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 ملخص الدراسة:

تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه وسائل اإلعالم الجديد إقباالً كبيراً من الفئات المختلفة للجمهور داخل 

المجتمعات العربية. فوفقا ألحدث اإلحصائيات واألرقام التي تكشف عن تفوق كثير من الدول العربية على 

كثير من دول العالم بوجودها في قائمة أكثر الشعوب اتصاالً بشبكة اإلنترنت عموماً ومواقع التواصل 

االجتماعي على وجه التحديد...وهو ما أثار اهتمام العديد من الباحثين والمراكز المتخصصة والهيئات 

الناتجة عن هذا االستخدام المعنية بقضايا األسرة العربية لدراسة هذه الظاهرة، والتأثيرات المختلفة 

الالمحدود من جانب الفئات المختلفة من الجمهور بمن فيهم أفراد األسرة...األمر الذي أنتج تراكماً معرفياً 

 مرتبطاً بهذه الظاهرة.

وفي ضوء ذلك تحددت المشكلة البحثية لهذه الدراسة في: رصد وتوصف وتحليل واقع المعالجة البحثية 

ية للتأثير الذي أحدثته وسائل اإلعالم الجديد بمختلف أشكالها على طبيعة وشكل واإلسهامات التنظير

العالقات االجتماعية واالتصالية داخل األسرة العربية، كما يعكسه التراكم المعرفي المتمثل في الدراسات 

رة العربية والبحوث واألطروحات العلمية، والتقارير الصادرة عن المراكز والهيئات المعنية بشؤون األس

عموماً...وذلك وفق منظوٍر تحليلٍي كيفيٍّ للبحوث والدراسات المتصلة بتأثير الوسائل الجديدة لإلعالم على 

أنَّ  العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة العربية....وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها:

ه اإليجابية والسلبية على األسرة العربية، فاالستخدام وسائل اإلعالم الجديد سالح ذو حدين له تأثيرات

المتواصل لشبكة اإلنترنت وخدماتها االتصالية يهدد بشكل مباشر كيان العالقات األسرية الحقيقية وجها 

لوجه، ويحدث قطيعة بين األفراد، مما يؤدي إلى زوال النسيج االجتماعي التقليدي، وحلول نسيج اجتماعي 

.. لكّن هذا ال يجعلنا نغفل العالقات الجديدة التي يكتسبها الفرد من خالل التواصل مع أفراد افتراضي محله..

من كل األنحاء، وأّن هذه الوسائل تقّرب بين اآلراء واألفكار، كما تسهم في إيجاد "التجانس الثقافي" الذي 

 يجعل ثقافات الشعوب تتعايش وتتقارب فيما بينها.

Abstract 

This study comes at a time when the new media is witnessing a large turnout of different 

audiences within Arab societies. According to the latest statistics and figures revealing 

the superiority of many Arab countries over many countries of the world by their 

presence on the list of the most commonly connected people to the Internet and social 

networking sites in particular. In light of this, the research problem of this study has been 

identified in monitoring, describing and analyzing the reality of research treatment and 

the theoretical contributions of the influence of the new media in various forms on the 

nature and form of social relationships within the Arab family. As reflected by the 

accumulated knowledge of studies, research and dissertations, centers and bodies 

concerned with the affairs of the Arab family in general in accordance with an analytical 

perspective research and studies related to the impact of new media on the social 

relationships of the Arab family. 

The study has reached a number of results, the most important of which are: The new 

media is a double-edged weapon that has positive and negative effects on the Arab 

family. The continuous use of the Internet and its communication services directly 

threatens the real face to face family relations entity, vanishes the traditional social fabric, 

and have a virtual one instead. However, this does not make us overlook the new 

relationships that an individual acquires through communicating with individuals from all 

over the world, and that these means bring thoughts and ideas closer together, and 

contribute to the creation of "cultural homogenization" that makes peoples ' cultures 

coexist and converge . 
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 مقدمة
 

ُتعّد األسرة اللبنة األولى في بناء المجتمع، وتمّثل العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة، 
ّد التاريخ على أن األسرة كان لها اإلسهام المباشر في بناء الحضارة اإلنسانية من خالل وقد أك

 وظائفها وأدوارها التي حددتها الشرائع السماوية ونّصت عليها المواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية.
 ًً دراك  ًً اوا  ًً األهميًًة األسًًرة وقضًًاياها، فقًًد أولًًى المجتمًًع الًًدولي اهتمام  ا، حيًًا احتفلًًت بهًً ابالغ 

بالسًًنة الدوليًًة ل سًًرة وحًًّددت األول مًًن ينًًاير مًًن كًًل عًًام لالحتفًًال  1994األمًًم المتحًًدة عًًام 
 باليوم العالمي ل سرة "يوم التشارك والسالم"

 (https://ar.wikipedia.org/wiki وعلًًًى المسًًًتوب العربًًًي فقًًًد كانًًًت وال تًًً ال األسًًًرة...)/
 اأدوار  -مًًن الخصوصًًية العربيًًة اانطالق ًً –المجتمًًع، حيًًا تتحّمًًل العربيًًة الركيًً ة األساسًًية لبنًًاء 

ًًًًالقيم  ًًًًى الهويًًًًة، والتمسًًًًك ب ومسًًًًاوليات  فًًًًي مجًًًًاالت التربيًًًًة والتنشًًًًئة االجتماعيًًًًة، والحفًًًًاظ عل
مًًًن المهتمًًًين الغًًًربيين  اوالموروثًًات الثقافيًًًة والدينيًًًة واألخالقيًًًة واالجتماعيًًة. "وهًًًو مًًًا دعًًًا كثيًًر  

تبنًًي نمًًوظا نظًًام األسًًرة العربيًًة بعًًد أن أصًًبحت  إلًًىة والتنشًًئة االجتماعيًًة بشًً ن األسًًرة والتربيًً
 (.141، ص2019األسرة الغربية تعاني من التفكك واالنحالل في عالقاتها" )الكيالني، 

لجملًة مًن -منظ العقد األخير في األلفية الماضية وحتًى وقتنًا الًراهن -وتتعرض األسرة العربية 
لمتسًًًارعة، فًًًي عصًًًر اتسًًًم بالتقًًًدم العلمًًًي والتقنًًًي، والتغيًًًرات المتالحقًًًة، التحًًًديات والتحًًًّوالت ا

واالنفتًًًال الخًًًارجي، خاصًًًة فًًًي مجًًًال تكنولوجيًًًا االتصًًًاالت المعلومًًًات، األمًًًر الًًًظ  كانًًًت لًًً  
تغييًًر فًًي األداء البنًًائي والًًوظيفي ل سًًرة  إلًًىالكثيًًر مًًن التًًداعيات السًًلبية واإليجابيًًة التًًي أّدت 

 ت تماسكها.وقيمها ومقّوما
ويعد الفضاء االفتراضي أهم إنجا ات ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يشهدها  

فيما يتعلق بالتطور المظهل لشبكة المعلومات الدولية  االعالم منظ نهايات القرن الماضي، وتحديد  
اإلعالم واالتصال،  )اإلنترنت( وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال، وت ايد تطبيقاتها في مجاالت

أكبر عدد من  إلىوالظ  ساهم في ظهور نوع جديد من اإلعالم يتمي  بسرعة االنتشار والوصول 
تنامي اعتماد الجمهور على  إلىاألمر الظ  أدب  الجمهور وب قصر وقت ممكن وأقل تكلفة.

تًديات وغًرف اإلنترنت وتعّددت وتطّورت االستخدامات، من التصفح للبريد اإللكتروني ثم المن
الدردشة والرسائل النصية والفًورية والمدّونات، حتى ظهرت المواقع االجتماعية كمصطلح أطلق 
على مجموعة المواقع االلكترونية التي ظهرت مع الجيل الثاني للويب، وأتاحت التواصل مع 

 Twitterتويتر  YouTubeويوتيوب  Facebookمجتمع افتراضي، ولعل أشهرها فيسبوك 
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 اجديد   اوغيرها من المنصات التي فرضت نمط   Snapchatوسناب شات  Instagramنستجرام وا  
هو اإلعالم الجديد من خالل استخدام شبكة االنترنت، والظب  من أنماط التواصل في المجتمع

، الظ  يقوم على عالقات virtual communityأسهم بدوره في تكوين المجتمع االفتراضي 
، كما يضم هظا المجتمع في طيات  cyberspaceتمتد عبر الفضاء الرم    وتفاعالت اجتماعية

 هوية واحدة أو قومية بظاتها. إلىمجموعة من األفراد ال ينتمون 
 إلىأن وسائل اإلعالم الجديد "تاد   إلىوقد أشارت نتائج البحوا والدراسات في هظا الصدد 
، حيا أصبح كل واحد منهم مكتفيا بلوحة الع لة االجتماعية للمستخدمين خاصة من فئة الشباب

، امشاركين اجتماعي   االمفاتيح والشاشة والكمبيوتر اللوحي والمحمول وهاتف  الجوال، ولم يعودوا أفراد  
يبحثون عن عالم خاص بهم، عالم يهربون في  من ضوابط التربية التي يقررها األب واألم، وتقاليد 

ب ن العالقات  ات لممارسة التواصل االجتماعي. علم  المجتمع وأعراف ، ولم يصبح هناك وق
االجتماعية هي التي تضمن للمجتمع قوت  واستمراريت  في مواجهة األ مات، وهي التي تقّو  الرول 
الوطنية، وتسهم في نمو األنشطة التطوعية، ويستطيع المجتمع من خاللها بناء عملية التعليم 

                            (.5، ص2014شريف، الظاتي لثقافة المجتمع وعادات " )ال
فبعد أن ظّلت األسرة والمدرسة والمسجد تقوم بالدور الرئيس فًي تكًوين مًدارك اإلنسًان وثقافتً ، 
وتسًًًهم فًًًي تشًًًكيل منظومًًًة القًًًيم التًًًي يتمسًًًك بهًًًا، ويتخًًًظها معًًًالم تتحًًًدد مًًًن خاللهًًًا مقومًًًات 

 إلًًىبنًًاء... "انتقًًل اليًًوم جًً ء كبيًًر مًًن هًًظا الًًدور السًًلوك االجتمًًاعي بمًًا فيهًًا عالقًًات ا بًًاء باأل
شًًًبكة اإلنترنًًًت والهواتًًًف النقالًًًة واأللعًًًاب اإللكترونيًًًة، األمًًًر الًًًظ  فًًًتح البًًًاب أمًًًام أنمًًًاط مًًًن 
التواصًًل االفتراضًًي الًًظ  حًًل محًًل الحًًوار والمحادثًًة بًًين أفًًراد األسًًرة الواحًًدة، ممًًا سًًاهم فًًي 

ا بًًاء واألبنًًاء، هًًظا التغيًًر فًًي طبيعًًة التواصًًل أصًًبح  توسًًيع الفجًًوة وتكًًريس الصًًراع بًًين جيلًًي
يهدد العالقات الحيوية السائدة في المجتمع ويشكل خطورة على متانة العالقًات األسًرية وتماسًكها، 

ًًًى ًًًف المسًًًتويات، فظهًًًرت العالقًًًات االفتراضًًًية إل  Virtualجانًًًب تًًً ثيرات أخًًًرب علًًًى مختل
Relationship والهويًًة االفتراضًًيةVirtual Identity والبيئًًة التفاعليًًة االفتراضًًية،Virtual 

Interactive Environment  وغيرهًًا مًًن "االفتراضًًيات" التًًًي تسًًعى لمحاكًًاة الواقًًع وبالتًًًالي
للت ثير بشكل كبير على طبيعة العالقات السائدة والتي كانت دائما اللحمة التًي تًربط أفًراد المجتمًع 

 (.479، ص2009بعضهم البعض" )جالل، 
ا أسًهمت وسًًائل االتصًال الرقمًي وخاصًًة اإلعًالم الجديًد ب شًًكال  المختلفًة فًي تراجًًع دور كمً

األسرة وقًدرتها فًي التً ثير علًى أبنائهًا وتنشًئتهم تنشًئة تتوافًق مًع خصوصًية مجًتمعهم، ومًع هًظا 
بيًًة، الواقًًع الجديًًد ظهًًر الكثيًًر مًًن التحًًديات االجتماعيًًة والثقافيًًة والفكريًًة التًًي تواجًً  األسًًرة العر 

لحمايتها من غً و ثقًافي  اوملِّح   اضروري   اومن هنا فإنَّ توفير األمن األسر  ل سرة العربية بات أمر  
عًادة صًياغتها  وفكر  واجتماعي غربي قد يطال البنية االجتماعية واألخالقية لها لصالح تفكيكها وا 
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ق لًًً  إعًًًالم اجتمًًًاعي عبًًًر الشًًًبكة  العنكبوتيًًًة )الشًًًريف، وفًًًق رايًًًة ونمًًًوظا معًًًولم يغظيًًً  ويسًًًوِّ
 (.21، ص 2015
مًًن البًًاحثين  اإن هًًظه المخًًاطر التًًي أصًًبحت تهًًدد العالقًًات األسًًرية بالتفكًًك، جعلًًت كثيًًر   

الظًًًاهرة وت ثيراتهًًًا االجتماعيًًًة، السًًًيما علًًًى منظومًًًة العالقًًًات االجتماعيًًًة  إلًًًىينظًًًرون بجديًًًة 
سًات األكاديميًًة، والهيئًًات المعنيًًة والتماسًك األسًًر  داخًًل المجتمعًات العربيًًة، كمًًا اهتمًًت الماس

باألسًًرة والتنشًًئة االجتماعيًًة بإقامًًة العديًًد مًًن الملتقيًًات والمًًاتمرات العلميًًة لدراسًًة هًًظه الظًًاهرة 
بكًًل أبعادهًًا وتًًداعياتها مًًا كًًان لًً  األثًًر واإلسًًهام الكبيًًر فًًي إنتًًاا تًًراكم معرفًًي متنًًوع مًًا بًًين 

قشًًت هًًظه الظًًاهرة التًًي تسًًعى الدراسًًة الحاليًًة أطروحًًات وبحًًوا ودراسًًات علميًًة وأوراق عمًًل نا
 لرصدها وتوصيفها وتحليلها من خالل دراسة تحليلية نقدية. 

 اإلطار املنهجي للدراسة:

 مشكلة الدراسة:
تتحًًّدد المشًًكلة البحثيًًة لهًًظه الدراسًًة فًًي  وصًًف وتحليًًل واقًًع المعالجًًة البحثيًًة واإلسًًهامات 

علًًى طبيعًًة وشًًكل -بتطبيقاتًً  ووسًًائل  المختلفًًة  –الجديًًد  التنظيريًًة للتًً ثير الًًظ  أحدثًً  اإلعًًالم
العالقًًات االجتماعيًًة واالتصًًالية داخًًل األسًًرة العربيًًة، كمًًا يعكسًً  التًًراكم المعرفًًي المتمثًًل فًًي 
الدراسًًات والبحًًوا واألطروحًًات العلميًًة والتقًًارير الصًًادرة عًًن المراكًً  والهيئًًات المعنيًًة بشًًاون 

نظور  تحليلي  كيفيٍّ للبحوا والدراسات المتصلة بتً ثير الوسًائل الجديًدة األسرة العربية، وظلك وفق م
 لإلعالم على األسرة العربية.

 أهمية الدراسة:
 ت تي أهمية هظه الدراسة انطالقا من مجموعة من االعتبارات   
أهمية األسرة التي تحظى بقدسية خاصة في اإلسالم، لمًا لهًا مًن أهميًة كنظًام  اجتمًاعّي  •
لبناء اإلنسان الفرد في مجتمًع متًوا ن يعمًل لرسًم معًالم مسًتقبل  ومسًتقبل أمتً ، ولًظلك أّكًد  يسعى

ًًً الضًًًوابط الشًًًرعية  ااإلسًًًالم علًًًى األحكًًًام التًًًي تًًًنظم العالقًًًة داخًًًل األسًًًرة سًًًواء، ووضًًًع أيض 
ًًً ًًًاظ علًًًى تماسًًًكها وعًًًدم تفككهًًًا باعتبًًًار أنَّ أ  خلًًًل يصًًًيبها سًًًياثر حتم  علًًًى اسًًًتقرارها  اللحف

 تقرار المجتمع.واس
االسًًتخدام الالمحًًدود لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد مًًن جانًًب الجمهًًور فًًي العًًالم العربًًي، ومًًا  •

واكًًب ظلًًك مًًًن اهتمًًام مًًًن جانًًب المتخصصًًًين فًًي دراسًًًات االتصًًال واإلعًًًالم، وحقًًول علميًًًة 
جتماعيًة أخرب لمتابعة وتقييم الت ثيرات الخاصة باسًتخدام وسًائل اإلعًالم الجديًد علًى العالقًات اال

 واالتصالية ل سرة العربية.
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 هارت ثو الجتماعيةا تلعالقاا على ءولضا طتسلي فييي  سةرادلا هًًًظه أهميًًًة نتكمكمًًا  •
ام دالستخاّضح وتيسًًًاعد فًًًي صًًًياغة رايًًًة أو اسًًًتراتيجية  ممًًًاام وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد، دباستخ

 .الحديثةجيا ولولتكناا تتيح  مل لألمثا
اكم المعرفًي المًرتبط بهًظه الظًاهرة، بمًا يمّكًن المعنيًين بشًاون تسهم الدراسة في جمع التًر  •

األسًًرة العربيًًة مًًن االسًًتفادة منًً  فًًي تًًدعيم التًً ثيرات اإليجابيًًة ومعالجًًة التًً ثيرات السًًلبية لوسًًائل 
 اإلعالم الجديد على األسرة العربية...فهي تسّد النقص الواضح في هظا المجال. 

 الدراسة: أهداف
سًًباب االسًًتخدام الالمحًًدود لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد مًًن جانًًب الجمهًًور رصًًد وتحليًًل أ •

 العربي بمن فيهم أفراد األسرة.
رصًًد وتحليًًل وتفسًًير التًً ثيرات )اإليجابيًًة والسًًلبية( لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى الًًروابط  •

 والعالقات االجتماعية واالتصالية ل سرة العربية.
 م الجديد في التنشئة االجتماعية ل سرة العربية.رصد وتحليل ت ثير وسائل اإلعال •
ًًًد فًًًي التفاعًًًل االجتمًًًاعي واللغًًًة والتحصًًًيل  • ًًً ثير وسًًًائل اإلعًًًالم الجدي ًًًل ت رصًًًد وتحلي

 الدراسي ل طفال.
ًً ثير وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد فًًي شًًيوع قًًيم وثقافًًة االسًًتهالك لًًدب األسًًرة  • رصًًد وتحليًًل ت

 العربية.
علميًًًة االنتقًًًادات الموجهًًًة لًًًدور وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد رصًًًد وتحليًًًل مًًًدب منهجيًًًة و  •

 وت ثيراتها اإليجابية والسلبية على أفراد األسرة العربية.
ًًًى  • اقتًًًرال مجموعًًًة مًًًن ا ليًًًات لمواجهًًًة التًًً ثيرات المختلفًًًة لوسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد عل

 العالقات االجتماعية واالتصالية ل سرة العربية.

 الدراسة: تساؤالت
 األهداف السابقة تسعى الدراسة لإلجابة عن التسااالت التالية  قلتحقي

 ما واقع عالقة األسرة العربية بوسائل اإلعالم الجديد كما رصدتها البحوا والدراسات؟ -
مًًًا واقًًًع البحًًًا حًًًول عًًًادات وأنمًًًاط اسًًًتخدام األسًًًرة العربيًًًة لوسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد،  -

 واالتصالية ل سرة؟ وت ثيراتها على العالقات االجتماعية
كيًًف فّسًًرت البحًًوا والدراسًًات أسًًباب االسًًتخدام الالمحًًدود لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد مًًن  -

 جانب أفراد األسرة العربية؟
مًًًا أبًًًر  تًًً ثيرات وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد علًًًى العالقًًًات االجتماعيًًًة واالتصًًًالية ل سًًًرة  -

 العربية كما توصلت إليها البحوا والدراسات؟
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بًًًر  تًًً ثيرات وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد فًًًي التنشًًًئة االجتماعيًًًة ل سًًًرة العربيًًًة ل سًًًرة مًًًا أ -
 العربية كما توصلت إليها البحوا والدراسات؟

ما أبر  ت ثيرات وسائل اإلعالم الجديًد فًي التفاعًل االجتمًاعي واللغًة والتحصًيل الدراسًي  -
 ل طفال كما توصلت إليها البحوا والدراسات؟

 ثيرات وسائل اإلعالم الجديد في شيوع قيم وثقافة االستهالك لًدب األسًرة العربيًة ما أبر  ت -
 كما توصلت إليها البحوا والدراسات؟

مًًا ا ليًًات المقترحًًة لمواجهًًة التًً ثيرات المختلفًًة لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى العالقًًات  -
 االجتماعية واالتصالية ل سرة العربية؟

 الدراسة ومنهجها: نوع
 Descriptive Analysisنوعيًًًة الدراسًًًات الوصًًًفية التحليليًًًة  إلًًًىهًًًظه الدراسًًًة  مًًًيتنت

Studies  التي تسعى لرصًد وتوصًيف وتحليًل المعالجًة البحثيًة والتنظيريًة لتً ثير اسًتخدام وسًائل
اإلعًًالم الجديًًد )الويًًب بكافًًة تطبيقاتهًًا فًًي موجتيهًًا األولًًى والثانيًًة( علًًى طبيعًًة وحجًًم العالقًًات 

االجتماعية واالتصًالية داخًل األسًرة العربيًة. ويعتمًد الباحًا فًي معالجتً  لمشًكلة هًظه  التفاعوالت
لمًا نشًر مًن دراسًات وبحًوا  Qualitative Methodالدراسة على منهج البحا التحليلي الكيفًي 

وتقًًارير عًًن تًً ثير اسًًتخدام وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى العالقًًات االجتماعيًًة واالتصًًالية ل سًًرة 
 .ربيةالع

 وعينة الدراسة وحدودها الزمنية: مجتمع
مجتمًًًًع هًًًًظه الدراسًًًًة فًًًًي الدراسًًًًات التًًًًي تناولًًًًت تًًًً ثيرات اإلعًًًًالم الجديًًًًد بتطبيقاتًًًً   يتحًًًًدد

ووسًًائط  المختلفًًة مًًن رسًًائل ماجسًًتير ودكتًًوراه، وبحًًوا ودراسًًات منشًًورة فًًي مجًًالت علميًًة، 
 عالم والتي عقدت لمناقشة هظه الظاهرة.وأعمال الماتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة في اإل

لتضًًخم عًًدد دراسًًات اإلنترنًًت علًًى مسًًتوب العًًالم العربًًي وخاصًًة الفتًًرة مًًا بعًًد عًًام  اونظًًر  
م، الًًظ  ُيعًًّد بدايًًة ظهًًور الموجًًة الثانيًًة لوسًًائط اإلعًًالم الجديًًد علًًى الويًًب والمتمثلًًة فًًي 2005

ت التًًًي يصًًًعب علًًًى الباحًًًا حصًًًرها، مواقًًًع التواصًًًل االجتمًًًاعي وحتًًًى ا ن، وكثًًًرة المًًًاتمرا
الّسًًًيما التًًًي تنًًًاق  موضًًًوعات اإلعًًًالم الجديًًًد وتًًً ثيره علًًًى األسًًًرة العربيًًًة، بخًًًالف الدراسًًًات 

 Availableالمنشورة فًي المجًالت العلميًة .... فقًد طّبًق الباحًا هًظه الدراسًة علًى عينًة متاحًة 
Sample اعمًًل التًًي ُعنيًًت بالظًًاهرة، وتحديًًد  مًًن الرسًًائل والبحًًوا والدراسًًات والتقًًارير وأوراق ال 

م وقًًًت إجًًًًراء 2017م وحتًًًى نهايًًًة عًًًام 2005منًًًظ ظهًًًور وسًًًائط الموجًًًة الثانيًًًة للويًًًًب عًًًام 
 الدراسة.
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يتعلًًق بًًالماتمرات فقًًد اقتصًًر الباحًًا علًًى أربعًًة مًًاتمرات علًًى مسًًتوب العًًالم العربًًي،  وفيمًًا
لبحًوا وأوراق العمًل التًي نوقشًت فيهًا ناقشت هظه الظاهرة، استطاع أن يقوم بحصر  شامل  لكافة ا

 وهي  
 .2009ماتمر األسرة واإلعالم وتحديات العصر جامعة القاهرة كلية اإلعالم  -
 .2009ماتمر تقنيات االتصال والتغير االجتماعي، جامعة الملك سعود، قسم اإلعالم  -
 3-2قطًر،-الدوحًة ماتمر " األسرة واإلعًالم العربًي  نحًو أدوار  جديًدة لإلعًالم األسًر ، -
 .2010مايو 
ملتقًًى اإلعًًالم األسًًًر  لمركًً  بيًًت الخبًًًرة للبحًًوا والدراسًًات االجتماعيًًًة بالشًًراكة مًًًع  -

هًً الموافًق 1437صًفر 21-20جامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسر  ...وضرورة التطًوير"
 م.2015ديسمبر  2-3

راه" التًًي عالجًًت هًًظه الظًًاهرة فًًي مجموعًًة مًًن الرسًًائل العلميًًة "ماجسًًتير، دكتًًو  إلًًى إضًًافة
عًًن البحًًوا التًًي نشًًرت فًًي مجًًالت علميًًة...ويرب الباحًًا أن  العديًًد مًًن الًًدول العربيًًة، فضًًال  

هًًظه العينًًة فًًي مجملهًًا تمكنًً  مًًن تحقيًًق اهًًداف الدراسًًة واإلجابًًة عًًن تسًًااالتها...وقد تضًًمّنت 
  ا تيه الجدول ودراسة مو عة على النحو الظ  يظهر  اخمسة وسبعين بحث   نةالعي

 

 % ك البحث/الدراسة
 57.33 43 بحوا وأوراق عمل مقدمة لماتمرات علمية 

 18.67 14 بحوا منشورة في مجالت علمية
 13.33 10 رسائل ماجستير ودكتوراه

 10.67 8 كتب
 100 75 المجموع

لمعلومًًات عينًًة الدراسًًة عًًن طريًًق خًًدمات المكتبًًة اإللكترونيًًة وقواعًًد ا إلًًىتًًم الوصًًول  وقًًد
التًًي توفرهًًا مكتبًًة جامعًًة الملًًك فيصًًل وقًًت إجًًراء الدراسًًة...وتعكس البيانًًات فًًي الجًًدول مًًدب 
اهتمًًام الهيئًًات والماسسًًات سًًواء األكاديميًًة أو المعنيًًة بشًًاون األسًًرة العربيًًة بالظًًاهرة موضًًوع 

ة التًًًي أقيمًًًت مًًًن نسًًًبة المًًًاتمرات والمنتًًًديات والملتقيًًًات العلميًًً االدراسًًًة، ويظهًًًر ظلًًًك جلي ًًً ههًًًظ
 لبحثها ومناقشتها. اخصيص  
 جمع البيانات: أداة

حيًًا اسًًتخدم الباحًًا اسًًتمارة تحليًًل  Meta-Analysisالدراسًًة علًًى أسًًلوب التحليًًل  تعتمًًد
أهًم  إلًى إضًافةتضمنت أبر  القضايا البحثية المرتبط بالدراسة الحالية والتي أثارتها عينًة الدراسًة، 

ًًائج التًًي توصًًلت إليهًًا هًًظ أو  بحًًاه البحًًوا والدراسًًات...وقد تمّثلًًت "وحًًدة التحليًًل " فًًي )الالنت
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الرسًًالة أو الورقًًة العلميًًة(...حيا تًًّم إخضًًاع كًًل بحًًا للتحليًًل النقًًد  الكيفًًي، والًًظ  ترّكًً  فًًي 
اسًتخالص اإلضًافات المعرفيًًة والنظريًة فًًي البحًا، وتحديًًد مًدب مًا أسًًهم بً  فًًي تطًّور المعرفًًة 

واالتصًًالية  ةير اسًًتخدام وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى العالقًًات االجتماعيًًالبحثيًًة والنظريًًة فًًي تًً ث
 ل سرة العربية.

 

 الدراسة: تقسيم
الدراسة لإلجابة على تسًااالتها وتحقيًق أهًدافها المختلفًة مًن خًالل أربعًة مباحًا رئيسًة  تسعى

  ا تييقّسمها الباحا على النحو 
 ائل اإلعالم الجديد.المبحا األول  عالقة األسرة العربية بوس •
المبحا الثاني  مظاهر الت ثير )اإليجابي والسلبي( لوسًائل اإلعًالم الجديًد علًى العالقًات  •

 االجتماعية واالتصالية ل سرة السعودية.
المبحا الثالا  ا ليات المقترحة لمواجهة الت ثيرات المختلفًة لوسًائل اإلعًالم الجديًد علًى  •

 صالية ل سرة السعودية. العالقات االجتماعية واالت
 المبحا الرابع  النتائج العامة للدراسة.  •

 مفاهيم الدراسة: تحديد
 : اإلعالم الجديد:أوالً 

اإلعًالم الجديًد بشًكل مختصًر  High tech Dictionaryقًاموس التكنولوجيًا الرفيعًة  يعًرف
ويصًًًًًًًًًًًًًًًًًف  ب نًًًًًًًًًًًًًًًًً  انًًًًًًًًًًًًًًًًًدماا الكمبيًًًًًًًًًًًًًًًًًوتر وشًًًًًًًًًًًًًًًًًبكات الكمبيًًًًًًًًًًًًًًًًًوتر والوسًًًًًًًًًًًًًًًًًائط المتعًًًًًًًًًًًًًًًًًددة 

(http://mediatech14.blogspot.com/p/blog-page_22.html ًًًًًًًد ( ... واإلعًًًًًًًالم الجدي
التي تولًدت مًن االنًدماا بًين الكمبيًوتر  تصالهو مجموعة تكنولوجيات اال Lesterبحسب ليستر 

، 2008والوسًًائل التقليديًًة لإلعًًالم  الطباعًًة والتصًًوير الفوتًًوغرافي والصًًوت والفيًًديو. )صًًادق، 
 (.31ص

 الصطالحي لإلعالم الجديد ا المفهوم
المًًًًداخل والمفًًًًاهيم الخاصًًًًة بًًًًاإلعالم الجديًًًًد الًًًًبعض ركًًًً  علًًًًى ممي اتًًًً  مثًًًًل فًًًًين  تعًًًًددت
حيًًا رأ  أن اإلعًًالم اإللكترونًًي يتميًً  بًً ن رسًًائل  الفرديًًة تصًًل فًًي  Vin Crosbieكروسًًبي 

يطرة عًًًدد غيًًًر محًًًدود مًًًن البشًًًر، وأن كًًًل واحًًًد مًًًن هًًًاالء لًًً  نفًًًس درجًًًة السًًً إلًًًىوقًًًت واحًًًد 
 Richard( كمًا وضًح ريتشًارد ديفيً  Crosbie,vin,1998واإلسهام المتبادل في هظه الرسالة. )

Davis  وديانا أوينDiana Owen ((  اإلعالم الجديًد وفًق ثالثًة أنًواع هًيDavis,Richard, 
Owen , Diana,1998,P.9 
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كال الصًًحفية فًًي مجموعًًة مًًن األشًً إلًًىاإلعًًالم الجديًًد بتكنولوجيًًا قديمًًة  والًًظ  يعًًود  -1
، والبًرامج Live showsراديًو وبًرامج األخبًار الحيًة  إلًىاإلظاعًة والتليف يًون والصًحف، ويشًيران 

 Good، وبًًًرامج الصًًًبال المعروفًًًة مثًًًل صًًًبال الخيًًًر أمريكًًًا Night Lineالمسًًًائية مثًًًل 
Morning America وبرامج التابلويد مثًل ،Inside Edition  الورقيًة، الشًبيهة بصًحافة التابلويًد

 Mوقنوات مثل ام تي فًي  Opera winfiryويشمل التجديد في حاالت أخرب نموظا برنامج أوبرا 
T V .المتخصصة في الموسيقى 
إعًًالم جديًًد بتكنولوجيًًا جديًًدة  تمثلًً  جميًًع الوسًًائل التًًي نعايشًًها ا ن التًًي تعمًًل علًًى  -2

 بادل الحي والسريع للمعلومات.منصة الكمبيوتر، وهي الوسائل التي مكنت من إنفاظ حالة الت
إعًًًالم جديًًًد بتكنولوجيًًًا مختلطًًًة  فيًًً  تًًً ول الفًًًوارق بًًًين القًًًديم والجديًًًد، فقًًًد أصًًًبحت  -3

، وحًًدثت حالًًة تمًًاهي Artificialاصًًطناعية  االحًًدود الفاصًًلة بًًين أنًًواع الوسًًائل المختلفًًة حًًدود  
 وتبادل للمنافع بين اإلعالم القديم والجديد.

ل تلًك التعريفًات أن هنًاك صًعوبة فًي وضًع تعريًف شًامل عًن اإلعًالم الواضح من خًال فمن
حالًة  إلًىولكن يمكننا االتفاق ب ن فكرة الجدة يمكن استقرااها مًن أن اإلعًالم الجديًد يشًير ، الجديد

مًًن التنًًًوع فًًًي األشًًكال والتكنولوجيًًًا والخصًًًائص التًًي حملتهًًًا الوسًًًائل المسًًتحدثة عًًًن التقليديًًًة 
وهمًًا  Customizationوالتخصًًيص  Individualityعالء حًًاالت الفرديًًة فيمًًا يتعلًًق بًًإ خاصًًة

( وبالتًًًالي فهنًًًاك 34،ص2008ت تيًًًان لميًًً ة رئيسًًًية هًًًي التفاعليًًًة .)مصًًًطفي صًًًادق، عبًًًاس ،
وهًي تتمثًل فًي ، مجموعًة مًن الخصًائص والمميً ات التًي يتمتًع بهًا اإلعًالم الجديًد عًن مًا سًبق 

ومًًا ، علًى منصًة الكمبيًوتر وشًبكات ، سًتحدثة فًي مكًًان واحًدالقديمًة والم لمختلفًةدمجً  للوسًائل ا
ًًًا الرقميًًًة وحًًًاالت التفاعليًًًة ًًًتج عًًًن ظلًًًك مًًًن تبنًًًي هًًًظا اإلعًًًالم للتكنولوجي وتطبيقًًًات الواقًًًع ، ين

وتجًاو ه لمفهًوم الدولًة الوطنيًة ، وتحقيق  لمي ات الفردية والتخصيص، االفتراضي، وتعددية الوسائط
 (35،ص2008الدولية ) صادق، الحدودو 

 االجرائي:  المفهوم
فالدراسة الحالية ترك  فقط على مفهوم اإلعًالم الجديًد ظات التكنولوجيًا الجديًدة والًظ  تمثلً   لظا

الوسًًائل التًًي تعمًًل علًًى منصًًة الكمبيًًوتر )شًًبكة االنترنًًت( وتطبيقاتهًًا التًًي تتميًً  بالعديًًد مًًن 
التحًًًديا  رة،، الجاظبيًًًة واالثًًًاImmediacy، الفوريًًًة Interactivityالخصًًًائص أبر هًًًا التفاعليًًًة 

Updatingوسهولة االستخدام من خالل تعدد الوسائط ،Multimedia   
 يكون المفهوم اإلجرائي لدراسات اإلعالم الجديد في هظه الدراسة  وعلي 
مجموعة الدراسات والبحوا العلمية الخاصة بًاإلعالم الجديًد المًرتبط باإلنترنًت فقًط بكافًة  هي

دونات والشًًبكات االجتماعيًًة ومواقًًع الصًًور والفيًًديو دون التطًًرق أل  دراسًًات أخًًرب أدواتًً   المًً
 نوعية اإلعالم الجديد بتكنولوجيا قديمة أو اإلعالم الجديد بتكنولوجيا مختلطة.  إلىتنتمي 
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 : العالقات االجتماعية: اثانيً 
ألفًًًراد فًًًي المجتمًًًع،   "هًًًي الًًًروابط وا ثًًًار المتبادلًًًة بًًًين االجتماعيةا تلعالقاتعريفًًًات ا مًًًن

والتي تنش  نتيجة اجتماعهم، وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم الًبعض، ومًن تفًاعلهم فًي بوتقًة 
مًع  علهمالمجتمع. وتعتبر العالقات االجتماعية التي تتبلور بين األفراد في مجتمع ما بنًاء  علًى تفًا

مًًًًًن اهًًًًًم ضًًًًًرورات -بغًًًًًّض النظًًًًًر عًًًًًن كونهًًًًًا عالقًًًًًات إيجابيًًًًًة أو سًًًًًلبية–بعضًًًًًهم الًًًًًبعض 
لكًًي يشًًير  اأن مصًًطلح "العالقًًات االجتماعيًًة" يسًًتخدم غالب ًً إلًًىالحياة...وقًًد ظهًًب مًًاكس فيبًًر 

كًل  مًنهم فًي اعتبًاره  االموقف الظ  من خالل  يدخل شخصان او أكثر في سلوك معًين واضًع   إلى
ًًًًى هًًًًظا األسًًًًاس. )أحمًًًًد، غريًًًًب محمًًًًد سًًًًيد  خًًًًر،سًًًًلوك ا  ًًًً  سًًًًلوك  عل ، 2003بحيًًًًا يتوّج

 (.332ص
 

 األول: عالقة األسرة العربية بوسائل اإلعالم الجديد. المبحث
هًًظا المبحًًا مًًن الدراسًًة للتعًًرف علًًى عالقًًة الجمهًًور العربًًي بمًًن فًًيهم أفًًراد األسًًرة  يسًًعى

بالوسًًائط المختلفًًة لإلعًًالم الجديًًد وظلًًك مًًن خًًالل رصًًد وتحليًًل أهًًّم نتًًائج الدراسًًات العربيًًة فًًي 
ها الدراسًًة كماشًًرات قيًًاس إلبًًرا  هًًظه العالقًًة مًًع التركيًً  علًًى الجوانًًب هًًظا الصًًدد، والتًًي تقًًدم

 النقدية المرتبطة بهظه النتائج. وظلك لتقديم راية شاملة توّضح هظه العالقة. التحليلية
 عالقة األسرة العربية بوسائل اإلعالم الجديد. واقع

الدراسات مًن أّن موضًوع عالقًة  اتفاق الباحا مع ما أّكدت  إحدب إلىاإلشارة في البداية  تجدر
األسرة بوسائل اإلعالم الجديد "يندرا ضمن الدراسات التي تناولًت موضًوع األسًرة العربيًة والحداثًة 

المكتسًًبة  تمًًن  وايًًا متعًًددة، وقًًد أدرا هًًظا المصًًطلح )الحداثًًة( لتفسًًير البنًًى الجديًًدة والسًًلوكيا
خلها ووظائف أفرادها. ورغًم صًعوبة تحديًد معًايير ل سرة العربية في تكوينها وأدوارها والعالقات دا

الختالف المرجعيًات لتحديًد هًظا المفهًوم، إال أن اسًتعمال  ادقيقة للحداثة تتفق عليها األغلبية، نظر  
مًًن البًًاحثين" )العباسًًي،  ديًًدوسًًائل اإلعًًالم الحديثًًة يعًًد أحًًد مظًًاهر الحداثًًة مًًن وجهًًة نظًًر الع

ألول من األلفية الثالثة ظهرت مواقع التواصًل االجتمًاعي ( ... وفي منتصف العقد ا3، ص2010
على شًبكة اإلنترنًت وحظيًت بانتشًار كبيًر علًى الصًعيد العًالمي، بًل وقًد بًات بعضًها مًن أكثًر 

علًًًم االجتمًًًاع بًًًً  يالمواقًًًع  يًًًارة فًًًي العًًًالم، "حتًًًى إنهًًًا أصًًًبحت تطغًًًى علًًًى مًًًا كًًًان يعًًًرف فًًً
اإلنسان بعًد مكانً  األول )البيًت( ومكانً  الثًاني )العمًل  )المكان الثالا( أ  المكان الظ  يلج  إلي 

" )منصًًًور، اإلكتروني ًًً اأن المكًًًان الثالًًًا أصًًًبح مكان ًًً اأو المدرسًًًة او الجامعًًًة(، وقًًًد بًًًات واضًًًح  
مًًن أن مواقًًع التواصًًل  تقنيًًين(. وهًًو مًًا يتوافًًق مًًع مًًا ياكًًده كثيًًر  مًًن الخبًًراء ال3، ص2012

%( مًًن السًًوق اإلعالميًًة واالتصًًالية 71علًًى أكثًًر مًًن ) االجتمًًاعي تسًًيطر فًًي الوقًًت الًًراهن
ًً حيًًا لًًم تعًًد هًًظه الشًًبكات وسًًائل للحصًًول علًًى المعلومًًات واألخبًًار بًًل أصًًبحت أحًًد  اعالمي 
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 ,.Earl G) ةالمحًًددات الرئيسًًة التًًي تشًًارك فًًي تحديًًد مالمًًح سًًلوك الجمهًًور وحياتًً  اليوميًً
2009, p.6) 

العربيًة حقبًة جديًدة عنوانهًا النمًّو فًي عًدد مسًتخدمي  المستوب العربي، تشًهد مجتمعاتنًا وعلى
ًًًا2018فًًي عًًام  امليًًون مسًًتخدم   226شًًبكة اإلنترنًًت،" والًًظ  بلًً  نحًًو  ًًً "تقريًًر   م. وظلًًك وفق  ل

م، والًًًظ  تًًًّم إعًًًداده مًًًن قبًًًل أورينًًًت بالنيًًًت ل بحًًًاا 2016-2015اقتصًًًاد المعرفًًًة العربًًًي 
(Orient Planet Researchحيًًا تشًًير التقًًدي ) رات الًًواردة فًًي التقريًًر أن أكثًًر مًًن نصًًف

ًًًًًًًًًد  55المسًًًًًًًًًتخدمين ) ًًًًًًًًًع التواصًًًًًًًًًل االجتمًًًًًًًًًاعي بشًًًًًًًًًكل أساسًًًًًًًًًي" ا% تحدي ( يسًًًًًًًًًتخدمون مواق
(www.knowledge4all.com/uploads/files/AKI2015/PDFAr/AKI2015

_Full_Ar.pdf  ت ثيراتهًا فًًي حيًاة المجتمعًًات  و يًًادةوهًو مًًا يعكًس الًًدور المتعًاظم لهًًظه المواقًع
 بعد يوم. اعربية يوم  ال

فًًي اسًًتخدام وسًًائط اإلعًًالم  امسًًتمر   االمتًًابع لبيئًًة اإلعًًالم الجديًًد اليًًوم "أن هنًًاك ت ايًًد   ويًًدرك
في أعداد المتفاعلين عبًر الفضًاء  االجديد والتي من أهمها مواقع التواصل االجتماعي، وهناك ت ايد  
عبًًر  فتراضًًيالتًًي تًًتم فًًي المحًًيط االالرمًً   مًًن أفًًراد المجتمًًع العربًًي، وقًًد أسًًهمت التفًًاعالت 

شًًبكة االنترنًًت فًًي التًً ثير علًًى العديًًد مًًن منًًاحي الحيًًاة، كمًًا سًًاهمت فًًي تشًًكيل إطًًار  ثقًًافي  
جديد  يجمع بين المتفاعلين عبر الفضاء االفتراضي ُيعرف هظا اإلطًار الثقًافي باسًم الثقافًة الرم يًة 

cyber culture بشًكل عًام بًل  لمجتمعيًةالتً ثير علًي الثقافًة ا، وقًد لعبًت هًظه الثقافًة دورهًا فًي
، 2009والعديًًد مًًًن ماسسًًًات التنشًًًئة االجتماعيًًًة التًًًي مًًًن أبر هًًًا األسًًًرة بشًًًكل خاص")رشًًًاد، 

 (.7ص
ً هظه الدراسة في وقت تشهد فيً  وسًائل اإلعًالم الجديًد بوسًائطها المتعًّددة إقبًاال   وت تي  امحموم 

ت العربيًًًة بمًًًن فًًًيهم أفًًًراد األسًًًرة. فالمملكًًًة العربيًًًة مًًًن الفئًًًات المختلفًًًة للجمهًًًور فًًًي المجتمعًًًا
ألحًًدا اإلحصًًائيات واألرقًًام تحتًًّل المرتبًًة السًًابعة ضًًمن أكثًًر دول العًًالم  اووفق ًً السًًعودية مًًثال  

ًًًر مًًًن  % مًًًن سًًًكان المملكًًًة هًًًظه 75اسًًًتخدام ا لمنصًًًات التواصًًًل االجتمًًًاعي، إظ يسًًًتخدم أكث
ًً 25المنصًًات بمًًا يقًًدر بًًً  ًًا، وتشًًير اإلحصًًائيات تقر  امليًًون شخص  أن المملكًًة هًًي الدولًًة  إلًًىيب 

ًًا فًًي معًًدالت ارتفًًاع اسًًتخدام شًًبكات التواصًًل االجتمًًاعي سًًنوي ا بنسًًبة  % فًًي 32األولًًى عالمي 
 (  https://mvrmedia.net% فقط. )13حين أن المعّدل العالمي هو 

ًًًًق ًًًًات واإلحصًًًًائيات الصًًًًادرة  وتتف ًًًًائج الدراسًًًًة السًًًًابقة مًًًًع أحًًًًدا البيان عًًًًن الماسسًًًًات نت
والشًًركات المسًًئولة عًًن وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد والتًًي تاكًًد أن مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي تشًًهد 

من الفئًات المختلفًة للجمهًور داخًل المجتمعًات العربيًة. فوفقًا ألحًدا اإلحصًائيات  امحموم   إقباال  
ا فًًًي قائمًًًة أكثًًًر تتفًًًوق المملكًًًة العربيًًًة السًًًعودية علًًًى كثيًًًر مًًًن دول العًًًالم بوجودهًًً رقًًًامواأل

 ابشًًبكة اإلنترنًًت. فقًًد صًًرحت شًًركة جوجًًل بًً ّن السًًعوديين هًًم األكثًًر اسًًتخدام   الشًًعوب اتصًًاال  
مليًون  90أنً  تًم تسًجيل  إلىلليوتيوب حول العالم بالنسبة لعدد السكان، وقد أظهرت اإلحصائيات 
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سًًًعودية تتفًًًوق علًًًى مًًًن السًًًعودية فقًًًط. وظكًًًرت اإلحصًًًائية كًًًظلك أّن ال الليوتيًًًوب يومي ًًً اهدةمشًً
الواليًًًات المتحًًًدة األمريكيًًًة فًًًي عًًًدد المشًًًاهدات للشًًًخص الواحًًًد، حيًًًا يصًًًل عًًًدد المشًًًاهدات 

أكثر بثالا مرات من عًدد المشًاهدات للمسًتخدمين فًي أمريكًا.  إلىللمستخدم الواحد في السعودية 
 –اإلقليمًي  األرقام قد تضاعفت فًي مًدة تقًل عًن ثالثًة شًهور، فقًد أعلًن مًدير جوجًل ظهبل إن ه

عًن أرقًام جديًدة تخًص المشًاهدات فًي -خالل ماتمر عرب نت الظ  عقد بمدينًة الريًاض مًاخرا 
مليًون مشًاهدة يوميًا  240 إلًىاليوتيوب، حيا ظكر أن عًدد المشًاهدات ارتفًع فًي الًوطن العربًي 

مشًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاهدة فقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًط مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًن السًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعودية.  يًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًونمل 190مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًن بينهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا 
(http://www.promediakw.com/2014/socialmedia  ) 

مليًًون  19.3اإلمًًارات بلًً  عًًدد الحسًابات النشًًطة علًًى مواقًًع التواصًل االجتمًًاعي نحًًو  وفًي
، بالشراكة مًع «كراود أنالي ر»الظ  أعدت   2018حساب، بحسب تقرير حالة التواصل االجتماعي 

وأفًًاد التقريًًر بًً ن حسًًابات مواقًًع التواصًًل «.أبكًًو»و« لك نيكسًًيس»، وبالتعًًاون مًًع «هوتسًًوت»
مليًون  3.5، و«فيسًبوك»علًى  امليًون مسًتخدم   8.5االجتماعي النشطة في اإلمارات تتًو ع بواقًع 

لًًًً  ا، ومليًًًوني مسًًًتخدم  «إنسًًًتغرام»مليًًًون مسًًًتخدم لًًًً  3.3، و«لينكًًًد إن»علًًًى  انشًًًط   امسًًًتخدم  
ووفًًًق البيانًًات الًًًواردة بًًًالتقرير، «.سًًًناب شًًات»،والعًًًدد ظاتًً  مًًًن الحسًًابات علًًًى موقًًع «تًًويتر»

% مًًًن الحسًًًابات النشًًًطة علًًًى مواقًًًع التواصًًًل االجتمًًًاعي 44علًًًى نحًًًو  «وكفيسًًًب»حوظ اسًًًت
 امليًًون حسًًاب   6.3الرئيسًًة فًًي اإلمًًارات، حيًًا بًًين التقريًًر أن مسًًتخدمي الموقًًع يتو عًًون بواقًًع 

-https://www.alittihad.ae/article/28964/2018/19-3مليًًًون لإلنًًًاا  2.2للًًًظكور، و
عًًن و ارة االتصًًاالت وتكنولوجيًًا المعلومًًات،  لصًًادرةحصًًائيات ا((وفًًي مصًًر كشًًفت أحًًدا اإل

. وأشًار تقريًًر الًًو ارة، امليًًون مسًًتخدم   37.9 إلًىعًن ارتفًًاع عًدد مسًًتخدمي اإلنترنًًت فًي مصًًر 
، 2018بنهايًًًة يوليًًًو  امليًًًون مسًًًتخدم   33.15أن عًًًدد مسًًًتخدمي اإلنترنًًًت عبًًًر المحمًًًول بلًًً  

%. وأن عًدد الحسًابات الموجًودة 4.04 رهو سًنو  قًد%، ومعًدل نم1.06ًبمعدل نمو شًهر  قًدره 
مليًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًون حسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاب  35علًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًى مواقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًع التواصًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًل االجتمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاعي بلغًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًت نحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًو 

(http://www.mcit.gov.eg/ar ظا كانًًًت األرقًًًام واإلحصًًًائيات السًًًابقة تبًًًر  لنًًًا حجًًًم ( ... وا 
 مة باسًًتخدااسًًتخدام الفئًًات المختلفًًة مًًن الجمهًًور لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد ...فًًإن النتًًائج الخاصًً

الشًًًباب لهًًًظه الوسًًًائط وت ثيرهًًًا علًًًى العالقًًًات االتصًًًالية واالجتماعيًًًة داخًًًل األسًًًرة تثيًًًر أيضًًًا 
االهتمًام ....حيًًا يحتًًل الشًًباب المرتبًًة األولًًى ضًمن قائمًًة المسًًتخدمين لإلنترنًًت لًًظلك فهًًم فًًي 

 اسًةبحسًب در  digital generationقلب الثورة الرقمية كما يقول المختصًون، فهًظا الجيًل الرقمًي 
سًاعة أمًام  1500سًاعة نقًا  مًع العائلًة، و 80ساعة سًنوية بالمدرسًة، و 800بريطانية يقضي 

الشاشة وهو تغيير يعتبره الباحثون من العالمات العميقة للتغيرات السوسيولوجية للمجتمعًات عامًة. 
 (  34، ص 2016)عبادة، 
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لجديًد ومنهًا الشًبكات االجتماعيًة فًي العًالم أرقًام المسًتخدمين للتقنيًة ووسًائل اإلعًالم ا وبتقييم  
ككل والمملكة العربيًة السًعودية يت كًد لنًا مًدب االنتشًار الواسًع لهًظه الوسًائل بًين الشًباب وتوغلهًا 

هًم مًن  لسًعوديةفي نشاطاتهم اليومية، ويظكر أن ثلثي مستخدمي الفًيس بًوك فًي المملكًة العربيًة ا
ارتفًًاع اسًًتخدام  إلًًىإحًًدب الدراسًًات فًًي هًًظا الصًًدد  ( سًًنة. فقًًد توصًًلت29-15الفئًًة العمريًًة )

(. وفًًي دراسًًة تاليًًة 3، ص2012% مًنهم )ال ومًًان، 96الشًباب للشًًبكات االجتماعيًًة بمًًا معدلًً  
 النترنًًًت  ارتفًًًاع معًًًدل اسًًًتخدام الشًًًباب السًًًعود  لشًًًبكة اإلًًًىللدراسًًًة السًًًابقة أشًًًارت نتائجهًًًا 

وحول شًبكات التواصًل االجتمًاعي  ،مون االنترنت% أنهم يستخد100وأكدت العينة ب كملها بنسبة 
% أنهًًم يسًًًتخدمون شًًبكات التواصًًل االجتمًًاعي عبًًر االنترنًًًت 86.33أكًًد معظًًم العينًًة بنسًًبة 
 دعًدم وجًو  إلًى%. كما تشير الدراسة نفسًها  100% أ  بإجمالي  13.67بانتظام، وأحيانا بنسبة 

م الشًًبكات االجتماعيًًة لًًدب الطًًالب فًًروق ظات داللًًة إحصًًائية بًًين متوسًًطات معًًدالت اسًًتخدا
ومتوسط معدالت استخدام الشًبكات االجتماعيًة لًدب الطالبًات. أ  أن متغيًر النًوع )ظكًور، إنًاا( 

 (  17، ص2019ال ياثر في معدالت استخدام الشبكات االجتماعية )الشريف،
دراسًًًة  مًًًا النتًًًائج المهمًًًة التًًًي ينبغًًي التوقًًًف عنًًًدها الرتباطهًًًا الوثيًًق بموضًًًوع هًًًظه ال ومًًن

توصًًلت لًً  إحًًدب الدراسًًات فيمًًا يتعلًًق بمكًًان اسًًتخدام الجمهًًور العربًًي لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد  
فقًًد أظهًًرت النتًًائج تصًًدر المنًً ل ل مًًاكن المفضًًلة السًًتخدام الشًًبكات االجتماعيًًة بغالبيًًة تبلًً  

كن االنتظًار بنسًبة استخدام الشبكات االجتماعية في أمًا ا% من أفراد عينة الدراسة. وجاء ثاني   89
% مًًن مجمًًل أفًًراد عينًًة الدراسًًة، فيمًًا كانًًت ا راء متقاربًًة حيًًال تفضًًيل اسًًتخدام الشًًبكات  21

 مًًن% علًًى التًًوالي. ولًًم تتجًًاو  نسًًبة  13% و 15االجتماعيًًة فًًي السًًيارة وفًًي الجامعًًة بواقًًع 
نسًبة أقًل كانًت %، وب 5يفضلون المقًاهي والمطًاعم كمكًان السًتخدام الشًبكات االجتماعيًة نسًبة 

% فقًًط مًًن إجمًًالي أفًًراد عينًًة الدراسًًة.  3نسًًبة تفضًًيل بيًًوت األقًًارب أو األصًًدقاء وظلًًك بواقًًع 
وبقراءة تحليلية ل رقام نلحظ االرتفاع الكبيًر لعًدد مًن يفضًلون االسًتخدام فًي المنًا ل وهًو مًا يعًد 

، 2012ل ومًًًان، ماشًًًرا علًًًى ع لًًًة الشًًًباب داخًًًل منًًًا لهم بمًًًا يًًًنعكس علًًًى تماسًًًك األسًًًرة. )ا
 (.6ص

يخًًّص فئًًة األطفًًال وعالقًًتهم بوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد تشًًير الدراسًًات الخاصًًة باألطفًًال  وفيمًًا
تحًت سًن عشًر سًنوات لًديهم حسًاب علًى  اأن خمسًة ماليًين مسًتخدم   إلًىوالشبكات االجتماعية 

وات لًديهم ألًف طفًل دون السًت سًن 200وحًوالى ، شبكة الفيس بوك الستهالك المعلومًات الرقميًة
يبًدأ االطفًال فًي اسًتهالك االعًالم الرقمًي فًي سًن الثامنًة  على الفيس بوك، وغالبا يضاحسابات أ

مًًع إن الحًًد األدنًًى مًًن العمًًر الًًظب يطلبًً  الفًًيس بًًوك هًًو ثالثًًة عشًًر عامًًا .ويقضًًى المراهًًق 
ًًًى شًًًبكات التواصًًًل االجتمًًًاعي التًًًي مًًًن أهمهًًًا الفًًًيس بًًًوك ًًًويتر، حًًًوالى عشًًًر سًًًاعات عل ، ت

% ( مًنهم أنهًم أصًدقاء 69،ما  سبيس .أما عًن نظًره ا بًاء فقًد أكًد ) رشانجل+،تا مبلر ،فو جو 
%( مًنهم أنهًم يسًتخدمون بًرامج الحمايًة 50مع أبنائهم ويراقبون عن كثب أنشًط  األبنًاء ،وأشًار )



 

 517       2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                            

ًًًال مًًًن شًًًبكات التواصًًًل االجتمًًًاعي ) /(...وعلًًًى www.arageek.com/2013/06/17ل طف
البريطانيًة( ارتفًاع الفئًة  Ofcomأجرتهًا )ماسسً  اوفكًوم  خًربد توصلت دراسًة االجانب االخر فق

ًًًرامج التليف يًًًون ومشًًًاهدتها مًًًن خًًًالل 15-8العمريًًًة مًًًن سًًًن ) ًًًظين يقومًًًون بتحميًًًل ب سًًًن  ( ال
طفًل( مًن جميًع  7000كما كشفت الدراسة أن ربع االطفًال عينًة الدراسًة التًي شًملت )، االنترنت

%( مًنهم 17لديهم معلومًات مسًجل  فًي شًبكات التواصًل االجتمًاعي وأن ) انحاء المملكة المتحدة
(...وتشًًير www.mcit.gov.saال يعًًرف والًًدوهم تمامًًا مًًا يقًًوم بًً  األطفًًال فًًي هًًظه المواقًًع ) 

اقتنًًًاء األبنًًًًاء ألجهًًًً ة االتصًًًال باإلنترنًًًًت وشًًًًبكات  التقًًًارير العربيًًًًة حًًًًول مواقًًًف ا بًًًًاء حيًًًًال
أنًً  ال يجًًب امًًتالك األطفًًال ألجهًً ة االتصًًال  رون%( مًًنهم ي28ًً) أن إلًًىالتواصًًل االجتمًًاعي 
%( مًًًنهم أنًًً  يجًًًب السًًًمال بًًًظلك 17سًًًن  مًًًن العمًًًر فًًًي حًًًين يًًًرب ) 16باإلنترنًًًت قبًًًل بلًًًو  

%( مًًًن ا بًًًاء بالسًًًمال 13ويقًًًوم ) ، سًًًنوات( 10-8ل طفًًًال الًًًظين تتًًًراول أعمًًًارهم مًًًا بًًًين )
( www.tech-wd.com/wd/2014حلًًة عمريًً  ) ل طفًًال باسًًتخدام الجهًًا  العًًائلي فًًي أ  مر 

الصًًادر و  ... وطبقًًا لتقريًًر اللجنًًة الوطنيًًة لحمايًً  األطفًًال مًًن اإلنترنًًت بجمهوريًً  مصًًر العربيًًة
ًًًى مسًًًتوب العًًًالم( متصًًًلة 41مليًًًون أسًًًرة )  750فًًًإن  2013فًًًي الربًًًع األول مًًًن عًًًام  % عل

-12) المًراهقين% مًن 73ت وسًنوات االنترنً 5% مًن األطفًال دون سًن 80يستخدم  باإلنترنت،
%( مًًًن 62.5وتشًًًير النتًًًائج ان )، سًًًن  ( لًًًديهم صًًًفحات علًًًى مواقًًًع التواصًًًل االجتمًًًاعي 17

% أ  قواعًد 37.1عين  الدراسة من ا باء يفرضًون قواعًد السًتخدام اإلنترنًت فًي حًين ال يفًرض 
 (  www.mcit.gov.egرقابية على األبناء .) 

تكنولوجيا اإلعالم الجديد وهو الهواتف الخلوية أو الظكية عالقة الجمهور ب حدا وسائط  أما
فقد أظهرت إحدب الدراسات أن الفترة التي يقضيها المستخدم مع أفراد أسرت  تتو ع على النحو 

ساعات  3 إلى% يقضون من ساعة 34، وأناساعات يومي   6 إلى 4% يقضون من 34  ا تي
قضون أقل من ساعة يوميا مع أفراد أسرتهم. % ي9ساعات، و 6% يقضون أكثر من 24يوميا، و

في  اساعات يومي   6% من المستطلع آرااهم يقضون أكثر من  21بينما تشير الدراسة أن 
% يقضون من ساعتين 32ساعات، و 6 إلى 4% يقضون من 27استخدام الهاتف الظكي، بينما 

الظكي كما أوضحت  % يقضون أقل من ساعتين يوميا في استخدام الهاتف21ساعات، و 4 إلى
% من الشباب يعترفون با ثار السلبية المترتبة على االستخدام المفرط 79الدراسة نفسها أّن 

أن استخدام الهواتف الظكية يدخلهم في دائرة االنشغال  إلىللهواتف الظكية داخل المن ل، مشيرين 
ظكور أنهم تعرضوا لمشاكل في الدراسة أغلبهم من ال مشاركين% من ال44عن أفراد األسرة. وأقّر 

 ا% تجاهلوا أحيان  49أن  إلىأسرّية بسبب الهواتف الظكية واستخداماتها، بينما توّصلت الدراسة 
% 37واجباتهم تجاه األسرة بسبب انشغالهم باستخدام هظه الهواتف. وعلى المستوب العائلي يرب 

ماسك العائلي وهظا ل  أثر سلبي على من العينة أن تقنية الهواتف الظكية قد قللت من التواصل والت
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المجتمع. وهو ما أكدت  نتائج إحدب الدراسات التي سعت للتعرف على أساليب الولوا للوسائط 
% من عينة الدراسة على استخدام الهاتف المحمول كوسيلة 50.67اإللكترونية المختلفة حيا أكد 

 (18، ص2015 كي،اتصال باإلنترنت. )ال  
بحا من الدراسة وبعد استعراض كثير من الماشرات التي تبر  عالقًة األسًرة ختام هظا الم وفي

أنًً  إظا كانًًت األسًًرة تشًًكل  إلًًىالعربيًًة بوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد بمختلًًف وسًًائطها تنتهًًي الدراسًًة 
ً لفي تفاعالت أفرادها، فإن المجتمًع االفتراضًي قًد أصًبح يشًك ارئيس   اومتغير   اأساسي   اعنصر    اأيض 

حيًًا فتحًًت وسًًائل  -مًًع مالحظًًة خطًًورة التعمًًيم -حيًًاة بعًًض المتفًًاعلين فًًي إطًًاره جًً ء  مًًن 
، والتًي virtual familyلتشكيل عالقًات أسًرية تعًرف باسًم األسًرة االفتراضًية  ااإلعالم الجديد باب  

الجديًدة  رةتسمح للفرد أن يختار أسرت  والتي تعرف باسم  دون التقيد بسن معين، وتعًي  هًظه األسً
ارتبًًاط  إلًىتًاد   واقًًع القًيم األسًرية الواقعيًة، وقًًد تقًة الًوطن االفتراضًًي، وتًاثر بًدورها فًيفًي بو 

 تتكامل أو تتصارع مع القيم األسرية. تم يق للعالقات بين أفرادها، وقد أكثر أو
 
 األسرة العربية بوسائل اإلعالم الجديد...رؤية تحليلية: عالقة
بمًًن فًًيهم أعضًًاء -حًًول عالقًًة الجمهًًور العربًًي مًًا سًًبق استعراضًً  مًًن نتًًائج دراسًًات  إن
بوسائل اإلعالم الجديد...تجعل الدراسة تاكد أننا أمًام ظًاهرة يمكًن وصًفها ب نهًا "اسًتثنائية -األسرة

ًً  اأو منقطعًًة النظيًًر" مقارنًًة بحجًًم اسًًتخدام هًًظه الوسًًائل فًًي المجتمعًًات األخًًرب، كمًًا أنهًًا أيض 
 القة االستثنائية بين أفراد األسرة ووسائل اإلعالم الجديد؟  ما أسباب هظه العامهم   تسااال   ثيرت

وفًًًى إطًًًار السًًًعي للتعًًًّرف علًًًى أسًًًباب هًًًظه العالقًًًة القويًًًة بًًًين األسًًًرة العربيًًًة والوسًًًائل  
المختلفة لإلعًالم الجديًد، باعتبًاره أحًد األهًداف الرئيسًة لهًظه الدراسًة ... تقًّدم الدراسًة هًظه الرايًة 

  تيا التحليلية على النحو 
ًًًى كًًًل الوسًًًائل التقليديًًًة  :أوالً  ًًًة ناجحًًًة ومتفوقًًًة عل ُتعًًًد اإلنترنًًًت أفضًًًل وسًًًيلة اتصًًًال دولي

عًًالم المسًًتقبل بًًال منًًا ع ويرجًًع ظلًًك عنًًد بعًًض البًًاحثين لعًًدة  والحديثًًة لكونهًًا وسًًيلة اتصًًال وا 
 اتتطبيقًًًًًأسًًًًًباب منهًًًًًا   الالمكانيًًًًًة، والال مانيًًًًًة، والتفاعليًًًًًة، والمجانيًًًًًة والًًًًًربط الًًًًًدائم وتنًًًًًوع ال

ًًً  بإمكًًًان الطفًًًل والشًًًيخ المسًًًن اسًًًتخدامها بكًًًل يسًًًر وسًًًهولة، والسًًًهولة ًًًى إن ًًًداد ، حت ًًًى امت عل
المعمًًًورة وهًًًي تعتبًًًر قًًًراءة للتقًًًدم العلمًًًي والمعرفًًًي وكونهًًًا تتبنًًًى االبتكًًًارات والمعرفًًًة العلميًًًة 

 دعبًًًًًو  والنظريًًًًًة والتطبيقيًًًًًة ل فًًًًًراد والحكومًًًًًات والجماعًًًًًات والماسسًًًًًات والجامعًًًًًات )إسًًًًًماعيل
   (26، ص 2009الرحمن، 
شًًبكات  ابًًرغم وجًًود الكثيًًر مًًن الدراسًًات التًًي تناولًًت وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد وتحديًًد   :اثانًيًً

أسًًباب التفًًوق فًًي اسًًتخدام الجمهًًور  إلًًىالتواصًًل االجتمًًاعي، إال أنًً  تنًًدر الدراسًًات التًًي تشًًير 
ة التًي يبًا مًن خاللهًا هًًظا لًيس فًي حداثًة ا ليً -فًي تصًور   -لمنّصًات هًظا اإلعًالم، واألمًر 

سًًًواء فًًًي فيسًًًبوك أو تًًًويتر أو يوتيًًًوب فقًًًط، إنمًًًا فًًًي للمضًًًمون لل الًًًظ  يتجًًًاو  القالًًًب  اإلعًًًالم
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، ولًوال سًحر المضًمون )البًديل( الًظ  االتقليد ، فالجدة تفنى وتتقادم، وسحر الحداثة ينطفئ تدريجي  
ن وهمومًً  وتطلعاتًً  لمًًا كًًان للشًًبكات عًًن المًًواط احقيقي ًً ايقدمًً  اإلعًًالم الجديًًد مًًن كونًً  تعبيًًر  

 االجتماعية أن تنمو بهظا المعدل وال أن تصمد.
تفضًًًيل الجمهًًًور للمواقًًًع التًًًي تلّبًًًي احتياجًًًاتهم الشخصًًًية واالجتماعيًًًة، وتمّكًًًنهم مًًًن  :اثالثًًًً

بًًًداء الًًًرأ  الحًًًر، وهًًًو مًًًا تدعمًًً  وسًًًائل اإلعًًًالم  التواصًًًل مًًًع األصًًًدقاء، ومواكبًًًة األحًًًداا، وا 
 الجديد.
تشًًير دراسًًات اإلعًًالم الجديًًد فًًي العًًالم العربًًي أن "االسًًتخدامات واإلشًًباعات المعرفيًًة  :اابًعًًر 

)األخبًًًار، المعلومًًًات، المعًًًارف....( تًًً تي فًًًي مقدمًًًة االسًًًتخدامات واإلشًًًباعات المتحققًًًة لًًًدب 
الجمهًًًور العربًًًي وظلًًًك ألسًًًباب عديًًًدة أبر هًًًا  ارتفًًًاع درجًًًة المصًًًداقية والثقًًًة، السًًًرعة فًًًي نقًًًل 
األخبًًًار، الحريًًًة فًًًي مناقشًًًة الموضًًًوعات، االنفًًًراد ب خبًًًار ال تتًًًداولها وسًًًائل اإلعًًًالم األخًًًرب." 

( كما أظهرت دراسة أخرب "ارتفاع معّدل رضا المستخدمين مًن العينًة 198،ص 2012)ال ومان، 
 إلًىعن الشبكات االجتماعية من حيا السرعة في نقًل الخبًر والمعلومًة حيًا أشًار غالبيًة العينًة 

رضاهم بدرجة كبيرة يليها رضاهم عن مساحة الحرية الممنوحة فيهًا وجًاء بدرجًة ثالثًة رضًا العينًة 
حيال تكافا الفرص لدب جميًع أطيًاف المجتمًع للتعبيًر عًن رأيهًم وهًظه بًال شًك ماشًرات لمعًايير 
 ،اإلعًًًالم واالتصًًًال المرغًًًوب لًًًدب الشًًًباب والًًًظ  يحًًًو  ثالثيًًًة القًًًيم الجميلًًًة " الصًًًدق، الحريًًًة

العدالة " وهو ما يعكًس حالًة مًن الًتعط  لإلعًالم الصًادق فًي وقًت تراجًع فيً  اإلعًالم التقليًد  
، ص 2015عًًن التعبيًًر الحقيقًًي حًًول مًًا يجًًول فًًي نفًًوس المتًًابعين والقًًراء ." )نًً   لطفًًي، 

43.) 
 الرغبة في الحصول على فرصة في التعبير تفوق الفرص المتاحة فًي اإلعًالم الرسًمي :اخامسً 

فًًًي -السًًًتفادة مًًًن حريًًًة التعبيًًًر. فقًًًد عّبًًًر كثيًًًر مًًًن المسًًًتخدمين لوسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد "او
ًًًًرئيس لنشًًًًاطهم فًًًًي وسًًًًائل اإلعًًًًالم االجتمًًًًاعي هًًًًو أنهًًًًم -اسًًًًتطالعات رأ  عًًًًن أّن السًًًًبب ال
ال يمكًنهم قولً  فًي اإلعًالم التقليًد . كًظلك عّبًر كثيًرون بً ّن كثًرة المحظًورات  مايستطيعون قول 

هظه الوسائل إليصًال صًوتهم. "وهًظا مًا يفسًر األرقًام  إلىفي المجتمع أّدب بهم للجوء  والممنوعات
% مًن عينًة احًدب 97الضخمة للمتابعين والمنضمين للشبكات االجتماعية في السًعودية إظ أجًاب 

 (37، ص 2016الدراسات ب نهم يتابعون الشبكات االجتماعية". )البرجي، 
سًًب الطلًًًب. "فقًًًد تغيًًرت ظائقًًًة الجمًًًاهير فًًي أنحًًًاء العًًًالم، االسًًًتخدام والمشًًًاهدة ح :اسادًسًً

، وبالتًًالي صًًار أقًًل قبًًوال   اوصًًار انتظًًار جًًدول تليف يًًوني معًًين لمشًًاهدة برنًًامج أو مسلسًًل أمًًر  
 ر،التلف يون وسيلة لشغل وقت الفًرا  عبًر تقليًب القنًوات، أو مهمًا لمتابعًة األحًداا الحيًة )األخبًا

مج الضًًًخمة(، بينمًًًا اسًًًتطاع "يوتيًًًوب" وكافًًًة أشًًًكال المشًًًاهدة حسًًًب المباريًًًات الرياضًًًية، البًًًرا
، وال دليًًًل علًًًى ظلًًًك مثًًًل حقيقًًًة أن الطلًًًب علًًًى "الموبايًًًل" واإلنترنًًًت أن يصًًًبح األكثًًًر تفضًًًيال  

مليًًون فيًًديو يوميًًا علًًى "يوتيًًوب" فقًًط فضًًال عًًن بًًاقي منصًًات  90السًعوديين وحًًدهم يشًًاهدون 
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اب تسريع هًظا النجًال بشًكل غيًر متوقًع سًابقا هًو الشًبكات حسب الطلب. واحد من أسب شاهدةالم
 (19، ص2019االجتماعية، حيا أصبح تناقل فيديو بين الناس أمرا شائعا")الشريف،

ًًًًاسًًًًابعً  ًًًًاك أيض  ًًًًة وخاصًًًًة فًًًًي دول الخلًًًًيج  ا  هن االنتشًًًًار السًًًًريع ألجهًًًً ة "الموبايًًًًل" الظكي
"يوتيًًوب" فًًي السًًعودية تًًتم عبًًر  % مًًن مشًًاهدات76واسًًتخدامها فًًي مشًًاهدة بًًرامج "يوتيًًوب"، 

 األجه ة الظكية.
ًًً ًًًة داخًًًل بعًًًض المجتمعًًًات العربيًًًة  فمثال   :اثامًن ًًًة خيًًًارات الترفيًًً  العاّم ...حًًًين انعًًًدام أو قّل

نبحا عن أسباب االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم الجديًد فًي المجتمًع السًعود ، نجًد أّن مًن أهًم 
للمحاضًن  ادهمرفي  العاّمة للفئات المختلفة من المجتمع، وافتقًاألسباب هو انعدام أو قّلة خيارات الت

 N2Vالتثقيفية والتربوية التي قد تم  أوقات فرا  الكثير منهم، "فقد أجرت شركة المبًادرات الوطنيًة 
دراسًة وجًدت -والتي هي إحدب أكبر المجموعات القابضة المختصة باإلنترنت في العًالم العربًي –

. وهًًو مًًا جعًًل الترفيًً يقًًوم بتعًًويض الشًًباب السًًعود  عًًن بعًًض مًًا يفقًًده مًًن فيهًًا أّن اليوتيًًوب 
ًً 25السًًعودية تتصًًدر قائمًًة أكثًًر بًًرامج اليوتيًًوب شًًعبية فًًي الشًًرق األوسًًط بًًً  مًًن إنتًًاا  ابرنامج 

 (14، ص2014الشباب السعود " )الشريف، 
ً إلًىبًالنظر  :اتاسًعً  عًدد الوسًائط فقًد أصًًبح بًال حًًدود، ومت اتعًددي   اكًون اإلعًًالم الجديًد إعالم 

جديًًدة لًًم يكًًن بوسًًع اإلعًًالم التقليًًد  ت ديتهًًا، مثًًل التعلًًيم والترفيًً  واإلعًًالن وغيًًره،  ايًًاد  أدوار  
خًًدماتهم  اءفهًًو لًًيس إعًًالم صًًحفيين وكتًًّاب وقًًّراء فقًًط ولكنًً  مجتمًًع متفاعًًل يتبًًادل فيًً  األعضًً

 ويحصلون على احتياجاتهم.
اإلعًًًالم الجديًًًد باللغًًًة العربيًًًة وهًًًي اللغًًًة األساسًًًية  إتاحًًًة معظًًًم تطبيقًًًات وسًًًائل :اعاشًًًرً 

   للجمهور العربي.
دعًًم الهواتًًف الخلويًًة لكًًل تطبيقًًات اإلعًًالم الجديًًد ممًًا أسًًهم فًًي انتشًًارها بًًين  :عشًًر حًًاد 

 فئات الجمهور المختلفة.
عًًدم تخصًص هًًظه التطبيقًات فًًي مضًامين معينًًة أو مجًال محًًدد تقتضًي وجًًود  عشًًر: ثًاني

 ستفيدة منها بل هي عامة للجمهور بمختلف فئاتهم وهواياتهم ومجاالتهم.فئة محددة م
تواجًًد الكثيًًر مًًن الجهًًات الرسًًمية والخاصًًة ووسًًائل اإلعًًالم والمشًًاهير والكتًًاب  عشًًر: ثالًًث

 في شبكات اإلعالم الجديد، ويعد هظا من أهم عناصر جظب الشرائح المختلفة من الجمهور.
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ائل اإلعالم الجديد على العالقات االجتماعية واالتصالية الثاني: تأثير وس المبحث
 لألسرة العربية.

العديًًًد مًًًن الدراسًًًات والبحًًًوا "أن الحيًًًاة اليوميًًًة ل سًًًرة العربيًًًة قًًًد أصًًًبحت فريسًًًة   تشًًًير
لوسًًائل اإلعًًالم وت ثيراتهًًا المختلفًًة، وهًًو مًًا ياكًًده وجًًود أكثًًر مًًن جهًًا  فًًي البيًًت الواحًًد مًًن 

 ةتطبيقات اإلعالم الجديد، وفي أماكن مختلفًة غيًر األمًاكن التًي اعتًادت األسًر األجه ة التي تدعم 
 (26، ص 2013وضعها فيها كالمطبخ وغرف النوم" )الجّمال،

تعًدَّدت ا راء حًول أثًر اإلعًالم الجديًد علًى األسًرة والمجتمًع، فهنًاك مًن يًدافع عًن دور  ولقد
عي لًدب أفًراد األسًرة مًن خًالل مشًاركة ا خًرين فًي اإلعالم الجديد باعتباره ُيَنّمي الجانب االجتما

فًًًي  ولكًًًنآرائهًًًم ممًًًا يسًًًاعدهم فًًًي تنميًًًة ملكًًًاتهم العقليًًًة والفكريًًًة وتوسًًًيع خبًًًراتهم ومعًًًرفتهم، 
الجانب ا خر يرب الكثيرون أنَّ اإلعالم الجديد ب دوات  المختلفة ل  انعكاس سًلبي  علًى أمًن األسًرة 

لبي علًًًى األسًًًرة بكافًًًة مكوناتهًًًا مًًًن أبًًًاء وأمهًًًات وأبنًًًاء، وأن وحمايتهًًًا مًًًن التفكًًًك، ولًًً  أثًًًر سًًً
 والقيمي ل سرة. الثقافيالت ثير السلبي لإلعالم الجديد يلحق الضرر باألمن الفكر  واالجتماعي و 

ًًر عًًن صًًيحة تكنولوجيًًة  إلًًىاإلشًًارة  وتجًًدر ن كًًان يعّب أن اسًًتخدام وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد وا 
 ابط العديد من العالقات بعد إلغائها لجميًع المسًافات، إال أنً  يحيلن ًالفتة ساهمت بشكل كبير في ر 

 تفكيًًكو  االًًدور الخطيًًر الًًظ  تقًًوم بًً  وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد فًًي عًً ل األفًًراد اجتماعي ًً إلًًىأيضًًا 
تً ثيرات سًلبية فًي منظومًة العالقًات االجتماعيًة  إلًىالعالقات بينهم في المجتمع، والظ  قًد يًاد  

 إلًًًىمختلفًًًة  األسًًًرة، جماعًًًات الصًًًداقة، عالقًًًات الدراسًًًة، الجيًًًرة. وهًًًظا مًًًا يقودنًًًا بمسًًًتوياتها ال
  ا تيالتساال 
مظًًًًاهر التًًًً ثير )اإليجًًًًابي والسًًًًلبي( لوسًًًًائل اإلعًًًًالم الجديًًًًد فًًًًي العالقًًًًات االجتماعيًًًًة  مًًًًا

لمًًا  اق ًًإن هًًظا التسًًاال هًًو أحًًد التسًًااالت الرئيسًًة لهًًظه الدراسًًة، ووف واالتصًًالية ل سًًرة السًًعودية؟
االسًًتخدام منقطًًع النظيًًر لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد مًًن  إلًًىسًًبق عرضًً  مًًن نتًًائج والتًًي أشًًارت 

ً ، فًإن الرايًة النقديًة فًي هًظا المبحًا سًوف اوعناصًر األسًرة تحديًد   اجانب الجمهور العربي عموم 
ثيراتهًًًا تتمثًًًل فًًًي رصًًًد الجوانًًًب ا ثًًًار اإليجابيًًًة السًًًتخدام هًًًظه الوسًًًائل...ثم اسًًًتعراض أبًًًر  ت 

  ا تيالسلبية على العالقات االجتماعية واالتصالية ل سرة العربية وظلك على النحو 
   ا ثار اإليجابية لوسائل اإلعالم الجديد في مجال العالقات االجتماعية واالتصالية أوال  
ارتباطهًًا بكافًًة مجًًاالت األنشًًطة  إلًًىأدب التطًًور المًًظهل فًًي حقًًول تكنولوجيًًا االتصًًال  لقًًد

وكل مًن يت مًل التطًورات التًي طالًت  في الحياة اليومية ل شخاص. ااإلنسانية ف صبحت ج ء  مهم  
الحيًًًًاة االجتماعيًًًًة بفعًًًًل التكنولوجيًًًًا الحديثًًًًة لالتصًًًًال، البًًًًد لًًًً  أن يالحًًًًظ التغيًًًًر الكبيًًًًر فًًًًي 

تًً ثرت االجتماعيًًة فًًي مجتمعاتنًًا العربيًًة. فممًًا ال شًًك فيًً  أن العالقًًات االجتماعيًًة قًًد  عالقًًاتال
 بطريقة ما بالتطورات الهائلة المتتالية التي حًدثت فًي المجتمعًات بفعًل التطًور التكنولًوجي. "وبًدال  
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 لمًًن االتصًًال وجهًًا لوجًً ، تغلغًًل االتصًًال الوسًًطي فًًي كًًل منحًًى مًًن منًًاحي الحيًًاة، ليتحًًو 
 فًرد افتراضًي يتفاعًل ضًمن مجتمًًع افتراضًي، وأصًبح لهًظا النًوع مًن االتصًًال دور إلًىالشًخص 

فاعل في مختلف المجتمعات حيا سهل التواصل بين أفراد المجتمع ليصبح نقطة تحول مهمًة فًي 
مجًًال االتصًًال االجتمًًاعي. ومًًع ظهًًور الجيًًل الثًًاني لإلنترنًًت الًًظ  أتًًال إمكانيًًات جديًًدة فًًي 

الشًًبكة مًًن خًًالل مواقًًع الشًًبكات االجتماعيًًة ظهًًر الًًدور الكبيًًر لهًًظه المواقًًع مًًن  بًًراالتصًًال ع
تجسًًيدها لمفهًًوم االتصًًال الوسًًطي ومسًًاهمتها فًًي بنًًاء الشًًبكات االجتماعيًًة االفتراضًًية" خًًالل 

( ...وتشًًير نتًًائج االسًًتطالع الًًظ  أجرتًً  ماسسًًة )بيًًو إنترنًًت( علًًى 31، ص 2012)نجًًادات، 
" أن األسًًًر التقليديًًًة تواجًًً  ضًًًغوط الحيًًًاة العصًًًرية المت ايًًًدة باسًًًتخدام  إلًًًى( أسًًًرة 2252نحًًًو )

م الجديًًد المتمثلًًة فًًي الهواتًًف المحمولًًة والبريًًد اإللكترونًًي والرسًًائل النصًًية للبقًًاء وسًًائل اإلعًًال
% ممًًًن شًًملتهم الدراسًًًة إن التقنيًًات الحديثًًًة سًًاعدتهم فًًًي البقًًاء علًًًى  53علًًى اتصًًًال. وقًًال 

%أنهًا حسًنت مًن تفًاعالتهم مًع  47الظين تفصلهم عنهم مسًافات بعيًدة وظكًر  ربهماتصال مع أقا
( ... وفًًًًي السًًًًياق نفسًًًً  تشًًًًير نتًًًًائج العديًًًًد مًًًًن 26، ص 2016معهًًًًم )سًًًًار ، مًًًًن يعيشًًًًون 

التطبيقات المختلفة لإلعًالم الجديًد تسًاعد أفًراد األسًرة  االدراسات "أن تكنولوجيا االتصاالت وتحديد  
كمًًا تعًً   التماسًًك االجتمًًاعي ، علًًى تنظًًيم أسًًلوب حيًًاتهم وطريقًًة تفكيًًرهم -خاصًًة الشًًباب  –

تفاعًًًل االجتمًًاعي مًًًن خًًًالل تًًدعيم التفاعًًًل مًًًع كافًًة المسًًًتويات لًًًدب الشًًًباب، وتطًًور أنمًًًاط ال
 يًًًادة الحًًًوار  إلًًًىوبالتًًًالي تطًًًوير ودعًًًم التًًًراا الثقًًًافي واإلنسًًًاني العًًًالمي، األمًًًر الًًًظ  يًًًاد  

ومن ثم تكًوين صًداقات جديًدة مًع مجموعًات ظات اهتمًام مشًترك تسًهل  باالجتماعي بين الشعو 
( ... كمًًًا 36، ص2015التعامًًًل عبًًًر المسًًًافات بًًًين األجيًًًال" )الَكًًًّر،معهًًًا عمليًًًات االتصًًًال و 

تاكًًد الدراسًًات فًًي هًًظا الصًًدد علًًى أن وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد تسًًاعد الشًًباب علًًى االنًًدماا فًًي 
مشًًاريع دوليًًة، بمًًا يسًًاعد هًًم علًًى حًًل المشًًكالت المتعلقًًة  فًًيالمجتمعًًات العالميًًة واالشًًتراك 

ًًًًًًًًاد ًًًًًًًًة، ممًًًًًًًًا ي ًًًًًًًًى  بالمجتمعًًًًًًًًات المحلي ًًًًًًًًة  إل ًًًًًًًًرامج التنمي ًًًًًًًًق ب ًًًًًًًًة فًًًًًًًًي تحقي مشًًًًًًًًاركتهم بفاعلي
ًًًًًًب 14، ص2015لمجتمعًًًًًًاتهم")العجمي،  ًًًًًًع الجوان ًًًًًً ثر جمي ًًًًًًى المسًًًًًًتوب اإلنسًًًًًًاني تت ( ..."وعل

اإلنسانية بتكنولوجيا االتصاالت وتتمثل هظه الجوانب فًي تعلًم المهًارات واكتسًابها، ومهًارات الًتعلم 
ار، والسًيطرة علًى مصًادر المعلومًات، وتغييًر العالقًات الظاتي ومهًارات التفكيًر والنقًد واتخًاظ القًر 

( ... وفًًي مجًًال الصًًداقة والتعًًارف يًًر  بعًًض 28، ص 2008االجتماعيًًة وتطويرهًًا" )بع يًً ، 
جيًدة  اوقويًة، وأكثًر صًراحة، وتًوفر شًروط   ينًةعلماء االجتماع أن هظه الوسائل تجعل الصًداقة مت

يع األفًًق لًًدب جميًًع األعمًًار بمًًا يسًًهم فًًي تنميًًة الختيًًار األصًًدقاء، كمًًا أنهًًا تسًًاعد علًًى توسًً
عما تتيح  من معرفة األشخاص والمحيطًين بشًكل  الشخصية من خالل تبادل الخبرات، هظا فضال  

والتعًاي  مًع المجتمًع وفهًم العًًالم"  كالتأفضًل، األمًر الًظ  يسًاعد الفًرد فًي حًل كثيًًر مًن المشً
عًل االجتمًاعي يًرب الًبعض أن تطبيقًات ( ...وفي مجًال التفا502-469، ص 2009)الخليفي، 

اإلعًًالم الجديًًد تًًروا للحًًوار االجتمًًاعي وتعًً   التماسًًك االجتمًًاعي وتًًوفر طًًرق وأنمًًاط جديًًدة 
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فًي جميًع المجًاالت، ممًا يحسًن  لوماتما توفره من مع إلى إضافةللتفاعل اإلنساني واالجتماعي، 
( ويرب آخرون أنها ت يد من فًرص 25، ص 2009نوعية الحياة وحل المشكالت األسرية" )سعيد، 

المشًًاركة فًًي ألعًًاب جماعيًًة وتكًًوين صًًداقات بمًًا ي يًًد مًًن ثقًًة اإلنسًًان فًًي ا خًًرين مًًن خًًالل 
ب  من  يادة أنًواع الترفيً   سهمما ت إلى إضافةاالشتراك في موضوعات معينة مع جماعات أخرب، 

عمًا تًوفره مًن  اسسات واألفراد، فضًال  لالتصال بجميع الم اوالتسلية بما ي يد من ثقافة اإلنسان نظر  
( ... وتاكًًد الدراسًًات الحديثًًة 21، ص 2009حريًًة وسًًرية فًًي العالقًًات االجتماعيًًة )آل علًًي، 

الع لة بين كبار السن والمعًاقين ودفعهًم  لأن "استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد ساهم في تقلي
تصًًال، كمًًا سًًاعدت المواقًًع المخصصًًة ممارسًًة أدوار اجتماعيًًة جديًًدة مًًن خًًالل قنًًوات اال إلًًى

للحوار على اإلنترنًت فئًات عديًدة علًى حًل مشًكالتها مثًل مًدمني المخًدرات وأصًحاب األمًراض 
( ...كمًًًا بّينًًًت الدراسًًًات أن "تراجًًًع االعتمًًًاد علًًًى الصًًًور 22، ص2009النفسًًًية" )الكحكًًًي، 

د سًًًاعد فًًًي تفعيًًًل النشًًًاط الظهنيًًًة المسًًًبقة والقوالًًًب الجامًًًدة فًًًي أثنًًًاء التفاعًًًل عبًًًر الشًًًبكة قًًً
االجتمًًًاعي للفئًًًات المهمشًًًة علًًًى الشًًًبكة حيًًًا الحًًًظ العلمًًًاء أن المشًًًردين الًًًظين ال سًًًكن لهًًًم 

ن تقًدير   ًواح اوالمعاقين عندما يتفاعلون مع آخرين عبر الشًبكة يلقًو  قًد ال يجدونً  فًي االتصًال  اترام 
تقًًًًدير واالحتًًًًرام للفئًًًًات لوجًًًً ، أ  أن هًًًًظه الطًًًًرق مًًًًن االتصًًًًال قًًًًد أعًًًًادت ال االشخصًًًًي وجه ًًًً

 (.29، ص2014" )حّماد، االمسحوقة اجتماعي  
 

 اآلثار اإليجابية لوسائط الموجة الثانية من موجات اإلعالم الجديد:
مواقًًًع التواصًًًل االجتماعيًًًة مًًًن أبًًًر  وسًًًائط الموجًًًة الثانيًًًة مًًًن موجًًًات تطًًًور وسًًًائط  تعًًًد

 –لنتًًًائج العديًًًد مًًًن الدراسًًًات  اوفق ًًً –االتصًًًال علًًًى شًًًبكة المعلومًًًات الدوليًًًة، كمًًًا أنهًًًا تمثًًًل 
واسًًتخداما مًًن قبًل الجمهًًور لمًًا تمتلكً  مًًن خصًًائص تمي هًا عًًن المواقًًع  االوسًائل األكثًًر انتشًار  

ممًا شًًجع متصًفحي اإلنترنًت مًًن كافًة أنحًاء العًًالم علًى اإلقبًال المت ايًًد عليهًا، فًًي  ترونيًة،اإللك
( ... 23، ص 2010لكترونيًًًة" )أسًًًعد، عمًًًرو، الوقًًًت الًًًظ  تراجًًًع فيًًً  اإلقبًًًال علًًًى المواقًًًع اإل

وبًًًالرغم مًًًن االنتقًًًادات الشًًًديدة التًًًي تتعًًًرض لهًًًا شًًًبكات التواصًًًل االجتمًًًاعي، والتًًًي تتهمهًًًا 
السلبي والمباشر على المجتمع األسر  والمساهمة في انفًراط عقًده وانهيًاره، فًإن هنًاك مًن  يربالت ث

لمجتمعًًًات وتقريًًًب المفًًًاهيم والًًًراب مًًًع ا خًًًر، يًًًرب فيهًًًا وسًًًيلة مهمًًًة للتنًًًامي وااللتحًًًام بًًًين ا
واالطالع والتعًرف علًى ثقافًات الشًعوب المختلفًة، إضًافة لًدورها الفاعًل والمتميً  كوسًيلة اتصًال 
جًًراء المحادثًًات الفوريًًة والتواصًًل  ناجحًًة تتًًيح تبًًادل مقًًاطع الفيًًديو والصًًور ومشًًاركة الملفًًات وا 

( ...وتًًًًرب بعًًًًًض 18، ص2009)عبًًًًد الواجًًًًًد، والتفاعًًًًل المباشًًًًر بًًًًًين جمهًًًًور المسًًًًًتخدمين" 
الدراسًًًات أن الشًًًبكات االجتماعيًًًة تنمًًًى التطًًًور االجتمًًًاعي وتطًًًور الهويًًًة الشخصًًًية ل طفًًًال 

التي يتطّلبها القرن الواحد والعشًرين كالقًدرات القياديًة، التواصًل، اإلبًداع، التعًاون  اراتوتع   المه
عبيًًر عًًن ا راء والمشًًاعر بسًًهولة ومًًنح الطفًًل الثقًًة القًًدرة علًًى الت إلًًى إضًًافةوالمهًًارات التقنيًًة 
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  kids and social media info graphicبًالنفس" )تقريًر االطفًال والشًبكات االجتماعيًة )
وجًًًود عالقًًًة ارتباطيًًً  بًًًين مسًًًتوب اسًًًتخدام الشًًًبكات االجتماعيًًًة وتكًًًوين عالقًًًات  إلًًًى إضًًًافة

الشًًًبكات وسًًًائل وقنًًًوات جديًًًدة لالتصًًًال كمًًًا تًًًوفر هًًًظه  اجتماعيًًً  مسًًًتقرة مًًًن خًًًالل االنترنًًًت،
 تلًفوالتواصل، وتتيح منابر جديدة للنقا  والحوار، ممًا فًتح المجًال أمًام أفًراد األسًرة لممارسًة مخ
 إلًًىأنًًواع االتصًًاالت بواسًًطة شًًبكة اإلنترنًًت، للخًًروا مًًن وضًًعية عًًدم التواصًًل وعًًدم الحًًوار، 

اإلعًالم األفقًي واالتصًال  إلًىفًي اتجًاه واحًد، التواصل والحوار، ومن اإلعالم واالتصال الظ  يتم 
( ... ويلجًًً  أفًًًًراد األسًًًرة للتواصًًًل مًًًع األهًًًًل 433، ص 2009فًًًي جميًًًع االتجاهًًًات" )حسًًًن، 

واألقًًارب واألصًًدقاء مًًن خًًالل مواقًًع الشًًًبكات االجتماعيًًة التًًي ُتعًًد وسًًيلة جديًًدة لتبًًادل ا راء 
لقضايًًًا وتكًًوين الًًوعي حًًول القضًًايا المختلفًًة، أو واألفكًًار وحشًًد المناصًًرة والت ييًًًد لقضيًًًة مًًن ا

ًً اتدعيًًًم القًًائم منهًًا سًًًلف   عًًن  امًًن خًًالل المًًواد المنتجًًة باسًًًتخدام الوسًًائط المتعًًددة، وظلًًك عوض 
المنتًًديات اإللكترونيًًة التًًي يقًًوم علًًى إدارتهًًا أشًًخاص يقومًًون بالًًدور التقليًًد  لًًً"حارس البوابًًة"، 

لفاعليًًًة أو المواقًًًع المجانيًًًة المتخمًًًة باإلعالنًًًات التًًًي تعرضًًًها والمجموعًًًات البريديًًًة محًًًدودة ا
ومواقًًع الفيًًديو،  اإلنترنًًت،شًًبكة  إلًًىالمواقًًع المًًوفرة لهًًظه الخدمًًة، حيًًا وجًًدت المًًدونات طريقهًًا 

ًًًًًاد،  ( ... فمسًًًًًتخدمو شًًًًًبكات التواصًًًًًل 25، ص2015ومجموعًًًًًات التواصًًًًًل االجتماعي")الحّم
، ولهم اهتمامات واحتياجًات مختلفًة، وبعضًهم يًرب أن هًظه مشارب مختلفة إلىاالجتماعي ينتمون 

لتلبيتهًًًا بصًًًورة  قاالهتمامًًًات واالحتياجًًًات ال تجًًًد مًًًن وسًًًائل اإلعًًًالم واالتصًًًال االهتمًًًام الالئًًً
عًًن عًًدم تغطيًًة هًًظه الوسًًائل لجميًًع األنشًًطة التًًي يقومًًون بهًًا، ممًًا دفًًع هًًاالء  كافيًًة، فضًًال  

وبمًًًا يمكًًًنهم مًًًن نقلًًً  لغيًًًرهم معبًًًرين مًًًن خاللًًً  عًًًن األفًًًراد لتقًًًديم محتًًًوب يخصًًًهم وحًًًدهم، 
ويشًبع رغبًاتهم  ية،اهتماماتهم وآرائهم ومواقفهم المتفاوتة، وعلى نحو يفي بكافًة احتياجًاتهم االتصًال

( وفًي اسًتطالع رأ  حًول  اإلعًالم وقضًية العنًف األسًر  11، ص2015بوج  عام" )الغامًد ، 
الدراسًًًة علًًى أن اإلعًًًالم الجديًًد واإللكترونًًًي قًًًد  % مًًًن عينًًة75وافًًق  امبحوث ًًً 4390بمشًًاركة 

سًًاهم فًًي نقًًل واقًًع قضًًية العنًًف األسًًر  فًًي المجتمًًع السًًعود  للًًرأ  العًًام بصًًورة أفضًًل مًًن 
وسائل االعالم التقليديًة )برنًامج األمًان األسًر   اإلعًالم شًريك اسًتراتيجي فًي الوقايًة مًن العنًف 

وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد قًًًد أتاحًًًت الفرصًًًة ل فًًًراد  ( إن النتًًًائج السًًًابقة تاكًًًد أن2013األسًًًر ، 
 للتواصل فيما بينهم على اختالف معتقداتهم وأعراقهم وطبقاتهم االجتماعية.

 

: اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الجديد على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة ثانيا
 العربية:

أنهًًا قًًد  إلًًىحديًًد مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي اإلعًًالم الجديًًد وبالت إلًًىعلمًًاء االجتمًًاع  يشًًير
علًًًى العالقًًًات األسًًًرية حيًًًا اتسًًًعت دائًًًرة التباعًًًد وغًًًاب الحًًًوار ونشًًً ت فجًًًوة فًًًي  اأثًًًرت سًًًلب  

األفكًًًار بًًًين ا بًًًاء واألبنًًًاء ممًًًا أضًًًعف الصًًًلة والتقًًًارب ودفء العالقًًًات فًًًي األسًًًرة والمجتمًًًع 
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ًًًًيالعر  ًًًًات الصًًًًداقة االفتراضًًًًية")الكيالني ب ًًًًرب تومبسًًًًون 141، ص2019، لصًًًًالح عالق (..."وي
Thompson وديمًًًاجيوDemajio وكًًًراوتQrawt و ابًًًوفZaabof  وسًًًتولStolle أنَّ اسًًًتخدام

شًًبكات التواصًًل االجتمًًاعي ُيحًًدا تغييًًرات جظريًًة فًًي عالقًًات  اوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد وتحديًًد  
تبلًًًد  إلًًًىتًًًاد   عالقًًًات فًًًاترة إلًًًىتمتًًًا  بالًًًدفء والحميميًًًة  قًًًاتالنًًًاس بحيًًًا تحولهًًًا مًًًن عال

 (308، ص 2016اإلحساس واإلحباط والشعور بالع لة االجتماعية" )سار ، 
لنتًًائج العديًًد مًًن الدراسًًات والبحًًوا العلميًًة فًًي حقًًل اإلعًًالم الجديًًد فإنًً  يمكًًن رصًًد  اووفق ًً

ا ثًًار السًًلبية لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى العالقًًات االجتماعيًًة واالتصًًالية ل سًًرة العربيًًة فًًي 
  ا تيجموعة من المظاهر يستعرضها الباحا على النحو م
 : ضعف العالقات األسرية والعزلة النسبية داخل األسرة وخارجها: أوالا 

نتًًائج العديًًد مًًن الدراسًًات أن اسًًتخدام أفًًراد األسًًرة للتطبيقًًات المختلفًًة لوسًًائل اإلعًًالم  أثبتًًت
الع لة والفردية واالنسًحاب مًن دائًرة العالقًات االجتماعيًة بًين أفًراد األسًرة، وهًو  إلىالجديد ياد  

يًًاد   مًًا( ... ك16، ص2009مًًا يسًًهم فًًي انهيًًار البنًًاء االجتمًًاعي ل سًًرة وتفككهًًا" )محمًًد، 
ًًًك التًًً ثيرات السًًًلبية ظًًًاهرة االنتحًًًار  إلًًًى ًًًيس أدل علًًًى تل ًًًادة الجريمًًًة والعنًًًف واالنحًًًراف، ول  ي

ر الشبكة في فترة مًن الفتًرات، وظلًك مًن خًالل المنتًديات الحواريًة السًلبية التًي تًروا الجماعي عب
 لفكرة االنتحار وعبثية الحياة. 

ويًًرتبط ، أن سًًاعات التواصًًل بًًين أفًًراد األسًًرة أصًًبحت محًًدودة أو قليلًًة إلًًىويشًًير الباحًًا  
ل اإلعًالم والماسسًات هظا بتراجع دور األسرة فًي المجتمًع المعاصًر لصًالح مًاثرات أخًرب كوسًائ

فبسًًبب التحًًّول االجتمًًاعي الًًظ  طًًرأ علًًى أدوار كثيًًر مًًن مكونًًات المجتمًًع ووحداتًً  ، المجتمعيًًة
مثًًًل طًًًول سًًًاعات العمًًًل للوالًًًدين أو أحًًًدهما ، مًًًاثرات كثيًًًرة إلًًًىفقًًًد أصًًًبحت األسًًًرة مشًًًدودة 

، احتياجًًات األسًًرةواالهتمًًام بقضًًايا حياتيًًة كتًًوفير مصًًادر الًًدخل وتًًدبير مًًوارد إضًًافية إلشًًباع 
كل ظلك أثر على العالقات األسًرية، ف صًبحت سًاعات التواصًل بًين أفًراد األسًرة محًدودة وأصًبح 

يبحثون عن إجابة لتسًااالتهم فًي أجهً ة اإلعًالم كاإلظاعًة والتلف يًون وشًبكة المعلومًات ...  اءاألبن
تكًوين الثقافًة التربويًة  إضًعاف دور األسًرة فًي إلًىوغيرها من مصادر المعرفة وقًد أدب ظلًك كلً  

 ل بناء.
فًًي العالقًًات داخلهًًا، حيًًا سًًاد الطًًابع  االمالحًًظ أن األسًًرة العربيًًة تشًًهد اليًًوم ضًًعف   ومًًن

وتًً ثرت العالقًًات ، أدنًًى حًًد إلًًىوانخفًًض التفاعًًل االجتمًًاعي بًًين أعضًًائها  الفًًرد  بًًين أفرادهًًا،
 لوظلًًك بسًًبب وسًًائ، ألسًًرة واألقًًارباألسًًرية سًًواء بًًين الًً وجين أو بيًًنهم وبًًين األبنًًاء أو بًًين ا

اإلعًًالم الجديًًد، حيًًا الجلًًوس سًًاعات طويلًًة أمًًام التليف يًًون وألعًًاب الكمبيًًوتر وألعًًاب الفيًًديو، 
ظلًًك  إلًًىومواقًًع البيًًع والشًًراء، أضًًف ، مواقًًع المحادثًًات إلًًىهًًظا فضًًال عًًن اإلنترنًًت والًًدخول 

 اا كانًًت عالقًًات الجيًًرة تشًًغل حيًً   انحسًًار عالقًًات الجيًًرة والتضًًامن والتًًرابط االجتمًًاعي، حيًً
ًً لمًًًا كانًًت تاديًًً  مًًن وظًًًائف فًًي حيًًًاة األسًًرة كفًًًض المنا عًًًات ، فًًًي حيًًاة األسًًًرة العربيًًة امهم 
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ًًًادل المسًًًاعدات واكتسًًًاب الخبًًًرات ولقًًًد ، وممارسًًًة الضًًًبط االجتمًًًاعي والمشًًًاركة الوجدانيًًًة وتب
منهًًًا القًًًيم  ة وانتشًًًرت بًًًدال  انحسًًًرت هًًًظه العالقًًًات التًًًي كانًًًت تعضًًًد وتعًًً   قًًًيم المًًًودة والمحبًًً

عًًالء المصًًلحة الفرديًًة  الماديًًة  إلًًىالحًًد الًًظ  وصًًل باألسًًرة فًًي بعًًض المنًًاطق  إلًًىوالنفعيًًة وا 
( ... ومًن المالحًظ أن لإلعًالم الجديًد 17، ص2008 الجهل ب سماء جيرانهًا )بركًات،   حسًن،

األقًًًارب، وصًًًالت دور فًًًي تضًًًييق دائًًًرة العالقًًًات االجتماعيًًًة بًًًين األسًًًر وخاصًًًة فًًًي محًًًيط 
أداء الواجبات العائلية كالتهنئة في مناسًبات الفًرل أو التع يًة بوفًاة قريًب أو صًديق  حالرحم، وأصب

قتًًًل  إلًًًىتًًًتم مًًًن خًًًالل الرسًًًائل النصًًًية وفًًًي بعًًًض الحًًًاالت تكًًًون النصًًًوص جًًًاه ة ممًًًا أدب 
جتماعية")عبًًًد مًًًن الجفًًًاء فًًًي العالقًًًات اال االصًًًالت والًًًروابط االجتماعيًًًة الحقيقيًًًة وأحًًًدا نمط ًًً

 (25ص ،2011الجليل، 
الباحًًا نتًًائج بعًًض الدراسًًات العربيًًة التًًي تناولًًت تًً ثير وسًًائل اإلعًًالم الجديًًد علًًى  ويرصًًد

 التفاعل األسر  
دراسًًًة أجريًًًت علًًًى عينًًًة مًًًن األطفًًًال الملتحقًًًين بمًًًدارس اللغًًًات، حيًًًا كشًًًف تحليًًًل  ففًًًي

جتمًًاعي ل طفًًال عًًن أن كثًًرة اسًًتخدام البيانًًات المسًًتمدة مًًن قائمًًة مالحظًًة سًًلوك التفاعًًل اال
الكمبيًًًوتر يقًًًّل معهًًًا التفاعًًًل االجتمًًًاعي، حيًًًا توجًًًد فًًًروق ظات داللًًًة إحصًًًائية بًًًين األطفًًًال 

واألطفًًًال غيًًًر المسًًًتخدمين لًًً  مًًًن حيًًًا درجًًًة التفاعًًًل االجتمًًًاعي فًًًي  وتر،مسًًًتخدمي الكمبيًًً
 (.167ص ، 2003المن ل لصالح األطفال غير المستخدمين للكمبيوتر )قاسم، 

دراسًًة أخًًرب حًًول تحليًًل أثًًر اسًًتخدام أجهًً ة الحاسًًب الشخصًًي كوسًًيلة لالتصًًال عبًًر  وفًًى
شبكة اإلنترنت على التفاعل االجتماعي وأنماط االتصال في األسرة المصرية، وكظلك معرفة مًا إظا 

أن  ى إلًتوصًلت الدراسًة  ، يًادة ع لًة األفًراد عًن الواقًع االجتمًاعي إلىكان هظا االستخدام ياد  
% من مستخدمي اإلنترنت يستخدمونها من أجل المشًاركة فًي المناقشًات ومسًاعدة ا خًرين 58.4

% من مستخدمي االنترنت أفادوا بوجود أنماط من االتصًال داخًل 65.3في اتخاظ القرارات كما ان 
 (.173، 2003األسرة ترتبط باستخدام اإلنترنت )حنفي، 

راهقين أن اسًًتخدامهم ل نترنًًت قًًد جعلهًًم يشًًعرون بًً ن %(مًًن الم54ًًدراسًًة حديثًً  أّكًًد ) وفًًى
لًًم يعًًد كمًًا كًًان عليًً  قبًًل اسًًتخدام اإلنترنًًت حيًًا لًًم يعًًودوا يجلسًًون  تفًًاعلهم المعتًًاد مًًع أسًًرهم

 إضًافةيفعلًون مًن قبًل،  ويتبادلون أطراف الحًديا فًي الشًئون األسًرية الخاصًة والعامًة كمًا كًانوا
جتماعيًًًة والعائليًًًة التًًًي كًًًانوا يقومًًًون بهًًًا ل سًًًرة والعائلًًًة، تراجًًًع النشًًًاط فًًًي المناسًًًبات اال إلًًًى

وجًًًود تًًًظمر مًًًن بعًًًض األسًًًر مًًًن ابنائهًًًا مًًًن كثافًًً  اسًًًتخدام االنترنًًًت حيًًًا أفًًًاد  إلًًًى إضًًًافة
مًًع  ع%( مًًنهم أن االنترنًًت سًًاهم فًًي االغتًًراب الثقًًافي واالجتمًًاعي بًًين األبنًًاء فًًي المجتم40ًً)

نفسًًًي واالجتمًًًاعي أثًًًرت فًًًي التفاعًًًل االجتمًًًاعي مًًًع مًًًرور الوقًًًت وخلًًًق حالًًًة مًًًن االغتًًًراب ال
فيمًا  ت إليً  نتًائج الدراسًات الميدانيًة(. ومًن أبًر  مًا توصًل31، 2008االسرة والمعارف")سًار ، 

 تماعيًًةيتعلًًق بالتًً ثيرات السًًلبية لإلنترنًًت والتواصًًل عبًًر الشًًبكات االجتماعيًًة علًًى العالقًًات االج
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العينًًة  "تباعًًد العالقًًات بًًين الًً وجين وانحسًًار اهتمامًًات ل سًًرة العربيًًة مًًن وجهًً  نظًًر مفًًردات 
( 83.3حيًا جًاء ظلًك فًي الترتيًب األول بتقًدير مئًو  )، األسرة االجتماعيًة وتقوقعهًا حًول نفسًها

ويًًرتبط بًًظلك أن كًًل فًًرد فًًي األسًًرة أصًًبح لًً  عالمًً  الخًًاص وال يهًًتم بمشًًاكل ا خًًرين، وهًًو مًًا 
ويًًرتبط هًًظا بعًًدم وجًًود ، االتصًًال داخًًل النسًًق األسًًر  وجًًود فجًًوة فًًي طبيعًًة عمليًًة إلًًىيشًًير 

توجي  من جانب الوالدين ل بناء فًي عمليًة التنشًئة االجتماعيًة، ومًن ثًم يبحًا الفًرد عًن مصًادر 
فًإن هًظا  لحًالأخرب لإلجابة عن تسااالت  فيجد بعض وسائل اإلعالم التي تتيح ل  ظلك، وبطبيعًة ا

ات الفرديًة داخًل األسًرة وظهًور المشًكالت سًواء بًين الً وجين ظهًور األنانيًة واالهتمامً إلىياد  
ًً فًًي مرحلًًة الشًًباب .. كاإلدمًًان، والعنًًف، والًً واا العرفًًي ... الًًخ،  اأو بًًين أفًًراد األسًًرة خصوص 

ًً  متخصصًًة( ... وقًًد نبهًًت دراسًًة سًًعودية 24، ص 2009مًًن مشًًكالت األسًًرة" )خضًًر،  اهرب 
 إلًًىالتواصًًل االجتمًاعي علًى األسًر السًعودية، مشًيرة  المخًاطر االجتماعيًة المحتملًة لمواقًع إلًى

أن من تلك المخاطر كثًرة حًاالت الطًالق والخيانًة ال وجيًة، وخصوصًا مًع تفشًي اسًتعمال مواقًع 
فًًًًي المائًًًًة مًًًًن السًًًًعوديين يتصًًًًفحون  69التواصًًًًل االجتماعيًًًًة عبًًًًر الهواتًًًًف الظكيًًًًة علمًًًًا أن 

.. وتعًًًًاني السًًًًعودية مًًًًن تنًًًًامي ظًًًًاهرة ( .19، ص2009اإلنترنيًًًًت عبًًًًر الهواتًًًًف" )العجمًًًًي، 
ًً %،  21.5لًًدب الشًًارع السًًعود ، وبلغًًت نسًًبة الطًًالق  االطًًالق، وباتًًت معدالتًً  المرتفعًًة هاجس 

(http://www.skynewsarabia.com/web/article كمًًا أدت المبالغًًة فًًي اسًًتخدام مواقًًع .)
ب قلًًة الحًًوار البينًًي بينهمًًا، فتًًور العالقًًة بينهمًًا بسًًب إلًًىمًًن قبًًل الًً وجين  عيالتواصًًل االجتمًًا

الطًًالق وتفكًًك األسًًرة، فعلًًى  إلًًىوكًًظلك انعًًدام الثقًًة بينهمًًا وتكًًوين عالقًًات افتراضًًية قًًد تًًاد  
بسًبب وسًائل التواصًل  م2014% عًام 2ارتفعت نسًبة الطًالق فًي فلسًطين بنسًبة ” سبيل المثال 

 (.13، ص2014 ،االجتماعي" )حماد
 واء: : اإلدمان والعزلة واالنطاثانيً 

ا ثار السلبية األخرب التي ال يمكن التهوين أو التقليل من ش نها لخطورتهًا  "إدمًان الشًبكة  من
وبالتًًالي ، "... وتعنًًي شًًعور الشًًخص بًًالتوتر واالن عًًاا إظا توقًًف عًًن اسًًتخدامها أو ابتعًًد عنهًًا

أمًام  تسًقطأنها  إلىسلوك قسر  .ويرجع العلماء ظاهرة إدمان الشبكة  إلىيتحول استخدام  للشبكة 
، الفًًًًرد كًًًًل العوائًًًًق والحًًًًواج  االجتماعيًًًًة والدينيًًًًة واالجتماعيًًًًة التًًًًي تحًًًًول دون إشًًًًباع رغباتًًًً 

وبالتًًالي يجًًد الشًًاب أنهًًا أشًًبعت ، فالصًًور العاريًًة تكًًون متاحًًة علًًى الشًًبكة ل طفًًال والشًًباب
علًًى  قابًًةلر لغيًًاب ا اوظلًًك نظًًر  ، رغبًًات كًًان يجًًد صًًعوبة فًًي إشًًباعها فيًًرتبط بمصًًدر اإلشًًباع

، 2009فًي حمايًة األخًالق والمجتمعًات. )إبًراهيم،  اأساسًي   االشبكة والظ  طالمًا لعًب األبًوان دور  
 (.16ص

لفًًت انتبًًاه البًًاحثين قضًًية اإلدمًًان الحاسًًوبي و يًًادة حجًًم معًًدل اسًًتخدام اإلنترنًًت بًًين  وقًًد
نترنًت الترتيًب األول احتلت بحًوا تً ثير اال حيا، مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع السعود 
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%  20.9كمًًا احتلًًت بحًًوا جمهًًور الوسًًائل اإللكترونيًًة الترتيًًب الثًًاني بنسًًبة  % 27.9بنسًًبة 
بحًوا و  احتلت دراسًاتو ، للتعرف على درجة تعرض الجمهور لتلك الوسيلة واستخداماتهم لها ظلكو 

عظًم تلًك البحًوا فًي قد تمحًورت مو  % 18.6اإلنتاا اإلعالمي اإللكتروني الترتيب الثالا بنسبة 
التعًًرف  ةمحاولًً إلًًى إضًًافةالبحًًا عًًن اإلمكانًًات التًًي يوفرهًًا االنترنًًت لخدمًًة الفنًًون اإلعالميًًة 

على مدب استخدام المهنيين أنفسًهم إلمكانًات وتطبيقًات االنترنًت فًي مجًال تخصصًهم" )عثمًان، 
م االجتمًاعي ( ... وبحسب علماء االجتماع ومن دراسات أجروها علًى أثًر اإلعًال19، ص2012

 سًرةعلى األطفال تبين أنَّ  يسهم في ع لتهم عن ُأسرهم ويصبح التواصًل البينشخصًي بًين أفًراد األ
وهًًظا ُيضًًعف دور ا بًًاء واألمهًًات فًًي تقًًديم النصًًح واإلرشًًاد ألبنًًائهم ويقلًًل مًًن العالقًًات  قلًًيال  

ي دراسًة أجراهًا الباحًًا ( ... وف24ً، ص2009الدافئًة والصًادقة بًين ا بًاء واألبنًاء" )نًور الًدين،
أّن مًن  نتًائجهشام البرجي حول ت ثير شبكات التواصل االجتماعية على األسرة المصرية أظهًرت ال

% وأن اسًتخدام 65.5ت ثيراتها السلبية أنها تقلًل مًن الحًوار البينًي التفًاعلي بًين أفًراد األسًرة بنسًبة
سلبي في سًلوكهم بسًبب عً لتهم بنسًبة  تغيير إلىمواقع التواصل االجتماعي من قبل األبناء ياد  

عًًًن وجًًًود  ويًًًس( .كمًًًا كشًًًفت دراسًًًة سًًًانغار  واليمًًًايم ور 25، ص2016%")البرجًًًي، 60،00
ارتباط بين استخدام مواقع التواصًل االجتمًاعي والع لًة النفسًية والكوبًة والكًظب بحًا يلجً  األطفًال 

لًًًًنفس )كيمبرلًًًًي يًًًًونج( أن إعطًًًًاء معلومًًًًات كاظبًًًًة ألصًًًًدقائهم االفتراضًًًًي، وتًًًًرب عالمًًًًة ا إلًًًًى
الدراسًات  ّين( ... وتب20ً،ص2017. )جعفًر ، ايعد إدمان ً اساعة أسبوعي   38استخدامها أكثر من 

النفسًًية أن أكثًًر األفًًراد تعرضًًا لخطًًر اإلصًًابة بمًًرض إدمًًان وسًًائل اإلعًًالم، هًًم األفًًراد الًًظين 
بيعيًًًة مًًًع ا خًًًرين والًًًظين والفشًًًل فًًًي إقامًًًة عالقًًًات إنسًًًانية ط، يعًًًانون مًًًن الع لًًًة االجتماعيًًًة

لالسًًته اء  رضًةالًظين يخًافون مًن أن يكونًوا ع، يعًانون مًن مخًاوف غامضًة أو قلًة احتًرام الًظات
وظلًًك ألن ، هًًاالء هًًم أكثًًر النًًاس تعرضًًا لإلصًًابة بهًًظا المًًرض، أو السًًخرية مًًن قبًًل ا خًًرين

قامة عالقًات غامضًة مًع ا خًرين  العالم اإللكتروني قدم لهم مجاال واسعا لتفري  مخاوفهم وقلقهم وا 
لهًًم مًًن خشًًونة وقسًًوة  نتخلًًق لهًًم نوعًًا مًًن األلفًًة الم يفًًة فيصًًبح هًًظا العًًالم الجديًًد المًًالظ ا مًً

كًًًًابوس يهًًًًدد حيًًًًاتهم االجتماعيًًًًة  إلًًًًىعًًًًالم الحقيقًًًًة، كمًًًًا يعتقًًًًدون حتًًًًى يتحًًًًول عًًًًالمهم هًًًًظا 
 (.43،ص2011والشخصية للخطر")سبتي، 

 قافية لألسرة العربية: : التأثير على البنية الثاثالثً 
جيًل، فاألسًرة  إلًىمجتمع من المجتمعات ثقافت  الخاصة التي ُتوّرا عبر األسًرة مًن جيًل  لكل

العربيًًة لهًًا ثقافتهًًا المنبثقًًة مًًن حضًًارتها العربيًًة اإلسًًالمية، واألسًًرة العربيًًة كنظًًام اجتمًًاعي مًًا 
 لمكونًاتاألسًرة هًو الحفًاظ علًى ا هي إال إحدب تجليات هظه الثقافة الموروثًة عبًر األجيًال، ودور

الثقافيًًة األصًًيلة ل سًًرة العربيًًة ونقلهًًا ل بنًًاء، ومواجهًًة التيًًارات الثقافيًًة الوافًًدة وتحصًًين الهويًًة 
 الثقافية من االختراق واالحتواء من ثقافات أخرب خارجية.
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لدراسًًًات فًًًي وعًًًن تًًً ثير وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد علًًًى البنيًًًة الثقافيًًًة ل سًًًرة العربية...تاكًًًد ا 
ًًًًي ثقافتهًًًًا علًًًًى  مجًًًًال االتصًًًًال واإلعًًًًالم أن هًًًًظه الوسًًًًائل تمّكًًًًن الًًًًدول المتقدمًًًًة مًًًًن أن تمل
المجتمعات األخرب بما ياثر على هويًة هًظه المجتمعًات. فبعًد انتشًار اإلنترنًت والهًاتف المحمًول 

لكًًل فًًرد وجًًود تًً ثير سًًلبي علًًى العالقًًات األسًًرية، ف صًًبح  إلًًىفًًي مجتمعاتنًًا العربيًًة أدب ظلًًك 
إشًًباع شخصًًي يحًًل محًًل العالقًًات الحميميًًة داخًًل األسًًرة، لكنًً  إشًًباع غيًًر حقيقًًي، ألن هًًظه 

(... كمًًا يجًًب أال نغفًًل دور تلًًك الوسًًائل فًًي طًًًرل 18، ص2009الوسًًائل غيًًر مشًًبعة")ليلة، 
، واألفكًار الغريبًة مثًل اسًتبدال عالقًات الً واا والعالقًات اإلنسًانية المشًروعة يلًةبعض القًيم الدخ

التًي تًًدور فًي إطًًار مًًن العًادات والتقاليًًد بعالقًًات افتراضًية وصًًداقات غيًًر مقبولًة بخًًالف التًًي 
تدور في إطار عادات وأخالق منافية لديننا ومجتمعنًا العربًي المحًافظ علًى عاداتً  وتقاليًده. )عبًد 

( وكمثًًًًال حًًًديا علًًًًى تفضًًًًيل العًًًي  فًًًًي هًًًظا العًًًًالم االفتراضًًًًي 15، ص2009  جعفًًًر، اهلل
الجًً ر العربيًًًة االفتراضًًية فًًي هًًًظا الموقًًع ثالثًًًي  إلًًىيًًالي  لجًًوء أعًًًداد مًًن الشًًباب العربًًًي الخ

األبعًًاد، حيًًا يقومًًون بنشًًاطات ال يسًًتطيعون إقامتهًًا أو المشًًاركة فيهًًا علًًى أرض الواقًًع بسًًبب 
ًًًدالعًًًادات والتق ًًًل إقامًًًة وتنظًًًيم الحفًًًالت الموسًًًيقية الي ًًًيم الشًًًرعية، مث ًًًة والضًًًوابط والق  االجتماعي

الراقصة التي يختلط فيها الجنسان. إن هظه الممارسات السًلبية لهًاالء الشًباب والفتيًات فًي عًالم الًً 
"سًًكند اليًًف أو الحيًًاة الثانيًًة" تعتبًًر شًًكال مًًن أشًًكال الهًًروب مًًن الواقًًع، عبًًر تقمًًص شخصًًية 

 إلًًًىفًًًي هًًًظا العًًًالم االفتراضًًًي الًًًظ  ال تحكمًًً  قًًًوانين وتشًًًريعات بًًًل تعًًًود ضًًًوابط  فقًًًط  ةثانيًًً
 (  17، ص 2009الشخص ظات " )عبد الرحمن، 

 للعديد من الدراسات فإّن مخاطر اإلعالم الجديد على ثقافة األسرة العربية تتمثل فيما يلي: اووفقً 
علًًًى البنيًًًة الفكريًًًة والقيميًًًة ل سًًًرة العربيًًًة  ال شًًًك أنَّ وسًًًائل اإلعًًًالم الجديًًًد ومنهًًًا  التًًً ثير

ت على األسرة العربية ثقافات وأنمًاط سًلوكية جديًدة تختلًف فًي مواقع التواصل االجتماعي قد أدخل
 إلًىتهًدف  لعربيًةبنيتها وأهدافها عن أهداف تربية الفًرد داخًل األسًرة العربيًة، فالتربيًة فًي األسًرة ا

أنسًًنة الفًًرد مًًن خًًالل اكتسًًاب أنمًًاط السًًلوك المضًًبوطة بمعًًايير األخًًالق وتنميًًة أفكًًاره وتنظًًيم 
عدا  ده بما يتفق مع القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية.سلوك  وعواطف  وا 

تًً ثيرات اإلعًًالم الجديًًد علًًى البنيًًة الفكريًًة والقيميًًة ل سًًرة العربيًًة  ظهًًور ن عًًات فكريًًة  ومًًن
حًًًالل قًًًيم سًًًلبية فًًًي  شًًًاعة فكًًًر التعصًًًب والعنًًًف، وتفتيًًًت مقومًًًات الهويًًًة الوطنيًًًة، وا  شًًًاظة، وا 

( يدراسًًة أجراهًًا الباحثًًان الج ائريًًان )ع يًً  نًً  ولطفًًي دكًًان منظومًًة قًًيم األسًًرة العربيًًة...."ففي
حول أثر مواقع التواصًل علًى المنظومًة القيميًة لًد  الشًباب الجًامعي الج ائًر  وتبًين مًن النتًائج 
أن هًًاالء الشًًباب تًً ثروا مًًن مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي بمجموعًًة مًًن القًًيم السًًلبية منهًًا اإلهمًًال 

الوقًًت  درخًًرين، عًًدم اإلحسًًاس باالنتمًًاء، عًًدم االهتمًًام بالدراسًًة، هًًفًًي العمًًل، عًًدم احتًًرام ا 
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وقلة اإلنتاجية، إهمال الواجبات، عدم إتقًان العمًل الموكًل لهًم، االنطًواء والع لًة، تجنًب ا خًرين، 
 (.24، ص 2015، وعدم تحمل المساولية")ن   دكاني،

ط بعًًض القًًيم األخالقيًًة اإليجابيًًة إسًًقا إلًًىهًًظه التًً ثيرات أيضًًّا أنَّ اإلعًًالم الجديًًد أدب  ومًًن
التًًي اتصًًفت بهًًا األسًًرة العربيًًة مثًًل الصًًدق الًًظ  اسًًتبدل بثقافًًة اإلشًًاعة، حيًًا نجًًد أن َّ مواقًًع 

ًًً لتًًًرويج اإلشًًًاعات مًًًن خًًًالل ت ويًًًر األحًًًداا  االتواصًًًل االجتمًًًاعي قًًًد أصًًًبحت فضًًًاء  مفتوح 
واألمًًًًن األسًًًًر  واألمًًًًن علًًًًى األمًًًًن الفًًًًرد   اوالصًًًًور والوثًًًًائق وهًًًًظا يشًًًًكل خطًًًًر   النصًًًًوصو 

المجتمعي وعلى السًلم األهلًي بشًكل عًام وخاصًة فًي حالًة  مًن انعًدام الرقابًة الظاتيًة أو الخارجيًة 
 إلًًى(....أضًًف 26، ص2009علًًى وسًًائل اإلعًًالم االجتمًًاعي ومصًًادرها المعلوماتية")محمًًد، 

ا فًي نشًر الثقافًات المختلفًة، الشرسة على ثقافة األسرة العربية، وانعدام التكاف الثقافيةظلك  الهجمة 
ومحاكًاة وتقليًد ثقافًًة ا خًرين، وتولًد ثقافًًات هجينًة، وتغليًًب الهويًة الفرديًة علًًى الهويًة الجمعيًًة، 

( 25، ص2009وتفشي ظاهرة الثقافة الهابطة تسطيح الثقافة، ونشوء ظًاهرة االغتًراب )الشًربيني، 
االتصًًال واالعًًالم والمعلومًًات، ممًًا جًًظب  عًًن أّن اللغًًة اإلنجلي يًًة هًًي لغًًة تكنولوجيًًا ... فضًًال  

كًًل مًًا هًًو أجنبًًي، ممًًا أضًًعف  إلًًىشًًريحة مًًن الشًًباب لتنفصًًل عًًن القاعًًدة الشًًبابية وتنجًًظب 
ثًًم  ومًًنوجًًود فًًرا  لغًًو  وثقًًافي حاولًًت اللغًًات والثقافًًات األجنبيًًة ملئًً ،  إلًًىاللغًًة العربيًًة وأدب 

 إلًىءهم لمجًتمعهم وثقًافتهم وأصًبح انتمًائهم تشكل وعي الشباب وفق ثقافة وقيم أجنبية وتً ثر انتمًا
 (17، ص2008القرية الكونية أقوب من انتماءهم ألمتهم وقوميتهم")عّساف، 

 : التأثير على عملية التنشئة االجتماعية:ارابعً 
التنشًًئة االجتماعيًًة ب نهًًا "إعًًداد الكًًائن البشًًر  وت هيلًً  للحيًًاة االجتماعيًًة التًًي يجًًب  ُتعًًّرف

ب نهًًًا "العمليًًًة التًًًي يكتسًًًب  Rockerويتفاعًًًل معهًًًا بصًًًورة إيجابيًًًة." ويعرفهًًًا  عليًً  أن يتكيًًًف 
ًًًدليمي،  ًًًة فًًًي محيطًًً " )ال ( وتقًًًع 67، ص2012الفًًًرد مًًًن خاللهًًًا العناصًًًر االجتماعيًًًة والثقافي

التنشًًئة االجتماعيًًة علًًى عًًاتق األسًًرة ويشًًاركها فًًي ظلًًك الماسسًًات الرسًًمية كالمدرسًًة  اوليةمسًً
ية مثًًًًل دور العبًًًًادة والماسسًًًًات الثقافيًًًًة واالجتماعيًًًًة، وتعتبًًًًر التنشًًًًئة والماسسًًًًات غيًًًًر الرسًًًًم

، 2019االجتماعيًًة السًًًليمة صًًًمام أمًًًان ألمًًًن األسًًًرة االجتمًًًاعي والثقًًًافي والفكًًًر " )الكيالنًًًي، 
 (.141ص

تراجًًع دور األسًًرة فًًي التنشًًئة االجتماعيًًة والتربيًًة وفًًق معًًايير المجتمًًع، وأصًًبح اإلعًًالم  وقًًد
فًًي عمليًًة تنشًًئة األفًًراد، بسًًبب التغيًًرات الطارئًًة علًًى المجتمعًًات بفعًًل ثًًورة  اشًًريك   الجديًًد يمثًًل

 انظًًًر   ااالتصًًًال الرقمًًًي والتقنيًًًات والفضًًًاءات المفتوحًًًة، وكانًًًت األسًًًرة ب فرادهًًًا هًًًي األكثًًًر تًًً ثر  
للتغيًر الكبيًًر فًي نمًًط العالقًات والتفًًاعالت داخًل األسًًرة بعًد أن أصًًبحت وسًائل اإلعًًالم الجديًًد 

لتربيًًًة األبنًًًًاء وتنشًًًًئتهم، وال شًًًكَّ أن ظلًًًًك يهًًًًدِّد هويًًًة األسًًًًرة ومجتمعاتنًًًًا  اموا ي ًًًً اشًًًكِّل مصًًًًدر  ت
قًد سًاهم فًي  الجديًد( ومما ي يد من خطورة األمًر أن اإلعًالم 141، ص2019العربية")الكيالني، 
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م والبنًًًاء إيجًًًاد ثقافًًًة أو قًًًيم ثقافيًًًة فًًًي وعًًًي المًًًراهقين والشًًًباب ال توجًًًد صًًًلة بينهًًًا وبًًًين النظًًًا
االجتمًًاعي الًًظ  ينتمًًون إليًً ، ولًًم تخًًرا مًًن رحًًم التطًًور االجتمًًاعي الطبيعًًي لمجتمعًًاتهم، ممًًا 

ًًًىأدب  ًًًة. )عيشًًًة،  إل ( .... وتخلًًًص 24، ص2015حًًًدوا خلًًًل فًًًي البنًًًي الثقافيًًًة واالجتماعي
ة بًين مضًامين عمليًة التنشًئ اوتصًارع   اأن هنًاك تصًادم   إلًىالدراسات التي عنيًت بهًظا الموضًوع 

ً  ااالجتماعية التي تمارسًها وسًائل اإلعًالم الجديًد وبًين األسًرة، فهًظه المصًادر مجتمعً  تصًّدر كم 
والمراهًًق  لطفًًلقًًدر مًًن الحيًًرة واالضًًطراب فًًي تكًًوين ا إلًًىمًًن الرسًًائل المتضًًاربة ممًًا يًًاد  

 تبنًًي األسًًرة مفهًًوم دفًًاعي أو عالجًًي للتنشًًئة تركًً  فيًً  علًًى إلًًىوالشًًاب وتوجيهًً ، ويًًاد  ظلًًك 
صًًالل المفًًاهيم بًًدال مًًن بنًًاء المفًًاهيم، وحتًًى وهًًي فًًي  دفًًع ا ثًًار السًًلبية وتقًًويم االنحرافًًات وا 

(... 16ص ،2009سًًًبيل ظلًًًك فهًًًي فًًًي حاجًًًة للًًًدعم والمسًًًاندة والمشًًًورة المهنيًًًة. )أبًًًو خطًًًوة، 
وتسًًًاعد عوامًًًل أخًًًرب علًًًى تفًًًاقم التباعًًًد بًًًين الشًًًباب وبًًًين أسًًًرهم ومجًًًتمعهم، أظهرتهًًًا دراسًًًة 

للدراسًات « الًوارف»ية بعنوان "ثقافة الشباب بين تحديات اإلنترنت وعج  الدولة" نشًرها معهًد ميدان
الشًًباب، فقًًد  ةاإلنسًًانية بواشًًنطن منهًًا اضًًمحالل دور ماسسًًات التنشًًئة التقليديًًة فًًي تشًًكيل ثقافًً

ار  تًو  إلًىتعرضت ماسسًات التنشًئة العربيًة كاألسًرة والمدرسًة ووسًائل العبًادة وجماعًات األقًران 
دورها لحساب ماسسات أخرب استطاعت أن تجًدد نفسًها، لعًل أهمهًا الفضًائيات ومواقًع اإلنترنًت 

ًًًًًًًًًة.)  ًًًًًًًًًة الًًًًًًًًًدول العربي -http://arabالتًًًًًًًًًي ا دهًًًًًًًًًرت بدرجًًًًًًًًًة غيًًًًًًًًًر مسًًًًًًًًًبوقة لتغطًًًًًًًًًي غالبي
librarians.blogspot.com/2011/01)/ 

 طفال:: التأثير على التفاعل االجتماعي واللغة والتحصيل الدراسي لألاخامسً 
أن اسًتخدام األطفًًال لوسًًائل اإلعًًالم الجديًًد ُيفقًًدهم مهًًارة  إلًًىالدراسًًات فًًي هًًظا الصًًدد  تشًير

التفاعًًل االجتمًًاعي التًًي تتطًًور مًًًن خًًالل لحًًديا المباشًًر مًًًع ا خًًرين سًًواء داخًًل األسًًًرة أو 
 خارجها، وظلك بسبب ضًعف حصًيلتهم اللغويًة مًن المفًردات التًي تً داد عًادة مًن خًالل المحادثًة

مهًارة القًدرة علًى التعبيًر الشًًفو  لًديهم، كمًا تسًهم بعًض المضًامين المنشًورة علًًى  تضًعف،كمًا 
شًًًبكات التواصًًًل االجتمًًًاعي كًًًاألفالم الخياليًًًة فًًًي جنًًًول األطفًًًال للمبالغًًًة فًًًي الخيًًًال وهًًًظا قًًًد 
يًًدفعهم للقيًًام ب فعًًال غيًًر محسًًوبة النتًًائج ممًًا يًًاثر علًًى نمًًط تفكيًًرهم فًًي حًًل مشًًاكلهم بطريقًًة 

( ... وقًًًد كشًًًفت دراسًًًات منهًًًا دراسًًًة سًًًانغار  واليمًًًايم 16، ص 2009")حسًًًن، النيةغيًًًر عق
عًن التً ثير السًلبي ل عًالم االجتمًاعي التًي بينًت بً نَّ  Sungari, Limayem, Rouisورويًس 

(....كمًا كًان لظهًور 32، ص2014ل  تً ثير سًلبي علًى مسًتوب التحصًيل األكًاديمي")العودات، 
خدمها الشًًًباب العربًًي فًًًي محادثاتًًً  عبًًًر اإلنترنًًت، خاصًًًة المًًًدونات وغًًًرف يسًًًت« لغًًة موا يًًًة»
، دور فًًًي  يًًًادة انعًًً ال الشًًًباب فًًًي عًًًالمهم اإللكترونًًًي، وهًًًو مًًًا أشًًًارت إليًًً  دراسًًًة «الدردشًًًة»

لغًة حًديا موا يًة  إلًىحيًا فسًر الباحًا لجًوء الشًباب « ثقافًة الشًباب العربًي»اجتماعية بعنوان 
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للتمرد على النظام االجتمًاعي وتكًوين عًالمهم الخًاص بعيًدا  يدفعهمديهم بوجود شعور باالغتراب ل
 (35، ص2008عن قيود ا باء")محمود، 

 : أثر اإلعالم الجديد في ظهور )الشخصية المصطنعة(:اسادسً 
اخًًتالق شخصًًية افتراضًًية مًًن  إلًًى الكثيًًر مًًن أفًًراد األسًًرة سًًواء كًًانوا بًًالغين أو أطفًًاال   يلجًً 

اء م يفة أو جنس م يف أثناء تواصلهم من أصدقائهم االفتراضًيين،" وفًي الغالًب خالل انتحال أسم
الكًًًظب أو اإليقًًًاع بًًًا خرين، وقًًًد تلجًًً  هًًًظه الشخصًًًيات المصًًًطنعة  إلًًًىتميًًًل هًًًظه الشخصًًًية 

بهدف التعبير عًن ظاتهًا ب فكًار شًاظة، أو بسًبب الخًوف مًن التعبيًر عًن آرائهًا السياسًية  تحاللالن
خًًداع الجًًنس األخًًر، أو إثًًارة اإلشًًاعات ممًًا يًًاثر علًًى السًًلم األهلًًي فًًي  أو تلجًً  لًًظلك بهًًدف

 (.44-43، ص2009المجتمع الواحد" )كمال، 
 

 : أثر اإلعالم الجديد في شيوع قيم وثقافة االستهالك في األسرة العربية:اسابعً 
مًًا  إلًًىلًًع والتط، مًًن ا ثًًار السًًلبية لإلعًًالم المعاصًًر بًًرو  الن عًًة االسًًتهالكية فًًي المجتمًًع 

ولقًًد أثًًر ظلًًك علًًى الصًًعيد الثقًًافي والقيمًًي داخًًل ، هًًو فًًوق القًًدرات الماليًًة واالقتصًًادية ل سًًرة
 تكنولوجيًافقد ساهم اإلعًالم المعاصًر و ، األسرة وانعكس على سلوك أفرادها في المجتمعات العربية

سًتند هًظا التكيًًف سًواء ا، المعلومًات علًى تشًكيل وعًي الشًباب بضًرورة التكيًف مًع ثقافًة العولمًة
أو اكتفى باالسًتهالك المعنًو  للصًور والمعًاني وهًو مًا يعنًي ، على نمط االستهالك الماد  للسلع

، 2007 ،ت سًًيس نًًوع مًًن الًًوعي ال ائًًف الًًظ  يقًًف فًًي مواجهًًة نمًًو الًًوعي الموضًًوعي")المجالي
المسًًتقبل لًًدب افتقًًاد األمًًل فًًي  إلًًى( ...إن شًًيوع ثقافًًة االسًًتهالك والت كيًًد عليهًًا يًًاد  21ص 

الشًباب وأفًراد األسًرة، وتنميًة رول السًلبية فًي التلقًي والتعلًيم بًالمجتمع دون بًظل الجهًد مكتفيًا بمًا 
 .وضوعيةتقدم  وسائل اإلعالم الجديد من حلول أو نتائج قد تكون موضوعية أو غير م

وع ثقافًة تاكد الدراسات فًي هًظا الصًدد أن اإلعًالم المعاصًر قًد سًاهم بًدور رئًيس فًي شًي كما
االسًًًتهالك لًًًدب األسًًًرة والشًًًباب بالمجتمعًًًات العربيًًًة، فقًًًد فًًًتح البًًًاب دون قيًًًود السًًًتيراد الثقافًًًة 

 اعاالستهالكية فقط، ومشكلة استهالك المعرفة هًي إنتًاا مسًتهلكين ال منتجًين، ومًن ثًم قتًل اإلبًد
ًًًاجي للتنميًًًة ود إلًًًىوثقافًًًة اإلنتًًًاا، كمًًًا يًًًاد  االسًًًتهالك  فًًًع المجتمًًًع نحًًًو تراخًًًي الجهًًًد اإلنت

االسًًتدانة لتغطيًًة تيًًار االسًًتهالك، كمًًا يلعًًب االسًًتهالك دوره فًًي إثًًارة حرمًًان الجمًًاهير و يًًادة 
(... وتشًًير نتًًائج الدراسًًات 19، ص 2015مخًً ون التًًوتر ومًًن ثًًم الًًرفض والتمًًرد. )الصًًيفي، 

هم فًي تغييًر ورغبًت، أن حًرص األبنًاء علًى متابعًة عًروض المًوالت والمطًاعم إلىأيضا  الميدانية
قًًًد جًًًاء فًًًي  ،وتركيًًً هم فًًًي تسًًًوقهم علًًًى الماركًًًات العالميًًًة، الهًًًاتف المحمًًًول مًًًن فتًًًرة ألخًًًر 

 لجانًبلدرجًة أن ا، المراتب األولى للعبارات المعبًرة علًى شًيوع قًيم وثقافًة االسًتهالك فًي المجتمًع
 -مًًا يطلًًق عليًً   وهًًظا يتفًًق مًًع، المتعلًًق بالثقافًًة والتًًرويح أصًًبح أيضًًا يًًرتبط بثقافًًة االسًًتهالك

وهًو مًا أشًار إليً  "  –حيا سلسلة المطاعم عًابرة للقوميًات والجنسًيات  -بثقافة األطعمة الحديثة 
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ظلًك أن  إلًى" محمًد سًعيد فًرل " بالن عًة الماكدونيًة ". أضًف و محمود عًودة " بثقافًة الهًامبرجر "
ئح ممًًا يولًًد التًًوتر الًًظ  شًًيوع ثقافًًة االسًًتهالك تعمًًق الشًًعور باإلحبًًاط لًًدب بعًًض الفئًًات والشًًرا

جماعًات  إلًىيجد مخارا ل  من خالل االنحراف، البلطجة االنحرافًات الجنسًية، اإلدمًان، االنتمًاء 
 (.28، ص2017متطرفة ...الخ. )محمد، 

 : أثر اإلعالم الجديد في وشيوع ثقافة العنف والتطرف:اثامنً 
يسًًتخدم أسًًلح  فكريًًة ويسًًتهدف المالحًًظ ان عالمنًًا المعاصًًر يشًًهد إرهابًًا مًًن نًًوع جديًًد  مًًن

عقًول الشًباب باسًتخدام أحًدا  إلًىللوصًول  االعقًول ويتخًظ مًن شًبكات التواصًل االجتمًاعي منبًر  
التقنيات واألساليب المقنعة والتخفي تحت ستار الدين بًدافع حمايًة االديًان، وقًد نجًح هًظه اإلرهًاب 

ارتكًًاب  إلًىهًًو خطًر جسًيم أدب بالفعًل فًي اسًتقطاب الشًًباب مًن خًالل هًظه الشًبكات، و  لفكًر ا
األسرة في المجتمعات العربية من قبًل كالسًرقة والقتًل والخًروا عًن األسًرة  جرائم شنعاء لم تشهدها

واالنفصًًًًال عنهًًًًا واالنضًًًًمام لهًًًًظه الجماعًًًًات اإلرهابيًًًًة ثًًًًم العًًًًوة الرتكًًًًاب جًًًًرائم العنًًًًف والقتًًًًل 
ًًًًًادة والتفجيًًًًًرات ًًًًًدور العب ًًًًًالفكر اإلرهًًًًًابي لهًًًًًظه ا ل ًًًًًدر، متًًًًً ثرين ب ، 2015لجماعًًًًًات المتطرفة")ال

 (.  23ص
"النمًًو المتعًًاظم لظًًواهر للعنًًف سًًواء علًًى الصًًعيد العًًالمي أو المحلًًي  إلًًىوتشًًير الدراسًًات  

وداخًًل الطبقًًات والشًًرائح والفئًًات االجتماعيًًة المختلفًًة، حيًًا استشًًرب داخًًل األسًًر بًًين األ واا 
سًًائل اإلعًًالم الجديًًد تعًًّد مًًن األسًًباب وال وجًًات واألبنًًاء، وتجمًًع الدراسًًات علًًى أن اسًًتخدام و 

النتشار هظه الظاهرة، فمشاهدة برامج العنف والجريمًة واالغتصًاب والقتًل تسًهم فًي تكًوين  لرئيسةا
محاكًاة مرتكبيهًا  إلًىسلوك عدواني خاصة عند األطفال، وأن نسبة كبيرة من جرائم األحداا ترجع 

 العنيًفاألفًالم مًن أهًم أسًباب السًلوك العًدواني لما يحدا في برامج وأفًالم العنًف، فمشًاهدة تلًك 
لًًًدب األطفًًًال وخاصًًًة فًًًي سًًًن المراهقًًًة التًًًي يتوحًًًد فيهًًًا المراهًًًق مًًًع بطًًًل الفًًًيلم أو المسلسًًًل 

 (.21، ص2012ويتقمص فيها شخصيت ".)الدليمي، 
علًًى العنًًف، وأسًًقط الحًًاج   القًًد سًًاهم اإلعًًالم المعاصًًر فًًي جعًًل أفًًراد األسًًرة أكثًًر تعًًود   

خصوصًًا عنًًًد األطفًًال بًًين كراهيًًًة العنًًف والقًًدرة علًًًى ممارسًًت ، فًًاألفالم والمسلسًًًالت  النفسًًي
المطروحًة ا ن باألسًواق العربيًًة تًدور أفكارهًا األساسًًية حًول العنًف، األمًًر الًظ  ترتًب عليًً  أن 

األجيال الجديدة وقد  الت لديها الرهبة من العنف بعد أن اعتًادت عليً  مًن خًالل كثًرة الرايًة  ش تن
والمتابعًًًة ألفًًًالم الكًًًارتون وألعًًًاب الفيًًًديو التًًًي تقًًًدمها المواقًًًع المختلفًًًة علًًًى الشًًًبكة. )مبًًًروك، 

 تهًًاالدراسًًة أجر  (...ومًًن ماشًًرات القيًًاس المهمًًة فًًي هًًظا الصًًدد مًًا تشًًير إليًً 25، ص 2015
ب منظمًًة األمًًم المتحًًدة للتربيًًة والثقافًًة والعلًًوم " اليونسًًكو " حًًول معًًدالت تعًًرض األطفًًال العًًر 

أن الطفًًل قبًًل أن يبلًً  سًًن الثامنًًة عشًًرة يكًًون قًًد أمضًًى أمًًام شاشًًة التلف يًًون  إلًًى، للتليف يًًون
وأن نسًًًبة ، سًًاعة فًًًي قاعًًات الدراسًًًة 14.000فًًًي حًًين يقضًًًي فًًي المدرسًًًة ، سًًاعة 22.000

% وأن هًًاالء يقضًًون 99.9يشًًاهدون التلف يًًون مًًا بًًين سًًن الثامنًًة والخامسًًة عشًًر بلغًًت  الًًظين
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أن أطفًال اليًوم حًين  إلًىفي مشاهدة التلف يون دون رفقة من أهلهم كما أشًارت الدراسًة  اكبير   اج ء  
ً ايبلغًون عًامهم السًبعين يكونًون قًد أمضًوا سًبع   وهًظا يوضًح ، أمًام شاشًة التلف يًون اوعشًرين عام 

ًًًًظ  تقًًًًوم بًًًً  القنًًًًوات الفضًًًًائية واالعًًًًالم المعا ًًًًدور ال صًًًًر فًًًًي تشًًًًكيل سًًًًلوك وثقافًًًًة خطًًًًورة ال
 (.58، ص 2008)بركات   حسن، "األجيال

 الثالث: نحو آليات مستقبلية للحّد من التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم الجديد المبحث
 اوتحديًد  –العديد مًن الدراسًات عًن أن "المعالجًة اإلعالميًة لقضًايا وموضًوعات األسًرة  كشفت

همًًالهم عطيًًات المهنيًًة اإلعالميًًة ال تًًتم وفًًق م-فيمًًا يتعلًًق بًًالعنف األسًًر  واإلسًًاءة ل طفًًال وا 
الموجهًًًة لتحقيًًًق مبًًًادا وغايًًًات المسًًًئولية االجتماعيًًًة لوسًًًائل اإلعًًًالم، كمًًًا أنهًًًا تبًًًدو محًًًدودة 

ًً اوتحتًًاا جهًًد   للغايًًة مًًن الهيئًًات المعنيًًة لوضًًع الخطًًط االسًًتراتيجية لتًًتمكن تلًًك الوسًًائل  امنظم 
 (.14، ص 2015من القيام بوظيفتها المجتمعية بشكل أفضل". )العيد، 

من ظلك تقدم الدراسة في هظا المبحًا مجموعًة مًن المقترحًات المسًتمدة مًن األدبيًات  اوانطالق  
المرتبطة بت ثير وسائل اإلعًالم الجديًد علًى العالقًات االجتماعيًة واالتصًالية ل سًرة العربيًة والتًي 

الجديًًد  عًًالمل اإلن تمّثًًل نًًواة لصًًياغة اسًًتراتيجية إعالميًًة للحًًد مًًن ا ثًًار السًًلبية لوسًًائأيمكًًن 
  ا تيويمكن استعراض هظه المقترحات على النحو  واالستفادة من ا ثار اإليجابية...

   تفعيل آليات التربية اإلعالمية في نطاق األسرة العربية. أوال
إحًًًدب الدراسًًًات المتميًًً ة فًًًي هًًًظا الصًًًدد أن التربيًًًة اإلعالميًًًة تقًًًوم علًًًى مجموعًًًة مًًًن  تًًًرب

 ( 28-26، ص ص2015)الدر، المرتك ات تتمثل في 
 . تنمية مهارات التفكير الناقد وتشكيل التفاعل الواعي مع وسائل االعالم لدب األبناء. 1
 -والتي تتضمن   Navigational Skills. تنمية مهارات االستكشاف لدب الطفل 2
 المعلومات من مصادر متنوعة. إلىأ. القدرة على الوصول  
 .انوع الرسائل وكيف تم تشكيلها معرفي   . القدرة على تحليل وبحاب
 . القدرة على تقييم الرسائل االعالمية الصريحة والضمنية مقارنة باألطر االخالقية ا
. القًًًًدرة علًًًًى اسًًًًتخدام الوسًًًًيلة االعالميًًًًة للتعبيًًًًر او خلًًًًق رسًًًًائل خاصًًًًة )مواقًًًًع هوايًًًًات د

 (  44مجموعات الدعم(. ) 
Active viewing-  تدريب الطفل على . 3المشاهدة النشطة 

. تنميًًًًة العمليًًًًات االنتقائيًًًًة للمحتًًًًوب اإلعالمًًًًي لًًًًدب االبنًًًًاء )التعًًًًرض االنتقًًًًائي، االدراك 4
 االنتقائي، التظكر االنتقائي(

 . الرقابة اإللكترونية.5
. تفعيل استخدام بعض الشبكات االجتماعية فًي مجًال التعلًيم االجتمًاعي والتوعيًة االخالقيًة 6

 والتربوية.
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 عيم ثقافة الحوار بين االبناء داخل االسرة والعودة للمرجعية الدينية والوطنية.. تد7
ًًً   تطًًًوير السياسًًًات اإلعالميًًًة الخاصًًًة بًًًاإلعالم األسًًًر  لمواجهًًًة الهجمًًًة الشرسًًًة مًًًن اثاني 

 منصات اإلعالم الجديد  
أنًًًً  لًًًًيس لًًًًد  الكثيًًًًر مًًًًن الًًًًدول العربيًًًًة إعًًًًالم أسًًًًر  متكامًًًًل  إلًًًًىدراسًًًًات عديًًًًدة  تشًًًًير

ومتخصص، األمر الظ  يستدعي االهتمام بهظا النوع من اإلعًالم فًي فلسًفت  ووسًائل ، خاصًة فًي 
ًً علًًى المجتمعًًات الخارجيًًًة، مًًن خًًالل وسًًًائل  اكبيًًر   اإعالمي ًًً اهًًظا الوقًًت الًًظ  نشًًًهد فيًً  انفتاح 

-65، ص ص2008وهًًو مًًا يتطلًًب تفعيًًل اإلجًًراءات التاليًًة )بركًًات، وحسًًن،  لجديًًد،اإلعًًالم ا
67 ) 
إعداد خطة عمل إعالمية متكاملة بمشاركة اإلعالميًين واإلعالميًات، لتفعيًل مشًروعات   •

وبرامج األسرة. انطالقا من الحاجة إلعالم أسًر  متخصًص موجً  لجميًع أفًراد األسًرة، قًادر علًى 
 نيالتعامل مع اإلعالم الوافد، ويرتك  على بناء القيم والمفاهيم الصحيحة، والسًعي إليجًاد التًوا ن بً

باألسًًًاليب واألدوات الحديثًًًة  ااألصًًًالة، بالمحافظًًًة علًًًى القًًًيم اإلسًًًالمية والعًًًادات الحميًًًدة، آخًًًظ  
 واألفكار الجدية، التي ال تتعارض مع ثقافة المجتمعات العربية.

تقًًديم رايًًة مقترحًًة للسياسًًات اإلعالميًًة فيمًًا يتعلًًق بًًبعض القضًًايا االجتماعيًًة الملحًًة،  •
 ج  النهوض ب وضاع األسرة العربية.والتي تمثل تحديات في و 

 تطوير رسالة إعالمية تدعم تمكين األسرة العربية من خالل  •
 بلورة رسالة إعالمية علمية معلوماتية مبدعة. -
فئًات مجتمعيًة وعمريًة وطبقيًة وثقافيًة مختلفًة، مًن  إلًىتطوير الرسالة اإلعالميًة لتصًل  -

 ط االتصالية المختلفة.خالل تنوع المواد اإلعالمية، وتعدد الوسائ
اقترال مداخل إعالمية جديدة للتعامل مًع ظًواهر ومشًكالت اجتماعيًة تعًاني منهًا األسًرة  -

 العربية.
بناء الوعي وتع ي  القدرات المهنية والمعرفية لإلعالميين والقائمين باالتصال علًى مسًتوب  •

يمكًنهم مًن تقًديم الرسًالة اإلعالميًة اإلعالم الجماهير ، واإلعالم الجديًد، واالتصًال المباشًر، بمًا 
 بما يخدم تمكين األسرة العربية وظلك عن طريق 

 كوادر إعالمية/اتصالية تتبنى منظور تمكين األسرة ورسالتها اإلعالمية. -
 كوادر إعالمية/اتصالية واعية بخريطة أولويات قضايا تمكين األسرة العربية. -
نًي ملفًات إعالميًة بموضًوعات محًددة تخًدم قضًايا كوادر إعالمية/اتصالية قادرة علًى تب -

 األسرة.
بناء وتع ي  الشبكات/الشراكات بًين الماسسًات اإلعالميًة واإلعالميًين وبعضًهم الًبعض،  •

مراكًًً   –وبيًًًنهم وبًًًين الماسسًًًات المختلفًًًة التًًًي يتعلًًًق عملهًًًا بتمكًًًين األسًًًرة العربيًًًة )الًًًو ارات 
 مدني( وبوساطة المجتمع ال –المنظمات الدولية  –البحوا 
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 شبكات اإلعالميين والقائمين باالتصال لتمكين األسرة السعودية. -
 الشراكة مع مراك  األبحاا واألكاديميات.  -
 الشراكة مع المنظمات الدولية. -
 الشراكة مع القطاع الخاص. -
 الشراكة مع القطاع األهلي/المدني -
 تي تعتمد على الوسائل واألساليب التالية    تفعيل مجموعة من األنشطة والتداخالت الاثالث  
البوابة والمرصد اإلعالمي  أن يكًون هنًاك رصًد للمًواد اإلعالميًة، علًى أن يًتم ظلًك مًن  •

خًالل مرصًد لإلعًالم واألسًرة، يتنًاول بالرصًد والمراقبًة والتحليًل كًل مًا ُينشًر فًي وسًائل اإلعًًالم 
 ويخص كل أفراد األسرة

  هنًًاك ملًًف هًًو محًًل إجمًًاع مًًن الغالبيًًة الكبًًرب بكًًل توجهاتهًًا اإلعًًالم العًًائلي البًًديل •
الثقافيًًًة فًًًي المجتمًًًع العربًًًي، وهًًًو اإلعًًًالم العًًًائلي البًًًديل فًًًي كًًًل مجاالتًًً  مًًًن قصًًًة الطفًًًل 

هموم العائلة والمعالجًة الدراميًة لهًا، والخطًاب الصًباحي والمسًائي لعناصًر األسًرة  إلىومسرحيت  
هنًا هًو التوجً  نحًو بًرامج وخطًاب العائلًة فًي المنًتج اإلعالمًي  المفتوحًة فالمسًتهدف بًرامجفي ال

 العربي.
التقًًارير النوعيًًة  بمًًا يجعًًل الخطًًاب اإلعالمًًي األسًًر  قائمًًا علًًى أسًًس وقواعًًد سًًليمة  •

بيانًًًات صًًًحيحة سًًًليمة، مًًًن خًًًالل االهتمًًًام بتوصًًًيات المًًًاتمرات والنًًًدوات  إلًًًىوظلًًًك بًًًالرجوع 
 إلعالم األسر ، وتبنيها وتفعيلها.والدراسات التي أجريت في مجال ا

المسًًًًابقات اإلعالميًًًًة  وتشًًًًجيع العمًًًًل اإلعالمًًًًي الصًًًًديق للطفًًًًل بتقًًًًديم مًًًًنح وجًًًًوائ   •
لإلعالميًًين فًًي مجًًاالت حقًًوق الطفًًل والعمًًل علًًى اسًًتحداا جًًوائ  فًًي مجًًال اإلعًًالم األسًًر ، 

 تمنح ألفضل المواد اإلعالمية الهادفة والبعيدة عن اإلثارة اإلعالمية.
التواصل والشراكة مع الجهًات األكاديميًة  لت سًيس عالقًة وشًراكة مهنيًة مسًتدامة وفاعلًة  •

بًًًين اللجًًًان والماسسًًًات الوطنيًًًة للطفولًًًة واإلعالميًًًين والماسسًًًات اإلعالميًًًة لمناصًًًرة األطفًًًال 
 وحماية حقوقهم.

 اإلنتًًًًاا المشًًًًترك  خلًًًًق جسًًًًور بًًًًين أربًًًًاب الصًًًًناعة اإلعالميًًًًة والماسسًًًًات الوطنيًًًًة •
عالمية وغيره، لخدمة الوطن وأطفال .  المختلفة من تربوية واجتماعية وا 

سًًًفراء تمكًًًين األسًًًرة  تنفيًًًظ حمًًًالت إعالميًًًة مكثفًًًة للتعريًًًف بقضًًًايا األسًًًرة والطفولًًًة  •
 المهمة، باستخدام كافة الوسائل اإلعالمية  المرئية والمسموعة والمقروءة واإللكترونية.
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 لعامة للدراسة:الرابع: النتائج ا المبحث
 حصر أهم النتائج العامة للدراسة فيما يلي  يمكن

تاكًًد البحًًوا والدراسًًات فًًي هًًظا المجًًال علًًى أن اإلنترنًًت بكًًل مًًا تحويًً  مًًن وسًًائط  •
اتصالية ظهرت مًع موجتيهًا األولًى والثانيًة هًي أفضًل وسًيلة اتصًال دوليًة ناجحًة ومتفوقًة علًى 

عًًالم المسًتقبل بًًال منًًا ع، ويرجًع ظلًًك عنًًد  كًل الوسًًائل التقليديًة لالتصًًال، وأنهًًا وسًيلة اتصًًال وا 
لعدة أسباب منها  الالمكانية، والال مانيًة، والتفاعليًة، والمجانيًة والًربط الًدائم وتنًوع  احثينبعض الب

 التطبيقات والسهولة.
أكًًًدت الدراسًًًات علًًًى وجًًًود إقبًًًال كبيًًًر مًًًن أفًًًراد األسًًًرة العربيًًًة علًًًى وسًًًائل اإلعًًًالم  •

حًد كبيًر علًى طبيعًة ومسًتوب التفاعًل االجتمًاعي  إلًىبمختلف أشكالها...األمر الًظ  أثًر الجديد 
ن اختلفت حدود وأبعاد ومستويات هظا التفاعل باختالف العديًد مًن العوامًل  داخل األسرة العربية، وا 

 .الماثراتو 
سًرة العربيًة أجمعت البيانات والمعلومات الواردة في الدراسات المتعلقًة باألسًرة علًى أن األ •

بعض العوامل والمتغيرات التي أثرت فًي تكوينهًا وبنيتهًا ووظائفهًا وأدوارهًا  إلىقد تعرضت والت ال 
بًًين  القًًاتوفًًى اسًًتقرارها، وفًًى منظومًًة القًًيم وأنمًًاط السًًلوك وأسًًاليب الحيًًاة التًًي أثًًرت علًًى الع

 أفرادها وأجيالها.
ين لًً  ت ثيراتًً  اإليجابيًًة والسًًلبية علًًى أظهًًرت الدراسًًات أنَّ اإلعًًالم الجديًًد سًًالل ظو حًًد •

األسرة العربية، فاالستخدام المتواصل لشبكة اإلنترنت وخدماتها االتصًالية يهًدد بشًكل مباشًر كيًان 
 الجتمًاعي وال النسًيج ا إلًىالعالقات الحقيقية وجها لوج ، ويحدا قطيعة بًين األفًراد، ممًا يًاد  

حل ، يتسم "بانعًدام حميميًة الجًوار والتقًارب". وكنتيجًة التقليد ، وحلول نسيج اجتماعي افتراضي م
لهًًظا االنعًً ال واالنفصًًال االجتمًًاعي، يحًًدا نًًوع مًًن التفكًًك االجتمًًاعي، وتطغًًى الن عًًة الفرديًًة 

يجعلنًا نغفًل عًن  نعلى الجماعية ويتراجع االهتمام بقضًايا الجماعًة، لكًن هًظا االنعً ال ال يجًب أ
الفًًرد مًًع أفًًراد مًًن كًًل األنحًًاء، فهًًو يتعًًرف علًًى أفًًراد جًًدد كًًل العالقًًات الجديًًدة التًًي يكتسًًبها 

يًًًًوم، ورغًًًًم ظلًًًًك فًًًًإن هًًًًظه العالقًًًًات ال يمكًًًًن أن تحًًًًل محًًًًل العالقًًًًات الواقعيًًًًة مًًًًع محيطنًًًًا 
االجتمًًاعي، ويمكًًن كًًظلك لهًًظه االتصًًاالت أن تقًًرب بًًين شًًعوب العًًالم، وتعًًّرف بعضًًهم بتقاليًًد 

حصًول "التجًانس الثقًافي"  إلًى، ويمكًن أن تًاد  كًظلك البعض ا خر، وتقرب بين آرائهم وأفكًارهم
الًًظ  يجعًًل ثقافًًات األفًًراد تتعًًاي  وتتقًًارب فيمًًا بينهًًا، وتتمًًا ا لت خًًظ كًًل واحًًدة عًًن األخًًرب مًًا 

 يناسبها ويخدمها.
أوضًحت الدراسًات أّن مسًتخدمي وسًائل اإلعًالم الجديًد قًد سًجلوا انخفاضًا فًي معًدالت  •

الجتماعيًًة المحيطًًة مًًع عالقًًة مباشًًرة فًًي معًًدل الوقًًت الًًظ  يقضًًون  التفاعًًل األسًًر ، والًًدائرة ا
باستخدام اإلنترنت. فإظا تم قضاء كل اليوم، على سبيل المثال، في اسًتخدام اإلنترنًت، فًإن النتيجًة 

لظلك هو تقلص الدائرة االجتماعية للفًرد واإلصًابة بالوحًدة والتعاسًة، والبقًاء دون أصًدقاء.  لحتميةا



 

 538   

استخدام هظه التقنية سوف ينعكس على السًلوك اإلنسًاني وعالقاتً  االجتماعيًة، والًظ   فاإلفراط في
 ياثر بشكل كبير على األسرة التي ينتمي إليها الفرد.

فًًًًًي عمليًًًًًة التنشًًًًًئة  ابّينًًًًًت الدراسًًًًًات أّن وسًًًًًائل اإلعًًًًًالم الجديًًًًًد قًًًًًد أصًًًًًبحت شًًًًًريك   •
تغييًًر أنمًًاط العالقًًات االجتماعيًًة داخًًل االجتماعيًًة، ولهًًا ت ثيراتهًًا فًًي تفكيًًك الًًروابط األسًًرية و 

 األسرة وفي المجتمع بشكل عام.
، اوقيمي ً اوفكري ً اوثقافي ً ابالرغم من الت ثير السلبي لإلعالم االجتماعي على األسًرة اجتماعي ً •

فإنَّ  باإلمكان جعل اإلعالم الجديد وسيلة هامًة فًي تع يً  القًيم االجتماعيًة واألخالقيًة والسًمو بهًا 
ألبنائهًا ومسًاعدتهم  ةاألسرة والمجتمع وظلك من خالل االستخدام األمثل وا من بتوجي  األسًر  داخل

ًًًوجيههم نحًًًو  ًًًة المناسًًًبة والمواضًًًيع الجًًًادة التًًًي تثًًًر  معلومًًًاتهم وت ًًًار المًًًواد اإلعالمي فًًًي اختي
 االستخدام العقالني لوسائل التواصل االجتماعي واالستفادة من إيجابياتها.

ال بًًدَّ مًًن اسًًتخدامها والتعامًًل  الوجيًًا وثًًورة االتصًًال الرقمًًي قًًد أصًًبحت واقع ًًأنَّ التكنو  •
ن نفسها وأبنائها من خالل تنشئة اجتماعية وعقائدية سليمة.  معها ولكن على األسرة أن تحصِّ

 الدراسة  توصيات
 من النتائج السابقة يمكن للدراسة الخروا بمجموعة من التوصيات من أبر ها  اانطالق  

وجد ضرورة ملحة لطرل موضوع التواصل عبًر وسًائط اإلعًالم الجديًد لم يًد مًن البحًا ت -
أنثروبولوجيًًًا...( وظلًًًك -اجتماعيًًًة-والدراسًًًة مًًًن جانًًًب فًًًرق بحثيًًًة متنوعًًًة التخصصًًًات )نفسًًًية

 لتعقد الظاهرة وتعدد جوانبها.
ة بمجًًًال البًًًد مًًًن تفعيًًًل نظريًًًة المسًًًئولية االجتماعيًًًة فًًًي الممارسًًًة اإلعالميًًًة المرتبطًًً -

 اإلعالم األسر  المقّدم عبر وسائل اإلعالم الجديد.
أن تقًًًًًوم المراكًًًًً  البحثيًًًًًة والجامعًًًًًات فًًًًًي العًًًًًالم العربًًًًًي بًًًًًإجراء األبحًًًًًاا والدراسًًًًًات  -

وخاصًًة فًًي مجًًال التفكًًك األسًًر   االمتخصصًًة حًًول أثًًر اإلعًًالم الجديًًد علًًى األسًًرة اجتماعي ًً
 واالستفادة من هظه األبحاا في وضع حلول منهجية.وكظلك دوره في تفكيك الروابط االجتماعية، 

أن تتضًًمن المنًًاهج الدراسًًية فًًي العًًالم العربًًي مقًًررات متخصصًًة فًًي اسًًتخدام الشًًبكة  -
 العنكبوتية ووسائل التواصل بشكل آمن والتوعية حول مخاطر االستخدام غير المقّنن.

جتماعي على األسًرة مًن خًالل توعية األسر با ثار السلبية الستخدام شبكات التواصل اال -
النًًًدوات واللقًًًاءات والتًًًي يمكًًًن أن يعقًًًدها المتخصصًًًون فًًًي مجًًًال اإلعًًًالم ونشًًًطاء المجتمًًًع 

 المدني والتربويون.
وخاصًة حًول مشًاكلهم  اعلى األسرة إعطًاء الم يًد مًن وقتهًا ألبنائهًا واالسًتماع لهًم جيًد   -

 حتى ال يلجاون لحل مشاكلهم في العالم االفتراضي.
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ترشًًيد اسًًتخدام مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي مًًن خًًالل إقنًًاع األبنًًاء بتقليًًل األوقًًات التًًي  -
يقضًونها علًًى مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي وظلًًك بتوضًيح الم ايًًا والمسًًاوا للمبالغًًة فًًي االسًًتخدام 

 دون حرمانهم أو توبيخهم أو تهديدهم.
 

 الدراسة ومراجعها: مصادر
تعرض المًراهقين للمحتًوب غيًر المرغًوب علًى االنترنًت واتجاهًاتهم نحًو " (.2009إبراهيم، محمد سعد ) -

 17-1الرقابة األسرية في إطار نمًوظا ت ثريًة ا خًرين"، المًاتمر العلمًي األول  األسًرة واإلعًالم وتحيًات العصًر، 
  فبراير، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم.

ًًًًد، هنًًًًاء كمًًًًال. ) - ًًًًار النفسًًًًية وا2008أبًًًًو الي ي ًًًًة لتعًًًًرض الجمهًًًًور المصًًًًر  لشًًًًبكة (. "ا ث الجتماعي
 اإلنترنت"، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة  كلية اإلعالم.

(، "تكنولوجيا االتصًاالت الحديثًة وآثارهًا التربويًة"، المًاتمر 2009أبو خطوة، السيد عبد المولى، مارس ) -
 الملك سعود، الرياض.الدولي األول لتقنيات االتصال والتغير االجتماعي، جامعة 

( "تًً ثير اإلنترنًًت فًًي عالقًًات الشًًباب 2009أحمًًد، عفًًاف عبًًد اهلل، عبًًد الًًرحمن، جعفًًر عبًًد الًًرحمن ) -
االجتماعيًًة واألسًًرية"، دراسًًة ميدانيًًة علًًى عينًًة الشًًباب فًًي واليًًة الخرطًًوم، السًًودان، مًًاتمر اإلعًًالم وتحًًديات 

 العصر، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم.
دار المعرفًًًًًًًًًًًًة  علًًًًًًًًًًًًم االجتمًًًًًًًًًًًاع ودراسًًًًًًًًًًًًة المجتمًًًًًًًًًًًع. (.2003غريًًًًًًًًًًًب محمًًًًًًًًًًًًد سًًًًًًًًًًًيد. )أحمًًًًًًًًًًًد،  -

 الجامعية.اإلسكندرية.مصر. 
"ا ثًًًار االجتماعيًًًة والنفسًًًية لإلنترنًًًت علًًًى الشًًًباب فًًًي دولًًًة  (. 2009آل علًًًى، فو يًًًة عبًًًد اهلل. )  -

ديدة لعالم جديد، جامعة البحرين، كليًة اإلمارات". دراسة ميدانية، ماتمر البحرين الدولي، اإلعالم الجديد تكنولوجيا ج
 اإلعالم.
(. "اإلعالم العربي والمشكالت األسرية"، ماتمر األسرة واإلعالم العربًي، الدوحًة. 2010األتاسي، هالة. ) -
 مايو 3-2قطر. 
"اإلعالم األسر  فًي وسًائل التواصًل االجتمًاعي"، ورقًة عمًل مقدمًة  (.2015الباحسين، تهاني جاسم. ) -
تقى اإلعالم األسر  لمرك  بيت الخبرة للبحوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل حًول  في مل

 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر 21-20" اإلعالم األسر  ...وضرورة التطوير"
رة تًً ثيرات شًًبكات التواصًًل االجتمًًاعي علًًى العالقًًات االجتماعيًًة فًًي األسًً(” 2016البرجًًي، هشًًام. ) -

 .acrseg.org، دراسة، المرك  العربي للدراسات والبحوا، القاهرة، مصر.“المصرية
أثًًر اسًًًتخدام شًًبكات التواصًًل االجتمًًاعي علًًى تشًًكيل النسًًًق  (.2013الجمًًال، ربًًاب رأفًًت محمًًد. ) -

 يًً ، كرسًًي دراسًًة ميدانيًًة، المملكًًة العربيًًة السًًعودية، جامعًًة الملًًك عبًًد الع –القيمًًي األخالقًًي للشًًباب السًًعود  
 األمير نايف بن عبد الع ي  للقيم األخالقية. 

"تًً ثير اإلعًًالم الجديًًد فًًي بنًًاء العالقًًات االجتماعيًًة عنًًد  (.2015الحمًًاد، عبًًد الًًرحمن عبًًد الع يًً . ) -
األسًًرة السًًعودية"، ورقًًة عمًًل مقدمًًة فًًي ملتقًًى اإلعًًالم األسًًر  لمركًً  بيًًت الخبًًرة للبحًًوا والدراسًًات االجتماعيًًة 

-2هًً الموافًق 1437صًفر 21-20التطًوير" رةاكة مع جامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسر  ...وضرو بالشر 
 ديسمبر. 3
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"تً ثير اإلنترنًت فًي المجتمًع  دراسًة ميدانيًة"، عًالم الكتًب، المجًل  (.2002الخليفي، محمد بن صالح. ) -
 .502–469، ص ص 6و 5، العددان 22د

آليًات التفعيًل لمواجهًة  –"التربية اإلعالمية في نطاق األسرة العربيًة  (.2015الدر، هويدا محمد رضا. ) -
الت ثير السلبي لإلعالم الجديد"، ورقة عمل مقدمًة فًي ملتقًى اإلعًالم األسًر  لمركً  بيًت الخبًرة للبحًوا والدراسًات 

هًً 1437صًفر 21-20األسًر  ...وضًرورة التطًوير" ماالجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل حًول  " اإلعًال
 ديسمبر. 3-2الموافق 
، دار المسًًًًيرة للنشًًًًر والتو يًًًًع 1(. وسًًًًائل اإلعًًًًالم والطفًًًًل، ط2012الًًًًدليمي، عبًًًًد الًًًًر اق محمًًًًد. ) -

 والطباعة، عمان، األردن.
"التربية اإلعالمية واألسًرية"، ورقًة عمًل مقدمًة فًي ملتقًى  (.2015الدهمشي، فالل بن عامر بن فوا . ) -

لمرك  بيت الخبرة للبحوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصًل حًول  " اإلعًالم  اإلعالم األسر 
 .مبرديس 3-2هً الموافق 1437صفر 21-20األسر  ...وضرورة التطوير"

"اإلعًًًالم الجديًًًد واألسًًًرة المسًًًلمة. دراسًًًة ميدانيًًًة لواقًًًع اسًًًتخدام  (.2015ال كًًًي، أحمًًًد عبًًًد الفتًًًال. ) -
اصًًل االجتمًًاعي ودوافعًً "، ورقًًة عمًًل مقدمًًة فًًي ملتقًًى اإلعًًالم األسًًر  لمركًً  بيًًت الخبًًرة للبحًًوا شًًبكات التو 

 21-20األسًًر  ...وضًًرورة التطًًوير" موالدراسًًات االجتماعيًًة بالشًًراكة مًًع جامعًًة الملًًك فيصًًل حًًول  " اإلعًًال
 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر
الشباب السعود  للشبكات االجتماعية، ورقة مقدمًة فًي  ( تعرض2012ال ومان، آالء بنت سعود إبراهيم) -

المنتدب السنو  السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال "اإلعالم الجديد، التحديات النظرية والتطبيقية"، جامعة 
 أبريل. 16-15هً الموافق 1433جمادب األولى  24-23الرياض، -الملك سعود

(. اسًًتخدام الشًًبكات االجتماعيًًة وتًً ثيره فًًي العالقًًات االجتماعيًًة، 2012ال ومًًان، مًًريم نريمًًان نومًًار ) -
 شعبة علوم اإلعالم واالتصال.-باتنة-ماجستير غير منشورة، جامعة الحاا لخضر

"األطفال والشاشات" ورقة عمل مقدمة في ملتقى اإلعًالم األسًر  لمركً   (.2015) ال ياد ، لطفي محمد -
االجتماعيًًة بالشًراكة مًًع جامعًًة الملًك فيصًًل حًًول  " اإلعًالم األسًًر  ...وضًًرورة  بيًت الخبًًرة للبحًوا والدراسًًات

 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر 21-20التطوير"
"ماشرات تخطيطية لتطوير واقع ماسسات اإلعًالم األسًر "، ورقًة عمًل  (.2015السعيد، شريف محمد ) -

حوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصًل مقدمة في ملتقى اإلعالم األسر  لمرك  بيت الخبرة للب
 ديسمبر. 3-2 قهً المواف1437صفر 21-20حول  " اإلعالم األسر  ...وضرورة التطوير"

"اسًًتخدام الشًًباب الجًًامعي اليمنًًي لإلنترنًًت  دراسًًة مسًًحية"، المجلًًة  (.2004الشًًامي، عبًًد الًًرحمن ) -
 .208-155، ص ص 22ويت، العدد العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الك

( دور شًبكة االنترنًًت فًي اكسًاب الشًباب بعًض السًلوكيات السًًلبية 2009الشًربيني، محمًد سًعد الًدين ) -
التي تتعارض مع القيم االسًرية  دراسًة ميدانيًة، المًاتمر العلمًي االول " االسًرة واإلعًالم وتحًديات العصًر، جامعًة 

 ير. فبرا 17-15القاهرة، كلية اإلعالم، 
"أثر وسًائل اإلعًالم الجديًد علًى العالقًات االجتماعيًة واالتصًالية  (.2015الشريف، محمد أحمد هاشم ) -

ل سًرة السًًعودية"، ورقًًة عمًًل مقدمًًة فًًي ملتقًًى اإلعًالم األسًًر  لمركًً  بيًًت الخبًًرة للبحًًوا والدراسًًات االجتماعيًًة 
-2هًً الموافًق 1437صًفر 21-20التطًوير" ةضرور بالشراكة مع جامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسر  ...و 

 ديسمبر. 3
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اسًًًًتخدامات الشًًًًباب السًًًًعود  لوسًًًًائط اإلعًًًًالم اإللكترونًًًًي  (.2014الشًًًًريف، محمًًًًد أحمًًًًد هاشًًًًم ) -
وانعكاسًًاتها علًًى التماسًًك األسًًًر ، ورقًًة مقدمًًة فًًي ملتقًًًى  اإلعًًالم اإللكتروني...التحًًديات والتطلعًًات، المملكًًًة 

 أكتوبر. 22-21معة الملك فيصل، العربية السعودية، جا
(. مواقًع التواصًل االجتمًاعي وصًناعة المثقفًين الجًدد، ورقًة مقدمًة 2017الشريف، محمد أحمًد هاشًم ) -

فًًي الملتقًًى الثًًاني لًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  اإلعًًالم اإللكتروني...التحًًديات والتطلعًًات المملكًًة العربيًًة السًًعودية، المملكًًة العربيًًة 
 فبراير. 9-8ألحساء، ناد  األحساء األدبي، السعودية، ا

(. مًًًا الًًًظ  يشًًًكل  اإلعًًًالم فًًًي ظًًًل العولمًًًة، مًًًاتمر األسًًًرة واإلعًًًالم العربًًًي، 2010الصًًًيرفي، رنًًًا ) -
 مايو. 3-2الدوحة، قطر،

-"تً ثير اإلعًالن والتسًويق اإللكترونًي علًى السًلوك االسًتهالكي ل سًرة (.2015الصيفي، حسن نيا   ) -
ية لالتجاهات العلمية والبحثية الحديثة"، ورقة عمل مقدمة فًي ملتقًى اإلعًالم األسًر  لمركً  بيًت الخبًرة دراسة تحليل

-20للبحوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسًر  ...وضًرورة التطًوير"
 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر 21

ستخدام المراهقين بالعالم العربي للفيس بوك واإلشباعات المتحققًة لًديهم، ( ا2009الضبع، رفعت عارف ) -
دراسًًًة ميدانيًًً  علًًًى طًًًالب المرحلًًًة الثانويًًًة بالعًًًالم العربًًًي فًًًي ضًًًوء نظريًًًة االسًًًتخدامات واإلشًًًباعات، المجلًًًة 

 يونيو. –المصرية لبحوا الرأ  العام، المجلد التاسع، العدد الثالا، يناير 
"اإلعًالم األسًر  فًي القنًوات الفضًائية...القناة الثقافيًة بالمملكًة العربيًة  (.2015ي  فهد )العيد، عبد الع   -

"، ورقًة عمًل مقدمًة فًي ملتقًى اإلعًالم األسًر  لمركً  بيًت الخبًرة للبحًوا والدراسًات االجتماعيًة االسعودية نموظج  
-2هًً الموافًق 1437صًفر 21-20ر"...وضرورة التطًوي  بالشراكة مع جامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسر 

 ديسمبر. 3
"دور اإلعًًالم المجتمعًًي فًًي التواصًًل األسًًر "، ورقًًة عمًًل مقدمًًة فًًي ملتقًًى  (.2015الغامًًد ، ماجًًد ) -

اإلعالم األسر  لمرك  بيت الخبرة للبحوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصًل حًول  " اإلعًالم 
 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر 21-20"األسر  ...وضرورة التطوير

(. "استخدام االنترنت وعالقت  بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية لًدب عينًة 2009الكحكى، ع ه ) -
 من الجمهور بدولة قطر"، ماتمر البحرين الدولي.

ًًًًي األ(”. 2015الكًًًًرد، ضًًًًياء أحمًًًًد، ( - ًًًًى توافًًًًق األ واا ف ًًًًر شًًًًبكات التواصًًًًل االجتمًًًًاعي عل سًًًًرة أث
 ، ورقة بحثية، الماتمر العلمي السنو  الرابع لكلية الشريعة، جامعة النجال الوطنية، نابلس، فلسطين“الفلسطينية

شًكالية التباعًد األسًر "، دراسًة، جامعًة الجلفًة، 2015الَكر، محمد، ) - (. "شًبكات التواصًل االجتمًاعي وا 
 https://alarab.co.ukالج ائر 
منظور اجتماعي  على األسرة العربية من ( اإلعالم االجتماعي وأثره2018إبراهيم.)الكيالني، آمنة حسين  -
فلسطين.بحا نشر في كتاب أعمال المًاتمر الًدولي المحكًم حًول التفكًك األسًر  األسًباب والحلًول ، جنين، وثقافي

 /http://jilrc.com 155-141ص ص 
علًًى العالقًًات االجتماعيًًة لًًًدب الشًًباب الجًًامعي  "استخًًًدام اإلنترنًًت وتًً ثيره  (.2007المجًالي، فًًاي . ) -

 .197-160، ص ص7، عدد13دراسة ميدانية"، مجلة المنارة، مجلد
( " نحًًو اسًًتراتيجية عربيًًة لمواجهًًة تًً ثير اإلعًًالم 2008حسًًن، محمًًد منصًًور. )-بركًات، وجًًد  محمًًد -

 1/ 24-22“التعاون الخليجي المعاصر على االسرة والشباب " في " ماتمر االسرة والشباب في دول مجلس 
 (، االنترنت وسيلة اتصال جديدة، العين. دار الكتاب الجامعي.2002بخيت، السيد، ) -
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 دامالستخا فعدوا في سة"منتًًًًًًًًًديات المحادثًًًًًًًًًة والدردشًًًًًًًًًة اإللكترونيًًًًًًًًًة درا (.2008بع يًًًًًًًًً ، إبًًًًًًًًًراهيم. ) -
ئر. قسم علوم اإلعًالم واالتصًال. جامعًة بًن والمجتمع"، رسالة ماجستير غير منشورة، الج ا ردلفا على تالنعكاساوا

 يوسف بن خدة، الج ائر.
(. راية مستقبلية ألدوار وسائل اإلعالم فًي تمكًين األسًرة العربيًة مًن أدوارهًا  2010بن عامر، سكينة. ) -

 قطر.مايو، الدوحة  3-2ماتمر األسرة واإلعالم العربي  نحو أدوار جديدة لإلعالم السر ،  إلىورقة عمل مقدمة 
انعكاسًًًات شًًًبكات التواصًًًل االجتمًًًاعي علًًًى الهويًًًة الثقافيًًًة، الفًًًيس بًًًوك ( ” 2017جعفًًًر ، نبيلًًًة. ) -
 جامعة العربي بن مهيد ، أم البواقي، الج ائر.، 31مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد” نموظا،
خًًًًالل العقًًًًد األول مًًًًن (. عالقًًًًة األسًًًًرة السًًًًعودية بالمجتمعًًًًات االفتراضًًًًية 2009حًًًًارص، صًًًًابر. ) -

، 34، المجلًًة المصًًرية لبحًًوا اإلعًًالم، جامعًًة القًًاهرة  كليًًة اإلعًًالم، العًًدد 2009-1999اسًًتخدامها ل نترنًًت 
 يوليو/أكتوبر.

"أثًًًًًر شًًًًًبكات العالقًًًًًات االجتماعيًًًًًة التفاعليًًًًًة باإلنترنًًًًًت ورسًًًًًائل  (.2009حسًًًًًن، أشًًًًًرف جًًًًًالل. )  -
تصالية ل سرة المصرية والقطرية"، الماتمر العلمي السنو  الثالا المًاتمر الفضائيات على العالقات االجتماعية واال

-475العلمًي السًًنو  الخًامس عشًًر "اإلعًالم واألسًًرة وتحًًديات العصًر"، كليًًة اإلعًالم، جامعًًة القًًاهرة، ص ص 
567. 
القًات (. "هل تقدم منتديات األطفال عالقات اجتماعيًة افتراضًية للع2009حسن، فاطمة شعبان محمد. ) -

 فبراير.17-15الحقيقية؟، ماتمر "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" القاهرة، كلية اإلعالم في الفترة من 
” أثًًر شًًبكات التواصًًل الحديثًًة علًًى العالقًًات االجتماعيًًة واألسًًرية،( ” 2014حمًًاد، تحريًًر شًًكر . ) -

 لوطنية، نابلس، فلسطين.ورقة بحثية، الماتمر العلمي الرابع لكلية الشريعة، جامعة النجال ا
(. "ا ثًًار النفسًًية واالجتماعيًة السًًتخدام الشًًباب المصًًر  لمواقًًع الشًًبكات 2009خضًر، نًًرمين  كريًًا ) -

 االجتماعية"  دراسة على مستخدمي موقع فيس بوك، الماتمر العلمي االول" األسرة واإلعالم وتحديات العصر. 
دراسة في أ مة منظومة قيم األسًرة المصًرية. مًاتمر "األسًرة "المجتمع االفتراضي  (.2009رشاد، وليد. ) -

 فبراير.17-15واإلعالم وتحديات العصر" القاهرة، كلية اإلعالم في الفترة من 
 فيميدانيًة  سةاالجتماعية درا تلعالقاا فياإلنترنت  رعب لالتصا(. "ت ثير ا2016) رخض حلمي ر ،سا -

 259لد األول، العدد األول والثاني.دمشق.سوريا صدمشق. المج جامعة مجلة".  طرلقا لمجتمعا
 (. التكنولوجيا وضعف العالقات االجتماعية في األسرة  أسباب...حلول، الكويت.2011سبتي، عباس. ) -
( التعًًرض لإلنترنًًت وعالقتًً  بًًبعض ا ثًًار النفسًًية واالجتماعيًًة لًًدب شًًباب 2009سًًعيد، عبًًد الجًًواد. ) -

 ي، اإلعالم الجديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، جامعة البحرين، كلية اإلعالم.الريف، ماتمر البحرين الدول
 . األردن. الشروق.1( اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات. ط2008صادق عباس مصطفى) -
مًن (. "استخدام اإلنترنت في العالم العربي  دراسة ميدانية علًى عينًة 2000طايع، سامي عبد الراوف. ) -

 .68-33، ص ص 4الشباب العربي". جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، المجلة المصرية لبحوا الرأ  العام، عدد 
( "شبكات التواصل االجتماعي والعالقات االجتماعية"، دراسة، جامعة الج ائر 2016عبادة، نور الهدب، ) -

 ، الج ائر.3
اهيم والوسائل والتطبيقات. دار الشروق، عّمًان. (. اإلعالم الجديد  المف2008عباس، مصطفى صادق. ) -

 .31األردن ص
"كيًًف سًًاهمت وسًًًائل التواصًًل االجتمًًاعي فًًًي اضًًعاف العًًًادات  (.2011عبًًد الجليًًل، موسًًًى آدم. ) -

 اكتوبر، الدوحة، قطر  26-245والتقاليد وتقليص العالقات االجتماعية"، ماتمر الدوحة التاسع لحوار االديان 
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اإلعالم والقيم األسًرية فًي عصًر العولمًة... مًاتمر "األسًرة واإلعًالم   (.2009عواطف. )عبد الرحمن،  -
 فبراير.17-15وتحديات العصر" القاهرة، كلية اإلعالم في الفترة من 

(. دور وسًًًائل االتصًًًال الحديثًًًة فًًًي تشًًًكيل العالقًًًات االجتماعيًًًة 2007عبًًًد الفتًًًال، عليًًًاء سًًًامي. )  -
قارنًًة بًًين مسًًتخدمي وسًًائل االتصًًال التقليديًًة واالنترنًًت، رسًًالة دكتًًوراه غيًًر منشًًورة، للشًًباب الجًًامعي  دراسًًة م

 جامعة القاهرة  كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن. 
(. "حًًدود التفاعًًل االجتمًًاعي فًًي المجتمعًًات االفتراضًًية علًًى شًًبكة  2009عبدالواجًًد، رضًًا أمًًين. ) -

 مارس. 17-15صال والتغير االجتماعي، جامعة الملك سعود، قسم اإلعالم، اإلنترنت"، ماتمر تقنيات االت
اإلنترنت وعالقت  بإدراك المراهقين للمخاطر الصحية في إطار نظرية  (.2007عبد المجيد، همت حسن ) -

 ديسمبر. ، أكتوبر 28ت ثير الشخصي الثالا، المجلة المصرية لبحوا اإلعالم، جامعة القاهرة  كلي  اإلعالم، العدد 
اإليجابيًات والسًلبيات  –"اإلعالم الجديد وت ثيره على األسرة المعاصرة  (.2015عبده، منال محمد مراد. ) -

والحلول"، ورقة عمل مقدمة في ملتقى اإلعالم األسر  لمرك  بيت الخبرة للبحوا والدراسات االجتماعية بالشراكة مع 
 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر 21-20"لتطويروضرورة اجامعة الملك فيصل حول  " اإلعالم األسر  ...

"اإلشًًكاليات المنهجيًًة لبحًًوا اإلعًًالم اإللكترونًًي دراسًًة  (.2012عثمًًان، عًً ة عبًًد الع يًً  عبًًد الًًاله. ) -
من منظور تحليلي نقد "، ورقة مقدمة في المنتدب السنو  السًادس للجمعيًة السًعودية لإلعًالم واالتصًال " اإلعًالم 

هًًً، 1433جمًًادب األولًًى  24االثنًًين  – 23 ريًًاضالتحًًديات النظريًًة والتطبيقيًًة" جامعًًة الملًًك سًًعود، ال الجديًًد 
 أبريل. 16 – 15الموافق 
اسًًتخدام المًًراهقين لإلنترنًًت وعالقتًً  بًًاالغتراب االجتمًًاعي لًًًديهم،  (.2008عسًًاف، اسًًماء محمًًد. )  -

 ماجستير غير منشورة.  جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة
"عالقة األسرة السعودية بوسائل اإلعالم وآليًات تطًوير أداء اإلعًالم األسًر   (.2015علي، فودة محمد ) -

ًًًرة للبحًًًوا  ًًًة"، ورقًًًة عمًًًل مقدمًًًة فًًًي ملتقًًًى اإلعًًًالم األسًًًر  لمركًًً  بيًًًت الخب فًًًي الدراسًًًات والبحًًًوا اإلعالمي
 21-20ك فيصًًل حًًول  " اإلعًًالم األسًًر  ...وضًًرورة التطًًوير"والدراسًًات االجتماعيًًة بالشًًراكة مًًع جامعًًة الملًً

 ديسمبر. 3-2هً الموافق 1437صفر
أثًًر مواقًًع التواصًًل االجتمًًاعي فًًي تنميًًة المسًًاولية المجتمعيًًة لًًدب الشًًباب،  (.2010عًًوض، حسًًني ) -

 مايو. 3-2ماتمر األسرة واإلعالم العربي، الدوحة قطر،
م فًًي تكنولوجيًًا المعلومًًات فًًي تهتًًك النسًًيج األسًًرب رصًًد لتحًًرك (. "دور اإلعًًال2009ليلًًة، علًًي. )  -

الهًًًام  "، المًًًاتمر العلمًًًي "األسًًًرة واإلعًًًالم وتحًًًديات العصًًًر"، جامعًًًة القًًًاهرة، كليًًًة  إلًًًىالتفاعًًًل مًًًن المركًًً  
 .23اإلعالم، ص 

"، رسًًالة "ا ثًًار النفسًًية واالجتماعيًًة لتعًًرض الجمهًًور المصًًر  لشًًبكة اإلنترنًًت (.2009كمًًال، هنًًاء ) -
 .44-43دكتوراه غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

"تًً ثير الرسًًوم المتحركًًة علًًى األطفًًال ودور األسًًرة السًًعودية فًًي بنًًاء  (.2015مبًًروك، سًًناء حسًًن ) -
ة الشخصية"، ورقة عمل مقدمة في ملتقى اإلعالم األسر  لمرك  بيت الخبًرة للبحًوا والدراسًات االجتماعيًة بالشًراك

 3-2هًًًً الموافًًًق 1437صًًًفر 21-20مًًًع جامعًًًة الملًًًك فيصًًًل حًًًول  " اإلعًًًالم األسًًًر  ...وضًًًرورة التطًًًوير"
 ديسمبر.
( التقنيًات االتصًالية الحديثًة والهويًة الثقافيًة للشًباب فًي المجتمًع 2009محمد، إبًراهيم إسًماعيل عبًده ) -

ماتمر تقنيات االتصال والتغير االجتماعي، جامعًة العربي  دراسة في األطر المحددة واألبعاد العولمية ظات الصلة، 
 مارس. 17-15الملك سعود، قسم اإلعالم، 
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، دار 1اإلعًالم ودوره فًي الوفًاء بحاجًات الشًباب فًي عًالم متغيًر، ط (.2017محمد، إسماعيل حمد  ) -
 28المعت ، ص

اءة فًًي توجهًًات البحًًوا تًً ثير اإلنترنًًت فًًي التفاعًًل العًًائلي )قًًر   (.2009محمًًد، بركًًات عبًًد الع يًً  ) -
 فبراير. 17-15العلمية(، الماتمر العلمي "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

ثقافًًة الشًًباب العربًًي، المركًً  القًًومي للبحًًوا االجتماعيًًة والجنائيًًة،   (.2008) محمًًود، علًًي صًًالل -
 القاهرة.
نترنًًًت ودوافعهًًًا لًًًدب طلبًًًة جامعًًًة البحًًًرين، دراسًًًة ميدانيًًًة"، "اسًًًتخدام اإل (.2004منصًًًور، تحسًًًين ) -

 .86جامعة الكويت، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد 
ًًًى قًًًيم الشًًًباب ( “2015نًًً ، ع يًًً ، دكًًًاني، لطفًًًي. ) - ًًً ثير اسًًًتخدام مواقًًًع التواصًًًل االجتمًًًاعي عل ت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًة مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًن مسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتخدمي الفًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًيس بًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوك. “. الجًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًامعي الج ائًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًر  دراسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًة علًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًى عين
https://www.researchgate.net/publication. 
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إضًًعاف األخًًالق".... مًًاتمر "األسًًرة واإلعًًالم وتحًًديات العصًًر" القًًاهرة، كليًًة اإلعًًالم فًًي الفتًًرة مًًن  إلًًىالهويًًة 

          فبراير15-17
"اسًًتخدام المت وجًات العًامالت فًي الجامعًات األردنيًة للًًفيس بًوك واإلشًباعان  (.2012نجادات، علي ) -

 المتحققة من   دراسة مسحية على عينة من جامعة اليرموك"، جامعة اليرموك، قسم الصحافة.
إلسًًالمية  "اسًًتخدام طلبًًة جامعًًة اإلمًًارات العربيًًة لإلنترنًًت كمصًًدر للثقافًًة ا (.2005يًًونس، محمًًد ) -

 461ابريل، ص  21دراسة ميدانية "، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 
- https://ar.wikipedia.org/wiki 
- http://mediatech14.blogspot.com/p/blog-page_22.html 
- www.knowledge4all.com/uploads/files/AKI2015/PDFAr/AKI2015_Full_Ar.pdf 
- https://mvrmedia.net 
- http://www.promediakw.com/2014/socialmedia 
- https://www.alittihad.ae/article/28964/2018/19-3- 
- http://www.mcit.gov.eg/ar 
- www.arageek.com/2013/06/17/ 
- www.mcit.gov.sa 
- www.tech-wd.com/wd/2014 
- www.mcit.gov.eg 
- kids and social media info graphic   
- http://arab-librarians.blogspot.com/2011/01/ 
 


