
 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 



لقد مرت اإلنسانية عرب تطورها بعدة ثورات، بدءا من الثورة الصناعية األوىل، إىل ثورة 

 لتياطبيعة االنتاج واحلاجة إىل عامل ومتعلمني، ما أثر عىل األرسة يف  الكهرباء وما أحدثته من تغري

ٌأعيد تشكيلها لتقترص عىل اآلباء وأبنائهم وتتشكل األرسة النووية لتستقل بعيدا عن األرسة 

احلاضنة، ويرتاجع شكل األرسة املمتدة الذى ترافق مع الزراعة لتلبية احتياجاهتا والتواءم مع 

ن حداثة م كافة املجاالت وما رافقهايف  ،  ثم تأتى الثورة التكنولوجية وتداخلهاالزراعياملجتمع 

 يف ألقت بظالهلا عىل األرسة، لتظهر عديد من احلركات النسوية التي  نادت بمساواة املرأة بالرجل

ا، نتيجة ارتفاع بعض أدوراهيف  التعليم واخلروج للعمل، ما ألقى بتأثرياته عىل األرسة لتشهد تغريا

ؤسسات لتبادل األدوار للمرأة وخروجها للعمل وإعطاء الفرصة لعديد من امل التعليميالوعى 

 والنادي لعقائدياالشق يف  التعليم واملسجد أو الكنيسةيف  تنشئة األبناء كاملدرسةيف  مع األرسة

علينا  التنشئة االجتامعية، لتطليف  واإلعالم وغريها من املؤسسات التي  أصبحت تشارك األرسة

كة لرافد األول هلا، إىل جانب شبا هيثورة املعلومات والتي كانت الثورة التكنولوجية وتطورها 

، كافة املجاالت وبشكل متسارع التجدديف  اإلنرتنت وما أتاحته من معلومات متدفقة ومتنوعة،

ما حدا بالبعض إطالق مصطلح عرص االنفجار املعر يف  عىل العرص الذى نعيشه، والذى أدى إىل 

نه للتعامل مع األب يطلب مساعدة اب نفس املنزل، فأصبحيف  تفاوت كبري يف  املعرفة بني األجيال

مدارسنا  يف األجهزة احلديثة، والذى جتاوزت معرفة االبن هبا معرفة أبيه، ونفس التفاوت تواجد

 عرب أجهزهتم، لتواجه األرسة عدد من يوميمقدار ما يطلعون عليه بشكل يف  بني املعلم وطالبه

قابله تبعية، مثل التباعد األرسى والذى يالتغريات كصدى لتغريات العامل واملجتمع املحيط بال

نولوجيا ابتكرته  تكنولوجيا اإلنرتنت وأتاحته تطبيقات التك افرتايضعامل يف  تكنولوجيتواصل 

يد كل فرد من الكبار إىل األطفال الصغار، األمر الذى مهد يف  احلديثة، من هواتف ذكية أصبحت



 

دءا من احلياة واستخداماهتا بشبكة اإلنرتنت، ب مناحي ملا نراه اليوم من ثورة رقمية نتيجة ربط كافة

الفواتري،  إلكرتونيا وسداد األوراقإىل التجارة اإللكرتونية مرورا باستخراج  اإللكرتوينالتعليم 

الذى  أصبح يدار إلكرتونيا، لتجد األرسة نفسها ساحة لكل هذه  احليايتوكل ما يمس تسيري اليوم 

من جديد،  سلوكيات يكتسبها أفرادها لتعيد تشكيل املجتمعيف  ترمجتهاالتطورات متتصها ثم تعيد 

املجتمع وتشكله من خالل سلوكيات أفرادها أم أن يف  التي  تؤثر هيوتطرح إشكالية هل األرسة 

اإلسفنجة التي  متتص كل تغري يمر به املجتمع لتعيد إفرازه بعد أن تكون قد تفاعلت  هياألرسة 

معه وهضمته وتأثرت به، ومثال ذلك التداعيات التي  تواجهها األرسة نتيجة انتشار مواقع 

كل بيت و يف  يد كل من حيمل هاتف متصل باإلنرتنت حيث بلغ عدد يف  التواصل ا االجتامعي 

مليون  42،400،000مرص وحدها يف  فيسبوك للتواصل ا االجتامعي  موقع مستخدمي

-25من سكان مرص، متثل النسبة األكرب منهم الشباب الفئة العمرية) %42مستخدم، بام يمثل 

 FACEBOOK) %30( والتي متثل 25-18تليهم الفئة العمرية) %33( حيث بلغت نسبتهم 34

USERS IN EGYPT، 2020أن عدد كبري من األرس أصبح الدخول  األرقامه (  ما يعنى وفقا هلذ

، بتنوع الغرض من الدخول إليه، سواء للدردشة اليوميعىل موقع فيسبوك جزءا من نشاط أفرادها 

مع األصدقاء، أم للتواصل مع أفراد العائلة، أو ملعر يف  األخبار، أو غريها من األغراض، التي  

عامل اإلنرتنت حول ال مستخدميحصاءات اىل ان عدد تستخدم مواقع التواصل هلا، كام تشري اإل

مليار يستخدمون مواقع التواصل ا االجتامعي   3،03مليار مستخدم منهم  4،2قد وصل اىل 

تخداما مواقع التواصل ا االجتامعي  األكثر اسيف  خاصة موقع )فيس بوك( الذى حيتل املرتبة األوىل

كام يصل عدد  ،2020خدم وفقا إلحصاء سبتمربمليار مست 2،6حيث يصل عدد مستخدميه اىل 

مليون صفحة  60كام أن هناك  ،مليون موظف حول العامل 165و23موظفي  رشكة فيس بوك اىل 

 واالقتصاداالجتامعي اعالن مفعل ما جعله ملك األعالم مليون  5و ،أعامل نشطة عىل فيسبوك



من  %83ر اإلحصاءات أن مليار مستخدم يوميا. كام تظه 1،49حيث يدخل عليه  الشبكي

من اجلامعيني يستخدمونه ممن ترتاوح أعامرهم  %82 ،من الرجال %75السيدات يستخدمنه مقابل 

ولقد تطرقت العديد من الدراسات، اىل سلبيات  ،(facebook )موقع رشكة عاما 22و 18بني 

وإجيابيات الفيس بوك، فعىل الرغم من آثاره السلبية عىل العالقات األرسية من انعزال األفراد 

وين وتأثريه عىل تك االفرتايض أصدقائهم يف الواقعداخل األرسة الواحدة مقابل تواصلهم مع 

ع. إال أنه كانت هناك عديد من اإلجيابيات مفاهيم الشباب وادمان الدخول عىل تلك املواق

كالتواصل مع األقارب واستعادة صلة الرحم مرة أخرى مع من باعدهتم املسافات، اىل جانب 

 . باإليضاحالعديد من اإلجيابيات األخرى والتي ستتناوهلا الدراسة 

كان النتشار  دوملا كانت األرسة تتأثر بكافة التغريات التي يمر هبا املجتمع وتؤثر فيه، فق

عىل األرسة، والتي حتاول هذه الدراسة رصد تلك  االجتامعي تأثرياتهاستخدام مواقع التواصل ا 

ذلك التطور  ية يف ظلالرتبوالتأثريات وحتليلها والتنبيه إىل كيفية متكني األرسة من القيام بأدوارها 

 وفعال.  إجيايب تامعي بشكلاالجوذلك باستخدام مواقع التوصل ا  املرصييشهده املجتمع  الذي

 

عا ر من امل املرصي اليوم يف املجتمعتنبع مشكلة الدراسة مما تشهده األرسة املرصية 

ني أفراد األرسة ب احلقيقيوافتقاد التواصل  ابنائها، بدورها يف تنشئة ومعوقات يف القيامحتديات 

ه اجلميع اىل اجتا األرس، يف ظلوداخل  املجتمع يعيشوهنا يفاألفراد  التي أصبحوالعزلة الفردية 

اجلميع. فلقد  ديف يفرضه التطور واتاحة اهلواتف املحمولة  الذي االفرتايضالتواصل عرب املجتمع 

 واالجتامعيةاطفية الع تتمثل يف الوظيفةفقدت األرسة جزءا من وظائفها الرتبوية التقليدية والتي 

 الوروريات توفري هيومل تعد مهمتها  ،ة والوقائية والرتفيهيةوالتعليمي واالقتصاديةوالدينية 

ية وإنام أصبحت األرسة مطالبة بحام ،ألفرادها واحلفاظ عيل أمن األبناء ورعايتهم وتوجيههم فقط

ابنائها فكريا ودينيا وخلقيا من القابلية لإلستغزاء بكل تلك املؤثرات التي حتيط هبم والتي تبث 



 

األفكار والثقافات وتشكل وعيهم بام قد هيدد هويتهم وثقافاهتم وموروثاهتم فيهم أنواع شتى من 

 ومعتقداهتم. 

 يه يف ظلعل التي طرأتلألرسة والتغريات  الرتبويوتتجه الدراسة اىل حتليل الدور     

طرأ عىل املجتمع، ومدى إمكانية استغالله يف وضع تصور لتعزيز  الذي التكنولوجيهذا التطور 

 يف ظلأدوراها و يف أبنائها بام يتامشى مع هذا التطور ودون التفريط لألرسة يف تنشئة رتبويالالدور 

 إجيايبعل واعى بواقعه ومتفاعل معه وفا عرصيبناء جمتمع يف  تسهم التي هباالتمسك بقيم األرسة 

 الرتبوي كيف تفعيل الدور .التايل الرئييسجابة عن التساؤل سوف حتاول الدراسة اإل افيه. ولذ

 التالية.تنبثق منه التساؤالت  والذي االجتامعي؟لألرسة باستخدام مواقع التواصل 

 املعا ر؟ املرصياملجتمع يف  لألرسة املرصية الرتبويما الدور  -1

 ما األسس الفكرية التي  تقوم عليها مواقع التواصل ا االجتامعي ؟ -2

 رسة؟لأل الرتبويتفعيل الدور يف  تساهمكيف يمكن لوسائل التواصل ا االجتامعي  أن  -3

 النقاط التالية:يف  هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف يمكن صياغتها

 املعا ر لألرسة. الرتبويرصد وحتليل الدور  .1

 الذي الرتبوي االجتامعي والدورعليها مواقع التواصل ا  التي تقومدراسة األسس الفكرية  .2

 القيام بأدوارها الرتبوية.يف  يمكن أن تقوم به ملساعدة األرسة

 تسهم يف:تنبع أمهية الدراسة من كوهنا 

انتشار  االجتامعي بحكممساعدة األرسة عىل اإلفادة من إجيابيات مواقع التواصل ا  -

 فاعل املواقع كمساعداستخدام تلك يف  استخدامها بني أفرادها بقدر يعظم من تلك الفائدة

 تربية األبناء والتواصل معهم.يف 



لكيفية تعظيم  تقبيلاملسالتخطيط يف  الرتبويقد تفيد نتائج الدراسة املسئولني وصناع القرار  -

 تطوير العملية الرتبوية. االجتامعي يفمن مواقع التواصل ا  االستفادة

 موقع فيسبوك. :املوضوعياحلد 

 الجتامعي.االتواصل يف  عينة عشوائية من آباء وأبناء يستخدمون موقع فيسبوك البرشى:احلد 

 منهجية الدراسة وأدواهتا:

لألرسة  الرتبويتستخدم الدراسة املنهج الوصفي لوصف التغريات التي طرأت عىل الدور  -

ر العقود األخرية، ومنها التطويف  املرصيظل التغريات التي شهدها املجتمع يف  املرصية

من جرائه كان انتشار مواقع التواصل ا االجتامعي، ودراسة تأثري  الذي التكنولوجي

ئة تنشيف  هلا كعامل مساعد إجيايباستخدامها عىل األرسة، ومن ثم الكشف عن استخدام 

 تتامشى مع تطورات العرص لألبناء وحتفظ هوية األرسة املرصية. 

املجموعات البؤرية مع عينة عشوائية من اآلباء واألبناء الذين يستخدمون استخدام أسلوب  -

 خاصة.مواقع التواصل 

من خالل صفحة تربوية تم إعدادها خصيصا  اإللكرتويناستخدام أسلوب االستبانة  -

 .ألغراض الدراسة

  األرسة:

 .(17،اجلامعة يربطها أمر مشرتك. )معجم الوجيز  ،ألهل الرجل وعشريته لغة:

عامرة  هيو ،اكلفه اهلل هب يالبيئة األوىل لتدريب اإلنسان عىل املسئولية الت هي اصطالحا:

ن لينتقل م ،يامرس من خالهلا مسئولية قوامته عليها الذياألول  العميلامليدان  هيو ،األرض

    (2012،إجالل اسامعيل) .الكبرينطاق األرسة الضيق اىل نطاق املجتمع 



 

  االجتامعي:مواقع التواصل ا 

 لثاينامصطلح ُيطلق عىل جمموعة من املواقع عىل شبكة اإلنرتنت، ظهرت مع اجليل  هي"

معهم، جي افرتايضبيئة جمتمع يف  تتيح التواصل بني األفراد 2،0للويب، أو ُيعرف باسم ويب

مدرسة( ويتم ذلك عن طريق  ،رشكة ،جامعة ،بلد) انتامء، أو شبكات اهتاممحسب جمموعات 

عىل امللفات الشخصية لآلخرين  االطالعخدمات التواصل املبارش، مثل إرسال الرسائل، أو 

 (23ص ،2016 ،)اسامعيل عبد الفتاح"للعرض التي يتيحوهناومعرفة أخبارهم عرب املعلومات 

 املتوقع لألرسة من خالل تفعيل دور الرتبويوحتاول الدراسة احلالية حتليل الدور      

 أنواعهاخمتلف يف  ، واملتمثلةإجيايب االجتامعي بشكلوسائل التواصل ا 

(facebook،whatsapp،youtube،Instagram)  وغريها من مواقع التواصل التي  يتعامل معها

ات التغريإعداد فرد متفاعل مع يف  األشخاص يوميا، وذلك بام يتامشى مع دور جديد لألرسة،

فلسفة الدور ل التصديتقدمه وحلاقه بركب التطور، من خالل يف  التي  تطرأ عىل املجتمع ومساهم

 لألرسة ومالحمه ومقومات تفعيله. الرتبوي

 لألرسة الرتبويأوال: فلسفة الدور 

البناء احلقيقية له والتي كانت وما زالت صاحبة الدور جمتمعنا وحدة يف  تشكل األرسة

ات األصل من متاسكها وقوهتا. ولعل الدراسيف  تشكيل هذا البناء. ومتاسكه وقوته تأتىيف  األول

تغري يطرأ عىل املجتمع تبدأ دائام من األرسة أوال ملعرفة أثر هذه التغريات  أيلفحص  يالتي جُتر

ىل املجتمع، باعتبارها النواة التي جتمع بداخلها املقومات األساسية عليها وإلدراك انعكاس ذلك ع

مع ككل. صلح املجت ،فإن توفرت هلا املقومات الصحيحة البناءة لصالحها ،لبناء هذا الكيان ككل

 رحم األرسة.يف  مبتدأ خلقه والذيفام تقوم املجتمعات إال بفضل اإلنسان 



 ذلك بأدائها ألدوارها الرتباطنظرا ومن هنا يمكننا التطرق ألنواع األرسة 

 أنواع األرسة:

نظرا لتعدد أشكال األرسة نتيجة للتطورات التي مرت هبا فقد أصبح يضاف اليها صفة 

 األرسة املمتدة. ،األرسة النووية ،حتدد شكلها، مثل األرسة الزواجية

تبدأ بمراسم الزواج وتستمر خالل احلياة وتكون العالقة اجلنسية  فاألرسة الزواجية:

فيها عىل دخل الزوج ومرتب الزوجة أو دخل  االقتصاديقا رة عىل الزوجني ويرتكز االعتامد 

 .أحدمها

: فتتكون من الزوج والزوجة وأوالدمها غري املتزوجني الذين يقيمون النووية ةأما األرس

ن معيشة واحدة، مستقلة عن األقارب بشكل يسهل حرية االنتقال مسكن واحد ويعيشويف  معا

حلديثة. اأفضل وتعد األرسة النووية خاصية متيز املجتمعات الصناعية  معييشحتقيقا ملستوى 

 مرجع سابق(  ،اجالل اسامعيل)

يف  املجتمعات .Good, 1956) ) ظهور األرسة النوويةيف  أن السبب Goode ويرى جوود

  يفاجلغرا بدرجة عالية من احلراك الصناعيعملية التصنيع حيث يتميز املجتمع يف  يكمناحلديثة 

الذين  ليااألجبني  اجتامعيحيدث حراك  وبالتايل احليايتلسكانه للبحث عن العمل أو التطور 

يتبعون مسارات مهنية خمتلفة وتتنوع اهتامماهتم العملية، ووحدة العمل هنا تكون فردية وليست 

األرسة املمتدة، ويأخذ العامل هنا مقابل عمله ماال وليس حماصيل أو منتجات يف  ية كاممجاع

املجتمع  يف تستقل هذه العائالت عن بعضها ويرتاجع مبدأ العائلة املمتدة ليتالشى وبالتايلزراعية، 

(وهكذا ظهرت العائلة النووية مع االجتاه نحو 225:230ص ،2006 ،يل جريي)الصناعي

 . املهني الصناعي االقتصاد



 

ء أهنا تتسع أفقيا فتشمل األشقايف  : فتختلف عن األرسة النوويةاألرسة املمتدةاما 

س املكان ولكن نفيف  والشقيقات وتتسع رأسيا لتضم األبناء املتزوجني أيضا للعيش معا مجيعا

ة أقدم شكل لألرسة حينام كانت الكثافة السكانية قليل هيغرف منفصلة، وتارخييا األرسة املمتدة 

 يف ، وحتى الربع األخري من القرن العرشين كان بيت العائلةاألسايسالنشاط  هيوكانت الزراعة 

أكثر، اجلدود  املجتمعات العربية حيث يضم ثالثة أجيال أويف  السائد مرص أو البيت الكبري هو

ني واألحفاد .ومن أهم العوامل التي  ساعدت عىل استمرار واألبناء املتزوجون وغري املتزوج

لألبناء  ادياالقتصألرض وتوريثها أو االعتامد املجتمعات العربية نظام ملكية ايف  األرسة املمتدة

 مرجع سابق(  ،)اجالل اسامعيل .نفس البيت للتمتع هبذا اجلانبيف  عىل آبائهم فيطلون مقيمني

له، لذا كانت أمهية الدور  األسايسنواة املجتمع واملكون  هيوملا كانت األرسة      

عىل أفرادها فقط وانام متتد لتشمل املجتمع ككل، لذا فإن استقرار  ال تقترصلألرسة  الرتبوي

 شخصية الفرد وارتقائه يعتمدان عىل ما توفره له أرسته من قيم اجيابية داعمة له ومؤسسه ملجتمعه.

األول  االجتامعي والنفيساملجال ا  هي( 82ص ،2010 ،يسىفاألرسة )أنور أمحد ع     

ألوان  يف يامرس الصغري أوليات عالقاته اإلنسانية بام يشكل مفاهيمه املستقبلية ويؤثر الذي

لطفل يقوم بإشباع حاجات إنسانية معينة ل اجتامعينظام  هيسلوكياته املختلفة فيام بعد، كذلك 

وهتيئ له أنامطا من االجتاهات نحو األفراد املحيطني به، اىل جانب أهنا أكثر وسائط التنشئة 

 االجتامعية أمهية. 

ة من قيامها بوظائفها الكامليف  لألرسة، يكمن الرتبويوهبذا نستطيع أن نقول أن الدور 

ء أرس متامسكة قوية ذات هوية واضحة، من خالل نقل عاداهتا أجل إعداد أفراد قادرين عىل بنا

ممتد  حقيقي تنشئة أفراد فاعلني ذو تأثرييف  وثقافتها وأعرافها عرب األجيال. بام يساهم بشكل مبارش

ل املجتمع من خاليف  اىل من حوهلم وأيضا اىل األجيال التالية بعدهم، عرب مسامهاهتم البناءة



امهة بشكل غري مبارش بالتأثري فيمن حوهلم من خالل سلوكياهتم عملهم، اىل جانب املس

 وتوجهاهتم اإلجيابية جتاه البيئة املحيطة هبم واملجتمع ككل.

 Sandeep Kumar) النقاط التاليةيف  لألرسة الرتبويويمكن إمجال أهداف الدور 

Jaiswal،2017, 95-99 ) 

 بقيمة التعليم وأمهيته. تنمية الشعور -

 األرسة جتاه نفسه وجتاه هذه األرسة.يف  حتديد مسئوليات كل فرد -

تنظيم وقت أفراد األرسة فيام ينفعهم لرتسيخ قيمة الوقت وأمهية قضاؤه فيام يعود بالنفع  -

 عليهم مجيعا.

رى حوهلا جيلدى أفراد األرسة بام  الوعيالتشجيع عىل القراءة ومتابعة األحداث اجلارية لرفع  -

 ومدى تأثريه عليها.

 متابعة وتطوير هواياهتم بصقلها لتحسينها. -

كافة األنشطة واملناسبات التي ختص أفراد األرسة من أجل ترسيخ يف  احلضور والتواجد

 Williamكثري من أبناءنا، ويرى وليم أوجربن يف  روح املشاركة ومبدأ التعاون، وهو ما نفتقده

Ogborn  (58ص ،مرجع سابق ،)سناء اخلوىل تتمثل يف:أن وظائف األرسة 

 الوظيفة االقتصادية: حيث تنتج  األرسة ما تستهلكه . -1 

 الوظيفة التعليمية: تقوم األرسة بتعليم أبنائها حرف آبائهم وأجدادهم. -2

 ة.ريوظيفة منح املكانة: حيث يستمدون مكانتهم من اسم األرسة الذى حيظى بمكانة كب -3

وظيفة احلامية: فاألب ال يمنح احلامية اجلسمية فقط وانام يمنح احلامية والنفسية واالقتصادية  -4

 كربهم.يف  وكذلك األبناء آلبائهم



 

 الوظائف الرتفيهية: وتكون حمصورة بني األرس وبعضها.  -5

لدينية وغرس ا املناسباتيف  الوظيفة الدينية: مثل احلرص عىل الصالة واحلرص عىل االجتامع -6

 األبناء.يف  قيم الدين

الوظيفة السياسية  هي ،مخس وظائف أساسيه لألرسةMesgrafيف حني حيدد ميسجراف 

 ديمحووظيفة تقديم املبدعني. ) ،ووظيفة االنتقاء ا االجتامعي ،واالقتصادية ونقل ثقافة املجتمع

 (24ص ،مرجع سابق ،عيل

القيام بمختلف األدوار املنوطة هبا  هيلألرسة  الرتبويوهكذا يتضح أن أهداف الدور 

 باإلضافة اىل اضطالعها بوظائفها املختلفة وأدائها بام حيقق استقرار املجتمع وتقدمه ورسوخ هويته.

واصل ا ضوء تفعيل وسائل التيف  حتليل مالمح الدور املتوقع لألرسة احلايلحياول اجلزء 

 :التايلالنحو  جتامعي عىلاال

 القيم والعادات املرصية والتوجهات اإلجيابية بام االجتامعي بدعمتوجيه وسائل التواصل ا  .1

، من خالل إنشاء مواقع تثقيفية وتوعوية والرتويج هلا للحض عىل املرصييتوائم مع املجتمع 

تواصل ا مواقع ال مستخدميلدى  اإلجيابيةونرش استخدامها، بام يعزز القيم  ،االنضامم إليها

 تلك القيم من جانب وسائل التي تعزز اإلجيابيةواحلرص عىل نرش النامذج  االجتامعي،

 اإلعالم الختاذها كنموذج وقدوة حيتذى به.

رصد العديد من اخلربات االجتامعية لألرس املرصية ونرشها من خالل وسائل التواصل ا  .2

 ئجها االجتامعية.اإلعالم، لتحليل نتا االجتامعي ووسائل

سائل ، من خالل تبنى خمتلف واملرصياملجتمع يف  التطوعيزيادة وعى األبناء بأمهية العمل  .3

املتطوعني واألنشطة التطوعية لألفراد كنموذج للجهود  االجتامعي لنامذجالتواصل ا 

 .املدينالفردية، وكذلك تسليط الضوء عىل جهود املجتمع 



أجل  عي مناالجتاماالجتامعية السيئة عرب وسائل التواصل ا  طرح النتائج السلبية للعادات .4

جتنبها، كرتاجع القيم الوالدية واالنتامء األرسى واملروءة والتعاون، وانتشار البلطجة 

نية العام مع انتشار األعامل الف الفني، وتدهور الذوق واجلنيس اللفظيوالتحرش بكل أنواعه 

 املسفة.

عليها القيام هبا للحفاظ عىل استقرار املجتمع،  ينبغيئف حمددة كام أن لألرسة أدوارا ووظا .5

 :ييلتتمثل تلك األدوار املحددة فيام 

أبنائهم  يف ويقوم هبا الوالدين من خالل غرس القيم احلميدة الرتبية األخالقيةيف  دور األرسة اوال:

اىل جانب  ،ن مع الغريواحلرص عىل تربيتهم عىل تقوى اهلل والصدق واألمانة واملثابرة والتعاو

تنبيههم اىل األخالق املذمومة كالكره والكذب واخليانة والتهاون واحلسد واحلقد ويكون 

تعلم حيث ي ،سلوكياهتم اليومية معهميف  ذلك من خالل كون الوالدين قدوة حسنة ألبنائهم

 .شفاههالطفل باملحاكاة وليس 

نميتها بام تسعى األرسة للحفاظ عىل البنية اجلسمية ألبنائها وتالرتبية اجلسمية يف  دور األرسة ثانيا:

 لتي حتفظاوتدريبه عىل العادات الصحية  الصحييتاح هلا من طيب املأكل واملرشب والبيت 

عىل ممارسة الرياضة وتقدير  تعوديكام  ،له صحته وجتنبه العدوى واإلصابة باألمراض

علموا أوالدكم السباحة  "عمر رىض اهلل عنه33 مصداقا لقول اجلسامينتكوينه يف  أمهيتها

 (39ص ،2017 ،)منى عبد الرمحن"والرماية وركوب اخليل

ة وهتدف اىل توعية األبناء بكل ما حييط هبم من أحداث فكريالرتبية العقلية يف  دور األرسة ثالثا:

بداع إلوينمو لدهيم حس ا ،والثقافة السليمة هلم السلوكواجتامعية وعلمية بحيث توفر 

 والذكاء ليتمكنوا من التفكري والتخيل وامتالك القدرة عىل التحليل والتعبري عن ذواهتم



 

كام حترص األرسة عىل حث األبناء عىل طلب العلم  ،بشكل واعى وسليم ومفيد للمجتمع

 توفر هلم سبل حتصيل هذه املعرفة بام يثقل مهارهتم ويطور من ذواهتم. واملعرفة وأن

ات وهيدف اىل إشباع حاجات األبناء العاطفية وسبل مأل أوقالرتبية الرتوحيية يف  دور األرسة رابعا:

األنشطة الرتوحيية التي  هتدف اىل تعزيز االرتباط واملشاركة يف  فراغهم من خالل التشارك

عىل األرسة أن ترشد أبنائها لكيفية  ينبغيكام  ،والشعور باألمان واحلامية واحلنان والود

 ،املكتبات العامة وأنشطتهايف  كاالشرتاك ،ستغالل أوقات فراغهم بشكل مفيد ومثمرا

 وزيارات  األقارب لتوطيد صالت ،وممارسة الرياضات املتنوعة ،العلمية للنواديواالنضامم 

 مرجع ،خمتلف املجاالت.)سناء اخلوىليف  واالطالع والبحث عن كل ما هو جديد ،الرحم

 (58ص ،سابق

ى وهتدف اىل امداد املجتمع والبنية االقتصادية بالقو الرتبية االقتصاديةيف  ر األرسةدو خامسا:

 ،أدائهيف  العاملة املتعلمة، وذلك من خالل إعالء قيمة العمل ورضورة اتقانه واإلخالص

 . كذلك"عمل أحدكم عمال أن يتقنه إذاان اهلل حيب "مصداقا لقوله صىل اهلل عليه وسلم

لية االقتصادية وترشيد االنفاق وحتديد أولوياته بام يتناسب وإمكاناهتم غرس قيمة املسئو

 املادية. 

األرسة  االتي متنحهوذلك من خالل املكانة االجتامعية  الرتبية االجتامعيةيف  دور األرسة سادسا:

رص األرسة فتح ،ألبنائها ملا حيظى اسم األرسة من قيمة كبرية تعطى احلامية والقوة ألفرادها

وتشجيعم  ،نفوس أبنائها ومساعدهتم عىل التعبري ع ذواهتم بحرية وطالقةيف  عىل غرس الثقة

عىل االعتامد عىل أنفسهم وحل مشكالهتم بأنفسهم لتهيئتهم ملواجهة الصعاب والتكيف مع 

 (24مرجع سابق ص ،عىل أمحد محدي)جمتمعهم. 



 التي هتدفتتمكن من أداء أدوارها ووظائفها  لكيتوافر عدة مقومات لألرسة،  ينبغي

للحفاظ عىل  ،ونقل ثقافته عرب األجيال ،للقيام هبا، من أجل استقرار املجتمع واحلفاظ عىل هويته

  :املقومات يفمتاسكه وترسيخ قيمه، وتتمثل تلك 

األرسة من القيام بوظائفها الصحية والتعليمية : والتي متكن توافر القدرة االقتصادية -

وتوفري تعليم  ،والثقافية والرتفيهية، عرب احلصول عىل خدمة طبية جيدة مناسبة الحتياجاهتا

كون بجودة وحرية التعبري وي االبتكاريوالفكر  باألبداعيتواءم مع احتياجات العرص ويتسم 

عليها عىل حساب بنود أخرى تلجأ  مالئمة لظروف األرسة املرصية، وليس عبئا ضاغطا

 ا.كفاءة أدائها ألدوارهيف  األرسة الختزاهلا لضعف مواردها االقتصادية عن حتملها، ما يؤثر

: لألرسة من خالل تضافر جهود املؤسسات اإلعالمية والثقافية التي  توافر مقومات ثقافية -

رب شخصية أفراد املجتمع، عيف  تدعمها الدولة، من أجل ترسيخ اهلوية املرصية واإلسالمية

 املجتمع والتمسك بالعادات والثقافة املرصية من خالل برامجيف  الرتكيز عىل النامذج الفاعلة

وبرامج ثقافية هتدف إىل تثقيف الفئات املختلفة من أفراد الشعب  ،إعالمية تدعم هذا التوجه

نا منذ قدوة يذخر هبا تارخي وأيضا من خالل دراما تتبنى نامذج ،بتاريخ البالد ومواطن قوهتا

القدم وحتى احلارض القريب، سواء قادة عسكريني أم زعامء وطنيني أم علامء أجالء قدموا 

 عديد من املسامهات العلمية خلري البرشية.

وحيض  تمعياملجبنَّاء معتدل يدعم الرتابط  ديني: لألرسة عرب خطاب توافر املقومات الدينية -

نسيج اليف  واحتواءه خاصة بعد تغلغل الفكر املتطرف قائديالععىل احرتام االختالف 

، والذى ظهر عىل أرض الواقع بقوة ليجد دعام كبريا له، وليس أدل عىل ذلك من املجتمعي

صعود رءوس مجاعة إرهابية متطرفة الفكر واألسلوب لتحكم مرص ألكثر من عام، وتأتى 

 دينيالعرب صندوق االقرتاع وحتت شعار الديمقراطية، لتشهد مرص فرتة من التمييز 



 

األبد لتستنسخها من دول وتوجهات أخرى، كانت  والطائفي ، كادت أن تغري وجهها إىل

مرص طيلة حياهتا قائدة هلا وموجها لفكرها، لوال إرادة جمتمعية قوية رافضة، لتعود البالد 

حماولة حثيثة للخروج من كبوة تعثرت فيها لعقود، لتطل علينا حاجة يف  ملسارها من جديد،

يم القيف  رأب ذلك الصدع احلادث يف جاذب ومعتدل وهادف يساعدها دينياألرسة ملعني 

الدينية واخللق املجتمعية والذى يشهده اجلميع مؤخرا وعىل كافة األصعدة املجتمعية سواء 

كافة  يف أو علامء أجالء قدموا الكثري للبرشية التعامالت اليومية البسيطة،يف  املهنية أو حتى

شهده من تراجع لدور القصور أشد احلاجة عليها مع ما نيف  فرتة نحنيف  احلياة. مناحي

يشهده  لذياوالثقايف  الفنيوضعف املستوى  الفنيالثقافية وأنشطتها وكذلك التدهور 

 املجتمع منذ فرتة ليست بالقليلة. 

ىل كافة جماالت احلياة بحيث أصبحت جمربة عيف  لقد شهدت املجتمعات احلديثة ارتباطا

التواصل فيام بينها فيام حيقق مصاحلها، لذا فإن دراسة التواصل بني األشخاص تعود لتاريخ طويل، 

وقد عرف بروكس وهيث )نقال "سنه قبل التاريخ( 3000) التاريخيف  أقدم مقالة اكتشفتفقد 

املعلومات  يف فيها األشخاص التي يتشاركالتواصل بني األشخاص بأنه العملية  عن ديان برى(

 (33ص ،2016 ،)ديان برى "واملشاعر عن طريق تبادل الرسائل اللفظية وغري اللفظية  واملعاين

 مفهوم التواصل:

 يف وال يمكن العثور عىل تعريف جامع مانع ملفهوم التواصل نظرا لتنوع استخداماته

 ،جماالت عدة كاهلندسة والرياضيات واإلعالم واالقتصاد والطب واللسانيات وغريها )حساين

واإلخبار ويكون  واإلفهام، ،والعبور ،اإليصال"( حيث أن التواصل لغة هو 143ص   ،2019

 ."باألساس لغويا، وقد يكون باعتامد اللغة غري اللفظية



 التي  نقصدها بعدة طرق خمتلفة مثل لغة املعاينوعىل الرغم من أننا نستطيع توصيل 

جانب  اىل هيو ،ذلكيف  األساس هيللفظية اجلسد وتعبريات الوجه وإشارات اليد فإن لغتنا ا

ما يميزنا عن سائر املخلوقات األخرى، فاللغة اللفظية من املمكن أن تكتب أو تنطق  هي ،الكالم

اال أن احلديث أكثر تلقائية بينام الكتابة أكثر تعمدا وانضباطا، ولكن هناك استثناء لذلك هو 

س أو وسائط التواصل ا االجتامعي  حيث يرجح أكثر النا اإللكرتوينعرب الربيد  اللفظيالتواصل 

استخدام اللغة العامية والعبارات غري النحوية عند التواصل من خالهلا، فبينام يستلزم احلديث 

فإن الكتابة أقل تقيدا بالوقت ويمكن مراجعتها وال تستدعى ردا فوريا. فالبرش  حقيقيوقتا 

ات ويستخدمون اإلشارات منذ فرتات أطول بكثري، لكن يتحدثون منذ عرشات اآلالف من السنو

الكتابة تطور أكثر حداثة، فربام حتى أواخر القرن التاسع عرش كانت فقط نسبة قليلة من السكان 

متعلمة وقادرة عىل القراءة والكتابة، فبينام يكتسب الكالم تغريا وتطورا أكثر مرونة نجد أن الكتابة 

( ونستثنى من ذلك أسلوب الكتابة 36:37ص ،مرجع سابق ،ان برى)دي تواكبه هذه املرونة ال

 ألفاظها.يف  عرب مواقع التواصل ا االجتامعي والتي تشبه احلديث

 يف بأنه العملية التي يتشارك فيها األشخاص" ويعرف التواصل بني األشخاص

 حتتويلية وهو عم "واملشاعر عن طريق تبادل الرسائل اللفظية وغري اللفظية واملعايناملعلومات 

السياق  ،وسيلة للتواصل مثل الصوت أو لغة اجلسد ،رسالة ،)إثنني أو أكثر من املتواصلني عىل

 (34ص ،مرجع سابق ،حيدث فيه التفاعل( )ديان برى الذي

 ( 148ص مرجع سابق، )حساين، كام أن التواصل يتنوع بني

الرموز،  التفاعل وتبادل: يكون فيه التعبري بلغة اجلسد هو وسيط شخيص جسديتواصل  -

 فيام ُعرف باإليامء واألصوات.



 

 يف تواصل بالرموز املكتوبة: وهو خاص بالنخبة التي متتلك أدوات الكتابة وجتيد القراءة -

 املجتمع.

: يسمح للنخبة بالتواصل وإخبار رشائح عريضة من املجتمع، وذلك مجاهرييتواصل  -

ها من وسينام وغري ،وتلفاز ،من مذياع ريياجلامهبفضل اخرتاع الطباعة ووسائل التواصل 

 الوسائل.

قع من خالل موا االفرتايضوالعامل  ،: ويرتكز عىل استغالل اإلنرتنتالرقميالتواصل  -

 االجتامعي.التواصل ا 

، لتواصليف االتواصل هو عالقة تبادلية بني طرومن خالل ما سبق نستطيع أن نقول أن 

قط الكلامت وانام تنقل عملية التواصل الشعور واالنفعال املرسل واملستقبل وأهنا حتمل ليس ف

 أيضا. 

 مفهوم االتصال:

إن االتصال بني البرش هو حاجة إنسانية تطورت مظاهرها مع تطور البرشية، ويذهب 

رة عىل تطوير وهو القد أسايسالعلوم اإلنسانية إىل أن التطور البرشى يرجع إىل عامل يف  الباحثني

ياة. أمور احليف  يام بني األفراد وبعضهم بام يؤدى إىل التعاون واملشاركةمهارات االتصال ف

 الشخيصالتبادل  "أبسط صوره يعنىيف  (285، صفحة 2014) )العيفة،  اإلنساينواالتصال 

للمعلومات واألفكار بني األشخاص دون عوامل أو قنوات وسيطة، و يف  هذه العملية يمثل أحد 

الل فهو تفاعل األفراد وجها لوجه من خ "الشخصني دور املرسل، بينام يمثل اآلخر دور املستقبل

 :يهخمتلف املواقف االجتامعية، حيث يتكون من ثالثة عنا ر يف  اللفظيوغري  اللفظيالتبادل 

 مرسلون ومستقبلون( بام لدهيم من أفكار ومعتقدات وقيم.)األفراد  -



 وسائل هؤالء األفراد )لفظية ورمزية(. -

املواقف  يف عليه من ثقافة مؤثرة تنطوي االجتامعية والبيئة املحيطة هبم وما )املواقفالبيئة  -

 ا.هب االتصالية(، حيث حيدث االتصال داخل البيئة االجتامعية التي حتتضنه ويتأثر

وقد عرف )تشارلس موريس( االتصال )نقال عن حميى الدين اسامعيل(: بأنه استخدام 

 الرموز لكى حتقق شيوعا ومشاركة هلا مغزى.

 حيدث بواسطة الرموز. الذيكام عرف )جورج لندبرج( االتصال: بأنه نوع من التفاعل 

خل لومات بني الناس داواملع هبا األفكار التي تنتقلعودة(: بأنه العملية  وعرفه )حممد

 فيه. املتضمنةمعني خيتلف من حيث احلجم ومن حيث العالقات  اجتامعينسق 

تضاها تبادل بمق التي يتم االجتامعيةلالتصال: انه العملية  أما تعريف )حممد عبد احلميد(

داف هرموز دالة بني األفراد واجلامعات داخل املجتمع، لتحقيق أيف  املعلومات واألفكار واآلراء

 (8ص ،2015 ،حميى الدين اسامعيل)معينه. 

 الذي ومفهوم التواصلومن خالل التعريفات السابقة نجد اختالفا بني مفهوم االتصال 

تتيح ألفرادها التواصل مع بعضهم من خالل تبادل  هيف االجتامعي،تتبناه مواقع التواصل ا 

األفكار واآلراء فيام بينهم والتأكيد عىل تلك األفكار أو نقدها من خالل رموز حمددة خاصة هبذه 

ىل املواجهة هلم، بينام يركز االتصال عواالختالف الثقايف  ملكاين والزماينايتجاوز البعد  املواقع بام

جتاوز مفهوم  يئة املحيطة واملوقف االتصاىل، بام يعنىبفيه االتصال بالبني األشخاص بشكل يتقيد 

 التواصل ملفهوم االتصال وشمولية مفهوم التواصل.



 

ن م التي نشأتاىل اجلذور  االجتامعي نعودوقبل احلديث عن مفهوم مواقع التواصل ا 

التي دوار ا تقدمه واألتوليد تلك املواقع عىل تنوعها وتنوع ميف  رمحها تلك الفكرة وكانت سببا

 تقوم هبا.  أصبحت

 حني متكن علامء الكمبيوتر1969يتفق معظم املؤرخني عىل أن مولد االنرتنت جاء عام "

بادل ببعضها بعضا هبدف ت ةالضخم ةاملؤسسات واجلامعات من ربط الكمبيوترات املركزييف 

، 2015 ،)تشارلز وارنر" شبكة تربط بينهم وتوزيع املعلومات عىل طول البيانات واملعطيات

 (280ص

 مرشوعيظهرت االنرتنت كوسيلة اتصال من خالل الربط بني  1991وبحلول عام 

 فنتوشبكة )ناس أمريكي عسكريأواخر الستينات كمرشوع يف  التي نشأت (ARPA شبكة )أربا

NASFNET  ) م.1980التي  نشأت عام 

األفراد واهليئات واملؤسسات من إرسال  ،حديثةحيث مكنت االنرتنت كوسيلة اتصال 

 قد شهدت نموا مضطردا وأهناخاصة  ،وقت ومكان ويف أيمسافة  أيواستقبال املعلومات عرب 

املواقع  يف اقبال العديد من املؤسسات التعليمية ومراكز البحث عىل استخدامها واالشرتاكيف 

 (98ص ،2018 ،)وفاء السيد التي تتيحهااملختلفة 

 ويناإللكرتطوال اخلمسة أعوام الالحقة طور العلامء تكنولوجيا حمورية مثل الربيد ف

 تخدامالسوإمكانية الدخول اىل الشبكة عن بعد وعقد جلسات الدردشة، ومن ثم تم وضع معايري 

ذلك الوقت تشجع الباحثني فقط عىل تبادل الرسائل اإللكرتونية وامللفات يف  الشبكة الوليدة

يف  نرتنتاحلقيقية لإل أوضح القيمةأول من  هينظرائهم، فكانت الرسائل اإللكرتونية  البحثية مع

تال ذلك تقلص استخدام اهلواتف وسقوط التحديات اخلاصة باختالف املناطق  مالوقت. ثذلك 



الزمنية عىل األرض وبعد املسافات اجلغرافية فتواصل الباحثون أكثر عرب الرسائل اإللكرتونية 

ديد من القضايا فيام بينهم، ما احتاج فيه الباحثون اىل متويل لبحثها فطرحت فكرة وطرحت الع

عام  يف مؤداها اتاحة اإلنرتنت التي كاناتاحة اإلنرتنت جتاريا. ثم تال ذلك العديد من التطورات 

 التوسع.كوسيط جتارى وتزاحم رجال األعامل لتمويل تطويره، فشهد مزيد من  1994

ات من أواخر التسعينييف  اجلامهريي لالستخدامكة العاملية وإتاحتها ومع انتشار الشب

جمال  يف ، أصبح هناك استخدامات ال حرص هلا وأصبح بإمكان األفراد استخدامهااملايضالقرن 

 مرجع سابق( ،وارنر )تشارلز الشخيص.األعامل والتواصل 

ال جميف  حتميةكام أصبحت هناك أمهية قصوى جتعل من استخدام االنرتنت رضورة 

 التالية.الرتبية والتعليم وذلك لألسباب 

رس أرسع وقت وبأي يفالعامل متكن االنرتنت من احلصول عىل املعلومات من خمتلف أنحاء  _

 الطرق.

 ،سيد)وفاء ال بام توفره من معلومات هائلة عربها. اجلامعي التعاوينكام تساعد عىل التعلم  _

 (100،مرجع سابق

 االجتامعي وعىلجاءت فكرة مواقع التواصل ا  التي منهااللبنة  هيومن ثم كانت هذه 

 رأسها فيسبوك.

كام  التواصل والرتابط بني أفراد املجتمع االجتامعي عملياتلقد يرست مواقع التواصل ا 

 انيةاملكاجز بحيث تغلبت عىل احلو ،يرسته بني املجتمعات عىل وجه العموم فجعلتها أكثر انفتاحا

وأصبحت تشكل جزءا أساسيا من الواقع  ،كانت حتد من تفاعل األفراد مع بعضها التي والزمنية

 منتصف التسعينيات حيث وصل عددها بنهايةيف  هذه املواقع إطالقلألفراد، ولقد بدأ  احليايت

 موقعا. 37اىل  2006عام 



 

االجتامعي  اىل توفري خمتلف وسائط التواصل التي  من خالهلا هتدف مواقع التواصل ا 

تساعد عىل التفاعل بني أعضائها بام تسهله هذه املواقع عرب صفحاهتا من التفاعل النشط بينهم 

 ،يناإللكرتوالربيد  ،تبادل امللفات ،الدردشة ،الفيديو ،وذلك من خالل ) الرسائل الفورية

يسة لتلك املواقع  تقوم عىل مجع بيانات املشرتكني هبا ونرش تلك املدونات( ذلك أن الفكرة الرئ

البيانات علنا، حتى جيتمع األعضاء ذو املصالح املشرتكة من أجل تسهيل التواصل بينهم وتوفري 

كام أهنا متكن األصدقاء القدامى من التواصل مع بعضهم بعد طول  ،حياة اجتامعية جتمعهم

ية وتبادل الصور وغريها بام يوطد العالقات االجتامع والصويت رئياملسنوات، اىل جانب التواصل 

طلح، حماولة لفهم املصيف  بينهم، ومن خالل ذلك يمكن استعراض عدد من املفاهيم لتلك املواقع 

مواقع أو تطبيقات أخرى خمصصة إلتاحة القدرة للمستخدمني للتواصل  "فيمكن تعريفها أهنا 

 ،2013 ،)مجال سند "وصور.. إلخ ،ورسائل ،وتعليقات ،وماتخالل وضع معل فيام بينهم من

 ( 20ص

 لتي تسمحاجمموعة التقنيات والتطبيقات  "ويعرفها كل من براين بتلر وسابني ماتوك بأهنا

لألفراد بالتواصل وتبادل املعلومات من خالل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، بشكل 

واملدونات  ،)الويكى مجاعة أكرب، حيث تتنوع تلك املواقع فتشملسياق يف  أو ،فردى بني فرد وآخر

رب منصات أكيف  ، ويمكن دمج أكثر من منصةاملهنيواالستخدام  ،واملدونات الصغرى ،العادية

 (Brian&Sabin, 2014, 1:5) "تتعدد أغراضها

النقاط  يف من اخلصائص املحددة والتي نوضحها االجتامعي بعددتتميز مواقع التواصل ا 

 (72:80ص ،مرجع سابق ،سامح زينهم)التالية 



حيث كان ذلك وظيفة األفراد الذين يتقنون  ابتكار ومشاركة املحتوى بيرس مع اآلخرين: -

شخص إضافة حمتوى ومشاركته مع  أليالتعامل مع التكنولوجيا، أما اليوم فيمكن 

 اآلخرين.

سال من التواصل بني األفراد وإر اإللكرتوينفقد سهل الربيد  اآلخرين: عرش ماملباالتعاون  -

ومشاركتها مع العديد من األشخاص والعمل عليها، مما  Word د  امللفات بصيغة وور

 يتجاوز عائق الزمان واملكان.

ها من وماى سبيس وغري ،فقد يرست مواقع مثل فيسبوك االجتامعي:اب  والتواصل الرت -

االتصال بني الناس وتبادل األخبار واكتساب عدد من املهارات  االجتامعي،مواقع التواصل 

كافة املجاالت عرب العديد من يف  كالكتابة والتعبري عن النفس واالطالع عىل اجلديد

 تلك املواقع. التي تتيحهاالصفحات 

 ملشاركة إال فيام بني أعضائها، ومع ذلك ففبعض املواقع ال تسمح با خلق جمتمعات مطورة: -

 بدأ عديد من األفراد مدوناهتم بأنفسهم ثم عرب االتصال والتعليقات بدأ املجتمع يف املدونات

التشكل وأصبحوا مجيعا جزء من هذا املجتمع دون قيود، وإنام جاء االنضامم من خالل يف 

فس ن االجتامعي وفقالتعاون واملشاركة بالتعليقات، وتعمل عديد من برامج التشابك ا 

 الفكرة.

فنحن نتعلم الكثري ونكتسب عدد من خلربات من خالل التعامل  التعلم من خربات اجلميع: -

 يف يح مواقع التواصل ذلك من خالل مشاركة العديد من األفراد معرفتهممع اآلخرين وتت

ال ذلك تقييامت لألفراد، ومث املعريف بالتايلمواضيع حمددة فُتكتسب املعرفة ويتجدد السلوك 

 هبا عدد من األشخاص عرب صفحاهتم، والتي تشجع التي يقوماألفالم السينامئية والروايات 

 بتأثر األفراد بآراء بعض. في،نتج الردئ حتى خيتيد، وتنبز املاملنتج اجل



 

 لذياأو الصحف نضطر عادة إىل التصفح الكامل حتى نصل إىل اجلزء  يف الكتب الذاتية: -

تقوم تلك املواقع و التي يفضلهاتلك املواقع فالشخص حيدد اهتامماته واملواقع يف  نريده، بينام

 بإعالمه بكل جديد وتواليه بكل ما هيتم به.

ر من خالل مكان آخ يفاليوم يستطيع اإلنسان أن يربط مكان عمله بمنزله وبأ قابلية اإلتاحة: -

املصغر  آليلاواحلاسب  الذكياإلنرتنت وباستخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة كاهلاتف 

 يأمكان مع عمله أو أصدقائه أو عائلته، كام أصبح متاحا للشخص من  أييف  ليتواصل

بحجز الفنادق وتذاكر السينامت واحلفالت واملسارح، والرشاء عرب اإلنرتنت مكان أن يقوم 

 مكان باستخدام تطبيقات اهلواتف الذكية. أليمكان  أيوإجراء طلبات للطعام من 

من  متكن الفرادمن خالل الربجميات التي  :جتميع املعارف واملعلومات وتعديل املحتوى -

اهلامة من خمتلف أنحاء العامل وإضافتها للموقع  جتميع ملفات الصور والفيديو والوثائق

 .YouTubeلتصبح متاحة لكل من يزور املوقع مثل موقع يوتيوب 

1. Facebook : 

 مجيع أنحاء العامل، ملا يتيحه من خدماتيف  االجتامعي انتشاراويعد أكثر مواقع التواصل 

مليار  2.6حيث بلغ عدد مستخدميه  االجتامعي،التواصل  مواقعوإمكانات تفوقت عىل غريه من 

وسوف تناوله بشئ من  (Facebook statistics, 2020)له  رقميأحدث إحصاء يف  مستخدم

 موضع آخر.يف  التفصيل

 Twitter

اآلونة األخرية، ولعبت دورا يف  ا االجتامعي ، التي  انترشتوهو إحدى مواقع التواصل 

ويرت منطقة الرشق األوسط، وقد أخذ تيف  عدد من البلدان، وخاصةيف  األحداث السياسيةيف  كبريا



، واختذ من العصفورة رمزا له، وقد أنشأ هذا املوقع رجل تغريدهاسمه من مصطلح )تويت( بمعنى 

)جاك دورسى( حيث يقدم هذا املوقع، خدمة التواصل ا األعامل ومهندس السوفت وير

حرف، ويمكن  140شكل رسائل قصرية ال يزيد حروفها عن يف  االجتامعي  من خالل التدوين

موقع تويرت أن يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات، وقد بلغ عدد مستخدميه يف  ملن لديه حساب

 مليون مستخدم. 330، 2019حتى عام 

 Youtube

وهو أحد املواقع االجتامعية الشهرية، حيث يتيح إمكانية حتميل مقاطع الفيديو لعدد 

رب ، حيث أصبح أكواألغاينواملسلسالت  األفالمهائل منها، كام يشتمل عىل مقاطع متنوعة من 

 مستضيف ألفالم الفيديو، وقد أصبح متاحا لكل من يرغب احلصول عىل موقع خاص به.

 (cooper, 2019) مليارى مستخدم حول العامل حوايلتخدميه وقد بلغ عدد مس 
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من ثم هلا، و رقميحيث أتاح ملستخدميه التقاط الصور وإضافة فلرت  Kevin Sistrom مسيسرتو



 

، وقد فيسبوك وتويرت الجتامعي مثلجمموعة متنوعة من خدمات مواقع التواصل ايف  مشاركتها
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 تدنى مستوى الناطقني هبا.يف  هويتها ويساهم



 

كثري من املوضوعات واحليان وكثرة التشاحن وباستخدام ماال يف  اآلخر الرأيعدم قبول  -4

تصل حد قد  خالفاتيف  التعبري خاصة بني فئة الشباب ما يتسببيف  يليق من األلفاظ

 القطيعة بني األصدقاء واألقارب.

التنقل بني املواقع املختلفة وهو ما وصل حد اإلدمان فيام ُعرف يف  مضيعة الوقت وإهداره -5

بظاهرة إدمان اإلنرتنت وتوابعه وآثاره النفسية والعصبية والتي أصبح هلا معاجلني نفسيني 

 ومصحات عالجية.

العامل  يف استخدام تلك الشبكات وتفضيل البقاءمع تزايد  الواقعياالنعزال عن العامل  -6

ما أثر عىل مهارات التواصل لدى  الواقعيالعامل يف  عن التعامل مع الناس االفرتايض
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العام( وغريها من اجلرائم، ما تطلب استحداث قانون جلرائم  الرأيشحن  ،السمعة

 اإلنرتنت ورشطة اإلنرتنت.

 :ملواقع التواصل االجتامعي الرتبويالدور 

شخصية  يف موقع فيسبوك هلا القدرة عىل التأثري االجتامعي وخاصةان مواقع التواصل 

األفراد بام تقدمه من معلومات وقيم وخربات واجتاهات. ذلك أن الفرد يكتسب صفاته وتوجهاته 

رفع األرصدة االجتامعية لألفراد يف  ومن ثم تساهم هذه املواقع ،من خالل تفاعله مع اآلخرين

 يع القضايا واألحداث العامة التهلم عرب تفاعله م اجتامعيمن خالل ما يضيفه من رأس مال 

 تتعرض هلا هذه املواقع ومدى هذا التفاعل. 

را املجتمع، ذلك اهنا تؤدى دويف  ومن ثم تعترب هذه املواقع من أهم مصادر املعرفة والفكر

ملجتمع اتعد بمعزل عن تلك املواقع والتي أصبحت متثل جزءا فاعال من  التي مليم تغيري القيف  هاما

ن استخدامها وفعال. بام يمك إجيايبالعام بشكل  الرأيخماطبة الناس وتعبئة يف  تقوم به من دور بام

ؤية رالرتبية من خالل ما هلا من دور تثقيفي وبام متكن به األفراد من اليف  كأحدى األدوات املساعدة

ية والتنشئة الرتبيف  وفاعل وحقيقي إجيايبيؤهلها للقيام بدور  الذيوتكوين رأى واجتاهات األمر 

 االجتامعية، من خالل تنمية املهارات احلياتية والسلوكية واالجتامعية.

ق دعم قيم احلرية والديمقراطية واحلقويف  تلعبه تلك املواقع الذيبالرغم من الدور اهلام 

عىل الدولة  سلبياإلنسانية، إال أهنا قد أثارت العديد من املخاوف ملا قد يكون هلا من دور 

 واملجتمع.



 

ومن أهم اإلشكاليات التي تطرحها قضية التعامل مع تلك املواقع، ما يتعلق بكيفية 

القانون  لهاالتي يكفة نظره بشتى الصور التعبري عن وجهيف  املوازنة بني احلق األصيل للفرد

وبني ما يمثله هذا من هتديد ألمن األفراد واملجتمع بشكل عام. فيام متثل إشكالية  ،واملواثيق الدولية

لتلك املواقع وبني دورها السلبى ومثال عىل ذلك الترصف،  اإلجيايبالفصل بني االستخدام 

اقب عليه القانون كالدعوة اىل اإلرضاب العام يع إجرامياالحتجاج السلمى أو التحول لعمل 

 لالعتصاموما تبعها من دعوات  2011أعقاب ثورة يناير يف  لشل مؤسسات الدولة كام حدث

ىل أداة لتهديد إ الرأيواإلرضابات املختلفة، األمر الذى ينقل تلك املواقع من كوهنا أداة للتعبري عن 

مسألة تنظيم احلريات العامة وحرية الفرد اخلاصة من  والسلم ا االجتامعي ، وتظل القومياألمن 

رد وأمن إطار املوازنة بني حرية الفيف  احلريات والتي جيب احلفاظ عليهايف  سامت الدول املتقدمة

حق من حقوق  هيإطار اعتبار خدمة اإلنرتنت يف  املجتمع، وهو ما فرض عديد من التحديات

ول والتواصل، فأصبحت طريقة تعامل الد الرأيتعبري عن اليف  اإلنسان الرقمية اىل جانب احلق

لدولة عىل ا لدهيا، ما فرض والديمقراطي السيايسمع املواقع االجتامعية مؤرشا لدرجة التحول 

العمل عىل مواجهة األسباب التي  تدفع األفراد للجوء يف  مواجهة تلك التحديات يتمثليف  دورا

قدوة وتراجع ال وافتقادإىل االستخدام السلبى لتلك املواقع وأمهها املية واجلهل والبطالة والفقر 

 يف القيم املجتمعية األخالقية، وهو ما يعد تربة خصبة لنمو األفكار املتطرفة واجلريمة

 (89:103ص ،ع سابقمرج ،املجتمع.)اسامعيل عبد الفتاح

كام فرضت تلك التحديات عىل وسائل اإلعالم العامة واخلاصة دورا يتبنى املوضوعية 

ونقل األخبار من مصادر موثوقة وعدم اخلضوع لسيطرة  ،تناول القضايا املختلفةيف  واحليادية

ل بام ستقم إعالميإىل تشكيل كيان  والسعيتوجهات تلك الوسائل يف  رأس املال ونمط امللكية

 العامل كربيطانيايف  يراقب أداء تلك املؤسسات اإلعالمية، وهو ما جلئت إليه كربى الدول



 من دور ما كان هلا االجتامعي بعدوالواليات املتحدة من فرض قيود عىل استخدام مواقع التواصل 

 دعم االحتجاجات والشغب بواسطتها.يف 

لعمل، كثري من األرس نحو فكرة ايف  لقد تغريت ثقافة األفراد لألرسة االقتصاديالدور  أوال: -

اجلامعات للتخرج ثم العمل بام درسوه فقط، وإنام سامهت تلك يف  فلم يعد األبناء يدرسون

عمل بام يالئم لإمكانية ايف  توسيع أفقهم لتغيري ثقافة العمل لدى الكثري منهم،يف  املواقع

إمكاناهتم الذهنية واجلسمية دون التقيد بشهاداهتم، إىل جانب ما أتاحته تلك املواقع من سوق 

من خالل استثامر  املاديجتارى عربها، سهل عىل أفراد األرسة خاصة النساء االستقالل 

ادية عىل ملمهاراهتم، سواء املنزلية أو التسويقية بام خلق عائد مادى هلم، خفف من الضغوط ا

تطوير مهاراهتم وتنمية ذواهتم لتحسني يف  زيادة الدافعية لدى أفرادهايف  األرسة وساهم

تكار، التطور واالبيف  لألرسة وإعطاء األبناء القدوة االقتصاديدخوهلم، وحتقيق التوازن 

ذلك من خالل ما تتيحه عديد من يف  ويمكن أن تساعد وسائل التواصل ا االجتامعي 

، كرتويناإللجمال ريادة األعامل والتسويق يف  ت اإللكرتونية من منح ودورات جمانيةاملنصا

وإمكانية التسويق عرب صفحاهتا، حيث أقرت اإلحصاءات ان التجارة اإللكرتونية أصبحت 

ما يتيح  (TRADE, 2020،JUNE( )أمريكيتريليون دوالر  4.5متثل رقام ضخام يصل إىل) 

اقتصادية متنوعة قد يساهم فيها مجيع أفرادها، ويولِّد أفكارا ابتكارية لعديد من األرس فرصا 

عديدة لتلبية خمتلف احتياجاهتا، وهو ما حدا بالعديد من األفراد ملشاركة خرباهتم، من خالل 

 جمال عملهم كاألطباء والصيادلةيف  عمل مقاطع للفيديو تنقل تلك اخلربات، سواء رجال

زهلن تعرب وتنقل اهتاممات غريهن، بام أصبح يدر عليهم أرباحا من منا تأو سيداوغريهم، 

عرب عدد من يتشاركون تلك املقاطع أو يعجبون هبا، وأيضا ما تعرضه عديد من املواقع 



 

حول فرص للعمل، بام يفتح آفاقا فكرية اقتصادية عديدة وجديدة خاصة  ةاإللكرتوني

ف بعضا التي  تقدم خدمة تعليمية جمانية ختف للشباب،  إىل جانب العديد من املواقع التعليمية

 Covid  أزمة فريوس )كورونا يف  عن كاهل األرسة، وهوما ظهر جليا التعليميمن العبء 

تعليمية عرب املنصات ال اإللكرتوين، من جلوء العديد من املدارس واألرس للتعليم العاملي( 19

 املختلفة.

ويكون ذلك من خالل تفعيل منصات ثقافية إلكرتونية عىل  الدور الثقايف  لألرسة ثانيا: -

ن النشاط ليم، لتصبح جزءا مغرار املنصات التعليمية التي  أسستها وزارة الرتبية والتع

، وتؤسسها املراحل التعليمية املختلفةيف  التعليمييف  الواجب إضافته  إىل النشاط الثقا

النامذج املرشفة من رجال مرص ونساءها  القطاعات الثقافية للدولة، هبدف تقديم تلك

والتنويه عن األماكن التارخيية واملواقف الوطنية التي  شهدهتا عديد من تلك األماكن 

هم عىل بشكل جاذب، وتشجيع األفراد عىل مشاركة خرباهتم الثقافية لتشجيع وحتفيز غري

رص، كام تعد قافية مليف  جاذب عرب حمتوى هاف يرسخ اهلوية الثاتباعهم لتحقيق ثراء ثقا

مواقع التواصل االجتامعي  وسيلة فعالة لتوسيع آفاق األبناء ملا تعرضه من إنجازات 

العامل املتقدم مما يساعد عىل تنوع ثقافاهتم وشحذ أفكارهم بشكل متجدد يساعدهم عىل 

ة لفكرعامل صارت ايف  االبتكار واإلبداع والتطوير من أفكارهم، ما خيلق هلم فرصا أوسع

 ما يميز فرد عن آخر. هيفيه 

 ينيدحيث يكون ذلك عرب منصات إلكرتونية تقدم حمتوى  لألرسة الدينيالدور  :ثالثا -

مدعم من مؤسسة األزهر بشيوخه املعتدلني وشبابه املواكب لعرصه من حيث املعرفة 

التكنولوجية التي  تساعد عىل نرش هذا الفكر، عرب عديد من الوسائط اإللكرتونية 

 يف ضمن الوصول إىل اكرب عدد من أفراد املجتمع وبرعاية كافة املؤسسات الدينيةلت



م وفتاوى الشيوخ املتشددين التي  تزخر هب ،املتطرف الدينيالدولة، وذلك ملواجهة الفكر 

املدفوعة بالعمل حلساب أجندات  الفكريالفضائيات املختلفة وصفحات التطرف 

خارجية، كام تساعد مواقع التواصل ا االجتامعي  األرسة عىل غرس بعض املفاهيم الدينية 

ينية املواقع الديف  وتعليمها ألبنائها من خالل االطالع عىل تلك املفاهيم عرب االبحار

ينية وتتيح ملعرفة الداملختلفة ومتابعة العديد من علامء الدين عرب صفحاهتم التي  تقدم ا

لدهيم  لعقيدياالنقاش واحلوار للتعلم والتفاعل مما يمنح األبناء فرصة كبرية لتنمية الفكر 

 (65ص ،مرجع سابق ،والتشبع به ملا فيه صالح املجتمع)التوجيرى

لك من ذ يفاالجتامعي صل ويمكن أن تساهم مواقع التوا لألرسة التعليميالدور  رابعا: -

واقعها، عرب م التي تتيحهاة من األنشطة والربامج التعليمية واملهارية خالل االستفاد

والتي تكسبهم اخلربات اإلجيابية من خالل التفاعل مع اآلخرين املشرتكني بتلك 

حقيق االعتامد عىل الذات والتطلع لتيف  الربامج، بام ينمى الشعور باملسئولية والرغبة

( ما 298ص ،سابق عمرج ،العيفة) لك الربامجإنجازات مثلام يفعل من يتشارك معهم ت

 .املجتمع املحيطيف  اإلجيايبغرس قيم الطموح والتعلم والدور يف  يساعد األرسة

لقد فتحت مواقع التواصل ا االجتامعي  أمام األرسة  لألرسة الرتفيهيخامسا: الدور  -

افع وينمى ن الرتفيه عن أبنائهم وتسليتهم بشكليف  استثامر الوقتيف  جماالت عديدة

ملكاهتم، بام تتيحه من ألعاب ذكاء أو برامج تفاعلية قائمة عىل اكتساب املعلومات العامة 

املسابقات الثقافية عرب تلك الربامج، وقراءة الكتب يف  ومشاركتها وإمكانية االشرتاك

الذى يتيح آالف الكتب املجانية ومناقشتها عرب جمموعات نقاش أو حتميل  pdf عرب تطبيق

تعلم  نرش الثقافة، إىل جانب العديد من تطبيقاتيف  تطبيق للكتب املسموعة، بام يساهم

 اللغات املختلفة عرب تلك املواقع. 



 

ومن خالل ما سبق عرضه يمكن القول أن مواقع التواصل ا االجتامعي  أصبحت اليوم 

األرسة  كل يساعدتشكل جزءا حقيقيا ومؤثرا من واقع حياة األرسة املرصية، وجب استثامره بش

عىل القيام بأدوارها، وذلك من خالل االستفادة باجلوانب اإلجيابية هلا وتطويعها فيام يعود عىل 

املجتمع ككل بالفائدة والتطور والنهوض، وبام يؤهل أفراده للتفاعل مع العرص بشكل يؤكد عىل 

 ما ترسيخ الثقافة البناءة والقيم املجتمعية السليمة، بشكل يتغلب عىليف  اهلوية املرصية ويساعد

 العديد من جوانب احلياة ونشهدهيف  ، ظهرقيميوانحدار  أخالقييعانيه املجتمع اليوم من تدهور 

كثري من تعامالتنا اليومية، والتي حاولت تلك الدراسة توضيح بعض السبل التي  يمكن من يف 

ألرسة بام ل الرتبويتفعيل الدور يف  يكون ملواقع التواصل االجتامعي  من دور خالهلا إدراك ما قد

 .يتواءم مع متطلبات العرص واحتياجاته
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