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 إلعالم الجديدالتأثيرات السلبية ل

 عالقتها بضعف التفاعل الواقعى بين أفراد األسرةو

 د. هبة إبراهيم جودة إبراهيم                                                            

 ىعالم التربومدرس أصول التربية لإل 

 جامعة القاهرة -كلية التربية النوعية                                                             

   

 :مقدمةال
بن ا  منووم ة  ىف  ات االتصال ونقل المعلومات رافًدا أساسيًا وركنًا مهًماأصبحت تقني     

ه اا العص ر    ىظل التحوالت والتطورات المعرفية ف ىاإلنسان االجتماعية والثقافية خاصةً ف

األولى منه ا الرراعي ة، ث ل الص ناعية، واصن عص ر لقد تطورت العصور من خالل طفرات، 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، حيث شهدت المجتمعات اإلنسانية خالل العقد األخير م ن 

تس  هيل كمكاني  ة  ى، تط  ورات متس  ارعة ومتالحق  ة له  اا العص  ر، مم  ا س  اهل ف  ىالق  رن الما   

 الم الجديد  ، ولعل أهمها ظهور وسائل اإلعىوالحضار ىالتواصل اإلنسان

(66: 8002 عباس صادق،)                                                                
1
             

كم  ا أ   حت وس  ائل اإلع  الم الجدي  د أدوات لله  روب م  ن التعام  ل المباش  ر م  ن أف  راد     

ة، مما قلل م ن ف ر  األسرة، وكقامة الَعالقات االجتماعية، وندرة القيام بالريارات االجتماعي

ن وج ود الَعالق ات االجتماعي ة كالتحاور وتباُدل الخبرات والمش اعر ب ين أف راد األس رة حي ث 

تجع ل األس رة  ىوج ود المحب ة، والعاطف ة، والم ودوة، وايره ا م ن الص فات الحمي دة الت  ىيعن

متف اعلين م   فت للنور النَِّسب العالي ة لقض ا  أف راد األس رة للوق ت ، والالمتماسكة ومترابطة

، ومحرك   ات البح   ث، والبري   د ىمواق     التواص   ل االجتم   اع :وس   ائل اإلع   الم الجدي   د مث   ل

  ع  العالق  ات  ىمم  ا س اهل ف       وايره ا باس  تخدام وس ائل تكنولوجي  ة حديث ة،ىاإللكترون 

  .والتعامالت المباشرة م  أفرد األسرة واألصدقا  واألهل ألنه أصبح هناك البديل

(28: 8002 العوافى، )عبد اللطيف                                                        
8
  

 :لىطرح السؤال الرئيس التا ىلذلك تكمن مشكلة البحث ف

إضففعاا التففراب   ىففف - ا موقففا الفيسففبو تحديففد   - كيففف سففاهما وسففائل العففالم الجديففد

وع ة م ن المح اور الت ى ويتف رع م ن الس  ال ال رئيم مجم بفائهم  ى بين المفراهقين و األسر

 ةوعيوب ه، والمش كالت األس رية الناتج  تدور حول مفهوم اإلعالم الجديد وأهميته، ومميراته،

وأسباب تلك المش كالت ومخاطره ا، وحل ول مقترح ة  ،عن التفاعل م  وسائل اإلعالم الجديد

  لتجنبها، ونشأه موق  الفيسبوك ومخاطره االجتماعية    وايرها

 :فهأهمية البحث وهد

ب ين  ىكيجاد حلول لواهرة ك عاف الت راب  األس ر ىأنه قد يسهل ف ىتكمن أهمية البحث ف

بائهل الناتجة عن كثرة تفاعل أفراد األسرة م  وسائل التكنولوجيا الحديثة، حي ث آالمراهقين و

 للنور، واتس  نطاق تأثيرات ه المباش رة الفت   اصونة األخيرة بشكل   ىف اترايد أعداد مستخدميه

توص   لت لحل   ول  ىبطه   ل األس   رية، ك    افة كل   ى ن   درة الدراس   ات الت   اعل   ى عالق   اتهل ورو

  ى حدود اطالع الباحثةف -بخصو  تلك الواهرة 
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ن ب  ين الم  راهقي ىتس  لي  الض  و  عل  ى مش  كلة ك   عاف الت  راب  األس  ركل  ى يه  دف البح  ث 

كالت االجتماعي ة وكب را  المش  ،بائهل الناتجة عن كثرة التفاع ل م   وس ائل اإلع الم الجدي دوآ

تو  يح أس باب كل ى ألس رة  كم ا يه دف البح ث اواألسرية المترتبة على استخدامها بين أفراد 

اس  تخدام وس  ائل  ىب  ائهل الناتج  ة ع  ن اإلف  راط ف  آب  ين الم  راهقين و ىك   عاف الت  راب  األس  ر

 اإلعالم الجديد 

 لوص  ل ى الوص فى التحلييعتم د البح ث عل ى الم نه   :نوع البحفث ومنهجيتفه وأدواتفه

ت جم   البيان ات وتحليله  ا ، وق د ت  لو تص ميل اس تبيان ل اي  اوتحليله ا الو اهرة مو  وع البح  ث

 حيث سيتل التطبيق على عينة عشوائية، وتل كجرا  بعض المقابالت الشخصية   كحصائيًا

مو ع ة   ا( مبحوثً 972سيتل تطبيق البحث على عينة كجماليها ) عينة البحث وحدوده: 

( مقسمة مفردة 911عن عدد ) ، فضالً اإلعالم( - علل النفم - بمجاالت )التربية( اخبيرً  72)

   اعامً  71 -79نا  المراهقين ما بين ( من األب711، و)ا( أم ً 01، )ا( أبً 01كلى )

 :مصطلحات البحث

 :ىلعملي  ة االتص  الية الناتج  ة م  ن ان  دماص ثالث  ة عناص  ر ه  : االعففالم الجديففد .1

ب ظهوره  ا مجموع  ة م  ن س  ائل المتع  ددة، والت  ى ص  احوالش  بكات والو ،الكمبي  وتر

 يجابيات بالمجتم  السلبيات واإل

، وع   دم اد األس   رة الواح   دة ع  ن بعض   هل بعًض   ابُع   د أف  ر: ىالتفكففك األسفففر  9

 .باألحاسيم والمشاعر واألفعال ارتباطهل 

  اعامً  71 -79ن لموق  الفيسبوك من سن والمستخدم ن:والمراهق  3

 نتائج البحث:
وج  ود ت  أثيرات س  لبية لوس  ائل اإلع  الم الجدي  د خاص  ة الش  بكات ت  ائ  كل  ى توص  لت الن  

االجتماعية على عالقة األبنا  بأسرهل بسبب " ع  التفاعل الواقعى" بين أفراد األسرة م   

انش ال األبوين عن متابعة أبنائهل ورصد احتياجاتهل، كما أن هناك  تأثيرات سلبية الس تخدام 

لجديد وعالقتها باألصدقا  واألقارب، وأهمها أنها تقل ل م ن االتص ال االبنا  لوسائل اإلعالم ا

كمص در للمعلوم ات  ، كما أن العينة تس تخدم الفيس بوكالمواجهى بين الفرد وأصدقائه وأقاربه

واألخبار عن األسرة  وكان من أهل األسباب المتوقعة  يادة حاالت االنفصال ب ين ال روجين، 

 المقدم ألوالدهل عبر وسائل اإلعالم الجديد  و عدم ثقة اصبا  فى المحتوى

   :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية - أ
(8002 دراسففة )سففوهيلة بضففياا، -1

8
"اس  تخدامات ط  الب الجامع  ة لموق     بعن  وان 

ه  دفت الدراس  ة كل  ى التع  رف عل  ى اس  تخدامات ط  الب الجامع  ة لموق     :الفيس  بوك دوافعه  ل"

، ىالتحليل    ىه  الوص   فنة االس  تبيان، واس   تخدمت الم   ب   أدا تالفيس  بوك ودوافعه   ل، واس   تعان

% م ن الطلب ة ال 21، وأثبتت الدراسة أن نس بته ي ًاجامع اطالبً  312وطبقت على عينة قوامها 

% 11  ألا را  تتعل ق بالدراس ة، وأن  "الفيس بوك" ىيستخدمون شبكة التواصل االجتم اع

ح ين ك ان  ىاس تخدامهل ه اه الش بكة، ف ج را   ىتحص يلهل الدراس  ىا فسلبيً  تأثروا تأثًرا منهل

أكبر داف  يق ود طلب ة الثانوي ة بالمملك ة الس تخدام الفيس بوك ه و قض ا  وق ت الف را  والتس لية 

 والتواصل م  األصدقا  

(8002 دراسة )سهيل خلفف، -9
4
 ةت المتحقق إلشباعاك والفيسبواس تخدام اف  "دوا ع ن 

ت إلشباعااس  تخدام الفيس  بوك واف  دوا علىف لتعره  دفت الدراس  ة كل  ى ا :التفاع  ل مع  ه"من 

وم   نه  المس   ح  ت،لبياناداة لجم     اكأاس   تخدامه، وت   ل االس   تعانة باالس   تبيان من المتحقق   ة 
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للموق   ، وتوص  لت الدراس  ة كل  ى:    امس  تخدمً  (329)، وطبق  ت عل  ى عين  ة قوامه  ا ىاالجتم  اع

حين   ىأصدقا  جدد، فف على لتعر% ا22ر استخدام الفيسبوك  بين أفراد العينة  بنسبة نتشاا

وتوصلت الدراسة كلى أن الفيسبوك يحق ق  %،07بنسبة  ىالمركر الثان ىالدردشة فف  ن داكا

  األخرىإلعالمية ال تحققه الوسائل الشخصية ما اعلى  اتأثيرً 

(8004دراسففة )حمففدى الفففات ، -3
2
واالجتماعي  ة الس  تخدام مواق    لنفسية ر اصثاع  ن "ا 

يح دثها اس تخدام مواق    ىالدراس ة كل ى التع رف عل ى اصث ار الت  هدفت :الشبكات االجتماعية"

أداة   تالنفس ية واالجتماعي ة، واس تخدم :مس تخدميها م ن الن احيتين عل ىى التواصل االجتم اع

، وتوص لت ىالدراسة بالمنه  المقارن والمنه  المسح تواستعان االستبيان لجم  المعلومات،

 االستخدام م  تل ك المواق  ،ف  دواقائمة رأس على  ىة يأتالتسلية والترفيف  الدراسة كلى أن دا

كم ا أس  فرت  المرتب ة الثاني  ة، ىلبوم  ات الص ور الخاص  ة باألص دقا  ت أتى ف  أكم ا أن مش اهدة 

لشخصية المهارات اتنمية كلى  ىبين األشخا  ي د االجتماعىلتفاعل الدراسة عن أن ا نتائ 

األص  دقا  صل م  التوأه ل مراي ا الفيس بوك ان ماصخ رين، ولتعامل م  واتية والخب رات الحي ا

 ،ىمري د م ن األص دقا  وتجدي د العالق ات بأص دقا  الما  على ف لتعريج رى واما ومواكبة 

 الحر  ىوكبدا  الرأ

(8004دراسففة )أسففماط سففلطان، -4
6
على  ىش  بكات التواص  ل االجتم  اعتأثير "ح  ول  

تق  وم ب  ه مواق    التواص  ل  ىال  اه  دفت الدراس  ة كل  ى التع  رف عل  ى ال  دور  :لمتلقين"ر اجمهو

الدراس ة ب أداة االس تبيان واس تمارة  تل ك المواق  ، حي ث اس تعانت ىعل ى مس تخدم ىاالجتماع

، وأس  فرت أه  ل النت  ائ  ع  ن أهمي  ة ىالتحليل   ىتحلي  ل المض  مون، واس  تخدمت الم  نه  الوص  ف

ر خباأمن ا رة نتيج ة م ا توفره متطوالمواق   االجتماعي ة  كوس يلة كعالمي ة تلعبه  ىالدور ال ا

ن المس  تخدمين االس  ت نا  ع  ن بإمكا، كم  ا أثبت  ت الدراس  ة أن  ه ل  ل يع  د عاجلةوشاملة وت طي  ة 

والحصول  دل الملفات،تبا، فضالً عن لعملواألصدقا  و مال  الدراسة واألهل اشة م  الدرد

 دود،لررا  واصاعلى ت لتعليقارا  واصدل التباكل   ى كتاح   ة  افة عل   ى المع   ارف المتنوع   ة، ك

 وتحقيق الثقافة والترفيه  صداقات افترا ية جديدة،خلق و ر ومقاط  الفيديو،لصووا

(8014، ىدراسففة )هيففلم الصففاو -2
7
تك  وين ال  وع   ىدور الص  ح  االلكتروني  ة ف  " 

تق  وم ب  ه الص  ح   ىكل  ى التع  رف عل  ى ال  دور ال  ا : ه  دفت"ل  دى ط  الب الجامع  ة ىاالجتم  اع

ب  أداة تحلي  ل  تط  الب الجامع  ة، واس  تعان ل  دى ى االجتم  اعىتك  وين ال  وع ىلكتروني  ة ف  اإل

، وطبق ت عل ى عين ة م ن ط الب ىالتحليل  ىالمضمون واالستبيان، واستخدمت المنه  الوصف

وأسفرت أهل النتائ  عن أن المراهق ، لكترونيةكصح   4مفردة وعدد  319الجامعة قوامها 

مقارن  ة  جتم  اعىم  ن خ  الل مواق    التواص  ل اال يه  تل بمتابع  ة القض  ايا االجتماعي  ة ىالج  امع

لكترونية، وأشارت النتائ  كلى تقدم القضايا السياسية على القضايا باالطالع على الصح  اإل

 بأنواع القضايا المختلفة  ىأولوية اهتمامات الشباب الجامع ىاالجتماعية ف

(8018دراسففة )عففاطف مطففر، -6
2
 ىاالجتم  اع ىتنمي  ة ال  وع ىح  ول "دور التلفري  ون ف   

 ىتنمي ة ال وع ىفري ون ف يكل ى التع رف عل ى دور التل ه دفت :األساس ية" لدى طالب المرحل ة

الدراسة بأداة تحلي ل المض مون واس تمارة  ت، واستعانىلدى طالب التعليل األساس ىاالجتماع

مف  ردة،  913 ، وطبق  ت عل  ى عين  ة قوامه  االس  تبيان، واس  تخدمت الم  نه  الوص  فى التحليل  ىا

ي  د المش  اهدين بالمعلوم  ات الص  حيحة، اتر ىف   ىفري  ون مص  در أساس  يوأس  فرت ع  ن أن التل

 ن باالتص ال ب دور  و، كما يقوم القائمىاالجتماع ىنشر الوع ىويعتبر التلفريون وسيلة فعالة ف

م  ن تل ك الب رام  وه و تنمي  ة  ىلتحقي ق اله دف األساس  ؛تط وير الب رام  االجتماعي  ة ىمه ل ف 

 لدى المشاهد  ىاالجتماع ىالوع
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 :الدراسات األجنبية -ب
(,8011Kwak fox)دراسفففة  -1

2
 ى"الص   ورة الاهني   ة لص   ورة الفتي   ات الالت    ع   ن 

 ىه  دفت كل  ى التع  رف عل  ى ت  أثير اس  تخدام الفتي  ات الالت   :يس  تخدمن الفيس  بوك ع  ن أنفس  هن"

يستخدمن الفيسبوك على انطباعهن عن أنفسهن والصورة لاهنية المكونة لديهن عن أنفس هن، 

الم نه   توالمقابالت الشخصية، واس تخدم ىلكترونيان اإلت الدراسة بأداة االستبحيث استعان

فت اة م ن مس تخدمات الفيس بوك  432بقت الدراسة على عينة قوامها ، وطُ ىوالوصف ىالتجريب

 ىس   نة، وأس   فرت أه   ل النت   ائ  ع   ن أن الفتي   ات الل   وات 93 -72تت  راوأ أعم   ارهن م   ا ب   ين 

ستس الم له اه المش اعر بنس بة لكراهي ة أجس امهن واال ةيستخدمن موق  الفيسبوك أكث ر عر  

 ةا للجلوس عدكما شعرن بعدم الر ا  عن النفم م  الخوف من اكتساب الو ن نورً  %،43

ساعات بال حركة   كما أظهرت النتائ  وجود عالقة بين االستخدام المفرط للموق   والش عور 

 اكعالنً  (401) أن أكثر من والشعور باالكتئاب، كما تل مالحوةبالقلق وانخفا  تقدير الاات 

حيث كانت  ،بالموق  تستهدف الفتيات بسن المراهقة مما يمثل عنصر جاب للفتيات بهاا السن

اإلعالن  ات خاص  ة بمستحض  رات التجمي  ل واأل ي  ا  وط  رق فق  دان ال  و ن والعناي  ة  معو  ل

 الجمهور المستهدف لها  ىتعتبر الفتاة المراهقة ه ىبالبشرة واير ذلك من اإلعالنات الت

(,8018Berger R. Ashراسفة )د -8
 10

 "اس تخدامات ط الب المرحل ة الثانوي ة ع ن 

 :يجابي  ة والس  لبية المترتب  ة عل  ى اس  تخدامهل"ث  ار اإلواص ،العلي  ا لمواق    التواص  ل االجتم  اعى

، ىمدى استخدام طالب المرحلة الثانوية العلي ا لمواق   التواص ل االجتم اعة ــمعرفكلى  هدفت

ط رق الوقاي ة م ن س لبياتها، ت ل ى ـ علف رـ لتعاو، لبيةـ ـلسيجابي ة واثاره ا اإلآالوقوف عل ى و

، وتوص  لت الدراس  ة كل  ى أن م الم  نه  الوص  فىال المض  مون، واس  تخداالس  تعانة  ب  أداة تحلي  

ى تعري ر اصث ار ف  ان للمدرسة واألس رة دورً أ، وبها سلبيًان يستخدم تلك المواق  يتأثر الب مَ أ

 ثار السلبية من اص يجابية وحماية العينةاإل

(,8006Chark,Nimezدراسة )  -8
11
عند  ىن مواق   التواص ل االجتم اعماكدع ن " 

ض  و  عل  ى ه  دفت كل  ى كلق  ا  ال :ل  ديهل" ىجتم  اعالاصل التورات امهابتنمي  ة عالقته ب ولشباا

يكتس  بها الش  باب نتيج   ة اس  تخدامهل لمواق    التواص   ل  ىالت    مه  ارات التواص  ل االجتم  اعى

، واس  تخدمت الم  نه  ة ب  أداة االس  تبيان لجم    البيان  اتالدراس   تان، حي  ث اس  تعىاالجتم  اع

 مف ردة، 912ومقياس العالقات االجتماعية، كم ا طبق ت عل ى عين ة قوامه ا  ىالتحليل ىالوصف

ب ين كدم ان اس تخدام تل ك المواق    حصائيًاكلة ة داوتوصلت الدراسة كلى وجود عالق ة ارتباطي 

د يخص   لفرللتفاع ل معه ا تجع ل اطويلة فت رات  فالجلوس ،ىرات التواصل االجتماعمهاو

ال اكور، كثر من بالتفاعل م  تلك المواق  أيتعلقن أقل للنشاطات األخرى، كما أن اإلناث قتاً و

مجتمعاتنا، كما أسفرت النتائ  ع ن ع دم  ىاالجتماعية لإلناث فلتنشئة ويعود ذلك كلى طبيعة ا

ت ي ر واخ تالف م   ىمواق  التواصل االجتماع دمان التفاعل م إلحصائياً كلة وق دافروجود 

 نترنت المتيسرة للجمي  وهاا يعود لتكلفة استخدام اإل ،ادرلألف ىاالقتصادلو   ا

(,8011Thatcher, Alanدراسة )  -4
18
دها استخدام موق   يول   ى"المشاعر الت حول 

ل ى التع رف عل ى ه دفت الدراس ة ك :الفيسبوك لمستخدميه من ط الب المرحل ة الثانوي ة العلي ا"

ب  أداة  وك ل  دى بع  ض مس  تخدميه، حي  ث اس  تعانتيول  دها موق    فيس  ب ىالمش  اعر الس  لبية الت  

، وطبق  ت عل  ى عين  ة ىاالس  تبيان والمالحو  ة الدقيق  ة للعين  ة، كم  ا اس  تخدمت الم  نه  الوص  ف

أن أكث  ر م  ن ثل  ث ع  ن بمرحل  ة الثانوي  ة العلي  ا، وأس  فرت أه  ل النت  ائ   اطالبً   (977)قوامه  ا 

ن مش  اعر س  لبية الفيس  بوك، ق  الوا ب  إ ىم  ن مس  تخدم ىال  اين ش  ملهل البح  ث العلم   األش  خا 

تنتابهل أثنا  وبعد تصفح هاا الموق   كما أن اإلحباط وعدم الر ا والحسد وال يرة كانت أه ل 

 استخدامهل للموق    ثناى تسيطر على العينة أالمشاعر الت
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(,8010J. Fembackدراسففة ) -2
18
العالق  ات على تقني  ة الرقمي  ة ث  ر اس  تخدام الأ" ع  ن 

العالق ات على  استخدام شبكات التواص ل االجتم اعى ثرأهدفت كلى التعرف على  :االجتماعية"

 ص  فىلول االس  تعانة ب  المنه  ااالجتماعي ة، واس  تخدمت أداة االس  تبيان لجم    المعلوم  ات، كم  ا ت  

ون مواق    التواص  ل ا يس  تخدم، وتوص  لت الدراس  ة كل  ى أن نص    أف  راد العين  ة تقريبً  ليل  ىلتحا

ا أط ول عل ى الش بكات وم ن بينه ا الفيس بوك وت ويتر، وق د ذك روا أنه ل يقض ون وقتً  ىاالجتماع

يقض  ونه م    أص  دقائهل الحقيقي  ين أو م    أف  راد أس  رهل، كم  ا  ىاالجتماعي  ة م  ن ذل  ك الوق  ت ال  ا

 وال يش  اهدون ،ق  ل عب  ر اله  ات أأظه  رت نت  ائ  الدراس  ة أن أف  راد العين  ة يتح  دثون بص  ورة 

 ر التفاعل م  الشبكات االجتماعية نم  الحياة ا حيث اي  التلفريون كثيرً 

( ,8010Andrew, Jدراسة ) -2
14
حول "العالقة بين تعر  ط الب الجامع ة لموق    

هدفت كلى  التعرف على العالقة بين تعر  ط الب  :"ىالفيسبوك ومستوى تحصيلهل الدراس

 م ىكس مقيا :ني مقياس تاس تخدمقد و، ىدراس الجامعة لموق  الفيسبوك ومستوى تحصيلهل ال

من ن مك  و  خر س آمقياو ،ف المحادث  ةف  ى ا  رب لشباايقضيه   ىمق  دار الوق  ت ال  اعلى م يقو

، وت  ل اس  تخدام الم  نه  نح  و اس  تخدام الش  بكات االجتماعي  ة بن  ود يق  يم درج  ة التوج  هبعة أر

ا  ا جامعيً طالبً  723، وطبق ت الدراس ة عل ى عين ة ش ملت ىالتحليل ىالمقارن والمنه  الوصف

 ىكما أظهرت النتائ  أنه كلما تصفح المراه ق وتفاع ل م   ه اا الموق   كلم ا ت دنت درجات ه ف 

طويل ة  ك الك  االمتحانات مقارنة بما يحصل عليه نوراؤه الاين ال يستخدمون الموق  لفترات  

للدراسة، ر قصأا قتًل بالموق  يخصصون وطوأا قتًأن األشخا  الاين يقضون ولنتائ  نت ابي  

عل ى التفاع ل م    وأو  حت النت ائ  أن أس باب كقب ال العين ة ت تجاب ه،هتماماا وأن لكل جي ل  

من األمور، والبح ث  كثير   ىوكبدا  رأيه ف واأللعاب، شة"ردلدالفيسبوك عدة منها أنه يتيح  "ا

ب نح و كدم ان اس تخدام لشباعن أص دقا  ج دد وق دامى  كم ا توص لت الدراس ة كل ى أن توج ه ا

لتقبل مث   ل الشخصية رات اوب   بعض المت ي    ىب   النوع االجتم   اعيرتب  الش   بكات االجتماعي   ة 

 للمبحوثين لشخصية والعالقات ا االجتماعى

(, ,8010Kenny, Gorelik and Mwangiدراسة ) -1
12
"كيجابيات استخدام  عن 

 ىالت  يجابي ةه دفت كل ى التع رف عل ى الس لوكيات والمش اعر اإل :خ ر"آموق  الفيسبوك: وجه 

بأداة االس تبيان،  تالفيسبوك نتيجة تفاعلهل م  الموق  بانتوام، حيث استعان ىتحدث لمستخدم

، وأس فرت  للموق  امس تخدمً  (911)، وطبقت عل ى عين ة قوامه ا ىفصواستخدمت المنه  الو

فيس بوك يك ون  ىأهل النتائ  عن أن نور األشخا  لصورهل على موق  التواص ل االجتم اع

يك ون ل ه ت أثير جي د   ن مشاهدة الصور الخاصةككذ  ؛كبير على صحتهل العقلية ىله أثر كيجاب

، كما أظهر أنه قد يك ون نش اطًا بـاالرتياأ ى على المستخدم شعوًرالتبديد سو  المراص، ويضف

اسة أثبت ت أن الفيس بوك يرودنا بإحساس الرفاهية كلى مستوى عميق  كما أن الدر نفسيًا مجديًا

حيث يوفر فرصة كبيرة للتنف يم  ،التخفي  عن معاناتهل النفسية ىمستخدميه ف لدى عد مالًذايُ 

% م  ن العين  ة م  ن كحباط  ات ومش  كالت س  ببتها له  ل أس  رهل أو 01،7ع  ن مش  اعر م  ا نس  بته 

 مجتمعهل 

( ,2800Jonson, C. Heeterدراسة ) -1
16
 :ى"مخ اطر حقيقي ة بع الل افترا   ع ن 

موق     ىتع  رف عل  ى الهوي  ة الحقيقي  ة لمس  تخدمه  دفت كل  ى ال :الفيس  بوك" ىهوي  ة مس  تخدم

، ىلكترون   الدراس   ة ب   أداة االس   تبيان اإل تالفيس   بوك، حي   ث اس   تعان ىالتواص   ل االجتم   اع

عين  ة قوامه  ا ، وطبق  ت عل  ى ىالتحليل   ص  فىواس  تخدمت الم  نه  الو خص  ية،شوالمق  ابالت ال

% م ن 24ر م ن مراحل عمرية متباينة، وأكدت الدراس ة أن أكث  للموق  فى امستخدمً ( 313)

عل ى  ىرس م موق  التواصل األشهر فيسبوك لهل هويات مريف ة وأكث ر م ن حس اب ىمستخدم

ينش روها ع ن  ىا عن حياتهل التقليدي ة والمعلوم ات الرس مية الت الموق ، حيث يعتبرونه متنفسً 

 .صفحاتهل األصلية ىأنفسهل ف
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( ,8004E. Fredinدراسففة ) -9
17
عل  ى  ي  ادة  "ت  أثير وس  ائل اإلع  الم الجدي  دع  ن  

هدفت :لدى المستخدمين لها من الشباب" ىاالجتماع ىمستوى الوع
 

كلى التعرف على أس باب 

حي ث  ،شئون المجتم  وقض اياه ىللشباب، وانخفا  المشاركة ف ى االجتماعىانخفا  الوع

مفردة، وتوص لت  310وطبقت على عينة قوامها  ىبأداة االستبيان وبالمنه  الوصف تاستعان

اإلقبال على متابع ة الب رام  االجتماعي ة  ىلدى الطلبة قليل ىاالجتماع ىخفا  الوعكلى أن ان

 تستقطب الش باب، ىالتى تقدمها وسائل اإلعالم، وعدم اقتناعهل بكفاية البرام  االجتماعية الت

عن انخفا  نسبة االطالع على المو وعات التى تنم ى ه اا الجان ب س وا  بالوس ائل  فضالً 

 قرو ة  و المأالمسموعة 

( ,8014Sally Mcmillanدراسة ) -10
12
عن "مفهوم الجريمة كم ا تقدم ه الب رام   

كلى تحليل مشكلة الجريمة كما  هدفت :للمشاهدين" ى االجتماعىالتلفريونية وتأثيره على الوع

الدراس  ة  تل  دى الم  راهقين، حي  ث اس  تعان االجتم  اعى ىيق  دمها التلفري  ون م  ن مفه  وم ال  وع

وتوصلت الدراس ة كل ى  ،ىالتحليل ، واستخدمت المنه  الوصفىحليل المضمونبالمنه  بأداة ت

وأن  ه يمك  ن أن يتقب  ل  ،ىاالجتم  اع ىأن هن  اك عالق  ة ب  ين دافعي  ة المش  اهدة ومس  توى ال  وع

ع الل التلفري ون ب دون تفكي ر، وتوص لت الدراس ة  ىالمراهق تلك القيل والمعارف المتضمنة ف 

 تحصيل معارفهل  ىف ىتصال الجماهيركلى أن المراهقين يعتمدون على اال

) ,8010Flanagin , Nimezدراسفة ) -11
19
م ن منو ور  ى االجتم اعىع ن "ال وع 

لدى  ىاالجتماع ىكلى التعرف على مفهوم الوع هدفت :مكانة الفرد االجتماعية: دراسة حالة"

ك  انتهل وم  دى كدراك أف  راد المجتم    لم ىللبع  د الطبق   وم  دى اختالف  ه وفقً  ا ح  االت الدراس  ة،

لخصوص ية  كل ى انعك اسأدى  ىاالجتم اع ىاالجتماعية، حيث توصلت الدراسة كلى أن ال وع

ألن ه ؛ى المتناقضبأبعاده االجتماعية، وأن التلفريون يعمل على خل ق ال وع المجتم  المصرى

 من ناحية أخرى  ىوسلوكيات تهدم الوع ا، ويدعل قيمً بالتوعية من الناحية االجتماعية يقوم

 

 :ق على الدراسات السابقة، وأوجه االستفادة منهاالتعلي
 ،لنفسيةر اصثااتناول    ت الدراس    ات الس    ابقة اس    تخدامات الش    بكات االجتماعي    ة، و   

الدراس ة الحالي ة م   الدراس ات الس ابقة  تتفقالمترتبة على التفاع ل معه ا، و  واالجتماعية

كمو  وع مه ل ف ر   وخاصة الفيس بوك ،شبكات التواصل االجتماعى من حيث تناولها

س  رية ل  ى مخ  اطر اس  تخدامه م  ن الناحي  ة األللوق  وف ع م العدي  د م  ن الب  احثينمانفس  ه أ

الدراسات السابقة على بعض الجوان ب المتعلق ة بمو  وع ه اا  كما ركرت واالجتماعية،

 وع ادات اس تخدامه، وأك د ةش باعات المتحقق اس تخدام الفيس بوك واإلف   البحث حيث دوا

الفيس  بوك،  الس لبية للتفاع  ل لفت  رات طويل ة م    الت  أثيرات أهمه  ا: ،أم ور بعض ها جمل  ة

 .والصحية والنفسية، االجتماعية، التأثيرات كبرا  حيث منوتحليل ظاهرة  استخدامه  

التع رف عل ى دور  كل ى أن ه يه دف ف ى ع ن البح وث الس ابقة ىالح ال تمي ر البح ث كم ا    

دت أن  ابع د  ىس رن ت  دى للتفك ك األاعي ة م ن ش أنها أالفيسبوك ف ى ح دوث مش كالت اجتم

دراسة سابقة على هاا الجان ب ب ل  ىأ حيث لل تركر السنوات االخيرة، ىمعدالت االنفصال ف

  أو الصحية المترتبة على استخدامه سوا  النفسية اصثار مجمل الدراسات على ىف تل التركير

جوانبه ا، وك الك  بكاف ة ةـ لبحثيبل ورة الفك رة ا ىف لسابقة الدراس ات ا من االستفادة حين تل ىف

 واألدوات   اختيار عينة البحث والمنه  فى االستفادة منها
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 :للبحث ىالطار النظر
ح  اور منه  ا مفه  وم اإلع  الم الجدي  د وأهميت  ه، ممجموع  ة م  ن ال ىيتن  اول اإلط  ار النو  ر    

ويتل عر   ، وأسبابه ومراحله،ى عن مفهوم التفكك األسرونشأة الفيسبوك ومخاطره، فضاًل 

 :ىذلك فيما يل

 ىولكنه ا أص بحت ت  ثر عل  ،المجتم   ىالعالقات بين األفراد ف  ىللتكنولوجيا تأثير عل    

 ىطف رة ف  ئل االتص ال التكنولوجي ة الحديث ةحيث أح دثت وس ا ا،كبيرً  اتأثيرً الرواب  األسرية 

ض الناس ت رى أن سلبية، فبع مكانت كيجابية أأالمجتم  ونتجت عنها سلوكيات مختلفة، سوا  

وي رى ال بعض اصخ ر أن ه عل ى  ،تأثير التكنولوجيا على المجتم  يرج   كل ى كيفي ة اس تخدامها

وظل  ت  ،يجابي  ات وس  ائل االتص  ال الحديث  ة ف  إن س  لبياتها ط   ت عل  ى كيجابياته  اكال  رال م  ن 

يل تش ك ىتكوين مدارك اإلنسان وثقافته وتسهمان ف  ىا فا أساسيً األسرة والمدرسة تلعبان دورً 

بما فيها عالقات اصب ا   ىللسلوك االجتماع يتمسك بها ويتخاها كمقومات   ىالقيل واألخالق الت

 باألبنا  

ى حياتن ا متن اول الجمي  ، فق د ت ي رت مع الل كثي رة ف  ىباتت وسائل االتصال الحديثة ف    

ق  ت طو   فق  د ،لكنه  ا بالمقاب  ل حمل  ت معه  ا الكثي  ر م  ن المش  كالت األس  رية العملي  ة والدراس  ية،

أن نس  بة كبي  رة م  ن  ى أوص ه  اا التط  ور التكنول  وجى يت  ردد كثي  ًراوف  ، األس  رة بس  ور العرل  ة

ن ظهور وسائل االتصال التكنولوجية الحديثة أحدث طفرة وأ ،حاالت الطالق سببها الفيسبوك

س لبية، كم ا انتق ل ج ر   مكان ت كيجابي ة أأفى المجتم  ونتج ت عن ه س لوكيات مختلف ة، س وا  

م ر ال اى ح ل مح ل الح وار األ اإلنترنت والهوات  المحمولة، هاا الدور كلى شبكات كبير من

 .سرة الواحدة، وأدى كلى توسي  الفجوة والصراع بين اصبا  واألبنا والمحادثة بين أفراد األ
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دت كلى تعري ر أو ،سريةفر ت تفاعالت جديدة للعالقات األهاه التحوالت التكنولوجية أ   

بائهل آنترنت بواستبدل األبنا  اإل ،سرىت قيل التواصل األوتالش ،فرادهاأالعرلة والتنافر بين 

رج ة الش عور للمعلومات وفق دوا الت راب  األس رى والتص قوا ب الحوار م   ال رب ا  لد كمصدر  

سرة الواحدة، واستخدام بعض التطبيقات الت ى تت يح للش خ  تقم   لى مستوى األبال ربة ع

ويرج    الس  بب ف  ى  ص  دقا  وهمي  ين،أشخص  ية وهمي  ة تت  يح ل  ه التفاع  ل م    مجتم    وهم  ى و

 ،ال  اى يح  ي  ب  الفرد ىانتش ار ه  اه الو  اهرة كل  ى فق  دان التفاع  ل واالنس جام م    المجتم    الفعل  

م     ى الص  حىع  ن التفاع  ل االجتم  اع ب  ديالً  م    ال  وهمىبح اللج  و  كل  ى ه  اا المجتص  أول  الك 

نترن   ت عات الطويل   ة ف   ى استكش   اف مواق     اإلاأله   ل واألق   ارب واألص   دقا  وقض   ا  الس   ا

وذل ك ي  دى كل ى االس تخدام  ،ا فى منووم ة الق يل االجتماعي ة لألف رادمما يعنى ت يرً  ،المتعددة

عر  الرابة والميل للوحدة ويقلل من فر  من القيل االجتماعية، وي المفرط للقيل الفردية بدالً 

ص بح معو ل وق ت الش باب يقض ونه ف ى حج رة م لق ة م   أحي ث  ،ىالتفاعل والنمو االجتم اع

 نترنت  جها  الكمبيوتر باإل

 (98: 8018)عاطف مطر،                                                              
97

 

مالئم  ة بخ  الف نه أن يك  ون ص  داقات ق  د تك  ون اي  ر وت  رى الباحث  ة أن ذل  ك م  ن ش  أ      

كالدخول على المواق  اإلباحية، وم   م رور  ىنترنت من الجانب األخالقاالستخدام السيئ لإل

الوق ت ي  تل اكتس  اب معلوم ات بعي  دة ك  ل البع  د ع ن عاداتن  ا وتقالي  دنا وأفكارن ا بم  ا ي   ثر عل  ى 

يتبع  ه األطف  ال والش  باب حت  ى  ىال  ا ا ب  ين األس  رة والفك  رال  رواب  األس  رية، ويح  دث ص  راعً 

 األ واص وتتس  الفجوة بينهل وتتباعد األفكار وتتصارع األجيال 
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 :مفهوم العالم الجديد ومخاطر التفاعل معه -1
هن  اك العدي  د م  ن المخ  اطر لإلع  الم الجدي  د فم  ن الناحي  ة األخالقي  ة هن  اك الكثي  ر م  ن      

ول عل ى مواق    يتعلم  ون م  ن خالله  ا ممارس  ات اي  ر جي  دة، وال  دخ االنحراف ات تب  دأ بعالق  ات  

، وأص بح هن اك م ن يخترقه ا خاص ة تروي ر المعلوم ات وتش وي  وسلوكيات اي ر مش روعة

م  ن  ا اإلس  ا ة لش  خ  بتركي  ب الص  ور ونش  ر كثي  ر  بمعن  ى أن  ه م  ن الممك  ن ج  دً  ،الحق  ائق

 ؛لخط ورةمنته ى ا ىالمعلومات ت دى كلى خراب البيوت وانفصال األ واص كلى آخره، وهاا ف

ألن  ه ي   دى كل  ى مش  كالت اجتماعي  ة وسياس  ية وأخالقي  ة، وه  اا ال يقل  ل م  ن قيم  ة تكنولوجي  ا 

ك  ل المج  االت العلمي  ة والفكري  ة  ىللع  الل ف   مفت  وأ   مجتم      ىاالتص  االت، ولكنن  ا أص  بحنا ف  

 ا جدً  كبير   ا يعاي  كل المجتمعات ويتطور ويتقدم بشكل  وأصبحنا مجتمعً  ،واألخالقية

وأن  كوا كيفية التعامل الصحيح م  أبنائهل،رن يدأالباحثة أنه يجب على األبوين وترى     

جه رة ف ى الحج رات الم لق ة ا أال تت رك األيضً أيكونوا مشاركين لهل فى كل أنشطتهل، ويجب 

ماكن المفتوحة أو أماكن المعيشة حتى يكون هناك نوع م ن الرقاب ة لألبن ا  وأن تو   فى األ

ن ال ن ف  ل دور ألك ويج  ب اا ع  ن أع  ين األم واألب، ك  س  يئة بعي  دً  وكيات  حت  ى ال يقوم  وا بس  ل

 ومجالم اصبا  واألمه ات، التوجيه والتوعية واإلرشاد عن طريق مجالم العينة ىف المدرسة

ا عل  ى الدول  ة عم  ل توعي  ة ش  املة بمخ  اطر التكنولوجي  ا الحديث  ة عل  ى الش  باب يًض  ويج  ب أ

مواق   التواص ل  ف ى ه اا االتج اه، خاص ة م   أكث ر  والمجتم  وتحرك الم سسات اإلعالمي ة

 ىا وهو الفيسبوك، حيث سيتل تناول مفهوم الفيسبوك ونشأته، ومفه وم ال وعرواجً  االجتماعى

 ىفضالً عن مصادر تكوينه، وأشكاله، ك افة كلى دور موق  الفيسبوك ف وأهميته، ىاالجتماع

 :ىلك بإيجا  فيما يلوسيتل تناول ذ التنشئة االجتماعية للمستخدمين معه،

 

 :مفهوم الفيسبو  ونشأته -8
 Mark Zugherburg وكربرص من جامعة هارفارد عندما أطلق مارك الفيسبوك بدأ    

ليتب ادلوا م ن  الجامع ة ف ى لرمالئ ه اجتماعي ة ش بكة كنشا  هوكان الهدف من الفيسبوك،  موق  

 ىب ين الطلب ة ف  س ريًعا اًج اولقي ت ه اه الش بكة رو رائه ل،وآ وص ورهل، خالله ا أخب ارهل،

 ط الب الموق   ليش مل ىتوس ي  قاع دة ال اين يح ق له ل المش اركة ف  ىف  ل الك فك ر الجامع ة

تس  تخدمها  ق    عل  ى ا  رار المواق    الشخص  ية الت  ىحي  ث ص  مل المو ،ألخ  رىا الجامع  ات

 م9114فبراي ر  4، وانطل ق الموق   ف ى من معرفة  مالئه ل والكليات لتمكن العينة المدارس

ا بع د األخي ر حي ث بل د ع دد جامعة هارفارد، كما أن عدد المستخدمين للموق  يتراي د عاًم  ىف

 . مليون مستخدم49حوكلى  9174المستخدمين لعام 

 الة للتعرف على أصدقا  ج دد،عد وسيلة فعو تمير الفيسبوك بالعديد من المرايا منها أنه يُ     

 ،واألص دقا يمكنا من التواص ل م   األق ارب كما أنه وسيلة للتسلية وقضا  وقت الفرا ، كما 

 ،ىفضالً عن أنه يساعد على  يادة الرصيد الثقاف ك افة كلى أنه يعر  الحدث وقت وقوعه،

و مك ان، ويمك ن م ن االط الع عل ى أ م ان  ىأ ى من خالل مناقشة األشخا  ف ىوالمعلومات

.(82، ص 8018) خالففد بففن عبففد هللا،  ع  ادات وثقاف  ات الش  عوب األخ  رى
 88

ن أع  ن  فض  الً 

 االتنشئة االجتماعي ة ل دى األف راد، ودورً  ىف اكبيرً  اللفيسبوك بعض المميرات منها أن له دورً 

 (82، ص 8018)نففواا بففن عبففد هللا،ى تش  كيل وع  يهل االجتم  اع ىف   امهًم  
93

كم  ا أن ه  اا ، 

ن معه للمستخدمين ويجنى كيرادات من اإلعالنات، ويجم  بيانات عن المتفاعلي ىالموق  مجان

لها صلة بروار الموق  واهتمام اتهل ونط اق أعم الهل، وتعتب ر  كظهار كعالنات   ىويستخدمها ف

، وق  د أش  ارت ى لإلع  الن عل  ى موق    الفيس  بوكالش  ريك الحص  ر ىش  ركة مايكروس  وفت ه  

المرك  ر الراب    بع  د ك  ل م  ن ي  اهو،  ىف   ىأن  ه ي  أت ات كليكس  ا لترتي  ب المواق    عالميً  اتص  نيف
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 .(67، ص 8002 عبفاس صفادق،  )ويوتيوب وجوجل،
94

ويمك ن كجم ال س لبيات اس تخدام  

العرل ة و واإلس ا ة لخخ رين، متابع ة المواق   اإلباحي ة، ى:   ياع الوق ت ف ىالفيبسوك فيما يل

قد تح دث،  الً عن العالقات اير الشرعية التى، والتأثير بالسلب على الصحة، فضاالجتماعية

طويل  ة، كم  ا أن  ه يح  دث تراج     تخدمين ل  ه لفت  رات  للعين  ة المس   ىالمس  توى األك  اديم ىوت  دن

  يتمت  بها الفرد ىالمواهب واألنشطة والهوايات الت

 (69، ص 8002، عبد اللطيف العوافى)                                                 
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 ىانتش ار اس تخدام الش باب للفيس بوك للش عور بالوح دة والراب ة ف ويرج  البعض أس باب  

  ىلعودة لألصدقا  الما اتعرف على أشخا  جدد أو ال

 :مراحلها( - أسبابها – )مفهومهاظاهرة التفكك االسرى  -8
بائهل ظاهرة منتشرة خ الل الس نوات القليل ة آبين المراهقين و ىك عاف التراب  األسر    

وتعب  ر ع  ن    ع  رواب    األس  رة وا   محالل المحب  ة والم  ودة ب  ين أف  راد البي  ت  ،الما   ية

توجيه و ب  سلوك األوالد، كما تعن ى فش ل واح د  ىفال يكون للبيت دوره الرئيم ف ،الواحد

ق ات وح دوث لض ع  العال ىالقيام بواجباته نحوه ا، مم ا ي  د ىأو أكثر من أعضا  األسرة ف

 النفراط عقدها وانحاللها   ىوهاا ي د ،التوترات بين أفرادها

 ؛ألسرية وتحلل أو تمرق نسي  األدوار االجتماعيةنهيار الوحدة اوتعرفه الباحثة على أنه ا

 سليل  القيام بدوره على نحو   ىعندما يخفق فرد أو أكثر من أفرادها ف

:  منه  ا ،ب  ائهلى ب  ين الم  راهقين وآهن  اك ع  دة مراح  ل لح  دوث ك   عاف الت  راب  األس  ر   

 حوظ  ة،يجعله  ا اي  ر مل ا بش  كل  فت  رة مح  ددة وربم  ا تك  ون قص  يرة ج  دً وه  ى  :مرحل  ة الكم  ون

كبي  رة ال ي  تل مناقش  تها أو التعام  ل معه  ا بواقعي  ة،  مكان  ت ص   يرة أأوالخالف  ات فيه  ا س  وا  

م ن االرتب اك وبأن ه مه دد واي ر  يشعر أحد أفراد األسرة بن وع   ىوهى الت :ومرحلة االستثارة

يحدث االصطدام أو االنفجار  ىوهى الت :حصل عليه، ومرحلة االصطدام ىقان  باإلشباع الا

 ىوه ى الت  :ة االنفعاالت المترسبة وتوهر االنفعاالت المكبوتة، ثل مرحلة انتشار الن راعنتيج

-Chark,Nimez) الص راع والراب ة ف   االنتق ام والنق د المتب ادل بينهم ا حدث عند  ي ادةت

8006،28)،
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حال ة ك ان لل روجين دافعي ة وراب ة  ىنه ا  ال رواص ويك ون ف يليها مرحلة ك ،

  ار المتعلق باالنفصاللتحمل مسئولية القر

   ع  تعل ل منه ا: فكثي رة ،ب ائهلآب ين الم راهقين و أم ا أس باب ك  عاف الت راب  األس رى

ع ن الت دليل الرائ د  فض الً ، و  ع  ال رواب  األس رية المعايير واألدوار االجتماعية السليمة،

جان ب ال روص ا، ال يحترم والديه، واإلهمال سوا  من ا  عيفً شأ الولد هشً نعن حده المعقول في

 افة كلى التفرقة بين الاكور واإلناث، كأو الروجة م  الطرف اصخر، أو األبوين م  األبنا ، 

واي  اب ال  دور  المعامل  ة ب  ين الكب  ار والص   ار أو ب  ين األش  قا  واي  ر األش  قا ، ىو التفرق  ة ف  

 للوالدين على األبنا ، ونحن ال ندعو للشك، ولكن اإلهمال خطير  ىالرقاب

( James Gleason,8014:78)
 87

 

مراجع ة المختص  ين ع ن األس  رة وم ن ذل  ك  ف ى:فتتمث  ل  ،أم ا حل ول التفك  ك األس رى   

األس رة، في خ ا  ىوكذك ا  روأ الح وار والنق ا  ف  مركر التنمي ة األس رية بال دمام واي ره،

ع ن عق د  منهل بأهميت ه، فض الً  األبنا  فيما يخ  البيت من األمور، ويشعر كل واحد   ىرأ

نقاشية واسعة خاصة على مستوى األسرة الواح دة يس تعر  ك ل ط رف مبررات ه  جلسات  

ومع  اييره أم  ام الط  رف األخ  ر بحري  ة، وأن يعب  ر ك  ل ف  رد بحري  ة ع  ن رأي  ه إليج  اد هم  رة 

اس  تخدام م       رورة أن يح  دد وق  ت للتواص  ل و الوص  ل والتقري  ب ب  ين وجه  ات النو  ر،
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وتحدي د نش اطات محبب ة لك ل  الخ ارص،ج ل التواص ل م   أفه اا أم ر مه ل م ن  ؛التكنولوجيا

الس فر أخ ا كج ا ات م ن وس ائل االتص ال ووم ن المه ل ، اللتجم  حوله ا يوميً  أفراد األسرة

 . أوقات جميلة و صحية لقضا  التجم  العائلىو

  (108: 8008،ىنرمين حنف)                                                            
91 

 

 :إجراطات البحث
 . ىوالكيف ىالكم ه:بشقي ىتل استخدام المنه  الوصف :منهج البحث  -1

، تع ر  العين ة لموق   الفيس بوك باالستبيان لقياس حج ل تل االستعانة :أداة البحث -8

وأه  ل المش  كالت االجتماعي  ة  ة الت  ى تفض  ل العين  ة التفاع  ل معه  ا،والقض  ايا االجتماعي  

 هل للقضا  عليها سرية التى تواجهها العينة، ومقترحاتواأل

 :ىوتم حساب ثبات وصدق األداة على النحو التال
قام  ت الباحث  ة بالتأك  د م  ن ثب  ات األداة م  ن خ  الل تطبي  ق األداة عل  ى عين  ة  :ثبففات األداة

استطالعية من أف راد مجتم   البح ث، وبع د أس بوعين ت ل كع ادة التطبي ق وت ل حس اب )معام ل 

، كما تل التأكد من ثب ات األداة وف ق معام ل (1.13)وقد بل ت قيمته  ،بيرسون( بين التطبيقين

 ( 1.19) وقد بل ت قيمته ،ىاالتساق الداخل

م   ن المحكم   ين ذوى  ت   ل التأك   د م   ن ص   دق األداة بعر    ها عل   ى ع   دد   :صفففدق األداة  

 المحت  وى رائه  ل ح  ول م  دى مالئم  ة فق  رات األداة م  ن حي  ثآاالختص  ا  والخب  رة إلب  دا  

تقيسه، وتل األخا بمالحوات المحكمين لتص بح األداة  ىلبعد الاوالمضمون، وارتباطهما م  ا

 .صورتها النهائية ىف

 :مجتما وعينة البحث

الق اهرة  :ب ائهل بمح افوتىآعل ى عين ة عش وائية م ن الم راهقين و اتل تطبيق البح ث مي دانيً 

و ه كم ا  ،امبحوثً  (972) ، وقد بلد قوامه اىوالجيرة من مستخدمى مواق  التواصل االجتماع

 :ىالجدول التال ىمو ح ف

 (1جدول رقم )

 يوض  توزيا أفراد العينة فى ضوط متغير النوع
 النوع التكرار النسبة المئوية

 أنلى 120 28،2

 ذكر 86 16،2

     

حيث ش كلوا  ،يتضح من الجدول السابق أن أفراد عينة البحث من اإلناث أكثر من الاكور 

 .% من أفراد عينة البحث72،2ل الاكور حين شك   ى% ، ف13،7نسبة 

  

 :نتائج البحث ومناقشتها

ع عل  ى العين  ة، وك  الك نت  ائ  المق  ابالت نت  ائ  االس  تبيان ال  اى و ِّ  ىع  ر  فيم  ا يل   ي  تل

 الشخصية م  الخبرا  
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 (8جدول رقم )

 حسب أهميتها ألفراد العينة ىيبين وسائل التواصل االجتماع
 ولويةأ المجموع الترتيب

2 

ولويةأ

4 

لويةوأ

8 

 ولويةأ

8 

 ولويةأ

1 

 الوسيلة

81 الرابا

6 

 نستجرامال 14 6 47 186 18

81 اللالث

6 

 اليوتيوب 12 88 182 89 2

81 األول

6 

 الفيسبو  91 69 82 10 2

81 ىاللان

6 

 تويتر 87 111 11 80 87

81 الخامس

6 

 المنتديات 89 11 14 18 140

     

حس  ب أهميته  ا أعط  ى  ىاص  ل االجتم  اعيتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق ترتي  ب وس  ائل التو

% كأولوي ة ثاني ة، ث ل 07بع ده ت ويتر بنس بة  ى، ي أت %22الفيسبوك أولوي ة أول ى  حي ث بل د 

 % ، وأخيًرا29،0لوية رابعة بنسبة نستجرام كأو% كأولوية ثالثة، ثل ك01،0بنسبة  اليوتيوب

  .%23،0جا ت المنتديات كأولوية خامسة بنسبة 

 

 (8جدول رقم )

 معدل تعرض العينة لموقا الفيسبو  يبين
 البند   %

 ضعيف 10 2،0

 انادر   2 8،8

 اأحيان   70 88،9

 ادائم   181 29،2

     

ا للفيسبوك، بينما % من أفراد العينة يتعر ون دائمً 02،1يو ح الجدول السابق أن  

 % بشكل نادر  (9،30بينما تعر  ) اا له% أحيانً  (39،2يتعر   )

. 

 

 (4) جدول رقم

 يوض  حجم تعرض أفراد العينة لموقا الفيبسو 
 البند   %

 قل من ساعةأ 81 11

 ساعات1-8   من 110 20،8

 ساعات 8-6 من 70 88،0

 ساعات  6أكلر من 12 6،2

   

% من أفراد العين ة يتعر  ون للفيس بوك بمع دل س اعة  01،9يو ح الجدول السابق أن  

 % 2،1ساعات حيث بل ت  2من كثر أقل نسبة أساعات، وكانت  3كلى 
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 (2جدول رقم )

 يبين دوافا تعرض العينة لموقا الفيسبو 
الترتيب 

 تنازلي

 العبارة   %

 وسيلة للتسلية والترفية عن النفس -1 106 42،2 8

 ىاالطالع على األخبار بشكل فور -8 124 70،8 8

 تكوين صداقات جديدة  -8 168 74،4 1

 ل الصور ما األصدقاطمشاركة وتباد -4 99 42،1 2

 ىالقيام بالتسوق االلكترون -2 18 2،2 7

 لقضاط وقا الفراغ -6 71 88،8 6

 الدردشة والحوار ما اآلخرين -7 101 46،8 4

      

اد العين ة الس تخدام يو ح الج دول الس ابق أن ه عل ى ال رال م ن تع دد أس باب ودواف   أف ر 

ح ين  ى، ف   %14،0س بة كبي رة حي ث بل  ت ن تكوين صداقات جدي دة ج ا ت بنالفيسبوك، فإ

 ى% ، وهاا يدل على ثقة أفراد العينة ف 11،3بنسبة  ىفور تلتها االطالع على األخبار بشكل  

 ىالمختلفة كالفيسبوك وتويتر   وايرها، ف ىالحصول على األخبار من وسائ  المجتم  الشبك

قليل ة كذا قورن ت ب يره ا م ن وه ى نس بة  ،%0،0بنس بة  ىلكترونحين جا  القيام بالتسوق اإل

ن عنها عبر الفيبس وك كذا علَ ذلك الرتفاع أسعار المنتجات المُ  ىالدواف ، وربما يرج  السبب ف

أو ربما لعدم ثقة أفراد العين ة ف ى ج ودة المنتج ات تل مقارنتها باألسعار الواقعية من المتاجر، 

  ه ن عنها عبرعلَ المُ 

 

 :جتماعية للمستخدمفى تحقيق العزلة اال الفيسبو  دور

 (6جدول رقم )

 يوض  دور الفيسبو  في تحقيق العزلة االجتماعية للمستخدم
 العبارة   %

 نعم -1 127 78،1

 ال -8 61 87،9

 المجموع 812 1001

 

تحقي ق العرل ة االجتماعي ة ب ين  ىيتضح من الجدول السابق أهمي ة دور موق   الفيس بوك ف 

% ذل ك ع ن 91،2تحقيق ذلك، بينما نفى  ىأهمية دوره ف% 19،7حيث أكد  ،المتفاعلين معه

للعين ة للموق   لالط الع  ىاالس تخدام الي وم ةذل ك كل ى أهمي  ىوربما يرج  السبب ف الفيسبوك 

 ، وتك  وين ص  داقات  خ  ر األخب  ار المحلي  ة والعالمي  ة، والدردش  ة م    األص  دقا  واأله  لآعل  ى 

وق  ت الف  را ، و ي  ارة الص  فحات  ع  ن قض  ا  قديم  ة، فض  الً  الس  ترجاع ص  داقات  جدي  دة أو 

ا مم ا يس هل ا كبي رً ك ل ذل ك يس تهلك وقتً  ،الشخصية لألصدقا  واإلعجاب بصورهل الشخصية

 تحقيق العرلة عن الواق   ىف
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 (7جدول رقم )

 العينة أثناط تفاعلهم ما الفيسبو  ىبالمشكالت االجتماعية لد ىيوض  درجة الوع
 البند   %

 ضعيفة 82 18،7

 متوسطة 147 67،2

 كبيرة 48 19،2

 المجموع 812 1001

 

 ىأن الفيس بوك يري د م ن ال وع ن% من أفراد العينة يرو21،0يو ح الجدول السابق أن  

 ىالت   % أن درج  ة ال  وعى72،1، بينم  ا رأى بالمش  كالت االجتماعي  ة ل  ديهل بنس  بة متوس  طة

 تكتسبها العينة ىتتماعية البالمشكالت االج ىيكتسبونها منه كبيرة، مما يدل على  ع  الوع

 أثنا  تفاعلهل معه 

 (2جدول رقم )

 دم عبر موقا الفيسبو ق  ت   ىيوض  القضايا االجتماعية الت

 البند التكرار % ىالترتيب تنازل

 الفقر  71 88،8 2

 البطالة 98 48،4 6

 الطالق 62 89،6 9

 العنف األسرى 107 42،7 4

 إدمان المخدرات 29 40،2 7

   ىاالنحالل الخلق 127 71,2 1

 التطرا الدينى 180 24،7 8

 الفساد 102 47،2 2

 السحر والشعوذة 118 21،4 8

 

ا أن أكث ر القض ايا االجتماعي ة المث ارة عب ر موق   الفيس بوك وا  حً  العينة  تأييًدا أبدت    

كل ى ذل ك  ىوربما يرج  الس بب ف  ، %17،0بنسبة بل ت  ىواالجتماع ىنحالل الخلقحول اال

تلته ا  ،ىأكب ر نتيج ة انتش ار وس ائل التواص ل االجتم اع االنفت اأ عل ى ع ادات ال  رب بش كل  

، 39،33 والفق ر بنس بة :ق ل قض يتين%(، بينم ا ج ا ت أ04،1) بنس بة ىقضية التطرف الدين

القض  ايا االجتماعي  ة المث  ارة عب  ر موق     ىح  ين احتل  ت ب  اق ى%، ف  92،2 والط  الق بنس  بة

بمتابع  ة  ويتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق اهتم  ام العين  ة  %(41،1 -41،0الفيس  بوك م  ا ب  ين )

ت  ثر  يتها وما له ا م ن انعكاس ات  ا ألهمنورً  ؛القضايا االجتماعية المثارة عبر موق  الفيسبوك

 أو الطالق، أو اإلدمان  حياة العينة بطريقة مباشرة أو اير مباشرة سوا  الفقر أو البطالة، فى
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 (9رقم ) جدول

 ل أفراد العينة على متابعتهاقب  ي   ىن الموضوعات االجتماعية التيبي
الترتيففففففففففففب 

 تنازلى

 

% 

 البند  

 الموضوعات المتعلقة بمشكالت -1 121 62،2 1

 الشباب 

 الموضوعات الخاصة بالزواج -8 64 89،1 4

 الموضوعات المتعلقة باألزياط -8 42 81،2 7

 ىالطهبالموضوعات الخاصة  -4 44 80،8 2

 موضوعات متعلقة بالمخدرات -2 60 87،8 2

 ىبالتطرا الدينمتعلقة موضوعات  -6 141 64،4 8

 الموضوعات المتعلقة بالسحر -7 116 28،1 8

 الموضوعات المتعلقة بلقافة االستهال  -2 42 81،2 6

 قضايا األطفالالخاصة بلموضوعات ا -9 12 2،8 9

     

لمتعلقة بمشكالت العينة على رأس قائمة المو وعات يو ح الجدول السابق أن المو وعات ا 

وربما يرج  السبب كل ى أن عين ة الدراس ة م ن  ،%21،1ل أفراد العينة على متابعتها بنسبة قب  يُ  ىالت

وقد يرج  ذلك  ،%24،4بنسبة  ىالمو وعات الخاصة بالتطرف الدين بسي    تلتها وبفارق   الشباب،

ا، ث  ل ج  ا ت بع  د ذل  ك المو   وعات الخاص  ة م   خرً  ىطرف ال  دينكل  ى انتش  ار القض  ايا المتعلق  ة ب  الت

م  ن ب  رام  الت  وك ش  و  حي  ث رك  رت عل  ى تل  ك القض  ايا العدي  د % 03،7 الس  حر والش  عوذة بنس  بةب

ا أن نسبة الجهل والفقر بالمجتم  المصرى مرتفعة وهى تساعد ف  انتشار تلك القضايا، مك ،اموخرً 

وربم  ا يرج     ،ىالمو   وعات الخاص  ة باأل ي  ا ، والطه  م     ىث  ل تقارب  ت ثقاف  ة االس  تهالك الس  لع

ع ام  وذل ك ألن كلي ات التربي ة النوعي ة بوج ه   ؛ذلك كلى أن معول أفراد العينة م ن اإلن اث ىالسبب ف

مو   وعات الخاص  ة بقض  ايا اإلن  اث ع  ن ال  اكور بنس  بة كبي  رة، وج  ا ت ال يري  د فيه  ا ع  دد العين  ة

 % 1،3المرتبة األخيرة بنسبة  األطفال فى

 

 (10جدول رقم )

 يبين تأثير التعرض للفيسبو  على العالقات بين أفراد األسرة
 البند   %

 يضعف العالقة بين أفراد األسرة من ناحية التفاعل 91 41،7

 ليس لها تأثير 69 88،6

 يقوى العالقة بين أفراد األسرة من ناحية التفاعل 26 82،7

     

على العالقة بين أفراد األسرة م ن ناحي ة    ً سلب اثيرً يو ح الجدول السابق أن للفيسبوك تأ 

ذلك كلى أنه يتل قض ا  س اعات  ىوربما يرج  السبب ف % ،47،1بنسبة   ىالتفاعل االجتماع

مم ا يقل ل م ن ف ر  المش اركة والح وار  ،ىا أمام مواق  التواصل بالعالل االفترا  دً طويلة ج

 بين أفراد األسرة   ىالعالل الواقع ىف
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 (11دول )ج

 الفيسبو  من الناحية االجتماعية ىمستخدملأتاحها  ىيعرض المعلومات الت
 العبارة   %

 التعرا على بعض القضايا االجتماعية -1 190 27،1

 ىاكتساب سلوكيات جديدة على المستوى االجتماع -8 147 67،4

 التعامل ما اآلخرين ىالتعرا على طرق جديدة ف-8 76 84،2

 التعرا على قضايا األزياط والموضة -4 84 12،4

 شراط سلا متعددة من خالل العالنات على الموقا -2 80 18،6

 الطعام ىالتعرا على طرق جديدة لطه-6 84 11،8

       

يضفها موق  الفيسبوك لهل، فقد  ىأبدت العينة نسب متفاوتة حول المعلومات الجديدة الت    

% من أف راد العين ة 70،4دة للتعامل م  اصخرين، وأو ح % من أفراد العينة جدي11،7أكد 

جديدة، وأنه أ  اف له ل معرف ة ب بعض القض ايا االجتماعي ة،  أن الفيسبوك أعطاهل معلومات  

ح  ين  ى، ف ىجدي دة عل  ى المس توى االجتم  اع كس  بهل س لوكيات  أ% كل  ى أن ه 21،4بينم ا أش ار 

ل على تعلل طرق عن األ يا ، وكالك % من أفراد العينة كلى أن الفيسبوك ساعده34،0أشار 

جدي  دة ومتع  ددة م  ن خ  الل اإلعالن  ات عب  ر  % أن الفيس  بوك ع  رفهل عل  ى س  ل   73،2 أش  ار

 الموق  

 

 (18جدول رقم )

 يوض  مقترحات العينة لتجنب المخاطر االجتماعية

 تتعرض لها العينة أثناط االستخدام ىالت
 المقترحات   %

 بأنفسهم تعبر عن مشكالتهم دها العينةتقديم موضوعات يع -1 144 66،1

 خر عبر الموقااآل ىنشر ثقافة احترام الرأ -8 107 42،7

 قد يتعرضون ىالسلبية الت بالمظاهر توعية العينة -8 29 40،2

 والعنف لها عبر الموقا ملل التعصب،

 وتنمية مهاراتهم االجتماعية والفكرية تعزيز قدرات العينة -4 147 67،4

 التركيز على مفاهيم الحقوق والواجبات عند التعامل ما الفيسبو  -2 76 84،2

 على اللقافة المجتمعية لتفادى اللقافة المؤثرة سلب ا اب  وضا ضو -6 24 82،8

 وضا خط  لحل المشكالت االجتماعية -7 190 27،1

 للعينة ىوالتكنولوج ىالنهوض الفكر -2 69 81،2

  

يتع ر  له ا  ىبالمخ اطر الت  ىمقترح ات العين ة لنش ر ال وعيو ح الج دول الس ابق بع ض  

%(، وتنمي ة 11،7: و   خط  لحل المش كالت م ن خ الل األس رة بنس بة )ىوه ،المستخدمين

عن تقديل مو وعات عبر  %(، فضالً 21،4مهارات المستخدمين االجتماعية والفكرية بنسبة )

ى %(، ونش ر ثقاف ة احت رام ال رأ22،7) الموق  يعدها العينة بأنفسهل تعبر عن مشكالتهل  بنسبة

عر   ون له ا عب  ر ق د يت ىوتوعي ة العين  ة بالمخ اطر الت   %(،41،1خ ر عب  ر الموق   بنس  بة )اص

%( من العينة و    31،3%(، واقترأ )41،0) والعن  لتتجنبها بنسبة ،الموق  مثل التعصب

حين اقت رأ  ىالمجتمعية، ف على الثقافة بوك لتفادى الثقافة الم ثرة سلبًا واب  على موق  الفيس

%( التركي  ر عل  ى مف  اهيل المواطن  ة واالنتم  ا  والهوي  ة والحق  وق والواجب  ات، وواف  ق 34،0)

  ى%( على النهو  الفكر37،0)
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 :نتائج البحث
 :ئج المقابالت الشخصية ما الخبراطنتاـ  أوال  

دين م   األبن ا ، أساليب تعام ل الوال  ىرأت العينة أنه من أسباب  ع  التراب  األسر    

اإلهم  ال، والمعامل  ة القاس  ية بم  ا فيه  ا الض  رب المب  رأ، واإلس  ا ة اللفوي  ة، والتحقي  ر،  :مث  ل

وأو  حت العين ة أن   .نهل م ن التعل يل والرعاي ة الص حية الكافي ةاوالتقليل م ن قيم تهل، وحرم 

أن انش  ال  كم ا عل ى نفس ية األطف ال، ات وكهمال الوالدين يس بب انعكاًس ا س لبيًاكثرة المشاحن

ال ال ب كل ى لج و  األبن ا  كل ى  ىف  ه عن التواصل م  أبنائه، قد يُفضىعمله، وابتعاد ىاألب ف

، وربما يكونون م ن أص دقا  الس و ، ىالتواصل م  أصدقائهل للتعويض عن التواصل األسر

ك ان يُفت ر  بالتنش ئة األس رية  ىال ا ىواألخالق  ىفيتعر ون لالنحراف عن المسار السلوك

الاين يعملون لعدد ساعات عمل أطول كانوا أكث ر  ألص ر سنًااصبا  اأن يه، وذكر البعض تبن  

ق  درة عل  ى تنمي  ة الح  وار م    أبن  ائهل مقارن  ة بالكب  ار م  نهل، مو   حة أن أفض  ل األس  اليب 

األبن ا  عن د المح اورة، معتب رة أن النق ا  أكث  ر  ىأخ ا رأ ىب ل اصب ا  ه و ف مة م ن ق  س تخدَ المُ 

تنح ى منح ى  ىاألم ور الت  ىف  ين، خصوًص ايتل م ن خالله ا الح وار ب ين ط رف ىاألساليب الت

بب األخطر الختراق التراب  األسرى، ووقوع األسرة يُعد الس ىالجدية أكثر، وأن الطالق الا

من أه ل أس باب ك  عاف  ن انفصال الوالدين يشكل واحًداكث حي ،حالة من التفكك األسرى فى

بائهل، حيث يحرم األبن ا  م ن أه ل أس م التنش ئة الص حيحة آن وبين المراهقي ىالتراب  األسر

بين أحضان والديهل، فيفقدون الحنان والعط  والرعاية والمتابعة والرقابة، ويتعر ون كل ى 

د عقباه، الفتة كلى أنه كذا كان الطالق من وجهة نور الروجين ه و الح ل األس لل حمَ كل ما ال يُ 

  نه يسبب المشكالت لألبنا إلمشكالتهما، ف ىواألمثل والضرور

 :نتائج االستبيان ـ اثاني  

أن الفيس بوك  ىيتضح من خالل نسبة تعر  العينة لمواق  التواص ل االجتم اع -

%(، 22) ا بين أفراد العين ة بنس بةفهو األكثر استخدامً  ؛المرتبة األولى ىف ىيأت

 صفة عام ة،ا على مستوى العالل بوربما يرج  ذلك ألنه الموق  األكثر استخدامً 

 %( تتعر  له بصورة دائمة  02،1ن نسبة )أو

المرتبة األولى   ىف ىواالجتماع ىاالنحالل الخلق ىأهل المشكالت االجتماعية ه -

%( م  ن 04،1بنس  بة ) ىتلته  ا قض  ية التط  رف ال  دين ،%(17،0بنس  بة بل   ت )

 وجهة نور العينة 

 وأس  رته بش  كل  لفيس  بوك ف  ى الت  أثير عل  ى العالق  ة ب  ين المراه  ق اس  اهل موق     -

  %(47،1بنسبة ) ىيجابك

بالمش  كالت  ىم  ن أف  راد العين  ة أن الفيس  بوك يري  د م  ن ال  وع %(21،0) رأى -

كمكانات من ا لما يمتلكه نورً  ؛االجتماعية لديهل مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية

 وفيديو وكعجاب وتعليقات، وايرها وصورة  وسائ  متعددة من صوت  و

بمش   كالت الش   باب عل   ى رأس قائم   ة المو    وعات المو    وعات المتعلق   ة  -

   %(21،1المفضلة بنسبة )

%( م  ن العين  ة أن الفيس  بوك أ   اف له  ل معرف  ة ب  بعض القض  ايا 11،7) أك  د -

 االجتماعية 

%، وربما 14،0جا  أهل دواف  استخدام الفيسبوك تكوين صداقات جديدة بل ت  -

  شةدى الدريرج  ذلك كلى  يادة وقت الفرا  والرابة ف
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س  اعات  3%( م  ن أف  راد العين  ة للفيس  بوك بمع  دل س  اعة كل  ى 01،9) تع  ر ي -

 ا يومي ً 

%( من أف راد العين ة بص ورة دائم ة للفيس بوك دون اي ره م ن 02،1)  يتعر  -

  ىوسائل التواصل االجتماع

من مقترحات العينة لتجنب مخاطر استخدام موق  الفيسبوك: و   خط   لح ل  -

تعري  ر ق  درات العين  ة و ،%( م  نهل11،7) المش  كالت االجتماعي  ة للعين  ة بنس  بة

نش ر ثقاف ة احت رام %(، و21،4وتنمية مه اراتهل االجتماعي ة والفكري ة بنس بة )

  %(41،1خر عبر الموق  بنسبة )اص الرأى
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 ملخص البحث باللغة العربية:
ت ف ى مختل   ظهرت خالل السنوات القليلة الما ية مجموعة من المت يرات التى أثر    

الحياة والمجتم ، ومن أبر  تلك المت يرات ثورة االتصاالت التى أث رت عل ى ال نول  مجاالت

عل ى األس رة حي ث أص بحت مطالب ة بإع داد  االجتماعية واألس رية، مم ا ف ر  أدواًرا جدي دة

 والتى من بينها  ظهور وسائل اإلعالم الجدي د، أفراد قادرين على التعامل م  تلك المت يرات،

أصبحت وسائل اإلعالم الجديد َمْدَعاةً للهروب من التعامل المباشر من أفراد األسرة، وكقامة و

الَعالقات االجتماعية، وندرة القيام بالريارات االجتماعية، مما قلل من فر  التحاور وتب اُدل 

 تكمن مشكلة البحث فى طرأ الس ال التالى:  الخبرات والمشاعر بين أفراد األسرة 

سفففاهما وسفففائل العفففالم الجديفففد ففففى إضفففعاا التفففراب  األسفففرى بفففين كيفففف 

 ؟المراهقين وأسرهم

ويتفرع من الس ال الرئيم مجموعة من المحاور التى تدور حول مفهوم اإلعالم الجديد   

وأهميته، ومميراته، وعيوب ه، والمش كالت األس رية الناتج ة ع ن التفاع ل م   وس ائل اإلع الم 

 كالت ومخاطرها، وحلول مقترحة لتجنبها    وايرها الجديد، وأسباب تلك المش

 :ملخص البحث باللغة النجليزية

    Over last few years, a lot of variables affected the life and society 

style, the most one of them is the communication revolution which 

imposed new family roles like required preparing members capable to 

deal with those variables, including the emergece of new media.  The 

social relation between family members leed to increase 

love,passion,affection and othe good feeling, making the family 

bonding and interrelated, it is remarkable that family members spend 

long time interacting with new media such as social networks 

sites,search engines,Emails… ect. Using modern technologies tools, 

which contributed the weakness of relations and direct dealings with 

family members, friends and relatives because there is an alternative 

way. For that the search problem lies in asking the following 

question:How the new media contribute in weaking the family 

members bonding?The main question braching to several exes like 

the consept of new media, its advantages and disadvantages, the 

family problems resulting from interact with the new media tools, 

cause of this problem and its risks, porposals to avoid it…ect   

   The importance of the research is that may find solutions to 

phenominon of family dissociation resulting from the family members  

frequent interacting with the modern technologies means, while the 

number of its user increased recently in a remarkable way, and gain its 

direct effects on their relation and family bonding,in addition the 

lacking of studies that have reach solutions regard this phenominon – 

according to researcher knowledges   The search aim to spot light on 

family dissociation resulting from the family members  frequent 
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interacting with the modern technologies means, and highlighting the 

social and family problems rising by their using it, also clarifying the 

cause of family disintegration resulting from excessive use of the new 

media.Research type  The reseach based on a descriptive method to 

describe and analyze the henominon. A questionnaire was designed to 

collect data and statistical analysing it, by plied it on random sample 

and some personal interviews were made. The results show the 

negative effects of new media, specially social networks, on the 

relationship between children and their families caused by  lack 

physical interact between family members with parents concerns away 

from their children and their needs, also expected a negative effects of 

children using the new media means and they relation with friends and 

relatives specially “it’s effect in redusig the facing contact between the 

person and his friends and relatives”  It is also expected that the 

children will be dependent on the new media, especially the social 

media sites, as a source of information and news about their family. 

One of the most important causes was the increase in marital 

separation. And parents' lack of trust  in the content presented to their 

children through the new media as a result of the interaction with 

strangers and unknowns, also watching non-moral media content such 

as pornographic sites or sites that encourage violence. 
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