   25  أنثى   8

  جامعي ماستر علوم الس�اس�ة  29  ذ�ر   9

  جامعي اإلعالم و االتصال   28  ذ�ر   10

  سنة الرا�عة متوس�  15  ذ�ر   11

  السنة الثالثة ثانو�   25  أنثى   12

  ثانو�   19  أنثى   13
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  جامعي   26  ذ�ر  14

  ثانو�   20  أنثى   15

جدول یبین خصائص الم�حوثین الوالدین- ب  

رقم 

  المقابلة

الحالة   السن  الجنس

  العائل�ة

المستو�   المهنة

  التعل�مي

  عدد األبناء

  )اإلناث/الذ�ور(

صنائع في   متزوج  40  ذ�ر  1

الس�ارات و 

أعمال 

  الحرة

  2الذ�ور  ثانو� 

  3اإلناث /

ل�سانس   التجارة  متزوج  46  ذ�ر  2

  تار�خ

  3اإلناث

  0الذ�ور

أولى   متقاعد  متزوج  42  ذ�ر  3

  متوس�

  3اإلناث 

  3الذ�ور 

امل ع  متزوج  49  ذ�ر  4

شر�ة 

  سونلغاز

ثانو� 3

  علمي

  2الذ�ور

  2اإلناث 

سنة ثالثة   عون أمن  متزوج  47  ذ�ر  5

  متوس�

/ 2اإلناث

  3الذ�ور

ماكثة في   متزوجة  49  أنثى  6

  البیت

دراسات 

عل�ا إدارة 

أعمال قسم 

علوم 

  التسییر

  2اإلناث

ماكثة في   أرملة  50  أنثى  7

  البیت

  3الذ�ور  متوس�2

  2اإلناث 
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المدرسة   فالح  متزوج  49  ذ�ر  8

  القرآن�ة

  3الذ�ور 

  1اإلناث 

                          

  عرض المعط�ات و معالجتها : ثان�ا

  عادات وأنما� استخدام مواقع التواصل االجتماعي : المحور الثاني

  :امتالك ش��ة االنترنیت في المنزل/ 1

میها ، �اإلضافة لقد قدمت ش��ة االنترنیت العدید من الخدمات والتسه�الت لمستخد

لتعدد وسائل االتصال المستخدمة في الش��ة، �الوسائل المرئ�ة والصوت�ة ، والنص�ة ، و�ما 

  .أنها دخلت في جم�ع نواحي الح�اة وساهمت في تطو�رها

ومن خالل تحلیلنا للمقا�الت المیدان�ة ، وجدنا أن معظم ال�احثین �متلكون وسیلة 

نعم عند� ):"15)...(3(و)2(و )1(ین من األبناء رقم االنترنت وهذا ماصرح �ه الم�حوث

�أنهم ال �متلكون االنترنیت ) "8(و )7(في حین صرح الم�حوثین من اآل�اء رقم  "االنترنیت

، وهذا راجع لكون أن المد خول الماد� ل�عض األسر ال �سمح لهم �االشتراك " المنزلي ف

إلى البیت نظرا  ألثارها السلب�ة على  في االنترنیت، �اإلضافة إلى تخوفهم من  إدخالها

  .األبناء

  :استخدام انترنیت الو�في ، أو شر�حة الهاتف الذ�ي/ 2

تبین من خالل إجا�ات الم�حوثین األبناء أن معظمهم �ستخدمون شر�حة الهاتف 

، )4(، )3(،)1(الذ�ي، وهذا ماصرح �ه الم�حوثین من األبناء رقم

استعمل عن طر�� " ، �قول أحد الم�حوثین )15(، )14(،)11(،)10(،)9(،)8(،)6(،)5(

أما ال�عض اآلخر �عتمد على انترنیت الو�في ، وهذا ماصرح �ه " شر�حة الهاتف الذ�ي
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،أما ف�ما یتعل� �الم�حوثین من اآل�اء، فقد أكد �عضهم �أنهم )13(،)7(،)2(الم�حوثین رقم 

خدمون شر�حة الهاتف الذ�ي،  �ستخدمون انترنیت الو�في، وصرح ال�عض األخر �أنهم �ست

، و�رجع استخدام شر�حة الهاتف )7)........(2(و ) 1(وهذا ماصرح �ه الم�حوثین رقم 

الذ�ي حسب رأینا �ون أنها تتمیز بتنوع خدماتها التي تقدمها شر�ة اتصاالت الجزائر، و 

�ة �النس �8Gالنس�ة لألفراد و  2Gز�ادة من سرعة حجم التدف� الذ� أص�ح �صل إلى

  .)115(ملیون مشترك  1.6لشر�ات حیث �قدر عدد المشتر�ین 

 :الخدمات التي تقدمها االنترنیت لمستخدمیها/3

تحتو� االنترنیت على �م هائل من المعلومات و المعرفة، و�م�ن تصفح االنترنیت 

�االنجلیز�ة (�روم :من خالل متصفح الو�ب، و من أشهر المتصفحات على ش��ة االنترنیت 

chrom(  وفایروفو�س ،) االنجلیز�ة�firefox ( وانترنیت إكسبلورر ،)internet 

explorer (حیث تساعد هذه المتصفحات الفرد في ال�حث عن أ� موضوع، أو سؤال ، .  

وتحتو� االنترنیت أ�ضا على المالیین من مقاطع الفیدیو على مواقع، مثل الیوتیوب 

توجد دورات تعل�م�ة تساعد في تعلم العدید ، التي تساعد في شرح مواض�ع مختلفة ، �ما 

من المواض�ع المختلفة ، و�انت عمل�ة المراسلة بین األشخاص تستغرق وقتا طو�ال في 

الماضي، أما في الوقت الحاضر �م�ن من خالل االنترنیت مراسلة أ� شخص في العالم في 

):" 14(،)9(، )7(،)6(، )5(أقل من دق�قة ، وهذا ماصرح �ه الم�حوثین من األبناء رقم 

خدمات عدیدة منها وهي ال�حث في جوجل ، التواصل مع األصدقاء ،مشاهدة أفالم في 

، وتساعد االنترنیت أ�ضا على توفیر أكثر من طر�قة في التدر�س، �ما تتوفر " الیوتیوب

على العدید من الم�ت�ات االلكترون�ة وفي شتى التخصصات، �ما أنها تحتو� على العدید 

مواقع التعل�م�ة في مختلف المستو�ات والتخصصات، تجعل الكثیر من المتعلمین من ال

أطلع على " ):8(، )4(�ستخدمونها لهذا الغرض،  وهذا ماصرح �ه الم�حوث من األبناء رقم 

                                                           
  

)115(
 http://www.algerietelecom.dz 2011اتصاالت الجزائر  
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من اآل�اء ) 6(وصرح الم�حوث رقم " أخ�ار وتحمیل الكتب من أجل ال�حث و مراجعة دروس

  " م اإل�میل لت�ادل المعلومات مع األصدقاءال�حث عن الكتب ، استخدا:" 

وعل�ه إن االنترنیت أحدثت ثورة اتصال بین ال�شر ، فخلقت فضاءات د�مقراط�ة 

تفاعل�ة للنقاش وت�ادل اآلراء ، وأتاحت لألفراد فرصة إقامة العالقات الم�اشرة ف�ما بینهم، 

لتراسل و ت�ادل الحوار ، أو �صورة آن�ة تفاعل�ة ، عن طر�� البر�د االلكتروني ، �وسیلة ل

عن طر�� منتد�ات وحلقات النقاش التي تستعرض مواض�ع مختلفة للنقاش وت�ادل اآلراء 

والمواقف ، و�م�ن للفرد االشتراك في النقاش و اإلدالء �موقفه ��ل حر�ة دون حواجز نفس�ة 

  .أو إحساس �أنه مراقب ، فهو غیر خاضع أل� ضغو� أو رقا�ة من أ� جهة �انت

  :استخدام مواقع التواصل االجتماعي/ 5

تعتبر مواقع التواصل االجتماعي من أشهر مواقع االنترنیت، و أوسعها انتشار في 

الوقت الحالي ، و�تعدد مواقع التواصل االجتماعي، فإن المستخدمین هذه المواقع یختلفون 

أو صور وفیدیوهات  في استخدامهم لها، فمنهم  �ستخدمها لمشار�ة تفاصیل ح�اته الیوم�ة،

مع األصدقاء، ونجد ال�عض اآلخر �ستخدمها �أداة تسو�ق�ة فعالة لترو�ج السلع و الخدمات 

، وغال�ا ما تتأثر الشخص�ة االلكترون�ة المتمثلة في حساب المستخدم �الشخص�ة الواقع�ة له 

الر�اضة  فمثال نجد من هو مهتم �الر�اضة غال�ا ما�قوم �متا�عة الصفحات، و المجموعات

وصفحات الر�اضیین على مواقع التواصل االجتماعي بل واألكثر من هذا �قوم بتعلی� 

ومشار�ة هذه األخ�ار مع أصدقائه، ونجد من هو مهتم �الس�اسة شغوفا �معرفة أخر األخ�ار 

ومتا�عا لصفحات المواقع اإلخ�ار�ة، و التي تنشر األحداث على مسار الساعة عبر 

ع التواصل االجتماعي ، وهذا ماصرح �ه الم�حوثین من اآل�اء و األبناء صفحاتها على مواق

  "استخدم مواقع التواصل االجتماعي لمتا�عة األخ�ار الر�اض�ة ومشاهدة الفیدیوهات :"
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  :المواقع التواصل األكثر استخداما/ 6

من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من طرف  ،  �facebookعتبر موقع 

والم�حوثین ) 15)......(2(،)1(زائر�ین، وهذا ماصرح �ه �عض الم�حوثین من األبناء الج

ثم موقع االشتراك ،  twitter، ثم �أتي �عده موقع )6)...(3(،)2(،)1(من اآل�اء رقم 

youtube ،  ثم استخدامgoogle،  وتطبی�whatsAPP ،  وموقعinstegram   هذا ،

قع، و التطب�قات األخر� التي �شترك فیها العدید من وقد سجلنا العدید من أنواع الموا

   viber snapchat، talk ، trackerالم�حوثین مثل تطبی� ،

إن الجزائر�ون المستخدمون لمواقع التواصل االجتماعي، عموما ما �حبون تجر�ة 

مختلف المواقع الجدیدة من خالل االشتراك فیها، واستخدامها و االستفادة من مختلف 

أنا شخص�ا  ):"1(وهذا ماصرح �ه الم�حوث من األبناء رقم. ها و التمتع بخصائصهاخدمات

  " نحب نجرب مواقع األخر� لكي التعرف على خدماتها 

  عدد الساعات التي تقضیها المستخدمون في تصفح مواقع التواصل االجتماعي/ 7

تتراوح بین  �قضي أغلب الجزائر�ین المستخدمین لمواقع التواصل االجتماعي أوقات   

، )2(ساعات یوم�ا في هذه المواقع، وهذا ماصرح �ه الم�حوث من األبناء رقم  4ساعة إلى 

ساعات 6إلى 4و�لیهم الذین �قضون من " ساعات یوم�ا4):"4(والم�حوث من اآل�اء رقم 

ثم الذین �ستغرقون " ساعات یوم�ا6):" 3(یوم�ا ، وهذا ماصرح �ه الم�حوث من األبناء رقم 

في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ، وهذا ) ساعات فأكثر یوم�ا 6(من ر�ع الیوم  أكثر

  ".ساعات فالیوم10):"4(ماصرح �ه الم�حوث من األبناء رقم

و�م�ن تفسیر هذا �المتعة التي �شعر بها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي أثناء 

ثات والتعل�قات ومختلف الصور استخدامهم لها، ومشار�ة أصدقائهم النقاشات و المحاد
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والفیدیوهات، �ل هذا یجعلهم ال ینتبهون للوقت الذ� �ستغرقونه في تصفح واستخدام هذه 

  .المواقع وال �عیرون أهم�ة لها

إن إهدار هذا الوقت الكبیر في استخدام هذه المواقع، حسب رأینا  مایترتب عل�ه 

تخدم�ه �صفة خاصة، والمجتمع �صفة الكثیر من المشاكل، وله انع�اسات سلب�ة على مس

عامة �إهمال الكثیر من الواج�ات و األعمال ، ناه�ك عن التأثیر السلبي على العالقات 

داخل األسرة، مما جعل هذه العالقات تص�ح في �ثیر من األح�ان صور�ة وش�ل�ة ، مفرغة 

وعل�ه �م�ننا أن  من �ل ما من شأنه تقو�تها، �التواصل، والنقاش، والحوار بین األفراد،

نصطلح على أولئك الذین �ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لساعات طو�لة مصطلح 

  .عزلة المواقع االجتماع�ة 

  :دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي /8

، توصل فیها إلى مجموعة من )valkenbug soeters()116(حسب دراسة قام بها 

  :ذه المواقع یترددون علیها، وهي �التاليالدوافع التي تجعل المستخدمین له

  التعلم و توس�ع المعارف-أ 

هناك من ��ون دافعه من المناقشة االلكترون�ة تنم�ة معارفه وتطو�رها في مجال 

معین من خالل ت�ادل الخبرات و المعارف بین األفراد ، خاصة و أن الش��ات تجمع أفرادا 

لبلدان، و اللغات، و الثقافات ، مما یجعلها خزانا من �ل المستو�ات الثقاف�ة ، من مختلف ا

للمعارف و المعلومات لمن �حسن استعمالها ، وقد أثبتت نتائج دراستنا هذه ما قاله ال�احث 

)valkenbug soeters(وذلك من خالل تصر�ح أحد الم�حوثین من األبناء رقم ،)2 :(

و�ذلك تصر�ح " ت وخبرات المعرف�ةالتواصل مع اآلخر�ن ومتا�عة األحداث وتنم�ة المعلوما"

                                                           
116

 
، قسم علوم اإلعالم ) أطروحة دكتوراه غیر منشورة(السعید بومعیزة ، اثر وسائل اإلعالم على القیم و السلوكات لدى الشباب ، ) (

  69، ص2005و االتصال ، جامعة الجزائر ، 
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للعلم والمعرفة و األمور الدنیو�ة و أواكب مجر�ات ):"1(أحد الم�حوثین من اآل�اء رقم 

  "الح�اة و أطالع على ماهو جدید 

  الهروب من التوتر و االغتراب - ب

أثبتت الدراسة المذ�ورة أعاله، �أن المدردشین �عملون على التخلص من القل� و 

الناجم عن ظروف المع�شة، و عن الضغو� االجتماع�ة، �ما �حاولون مسایرة االضطراب 

العالم المح�� بهم ، لكي یتخلصوا من الشعور �االغتراب ، وقد أثبت هذا االفتراض أ�ضا 

دافعي التخلص من  ):"9(في دراستنا من خالل ماصرح  �ه الم�حوث  من األبناء رقم 

  "يالتوترات العائل�ة التي تعرقل ح�ات

  :الترف�ه و التسل�ة ،الهروب من القل� والمشاكل داخل األسرة-ج

�حاول المدردشون أن �قضوا على أوقات فراغهم في التسل�ة و الترف�ه من خالل  

النقاش مع أفراد آخر�ن ، والتسل�ة عبر مختلف الطرق المتاحة ،وهذا ماصرح �ه الم�حوث 

 "التسل�ة والترف�ه في �عض األح�ان التواصل مع األصدقاء و:" من األبناء) 3(رقم 

في حین صرح الم�حوث من ،" الترف�ه و أخذ المعلومات :"من اآل�اء ) 3(والم�حوث رقم 

یراودني القل� والتوتر األسر� وهذا ما یدفعني إلى اللجوء لهذه المواقع " ):4(األبناء رقم 

  "  للترف�ه على النفس ألنسى مشاكل والضغوطات 

  العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي  :المحور الثالث

  مفهوم العالقات األسر�ة / 9

الشك أن العالقات األسر�ة هي أسمى، وأقدس العالقات على وجه األرض ، تبدأ بین 

فردین �الزواج، ثم أفراد �اإلنجاب، وتمتد لتشمل األقارب واألصهار من طرفین، إنها �الشجرة 

لتستظل بها الجم�ع ، و�لما ازدادت أوراقها وتشا��ت أغصانها �لما �ان  التي تمتد أوراقها



 الفصل الخامس                                                   الجانب المیداني
+ 

86 

الحضن الدافئ، والحصن األمین لكل من �أو� إلیها، فمن خالل هذا السؤال حاولنا معرفة 

معنى العالقات األسر�ة عند الم�حوثین محل الدراسة، فوجدنا أن هذا المفهوم یختلف من 

ومستواهم الدراسي، و�اختالف أ�ضا حاالتهم العائل�ة، م�حوث آلخر، �االختالف جنسهم، 

تر� العالقات ) 6(العازب ال ینظر إلى العالقات األسر�ة مثل المتزوج، فمثال الم�حوثة رقم 

�أنها تعني التفاعالت و االتصاالت التي تحدث بین أفراد األسرة من األب و األم : "األسر�ة

ر�ة تقوم بین أدوار الزوج والزوجة، واألبناء وطب�عة ، وعل�ه فإن العالقات األس"و األبناء 

االتصاالت والتفاعالت التي تقع بین أعضاء األسرة الذین �ق�مون بین الزوج،  والزوجة و�ین 

  .األبناء أنفسهم

أن العالقات األسر�ة هي مجموعة من أفراد تجد ): "2(في حین صرح الم�حوث رقم 

أنینة و األمل وهم الوحیدین بین �ل ال�شر الذ� بینهم راحتك و األمان و الحب والطم

إن الثقة، و االحترام بین أفراد األسرة هما من األمور التي تؤثر على "�م�نك أن تث� فیهم 

العالقات ل�س بین أفراد األسرة فق�، بل تتعداه إلى أفراد المجتمع على اختالف درجات 

االجتماع�ة، لهذا �ان من الواجب على  القرا�ة بینهم لتص�ح األساس المتین لكل العالقات

اآل�اء أن �منحوا أبنائهم الثقة التي تشجعهم على الم�ادرة، والقدرة على مواجهة مواقف الح�اة 

المختلفة من جهة، و�ناء ثقتهم بوالدیهم ، والعمل على تعز�ز هذه الثقة �شواهد سلو��ة 

  تز�دهم �قینا �آ�ائهم من جهة أخر� 

حترام إذا �ان من طرف واحد، فال تنتظر األم أن �عاملها ابنها وال فائدة من اال

�احترام، إذا �انت هي ال ت�ادله �المثل، علیها أن تظهر احترامها له أمام زمالئه فتالطفه وال 

تحقره وال تحرجه، إن �عض اآل�اء �عاملون أوالدهم معاملة ال تنطو� على الحب والحنان أو 

�یف ینقلون عواطفهم ألوالدهم ل�شعرونهم �محبتهم ، و�عض  ر�ما هم �ط�اعهم ال �عرفون 

اآل�اء ال �منحون أوالدهم الوقت الكافي لإلصغاء إلى مشاكلهم وانشغاالتهم، بل �صدونهم 

  .عن الكالم، و�طلبون منهم االنت�اه لواج�اتهم المدرس�ة ، واستذ�ار دروسهم
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البد من إبداء الحب لهم من جهة، فإذا أردنا ألوالدنا تر��ة متكاملة سل�مة ناجحة، ف 

  وٕابداء الحزم في معاملتهم من جهة أخر� 

إلى أن   "الهام بنت فر�ج بن سعید العو�ضي: "وفي هذا الصدد أشارت ال�احثة 

االتجاهات والمشاعر التي تسود بین أعضاء األسرة تنع�س على االتجاهات والمشاعر التي 

هات ومشاعر وأف�ار الطفل، فإذا ما حصل تسود بین أعضاء األسرة تنع�س على اتجا

الطفل على اإلحساس �األمن في منزله فإن هذا اإلحساس �ساعد الطفل على مواك�ة 

  .مش�الت ومواقف الح�اة في المستقبل 

�ما أشارت إلى أن طب�عة  العالقات األسر�ة تؤثر �ش�ل �بیر في تواف� الطفل 

�ة حیث ینظر الطفل، أو المراه� إلى ذاته و�تقبلها والمراه� من الناح�ة االجتماع�ة واالنفعال

بنفس الدرجة التي یتقبل بها أعضاء أسرته لهذه الذات، وتقبل الذات یلعب دورا هاما في أمن 

الفرد االنفعالي، و�عد ضعف العالقات األسر�ة، وانه�ار الروا�� بین الزوج والزوجة واألبناء 

   )117(مؤد�ة إلى التأثیر السلبي على األبناء وافتقاد الحب بینهم من أهم األس�اب ال

): 7(�ما �عتبر الصبر أساس نجاح العالقات األسر�ة، وهو ماصرح �ه الم�حوث رقم 

هي ذ�ك العالقة لي ��ون فیها الصبر على الحلوا والمرا و�رضاو واش أعطاهم ر�ي �اه "

  "�حقو عایلة 

  

  

  

                                                           
(117)

االنترنیت على العالقات األسریة بین أفراد األسرة السعودیة في محافظة جدة ، أثر استخدام )2004(إلھام  بن سعید العویضي    
، مذكرة ماجستیر منشورة في االقتصاد المنزلي ، تخصص السكن و إدارة المنزل ، كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي و التربیة الفنیة ، 

  19جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، ص
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  :االجتماعي العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل / 10

من خالل هذا السؤال نحاول معرفة �یف �انت العالقات األسر�ة في الساب� وقد 

وصف �عض الم�حوثین هذه العالقات �أنها �انت تتسم �الح�اء، و القناعة و الراحة 

المع�شة مع العایلة ��ر� "): 7(والطمأنینة و االحترام، و�ظهر هذا في قول الم�حوثة رقم 

ة وراضیین ��ل شيء و�انت سهلة وماشي معقدة و�ان فیها الحشمة �ان فیها القناع

في حین أن التمسك �الرأ� و احترامه و الحفا� على العادات و ، "وصغیر �قادر الكبیر 

التقالید من أهم ما �ان �میز العالقات األسر�ة سا�قا، �ما أن الهدوء و الراحة والطمأنینة 

�انت �لمة لوال و التال�ا لكبیر ): "8(�حوث رقم �انت من طا�عهم وهذا ما صرح �ه الم

العایلة �الجد �الوالد و�انوا �حترموا رأ�ه �انت هان�ة و �انوا مرتاحین و�ان مافیهاش 

الحس و�انوا دا�ما مع �عض ، في الساب� �ان الجد عندو ق�مة �بیرة وس� عایلة و�انت 

لم ، و�انوا �ع�شوا في رح�ا �املین لمح�ة بیناتنا و�قعدوا و�جمعوا على تل�فیز�ون على فی

   "ومرات و�ن �ي یتزوج لولد �بیر یدیر س�نة وحدوب صح یولي یزور عایلة �بیرة 

نفهم من هذا التصر�ح، أن الجد، أو األب �انت له مرت�ة خاصة، �ما �انت تقوم 

الي أما في العصر الح. على المح�ة و االجتماع ف�ما بینهم و�انوا �ع�شون تحت سقف واحد

�ل شيء تغیر، واختلف عن ماضینا، تطور العلم ، المس�ن، و المل�س ، حتى العادات و 

التقالید أص�حت تتغیر عهدا �عد أخر ، أصول الزواج، وتقالیده تغیرت عن ذ� قبل ، و 

الزلنا حین نجلس بجوار أجدادنا وخاصة جداتنا یذ�رون الماضي بتنهیدة عم�قة ، یخبروننا 

أجمل، و أروع رغم قلة المعرفة لدیهم ، حیث �ان المنزل �سوده الهدوء و �أن زمانهم �ان 

الراحة و الطمأنینة و األلفة ، فقد �انوا دوما مجتمعین تحت سقف واحد متحابین ، الجد 
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والجدة و األبناء، و األحفاد، ونادرا ما ینفصل أحد األوالد مع أسرته الصغیرة متخذا منزال 

  العائلة الكبیرةلوحده �عیدا عن المنزل 

لقد �ان للوالدین منزلتهما ولكل م�انته و�لمته ، �لمتهم واحدة ال رجعة فیها، و األخ 

األكبر له الكلمة �عد الوالدین ، فقد ��ون التعصب منهجهم لكن االحترام سائد رغما عن 

  .الكل ، وال �ضع شخص منهم رأسه وسادته إال وقد قبل ید أمه، أو أ�اه، أو أجداده

  :عالقة اآل�اء �األبناء قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي /11

تحتاج عالقة اآل�اء �األبناء إلى الرعا�ة، و االهتمام وتزو�دها دائما �المح�ة للمحافظة 

علیها وعلى قوتها ، فالعالقة تبدأ منذ الصغر ، حیث یجب على الوالدین االنت�اه إلى أن 

المؤثر الرئ�سي في سلو��اتهم ، فما �شاهدونه وما  البیت هو الموجه األول لألبناء، و

�حصلون عل�ه من طر�قة تعامل فإنهم �ط�قونه في المستقبل ، لذلك یجب أن ��ون تعامل 

اآل�اء مع األبناء تعامال لط�فا و د�مقراط�ا و معتدال ، �ما یجب االلتزام �األخالق الفاضلة 

بناء، و �التالي تكو�ن عالقات طی�ة ف�ما بینهم و السلو��ات الجیدة من أجل أن �قتد� بها األ

�انت العالقات أقو� رغم �ل التسه�الت ، �األمس �انت  ):"1(، �ما �قول الم�حوث رقم 

العالقة أقو�، و�ان األب، و األم مس�طر�ن على العادات و التقالید الحمیدة و�ثها في 

والفتن و الف�ر الحر المنفتح  نفوس أبنائهم، الحین نحن في عالم مفتوح ومليء �المخاطر

�انت عالقة :"، تؤ�د نفس الكالم )5(، )4(، )3(، )2(و�ذلك المقابلة رقم" العلماني

   "متماس�ة مبن�ة على االحترام والح�اء

وعل�ه في الماضي �انت تر��ة اآل�اء ألبنائهم تتسم �الصرامة، والعنف، والقسوة حتى 

رض آرائه التسلط�ة على أبنائه �ش�ل غر�ب لدرجة أن األب �ان �ستخدم الضرب المبرح، وف

أن �حرم أبنائه من حقهم في الزواج ، واخت�ار ما یناسبهم بإرادتهم فال  ح� لالبن أو البنت 

بتقر�ر مصیرهم أو اخت�ار طر�قة ح�اتهم، وش�ل مستقبلهم بل القرار بید األب فق� و�فعلون 
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ة أو حم�م�ة بین اآل�اء و أبنائهم، فاآل�اء ما یر�ده هو فق� ولم تكن هناك أ� عالقة صداق

�ان الولد وال ) :"8(ملتزمین و األبناء مغلو�ین على أمرهم ، وهذا ماصرح �ه الم�حوث رقم

بنت مین �شوفوا والدیهم یخافوا م�قدروش �طلعوا راسهم وال یهدروا معاه �انت الحشمة 

لف�س بوك راحت الحشمة �ان صغیر �قادر الكبیر والع�س ضرواك ، مین داروا هذو ا

ومین نهدر مع أ� واحد من أوالد� نحس بلي مراهش �سمعلي دائما الهي مع تل�فون 

  "ومعالبل�ش واش ف�ه �الك شي صوالح لي ف�ه أهم من أنو یجتمع معنا 

وعل�ه أن إرساء روح الصداقة، و التعاون والحب بین أفراد األسرة ودعم اآل�اء الدائم 

  ألبنائهم 

�احترام ومح�ة سیؤد� �ل ذلك إلى إنشاء جیل راقي جیل متقدم في �ل شيء ،  ومعاملتهم

  .و�التالي إنشاء مجتمع راقي متطور وهذا ما ناد� �ه دیننا الحنیف الدین اإلسالمي

فاإلسالم هو دین التقدم، و البناء والنهوض، وقد ناد� اإلسالم �ضرورة صداقة  

بر ، فقد جاء عن المعلم الكبیر والرسول الكر�م دمحما االبن ومعاملته �اللطف واللین عندما ��

العبوهم س�عا، وأدبوهم س�عا، وصادقوهم س�عا، ثم اتر�وا لهم الحبل على :" ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 

صدق رسولنا الكر�م ، فهاهو رسولنا الكر�م �أمرنا �صداقة أبنائنا واالقتداء �الرسول " الغارب

المال والبنون ز�نة ح�اة :"دیننا الحنیف، فقد قال عز وجل في �تا�ه وأت�اع سنته من أصول 

   ]46:الكهف[" الدن�ا وال�اق�ات الصالحات خیر عند ر�ك ثوا�ا وخیر أمال

�ما أن هؤالء األبناء أمانة عند اآل�اء �سألون عنها یوم الحساب، فاألبناء یولدون 

هما من یوجهانهم إلى الطر�� الذ�  على الفطرة ال �عرفون شیئا في الح�اة ، والوالدان

  .س�سلكونه مستق�ال

  :األسرة محافظة على العادات التي �انت تنظم العالقة بین اآل�اء واألبناء/ 12



 الفصل الخامس                                                   الجانب المیداني
+ 

91 

لقد أحدث التطور التكنولوجي الیوم فجوة �بیرة بین اآل�اء و األبناء ، فتجد االبن لد�ه 

اعات الطو�لة مع أشخاص، ر�ما لم االستعداد للتحدث على مواقع التواصل االجتماعي للس

�مض على معرفتهم بهم إال فترة قلیلة، ول�س لد�ه االستعداد أن یجلس مع والد�ه ، حیث 

�مل �سرعة أو یجلس صامتا ال �شار�هم أحادیثهم أو ینشغل بهاتفه ، وهذا ماصرح �ه 

ثل تجد الولد لم تعد محافظة على العادات فهناك الكثیر من التغیرات م):"4(الم�حوث رقم 

  " ال یتكلم مع والد�ه ��ون منهم�ا في االنشغال بهذه المواقع

�ثر الجدل في السنوات األخیرة حول (، "ابن الق�م رحمه هللا"وفي هذا الصدد �قول  

وجود فجوة بین اآل�اء و األبناء ، وأن اآل�اء �ف�رون �طر�قة ما، و األبناء �ف�رون �طر�قة 

مح في هذا الصدد ع�ارات تقول أن اآل�اء �ف�رون �طر�قة قد�مة ، مغایرة تماما، ولعلك تس

وأن األبناء �ف�رون �طر�قة جدیدة ، اآل�اء في خندق التخلف والرجع�ة ، واألبناء في صف 

نعم ، ولكنهم أقل ثقافة وعلما من األبناء ، اآل�اء ...التحضر و التقدم�ة ، اآل�اء أكثر خبرة 

الهم من مح�ص ، ثم انع�س ذلك على وسائل اإلعالم ، حتى �فرضون آرائهم و األبناء م

لن أع�ش "ظهرت أفالم ومسلسالت تناقش هذه القض�ة على طر�قتهم و�ان أشهرها مسلسل 

  .)واالسم �عبر عن مضمون " في جل�اب أبي

ال أعتقد ذلك بدلیل أن هذه المواقع انتشرت �ثیرا ):" 2(�حیث صرح الم�حوث رقم 

�حت أحد المتطل�ات العصر الجدید ، لذلك في نظر أغلب الناس البد في المجتمعات و أص

من مواكبتها ، وال أعتقد أن أسر الجزائر�ة مازالت محافظة على مثل هذه العادات 

وسأعط�ك مثال ، خاصة في مناس�ات أص�حت تح�ات ترسل عبر مواقع خاصة الف�س 

أكثر سمات ممیزة لها وهذا ما نراه  بوك، مقارنة مع أسر القد�مة ، �انت العالقات الم�اشرة

من خالل المقابلة نستنتج أن الكثیر من الناس �عتمدون  في المناس�ات �أسهل ، " الیوم

الطرق سواء عبر الفا�سبوك أو الوات ساب وغیرها ، وهذا �قلل من فرصة اللقاء ، و�نشب 
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في تفاصیل �ثیرة من فتور وجفاء بین األهل ، لكن الجیل الجدید �عتمد على هذه الوسائل 

  .ح�اتهم ، ف�یف ال �ستخدمونها في العید، أو أ� مناس�ة في ح�اتهم 

یدرك الكثیرون أن الهواتف الذ��ة، ومواقع التواصل االجتماعي أثرتا على الح�اة  

االجتماع�ة، والتواصل بین األفراد �ش�ل �الغ ، إذ أص�ح ت�ادل التهاني في المناس�ات و 

هذه الوسائ� الحدیثة التي �الرغم من أنها تجنبهم عناء ومشقة التنقل بین األع�اد یتم عبر 

األهل و األقارب في األع�اد ، إال أنها انع�ست �ش�ل سلبي على طب�عة عالقات الناس 

وتواصلهم ، فلم �عد الفرد مضطرا للتنقل مسافات طو�لة لز�ارة األهل واألقارب خالل األع�اد 

أو االستعانة �مواقع التواصل ) الواتس آب(الة عبر تطبی� ، فما عل�ه سو� إرسال رس

االجتماعي للتهنئة �العید ، هناك من یؤ�د هذه التقن�ات، ودورها الكبیر في تسهیل ح�اة 

  . أفسدت طعم العید ورونقه) نقمة(اإلنسان ، وآخرون �عتبرونها

سب� قوله ،حیث تأكیدا لما   "توتاو� صل�حة"وتعتبر الدراسة التي أجرتها ال�احثة 

توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تكشف �أن الش��ات االجتماع�ة التفاعل�ة انع�ست انع�اسا 

�بیرا على األسرة الجزائر�ة، وخصوصا بین أبنائها ، على الرغم من االستفادة التي حققتها 

واعدة ،  األسرة الجزائر�ة �الفعل مما توفره الش��ات االجتماع�ة الحدیثة من آفاق وتطب�قات

إال أنها انع�ست على الترا�� واالتصال األسر� و العالقات االجتماع�ة السو�ة بین األفراد ، 

ولكن ال �م�ن الجزم أن الش��ات االجتماع�ة هي السبب الرئ�سي في التأثیر على العالقات 

تالي فإنه داخل األسرة ، ولكنها �التأكید أحد العوامل التي ساهمت في الترا�� ف�ما بینها �ال

من الضرورة وجود جهات تهتم بهذا الجانب وتقوم بنشر الوعي لتجنب الوقوع في مخاطر 

الش��ات االجتماع�ة لتدعم تحسن العالقات األسر�ة، والتفاعل السو� بین األفراد وعلینا 

  )118(جم�عا تكثیف الجهود للتقلیل من سلب�ات هذه الش��ات 

                                                           
م األبناء لش��ات التواصل وانع�اساتها على العالقات األسر�ة ، رسالة م�ملة لنیل شهادة الماجستیر توتاو� صل�حة ، استخدا  )118(

  300، ص2015-2014، قسم علم النفس وعلوم التر��ة واالرطوفون�ا ، 2في علم النفس األسر� ، جامعة وهران 
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األسر الجزائر�ة نتیجة استخدام مواقع التواصل العادات الجدیدة التي ظهرت داخل /13

  :االجتماعي

�عد تحلیلنا للمقا�الت المیدان�ة، وجدنا أن األفراد داخل األسرة الجزائر�ة اكتسبوا 

عادات سلب�ة مما أثر على العالقات األسر�ة، والحق�قة أن وسائل التواصل االجتماعي 

  . لمجتمعات، ول�س في الجزائر فق�غیرت الكثیر من العادات االجتماع�ة في معظم ا

إن وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة ، جعلت األفراد �ع�شون في عزلة ، رغم أنهم 

اإلدمان ):"7(�ع�شون في أسرة واحدة وتحت سقف واحد ، وهذا ماصرح �ه الم�حوث رقم 

  " واالنعزال عن العالم الواقعي والعزلة االجتماع�ة

لوج�ا مدعاة للهروب من التعامل الم�اشر، عوضت لقد أص�حت وسائل التكنو  

العالقات الم�اشرة �عالقات االجتماع�ة افتراض�ة ، هذه األخیرة أص�حت تأخذ من األفراد وقتا 

�بیرا ،مما أثر على العالقات األسر�ة الواقع�ة، حیث أص�ح األفراد ل�س لدیهم الوقت الكافي 

ار داخل األسرة ، وأص�ح األفراد �قومون للق�ام �الز�ارات االجتماع�ة ، وضعف الحو 

بواج�اتهم االجتماع�ة من خالل هذه الوسائل ،�االستفسار عن المر�ض، وتقد�م التعاز� ،أو 

�ل هذا أص�ح ال ��لف المتصل �ضع دقائ�، واألكثر من هذا ال .. تهاني العید ،والنجاحات

ائل نص�ة قصیرة، مثال، �ل هذه المشاعر، أص�ح �عبر عنها في رس. ��لفه �ضع دنانیر

  ".وغیرها–عظم هللا أجر�م -رمضان �ر�م–�ل عام وأنتم بخیر : "تقول

�ساهم في إضعاف التواصل االجتماعي بین ): "6(وهذا ماصرح �ه الم�حوث رقم 

أفراد األسرة و الذ� یؤد� إلى ضعف المجتمع ��ل، حیث �قضي الفرد أوقات �بیرة على 

�الف�س ، المسنجر، والوات ساب، وال �قوم بواج�اته األسر�ة المواقع التواصل االجتماعي 

على أكمل الوجه ، �ما أن �ثرة استعماله من قبل الفرد یجعله �ع�ش في عالم الخ�ال ، 
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و�دفعه إلى تعلم السلوك العدواني ، و�ؤثر ذلك على أدائه الدراسي واالجتماعي ، وهذا 

   "�عود سل�ا على المجتمع و الح�اة األسر�ة 

لقد عملت وسائل االتصال الحدیثة �ش�ل �بیر على تدمیر الح�اة االجتماع�ة لألسر 

حینما انشغل أفرادها �متا�عة ما �عرض فیها من برامج ، وتطب�قات �ثیرة ، تشغل النفس عن 

الق�ام بواج�اتها االجتماع�ة ، ف�عد أن �ان أفراد األسرة قد�ما، وقبل اكتشاف وسائل االتصال 

جلسون مع �عضهم ساعات طو�لة یتحدثون في أمور الح�اة و�تسامرون ، فقد الحدیثة ی

شغلتهم حال�ا وسائل االتصال الحدیثة عن ذلك و أص�ح �ل واحد منهم یجلس في ر�نه 

ومن  ):"1(وزاو�ته یتجول في صفحات التواصل االجتماعي ، �ما صرح الم�حوث رقم 

جمعه في الحین ما مثل األول و إذا  عاداتنا نحن بنجتمع في بیت العیلة نتسامر �ل

أر� أن هناك  ):"2(في حین صرح الم�حوث رقم  "تجمعنا �ل إنسان مشغول �الهاتف 

�عض التف�ك األسر� النشغال اآل�اء و األبناء في التواصل عبر هذه الش��ات مما نجم 

ة على عنه العزلة االجتماع�ة و االغتراب االجتماعي و أنهم �فضلون أسرتهم افتراض�

   "أسرتهم الحق�قة 

نم� من التجر�ة �ع�ش فیها اإلنسان غر��ا :" االغتراب �أنه "إیر�ك فروم"  وعل�ه یر� 

عن نفسه ، حیث �فقد دوره بوصفه غا�ة إنسان�ة للعالم، فاإلنسان یبدع أوثانا، و أصناما 

م المجتمع �عبدها ، وهنا ��من جوهر االغتراب حین یتنازل الفرد عن نفسه �استسالمه لق�

المس�طر السائدة خاصة في المجتمعات الصناع�ة الحدیثة التي تقوم على مبدأ الفردان�ة و 

  .119" االستهالك�ة أین تتعرض فیها إرادة اإلنسان، أو عقله، أو نفسه لالغتصاب و التشو�ه

أول من تناول مفهوم االغتراب �اعت�اره �ارل ماكس أما االغتراب االجتماعي و�عتبر 

اجتماع�ة تار�خ�ة سواء من حیث نشأتها أو تطورها ، و�اعت�اره مفهوما علمان�ا ماد�ا  ظاهرة

                                                           
)119(

ذات لد� خر�جات الجامعة العامالت و العاطالت عن فاد�ة �امل حمام ، فاطمة خاف الهو�ش ، االغتراب النفسي وتقدیر ال  

  73، ص2010، جو�ل�ة 2، العدد2، مجلة العلوم التر�و�ة و النفس�ة ، مجلة )جامعة أم القر� (العمل، 
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أساسا لكل أش�ال -حیث رأ� أن جذوره تكمن في العمل المغترب الذ� �عد من وجهة نظره

االغتراب االجتماع�ة والس�اس�ة أو اإلیدیولوج�ة في المجتمعات الصناع�ة المبن�ة على 

ار�س بین مظاهر لالغتراب منها اغتراب اإلنسان عن عمله، و األش�اء الط�ق�ة ، وقد میز م

  )120(.المنتجة ، واغترا�ه عن ذاته وعن وجوده ��ائن نوعي وعن غیره من الناس

مفارقة عجی�ة أن تكون هذه الش��ات التي من المفترض أنها أدوات لز�ادة التواصل 

االجتماع�ة ،و اإلنسان�ة ، ولفهم هذه بین الناس هي نفسها أداة تؤد� إلى تضعیف العالقات 

المفارقة ، یجب أوال أن نفرق أوال بین التواصل بین األفراد، و�ین العالقات االجتماع�ة 

�مفهومها الواسع، فالتواصل هو وسیلة من وسائل تقو�ة العالقات االجتماع�ة في المجتمع ، 

على التواصل ، أ�ضا یجب أن لكن الترا�� االجتماعي مفهوم أوسع ��ثیر، وال �قتصر فق� 

نفهم التواصل �ش�ل جید ، فالتواصل الذ� یتم عبر الح�اة االفتراض�ة ل�س تواصال م�تمل 

تنعدم ف�ه لغة العیون، وتقاس�م الوجه ، ، األر�ان ، ��اد ��ون خال�ا من المشاعر المتدفقة 

أكثر من اإلنسان التواصل االلكتروني تواصل جاف جامد، ��اد یناسب الرو�وتات اآلل�ة 

  .الذ� نفخ هللا ف�ه من روحه

عندما تر� أحد األصدقاء في الف�س بوك ��تب عن وفاة أحد أقر�ائه مثال ، تجد 

تحته سیل من الردود المتشابهة ، �لمتین، أو ثالث �لمات متكررة لد� أغلب المعلقین ، و 

�أسماء مختلفة، فرق �بیر  �أنه رو�وت آلي �قوم بتكرار تلك الكلمات في تلك التعل�قات لكن

بین تلك التعل�قات المتبلدة ، و�ین صوت اإلنسان المليء �المشاعر، و األحاس�س عندا 

یتصل لصد�قه و�عز�ه ، وفرق �بیر بینه و�ین تلك العیون الحز�نة وتلك التعبیرات المتعاطفة 

م�حوث التي تظهر في الوجه عندما �عز� الصدی� صد�قه بنفسه ، وهذا ماصرح �ه ال

قطع صلة الرحم ،وأص�حت صلة الرحم اإللكترون�ة ، الكذب ، تقمص �الشخص�ات ):"5(رقم

                                                           
)120(

عبد المطلب أمین القر�طي ، عبد العز�ز السید الشخص، دراسة ظاهرة االغتراب لد� مجموعة من الطل�ة السعودیین وعالقتها   

  58، ص1991، 12، السنة 39العر�ي ، العدد الخلیجرسالة (عض المتغیرات ،ب�



 الفصل الخامس                                                   الجانب المیداني
+ 

96 

، الدردشة �اللغة العر��ة �أحرف الفرنس�ة ، انحراف الش�اب وت�ادل الصور وفیدیوهات 

   "غیر الئقة ، الدخول إلى عالم افتراضي 

عقوق، و التكاسل على صلة وعل�ه فإن انشغال أفراد األسرة �الهواتف الذ��ة نوع من ال

األرحام ، �حیث الوسائل التواصل ألغت التواصل ، فالتواصل، والصلة التي �ان الناس 

یهتمون بها، و�حرصون علیها تراجعت �ثیرا �عد هذه الوسائل ، ور�ما الحضور المتواصل 

ط�ع على في الوسائل التواصل قلل من الدوافع النفس�ة لتواصل الم�اشرة ، وهذا سینع�س �ال

العالقات بین األقارب، و األرحام ، خاصة مع ��ار السن من أجداد، وغیرهم ، فقد أص�ح 

�عض ��ار السن �شعر �العزلة عن أقار�ه النشغال أقار�هم من األبناء واألحفاد �أجهزتهم 

هذه الكترون�ة أثناء الق�ام بز�ارة إلیهم، بدال من الحدیث معهم،  و االهتمام بهم ، فیجدون في 

األجهزة مهر�ا من محاولة قضاء الوقت �التواصل الفعلي الواقعي مع أقار�هم ، و�التالي یبدأ 

  .األقارب في الشعور �شيء من القط�عة الوجدان�ة معهم، و إن �انوا حاضر�ن �أجسامهم 

و�اإلضافة إلى �ل هذه العادات السیئة التي اكتسبها األفراد المستخدمین لوسائل 

�ما تلك العادات المتعلقة �العالقات األسر�ة، فإنهم اكتسبوا �ذلك عادات غیر االتصال والس

من بین العادات الجدیدة هي االختال� ):" 3(أخالق�ة ، هذا ماصرح �ه الم�حوث رقم

  "االلكتروني ومشاهدة الصور اإل�اح�ة المخلة �الح�اء 

ات تتم بین المرأة إن التواصل االلكتروني ألغى الفروق الجنس�ة، فأص�حت المحادث

، )الفا�س بوك ، تو�تر، الواتس آب(والرجل األجنبیین عبر إحد� وسائل التواصل االجتماعي

وقد ��ونان قر�بین أو �عیدین من حیث المسافة لكنهما منفصالن م�انا، بخالف االختال� 

  .المتعارف ، وهو تالقي النساء ، والرجال في م�ان واحد
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�ل عام بین الذ�ر، واألنثى �ش�ل صعو�ة ما، أما مع في الساب� �ان التواصل �ش

وجود هذه الوسائل فقد أص�ح سهال جدا، و�أقل تكلفة، بل و�م�ن الحدیث لفترات طو�لة جدا 

  .�أحادیث متنوعة من دون رقیب، أو ضا�� اجتماعي، أو قانوني

  :التغیرات اإلیجاب�ة التي أتاحتها هذه المواقع التواصل االجتماعي / 14

ى الرغم مما تحمله مواقع التواصل االجتماعي، وغیرها من الوسائ� اإلعالم�ة من عل

مخاطر، وسلب�ات، إن أنها في المقابل لها العدید من االیجاب�ات ،وذلك إذا عرف 

مستخدمیها الطر�قة الصح�حة الستخدامها،فلكل نافع ضار إذا أسيء استعماله �ما �عبر 

فهذه الوسائل االتصال�ة لها العدید من المیزات و . "ینقاسم أم"على ذلك المف�ر المصر� 

االیجاب�ات ،ومن ایجاب�اتها أنها اختصرت المسافات،  حیث تم�نت من اختراق الحدود 

الزمن�ة، و الم�ان�ة �سرعة غیر مسبوقة، وهي توفر قدرا �بیر من التسهیل في تخز�ن 

م، و�ستكشف ثقافات، مغایرة و�ختار المعلومات ونقلها ، و�واسطتها یتعرف الفرد على العال

أصدقاء جدد و�تقاسمون معه اهتماماته ، �ما أن هذه المواقع تز�د من إحساس الفرد �الهو�ة 

و �األخر، وتحرره من التقوقع حول الذات لما تت�حه من اتصال بثقافة اآلخر، و التعاون 

  )121(معه 

ب إیجابي هو اختصار من جان:") 1(والدلیل على ذلك ماصرح �ه الم�حوث رقم  

المسافات بین األفراد حیث أص�ح العالم في ظل هذه المواقع ع�ارة عن قر�ة �ون�ة 

وسهولة التواصل مع الجم�ع سواء في داخل ال�الد أو حتى في مختلف بلدان العالم 

وعل�ه "وسهولة التعارف على ثقافات أخر� وسهل من عمل�ة التثاقف، و االنتشار الثقافي 

ه المواقع  لألفراد التواصل مع العالم الخارجي، وت�ادل األف�ار، و اآلراء و التعرف أتاحت هذ

  .على ثقافات الشعوب األخر� 

                                                           
  14،ص2010دمحم الفاتح و آخرون ، تكنولوج�ا االتصال و اإلعالن الحدیثة ، االستخدام و التأثیر ، �نوز الح�مة و التوز�ع ،   )121(
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�ما أن هذه المواقع تجعل من أفراد األسرة على علم �قضا�ا العصر، و �األحداث 

لعلم�ة العالم�ة المهمة، وتكو�ن رأ� عام حولها ، �ما یزودهم �المعلومات االقتصاد�ة، و ا

و�غرس حب المعرفة، و المهارات الفرد�ة، وملكات الف�ر، و اإلبداع ، و�علم الفرد االعتزاز 

بنفسه، وشخصیته، وز�ادة طموحه، وحب االستطالع، وتطو�ر قدراته، وتوس�ع  أفقه 

ومدار�ه، �ما یتعلم الفرد الجد�ة و الموضوع�ة في تناول الموضوعات، �ما �م�نه من تعلم 

  .ت األجنب�ة التي تفیده في التواصل عبر هذه المواقع�عض اللغا

�ما توفر ،"من إیجاب�ات هذه المواقع العلم، والمعرفة ):"4(وهذا ماصرح �ه الم�حوث رقم 

المواقع أ�ضا المتعة الذات�ة، �حیث �فرغ �ل فرد من أفراد األسرة طاقاته النفس�ة، واهتماماته 

توتراته الیوم�ة ، و أ�ضا �حق� وظ�فة التسل�ة و الترف�ه العقل�ة ، �ما یلبي احت�اجاته، و�فك 

):" 8(وهذا ماصرح �ه الم�حوث رقم ،)122(لد� �افة أفراد األسرة خصوصا لد� فئة الش�اب 

  "توفر لنا التسل�ة والترف�ه وتسهیل ال�حث

  اآل�اء واألبناء ومواقع التواصل االجتماعي : المحور الرا�ع

  :ل االجتماعي أصدقاء في مواقع التواص/ 15

استطاعت التكنولوج�ا أن تخل� عالما جدیدا من التواصل اإلنساني، واالجتماعي 

،ف�ان ظهور االنترنیت سب�ا في ظهور مفهوم جدید للصداقة ، وهو الصداقات االلكترون�ة 

التي �اتت ظاهرة منتشرة في شتى المجتمعات، وتتعدد أش�الها من من مواقع، ومنتد�ات، 

):" 15)....(2(، )1(ل اجتماعي، وغیرها ، �قول �عض الم�حوثین من األبناء ومواقع تواص

) 3(في حین صرح الم�حوث رقم  ،"نعم لد� أصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي

إن تزاید عدد المقبلین على مواقع التواصل االجتماعي ، جعل ". عند� �الكمسات أ� �ثیرا:"

العالم ، یراسلونهم ، و�تا�عونهم ،و�قضون ساعات  الكثیر منهم یر�� صداقات من مختلف
                                                           

و تكنولوج�ا المعلومات على الدول العر��ة االنترنیت االقتصاد�ة و االجتماع�ة ، ثورة االتصاالت  اآلثاراألخرس ،  إبراه�م  )122(

  181، ص2008المحمول نموذجا ، دار االبتراك للنشر و التوز�ع ، القاهرة ، 
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طوال في الحدیث معهم ،ولكن هل �حل أصدقاء االنترنیت م�ان األصدقاء الحق�قیین 

  �أصدقاء الدراسة، والحي،  واألقارب ؟

  :لقد طرحنا هذا السؤال على الم�حوثین من األبناء ، وتمثلت آراؤهم في اآلتي 

أنا أر� أن مواقع التواصل االجتماعي على اختالفها ) :"2(لقد صرح الم�حوث رقم 

فتحت لنا المجال للتعرف على أناس من مختلف الثقافات، والجنس�ات ، وتعرفنا على �ثیر 

من العادات والتقالید عن ح�اة الشعوب المختلفة ، و�ذلك تحدثنا مع عدد �بیر منهم حول 

، فال مانع من أن ��ون الشخص �ثیر من المواض�ع المختلفة التي �نا نجهلها عنهم 

صداقات على االنترنیت ، �ما أن تلك الصداقات قد تدوم طو�ال إذا بنیت على الصدق و 

الرغ�ة في �سب صداقات متنوعة ، وقد �ستغني الكثیر بتلك الصداقات عن الصداقات 

 الحق�ق�ة ، بل إن الكثیر ممن لم تكن لدیهم صداقات حق�ق�ة أص�ح لدیهم أصدقاء �ثر

  "على االنترنیت

من المؤ�د أن تكو�ن ":من األبناء ) 4(الم�حوث رقم  وفي نفس الس�اق �قول   

الصداقات على االنترنیت أمر مختلف وممیز ، وف�ه الكثیر من االیجاب�ات من حدیث 

التعارف خارج نطاق حدود البلد ، ولكن تلك الصدقات ال تدوم طو�ال ، �سبب اعتمادها 

أما األصدقاء الحق�قیون فهم الذین �ع�شون معنا �ل تفاصیل ح�اتنا ، على الحدیث فق� ، 

  "و�شعرون بنا عن قرب ونجدهم وقت الحاجة 

  دون تعلی�، "نعم لد� األصدقاء :"في حین اكتفى �عض الم�حوثین من األبناء 

إن الصداقة �لمة جمیلة و معانیها أجمل، ومن خالل تجر�تي للصداقة الواقع�ة و 

لكترون�ة وهي صداقة االنترنیت أحببت أن أكتب واستعرض نقا� عدیدة، وقفت الصداقة اال

عندها حتى أ�حث فیها، وتحدیدا الصداقة عبر االنترنیت، وهل تكون مثل صداقة الواقع 

  الم�اشر 
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الصداقة االلكترون�ة مشاعر مختبئة خلف الشاشات من خالل الش��ة العن�بوت�ة  

إلى " المنتد�ات"أو " المسنجر"د ، تبدأ من لحظة تعارف على تنشأ عالقات صداقة بین األفرا

  .لحظة إعجاب، إلى تعبیر عن احترام، وتقدیر ، ثم إلى رغ�ة في اللقاء وجها لوجه

و�الرغم من أن الصداقة عبر االنترنیت في �ثیر من األح�ان تفتقر إلى المشاعر 

لكذب إال أننا نالح� تزایدا ملحوظا الصادقة التي تنشأ بین األصدقاء، وفیها مساحات �بیرة ل

في إقامة مثل هذه النوع�ة من الصداقات، و التي �ح�مها اإلعجاب و االندفاع و 

  .االستعجال

  اتصال �األصدقاء �ش�ل یومي -16

�عد تحلیلنا للمقا�الت المیدان�ة، وجدنا أن معظم األبناء یتصلون �ش�ل یومي مع 

صل نعم  أت):" 11(، )9(، )8(، )6(ن األبناء رقم أصدقائهم ، في حین صرح الم�حوثین م

، �ما یوجد من الم�حوثین من ال یتصل �ش�ل "  معهم أخشى أن �غضبوا مني ي�ش�ل یوم

، )2(، )1(یومي، ولكن یتصلوا مع أقر�ائهم فق� ، في حین صرح الم�حوثین من األبناء رقم

ین لي اتصل بهم في و�ا ،و�این من مرة على مرة ،�این �ش�ل دائم):" 15....(، )3(

  "األع�اد لكي أهنئهم فق� ، �این، و�این قصد� حسب احت�اج، وضرورة 

عالقاتي مبدأها ما �ان � دام ):"1(في حین صرح أحد الم�حوثین من اآل�اء رقم 

، )4(، )3(، )2(،في حین صرح الم�حوثین رقم " واتصل ومن �ان لغیر هللا انقطع وانفصل

  "انا وذلك النشغالهم �المنزل، وتر��ة األبناءل�س دائما بل أح�:"

وعل�ه أن من واجب األهل مراق�ة األبناء في شتى نواحي الح�اة الیوم�ة ، و�نطب� 

ذلك على استعمالهم للهواتف الخلو�ة، أو تصفحهم لمواقع االنترنیت ، وحتى مشاهدتهم 

ات اجتماع�ة، وتواصل القنوات الفضائ�ة ،فجزء �بیر منها هو عالم افتراضي تح�مه عالق

  .تمتد تأثیراته في غالب�ة األح�ان إلى العالم الواقعي 
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  تفضیل األفراد ر�� عالقات اجتماع�ة من خالل مواقع التواصل االجتماعي -17

فتحت مواقع التواصل االجتماعي العالم على مصراع�ه ، وأص�ح �فضلها أش�ه �قر�ة 

یتواصل مع شخص آخر، في م�ان آخر  صغیرة ،حیث �ستط�ع مستخدم هذه المواقع أن

�عید  ��ل سهولة ، �ما وفرت مواقع التواصل االجتماعي للمستخدم فرصة للتعرف على 

أشخاص جدد �شار�ونه االهتمامات ، وتكو�ن عالقات جدیدة معهم ، وهذا ما صرح �ه 

م ألنها سهلة استخدا:"، )14(، )10(، )9(،)3(،)2(، )1(الم�حوثین من األبناء رقم 

، )5(، )4(، )3(، )2(، )1(في حین صرح الم�حوثین من اآل�اء " وم�سرة ،وغیر م�لفة

ال �م�ن إن�ار حق�قة أن مواقع  "سهولة االتصال لهم في أ� وقت، وفي أ� م�ان :"

التواصل االجتماعي قد عادت على العالم أجمع بإیجاب�ات عدیدة، و على سبیل المثال أنها 

لى أصدقاء ،عالوة على ذلك ،فقد أص�حت عمل�ة التواصل قد سهلت عمل�ة التعرف ع

  .سهلة، وم�سرة ، وسر�عة جدا �فضل مواقع التواصل االجتماعي

أنا ال أفضل ر�طها ): "11(، )8(، )7(، )6(، )5(لقد صرح م�حوثین من األبناء رقم 

�المواقع أبدا ، ولكن یوجد �عض العوائ� تضطرك بر�طها بها ، مثال عند استخدام 

الفا�سبوك لالتصال �أصدقائي ل�س ألنني أحب ذلك، و إنما �ح�م مسافة ال�عیدة بیننا ، 

  "لذلك ال سبیل لالتصال بهم سو� هذه المواقع ، لهذا �قال عنها أقرب المسافات بین أفراد

وعل�ه فالعالقات عبر مواقع التواصل االجتماعي غال�ا ما تكون افتراض�ة، �العالم  

لعالقات ، حیث الخ�ال، و ادعاء المثال�ة، والظهور بوجه مختلف عن الذ� �حتو� هذه ا

الواقع الحق�قي هي السمة األبرز في هذه العالقات ، لذلك فتكو�ن العالقات عبر هذا العالم 

یجب أن تكون افتراض�ة �الفعل وال یجب أن تؤثر على عالقتنا وح�اتنا �ش�ل عام في عالمنا 

  .الحق�قي

  :واتصال داخل أسرتك هو الذ� جعلك تر�� عالقات خارج أسرتك عدم وجود حوار -18
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الحوار بین اآل�اء، و األبناء أو ما�سمى الحوار األسر� من أهم وسائل االتصال في 

األسرة ، والذ� له تأثیر �بیر وجلي في بناء أسرة متكاملة، وقو�ة، ومترا�طة ، و�الط�ع له 

ع�ة ، وأخالق�ة ، تؤثر �ش�ل �بیر على الفرد ، فوائد نفس�ة ، وتر�و�ة، ودین�ة ، واجتما

و�التالي على المجتمع ��ل ، یجب على �ل أب، أو أم، أن �حرصوا على هذا النوع من 

التواصل ، والذ� �سهل علیهم �ش�ل �بیر عمل�ة التر��ة األخالق�ة، و النفس�ة لكل طفل من 

  .أطفالهم 

تمرار الح�اة االجتماع�ة �صفة إن الحوار األسر� هو عمل�ة صادقة ضرور�ة لالس

عامة، والح�اة األسر�ة �صفة خاصة ، �ما أنه طر�قة للتعبیر عن مشاعر أفراد األسرة 

السلب�ة، و االیجاب�ة مع �ش�ل متقبل وال �حتو� على  ألفا� أو إشارات قد تجرح مشاعر 

  )123(اآلخر�ن 

قات بین اآل�اء و و�شمل الحوار األسر� موضوعات لها عالقة بثقافة األسرة، وعال

األبناء ، ولعل ما یدعو إلى الحوار مع األوالد داخل البیت، هو اإل�مان بهدف نبیل ، وهو 

تحقی� التقبل عن طر�� التواصل اللفظي، وغیر اللفظي مع األوالد، و�ناء شخص�اتهم �عیدا 

  )124(عن اللوم، و الح�م والتوج�ه ، وغرس الكبت والعداء في نفس�ة األوالد 

وار األسر� هو تفاعل بین أفراد األسرة الواحدة عن طر�� المناقشة، و الحدیث والح

عن �ل ما یتعل� �شؤون األسرة ، و�ذلك بت�ادل اآلراء، و األف�ار حول مواض�ع عدة ، مما 

یخل� األلفة، والتواصل والتفاعل داخل األسرة ، �ما �عتبر عمل�ة ضرور�ة، ومهمة الستمرار 

�صفة عامة، و الح�اة األسر�ة �صفة خاصة ، وهذا ماصرح �ه الم�حوث الح�اة االجتماع�ة 

راني نهدر  au meme tempsنعم یوجد حوار أنا راني ن�ون��تي ):"4(من األبناء رقم 

في حین صرح أ�ضا الم�حوث من األبناء ، " معاهم منخال�ش هذه المواقع تس�طر علینا

                                                           
  25، ص2000، 1ونظر�اته ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، القاهرة ، � األسر�  اإلرشادسعید حسین العزة ،   )123(
  60،ص2003، 1ه مش�التك مع اآلخر�ن ، دار النهضة ، القاهرة ، �عمرو حسن أحمد بدران ، �یف تواج ) 124(
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ار مع أصدقاء �عرفون میولي و أ�ضا یوجد حوار في األسرة، ولكن أفضل حو ):"2(رقم 

بیتي وح�اتي األسر�ة فوق ):"1(و�قول أحد الم�حوثین من اآل�اء رقم   "للت�ادل المعلومات 

�ل شيء وأنا الحمد � و أعوذ �ا� من �لمة أنا إلى حد ما محاف� على �عض األصول، 

ل األول �األمس �ان و األمور الفقه�ة التي تر�ى علیها البیوت اإلسالم�ة ولكن ما مث

هناك بر�ة في الوقت الحین ما في بر�ة ، والمشاكل �ثرت �سبب الفتن والعالم المفتوح 

  " .و�ثرت االختالفات و اآلراء ، نفسي و�ل الشعوب و العالم �له �حب �عضهم ال�عض

إن تجاهل عمل�ة الحوار األسر�،  �عمل على وجود شخص�ة مهزوزة، وغیر متزنة 

و�جعلهم غیر قادر على التعامل مع اآلخر�ن ، حیث تعتبر األسرة هي األساس  لد� األبناء،

في تش�یل شخص�ة أفرادها، و هي المجتمع الصغیر الذ� یتعلم ف�ه األبناء ��ف�ة التعامل 

مع �عضهم ال�عض داخل األسرة، و التعامل مع أفراد المجتمع الخارجي ، في حین صرح 

برأ� انعدمت الحوارات داخل أسرتي ، و�ما أن مواقع :"من األبناء ) 6(الم�حوث رقم 

التواصل االجتماعي �عتبر من أحدث تطورات العصر ، أثر بذلك التواصل مع أسرتي 

الیوجد حوار داخل األسرة لكن �مواك�ة التغیر الزام :"من األبناء ) 5(م�حوث رقم  و�قول،"

   "نتواصلوا بهذه المواقع نظرا المت�ازاتها 

تعد جلسات العائلة العصر�ة تنعم �ال�ساطة، و األلفة اللتین �انت علیهما  وعل�ه لم 

سا�قا، أو �التحدید قبل أن تجتاح األجهزة الذ��ة المحمولة عالم الك�ار و الصغار ، ومع 

انتشارها في �ل بیت على أكثر من ش�ل �اتت الشغل الشاغل لكل فرد، حتى أنها س�طرت 

ث یجمع اآل�اء ة األبناء ، أو اإلخوة ف�ما بینهم، و�ذلك على أ� مناس�ة خاصة، أو حدی

األزواج ، ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي ، یتكرر یوم�ا المشهد الصامت في �ل 

بیت حیث مظاهر التف�ك األسر� تبدأ من هروب �ل واحد إلى عالمه الخاص ، حتى و إن 

في االستسالم إلى هذه الظاهرة   �انوا �ع�شون تحت سقف واحد، وتكمن المعضلة األساس�ة
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التحاور، و التشاور،  التي تكتسح البیوت و تسلب منها أجوائها األسر�ة القائمة على

.تل�فز�وني  معا، ولو �مشاهدة برنامج واالستمتاع
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  :عرض ومناقشة الفرض�ات

مختلف تحظى ش��ات التواصل االجتماعي �اهتمام الكبیر لد� رواد االنترنیت في 

�قاع الوطن، حیث أص�حت م�انا لتداول القضا�ا الس�اس�ة، واالجتماع�ة، ومناقشة األف�ار 

واآلراء، وٕانشاء الصداقات �أنواعها ،�ذلك مجاال لتحقی� المصالح الشخص�ة، ولش��ات 

التواصل االجتماعي انع�اسات على العالقات داخل اسر مستخدمیها، وهذا ما ذهبت إل�ه 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي وانع�اساته على ل�ة إلى التعرف على الدراسة الحا

، وقد توصلت الدراسة من خالل اإلجا�ة على تساؤالتها إلى مجموعة عالقة اآل�اء �األبناء 

من النتائج نحاول مناقشتها في ضوء هذه التساؤالت وفي ضوء اإلطار النظر� للدراسة حیث 

  :�شفت نتائج الدراسة

  :نا من خالل إجا�ات الم�حوثین للمحور األولیتضح ل

 العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي"لقد تحققت الفرض�ة القائلة �أن -

  :، وقد توصلت أنها تحققت ونخرج �النتائج التال�ة"�انت أكثر تماس�ا �سودها الحوار

واالتحاد تقوم على التعاون  إن العالقات األسر�ة سا�قا �انت منظمة تتمیز �التماسك -1

والثقة والمسؤول�ة وتقس�م العمل بین أطرافها، �ما �انت مبن�ة على النقاش والحوار وت�ادل 

اآلراء و األف�ار ف�ما بینهم والكل یؤد� دوره المخصص له فاألب یترأس األسرة و�وفر لها 

د�م األكل وتنظیف �ل متطل�ات الح�اة من مأكل ومشرب ومل�س، أما األم ف�ان دورها تق

  .البیت أما األبناء ف�انوا �قلدون وآ�ائهم و�خضعون ألوامرهم 

ف�انت األدوار بینهم مت�ادلة فالكل �عمل لصالح األسرة ونجاحها و استقرارها، فاألبناء حتى 

  .�عد زواجهم ی�قون مع أ�ائهم تحت سقف واحد یجمعهم تلفز�ون واحد ومائدة واحدة

  : الثان�ة للفرض�ةأما �النس�ة -
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إن العالقات األسر�ة في ظل مواقع التواصل االجتماعي أص�حت ضع�فة �سودها نقص "

  :فقد تحققت ، وخرجت الدراسة �النتائج التال�ة "الحوار

إن مواقع التواصل االجتماعي أدت إلى تغیرات ملحوظة داخل األسرة الجزائر�ة، وأثرت -2

نت تقوم على الحوار ،والنقاش و التفاهم، وهذا �ش�ل م�اشر على العالقات األسر�ة التي �ا

راجع إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي، حیث أص�حت هذه المواقع تغزو جم�ع 

م�ادین الح�اة حتى وصلت إلى األسرة ،ودخلت في ش��ة عالقاتها لتؤد� بذلك إلى تراجع 

ل ،والتي تتمثل في انعزال االتصال بین أطرافها ،ز�ادة على ذلك ظهور عدة أنواع من المشاك

األفراد عن �عضهم ال�عض وهذا أص�ح ما�سمى �العزلة االجتماع�ة، �اإلضافة إلى ضعف 

التواصل بین أفرادها والس�ما التواصل بین اآل�اء واألبناء، حیث أص�ح �ل فرد ��تسب ق�م، 

  .،والكذب وعادات جدیدة تؤثر على الروا�� األسر�ة �عدم الح�اء، ونشر الصور اإل�اح�ة

في األخیر نستنتج �أن مواقع التواصل االجتماعي أص�حت جزءا ال یتجزأ من 

  .یوم�ات �ل فرد من أفراد األسرة فقد استولت  على عقولهم وق�مهم

  :للفرض�ة الثالثةأما �النس�ة 

 وٕانما على اآل�اء على ،جتماعي ل�س ح�را على األبناء فق�إن استخدام مواقع التواصل اال

  :فقد تحققت ونخرج �النتائج التال�ة ءحد سوا

توصلنا إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي لم �قتصر على األبناء فق� بل حتى -3

ثقافات اآل�اء أ�ضا �قومون �اللجوء إلى هذه المواقع �غرض معرفة األخ�ار، والتعرف على 

ك من أجل ر�� الشعوب األخر� والتواصل مع اآلخر�ن في أ� وقت �ساعدهم ، و�ذل

  .عالقات خارج�ة للهروب من الواقع ، ومن المشاكل األسر�ة
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و في األخیر نستنج أن �ل من األبناء، واآل�اء �ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي   

  .ألس�اب عدیدة من بینها الع�ش في العالم االفتراضي الذ� یوفر لهم الراحة النفس�ة
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  :ةماع خاتمة

تتراجع یوما �عد یوم،   "اإلنسان اجتماعي �ط�عه"أن  لقد أص�حت المقولة القائلة  

و�نجذب ألحدث  ،، إذ أص�ح ینبهر"اإلنسان تكنولوجي �ط�عه" وأص�حت تأخذ م�انها مقولة

حول مسائل تخصه ،  أو أب�ه  ،فعوض أن یتحاور االبن مع أمه ،و أذ�ى وسائل التحاور

إنه أص�ح �فضل التوجه، و اجتماع�ة �انت أو شخص�ة، أو حول مسائل تخص األسرة، ف

و�أن ال�حث عن الحلول لمشاكله في  ،لساعات عدیدة) chatالشات ( االنخرا� في عالم

  .العالم االفتراضي ألفضل من ال�حث في العالم الواقعي

لقد أثبتت ش��ات التواصل االجتماعي وجودها الفعال وس� األسر الجزائر�ة عند �ال   

التعل�م�ة، وأص�ح استخدامها  والمستو�ات ،ئات العمر�ةوعلى مستو� جم�ع الف ،الجنسین

�سرق من أوقات هؤالء، الكثیر من الساعات ، وأص�حت انع�اساتها على العالقات األسر�ة 

واسعة النطاق، مما نتج عنه الكثیر من االنع�اسات السلب�ة التي یتوجب علینا االنت�اه لها، 

الغر�ي في العلوم، والصناعة، والتكنولوج�ا، فش�ابنا  �الثقافة الغر��ة، �سبب التفوق �االنبهار 

الیوم یخل� بین الق�م الغر��ة، والتكنولوج�ا الغر��ة، و�ظنون أن الغرب متفوق علینا في �ل 

شيء،حتى في الق�م والتقالید والعادات، وفي الحق�قة، أن الغرب متقدم تكنولوج�ا فق� ،ولكنه 

  �ة واألخالق�ة وحتى االجتماع�ةمتأخرا في الكثیر من القضا�ا الروح

إن هذه التكنولوج�ا جعلت الكثیر من أبنائنا یـتأثر تأثرا شدیدا �الثقافة الغر��ة، هذه 

الثقافة التي ال تتف� في الغالب مع التصور اإلسالمي األصیل، وهو ما یهدد ثقافة األمة، 

قعنا نجد مثال ، �عض أبنائنا فإذا نظرنا إلى وا. وهو�تها اإلسالم�ة، وحتى عالقاتها األسر�ة 

من تن�ر بثقافته ، وعاداته ، وأص�ح شغله الشاغل تقلید الثقافة الغر��ة �مختلف مظاهرها 

 ،  مثل قصات الشعر التي تعرف �اسموقصات الشعروسلو��اتها، �تقلیدهم في الكالم، 

سر�ة ، حیث تقلیدهم حتى في العالقات االجتماع�ة، والعالقات األ ناه�ك عن " ...القزع"
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أص�ح األفراد یتعاملون داخل األسرة الواحدة بجفوة ، و�قسوة، وفقدت هذه العالقات الكثیر 

إن . وغیرها �ثیر...امن والتسامح والسخاء، والكرممن الق�م العر��ة اإلسالم�ة النبیلة ، �التض

  .القاعدة هذه الق�م ال نجدها في الثقافة الغر��ة ، وٕان وجدت عند ال�عض، فهي ال تمثل

إن هذا التغیر الذ� مس ق�منا ، وعاداتنا وتقالیدنا، واألكثر من هذا أثر حتى على   

عالقاتنا االجتماع�ة واألسر�ة ، هو نتیجة لالنتشار الواسع للتكنولوج�ات الحدیثة ، ف�الرغم 

  .من أنه ل�س العامل الواحد في هذه التغیرات، إال أنه ی�قى عامال محددا لها 

ش��ات التواصل االجتماع�ة �مختلف أنواعها �ان له �بیر األثر على  إن ظهور  

األسر الجزائر�ة ، وخصوصا على أبنائها، فعلى الرغم من االستفادة االیجاب�ة التي حققتها 

األسرة الجزائر�ة نظرا لما توفره هذه الش��ات من آفاق ، وتطب�قات واعدة، إال أنها انع�ست 

  .ألسر�، والعالقات االجتماع�ة بین األفرادعلى الترا��، واالتصال ا

الجزم �أن ش��ات التواصل االجتماعي هي السبب الرئ�سي في التأثیر  ولكن ال �م�ن  

ولكنها �التأكید تعتبر أحد العوامل التي ساهمت في ذلك، إلى  األسرة،على العالقات داخل 

  .وغیرهامثال، جانب عوامل أخر� �الخالفات األسر�ة 

آن األوان للتف�یر بجد�ة في هذا الموضوع، والبد على خیر �م�ن القول، أنه وفي األ  

�ل الهیئات االجتماع�ة الرسم�ة ، وغیر الرسم�ة، والس�ما المؤسسات التر�و�ة، �ما فیها 

األسرة، البد من وضع برنامج تر�و� توعو�، �قوم بتوع�ة األفراد، وتحذیرهم من شر هذه 

�ف�ة االستفادة من هذه التكنولوج�ات وتوظ�فها لصالح الفرد التكنولوج�ات، وتعل�مهم �

  .والمجتمع على حد سواء

فمن الضرورة وجود جهات تهتم بهذا الجانب وتقوم بنشر الوعي لتجنب الوقوع في   

مخاطر الش��ات االجتماع�ة لتدعم تحسن العالقات األسر�ة والتفاعل السو� بین األفراد 

.  للتقلیل من سلب�ات هذه الش��ات وعلینا جم�عا تكثیف الجهود
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ورة أماني جمال مجاهد، استخدام الش��ات االجتماع�ة في تقد�م ، خدمات م�تب�ة متط-17 

  �2009، /، مصر ،د

أماني جمال مجاهد، استخدام الش��ات االجتماع�ة في تقد�م خدمات م�تب�ة متطورة،  -18

  �2009، /مصر ،د

أمل نصر الدین ،سل�مان عمر ،تصور مقترح لتوظیف ش��ات التواصل االجتماعي في -19

  التعلم ،جامعة أم القر�، الر�اض 

�ة وتأثیرها على أخصائي في الم�ت�ة ، م�ت�ة صناع أمینة عادل ، الش��ات االجتماع-20 

  �2009، /الح�اة ، مصر ، د

أحمد صالح ،مجموعة :أولجا حمود� سبیلیو �امیرتس �ارث، فهم اإلعالم البدیل ،تر-21

  2009، 1النیل العر��ة ،�

  �1962، /جمال ز�ي والسید �اسین ،أسس ال�حث االجتماعي ، القاهرة ،د -22

شتي ، األسس العلم�ة لنظر�ة اإلعالم ،دار الف�ر العر�ي للط�اعة والنشر جیهان أحمد ر -23

  �2005، /،لبنان ، د

حسن علي دمحم، االتصال اإلنساني النماذج ،المداخل ، النظر�ات ،دار المعرفة الب�ان -24

  �2011، /للط�اعة والنشر ، القاهرة ، د

، 2للنشر والتوز�ع، القاهرة، �حسن عماد م�او�، نظر�ات اإلعالم ، الدار العر��ة -25

2012  

  �1967، /، د اإلس�ندر�ةحسن محمود ، األسرة ومش�التها ،دار النهضة ،-26
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حسن موسى ع�سى ، الممارسات التر�و�ة و أثرها في ز�ادة التحصیل الدراسي، دار -27

  2000، 1الخلیج،عمان ، �

لتطب�قات ، دار الشروق للنشر الجدید ، المفاه�م و الوسائل ا اإلعالمحسونة نسر�ن ، -28

  2008، 1والتوز�ع، عمان، �

حسین حسن سل�مان ،هشام سید عبد المجید وآخرون، الممارسة العامة في الخدمة -29

، 1االجتماع�ة مع الفرد و األسرة ، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع،بیروت ، �

2005  

، مؤسسة )دراسة في علم اجتماع األسرة(جتمعحسین عبد الحمید رشوان ، األسرة و الم-30

  �2012، /،د إس�ندر�ةش�اب الجامعة ،

ماه�ة مواقع التواصل (خالد غسان یوسف المقداد� ،ثورة الش��ات االجتماع�ة -31 

  2003، 1،دار النفائس للنشر والتوز�ع، األردن، �) االجتماعي

�، /لبوا�ة العر��ة ،القاهرة، درافد عجیل فل�ح، نظر�ات االتصال وصناعة القرار ، ا-32

2012  

رفی� صفوف المختار، المدرس و المجتمع والتوفی� النفسي للطفل، دار العلم والثقافة -33 

  �2003، /للنشر والتوز�ع ، القاهرة، د

والخدمات الم�تب�ة الموجهة للش�اب ، االتحاد الدولي  2.0سامي مبروك، الو�ب  -34

  �2008، /دللجمع�ات ومؤسسات الم�ت�ات ،

الجدید وقضا�ا المجتمع ، المؤتمر العلمي الثاني لإلعالم  اإلعالمسعود صالح �اتب ، -35

   2011د�سمبر ، جامعة الملك عبد العز�ز ، جدة 15إلى 13اإلسالمي من 
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أطروحة (السعید بومعیزة ، اثر وسائل اإلعالم على الق�م و السلو�ات لد� الش�اب ، -36

  ،2005، قسم علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، ) د�توراه غیر منشورة

   

ونظر�اته ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، القاهرة ،  األسر�  اإلرشادسعید حسین العزة ، -37

�1 ،2000.  

سلو� عثمان الصد�قي ، األسرة و الس�ان من منظور اجتماعي ودیني، الم�تب -38

  2011الجامعي الحدیث، 

� /ي ، التغیر االجتماعي و التحدیث، دار المعرفة الجامع�ة، األزار�طة ،دسناء خول-39 

،2003  

   .1ت األسر�ة ، دار النهضة لبنان، لبنان، �سناء خولي، الزواج والعالقا-40 

مرسي ، االختالالت الزوج�ة، األس�اب والعواقب الوقا�ة والعالج،  إسماعیلصفاء -41

  2001، 1القاهرة،� ابتراك للط�اعة والنشر والتوز�ع ،

أحمد دمحم الخل�فة، دار النهضة :صالح مصطفى الفوال، علم االجتماع البدو�، تقد�م-42

  1974، 1العر��ة، القاهرة، �

ع�اس صادق، اإلعالم الجدید ، المفاه�م و الوسائل و التطب�قات ،الشروق ،عمان،أردن -43

   �2008، /، د

ة و المش�الت األسر�ة المعاصرة، الم�تب عبد الخال� دمحم عف�في ، بناء األسر -44 

  �2011، /، داإلس�ندر�ةالجامعي الحدیث، 

عبد الرزاق دمحم الدل�مي، اإلعالم الجدید و الصحافة االلكترون�ة ، دار وائل للنشر -45

  2011، 1والتوز�ع ، عمان، �
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ان�ة في علم عبد القادر القصیر ،األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة الحدیثة،دراسة مید-46

  1999، 1اجتماع الحضر� واألسر� ، دار النهضة العر��ة، بیروت، �

عبد اللطیف عبد القو� سعید مصلح ،مشاكل الوس� األسر�ة وعالقتها �انحراف -47

  2010، 1األحداث ،دار الكتب والوثائ� القوم�ة المصر�ة ،�

 االس�ندر�ةرفة الجامع�ة ، عبد هللا المعطي وآخرون ،علم االجتماع األسرة ، دار المع-48

  �1999، /،د

عبد هللا دمحم عبد الرحمن ، النظر�ة في علم االجتماع ،النظر�ة السوسیولوج�ة المعاصرة، -49

  �2002، /دار المعرفة الجامع�ة اإلس�ندر�ة ،د

عبد هللا ممدوح ،دور ش��ات التواصل االجتماعي في التغییر الس�اسي ، جامعة الشرق -50

  �2011، /ألردن، داألوس� ، ا

علي عبد الفتاح �نعان، اإلعالم والمجتمع، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع ، -51

  2014عمان، 

النهضة ، القاهرة ،  عمرو حسن أحمد بدران ، �یف تواجه مش�التك مع اآلخر�ن ، دار-52

�1 ،2003  

سة في األنترو�ولوج�ا فاتن دمحم شر�ف ، الرؤ�ة المجتمع�ة للمرأة و األسرة ، درا-53 

  �2007، /، داإلس�ندر�ةاالجتماع�ة، دار الوفاء لدن�ا للنشر و التوز�ع ، 

فاطمة عبد الرحمن ، مهددات األسرة المعاصرة وجهة نظر إسالم�ة في التكو�ن و -54

، 1العالئ� و اآلثار التر�و�ة، حقوق الط�ع محفوظة لمر�ز دراسات المجتمع، السودان، �

2005  
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جدة عبد الفتاح الهل�او�، اإلعالم االلكتروني ودوره في اإلعالم الدولي، م�ت�ة الوفاء ما -55

  2014، 1، �اإلس�ندر�ةالقانون�ة ، 

دمحم الفاتح و آخرون ، تكنولوج�ا االتصال و اإلعالن الحدیثة ، االستخدام و التأثیر ، -56

  �2010نوز الح�مة و التوز�ع ، 

  

  �2011، /اإلسالمي المعاصر، دار النهضة ،بیروت ،لبنان، د دمحم الم�ارك ، المجتمع-57

  2012دمحم أمین المصر� ، المجتمع اإلسالمي ،دار األرقم ، الكو�ت، -58

ال�حوث االجتماع�ة ، الم�تب الجامعي  إلعداددمحم شفی�، الخطوات المنهج�ة -59 

  �1999،/، د اإلس�ندر�ةالحدیث، 

، دار ) دراسة في النشأة والتطور( االتصالالم و دمحم صاحب سلطان ، وسائل اإلع-60

  �2012، /المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة ،عمان،د

دمحم عبیدات، دمحم أبو نصار ،منهج�ة ال�حث العلمي، القواعد و المراحل التطب�ق�ة ،دار -61

  �1999، /وائل للط�اعة والنشر ،األردن، د

لخدمة االجتماع�ة الس�اس�ة االجتماع�ة دمحم محمود ، االتصال االجتماعي في ا-62

  �2005، /والتخط�� ،�المعهد العالي للخدمة االجتماع�ة ، االس�ندر�ة، مصر ،د

مسفر م�ارك الصاعد�، الش��ات االجتماع�ة خطر أو فرصة ،ش��ة األلو�ة ، المدینة -63

  �2012، /المنورة، د

دمر� أحمد :ة والتطور ،ترمصطفى بوتنفوشت ، األسرة الجزائر�ة خصائص الحدیث -64

  �1984، /،دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، د
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مصطفى محمود أبو��ر وآخرون ،مناهج ال�حث العلمي أسس علم�ة حاالت تطب�ق�ة  -65

  �2007، /،دار الجامع�ة ،مصر، د

ناد�ة حسن أبو س�ینة، منال عبد الرحمن خضر ،العالقات والمش�الت األسر�ة، دار  -66

  2001، 1ر ناشرون وموزعون ،عمان، �الف�

، 1هد� محمود الناشف ،األسرة وتر��ة الطفل،  دار المسیرة للنشر والتوز�ع ،عمان، �-67

2007  

�سر� خالد ابراه�م، فاطمة عبد الكاظم أحمد، نظر�ات االتصال، سلسلة م�ت�ة اإلعالم -68

  �2012، /والمجتمع، القاهرة، د

  :األطروحات الجامع�ة-3

توتاو� صل�حة ، استخدام األبناء لش��ات التواصل االجتماعي وانع�اساتها على  -69

العالقات األسر�ة ، دراسة على عینة من األبناء مستخدمي ش��ات التواصل االجتماعي 

بوال�ة الشلف ووهران، رسالة م�ملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس األسر� ،قسم علم 

،  2رطوفون�ا، تخصص علم النفس األسر� ،جامعة وهران النفس وعلوم التر��ة و األ

2014 -2015  

حنان بن شعشوع الشهر�، أثر استخدام ش��ات التواصل االلكترون�ة على العالقات -70

االجتماع�ة ،ف�سبوك وتو�تر نموذجا ، دراسة میدان�ة على عینة طال�ات جامعة الملك عبد 

  ه1434-1433ملك عبد العز�ز، العز�ز بجدة،  رسالة ماجستیر ، بجامعة ال

ض�اء عبد هللا جعفر ، سعاد حمود مسلم ،أثر استخدام االنترنیت في التف�ك االسر� -71

  2013واالجتماعي ، دراسة مسح�ة للطل�ة الجامعات العراق�ة ، الجامعة المستنصر�ة ،
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قات مر�م نر�مان أنومار ، استخدام مواقع الش��ات االجتماع�ة وتأثیره في العال-72

،مذ�رة لنیل شهادة ) دراسة عینة من مستخدمي الف�س بوك في الجزائر(االجتماع�ة 

  2011- 2012الماجستیر ، جامعة حاج لحضر �اتنة، 

منصر خالد ،عالقة استخدام تكنولوج�ا اإلعالم و اإلتصال �اغتراب الش�اب الجامعي، -73

  2012-2011لجزائر، شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم و اإلتصال ، �اتنة، ا

نوال بر�ات ، انع�اسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على نم� العالقات -74

تخصص علم  االجتماعاألسر�ة، أطروحة نها�ة الدراسة مقدمة لنیل شهادة د�توراه علوم في 

  2017-2016االتصال والعالقات العامة ، اجتماع

خدام االنترنیت على العالقات األسر�ة بین الهام بنت فر�ج سعید العو�ضي ، أثر است-75

أفراد األسرة السعود�ة في محافظة جدة، رسالة ماجستیر  في االقتصاد، تخصص س�ن 

  2004وٕادارة المنزل ،�ل�ة التر��ة لالقتصاد المنزلي، 

�نزة ع�شور ومهد� عوارم ، التماسك األسر� ،تعر�فه وعوامل تحققه، الملتقى الوطني -76

أفر�ل ، جامعة قصد� ورقلة ،  10/9االتصال والجودة الح�اة في األسرة أ�ام الثاني حول 

  �ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ، قسم العلوم االجتماع�ة

    :المجالت والدور�ات  -4

دمحم حسین ،عالم : �ر�ب ، النظر�ة االجتماع�ة من �ارسونز إلى هابرماس ، تر أ�ان-77

، الكو�ت، 244ا المجلس الوطني للثقافة واآلداب ، العددالمعرفة سلسلة الكتب �صدره

1999  

زاهر راضي، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العر�ي ، مجلة التر��ة، -78

  2003، جامعة عمان األهل�ة ،12العدد
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عبد المطلب أمین القر�طي ، عبد العز�ز السید الشخص، دراسة ظاهرة االغتراب لد� -79

العر�ي ،  الخلیجرسالة (ن الطل�ة السعودیین وعالقتها ب�عض المتغیرات ،مجموعة م

  .1991، 12، السنة 39العدد

  

فاد�ة �امل حمام ، فاطمة خاف الهو�ش ، االغتراب النفسي وتقدیر الذات لد�  -80

، مجلة العلوم )جامعة أم القر� (خر�جات الجامعة العامالت و العاطالت عن العمل، 

  2010، جو�ل�ة 2، العدد2لنفس�ة ، مجلة التر�و�ة و ا

  

لیلى سلمان مسعود، العالقات األسر�ة ، اإلعاقة والعالج األسر�، مجلة اإلنسان�ات ، -81

  2005، 9، 3، 4، المجلد 29،30العدد 

  :المراجع �األجنب�ة-6

 

82-ALFRED HEMIDA ; 2010 ; TWETTERING THE NEWS –the  

émergence of Ambient journalism ; journalism pratice ; vol ;4 ;(3) 

83-CLAUDINE CHAULET ;la terre les freres et l’argent ;stratégie 

familliale et production agricole en ALGERIE depuis 1962 ;tomel ;)
  

84- http://ar.m.wikipedia.org heure 18 :20 

85-JEFFREY BELLIN ; FACEBOOK ;TWITTER ;and the uncertain 

future of présent sense  impression university of pennsylvania LAW 

REVIEW ;VOL ;160 
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GUARDIAM ; retrivered ; 30-03-2013 ; 11 :23 
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87-ROBERT DESCLOITRES :LAID DEBZI ;système de parenté et 
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nord ;PARIS ;CNRS ;1963  
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  )1(ملح� رقم 

  دلیل المقابلة خاص �اآل�اء 

  سمات العامة ال: المحور األول

  الجنس-1

السن-2  

الحالة العائل�ة -3  

المهنة -4  

المستو� التعل�مي-5  

عدد األبناء الذ�ور منهم و اإلناث-6  

عادات وأنما� استخدام مواقع التواصل االجتماعي :الثانيالمحور   

هل تمتلك ش��ة االنترنیت في المنزل؟-7  

طر�� شر�حة الهاتف الذ�ي؟هل لد�ك االنترنیت و�في،أو تستخدم االنترنیت عن -8  

�ان �طلب الزوج أو الزوجة أم األبناء؟ لالنترنیت،هل إدخالكم -9  

ماهي الخدمات التي تستفید منها عند استخدامك لالنترنیت؟-10  

هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ؟-11  

ماهي المواقع التي تستخدمها ؟-12  

مواقع التواصل االجتماعي؟�م �قدر عدد ساعات التي تقضیها في تصفح -13  
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الستخدامك لش��ات التواصل االجتماعي؟ ما الدافع-14  

العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي : المحور الثالث  

ماذا تعني لك العالقات األسر�ة؟ -15  

في رأ�ك �یف �انت العالقات األسر�ة قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي ؟-16  

قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي ؟ أبنائكنت العالقة بینك و�ین �یف �ا-17  

العالقات األسر�ة في ظل ظهور مواقع التواصل االجتماعي : المحور الرا�ع  

هل مازالت األسر الجزائر�ة محافظة على  االجتماعي،في ظل استخدام مواقع التواصل -18

بناء؟العادات التي �انت تنظم العالقة بین اآل�اء و األ  

في رأ�ك ماهي العادات الجدیدة التي ظهرت داخل األسر الجزائر�ة نتیجة استخدام -19

 مواقع التواصل االجتماعي ؟

ماهي المش�الت التي خلفها استخدام األسر الجزائر�ة المواقع التواصل االجتماعي؟ -20  

ماهي التغیرات اإلیجاب�ة التي أتاحتها هذه المواقع؟-21  

اآل�اء ومواقع التواصل االجتماعي : المحور الخامس  

هل لك أصدقاء في مواقع التواصل االجتماعي ؟-22  

هل تتصل بهم �ش�ل یومي؟-23  

لماذا تفضل ر�� عالقات من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟-24  

هل عدم وجود حوار واتصال داخل أسرتك هو الذ� جعلك تر�� عالقات خارج األسرة؟-25  

)2(ملح� رقم  
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  لیل المقابلة خاص �األبناءد 

  سمات العامة : المحور األول 

  الجنس-1

  السن-2

  المستو� التعل�مي-3

  عادات و أنما� استخدام مواقع التواصل االجتماعي :المحور الثاني 

  هل تمتلك ش��ة االنترنیت في المنزل؟-4

  ذ�ي؟هل لد�ك انترنیت الو�في، أو تستخدم االنترنیت عن طر�� شر�حة الهاتف ال-5

  ماهي الخدمات التي تستفید منها عند استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي؟-6

  هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟-7

  ماهي المواقع التواصل االجتماعي التي تستخدمها؟-8

  �م �قدر عدد ساعات التي تقضیها في تصفح مواقع التواصل االجتماعي؟-9

  لتواصل االجتماعي؟لدافع استخدامك لش��ات اا ما-10

األبناء ومواقع التواصل االجتماعي : المحور الثالث  

هل لك أصدقاء في مواقع التواصل االجتماعي ؟-11  

هل تتصل بهم �ش�ل یومي؟-12  

لماذا تفضل ر�� عالقات من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟-13  
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قات خارج األسرة؟هل عدم وجود حوار واتصال داخل أسرتك هو الذ� جعلك تر�� عال-14  

):3(ملح� رقم  

  المستو� التعل�مي   السن   الجنس   رقم المقابلة 

  الجامعي السنة الثان�ة ل�سانس علم النفس   22  أنثى   1

  علم االجتماع االتصال  2جامعي ماستر  24  أنثى   2

  د�توراه علم االجتماع   29  ذ�ر   3

  علوم الس�اس�ة  2جامعي ماستر  23  أنثى   4

  جامعي علم االجتماع جر�مة وانحراف   27  ثى أن  5

  حقوق  2ماستر  24  أنثى   6

  ثانو� السنة الثان�ة علمي   17  أنثى   7

  علم الم�ت�ات  2ماستر   25  أنثى   8

  جامعي ماستر علوم الس�اس�ة  29  ذ�ر   9

  جامعي اإلعالم و االتصال   28  ذ�ر   10

  سنة الرا�عة متوس�  15  ذ�ر   11

  لسنة الثالثة ثانو� ا  25  أنثى   12

  ثانو�   19  أنثى   13

  جامعي   26  ذ�ر  14

  ثانو�   20  أنثى   15

 )4(ملح� رقم

رقم 

  المقابلة

الحالة   السن  الجنس

  العائل�ة

المستو�   المهنة

  التعل�مي

  عدد األبناء

  )اإلناث/الذ�ور(

صنائع في   متزوج  40  ذ�ر  1

الس�ارات و 

أعمال 

  2الذ�ور  ثانو� 

  3اإلناث /
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  الحرة

ل�سانس   التجارة  متزوج  46  ذ�ر  2

  تار�خ

  3اإلناث

  0الذ�ور

أولى   متقاعد  متزوج  42  ذ�ر  3

  متوس�

  3اإلناث 

  3الذ�ور 

عامل   متزوج  49  ذ�ر  4

شر�ة 

  سونلغاز

ثانو� 3

  علمي

  2الذ�ور

  2اإلناث 

سنة ثالثة   عون أمن  متزوج  47  ذ�ر  5

  متوس�

/ 2اإلناث

  3الذ�ور

ماكثة في   متزوجة  49  أنثى  6

  یتالب

دراسات 

عل�ا إدارة 

أعمال قسم 

علوم 

  التسییر

  2اإلناث

ماكثة في   أرملة  50  أنثى  7

  البیت

  3الذ�ور  متوس�2

  2اإلناث 

المدرسة   فالح  متزوج  49  ذ�ر  8

  القرآن�ة

  3الذ�ور 

  1اإلناث 
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 قائمة المراجع والمصادر

 أوال: القرآن الكريم 

 المراجع باللغة العربية :

 المعاجم والموسوعات :-1

، 1مجمع اللغة العربية، ج دار الدعوة،إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  -1
 2004، 4ط

، دار الجيل 1الجزء ،زويني الرازي، معجم مقاييس اللغةأبو الحسن، أحمد زكرياء الق -2
 1999،بيروت، لبنان، 

 1982مكتبة لبنان، بيروت، د/ط، االجتماعية،  معجم مصطلحات العلوم ،أحمد زكي -3
الدار المصرية جم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاتة وزينب النجار ،مع  -4

 2003اللبنانية، القاهرة، 
دار المناهج  عبد العزيز عبد اهلل الدخيل، معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية،  -5

 2013، 1للنشر والتوزيع، عمان ،ط
عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع ،دار أسامة المشرق الثقافي للنشر والتوزيع ،   -6

 2006، 1عمان ،ط
مجدي عزيز إبراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب، القاهرة،  -7

 2009، 1ط
دار الشروق للنشر والتوزيع ،  ،علم االجتماع المعاصر معن خليل عمر، معجم  -8

 2000األردن، د/ط، 
 2003، 4منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية، دار النشر والتوزيع، القاهرة، مجلد-9
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 الكتب:-2

 
االقتصادية و االجتماعية ، ثورة االتصاالت و تكنولوجيا  اآلثاراألخرس ،  إبراهيم-10

المعلومات على الدول العربية االنترنيت المحمول نموذجا ، دار االبتراك للنشر و التوزيع ، 
 .2008القاهرة ، 

أحمد بن مرسلي ، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ، ديوان -11
 2010، 4،ط المطبوعات الجامعية ، الجزائر

أحمد حسن رشوان ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان المطبوعات -12 
 1995الجامعية، الجزائر ،د/ط، 

أحمد سالم األحمر، علم االجتماع األسرة بين التنظير والواقع المتغير، دار الكتب -13
 2004الوطنية ،بنغازي، ليبيا ،د/ط، 

شرح ميسر كيفية استخدام الشبكات االجتماعية، الرياض، أسامة بن مساعد المحيا، -14 
2001 

أسامة بن مساعد المحيا، نظريات التأثير اإلعالمي ، سلسلة اإلعالم، القاهرة -15
 2012،د/ط،

إليسون نيكول ،استخدام مواقع الشبكات االجتماعية، قسم االتصاالت السلكية -16
 2007والالسلكية ، و.م.أ ، 

جاهد، استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم ، خدمات مكتبية متطورة أماني جمال م-17 
 2009، مصر ،د/ط، 
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أماني جمال مجاهد، استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبية متطورة،  -18
 2009مصر ،د/ط، 

أمل نصر الدين ،سليمان عمر ،تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في -19
 التعلم ،جامعة أم القرى، الرياض 

أمينة عادل ، الشبكات االجتماعية وتأثيرها على أخصائي في المكتبة ، مكتبة صناع -20 
 2009الحياة ، مصر ، د/ط، 

الم البديل ،تر:أحمد صالح ،مجموعة أولجا حمودي سبيليو كاميرتس بارث، فهم اإلع-21
 2009، 1النيل العربية ،ط

 1962جمال زكي والسيد ياسين ،أسس البحث االجتماعي ، القاهرة ،د/ط،  -22

جيهان أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظرية اإلعالم ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر -23
 2005،لبنان ، د/ط، 

ساني النماذج ،المداخل ، النظريات ،دار المعرفة البيان حسن علي محمد، االتصال اإلن-24
 2011للطباعة والنشر ، القاهرة ، د/ط، 

، 2حسن عماد مكاوي، نظريات اإلعالم ، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-25
2012 

 1967حسن محمود ، األسرة ومشكالتها ،دار النهضة ،اإلسكندرية ، د/ط، -26

سى ، الممارسات التربوية و أثرها في زيادة التحصيل الدراسي، دار حسن موسى عي-27
 2000، 1الخليج،عمان ، ط
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حسونة نسرين ، اإلعالم الجديد ، المفاهيم و الوسائل التطبيقات ، دار الشروق للنشر -28
 2008، 1والتوزيع، عمان، ط

العامة في الخدمة حسين حسن سليمان ،هشام سيد عبد المجيد وآخرون، الممارسة -29
، 1االجتماعية مع الفرد و األسرة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت ، ط

2005 

حسين عبد الحميد رشوان ، األسرة و المجتمع)دراسة في علم اجتماع األسرة(، مؤسسة -30
 2012شباب الجامعة ،إسكندرية ،د/ط، 

شبكات االجتماعية )ماهية مواقع التواصل خالد غسان يوسف المقدادي ،ثورة ال-31 
 2003، 1االجتماعي( ،دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط

رافد عجيل فليح، نظريات االتصال وصناعة القرار ، البوابة العربية ،القاهرة، د/ط، -32
2012 

لثقافة رفيق صفوف المختار، المدرس و المجتمع والتوفيق النفسي للطفل، دار العلم وا-33 
 2003للنشر والتوزيع ، القاهرة، د/ط، 

والخدمات المكتبية الموجهة للشباب ، االتحاد الدولي  2.0سامي مبروك، الويب  -34
 2008للجمعيات ومؤسسات المكتبات ،د/ط، 

سعود صالح كاتب ، اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع ، المؤتمر العلمي الثاني لإلعالم -35
  2011ديسمبر ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة 15إلى 13اإلسالمي من 

السعيد بومعيزة ، اثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكات لدى الشباب ، )أطروحة -36
 ،2005دكتوراه غير منشورة( ، قسم علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، 

  

 



 مراجع                                                 القائمة مصادر و  
+ 

114 
 

ونظرياته ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  األسري اإلرشادسعيد حسين العزة ، -37
 .2000، 1ط
سلوى عثمان الصديقي ، األسرة و السكان من منظور اجتماعي وديني، المكتب -38

 2011الجامعي الحديث، 

سناء خولي ، التغير االجتماعي و التحديث، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة ،د/ط -39 
،2003 

 . 1لزواج والعالقات األسرية ، دار النهضة لبنان، لبنان، طسناء خولي، ا-40 

صفاء إسماعيل مرسي ، االختالالت الزوجية، األسباب والعواقب الوقاية والعالج، -41
 2001، 1ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،ط

لنهضة صالح مصطفى الفوال، علم االجتماع البدوي، تقديم:أحمد محمد الخليفة، دار ا-42
 1974، 1العربية، القاهرة، ط

عباس صادق، اإلعالم الجديد ، المفاهيم و الوسائل و التطبيقات ،الشروق ،عمان،أردن -43
  2008، د/ط، 

عبد الخالق محمد عفيفي ، بناء األسرة و المشكالت األسرية المعاصرة، المكتب -44 
 2011الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د/ط، 

محمد الدليمي، اإلعالم الجديد و الصحافة االلكترونية ، دار وائل للنشر عبد الرزاق -45
 2011، 1والتوزيع ، عمان، ط

عبد القادر القصير ،األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة الحديثة،دراسة ميدانية في علم -46
 1999، 1اجتماع الحضري واألسري ، دار النهضة العربية، بيروت، ط
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عبد القوى سعيد مصلح ،مشاكل الوسط األسرية وعالقتها بانحراف عبد اللطيف -47
 2010، 1األحداث ،دار الكتب والوثائق القومية المصرية ،ط

عبد اهلل المعطي وآخرون ،علم االجتماع األسرة ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية -48
 1999،د/ط، 

ماع ،النظرية السوسيولوجية عبد اهلل محمد عبد الرحمن ، النظرية في علم االجت-49
 2002المعاصرة، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ،د/ط، 

عبد اهلل ممدوح ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي ، جامعة الشرق -50
 2011األوسط ، األردن، د/ط، 

والتوزيع ، علي عبد الفتاح كنعان، اإلعالم والمجتمع، دار اليازوري العلمية للنشر -51
 2014عمان، 

النهضة ، القاهرة ،  عمرو حسن أحمد بدران ، كيف تواجه مشكالتك مع اآلخرين ، دار-52
 2003، 1ط
فاتن محمد شريف ، الرؤية المجتمعية للمرأة و األسرة ، دراسة في األنتروبولوجيا -53 

 2007االجتماعية، دار الوفاء لدنيا للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية، د/ط، 

فاطمة عبد الرحمن ، مهددات األسرة المعاصرة وجهة نظر إسالمية في التكوين و -54
، 1العالئق و اآلثار التربوية، حقوق الطبع محفوظة لمركز دراسات المجتمع، السودان، ط

2005 

ماجدة عبد الفتاح الهلباوي، اإلعالم االلكتروني ودوره في اإلعالم الدولي، مكتبة الوفاء  -55
 2014، 1ونية ، اإلسكندرية، طالقان
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محمد الفاتح و آخرون ، تكنولوجيا االتصال و اإلعالن الحديثة ، االستخدام و التأثير -56
 2010، كنوز الحكمة و التوزيع ، 

 
محمد المبارك ، المجتمع اإلسالمي المعاصر، دار النهضة ،بيروت ،لبنان، د/ط، -57

2011 

 2012اإلسالمي ،دار األرقم ، الكويت،  محمد أمين المصري ، المجتمع-58

محمد شفيق، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ، المكتب الجامعي -59 
 1999الحديث، اإلسكندرية ، د/ط،

محمد صاحب سلطان ، وسائل اإلعالم و االتصال )دراسة في النشأة والتطور( ، دار -60
 2012د/ط، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
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