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  :ملخصال

ر أثا له من العلمية لم خصبا  للبحوث والدراساتمهما و فقد أصبح يشكل مجاالحالي الوقت الاالعالم في  به ما يتمتع ل نظرا  

دورا ب ميقوالعالم ان ا سساالمجتمع ويأتي هذا البحث الذي يتناول االعالم وتاثيره علي التوعية االسرية في المجتمع علي ابالغ على 

امله لتنمية الشعملية ا في توعية افراد المجتمع وجعلهم كطرف فعال فيالهادف االستغالل االمثل والعقالني ومهما اذا تم استغالله 

 ية وفاعلهسرة واعأتكون االسرة ذات مكانة اجتماعية تحظي باالهتمام والرعاية حتي كي تصبح  التي تسعي اليها معظم دول العالم

 ولتحقيق هذا ...... المجتمع لدي...... خالل عام داخل يهدف البحث الحالي الي الكشف عن دور االعالم في نشر التوعية االسريةو

حزمة العلوم  spssحصائي سيتم التعامل مع البيانات باستخدام برنامج التحليل اال الوصفي التحليلي المنهج علي الهدف سيتم االعتماد

 .النتائج وتفسيرها ةاالجتماعية وذلك للتوصل الي نتائج البحث ومناقش

  .االعالم، التوعية االسرية، االسرة، المجتمعالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 :ةـدمـقـمال

مية والتي ة الرقورثبعصر ال ذلكالسريعة والمتالحقة في مجال صناعة االعالم وقد سمي  تطوراتيعد العقد الحالي وقت ال

د خالل وجو اليصال المعلومات ونشرها ويتضح ذلك منلتكنولوجيا االعالم وذلك  بواب واسعةأقد ساهمت بشكل كبير في فتح 

 تلك رةلي ادااشبكات لالتصاالت تعتمد علي التقدم التقني والتكنولوجي وتتحكم هذه الشبكات في الفضاء الخارجي باالضافة 

 .االقمار الصناعية والسيطرة علي صناعة المنتجات االعالمية بواسطة االتصاالت
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لفة حيث تخالم سائل االعالملون وهور العديد من الصراعات الفكرية  ظهر التأثير الواضح وفي ظل التنافس الحاصل اال

باب داخل جتماعية للشنشر التوعية االسرية والتنشئة النفسية واالالمساهمة في في حيوي بدور  حالي يقوم االعالم في المجتمع ال

 (.2010)عبدالمحسن أحمد، االسرة

ا اإلعالم وسائل تعد كما  اسية،والثقافية،السي القضايا كافة عن معلوماته استقاء في الجمهور إليه يلجأ رئيس ا مصدر 

 التكوين من األعظم القسم ومخاطبة الحراك على بقدرته – اإلعالم – فهو الواسع وانتشاره االجتماعية فاعليته بسبب واالجتماعية

 مباشرة، غير صورةب االجتماعي الوعي بتشكيل يقوم وإنما مباشرة صورة يأخذ ال الذي التأثير على اإلمكانية يمتلك ي، المجتمع

ا اإلعالم يمثل كما، مقدمات دون ملحوظة غير متسارعة رةتوبو ا عنصر   األساس والمروج شر،النا باعتباره حياةالمجتمعات في مؤثر 

 دنية؛والمؤسساتالم ليميةالتع والمؤسسات األسرة جانب إلى لألفراد االجتماعي الوعي تشكيل عملية في بفاعلية ويسهم والثقافة، للفكر

 اكتسبت األخيرة نواتالس وفى المتبادل، اإلنساني والتأثير التفاعل طريقه عن الثقافة منتجي أحد العالم دول من كثير في إنه بل

 مؤسسة باعتباره الماإلع أن ذلك إلى أضف ،والجماعات األفراد على تأثيره قوة من زادت جديدة أبعاد ا باختالفها اإلعالم وسائل

 ثقافة ترسيخ لىع القدرة لها تكن لم إن وأيديولوجية وسياسية اقتصادية، مضامين يحمل البشرية المجتمعات في هامة اجتماعية

 .(1988)عصام  موسي،  العقول وإفساد الوعي تزييف إلى تؤدي فإنها وهويته، المجتمع

م ل والتي تتاالتصا المجتمع هو العنصر المهم والمحصلة النهائية لعمليةب نشر التوعية وتعد عملية التأثير االعالمي في

والمعني  المعلومات اكتسابببساطة بين تعظيم التشابهه في الفكر والسلوك بين المرسل والمستقبل ويختلف التاثير عن التعليم والفهم و

 .(2016)علي عبدالفتاح، والتفاعل وجذب االهتمام، لكنه قد يكون كل هذه االشياء

اضافة  ديده اواكساب الجماهير اتجاهات ج ةتلفخالم يةوسائل االعالمالومن اهم وظائف االعالم التوجيه حيث تستطيع 

ها ية ومالءمتادة االعالمشروط معينه وهي حسن اختيار الم وفقيكون البد وألن التعديل  بيد أن هذااالتجاهات  تلكالقديم من  وتعديل

 ور المستقل وتقديمها في ظروف مناسبة.للجمه

مة لحياة العاواحي ادة المعرفة بغير االسلوب االكاديمي المتبع في المدارس خاصة فيما يتصل بناكما يسهم االعالم في زي

سائل ولفرد الي افهو حصيلة اتجاه  ستهدفا  ، أما عارضا او معن دون قصد أو اعداد سابق الوسائل االعالمية بواسطةوالتثقيف 

لدي  بة ذاتيةوبخطة مسبقة ويكون باتجاهين موجه من قبل مرشد، أو اتجاه حر من خالل رغوتفاعله معها بهدف معين االعالم 

 االفراد.

مهمة  هل علي عاتقذلك الن االعالم يحم أي منحي من مناحي الحياة المحتلفةاالعالم عن  عزلانه ال يمكن  الحظوهكذا ن 

  .آخرمن جيل الي ثقافي نقل وتطوير االرث الحضاري وال

 :اآلتية األربعة األقسام إلى الجديد اإلعالم تقسيم ويمكن

 ينمو وهو,سبوقةم غير وميزات, بصفات كليا   جديد وهو, وتطبيقاتها Online االنترنت شبكة على القائم الجديد اإلعالم -

 . لها حصر ال تطبيقات من مجوعة عنه وتتوالد بسرعة

 .بسرعة وينم أيضا وهو والصحف، الكتب قراءة أجهزة ذلك في بما المحمولة، األجهزة على القائم الجديد اإلعالم -

 الرقمية والمساعدات الهاتف أجهزة ومنها المختلفة المحمولة األدوات على التطبيقات من جديدة أنوع منه وتنشأ
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 .وغيرها الشخصية

 لتفاعليةا مثل جديدة ميزات إليها أضيفت التي والتلفزيون الراديو مثل التقليدية الوسائل منصة على قائم نوع -

 .للطلب واالستجابة والرقمية -

 االسطوانات مثل ختلفةالم الحفظ بوسائل أو شبكيا   إما النوع هذا تداول ويتم الكومبيوتر منصة على القائم الجديد اإلعالم -

 .(2008)صادق،  وغيرها االلكترونية والكتب الفيديو والعاب البصرية العروض ويشمل إليها وما, الضوئية

نشأ يسية التي االسا االسرة من اهم الجماعات االنسانية وأعظمها في حياة االفراد والجماعات  فهي الوحدة البنائية عدتو

سلوك  حدته وتنظيموح المجتمعي وتدعيم الصرذلك في بناء  حيث أنها تقوم بالدور االساسيالتجمعات االجتماعية  معظم بواسطتها 

  .(1999 عبدهللا الرشدان،)افراده بما يتناسب مع االدوار االجتماعية وفقا للنمط الحضاري العام

 كوناتمسرة من الوعي االسري كون العالقة جدلية مع ما لأليمكن بأي حال من االحوال عزلها عن ان دراسة االعالم ال 

ن ة )اليميريعية األسهذه العالقة القائمة بين االعالم والتوووظائف اجتماعية ولوصف وتحدييد ومعرفة وثقافية  تربوية واجتماعة

 (.2006شعبان، 

نشر الي ان وسائل االعالم تلعب دورا هاما وحيويا في   JANISو HOVLANDوفي هذا الصدد يشير كال من يشير  

طه )منها المجتمع كوناألساسية التي يت اللبنةبمثابة  هي ان االسرةساس ا ىعل خاص بوجةواالسرية بوجه عام التوعية االجتماعية 

 (.2005، عبد العاطي

ثر في و سلبيا يؤأيجابيا اوقد اعتقدوا ان الدور سواء أكان  وما يقوم به من أدوار هذا وقد اهتم علماء النفس بدراسة االعالم

رنش فموضوع هما ال ي هذاركزوا علالعلماء الذين  همجتماعي( ومن أاال ثيرأتالباألخريين ) نفسي( أو عالقتةالثير أتالالفرد ذاتيا) 

ستطيع يا معا كما و عليهميث أكدا الي ان االعالم ال يمارس التأثير علي االفراد فقط بل يؤثر كذلك في المجتمع أو الثقافة أحورفر 

 أنها احداثشالتي من وبصفة خاصة علي استمرار تدفق المعلومات في الوسيلة وقيمهم واختيارهم ويؤثر التأثير في معتقدات االفراد 

 .(2005طه نجم، ) تأثيرات عميقة في التغيير االجتماعي

ماته في دي اسهامالتوعية االسرية في المجتمع والوصول الي  الدور الذي يلعبة االعالم في في كشف عنالبحث الحالي السعى وي

 .تأدية االدوار المنوطة به ازاء المجتمع

 مشكلة البحث: 

 لمعالجة اشكالية البحث تم تحديدها انطالقا من التساؤالت االتية:

 هل يوجد عالقة بين وسائل االعالم بأشكالها المختلفة والتوعية االسرية في المجتمع؟

 اسهامات االعالم في التوعية االسرية بالمجتمع؟ ما مدي

 ما دور االعالم في نشر التوعية االسرية في المجتمع؟

 أهمية البحث:
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 :في بحثتكمن أهمية ال

 جتمع.تسليط الضوء علي تشخيص وسائل االعالم ومعرفة الدور الذي يلعيه االعالم في التوعية االسرية بالم  -1

 .التوعية االسرية في المجتمعاثراء الدراسات التي تتعلق  -2

 .ابراز أشكال التغيير في التربية االسرية داخل المجتمع -3

     توعية االسرية. استرشاد المتخصصين بأهم أساليب ال -4

 

 أهداف البحث:

 لى:إيهدف البحث الحالي 

  .المجتمع فيدعم التنشئة االجتماعية ونشر التوعية االسرية التعرف علي دور االعالم في  -1

سبة من ما تكتابراز دور االعالم المهم في المجتمع وما له من مركز مؤثر في حياة االفراد والمجتمعات و -2

 أهمية كبري في عملية التحول الحاري والتاريخي.

الي  لمؤديةمحاولة وصف وتحليل ما حدث داخل االسرة خاصة فيما يتعلق بالتوعية والوقوف علي العوامل ا -3

 تلك التوعية.

 اخل المجتمعدسرة قديم المقترحات واجراء بعض التعديالت زالتحسينات في محتوي المادة االعالمية الموجهه الي االمحاولة ت

  .وتوعيتها بما يتماشي مع الطموحاعت والتطلعات المستقبلية

 االجراءات المنهجية للبحث: 

  .تندرج هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليليةنوع الدراسة : 

 

 

 

 حدود البحث:

 يقتصر البحث على الحدود التالية:

 االعالم، التوعية االسرية. الحدود الموضوعية:  -

 م2019-م2018د الزمانية:الحدو -

 

 منهج البحث:

  :سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة على

 :التحليلي الوصفيالمنهج  -1
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 على الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع البحث. لإلطالعذلك و

 النظري: اإلطار

  االسرية: التوعية

يبة خرج عن تركي ال يتبقي االسرة مركزا محوريا والعبا اساسيا في منهجية االداء والتفعيل لدي المشروع التوعوي فالملتق

تهم قبسرة في مراور االدهذه االسرة، ولتحقيق هذا المصطلح البد من مواجهة االنحرافات السلوكية والفكرية لألبناء من خالل تفعيل 

تأكيد علي ري والواختيار الصحبة والبعد عن أصدقاء السوء وتجريم كل فكر او تشويش يؤثر علي سلوكهم وحثهم علي التطور الفك

عية، ل برامج تومن خال تعاملهم مع وسائل االعالم الجديدة وذلكدور االستشاري النفسي واالجتماعي الهام في توعية االباء بكيفية 

أو  عور بالقوة وتحصينهم ذاتيا  ضد سلبيات وسائل التقنية وإعداد النشء للمستقبل دون فرضواعطاء األبناء الش

  Alriyadh, 2018).)ترهيب

أهمية ى علتعرف الالدراسات الي ان برامج التوعية االسرية تكسب االشخاص مجموعة من المعارف تمثلت في تشير و

حقوق لتوعية بالوجين واترام المتبادل بين الزحاالسالم والتعرف علي قواعد االسرة في االسرة في المجتمع والتركيز علي مفهوم األ

ا موجي كفق الزسرة وترشد الي اساليب التماسك االسري وتعرف معني التواف علي ماهية ووظائف األروالواجبات الزوجية والتع

 .سبابها وكيفية التعامل معها تساعد علي تحديد المسؤليات الزوجية والتعرف علي انواع المشكالت األسرية وأ

ن ناء والتمكبة األوفي هذا الصدد تشير نتائج الدراسات الي التوعية االسرية تساعد علي اكساب االساليب الصحيحة لتنشئ

ي ف ن يضا تسهملزوجيادوار بين من تحديد االهداف األسرية وتكسب االحساس بالشعور الهام نحو االستعداد الجيد للزواج وتوزيع األ

 ة والتماسكه االسروالقدرة علي تحمل المسؤولية تجااكساب خبرات ادارة االسرة الناجحة وأساليب التعامل مع االزمات االسرية 

  . (.  2014 الشهراني، عائض)ةسرة ناجحأاالسري وتكوين 

  االسرية: التوعية نشر

برامج لكافي لاأن هناك زيادة مستمرة في المشاكل االسرية نتيجة قلة الخبرة وعدم النشر  اليتشير االحصائيات الي 

ة من ي االستفاداسة الالتوعية االسرية مما يؤدي الي النزاعات الزوجية المستمرة وارتفاع نسب الطالق ومن هنا فالمجتمع بحاجة م

ج طريق برام لمية عنسرية السليمة كما تحتاج االسرة الي مناهج عاألالبرامج االرشادية التي تستهدف النصح واالرشاد والتوعية 

 (.Bowes, 2000تعليم الحياة االسرية ونشر التوعية لفهم المتغيرات السريعة وما تتطلبه من مهارات)

دما الحظت ذلك بعومن الدول علي تطبيق برامج التوعية االسرية االجبارية علي المقبلين علي الزواج  وقد حرصت العدييد

ين في ياز الراغبعد اجتارتفاع معدالت الطالق ولعل دولة االمارات من ابرز تلك الدول حيث قامت باقرار عدم السماح بالزواج اال ب

مج د شمل برنارار وقين اسرة مترابطة قائمة علي أساس التماسك والترابط واالستقالزواج للبرنامج التوعوي وذلك لالسهام في تكو

، ريسوالتواصل األ لياته،التوعية االسريه المقدم ستة محاور هي كيفية التخطيط لحياة زوجية ناجحة، التهيئة الزوجية، واالختيار وآ

 .(lahaonline, 2018) الزوجيةومفهوم الحقوق والواجبات الزوجية، وكيفية التعامل مع المشكالت 

 التوعية: نشر في االعالم دور

من المهام التي يقوم بها االعالم في المجتمعات نشر التوعية وتوسيع أفاق المواطنين بصفتهم افرادا في اسر وخلق 

الشخصية القادرة علي فهم االخرين وتنبني نظرة جديده ومتفحصة، كما تسهم وسائل االعالم في خلق مناخ صالح للتنمية عن طريق 
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اد في سبيل حياة أفضل الي جانب ذلك اسهامها في اعادة الترتيب القيمي والسلوكي لألفراد رفع التطلعات وزيادة بعث طموحات االفر

عن طريق خلق المعايير الجديده وفرض االوضاع االجتماعية المرغوبة، كما تسيهم سائل االعالم في مساعدة الشعوب علي فهم 

ي االنتقال من المجتمع التقليدي الي المجتمع الحديث كما اآلخرين وتقضي علي بعد المسافة والعزلة وتسهم في توعية االشخاص ف

واالستشعار تتمع وسائل االعالم بالقدرة علي توصيل المعلومات وتوسيع االفاق ومن ثم فهي تساعد بذلك علي تكوين صفة الثقة 

   .(2014)عائض الشهراني، باالخرين

 دبيات والدراسات السابقة:األ

ا الهتمام بهاي تزايد االعالم من جهة ودوره في نشر التوعية االسرية في المجتمع من الدراسات التالعالقة بين تعد دراسة 

 نها:منذكر  في هذا الصدد في اعقاب ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومن هذا المنطلق اجريت العديد من الدراسات

ان حيفة استبيصتخدام الفراد وهذا من خالل دراسة ميدانية ياسدراسة عبدهللا بوجالل: حول تأثير االعالم علي الوعي لدي ا -1

لجزائر عام قري ببلدة سيدي موسي باال ة منوهذا لخمسفحوصا  م 193بالمقابلة الشخصية مع عينة عشوائية مقدرة ب 

الصحف قرأ % وي51.81يستمعون الي الراديو ويشاهد التليفزيون  المبحوثين% من 72.3وقد استنتج الباحث ان  1977

ن خالل هذه م% وتوصل الباحث 28.50الذين يعرفون الكتابة والقراءة ويتررد علي السينما  فاد العينة% من بين ا67

% من الذين 45.28والموافقة علي عمل المراة خارج البيت حيث تبين أن الدراسة الي وجود عالقة بين مطالعة الصحف 

ن الصحف، كما % وهم من الذين يقرأو20.71بينما بلغت نسبة المعارضين يقومون بقراءة الصحف وافقوا علي هذا االمر 

وان  جا الدولة،ي تنتهتوصل أيضا الي ان معظم افراد العينة ملمين ببعض االفكار والمباديء المتعلقة بالسياسة العامة الت

 العالم علياوسائل  يدل علي تأثيرهناك عالقة ايجابية بين هذا االلمام وقراءة الصحف ومشاهد التليفزيون والسينما مما 

 والعمل على رفع وعيهم بالبيئة والمحيط الذي يعيشون فيه.االفراد 

 في اإلعالم وسائل به تقوم الدور الذي على التعرف إلى الدراسة هذه وهدفت(:  2003)  مكارم هللا عبد الحكيم عبد دراسة -2

 السياسي كوالسلو السياسي باإلدراك السياسية المعرفة وعالقةاليمني  الجامعي الشباب لدى السياسي الوعي تكوين

 ،  عربي ا، ومحليا ةالسياسي القضايا بمتابعة يهتم الجامعي لمثقف أن إلى الدراسة وتوصلت. المسح والتطبيق نهج باستخدام

 يةالعرب السياسية ضاياالق تقدم إلى الدراسة وأشارت الشباب، عليها يعتمد التي الوسائل مقدمة في التلفزيون وجاء ودولي ا،

 القضايا. من غيرها عن

باألسرة  صيالشخ االتصال على اإلنترنت تأثير"  تحليلية بعنوان وصفية سةراد(  2012)  والخدام عرقوب أبو وأجرى -3

تم  وقد. صدقاءوباأل باألسرة الشخصي االتصال في تأثير اإلنترنت مدى معرفة إلى هدفت" ميدانية سةادر: "وباألصدقاء

 النتائج من ةجمل إلى سةاالدر توصلت وقد. الجامعية عجلون كلية في طالبة(  300)  قوامها عينة على استبانة توزيع

 خرىأ جهة من استخدامه ساعات وعدد من جهة اإلنترنت استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود :أبرزها

 االتصال يف اإلنترنت استخدام لتأثير داللة إحصائية ذات فروق وجود وعدم وباآلخرين، باألسرة واالتصال الشخصي

)  لةالدال مستوى عند سيراالد والمستوى والتخصص، الشهري، الدخل تالمتغير تعزى والصديقات باألسرة الشخصي

 في رغبتهم من لقل ألنه الجامعية عجلون كلية في الطالبات سلوك في ا  تأثير لإلنترنت أن النتائج أظهرت وكذلك( 0.01

 .وبصديقاتهن بأسرهن لوجه وجها   الشخصي االتصال

لدى  الوعي االجتماعي تشكيل في اإلعالم وسائل دور" دراسة بعنوان(  2010)  مهدي وناصر حلس موسى أجرى كما -4

وسائل  دور إلى التعرف إلى هدفت" األزهر جامعة كلية اآلداب طالب من عينة على ميدانية دراسة: الفلسطيني الشباب
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واستخدم  جامعيا، طالبا(  219)  من الدراسة عينة الجامعات، تكونت طلبة لدى االجتماعي الوعي تشكيل في اإلعالم

وسائل  دور أن إلى الدراسة توصلت وقد البيانات لجمع كأداة رئيسة االستبانة وأُعتمدت االجتماعي المسح منهج الباحث

 .(%92بلغت ) مئوية وبنسبة مرتفعا   كان الفلسطيني لشبابا لدى االجتماعي الوعي تشكيل في اإلعالم

 (:1995دراسة الباحث محمد خياط ) -5

والسلبية  يجابيةاالثار اال تلك من خطورة علي التربية وبيان نتج عنهواقع االعالم اليوم وما ي معرفةالدراسة  حاولت

قترحات متقديم ثير االعالم علي المجتمع وأوت ةورمن خط الحد ح وظيفة التربية فيضيلالعالم علي التربية ومن ثم تو

ن الدول مكثير  لمواجهة التحدي االعالمي واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي حيث أوضحت الدراسة أن واقع التعليم في

ية واجن االزدعاني ميالعربية يعاني من فقدان االطار الفكري والثقافة الموحدة وفقدان الذاتية واالصالة االسالمية كما 

 والتقليد والتبعية واهمال اللغة العربية وتدني مستوي االدارة والتنظيم.

 تعليق عام علي الدراسات السابقة:

 اسات السابقة يتضح االتي :من خالل االستعراض السابق للدر

 عدم تناول هذه الدراسات دور االعالم المؤثر في التوعبة االسرية بالمجتمع. -1

 ركزت الدراسات السابقة علي دور االعالم في تشكيل الوعي االحتماعي والوعي السياسي. -2

 ربية. وما يشكله من اثار ايجابية وسلبية علي التاالعالم   وسائل هدفت معظم الدراسات الي دراسة واقع -3

 مصطلحات البحث:

 :Media االعالم

 : هما مدخلين عبر الكمبيوتر قاموس يعرفه

 المختلفة اعهابأنو األقراص على االلكتروني النشر وتطبيقات الرقمي االتصال تطبيقات من جملة إلى يشير اإلعالم إن -

 الالسلكية اتالتطبيق عن فضال والنقالة الشخصية الكمبيوترات استخدام على يدل وهو واالنترنت، الرقمي والتلفزيون

 الصوت تشغيل كنيم إذ الرقمي التزاوج سياق في اإلعالم تطبيقات وتكون. السياق هذا في المحمولة واألجهزة لالتصاالت

حسنين شفيق، )كمبيوتر أي من مباشرة وغيرها الهاتفي االتصال عمليات وإجراء النصوص معالجة مع بالتزامن والفيديو

2013) 

 بإمكانية الناس من األصغر للمجموعات يسمح بما الرقمية البيئة في االتصال في الجديدة الطرق إلى أيضا المفهوم يشير -

 أصواتهم ماعبإس والمجموعات لألفراد تسمح بيئة وهي والمعلومات، المنافع وتبادل االنترنت على والتجمع االلتقاء

  (2009 ، وآخرون بيلي جوديس أولجا)أجمع  العالم إلى مجتمعاتهم وأصوات

 الصدق علي تركز التي الدقيقة والمعلومات األخبار، نشر عليها يترتب التي العملية: " بأنه ( اإلعالم2003 )مطر ويعرف

  .وخداعهم رهمتخدي ال وتثقيفهم تنويرهم، خالل من بهم واالرتقاء السامية،، وعواطفهم الجماهير، عقول ومخاطبة والصراحة،

. 

وادراك كل ما ذات الادراك  الذي يستطيع الفرد من خالله نعكاسيواالعقلي التجاه اليقصد بالتوعية ا:  Consciousness التوعية

الفرد علي النظر الي نفسه  هم في مساعدةاليها كعضو ويذهب جورج ميد الي ان عملية االتصال تس تسبوالجماعة التي ين يحيط به
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محمد الجوهري )حدوث الوعيتمثل ما يحيط به من ظروف شرطا مهما لاالندماج لألخريين او  ةعملي دوتع وقيامه بدور اآلخريين

  (1992 وآخرون،

روا ن وان يشع( التوعية علي انها عملية مساعدة العميل واالخريين علي أن يكونوا علي وعي أو مدركيي2000ويعرف السكري )

 باالهتمام أو القلق عن المشكلة واألهداف أو  القيم التي يجب أن يتبناها العميل ويسير عليها.

اجتماعيا  بأنها وخدة بنائية تتألف من رجل وامراة مرتبطان بطريقة منتظمة Vogelو  Bellعرف كال من  :Familyاالسرة 

ريق الدم طلوجيا أو عن مرتبطين بيو واأن يكون المهم االسرة بالتبني اذ ليس من  أفرادمن كونون يبأطفالهما وأن بعض االطفال قد 

  (. 2004 السيد عبدالعاطي،)باالسرة التي ينتمون اليها

احد ومنهم بيت  نيتكومن االشخاص اتحدوا بروابط الزواج او الدم او التبني و ا مجموعةبأنه loceو  Burgessبينما عرفها كال من 

تتكون وعليها  ونثقافة مشتركة يحافطفي ظل الخاصة ويكونون  القيام باألدوار االجتماعيةبعضهم البعض في  يتواصليتفاعلون و

 (.2004، )سناء الحولي .من الزوج، والزوجة واطفالهما الصغار الذين يعيشون في مسكن مستقل

جتمع من ة لدى ماالسريالقدرات والمهارات والمعارف والخبرات : عملية تنمية بانها ويقصد بالتوعية االسرية في هذه الدراسة

 اجتماعية. عالقات ومسؤلياتالمجتمعات وتشمل تلك المهارات االتصال والقيادة والقدرة علي تكوين 

 خاتمه: 

والمساهمة في نشر التوعية االسرية  في واقع االمر ال يمكننا اصدار حكم مطلق علي ما يمكن ان يقوم به االعالم من تأثير

ات التي تلعب الدور االساسي في احداث هذا النوع من التأثير والتوعية سردون أن نأخذ في االعتبار المتغييفرد والمجتمع العلي 

ض المقترح في المقدمة االعالم واهميتة في التأثير علي نشر التوعية باالسرة تناولنا في هذا العرسواء كان ايجابيا او سلبيا  وقد 

يات والدراسات السابقة الي وجود خاجة ماسة لهذه الدراسة لسد الفجوة البحثية لعدم تناول والمجتمع وتبين من خالل مراجهة االدب

وتسعي الي التعرف علي ما يمكن هذه الدراسات تتأثير االعالم في هذا الجانب بشكل كاف وتاتي هذه الدراسة  مكملة لهذا القصور 

 أن يقوم به االعالم ممن نشر للتوعية االسرية في المجتمع.
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