
  ص بحث: ملخ

 ـرـــــــــــمـاعي في تغييـــــــــواصـل االجتــــــــالتـ اتـــــــشبكر ــــــــــــــأثــ

ـريةـــــــــــــــالقات األســـــــــــاط العـــــــــــأنم  

 _ دراسة استقرائية ميدانية _ 

 الحضور فقد قفزت علىتعد شبكات التواصل االجتماعي وسيطا اتصاليا مهما في عصرنا هذا، 

ووفرت مناخا تواصليا جديدا، يرتكز على  الثقافي، والتماثل الزمني، والتوافق الجغرافي، والتقارب الفيزيائي

االفتراضية، يلتقي من خالله أفراد أو جماعات، من مختلف البيئات والثقافات،  االتصالية الفضاءات

  .القات افتراضيةأفكارهم وأحاسيسهم وتفاعالتهم إلقامة عإليصال 

وقد عرفت العالقات األسرية في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية، تغيرا كبيرا على إثر التأثيرات   

المختلفة لمواقع التواصل االجتماعي، فانصرف جل أفراد األسرة، أو بعضهم، إلى تكوين عالقات جديدة 

من الناس، من أديان وجنسيات وثقافات بعيدا عن أفراد أسرتهم، وهذا من خالل التعامل مع فئات مختلفة 

عليه  اعتادوامختلفة. وقد أسهمت شبكات التواصل في إعطاء األبناء نمطا جديدا من الحرية، مغايرا لما 

من هنا برزت ؛ المحظورة داخل اإلطار األسري تالسلوكياداخل أسرهم، فأتاحت لهم انتهاج بعض 

؛ والذي هو االجتماعي في تغيير أنمـاط العالقات األسرية"أثر شبكات التواصل ضرورة دراسة موضوع: " 

موضوع يلمس واقع كل األسر في وطننا العربي المسلم، ويفرض علينا هذا الموضوع طرح إشكالية 

إلى أي مدى أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في تغيير أنماط العالقات السائدة داخل أساسية هي: 

    ثير السلبي لمواقع التواصل االجتماعي داخل األسرة؟الحد من التأاألسرة؟ وما سبل 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research Summary : 

 

 

 

The social media are considered an important mediator of communication at our 

time, it jumped on the Physical Presence, the Geographic Approach, the 

Temporal compatibility, and the Cultural similarity, also it has provided a new 

communicative atmosphere, focusing on Virtual communicative Spaces, through 

which the members or the collectivities can meet, from different environments 

and cultures, to convey their thoughts, their feelings, and their interactions to 

make virtual relationships. 

The Family Relationships in our Arabic and Islamic Communities has known a 

big change after the several impacts of the Social media, so most of family 

members or some of them become busy to establish new relationships far from 

their families, by dealing with different categories of people, from several 

religions, Nationalities, and cultures. The social media contributed in giving 

people a new type of freedom, different to what they use to deal with in their 

families, it allowed them to adopt some forbidden behaviors in the family. 

From here, it has been showed the necessity to study the theme of: “The Social 

Media Impact on the change of the Types of Family Relationships”, which is 

a theme that touches the reality of all the families in our Muslim Arabic 

Country, and imposes on us to discuss a fundamental problematic about: To 

what extent has contributed to social Media sites to change the prevailing 

patterns of relationships within the family? And what are the means to limit the 

negative Impact of the Social Media within the Family? 
 

The Social Media Impact on the change of the Types of Family 

Relationships  

****Field inductive Research***  


