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  :لعالقات األسرية يف اتمع اجلزائريا

  بني االنفتاح على تكنولوجيا االتصال وخماطر العزلة االجتماعية

  شعبان كرمية. د

  3جامعة اجلزائر ، كلية علوم اإلعالم واالتصال

  :ملخص

حتتل التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال مكانة لدى اتمعات إال أا تعد سالحا ذو حدين 

من جهة تقرب املتباعدين جغرافيا من حيث قضائها على عوائق الزمان واملكان فتزيد من  فهي

جهة أخرى  ومن  تقارب الناس وترفع من درجة تفاعلهم وتنشئ عالقات افتراضية جديدة، 

تشكل خطرا حقيقيا على العالقات االجتماعية واألسرية حيث تؤدي إىل ميالد جمتمع 

تغري منظومة القيم ينتج عنه  مل عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، مما ا وحييوقيم متنافرفكريا 

االجتماعية لألفراد حيث يعزز هذا االستخدام املفرط القيم الفردية بدال من القيم االجتماعية، 

  .الرغبة وامليل للوحدة والعزلة، ما يقلل من فرص التفاعل االجتماعي الـأسري يزيدكما 

  .العالقات األسرية، األسرة، العزلة االجتماعية، تكنولوجيا االتصال :حيةالكلمات املفتا

Résumé : 

 Depuis l’avènement des nouvelles technologies de l’information et se la 
communication le discours se focalise sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur la 
société, les institutions et les relations familiales. 

 En effet la nature et les caractéristiques des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ont permis a deux tendances de s’émerger. 

La première met l’accent sur les bienfaits de ces technologies, en effet l’usage 
raisonné des nouvelles techniques peut sous certaines conditions être facteur de 
progrès. 
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La deuxième tendance est beaucoup plus pessimiste, elle met l’accent sur les 
effets néfastes que provoquent ces technologies sur la société notamment la 
rééducation des relations interpersonnelle en causant ce qu’ou appelle l’isolation 
sociale.  

  :قدمةم

حتاول هذه الورقة البحثية الوقوف عند واقع استخدام التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال يف 

رن املاضي تطورا الق يف اية السياق األسري وآثاره على العالقات األسرية، فقد شهد العامل 

سريعا للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال فانتشرت األقمار الصناعية وبرزت شبكة 

اخل ...استخدامها على نطاق واسع وتطور استخدام التلفزيون واهلاتف النقالزداد االنترنت وا

عية وكان من نتاج هذا التطور أن تغريت طبيعة هياكل اتمع عموما ومؤسساته االجتما

  .خصوصا

وتعد األسرة اجلزائرية من بني أهم هذه املؤسسات اليت مسها التغري حيث حتولت مع مرور 

الوقت من أسرة ممتدة إىل أسرة نووية، كما تغري منط العالقات األسرية من عدة نواحي فتقلصت 

  .الواحدة األسرةاجللسات األسرية ونقص احلوار والنقاش بني أفراد 

لّت األسرة على الكثري من األدوار واملهام والوظائف اليت كانت تقوم ا يف من جانب آخر خت

املاضي لصاحل مؤسسات أخرى كاملؤسسات االجتماعية واإلعالمية هذا ما أدى إىل تأرجح الفرد 

يف اتمع احلايل بني الفردانية واالجتماعية باملوازاة مع انتشار التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 

  .واالتصال

إن هذه التقنيات بالرغم من متتعها مبزايا كثرية وتوفريها خلدمات عديدة حيث جعلت العامل يبدو 

كقرية صغرية من حيث سهولة التواصل وتبادل املعلومات، إال أا تثري من جانب آخر سلسلة 

دة من اإلشكاليات والتساؤالت حول مسامهة هذه التقنيات اجلديدة يف عزل أفراد األسرة الواح
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االستخدام الفردي للحواسب واالنترنت والذي يعزز الرغبة وامليل بفعل بعضهم عن بعض 

 .للوحدة والعزلة

  :مفهوم األسرة

لقيت األسرة اهتماما كبريا من طرف الباحثني والدارسني فتعددت تعاريفها نظرا للعمق الذي 

  .يتميز به هذا املفهوم

 اتمع وهي املسؤولة عن تربية األبناء وترسيخ القيم وعلى العموم فاألسرة هي النواة األوىل يف

مجلة من األفراد يرتبطون معا بروابط " جاء يف معجم علم االجتماع أن األسرة عبارة عن .

  )1" (ج والدم والتبين ويتفاعلون معااالزو

لى النوع الوحدة االجتماعية األوىل اليت دف إىل احملافظة ع" بأا  "أمحد زكي بدوي "ويعرفها

اإلنساين وتقوم على املقتضيات اليت يرتضيها العقل اجلماعي والقواعد اليت تقررها اتمعات 

  )2" (املختلفة، ويعترب نظام األسرة نواة اتمع 

جمموعة أفراد يربطهم رباط الزواج " فريى أن األسرة تتكون من  "بريي أمحد الوحيشي"أما 

دوارهم أ ل واحد ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم البعض من خاللالدم أو التبين ويقيمون يف مرت،

  )3" (االجتماعية 

M. Eliot ومرييل إليوت "وعند كل من  et F. Merril وحدة بيولوجية مكونة من " فاألسرة   

زوج وزوجة وأبنائهما وميكن اعتبار األسرة أيضا نظاما اجتماعيا أو منظمة اجتماعية متعارف 

  ).4(ات إنسانية معينةّ عليها تقوم بسد حاج

والذي جاء يف كتاما األسرة سنة  Burgess et looke ولوك برجيس"ويعترب مفهوم كال من 

حتدو برباط ا األشخاصهي مجاعة من "رة فقد أوردا، أن األسرة شمن أكثر املفاهيم املنت 1953

بعض يف قيامهم ويتكون منهم بيت واحد، فيتفاعلون ويتصل بعضهم بالزواج أو الدم التبين 
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وزوجة وأم وأب وابن وابنة وأخ وأخت،  كزوج. بأدوارهم االجتماعية اخلاصة بكل منهم

  )5" (ويكونون حتت ظل ثقافة مشتركة حيافظون عليها 

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن هناك جمموعة من الشروط الواجب توفرها يف 

أا أببسط أشكال اتمع، تتكون من : وم األسرة أمههااجلماعة االجتماعية ليطلق عليها مفه

جمموعة من األشخاص يرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم، كما توجد يف أشكاهلا املختلفة يف 

كل اتمعات وكل األزمنة، وهي النظام الذي يؤمن وسائل املعيشة ألفراده، وهي أول وسط 

  .ويشكله ليكون عضوا يف اتمع اجتماعي حييط بالفرد وميرنه على احلياة

وذا فإن األسرة هي أهم اجلماعات اإلنسانية وأعظمها تأثريا يف حياة األفراد واجلماعات فهي 

الوحدة البنائية األساسية اليت تنشأ عن طريقها خمتلف التجمعات االجتماعية وهي اليت تقوم 

يم سلوك أفراده مبا يتالءم مع األدوار بالدور الرئيسي يف بناء صرح اتمع وتدعيم وحدته وتنظ

  )6(االجتماعية احملددة وفقا للنمط احلضاري العام 

  :العالقات األسرية يف اتمع اجلزائري

تعد العالقات األسرية احملدد الرئيسي ألسباب التنشئة األسرية، فمن خالل هذه العالقات يكون 

يتم نقل القيم واملعايري لألبناء وتتمثل هذه  التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة، وبواسطتها

العالقات يف عالقة الوالدين فيما بينهما، عالقة األب بأبنائه عالقة األم بأبنائها مث عالقة اإلخوة 

  ).7(فيما بينهم 

  :العالقات األسرية يف اتمع اجلزائري التقليدي -أ

العالقات األسرية يف هذا اتمع هو البساطة،  بالنسبة لألسرة اجلزائرية التقليدية، فإن أهم ما مييز

وأهم شيء مييزها هو / فكانت العالقة بني الوالدين تتسم بطابع االحترام املتبادل واحلشمة

التماسك والتكامل واملسامهة يف تطبيق وتدعيم القيم العائلية وقليال ما كان الصراع بني الوالدين 
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ما بالنسبة لعالقة األم باألبناء فكان ذلك من خالل بالرغم من أن سلطة األب كانت قوية، أ

إحاطتهم بالرعاية واحملبة واحلنان فتبقى قريبة منهم بالرغم من انشغاالا الكثرية أما بالنسبة لعالقة 

األب باألبناء فاختلفت كما هي عليه يف وقتنا احلاضر، فعالقة األب باالبن كانت قوية حيث 

 وأفعاله وحيرص على تدينه ووعيه فيعلّمه مبادئ الدين والقرآن  يوجه األب ابنه يف تصرفاته

  .واألب ذا ينتظر أن يظهر الولد اعتزازه ويبدي الوالء والوفاء لسلطة األبالكرمي 

وبالنسبة لعالقة األب بالبنت فكان يسود هذه العالقة اهتمام عظيم وهو احلفاظ على شرف 

الشرف بالنسبة للعائلة ألن البنت هي اليت متثل هذا الشرف العائلة ألن البنت هي اليت متثل هذا 

بالنسبة للعائلة فهي رمز النقاء لذلك فإن احملافظة على عرض البنت وعفافها من أهم واجبات 

  ).8(اآلباء 

إن هذا النوع من العالقات تطور ضمن جمتمع تقليدي اتسم بعدة خصائص، فكانت األسرة يف 

ن خليتني أسريتني أو أكثر وتضم أكثر من تكون مي من الناحية البنائية تاتمع اجلزائري التقليد

جيلني إثنني فتشمل األجداد واآلباء واألحفاد ويقيم هؤالء مجيعا يف وحدة سكنية مشتركة، 

باإلضافة غلى ذلك فإن أهم ما مييز األسرة اجلزائرية التقليدية هي السلطة األبوية اليت كانت تتميز 

حيث كان يعترب اجلد، األب أو أحيانا األخ رئيسا ومركز قوة وسلطته ذات طبيعة ا العائلة 

  .مطلقة وائية

  :العالقات األسرية يف اتمع اجلزائري احلديث -ب

طرأت الكثري من التغريات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية على اتمع اجلزائري، كما 

فأصبحت األسرة اجلزائرية يف الوقت احلايل . حجم األسرة حتول أيضا البناء األسري، فقد تقلص

أسرة نووية بسيطة متكونة من الزوج وزوجته وأبنائهما وهي أسرة تدبر شؤوا بنفسها وتبحث 

عن اإلستقاللية، كما تغري دور املرآة فأصبح مبقدورها اختاذ املبادرة وتسيري حياا اخلاصة مع 

وساعد على ذلك عدة عوامل ) 9(مع أفراد أسرا أو حميطها  ام احلاددجتنب الوقوع يف االصط
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احملافظة على التوازن األسري باملوازاة مع  منها التعليم والعمل ولكنها بالرغم من ذلك حتاول

تراجع سلطة األب يف األسرة اجلزائرية احلالية وكنتيجة لكل هذه التحوالت اليت تعرض هلا 

ألسرة اجلزائرية على وجه اخلصوص تغريت نوع العالقات اتمع اجلزائري على العموم وا

الداخلية داخل األسرة فال يزال الرجل رئيس األسرة والقائم عليها لكن هذه الرسالة مل تعد 

بنفس الصفة اليت كانت عليها يف األسرة املمتدة التقليدية ألسباب عدة كارتفاع مستوى التعليم 

ها إىل دور أكثر فعالية يف أسرا وبالتايل فإن االشتراك يف اختاذ وفتح جمال العمل أمام املرآة وتطلع

القرار بني الزوج وزوجته أصبح السائد يف الكثري من األسر اجلزائرية وهذا يدل على مدى التغري 

  .الذي أصاب سلطة الرجل

  ).10(واجلديد الذي سجل يف العالقات بني الزوجني هو نشوء حوار أكثر تفتحا من املاضي 

أما بالنسبة لعالقة اآلباء باألبناء فقد طرأ عليها بعض من التغريات فهي تقوم على احلرية واملساواة 

  )11(النسبية والدميقراطية وعلى التفاهم وليس الرهبة واخلوف 

وفيما خيص العالقة بني األخوة خصوصا بني العائلة وأخته فبالرغم من التغير الذي مس البنية 

ع التحفظات من خالل التصرف بني الذكر واألنثى خصوصا يف سن املراهقة العائلية تبقى ب

فاألخ ال يتعرض إال للمواضيع الشكلية عندما يتحدث مع أخته كما أن الدخول يف اخلصوصيات 

  ).12(يكون متجنبا متاما 

عالقة يظهر أن التغير مل ميس بنيات اتمع فحسب بل تغلغل إىل أحضان األسرة، فتغريت طبيعة ال

اليت تربط أفراد االسرة الواحدة، فظروف احلياة املعاصرة، جعلت األفراد يقلصون شيئا فشيئا من 

حجم العالقات اليت تربطهم وهذا ما انعكس سلبا على املسؤوليات االجتماعية والواجبات 

  .األسرية لكل فرد من أفراد األسرة

 :الم واالتصالالعالقات األسرية يف ظل التكنولوجيات اجلديدة لإلع •
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شهد العصر احلايل سرعة فائقة يف صناعة وسائل االتصال وتطويرها، خاصة يف جمال تكنولوجيا 

اإلعالم واالتصال وجتسدت ثورة االتصال من خالل اندماج وتزواج ظاهرة تفجر املعلومات 

  .وإنتاج وسائل وأدوات جديدة ومتطورة أطلق عليها اسم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ثل هذه التكنولوجيات اجلديدة مكانة هامة لدى األفراد واتمعات نظرا ملا أتاحته من خدمات مت

  .تسهل احلياة اليومية

فال خيتلف اثنان على أن هذه التكنولوجيا تشكل موضعا مركزيا يطال حياة األفراد اليومية 

ظمة مع كل أبعاد حيام وارتباطام املختلفة، أي أا أصبحت تقيم عالقة منتظمة أو شبه منت

وأصبحت متثل هذه التكنولوجيا ظاهرة ) اخل....العالقات األسرية، األصدقاء، العمل(االجتماعية 

  .Marcel  Mauss موس مارسالاجتماعية كما يقول 

وما يلفت االنتباه يف العالقات االجتماعية عامة واألسرية على وجه اخلصوص هو استعمال 

سواءا بني أقراد اتمع أو حىت بني أفراد األسرة . يف االتصال والتواصل التكنولوجيات اجلديدة

الواحدة وهذا ما أدى إىل تقليض االتصال الشخصي املباشر ويف املقابل خلق جسور تواصل حمببة 

وسهلة يف العامل االفتراضي مع أشخاص الكترونيني، لذلك يرى الكثري أن هناك مفارقة مدهشة 

  .ت، حيث أا تقرب املتباعدين وتبعد املتقاربنييف ثورة االتصاال

فالفرد قد يتواصل بكل سهولة واستمتاع مع أشخاص من أقاصي األرض ولساعات طويلة ولكنه 

يستثقل أن مينح أفراد أسرته بعضا من ذلك الوقت، حيث أصبح االتصال اليوم يف األسرة خيتصر 

فعوض " األسري الذي هو أساس بناء األسر  يف بعض اجلمل القصرية الضرورية بدال من التحاور

املراهق مع أمه أو أبيه حول رغباته أو مشكالته الدراسية والعاطفية فإنه يفضل التوجه حاور أن يت

لساعات عديدة وكأن البحث عن احللول يف العامل " Chat" واإلخنراط يف عامل الشات 

  )13("ضل من البحث يف العامل الواقعياالفتراضي أف
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أن وجود وسائل االتصال يف املرتل يؤثر بالضرورة على وينتلح ومورغن كركمر ويرى كل من 

منط العالقات االجتماعية بني أفرادها فوسائل االتصال حسب هذين الباحثني ميكن أن ختلق 

  .منطني من االنفصال أو التباعد مها

  :االنفصال املادي أو املكاين -1

للتباعد املكاين داخل املرتل مثل وجود حجرة خمصصة لكل فرد  وهو االنفصال الذي ينشأ نتيجة

  .جبميع وسائل االتصال املتنوعة وتعرض الفرد لكل وسيلة اتصال مبفرده

  : االنفصال الذهين -2

وهو االنفصال الذي ينشأ بني أفراد األسرة بالرغم من تواجدهم يف مكان واحد من أجل 

من تواجد هؤالء األفراد معا يف مكان واحد، فمع ذلك  استخدام وسيلة اتصال حمددة، فبالرغم

  )14(قد ال يشعر كل طرف بوجود الطرف اآلخر هذا يرتبط بدرجة تركيز الفرد مع الوسيلة 

يف هذا اإلطار أن االجتاه اجلديد لالتصال بدأ يتوجه حنو تفتيت حسن عماد مكاوي ويرى 

 من العيوب خصوصا على مستوى لكثرياوالذي له (....)  Demassificationاجلماهري 

العالقات األسرية فنتيجة التعامل الشخصي مع وسائل التكنولوجيا اجلديدة ميكن أن تقل اخلربات 

املشتركة بني الزوج والزوجة أو بني اآلباء واألبناء مما يؤدي إىل صعوبة التفاهم واالشتراك يف 

  ).15(القيم 

م املتواصل هلذه التقنيات يضعف من فرص التقاء أفراد فقد أثبتت الدراسات احلديثة أن االستخدا

األسرة الواحدة مع بعضهم البعض وبالتايل تتراجع األنشطة املشتركة اليت كانت جتمع أفراد هذه 

االستخدام االنفرادي  األسرة، كما تبني أيضا من بعض الدراسات أن ممارسة األفراد لنموذج

خلق طقوس جديدة للحوار  -ل خصوصا شبكة االنترنتللتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصا
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مبعىن أن احلوار الذي كان يدور بني أفراد األسرة الواحدة سوف ميارس بعيدا عن األجواء 

  . العائلية

فالتطبيقات احلديثة تعمل على عزل الفرد عن أعضاء أسرته وتقليل التفاعل معهم رغم إقامته يف 

 Christopherيقول ) 16(ع من هم خارج احمليط األسري نفس البيت، حيث تزيد من تواصله م

Harperإن وجود االنترنت يف املرتل أسهم بشكل كبري يف زيادة بعد الفرد :   هاربر كريستوفر

  "يقضون العديد من الساعات مبفردهم  حيث عن أفراد األسرة الواحدة

ال حتتاج إىل درجة أن االنترنت وسيلة اتص جاك لنكوان  Jack linchwanومن جهته يرى 

  .تركيز عالية لذا فنمط تعرضها يكون فرديا إىل حد كبري 

وآخرون أن أكثر املستخدمني لالنترنت كروت روبرت  Kraut Robertوقد توصلت دراسة 

  ).17(اخنفض حجم اتصاهلم ومشاركتهم مع أفراد األسرة داخل البيت 

 :تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والعزلة االجتماعية •

واالتصال يف تقليص احلوار األسري وزيادة درجة ا زال موضوع مسامهة تكنولوجيا اإلعالم م

العزلة االجتماعية لألفراد، حملّ جدل بني العلماء خصوصا مع زيادة األنشطة االجتماعية اليت ال 

وغريه من تتطلب انتقال الفرد إىل الواقع وإمنا يكتفي بتغريدة عرب التويتر أو تعليق عرب الفايسبوك 

اليت حتققها شبكة االنترنت واليت تزيد من انسالخ الفرد عن جمتمعه  أنواع األنشطة االفتراضية

  .احلقيق واحتكاكه مبجتمع آخر إفتراضي

وتشري بعض البحوث إىل أن األشخاص الذين يستبدلون أصدقاءهم احلقيقيني بأصدقاء افتراضيني 

  .باط عما كانوا عليه من قبليصبحون أكثر شعورا بالعزلة والوحدة واإلح
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وإذا كانت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبختلف وسائلها تساهم يف زيادة العزلة االجتماعية 

وما هي مؤشؤاا؟ وكيف " لألفراد إذا ما أسيء استخدامها فما هو مفهوم العزلة االجتماعية 

  .تساهم التقنيات احلديثة يف زيادة العزلة االجتماعية لألفراد

تعرف العزلة االجتماعية بأا ذلك السلوك الذي يعجز فيه الفرد عن التواصل مع اآلخرين 

واإلشتراك معهم كما أا تتحدد اجتماعيا باالبتعاد النفسي عن اآلخرين والذي يعرف لدى 

علماء النفس باملسافة االجتماعية اليت يضعها الفرد بينه وبني اآلخرين ليبتعد عنهم كل البعد، 

فرد املنعزل مييل إىل جتنب أي نشاط اجتماعي ميكن أن يدفعه لالهتمام مبا يدور حوله ويسمى فال

هذا النوع من األشخاص باالنطوائيني حيث يركزون على ذاتيتهم واليت تدفعهم  yangيونغ 

  .)18(باجتاه السلبية واالنعزالية عن التعامل مع احمليط االجتماعي فيميل الفرد إىل عدم االختالط 

ويف نظرنا فإن االستخدام املتواصل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبختلف وسائلها قد تؤدي إىل 

اإلعالم واالتصال مبختلف وسائلها قد تؤدي إىل هذا النوع من السلوك، فاألفراد أثناء 

 إنشاءاستخدامهم لشبكة االنترنت لساعات من الزمن سيؤدي ذلك مع مرور الوقت إىل 

اضية منفصلة وبعيدة كل البعد عن العالقات االجتماعية احلقيقية، والنتيجة أن يصبح عالقات افتر

االجتماعي ومن هنا تنشأ بقضاياهم ومبحيطهم األفراد غرباء عن أسرهم وتنقص اهتمامام 

  .العزلة االجتماعية

م تعلم أي ويف هذا اإلطار يرى املنظور السلوكي أن سلوك العزلة االجتماعية يتم تعلّمه كما يت

  .سلوك اجتماعي آخذ، وأن الفرد هو الذي يطور هذا السلوك االجتماعي

  : قائال Philipe Breton بروتون فيليب:ويف هذا السياق يشري

« On peut très bien séparer des autres au milieu d’un foule. L’isolement est ici 
provoqué non par la géographie mais par le dispositif technique qui enserre les 
individus » (19). 
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فاالستخدام املتواصل هلذه التقنيات تبعد الفرد شيئا فشيئا من حميطه األسري واالجتماعي فتفقده 

  .مع مرور الوقت أساليب التواصل االجتماعي السليمة

املستوى الفردي،  فيفقد الفرد كيفيات وإتيكات التعامل مع اآلخرين لغويا وسلوكيا وعلى" 

  ).20" (وذلك ما يضعف التواصل واحلراك االجتماعي يف الواقع 

" وإذا ما سلطنا الضوء على مسات هذه التكنولوجيا فنجد أن أهم ميزة هلا هو االستخدام الفردي 

فقد أصبح كل فرد يتعامل بوسيلة واحدة دون اللجوء إىل املرافقة أو املشاركة اجلماعية احلقيقية 

ث فقط عن ما يشبع رغباته وحاجاته اخلاصة به، ليقضي وقته مع هذه التكنولوجيات من ويبح

خالل إقامة احملادثات، أو االرتباط بسماع املوسيقى عن طريق االنعزال باستخدام مساعات األذن 

الشخصية أو اللعب بأنواع خمتلفة من األلعاب اإللكترونية الفردية اخلاصة بأذواقه دون مشاركة 

  ).21" (خرين واإلدمان عليها اآل

فاالستخدام الفردي يعزز مبدأ االنعزالية حىت لو مل يكن هذا االستخدام لساعات طويلة، ومن 

الناحية االجتماعية يؤدي إىل التقليص من فرص التفاعل والتعبري عن املشاعر وتبادل الرأي 

ب اجلزئي من احلياة األسرية والنقاش بني أفراد األسرة الواحدة فمما ال شك فيه، أن االنسحا

ومن املسؤوليات جتاه األسرة باملوازاة مع استخدام شبكة االنترنت يؤدي إىل عواقب وخيمة 

وأخطار عديدة أمهها انطواء األفراد حول وسائلهم باإلضافة إىل إمهال النقاش األسري وتقليص 

  .وار االفتراضيالتفاعل واحلوار بني أفراد األسرة الواحدة وباملقابل تدعيم احل

إن هذا االنسحاب من احلياة األسرية يؤدي إىل تقليص األدوار من املفروض أن يؤديها كل فرد 

من أفراد األسرة مع بعضهم البعض كتناول الطعام سوية، أو اجللوس مع بعض لتبادل أطراف 

صوص احلديث حول االنشغاالت اليومية أو حىت تقاسم بعض األنشطة املرتلية والتحاور خب

املواضيع اجلديدة اليت م األسرة أو متابعة األبناء ماذا يفعلون يف نشاطام اليومية، كل هذه 

األنشطة إذا ما مت إغفاهلا أو تقليصها ميكن أن يؤدي ذلك إىل إضعاف االتصال األسري وبالتايل 
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 افتقاد أفراد ايار الروابط االجتماعية النامجة عن عدم تالقي األشخاص ماديا مما يؤدي إىل

  .األسرة إىل أهم فعل اجتماعي وهو التالقي املادي والتفاعل االجتماعي

  :خامتة

شهدت تكنولوجيا االتصال اجلديدة يف السنوات األخرية تطورات كبرية وسريعة على مستوى 

حيث تعددت . وانترنتالتقنية والرسالة، مما أدى إىل تطور هذه الوسائط من بث فضائي 

عاملية وفتحت هذه  ثقافاتدماا وأصبح الفرد يعيش يف عامل مفتوح على وظائفها وخ

التكنولوجيا الباب على مصراعيه للتفاعل مع العامل اخلارجي بتشكيل عالقات متعددة مع أفراد 

االتصال والتواصل بني أفراد  تقلصافتراضيني، وهذا االحتكاك مع العامل اخلارجي كان من تبعاته 

وبالرغم من أنه حيمل  األسرةحيث أن استخدام تكنولوجيا االتصال اجلديدة يف  األسرة الواحدة،

الكثري من املزايا نظرا ملا حتمله هذه التكنولوجيا من فوائد على الفرد واتمع، فهي فرصة لتبادل 

على عوائق الزمان واملكان فتزيد من تقارب الناس وترفع  االتصال والتفاهم واملعرفة والقضاء

تفاعلهم وتنشئ عالقات جديدة لكنها من جانب آخر تشكل مصدر اخلطر احلقيقي على  درجة

العالقات االجتماعية واألسرية وتؤدي إىل ميالد جمتمع حيمل عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، 

الذي يفرضه التعامل الفردي مع شبكة  االنزواءجمتمع تتفاقم فيه عزلة مستخدي االنترنت نتيجة 
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