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 :الممخص
ىدؼ البحث الى معرفة تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى التواصؿ 
االسري مف وجية نظر الوالديف , ولتحقيؽ أىداؼ البحث صممت استبانة 

(  فقرة وبعد التأكد مف الصدؽ والثبات , طبقت عمى عينة ٖٔمتكونة مف )
الناث ( مبحوثا مف االفراد يمثموف ارباب االسر مف الذكور وا ٓٙمتكونة مف )

)االب . االـ( في مدينة الموصؿ بجانبييا االيمف وااليسر تـ اختيارىـ بطريقة 
عشوائية , وبعد معالجة البيانات إحصائيا توصؿ البحث الى عدد مف النتائج 
أىميا أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي في مدينة الموصؿ ىي وسيمة قمصت 

في أضعاؼ العالقات  مف التواصؿ االسري داخؿ االسرة وأنيا سبب مباشر
االجتماعية االسرية , كما واحدثت اختالفات جمة في العالقة ما بيف الزوجيف 
مع بعضيـ البعض ومع  االوالد داخؿ االسرة أذ غيبت الحوار اليادؼ وسببت 
 تجمد المشاعر والعواطؼ وساىمت في توسيع الفجوة ما بيف االبناء واالباء . 
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Abstract: 

The aim of the research is to know the impact of social 

networking sites on family communication from the 

parents' point of view, and to achieve the goals of the 

research, a questionnaire was designed consisting of (13) 

paragraphs. After confirming the honesty and consistency, 

it was applied to a sample consisting of (60) respondents 

from individuals representing heads of families, male and 

female. (Father. Mother) in the city of Mosul, with its left 

and right sides, they were randomly selected, and after 

statistically processing the data, the research reached a 

number of results, the most important of which is that 

social media in the city of Mosul is a method that has 

reduced family communication within the family and that 

it is a direct cause in multiplying social family 

relationships , And there were many differences in the 

relationship between the spouses within the family, as it 

did not meaningful dialogue and caused freezing of 

feelings and emotions and contributed to widening the gap 

between the children.   
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 المقدمة 
كبيرًا  دورا تمعب االجتماعي التواصؿ وسائؿصارت  , مضت سنوات عدة مدار عمى

داخؿ االسرة وفي عالقاتيـ االجتماعية  مع بعضيـ البعض , وعمى الرغـ  االفراد في حياة 
 االمف انو ال يمكف ألي شخص اف ينكر  ايجابيات  ىذه المواقع التي التعد وال تحصى , 

تكف تعرؼ  لـ ما االجتماعية داخؿ االسرة  المشاكؿ مف معيا حممت نفسو الوقت في أنيا
فراد , واصبحت  ساحات مفتوحة أماـ جميع الفئات العمرية أذ باتت أىـ ما يقصده اال سابقًا 

وعمى وجو  يذه المواقعل المفرط االستخداـ نتيجةخاصة لدى االباء  كبيرا مما شكؿ قمقاً 
 يؤّديلحاسوب , االمر الذي وا شاشات الموبايؿ أماـ أوقاتيـ أكثر يقضوف الذيف الخصوص

ىذه  تصّفح لتصفح ىذه المواقع  فضاًل عف أف اإلنترنت عمى الوقت مف الكثير قضاء الى
 يؤّثر مّما ,االدماف عمييا   إلىغير محدودة يؤدي  لساعات الُمختمفةاالجتماعية  المواقع

االجتماعية ,   العزلةلألفراد داخؿ االسرة الواحدة , ف  االجتماعّية الحياة سير عمى بالسمب 
زاد  العاطفيةو  االجتماعية العالقات في الفوضىو  واالنسجاـ التفاعؿ فقداف, و  األسري تفكؾوال

 فجوة وأحدثت , بيف افراد االسرة بشكؿ عاـ وبيف الزوجيف بشكؿ خاص الخالفات نسبة مف 
 ( فضاُل عف خروجاالكتئاب  النفور, الوحدة عزلة,) ال بسور وطّوقتيـ أفرادىا, بيف عميقة
  األصيمة ياقيم وعمى األسرة دور عمى األبناء

 استخداميا نحسف لـ إف وشرائحيا, أنواعيا بكافة االجتماعي التواصؿ مواقع فافلذلؾ 
الداء الذي يصب الجسد  فأنيا ستكوف بمثابة  , بالشكؿ الصحيح واآلمف ويجب ينبغي كما

 فيضعفو اف لـ يتـ معالجتو , ووصؼ الدواء لو .
 المبحث االول   

  : مشكمة البحثاواًل : 
وبصورة خاصة  , كبير في تكنولوجيا االتصاؿ نفجاراافي السنوات االخيرة شيد العالـ 

باتت في متناوؿ الجميع  واصبحت منتدى لتبادؿ االفكار  , أذمواقع التواصؿ االجتماعي 
بما الحياة االجتماعية واالسرية طبيعة الى تغيرات في ادى والتواصؿ مع االخريف االمر الذي 

التي جذبت األطفاؿ المواقع والتطبيقات تمؾ  واىـ , ولعؿ مف أبرزالموصمية فييا االسرة 
( والفيس بوؾ YouTubeيوتيوب )لا وكبار السف ىيوالرجاؿ والشباب والنساء 

(Facebook) في تكويف العالقات مع  ة لدى االفرادرغبو ,  سيولة استخداميال وذلؾ وغيرىما
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 انضماـأساسيًا في  وامؿع كميا كانت, يـ حيات, فضاًل عف توفر وقت فراغ كبير في غيرىـ 
 في كبير دور ليا االجتماعي التواصؿ وسائؿ أفوعمى الرغـ مف  , الكثير منيـ لتمؾ الشبكات

 االسرية المشاكؿ مف معيا حممتوالعممية  والثقافية , لكنيا في الوقت نفسو  االجتماعية الحياة
أذ أضعفت العالقات االسرية بيف االفراد داخؿ االسرة الواحدة  قبؿ, مف نعرفو نكف لـ ما
 المواقع يتصفح وىاتفو لكي حاسوبوب شغالً من فرد منيـ كؿوأصبح  العزلة, اتبجداري يـطوقتو 

 عالقات معيـ يقيـ , مجيوليف ناسأ مع وأ صدقاءأ مع الحوارات في غارقاو  االلكترونية
 العالقاتحتى غابت  وغيرىا التسمية ألغراض وبعضيا ومفيد,)إيجابي(  جاد بعضيا , مختمفة
 العائمي الجو عمى المسيطرة ىي أصبحتو   التكنولوجية األجيزةتمؾ  بيف والعائمية األسرية

 وعمى أنماط الناشئة األجياؿ عمىوخاصة   مؤخراً  األسر مف العديد كياف أصاب الدافئ الذي
 غياب قد يكوف احد أسبابو األخالقية المستويات في التدّني ولعؿ ,لدييـ والسموؾ التفكير
 مدى عف تعّبر وأصبحت األسر معظـ تسود باتت المشاىد تمؾ,  األسري والدؼء الترابط
ومف ىنا جاءت إشكالية بحثنا لتجيب عمى   , سائؿىذه الو  االسري بسبب والتفكؾ التمزؽ

السؤاؿ التالي : ما ىو تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى التواصؿ االسري لألسرة 
 الموصمية مف وجية نظر الوالديف  

 :تنبع أىمية البحث من حيث ثانيًا : أىمية البحث : 
كبيئة عمـ االجتماع العاـ الذي ييتـ بدراسة االسرة  صاصتاخجزء مف كونو  

بيف أفرادىا والتواصؿ عمى االتصاؿ  يتياواستمرار  عالقاتيا تعتمد في ديمومةاجتماعي ونظاـ 
  .االسري  واتصاليا بينيـ والمحافظة عمى ترابطيا التماسؾلخمؽ 

المساىمة الفعالة في أثراء الدراسات االجتماعية حوؿ ظاىرة مدى تأثير  
االسري والعالقات األسرية بيف أفراد األسرة التواصؿ عمى   االجتماعيشبكات التواصؿ 

 لمدراسات المستقبمية  لتكوف استكماالً و الموصمية 
 ثالثًا : أىداف البحث : ييدف البحث الى : 

واصؿ االجتماعي عمى االسرة  الموصمية ؟ ىؿ ىي تأثير استخداـ مواقع الت 
وسيمة تواصؿ  ناجحة وفاعمة بيف افراد االسرة الموصمية أـ أنيا أضعفت التواصؿ االسري  

 وادت الى تصدع وتفكؾ في عالقات االفراد مع بعضيـ البعض داخؿ االسرة.
 الكشؼ عف تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى  كؿ مف : 
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 ما بيف الزوجيف أ : العالقة 
 ب : العالقة ما بيف االباء واالبناء  

 التعرؼ عمى مدى استخداـ افراد االسرة لمواقع التواصؿ االجتماعي  
 االسرة افراد استخداـ وراء تكمف التي والحاجات الدوافععمى  التعرؼ 

 .التواصؿ مواقعل الموصمية
االجتماعي عمى العالقات الكشؼ عف اثر استخداـ الزوجيف لمواقع التواصؿ  

 االسرية .
 المبحث الثاني

 أواًل : تحديد المصطمحات 
 ثانيًا : دراسات سابقة 

  : سنتناوؿ في ىذا المبحث المصطمحات التالية :تحديد المصطمحات 
 التواصل االجتماعي , االسرة , االتصال االسري  

عمى الرغـ مف تنوع وتعدد تعاريؼ مواقع التواصؿ   اوال : التواصل االجتماعي :
االجتماعي , اال انيا تدؿ كميا عمى  نفس المعنى ذاتو , وقبؿ الخوض في التعريفات 
االصطالحية كاف البد لمباحث مف تعريؼ مفردة التواصؿ االجتماعي بشكؿ مفصؿ أذ أف 

سوآءا كاف ذلؾ بيف االفراد أو التواصؿ ما ىو اال عممية لتبادؿ المعمومات واالفكار واآلراء 
(  التواصؿ    (Warrenوقد عرؼ وارف    ٔبيف المجموعات داخؿ المجتمع الواحد أو خارجو 

بأنو عممية تفاعؿ ما بيف المرسؿ والمستقبؿ والتي مف خالليا يتـ نقؿ المعمومات واالفكار 
ة لممعمومات مف فرد كما ويشير التواصؿ ايضًا الى أنو عممية نقؿ ىادف ٕحوؿ قضية معينة

أما مفردة االجتماعي فيي عبارة عف نسيج اجتماعي اصميا جاءت مف  ٖالى فرد أخر 
العالقات والصالت والترابطات االجتماعية التي تكوف بيف مجموعة مف االفراد تجمعيـ 

 ٗالروابط المشتركة
ستطيع ىو عبارة عف منظومة متكونة مف شبكات الكترونية ي  التواصل االجتماعي :

أذ يرى ميشيؿ فورسي  ٘مف خالليا المشتركيف مف أنشاء حسابات شخصية خاصة بيـ 
Michelle Forsy )  بأف التواصؿ االجتماعي ىو عبارة عف مجموعة مف العالقات بيف )

وثمة تعريؼ  ٙمجموعة مف االفراد الفاعميف والنشطيف تشكؿ بموجبيا مجموعة مف االصدقاء
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ة عنكبوتية عمالقة تمثؿ رسمًا بيانيًا استأثرت بقبوؿ وتجاوب عدد أخر ينظر ليا بأنيا شبك
أما حنتوش  فيعرؼ التواصؿ  ٚكبير مف االفراد مف جميع أنحاء العالـ خصوصًا فئة الشباب

االجتماعي بأنو شبكة تعمؿ عمى خمؽ جو مف التواصؿ في مجتمع افتراضي تقني يجمع 
بينما رامي زاىر  ٛؿ مختمفة في موقع واحدمجموعة مف االفراد مف مناطؽ بعيدة ومف دو 

فينظر ليا بأنيا مجموعة مف المواقع عمى شبكة االنترنت تتيح لألفراد التواصؿ في بيئة 
واستنادًا  ٜمجتمع افتراضي يجمعيـ االنتماء لبمد أو الى فئة معينة لنقؿ المعرفة والمعمومات

الدبيات االجتماعية تـ وضع التعريؼ الى التعريفات السابقة ومف خالؿ اطالع الباحث عمى ا
االجرائي التالي : التواصؿ االجتماعي عبارة عف منظومة تقنية  تكنولوجية ذات أشكاؿ 

 تشعبعمى الشبكة العنكبوتية تتيح لألفراد في المجتمع الواحد االتصاؿ وال ُمَييَّأمختمفة 
تواصؿ مع االصدقاء في مجتمع افتراضي مع بعضيـ البعض وتسيؿ مف عممية ال تغمغؿالو 

 ويستخدميا مميارات االشخاص حوؿ العالـ. 
عمى كؿ مجموعة مف االفراد تربط بينيـ روابط  تطمؽ كممة االسرة  ثانيا : االسرة :

مصيرية مشتركة كرابطة الدـ , أذ أنيا تعد مف اوؿ الحاجات التي يمجأ الييا االنساف 
لضرورتيا في استمرار الجنس البشري مف خالؿ توفير الحماية واألمف والتنشئة االجتماعية 

عمماء االجتماع فإحساف محمد الحسف عمييا  َدؿَّ الضرورية , وقد تعددت تعريفات االسرة التي 
يعرؼ االسرة بانيا عبارة عف منظومة اجتماعية تتكوف مف أفراد يرتبطوف مع بعضيـ البعض 
بروابط مشتركة اجتماعية وأخالقية وروحية أضافة الى رابطة الدـ وىذه الروابط ىي التي 

( فينظر لألسرة بأنيا (Lundbergأما لندبرج  ٓٔميزت العائمة االنسانية عف العائمة الحيوانية
 ٔٔالنظاـ البشري االوؿ والتي مف أىـ وظائفيا أنجاب االطفاؿ لممحافظة عمى النوع البشري

( يعد االسرة بأنيا خمية تتكوف مف رجؿ وأمراه تربط بينيـ رابطة  (Macfireبينما ما كفير
ويرى  ٕٔح المتبادلةروحية متماسكة مع االوالد واالقارب قائمة عمى الشعور المشترؾ والمصال

بأف االسرة ىي الخمية االولى وجسد المجتمع التي يبدأ منيا  (Olsen Count )أولسف كونت 
االستقرار والتطور وأنيا الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو الفرد اذ تعد نظاـ أساسي تمد 

عريفًا أخر كما أف ىنالؾ ت ٖٔأعضائيا الجدد بالتنشئة االجتماعية واعدادىـ لمحياة االجتماعية
( الذي يرى االسرة بأنيا النقطة االولى  Occet Contليا متمثاًل بػػػػػػػػػػػػ العالـ أوكست كونت ) 

التي يبدا منيا المجتمع وىي في الوقت نفسو الوسط الطبيعي واالجتماعي التي ينشأ ويترعرع 
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ميز بسكف مشترؾ بأنيا جماعة اجتماعية تت  (Murdok )بينما يعرفيا ميردوؾ  ٗٔفييا الفرد
وتعاوف اقتصادي بينيـ , وظيفتيا االساسية االنجاب والتكاثر وتتكوف مف الرجؿ والمرأة 

وثمة تعريؼ اخر ينظر الى االسرة بانيا جماعة   ٘ٔواألوالد اما مف نسميما او مف التبني
وظائفيا إنسانية اجتماعيو بيولوجية نظامية تتكوف مف االب واالـ وبينيما روابط زواجية واىـ 

ومما تقدـ واستنادا الى ما تـ ذكره  ٙٔىي اشباع الحاجات العاطفية وتوجيو االبناء وتنشئتيـ
اعاله تـ وضع تعريؼ اجرائي لألسرة وىو عبارة عف نظاـ اجتماعي يرتبط  وجوده بالزواج 
بيف الرجؿ والمرأة لتكويف أسرة مف خالؿ عممية االنجاب , وتضـ االب واالـ واالبناء أف 

جدو تربط بينيـ روابط اجتماعية قائمة عمى الدـ والمصير المشترؾ وعمى الحقوؽ و 
 والواجبات. 

قبؿ الدخوؿ في مفيوـ التواصؿ االسري البد لنا مف بياف مفيوـ  : التواصل االسري
التواصؿ مف المنظور االسالمي الذي يشير الى التفاىـ االيجابي النابع مف رغبة صادقة في 

ـْ َذَكٍر َوُأْنَثى ِمْف  َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـْ ع االخر فقوؿ ا تعالى ) خمؽ التفاىـ م َوَجَعْمَناُك
ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيرٌ  ُشُعوًبا َوَقَباِئؿَ  ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُك (  يستفاد ٖٔ( )الحجرات  ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك

اما مفيوـ ,  ٚٔمنو بتذكير الناس واالفراد بوحدة أصميـ وىو ما يسيؿ عمييـ وحدة التواصؿ
التواصؿ االسري فيعرؼ بأنو حالة يتـ مف خالليا تبادؿ الكممات والمعمومات المفظية والغير 

لكونو يسمح بفيـ وجية المفظية بيف أفراد االسرة , وفيو االستماع ال يقؿ اىمية عف التواصؿ 
انتواصم األسزي بكووه االتصال انذي ويعزف ايضا   ٛٔنظر افراد االسرة التي يعرضونيا

يكون بيه طزفيه )انزوجيه( أو عدة أطزاف )انوانديه واألبىاء( وانذي يتخذ عدة أشكال 

وانتوجيه تواصهية، كانحوار وانتشاور وانتفاهم واإللىاع وانتوافك واالتفاق وانتعاون 

وانمساعدة
فيعرفو بأنو ذلؾ الميكانزيـ الذي مف خاللو توجد العالقات اما تشارلز كولي  12

االنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقمية بواسطة وسائؿ نشر ىذه الرموز عبر المكاف 
بينما عبدا الراشداف فيرى بانو عممية اجتماعية اساسية تتعمؽ  ٕٓواستمراريتيا عبر الزماف

القة الفرد مع االخريف وانو محور اساسي تدور حولو العمميات االجتماعية , وضرورة بع
وىناؾ تعريؼ اخر ينظر لو بانو اتحاد مجموعة مف االشخاص  ٕٔإنسانية لتماسؾ االفراد

بروابط الدـ الخارجي والتبني فيتواصموف ويتفاعموف مع بعضيـ البعض عف طريؽ أدوارىـ 
مف خالؿ اطالع الباحث عمى بعض االدبيات االجتماعية  توصؿ ومما تقدـ و ٕٕاالجتماعية 
التواصؿ االسري في معناه ىو الذي يعكس العالقات :  التالي التعريؼ االجرائيالباحث الى 
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االسرية داخؿ االسرة الواحدة كعالقات االب مع االـ وعالقة  االبناء فيما بينيـ  وعالقة 
 سة ) مدينة الموصؿ (. االبناء مع الوالديف في مجتمع الدرا

 ثانيًا : الدراسات السابقة : وتقسم الى نوعين : 
 الدراسات العربية  
 الدراسات االجنبية 

 الدراسات العربية :   
  دراسة اليام بنت فريج بن سعيد الويضي والموسومة بـــــــ أثر استخدام

أجريت ىذه الدراسة سنة :  االنترنت عمى العالقات االسرية بين أفراد االسرة السعودية
أسرة  (ٕٓٓ) طبقت عمى عينة عرضية تكونت مفو  في المممكة العربية السعودية , ٕٗٓٓ

 االسرية العالقات عمى االنترنت استخداـ أثر, وىدفت الى معرفة مف أسر المجتمع السعودي 
وقد توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج وكاف مف أىميا أف  السعودية االسرة أفراد بيف

 ٖٕاالنترنت يؤثر تأثيرا سمبيًا كبيرًا عمى العالقات االسرية بيف أفراد المجتمع السعودي
  دراسة حممي خضر ساري والموسومة بـــــــــــــ تأثير االتصال عبر االنترنت

وىدفت الى معرفة  2228سنة دولة قطر أجريت ىذه الدراسة في :  في العالقات االجتماعية
ولتحقيؽ أىداؼ   في المجتمع القطري االجتماعية العالقات في االنترنت عبر االتصاؿ تأثير

( فردًا ٔٚٗ( سؤااًل وزعت عمى عينة متكونة مف ) ٕٔصممت استبانة متكونة مف ) الدراسة 
النتائج أىميا أف كال الجنسيف تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وقد توصمت الدراسة الى عدد مف 

يستخدموف االنترنت بنسب متفاوتة ولكف تأثير االنترنت في االناث كاف أكبر بكثير مف 
الذكور, كما اف االنترنت ترؾ تأثيرا كبيرا لدى افراد العينة تمثؿ في ضعؼ االتصاؿ المباشر 

د تأثير كبير لألنترنت مع اسرتيـ ومع اقاربيـ واصدقائيـ , وتوصمت الدراسة ايضًا الى وجو 
في نسؽ التفاعؿ االجتماعي لدى افراد العينة تمثؿ في تراجع كبير في عدد الزيارات ال قاربيـ 

 ٕٗوبالتالي ضعؼ في العالقات االجتماعية.
  دراسة أبراىيم أحمد أبو عرقوب وحمزة خميل الخدام والموسومة بــــــــ تأثير

المممكة أجريت ىذه الدراسة في  : واألصدقاءاالنترنت عمى االتصال الشخصي باألسرة 
 تأثير, وىدفت ىذه الدراسة الوصفية التحميمية الى معرفة  2282سنة  االردنية الياشمية

, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة صممت واألصدقاء باألسرة الشخصي االتصاؿ عمى االنترنت
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( طالبة في كمية  ٖٓٓاستبانة متكونة مف عدة فقرات وطبقت عمى عينة متكونة مف ) 
الى عدد مف النتائج أىميا أف لألنترنت تأثيرًا عمى سموؾ  وتوصمت الدراسةعجموف الجامعية 

 ٕ٘الطالبات ألنو قمؿ مف رغبتيف في االتصاؿ الشخصي بأسرىف وبصديقتيف
 ة مريم نريمان نومار والموسومة بـــــــــ  استخدام مواقع الشبكات دراس

االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية دراسة عمى عينة من مستخدمي الفيس بوك , 
وىي مف الدراسات الوصفية وىدفت الى الكشؼ عف  2282أجريت الدراسة في الجزائر سنة 

ة في العالقات االجتماعية ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ أثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعي
االعتماد عمى أداة االستبانة لجمع المعمومات مف المبحوثيف أذ طبقت عمى عينة متكونة مف 

( أناث وتوصمت الدراسة الى عدد مف النتائج أىميا ٕٔٔ( ذكور و) ٖ٘ٔ( بواقع )  ٕ٘ٙ) 
وجيًا لوجو , وفي تفاعؿ المستخدميف اف استخداـ ىذه المواقع يؤثر في االتصاؿ الشخصي 

مع أسرىـ وأصدقائيـ وأقاربيـ كما يؤدي الى االنسحاب الممحوظ لمفرد مف التفاعؿ 
  ٕٙاالجتماعي
  دراسة سناء قدوش والموسومة بـــــ تأثير الياتف النقال عمى أنماط االتصال

وىدفت الى  2286سنة  بالجزائر اجريت ىذه الدراسة في مدينة تبسة االسري في الجزائر
معرفة مدى التأثيرات التي أحدثيا الياتؼ النقاؿ عمى انماط االتصاؿ االسري , ولتحقيؽ 

اسرة مف عينة البحث  ٕٓفقرة وزعت عمى  ٓٙأىداؼ الدراسة صممت استبانة متكونة مف 
لياتؼ اف اوقد توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج اىميا ولكؿ فرد مف افراد االسرة استبانة 

 النقاؿ يساىـ في تقميؿ فرص االتصاؿ الشخصي بيف افراد االسرة كما وانو يساىـ في تغير
بعض العادات منيا تقميؿ الزيارات العائمية خصوصًا في االعياد والمناسبات فضاًل عف اف 
الياتؼ النقاؿ يساىـ في زيادة الفجوة بيف االباء واالبناء وبالتالي فانو يؤدي الى ضعؼ 

  ٕٚصاؿ االسري.االت
 االجتماعي التواصل مواقع والموسومة بــــــــــــ تأثير نسربن عبود بن دراسة 

 الى  ىدفت 2287االسري أجريت في مدينة عين البيضاء في الجزائر سنة  االتصال عمى
ولتحقيؽ أىداؼ   االسري االتصاؿ عمى االجتماعي التواصؿ مواقع تأثير كيفية عف الكشؼ

تـ اختيارىـ ( أسرة ٓٓٔة وزعت عمى عينة قصدية متكونة مف  )استبانالدراسة صممت 
بصورة عمدية واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وقد توصمت ىذه الدراسة الى عدد مف 
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النتائج منيا أف االفراد يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي منذ ثالث سنوات واف افراد 
قبؿ ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي اما بعد ظيور  االسرة قديما يتمتعوف بعالقات قوية

% كما توصمت الدراسة ٓٗمواقع التواصؿ االجتماعي فاف االسرة اصابيا التشتت بنسبة 
ايضًا الى أف االفراد  يقضوف وقتا كثيرًا في التحدث مع اصدقائيـ عبر ىذه المواقع بعيدًا عف 

 ٕٛأسرىـ
 ـ تأثير االعالم الجديد عمى االمن دراسة محمد الشمري والموسومة بــــــــ

 التفاعؿ عمى الجديدة اإلعالـ تكنولوجيات تؤثر كيؼمعرفة  ىدفت ىذه الدراسة الى االسري
 وألعاب الفيديو لعاباالسر ويقصد بتكنولوجيات االعالـ الجديد ىي ا داخؿ االجتماعي
فضاًل عف اليواتؼ الذكية وتطبيقات االنترنت  "اإللكتروني والبريد واإلنترنت الكمبيوتر

 مف الجماعية لمحالة جيد فيـ عمى يعتمد الذي النوعي البحث طريقةواعتمدت الدراسة عمى 
 وتوصمت الدراسة الى عدد مف النتائج واىميا أف وجود متعمؽ وفيـ الكمي التحميؿ خالؿ

العزلة االجتماعية بيف االفراد كما الجديد داخؿ المنزؿ تؤدي الى زيادة  اإلعالـ تكنولوجيات
 ٜٕواف ىذه التكنولوجيا اصبحت مغمورة في المنزؿ وفي الروتيف اليومي لألفراد

 ثانيًا : الدراسات االجنبية  
  دراسة شيم يونغ سو والموسومة بـــــــــ تأثير االنترنت عمى االتصال وجيًا

 ٕٚٓٓديترويت  سنة  )  في مدينة ية,  اجريت في الواليات المتحدة االمريكلوجو لممراىقين 
 مف( طالب ٘ٓٗ, ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة ووزعت عمى عينة متكونة ) (

وقد ىدفت الدراسة الى معرفة مدى العالقة بيف استخداـ طالب  كارينديؿ مدرسة طالب
افراد اسرىـ المرحمة الثانوية في المدرسة لألنترنت واتصاليـ الشخصي وجيا لوجو مع 

واصدقائيـ وتوصمت الدراسة اف لألنترنت تأثير كبير عمى سموؾ الطالب , أذ انو قمؿ مف 
 ٖٓرغبة الطالب في االتصاؿ مع أسرىـ واقاربيـ واصدقائيـ

  دراسةKEITH AND HAMPTON   وأخرون والموسومة بـــــــ مواقع
سنة  يات المتحدة االمريكية, أجريت ىذه الدراسة في الوالالشبكات االجتماعية وحياتنا 

وىدفت الى اإلجابة عف السؤاؿ التالي ىؿ أف مواقع الشبكات االجتماعية مثؿ الفيس  ٕٕٔٓ
بوؾ وتوتير عزلت االشخاص وقطعت عالقاتيـ االجتماعية أـ انيا ساىمت بربطيـ بأشخاص 

 أصبحت أكثرأمريكا  في االجتماعية العالقات أفوكاف مف نتائج ىذه الدراسة  اخريف  
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 استخداـ الفيس بوؾ ساعد أف حميمية مما كانت عميو قبؿ عاميف , وتوصمت أيضا إلى
 االجتماعية الشبكةىو الفيس بوؾ   أفو األفراد  وثيقة بيف عالقات إيجاد في كبير بشكؿ
 ٖٔمف بيف الشبكات والتطبيقات االخرى استخداـ األوسع

 االطار النظري   :المبحث الثالث 
 العالقات االسرية في ظل مجتمع مواقع التواصل االجتماعي  

يشيد عالمنا اليوـ الكثير مف التغيرات عمى عدة مستويات واتجاىات , منيا التغيرات 
السريعة في مجاؿ التكنولوجيا واالتصاؿ فانتشرت االقمار الصناعية وبرزت شبكات االنترنت 

ي تسمى اليـو بػػػ وسائؿ االعالـ الجديد مثؿ الفيس وتطبيقاتُو كمواقع التواصؿ االجتماعي والت
, وأزداد استخداميا بيف الناس في العالـ  ٕٖبوؾ , وتوتير ويوتيوب وغيرىا عمى نطاًؽ واسع

والوطف العربي بصورة عامة وفي العراؽ ومدينة الموصؿ بصورة خاصة , اذ احتؿ العراؽ 
(  7ٚٚ٘7ٕٙٛٓدميف , والذي بمغ )مف حيث عدد المستخ ٖٕٔٓالمركز التاسع عربيا سنة 
, حتى أنيا باتت في متناوؿ الجميع   ٖٖ% أناثٕٙ% ذكور وٗٚشخص مستخدـ بواقع 

كوسيمة لمتعرؼ واقامة عالقات اجتماعية فضاًل عف معرفة أخبار بعضيـ البعض وارساؿ 
ف الرسائؿ وتمقى االخبار وكؿ ما ىو جديد , االمر الذي ساىـ في فتح قنوات االتصاؿ بي

االفراد مف مختمؼ الجنسيات واالعمار , فيذه المواقع ليس ليا ضوابط تضبط االمور او 
طرؽ محددة  اذ انيا دخمت الى بيوتنا بدوف استئذاف واصبحت تشكؿ ًجزءا اساسيا في الحياة 

فكاف مف نتاج ىذا التطور والتغير حصوؿ تغيرات في طبيعة ىياكؿ المجتمع   ٖٗالعصرية 
 و االجتماعية كاألسرة خصوصًا.عمومًا ومؤسسات

اف استخداـ ىذه المواقع ليا أثارىا النافعة وعواقبيا الضارة  فينالؾ شبو أجماع مف  
قبؿ العمماء والباحثيف واصحاب االختصاص عمى أف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة )التواصؿ 

تفاعؿ بيف االجتماعي ,االنترنت(  قد فتحت عصر جديد مف عصور االتصاؿ والتواصؿ وال
الناس وفي زيادة المعارؼ ووفرة المعمومات العممية واالجتماعية والثقافية وغيرىا التي تقدميا 
وتوفرىا لمستخدمييا , بينما عمى الجانب االخر نرى أف ىنالؾ قمؽ ونظرة مخاوؼ حقيقة مف 

عية التي قد االثار السمبية االجتماعية والنفسية والثقافية بيف الناس وفي عالقاتيـ االجتما
, وفي ىذا السياؽ يقوؿ عالـ االجتماع العراقي الدكتور عمي الوردي "إف ٖ٘تحدثيا ىذه المواقع 

الحضارة الحديثة أنتجت مف المخترعات ما غيرت بو وجو العالـ وىي مخترعات لو سمع بيا 
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قدار القدماء العتبروىا مستحيمة أو غير معقولة ولكف ىذه المخترعات أضرت بالبشرية مف م
 ٖٙما نفعتيا أو ىي بعبارة أخرى أضرت بالبشرية ونفعتيا في آف واحد"

وسوءا اختمفنا اـ اتفقنا ستظؿ مواقع التواصؿ االجتماعي واقعا ال يمكف تغيره لذلؾ  
البد مف التعامؿ معيا بحذر لما تحممو مف مخاطر وتيديدات تؤثر عمى كؿ مجاالت الحياة 

, فيذه المؤسسة كما يراىا  ٖٚالجتماعية االولى ) االسرة ( االجتماعية بما فييا المؤسسة ا
كولي بأنيا نموذجًا مف العالقات والتفاعالت االجتماعية بيف االفراد قائمة عمى التعاوف 
والمحبة وااللفة والترابط وتتسـ في الوقت نفسو بالود والقرب والعمؽ واالستمرار وبالتماسؾ 

وىذا ما تتميز بو اغمب االسر العربية  ٖٛلح الشخصية وبعيدا عف الحقد والكراىية والمصا
الموصمية بشكؿ خاص, فاألسرة الموصمية شأنيا شأف باقي االسر العراقية  ألسرةبشكؿ عاـ وا

,  وتتميز  المجتمع في األولى الخمية والعربية االصيمة  كانت معروفة بانيا اسرة نظامية وتعد
بكونيا اسرة عريقة )أبوية السمطة ( ليا قيميا وعاداتيا وتقاليدىا وتمتاز بقوة الروابط والعالقات 
االجتماعية وبالتماسؾ العائمي بيف أفرادىا , فيي تجتمع عمى الحب والتعاوف ويسود اجوائيا 

 عف مسئولة كما انيا ؽالصاد والحوار واالحتراـقوة التضامف والمعاشرة الطيبة كاأللفة والمحبة 
فضاًل عف تبادؿ االفكار  ,  ٜٖبناء العالقات االجتماعية السميمة والصحيحة  لألفراد 

وىذا ما يجعميا اسرة محفوظة بالسعادة  متكاممة  والمشاعر مع بعضيـ البعض المعمومات و 
بي , عمى اتصاؿ اسري ايجا تحقيؽتستطيع  في عالقاتيا االجتماعية ما بيف افرادىا ومف ُثـَ 

 ققوفيمارسوف حياتيـ األسرية ويحو واحد  قؼتحت ساعتبار اف جميع أفراد االسرة يعيشوف 
مع أنتساب أفرادىا الى اسـ عائمي يحظى باحتراـ وتقدير الجميع  وحاجاتيـ اليومية مصالحيـ

  ٓٗويرتبطوف برابطة القربة الدموية
أما اليوـ فمـ تعد تمؾ الصورة مف العالقات والتفاعالت االجتماعية  كماىي , أذ أف 

االف مف عصر االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي ودخوليما الى مجتمعنا واسرنا ما نعشيو 
اصبحت تشكؿ مناخا جديدًا لـ يكف مألوفا أذ تغيرت عمى ميدانو اكثر التقاليد رسوخًا , فنرى  

واضحا بيف األفراد وفي عالقاتيـ مع بعضيـ البعض ىائال مف النواحي اإليجابية تأثيرىا 
 بفوائد ـعميي ويعود االفراد قبؿ مف استخدامو يحسف أف يمكف حديف وذ سالحاً والسمبية , فيي 

فمف الناحية االيجابية تؤدي  , الوخيمة باألضرار ـعميي ويعود استخدامو  يسيء أف أو , كبيرة
الحتوائيا عمى كـ ىائؿ مف المعمومات القيـ ة والثمينة في كؿ المجاالت , كما  دورا كبيرا
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وتساىـ في تبادؿ المعمومات واالفكار بيف الناس فضاًل عف تقريب المسافات البعيدة بيف 
االفراد وعصرا اصبح فيو الوصوؿ الى ألي معمومة سيال ميسرا مما ساىـ  في  رفع المستوى 

فراد االسرة وتطوير مياراتيـ الفردية , وترسي  وتقوية العالقة بيف التعميمي والثقافي أل
أما مف الناحية السمبية فقد كاف ليذه المواقع تأثيرا كبيرا عمى أفراد االسرة  اذ .,ٔٗالمستخدميف 

اصبحت تشكؿ ظاىرة وجزء ال يتجزأ مف حياتيـ اليومية حتى وصؿ االمر عند البعض منيـ 
 فضال عف , يذه التحوالت التكنولوجية أفرزت تفاعالت جديدة لمعالقاتالى درجة االدماف  ف

وأوىف مف خيوط  رب والجيراف واالصدقاء أصبحت ضعيفةبيف االىؿ واالقا العالقاتإف ىذا 
دخيمة لـ  ,أذ  فرضت عمى افراد االسرة قيـ وسموكيات وعادات اجتماعية وثقافات العنكبوت

 مما جعؿ الِقَيـ والعادات ال تتناسب مع قيمنا االسالميةتكف معروفة في مجتمعنا واسرنا و 
ة مقدَّمة عمى المصمحة العامَّة, والحريف أمًرا ىامشيًّا, والعالقات بيف االفراد ة المصمحة الخاصَّ

احداث تفكؾ في العالقات االسرية و  مما أدى الى انييار األسرةالفردية فوؽ سائر الحريات , 
وبالتالي ضعؼ القيـ والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في  واالجتماعية داخؿ االسرة

المجتمع , فضال عف انتشار الكذب والخداع واخفاء الحقائؽ بيف االفراد مف خالؿ الدخوؿ 
ويرى  ٕٗالى ىذه المواقع وتكويف عالقات مع افراد اخريف بأسماء وىمية وصور افتراضية

بعض الباحثيف في عمـ االجتماع , اف ىذه التطورات التكنولوجيا اثرت سمبا عمى العالقات 
االسرية , التي بدأت تضعؼ تجاه النزعة الفردية التي جاءت بيا الحضارة الحديثة وساعدت 

بيف االجتماعية وىشاشتيا عمى اتساع الفجوة بيف افراد االسرة وساىمت في اضعاؼ العالقات 
وتسببت في تضيع وقت كثير دوف استثماره اضافة الى انيا تؤثر عمى الحالة  ٖٗراد االف

نفسو توصمت  وفي ىذا السياؽ  ٗٗالنفسية لألفراد وزيادة الشعور بالوحدة واالكتئاب والعزلة
شخص ممف  ٓٓٓٚدراسة نشرت في المجمة االمريكية لمطب الوقائي والتي استطمعت اراء 

عاما الى اف االشخاص الذيف يقضوف وقتا اكثر عمى مواقع  ٕٖ-ٜٔتتراوح اعمارىـ بيف 
التواصؿ االجتماعي يصبحوف اكثر عرضة لمعزلة االجتماعية ونقص في الشعور باالنتماء 

( اف Chihكما واشارت دراسة جي ) ٘ٗاالجتماعي وتراجع باالنخراط في العالقات االجتماعية
يرت لدييـ تغيرات سمبية في اسموب الحياة مدمني الشبكات االجتماعية وخاصة االنترنت  ظ

االجتماعي والشعور باالكتئاب وانخفاض في النشاطات البدنية مثؿ صعوبة التكيؼ 
 . ٙٗواالجتماعية والنـو الغير صحي
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 اف حاؿ االسرة الموصمية كحاؿ االسرة في أي مكاف , كانت في السابؽ تقميدية
وعالقتيا متماسكة وقوية , ولمرجؿ سمطة كبيرة عمى افراد اسرتو يميو في المرتبة الثانية ابنو 
البكر في حالة غياب االب , ثـ  يأتي مف بعد ذلؾ دور االـ , ووفقًا ليذا النظاـ مارست 
االسرة الموصمية دورا كبيرا في تأصيؿ وديمومة شبكة العالقات االجتماعية بيف افرادىا مف 

بسبب ولوج حداثة  ثـ تغيرت واصبحت اكثر ٚٗؿ احتراميـ لمقيـ والعادات والتقاليد خال
أذ تظير في كؿ يوـ عمى مسرح  ٛٗعالقات االفراد داخؿ االسرةالمتغيرات التي اثرت عمى 

الحياة معطيات جديدة تحتاج الى خبرات وميارات وافكار جديدة تجعؿ االسرة  اماـ تحديات 
ميا او تجاىميا دوف العمؿ عمى مواجيتيا , وال تستطيع اف تنغمؽ مف الصعب الوقوؼ اما

اماميا او اف تستمـ ليا السيما اف االسرة في العصر الحالي تميؿ الى استخداـ ثمار 
 االنترنت وتطبيقاتوالتكنولوجيا الحديثة مف وسائؿ اتصاؿ ومعمومات متنوعة كبرامج الحاسب و 

تغيرات مشكالت اسرية و  ادى الى احداث ىذه البرامجفدخوؿ   ٜٗومواقع التواصؿ االجتماعي
 لـ تكف معروفة سابقًا مشكالت  منيا  ,الموصمية  السرةوقيـ وعادات وتقاليد افي ثقافة 

ىاتفو أو  بمتابعة العائمة أفراد مف واحد كؿ انشغاؿ ظؿ في فائدة بال صار العائمي االجتماعف
اوقات طويمة مع  يقضوف االب او االـ  احد الزوجيف خاصة اذا كاف , الخاص حاسوبو

ما فجوة توتر العالقات مف  دزا االمر الذيالتواصؿ االجتماعي وقصيرة مع التواصؿ االسري 
فضاًل عف اف كثيرًا مف النساء اخذت تنفعؿ   وانعكاسو عمى افراد االسرة الزوجيف  بيف

  , شاشة الحاسوب ؼمع ىاتفو او خمويمة مف إدماف أزواجيف المكوث ساعات طوتتضجر 
وآداب التخاطب بيف الزوجيف واالبناء  افقد التواصؿ الحي والمباشر فغابت لغة الحوارمما 

,  الخالفاتوكثرة البعد واالنفصاؿ  وازداد الصمت االسري االمر الذي ادى الى زيادة اسوار
 ٓ٘العواطؼد يمتجو  أواصر التواصؿ بيف جميع أفرادىاوتمزيؽ  ستقرار األسريلال وتيديد

مع غياب الدؼ االسري  والدخوؿ في العزلة االجتماعية فقداف التواصؿ االجتماعي الطبيعي و 
ىذا المواقع احدثت تواصؿ بشكؿ دائـ بالعالـ لكنيا احدثت انقطاع  لرغـ مف افداخؿ االسرة با

ورا الى وفي ىذا السياؽ يشير بأند ,في التواصؿ الحقيقي بيف االفراد مع غياب سطمة االبويف 
انو في ضوء التغير السريع االيقاع ال يصبح لعدد كبير مف اىتمامات االباء واالدوار التي 

 . ٔ٘االصغر سناً   يقوموف بيا في الماضي أي قيمة وظيفية  لدى الجيؿ
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ىذا كمو ادى الى انتاج  ظاىرة جديدة بيف االفراد لـ تكف معروفة سابقًا تسمى بػػػػػػػػػػ   
 ٕ٘كائف حي ميجف مف األلة واالعضاء الحيةوالتي تعني "  ( CYBORGذات السايبورغ  ) 

" كما وظيرت حالة اخرى وىي "محؿ عبارة االنساف اجتماعي بطبعو يتحرؾ بمحركات القيـ  
 " 35التي اكتسبيا مف االسرة والمدرسة والمجتمع الى عبارة اجيزة التكنولوجيا في تربية االبناء

إلنساف اجتماعي بطبعو, فإذا َضُعفت عالقتو بأفراد أسرتو وجد البديؿ في جياز اف ا بمعنى
الحاسوب وغيره مف أجيزة التكنولوجيا, التي حمَّت بمكاف األبويف بالنسبة لألبناء, لذلؾ فإف 

ىكذا راح عشاؽ التواصؿ واالعالـ , و  التعامؿ مع ىذه األْجِيزة ُيضعؼ َعالقة األبناء بوالدييـ
ينعزلوف عف محيطيـ االسري واصبحت  مثؿ الفيس بوؾ , وتوتير ويوتيوب شيئًا فشيئاالجديد 

كؿ عالقاتيـ وصداقتيـ تنحصر خمؼ الياتؼ او الحاسوب واصبحوا يفتقروف الى االحتكاؾ 
المباشر مع بعضيـ فمـ يعد ييتموف بالقيـ والعادات السائدة منذ قروف نتيجة االغراءات الكثيرة 

عمى  ٗ٘لتقدـ التكنولوجي وقضاء ساعات طويمة بدوف رقيب او حسيب التي ظيرت مع ا
عكس ما كانت عميو فبؿ ظيور ىذه المواقع كاف افراد االسرة الموصمية  يتحاوروف مع 

 بعضيـ الزوجة مع الزوجة واالبناء مع بعضيـ ومع ابائيـ.
ؼ كما أف مف مشكالت ىذه المواقع والتي أثرت بشكؿ كبير عمى االبناء ىو ضع

التحصيؿ الدراسي لدى االبناء بسبب انشغاليـ في مواقع التواصؿ االجتماعي وقضاء اكثر 
وقتيـ بيا دوف محاسبة او رقيب مف قبؿ االسرة , اما مف ناحية تأثير ىذه المواقع عمى النساء 
انيا ادت الى اشاعة الروح االستيالكية لدى األفراد خاصة النساء  فيذه المواقع تعج 

التي تستيوى عقؿ وقمب المرأة مما تشكؿ ىذه الثقافة الجديدة وسيمة ضغط عمى  بإعالنات
 رب االسرة. 

 يمكف اف تكوف ليا االثرومما ذكر اعاله يرى الباحث اف مواقع التواصؿ االجتماعي  
وبشكؿ كبير في العالقات االجتماعية االسرية الموصمية اذ ضاعت العالقات بيف تمؾ 

عدـ قدرة بعض مع   التواصؿ االجتماعيمواقع ؿ االسري وحؿ محمو االجيزة وغاب التواص
مما أحدث فجوة بيف افراد األسر واألبناء األسر عمى التعامؿ مع ىذه المتغيرات وضبطيا , 

حتى بات الفرد مدمنًا عمييا, , كما اف الرقابة االبوية ضعفت عمى االبناء نتيجة انشغاليـ 
األمانة في التربية التي تؤكد عمى ضرورة متابعة االبناء وعدـ بيذه المواقع  وتقمص دور 

االنشغاؿ عنيـ وتزويدىـ بالقيـ الدينية والعممية والثقافية واالجتماعية كما اف غياب التواصؿ 
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األسري مف شأنو أْف يؤثر عمى سموؾ األبناء مف خالؿ االندفاع نحو إقامة صداقات مع 
تماعية, األمر الذي قد يعّرضيـ لكثير مف المخاطر أشخاص مجيوليف عبر الشبكات االج

كاإلدماف عمييا ويجعميـ ينعزلوف عف الحياة الطبيعية االجتماعية ومف ثـ نجدىـ يصنعوف 
األمر الذي فتح الباب لحدوث مشكالت  لنفسيـ عالًما افتراضًيا بو أصدقاء افتراضيف,

والحوار مع االقارب او مع االصدقاء ىذا فضال عف انشغاؿ االب واالـ  بالدردشة  اجتماعية 
 مما ادى الى تراجع تأثير األسرة أماـ العوامؿ األكثر تأثيرًا, كمواقع التواصؿ االجتماعي, 

البد مف وقفة جادة  تعيد عمى االقؿ االمور الى نصابيا في الوجو يرى الباحث انو لذلؾ 
مف منطمؽ اآلية القرآنية  الصحيح بحكمة وعقؿ راجح مف قبؿ االبويف , والعمؿ عمى ذلؾ

ـْ َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس " بسـ ا الرحمف الرحيـالكريمة  ـْ َوَأْىِميُك َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُك
الحديث النبوي الشريؼ "كمُّكـ راٍع وكمُّكـ مسؤوٌؿ وأف تكوف ىنالؾ عبرة حقيقة مف َواْلػِحَجاَرة(, 

مواجية جادة وحقيقية لمحفاظ عمى أبنائنا خاصة الجيؿ مف اجؿ  سوؿ اعف رعيتو" صدؽ ر 
الجديد مف الضياع  لذلؾ تعتبر حماية األبناء مسؤولية أسرية ابوية ومجتمعية, وال تقتصر 
نما   فقط عمى توفير المأكؿ والممبس والمسكف المالئـ , أو تقديـ خدمات صحية ومادية لو, وا 

إنسانية  لألفراد ,   أخالقية , معنوية ,  ةنفسي,  تحصيف وقائية  يتطمب مف االبويف عممية
 مف خالؿ اعادة زرع القيـ الدينية والمجتمعية بشكؿ صحيح.
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 لغرض : االداة أ ػػػػػ وصؼ :التالية الفقرات البحث أداة تضمنت البحث أداة:  ثالثا
متضمنة عدد مف االسئمة  فقرة( ٖٔ) مف متكونة استبانة صممت,  البحث أىداؼ تحقيؽ

 فقرة( ٖٔ) البالغة داةاأل عرضت : االداة صدؽ ػػػػػ بالمغمقة والمفتوحة عف موضوع البحث. 
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 وقسـ اآلداب كمية في العاـ االجتماع عمـ قسمي في المحكميف الخبراء مف مجموعة عمى
( ٛ) عددىـ والبالغ الموصؿ بجامعة االنسانية لمعموـ التربية كمية في والنفسية التربوية العموـ
 جميع قبمت الخبراء ومالحظات أراء عمى االطالع وبعد,  الفقرات صالحية مف لمتأكد خبراء

 الفقرات بعض عمى التعديالت بعض أجراء مع فأكثر% ٕٛ نسبة عمى حصمت ألنيا الفقرات
 .الخبراء عمييا أجمع التي

 : تضمف مجاالت البحث ما يأتي الدراسة :مجاالت رابعا : 
 . بعض االحياء مف مدينة الموصؿ بجانبييا االيمف وااليسر :المجاؿ المكاني 
االسر الموصمية  ) رب االسرة ( والمتمثمة بػػػػ االب او  عينة مف المجاؿ البشري:

 .االـ
 ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٗولغاية  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔمف تطمب مدة إنجاز البحث   المجاؿ الزماني :

 نتائج الدراسة الميدانية :الخامس  المبحث
 خالؿ مف البحث واسئمة ألىداؼ وفقا ومناقشتيا النتائج عرض المبحث ىذا يتضمف

  وعمى النحو االتي :  النتائج تمؾ تفسير ثـ ومف,  االستبانة  استمارة
 (  يبن دور مواقع التواصل االجتماعي في االسرة8جدول رقم )

دور مواقع 
التواصل 

االجتماعي في 
 االسرة

وسيمة تواصل فعالة 
 % وصادقة بين أفراد االسرة

وسيمة قمصت من التواصل االسري 
ومن مشاعر االتصال وأضعفت 

 العالقات االسرية االجتماعي
% 

 
 % أناث % ذكور % اناث % ذكور

ٔٔ ٔٛ.ٖ ٚ ٔٔ7ٙ ٕٙ ٖٗ.ٗ% ٔٙ ٕٙ7ٚ% 

وسائؿ التواصؿ  أغمب أفراد عينة البحث يروف بأف ( افٔمف جدوؿ رقـ ) يتضح
بب أنيا سو داخؿ االسرة االسري  االجتماعي قمصت مف التواصؿوسيمة  ىي االجتماعي

% ٖ.ٖٗذكور وبنسبة  ٕٙمبحوثُا منيـ  ٕٗأذ أف  االجتماعية مباشر في أضعاؼ العالقات 
االجتماعي عمى الرغـ ؿ باف التواص اأجابو  % مف عينة البحثٚ.ٕٙمف االناث وبنسبة ٙٔو

ىي وسيمة تفكؾ وألتعد لكنيا أصبحت في مجتمعنا واسرنا  ىأيجابياتو التي ال تحص مف
مجاؿ لميروب مف  وقد يرجع ذلؾ الى عدة اسباب منيا االدماف الذي سبب وليست اتصاؿ
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, المشاعروانيا قممت مف التحاور وتبادؿ الواحدة , المباشر بيف افراد االسرة  االسري التعامؿ
عف اف ىذه التكنولوجيا  صمة الرحـ مف خالؿ ندرة الزيارات االجتماعية فضالُ  ُفُتور وأدت الى

وعدـ تقبؿ االبناء عمى قبوؿ قيـ المجتمع مما  , سببت ضعؼ في َعالقة األبناء بوالدييـ
,  واالنطوائية االجتماعية  العزلة والميؿ الىمثؿ االكتئاب , أمراٌض نفسية بينيـ سببت

االب واالـ وىي مشكمة  فمشكمة اجتماعية ما بي صمت االسرة الى حالة اكبر واخطرأو 
 الطالؽ.  

 ( عدد ساعات استخدام افراد العينة لمواقع التواصل االجتماعي في اليوم 2جدول رقم ) 

( يتضح لنا أف عدد الساعات التي يشغؿ مف خالليا المبحوثيف  ٕمف جدوؿ رقـ ) 
اوقاتيـ عمى التواصؿ االجتماعي , مختمفة , أذ تراوح عدد الذيف يستخدموف ىذه المواقع  

 ٜ% و ٙ.ٖٙذكور وبنسبة  ٕٕبواقع  مبحوثاُ  ٖٔساعة ىي االعمى بػػػػػػ  ٕ -ٔمف لمفترة  
مبحوثا  ٔٔساعات كانت بػػػػػ  ٗ – ٖمف %  أما المبحوثيف الذيف يشغموف ٖ.٘ٔأناث وبنسبة 

 الذيف المبحوثيف عدد %  بينما ٙ.ٙاناث وبنسبة  ٗ% و ٙ.ٔٔذكور وبنسبة   ٚبواقع  
 ذكور  ٛ اقعبو  مبحوثاُ  ٛٔ كانت فقد فأكثر ساعات ٘ لمدة التواصؿ مواقع يستخدموف

%  وعمى الرغـ مف اف عدد االفراد الذيف ٙ.ٙٔ وبنسبة أناث ٓٔ و%  ٖ.ٖٔ وبنسبة
ساعة ىي االعمى وقد يفسر ذلؾ  ٕساعة الى  ٔيستخدموف التواصؿ االجتماعي لمفترة مف 

 تشغؿ انو ميما اختمفت عدد ساعات استخداـ ىذه المواقع بيف الذكور واالناث لكنيا اصبحت
 أدمف  االناث او الذكور مف العينة افراد بعض, فضاُل عف أف  الواقع حياتيـ  مف كبيراً  جزءاً 
 األخبار توصؿ انيا مف الرغـ عمى تحصى ال باتت بحيث عمييا جموسو ساعات فنسي عمييا

 وال الناس عند ىوساً  اصبحت لكنيا البعيد, تقريب عمى وتعمؿ عالية, بسرعة والمعمومات
 واألصدقاء , الطب  أخبار وقراءة بمشاىدة ميتمة ألنيا  المرأة خاصة عنيا التخمي يستطيعوف

 يستخدموف لمرجاؿ بالنسبة أما واألوالد بالمنزؿ انشغاليا مف الرغـ عمى تيأس وال والموضة ,

 % اناث % ذكور الساعات ت

 ٜ %ٙ.ٖٙ ٕٕ ساعة 8-2 ٔ
ٔ٘.ٖ% 
 

 %ٙ.ٙ ٗ %ٙ.ٔٔ ٚ ساعة 3-4 ٕ
 %ٙ.ٙٔ ٓٔ %ٖ.ٖٔ ٛ فاكثر -ساعة 5 ٖ
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ولربما تكوف  االنشغاؿ بساعات  في العمؿ  النساء مف أقؿ ما نوعاً  االجتماعي التواصؿ مواقع
 .والمباريات كاألخبار اخرى مورأل متابعتيـ 

 الزوجين ما بين العالقة عمى االجتماعي التواصل مواقع استخدام تأثير يبين( 3)  رقم جدول    

 
( ومف خالؿ السؤاؿ فيما أذ كاف استخداـ مواقع التواصؿ   ٖمف جدوؿ رقـ ) 

مف  ٕٖمبحوثا  بواقع  ٚٗأف   لدينا يتبيف االجتماعي لو تأثير عمى العالقة ما بيف الزوجيف
اف ىذه المواقع وبالرغـ  بنعـ% أجابوا ٕ٘مف االناث وبنسبة٘ٔ%  و ٖ.ٖ٘الذكور وبنسبة  

يفسر ذلؾ اف  منازؿال مف الكثير في اليادئ المالؾ تكف لـمف منافعيا التي التعد وألتحصى 
جمة عمى العالقة ما بيف الزوجيف داخؿ االسرة وأصبح تأثيرىا  اختالفات احدثت ىذه المواقع

واضح عمى الحياة الزوجية , اذ غيبت ىذه المواقع  الحوار اليادؼ وسببت تجمد المشاعر 
والعواطؼ وعدـ الشعور باألخر والحرماف مف االلفة والمحبة والسكينة , وعمى الرغـ مف وجود 

, اال انيـ وفي أغمب االوقات منعزليف عف بعضيـ  الزوج والزوجة واالوالد في بيت واحد
البعض بسبب انشغاؿ كؿ واحد منيـ بعالمو الخاص وانعزاؿ الزوجيف نفسيا وعاطفيا مما سبب 

 قمةطالقا نفسيا  بينيـ نتيجة االنشغاؿ بأمور اخرى طغت عمى عالقتيما الحميمية مثؿ 
 قد تأثيرىا حسب رائ  المبحوثيف فأفلذلؾ وب, "لوجو وجو التحدث وعدـ الطرفيف بيف الحوار
بػػػػػ الطالؽ ,أما الذيف اجابو  حد إلى تصؿ قد التي الزوجية العالقات عمى ومدمر سمبي يكوف

%  ٖ.ٖٔأناث وبنسبة  ٛ%  و ٗ.ٛذكور بنسبة   ٘مبحوثا وبواقع  ٖٔفقد كاف عددىـ  ال
 وكاف ليـ رائي بأف ىذه المواقع ليس ليا أي تأثير عمى العالقة ما بيف الزوجيف.

( يبين مدى مساىمة مواقع التواصل االجتماعي في  توسيع الفجوة ما بين االباء 4جدول رقم )
   االبناء

مواقع التواصل االجتماعي في     مدى مساىمة 
 % ال % نعـ توسيع الفجوة ما بين االبناء واالباء
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 %7ٚٙ ٗ %٘٘ ٖٖ الذكور

 %ٖ.ٖٔ ٛ %ٕ٘ ٘ٔ االناث
 

( يتضح لنا ومف خالؿ السؤاؿ فيما اذا كانت مواقع التواصؿ ٗمف جدوؿ رقـ )
مبحوثا مف  ٛٗأجاب  واالباء االبناء بيف ما الفجوة توسيع في االجتماعي تساىـ

 ٕ٘مف االناث وبواقع  ٘ٔ% و٘٘مف الذكور وبنسبة  ٖٖمبحوثا  بػػػػػ نعـ  وبواقع ٓٙأصؿ
 االستخداـ% بأنيا تساىـ وبشكؿ كبير في خمؽ فجوة بيف الوالديف واالبناء أذ يروف أف 

 العالقات في واليشاشة بالفوضى يتسبب أف يمكف االجتماعي التواصؿ لمواقع المفرط
 فجوة مف زادت االجتماعي التواصؿ مواقع متابعة كثرةوقد يفسر سبب ذلؾ اف  ,جتماعية اال

 الحوار مما أدى الى انعداـ لغة مف االباء واالميات واالوالد  الكثير بيف العالقات توتر
 األسري االستقرار تيديد فضال عف  واالنفصاؿ البعد أشواؾ ذلؾ أثر مف لتنبت االسري 
 صورة غيابو  العواطؼ  تجمد إلى بالتاليو  أفرادىا, جميع بيف التواصؿ أواصر وتمزيؽ
فضاًل عف تأثر  ,التي لطالما كانت ىي الصورة السائدة في كؿ اسرة موصمية   الوالدية

فمـ يعد افراد اسرة  العصرية التقنية بالوسائؿالعالقات االجتماعية داخؿ االسرة الموصمية 
يجمسوف ويتبادلوف أطراؼ الحديث في االمور التي تخص االسرة كما كاف سابقا قبؿ ظيور 
التقنية العصرية . وبحسب رائي المبحثيف  انو كـ مف بيت كاف سعيدا يممؤه الحب والحناف 

ىذا  والدؼء واالستقرار قبؿ ظيور التواصؿ االجتماعي ولـ يعد موجودا في الوقت الحاضر
 اإليماف غرس تعنيوالتي   التربية في األمانةفضاًل عف قصور جانب ميـ وىو ضعؼ 

 صحيح وسميـ في منيج عمى الزوجيف بيف واالتفاؽ ,والتوفيؽ  بالصالح لألبناء والدعاء
 بحسب افراد عينة البحث.  أقوالنا أفعالنا تخالؼ أال واالىـ مف ذلؾ  التربية,

 السؤاؿ االتي ايف تقضي وقتؾ في البيت( المتضمف  ٘جدوؿ رقـ ) 
 

ايف تقضي وقتؾ في 
تصفح مواقع 

 التواصؿ
% 

الجموس مع 
 االسرة

 
% 

متابعة 
 التمفزيوف

% 
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 االجتماعي البيت

 %ٖ.ٖ ٕ %ٕ٘ ٘ٔ %ٖٗ ٕٔ االب

 %ٚ.ٔ ٔ %ٕٔ ٕٔ %٘ٔ ٜ االـ

 
 في وقتؾ تقضي ايف ( ومف خالؿ االجابة عمى السؤاؿ التالي ٘جدوؿ رقـ )  يبيف
مف االناث  ٜ% و ٖٗمف الذكور وبنسبة  ٕٔمبحوثا مف افراد العينة بواقع  ٖٓالبيت أجاب 

% بانيـ يقضوف وقتيـ في البيت في التصفح بمواقع التواصؿ االجتماعي , وىذا ٘ٔوبنسبة 
 تمؾىـ يقضوف وقتيـ بالتصفح االجتماعي , والسبب في ذلؾ أف  يؤشر اف نصؼ افراد العينة

التسمية والترفيو  عف فضال بحرية, آرائيـ عف لمتعبير ومتنفس فاعمة سيمةو  تعد المواقع
واالتصاؿ باألصدقاء والتعرؼ عمى اصدقاء جدد , كما انيا تساعد عمى ممئ الفراغ  داخؿ 
المنزؿ , والحصوؿ عمى االخبار والقضايا التي تخص المجتمع المحمي بشكؿ خاص والعربي 

ى البرامج الدينية , فضاًل عف انيا عامؿ مف العوامؿ التي والعالمي بشكؿ عاـ واالطالع عم
 ما بيف بعضيـ البعض والتفاعؿ لمشاركةتنمي الميارات  الشخصية لدى االفراد مف خالؿ ا

 مف أكثر المواضيع مختمؼ في وجرأة بصراحة بالتكمـ تسمحو  المواقع, ىذه تمتمؾ التيو 
أما افراد العينة والذيف يفضموف قضاء وقتيـ في البيت في الجموس مع و , لوج وجيا االتصاؿ

مف االناث وبنسبة  ٕٔ% و ٕ٘مف الذكور وبنسبة  ٘ٔمبحوثًا بواقع  ٕٚاالسرة فكاف عددىـ 
الجموس مع االسرة وتبادؿ الحديث ومناقشة االمور االسرية ومتابعة  % , أذ يروف أف ٕٔ

 متطمباتيـ ومعرفة االوالد مف لمتقرب الوالداف سيساعدحياة االوالد ودروسيـ اليومية , 
, وىذه ىي جّمة  نفسية وآثاراً  اجتماعية مخاطر تحمؿ التي المراىقة سف في خاصة ورغباتيـ

مف أفضؿ االمور التي تساىـ في استقرار االسرة والمجتمع وسعادتو وىناه , مستشيديف باآلية 
 ِمفْ  َلُكـْ  َوَجَعؿَ  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكـْ  ِمفْ  َلُكـْ  َجَعؿَ  َوالمَّوُ ﴿ الرحيـالقرآنية الكريمة بسـ ا الرحمف 

ىذا فضاًل عف أف الجموس مع االسرة وبحسب افراد  [.ٕٚ: النحؿ﴾ ] َوَحَفَدةً  َبِنيفَ  َأْزَواِجُكـْ 
 عمى اإليجابية النفسيةو  االجتماعية  االنعكاسات مف الكثير يحمؿ منتظـو  دوري بشكؿالعينة 
 ففييا ,جميع أفراد االسرة  فييا يتربى والتي ,في التربية  الوسائؿ أنجح مفوتعد  األفراد,
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 , وزيادة البركة واف الجموس مع االسرة  األسري والتالحـ النفسي, واالطمئناف الروحي, التقارب

,  وحناف ومودة حب مف الدافئة األسرية المشاعر أجواء وتغمر إذ  خاصة وحسف, طيب أمر
اما عف سبب تفضيميـ الجموس مع االسرة عمى تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي أجابوا أف 
مواقع التواصؿ وبالرغـ مف أيجابياتيا لكنيا ادخمت عادات غريبة عمى المجتمع وغيرت مف 

أما االفراد الذيف يفضموف متابعة سموكيات االفراد وانيا تساىـ في اضعاؼ العالقات االسرية 
% وىي ٚ.ٔأناث وبنسبة  ٔ% و ٖ.ٖذكور وبنسبة  ٕفقط وبواقع  ٖوف فكاف عددىـ التمفزي

مبحوثًا وىذا بحسب رائي الباحث  ٓٙنسبة ضئيمة جدا مقارنة بأفراد العينة والبالغ مجموعيـ 
مؤشر عمى ضعؼ اىتماـ أفراد العينة بمتابعة قنوات البث الفضائي بعد اف كاف االقباؿ عمييا 

أذ اف رغبة الفرد الموصمي اصبح أكبر بالتقنية االكثر تطورًا  ٖٕٓٓاـ كبير خاصة بعد ع
 سائؿ االعالـ الجديد الفيس بوؾ ويوتيوب وغيرىما. وىي و 

 ( المتضمن السؤال االتي ماىي الفترات المفضمة لتصفح مواقع التواصل 6جدول رقم ) 
 

ماىي الفترات المفضمة    
لتصفح ودخول مواقع 

 التصفح

  راً ظي % صباحا
% 

 % مساءاً  

 %٘ٗ ٕٚ ٖ.ٖٔ ٛ ٖ.ٖ ٕ االب
 %ٕٓ ٕٔ ٙ.ٙ ٗ ٕٔ ٚ االـ

 المفضمة الفترات ماىي( يتبيف لدينا ومف خالؿ السؤاؿ التالي ٙمف جدوؿ رقـ )  
ذكور وبنسبة  ٕٚمبحوثا  وبواقع  ٓٙمبحوثًا مف اصؿ  ٜٖواصؿ  أف الت مواقع لتصفح

% أجابوا أف فترة المساء ىي مف افضؿ االوقات  الممتعة ٕٓاناث وبنسبة  ٕٔ% و ٘ٗ
لمدخوؿ الى مواقع التواصؿ االجتماعي وتصفحو وذلؾ بحسب افراد العينة , وقد يكوف ذلؾ 

لذي ال يسمح ليـ بالتصفح بحرية تامة , وعمى ليـ خاصة بعد انتياء يوـ العمؿ ا مثالي وقت
الرغـ مف اف فترة المساء ىي مف افضؿ االوقات لجموس االسرة مع بعضيـ البعض والتشاور 

فاف استخداـ ىذه المواقع في ىذه اآلسرة والحوار االمر الذي يزيد مف قوة وصالبة وتماسؾ 
دد االفراد الذيف يستخدموف التواصؿ الفترة لربما سيؤدي الى اضعاؼ العالقات االسرية أما ع

أناث  ٗ% وٖ.ٖٔذكور وبنسبة  ٛمبحوثًا بواقع  ٕٔاالجتماعي ظيرًا فكاف عددىـ اقؿ بػػػػػ 
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% أما الفترة الصباحية فكاف عدد المبحوثيف اقؿ مف فترة المساء وفترة الظييرة ٙ.ٙوبنسبة 
 وذلؾ يعود النشغاؿ االفراد بأعماليـ.

 لدافع االساسي من  استخدام مواقع التواصل االجتماعي( بين ا7جدول رقم ) 
 

ماىو الدافع االساسي 
الستخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي

الترفيو 
التواصل مع  % والتثقيف

 االصدقاء
 
% 

اليروب من 
 % الجو االسري

 %ٖ ٔ %ٕٗ ٗٔ %ٖ٘ ٕٔ االب
 %ٓ ٓ %ٖ ٕ %ٖٗ ٕٕ االـ

 
افراد عينة البحث ىدفيـ االساسي مف ( يتبيف لدينا اف اغمب ٚمف جدوؿ رقـ )

 ٓٙمبحوثا مف اصؿ  ٖٗاستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىو لمتثقيؼ والترفيو اذ نرى اف 
% ىدفيـ ىو ٖٗمف االناث وبواقع  ٕٕ% و ٖ٘مف الذكور وبنسبة  ٕٔمبحوثا وبواقع 

نية , ثقافية جديدة , التثقيؼ والترفيو وقد يكوف ذلؾ الكتساب معمومات عممية , اجتماعية , دي
مبحوثا بواقع  ٓٙمبحوثا مف أصؿ  ٙٔأما االفراد الذيف فضموا التواصؿ مع األصدقاء ىـ 

 % وىذا قد يفسر اتجاىات االفراد نحو سياسية ٖأناث وبنسبة  ٕ%  و ٕٗذكور وبنسبة  ٗٔ

مف خالؿ تبادؿ الحديث مع االصدقاء والدردشة  المبحوث بو يشعر قد الذي الفراغ ممئ
والمعب فضاًل عف البحث عف أصدقاء قدامو أما االفراد الذيف فضموا اليروب مف الجو 

 %. وجاءت ىذه بالمرتبة االخيرة.ٕاالسري لـ يكف سوى مبحوثًا واحد ومف والذكور وبنسبة 
 النتائج , التوصيات  : المبحث الخامس 

 توصل البحث الحالي الى عدد من النتائج :أواًل : النتائج  
 ىيفي مدينة الموصؿ  االجتماعي التواصؿ وسائؿ توصؿ البحث الى أف .ٔ

 أضعاؼ في مباشر سبب وأنيا االسرة داخؿ االسري االجتماعي التواصؿ مف قمصت وسيمة
 وبنسبة ذكور ٕٙ منيـمبحوثًا ٓٙمف أصؿ مبحوثاُ  ٕٗ أف أذ االسرية , االجتماعية العالقات
 التواصؿ إيجابيات مف الرغـ عمى افب أجابوا% ٚ.ٕٙ وبنسبة االناث مفٙٔو% ٖ.ٖٗ
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 تفكؾ وسيمة ىي واسرنا مجتمعنا في أصبحت انيا اال وألتعد تحصى ال التي االجتماعي
 .اتصاؿ وليست

 مف وبالرغـ أفرزت نتائج البحث الحالي  الى اف مواقع التواصؿ االجتماعي .ٕ
 داخؿ الزوجيف بيف ما العالقة في جمة اختالفات احدثت لكنيا وألتحصى التعد التي منافعيا
 ٕٖ بواقع مبحوثا ٓٙمف أصؿ  ٚٗ أفأذ ,  الزوجية الحياة عمى واضح تأثيرىا وأصبح االسرة
 المواقع ىذه اذ افو  بنعـ أجابو% ٕ٘وبنسبة االناث مف٘ٔو%   ٖ.ٖ٘  وبنسبة الذكور مف

 مف والحرماف باألخر الشعور وعدـ والعواطؼ المشاعر تجمد وسببت اليادؼ الحوار غيبت
 والسكينة والمحبة االلفة

 في تساىـ االجتماعي التواصؿ مواقعمف النتائج التي توصؿ ليا البحث اف  .ٖ
 مف ٖٖ وبواقع  مبحوثآٙأصؿ مف مبحوثا ٛٗ أجابأذ  واالباء االبناء بيف ما الفجوة توسيع
 خمؽ في كبير وبشكؿ تساىـ بنعـ وانيا%  ٕ٘ وبواقع االناث مف ٘ٔو% ٘٘ وبنسبة الذكور
 يتسبب أف يمكف االجتماعي التواصؿ لمواقع المفرط االستخداـ أفو  واالبناء الوالديف بيف فجوة

 .االجتماعية العالقات في واليشاشة بالفوضى
 بواقع مبحوثا ٖٓتوصؿ البحث الى أف نصؼ افراد عينة البحث ومجموعيـ  .ٗ

 التصفح في البيتب وقتيـ يقضوف% ٘ٔ وبنسبة االناث مفٜو% ٖٗ وبنسبة الذكور مف ٕٔ
 ومتنفس فاعمة وسيمة تعد المواقع تمؾ أف ذلؾ في والسبب , االجتماعي التواصؿ بمواقع
 عمى والتعرؼ باألصدقاء واالتصاؿ والترفيو التسمية عف فضال بحرية, آرائيـ عف لمتعبير
 جدد اصدقاء

 استخداـ مف االساسي ىدفيـ البحث عينة افراد اغمب انتيى البحث الى أف .٘
,  عممية معمومات الكتساب ذلؾ يكوف وقد والترفيو لمتثقيؼ ىو االجتماعي التواصؿ مواقع

 ثقافية,  دينية,  اجتماعية
 : التوصيات

. عمى االب واالـ باعتبارىما رب االسرة اف يدركا حجـ المسئولية الكبيرة  التي تقع ٔ
حياة االسرة واستقرارىا مف خالؿ  العالقات االسرية وعمى في الحفاظ عمى عمى عاتقيما

التوافؽ بينيما كونيما يمثالف عامود االسرة , واف يمارسا دورىما في التربية االسرية بالشكؿ 
,  االجتماعي  بعيدًا عف االبناء وقتيما بمواقع التواصؿ ال يشغالفالسميـ والصحيح , واف 
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والشعور بالدؼء العائمي فضاًل عف االمف االسري  رة يعني الحماية والرعايةفوجودىما في االس
, مع  ضرورة استشعار المسؤولية أماـ  القدوة والسمطة والتكامؿ األسريايضًا ويعني كما , 

ـْ نَ سبحانو وتعالى مصدقًا ا  ـْ َوَأْىِميُك اًرا َوُقوُدَىا لقولو تعالى )َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُك
صدؽ  (")كمُّكـ راٍع وكمُّكـ مسؤوٌؿ عف رعيتو" ومف الحديث النبوي الشريؼ النَّاُس َواْلػِحَجاَرة(,  

 رسوؿ ا.
مواقع التواصؿ مف مخاطر بيف الحيف واالخر  تنبيو األبناء يضرور مف ال. ٕ

والصحية وانيا احد اسباب انعزاؿ االفراد وتفكؾ عالقاتيـ  واالجتماعية النفسية االجتماعي 
وتعميميـ  أف ىذه المواقع  االسرية فضاًل عف مخاطرىا الصحية غمى الفرد وخاصة العيف , 

  والعزلة والضياع. االنصياعتخمؽ لدييـ نوعًا مف و  تخدير ليـىي بمثابة 
والحديث مع االبناء تحديد أفضؿ االوقات  اليومية  لالجتماع العائمي  -ٖ  

وتشجيعيـ عمى التفكير  مع متابعة  دروسيـ اليومية ,واالستماع ليـ ومناقشة امورىـ الحياتية 
السميـ عبر إزالة الحواجز وتنمية عالقة الصداقة بيف الطرفيف ,  مما يعزز فى نفوس األبناء 

مف تجاىاتيـ وسموكيـ الحوار وىذا سينعكس إيجاًبا عمى او االحتراـ المتبادؿ وتعزيز الثقة 
 .المجتمع  داخؿتعامميـ مع اآلخريف  خالؿ

تصفح مواقع  استخداـأوقات  تنظيـ أفراد االسرة خاصة االب واالـ مف الميـ جدًا . ٗ
يومًيا, دوف زيادة عمى  ةساع التواصؿ االجتماعي بانتظاـ وبوقت محدود في اليوـ كاف يكوف 

عف فضال  مع بعضيـ ومع االب واالـ عمى عالقات االفراد داخؿ االسرة  ال يؤثرذلؾ , لكي 
 .بيا  , وأسرية , وحياتية يجب االيفاء اف االبناء لدييـ حاجات شخصية , ومدرسية

ة صادقة إيجابي وغايات ىدؼأواقع ىو  لتحقيؽ ميجب أف يكوف استخداـ ىذه ال. 3
 البعض بعضيـ مع االفراد عالقات وتفكؾ عتصدوفعالة واف ال يكوف سوء استخداميا سببًا ل

 العالـ ىذا إلى يدخموف عندما , أوالدىـ مراقبة إلى األىاليا الباحث ودع,  االسرة داخؿ
 . الغريب

 االحاالت
                                                 

                                                                                                                                                
Arab British Academy For Higher Education : www. Abahe . co . uk.                 
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