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 فهرس الجداول 
 الرقم  عنوان الجداول الصفحة
 07 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 702

 00 توزيع أفراد العينة حسب السن 703

 00 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي 770

 00 توزيع أفراد العينة حسب عدد األبناء 770

 

770 
و عمى  عدد األبناءتوزيع أفراد العينة حسب االتفاق المسبق عمى 

 أساس متغير المستوى التعميمي 
00 

 

771 
و     في إنجاب المزيد من األطفال توزيع أفراد العينة حسب الرغبة 

 عمى أساس متغير السن 

01 

اد العينة حسب امتالك حساب عبر الفيس بوكر توزيع أف 773  02 

 03 توزيع أفراد العينة حسب دوافع استخدام الفيس بوك 774

 

707 
 توزيع أفراد العينة حسب حجم الوقت الذي يقضونه أمام الفيس بوك

 و عمى أساس متغير الجنس 

04 

 70 توزيع أفراد العينة حسب األوقات المفضمة الستخدام الفيس بوك 700

 77 توزيع أفرد العينة حسب تأثير الفيس بوك عمى القيم األسرية 700

 

702 
جابيات استخدام الفيس بوك عمى األسرة توزيع أفراد العينة حسب إي

 الجزائرية
70 

 70 توزيع أفراد العينة حسب ما يخمفه الفيس بوك عمى األسرة 703

 70 توزيع أفراد العينة حسب تأثير الفيس بوك عمى عادات األسرة 700

 

700 
 . توزيع أفراد العينة حسب طريقة التعرف عمى أزواجهم

 

70 

 

700 
توزيع أفراد العينة حسب التدخل في اختيار الشريك ألصدقائه عبر 

 . و عمى أساس متغير الجنس   الفيس بوك

71 

 72  تأثير الفيس بوك في العالقات الزوجية نة حسبتوزيع أفراد العي  701



عمى أساس الجنس  تأثير الفيس بوك عمى األسرة الجزائرية 703  73 

 

700 
و  توزيع أفراد العينة حسب الخالفات التي تقع بسبب الفيس بوك

 عمى أساس المستوى التعميمي 

74 

 

700 
توزيع أفراد العينة حسب األشخاص الذين يناقشون معهم مشاكمهم 

 .الزوجية

00 

700 

 
 07 توزيع أفراد العينة حسب امتالك األبناء لمفيس بوك.

 

700 
 توزيع أفراد العينة حسب مراقبتهم ألبنائهم في استخدامهم لمفيس بوك

 و عمى أساس المستوى التعميمي 

00 

 00 توزيع أفراد العينة حسب تغيير الفيس بوك لسموك أبنائهم 702

 00 توزيع أفراد العينة حسب العالقة التي تجمع بين أبنائهم 703
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إلى الحضن الذي يسقيني الحنان ، إلى من تحت أقدامها الجنان ، إلى أعز نعمة وهبها الرحمان  

 إلى " أمي الحبيبة " .

 إلى نور قـلبي وحبيبيتي وأمي الثانية "عمتي فـاطمة"

 إلى القـلب الحنون " أبي الغالي"  إلى من هو ثالث أبواب الجنة ،

 إلى أختي الوحيدة الحبيبة "إيمان" وأخوي "محمد إسالم"  و الكتكوت "عبد اإلله "

 إلى جدي وجدتي العزيزين

 إلى عمتي  و عمي، وكل خاالتي  و أخوالي خصوصا "خالتي صليحة "، و إلى كل أوالدهم .

ء ، آدم، شيماء و أيمن .إلى البراعم هاجر، نوح ، إسحاق ، سناء ،أنس، وفـا  

إلى اللواتي قضيت معهن أجمل أيامي حياتي ، صديقـاتي العزيزات  خيرة ، حورية ، حورية ، سعاد  

 وحياة .
.إلى كل عائلتي وكل من يعرفني من قريب أو بعيد  

.إلى كل من دعمني وساندني وكل أساتذتي الكرام    

 إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي هذا .

 

 خديجة  
 



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

        إلى التي لوالها ما صرت في الوجود و ال ذقت طعم الموجود  و التي منحت لي العطف    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة "أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغاليـــــــــــــــــــــــــو الحنان         "    

 راج المنير أبي العزيزإلى الذي أنار لي درب حياتي و كان لي نعم الس

ي أحمد  و و أخ  أخي عبد الحميد وزوجته نادية  و إلى خالتي و أخي األكبر عبد اهلل وزوجته عائشة و  

 وحسين .

 و أخواتي فـاطمة و زوجها أحمد ، فوزية و زوجها محمد األمين  .

، أروى" "ريحان  ، صهيب  إلياس    و إلى كل البراعم و الكتاكيت الصغيرة " عبد اهلل ، أسماء ، محمد

 إسراء  ".

 وإلى كل األهل و األقـارب صغيرا أو كبيرا

 من قريب أو من بعيد

  اللواتي تقـاسمت معهن السراء و الضراء     ةية ، خديجة ، خير " حورية ، حور  كما ال أنسى صديقـاتي

 لةو األلم و األمل و قضيت معهن أجمل األيام الجامعية  المليئة باألفراح و الذكريات الجمي

 "i 45في الغرفة "

 اللواتي أكن لهن المودة و العرفـان الجزيل

 سعاد
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 نشكر بادئ األمر الــــــلـــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل الذي فتح لنا أبواب  طلب العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاطنةفـالحــــــــــــــــــمد هلل على نعمــــــــــــــــــــــــــــــــو الظــــــــــــــــــــــــــاىرة  و  البــــــــــــــ

 " الليم اشرح لي صدري و يسر لي أمري و أحلل عقدة من لساني يفقو قولي "

 ىذه "المذكرة " و أعاننا بالدعاء خاصة الوالدين الكريمين.نشكر كل من ساعدنا في إنجاز  

 كما ال ننسى شكر األستاذتين "كوبيبي حفصة "و " عيسى عبدي نورية "

          وكل أساتذة علوم اإلعالم و االتصال الذين  قدموا لنا العون من أجل إتمام ىذه المذكرة   

ي قدمت لنا  طوال إنجاز ىذا البحث فـالشكر  و نقدرىم على التوجييات و النصائح القيمة الت

 الجزيل ليم جميعا .

 أو تعليم حرف   ل أو تصحيح خطأ أو إبداء نصيحةكما نشكر كل من ثابر و جاىد من أجل إتقـان العم
 



 ملخص الدراسة
 

 ملخص الدراسة :

تأثير مواقع التواصل االجتماعي خصوصا الفيس بوك عمى األسرة إن    

المعاصرة أصبح جميا و واضحا لذا حاولنا من خالل دراستنا إلقاء الضوء عمى ما 

تحدثه هذا األخير في التغيرات عل األسرة الجزائرية ، و قد تناولنا التغيرات التي 

عاداتنا و ما ظهر في  خمفها لمفيس بوك عمى مستوى قيم األسرة الجزائرية و

المجتمع الجزائري من قيم الفردية واألنانية ،القيم االستهالكية ، االنحالل الخمقي 

لدى الشباب وغيرها من القيم المنافية لمثقافة العربية ، كما غيرت من أنماط 

 اختيار الزوجين الذي أصبح يقوم أكثر عمى الحرية الفردية في انتقاء الشريك .  

نا أيضا عن بنية األسرة الجزائرية التي أصبحت تميل أكثر نحو األسر و تحدث   

النووية كما قمنا بالحديث عن العالقات األسرية في شكل ثالث فروع رئيسية 

عالقة اآلباء باألبناء و العالقة التي تجمع بين األبناء و التي بينت تقمص الحوار 

مشاكل التي يسببها الفيس بوك األسري و ظهور أرامل االنترنت كما أشرنا إلى ال

داخل األسرة الجزائرية و التي عمى رأسها الطالق ، الخيانة الزوجية و انحراف 

الشباب هذا و لكننا وجدنا بعض االيجابيات الستخدام األسرة الجزائرية لمفيس بوك 

 و التي تتجمى أكثر في االنفتاح عمى العالم الخارجي و تكوين عالقات جديدة .



 ملخص الدراسة
 

و قمنا بتوزيع االستبيان عمى عينة من األسر الجزائرية بمدينة وادي رهيو    هذا    

و التي تم اختيارها بطريقة قصدية و اتبعنا منهج المسح االجتماعي ، كما أجرينا 

مع بعض األزواج المقابمة المقننة لتدعيم البحث الميداني أكثر و وجدنا أن هدف 

هو بالدرجة األولى  تنمية المعمومات     األسر المبحوثة من استخدام الفيس بوك

و التواصل في أوقات الفراغ مع اآلخرين كما أدى الفيس بوك إلى الحرية إلى 

اختيار الزوج لشريكة حياته ،لكن و رغم ذلك يرى المبحوثون في الفيس بوك سببا 

ة في هدم القيم األسرية و غرس الثقافات الغربية ،كما و أثر الفيس بوك في العالق

الزوجية إذ قمص الحوار و أدى إلى إهمال الواجبات األسرية كما تفشت بسببه 

عدة مشاكل أسرية ، إضافة إلى أنه أثر في سموكات األبناء من ناحية المباس    

و رغم ذلك إال أن وعي اآلباء بضرورة مراقبة استخدام أبناؤهم لمفي سبوك هي 

االنحرافات و التصرفات الغير  السبيل الوحيد لحمايتهم من الوقوع في شبمك

 األخالقية . 
 



Résumé d’étude 
 

Résumé d’étude : 

   Les effets de les réseaux sociaux et surtout le Façe book sur la 

famille algérienne est clair , c’est pourquoi nous essayons dans notre 

étude de parler des changements font par le Face book sur la famille 

algérienne , ses coutumes , et ses traditions,  les valeurs d’égoïsme 

et de consommation qui sont apparus dans la société algérienne , et 

aussi la disolution d’éthique des  jeunes, et d’autres valeurs 

contraire a la culture arabe inhérente. 

    Le façe book est changé aussi les modes individuels dans le 

choix du partenaire qui devenu plus libéré, et nous avons évoqué sur 

la structure de la famille algérienne qui est généralement nuclèares. 

    Nous avons également parler des relations familiales qui déculent 

on 3 section :la relation entre le couple ,  la relation entre les parents 

et leur enfants , et la relation entre les enfants , et nous trouvons 

que le Façe book est provoqué une contraction du dialogue           

et l’apparition des veufs d’internet , nous  avons également signalé 

des problèmes font par le Façe book au sein de la famille algérienne 



Résumé d’étude 
 

comme le divorce , la trahison des couples et la diviation des jeunes 

et nous avons trouvé certaines avantages de l’utilisation de la famille 

algériens du Façe book et qui manifestent dans l’ouverture sur le 

monde extérieur . 

Ce , et nous avons fait un questionnaire avec quelques familles dans 

la région de Oued Rhiou qui ont choisis d’une manière intentitive , et 

ont fait un entrevue avec les couples pour renforcer la recherche sur 

le terrain plus , et nous avons parvenue à l’ensemble des résultats , 

car l’objectif des famille d’ utiliser le façe book  est essentiellement 

le de développement des information et la communication à temps 

partiel et entrainés la liberté de choisir le partenaire de la vie , mais 

néanmoins ils ont vu que le Façe book est la cause de la démolition 

des valeurs familiales et d’enraciner la culture occidentale              

et également a un impact sur les relations entre le couple car il 

renduit le dialogue et a conduit à négleger les obligation familiales 

sont publie, a cause de ce moyen plusieurs problèmes au sein de la 

famille , et aussi les effets sur l’habilement des enfants en particulier 



Résumé d’étude 
 

la culture des vêtements , mais le contrôle des parents restera 

toujours le seul moyen de protéger les enfants de diviation 

comportement non éthique. 
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 مقدمة
 

 
 أ

  مقدمة

تعتبر األسرة الوحدة االجتماعية األساسية التي يقوم عمييا بناء المجتمع و ىي الكيان    

 االجتماعي الذي تجمع بين أفراده عالقات مشحونة بالحب و الود و العواطف و الذي يأخذ

 يتيا و ديمومتيا .ار ر األجيال و تشريب القيم ،ما يضمن استمعمى عاتقيا وظيفة تجديد 

و األسرة ىي من المواضيع التي حازت عمى االىتمام من قبل عمماء االجتماع فاتخذوا    

طار ما تتعرض لو من تغيرات متسارعة و متالحقة خصوصا في إمنيا موضوعا لمدراسة ،

لمتطورات التكنولوجية و ظيور مواقع  الذي نعيش فيو نتيجةانعكست عمى وجو العالم 

 التواصل االجتماعي .

و األسرة الجزائرية و بالرغم من خصوصيتيا لم تسمم من التغيرات التي أحدثيا الفيس     

   ا فة المجاالت و التي أصبحت تطغى عمى مواقفنبوك إذ نجد لو التأثيرات الواضحة في كا

وامتزجت في األسرة الجزائرية جممة من القيم و المعايير  اتجاىاتنا ،و  سموكاتنا ،و 

  وامتدت ىذه التحوالت إلى التراث الثقافي و األخالقي االجتماعية المتداخمة و المتضاربة ،

واقع المعاش أصبح فال .اعية متسرة الذي يعتبر ميد العالقات االجو التواصل بين أفراد األ

 عمى األسرة الفيس بوكة عالقات جديدة يفرضيا ىذا كيات و شبكبمثابة فضاء منتج لسمو 

    ما يتعمق بالمجتمعات لالذي أعاد صياغة ك ،موقع ىذا ال خصوصا مع زيادة استخدام 

سموكات اجتماعية جديدة ،عادات وتقاليد مختمفة ،أشكال اتصال متنوعة  ظيورو أدى إلى 
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لم جديد يختمف في بنيتو ،أشكالو والدة عاو بصفة عامة أدى إلى  أنماط تفكير جديدة ،

 اختالفا كميا عما كان عميو في الماضي . قيمو و  اتصاالتو ،

رات التي أحدثيا الفيس بوك ومن الدواعي العممية دراسة التغي لذلك كان من الضروري   

اىتمام من قبل جميع  بو ىذا الموقع من ىظظل ما يحخصوصا في عمى األسرة الجزائرية 

متناسين ما قد يحدثو من أضرار عمى القيم ، اد األسرة الجزائرية صغارا كانوا أو كبارا أفر 

الوطنية األصيمة و العالقات األسرية الوطيدة ، لذلك كان اليدف االجتماعي من ىذه 

لألسرة الجزائرية حول أىمية التعرف عمى ىذه التحوالت الدراسة ىو خمق وعي اجتماعي 

 ث عمى االستخدام السميم لكل التكنولوجيات الحديثة .لتجنب مخاطرىا و الح

باحثو تسميط الضوء عمى األسرة حاولنا من خالل فصميو و م ومن خالل موضوعنا ىذا ،   

لذالك  المختمفة التي أحدثيا الفيس بوك ،الجزائرية لمتعرف عمى خصائصيا و عمى التغيرات 

فصمين رئيسيين .وقد تناول الفصل األول الذي كان عبارة عن  قمنا بتقسيم خطة بحثنا إلى

لمحة عامة عن األسرة الجزائرية و الذي قسم بدوره إلى ستة مباحث فرعية تتناول تعريفا 

لألسرة الجزائرية وبنيتيا التي خضعت لعدة تحوالت,كما تناولنا المراحل التي يمر بيا تطور 

ودىا كما ستمرارية و جييا و التي ىي أساس اتؤد حياة ىذه األسرة و أىم الوظائف التي

لمجتمعات حاولنا التعرف عمى خصائص األسرة الجزائرية و التي تجعميا مختمفة عن باقي ا

 الغربية و حتى العربية. 
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متغير االجتماعي الذي تفرضو التكنولوجيا الرقمية لتعريف و في آخر الفصل قمنا بإعطاء   

فييا الفيس بوك وقدمنا جممة من العوامل التي  بما ، جتماعياالو استخدام وسائل التواصل 

 تؤدي إلى إحداث تغيرات عمى األسرة تمييدا لمفصل الثاني .

الفيس بوك أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة لجممة التغيرات المختمفة  التي أحدثيا   

يتناول تغييرا مبحث  حث كلوقسم ىذا األخير بدوره إلى ستة مبا، عمى األسرة الجزائرية 

يم األسرية فيذا فتناول األول تغيير الفيس بوك لمق مى مستوى جانب واحد داخل األسرة ،ع

ما ظير تبني الذات لقيم جديدة ومبادئ ضطراب المنظومة القيمية كاألخير أدى إلى ا

ختيار الزوجين التي أما الثاني فكان حول تغير أنماط ا ، أخالقية مختمفة ومتصارعة

و الثالث تناول بنية  سمطة األبوية ،مبعدما كانت خاضعة لأصبحت تعتمد عمى حرية أكبر 

ممتدة تعيش في كنفيا عدة أسر زواجية  فيما إذا كانت األسر معرفةاألسرة الجزائرية فحاولنا

كان التغير فبع أما المبحث الراية واحدة و عدد قميل من األطفال ،أم نووية داخميا أسرة زواج

ر العالقة التي تجمع بين الذي ينشأ عمى مستوى العالقات األسرية و الذي تناول بالتدرج تغي

مى التغير ىذا لنتعرف عالزوجين، تغير عالقة اآلباء باألبناء ،وتغير العالقة بين اإلخوة ،

فعال  تصالء األفراد و فيما إذا كان ىناك اتصال بين ىؤالالذي أحدث عمى مستوى اال

 ستخدام الفيس بوك .وروابط أسرية وطيدة في ظل ا

ستخدام الفيس بوك عمى األسرة بالنسبة لممبحث الخامس فكان حول ايجابيات اما أ     

ذه الوسائل موجودة وليست ستفادة  من ىلتي ال يكمن إنكارىا ،ألن جوانب االالجزائرية و ا
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ليذا الموقع من قبل أفراد األسرة في حياتيم ستخدام األمثل االعمى  فقط  وتتوقف ، منعدمة

أن يكون حول المشاكل التي يسببيا الفيس بوك داخل رتأينا أما المبحث األخير فا ة ،اليومي

زائرية ظيور الواضح لمعالميا عمى بعض األسر الجمل، يمكن تناسييا  األسرة و التي ال

يخمفو الفيس بوك عمى  ماوبعضيا تخص  ، بعض ىذه المشاكل تخص العالقات الزوجيةو 

 ستخدام.ن سمبيات نتيجة سوء االاألبناء م

ويمكن القول بأن العمل الذي بين أيدينا تشكل من مجموعة خطوات منيجية  حاولنا        

راسة ، لذا دال المكوالجانب النظري ليس كافيا الست أن تكون متسمسمة ومتناسقة التنظيم ،

ى نتائج دقيقة إلى لإ تغيرات الحاصمة لموصوللالميداني إلبراز اكان لزاما عمينا إنجاز البحث 

حد ما ومعبرة عن الواقع االجتماعي لفيمو أكثر ومحاولة إصالح ما يمكن إصالحو من 

 تحوالت سمبية منتشرة في المجتمع الجزائري .
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 :اإلشكالية 

ت جذرية في شتى مجاالت الحياة أصبح العالم منذ القرن العشرين يشيد عدة تحوال     

      تصالتكنولوجيا اال حيث أصبحت و حتى الدينية ، السياسية ، قتصادية ،االجتماعية ، اال

حت جتماعي أضتواصل االقع الو المعمومات تمعب دورا حيويا في إحداث التغيير ، فموا

حيث التحول مالزما لكل أسرة جزائرية و صار ىذا  ، المجتمعات تأثيرا في الوسيمة األكثر

االجتماعي و ىذا من خالل مواقع التواصل  ، يميةاالجتماعي و منظومتيا الق تغير بناؤىا

ستخداما داخل كل بوك الذي يعتبر الوسيمة األكثر ا يسفي مقدمتيا الف التيو جتماعي اال

أسرة ،بحيث أصبح كل فرد يعيش في غرفة منعزلة عن العالم الخارجي و ىذا ما يسميو 

 .نترنت " اال "بأراملبعض الكتاب 

ختيار الفرد ا كما تغيرت عادات و أنماط ،فتراضييعيش في عالمو اال فكل فرد أصبح    

 يس بوك ي أحدثيا الفل أشكال التواصل المختمفة التلشريك أو شريكة حياتو و ذلك من خال

لعديد من لى نشوب اإوىذا ما أدى ، عبره جديدة التعرف عمى األصدقاء و إقامة عالقات ك

و أصبحت التنشئة ، المشكالت  األسرية  كالطالق و الخيانة الزوجية و العنف األسري 

التمكين المعرفي لممرأة بعض النقاط األخرى كأسيم في  في المقابل ، ورية مرتبطة باألس

قامة عالقات ومشاركتيا   طر التقميديةجتماعية خارج األا في المنظمات والجمعيات النسوية وا 

وأدت أيضا دورا  ، ة من القيود العائمية والمجتمعيةوبذلك ساعدت ىذه المواقع في تحرير المرأ
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أساسيا  عنصراما شكل  راء واألفكار بكل حرية ،آلفارقة في التعبير عن افي إحداث تغيرات 

 األفراد حيث تمذذوا بطعم الحرية اإللكترونية.في تكوين شخصية

التي أحدثها استخدام  التغيراتهي  ما ومن ىذا المنطمق نطرح التساؤل العام األتي: 

 ؟ الجزائرية األسرة موقع الفيس بوك عمى

 ىذا السؤال الرئيسي جممة من التساؤالت الفرعية نجمميا فيما يأتي: وتتفرع عن

  ماىي دوافع استخدام األسر الجزائرية لمفيس بوك؟ -1

 ؟مى عادات و قيم األسرة الجزائريةىي التحوالت التي أحدثت ع ما-2

 ؟بين اآلباء و األبناء يس بوك عمى االتصالاستخدام الف كيف أثر –3

 ؟ستخدام الفيس بوكقات الزوجية في ظل االألسرية و العالبنى اكيف تغيرت  -4

 ؟يس بوك الت التي خمفيا استخدام األسر الجزائرية  لمفىي المشك ما -5

 ؟سرية  اإليجابية التي أتاحيا الفيس بوكما ىي التغيرات األ -6

 :اآلتية الفرضياتنطمقنا من او لإلجابة عن ىذه األسئمة 

 تستخدم األسر الجزائرية الفيس بوك بدافع التسمية لميروب من الواقع المعاش . -

 .ألسرية الجزائرية ا الفيس بوك  أدى إلى ىدم القيم -

 .سمبا عمى العالقات الزوجية ويزيد من المشاكل العائمية   يس بوكيؤثر استخدام  الف -

 سمبا عمى عالقة اآلباء باألبناء والعالقة األخوية . يؤثر استخدام الفيس بوك -
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 الدراسات السابقة :  

فكل عمل تكون قد سبقتو جيود  القيام بأي أو بحث يعتبر حمقة متصمة بمحاوالت كثيرة ، 

يا في موضوع بحثنا الدراسات التي اعتمدنا عميومن  أخرى مجسدة في شكل دراسات سابقة ،

 ما يأتي :

 األولى :الدراسة    

مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه لمطالب بعمي محمد تحت عنوان"االتصال األسري و متغيرات     

بوىران لمسنة  في جامعة السانية تحت إشراف األستاذ سيكوك قويدر المجتمع  المعموماتي "

 2114-2113الجامعية

اإلشكالية بل اكتفى بجممة تساؤالت فرعية فقط  لم يطرح الباحث في ىذه األطروحة سؤال

 وىي:

 ىل توجد فروق بين المستويات التعميمية لدى الزوجين في رؤية العالقة الزوجية ؟ -

 ىل يوجد أثر لتفاعل المستوى التعميمي لمزوجين عمى مشاىدة الوسائط اإلعالمية ؟ -

 عالمية؟ىل يوجد لدى اآلباء ثقافة السن في مشاىدة الوسائط اإل -

ىل لموسائط اإللكترونية مكانة فاعمة لدى أفراد األسرة وبمختمف مستويات آبائيم    -

 التعميمية ؟

 وقد انطمق الباحث من الفرضيات اآلتية :

 ت التعميمية لدى الزوجين في رؤية العالقة الزوجية .توجد فروق بين المسارا-
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 اإلعالمية . ة الوسائطيؤثر تفاعل المستوى التعميمي لمزوجين عمى مشاىد -

 يوجد لدى اآلباء ثقافة السن في مشاىدة الوسائط اإلعالمية . -

 لموسائط اإللكترونية مكانة فعالة لدى أفراد األسرة وبمختمف مستويات آبائيم التعميمية . -

قام باستخدام المنيج الوصفي الذي ييدف لوصف الظواىر االجتماعية و التعرف  و    

عميو في ومجتمع بحثو كان األسر الجزائرية و قام بتقنية تحميل االستمارة عمييا كما ىي 

 أسرة عمى كال الزوجين . 41عمى  

ومن النتائج التي توصل إلييا من خالل محاور االستمارة التي درسيا ىي أن المستوى    

التعميمي ليس عائقا أمام التواصل األسري و بالتالي النتائج التي توصل إلييا ىو أن الوسائط 

 اإللكترونية ال عالقة لو بالمستوى التعميمي .

العزلة االجتماعية و التقوقع الذاتي كما أنو وجد الوسائل التكنولوجية الحديثة كرست    

لألفراد وعنصر الشباب ىو الذي ينجذب أكثر ليذه الوسائط لميمو لمحركة واالحتكاك 

بالمحيط الخارجي و ثقافة السن في مشاىدة ىذه الوسائط منعدمة ألن ىذه الوسائل كرست 

 د األسرة اإلقبال الجماىيري من جميع أفرا

 الدراسة الثانية :

دراسة الطالبة آمال خياطي تحت عنوان عوائق االتصال في العائمة الجزائرية ، وىي مذكرة 

لنيل شيادة الماستر في اإلرشاد والصحة النفسية بجامعة عين الدفمى لمسنة الجامعية 

2118-2119  
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وقد كانت إشكالية دراستيا كاآلتي : إلى أي حد يمكن أن تسيم السياقات االجتماعية   

 عمى مستوى العائمة الجزائرية ؟فية واالقتصادية والنفسية في تحديد العممية االتصالية والثقا

 واألسئمة الفرعية التي طرحتيا ىي :   

 ما مستوى تأثير البيئة االقتصادية عمى العممية االتصالية لمعائمة الجزائرية .-

إلى أي حد يمكن لممعطيات االجتماعية أن تشكل بالنسبة لمعممية االتصالية المعوقات  -

 دون كمال ىذه العممية نحو االنسجام والتوافق بين أفراد األسرة 

 إلى أي يمكن اعتبار المنظومة القيمية االجتماعية مواتية من أجل اتصال فعال وناجح . -

 : أما فروض النظرية فكانت كاآلتي    

لعاءلة إلى حد كبيربالسياقات االجتماعية ، الثقافية  تأثر العممية االتصالية عمى مستوى ا-

 واالقتصادية والنفسية .

ترتبط المعطيات االجتماعية ارتباطا وثيقا بطبيعة العممية االتصالية عمى مستوى العائمة 

 الجزائرية .

تبعا لممنظومة القيمية االجتماعية التي تتحدد طبيعة االتصال من ناحية ارتباطيا وفعاليتيا -

 في ظميا العممية االتصالية .تجري 

 أما بالنسبة لمنتائج التي توصمت إلييا :    
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التغيرات االجتماعية التي طرأت عمى المجتمع الجزائري امتدت تأثيراتيا إلى بنية العائمة -

تعاون لى قواعد التسامح والالجزائرية ، وظيور رغبة في جو اتصالي تسوده تفاعالت تستند إ

 بين الذكر واألنثى .

المجتمع الجزائري مزيج من المجتمع التقميدي والحديث ، فيو ازدواجية في قيمو وسموكاتو  -

 وثقافتو ، كما يتوسط بين األسرة الممتدة والنووية .

ل التوصل تبرز العوائق االتصالية داخل العائمة الجزائرية كمما كان طرفا العائمة اليحاو  -

 إلى نوع من االتفاق ، بل يحاول كل طرف تحقيق أمور مختمفة .

 الدراسة الثالثة : 

ات لدى الشباب يدراسة السعيد بومعيزة حول أثر وسائل األعالم عمى القيم و السموك

الجزائري،و ىي أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في عموم اإلعالم و االتصال بجامعة الجزائر 

  :كانت فرضياتو كاآلتي ،2116-2115الدراسية لمسنة 

إن استعمال وسائل اإلعالم من حيث العادات و طرق التعرض و المدة الزمنية من طرف -

 غرافية .و الشباب يختمف باختالف المتغيرات الديم

           ء المحميةأكثر من وسائل اإلعالم األخرى سواإن الشباب يستعممون التمفزيون  -

 .أو األجنبية

 إن الشباب يستعممون القنوات الفضائية أكثر مما يستعممون التمفزيون الجزائري . -
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إن الشباب يتعرضون إلى المضامين الخيال في التمفزيون أكثر مما يتعرضون إلى  -

 لمحتويات الواقع.

ا تميل إلى الترفيو إن وسائل اإلعالم ل اتساعد عمى ارتباط الشباب بالقيم لكون مضاميني -

 و االستيالك و الخطاب السياسي .

 إن وسائل اإلعالم تساعد عمى تجاوز السموكيات السمبية .  -

إن ارتباط الشباب بالقيم أو االبتعاد عنيا و مدى تجاوزه لبعض السموكيات يتوقف عمى  -

 غرافية و السوسيوثقافية و االقتصادية .و خصائصو الديم

مفاىيم الدراسة كالقيم و السموك يج المسحي الوصفي بيدف التعرف عمى وقد استخدم المن   

كما استخدم المنيج المسحي التحميمي الختبار فرضياتو و تحميل  ، سباب ،األثر ...إلخاأل

مفردة من والية البميدة  161العينة فكانت غير احتمالية باختيار  أما يرات ،العالقة بين المتغ

 إناث .  51ذكور و   51ما يتعمق بالجنس بمعنى  و العينة الحصصية أي

  مفردة ، و أداة االستبيان  31داة المقابمة المقننة مع أداة التي استخدميا فكانت و بالنسبة لأل

 و قد توصل إلى النتائج التالية :

إن السموكيات ىي أساس نتاج القيم ، و بالتالي فإن المبحوثين ال يعتقدون أنيم بحاجة -

      ئل اإلعالم لكي ال يقوموا بسموكيات تمنعيم قيميم من القيام بيا إن كانت سمبية لوسا

 أو تشجعيم عمى القيام بيا إن كانت ايجابية .
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ال تساعد وسائل اإلعالم عمى تجاوز بعض السموكيات السمبية ، كما تعتبر مؤسسات  -

 الرئيسي لسموكياتيم.د سرة و الجماعات األولية ىي المحدالتنشئة االجتماعية كاأل

 : سابقةموقف الدراسة الحالية من الدراسات ال

قبل قيام أي باحث بموضوع بحثو يحتاج لمجموعة دراسات قبمية تقترب نوعا من ىذا    

الموضوع ، فكل دراسة ىي امتداد لدراسات أخرى لباحثين آخرين في حين مع ما يشيده 

كل باحث  الحياة اليومية يجعل موضوعالعالم من تغيرات و تطورات في شتى مجاالت 

و دراستنا كباقي الدراسات تتقاطع مع العديد من الموضوعات  مختمفا عن أي باحث آخر ،

و يمكن أن نجمل أوجو  األخرى و في  الوقت نفسو تختمف عنيا في بعض العناصر ،

 ما يمي :التشابو و االختالف بين الدراسة التي بين أيدينا و بين الدراسات األخرى في

 أوجه التشابه :

 دراستنا و الدراستين األولى و الثانية كميا ركزت عمى األسرة كمجتمع بحثي.-1

الدراسة األولى ركزت أيضا كما ىو الحال بالنسبة لدراستنا عمى المتغيرات األسرية في  -2

 العصر المعموماتي .

 ستنا إلى حد كبير .                                                                         كل الدراسات تتشابو النتائج التي توصمت إلييا بنتائج درا -3
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 أوجه االختالف : 

  كل دراسة من الدراسات ركزت عمى زاوية واحدة فقط من التي قمنا بدراستيا ، فاألولى –1

في حين أن ، السموكات ة ركزت عمى القيم و ركزت عمى االتصال األسري و الثالث ةو الثاني

 دراستنا شممت كل ذلك .

ة ركزت عمى وسائل اإلعالم كوسيمة مؤثرة في األسرة عكس دراستنا التي الدراسة الثالث -2

 ركزت عمى ما يحدثو الفيس بوك داخل األسرة الجزائرية 

 و بالتالي موضوع بحثنا أكثر جدة من لم تركز كل الدراسات السابقة عمى الفيس بوك ، -3

 خصوصا مع تأثير ىذا األخير في األسرة الجزائرية . الموضوعات السابقة ،

ة اتخذت من الشباب الجزائري كمجتمع بحث عكس دراستنا التي شممت ثالثالدراسة ال -4

 األسرة الجزائرية ككل .

 ت السابقة في المجال الزمني والمكاني .االختالف مع الدراسا -5
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 مدراسة:لالخمفية النظرية 

نظرية االستخدامات و اإلشباعات من أنسب النظريات لمتعرف عمى طبيعة  تعد    

مستخدمي وسائل اإلعالم ودوافع االستخدام و التأثيرات الناجمة عنيا ، وقد نشأت ىذه 

النظرية عمى يد" كاتز " وتعد ىذه النظرية نقطة دخول ميمة في الدراسة اإلعالمية حيث 

ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالجميور؟ إلى ماذا يفعل الجميور بوسائل  تحولت الرؤية من :

اإلعالم؟ ، فالجميور ىو الذي يختار وسائل اإلعالم أو رسائل معينة إلشباع حاجاتو 

 يور إلى الجميور النشط اإليجابي ورغباتو ، وغيرت ىذه النظرية من المفيوم السمبي لمجم

و مضامينيا و رسائميا  اإلعالمخذون من وسائل فأعضاء ىذا الجميور أناس فاعمون يأ

 الذي يفضمونو.

ولقد أجريت عدة دراسات في الثالثينات من القرن العشرين حول االحتياجات التي تحققيا    

من خالل قراءة الكتب و المسمسالت واألفالم السينمائية وخالل  وسائل اإلعالم  لمجميور

ناك كم ىائل من المعمومات حول استخدامات وسائل سنوات الحرب العالمية الثانية أصبح ى

 اإلعالم و اإلشباعات المحققة .

واستمر االىتمام بيذه الدراسات من القرن العشرين من أعمال "الزار سفيمد "    

و"ستانتون"وبيرلسون" ، وفي الخمسينات أعمال "ريمز"و "فريد سون"، وفي الستينات أعمال 

      1"شرام".

                                                           
. دار الفجر لمنشر والتوزيع.  . اإلعالنات الصحفية :دراسة االستخدامات واالشباعات العادلي مرزوق عبد الحكم  1

 . 78.ص 2111القاىرة. 
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 نظرية االستخدامات و اإلشباعات:              فروض  

بدوافع معينة إلشباع ليذه الوسائل  ىي دراسة جميور وسائل اإلعالم الذين يتعرضون      

 دراسة االتصال  الجماىيري بشكل وظيفي منظم وىذه النظرية  تيتم بحاجات  فردية معينة ، 

 : 1وليا خمسة فروض أساسية ىي

يستخدمون  شاركون فعالون في عممية االتصال الجماىيري ،إن أعضاء الجميور م -1

 تمبي توقعاتيم. ةوسائل االتصال لتحقيق أىداف مقصود

ويتحكم في  ،استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور يعبر -2

 ذلك عوامل الفروق الفردية والتفاعل االجتماعي ،وتنوع الحاجات باختالف األفراد.

 ألفرادواالتأكيد عمى أن الجميور ىو الذي يختار الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتو  -3

 ىم الذين يستخدمون وسائل االتصال وليس ىي التي تستخدميم.

يستطيع أفراد الجميور دائما تحديد حاجاتيم ودوافعيم بالتالي يختارون الوسائل التي  -4

 تشبع تمك الحاجات.

يير الثقافية السائدة من خالل استخدام الجميور لوسائل يمكن االستدالل عمى المعا -5

 .االتصال وليس من خالل محتوى الرسالة فقط

 

                                                                                                                                                                                     

 
 . دار آرام لمدراسات والنشر والتوزيع . األردن االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة. صالح خميل أبو إصبع   1

 .127ص . 1991
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 تتمحور النظرية فيما يمي: : صر نظرية االستخدامات واالشباعاتعنا  

عما يريد التعرض إليو ويتحكم في اختيار ىو الجميور الذي يبحث :  الجمهور النشط-1

 شباعاتو .والمضامين التي تحقق إحتياجاتو الوسائل التي تمبي ا

ترتبط دوافع التعرض لوسائل اإلعالم  دوافع استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم :-2

وتنقسم إلى  لى الترفيو ،رفية ،عاطفية ،اجتماعية ،الحاجة إبمجموعة من الحاجات :مع

 روبين ":" فئتين حسب

معين من المضمون ووسيمة اتصالية معينة يعني اختيار نوع  وظيفية )نفعية(:دوافع  -أ 

 إلشباع حاجاتو من المعمومات والمعرفة .

السترخاء ،اليروب من الروتين اتستيدف تمضية الوقت ،التنفيس و  دوافع طقوسية :-ب

 اليومي والمشكالت .

 تنتج نتيجة التعرض لمحتوى وسائل اإلعالم وىي نوعين : إشباعات المحتوى :-أ

 تتمثل في مراقبة البيئة  والحصول عمى المعمومات  : إشباعات توجيهية-

المراد بيا ربط المعمومات المتحصل عمييا الفرد بشبكة عالقاتو  إشباعات اجتماعية :-

 .االجتماعية 

 تنتج عن عممية االتصال  بوسيمة محددة وىي نوعين : عممية :إشباعات -ب 

:تتحقق من خالل التخفيف اإلحساس بالتوتر الدفاع عن الذات  إشباعات شبه توجيهية-

 .ووتنعكس في برامج التسمية واإلثارة والترفي
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عالم وتزيد ىذه :مثل التوحد من شخصيات وسائل اإل إشباعات شبه االجتماعية-

حساسو بالعزلةاإل  .1 شباعات من ضعف عالقات الفرد االجتماعية وا 

يشير "ستفين ونداىل"إلى أن االستخدام يشير إلى  : العالماستخدام الجمهور لوسائل ا -4

عممية معقدة تتم في ظروف معينة يترتب عمييا تحقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة إلشباع 

طار كمية م التعرض فقط.ولكن يمكن وصفو في إيمكن تحديده في إطار مفيو  ولذلك فانو ال

 2المحتوى المستخدم ونوع المحتوى والعالقة مع الوسيمة اإلعالمية .

  : نقد النظرية    

 : 3إلشباعات لعدة انتقادات من قبل الباحثين من بينيااتعرضت نظرية االستخدامات و     

أفكارىا  إليو تشير عدم اتفاق بين ماو  أو عدم مرونة ، اإن النظرية تحوي غموض -

 األساسية.

فالنظرية تفترض أن الفرد لديو الوعي الكامل  ىناك شكوك حول افتراض الجميور النشط ، -

 باحتياجاتو .

تزيد عن كونيا إستراتجية لجمع المعمومات من خالل التقارير الذاتية لمحالة العقمية التي  ال -

 االقتصادية  يكون عمييا الفرد بإضافة إلى أمور أخرى مثل المركز االجتماعي لمفرد والحالة

 
                                                           

  59.ص  2116الدار المصرية المبنانية . القاىرة . . االتصال ونظرياته المعاصرة .  مكاوي وآخرون  1
 .165،ص1997،القاىرة ، الكتب ،عالم التأثير إتجاهات و االتصال نظريات: الحميد عبد محمد 2
 . 24. ص  2113القاىرة . . دار الفجر.  االتصال : مفاهيمه ، نظرياته ، ووسائمهفضيل دليو .  3
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 : أسباب اختيار الموضوع

اختيار أي باحث لموضوع بحثو يعود لرغبة ذاتية في تجسيد فكرة بحثو أو ألسباب واقعية    

يفرضيا الواقع االجتماعي الذي يعيش داخمو ، فتكون ىذه األسباب بمثابة دوافع محفزة عمى 

 األسباب إلى :اختيار كموضوع جدير بالدراسة ،و يمكننا تقسيم ىذه 

 أسباب  ذاتية :

رغبة شخصية في اختيار و دراسة ىذا الموضوع المتمثل في المتغيرات األسرية التي  .1

 أحدثيا الفيس بوك عمى األسرة .

ثراء البحوث العممية و ذلك لحداثة ظيور مواقع التواصل االجتماعي الرغبة  في إ .2

 خاصة الفيس بوك عمى األسر الجزائرية .

عمى كل فرد من أفرادىا  د متغيرات بالغة عمى األسرة ككل وبوجو يمان الشخصي اإل .3

 جراء استخدام الفيس بوك.

 : أسباب موضوعية

جدة الموضوع مع تجسد ىذه المتغيرات عمى أرض الواقع كون الفيس بوك أصبح جزءا  -1

 من حياة  كل فرد من ألفرادىا .

 خدام الواسع من قبل األفراد .رغم االستقمة الدراسات البحثية حول الظاىرة  -2

ت الفيس بوك و اقتراح حمول لممتغيراالحاجة لمعرفة المتغيرات األسرية التي خمفيا  -3

 السمبية منيا .
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 : أهداف اختيار الموضوع

و دراستنا ىذه نسعى  دراسة كل باحث ألي موضوع تيدف لتحقيق جممة من األىداف ،    

 من خالليا إلى :

 الوقوف عمى التحوالت األسرية التي أحدثيا الفيس بوك.-1

التعرف عمى التغير الحاصل في قيم و عادات األسرة الجزائرية و تغير بنيتيا و االتصال -2

 بين أفرادىا .

ت التي أحدثيا الفيس بوك عمى العالقات الزوجية والعالقة بين األبناء غيراتالم معرفة-3

 آبائيم .و 

 :أهمية الموضوع

          التحوالت الممموسة في قيم و عادات األسرة الجزائرية جراء استخدام الفيس بوك -1

 الصراع بين مختمف الثقافات .و 

 . األسرة دتغير البنية األسرية لممجتمع الجزائري و طريقة االتصال بين أفرا-2

و تأثيرىا البالغ عل كل فرد من أفراد  المشاكل األسرية الناجمة عن استخدام الفيس بوك-3

 . األسرة
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    تحديد المفاهيم والمصطمحات: 

 : ألسرةا-1 

 .1  ل الرجل ،عائمة الشخص أو العائمةيقصد بو أى: لتعريف المغويا

 بيولوجية نظامية تتكون من رجل     جتماعية األسرة ىي جماعة ا : صطالحياال يفالتعر 

مرأة يقوم بينيما رابطة زواجية مقررة و أبنائيما ومن أىم الوظائف التي تقوم بيا ىذه و ا

لرعاية و تنشئة جتماعي الثقافي المالئم و تييئة المناخ االالجماعة إشباع الحاجات العاطفية 

 .2 و توجيو األبناء 

 21، والتي كان عددىا  مجموعة األسر المقيمة بمدينة وادي رىيو ىي: جرائيالتعريف اإل

 .          زوج  و زوجة و مراىقين اثنين  41أسرة مكونة من 

 : االستخدام -2   

ستعمال شيء ما سواء كان ماديا أو رمزيا لغاية  ما و ىو الطريقة : اصطالحي اال يفالتعر 

 .3األفراد لمتكنولوجيستخدام ممارسة الفعل و استخدام لخاصة بالفرد و الجماعة في اا

استخدام األسر المبحوثة لمفيس بوك من أجل إشباع حاجاتيم ورغباتيم  ريف اإلجرائي:التع

 .االجتماعية

  

                                                           
 .  41 . ص 2111دار الفكر لمنشر . بيروت ..  قاموس عربي عربي جنيل أبو نصري و آخرون . 1
 .  157دار المعرفة الجامعية . اإلسكندرية . ص. عمم االجتماع  قاموس.  محمد عاطف غيث  2
 .  466. ص  5891للكتاب . القاهرة .  العامةالييئة المصرية .  معجم العموم االجتماعية إبراىيم مذكور .  3
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 : القيم - 3   

تقة جتماعي و ىي عناصر بنائية مشي حقائق أساسية ىامة في البناء اى: التعريف المغوي

 .1جتماعي من التفاعل اال

يعادل المتاع ،فيناك شيء لو قيمة و آخر ال  وتعرف القيمة أيضا لغة عمى أنيا الثمن الذي

القيمة مشتقة من الفعل قام الذي تختمف دالالتو حسب يمة لو ،و قيمة اإلنسان أي قامتو و ق

 .2سياق الجممة التي يرد فييا 

ىي المبدأ أو المستوى أو الخاصية التي تعتبر ثمينة أو مرغوب فييا :صطالحيالتعريف اال

عات رديئة أو جيدة حسنة أم سيئة تحديد ما إذا كانت بعض الموضو والتي تساعد عمى 

        صحيحة أم خاطئة ،ىامة أم عديمة األىمية ،و القيمة الثابتة لمشيء الذي يقدر بيا 

و يتكون سمم القيم لألشياء من جية تفاوتيا فيما يقتضي ليا التقدير  و يرغب فيو من أجميا ،

 . 3أو ما يبعث عمى الرغبة فييا

ىي مجموعة المبادئ و األفكار و المعتقدات و العادات التي يرسخيا :جرائيالتعريف اإل

 غربية .و ثقافات عادات و قيم بو يؤدي إلى تعويضيا يس بوك لدى األسرة أو يعدل فييا أالف

   

                                                           
دار النيضة .  شروع العربي لتوحيد المصطمحاتم الحديثة لإلعالم واالتصال : المالمعجم في المفاهي. فاروق مداس   1

 .  51. ص  2114العربية . بيروت . 
 .  941. ص 2115تب العممية . بيروت . . دار الكمعجم نور الدين الوسيط : عربي ، عربي عصام نور الدين .   2
 ,  41. ص 2111دار الفجر لمنشر والتوزيع . بيروت . .  . المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب   3
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       جتماعي:ير االالتغي -4

جتماعي و وظيفتو أي الذي ق االالتبدل الذي يحدث في بنية النسالتعريف االصطالحي : 

فيو يخضع دوار خالل فترة من الزمن جتماعي و القيم و العادات و األاليصيب البناء ا

ختالف الثقافي بين إذ يختمف من مجتمع آلخر نتيجة االنية و المكانية ملمنسبية الز 

 تصالسائل االجتماعي اليوم بأنو متسارع نتيجة تطور و يتميز التغير اال المجتمعات و

الثقافي  نتشارعة االو سر  تصال الواسع بين المجتمعات المعاصرةلى االالمختمفة التي أدت إ

 . 1 وجو عامو بالتالي سرعة التغير ب

التغير و التحول الذي يطرأ عمى األسر الجزائرية  نتيجة استخدام التعريف اإلجرائي : هو 

بين أفرادىا ، بنائيا االجتماعي  الفيس بوك ، سواء في قينيا ، عاداتيا ، أفكارىا ،الحوار

 اختيار الزوج لشريك حياتو و تنشئة و تربية األبناء .

 

   

 

 

 

                                                           
يضة :  المشروع العربي لتوحيد المصطمحات . دار الن لحديثة لإلعالم واالتصالا المعجم في المفاهيمالعبد اهلل .  مي  1

 .  116. ص 2114العربية . بيروت . 
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  المنهج المستخدم: 

معالجة مشكمة البحث قصد  سموب الذي ينتيجو الباحث فيىو الطريقة أو األ المنيج    

خاص بحوث ظير عمم و نظرىا ألىميتو في معالجة مشاكل ال .لى حمول لياالوصول إ

،ىو عمم المناىج وىو الدراسة المنطقية اع و التصنيفات المختمفة لممناىجنو مستقل لدراسة األ

وث بغرض الوصول إلى حقائق الموضوعية المنظمة التي تحدد المناىج المستخدمة في البح

 .1عممية 

عمى لى التعرف الذي ييدف إ المنهج المسحيىو والمنيج المستخدم في الدراسة الحالية     

لى بعادىا و ىي تيدف إمشكمة ما و إعطاء الوصف الكامل ليا و تسميط الضوء عمى أ

         جمع المعمومات و البيانات الالزمة و التي من خالليا يتمكن الباحث من وصف الظاىرة 

حول  وقد حاولنا من خالل دراستنا ىذه جمع المعمومات الكافية أو المشكمة المدروسة ،

و تعد الدراسات المسحية أيضا أسموبا في البحث  يس بوك .سرية التي أحدثيا الفالتغيرات األ

عميو و تحديد الوضع الحالي لو       رفحول ظاىرة من الظواىر أو واقع معين قصد التع

تصميح ىذا الوضع أو الحاجة إلحداث جوانب القوة و الضعف فيو من أجل التعرف عمى  و

الرأي العام        دراسات  المسحية أنواع :المسح المدرسي ، تغيرات جزئية فيو و الدراسات

 2المسح االجتماعي و 

                                                           
إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية :مع دراسة عن مناهج البحثمحمد عوض العايدي .   1 . مركز الكتاب لمنشر  ّ 

 . 63. ص 2115والتوزيع . القاىرة . 
. دار المنيج لمنشر والتوزيع  واالنسانيةأساليب البحث العممي : في مجال العموم االجتماعية ردينة عثمان يوسف .   2

  111، 111.ً ص ص  2115.عمان . 
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،و يقصد بو األسموب المتبع لدراسة الظواىر و األحداث ىذا األخير تندرج دراستنا ضمنو 

االجتماعية التي يمكن جمع المعمومات و بيانات رقمية و كمية عنيا وىو وسيمة لقياس 

نحو مختمف و ييتم بدراسة آراء الناس و مواقفيم  وضع خطط لتطويره ،الواقع االجتماعي و 

و فئات المجتمع و طبقاتو  االقتصادية و السياسية و الدينيةالقضايا األسرية و االجتماعية و 

         و تفسير الظاىرةمنيج المسح االجتماعي إلى تحميل  وييدف ، و الفروق بين فئاتو

 . 1نيا في برامج اإلصالح االجتماعيو الوصول إلى حموليا و االستفادة م

 كما ىو الحال في ىذه الدراسة. عن طريق العينةمسح وقد يكون المسح شامال أو   

 : المستخدمة واتداأل    

فعالية  وىي الوسيمة التي تجمع بيا المعمومات و نجاح أي بحث عممي يرتبط بمدى     

ستخدام أكثر من أداة واحدة لجمع و قد يمجأ الباحث إلى ا تخدمة في ذلك ،دوات المساأل

 مسبقا الطريقة المناسبة لمدراسة باالستخدام أنسب األدواتو يقرر  البيانات حول الدراسة ،

لكونيا األكثر  ساسية في ىذه الدراسة ،و قد اعتمدنا االستبيان كأداة أ لجمع المعمومات ،

     في جمع المعمومات حول الظاىرة االجتماعية لما توفره من سيولة استخداما في العموم 

 .2الظاىرة كما ىي عميو في الواقع و نستخدم بكفاءة أكثر في الدراسات المسحية لوصف

                                                           
 .  187.ً  ص  2117. دار الفكر . عمان .  البحث العممي : مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون .   1
الجامعية . القاىرة . . دار المعرفة  مناهج وطرق البحث االجتماعيعبد اهلل محمد عبد الرحمن ، محمد بدوي .   2

 .  371. ص 2112
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ستبيان واضحة و معبرة عن إشكالية الدراسة و تساؤالتيا وقد حاولنا أن تكون أسئمة اال   

مع مراعاة ضرورة إعدادىا وفقا لمتسمسل المنطقي غطية التساؤالت في تبحيث تحقق التوازن 

وتم توزيعيا عن طريق االلتقاء الشخصي مع األزواج والزوجات المبحوثين ، وقد احتوت 

سؤال موزعة عمى أربع محاور باإلضافة إلى البيانات الخاصة بالتشخيص الفردي  24عمى 

قبل بعض األساتذة الذين قاموا بتصحيحيا  وقد أخضعت االستمارة لمتحكيم منلممبحوثين 

داة لمبحث ، وىي محادثة بين دنا أيضا عمى المقابمة المقننة كأ، وقد اعتموتصويب أخطائيا 

شخصين أو عدة أشخاص ىدفيا استثارة المعمومات الستغالليا في بحث عممي أو االستعانة 

قننة التي تكونت من بعض أسئمة بيا في التوجيو والتشخيص والعالج ، واخترنا المقابمة الم

المحددة والمرتبة ترتيبا منيجيا وتتضمن أسئمة مقصودة تتعمق بموضوع الدراسة ووجيت 

 لبعض المبحوثين لمحصول عمى المعمومات المنتظرة من الدراسة .  

 مجتمع البحث و العينة :  

بل قد يكون ذلك مجتمع ،من الصعب جدا عمى الباحث تطبيق دراستو عمى جميع أفراد ال   

ا إذا تعمق األمر بمذكرة شيادة الماستر و الدكتوراه ،فالمجيود و التكاليف مستحيال خصوص

كما أن ذاك يستغرق وقتا أطول ،و ىذا ما دفع الباحثين إلى استخدام يكون غير معقولة 

 . 1 اد يتم سحبيا من مجتمع الدراسةأسموب العينة التي تمثل مجموعة أفر 

                                                           
 . 145ردينة عثمان يوسف . مرجع سبق ذكره . ص  1
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يس بوك ،أما سر الجزائرية المستخدمة لمفبحثنا في ىذه الدراسة يتمثل في األومجتمع     

من  ةأسر  21عمى يارنا إذ وقع اختقصدية ،  غير احتماليةالدراسة فتم اختيارىا بطريقة  عينة

يس كل أسرة يستخدمون موقع الفالزوجين من عمى  ناتم توزيع  االستبيوادي رىيو ف نةمدي

منيم أجرينا معيم المقابمة باإلضافة إلى الولدين الذين أجريت  5مفردة ، و 41بمعنى  بوك

      ذكور منيم  51بمعنى ، العينة الحصصية  ستخدمنا أيضاوا، معيم المقابمة أيضا 

 ناث .إاألخرى   51و 

 مجال الدراسة :   

عممي ، ويتفق العديد يعتبر مجال البحث خطوة منيجية في البناء المنيجي ألي بحث    

 بحث : من مستعممي مناىج البحث عمى تحديد مجالين لم

 المجال المكاني :  

وىي إحدى   اسة ،ويتمثل في مدينة وادي رىيو التي تشكل الحدود المكانية لياتو الدر   

والتي كانت تسمى قديما عين كرمان وىي أقدم البمديات من   البمديات المعروفة بوالية غميزان

وتحتل موقعا ىاما فيي ىمزة وصل بين  1871حيث نشأتيا ، إذ يعود تأسيسيا إلى سنة 

نسمة موزعين عمى مساحة  71574مختمف مدن الوطن ، أما كثافتيا السكانية فتبمغ 

باختيار مجموعة من لميداني أثناء إجرائنا لمبحث اكيمو متر مربع ، وقد قمنا  98.62

 . حي خرماشة األحياء شممت حي بن عمارة ، حي الوئام ، و
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  ني :المجال الزم

، وتم في  2117امتد المجال الزمني ليذه الدراسة ما بين شير جانفي إلى شير ماي  

إلى أواخر شير  ن شير جانفيمتدت فترة إعداده من ب النظري الذي االبداية إعداد الجان

فيفري ، ثم انتقمنا إلى الجانب التطبيقي حيث قمنا بداية من شير مارس إلعداد أسئمة 

االستبيان لتأتي مرحمة توزيعيا عمى المبحوثين والتي دامت أسبوعين كاممين ، لتأتي مرحمة 

ئج تحميل واستنباط النتائج التي استغرقت ىي األخرى أسبوعين ،و ألننا شعرنا بأن النتا

المحصل عمييا غير كافية و لم يتم التعميل عمى بعض األسئمة المطروحة ،لذا قمنا 

كمي باالستعانة بالمقابمة المقننة و التي أجريناىا مع بعض المبحوثين فقط لتدعيم البحث ال

بالبحث الكيفي و قد استغرقت فترة إجرائيا و معالجتيا و تحميميا شير أفريل كامال ، لنضع 

 لفترة آخر الرتوشات في شير ماي .بعد ىذه ا

 وىناك من الباحثين من يضيف محاال آخر ىو :  

 المجال البشري :  

و التي كان عددىا  المقيمة بمدينة وادي رىيو والمستخدمة لموقع الفيس بوك ويشمل األسر

زوجة من أعمار مختمفة و في  21زوج و  21أسرة مكونة من كال الجنسين أي  21

مستويات تعميمية متعددة ، باإلضافة إلى مراىقين اثنين من أسرتين مختمفتين من األسر 

 المدروسة .
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 تمهيد:       

األسرة ىي ليست فقط أساس وجود المجتمع ، بل ىي المصدر الرئيسي لكل ما يحممو       

الفرد و يتمقاه في الحياة االجتماعية ، و بدونيا يمكن أن ينتيي الميراث البيولوجي لإلنسان 

باعتباره نوعا بيولوجيا ، و ىي المظير األول لالستقرار و االتصال والمؤسسة االجتماعية 

دي في كنفيا كل فرد من أفرادىا ووظائفيا االجتماعية ،كما و تتميز األسرة بجممة التي يؤ 

خصائص تجعميا مختمفة عن أسر أخرى في مجتمع آخر ،كما و تشترك األسر في المجتمع 

الواحد في الخصائص المتماثمة الموحدة ، ومن خالل ىذا الفصل حاولنا إعطاء تعريف 

ء عمى خصائصيا و وظائفيا االجتماعية و تناولنا البنية لألسرة الجزائرية و تسميط الضو 

 األسرية ليا و مراحل تكوينيا .
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 األول : تعريف األسرة ووظائفها.   المبحث

 تعريف األسرة:     

ومنيم من يعرفيا بناءا عمى  تعددت تعريفات األسرة فنجد من يعرفيا حسب وظيفتيا ،       

و ىي تشكل موضوعا بحثيا في كافة الميادين كعمم االجتماع   عدد أفرادىا و عالقاتيم معا ،

 م اإلعالم و االتصال .و عمم النفس وعم

 5في الفمسفة      

حيث ينظر إلى األسرة  تعريف أرسطو 5 األسرة ىي أول اجتماع تدعو إليو الطبيعة ،       

وظيفتيا و تحقيق و إشباع الدوافع األولية لألفراد و استمرارية بقائيم من جية عمى أساس 

 أخرى .

ىي الخمية األولى في جسم المجتمع و ىي النقطة التي يبدأ  تعريف أوغست كونت 5      

أي ىي أساس بناء المجتمع ، فإذا صمحت صمح المجتمع كمو و أذا فسدت  فييا التطور ،

 فسد المجتمع كمو .

التبني  والدم ،خاص ارتبطوا بروابط الزواجتعريف جون لوك 5 ىي عبارة عم مجموعة أش    

  .1مكونين حياة اجتماعية مستقمة و متفاعمة يتقاسمون عبء الحياة و ينعمون بعطائيا

                                                           
 .54.ص7002.دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع .عمان . عمم النفس االجتماعيظ سالمة .فاعبد الح  1
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تعرف األسرة عل أنيا معيشة رجل و امرأة  أو أكثر معا  ومن الناحية السوسيولوجية     

عمى أساس الدخول في عالقة جنسية يقرىا المجتمع و ما يترتب من حقوق و واجبات 

 كرعاية األفراد و تربيتيم .

 في عمم االجتماع :     

 يجمع معنى األسرة بين الزواج و اإلنجاب و تشير كذلك إلى مجموعة المكانات            

 و األدوار المكتسبة عن طريق الزواج و اإلنجاب .

و األسرة ىي جماعة أساسية و دائمة كنظام اجتماعي رئيسي ، و ىي مصدر األخالق       

و الدعامة األولى لضبط السموك و اإلطار الذي يتمقى فيو اإلنسان أول دروس الحياة 

 .االجتماعية

رابطة اجتماعية دائمة نسبيا تتكون من زوج      و يعرف أوجبرن و نيمكوف األسرة بأنيا      

من زوج  بمفرده مع أطفالو  أو زوجة مع أطفاليا  و زوجة مع أطفال أو بدون أطفال، أو

كما يشيران إلى أن األسرة قد تكون أكثر شموال من ذلك فتشمل أفراد آخرين كاألجداد  

   واحدة مع الزوج و الزوجة األحفاد أو بعض األقارب عمى أن يكونوا مشتركين في معيشة

 .1و األطفال

 

     

                                                           
 اسية :دراسة فيياالجتماعية والسالقنوات الفضائية في القيم ر ثأعمي أحمد خضرالمعماري . عبد اهلل فتحي الظاىر ،  1

 .20.ص7002.دار غيداء لمنشر والتوزيع . النقد والتحميل
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و األسرة تنظيم اجتماعي أساسو ارتباط ذكر و أنثى بالزواج ، و قد يتكاثر عدد أفراد األسرة  

 بإنجاب األبناء أو بوجود أعضاء ينتمون إلى أحد الزوجين أو كمييما.

وتعتبر األسرة جماعة ذات نظام داخمي خاص ،كما أنيا وحدة في التنظيم العام لممجتمع     

و ىي جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من األب و األم  و واحد أو أكثر من األبناء 

حيث يتبادلون الحب و يتقاسمون المسؤولية بالقسط و فييا يجري تربية األطفال حتى يمكنيم 

 يو و ضبط أنفسيم و يتحولون إلى أشخاص يتصرفون بطريقة اجتماعية .القيام بتوج

  و ىي منظمة اجتماعية تمارس نفوذا كبيرا عمى أفرادىا ،باعتبارىا صارمة تتمقى الفرد    

   و توفر لو احتياجاتو  ، و ىي أيضا الجماعة األولية و المجال الطبيعي لنمو الشخصية 

يق اإلشباعات الجنسية التي من خالليا ينشأ النسل و التي و أنثى لتحق رو ارتباط بين ذك

 . 1بواسطتيا تتحقق اإلشباعات األخرى 

  

 

 

 

 

 

                                                           
.المكتب الجامعي الحديث .اإلسكندرية األسرة والسكان :من المنظور االجتماعي والديني سموى عثمان الصديقي .  1

 .01.ص7007
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 من منظور عموم اإلعالم واالتصال : 

تعرف عمى أنيا نسق اتصالي تفاعمي تتجمى فيو كل مظاىر االتصال اإلنساني الخفية      

لية كاستمرار االتصال الشخصي و و الظاىرة ، و تتضح من خالليا كل السمات االتصا

دوامو دائرية االتصال مع استحالة الال اتصال ، مسممة أن االتصال الشخصي ينتج المعاني 

من خالل التبادل السموكي بين أفرادىا  و أنيا عالقة يتدفق محتواىا داخل سياقات ترتبط 

 . 1بالمكان و الزمان و الخبرات الشخصية 

 وظائف األسرة :    

األسرة ىي من الخاليا المجتمعية األساسية ، وقد تطورت في نطاقيا ووظائفيا بتطور     

 5 2الزمن لتتالءم مع الظروف واألوضاع المتغيرة ، وىذه الوظائف تتمخص فيما يأتي 

وتتمثل ىذه الوظيفة في توفير الدعم االجتماعي ونقل العادات  الوظيفة االجتماعية :-0

تقدات السائدة في األسرة إلى األطفال وتزويدىم بأساليب التكيف مع والتقاليد والقيم والمع

 المجتمع ، وتربيتيم عمى التحمي بالخمق الحسن في القول والعمل .

فاألسرة تأخذ عمى عاتقيا واجب التربية الجسدية والوجدانية والخمقية والدينية والتثقيفية 

 مة لمحياة المنظمة السوية في المجتمع.ألطفاليا وىي التي تغرس في الفرد االتجاىات الالز 

                                                           

:األدوار ، المرض النفسي 12األسرة عمى مشارف القرن د السيد منصور ، زكريا احمد الشريني .عبد المجي 1 
 .27.ص7000دار الفكر العربي .القاىرة . المسؤوليات

.دار الوفاء لدنيا النشر  األسرة :دراسات في األونثروبولوجيا االجتماعية الرؤية المجتمعية لممرأة وفاتن محمد شريف .  2
 51.ص7002.اإلسكندرية .والتوزيع 
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ما تزال األسرة تشارك بأفرادىا في عممية اإلنتاج ، وىي تتحمل  الوظيفة االقتصادية : -7

ضرورة الموازنة بين دخميا واحتياجاتيا ، كما تسعى إلى توفير المال الكافي والالزم الستمرار 

 . 1حياة األسرة و توفير العيش الكريم 

األسرة ىي النظام الرئيسي و المجال المشروع اجتماعيا ليشبع الفرد  الجنسية :الوظيفة  -2

رغباتو الجنسية بصورة يقرىا المجتمع ، وفق قواعد تمثل جممة تنظيمات اجتماعية تحكميا 

 العادات و التقاليد .و تؤدي ىذه الوظيفة إلى تقوية العالقة االجتماعية بين الزوج و الزوجة .

تتيح األسرة الفرصة إلنجاب األطفال و إمداد المجتمع أيضا بأعضاء  جاب:وظيفة اإلن -5

جدد ما يضمن لممحتمع نموه و استمراريتو ، و استمرارية الجنس البشري ،و يتولى المجتمع  

 . 2اإلشراف عمى رعايتيم و تربيتيم لتقديميم ليحتموا أماكنيم و وظائفيم فيو 

توفر األسرة ألبنائيا مظاىر الحب و الحنان و االىتمام       وظائف نفسية و عاطفية : -4 

 .3و الحماية مما يساعد عمى نضجيم النفسي ، و قد تبين أن ىناك آثار سمبية ناتجة عن 

 

 

 

                                                           
 51صالمرجع نفسو .   1
.مؤسسة شباب الجامعة .اإلسكندرية  األسرة والمجتمع :دراسة في عمم اجتماع األسرةحسين عبد الحميد رشوان .  2

 .01.ص7002
 واألسرياألسرة المتغيرة في مجتمع المدنية الحديثة :دراسة ميدانية في عمم االجتماع الحضري عبد القادر القصير .  3

 . 24.ص0444دار النيضة العربية .بيروت .
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 االفتقار إلى الحب و الدفء لدى األطفال مثل 5 التأخر العقمي ،و اإلخفاق في تعمم الكالم             

 بينوجين و تفاعل العميق بين الز اإلحساس ،أما اإلشباع العاطفي و البالدة و فقدان لو ا

أبنائيم  فيو وظيفة أساسية تجعل األسرة مالذا نفسيا يتزود من خاللو  أفرادىا بشحنات من 

 الحب و  األمن و التدعيم العاطفي . 

فعمى األسرة االىتمام بتنظيم أنشطة الترفيو والتسمية ألىمية تمك  الوظيفة الترفيهية : -1

األنشطة في تحقيق تكامل األسرة وتيسير عممية التنشئة االجتماعية ،والترويح يتم عن طريق 

أوقات الفراغ التي يقضييا أفراد األسرة في ممارسة األلعاب أو اليوايات كالرسم والصيد 

ديث والقصص داخل البيت ،أما خارجو فيناك أماكن لمترويح والفروسية أو مجرد تبادل الح

 . 1كالمسارح ،المعارض ،المتاحف ،وحدائق التسمية أو عن طريق زيارة األقارب 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .>=المرجع نفسه .ص  1
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 األسرة الجزائرية و خصائصها . المبحث الثاني :

د ىي أسرة في كنفيا أسرة زواجية و أبنائيا تحت سقف واحد ، وقاألسرة الجزائرية      

تكون موسعة بحيث تضم أحضانيا أسرا زواجية تحت سقف واحد و النسب فييا لمذكور 

فاالنتماء  أبوي و يبقى انتماء البيت ألبييا ،و األسرة خاضعة لمبدأ التماسك االجتماعي     

 و الداخمي و الخارجي و ىي خاضعة لقيم و ارتباطات تشخص العالقة بين أفرادىا .

و األسرة الجزائرية ال تختمف كثيرا في تشكيالتيا و ترابطيا عن العائمة العربية  من     

حيث تفاعالتيا مع مختمف األنساق األخرى مثل النسق القرابي ككل الذي يمثل حمقة ىامة 

من حمقاتو المتعددة أو تفاعميا عن النسق القيمي ،الديني باعتبارنا نعيش في مجتمع مازال 

وعا ما عمى خمفياتو الدينية اإلسالمية التي تعتبر المصدر األول لموعي القيمي محافظا ن

 . 1المشترك عند عديدي  األسر الجزائرية 

 ( عمى أنيا 25و ) (7و يعرف القانون الجزائري األسرة من خالل المادتين )    

ة القرابة   الخمية األساسية لممجتمع تتكون من أشخاص تجمع بينيم صمة الزوجية و صم    

حسن الخمق و تعتمد في حياتيا عمى الترابط و التكافل وحسن المعاشرة و التربية الحسنة و 

 .2 نبذ اآلفات االجتماعية

                                                           
جامعة مستغانم .            عمم االجتماع . . طنةااألسري و قيم المو ماجيستير حول االتصال  مذكرةبمحميتي ميدي .  1

 . 30، 24.ص ص   7004 - 7005
 . 7. ص  7004دار النجاح لمكتاب . الجزائر .  له . حسب آخر تعديل: الجزائري  سرةقانون األمولود ديدان .  2
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أما الباحث مصطفى بوتفنوشت فيرى أنيا المؤسسة التي تتكون من الثنائي الزواجي ، أي   

و التفاعل في إطار ثقافة الزوج و الزوجة و أبنائيما و تقوم بينيما عالقات الترابط 

 .1مشتركة

الخصائص العامة             وتعتبر األسرة نظاما اجتماعيا متميزا و تتميز بمجموعة من      

 5 2و ىي 

األسرة ىي أول خمية في المجتمع و من كجموع األسر يتكون ىذا األخيرة و من حالليا -0

 يتم توفير الرعاية و الغذاء.

ىر االجتماعية عمومية و انتشارا في المجتمع اإلنساني و ال يخمو األسرة أكثر الظوا -7

 منيا أي مجتمع و يكاد يكون كل إنسان أو يكوم بالفعل عضوا في أسرة ما .

 الزواج ارتباط جنسي رسمي و دائم بين رجل و امرأة . -2

متقدمة األسرة محدودة الحجم إذ تتوقف عمى النمو عند حد معين ،و تعتبر المجتمعات ال -5

أكثر اىتماما  األسرة التي لدييا أربع أطفال فأكثر أسر كبيرة ، و اآلباء في األسر الصغيرة

 ون إلى تحديد الفارق الزمني بين مولود و آخر .أبأطفاليم لذلك يمج

تكون األسر الكبيرة  عرضة لالنييار بسبب األزمات االقتصادية ، و قد يتعرض أطفاليا  -4

 الرغم من ذلك فإن معدل الطالق منخفض في ىذه األسر . ىإلى األمراض و عم

                                                           
 0435. دار المطبوعات الجامعية . الجزائر . العائمة الجزائرية : التطور و الخصائص الحديثةمصطفى  بوتفنوشت .   1

 . 22ص 
 . 72حسين عبد الحميد رشوان . مرجع سبق ذكره .ص   2
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      تتضاءل الميفة و القمق عمى األطفال في األسر الكبيرة كون األم لدييا عدة أطفال -1

 ال يمرون ببعض الصعاب و المشاكل و بذلك تكتسب خبرات تعرف من خالليا أن كل األطف

م قميمة ما يدفعيا لالنزعاج الشديد لمجرد عمى عكس األسر الصغيرة التي تكون فييا خبرة األ

 تعرض طفميا ألي حادث صغير أو مرض بسيط .

تختمف مشاكل العالقات  بين اآلباء و األبناء في األسر الكبيرة عنو في األسر الصغيرة  -2

فأطفال األسر الكبيرة يعانون من الحرمان العاطفي ألن آباءىم ليس لدييم الوقت الكافي 

عكس أطفال األسر الصغيرة الذين يشكون من كثافة العالقات و االرتباط إلرضائيم ، 

 الشديد بالوالدين و المنافسة عمى العواطف .

األسرة ىي مصدر العادات و التقاليد و قواعد السموك و اآلداب العامة ، وىي دعامة  -3

 الدين و تنقل ذلك من جيل إلى جيل عن طريق التنشئة االجتماعية .

األسر الحديثة عمى أنيا شركة اقتصادية  اقتصادية و ينظر معظم أفراد إلى ة وحدةاألسر  -4

 . بين عاممين ىما الزوج و الزوجة 

األسرة دائمة و مؤقتة في نفس الوقت ، دائنة من حيث كونيا نظاما موجودا في كل  – 00

ء أو موت أحد زمان و مكان ، و ىي مؤقتة من حيث أنيا تأخذ في االنييار عند تزوج األبنا

 .1الزوجين و تنيار تماما عند موتيما معا و تحل محل أسر أخرى 

                                                           
 93،<8ص المرجع نفسه .ص   1
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  يعيش أعضاء األسرة الزواجية تحت سقف واحد ، فيناك من تسكن مع أسرة الزوج  -00

 أو مع أسرة الزوجة ، و أخرى ليا حرية في اختيار مكان السكن .

صبحت تيتم بالممبس و تنسيق العناية بمظاىر الحضارة و الكماليات ، فاألسر أ -07

 .1المنزل عمى بساطتو و االىتمام بشؤون الزينة و التظاىر بما يخرج عن حدود اإلمكانيات 

 و عديد الباحثين أخذوا من العائمة العربية محط اىتماميم وتوجييم العممي لما تزخر بو   

من خصائص ومزايا ، ومنيم "حميم بركات " الذي حددىا في كونيا وحدة إنتاجية تسودىا 

السمطة عالقات التكافل والتعاون والود وااللتزام الشامل ، كما أنيا أبوية من حيث تمركز 

 .والمسؤوليات واالمتيازات 

كر مازال يحتل مشابية  فالذخصائص التي تمتاز ب األسرة الجزائريةوىذا ما ينطبق عمى   

مركزا اجتماعيا أعمى من مركز األنثى التي  تخضع لسمطة األب أو األخ أو الزوج في حين 

االجتماعية  يعتبر البعض أن ذلك ليس إال مجرد تمويو اجتماعي بغية الحفاظ عمى الصورة

 .الحترام والوقارمرجل قصد الحفاظ عمى ال

تبقى كل سموكاتو اتجاه زوجتو سرية خاصة فانون" أن الرجل الجزائري  س "فراندحيث أك  

 .2إذا تعمق األمر ببعض التنازالت من طرفو لزوجتو 

 

                                                           
 . 22،  20نفسو .ص ص المرجع  1
لدى األسر الجزائرية : دراسة ميدانية من األسر  االجتماعي لظاهرة الفقر أطروحة دكتوراة حول التمثل ىرندي كريمة.  2

 020،  042. ص ص  7001. عمم االجتماع واالنثروبولوجيا .جامعة مستغانم . لعينة  بمدينة مستغانم
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وتمتاز العائمة الجزائرية بالحفاظ عمى التقاليد األسرية والدينية والقيم الروحية واألخالقية      

ما يجعميا متآزرة في المحن واألزمات ، كما أن العالقة بين أفرادىا تقوم عمى الحرمة 

 والمروءة والحشمة ، وتنشئة األطفال تقوم عمى تعميميم اآلداب العامة ، األخالق الفاضمة

والتربية االجتماعية ، وتعمل األسرة عمى حماية شرف الفتاة وأن األب صاحب القرار 

والسمطة ، فعن طريق األسرة يتم تشريب القيم ، كما أنيا تعتبر الفضاء الحيوي الذي يتم فيو 

 الحفاظ عمى مقومات المجتمع ما يضمن استمراريتو وديمومتو . 

زائرية مختمفة ، فالمرأة أصبحت تتمتع بحرية أكبر ومع ىذه التغيرات أصبحت العائالت الج

باإلضافة لكونيا بنتا فيي مواطنة ليا حقوق ، وأصبحت تخرج لمعمل واتسعت فرصيا 

 . 1 التعميمية والمينية
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 المبحث الثالث : مراحل تكوين األسرة .

باعتبار األسرة خمية اجتماعية ، فيي تمر بمراحل تطورية إذ تتفاعل مع األنساق     

االجتماعية وتتعرض لمؤثرات العالم الخارجي الذي تخضع لو ، وترى "إيفمين ميمز"  بأن 

ىناك ثمانية مراحل لتطور ونمو األسرة عمى شكل دائري سمتو بدورة حياة األسرة ، وىذه 

 5 1المراحل ىي 

 تبدأ من زواج الخطيبين وتنتيي قبل ميالد الطفل األول . رحمة األولى :الم

 تبدأ من الطفل األول وتنتيي ببموغو الثالثون شيرا . المرحمة الثانية :

 تبدأ من قبل دخول األبناء لممدرسة وتنتيي ببموغيم ست سنوات  المرحمة الثالثة :

     .سنتين والنصف إلى غاية ست أعوامبين الأي أسرة مكونة من الزوجين واألبناء أعمارىم ما 

     تبدأ من دخول األبناء لممدرسة وتنتيي ببموغيم اثنتا عشرة عاما .المرحمة الرابعة : 

عشر عاما وتنتيي ببموغ األبناء سن  تاثناأي تبدأ من مرحمة المراىقة ،  المرحمة الخامسة :

 العشرين .

االبن األول ألسرتو والعيش بعيدا عنيا وتنتيي بمغادرة تبدأ من مغادرة لمرحمة السادسة : ا 

 االبن األخير ليا .

 تبدأ من مرحمة العش الفارغ وتنتيي بتقاعد الزوجين . المرحمة السابعة :  

                                                           
 24،55. ص ص  0444. دار الشروق لمنشر والتوزيع . عمان. عمم اجتماع األسرة معن خميل عمر .   1
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      تبدأ من تقدم عمر الزوجين نحو الشيخوخة وتنتيي بوفاة أحدىما    المرحمة الثامنة :

 أو كمييما .

 5  1تطور األسرة إلى المراحل اآلتية  وىناك من يقسم مراحل

ن اختمفت أشكاليا  مرحمة الخطوبة :-0 الخطوبة موجودة في كل مجتمعات العالم وا 

إذ نادرا ما يحدث الزواج فجأة أو بدون تمييد ، وتبدأ الخطوبة بتقديم خاتم الخطوبة الذي 

تتفاوت قيمتو تبعا لمطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا العروسين ، وىو رمز لجدية العالقة 

ق الخطوبة مرحمة عقد الزواج ، وتعد مرحمة تحضيرية تيدف والرغبة في إتمام الزواج ، وتسب

إلى توثيق العالقات بين أسرتي الزوج والزوجة ووضع أسس الحياة الزوجية  وتختمف ىذه 

المرحمة في المجتمع الريفي عنو في المجتمع الحضري ففي الريف ال يتاح لمخطيبين أن 

 ت .يمتقيا فالعادات ال تسمح بيذا النوع من االتصاال

أما في المدن فإن اتساع األفق الثقافي والتحضر من خشونة التقاليد وأحكام العرف 

يسمح لألسر بأن تتيح لمخطيبين الفرص لتبادل وجيات النظر وااللتقاء من أجل االتفاق 

عمى المسائل المتصمة بمستقبل الحياة األسرية ، حتى تقوم عمى الفيم الواضح والتقدير 

 واالحترام.

تبدأ بعقد الزواج بصفة رسمية وتعتبر ىذه المرحمة بدأ الحياة  مرحمة التعاقد : -7

الزوجية وتنفيذ المرحمة اإلنشائية ، حيث يعيش الزوجان معا ويتعاشران معاشرة شرعية 

                                                           
 . 7<حسين عبد الحميد رشوان . مرجع سبق ذكره .ص  1
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وتعتبر ىذه المرحمة من الناحية االجتماعية أدق أدوار الزواج ألن فييا يكتشف الزوجان 

 حقائق بعضيما البعض . 

فالروابط األسرية تتأكد في نفوس الزوجين بعد إنجاب األطفال  مرحمة اإلنجاب : -2

حساسات كامنة متعمقة باألبوة واألمومة ، وتظير في ىذه  حيث تظير مشاعر جديدة وا 

المرحمة الحاجة إلى تنشئة األطفال اجتماعيا وفييا قد تواجو األسرة مشاكل اجتماعية  قد 

 ميزانية .تكون متعمقة بالسكن وال

فييا يكبر األوالد ويستطيعون االعتماد عمى أنفسيم :  مرحمة السكون واالستقرار -5

ويصبحون عناصر منتجة ، كأن يكون الولد موظفا وأن تصير البنت زوجة أو تشتغل عمال 

 معينا ، وفي ىذه المرحمة يتحرر الوالدان من األعباء ويخمدان إلى الراحة واالطمئنان .

يكبر األبناء ويتزوجون ويخرجون من بيت أسرة التوجيو  بعد كبر األبناء :األسرة  -4

 ليشكموا أسرة نواة ، في حين يتزوج أحيانا األبناء ويعيشون مع الوالدين في مسكن واحد .

تنتيي الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين مرحمة انتهاء الحياة الزوجية بالترمل :  -1

شتركة قد انتيت إلى األبد ، ويصبح الطرف اآلخر يعاني الوحدة ما يعني أن تمك الحياة الم

 .1والفراغ 
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 المبحث الرابع : البنية األسرية .

إن األسرة كنسق اجتماعي ال يمكن فيميا كظاىرة منعزلة بل البد من النظر إلييا في 

ضوء النظم االقتصادية ، السياسية والدينية واألوضاع السكانية التي تكون جزءا منو ، يتأثر 

بيا ويؤثر فييا في نفس الوقت فميس عن طريق الصدفة يدعم المجتمع الزراعي األسر 

اء حق اختيار الزوجات واألزواج ألبنائيم ، فكل عنصر من ىذه العناصر الممتدة ويمنح اآلب

يتالءم مع البناء االجتماعي الثابت عمى عكس المجتمعات الحضارية التي يختمف فييا شكل 

األسر الزوجية والحب الرومانتيكي والمنزل المستقل ، وىناك الكثير من العوامل التي تحدد 

 5  1شكل البناء األسري  وأىميا 

فاإلنسان  العامل الجغرافي 5 فكل أسرة تعيش في مكان يؤثر في طبيعتو عمى أنشطتيا -0

                   يطوع البيئة ويستخدم مصادرىا استخداما يحقق رفاىيتو.

العامل السكاني 5 فتوزيع الناس و زيادة السكان أو نقصيم يؤدي إلى تحوالت في أنماط -7 

 ومشاكل في المدارس وفي  السكاني السريع يتبعو نقص فترة العملحياة األسر، فالنمو 

 اإلسكان .

العامل البيولوجي 5 حيث أن توزيع الجنسين لو دخل كبير في التأثير عمى األسرة فقد -2 

بينت عديد البحوث أن معدل الزواج يرتفع كمما زاد عدد الذكور عن اإلناث ، ويظير تأثير 

 ء األسرة في زيادة عدد األسر . العامل البيولوجي عمى بنا
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عمى بناء األسرة ،حيث نجد ارتفاع  العامل اإلديولوجي 5 يؤثر العامل االيديولوجي -5

مستوى رعاية األبناء في المجتمعات الحديثة ، فاألطفال يحصمون عمى رعاية فائقة وخدمات 

كثيرة ويتم تدريبيم عمى إبراز شخصياتيم وأىدافيم في حياة اجتماعية ذات طابع مختمف عن 

 المجتمعات التقميدية . 

مكانية الحصول عمى السمع كميا العامل االقتصادي 5 فطبيعة العمل  -4  ومصدر الدخل وا 

عوامل اقتصادية ليا تأثير في حجم األسرة ومكان اإلقامة وأنماط االستيالك ، فأي تغيير 

في الظروف االقتصادية أو متوسط دخل الفرد يمكن أن يؤثر في األسرة وبنائيا وأنماطيا 

ف روابط القرابة وتتفكك األنماط ويرى "ويميام جود" أنو كمما اتسع النسق االقتصادي تضع

 المعيشية األسرية .

العامل التكنولوجي 5 يعتبر أساسا اجتماعيا حيث أن التكنولوجيا تعتبر استجابة  -1 

لمتطمبات اجتماعية معينة ، فتأثير التكنولوجيا عمى األسرة يكون في العادة بطريقة غير 

أثيرات التكنولوجيا المباشرة عمى األسرة مباشرة وذلك من خالل التصنيع ونمو المدن ، أما ت

العالج  فتظير في صورة األدوات المنزلية ووسائل التسمية واالكتشافات الحديثة في مجال

 .  1الوقت   لتمضية وقد أتاحت فرصا والدوائي الطبي
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ونتيجة الظروف التاريخية التي مرت بيا األسرة تعددت أشكاليا ويمكن تصنيفيا إلى       

 أنواع وىي 5 عدة

و ىي األسرة التي  5 يطمق عمييا أيضا األسرة األولية أو األسرة البسيطة ،األسرة النووية -أ

تتألف من األب و األم دون أوالد أو من األب و األم و األوالد الغير المتزوجين و ىي 

قاطبة تتسم الوحدة األساسية لنظام القرابة ،كما أنيا مظير من مظاىر المجتمعات اإلنسانية 

و يعد ىذا النمط نواة المجتمع و أصغر وحدة اجتماعية  بترابطيا و تضامنيا االجتماعي ،

متعارف عمييا  و تعد األسرة النووية من المجتمعات المناعية حيث يستقل أفرادىا اجتماعيا 

واقتصاديا عن أسرىم فيكون ليم دخل خاص بيم ما يدفعيم إلى تكوين أسر خاصة بيم بعد 

.                                                                                                    1زواجال

 و يمكن أن نتناول خصائص ىذا النوع من األسر بعدة نقاط 5            

تعاون الزوجين مع بعضيما البعض في دفع مصروفات مادية في تربية األطفال        - 0

ام باألعباء المنزلية وقد ال يحصل ىذا األمر في كل األسر النووية إال أن االتجاه يميل و القي

 . 2نحو ىذه الطريق خاصة عندما يكون الزوجان متعممان
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انتشار الروح الديمقراطية في األسرة و مصارحة الزوجين لبعضيما البعض               -7

اكل و قضايا تيم األسرة ككل ، خاصة عندما و اشتراكيما في تناول ما يتعرضان لو من مش

 تكون الزوجة عاممة فتشارك مع زوجيا في ميزانية األسرة.

إذا كانت يزداد اعتماد األسرة عمى األجيزة الحديثة و المساعدة في أعمال البيت خاصة -2

 الزوجة عاممة 

لحدود و درجة تميل األسر النووية إلى التقميل من الوالدات ، ذلك أن وقت الزوجين ا-5

 . 1تعميميما تدفعيما إلى ذلك و إلى االىتمام بنوعية األبناء و ليس عددىم

و ينتمي كل فرد إلى أسرتيم نوويتين عمى األقل ، أسرة التوجيو وىي التي يولد و يتربى فييا 

      وىي تضم أمو و أباه و إخوتو و أسرة اإلنجاب التي يقيميا بزواجو و التي تشمل زوج

 و زوجتو و أبنائو .                

و األسرة النووية قد تمثل وحدة غير مستقمة في أنساق األسرة الممتدة ، وىناك شكالن      

لألسرة النووية الممتدة و ىي األسرة النووية التي يوجد فييا تعدد الزوجات و ىي تتكون من 

 .   2نووية التي تتميز بتعدد األزواج ذكر بالغ و زوجتين أو أكثر و أطفاليما ، ثم األسرة ال
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و تتكون ىذه األسرة من أنثى بالغة و رجمين أو أكثر و أطفاليم وىذا الشكل أكثر ندرة      

 .و يكاد ال يوجد في أي مجتمع معاصر

 األسرة المشتركة :-ب  

    ىي التي تتكون في الغالب من أسرتين نوويتين ،و أغمبيا تتكون من أخوين مع زوجاتيم

و أطفاليم و يتشاركون جميعا في منزل واحد و يتقاسمون التزامات مادية و معنوية بحق 

السكن المشترك ،و يوجد ىذا النوع في العديد من المدن العربية والتي تكونت نتيجة الظروف 

 .1المادية و اإلسكانية 

 األسرة الممتدة : -ج

وىي التي تتكون من جيمين أو أكثر تضم األجداد و أبنائيم غير المتزوجين و المتزوجين   

و كذلك أحفادىم ، و أحيانا تضم البنات المتزوجات و أزواجيم و أطفاليم ، و ربما بعض 

األقارب اآلخرين يعيشون مع بعضيم في منزل واحد أو منزل قريب ، أو مالصق لبيت 

شون و يشتغمون و يمتمكون مشاركة مع والدييم في مختمف األنشطة  الواحد و األوالد يعي

وينتشر ىذا النمط في المجتمعات الريفية ، التي ال مجال لمحياة المستقمة و المنفردة عن 

 .2أمالك الوالد 
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و الرحمة كما   ومن ميزات األسرة الممتدة أنيا توفر بيئة اجتماعية قواميا األلفة و المودة   

ماية ألبنائيا بمختمف أعمارىم و أفرادىا الكبار يمثمون النموذج التي يقتدى بو توفر الح

      ا يخص رعاية األطفال مبالنسبة لألفراد و ىم يخففون عن اآلباء المسؤوليات اليومية في

االىتمام بيم ، و تعتمد األسرة الممتدة في تماسكيا عمى درجة القرابة الدموية أكثر من و 

ى الرابطة الزواجية األسرية ،لذلك يطمق عمييا البعض العائمة الدموية نتيجة اعتمادىا عم

 .لصمة القرابة

وقد بدأت األسر الممتدة  تتناقص و فقدت بعض أىميتيا نتيجة التطورات الحديثة و تصنف 

 األسرة الحديثة إلى مجموعة أشكال و ىي 5

ألبناء يشتركون معا في منزل واحد  تتألف من زوج و زوجة و ااألسرة النووية المعيارية:  -

 و يعمل الزوج لكسب قوت الزوجة و األوالد أما الزوجة فتدبر أعمال المنزل.

والتي تتألف من زوج و زوجة بال أطفال يعمل أحدىما       األسرة الزواجية الثنائية :  -

 أو كمييما لمكسب المادي .

وج و زوجة يزاول كمييما عمال لمكسب و تتألف من ز ألسرة ذات الشريكين العاممين : ا -

 .1المادي 
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 .ثالثة أجيال يعيشون عيشة واحدة  و ىي التي تضم األسرة ذات ثالثة أجيال:-

الرجل في ىذه األسرة ىو العائل و األسرة ذات الزوجين المتوسطة أو متقدمة العمر : -

لاللتحاق بالجامعات أو بشق الزوجة تعمل في المنزل و األطفال فييا قد تركوا األسرة إنا 

 طريقيم في الحياة أو تزوجوا و كونوا أسرة منفصمة .

م لطرق باب العمل : - تنضم الزوجة إلى العمل عند التحاق  األسرة التي خرجت بها األأ

 أطفاليا بالمدارس أو عند تركيم منزل األبوين .

مرة أو أكثر ، كما أنيا تضم كال الزوجين يكون قد سبق لو الزواج أسرة الزواج المتكرر:  -

 . 1أطفاال من الزواج السابق و أحيانا من الزواج الحالي و يعيشون معا

ومن خالل دراستنا الميدانية قمنا بدراسة مجموعة من األسر النووية الصغيرة التي كان       

ألم أسرة مكونة جميعيا من أسرة زواجية واحدة بمعنى أسرة مكونة من األب  و ا 70عددىا 

و األبناء غير متزوجين يعيشون في منزل مستقل ، بعض ىذه األسر ىي ذات الشريكين 

العاممين وأغمبيا أسر نووية معيارية يعيش فييا الزوج والزوجة واألبناء معا ويزاول فييا الزوج 

عمال في حين الزوجات ماكثات في البيت ، والقميل من األسر فقط ىي أسر زواجية ثنائية  

 يا أبناء بينما يشتغل كل من الزوج والزوجة .ليس في

 

                                                           
 .7>،<;المرجع نفسه .ص ص  1



 لمحة عامة عن األسرة الجزائرية                                   الفصل األول                     
 

 
67 

 المبحث الخامس : بنية األسرة الجزائرية    

لقد تحولت بنية األسرة الجزائرية من النمط الممتد لألسرة نحو نوويتيا وفردانيتيا ، حيث    

سميمان" أن معظم عمماء االجتماع المنشغمين باألسرة يرون  يرى الباحث الجزائري "دحماني

أل األسرة الجزائرية لم تكن تتمتع باالستقالل عن النسق القرابي ووحداتو مثل األسرة الممتدة 

والعشيرة والقبيمة في ظل المجتمع التقميدي ، وانفصاليا عن ىذه الوحدات لم يتم إال في إطار 

خصائصيا مع خصائص المجتمع التقميدي  وكشفت عديد  المجتمع الحديث نظرا لتناقض

ذا انتقمنا  الدراسات حول األسرة في الجزائر عمى أنيا ممتدة نسبيا أبوي وسمطتو مطمقة ، وا 

إلى البناء الداخمي نجد رب األسرة يتمتع بسمطات واسعة فيو الذي يحدد مركز ودور كل فرد 

يتغير متأثرا بالتطورات الحديثة ، فبعض من أفرادىا ، ولكن ىذا النمط من األسر بدأ 

الدراسات تشير إلى تحول بناء األسر الجزائرية إلى األسرة النووية مثل دراسة الباحث "ىواري 

عبدي" الذي يرى أن األسرة الجزائرية متكونة من مجموعات نووية ، فاألسرة النواة أصبحت 

تمع الجزائري تقدم دوما نوعا من سمة المجتمعات الحديثة وتبقى األسر النووية في المج

 سمات الطاعة والوالء لمبنية القرابية ككل .

وبالتالي ، فاألسرة الجزائرية تتموقع بين مسار األسرة الممتدة والنووية فيي تمثل       

 .   1نموذجا لمكيان النووي لألسرة ، لكن تبقى دائما عمى عالقة باألسرة الممتدة 
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 ير االجتماعي  .المبحث السادس : التغي

       التغير االجتماعي ظاىرة موجودة في كل مستويات الوجود في المادة الحية          

و كذلك الحياة االجتماعية أي أن أي نسق اجتماعي يحتوي عمى نوعين من العمميات  

ستمراريتو كالتنشئة االجتماعية والضبط ااألولى تعمل عمى الحفاظ عميو و ضمان 

ونقل اإلرث الثقافي من السمف إلى الخمف والثانية تعمل عمى تبديمو وتغييره   االجتماعي

ابتداء بالتعديل وانتياء بالثورة لذلك فإن في دراسة المجتمع والظواىر االجتماعية البد من 

النظر عمى وجيي الصورة ، الثبات في الحركة والحركة في الثبات وىذا ما يعبر عنو عادة 

اعي متوازن وديناميكي ، أي نوع من الوحدة وصراع المتضدات ، وتبدو بأن النسق االجتم

فكرة التغير واضحة وبسيطة نظرا لشيوع استعماليا في الحياة اليومية ، ولكن مع ىذا فقد 

أثارت الكثير من الجدل والمناقشات عند عمماء االجتماع أن ظاىرة التغير االجتماعي تعد 

تمع دائم في التغير وتختمف درجتو من مجتمع آلخر فبعض مالئمة لممجتمع البشري ، فالمج

المجتمعات تتغير بسرعة وأخرى ببطء ، وقد  يرى الباحث أحيانا أن ىذه المجتمعات راكدة 

واألخرى متحركة ، وظاىرة التغير االجتماعي ليست ظاىرة حديثة فيناك درجات وأنواع من 

مام بالتغير وسرعتو يرجع إلى السرعة التي التغير حدثت في الخبرة اإلنسانية ، ولكن االىت

 . 1حدثت فييا المجتمعات 
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ويمكن تعريف التغير االجتماعي بأنو 5 كل تحول يحدث في النظم واألنساق واألجيزة        

االجتماعية من الناحية المورفولوجية خالل فترة زمنية محددة ويتميز التغير االجتماعي 

غير في الظاىرة االجتماعية يؤدي إلى سمسمة من التغيرات بصفة الترابط والتداخل ، فالت

الفرعية التي تصيب الحياة بدرجات مختمفة ، إن ىذا االعتراف الصريح بواقع التغير 

االجتماعي وارتباطو ببقية التغيرات في الطبيعة إنما جاء تتويجا لجدل فمسفي حاد حول 

فكر الفمسفي ، السيما اليونان ويعتبر مسألتي الثبات والتغير ، يعود تاريخو إلى فجر ال

ظيوره عمى يد الفيمسوف األلماني " ىيجل " وبعده " ماركس" و"إنجمز" و " لينين" ىو أعظم 

انتصار لفمسفة التغير عمى فمسفة الثبات التي بدأت تخمي مكانيا بصورة شبو تامة لفمسفة 

 . 1التغير

تالف في أدوار األفراد  التي يقومون بيا والتغير االجتماعي ىو أيضا التغير واالخ       

في المجتمع من مرحمة زمنية إلى مرحمة زمنية أخرى ، وفي األدوار والتنظيمات والنظم 

 والمؤسسات داخل المجتمع وما تقوم بو من أدوار وما يطرأ عمييا من تغييرات وتعديالت

 .2من حيث الدرجة والسرعة

 

 

                                                           
 . 01. ص المرجع نفسو  1
 722. ص  0421.دار المعارف لمنشر والتوزيع . اإلسكندرية .  2.طمبادئ عمم االجتماع السيد محمد بدوي .  2
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وىو صفة أساسية من صفات المجتمع تحدث نتيجتو تيارات اجتماعية وعوامل ثقافية   

اقتصادية وسياسية تتداخل مع بعضيا ويؤثر بعضيا عمى بعض  وىو جزء من عمميات 

التطور في المجتمع والتغير الثقافي الذي يحدث في الجوانب المادية وغير المادية لمثقافة 

ولوجيا والمغة واآلداب والتغيرات التي تحدث في أشكال المجتمع وفي العموم والفنون والتكن

 . 1وفي بنيتو وفي قواعده ونظمو 

ويعرفو " حامد عبد السالم "عمى أنو ظاىرة أساسية تتميز بيا الحياة االجتماعية في        

فو سبيل بقائيا ونموىا ونيايتيا إلى التوازن مع الواقع واالستقرار االجتماعي ، بينما عر 

"أغبورن" عمى أنو 5 جممة التحوالت التي تحدث في التنظيم االجتماعي أي التي تطرأ عمى 

بناء المجتمع ، ويشير أيضا إلى التغير في السموك االنساني ، أما "روجرز" فيرى أنيا 

 ظاىرة عامة توجد عند أفراد عديدين تؤثر في أسموب حياتيم وأفكارىم .

التحول الذي يصيب البناء االجتماعي وبالتالي يحدث أثرا  والتغير االجتماعي ىو       

عميقا في البنية االجتماعية كالتغير الذي يطرأ عمى البناء األسري ، ويصيب التغير 

االجتماعي أيضا الثقافة المحمية في ظل ما تشممو من قيم وعادات وأفكار ومعايير   

 . 2اجتماعية 

                                                           
 . 722المرجع نفسو . ص   1
.      7005. الدار العالمية  لمنشر والتوزيع. عمان. عالم الجديد والجريمة اإللكترونيةاإليعقوب عبد الحميد موسى .   2

 012ص 



 لمحة عامة عن األسرة الجزائرية                                   الفصل األول                     
 

 
71 

التأثيرات الفكرية المتعمقة بالقيم االجتماعية والعالقات  ويعتبر التغير االجتماعي جممة      

األسرية التي تعرضت ليا العديد من الدول تحت ذريعة التنمية والتحديث من خالل وسائل 

 . 1اإلعالم 

ويشير التغير االجتماعي أيضا إلى التحوالت في أنماط الفعل والتفاعل االجتماعي       

ية المنظمة التي ىي جوىر البناء االجتماعي ويتضمن ذلك التي تشكل العالقات االجتماع

أشكال التحول التي تحدث في القيم والمعايير وقواعد السموك الضابطة ألنماط التفاعل بين 

األفراد وىو التبدل الجوىري في األبنية االجتماعية بما في ذلك النتائج المرتبطة بيذا التبدل 

 . 2أ عمى المنتجات الثقافية والرموزالتي تنعكس عمى التغيرات التي تطر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 707.ص 7005دار أسامة لمنشر والتوزيع. عمان .  .سوسيولجيا اإلعالم الجماهيري .فواز منصور الحكيم   1
 . 04.ص 7000.المكتبة األنجمومصرية . اإلسكندرية . 7.ط . التغير االجتماعي أحمد زايد ، اعتماد أعالم  2
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 :خالصة الفصل 

ل كل ما تناولناه ، نستنتج أن األسر الجزائرية ال تختمف كثيرا في سماتيا        و من خال      

و خصائصيا عن األسرة العربية ، حيث الزالت تعتمد عمى الترابط و التعاون و التربية 

جميع أفرادىا كما أن البنية األسرية أصبحت تخضع لمتحول الحسنة و الثقافة المشتركة بين 

من النمط الممتد إلى نمط األسر النووية و نتيجة لمتطورات التكنولوجية الحديثة  لعديد 

 التغيرات في السموك اإلنساني و القيم و العادات و المعايير االجتماعية و الثقافة المحمية .
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  تمييد      

ما جعل العالم قرية كونية تنتقل  يشيد العالم المعاصر مجموعة من التغيرات المتسارعة    

المعمومات و األفكار و االتصاالت بين جميع أفرادىا في كل أنحاء الكرة األرضية ، ما دفع 

 كافة المجتمعات بما فييا المجتمع الجزائري إلى قبول ىذه المستحدثات و التكيف معيا .

بل جميع األفراد ، لما عتبار الفيس بوك أكثر مواقع التواصل االجتماعي شعبية من قو با

يحممو من مزايا تشجع متصفحي االنترنت عمى اإلقبال المتزايد عميو ، إال أنو وجيت لو عدة 

انتقادات لما قد يخمفو عمى المجتمع األسري و ما قد يحدثو من تصدعات و تفككات في 

   جين أو بينيمالنظام األسري و القيم و العبلقات التي تجمع بين أفراد األسرة سواء بين الزو 

 و بين أبنائيم أو بين اإلخوة في األسرة الواحدة.

يجابيا إألسرة الجزائرية ،األول قد يكون لذلك فإن لمفيس بوك دورا في إحداث متغيرين داخل ا

و الثاني   و إنشاء عبلقات جديدةفيو يشكل فرصة لبلتصال و تبادل المعرفة و األفكار 

عمى العبلقات االجتماعية و التقاليد و القيم الثقافية  ينذر بوضعية كارثية و مصدر خطر

ىذا وغير الفيس بوك من عادات اختيار الفرد لشريكة حياتو و تغيرت بذلك البنية  الموروثة ،

 األسرية لممجتمع الجزائري عما كانت عميو في السابق .
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 ة.المبحث األول : الفيس بوك و قيم األسرة الجزائري

تعتبر مواقع التواصل االجتماعي تمك المواقع الموجودة عمى الشبكة العنكبوتية و التي      

تتيح لمستخدمييا صفحة شخصية و إمكانية تكوين عبلقات مع المستخدمين اآلخرين الذين 

يقومون بالدخول إلى تمك الصفحة الشخصية ،و ىذه المواقع يمكن أن تستخدم كمواقع ذات 

ات لمنقاش الحي ، غرف الدردشة و غيرىا من المواقع االجتماعية طابع اجتماعي كمجموع

 .1الحية 

 4440فيفري  40و من أشير مواقع التواصل االجتماعي " الفيس سوك " الذي أنشأ في     

عمى يد "مارك زوكربرغ " الذي كان طالبا في جامعة ىارفارد األمريكية ،و سمي الفيس بوك 

يسمى بكتب الوجوه التي كانت تطبع و توزع عمى الطبلب بيذا االسم عمى غرار ما كان 

بيدف إتاحة الفرصة ليم لمتعارف و التواصل من بعضيم البعض خاصة بعد االنتياء من 

الدراسة و التخرج ، فكان اليدف ىو تأسيس موقع الكتروني يقوم بعمل كتب الوجوه بطريقة 

الجامعات و المدارس و الكميات  أسيل و أسرع انتشارا و أكثر فاعمية و ىذا ما حصل في

 . 2ثم دخل الفيس بوك إلى الشركات و المؤسسات

 

 

 

                                                           
 .061. ص  4402. دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع . عمان . اإلعالم و المجتمععمي عبد الفتاح كنعان .  1
 .460ص 4402دار أسامة لمنشر و التوزيع .عمان . اإلعالم الجديد : شبكات التواصل االجتماعي .عمي خميل شقرة .  2
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حصل تطور في شروط استخدام ىذا الموقع حيث ألغي من كان يشترط سابقا  4446وعام  

     لممشترك بأن يكون يمتمك بريد الكتروني صادر عن جامعة أو كمية أو مدرسة أو شركة 

و يمتمك بريد الكتروني أن يصبح عضوا في  02فأصبح بإمكان أي شخص تجاوز سن 

موقع الفيس بوك فأصبح من أىم و أشير موقع التواصل االجتماعي حيث يمكن لمعضو فيو 

أن يقوم بإعداد نبذة شخصية عن حياتو تكون بمثابة بطاقة فنية و تعارف لمن يريد أن 

 .1يتعرف عمية و يتواصل معو 

كما يعتبر الفيس بوك أحد أىم المجتمعات االفتراضية التخيمية التي نشأت عمى االنترنت    

و ىو يجمع المبليين من المشتركين من مختمف بمدان العالم ، و ىو عالم تخيمي بحق        

و يحتوي عمى الدردشة و عديد التطبيقات التي تتيح لمفرد أن يعبر عن نفسو بشتى الطرق  

عمى حياة اآلخرين و البيانات الشخصية المتعمقة بيم ، و يمكنو أن يضع و أن يتعرف 

صوره و صور أفراد عائمتو ، كما يتيح الفرصة لبلشتراك في عديد المجموعات و التي يجمع 

 .  2أفرادىا عمى فكرة أو ىدف ما 

 

 

 

                                                           
 .460ص .المرجع نفسو   1
.دار  العالقات االجتماعية لمشباب :بين دردشة االنترنت  و الفيس بوكمحمد السيد حبلوة ، رجاء عمي عبد العاطي .   2

 .002. ص 4400المعرفة الجامعية لمطبع و النشر و التوزيع .اإلسكندرية .
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         وقبل الفيس بوك كانت ىناك شبكات اجتماعية ضخمة كشبكة " مايس بيس "     

و " الياي فاي" ، إال أن الفيس بوك تمكن من تخطييا خبلل فترة قصيرة من حيث شعبية 

عدد المستخدمين واألرباح الضخمة ، وتحول ىذا األخير إلى نمط سموكي لمستخدمي 

 .  1االنترنت وأحدث تغييرا ميوال عمى حياة األفراد وأفكارىم وسموكاتيم 

لغ في إحداث التغيير عمى مستوى قيم األسر الجزائرية كما كان لمفيس بوك األثر البا     

التي أصبحت تحكميا قيم جديدة . و القيم ىي جممة المعتقدات التي يحمميا الفرد نحو 

األشياء و المعاني و أوجو النشاط المختمفة و التي تعمل عمى توجيو رغباتو و اتجاىاتو 

اب و الخطأ ، و ىي تمك األفكار         و تحدد لو السموك المرغوب و المرفوض و الصو  نحوىا

و األعراف العادات و التقاليد الجديرة بان يناضل الفرد من أجميا و ِتؤثر في قراراتو        

 .2و أىدافو و سموكياتو  

و ىي أيضا مجموعة المبادئ و المعايير التي يضعيا مجتمع ما في ضوء  ما تراكم     

ميات انتقاء جماعية يصطمح أفراد المجتمع عمييا بتنظيم عمييا من خبرات تتكون نتيجة عم

 . 3العبلقات بينيم و توجيو أنماط سموكاتيم و معتقداتيم و معاييرىم االجتماعية  

 

 

                                                           
. دار المسيرة لمنشر و التوزيع .  النشأة و التطور وسائل اإلعالم و االتصال : دراسة فيمحمد صاحب سمطان .  1

 .260.ص 4404عمان.
 .283.ص4441يبة .بيروت ..مركز دراسات الوحدة العر 4ط.المجتمع العربي المعاصرحميم بركات . 2
 .40.ص 4400الحامد لمنشر و التوزيع .عمان . .دار االجتماعي سعمم النف.  سامي محسن الختاتنة 3
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و يعرفيا" توماس وزنانيكي" بأنيا محتوى من السيل الوصول إليو و لو معنى لدى    

 من أجمو موضوعا لمنشاط . أعضاء الجماعة ، فالقيم ذات محتوى إمبريقي ولو معنى

أما "بارسونسز" فيرى أنيا نسق رمزي مشترك يؤخذ كمعيار لبلختيار بين بدائل توجيات    

 . 1الفعل و يظير دوره في موقف الفعل 

لذا ال يوجد أي مجتمع من القيم التي تعطي لمحياة أفراده معنى و تجعمو ينقمونيا             

وعي منيم ،و كل قيمة من القيم تعمل عمى التوافق  و يمتزمون بيا في سموكيم عن

االجتماعي أو توافق األشخاص مع القيم السائدة و توحدىم معيا أمر ضروري حتى تؤدي 

 . 2ىذه القيم  وظائفيا 

      و تشكل القيم مصدرا من المقاييس و المعايير و الوسائل و الغايات و األىداف      

و أشكال التصرف و المعتقدات التي يتمسك بيا الفرد ،و تعنى بتنظيم العبلقات االجتماعية 

و تدعو إلى االمتثال بيا و ىي متعددة كقيمة الكرم ، المحبة ، الصدق ، التضحية التواضع           

عة في الطموح ، االنفتاح ، القوة ...الخ و منيا تستمد األعراف و العادات و التقاليد المتب

 .                                                                                3المجتمع

                                                           
 .دار إيتراك لمنشر و التوزيع. القنوات الفضائية ونسق القيم في المجتمع المحمي.  أيمن البارودي  1

  41.ص4400القاىرة.
 .066.ص4444دار اليازوري لمنشر و التوزيع .عمان .. التنشئة االجتماعية لمطفل. سميح أبو مغمي و آخرون  2
. 4404دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر .اإلسكندرية .. عمم النفس االجتماعي. محمد الصافي عبد الكريم عبد العمى   3
 .423ص
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و ال يختمف الباحثون في أن القيم شأنيا شأن بقية الظواىر االجتماعية تتعرض لمتغيير فترى 

ة متبادلة  "ماريا أوجستا " أن العاقة بين القيم و االتجاىات في التغير االجتماعي ىي عبلق

فكما تؤثر القيم في التغيير يؤثر ىو اآلخر فييا و ال يخفى مدى تأثير التكنولوجيات الحديثة 

       عمى نسيج الحياة اليومية ، فما تحدثو من تغيير نتصل بإدراكات األفراد و اتجاىاتيم

 أفكارىم و قيميم . و

لى عمى الثقافة بحيث تبقى وتؤثر أيضا مواقع التواصل االجتماعي بالدرجة األو       

تأثيراتيا عمى المدى البعيد راسخة لدى األفراد و تعمل ىذه الرسائل عمى تثبيت و تدعيم القيم 

االجتماعية التي يتمسك بيا المجتمع من خبلل ما تنشره و تحاول أن تنال من القيم 

      اء و األجدادالمتعارضة و بالتالي يحصل الصراع القيمي بين األجيال المتمثمة في اآلب

و الجيل الجديد الذي يمثمو األبناء ، فنكل جيل قيمو وعاداتو و تقاليده و سموكياتو التي 

يرغب فييا ، فنجد أن كثيرا من األبناء ال يسيرون عمى نفس نيج آبائيم و قد تنقل مواقع 

سرة من مع ما تأخذه األالتواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك مفاىيم وعادات ال تتناسب 

و تقاليد ما يساعد عمى زيادة الفجوة بين العادات و القيم المعروفة و بين القيم المتغيرة    قيم 

 .1الجديدة 

 

                                                           
.دارغيداء  الفضائية في القيم االجتماعية و السياسيةأثر القنوات عبد اهلل فتحي الظاىر،عمي أحمد خضر المعماري .   1

 61 .ص4402لمنشر و التوزيع.
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كما نبلمس تأثير الفيس بوك و باقي المواقع عمى ثقافة األسرة فنجد أن الدول المتقدمة       

وجعل المثقفين يقتفون  تعمل عمى فرض ثقافتيا عن طريق االنترنت و إعادة تثقيف العالم

أثر الثقافة العربية ، وىذا ما يسمى بالغزو الثقافي من أجل خمق عادات و تقاليد جدية         

 .1و تسييل ميمة ىذه الدول في تطويع العالم وفقا إلرادتيا  

و من مبلمح التغير الذي أحدثو الفيس بوك عمى القيم األسرية سيادة القيم المادية        

طغت عمى المشاعر الوجدانية وعمى معايير اختيار الشريك ، فأصبح البحث عن  التي

     شريك يوفر المطالب المادية بصرف النظر عن مشاعر الحب و التوافق بين الشريكين 

و كل فرد أصبح يبحث عن ما يمبي حاجاتو الذاتية  و رغباتو الشخصية و بالتالي سادت 

   القيم الفردية التي أضعفت من القيم الداعية لمعطاء في المجتمع و دعمت من قيم األنانية 

شعور األفراد من االغتراب عن المجتمع ،كما تغمغمت القيم االستيبلكية دون مراعاة و 

دية و تعتبر فئة الشباب األكثر تأثرا بالثقافة الغربية إذ راحوا يحاكونيا الخصوصية الفر 

فاندثرت القيم االيجابية كالشرف و الوفاء و االلتزام و التعامل و برزت القيم السمبية 

 . 2تكالية و الترف و اال  يةكالمحاكاة و االستيبلك
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ومن القيم السمبية أيضا  التي أصبحت سائدة في مجتمعاتنا تفشي روح البلمباالة       

بالمسؤولية االجتماعية و المصمحة العامة ،و المحسوبية و الرشوة و التحرر من المعايير 

الدينية و األخبلقية خصوصا مع ما تبثو ىذه المواقع االجتماعية من قيم تيدد القيم 

 .1بية الخمقية لؤلفراد  األخبلقية و التر 

كما أن ىناك من يرى أن الفيس بوك تسبب لمترويج لمثقافة اإلباحية من خبلل المواقع       

و أصبحي ىذه األخيرة أكبر تجارة إلكترونية  الغربية التي كشفت العورات و ىتكت األستار ،

ية القيم اإلباحية مما تستقطب مميارات الدوالرات ، فقد رسخت ىذه المواقع في الذىنية العرب

 . 2انعكس عل وضعية األسرة التي بدأت تتبلشى و يظير لدى أفرادىا االنحطاط األخبلقي 

بوك ، فالحديث عبره قد يكون مع أشخاص غير متخمقين  سفيناك مخاطر أخبلقية لمفي     

  نأو مع أشخاص منحرفين ال قيم ليم و ال مبادئ و ىذا يشكل خطرا خاصة لدى المراىقي

 و الشباب الذين قد ستعرضون إلى نقاشات إباحية و جنسية تؤدي إلى انحراف سموكاتيم 

        يؤدي إلى إىمال الواجبات الدينيةكما أن استغراق أقات طويمة في استمال االنترنت 

و بالتالي يشعر الفرد  و االلتزام بمعايير الجماعات االفتراضية وتبني مواقفيم و سموكاتيم

 .  3بعدم االنتماء إلى ثقافة مجتمعو و تبدو عميو أعراض التشبث بالقيم الغربية  
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 المبحث الثاني : تغير أنماط اختيار الزوجين .

إن عممية اختيار الزوج لزوجو ىي أىم خطوة في بناء األسرة ،و كثيرون ىم الذين        

ني بناء األسرة الذي يحتاج لجيد مخمص و متوافق من يضعون في اعتبارىم أن الزواج يع

الزوجين طوال الحياة ، و ألن الزوج و الزوجة مختمفين في الصفات الموروثة خاصة العقمية 

منيا التي تتحكم في المزاج و أيضا مختمفين بقدر أكبر في السموك و العادات نتيجة 

ي عائمتين مختمفتين ثقافيا و سموكيا اختبلف تربية كل منيما ذلك أنيما تربيا و ترعرعا ف

لذلك  فإن من الضروري لبقاء األسرة و العائمة و نجاحيا فيما أسست من أجمو أن يكون كل 

    من الزوج و الزوجة قادرين عمى تجاوز االختبلفات و الفجوات و اإلبقاء عمة جو المودة

و من آياتو أن خمق لكم من  " :في القرآن الكريم يقول اهلل تعالىو و الحب في األسرة ، 

     أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك آليات لقوم 

          . -الحشر - يتفكرون" 

و يجب عمى الزوجة أن تضع في اعتبارىا أساسا أن الزوج يجب أن يتحمى         

بالصفات الميمة كالذكاء ، التربية الحسنة ، واالستعداد يتحمل المسؤولية ،بمعنى أن يكون 

 . 1مالكا لصفات رب األسرة فيو الذي سيكون مسؤوال عن إطعاميا و التكفل بكل احتياجاتيا
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كل خطر أو أذى و أن يكون مسؤوال أيضا عمى تحقيق كل وظائف  من و حماية أفرادىا  

العائمة و خاصة تحقيق إمكانات األطفال الكامنة في عقوليم و أجساميم و مياراتيم 

الموروثة وأن يقتنع أن عممية الزواج ليست ممياة تافية و عممية غريزية يمكن تغييرىا في أي 

طرفان بأن الزواج رباط مقدس فيو تعيد من طرفيو وقت يريد ، و عمى ذلك يجب أن يؤمن ال

عن التعاون معا في السراء و الضراء و خدمة بعضيما و االلتزام بالرباط المقدس ىذا حتى 

 . 1الممات بيذا و مثمو يتحقق اليدف من الزواج فتقوى العائمة و تستمر حتى الوفاة 

دور المرأة ومكانتيا في المجتمع  وقد عرفت األسرة الجزائرية عدة تغيرات خصوصا في      

الجزائري ، ما جعميا تقتحم ميدان العمل ومشاركة الزوج في ميزانية البيت واتخاذ القرارات  

كما أصبح ليا الحق في اختيار الشريك وأصبح اختيار الفرد لشريك حياتو يتم بعدة طرق 

تى الجيران فالبحث عن مثل الزواج الذي يتم عن طريق اختيار الوالدين أو األقارب أو ح

الزوجة الجيدة لبلبن ىو مشروع ذو استراتيجيات معقدة تتطمب جزءا ىاما من الطاقة العائمية  

ففي البداية يتم البحث عن فتيات في عمر الزواج مرشحات لمخطبة ثم تبدأ عممية الفحص 

ة  صغر والدراسة حول من تممك أفضل المواصفات في الجمال ، األخبلق ، اليدوء الطاع

 2السن ، األصل وسريعة العمل ، فصغر السن في المجتمعات العربية يرفع من قيمة
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الفتاة وشأنيا عكس الفتاة التي تكبر ولو بقميل عن سن الزواج ، فإنيا توصف بالعانس كما  

أن بعض اآلباء يسيء استخدام حقو في قبول أو رفض العريس فيفرض الزواج عمى ابنتو 

  ربائو أو أصدقائو أو ذوي الثراء أو لدييم وظيفة معينة دون مراعاة بشخص معين من أق

 .   1رأييا 

كما يتم االختيار الزواجي عن طريق المصمحة المادية ، وىو معرض لمفشل اليروبي       

ن تفكر في أالذي تقبل فيو الفتاة بأي رجل يتقدم ليا ىروبا من الوضع األسري دون 

خصائص الشخص المتقدم ، وبالتالي فإن الزواج في ىذه الحالة منعدم تماما بحيث تحدث 

المشاكل الزوجية والنفسية التي تصعب معيا العشرة بين الزوجين ، في حين أثبتت بعض 

 .2الدراسات عكس ذلك أي أن ىذا يقود إلى سعادة تفوق تمك التي تنجم عن الحب  

الذي يكون مبنيا عمى االختيار الحر الشخصي ، فاألفراد أصبح ليم  وىناك الزواج     

درجة من الحرية أكبر بكثير من التي كانت ليم في الماضي ، فيم يشعرون بحرية أكبر في 

التحدث عن موضوعات تتعمق بالجنس واإلنجاب ، والعبلقة الزوجية بالمقارنة مع أشخاص 

الء يتحاشون الحديث في مثل ىذه الموضوعات متزوجين فعبل في الماضي من حيث كان ىؤ 

 . 3حتى بعد أن ينجبوا أطفاال
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فالحب ىو العنصر الرئيسي المسيطر في الوقت الحالي وىو تأكيد أولي عمى العاطفة  

وشعور الفردين اتجاه بعضيما ، وىو يعني في الوقت الراىن التعارف الشخصي الوثيق بين 

إذا كانا في ميدان عمل واحد ، ولعل أثر وسائل التواصل الفتى والفتاة قبل الزواج خصوصا 

     االجتماعي خاصة الفيس بوك أمر جدير بالتسجيل فقد تغيرت مفاىيم الدور لدى

  . 1 الجنسين 

كما أن ىناك من الشباب الجزائري من اختار الزواج بأجنبيات وليس بيدف المحبة      

نما اليدف مادي بحت إذ يسعى الشباب إلى واإلخبلص وتكوين أسرة سعيدة وصالحة ، وا  

الزواج بأجنبيات بيدف اإلقامة ببمدان أجنبية وتحقيق مطامع مالية والحصول عمى فتاة 

شقراء ذات عيون زرقاء وشعر طويل ومفاتن ظاىرة إلشباع رغباتو الجنسية خصوصا 

تعارف بين  بانتشار مجموعة مواقع من أجل الزواج عمى االنترنت ، ليصبح الزواج مجرد

شاب وفتاة بطرق عصرية عبر وسائل االتصال الحديثة حتى أطمق البعض عمى شبكة 

 .2نترنت بخاطبة القرن الواحد والعشرين  اال

 

 

 

                                                           
 .88صالمرجع نفسه   1
.دار الكتاب العربً.بٌروت المرأة بين الزواج و الطالق في المجتمع العربي و اإلسالمي.محمد خٌر الرزاد فٌصل   2

 .076، 068.ص ص 0202



 الفصل الثاني  الفيس بوك وتغيرات األسرة الجزائرية
 

 
86 

بل  كما لم يعد الزواج عل الصعيد الثقافي لممجتمع الجزائري وسيمة لئلنجاب فقط ،    

أصبح شكبل من أشكال التعاون المتبادل بين الزوجين في كل الميادين ، وتقوم األسرة 

الزواجية عمى قاعدة مادية مستقمة بفضل إنتاجية الزوجين ، وترتبط ىذه االستقبللية بدرجة 

التعمم والتوسع في درجة العمل ، كما أن حجم األسرة يتحدد من قبل الزوجين المذان 

 .1كمان في عدد األوالد يخططان لو ويتح
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 المبحث الثالث: تغير بناء األسرة الجزائرية .                                       

ىناك الكثير من عمماء االجتماع الذين يرون أن التغيير الذي يتعرض لو المجتمع       

كان لو األثر الواضح عمى بناء األسرة الجزائرية التي تمثل وحدة بناء المجتمع ، فبناء األسرة 

الكبيرة أخذ بالتبلشي في معظم مجتمعات العالم ، وأصبح يميل إلى إضعاف الروابط 

ة ، ويرى " بيرسرنز" أن األسرة المعاصرة فقدت الكثير من وظائفيا التقميدية اإلنسانية والقرابي

 . 1وأصبحت مفتتة بسبب التطورات التكنولوجية 

كما أصبحت األسر النواة الصغيرة من السمات البارزة في عالم اليوم بما فييا المجتمع      

سرة الجزائرية ، في حين أشارت الجزائري وىذا ما كشفتو العديد من الدراسات التي تناولت األ

بعض الدراسات أن األسرة الجزائرية ال تزال ممتدة نسبيا أبوي وسمطتو مطمقة  فرب األسرة 

الجزائرية يتمتع بسمطات واسعة وىو الذي يحدد مركز ودور كل فرد من أفرادىا ، وبعد وفاتو 

خواتو ويراجع مصالحيم يرث االبن األكبر سمطتو في أغمب األحيان فيتابع سموك إخوتو وأ

ويكون مصدر الشورى والقرار، أما األم فبالرغم من أىمية دورىا مازالت مركزا ثانويا مع 

 .2تمتعيا بالسمطة في إدارة الشؤون المنزلية وتربية  األطفال
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ولكن يمكن القول أن التطورات الحديثة وظيور مواقع التواصل االجتماعي حول بناء    

ة من ممتدة إلى نووية ، بحيث كشفت معظم الدراسات دخوليا في مرحمة األسرة الجزائري

انتقالية إذ أصبحت األسر النواة مسيطرة عمى المجتمع الجزائري وىذا ال ينفي وجود سمات 

الطاعة والوالء لمبنية القرابية ككل واالنتماء الرمزي ليا ، لذا فإن العديد من المفكرين 

ة المعدلة الذي يسمح بالفيم الحسن والجيد لؤلسرة الحديثة يفضمون مفيوم األسرة الممتد

والمعاصرة عوض استعمال مفيوم األسرة النووية اجتنابا لجدل األسرة وحدة معزولة ومنقطعة  

سواء من الناحية المادية أو العاطفية عن المجموعة القرابية . وتنحصر التزامات األسرة 

فقط وأصبحت العبلقات مع أسرتي الزوج والزوجة  المعاصرة في الزوجين وأوالدىم الصغار

 . 1محدودة 

وصار األطفال يقضون معظم أوقاتيم بعيدا عن األسرة سواء في المدرسة أو أماكن المعب 

أو أمام مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك ، وىناك اتجاه نحو تقمص حجم     

كما أصبحت سمطة األب واألم متساوية األسرة وذلك نظرا الستعمال وسائل ضبط النسل ، 

    .2تقريبا نظرا الرتفاع المستوى الثقافي وتغيرت نظرة األزواج لؤلسرة 
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السمطة مشتركة بين الزوجين وخصوصا تغير الوضعية االجتماعية لممرأة  فمم  لذلك أصبحت

تعد تمك المرأة المنعزلة المتحفظة أمام الرجل حيث ارتقت إلى القطاعات التربوية والمينية 

الحديثة  فأنشأت لنفسيا وضعية جديدة بعيدا عن سمطة األب أو األخ أو الزوج وأصبح 

خاذ المبادرة وتسيير حياتيا الخاصة ، وأصبح األزواج يسكنون يسمح ليا بأخذ الكممة وات

 .  1منزال مستقبل خاصا بيم 
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 المبحث الرابع : تغير العالقات األسرية في ظل استخدام الفيس بوك .          

إن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بما فييا الفيس بوك لو األثر البالغ عمى عبلقة      

فرد بمحيطو االجتماعي ونسبة احتكاكو بو ، حيث أثبتت عديد الدراسات أن ىؤالء األفراد ال

يحدث ليم نوع من العزلة واالنفراد وتراجع مدة جموسيم مع أفراد أسرىم وأصدقائيم فيناك 

رتباطية بين االستعمال الزائد لبلنترنت ومشاعر العزلة االجتماعية واالكتئاب ، فيذا اعبلقة 

دام أدى إلى انخفاض االتصاالت األسرية ونقص حجم الدائرة االجتماعية لؤلسرة االستخ

فالفيس بوك يجعل الفرد يشعر بمتعة وانبساط نظرا إلمكانية الحديث مع أشخاص آخرين من 

كل أنحاء العالم وفي الوقت اآلني والمتزامن ، وىذا ما يجعمو يستغرق في النقاشات أوقات 

لتالي ينفصل عن المجتمع الحقيقي ويدخل في مجتمعات افتراضية طويمة دون أن يشعر وبا

ويصبح غريبا عن مجتمعو ويزداد ارتباطو بأصدقائو االفتراضيين إلى درجة يفقد فييا الرغبة 

في الجموس مع أفراد عائمتو وأصدقائو ، وىذا ما ييدد بشكل مباشر كيان العبلقات الحقيقية 

األسرة وييدد بانعدام حميمية العبلقات بينيا ويتراجع  وجيا لوجو ويحدث قطيعة بين أفراد

 . 1االىتمام بقضاياىا 
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وفي مفيوم العبلقات األسرية نجد أن ىناك شبكة من العبلقات االجتماعية بين       

 أعضاء األسرة الواحدة ، ويمكن تقسيميا إلى المسارات اآلتية : 

فالثورة العممية ومواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك العالقة بين الزوجين:      

أثرت عمى الزواج كمؤسسة وكنظام اجتماعي ، فمن قبل كان األىل ىم من يختارون 

الزوجات واألزواج ألبنائيم وبناتيم ويتحكمون في كل أمور حياتيم العائمية ، أما في العصر 

دخل األقارب في أمور الزواج والحياة العائمية الحاضر فالكثير من األسر الحديثة تعتبر أن ت

مخالف لقيم العصر وتقاليده ، ولقد زادت الروابط االجتماعية والعبلقة بين الزوج والزوجة قوة 

في الكثير من مظاىر الحياة الزوجية وقد أصبح التأكيد في الوقت الحاضر عمى الحب 

 . 1والتفاىم النفسي والعاطفي بين الزوجين 

ما أن الزوجين أصبحا يشتركان في اتخاذ القرارات األسرية وفي الحياة االقتصادية ك      

ليما ، فكبلىما يعمل لمكسب المادي وتوفير االحتياجات العائمية وتقديم كل الخدمات ليا 

حيث أصبح الزوجان يتقاسمان كل األعباء المنزلية المادية والمعنوية التي توزع بشكل متساو 

 .  2بين الزوجين 
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كما أن العبلقات الزوجية لم تعد قائمة عمى ىدف اإلنجاب فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى      

تبادل الحب مع شخص آخر بحثا عن األمان والمنزل المستقل وتحقيق األمن العاطفي 

ويعتبر خروج المرأة لمعمل وحصوليا عمى فرصة المساواة مع الرجل في التعميم والوظيفة 

االجتماعي ومكانتيا داخل األسرة ما جعميا تشارك الزوج في  سببا في زيادة مركزىا

 . 1مسؤولياتو وتخطط ىي األخرى لمستقبل أسرتيا 

وأصبحت الزوجة المعاصرة مستقمة إلى حد كبير عن التوجيو والمراقبة من قبل الزوج       

ى مدى تقدير فأصبحت تحظى بالعناية والتقدير الكاممين برأييا واختياراتيا ودورىا يستند إل

الزوج لنجاحيا ، كما أن إدمان أحد الزوجان عمى الفيس بوك يعتبر مشكمة حقيقية لدى 

نترنت ذلك الطرف اآلخر لذلك أطمق عمى الزوجات البلتي يعاني نياتو المشكمة بأرامل اال

لوقوع الشريك في اإلدمان عمى استخدام الفيس بوك وغياب دورة الحقيقي في أسرتو ، حتى 

اك من يرى انو مستقببل سيصبح أحد شروط الزواج ىو وضع قيود عمى استخدام أن ىن

 . 2الفيس بوك لضمان تقاسم المسؤوليات األسرية بين الزوجين 
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 عالقة اآلباء باألبناء : 

تمعب عبلقة اآلباء باألبناء دورا كبيرا في تماسك البناء االجتماعي لؤلسرة خصوصا إذا      

كانت تقوم عمى أساس المحبة والمساواة والتعاون والتفاىم والحوار ، فالفرد يكتشف من خبلل 

عبلقتو بأبويو مشاعر األمن والتقدير واالنتماء ما يساعده في شق طريقو في مستيل حياتو 

 .  1ن عبلقات جيدة نحو تكوي

وتشكل األنشطة المرتبطة الخاصة باألمومة واألبوة أساسا لمعبلقات االجتماعية ، وتعد      

العبلقات بين اآلباء واألبناء احد الجوانب اليامة في دراسة تأثير البناء االجتماعي عمى 

أسموب التنشئة  السموك ، فاآلمال والطموحات والمخاوف والقيم االجتماعية كميا تنعكس عمى

االجتماعية لؤلبناء ، فكل اآلباء يريدون ألبنائيم أن يكونوا شغوفين بالتعميم ومشاركين 

ومتعاونين وأن يكونوا متحمين بالنظافة والترتيب والطاعة واحترام الكبار كما ييتمون 

 .2بطموحاتيم ومستقبميم 

وىي التي تحدد سموكياتو ،وكان وفي الماضي كانت الفتاة والفتى يعتمدون عمى األسرة كميا  

األب يمارس السيطرة الكمية عمى األبناء ، لكن حاليا أصبحت عبلقة األب بأبنائو قائمة 

عمى حرية أكبر في توجيو مستقبميم وفق ما يتفق مع ميوالتيم ورغباتيم كما أن اآلباء 

 . 3الموضوعاتأصبحوا يعطون فرصة أكبر ألبنائيم لمحديث معيم ومناقشتيم في الكثير من 

                                                           
 . 87. المكتب العلمً للنشر والتوزٌع .القاهرة . دت .ص البناء االجتماعي لألسرةعبد الفتاح تركً موسى .   1
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ومعايشة األبناء خاصة المراىقين منيم لشبكات التواصل االجتماعي بما فييا          

الفيس بوك تجعميم أقل تأثرا بقيم األسرة وتضعف إدراكيم لتوجييات اآلباء وبالتالي يتراجع 

              .    1تأثير األسرة في سموك أبنائيا ، وفي المقابل يزداد تأثير األسرة االفتراضية 

لذا يجب عمى اآلباء تعميم أبنائيم مقومات السموك االجتماعي عن طريق النصح       

واإلرشاد والقدوة الحسنة  ومساعدتيم عمى إقامة عبلقات اجتماعية واسعة مع أفراد أسرتيم 

اند وبقية أفراد المجتمع الذين تربطيم بيم عبلقات صداقة وقرابة مثبل ، كما عمى األم أن تس

أبناءىا وتشجعيم وتوفر ليم األلفة والدفء ما يساعدىم عمى نمو سماتيم السوية مثل 

 . 2الشعور باالستقبللية والتوافق 

 العالقة بين اإلخوة :      

تعد العبلقة بين اإلخوة من العبلقات القوية في األنساق االجتماعية ، فيي تتأثر ببعض      

سن الذي يؤدي إلى نمو االحترام والوالء والصداقة ، وتمعب المحددات البنائية مثل فارق ال

التنشئة األسرية وأساليبيا دورا في تحديد أشكال العبلقة القائمة بين األبناء ، فيي مصدر 

 .  3أساسي لتشكيل ىويتيم الثقافية وصناعة الوعي لدييم وتعميميم السموك المقبول اجتماعيا
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والعبلقة بين اإلخوة في الجزائر كباقي دول العالم العربي متأثرة بشبكة الحوار بين اآلباء 

واألبناء، فمكانة األب في األسرة الجزائرية تجعمو قادرا عمى جمع شمميم ، وكذلك األم التي 

يمكنيا أن تجعل العبلقة األخوية إيجابية أو سمبية داخل أسرتيا من خبلل تفاعبلتيم مع 

يم وتكسبيم معايير الجماعات ، وترى "آمال خياطي" أن األبناء الذكور يحتمون مرتبة بعض

ميمة في األسرة الجزائرية أكثر من اإلناث وذلك حسب ترتيبيم العمري ومركزىم االقتصادي 

واالجتماعي ، ونوعية عبلقة الذكور فيما بينيم تقوم عمى نوع من الحشمة خاصة من قبل 

 . 1ودورىم في توفير الدخل المادي لؤلسرة  الصغار نحو الكبار
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 الجزائرية لمفيس بوك . ةالمبحث الخامس : إيجابيات استخدام األسر 

عمى الرغم مما تحممو مواقع التواصل االجتماعي وغيرىا من الوسائط اإلعبلمية من      

مخاطر وسمبيات فإن ليا في المقابل عدة إيجابيات ، حيث تمكنت من اختراق الحدود 

الزمنية والمكانية بسرعة غير مسبوقة وىي توفر قدرا أكبر من التسييل في تخزين المعمومات 

رف الفرد عمى العالم ويستكشف ثقافات مغايرة ويختار أصدقاء جدد ونقميا ، وبواسطتيا يتع

يتقاسمون معو اىتماماتو ، كما أن ىذه المواقع تزيد من إحساس الفرد باليوية وباآلخر 

 . 1وتحرره من التقوقع حول الذات لما تتيحو من اتصال بثقافة اآلخر والتعاون  معو 

رة عمى عمم بقضايا العصر وباألحداث العالمية كما أن الفيس بوك يجعل أفراد األس      

الميمة وتكوين رأي عام حوليا ، كما يزيد المعمومات االقتصادية و العممية و يغرس حب 

المعرفة و الميارات الفردية و ممكات الفكر و اإلبداع و يعمم الفرد االعتزاز بنفسو              

ير قدراتو ،و توسيع أفقو و مداركو كما و شخصو و زيادة طموحو و حب االستطبلع و تطو 

يتعمم الفرد الجدية و الموضوعية في تناول الموضوعات و يتمكن من التعرف عمى 

شخصيات سياحية جميمة ،كما بإمكانو التعرف عمى شعوب أخرى و عمى عاداتيم            

انو التعمم بعض المغات و تقاليدىم و ثقافاتيم و بالتالي االنفتاح عمى ثقافة اآلخرين ،كما بإمك

 . 2األجنبية التي تفيد في التواصل 

                                                           
                 كنوز الحكمة لمنشر. تكنولوجيا االتصال واإلعالن الحديثة : االستخدام و التأثير. محمد الفاتح و آخرون  1
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كما يمكن استخدام الفيس بوك في التعميم و إيصال المعمومات و الخبرات و المعارف     

وذلك لوجود المعممين و المدربين الذين يقدمون برامج تعميمية خصوصا و أن الجيل الحديث 

ءة الكتب ،و بالتالي زاد التواصل المعرفي كما نما يمكث طويبل أمام الكومبيوتر أكثر من قرا

االتصال الثقافي و الحضاري ،فالفيس بوك يعتبر وسيمة ناجعة لمتواصل الفعال كما ينمي 

 العبلقات الشخصية .

   ويوفر الفيس بوك المتعة الذاتية بحيث يفرغ كل فرد من أفراد األسرة طاقاتو النفسية       

و اىتماماتو العقمية ، كما يمبي احتياجاتو و يفك توتراتو اليومية ،كما يحقق الفيس بوك 

 . 1وظيفة التسمية و الترفيو لدى كافة أفراد األسرة خصوصا لدى فئة الشباب 

كما سمحت مواقع التواصل االجتماعي بإعبلء مكانة المرأة التي أصبحت تتقمد درجات عالية 

 ت تمارس أعمال خارج المنزل باإلضافة لكونيا زوجة و أما ألطفاليا و أصبح من التعميم ،

 و أصبحت تشارك في الجمعيات و في السياسة بعد ما كانت ىذه األعمال حكرا عمى 

 .2الرجل 

 

 

 

 
                                                           

 المعمومات عمى الدول العربية ثار االقتصادية و االجتماعية : ثورة االتصاالت و تكنولوجيااآلبراىيم األخرس .إ  1
 .080.ص4448.دار ايتراك لمنشر و التوزيع .القاىرة . المحمول نموذجااالنترنت 

 .00.ص 4446التوزيع .عمان . . دار األىمية لمنشر و .العمل مع األطفال الصغارجودي ىير  2



 الفصل الثاني  الفيس بوك وتغيرات األسرة الجزائرية
 

 
98 

 المبحث السادس : المشاكل األسرية الناجمة عن استخدام الفيس بوك 

ة الفرد بأسرتو و مجتمعو ، تترتب عنيا تمر األسرة بمشكبلت اجتماعية تتعمق بعبلق      

اضطراب العبلقات بين اآلباء و األبناء  و ال يوجد أسرة أو مجتمع في ىذه الحاالت إال    

و لو مشاكمو ، و تتعدد المشكبلت األسرية و تتشابك و ال ترجع إلى سبب واحد و إنما لعدة 

 اآلتي : أسباب و عوامل متداخمة ،و يمكن ىذه المشكبلت عمى النحو

: فسوء اختيار الزوج لزوجو ،عدم التكافؤ بين الزوجين في الشخصية  مشكالت ما قبل الزواج

 العمر أو المستوى االجتماعي .

مثل مشكمة تنظيم النسل ، العقم اإلحباط ، الحرمان ،الحقد ،تدخل  مشكالت أثناء الزواج :

 ،اليجران ، و المشكبلت الجنسية  الحماة و األقارب ، الغيرة ، الخصومة ، الظمم ، القسوة

أي ما يصاحب الطبلق من مشكبلت النفقة ، مشكبلت :  مشكالت بعد انتياء الزواج

 األطفال باإلضافة إلى مشكمة الترمل .

        كالشعور بالعزلة و الوحدة و ضعف العبلقات بين األصدقاء  : مشكالت الشيخوخة

و الشعور بقرب النياية و عدم القيمة و الفراغ و ضعف الطاقة الجنسية و الحواس و ذىان 

 .1الشيخوخة و ما يصاحبو من اكتئاب وعناد  
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دور كبير في تفاقم المشكبلت األسرية و سبب في تدمير العديد من  وقد كان الفيس بوك    

 العبلقات و تشتيت األسر ، ومن بين المشاكل التي خمفيا :

:فقد كشفت العديد من الدراسات و رغم نبذ كافة األديان لو إال أن معدالتو  مشكمة الطالق

عدى ذلك و قد تنذر بتفكك و المشكمة ال تتوقف عند الطبلق فقط بل تت في ارتفاع نتزايد ،

 أسري كمي .

أن ثمث حاالت الطبلق في بريطانيا عام  devorce on lineو قد كشف استطبلع لمرأي 

كانت بسبب التواصل عبر الفيس بوك و الرسائل غير البلئقة و التعميقات البذيئة  4400

يا ،و ىذا ما يشير التي يتم إرساليا إلى الشريك اآلخر قبل الطبلق ما يجعل ىذا األخير حتم

إلى تفكيك العبلقات األسرية بسبب سوء استخدام مواقع التواصل االجتماعي ، و خمس 

حاالت الطبلق في عدد من الدول العربية تعود الكتشاف شريك الحياة و جود عبلقة مع 

 .1طرف آخر عبر االنترنت من خبلل موقع الفيس بوك  

و يترك الطبلق آثارا سمبية مختمفة عمى اآلباء و األبناء فيو يؤدي إلى نتائج سمبية عمى     

األطفال كالحرمان من عطف الوالدين ،تدني الدخل المادي ، تراجع الصحة النفسية          

و العقمية لآلباء و األبناء و حتى الصحة الجسمية ، لذلك تشير العديد من الدراسات أن 

اص الذين تطمقوا أخذوا عدة عبر في الحيمة أىميا ضرورة التفاىم قبل الزواج، التأني األشخ

 . 2في االختيار ، الصبر و التحمل 

                                                           
 . 72. ص0202دار أسامة للمشر و التوزٌع .عمان.. اإلعالم الجديد .شبكات التواصل االجتماعي. علً خلٌل شقرة  1

 
 .089أحمد عبد اللطٌف أبو سعد ، سامً محسن الختاتنة . مرجع سبق ذكره .ص   2
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 :مشكمة الغيرة القاتمة 

تؤدي غيرة الزوج أو الزوجة الزائدة عن حدىا إلى فقدان الثقة في الطرف اآلخر ، و بسبب  

     ن حركات الشريك و سكناتو الصغيرة و الكبيرة ىذه الغيرة يصبح الزوج أو الزوجة يراقبا

و تقود ىذه السموكيات إلى انزعاج الزوج أو الزوجة و توترىم بحيث يحاول اليرب من ىذا 

الوضع ،خصوصا أن الفترات التي يقضييا مستخدمو الفيس بوك تعتبر خصما لمتفاعل 

     ؤولياتو اتجاه زوجو االجتماعي المباشر مع الطرف اآلخر ما ينعكس عمى ممارسة مس

 و بالتالي يحدث التفاعل بينيما . 

 :  مشكمة الخيانة الزوجية

لمخيانة الزوجية أسباب كثيرة و ضغوطات متنوعة ، فقد تؤدي كثرة المشاكل الزوجية إلى 

   ىروب الزوج من ذلك الموقع و الوقوع في عبلقة غرامية مع امرأة أخرى أو العكس      

كب الخيانة الزوجية ، و أثبتت عديد الدراسات في العديد من الدول العربية أن و بالتالي ترت

 . 1الخيانة الزوجية ترتكب من قبل الزوج أكثر من الزوجة التي تعتبر خيانتيا لزوجيا قميمة 

 

 

 

 

                                                           
 .06. ص0228.دار العلم للمالٌٌن للنشر و التوزٌع .بٌروت . 0ط. .دليل العائلة النفسيأمل المخزومً   1



 الفصل الثاني  الفيس بوك وتغيرات األسرة الجزائرية
 

 
101 

وفي ظل استخدام مواقع التواصل االجتماعي تزيد الرغبة في إشباع االحتياجات العاطفية 

 اج المستخدم معيا و زيادة اعتماده عمييا ،بحيث ينتابو الشعور بوجود خصوصا مع اندم

 حقيق المزيد من اإلشباعات الشخصية و العاطفية ما يؤدي ال محالة إلى اضطرابات فيت

السموك و االنطوائية و القمق النفسي و زيادة الرغبة الجنسية و بالتالي قد يؤدي إلى الخيانة 

 . 1الزوجية 

 األسري : مشكمة العنف 

يعتبر العديد من المختصين أن العنف ىو سموك يعبر عن حالة انفعالية تنتيي بإيقاع األذى 

و الضرر باآلخر سواء باإليذاء الجسدي أو الجنسي أو اليجوم المفظي ، وترى "منظمة 

األمم المتحدة" أن العنف األسري ىو الفعل القائم عمى سموك عنيف ينجم عنو اإليذاء أو 

ناة الجسدية أو النفسية أو الحرمان النفسي من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة     المعا

و ىو كل سموك يصدر في إطار عبلقة حميمية يسبب ضررا و أالما جسمية أو نفسية       

 . 2أو جنسية ألطراف تمك العبلقة 

  ك عنيف اتجاه اآلخرينفرفع حدة اآلثار النفسية و العاطفية نحو الفرد يقود إلى ارتكاب يمو 

 . 3و يتوقف ىذا السموك عمى مدى إحساسو  باإلحباط و الضيق و التوتر

 

                                                           
 .07مرجع سبق ذكره.ص .  وسائل التواصل االجتماعي و دورىا في التحوالت المستقبمية.  جمال السند السويدي  1
 4443. المركز الثقافي العربي .بيروت .  العنف األسري : قراءة في الظاىرة من أجل مجتمع سميم كاظم الشيب .  2

 . 40،44ص ص 
 . 088 ص  . 4402.دار الكتاب الحديث . القاىرة .  سوسيولوجيا العائمة والتغير االجتماعيناصر قاسمي .  3
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فاختمفت اآلراء حول تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى ممارسة العنف ، فيناك من يرى  

فييا منفذ األمان لممشاعر العدائية المكبوتة  ألنو يعطي لئلنسان إشباعا بديبل و تنفيسا عن 

التوترات التي قد تنفجر بشكل أو بآخر في أعمال عنيفة ، في حين يرى آخرون عكس ذلك 

أن العنف األسري قد يصل إلى ارتكاب الجرائم بسبب ىذه المواقع خصوصا إذا حيث يرون 

تعمق األمر بالعاطفة فمشاىد العنف ليا تأثير كبير خاصة لدى األفراد الذين تظير لدييم 

 . 1سموكات عدوانية بعد االستخدام 

 مشاكل التنشئة االجتماعية :

ة لؤلبناء كالحب و العدل بين الذكر      فاألسرة ىي المسؤولة عن إشباع الحاجات العاطفي 

و األنثى وتحريرىم من المخاوف التي تيدد أمنيم النفسي ، و لن يتحقق ذلك إال في إطار 

 مناخ أسري مستقر .

و تواجو األسرة العربية مشكمة حقيقية في تنشئة األطفال في ظل سياسات إعبلمية خارجية 

صل االجتماعي من قيم و أخبلقيات و سموكيات غير موجية و في ظل ما تبثو مواقع التوا

 . 2تؤثر بشكل سمبي عمى أطفالنا 

 

 

 

                                                           
 . 088،082 . ص ص المرجع نفسه  1
 . 076.ص 0226. دار النهضة العربٌة . بٌروت . إعالمية - دراسات سوسيومحمد علً بدوي .   2
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  مشاكل السموك اإلنحرافي لدى الشباب :

وذلك يشعرون باالضطياد و تقييد الحريات من طرف اآلباء ما يدفعيم إلى عدم الثقة 

بأنفسيم و الشعور باإلحباط و األلم و الدونية ، ومع ما توفره وسائل االتصال الحديثة من 

احتكاك و اتصال بثقافات أخرى تجعل ىؤالء الشباب يقابمون الرفض و االنتقاد األسري 

ادات و التقاليد و عمى سمطة األىل و قراراتيم ما قد سيؤدي بيم إلى باالنتفاضة عمى الع

االنحراف و العيش في عالم المثل و تبني سموكيات غير أخبلقية كاإلدمان عمى المخدرات 

 . 1و التطرف األخبلقي و القيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.     0228الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات . القاهرة . . علم االجتماع األسري.  نخبة من المتخصصٌن  1

 . 608،602ص ص
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 : خالصة الفصل

ائرية فقد أثر عمى الثقافة إن موقع الفيس بوك أصبح لو األثر الواضح عمى األسرة الجز      

المحمية و أدى إلى الصراع القيمي بين جيل اآلباء و جيل األبناء و غرس ثقافات غربية 

جيدة ، وقد أثر عمى أنماط و عادات اختيار الزوج لزوجو الذي أصبح قائما عمى الحرية 

تحقيق الفردية رغم وجود االختيار الزواجي عن طريق الوالدين و األقارب ، الزواج ل

المصمحة المادية و الزواج باألجنبيات ، لكن ىذه األنواع تبقى قميمة مقارنة باالختيار الفردي 

الحر ، أما بنية األسرة الجزائرية فتحولت نحو النمط النووي خصوصا مع األزمة االقتصادية 

قيقية و قمة الوسائل المادية ، كما و أصبحت العبلقة االفتراضية طاغية عمى العبلقات الح

 فظيرت أرامل االنترنت ، إال أن مفاىيم الزواج أصبحت تؤكد أكثر عمى االىتمام العاطفي 

و الحب و المشاركة في اتخاذ القرارات و تجاوز اإلنجاب كيدف رئيسي لمزواج   و المساواة 

بين الرجل و المرأة ، أما البناء فأصبح ليم حرية أكبر في توجيو مسار حياتيم لكن 

م لمفي سبوك جعميم أكثر تأثرا بسموكيات و قيم المجتمعات  االفتراضية ،كما أدى استخدامي

الفيس بوك إلى تفشي المشكبلت األسرية خصوصا الطبلق ، إىمال ، الغيرة ، الخيانة 

 التواصل الزوجية ، ورغم ذلك فإن الفيس بوك جوانب ايجابية كتنمية المعمومات و المعارف ،

 ضاء عمى الشحنات السمبية و تحقيق المتعة الذاتية .تبادل الخبرات ، و الق
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 .: توزيع أفراد العينة حسب الجنس10رقم الجدول 

 

 الجنس         
 

 التكرار             
 

 النسبة المئوٌة     

 ذكور          
 

02          02% 

 إناث          
 

02 02 

 022 02 المجموع 

 

 

 التحميل:        

  05نبلحظ من خبلل الجدول األول أن عدد أفراد العينة من الذكور يمثل نسبة         

أن عدد الذكور مساو لعدد اإلناث و ىي نفس النسبة لعدد  أفراد العينة من اإلناث ،بمعنى 

ان ىذا ألن عينة  الدراسة كانت قصدية حيث وزعت االستمارة  عمى كل زوج وزوجة  يمتمك

 حساب عمى الفيس بوك .
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 . : توزيع أفراد العينة حسب السن10الجدول رقم 

 

 
 السن

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة

 

 00إلى02من

 

0 

 

0020 

 

 02إلى 02من

 

9 

 

0020 

 

 00إلى 00من

 

00 

 

02 

 

 02إلى 02من

 

02 

 

00 

 
 أكثر

 

0 

 

02 

 
 المجموع

 

02 

 

022 

 

 

 التحميل:      

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع األفراد العينة حسب أعمارىم أن أكبر نسبة       

سنة فيما أن األفراد الذين تتراوح  10و 13 مئوية يمثميا األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين 

 53،أما األفراد الذين أعمارىم مابين  50سنة يشكمون نسبة  05و  13أعمارىم  بين 

سنة فتعبر  50و  55و بالنسبة لؤلفراد الذين سنيم مابين  55.0سنة فيشكمون نسبة 15و
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من المبحوثين الذين أجابوا بأنيم تجاوزوا  35،في حين ال تتجاوز   35.0نسبتيا ب 

 سنة . 05
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 حسب المستوى التعميمي ::توزيع أفراد العينة 10الجدول رقم 

 

 
 المستوى التعلٌمً   

 اإلناث الذكور            

النسبة               التكرار  
 المئوٌة

النسبة  التكرار   
 المئوٌة

 02 2 2% 0 ابتدائً

 %0 0 %0020 0 متوسط 

 %02 0 %0720 7 ثانوي 

 %02 00 %00 2 جامعً 

 %02 02 %02 02 المجموع 

 

   

 التحميل:     

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يوزع فيو المبحوثون حسب مستوياتيم التعميمية أن        

منين مستواىن التعميمي جامعي ،و ىذا  % 15النسبة األعمى تحتميا المبحوثات اإلناث ،ف

يدل عمى أن اإلناث لديين رغبة أكثر في إتمام دراستين إضافة إلى  أن األسر الجزائرية 

 % 0..3جع األبناء عمى إكمال الدراسة كما لم يعد ذلك حكرا عمى الذكور ،في حين أن تش

من المبحوثين الذكور مستواىم التعميمي ثانوي ،و ىذا ما يؤكد أن معظم الشباب يفضمون 

التوقف عن الدراسة لمبحث عن عمل و مساعدة األىل في تغطية االحتياجات المادية ،كما 

و االبتدائي  %35.0والمتوسط  %30عميمي جامعي من الذكور يمثل من مستواىم الت
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35 30أما اإلناث مستواىن التعميمي ثانوي فنسبتين   0أما المتوسط ف  فيما ال،

 يوجد أي منين في المستوى االبتدائي .

وىنا يتضح أن البنات ىن أكثر من يفضمن مواصمة الدراسة لموصول ألعمى المراتب       

ه أن المرأة في الجزائر ارتقت إلى أعمى المراتب و أصبحت تزاحم الرجل في وىذا ما يفسر 

كافة القطاعات ،و استطاعت أن تخرج عن اإلطار الضيق لوظائف المرأة داخل األسرة 

 الذي كان يقتصر عمى األعمال المنزلية و تربية األبناء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

 
112 

 األبناء.: توزيع أفراد العينة حسب عدد 10الجدول رقم

 

 النسبة المئوٌة  التكرار عدد األبناء  

 02 8 ال ٌوجد

 02 0 واحد

 00 02 اثنان

 00 2 ثالثة 

 00 2 أربعة

 00 2 أكثر 

 022 02 المجموع

 

 

 التحميل :      

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب عدد أبنائيم أن أكبر       

من أفراد العينة ، أما ثاني  50نسبة مئوية يمثميا المبحوثون الذين لدييم ولدان و ىي 

يمثميا من ليس لدييم أطفال و يمكن تفسير ذلك بأن نسبة كبيرة من  55أكبر نسبة فيي 

سنة ، أما نسبة  15السن ،فأكثر من ثمث أفراد العينة أعمارىم دون المبحوثين صغار 

30 أبناء ،في حين 0أبناء و الذين لدييم  1فيتقاسميا كل من المبحوثين الذين لدييم

35 . فقط من أفراد العينة لدييم طفل واحد 
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دد أفرادىا وىذا ما يبين أن األسر الجزائرية أصبحت تتجو نحو األسر النووية التي يقل ع    

و تعيش في كفنيا أسرة زواجية واحدة رفقة أوالدىا ،فمعظم أفراد العينة لدييم عدد قميل من 

 .  00األبناء حيث يمثمون نسبة 
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ء حسب متغير األبنا: توزيع أفراد العينة حسب االتفاق المسبق عمى عدد 10الجدول رقم 
 .المستوى التعميمي 

 

 اإلتفاق
 المستوى
 التعلٌمً

 المجموع ال نعم

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

 10% 4 10% 4 / / ابتدائً

 17.5% 7 12.5% 5 %0 0 متوسط

 27.5% 11 12.5% 5 15% 2 ثانوي

 45% 18 10% 4 35% 00 جامعً

 100% 40 45% 18 55% 00 المجموع

 

    

  التحميل :   

نبلحظ من خبلل قراءتنا لمجدول أعبله الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب االتفاق       

و ىذا  عمى عدد األطفالمنيم أجابوا بأنيم اتفقوا مسبقا  00المسبق عمى عدد األطفال أن 

يدل عمى أن عدد كبير من األزواج واعون بأىمية تباعد الوالدات و بأن إنجاب عدد محدد 

من المبحوثين  00من األطفال يضمن حياة أفضل لكل فرد من أفراد األسرة ،في حين أن 

 أجابوا  بأنيم لم يتفقوا  مسبقا عمى عدد األطفال .

أكثر من أجابوا بأنيم اتفقوا مسبقا عمى عدد ونبلحظ أن ذوي المستوى التعميمي الجامعي ىم 

من   35، أما   30، يمييا المستوى الثانوي ب 10األطفال حيث قدرت نسبتيم ب
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من ذوي المستوى المتوسط والجامعي   35ذوي المستوى الثانوي والمتوسط أجابوا ب "ال"و

أجابوا ب"نعم" ،  من ذوي المستوى التعميمي المتوسط  0أجابوا ب"ال " أيضا ، فيما 

ونبلحظ أن ثقافة تنظيم النسل تزيد عند األشخاص ذوي المستوى التعميمي المرتفع وتقل كمما 

 نقص المستوى التعميمي .

 من المبحوثين الذين أجابوا بنعم بأنيم اتفقوا مسبقا عمى عدد األطفال  35و قد عمل        

منيم عمموا بأن سبق االتفاق عمى عدد   8و ذلك لغبلء المعيشة و قمة الوسائل المادية و 

محدد من األطفال يضمن العيش الكريم و الرفاىية لؤلسرة ككل ، أما زوجين آخرين فأجابا 

أن السبب في ذلك ىو األزمة االقتصادية الخانقة التي تمر بيا الجزائر و التي صعبت من 

سكن كونيما ال يممكان إيجاد فرص العمل  و زوجان آخران فأجابا بان السبب ىو أزمة ال

 منزال منفردا .

ىذا في حين  أن المبحوثين الذين أجابوا بأنيم لم يتفقوا مسبقا عمى عدد األطفال ، فيذا      

أطفال فأكثر وىذا يدل عمى رغبة ىؤالء في اإلنجاب ، فقد  1يفسر بأن العديد منيم لدييم 

طفمين ، فيما أجاب البعض بأنيم لم عمل بعضيم بأنيم يحبون األطفال لذلك أنجبوا أكثر من 

 يفكروا في االتفاق المسبق عمى عدد األطفال منذ بداية الحياة الزوجية  .
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وعمى الرغبة في إنجاب المزيد من األطفال توزيع أفراد العينة حسب :  10الجدول رقم 

 .أساس متغير السن

 

 الرغبة فً        
 اإلنجاب السن 

 المجموع ال نعم

النسبة  التكرار 
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

02-00 0 0020  / / 0 0020 

02-02 8 02 0 020 9 0020 

00-00 0 0 02 00 00 02 

02-02 0 020 9 0020 02 00 

 02 0 02  0 / / أكثر 

 02 00 22  02 022  02 المجموع

 

     

 التحميل :       

نبلحظ من خبلل الجدول أعبله الذي يمثل رغبة أفراد العينة في المزيد من األطفال        

من المبحوثين ال يرغبون في إنجاب أطفال  آخرين رغم أن نسبة كبيرة منيم تممك  35أن 

ة تحديد طفمين فقط أو أقل، وىذا يوضح أن ىناك وعيا اجتماعيا لدى األسر الجزائرية  بأىمي

من األزواج فقد أظيروا رغبتيم في إنجاب المزيد من األطفال من بينيم  05النسل ، أما 

55 . ليس لدييم أطفال 
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تمثل األشخاص ما بين   50ومن خبلل ربط المبحوثين بالسن نبلحظ أن أكبر نسبة وىي

لممبحوثين الذين   55.0سنة ال ينوون إنجاب المزيد من األطفال ،تمييا نسبة  10و13

سنة والذين ىم اآلخرون ال يرغبون في اإلنجاب وكذلك بالنسبة  05و 13أعمارىم ما بين 

لمن تجاوزوا ىذا العمر لكبر سنيم واكتفائيم بعدد أطفاليم رغم أن الكثير منيم لدييم طفمين 

عالة طفل فقط ، كما أن قمة الوسائل المادية تدفع بعضيم لعدم اإلنجاب لعدم القدرة عمى إ

سنة  15و 53من المبحوثين ما بين   55جديد مع قمة االمكانيات االقتصادية ، بينما 

سنة يرغبون في اإلنجاب  50و 55من أعمارىم ما بين   35.0يرغبون في اإلنجاب و

من المبحوثين   55أيضا ، ذلك أن ىذا السن ىو الفتي واألنسب لئلنجاب ،خصوصا أن 

ألصل ،فيما رأى بعضيم أن األطفال ىم زينة الحياة الدنيا وبأنيم ليس لدييم أطفال في ا

بأنو يريد إنجاب طفل   5.0يحبون األطفال ، فيما أجاب أحد المبحوثين وىو يمثل نسبة 

أيضا أجابت بأنيا ال   5.0ذكر ليحمل اسمو ، أما إحدى المبحوثات التي تمثل نسبة 

يا وجماليا وألن تربية األطفال وتنشئتيم ميمة تريد اإلنجاب لمحفاظ عمى أناقتيا ورشاقت

 صعبة وىذا سبب عدم رغبتيا في اإلنجاب .

و بالتالي يمكن استنتاج أن نسبة ضئيمة فقط ىي التي تريد إنجاب المزيد من األطفال        

من ىؤالء ليس لدييم أطفال و بالتالي فيم يبحثون عن إنجاب مولود، وىذا ما  05ذلك أن 

أن ثقافة تحديد النسل موجودة لدى األسر الجزائرية  لعيش حياة أفضل،خصوصا  يؤكد عمى

 مع األزمة االقتصادية و المتطمبات المتزايدة لمحياة العصرية.
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 اد العينة حسب امتالك حساب عبر الفيس بوك.ر : توزيع أف7الجدول رقم

 

امتالك حساب عبر الفٌس 
 بوك

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة

 022 02 نعم

 2 2 ال

 022 02 المجموع

    

 

 التحميل :       

من خبلل قراءتنا لمجدول أعبله والذي يمثل امتبلك أفراد عينة الدراسة لحساب عبر         

منيم يمتمكون حساب عبر ىذا الموقع ، بمعنى أن 355موقع الفيس بوك نبلحظ أن نسبة 

موقع فيس بوك ، ىذا ألن العينة كانت قصدية  كل المبحوثين الذين تمت دراستيم يمتمكون 

 وتم توزيع أسئمة االستبيان عمى فئة محددة وىي فئة األزواج الذين يمتمكون فيس بوك.
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 :توزيع أفراد العينة حسب دوافع استخدام الفيس بوك.10الجدول رقم

 

 النسبة المئوٌة التكرار دوافع استخدام الفٌس بوك

 0720 00 التواصل مع اآلخرٌن

 00 00 متابعة األحداث

 0720 00 تنمٌة المعلومات

 020 0 التعرف على أصدقاء

 00 02 التسلٌة 

 720 0 أسباب أخرى

 022 02 المجموع

 

 

 :التحميل        

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع المبحوثين حسب دوافع استخداميم لمفيس         

يستخدمون الفيس بوك بدافع متابعة األحداث أكثرىم ذكور ، يستخدمونو  10بوك أن 

بيدف متابعة ما يجري من أحداث يومية  بالجزائر أو في العالم خصوصا وأن الفيس بوك 

من المبحوثين  0..5أصبح سريعا وحصريا في توزيع األخبار اآلنية الفورية، أما 

وسيمة ناجعة لمتفاعل والتواصل مع األىل  يستخدمونو بدافع التواصل مع اآلخرين، فيو

 0..5واألقارب ويوفر مجاال أوسع لحرية التعبير عن األفكار بتمقائية وبدون تحفظ ، و

 أيضا أجابوا بأنيم يستخدمونو بيدف تنمية المعمومات.
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فالفيس بوك ىو فضاء واسع إلشباع الحاجات من المعمومات  و التعرف عمى كل         

و استكشاف أشياء جديدة من خبلل قراءة المقاالت و البحث في كل المواضيع ماىو جديد 

من أفراد العينة فأجابوا بأن التسمية ىي  50التي تعجب الفرد و بالتالي التعمم منيا أما 

سبب استخداميم لو و التي قد تكون من خبلل مشاىدة األفبلم ،مقاطع الفيديو و المسمية ، 

  0.....،وىي وسائل لكسر الروتين اليومي والرتابة ، وبالنسبة ل االستماع إلى الموسيقى

من المبحوثين فأكدوا أن ىناك أسباب أخرى الستخداميم ، وذكروا أن السبب ىو معرفة  

فقط  5.0أمور المطبخ والتفنن في األطباق ،فكل من أحاب بيذه اإلجابة ىن نساء ،أما 

 مى أصدقاء .أن دافع االستخدام ىو التعرف عبأجابوا 

وبالنظر إلى إجابات المبحوثين ،يمكن القول أن معظميم إن لم نقا كميم يستخدمون         

الفيس بوك فيما يفيد ،مثل تنمية المعمومات ،متابعة األحداث ،التواصل مع اآلخرين وحتى 

 التسمية التي قد تكون وسيمة لبلبتعاد عن مشاكل الحياة اليومية .
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: توزيع أفراد العينة حسب حجم الوقت الذي يقضونه أمام الفيس بوك 10الجدول رقم  

 .وعمى أساس الجنس 

 

 الجنس

 
 االحتماالت

 المجموع إناث ذكور

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

 %0720 15 %02 00 %720 0 ساعة

 %0020 17 %02 8 %0020 9 ساعتٌن

 %02 00 / / %02 8 ساعات 0

 022 07 %02 02 %02 02 المجموع

 

 

 :التحميل         

نبلحظ من خبلل قراءة الجدول أعبله الذي يمثل حجم الوقت الذي يقضيو أفراد العينة        

يمثميا الذين يستخدمون الفيس   05.0في استخدام الفيس بوك أن أكبر نسبة مئوية ىي  

بوك لمدة ساعتين ، وىي نسبة تقارب نصف أفراد العينة وىذا يعني أن معظم األزواج ال 

يمثميا الذين يستخدمون الفيس بوك   0..1يستخدمون الفيس بوك لمدة طويمة ، ونسبة  

مين لمدة ساعة واحدة فقط وأغمبيم من النساء ، ذلك لعدم تفرغين خصوصا وأن معظ

من   55ماكثات بالبيت و بالتالي تفرغين لتربية األطفال واألعمال المنزلية ، فيما  

ساعات في استخدام الفيس بوك ألنيم يممكون وقت فراغ أكبر  0المبحوثين يستغرقون 

 خصوصا وأن الكثير منيم ليس لدييم أطفال .
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ذلك ساعة واحدة فقط  ةمنين يستخدمن الفيس بوك لمد  15وبالنسبة لمزوجات نبلحظ أن 

ي البيت يتفرغن لتربية لعدم تفرغين خصوصا أن بينين نساء عامبلت وأخريات ماكثات ف

من األزواج الذكور يستخدمونو  مدة ساعتين   55.0داء األعمال المنزلية ،وأاألطفال و 

 0من الزوجات ، أما من يستخدمونو لمدة  55لعدم وجود وقت فراغ وكذلك بالنسبة ل 

ىمال من قبل بعض الرجال وعدم   55عات فيمثمون سا من الذكور عمى وجود تقصير وا 

لقاء كل الثقل عمى كاىل الزوجة في تربي ة األطفال تحمميم لمسؤولياتيم األسرية والزوجية وا 

  .داء الواجبات المنزلية أوتعميميم و 

وبالنظر إلى الحجم الساعي لموقت الذي يستغرقو األزواج في استخدام الفيس بوك       

يمكن القول بأنو ليس طويبل ويشمل غالبا وقت الفراغ الذي يجده األزواج فيقضونو في 

 استخدام الفيس بوك  .
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 بوك. :توزيع أفراد العينة حسب األوقات المفضمة الستخدام الفيس 01الجدول رقم 

 

  
 األوقات

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة 

 020 0 صباحا 

 0720 09 مساءا

 02 02 لٌال

 022 02 المجموع

 

 

 :التحميل        

نبلحظ من خبلل  قراءة الجدول الذي يمثل األوقات المفضمة لدى أفراد عينة الدراسة        

،أي ما  05الستخدام الفيس بوك أن أكبر نسبة مئوية سجمتيا الفترة الميمية التي قدرت ب

يعادل نصف أفراد عينة الدراسة و يعود ىذا االرتفاع كون أن فترة النيار يقضييا المبحوثون 

بالتالي ىذه سبة لمنساء الماكثات في البيت ،ةارسة أعماليم خارج البيت أو داخمو بالنفي مم

الفترة  ىي التي يجد فييا المبحوثون الوقت المناسب و يتفرغون الستخدام الفيس بوك ،ىذه 

أي أن ىذه الفترة ىي  0..0النسبة قاربتيا النسبة المسجمة لمفترة المسائية التي قدرت ب

ر فييا االستخدام خصوصا من قبل النسيء المبحوثات الماكثات بالبيوت و األخرى يكث

المواتي يجدن في ىذه الفترة وقت الفراغ الذي يسمح لين بالولوج إلى الفيس بوك أما في 
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، و ىذا يعني  أن استخداميم من قبل المبحوثين   5.0الصباح فمم يتجاوز االستخدام

 لم نقل نادر و ذلك لبلنشغال بأعمال أخرى في ىذه الفترة.بوك في ىذه الفترة قميل إن  سلمفي
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 : توزيع أفرد العينة حسب تأثير الفيس بوك عمى القيم األسرية .00الجدول رقم 

 

تأثٌر الفٌس بوك على القٌم 
 األسرٌة

 النسبة المئوٌة            التكرار              

 00 2 تعزٌز القٌم األسرٌة

 80 00 هدم القٌم األسرٌة

 022 02 المجموع 

 

 

 التحميل :        

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل تأثير الفيس بوك عمى القيم األسرية أن نسبة        

أجابوا بأن الفيس بوك يقوم بيدم القيم األسرية ،فيما   80كبيرة عمى المبحوثين قدرت ب 

 بأنو يعزز ىذه األخيرة . 30أجاب 

ن أم بوبالنظر إلى ارتفاع النسبة األولى ،يمكن القول أن األسر المبحوثة عمى وعي تا       

االستخدام السمبي لمفيس بوك  يؤدي إلى ىدم القيم األسرية المتأصمة في المجتمع الجزائري 

االحترام و غيرىا من القيم  كااللتزام الديني ،عادات و تقاليد األسر الجزائرية ،المسؤولية ،

االيجابية . كما يزرع في المقابل قيم سمبية كالذاتية ،الكسل ،البعد عن الدين ،انتشار اآلفات 

 االجتماعية ، التأثر بالثقافات الغربية ...الخ
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فيما رأى بعض المبحوثين أن موقع الفيس بوك يعزز القيم األسرية ،فمن خبلل ما         

ت ، التقاليد ،معايير ا صور ،فيديوىات و مقاالت تذكر بالدين ،العاداينشر ىناك دائم

 و بالتالي فيي تشجع عمى االلتزام بيا و ىكذا فيي تعزز القيم المتوارثة. السموك
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ايجابيات استخدام الفيس بوك عمى األسرة توزيع أفراد العينة حسب  : 00الجدول رقم 
 الجزائرية .

 

 النسبة المئوٌة             التكرار                اٌجابٌات الفٌس بوك     

 
 تنمٌة الثقافة المحلٌة

 

09 

 

0720 

 
 االنفتاح على العالم الخارجً

 

00 

 

0020 

 
 المجموع

 

02 

 

022 

 

 

 التحميل :       

نبلحظ من خبلل قراءة الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب ما يغرسو الفيس       

من المبحوثين يرون أن الفيس بوك يساعد في  05.0بوك من ايجابيات  داخل األسرة أن 

االنفتاح عمى العالم الخارجي ،و ذلك يكون من خبلل معرفة ما يجري من أحداث في العالم 

بتفاصيميا ، معرفة ثقافة بمدان أخرى ، عاداتيم ،تقاليدىم ...، معرفة آخر التطورات 

 التعرف عمى كل ما ىو جديد .التكنولوجية و العممية و االختراعات  الجديدة ،و بالتالي 

ذلك تنمية الثقافة المحمية من المبحوثين فيرون أن الفيس بوك يساعد في  0..0أما       

من خبلل بمورة الوعي و غرس أفكار جديدة ، زيادة المعارف و المعمومات و التعرف عمى 

 العادات و التقاليد الوطنية و بالتالي تنمية الثقافة المحمية.
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 : توزيع أفراد العينة حسب ما يخمفه الفيس بوك عمى األسرة .13رقمالجدول 

 

 النسبة المئوٌة التكرار سلبٌات الفٌس بوك

 
 تحرر المعاٌٌر الدٌنٌة

 

0 

 

02 

 
 االنحطاط األخالقً

 

00 

 

2020 

 
 نشر القٌم الفردٌة و األنانٌة

 

00 

 

0720 

 
 المجموع

 

02 

 

022 

 

 

 التحميل :     

من خبلل قراءة الجدول توزيع أفراد العينة حسب سمبيات الفيس بوك وما يخمو من قيم      

يرون أن الفيس بوك  35سمبية عمى األسرة، نبلحظ أن نصف أفراد العينة أي ما يعادل 

يتسبب في االنحطاط األخبلقي ، و يمكن تفسير ذلك من خبلل بعض السموكات غير 

ات ، الكممات البذيئة ،إلى كعدم االحترام ،العنف و المشاجر األخبلقية لدى بعض الشباب 

الغير البلئقة ،و ىذا ما يؤكد أن ىناك أزمة أخبلق ظاىرة لممجتمع   السموكات  منىا غير 

أن  الفيس بوك  %0..5يا .فيما رأىعميالتعامل معيا و العمل عمى الحث الجزائري وجب 

ينشر قيم الفردية و األنانية، فالفيس بوك قد يتسبب في انتشار األنانية و الفردية ،حيث 

يصبح كل فرد يعيش فضائو الخاص وال تخرج اىتماماتو عن إطار ىذا الفضاء و بالتالي 



 اإلطار التطبيقي
 

 
129 

ن من المبحوثين فيرو  35العالم الحقيقي ليبقى في العالم االفتراضي أماعن  يصبح منعزال 

أن الفيس بوك يتسبب في تحرر المعايير الدينية ،بمعنى عدم االلتزام بالدين و إىمال أداء 

 الفروض و الواجبات الدينية.
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 : توزيع أفراد العينة حسب تأثير الفيس بوك عمى عادات األسرة .00الجدول رقم 

 

 

 

 : التحميل     

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل تأثير استخدام الفيس برك عمى عادات األسرة      

من األسر المبحوثة أجابوا بأنو يقوم بإحبلل عادات غربية ،في ما  80الجزائرية أن 

30 .من المبحوثين أجابوا بأنو يزيد من محافظة األسرة الجزائرية عمى عاداتيا و تقاليده 

فالفيس بوك أحل عدة عادات و سموكات غربية كاالىتمام الزائد بالموضة ، المباس      

ظيور كممات دخيمة عن المغة العربية و ظيور عادات  الشعر وحتى الديكور ،كما أدى إلى

سيئة كالتدخين ،اإلدمان عمى المخدرات و الكحول ،االختبلط بين الذكور و اإلناث ،عادات 

 أعراس غربية ،واندثار عادات حسن كالحشمة و الوقار .

 
تأثٌر استخدام الفٌس بوك 

 على عادات األسرة

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة 

 
محافظة على العادات        

 و التقالٌد

 

02 

 

00 

  إحالل عادات غرٌبة

00 

 

80 

 
 المجموع

 

02 

 

022 
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ىذا ولكن ما يرد في صفحات الفيس بوك يبرز بعض العادات و التقاليد الوطنية     

الصور الخاصة باألطباق التقميدية و الحمويات الجزائرية و طرق تحضيرىا ىذا باإلضافة ف

 إلى صور تعرف باأللبسة التقميدية بمختمف ربوع الوطن .
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 . :توزيع أفراد العينة حسب طريقة التعرف عمى أزواجهم 00الجدول رقم 

 

 النسبة المئوٌة التكرار طرٌقة التعارف 

 00 02 الوالدٌن 

 00 2 األقارب 

 02 0 األصدقاء 

 00 08 معرفة شخصٌة

 0 0 الفٌس بوك

 

 

 : التحميل

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب طريقة التعارف عمى       

تعرفوا عمى أزواجيم شخصيا، فيما  00أزواجيم أن نسبة كبيرة من المبحوثين قدرت ب 

50  30منيم تعرفوا عمى بعضيم عن طريق الوالدين ، أما  فأجابوا بأن طريقة التعارف

فقط من  0تعرفوا بأزواجيم عن طريق األصدقاء ،و 35كانت عبر األقارب ، فيما 

 األزواج تعرفوا عبر الفيس بوك .

عن  ضيما بعو من خبلل ىذه البيانات نستنتج أن نسبة كبيرة من األزواج ىم من اختار       

طريق معرفة شخصية ، ما يفسر أن االختيار الزواجي أصبح يقوم عمى حرية الفرد في 

اختيار شريك حياتو فأغمب األزواج ىم من انتقوا أزواجيم ولم يعد ىناك تدخل لمسمطة 

 األبوية في ىذا االختيار ولم يعد ىناك أي ضغوطات في ذلك .
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ىذا وكانت نسبة اختيار الوالدين ألزواج ألبنائيم ثاني أكبر نسبة ، و ىذا يدل عمى أن       

بعض األبناء يفضمون أن يختار ليم آباؤىم شريك حياتيم ذلك ألن لدييم الحكمة والخبرة في 

اختيار األحسن ألبنائيم .في حين أن نسبة اختيار شريك الحياة عن طريق األقارب كانت 

بر نسبة  ، وىي ضئيمة نوعا ما وىذا يدل عمى عدم وجود الثقة في األقارب في ثالث أك

بعض األحيان وأن ىؤالء لم يعودوا يتدخمون كثيرا في ىذا االختيار، كما أن االختيار عن 

طريق األصدقاء قميل وكذلك الفيس بوك ، ألن أغمب األفراد ال يستخدمون  الفيس بوك 

 صديق بل يستخدمونو ألغراض أخرى تعميمية وتثقيفيةبغرض البحث عن شريك أو حتى 

 .وترفٌهٌة
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توزيع أفراد العينة حسب التدخل في اختيار الشريك ألصدقائه عبر الفيس  :00الجدول رقم

 . و عمى أساس الجنس بوك

 

التدخل فً اختٌار 
الشرٌك 

ألصدقائه عبر 
 الفٌس بوك

 المجموع اإلناث الذكور 

النسبة  التكرار 
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

 67.5% 07 %0720 7 %02 02 نعم 

 32.5% 00 % 0020 00 / / ال

 02 02 %100 02 %02 02 المجموع

 

 التحميل:     

من خبلل الجدول الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب التدخل في اختيار الشريك         

               ألصدقائو عبر الفيس بوك نبلحظ أن الذكور يقومون بالتدخل في اختيار زوجاتيم                                                      

العدد الكمي ألفراد العينة ، أما الزوجات  من 05ألصدقائين عبر الفيس بوك بنسبة 

منين أجبن بأنين ال يتدخمن في اختيار أزواجين ألصدقائيم عبر الفيس بوك 15.0ف

 منين تراقبن ذلك وتتدخمن في ىذا االختيار . 0..3فيما 

الزوجات ألصدقائين عبر الفيس وىذا ما يبين أن الرجال أكثر من يتدخل في اختيار      

بدافع الغيرة الزوجية ، لكن أكثر من نصف عدد الزوجات ال تراقبن ذلك لكون  وذلك بوك
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عطاء مساحة ليم  أزواجين ال يسمحون لين بذلك ، أو لمثقة القصوى في الطرف اآلخر وا 

 الستخدام الفيس بوك فيما يفضمونو .
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وعمى : توزيع أفراد العينة حسب تأثير الفيس بوك في العالقات الزوجية  07الجدول رقم
 .أساس الجنس 

 

 
تأثٌر الفٌس بوك  

على                                                      
 العالقات الزوجٌة .

 المجموع اإلناث          الذكور          

 
 التكرار

 
النسبة 
 المئوٌة

 
 التكرار

 
النسبة 
 المئوٌة

 
 التكرار

 
النسبة 
 المئوٌة

 نعم
 

00 
 

%37.5 
 

17 

 
0020 

 

00 %80 

 
 ال

0 0020  

 

0 

 
720 

 

8 %20 

  02  02 02 المجموع

 
02 

 

02 %100 

 

 التحميل :

نبلحظ من خبلل قراءة الجدول الذي يمثل تأثير الفيس بوك عمى العبلقات الزوجية أن 

.0  50من األزواج الذكور يشعرون أن الفيس بوك أثر عمى عبلقتيم الزوجية فيما 

منين أجبن بأنو يؤثر في  80منيم أجابوا بأنو ال يؤثر في ىذه العبلقة ،أما الزوجات ف

 أجبن بأنو ال يؤثر في ذلك. 30العبلقة التي تجمعين بأزواجين في حين 

و األفراد  العبلقات الزوجية  داخل األسرة الجزائرية ،و بذلك يتضح أن الفيس بوك يؤثر في 

 المبحوثين يرى بعضيم أن ىذا التأثير يتجسد في الغيرة الزائدة التي تصل إلى الشك أحيانا 

و أن الفيس بوك تسبب في قمة االىتمام و شجار بين الزوجين بين أتفو األسباب ،وكذا 

بسبب كثرة استخدامو و اإلدمان عميو انشغال عن البيت و إىمال الواجبات األسرية 
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باإلضافة إلى أنو يقمص الحوار األسري و يكرس العزلة االجتماعية األسرية، و أجاب أحد 

المبحوثين أن التأثير امتد إلى درجة التيديد بالطبلق. ومن ىنا يتبين أن تأثير الفيس بوك 

تام بمخاطر ىذا التأثير عمى األسر الجزائرية جمي و واضح،كما أن ىذه األسر عمى وعي 

 الذي ييدد العبلقات الزوجية .

أما أفراد العينة الذين أجابوا بأنو ال يؤثر في العبلقات الزوجية وذلك يفسر بأن ىؤالء ال 

يستخدمون الفيس بوك كثيرا و يعتبرونو كشيء من الكماليات فقط، و بالتالي ال يسمحون 

،و ىذا و أجاب أحد المبحوثين بان احترامو لمقواعد ليذا األخير بتيديد كيان الحياة الزوجية 

األسرية وتقديسو لمفيوم الحياة الزوجية  ىو السبب الرئيسي في عدم تأثير الفيس بوك عميو  

 وعمى عبلقتو بزوجتو.
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وعمى  تأثير الفيس بوك عمى األسرة الجزائرية توزيع أفراد العينة حسب :00الجدول رقم
 . أساس الجنس 

 

 الجنس 
  

 االقتراحات 

 المجموع أنثى  ذكر

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار 
 المئوٌة 

النسبة  التكرار 
 المئوٌة 

إهمال الواجبات 
 األسرٌة 

02 00 2 00 02 02 

تقلٌص الحوار 
 األسري 

2 00 00 00 02 02 

 02 2 / 0 02 0 تنمٌة القٌم األسرٌة

 02 02 02 02 022 02 المجموع 

 

 

 التحميل:       

من خبلل قراءة الجدول الذي يبين تأثير الفيس بوك عمى األسرة الجزائرية يتضح أن       

05  من المبحوثين أي ما يعادل نصف أفراد العينة أجابوا يتسبب في تقميص الحوار

فقط أجابوا  35بأنو سبب في إىمال الواجبات األسرية ،و  05األسري ، فيما أجاب 

 بأنو ينمي القيم األسرية .

وبالتالي فإن نصف األفراد المبحوثين  جعموا من الفيس بوك سببا رئيسيا في تقميص       

الحوار األسري ، وىذا ما ال يبين أن ىناك أزمة اتصال حقيقية داخل األسرة الجزائرية رغم 

ة و العبلقات األسرية ككل ،كما وأنو أن ىذا األخير ىو أساس البناء السميم لمعبلقات الزوجي
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إضافة نشئة السميمة و الحسنة لؤلبناء أساس تحقيق التفاىم و الرضا بين الزوجين وأساس الت

 لكونو الوسيمة األمثل لحل الخبلفات داخل األسرة .

كما أن ما يقرب النسبة األولى من المبحوثين أرجعوا استخدام الفيس بوك سببا في        

لواجبات األسرية ،فالعديد من األزواج يتركون أداء واجباتيم األسرية سواء الزوجية أو إىمال ا

واجبات اآلباء نحو األبناء ، فبعض الزوجات ال يقمن بأعمالين المنزلية ليبقين أمام الفيس 

بوك،كما وأن بعض األزواج يقضون وقت الفراغ عند عودتيم لممنزل بعد العمل في النيار 

 الفيس بوك وليس مع أفراد األسرة.في استخدام 

أما الذين يقومون باالستخدام الصحيح لمفيس بوك  فيرون فيو سببا في تنمية القيم       

األسرية ،ذلك لتخصيصيم لوقت قصير في استخدامو و متابعتيم لما ييميم و يفيدىم لمحياة 

مثبل ،و غيرىا من األمور  األسرية كالنصائح المقدمة في التنشئة السميمة لؤلبناء و تعميميم

 التي تفيد حياة العائمة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

 
140 

وعمى : توزيع أفراد العينة حسب الخالفات التي تقع بسبب الفيس بوك 00الجدول رقم 
 .أساس المستوى التعميمي 

 

 اقتراحات  
 المستوى 
 التعلٌمً 

 المجموع ال نعم

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار 
 المئوٌة 

 02 / / 0 02 0 ابتدائً

 0020 0 0 7 0720 0 متوسط

 0020 2 00 00 0720 0 ثانوي

 0 02 02 08 00 0 جامعً 

 00 02 00 02 022 02 المجموع

 

 التحميل:    

من خبلل الجدول أعبله الذي يمثل وجود خبلفات بين الزوجين بسبب استخدام الفيس          

من أفراد العينة ال تحدث بينيم وبين أزواجيم خبلفات بسبب الفيس بوك ،  00بوك أن 

ذلك أنيم يقومون بترشيد استخداميم لمفيس بوك وبالتالي فيذا األخير ال يعكر صفو الحياة 

من المبحوثين أجابوا بأنو يتسبب في إحداث خبلفات زوجية وبأنو يعمق  00الزوجية .أما 

ه النسبة مرتفعة فيي تقارب األولى وىذا ما يثبت  وجود مشكبلت من ىذه األخيرة وتعتبر ىذ

 بين الزوجين بسبب استخدام الفيس بوك .
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من األزواج ذوي المستوى التعميمي جامعي ال تحدث بينيم مشاكل بسبب  05ونبلحظ أن 

من المبحويثن الذين مستواىم التعميمي ثانوي ال تحدث بينيم  30الفيس بوك ،فيما 

من ذوي المستوى الثانوي و المتوسط تحدث بينيم مشاكل بسبب  35.0بينما خبلفات 

فقط من  0الفيس بوك ،و كذلك من المستوى االبتدائي أي كل المبحوثين في ىذه تمييا 

من مستواىم جامعي  0مستواىم المتوسط ال تحدث بينيم خبلفات بسبب الفيس بوك و 

يدل عمى أن ذوي المستوى التعميمي المنخفض  تقع بينيم مشاكل .بسبب الفيس بوك و ىذا

تزيد لدييم نسبة الخبلفات التي يحدثيا الفيس بوك في أسرىم ذلك الستخداميم السمبي لو 

،في حين كمما ارتفع المستوى التعميمي كمما تضاءلت ىذه النسبة و ىذا تشير ما إليو 

 النتائج.

جاب معظميم أنيم تعامموا معيا بالحوار وبالنسبة لطريقة تعامل الزوجين مع ىذه الخبلفات أ

والنقاش لتحقيق التفاىم ، أما زوجين فأجابا بأنيما قاما بتحديد أصدقائيما عبر الفيس بوك 

وحذف بعضيم ، وأجاب آخرون بأنيم أغمقوا موقع الفيس بوك وقاموا بتغييره ، فيما أجاب 

نو  أفيم زوجتو بأن عبلقتو بعضيم بأن األمر وصل لمتيديد بالطبلق ، أما آخر فأجاب بأ

بصديقاتو عبلقة زمالة وفقط . وتبادل الحوار كان اإلجابة األكثر تداوال ومنو يمكن القول أن 

 األسر الجزائرية تستخدم الطريقة المثمى لحل األزمات والتي من شأنيا فك الخبلفات .
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مشاكمهم  :توزيع أفراد العينة حسب األشخاص الذين يناقشون معهم01الجدول رقم
 .الزوجية

 

 النسبة المئوٌة التكرار  مناقشة المشاكل الزوجٌة .

 80 00 مع بعضكما.

 02 0 مع الوالدٌن .

 0 0 مع األصدقاء.

 2 2 عبر الفٌس بوك.

 022 02 المجموع  

 

 

 التحميل :

نبلحظ من خبلل الجدول أعبله الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب األشخاص           

أجابوا بأنيم يناقشانيا مع بعضيم البعض ،  80يناقشون معيم مشاكميم الزوجية أن  ذينال

وىذا يبين نضج التفكير والفيم السميم لمفيوم العبلقة الزوجية وحفظ األسرار الزوجية داخل 

فأجابوا بأنيم يناقشان مشاكميما مع الوالدين ، ويمكن تفسير  35إطار بيت الزوجية ، أما 

ويمة فإن لدييم من الحكمة ما يمكنيم من ذلك بأن ىؤالء لكبر سنيم ولتجربتيم الحياتية الط

من أفراد العينة أجابوا  0حل الخبلفات وحسن التعامل معيا لذلك فيم محل مشورة ، أما 

بأنيم يناقشانيا مع األصدقاء ، ذلك أنيم محل ثقة ولقربيم من ىؤالء ، فيما لم يجب أي 
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ىذا األخير ال يرقى إلى مبحوث بأنو يناقش خبلفاتو من خبلل الفيس بوك ، ما يبين أن 

 مرتبة فك النزاعات ، وال يجعمو المبحوثون وسيمة لذلك  .
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 : توزيع أفراد العينة حسب امتالك األبناء لمفيس بوك. 00الجدول رقم 

      

 النسبة المئوٌة التكرار  امتالك األبناء الفٌس بوك

 07200 02 نعم 

 00282 00 ال

 022 08 المجموع

 

 

 التحميل :

من خبلل الجدول الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب امتبلك أبنائيم لمفي سبوك نبلحظ 

أجابوا بنعم ، بمعنى أن أبناء ىؤالء يستخدمون ىذا الموقع فيما أجاب   30..0أن 

05.83 . بأن أبناءىم ليس لدييم فيس بوك ويمكن تفسير ذلك بصغر سن األبناء 

أسرة ، ذلك ألننا حذفنا األسر  05أسرة بعدما كان  58العدد الكمي لؤلسر إلى  وىنا تقمص

التي ليس لدييا أطفال والتي لدييا طفل واحد صغير السن ، ألنيم ال تنطبق عمييم أسئمة 

 ىذا المحور .
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  في استخدامهم لمفيس بوك ءبناأل: توزيع أفراد العينة حسب مراقبتهم ل00الجدول رقم 
 .وعمى أساس المستوى التعميمي 

 

 اقتراحات  
 المستوى 
 التعلٌمً

 المجموع ال نعم

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

 2200 0 08270 0 00 0 ابتدائً

 0020 0 2200 0 08270 0 متوسط

 08270 / / 0 08270 0 ثانوي

 0720 / / 2 0720 2 جامعً

 70 0 00 02 022 00 المجموع

 

 

 : التحميل     

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب مراقبتيم ألبنائيم أثناء               

منيم يراقبون ذلك ، أي أن معظم أفراد العينة يراقبون أبناؤىم 0.استخدام الفيس بوك أن 

 فقط ال يراقبون ذلك . 50فيما 

و من خبلل المستوى التعميمي لآلباء نبلحظ أن المستوى التعميمي جامعي ىم أكثر من     

ألنيم مدركون ألىمية  0..1يراقب األبناء أثناء استخدام الفيس بوك و قدرت نسبتيم ب

يضا يمي ثانوي يراقبون أبناءىم أأيضا من اآلباء ذوي المستوى التعم 0..38و  ذلك ،

و ىذا ما يبين أن كمما ارتفع المستوى  3.50ثم االبتدائي ب35.0يمييا المتوسط ب 
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ارتفعت نسبة مراقبة ىؤالء ألبنائيم أثناء استخدام الفيس بوك ، فالمستوى  التعميمي لآلباء ،

التعميمي يمعب دورا ىاما في زيادة الوعي األسري عمى عكس اآلباء الذين مستواىم التعميمي 

من اآلباء ذوي المستوى التعميمي االبتدائي ال يراقبون أبناؤىم كما أن  0..38منخفض ف

 من المبحوثين في المستوى التعميمي المتوسط ال يراقبون ذلك أيضا.  3.50كما أن 

فمراقبة استخدام األبناء لمفيس بوك أمر ضروري بالنسبة لؤلسر المبحوثة التي أجابت بنعم 

استخدام الفيس بوك في األشياء السمبية و المنافية لممبادئ و األخبلق  ذلك خوفا عمييم من

والخوف من انحرافيم و إىماليم لمدراسة ،و بالتالي جعميم يحسنون استخدام وقت فراغيم 

 حتى ال يدمن عمى موقع الفيس بوك و ال ينطوون و ينعزلون اجتماعيا .

س بوك فذلك لثقتيم بحسن تربيتيم حسب أما األسر التي ال تراقب أبناءىا الستخدام الفي

إجابة المبحوثين ،و بإعطائيم الحرية لؤلبناء حتى ال يحسوا أنفسيم مجبرين وبالتالي فكل 

 ممنوع مرغوب .

وىذا ما يبين أن األسر الجزائرية واعية بأىمية مراقبة استخدام األبناء لمفيس بوك لحمايتيم 

التعميمي لآلباء زاد تأثيرىم عمى األبناء كما أن ذلك من أخطاره، و أنو كمما ارتفع المستوى 

يعد من أىم العوامل المؤثرة في اتجاىاتيم و تزيد قدرتيم عمى بناء شخصيتيم و التأثير في 

 سموكاتيم و أفعاليم .
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 : توزيع أفراد العينة حسب تغيير الفيس بوك لسموك أبنائهم.00الجدول رقم

 

 
 ء تغٌٌر الفٌس بوك لسلوك األبنا

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة 

 
 نعم 

 

00 

 

70 

 
 ال

 

20 

 

00 

  المجموع

02 

 

022 

 

 

 التحليل :
نبلحظ من خبلل الجدول أعبله الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب تغيير الفيس بوك     

 الباقون ب "ال" . 50من المبحوثين أجابوا بنعم فيما أجاب  0.لسموك أبنائيم أن 

بوك غير من سموكات األبناء حيث أصبحوا انطوائيين وال يتكممون كثيرا ويتبعون فالفيس 

آخر صيحات الموضة من مبلبس غير محتشمة سواء لمفتيات أو الفتيان تقميدا لمفنانين      

و المشاىير من العالم إضافة لقصات الشعر الغريبة و ربطات الحجاب المتنوعة بالنسبة 

أن الفيس بوك أثر عمى الدراسة فتدنى مستوى العديد من األبناء  لمفتيات المحجبات كما و

 خوصا المراىقين و ابتدعت عدة عادات غربية .

أما األبناء الذين لم تتغير سموكاتيم فذلك يعود لعدم استخداميم الكثيف لمفيس بوك         

 و عدم التأثر بما يرد فيو.

 



 اإلطار التطبيقي
 

 
148 

 

 

 العالقة التي تجمع بين أبنائهم .: توزيع أفراد العينة حسب  00الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار  العبلقة بين اإلخوة 

 05 30 جيدة 

 3..10 35 حسنة 

 30.51 0 سيئة

 355 58 المجموع

 

 

 التحميل :    

نبلحظ من خبلل الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب العبلقة بين األبناء أن     

05  من المبحوثين أجابوا بأن العبلقة التي تجمع بين أبنائيم ىي عبلقة جيدة ، أما

10..3  30.5أجابوا بأن ىذه العبلقة حسنة ، فيما.  من أفراد العينة أجابوا بأنيا

أسرة ، ذلك أننا جمعنا بين األسر التي لدى أبنائيا  58عبلقة سيئة وكان مجموع األسر 

 ذلك . فيس بوك والتي ليس لدييا
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و من خبلل ىذه البيانات نبلحظ أن نصف أفراد العينة تجمع بين أبنائيم عبلقة جيدة      

وذلك يعود لمتربية الحسنة لؤلبناء وتنشئتيم عمى االحترام والرحمة والعطف والمودة المتبادلة  

ة فيما األبناء الذين تجمعيم عبلقة حسنة يكون في ىذه العبلقة مد وجزر ، فأحيانا جيد

وأحيانا أخرى سيئة ، فيؤالء ال يتحاورون إال أحيانا وتحدث بينيم خبلفات شاذة في كل مرة 

لكنيم يحبون بعضيم ويحاولون تحقيق التفاىم ، أما األبناء الذين تجمعيم عبلقة سيئة فذلك 

ألن أغمبيم لو عالمو االفتراضي الخاص ، يتشاجرون دائما وعمى أسباب تافية وتكثر الغيرة 

 شحنات السمبية فيما بينيم .وال

والمبلحظ أن أغمب أبناء األسر المبحوثة تجمعيم عبلقات طيبة فيما بينيم ، تخمو من 

عتبر متأثرة بمكانة األشكال السمبية لمعبلقات العابرة ،فالعبلقة بين اإلخوة في الجزائر ت

كذلك األم التي تمعب  زال رب األسرة قادرا عمى لم شمل أسرتو و توحيد أفرادىا والوالدين فما

دورا فاعبل في تحيد الشكل االيجابي لمعبلقة بين أبنائيا التي من خبلليا تكسبيم معايير 

 الحياة االجتماعية و العادات األسرية المطموبة .
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 عرض نتائج المقابمة :

لقد قمنر بإجراء مقربمة مع خمس مبحوثين من الذين وزعت عمييم أسئمة االستبيرن ذلك      

ألن أغب المبحوثين لم يقوموا برلتعميل عمى الكثير من األسئمة المطروحة ، لذلك أردنر تدعيم 

بحثنر الكمي برلبحث الكيفي عن طريق إجراء المقربمة و قد اخترنر المبحوثين الخمسة من 

مى أسرس ذكر و أنثى حتى تكون اإلجربة من جنسين و اخترنر أزواج مختمفين في األزواج ع

و في عالقرتيم و قيميم األسرية حتى تكون النترئج دقيقة      طريقة التعررف ،عدد األبنرء ،

و معبرة عم كرفة الفئرت وحتى نثبت صحة الفرضيرت المطروحة من عدمير ،كمر قمنر 

األبنرء حتى نعرف كيف يفكر ىؤالء ألننر لم نقم بتوزيع االستبيرن  بإجراء مقربمة مع اثنرن من

 عمى ىذه الفئة .

 . أوال : التعرف عمى شريك الحياة و الطريقة المثمى في االختيار 

 سنة ، ليس لديير أطفرل .62 س ،ح ( ، متزوجة ،:) 10المبحوثة رقم

من بعد جر  نر مع بعض عرمين ،" أنر وراجمي  تعرفنر عمى بعضنر فرلفيس بوك ، حكي       

أشير بعدىر تزوجنر ، بصح ىذي الطريقة مشي المثمى عمى  2خطبني وقعدنر مخطوبين 

خرطر لقينر بزاف مشركل ، خصوصر من قبل والدي المي مر بغروش نتزوج بواحد تعرفت 

عميو فرلفيس بوك ، خرفوا تكون  مشي شخصيتو الحقيقية ويكون يخدع في  بصح كي جر 

ولو  وقبمو بيو ، عمى بيير أحسن طريقة ىي التعررف الشخصي بين الولد والبنت برش رترح

 يتفردو ىذا النوع من المشركل " .
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أنر وزوجي تعرفنر عمى بعضنر عن طريق الفيس بوك ،تحدثنر مع بعضنر لمدة سنتين         

ن في رأيي أن ثم قرر أن يتقدم لخطبتي و دامت خطبتنر ستة أشير ثم تزوجنر بعد ذلك ،لك

ىذه الطريقة  ليست المثمى ألننر واجينر عدة مشركل ،خصوصر من قبل والدي المذان رفضر  

أن أتزوج بشخص تعرفت عميو عبر الفيس بوك خوفر من أال يكون بشخصيتو الحقيقية و أن 

يقوم بخداعي لكن بعد أن جرء اطمأن لو وقبال بو ، لذا فأحسن طريقة ىي التعررف 

 الفتى و الفترة لتجنب ىذا النوع  من المشركل . الشخصي بين

 سنة ، وأب لثالثة أطفرل . 83: )م ، ك(، متزوج ،  10المبحوثة رقم 

" تعرفت عمى مرتي فرلخدمة ، أنر وىي نقرو في نفس الميسي عجبتني أخالقير 

ى وتربيتير ، رحت خطبتير وبعد عرم درنر العرس ، وىذي الطريقة ىي الصح برلنسبة لي حت

 واحد مر يدخل روحو في ىذا االختيرر اال انو مرضرة الوالدين ضرورية " .

 

أعجبتني  فكالنر ندرس في نفس الثرنوية ، ، تعرفت عمى زوجتي في مكرن العمل        

و بعد عرم أقمنر حفل الزفرف ، و أنر اعتبر ىذا النوع  فتقدمت لخطبتير ، أخالقير و تربيتير ،

االختيرر الشخصي  ىو األنسب و أفضل طريقة في انتقرء شريك الحيرة من االختيرر أي 

ففي رأيي أنو ال أحد يسمح لو برلتدخل في ىذا االختيرر المقدس إال أن أخذ مرضرة الوالدين 

 أمر ضروري في ذلك .
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 سنة ، وأم لطفمين .  83)ع ، ب ( ،  : 10المبحوثة رقم 

برش تدير التحرليل ، لقيت عجوزتي المي " كنت مع مرمر عند طبيب العريمة ترعنر 

 مر برش نتفرىمو عمى نيرر الخطبة عجبتير وبغرت تخطبني لولدىر دات النيميرو ترع مر

 اج ،قعدنر غير شوية ودرنر العرس بعدىر جرو خطبوني عجبت العريس وعجبني ورضينر برلزو 

حيرش في ونحسر بصح لكرن غير مر تزوجتش ،ىذي أسوء غمطة درتير في حيرتي ،ىو مر ي

بعيد عمي ، ولكرن تعرفت من قبل برلراجل المي راح نكمل معره حيرتي مروصمتش لمي راني 

 فيو دروك " .

كنت أنر و أمي  عند الطبيب العرئمي حتى تجري التحرليل الطبية و ىنرك التقيت 

 بةبحمرتي التي أعجبتير فأرادت خطبتي البنير ،فأخذت رقم ىرتف أمي لتحديد موعد لمخط

بعدىر جرؤوا لخطبتي ،أعجبت العريس و أعجبت أنر بو ، و رضينر برلزواج و بعد فترة 

قصيرة احتفمنر بزفرفنر .لكن ليتني لم أقدم عمى ذلك ، فأنر أعتبره أسوء اختيرر في حيرتي فيو 

ال يبردلني نفس المشرعر و أحس انو بعيد كل البعد  عني ، ولو أنني تعرفت برلشخص 

 مرل حيرتي معو مر وصمت إلى مر أنر عميو اآلن .الذي أريد إك

 سنة ، و أب لطفل واحد . 82: ) ن ، ف ( ،  10المبحوثة رقم

" عندي حرنوت ترع كسوة نسرئية ، عمى بيير يجو عندي بزاف شيرات لمحرنوت كي  

نويت نتزوج خترت وحدة فييم تجي مرة عمى مرة لمحرنوت وتسكن فرلحي المي نسكن فيو أنر 

شيور درنر العرس وعندي  3فير مميح ، قررت برش تكون مرتي خطبوىرلي دارنر وبعد ونعر 
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دروك طفل واحد ،وفي رايي المي كل واحد الزم  يخترر مرتو وحدو ىركر برش مر يموم حتى 

 واحديال مر عرفش يخترر" .

أممك محل تجرري لممالبس النسرئية ، و بحكم طبيعة عممي تأتي الكثير من الفتيرت 

   لمحمي ،لذلك عندمر أردت أن أتزوج اخترت إحداىن كرنت تأتي مرة عمى مرة غمى محمي

و ىي من نفس الحي الذي أسكن فيو ،لذلك أنر أعرفير جيدا ،فقررت أن تكون شريكة لي 

و أنر أرى ، شير تزوجنر و لدي اآلن طفل واحد ووافق والدي فتقدمت لخطبتير و بعد أربعة أ

زوجتو بنفسو ىو األجدر بكل فتى يريد الزواج حتى ال يموم أحد آخر إذا أن اختيرر الزوج  ل

 أسرء االختيرر .

 سنة ، وأم ألربعة أطفرل . 36)و ، ج( ،  : 10المبحوثة رقم 

قديمة ليمر ، حبت تنرسب " تالقيت بمر فرلعرس ترع الفرمي ترعي كرنت ىي جررة 

وج بيذا الزواج الخرطرش كل واحد منر اير جربت ولدىر برش تخطبني ، قبمنر في ز عريمتي ،

دراري وأنر نشوف بمي الوالدين ىومر  3عندو أصل شريف وأخالق ، تزوجنر برلخف جبنر 

المي عندىم الحق برش يختررو الزوج وال الزوجة لوالدىم ىومر المي يعرفو صالحيم ومر يبغو 

شي صح ،ىومر عندىم غير الخير لوالدىم وىومر المي يحسو برالختيرر يال كرن صح وال م

  الحرسة السردسة ".

و كرنت جررة قديمة ألمي لذلك  التقيت بأمي زوجي في حفل زفرف أحد أقرربي ،

أرادت أن تصرىر عرئمتي ،فجمبت ابنير لخطبتي و رضي كالنر بيذا الزواج ألن كل واحد 
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منر لو نسب شريف ولو أخالق عرلية ،تزوجنر  سريعر و أنجبنر أربعة أطفرل ، و أنر أرى أن 

الوالدين ىمر األحق برختيرر الزوج أو الزوجة ألبنرئيم  فيم أدرى بمصمحتيم وال يريدون إال 

الخير ألبنرئيم كمر أنيم يحسون إذا مر كرن االختيرر صرئبر أم ال فيم لدييم مر يشبو الحرسة 

 السردسة .

  أغمب األزواج ىم من تعرفوا بزوجرتيم واخترروىن بأنفسيم وىذا مر صرح بو األزواج

، وكميم يفضمون االختيرر الزواجي الحر لمر يوفره ىذا النوع من  3و  6و  1

 . االختيرر من تفرىم وتجنب لممشركل التي قد تحدث بسبب االختيرر السيء

 ثانيا : مفهوم العالقة الزوجية .  

 سنة ، ليس لديير أطفرل . 62)س،ح( ، متزوجة ،:  10المبحوثة رقم 

العالقة الزوجية ىي ارتبرط وثيق بين زوجين تجمعيمر المحبة والمودة واالحترام 

المتبردل الذي ىو أسرس العالقة ، فرحترام الزوج لزوجتو كأنثى وكرمرأة يجعمير ىي األخرى 

أن الحب المتبردل بين الطرفين يضمن استمرارية ىذه  تحترمو وتسمع آراءه وتقبل أفكرره ،كمر

العالقة ويجعمير تتصدى لكرفة المشركل التي تحل بسيولة ألن الحب موجود. كمر أن الزوجة 

التي تحيط زوجير برلعنرية الكرفية والتي تحرول أن تتفيمو وتقدر احتيرجرتو ىي التي تضمن 

 عالقة جيدة ووطيدة مع زوجير . 
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 سنة ، أب لثالثة أبنرء . 83)م ، ك( ،متزوج ، : 10قم المبحوث ر 

العالقة الزوجية عالقة مقدسة بين زوجين ، يقوم كالىمر بواجبرتو الزوجية اتجره 

الطرف اآلخر ويحروالن معر تحقيق التفرىم وتقرسم أعبرء الحيرة والتعرون عمى تربية األطفرل 

سرس تقدير كل طرف لمطرف اآلخر لتنشئة جيل سميم وواع وتقوم ىذه العالقة عمى أ

خالصو لو وخمق جو عرئمي يسوده األمرن والمحبة واالحترام .  وا 

 سنة ،وأم لطفمين .  82)ع ، ب( ، متزوجة ، : 10المبحوثة رقم         

العالقة الزوجية ىي عالقة يسودىر االحترام ،مراعرة مشرعر اآلخر وطمبرتو وااللتزام 

ر ويستمع كل واحد لآلخر ويحترم آراءه ورغبرتو ، فال  يتحقق ذلك برلمسؤوليرت وبرلقيم ، كم

 إال برلحوار المتبردل لحل مشركل الحيرة وتوفير بيئة سعيدة .

 سنة ، وأب لطفل واحد .                82)ن ، ف( ، متزوج ، :  10المبحوث رقم 

رئفير وواجبرتير العالقة الزوجية تقوم عمى أسرس احترام الزوجة لزوجير وأن تؤدي وظ

المنزلية عمى أكمل وجو ، تطيع زوجير وتنفذ أوامره وتمبي احتيرجرتو  وتسعى دائمر إلرضرئو 

 لتحقيق السعردة الزوجية .

 سنة ، وأم ألربعة أبنرء . 36)و ، ج( ، متزوجة ،  : 10المبحوثة رقم 

ن المسؤولية ىي العالقة التي تربط كل زوجين تسود بينيمر المودة والرحمة ويتقرسمر

وذلك من خالل قيرميمر برلواجبرت األسرية وتربية أبنرئيمر معر تربية تقوم عمى األخالق 

حرطتيم برلرعرية والعطف  الحسنة وتيذيب سموكرتيم وتعميميم الفروض والواجبرت الدينية وا 
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رء والحنرن كمر ويتشرركرن في اتخرذ القرارات المتعمقة برألسرة ويتغرضى كل منيمر عن أخط

 اآلخر لتحقيق التوازن واالنسجرم األسري .

  ، كل األزواج تقريبر أكدوا عمى أن العالقة الزوجية عالقة تتطمب الحب واالحترام المتبردل

التفرىم ، تقرسم أعبرء الحيرة ، آداء الواجبرت والمسؤوليرت الزوجية واألسرية ككل ، الحوار ، 

 واالىتمرم الدائم برلطرف اآلخر .

 الحوار الشفهي بين الزوجين . ثالثا :

 سنة ، وليس لديير أبنرء . 62: )س، ح ( ، متزوجة ،  10المبحوثة رقم 

" مر نقصش الفيس بوك مرلحوار الشفيي مع راجمي ، حنر نحكو مع بعضرنر بزاف 

ونرقشو مشركمنر وكل سوء تفرىم بينرتنر برلحوار ،و بعدمر تزوجنر مرولينرش نستخدمو الفيس 

 و لينر نفوتو كرمل وقتنر مع بعضرنر ".  بوك بزاف

ال ، لم يقمص الفيس بوك من حوارنر الشفيي ، فنحن نتحدث مع بعضنر كثيرا         

و ننرقش مشركمنر و كل سوء تفرىم بيننر برلحوار ، و بعد أن تزوجنر أصبحنر نقضي كل 

 الوقت مع بعضنر .

 أب لثالثة أبنرء. سنة ، و 83) م ، ك( ، متزوج ، :  10المبحوث رقم 

" نحس بمي الحوار في األسرة الترعي بدا يتقمص ،ذلك بحكم العمل و حتى كي 

نرجعو لمدار مر نمقروش الوقت برش نيدرو مع بعض ،ألنو األوالد دايين كرمل وقتنر في 
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الدار برش نعمموىم ،نراجعوليم دروسيم و عمى ىركر الوقت المي نفوتوه مع بعض قميل 

 الحيرة ىي المي تفرض عمينر ذلك ". بزاف.و ضغوطرت

أحس بأن الحوار داخل أسرتي  بدأ يتقمص ،ذلك بحكم العمل وحتى عودتنر إلى 

كل وقتنر في البيت في تعميميم البيت ال نجد وقتر لمحديث معر ،ذلك أن األوالد  يأخذون 

رة ىي ومراجعة دروسيم ، لذلك فرلوقت الذي نقضيو مع بعضنر قميل جدا و ضغوطرت الحي

 التي تفرض عمينر ذلك. 

 سنة ، و أم لطفمين . 82) ع ، ب( ، متزوجة ، :  10المبحوثة رقم 

" الفيس بوك قمص بزاف مرلحوار الشفيي ، أنر و راجمي مر نيدروش بزاف مع 

بعضرنر ، ىو يقعد بزاف مع الفيس بوك دايمن نقولو برش ييتم بير و بوالدي و برش يوفرلنر 

 يسمعش ىدرتي و يدير شريبغي ىو و مريقدرش راي حتى واحد" .وقتو ،بصح ىو مر 

الفيس بوك قمص كثيرا من الحوار الشفيي ، أنر وزوجي ال نتحدث كثيرا مع بعضنر 

فيو يمكث طويال في استخدام الفيس بوك ، دائمر أطمب منو أن ييتم بي و بأوالدي و أن 

 يده ىو وال يقدر رأي أي أحد.يوفر ليم وقتو لكنو ال يسمع كالمي و يفعل فقط مر ير 

 سنة ، و أب لطفل واحد . 82: ) ن ،ف( ،متزوج ،  10المبحوث رقم 

" مرنحكيش مع مرتي  بزاف عمى خرطرش ىدرتي معرىر تعييني و تؤرقني، ىي 

  تشتكي بزاف وال بدات اليدرة مر تسكتش ، عال بيير مر نحكيش معرىر برش منعييش روحي

 تروعي في الفيس بوك عمى اليدرة معرىر". LES AMISدرة مع و نفضل تفوت وقتي في الي
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ال أتحدث مع زوجتي كثيرا ، ألن حديثي معير يتعبني و يؤرقني فيي تشتكي كثيرا 

ذا بدأت الكالم ال تصمت إطالقر، لذلك أتجنب الحديث معير حتى ال أتعب نفسي و أفضل  وا 

 الحديث معير .قضرء وقتي في الحديث مع أصدقرئي عبر الفيس بوك عمى 

 سنة ، و أم ألربعة أبنرء .  36: )و ،ج (، متزوجة ،10المبحوثة رقم 

"ال ، مرقمصش  الفيس بوك من حوارنر ، ألنو في زوج مر نستخدموىش بزاف غير 

 LESمرات كي كون عندي الوقت نحكي فيو مع دارنر و مع صحربرتي ونحوس عمى 

RESSèTTES  ترع الطيرب و ترعGATEAUX جمي مريستخدموش غير مين ذاك ،و را

برش يشوف آخر االخبرر و فيزوج عرطيين أىميتنر لمتربية و التعميم و قرع الواجبرت األسرية 

 ألنو العريمة ىي األولى ".

ال ،لم يقمص الفيس بوك من حوارنر ،ألن كالنر ال يستخدمو كثيرا إال أحيرنر عندمر 

يقرتي و أبحث عن وصفرت لمطبخ        يكون لدي وقت فراغ أتحدث مع عرئمتي و مع صد

و الحمويرت ، وزوجي ال يستخدمو  إال نردرا لمعرفة آخر األخبرر ، فكالنر يولي أىمية  أكبر 

 لمتربية و التعميم وكل الواجبرت األسرية ألن األولوية لمعرئمة .

  كثيرا ، كميم يرون أن الفيس بوك قمص الحوار األسري وأنو  يستخدم  3و 8و  6المبحوث

من قبل األزواج وبرلترلي أبعدىم عن أزواجيم وعن أوالدىم وأصبح يحتل حيزا ممحوظر من 

ىمرل الطرف  حيث وقت االستخدام الذي يخصصو ىؤالء لو ، كمر يؤدي إلى قمة االىتمرم وا 

 وترك آداء الواجبرت األسرية . اآلخر
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 رابعا : تواصل اآلباء  مع األبناء .

 سنة ، وأب لثالثة أبنرء . 83ك( ،متزوج ،  )م ،:  10المبحوث رقم 

" ىذا أكيد ،خصوصر أنو والدي في مرحمة الشبرب والمراىقة وىذي المرحمة صعيبة 

بزاف وحسرسة ، وجيل اليوم مشي كيمر جيل البررح ، يبغو االستقاللية ويحسبو رواحيم كبرو 

و والزم دايمن معرىم وعررفين صالحيم بصح العكس في ىذي المرحمة مر يكونو عررفين وال

 ، ننصحوىم ونتحرورو معرىم ، ونخموىم يعرفوا لصح مرلخطأ مرش مر ينحررفوش " .

ىذا أكيد ، خصوصر وأن أوالدي في مرحمة الشبرب والمراىقة ، وىذه المرحمة صعبة 

جدا وحسرسة وجيل اليوم ليس كجيل األمس ، يحبون االستقاللية ويظنون أنيم كبرر وأدرى 

والحقيقة عكس ذلك ألنيم في ىذه المرحمة ال يعرفون شيئر عن ذلك  ويجب دائمر بمصمحتيم 

أن نكون معيم ، نقوم بنصحيم ونتحرور معيم حتى نعمميم الصحيح من الخطأ لكي ال 

 ينحرفوا .

 سنة ، وأم لطفمين . 82)ع ، ب( ، متزوجة ، :  10المبحوث رقم 

، ننصحيم ونرويميم صالحيم " أنر دايمن نسييي نخصص وقت برش نحكي معرىم 

وليدي نحسو يفيمني ويسمعمي بصح بنتي ال ،دير غير المي في راسير ، بصح أنر داييم 

 موراىر عمى خرطر نخرف عميير وعمى برلي بمي يحي النيرر وين تفيم بمي كرنت غرلطة .
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أنر دائمر أحرول تخصيص وقت لمحديث مع ولداي ، أنصحيمر ، وأعمميمر 

أشعر أنو يفيمني ويسمع كالمي لكن ابنتي ال ، تقوم بفعل مر تريده فقط  مصمحتيمر ابني

 لكن أنر دائمر وراءىر وأخرف عميير ومتيقنة أنو سيأتي يوم وتفيم بأنير كرنت مخطئة .

 سنة ، وأب لطفل واحد .82)ن ، ف( ، متزوج ، :  10المبحوث رقم 

، نحرول دايمن نخميو  عرم ، دايمن نحكي معره نفيمو ويفيمني 18" ولدي عندو 

يحس برلراحة ومر نخميو يحترج والو ، دايمن نوريمو صالحو ، كي يغمط نخميو يحس بغمطتو 

 ويندم عميير بصح مر ندربوش " .

سنة ، دائمر أتحدث معو ىو يفيمني وأنر أيضر أفيمو ، أحرول دائمر  18ابني عمره 

أعممو مصرلحو ولمر يخطئ  أجعمو  أن أجعمو يحس برلراحة وال أتركو يحترج شيئر  ،دائمر

 يشعر بغمطتو وأجعمو ندم عميير ،لكن ال أقوم بضربو .

 

 سنة ، وأم ألربعة أطفرل . 36)و ، ج( ، متزوجة ، :  10المبحوثة رقم 

طبعر ، ألنو الحوار ىو الصح فرألسرة ، الزم نحكو مع والدنر نعمموىم ومربوىم برش 

مع والدي ونحس براحتي وسعردتي كي نيدر معرىم ، نبنوليم شخصيتيم ، أنر نقعد بزاف 

ألنو برلحوار نفيم كيفرش راىم يفكرو ، واش يحترجو ، ونفيم نظرتيم لمحيرة  ويال لقيت 

حرجة مر عجبتنيش نحرول نبدليرليم ونخمييم يفكرو أحسن ، ومر نقدروش نعممو والدنر الدين 
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قدروش نعرفو طموحرتيم ورغبرتيم واألخالق والطريق الصح ال مر حكينرش معرىم ، مر ن

 وحتى مشركميم بال مر نيدرو معرىم عمى بيير الحوار الزم .

طبعر ،ألن الحوار ىو أسرس العالقرت األسرية ، يجب أن نتحدث مع أبنرئنر ، نعمميم 

نربييم ، لكي نبني ليم شخصيتيم ، أنر أجمس كثيرا مع أبنرئي وأحس براحتي وسعردتي في 

ذا حديثي معيم ، أل نو برلحوار أفيم طريقة تفكيرىم ومر يحترجونو أفيم نظرتيم لمحيرة ، وا 

وجدت في أفكررىم شيئر لم يعجبني أحرول تغييره ليم وأجعميم يفكرون بطريقة  أحسن ، وال 

يمكن أن نعمم أبنرءنر الدين واألخالق الفرضمة والطريق الصحيح إن لم نتحدث إلييم وال 

ورغبرتيم وحتى مشركميم أن لم نتحدث معيم لذا فرلحوار أمر  نستطيع أن نعرف طموحرتيم

 ضروري  .

  نالحظ أن كل اآلبرء يخصصون وقت لمحديث مع أبنرئيم وىم واعون بأىمية الحوار األسري

في بنرء شخصية األبنرء والتأثير في سموكرتيم ومواقفيم االجتمرعية وفي طريقة تفكيرىم 

 وأخالقيم التي يتمسكون بير .

 الجزائرية نتيجة استخدام الفيس بوك. ؤال الخامس : العادات الجديدة في األسرةالس

 سنة ، ليس لديير أطفرل . 62) س،ح ( متزوجة ، : 10المبحوثة رقم 

" ولينر نشوفو بزاف عردات جديدة مر كرنتش كرينة من قبل ، كل شيء 

ت و واش من في لعراس المي والو يديروىم في واش من صرال  spécialementتبدل
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حطرت ، ولينر نكمفو رواحنر فوق طرقتنر و نعرندو غير المي نشوفوه في تيميفيزيو ولمفيس بوك 

 و االنترنت ،الميم ايفوت العرس مطرطق و ييدرو عميو قرع النرس ".

أصبحنر نرى عدة عردات جديدة لم تكن موجودة من قبل ،كل شيء تغير خرصة في 

تقرم في قرعرت الحفالت الضخمة التي تحضر فيير كل  األعراس الجزائرية التي أصبحت

وسرئل الزينة ،أصبحنر نكمف أنفسنر فوق مقدرتنر و أصبحنر نقمد كل مر نراه في التمفزيون   و 

 الفيس بوك االنترنت ، الميم أن يكون العرس رائعر و يتحدث عنو جميع النرس.

 ة أبنرء .سنة و أب لثالث 83) م ، ك ( متزوج ،: 10المبحوث رقم 

"والو في المجتمع بزاف عردات و سموكرت غربية مر كرنتش كرينة من قبل ، خرصة 

العردات المي والت يقمدوىر والدنر والمي تخمف دينر و عرداتنر و أصرلتنر ، وولينر نشوف دراري 

صغرر يتكيفو الدخرن و يطمعو شعورىم و ييبو سراويميم و يمبسو المقطع و كي تيدر معيم 

لك المود ، والت منترشر ظرىرة االختالط بين لبنرت و لوالد وعدم االحترام وكالم يقولو 

 البذيء ،ىذا الجيل اهلل يستر و لينر كرمل نخرفو عمى والدنر و نعسو فييم ليل و نيرر"

أصبح ىنرك في المجتمع عدة عردات و سموكرت غربية لم تكون موجودة من قبل 

بنرؤنر و التي تخرلف ديننر و عرداتنر و أصرلتنر ،أصبحنر خرصة العردات التي أصبح يقمدىر أ

نرى أطفرل صغرر يدخنون و يقومون بتسريحرت شعر غريبة و يمبسون ثيربر غير الئقة     

و أخرى ممزقة ، وعندمر تتحدث معيم يقولون الموضة كمر أصبحي ظرىرة االختالط 
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حترام و الكالم الغير الالئق ، ىذا الجنسي بين الذكور و اإلنرث منتشرة إضرفة إلى عدم اال

 الجيل نسأل اهلل الستر أصبحنر كمنر نخرف عمى أبنرئنر و نراقبيم ليال و نيررا .

 سنة ، و أم لطفمين.  82) ع، ب ( ، متزوجة ،:  10المبحوثة رقم 

" ىذا الوقت ولينر نشوفو العجب عردات مر كنرش نشوفو كيفير من قبل ، بنتي الكبيرة 

عرم كي تخرج موضة جديدة تبقى تيدر حتى نشري ىرلير إال مر بغيتش تدير  12عندىر 

حرلة ولو كرن غير تشري حرجة مسقمة، مرجييرش شربة حتى كي تمبسير وىي عرجبتير     

عييت معرىر و معررفتش  coiffeurمرزالت صغيرة تموت عمى المركيرج و  malgréو 

 كيفرش ندير معرىر ."

 12العجب عردات لم نكن نراىر من قبل ابنتي الكبرى ذات  ىذا الوقت أصبحنر نرى

سنة تحب الموضة و تطمب مني بإلحرح أن أشتري لير كل موضة جديدة  و إذا رفضت 

تغضب ة تنزعج ، حتى مر تشتريو ليس  منرسبر لير لكن ىي تعجب بنفسير ، و رغم صغر 

لم أعرف كيف أتعرمل  بتني وسنير تحب كثيرا وضع المركيرج و تسريحرت الشعر ، أتع

 .معير

 ،و أب لطفل واحد . 82) ن ، ف( ، متزوج ، :  10المبحوث رقم 

"ولينر نشوفو بزاف عردات جديدة ،موضة جديدة ، تقرليد جديدة بصح عردي كل وقت 

و وقتو و الزم نتبدلو معره ونعيشو عردي ، الميم مر نديروش حرجة خررجر عمى  الدين 
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ي الزم نتأقممو معرىر و مر نضغطوش عمى والدنر خيرمن يخرجو بصح المبسة و غيرىر عرد

 عمى الطريق".

أصبحنر نرى عدة عردات جديدة ،موضة جديدة ، تقرليد جديدة لكن ذلك أمر عردي 

فكل زمن لو عرداتو و يجب أن نتغير مع ىذا الوقت ونعيش بصفة عردية ، الميم أال نقوم 

ر عردي بل يجب أن نتأقمم مع ىذا التغيير ، وال بشيء يخرلف الدين لكن المبرس وغيره أم

 نضغط عمى أبنرئنر أحسن من يخرجوا من الطريق الصحيح

 سنة ، وأم ألربعة أبنرء . 36) م ،ج ( متزوجة ، : 10المبحوثة رقم 

" الوقت اهلل يحفظ و يستر ،و لينر نشوفو والد الأخالق ال تربية ويزيدو يموتو عمى 

ت ،ولينر نشوفو لبسة تعجب و حتى اليدرة تبدلت ، قميل وين مرنمقرو المبسة و ال كمش مردير

واحد يعرف ييدر وحد الكممرت مرنيشعررفر قرع مينجربوىر ومر والت كرينة الحشمة الحيرء 

وكي تنصح مر يسمعولكش. بصح أنر الحمد اهلل والدي ربيتيم و قريتيم و كرمل خرجو 

برلتربية الحسنة ،يرخضو رايي و يسمعولي و كل  نرجحين في حيرتيم و النرس قرع تشيد ليم

 حرجة يديروىر يكون عالبرلي بيير و دايمن نحمد ربي عمى ىذه النعمة" .

ىذا الوقت نسأل اهلل و الصون ، أصبحنر نرى ابنرءا غير متخمقين وبرإلضرفة إلى 

ذلك يحبون الموضة فكل شيء أصبح مرديرت أصبحنر نرى ألبسة غريبة و حتى طريقة 

الحديث تغيرت و قميال مر نجد شخصر حمو الكالم ، كممرت ال أدري من أين جرءوا بير ولم 

ذا نصحت ال أحد  يستمع إليك لكن أنر الحمد هلل أوالدي  يعد ىنرك ال حشمة وال حيرء وا 
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متخمقين و متعممين و كميم أصبحوا نرجحين في حيرتيم و كل النرس تشيد ليم برلتربية 

نصرئحي و يسمعون كالمي وكل شيء يقومون بو أكون أنر عمى عمم بو  الحسنة ، يأخذون ب

 أنر أحمد دائمر ربي عمى ىذه النعمة .

  معظم األزواج أكدوا عمى تغير العردات المتعمقة برلمبرس وبرلموضة ، وىذا مر أكده

مر يدل عمى أن ىذا التغير ىو األكثر شيوعر في المجتمع  5و 3و 8و  6المبحوثون 

، إضرفة إلى التغير األخالقي ، االىتمرم برلمرديرت وتغير عردات األعراس  الجزائري

. 

سادسا : المشاكل التي حدثت داخل األسرة الجزائرية بسبب الفيس بوك ، و كيفية       

 التعامل معها .

 سنة ، ليس لديير أبنرء. 62) س، ح ( متزوجة ، :10المبحوثة رقم         

صرات بينتنر مشركل بسبب الفيس بوك ،عمى خرطرفي زوج مر  jamais"الحمد اهلل 

 نستعمموىش بزاف  ومر نخموىش يرخذ وقتنر"

الحمد هلل ، لم نتحدث بيننر مشركل بسبب موقع الفيس بوك ، ألن كالنر ال يستخدمو 

 كثيرا ، كمر ال نتركو يأخذ الكثير من وقتنر .
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 أب لثالثة أبنرء . سنة ، 83)م ، ك ( متزوج ، : 10المبحوثة رقم

صرات مشركل بسبب الفيس بوك ، لكن و الدنر دايمن  jamais"بيني و بين مرتي 

غير برش نخوفو و نخميو  connectionالكبير فييم المي يبقى بزاف  surtousنعسو فييم 

 يقرا ".

بيني وبين  زوجتي ، لم تحدث أي مسركل بسبب الفيس بوك ، لكننر دائمر نراقب 

صة االبن األكبر الذي يحب كثيرا استخدام الفيس بوك ويستخدمو طويال ، أبنرءنر خر

أصبحت أخرف أن ييمل دراستو رغم أنييدرس جيدا ،في بعض المرات أقطع األنترنت حتى 

 أدعو يراجع دروسو .

 )ع ، ب ( ، متزوجة ، وأم لطفمين .:  10المبحوثة رقم

تو كرمل في الفيس بوك كي نيدر " بزاف مشركل صرات بينرتنر بسبة الفيس بوك ، وق

الميل مع النيرر ،  connéctéمعره مريسمعش لي ، والمي كمل البرقي حتى والدو كيمر ىو 

ومر يسمعوش ليدرتي وكي نقولو أنت أىدر معرىم يقولي خمييم ، حرت معرىم ومر قدرتش 

 وحدي " .

تو في الكثير من المشركل حدثت بيننر بسبب الفيس بوك ، زوجي يقضي كل وق

استخدامو وعندمر أتحدث معو وكأنو ال يسمعني ، والذي زاد الطين بمة أن أبنرءه أصبحوا 

مثمو يستخدمون الفيس بوك ليل نيرر وال يسمعون كالمي وعندمر أطمب منو أن يتحدث معيم 

 يقول لي :"أتركييم " احترت معيم ولم أعد أقدر عمى ذلك وحدي .
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 سنة ، وأب لطفل واحد . 82وج ، )ن ،ف ( ، متز  : 10المبحوث رقم 

" مرات تسرا بينرتنر مشركل عمى خرطر الفيس بوك ، بصح أنر نتجنبير ونفضل مر 

نحكيش  فيير ، عمى خرطرش الفيس بوك ىو الحرجة الوحيدة المي تمييني وتنسيني في 

ىمومي ومر نقدرش نستغنى عميو ، مرتي تزعف بزاف كي نبقى مع الفيس ومر نيدرش 

 بصح أنر برش مر نزيدش المشركل مر نديرش عميير " . معرىر ،

في بعض األحيرن تحدث بيننر خالفرت بسبب الفيس بوك ، لكن أنر أتجنبير وأفضل 

أال أتنرقش فيير ، ألن الفيس بوك ىو الشيء الوحيد الذي يمييني وينسيني في ىمومي ، فال 

ا وال أتحرور معير ، لكن لكي أستطيع االستغنرء عنو ، زوجتي تغضب عندمر أستخدمو كثير 

 أتفردى المزيد من المشركل ال أرد عميير .

 سنة ، وأم ألربعة أبنرء . 36) و ، ج (، متزوجة ، :  10المبحوثة رقم 

" الحمد هلل ، أنر وراجمي متفرىمين وعمرنر مر تدابزنر عمى جرل حرجة ترفية كيمر 

ظمين وقتيم مرات يبغو يعرندو الفيس بوك ، والدي كيف كيف عندىم فيس بوك بصح من

 بصح مشي بزاف " . la modeصحربيم فرلمبسة و

الحمد هلل ، أنر وزوجي يسود في عالقتنر التفرىم ولم نتخرصم أبدا من قبل من أجل 

شيء ترفو كرلفيس بوك وأوالدي الشيء نفسو ، فرغم أن لدييم فيس بوك فإنيم ينظمين وقتيم 

 في المبرس وتتبع الموضة لكن ليس كثيرا . ، أحيرنر يحرون تقميد أصدقرئيم
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  بعض األزواج حدثت بينيم مشركل أسرية بسبب استخدام الفيس بوك كمر ىو الحرل برلنسبة

، وىذه المشركل تحدث بينيم وبين أزواجيم أو تكون متعمقة برألبنرء  3و  8لممبحوثين 

 وتنشئتيم اجتمرعير .

        

يجابياته .سابعا : دوافع استخدام الفيس     بوك وا 

 سنة ، ليس لديير أبنرء . 62)س ، ح( ،متزوجة ، :  10المبحوثة رقم 

برش نحكي مع صحربرتي ومرات نستخدموا  غيربرش surtous " نستخدم الفيس بوك 

défoulé عمى روحي ونشوفles photos و les videos جدد ،ألنو الفيس بوك ينحي

 كيمر نمقر مرندير في الدار " . surtousعمى خرطري ويخمينر نفوتو الوقت و

أستخدم الفيس بوك لمحديث مع صديقرتي خرصة ،وفي بعض المرات استخدمو لكي 

أروح عن نفسي ، فأشرىد الصور والفيديوىرت الجديدة ألن الفيس بوك وسيمة جيدة لمترويح 

 عن النفس وتمضية وقت الفراغ ، خصوصر عندمر ال أجد مر أفعمو في البيت .

 سنة ، أب لثالثة أبنرء. 83)م،ك( ، متزوج ، :0ثة رقم المبحو 

رش نعرف حوايج جدد وآخر األخبرر " الفيس بوك نستخدمو بيدف زيردة المعمومرت وب

ونحسو بمي فردني في بزاف أشيرء وعرفت النرس كيفرش راىم يفكروا نمقر فيو أخبرر حصرية 

 منمقرىرش في حرجة أخرى ".
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ردة المعمومرت ومعرفة أشيرء جديدة وآخر األخبرر وأحس أستخدم الفيس بوك بدافع زي

أنو أفردني كثيرا في معرفة عدة أشيرء ، وأصبحت أعرف كيف يفكر اآلخرون كمر أجد فيو 

 أخبرر حصرية ال أجدىر في مكرن آخر.

 سنة ، أم لطفمين . 82)ع ، ب( ، متزوجة ،: 10المبحوثة رقم  

 lesفي األول نستخدمو  برش نشوف "أنر منستخدمش الفيس بوك بزاف ، كنت 

ressèttes ترع الطيرب و gatteaux بصح ممي بديت نشوف المشركل المي دارىم لي ،

ىتو ومر وليت نحسو فيدني في في داري و كيفرش والو و والدي يستخدموه ليل مع نيرر كر 

 ".والو

أمور جديدة في أنر ال أستخدم الفيس بوك كثيرا ، كنت في البداية أستخدمو لكي أتعمم 

الطبخ و الحمويرت ، لكن منذ أن أصبحت أرى مر يسببو من مشركل في بيتي و كيف أصبح 

 زوجي و أوالدي يستخدمونو ليال و نيررا كرىتو و لم أعد أحس أنو يفيد في شيء .

 سنة ، أب لطفل واحد . 82) ن، ف ( ،متزوج ، 10المبحوثة رقم 

األصدقرء و نعرف أشخرص جدد في حيرتي  " انر نستخدم الفيس بوك برش نحكي مع

فرلفيس بوك  mes amisو برش نتسمى وننسى ىمومي نولقيت بمي صح ، كي نحكي مع 

 نريح و نضحك و نسى كل شيء "
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أنر أستخدم الفيس بوك لكي أتحدث مع األصدقرء و أتعرف إلى أشخرص جدد في 

مع أصدقرئي في الفيس حيرتي نتسمى وننسى ىمومي ، ووجدت أنو صحيح ،عندمر أتحدث 

 بوك أرترح و أضحك و أنسى كل شيء.

 سنة ، أم ألربعة أبنرء . 36متزوجة ، :10المبحوثة رقم        

جدد برش نزيد اعرف les rousétte" الفيس بوك نستخدمو أكثر حرجة نعرف 

صوالح في الدين ،عمى خرطر نمقى فيو بزاف أمور تخص الدين االسالمي نستفردو منير في 

 يرتنر ".ح

الفيس بوك أستخدمو أكثر لمعرفة الجديد في الطبخ و لكي أزيد من معرفة أمور في 

 الدين ، فأنر أجد الكثير من األمور تخص الدين اإلسالمي تفيدنر في حيرتنر اليومية . 

    األزواج يستخدمون الفيس بوك إلشبرع حرجرت مختمفة ، إخبررية ، تعميمية، تسموية

رص آخرين وثقرفرت أخرى والتعرف عمى أصدقرء وأشخرص جدد من ولمتواصل مع أشخ

 العرلم االفتراضي .  
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 األبناء : 

 أوال : تقييم العالقة بالوالدين واالستماع لنصائحهما .

 سنة ، السنة األولى ثرنوي. 12)س ، م( ، فتى ،:  10المبحوث رقم 

بربر مزير  malgré" عالقتي بوالدي نقدر نقول عميير مميحة ، كي نحصل ندورليم 

 بصح مرمر تفيمني ، نحكيمير كل شي ونسمع نصيحتير وندير عمى رايير " .

عالقتي بوالدي أستطيع القول أنير حسنة ، لمر أقع في مشكل أجدىم بجرنبي رغم أن 

 وأتبع آراءىر .أبي متشدد لكن أمي تفيمني ، أخبرىر بكل شيء 

 سنة ، السنة الثرنية ثرنوي . 11)ز ، ح( ، فترة ، : 10المبحوثة رقم 

 malgré"عالقتي بوالدي مميحة ، نقعدو مع بعض و نحكو لبعضرنر وديمر ينصحونر 

des fois  مر يفيمونرشsurtous شخصيتنر تختمف بزاف عمى شخصيتيم وحنر نبغو نديرو

 واحيم في كل شيء "كل شيء وحدنر بصح ىومر يدخمو ر 

عالقتي بوالدي حسنة ، مجمس مع بعض ونتحدث مع بعضنر ودائمر يقومون بنصحنر 

رغم أنيم أحيرنر ال يفيموننر فشخصيتنر تختمف كمير عن شخصيتيم ، كمر أننر نحب أن نقوم 

 بكل شيء لوحدنر لكن ىم يحشرون أنفسيم في كل شيء " .

  ويسمعون نصرئحيمر ، إال أن ىنرك بعض التنرقضرت األبنرء تجمعيم عالقة حسنة برلوالدين

بين الطرفين الختالف األفكرر واالتجرىرت والصراع بين جيل اآلبرء وجيل األبنرء ليحرول 

 كل طرف فرض آرائو وأفكرره عمى الطرف اآلخر .
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 الموقف من العادات الجديدة لمشباب الجزائري . ثانيا :

 ة ، السنة األولى ثرنوي .سن 12)س ، م ( فتى ،: 0المبحوث رقم 

"نورمرل ،حنر جيل متفتح نحبو الجديد ،لبسة جديدة ، مشطة جديدة ، نمبسو كيمر 

نبغو و نخيروىر و مرالزم حتى واحد يدخل روحو فينر ،عمى خرطر في وقتيم مر كرنش كرين 

 الفيس بوك و األنترنت بصح درك ال" .

ألبسة جديدة ، تسريحرت شعر  ىذا أمر عردي ، نحن جيل متفتح ، نحب الجديد ،

جديدة ،نقتني ألبسة كمر نريد نحن ،وال يجب أن يتدخل أي أحد اختيررنر ،ألن في الوقت 

 المرضي  لم يكن ىنرك الفيس بوك واالنترنت .

 سنة ، السنة الثرنية ثرنوي .  11فترة ،: 10المبحوثة رقم

، بصح في رايي la modeو في المبسة sourtous"والت كرينة بزاف عردات جديدة 

بصح ىذه bi zzareمرات تكون  malgréكل واحد يعبر عن شخصيتو من خالل لبسو،

حرية شخصية ترع مل واحد فينر،مشي معنتير نخرلفو عرداتنر و تقرليدنر الممحية بصح نعيشو 

 عصرنر كيمر لخرين ونحرفظو عمى ديننر ."

في رأيي كم واحد يعبر  أصبح ىنرك عدة عردات جديدة في المبرس و الموضة ،لكن

عن شخصيتو بطريقة لبسو ، رغم أنير تكون أحيرنر غريبة ، لكن ىذه حرية شخصية أو لكن 

ىذا ليس معنره أن نخرلف عرداتنر و تقرليدنر الجيدة لكن نعيش عصرنر مثل اآلخرين مع 

 الحفرظ عمى ديننر .
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  األبنرء يرون في العردات الجديدة لمشبرب الجزائري أمرا عردير ومن الحريرت

 الشخصية ليم مر دامت ال تخرلف الدين وىي تعبير عن شخصية كل واحد منيم . 

 ثالثا:ايجابيات استخدام الفيس بوك.

 سنة ، السنة األولى ثرنوي. 12فتى ، :10المبحوث رقم

"الفيس بوك مميح بزاف ، يسمينر و يخمينر نحيو عمى خرطرنر و نتواصمو مع        

les amis   تروعنرsourtous  المي يكون بعرد عمينر ، نشوفو فيو دايمن الجديد و آخر

 واللاير و البررصر. les sportifsأخبرر

صدقرئنر الفيس بوك جيد ، يسمينر ، و نرفو عن أنفسنر ، و نتواصل من خاللو مع أ

عبر الفيس بوك خرصة الذين يكونون بعيدين عنر ، نجد فيو دائمر الجديد و آخر أخبرر 

 و الفريقين اللاير و البررصر .الريرضيين 

 سنة ،السنة الثرنية ثرنوي . 12، فترة :10المبحوثة رقم

 week-endالفي surtout "نمقى راحتي في الفيس بوك ، نبغي بزاف نكونيكتي 

كي كون عندي الوقت ،نحكي مع صحربرتي ،مع أقربرئي ، نسمع الموسيقى و آخر أخبرر 

و نراجع les sujetsالفنرنين و المشرىير ،و يسرعدني الفيس بوك بزاف في قرايتي نشوف

مع صحربرتي برش مر نحسش روحي غير أنر المي راني نحفظ ،و ندي منو بزاف معمومرت 

 مر كنتش نعرفير من قبل "
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د راحتي في الفيس بوك ، أحب كثيرا استخدامو خرصة في آخر األسبوع أين أج 

يكون لدي الوقت الكرفي ، أتحدث مع صديقرتي ، مع عرئمتي ، أشرىد صور و أستمع 

الموسيقى و آخر أخبرر الفنرنين و المشرىير أو يسرعدني كثيرا في دراستي حيث أشرىد 

رتي حتى ال أشعر أنني الوحيدة التي تحفظ الموضوعرت المقترحة وأراجع دروسي مع صديق

 وآخذ المثير من المعمومرت التي لم أكن أعرفير من قبل . الدروس ،

يستخدم الشبرب الفيس بوك من أجل التواصل مع األصدقرء والتسمية والترفيو  وىنرك من 

خر يستخدمو في الدراسة واالستفردة من المعمومرت والشبرن يستخدمونو أكثر في معرفة آ

 أخبرر الكرة الوطنية والعرلمية .
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 تحليل و مناقشة نتائج الفرضيات :    

تستخدم األسر الجزائرية الفيس بوك بدافع التسمية  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى :"    

 . " لميروب من الواقع االجتماعي المعاش

ومن خالل أجوبة  01إلى  7من  ل لالستبيانالمحور األو يل جداول من خالل تحم

يتضح لنا أن  المبحوثين المتعمقة بالسؤال السابع من المقابمة حول دوافع استخدام الفيس بوك

( خاطئة ، فالدافع الرئيسي الستخدام  األسر الجزائرية لمفيس بوك ىو بالدرجة 0الفرضية )

خصوصا مع الكم  ات و التواصل مع اآلخرين ،األولى متابعة األحداث و تنمية المعموم

            اليائل من األخبار و المعمومات التي يوفرىا الفيس بوك في مختمف المجاالت 

و االختصاصات فيو وسيمة ناجعة إلشباع الحاجات المعرفية لؤلفراد فيو فضاء رحب 

و بالتالي ربط الثقافات و تحويل العالم إلى   لمتعرف عمى أصدقاء من مختمف بقاع العالم

كما أن معظم األفراد يستخدمونو في فترة قصيرة بغية  ،قرية صغيرة تتقمص فييا المسافات 

تمبية الحاجات المذكورة مفضمين الفترة المسائية و الميمية لذلك ، و بالنظر إلى ىذه النتائج 

ألسر الجزائرية تستخدم الفيس بوك بدافع يمكننا تفنيد الفرضية األولى التي مفادىا أن ا

التسمية لميروب من الواقع االجتماعي المعاش رغم أن نسبة ال بأس يستخدمون الفيس بوك 

 ليذا الدافع.

 



 اإلطار التطبيقي 
 

 
178 

    أدى إلى ىدم القيم األسرة الفيس بوك النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :"       

 ."الجزائرية 

 01إلى  00ذه الفرضية ، فمن خالل الجداول من لقد أثبتت نتائج الدراسة صدق ى

نا أن الفرضية يتضح للالستبيان ومن خالل األجوبة المتعمقة بالسؤال الخامس من المقابمة 

محققة ، ذلك أن جل األسر المبحوثة ترى أن الفيس بوك أدى ليدم قيم األسرة  الثانية

عدة عادات سمبية كعدم االحترام  غرس الجزائرية وىذا ما تفسره العادات والتقاليد المندثرة و

واآلفات االجتماعية التي ظيرت لدى الشباب الجزائري والذاتية والكسل وتمازج الثقافات وىذا 

، كما يؤدي الفيس بوك إلى تفشي ظاىرة االنحطاط األخالقي  00ما يوضحو الجدول رقم 

 لمدين اإلسالمي ربية و وظيور السموكات الغير الالئقة والتي ال تمت بصمة لمثقافة الع

كالكممات البذيئة والعنف باإلضافة إلى انتشار قيم الفردية واألنانية وانطواء كل فرد في 

ىمال العديد من الفروض  عالمو االفتراضي الخاص وىذا أدى إلى تحرر المعايير الدينية وا 

 .والواجبات الدينية وظيور عادات منافية لمدين اإلسالمي

أدى إلى إحالل عادات  ون من خالل المقابمة عمى أن الفيس بوكأكد المبحوث كما 

، االىتمام بالماديات وتغير عادات األعراس  غربية خصوصا ما يتعمق بالمباس والموضة

كاالختالط بين الذكور واإلناث واندثار عادات أخرى ظيور عادات  الجزائرية باإلضافة إلى

ذا يوضح أن الفرضية التي مفادىا أن الفيس بوك جيدة كالحياء وعدم االحترام وغيرىا وكل ى

 أدى ليدم قيم األسرة الجزائرية صحيحة. 
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يؤثر استخدام الفيس بوك سمبا عمى العالقات  "النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :       

 ." الزوجية 

من االستبيان ومن خالل األجوبة  01إلى  01من خالل الجداول التحميمية من        

نستنج أن الفرضية الثالثة محققة وصحيحة ، ذلك أن  المتعمقة بالسؤال الثالث من المقابمة

 الزوجية وتسبب في الغيرة والشك  أغمب المبحوثين يرون أن الفيس بوك أثر في عالقاتيم

، كما  07و الجدول رقم قمة االىتمام ، اإلىمال الشجار ، العزلة ، واإلدمان وىذا ما يوضح

أنو أدى إلى تقميص الحوار األسري وعدم التفاىم بين الزوجين وترك الواجبات األسرية وكذا 

كما أن الفيس بوك أدى إلى انتشار الخالفات  01الزوجية ، وىذا ما يبينو الجدول رقم 

ا بينت نتائج ، كم 01األسرية بين عدد كبير من المبحوثين ، وىذا ما يدل عميو الجدول رقم 

المقابمة أن بعض األزواج يقضون أوقات طويمة في استخدام الفيس بوك ما يجعميم ييممون  

ومن خالل ىذه النتائج نستنتج أن الفيس بوك يؤثر سمبا عمى واجباتيم األسرية والزوجية ، 

 العالقات الزوجية ، وبالتالي الفرضية الثالثة صحيحة .

 

يؤثر استخدام الفيس بوك سمبا عمى عالقة  " : لفرضية الرابعةالمتعلقة با النتائج       

 . " اآلباء باألبناء والعالقة األخوية

من االستبيان ، ومن خالل األجوبة  01إلى  00من خالل الجداول التحميمية من        

موجية المتعمقة بالسؤال الرابع من أسئمة المقابمة الموجية لآلباء والسؤال األول من األسئمة ال
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نستنتج أن الفرضية الرابعة محققة ذلك أن عدد كبير من المبحوثين يممك أبناؤىم لؤلبناء 

ات األبناء الذين يفيس بوك كما يراقبون استخداميم لو وذلك لما تسبب فيو من تغيير لسموك

أصبحوا منعزلين عن العالم الحقيقي كما ابتدعت عادات غربية في المباس تقميدا لمفنانين 

اىير العالم ، وقصات الشعر الغريبة لدى الشباب خصوصا المراىقين ، وظيور ظاىرة ومش

جديدة فبعدما كان اإلدمان عمى المخدرات والتدخين أصبح ىناك نوع جديد من اإلدمان ىو 

اإلدمان عمى الفيس بوك ، إضافة إلى اإلىمال وعدم االلتزام وعدم الجدية واالبتعاد عن 

لكن اآلباء  م الطموح وسطحية التفكير واالنفتاح التام عمى العالم الغربيالدين والتبرج وانعدا

  واعون بأىمية خمق عالقة طيبة مع األبناء والتي تقوم عمى أساس الحوار والنصح واإلرشاد. 
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 النتائج العامة : 

بعد أن عرضنا نتائج البحث في شكل جداول ، وبعد مناقشتنا لنتائج الفرضيات 

تتضح لنا مالمح التغيرات التي أحدثيا الفيس بوك داخل األسر الجزائرية ، ومن خالل 

البحث الميداني كشفت لنا العديد من زوايا وجوانب ىذا التحول من خالل محاور االستبيان 

 ابمة ويمكن تمخيص ىذه النتائج فيما يمي : واألسئمة التي وردت في المق

  المتعلقة باالستبيان : النتائج

 البيانات الشخصية :  -1    

غمبيم لو مستوى تعميميا مرتفعا الدراسة شممت عددا مساويا من األزواج الذكور واإلناث وأ

عالية سواء جامعي أو ثانوي وخصوصا اإلناث المواتي أصبحن يتبوأن مستويات تعميمية 

وعدد كبير من المبحوثين أعمارىم ما فوق الثالثينات ، كما أن األسر الجزائرية تتجو نحو 

النووية ذلك لقمة عدد أفرادىا وكون أن كل األسر المبحوثة تعيش في كنفيا أسرة زواجية 

واحدة رفقة األبناء الغير متزوجين وأغمب األزواج اتفقوا مسبقا غمى عدد األطفال وتباعد 

الدات لضمان العيش الكريم خصوصا في ظل األزمة االقتصادية وأزمة السكن والظروف الو 

 المعيشية المتدىورة ، لذلك ال يرغب العديد منيم في إنجاب المزيد من األطفال .

 المحور األول : دوافع استخدام األسر الجزائرية للفيس بوك .-2      

عبر الفيس بوك ما يدل عمى كثرة استخدام كل األسر الجزائرية المدروسة لدييا حساب  -

 ىذه األسر لمفيس بوك والحرص عمى امتالك حساب عبره .
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متابعة األحداث وتنمية المعمومات والتواصل مع اآلخرين ىي الدوافع الرئيسية الستخدام  -

األسر الجزائرية لمفيس بوك خصوصا مع ما يوفره من أخبار حصرية وطنية وعالمية 

شتى الموضوعات االجتماعية ، العممية ، النفسية...إلخ ، وما يسمح بو من ومعمومات في 

تقميص المسافات بين العائالت واألفراد واألصدقاء ومختمف األفراد في العالم باإلضافة إلى 

، بالتالي نرى أن ىذا يتوافق مع  استخدامو بدافع تحقيق وظيفة التسمية لكسر الروتين اليومي

" التي ترى بأن الجميور يتعرض بدوافع معينة لموسيمة  ات واإلشباعاتنظرية االستخدام" 

بغية إشباع حاجات فردية معينة ، فالجميور يتعرض لمفيس بوك بغية إشباع حاجات تعميمية    

و تواصمية و تسموية  و بالتالي فالجميور إيجابي  يستخدم الفيس بوك لتحقيق األىداف 

ضية األولى لنظرية االستخدام و اإلشباع ، كما يحدد ما يمبي المذكورة وىذا ما يتفق مع الفر 

أىدافو واىتماماتو ويختار المضمون الذي يشبع حاجاتو وىذا ما يتفق مع الفرضية الرابعة 

من نظرية االستخدام واإلشباع ، ونرى أن الدوافع التي يريد المبحوثون  تحقيقيا دوافع 

 .  ومات والمعرفة وظيفية نفعية إلشباع حاجاتيم من المعم

الوقت الذي تستغرقو األسر الجزائرية في استخدام الفيس بوك قميل ، فيو ال يتجاوز  -

الساعة أو الساعتين وبالتالي فيو يقتصر عمى وقت الفراغ ، فيما عدد قميل من المبحوثين 

يتجاوز استخداميم لو الساعتين ما يدل عمى وجود إىمال من قبل ىؤالء عمى الواجبات 

 الزوجية واألسرية وعدم تحمل المسؤولية الكافية .
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الفترتين المسائية والميمية ىما أكثر األوقات استخداما من طرف المبحوثين لمفي سبوك لما  -

 توفرانو من وقت فراغ يسمح بممارسة مختمف األنشطة والتي من بينيا استخدام الفيس بوك

االسترخاء و الخروج من الروتين اليومي والتي تستيدف تمضية الوقت والتنفيس العاطفي و 

 . " نظرية االستخدامات واإلشباعاتوبالتالي إشباع دوافع طقوسية من منظور " 

 . المحور الثاني : تأثير الفيس بوك على القيم األسرية    

الفيس بوك يقوم بيدم القيم األسر الجزائرية وغرس القيم السمبية في المجتمع الجزائري  -

 واآلفات االجتماعية وعدم االحترام . كالذاتية

يساىم الفيس بوك في االنفتاح عمى العالم الخارجي من خالل اإلحاطة بكل ما يجري من 

أحداث والتعرف عمى الثقافات العالمية ومواكبة كل ما ىو جديد ، كما يساىم في تنمية 

 لوعي الثقافي لألفراد.الثقافة المحمية من خالل زيادة المعارف وغرس أفكار جديدة وبمورة ا

يتسبب الفيس بوك بالدرجة األولى في االنحطاط األخالقي وىذا ما تظيره التصرفات الغير -

الالئقة لبعض الشباب الجزائري باإلضافة لما ينشره من قيم الفردية واألنانية وتكريسو العزلة 

يفسر االبتعاد عن الدين االجتماعية بين األفراد وتسبب في تحرر المعايير الدينية ، وىذا ما 

 اإلسالمي وظيور سموكات منافية لمشرع اإلسالمي .

الفيس بوك أدى إلى ظيور عادات غربية في المجتمع الجزائري خصوصا المباس الذي  -

أصبح متأثرا بالثقافة الغربية ، اإلدمان ، االختالط ، عدم الحياء وغيرىا من الظواىر الدخيمة 
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والقميل فقط من األسر الزال أفرادىا متمسكين بالعادات والتقاليد في المجتمع الجزائري ، 

 الوطنية .

 استخدام الفيس بوك على العالقات الزوجية . المحور الثالث : تأثير       

االختيار الزواجي في الجزائر أصبح يقوم عمى الحرية الفردية في االختيار فمعظم األزواج  -

إال أن البعض يفضل االختيار الوالدي لما ليم من خبرة ىم من اختاروا شريكة حياتيم ، 

 ولثقتيم في حسن اختيار الوالدين ، ونادرا ما يتم االختيار عبر الفيس بوك .

كل األزواج يتدخمون في اختيار زوجاتيم لألصدقاء عبر الفيس بوك ، أما الزوجات  -

ت ىناك فروق بين الذكر فالقميالت منين ىن من يتدخمن في ذلك وىذا يدل عمى أنو مازال

 واألنثى ، وأن الذكر ىو صاحب السمطة في المجتمع الجزائري .

الفيس بوك يؤثر في العالقة الزوجية ويؤدي إلى ظيور الغيرة الزائدة ، قمة االىتمام  -

 اإلىمال والخالفات الزوجية ، والقميمون ىم األسر التي ال يؤثر فييم ىذا األخير .

الجزائرية بأن البيوت أسرار ذلك أن معظم األزواج يناقشون مشاكميم  ىناك وعي لدى األسر -

فاظا عمى أواصر العالقة مع بعضيم وال يسمحون ألي طرف بالتدخل في شؤونيم ح

 .الزوجية

الفيس بوك أدى إلى تقميص الحوار بين أفراد األسر الجزائرية فأصبح كل فرد يعيش في  -

مال العديد من الواجبات حقيقي وتسبب في إىعالمو االفتراضي منفصال عن العالم ال

 .األسرية
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يؤدي الفيس بوك إلى حدوث خالفات بين بعض األزواج في الجزائر خصوصا لكثرة  -

االستخدام ، ومعظم األزواج يتعاممون معيا بالحوار لتحقيق التفاىم ويرون في الحوار أساسا 

 لحل الخالفات والمشاكل الزوجية .

  

 . ثير الفيس بوك على عالقة اآلباء باألبناء والعالقة األخويةالمحور الرابع : تأ

 معظم األبناء يمتمكون حسابا عبر الفيس بوك خصوصا الشباب والمراىقين منيم . -

األسر الجزائرية عمى وعي تام بضرورة مراقبة استخدام األبناء لمفيس بوك خصوصا من  -

 يممك منيم مستوى تعميميا مرتفعا .

لى  تغير سموكات األبناء بظيور المباس الغير محتشم ، تكريس العزلة أدى الفيس بوك إ -

 واالنطوائية وعدم الحوار وغيرىا من السموكات الغير الالئقة لدى بعض المراىقين .

تجمع بين اإلخوة في الجزائر عالقة حسنة ما يدل عمى أن ىذه العالقة مازالت تنشأ في ظل  -

عال في تجسيد عالقة جيدة بين األبناء وتربيتيم عمى االحترام و األبوين يمعبان دورا فا

 . ة وقوة الروابط التي تجمع بينيمالمحبة واألخو 

 النتائج المتعلقة بالمقابلة :     

أغمب األفراد أصبحوا يختارون شريك الحياة عن طريق االختيار الشخصي الذي ىو سيد  -

و الطريقة المثمى لالختيار و قمما تتدخل أطراف أخرى في ىذا  االختيار بالنسبة ليم ،
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القرار،و يمكن القول أيضا بأنو بدأ يظير نمط جديد في االختيار الزواجي الذي يكون عبر 

 الفيس بوك لكن ىذا األخير الزال في بدايتو وليس منتشرا بكثرة .

ما عمى األسس الرئيسية لبناء مفيوم العالقة الزوجية لدى األفراد أصبح أكثر وضوحا وقائ -

الحياة ،أداء الواجبات األسرية  العالقة الزوجية كاالحترام ،الحب ،التفاىم،تقاسم أعباء

و المشاركة في اتخاذ القرارات ما يدل عمى نمو وعي لألزواج بقدسية ىذه  االنسجام ،

 .العالقة 

الحوار المتبادل بين اآلباء ىناك وعي لدى األسرة الجزائرية بأىمية خمق جو أسري يسوده  -

و األبناء خصوصا في ظل استخدام الفيس بوك و بالتالي يرون في الحوار أساسا لحمايتيم 

 من أخطاره خاصة في مرحمة الشباب و المراىقين .

اليوس بالموضة و تغير ثقافة المباس ىو أكثر مظاىر تغير العادات في الجزائر  -

س و استعمال الكممات البذيئة ،اإلدمان و االختالط باإلضافة إلى تغير عادات األعرا

 الجنسي .

 

يستخدم األزواج الفيس بوك من أجل إشباع حاجات متعمقة بزيادة المعمومات ومعرفة  -

األخبار و التعرف عمى ثقافات أخرى ،فيما أن الزوجات تستخدمنو أكثر لمعرفة جديد الطبخ 

 و الحمويات و الديكور .
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باألبناء حسنة ويستمعون لنصائحيما و إرشاداتيما التوجييية  لكن في  عالقة الوالدين -

 المقابل ىناك إحساس باختالف الشخصية و أنماط التفكير بين جيل اآلباء و جيل األبناء .

األبناء منفتحين عمى العالم العصري و يحبون إتباع آخر صيحات الموضة و يعتبرون  -

االتصال  –اصل االجتماعي خاصة الفيس بوك ذلك حرية شخصية تفرضيا مواقع التو 

باآلخرين ىو أكثر دوافع استخدام األبناء  لمفيس بوك باإلضافة إلى تحقيق إشباعات متعمقة 

 بالتسمية و الترفيو .
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 االقتراحات والتوصيات 

     تواجو األسرة المعاصرة العديد من التحوالت و المشكالت التي قد يؤدي تكرارىا    

 تأزميا إلى تيديد كيان األسرة و تعريضيا لمتفكك و االنييار لذا يجب العمل عمى معالجةو 

 ىذه المشكالت و التصدي ليا من خالل :

  ضرورة الحفاظ عمى األسرة العربية عامة و الجزائرية خاصة من االنشقاق و االنقسام الذي

ييدد وحدتيا و تماسكيا و الذي قد يؤدي إلى ضعفيا وعدم قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا  

ضمن لألسرة استمرارية فتحقيق االنسجام بين أفراد األسرة و تواصميم مع بعضيم البعض ي

 وجودىا .

  العمل عمى تقميص الفجوة الذىنية بين األجيال السيما بين جيل األبناء و جيل اآلباء وذلك

من خالل خمق عالقة ايجابية بين الجيمين من أجل إكساب األبناء أساليب التنشئة 

كل الحب        االجتماعية السميمة ، و خمق جو دافئ بين األبوين و األبناء و إحاطتيم ب

 و الحنان ألن األمومة و األبوة عالقة إنسانية يتشكل بواسطتيا سموك األبناء .

  ضرورة تقوية العالقات القرابية بين األسرة النووية و األقارب عن طريق الزيارات و تبادل

 العون و المساعدات لكي يتحقق التماسك االجتماعي .

 سري وذلك من خالل عدم اقتصار أعمال الزوجة العمل عمى تغيير نظام تقسيم العمل األ

عمى أداء الميام المنزلية ، بل يجب أن تمارس ىي األخرى األعمال الوظيفية و المينية     
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و اإلنتاجية خصوصا إذا كانت مؤىمة عمميا من أجل تقاسم األعباء االقتصادية التي تتطمبيا 

 جتو في أداء الميام المنزلية .الحياة األسرية ، كما يجب عمى الزوج أن يساعد زو 

  ضرورة حث األزواج عمى إشراك زوجاتيم في اتخاذ القرارات التي من شأنيا تدبير شؤون

 األسرة و تنظيم مسيرة حياتيم .

  التشجيع عمى الزواج من خالل تجاوز الميور الغالية و تقميل تكاليف الزواج و منح الحوافز

ا أو الذين يريدون الزواج ، و ذلك لمتقميل من السموكات و التسييالت المالية لممتزوجين حديث

 االنحرافية و تقميص العالقات المحرمة .

  حث األسرة الحديثة عمى إنجاب األطفال بقدر مواردىا االقتصادية و المالية أي أن يكون

ة ىناك توازن بين حجم األسرة  و بين إمكانياتيا المادية ، بمعنى ضرورة توعية األسرة بأىمي

 تنظيم النسل الذي يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد األسرة .

  التوجيو المستمر لمنشء و الجيل الجديد و الحث الدائم عمى مكارم األخالق لمواجية القيم

المنحمة و السموكات السيئة التي تزرعيا الثقافة الغربية في أفكار الشباب و المراىقين       

 م و قيميم األخالقية .و تجعميم يتخمون عن مبادئي

  باء مع أبنائيم و التفاعل معيم فيما يخص أخطار التكنولوجيا رة اآلوجوب محاو 

    العمل عمى سد منافذ اإلغراء و نقاط الضعف لدى األبناء و التي قد تؤدي إلى االنحراف

 خ .و اإلشراف عمييم بأساليب تربوية تعتمد عمى الحوار و النقاش بدال من الردع و التوبي
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و باقي التكنولوجيات الحديثة أصبح يمعب دورا  في  الختام يمكن القول بأن الفيس بوك     

حيويا في حياة األسر الجزائرية التي بدأت تتسرب كل ما ىو جديد و تتأقمم مع كل التقنيات 

 فرد من أفراد المجتمع الجزائري  الحديثة ، فأصبح الفيس بوك جزءا ال يتجزأ من يوميات كل

حساب عبر ىذا الموقع أمرا بديييا ال يقتصر صغيرا أو كبيرا ، شابا أو فتاة و أصبح امتالك 

 عمى أحد دون آخر.

       لكن ىذا االستخدام أدى إلى متغيرات ممحوظة في مالمح المجتمع الجزائري ككل    

و األسرة الجزائرية بصفة خاصة ، فأصبحنا نرى ما يمعبو الفيس بوك من دور في إشباع 

و تبعد الفرد عن ة يو من احتياجات ترفييية تسمويمبالحاجات المعرفية و المعموماتية و ما ي

مشاكل العالم الحقيقي و ما يوفره من انفتاح عمى العالم العصري و الثقافات المتعددة فيبث 

في روح األفراد و الميارات الفردية و ممكات اإلبداع ، كما و أصبحت مكانة المرأة في 

العممية و التعميمية و تغيرت نظرة  المجتمع ترقى شيئا فشيئا فاكتسحت جميع القطاعات

الرجل إلييا و أصبحت العالقة بين الشريكين تقوم عمى أساس التفاىم و االحترام و بناء 

أواسر المحبة  الود لبناء عالقة سميمة وطيدة و أصبح االختيار الزواجي مبنيا عمى الحرية 

 الفردية .

فيس  بوك داخل األسر الجزائرية من قيم      ورغم ذلك ، فال يخفى عمى أحد أن ما يبثو ال      

و عادات لم يكن ليا وجود من قبل ، فقد أدى إلى تغير في أنماط التفكير ، االتجاىات       
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القيم الجزائرية  وبين جيل اآلباء ىذا الجيل الذي نشأ عمى العادات  و ظير صراع قيمي

 الذي ييوى استخدام كل جديد  يات ة و جيل األبناء الذي يمثل جيل التكنولوجمياألص

فاتسعت اليوة بين الجيمين و الصراع بين تكريس الثقافة العربية األصيمة و بين إرساء قواعد 

       ثقافة جديدة يصوغيا الفيس بوك و االنترنت ، فزاد تخمي األسر عن القيم و العادات

و االختالط و غيرىا من القيم  و التقاليد الوطنية و ظيرت في المقابل القيم المادية و التحرر

التي ال تمت بصمة ال لديننا و ال لعاداتنا و تقاليدنا ، و أصبح الحوار و االتصال األسري 

يتناقص شيئا فشيئا خصوصا مع إدمان بعض أفراد األسرة عمى الفيس بوك فظير أرامل 

ما و صار االنترنت ، كما تضاءل الوقت الذي يخصصو الزوجان لبعضيما و حتى ألوالدى

تأثير األسر االفتراضية عمى أفراد األسرة أكثر من تأثرىم لبعضيم البعض و طيرت عدة 

مشاكل في الوسط األسري سراء الزوجية ، كالطالق ، الخيانة  الزوجية ، و الغيرة التي 

           تصل التي تصل إلى حد الشك ، أو األسرية كالعنف ، القمق النفسي و العاطفي

 أخالقية لبعض الشباب الجزائري .غير ات الو السموك

لذلك فإن ما تحممو األسر الجزائرية  من قيم و ثقافة أصيمة ، ومن عالقات و روابط     

وثيقة ميددة باالنييار ، وىذا ما يفرض وجود االلتفاتة إلى ىذه الوسائل الحديثة و ترشيد 

صيا المميزة و ووحدة أفرادىا             استخدام الفيس بوك لمحفاظ عمى األسرة الجزائرية وخصائ

 و مجتمعاتيا و ىويتو الثقافية .   

 



 
195 

 جعقائمة المرا

 الكتب : –أ 

. دار آرام لمدراسات  االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة. أبو إصبع صالح خميل .1

 . 1991 . والنشر والتوزيع . األردن

 .سيكولوجية المشكالت األسرية.  سامي محسن  الختاتنة أبو سعد أحمد عبد المطيف ، .2

 .  2111دار المسيرة لمنشر والتوزيع . عمان .

منشر و التوزيع دار اليازوري ل. التنشئة االجتماعية لمطفل. و آخرون سميح  أبو مغمي .3

 .2112عمان .

.المكتب  األسرة والزواج :مقدمة في عمم االجتماع العائميالوحيشي . أحمد بيري .4

 .1997الجامعي الحديث .اإلسكندرية 

ر لمنشر و التوزيع .القاهرة دار الفج.راع العائمي المعاصعمم االجتم.مديحةأحمد عبادة  .5

2111. 

ة لمنشر والتوزيع. . دار أسامسوسيولجيا اإلعالم الجماىيري فواز منصور.الحكيم  .6

 2114.عمان

 االجتماعية : ثورة االتصاالت و تكنولوجيااآلثار االقتصادية و . إبراهيم ساألخر  .7

دار ايتراك توزيع لمنشر  جا.االنترنت المحمول نموذ المعمومات عمى الدول العربية

 .2114القاهرة.



 
196 

 .   . دار النهضة العربية . بيروت إعالمية -دراسات سوسيو محمد عمي . البدوي  .1

2116 . 

. دار المعرفة  والتنمية في الوطن العربيالتغيير االجتماعي عادل مختار. الهواري  .2

 . 1993الجامعية . اإلسكندرية .

 2115. مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع . الكويت . . عمم النفس األسريالكندري أحمد .3

                      العمم لمماليين لمنشر  ر.دا 2ط. .دليل العائمة النفسي أمل المخزومي .4

  .2118 .بيروت و التوزيع .

و ر دار العربية لمنش. ثر القنوات الفضائية عمى القيم األسرية أ ،عبد البديع محمدالسيد  .5

 .2119 .التوزيع .القاهرة

األسرة عمى مشارف القرن حمد الشريني .أالسيد منصور عبد المجيد ، زكريا  .6

  .2111دار الفكر العربي .القاهرة . :األدوار ، المرض النفسي المسؤوليات12

مع دراسة عن  إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية :محمد عوض . العايدي  .7

 .  2115. مركز الكتاب لمنشر والتوزيع . القاهرة .  مناىج البحث

. المكتب  بناء األسرة و المشكالت األسرية المعاصرةعبد الخالق محمد. العفيفي  .8

 . 2111الجامعي الحديث . اإلسكندرية 

 .و التأثير   كنولوجيا االتصال واإلعالن الحديثة : االستخدامت. و آخرون محمد  الفاتح .9

 .2111و التوزيع. ركنوز الحكمة لمنش



 
197 

.المكتب األسرة والسكان :من المنظور االجتماعي والديني . نسموى عثماالصديقي  .11

 2112الجامعي الحديث .اإلسكندرية ـ 

ميدانية لواقع العائمة في تركيب العائمة ووظائفيا : دراسة لصفوح األخرس محمد . ا .11

 . 1976وزارة الثقافة واإلرث التوعوي .دمشق . .  سوريا

. المركز  العنف األسري : قراءة في الظاىرة من أجل مجتمع سميم . كاظم  الشيب .12

  2117الثقافي العربي .بيروت . 

 األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية الحديثة :دراسة ميدانية فيعبد القادر.القصير  .13

 . 1999دار النهضة العربية .بيروت .  عمم االجتماع الحضري واألسري

. المركز  العنف األسري : قراءة في الظاىرة من أجل مجتمع سميم . كاظم  الشيب .14

  2117الثقافي العربي .بيروت . 

.دار الحامد لمنشر و التوزيع .عمان  عمم النفس االجتماعي. سامي محسن الختاتنة .15

2111. 

أثر القنوات الفضائية في القيم عمي أحمد خضر. المعماري  ، عبد اهلل فتحيالظاهر  .16

 .2113غيداء لمنشر و التوزيع. دار . االجتماعية و السياسية

نشر والتوزيع . .دار المعارف لم 3.طمبادئ عمم االجتماع  . السيد محمدبدوي  .17

 .1976ية . اإلسكندر 



 
198 

. دار  التطور و الخصائص الحديثةالعائمة الجزائرية : بوتفنوشت مصطفى .  .18

 1984المطبوعات الجامعية . الجزائر .

. دار األمة لمنشر والتوزيع  ماىي العولمة : ىذا العالم الجديدأولريش  .  بيك .19

 .2118.الجزائر 

. دار  تكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثيراتيا االجتماعية والثقافية . بعزيز إبراهيم .21

 . 2112التوزيع . القاهرة .الكتاب الحديث لمنشر و 

.مركز دراسات الوحدة العريبة .بيروت 2ط.المجتمع العربي المعاصر . حميم بركات .21

2119. 

 .. دار الفجر. القاهرة االتصال : مفاىيمو ، نظرياتو ، ووسائموفضيل . دليو  .22

 . 2111. دار الكتاب الحديث . القاهرة .  عمم اجتماع العائمة.  رابح درواش .23

 .مية لمنشر و التوزيع .عمان. دار األه العمل مع األطفال الصغار .جودي هير .24

2116. 

األنجمومصرية .  .المكتبة 2.ط. التغير االجتماعي  أحمد ، اعتماد أعالم زايد .25

 .2111 .اإلسكندرية

 . 2111دار الفجرلمنشر والتوزيع .القاهرة . . نظريات االتصال .حجاب محمد منير .26



 
199 

العالقات االجتماعية لمشباب :بين عمي عبد العاطي . محمد السيد ، رجاءحالوة  .27

. جامعية لمطبع و النشر و التوزيع.دار المعرفة ال دردشة االنترنت  و الفيس بوك

 .  2111اإلسكندرية 

.  العالقات والمشكالت األسرية، منال عبد الرحمان خضر .  نادية  حسن أبو سكينة .28

 . 2111دار الفكر لمنشر والتوزيع . عمان  

 .زيع.دار إيتراك لمنشر و التو  القنوات التمفزيونية الفضائية.ن أيمن عمييسحطمحي  .29

 . 2112ة  . القاهر 

          يازوري العممية لمنشر. دار ال اإلعالم و المجتمععمي عبد الفتاح . كنعان  .31

 . 2113عمان . .و التوزيع

دار النجاح لمكتاب .  الجزائري : حسب آخر تعديل لو . قانون األسرةمولود ديدان . .31

 . 2115الجزائر . 

دار  األنثروبولوجيا. أسس نظرية و تطبيقات عممية ..  محمد محمد الجوهري .32

 .1996المعرفة الجامعية . القاهرة .

 .رةلمبنانية . القاهالدار المصرية ا. االتصال ونظرياتو المعاصرة .  مكاوي وآخرون .33

.2111. 

الشركة العربية المتحدة لمتسويق  . عمم االجتماع األسري.  نخبة من المتخصصين .34

 .2118والتوريدات . القاهرة .



 
200 

 . 2111. دار الفكر الجامعي .اإلسكندرية . نترنتأطفالنا واال . نخمة أشرف سعد .35

: وسائل التواصل االجتماعي ودورىا في التحوالت المستقبمية .جمال سند السويدي .36

 .2114. دد.دب. 4.ط من القبيمة إلى الفيس بوك

    .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع . عمم النفس االجتماعي . سالمة عبد الحافظ .37

  ـ 2117عمان .

 .ار النهضة العربية . بيروت . دت. دعمم االجتماع الحضري  محمد . عاطف غيث .38

 .:دراسة االستخدامات واالشباعات. اإلعالنات الصحفية العادلي مرزوق  عبد الحكم .39

 . 2111القاهرة. . دار الفجر لمنشر والتوزيع

ة. القاهر  .الكتب عالم.  التأثير إتجاىات و االتصال نظريات.  محمد الحميد عبد .41

1997. 

عالم الجديد والجريمة اإللكترونية. الدار العالمية  يعقوب .اإل عبد الحميد موسى .41

 .2114لمنشر والتوزيع. عمان. 

. دار  مناىج وطرق البحث االجتماعي، محمد بدوي .  عبد اهلل محمدعبد الرحمن  .42

 .2112المعرفة الجامعية . القاهرة . 

المكتب العممي لمنشر والتوزيع .  البناء االجتماعي لألسرة.  عبد الفتاح تركي موسى .43

  .ت د. القاهرة 



 
201 

دار الوفاء لدنيا . عمم النفس االجتماعي. محمد الصافي  بد الكريم عبد العمىع .44

 . 2012و النشر .اإلسكندرية .   الطباعة 

. دار الفكر .  البحث العممي : مفيومو وأدواتو وأساليبووآخرون . ذوقان  عبيدات  .45

 .  2117عمان . 

دار األكاديمية لمنشر و التوزيع .  . مجتمع المعمومات في الجزائر . هند عموي .46

 .2119 .الجزائر

. دار الشروق لمنشر والتوزيع . عمان. عمم اجتماع األسرة عمر معن خميل  .  .47

1999. 

أساليب البحث العممي : في مجال العموم االجتماعية . ردينةعثمان يوسف  .48

 . 2115. دار المنهج لمنشر والتوزيع .عمان .  واالنسانية

.  النشأة و التطور وسائل اإلعالم و االتصال : دراسة في. محمد صاحب سمطان .49

 .2112المسيرة لمنشر و التوزيع . عمان. دار

.دار الكتاب الحديث .  سوسيولوجيا العائمة والتغير االجتماعي . ناصر قاسمي .51

 . 2113القاهرة . 

   . المكتب العممي لمنشر والتوزيع . البناء االجتماعي لألسرةتركي موسى عبد الفتاح.  .51

 القاهرة . دت .



 
202 

                 لبداية لمنشر دار ا. االنترنتاإلعالم و . محمود حامد خضرخضر  .52

 . 2112. عمان . و التوزيع

              المرأة بين الزواج و الطالق في المجتمع العربي  . خير الرزاد فيصل محمد .53

 .2111.بيروت  . دار الكتاب العربي .و اإلسالمي

 .اجتماع األسرةاألسرة والمجتمع :دراسة في عمم  . رشوان حسين عبد الحميد .54

 .2113مؤسسة شباب الجامعة .اإلسكندرية 

 .متدادية أم قطيعةاالجتماعي في الجزائر المعاصرة : مسألة الرباط ا حمدوش.رشيد  .55

 . 2119دار هومة لمنشر والتوزيع. الجزائر .

. دار  األسرة والقرابة : دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية.  فاتن محمد شريف  .56

 . 2115الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. دب. 

نثروبولوجيا لممرأة و األسرة :دراسات في األ  الرؤية المجتمعيةفاتن محمد .شريف  .57

 ـ 2117.دار الوفاء لدنيا النشر والتوزيع .اإلسكندرية ـ  االجتماعية

        لمنشردار أسامة  اإلعالم الجديد : شبكات التواصل االجتماعي .عمي خميل . شقرة  .58

 .2113و التوزيع .عمان .

 

 

 



 
203 

 :القواميس والمعاجم –ب

الهيئة المصرية العامة لمكتاب . القاهرة . .  معجم العموم االجتماعية إبراهيم مذكور .  .1

1985 . 

:  المشروع العربي لتوحيد  المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واالتصال.  مي العبد اهلل  .2

 . 2114المصطمحات . دار النهضة العربية . بيروت . 

 . 2111 .دار الفكر لمنشر . بيروت.  قاموس عربي عربي جنيل أبو نصري و آخرون .  .3

 . 2111دار الفجر لمنشر والتوزيع . بيروت . .  . المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب   .4

 .دار المعرفة الجامعية . اإلسكندرية . قاموس عمم االجتماع .  محمد عاطف غيث  .5

 .. دار الكتب العمميةمعجم نور الدين الوسيط : عربي ، عربي عصام نور الدين .   .6

 . 2115بيروت . 

المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واالتصال : المشروع العربي لتوحيد . فاروق مداس   .7

 . 2114العربية . بيروت . دار النهضة .  المصطمحات
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عمم االجتماع . . طنةااألسري و قيم المو ماجستير حول االتصال  مذكرةبمحميتي مهدي .  .1

 .  2115 - 2114. نمجامعة مستغا
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. جامعة  حول االتصال األسري ومتغيرات المجتمع المعموماتي هرسالة دكتورابعمي محمد .  .2

 .2114-2113السانية .وهران . 

ستير حول المناخ األسري وعالقتو ببعض سمات رسالة ماجهناء جبر آل ثان .   .3

 . 1992جامعة الشمس .مصر.   الشخصية

 لدى األسر الجزائرية االجتماعي لظاىرة الفقر أطروحة دكتوراة حول التمثل هرندي كريمة.  .4

نثروبولوجيا اال . عمم االجتماع و  األسر بمدينة مستغانممن عمى عينة دراسة ميدانية   :

 . 2116.جامعة مستغانم . 

رسالة ماجستير في االنثروبولوجيا حول  ظاىرة التغير في األسرة  سميمان دحماني .  .5

 . 2116-2115. جامعة أبي بكر بمقايد . تممسان . الجزائرية : العالقات

جامعة .  ماجستير حول األسرة وتعاطي المخدراتمذكرة  عبد القادر أحمر الراس.  .6

 . 2991- 2992. 2الجزائر

. عمم االجتماع. ر حول واقع المسنين في األسرة الجزائرية مذكرة ماستسعدية مكرطار .  .7

 . 2114-2113شمف . الجزائر. ة الجامع
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 الـــــــــــــــــــــــــــــعممي وزارة التــــــــــــــــــــــــــــــــــعميم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي و البــــــــــــــــــــــــــحث
 يةالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية 

 ــــــــــــــسانيةـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم العــــــــــــــــــــــــــــــموم اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شعبة عمـــــــــــــوم اإلعـــــــــــــــالم  و االتــــــــــــصال

 تخصص وسائل اإلعالم و المجتمع
 جــــــــــــــــــــــــــــــامعة مستغانم 

 استمارة االستبيان 
 

 تحية طيبة و بعد :    

ستر في عموم اإلعالم           ىذه االستمارة خاصة ببحث ميداني لتحضير شيادة الما   

و االتصال حول موضوع " التغيرات األسرية في ظل استخدام موقع الفيس بوك ، فالرجاء 

( في الخانة المناسبة      x)منكم اإلجابة عمى األسئمة المطروحة بدقة وتركيز مع وضع عالمة 

 عممية .و أحيطكم عمما بأن المعمومات المصرح بيا سوف تستخدم فقط ألغراض 

 وشكرا عمى مساعدتكم.                                                                     

 

إعداد الطالبتين :                                                     إشراف األستاذة: 

 يبي حفصةبطاىر سعاد                                                           كوب

   شرشار خديجة 

 

 6102-6102الموسم الجامعي : 



 

 :بيانات عامة 

 الجنس :-0

 ذكــــــــــــــر                     أنـــــــثى 

 السن : -6

  01إلى 02من          02إلى 00من           01إلى  62من          62إلى 61من 

 المستوى التعميمي :      -0

 ابتدائي                  متوسط                ثانوي                  جامعي 

 عدد األبناء:-0

 ال شيء  ء        واحد             اثنان               ثالثة             أكثر 

 ىل اتفقتما مسبقا عمى عدد األطفال ؟ -2

 ال        نعـــــــــــــــــــــــــــــــم        

 مع التعميل .............................................................................

 ىل ترغبان في المزيد من األطفال ؟ -2

 نعــــــــــــــــــم                ال

 ؟................................................................................ولماذا 

 



 :دوافع استخدام األسر الجزائرية لمفيس بوك  المحور الثاني

 ىل لديك حساب عبر الفيس بوك ؟-0

 نعم                  ال

 ما ىي دوافع استخدامك لمفيس بوك ؟-6

 متابعة األحداث                تنمية المعمومات           التواصل مع اآلخرين    

 التعرف عمى األصدقاء                   التسمية 

 ما حجم الوقت الذي تقضيو أمام الفيس بوك ؟-0

 ساعات  0ساعة               ساعتين               

 ما ىي أفضل األوقات لديك الستخدام الفيس بوك ؟-0

 مساءا                ليال                صباحا

 : تأثير استخدام الفيس بوك عمى القيم األسرية  المحور الثالث

 ىل يساىم الفيس بوك في :-0

 تعزيز القيم األسرية                ىدم القيم األسرية 

 ىل ساعد الفيس بوك في :-6

 عمى العالم الخارجي تنمية الثقافة المحمية                االنفتاح 

 ىل تسبب الفيس بوك في :-0

 تحرر المعايير الدينية             االنحطاط األخالقي             نشر القيم الفردية 



 ؟ ىل مازالت األسر الجزائرية ، في ظل استخدام الفيس بوك -0

 محافظة عمى العادات و التقاليد              إحالل عادات غربية 

 عمل.................................................................................

 ,الفيس بوك عمى العالقات الزوجية : تأثير استخدام المحور الرابع

 كيف تعرفت عمى زوجتك ؟-0

         األىل              األقارب              الوالدين              األصدقاء           

 الفيس بوك  

 ىل تتدخل في اختيار زوجتك )ك( ألصدقائيا عبر الفيس بوك ؟-6

 نعم                ال 

 كيف ذلك؟ .........................................................................

 ىل تعتبر الفيس بوك سببا في : -0

 إىمال الواجبات األسرية              تقميص الحوار األسري         

   تنمية القيم األسرية  

 ىل حدث بينكما خالف بسبب ىذا الموقع ؟-0

 نعم              ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف تعاممتما معيا ؟...........................................

 



 مشاكمكما الزوجية  ؟مع من تناقشان  -2

 مع بعضكما           مع الوالدين            مع األصدقاء          عبر الفيس بوك 

: تأثير استخدام الفيس بوك عمى عالقة اآلباء باألبناء و العالقة  المحور الخامس

 األخوية . 

 ىل لدى أبنائكم فيس بوك ؟-0

 نعم                ال 

 استخداميم لمفيس بوك ؟ ىل تراقبان-6

 نعم                 ال                 و لماذا ؟ ....................................

 ىل غير الفيس بوك من سموكات األبناء ؟-0

 نعم                 ال 

 ذلك؟.....................................................إذا كانت اإلجابة بنعم كيف 

 كيف ىي العالقة التي تجمع بين أبنائكم )اإلخوة ( ؟-0

 جيدة                 حسنة                 سيئة 

 

 

 

 
 



 

 دليل المقابلة 

 األسئلة المتعلقة باآلباء :       

 هي الطريقة المثمى في رأيك ؟كيف تعرفت عمى شريك حياتك؟  و ما  .1

 ما مفهومك لمعالقة الزوجية ؟ .2

 هل ساهم الفيس بوك في تقميص الحوار بينكما ؟ .3

 هل تخصص وقت لمحديث و التواصل مع أبنائك ؟ .4

في رأيك ما هي العادات الجديدة التي ظهرت داخل األسرة الجزائرية نتيجة استخدام  .5

 الفيس بوك؟ 

 ما هي المشاكل التي حدثت داخل األسرة بسبب الفيس بوك و كيف تعاممت معها؟ .6

 ما هو الدافع الذي يجعمك  تستخدم الفيس بوك و ما هي ايجابياته ؟ .7

 األسئلة المتعلقة باألبناء:

 عالقتك بوالديك ؟ وهل تسمع نصائحهما ؟ كيف تقيم  .1

 ما هو موقفك من العادات الجديدة التي ظهرت لدى الشباب الجزائري ؟ .2

 في ماذا يفيدك الفيس بوك
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