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اثر ادلعيوماتٍت ووسائو اىتواصو االجتماعً يف ازدٌاد مشنالث اىتفنل االسري
م  .فينوس ميثم عمي

األستاذ الدكتور خميل حسن الزركاني

كمية التربية االساسية

كمية العموم اإلسالمية
ادلستخيص

وسائؿ اال صتااؿ احديثة واحطرةة احصتنووحويث احصت

احسووات االيثةة يثةت عااحـ

ديةت ي

نةثةة ي دثاصتوا احاعلث واحيةاسث واحاائلث اثضا ير احوقت احذي باصتت يثه صتنووحويثا االصتااؿ
االورياةث ي عصتواوؿ احيعثع ..إال أوها دعلت عاها عف احعشانؿ االسةث عا حـ ونف واةيه عف
قبؿ نعا اوها طوقت ايةاي االسةة بيياةات احازح
ثصتارح احعواقع االحنصتةووث
عاهـ عالقات عيصتلر

او ياةقا ي

دثث اورةي نؿ عوهـ عونباً على داسوبه

احدواةات عع اايقاء او عع اواس عيهوحثف ثقثـ

باضها ياي وعرثي وباضها أليةاض احصتسلث ويثةها.

ثهيؼ احبدث احى يةاس صتاةثة االوصتةوثت ووسائؿ االصتااؿ االحنصتةوو

االيةى على صترنؾ

االسةة  .صتضعف احبدث عية عداوة عوها اوواع احصترنؾ االسةي ودية األسةة
احصتوااؿ االيصتعاعث واحعةأة ووسائؿ احصتوااؿ االيصتعاعث
احديثة أةاة احصتوااؿ االيصتعاع

واةة وسائؿ

واألضةاة االيصتعاعث عف احصتقوث

على احطالؽ و صتأةثة احصتطوة احصتقو

على دثاة احعةاهقثف

ويثةها عف احعداوة ةـ احياصتع واحصتواثات واحعااية واحعةايع .
Abstract
The modern means of communication and the technological
breakthrough that has taken place in recent years have changed many
aspects in our practical, study and family life. At a time when explosive
communication technology has become accessible to all, it has brought
with it family problems unless we have known it before. The family
members surrounded the walls of isolation. Each one of them was
sitting on his computer, surfing the Internet, or in conversation with
friends or with unknown people. He lived with them in different
relationships, some serious and useful, some for entertainment purposes.
The research aims to study the impact of the Internet and other
electronic means on the disintegration of the family. The research
included a number of axes including family disintegration, family unity,
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social media, women, social communication and social damage from
modern technology, social communication on divorce, the impact of
technical development on adolescents' lives, and other topics,
conclusions, recommendations, sources and references.
أوواع اىتفنل األسري:

أابح احصترنؾ األسةي عف احاالعات احباةزة ي احواقع االيصتعاع احعااش واحذي ثشهي ييوة بثف
وعا أةايه احلّه صتااحى حيو األسةة وبثف واقاها احةاهف احذي

احقثـ اإلسالعث واحضوابط احشةعث

ثشهي أعةل نةثةة على صتايع األسة ويثاب يو احعوية واحةدع واحيؼء االيصتعاع
األعة احذي ثيعو إحى ضةوةة عةايا احوسائؿ احصتةبوث
األسةة.

( ٔ)

وهو

ونثرث صتوزثؿ احقثـ اإلسالعث على واقع

وصتظهة صتسعثات أيةى إحى ياوب عرهوـ احصترنؾ األسةي حليالح على ذات احظاهةة عةؿ :احبثوت
احعدطع

واحصتايع األسةي وثازى احصتايي إحى صتةيع احعراهثـ األيوبث

بثوها دثث صتشثة إحى :ايصتالؼ احسلوؾ ي

وةع عوااة عشصتةن

األسةة واوهثاة احودية األسةث

واودالؿ بواء

األيواة االيصتعاعث إليةاي األسةة.
وثوقسـ إحى ووعثف هعا:
ٔ  -احصترنؾ احورس :
وثاوى ويوي احواحيثف بأيسايهعا وبثوهعا ياليات عسصتعةة وثقؿ ي ظله ادصتةاـ دقوؽ األيةاي
وال ثشاة يثه األبواء باالوصتعاء. .

( ٕ)

ٕ  -احصترنؾ احبوائ :
وثوشأ عف يثاب احواحيثف أو نلثهعا باحعوت أو احطالؽ أو هية أدي احزويثف حألبواء باوشغاحه
باحاعؿ بدثث ال ثسصتطثع اإلشةاؼ على صتةبث هؤالء األبواء.
وهواؾ احايثي عف احاوة احدث على احصترنؾ األسةى بووعثه يصتشثة يةاس حألسصتاذ يهي احةوثس
إف وسب ٓ %ٚعف اإلدياث احعودةيثف ي
اسةي ثسويه احشياة واحاةاعات احاائلث .

( ٖ)

ياة ةعاث اإلدياث باحةثاض ثاثشوف ي

يو

وذنةت إديى احيةاسات احصت أيةاها احعةنز احقوع حلبدوث االيصتعاعث واحيوائث ي عاة أف
األسة احعرنن صتةصترع يثها وسب يةائـ احاوؼ األسةي وأشاةت هذه احيةاس إف  %ٛٚعف
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عةصتنب هذه احيةائـ هـ عف احعصتزويثف ي عقابؿ دواح ٖٔ %عف يثة احعصتزويثف وأف احذنوة
ثشنلوف أيلبث عةصتنب احاوؼ بوسب صتزثي على  %ٛٚبثوعا صتعةؿ اإلواث دواح ٕٕ.%

( ٗ)

نعا صتؤني احينصتوةة ساعث يضة  -أسصتاذة علـ االيصتعاع بياعا عثف شعس  -إف احصترنؾ
احواصتج عف سرة األزواج وعف ابصتاايهـ عف زوياصتهـ وأبوائهـ ثاةض األبواء إحى

احبوائ

االودةايات وظ اًة حايـ قيةة األـ على احسثطةة نعا ثؤيي إحى شاوة احزوي بأوها ودثية حثس

عاها عف ثشاةنها احعسؤوحث

صتبةثي احععاةسات يثة األيالقث

وثيي ضااؼ احوروس ي
( ٘)

هذه األيواء احرةا ساود حعداوح

وحذة األسرة واثر وسائو اىتواصو االجتماعٍت

إف األسةة ناحهةـ واحةيؿ يثها احةأس يهو احعنلؼ بإوشاء أسةة عسلع قوث

وهو احعنلؼ

باإلوراؽ واحعدايظ علثها وحنف! إذا ايصتؿ هذا احةأس يعاذا سثديث حهذه األسةة احعاصتعية باي
اهلل سبداوه وصتااحى علثه؟
إف ييوؿ اإلوصتةوت إحى عاحعوا احاةب

وحهاث نةثة عف احواس احعدعوـ وةاء اإلةاةة احعدةع

وصتهايت احنةثة على احصتسلث واحصتةيثه ودب احدثاة واحةياهث قي أةة بشنؿ أو بآية على يوهة
ويويوا ي
حثابيوف

()ٙ

هذا احنوف (أال وهو احاباية) نعا قاؿ اهلل سبداوه :وعا يلقت احيف واإلوس إال

واحصتعصتع بعلذات احدثاة حثس باألعة احعنةوه يثوثاً وحنف االوغعاس ي احعلذات واإلسةاؼ يثها
هو احعنةوه

يصتاوةوا عاذا ثديث حهذا احةيؿ احعوزةع أعاـ هذه احشاش احاغثةة باحساعات

ثقلب احعواقع احوادي صتلو اآلية  .....وثوسى يثها نؿ ش ء:
ثوسى يثوه يصتلهثه عف االصته وصتةييه على احعسيي وصتبنثةه إحثه وعبايصته وقثاعه وقةاءصته
حلقةآف.
ثوسى بثصته يثقاة ي طلباصته؛ ألوه ال ثةثي أف ثصتةؾ عناوه يثروصته ش ء.
ثوسى أواليه دصتى إوه قي ثضةب أديهـ إف داوؿ االقصتةاب عوه أو صتاطثله ععا هو يثه يثرقي
األبواء أباً وهو الثزاؿ على قثي احدثاة .وثوسى احصتوشئ االيصتعاعث
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ثوسى ععله واحسا حةزقه يسهةه احطوثؿ أعاـ احوت ثؤيي إحى صتناسؿ نبثة وقي ثأحؼ احيلوس
ي احبثت واحصتغثب عف احاعؿ أو ثسصتسهؿ سةق ساعات عف احاعؿ عف أيؿ إةواء هذا احاطش
حإلةاةة.

()ٛ

ثوسى زويصته ودقوقها علثه ينـ عف زوي طلقت بسبب إيعاف زويها على احوت وحقي قثؿ :إوه
ي أعةثنا عبصتيع هذا االيصتةاع ظهةت ظاهةة ييثية اسعها (أةاعؿ اإلوصتةوت) يدواح (ٖ٘)%
عف احوساء ثشصتنثف عف إيعاف أزوايهف على اإلوصتةوت وثطلبف احطالؽ.
وثوسى األحر احصت صتيعع بثف أيةاي األسةة يإف ناف ةب احبثت عصتويياً أعاـ احيهاز يعاذا ثعوع نؿ

يةي أف ثورةي بشأوه؛ يصتصترنؾ األسةة وقي ثودةؼ األوالي؛ ألف األب ال ثلق باالً حليلوس عاهـ
وسعاع عشانلهـ وادصتوائها
وثوسى احادب

()ٜ

وقي صتابح يةؼ احيةيش ه احاوض و ثبيأ باحاالقات احعدةع

قا سعاواها عف ذحؾ! يصتاوةوا أف هواؾ ةيالً أةاي أف ثةبت نـ ه

و نـ عف

ضاةة يةؼ احيةيش

هذه يوضع اسـ أوةى حه وييؿ ( احشات) يصتلقى سبع عشةة يعوة يثة شةعث عف أاؿ عشةثف

( وقالً عف قواة احشاةق ) وثوسى عبايئه وقثعه احصت صتةبى علثها عف :احدثاء ويض احباة
واحعةوءة وثوغعس ي اسصتسهاؿ وأحر احعونة إف سعح حورسه أف ثزوة احعواقع اإلبادث

عاها بال ضابط وال ةابط أيالق ويثو

وثصتراعؿ

وحقي عةض أديهـ قاصته صتائباً وايعاً واألسى ثقطة عف

ةواثا عباةاصته يقاؿ :نوت اسصتبؽ احيطى حهذا احيهاز احلاثف عويعا صتواـ زويصت احعسنثو
هيها احصتاب عع األوالي وي

احبثت واهثؾ عف طلباصت احصت ال صتةدـ وأصتسعة أعاـ اإلوصتةوت

وأقلب احعواقع ضاةها وواياها وأةى احوساء احااةثات احعدةضات على ياؿ احةذثل
احداؿ هنذا عا

وزويصت

وقي

احاابةة صتالـ وصتيعو ح

أودية عف سثئ إحى أسوأ دصتى أحـ ب

ي

سةها ويهةها وال أحق

عةض الزعت يثه يةاش

وعواو

واسصتعة

حها باالً وأوا

عف احيلوس أعاـ

اإلوصتةوت؛ وحنوو حـ أسصتطع احابة
يناف أف اسصتثقظت قبثؿ احرية وهةعت إحى احيهاز احلاثف ألااؽ حعا ةأثت!! صتعوثت أوو حو
عت وعا شاهيت ابو احبنة احذي حـ ثصتياوز عشة سووات ثيلس بوضع عشثف أعاـ اإلوصتةوت
وأدي احعواقع ثعل علثه عا ثراؿ؛ يرقيت اواب

وأعسنت باحيهاز وأيذت ي صتدطثعه وأوا

أعلـ أوو احعيط ء األوؿ وةدـ اهلل أبا داعي احغزاح دثف قاؿ" :احياطةة األوحى ي احباطؿ إف
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حـ صتييع أوةةت احةيب

واحةي ب صتوةث احهـ واحهـ ثوةث احقاي واحقاي ثوةث احراؿ واحراؿ

ثوةث احبواة واحعقت؛ يثوبغ ييع احياطةة األوحى عوي وةويها يإف عا بايها صتبع حها

(ٓٔ)

".

ادلرأة ووسائو اىتواصو االجتماعٍت

عا ثوطبؽ على احةيؿ ثوطبؽ على احعةأة ياحعةأة ةنف هاـ ويوهةي ي هذه األسةة احعسلع يهؿ

ثعنف أف وصتيثؿ أعاً صتيلس أعاـ اإلوصتةوت وابوها ثاثح طاحباً صتلبث داياصته وه

ال صتلق

حه

باالً؟! هؿ ثعنف حنـ أف صتايقوا أف هذا ثديث؟! ينـ عف ةب أسةة :وسثت يثوها يقاعت إحى
احاالة إف قاعت عصتناسل
حذحؾ إف ناوت صتقض

وحـ صتقبؿ على احاباية واحووايؿ يلثس حيثها احوقت

وأوهصتها بسةع

يؿ وقصتها أعاـ اإلوصتةوت ييالء قلبها عف ةق اإلثعاف واحدةص على

ةضى اهلل صتااحى.ووسثت زويها يأهعلت شؤووه احااع واحياا

و ااة اةصتثايها حلعوصتيثات

بيوف صتوظثـ حلوقت وييوحها عاحـ احيةيش أدب إحثها عف عاادب زويها وةضاه.ووسثت
أواليها ي ه نقطا عف هذا احنعبثوصتة صتييؿ ي عاحعه زاةع عاحعها ي زاوث االهعاؿ يال
صتقوـ بةعاثصتهـ وال صتيةثسهـ وال احاواث بهـ وال احيلوس واحلاب عاهـ أو سعاع عشانلهـ
وياا احرصتثات ي سف احعةاهق احلواصت ثأيذف األـ نعةؿ أعلى؛ يبيالً عف احيةيش عع أبوائها

صتليأ إ حى نائف يةثب اهلل أعلـ بوواثاه وصتييؿ عاه ي دواةات هياع
وقصتها وادصتها وأحراظها وسصتسأؿ عوه ثوـ احقثاع
"ادةص على عا ثوراؾ واسصتاف باهلل"

(ٔٔ)

وصتوسى أوها عداسب على

يقي قاؿ احةسوؿ علثه احاالة واحسالـ:

".

وقي سعاوا قاااً نةثةة وعؤحع عف يةاء إيعاف ةبات األسة على اإلوصتةوت وياا احشات (
يةؼ احيةيش ) يصتلؾ احعةأة احصت وشةت قاصتها عف طةثؽ احبةثي اإلحنصتةوو هياها اهلل وأعاوها

قي طلبت عف احيعثع وشة قاصتها حلابةة واحاظ  :صتقوؿ .......":يباي االوغعاس ي احيةيش عع
شيص عيهوؿ ناف األعة ي احبيء حلصتسلث ( وهنذا ثبيأ) أيى صتطوة األعة إحى أف احشثطاف
أقواها باحعداية احهاصترث

ةـ احشياث

يصتـ احسقوط ي احةذثل واحيثاو

وطلبت احطالؽ باي

عاةي احزوج احوبثؿ احذي حـ ثةي يضدها يطلقها وحنف ! ناوت احوصتثي أف ظؿ هذا احةيؿ
ثصتسلى بها وطاحبصته باحزواج نعا وعيها؛ وحنوه سية عوها وأيبةها أوه ال ثصتزوج عف صتيوف
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زويها " .وقي أةييت قائل  :إوها سصتقصتؿ ورسها إف حـ ثةدعها اهلل أعاوها اهلل ي عدوصتها وصتاب
علثها".

األضرار االجتماعٍت مه اىتقىٍت احلذٌثت

اف عف ابةز االضةاة االيصتعاعث حلبةاعج االحنصتةووث واحعالوعاصتث حلصتقوث احديثة هو صتقلثص

حلاالق ات االيصتعاعث
احعيصتعع واألسةة

وعيـ احصتنثؼ عع اآليةثف وعيـ يصتح عياالت حلدواة واحصتراعؿ عع
نعا اف احوسائؿ احصتنووحويث احديثة باحةيـ عف أهعثصتها ي

احشاوب واحدضاةات اال اوها ساهعت اثضا ي

احصتقةثب بثف

إقااء أيةاي األسةة عف عايات طثب ناوت

سائية ي اثاـ يلت(ٕٔ) .وناوت هذه احاايات ه احضاعف حبقاء احسلوؾ األسةي يايؿ اإلطاة
احذي ثيب اف ثنوف علثه بال عغاالة او صتاقثيات او صتياوزات حصتلؾ احقثـ واألدواؿ(ٖٔ).

حقي عة على عيصتعاوا احايثي عف احعشانؿ احسلونث واإليةاعث احعيصتلر احصت حـ صتنف عويوية
سابقا عف ايصتااب وقصتؿ وواب وادصتثاؿ ويثةها عف احسلونثات احشاذة واحعودةي احصت أابح
حها صتأةث اة واضداً على األبواء عف يالؿ احصتقاعس عف قثاـ احرةي بوايباصته األسةث واحصتزاعاصته
ياسصتيياـ االوصتةوثت اابح

االيصتعاعث صتياه عف ثاثش عاهـ ويها حويه ثوعثا وحساعات طوثل

بيثال حلصتراعؿ االيصتعاع احادثح عع احةياؽ واألقاةب احقائـ على أساس احعوايه واحلقاء احعابة
بإثعاءات احويه االورااحث واحويياوث احصت

صتاو احنةثة وصتعةؿ عالعح أساسث ي ضبط سلوؾ

احرةي عف يالؿ احعوايه واحصت صتدعؿ عاها احنةثة عف اإلشاةات احعصتراعل واحصت صتاصتبة بعةاب حغ
ي

عيصتعاوا احاةبث واحصت

صتواؿ أينا اة نةثةة عوها عا ثسعى بلغ احاثوف وقةاءة األيناة عف

يالؿ احوظة ي ويه احشيص احعقابؿ ويهـ صتاابثةه االيصتعاعث عف يةح ودزف واسصتهزاء وضبط
حلسلوؾ ويثةها عف األضةاة

(ٗٔ)

احصت

صتاعؿ على إيساي اإلدساس االيصتعاع حيى األيةاي وعف

ايطة األعوة على األسةة هو بإيعاف ادي احزويثف حالوصتةوثت وايصتواوه بعواقع احةذثل

احذي

ثاعؿ على إوهاء احةق بثف احزويثف ععا ثاعؿ على صتغثة طبثا احرنة واإلدساس واحصتراعؿ يثعا
بثوهـ

ياحةيؿ احعرصتوف باحعواقع اإلبادث ثزهي ي

زويصته وصتابح احةيب عويه عشرةة صتعةلها

احازح االيصتعاعث وقي أوييت هذه احداح حقب (أةاعؿ االوصتةوثت)

(٘ٔ)

.

اف ايلب األسة احصت صتسصتييـ يطوط االوصتةوثت يايؿ احعوزؿ هـ عف ثااووف عف أض اةةه احنبثةة
األبواء عف دثث احعسصتوى احيةاس

واحقيةة على احصتةنثز واالوصتباه وثااووف عف االوطواء واحازح
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وأابدوا ثرصتقيوف حلعهاةات االيصتعاعث ي إقاع احاياقات واحصتااعؿ عع اآليةثف وثابح احشاب
ال ثيثي احنالـ واحصتابثة عف ورسه وصتقؿ ةقصته بورسه( .)ٔٙوهذا باإلضاي احى انبة احعياطة

االيصتعاعث وأنةةها ضة اًة على احرةي بأنعله هو صتبو
احصت صتصتااةض عع قثعوا احيثوث وصتقاحثيوا االيصتعاعث

()ٔٚ

احسلونثات واأليالؽ احعودةي واحاياق
احصت اابدت عاعالً عساعيا ي صتقوث

احريوة بثف االيثاؿ يثعا ثصتالؽ بةقاي االصتااؿ عع احااحـ احياةي ي احقثـ واأليناة بؿ أابح
احنةثة عف األبواء ثصتهعوف أبائهـ باحصتيلؼ واحغباء ععا ساعي على صتطوثة وعوذج عف احاةاع

االيصتعاع واحةقاي بثف األيثاؿ او شةائح احعيصتعع او بثف احاغاة واحنباة( .)ٔٛععا ساهـ ي
اةصتباط هذا احيثؿ باحقثـ واأليالقثات احغةبث احصت
احياةي

ععا ثقلؿ عف يةي اوصتعائهـ احوطو

صترالهـ عف عيصتعاهـ واةصتباطهـ باحااحـ

وااليصتعاع

نؿ هذه احسلبثات ساعيت على

اوصتشاة احعزثي عف احصترنؾ األسةي واةصتراع وسب احطالؽ وعايالت االودةايات االيالقث واألضةاة
احورسث ويثةها حذحؾ ثيب اف وا

نؿ اسةة باحعيصتعع ننؿ يطوةة اسصتيياـ احصتقوث احديثة

وآةاةها احسلبث على احعيصتعع واحرةي( .)ٜٔي احوهاث ثعنف احقوؿ اف احصتقوث احديثة ي احعالوعات
وي

االصتااالت قي أيت احى طرةة نبثةة ي

احدثاة االيصتعاعث واالقصتاايث عع عيـ صتهثئ

واسصتاياي احعيصتعع حلصتااعؿ عاها ععا أيى احى ديوث عشنالت ايصتعاعث وسلونث وأيالقث ايت

احى صتهيثي نثاف احعيصتعع(ٕٓ) .وأابدت صتعةؿ عوت ايصتعاع إليةايه ي ظؿ احدثاة يايؿ األسةة
وذحؾ وصتثي عيـ قيةة األسةة على احصتااعؿ عع هذه احعصتغثةات وعف احععنف صتشيثص باض
االودةايات االيالقث وااليصتعاعث واحصت

عف احععنف وارها باحيةائـ االيصتعاعث على احودو

االصت :
 -1قثاـ باض األشياص بسةق احعالوعات عف ذانةة احهاصتؼ احعدعوؿ بدي احاثاو واحقثاـ
بوشةها .واحصت
عدايظ

(ٕٔ)

قي صتضـ ي يايلها علرات حاوة ودرالت وعواسبات عائلث ياا وألسة
وصتواقلها بأسلوب ياضح وبيوف عاةي حهـ ععا ثشنؿ صتهيثياً حهـ ي

احعيصتعع ياواا واوهـ عوائؿ صتصتسـ باحعدايظ واالحصتزاـ االيالق ي احعيصتعع.
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 -2احقثاـ باعلث احعووصتاج حباض احاوة واحلقطات حلرصتثات وبصتقوث عصتطوةة ويثة عنشوي
بصتةنثب باض األشناؿ واحاوة واأليالـ احصت ثااب على األيةاي احاايثثف انصتشايها

وثاي

ياعلها ي دنـ احعيةـ.
 -3احقثاـ باحصتدةثض ووشة احشائاات دوؿ باض احقضاثا واحعشنالت احياا باأليةاي واألسة
وذحؾ حصتدقثؽ أهياؼ يثة قاوووث .
 -4وايث اة ثعنووا احقوؿ اف يعثع هذه احسلونثات ثعنف وارها باحيةائـ االيصتعاعث وذحؾ
حيطوةصتها وضةةها احنبثة على احرةي واحعيصتعع وياواا واووا عيصتعاات عةبث إسالعث
صتاصتز بقثعها وعاياصتها وصتقاحثيها احصت

صتدنعها وصتضبط سلونثاصتها بيةي نبثةة صتروؽ قوة

احقواوثف ي احضبط وذحؾ الف دنـ احعيصتعع هو دنـ وهائ
طواؿ احزعف على احانس عف احقاووف احذي ثوصته

وقطا وثسصتعة بواـ احرةي

دنعه باوصتهاء عية احعدنوعث على

احعذوب(ٕٕ).
وحقي قاعت  open universityبيةاس عرايها أف احعيصتعع احبشةي سثاثش عةدل يوضى يالؿ
احسووات احعقبل وصتثي طغثاف صتنووحويثا احعالوعات على عيصتلؼ يواوب احدثاة احبشةث قبؿ أف
ثصتواؿ اإلوساف احى صتوازف عاثش ييثي ي نؿ احبثئ احعالوعاصتث احعسصتييع وقالً عف عيل

احنعبثوصتة واالصتااالت .عيي (ٕٔ).

واووا نعسلعثف حيثوا احقيةة على احصتوازف؛ يعوهايوا اإلسالع احدوثؼ حـ صتابث به أثي عغةض
وعف اسصتعسؾ به يقي ياز واف وايبوا أف ودع نؿ أيةاي عيصتعاوا؛ وووصتبه حلعسصتهييثف عوا وعلى
ةأسهـ أبواؤوا وبواصتوا
أثار اىتواصو االجتماعً عيى اىطالق

آية عا صتةيي ي وسائؿ اإلعالـ إف عوقع احصتوااؿ االيصتعاع اإلحنصتةوو «يثسبوؾ» وةاء ةلث
داالت احطالؽ وهذا عا آةاة االسصتغةاب عةاؿ على ذحؾ يقي ةايت احوالثات احعصتدية %ٙٙ
عف داالت احطالؽ بسبب احرثس بوؾ حذحؾ أابدت وسائؿ احصتنووحويثا وعوقع احرثس بوؾ
احاالقات أاليصتعاعث ي
َع ْي َعاةً حلهةوب عف احصتااعؿ احعباشة واقاع َ
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صتبايؿ احيبةات
احاالقات ي احواقع وويةة احقثاـ باحزثاةات االيصتعاعث ثقلؿ احصتداوة و ُ
ضاؼ هذه َ
واحعشاعة وقي صتُ ْسصتَبيؿ هذه االعة باحةسائؿ احقاثةة.

إف احاليت حلوظة صتلؾ ِّ
احو َسب احااحث حألشياص – اغا اة ونبا اة – احذثف ثقضوف ساعات طوثل
يلؼ احداسوب (احنوعبثوصتة) إال أف احيةاس احعذنوةة صتبثِّف أف اإلوساف ايصتعاع بطباه يإذا
ض ُارت عالقصته بأيةاي أسةصته ويي احبيثؿ ي يهاز احداسوب ويثةه عف أيهزة احصتنووحويثا احصت
َ
األي ِهزة ُثضاؼ َعالق األبواء
دلَّت بعناف األبوثف باحوسب حألبواء حذحؾ يإف احصتااعؿ عع هذه ْ
وبطء قابلث احرةي

اض ورسث بثوهـ؛ عةؿ :االنصتئاب ودب احازح واإلوطوائث
بواحيثهـ وصتوصتشة أعة ٌ
وعسصتييع أيهزة احصتنووحويثا
على قبوؿ قثـ احعيصتعع وةوابت احيثف احصت سثدؿ عدلها قثـ َّ
ةواي ُ

االحنصتةووث احديثة .

وعف أبةز عواقع احصتوااؿ االيصتعاعث " :يثسبوؾ صتوثصتة عاي سبثس إوسصتغةاـ" وثأصت
ةأسها "يثسبوؾ" احذي ثدظى بقاعية عسصتييعثف ه األنبة ي احااحـ واحوطف احاةب

على

وبدسب إ

داائثات ديثة بلغت وسب عسصتييعثه ي ٕٕ يوح عةبث دواح ٓ ٜعلثوف عسصتييـ وياء
ي

احعةنز احةاو

"صتوثصتة" واحذي ثبلغ عيي عسصتييعثه ٓ٘ علثوف عةب

احذنوة احعسصتييعثف حعواقع احصتوااؿ االيصتعاع ٘ ٙباحعئ
وصتصتاية يئ احشباب احصت
احعوطق

بثوعا بلغ عيي اإلواث ٖ٘ باحعئ

صتصتةاوح أععاةهـ بثف ٘ٔ وٖ٘ عاعا عسصتييع

حصتسصتدوذ على ٓ ٚباحعئ عف عيي عسصتييع

ي

دثف بلغ عيي

صتلؾ احشبنات ي

عواقع احصتوااؿ االيصتعاع

ي

احااحـ

احاةب  .عواقع احصتوااؿ االيصتعاع وعلى ةأسها احػ”يثسبوؾ” أابدت إيعاوا ثعةّؿ يطوةة على

صتصتعثز بها احعيصتعاات احاةبث
األسةة احاةبث واحاالقات واحصتقاةب واحيؼء احصت
ّ
اىتوجًٍ واحلماٌت مه تقىٍت ادلعيوماث

صتاي األسةة عف احعؤسسات االيصتعاعث يثة احةسعث احصت حها صتأةثةها احواضح ي دثاة األبواء

وه وظاـ إوساو قيثـ قيـ احعيصتعاات احبشةث ياحطرؿ ثدصتاج احى عا ال ثقؿ عف يعس عشة
عاعاً حن ثدقؽ وضياً عقلثاً وبيوثاً ثعنوه عف االعصتعاي على ورسه وصتسثة دثاصته باالعصتعاي على
عالوعاصته وعااةيه احدثاصتث احصت

بورس احطةثق احصت

انصتسبها عف يبةاصته ي

ظؿ احدثاة يايؿ األسةة وصتةبث أبواءه

صتةبى ووشأ علثها عف أساحثب عااعل احواحيثف وطةثق صترنثةهـ واهـ احقثـ

واحاايات واحصتقاحثي احصت أني اآلباء علثها ي

صتوشئصتهـ ألبوائهـ(ٖٕ) .وبذحؾ صتاصتبة األسةة احعؤسس
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االيصتعاعث األوحى ي

احعيصتعع احعسؤوح عف يةس احقثـ واأليناة ي

عقوؿ األبواء نعا اوها

صتعصتلؾ احقية األنبة عف احصتأةثة ي أيناةهـ واصتياهاصتهـ باحشنؿ احذي ثصتواسب عع ةقاي احعيصتعع
وصتقيعه وصتطوةه عف يالؿ احصتوضثح واحواح حألبواء واحصتادثح حباض األيناة احسلبث وصتدوثلها

احى يبةات اثيابث ووايا حلرةي(ٕٗ) .يالى سبثؿ احعةاؿ صتعةؿ احاالق احوايد عا بثف اآلباء
واألبواء عؤة اة اثيابثاً ي

باحعاةي واحااحـ احياةي

سلونهـ وصتطوثة قيةاصتهـ احعاةيث واحاقلث ي

احقيةة على االصتااؿ

واحقيةة على احصتااوف واحعشاةن واحصتراعؿ عع االيةثف وصتقبؿ ويهـ

عسؤوحث ابوائهـ ي احدعاث واحعصتابا واحعةاقب صتياههـ عف ايؿ صتدقثؽ صتقبلهـ ي احعيصتعع االنبة

عف يالؿ االحصتزاـ بقثـ احضبط االيصتعاع (ٕ٘).

ويمكن تحديد مسؤولية األسرة في التعامل مع تقنية المعمومات من خالل اآلتي:
 -1عسؤوحث األسةة ي
االثياب ي

إنساب احعااةؼ احالعث ي

وروس األبواء عف احصتنووحويثا ويوةها

صتقيـ احرةي واحعيصتعع وبثاف ابةز واهـ اآلةاة احسلبث احصت ثعنف اف ثقع صتدت

صتأةثةها احرةي واحعيصتعع وثعنف اف ثنوف ذحؾ عف طةثؽ احدواةات واحعواقشات األسةث احصت صتصتـ
بثف األبواء واآلباء يايؿ األسةة وي

دواة هايئ وعصتزف واإلياب ي

هذا احدواة على

صتساؤالت األبواء واسصترساةاصتهـ وعا ثيوة ي أذهاوهـ عف أيناة وعالوعات وعااةؼ سلثع او
يثة سلثع ( .)ٕٙحألسةة يوة عهـ ي صتالثـ األبواء اإليةاؾ احادثح ويلسر ويوي احصتقوث ي
احدثاة ويوةها ي احعيصتعاات وعيى صتأةثةها وعا ه احطةائؽ األساسث احصت

ثيب اف صتصتبع

حصتةشثي اسصتيياـ احصتنووحويثا وثصتـ ذحؾ يايؿ األسةة عف يالؿ إعطاء األعةل احدث احصت
صتوضح األيطاة االيصتعاعث واحورسث واحعيصتعاث احواصتي عف سوء اسصتيياـ صتنووحويثا
االصتااالت واحعالوعات ييوة األسةة ال ثقصتاة على احياوب احعاةي واإليةان وحنف يوةها
ثصتايى ذحؾ احى عصتابا سلوؾ األبواء ي
االسصتيياـ وعيـ اإلسةاؼ واإلساءة ي

اسصتيياعهـ حلصتنووحويثا وصتايثؿ سلونهـ ي

اسصتيياعها دصتى ال صتاوي هذه اإلساءة احى احرةي

واألسةة واحعيصتعع ننؿ(.)ٕٚ
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 -2يةس احقثـ واحسلونثات احيثوث واأليالقث يايؿ احرةي اذ صتقوـ األسةة عوذ واوع أظاية
األبواء بصتالثعهـ احقثـ احيثوث وااليصتعاعث عةؿ ادصتةاـ ععصتلنات احغثة وعيـ اإلساءة احثها عف
يالؿ قيوصتوا وهو احةسوؿ األنةـ عدعي ( )ي دسف عااعل اآليةثف ونذحؾ يةس احقيوة
واحعةؿ ي

احسلوؾ واحاعؿ وعيـ اإلضةاة باآليةثف ونذحؾ يةس قثـ اإليالص ي احاعؿ

وعةاقب اهلل ي

احسة واحاالوث واحعدايظ على احاالة ودب عساعية اآليةثف واحاطؼ

علثهـ عف عوطلؽ يثو وايصتعاع نعا أواى احوب عدعي(( )ال ثؤعف أدينـ دصتى ثدب
أليثه عا ثدب حورسه).
 -3صتالـ األبواء احةواب واحاقاب عف اهلل حعف ثسثئ وثؤذي اآليةثف .
 -4صتاوثي األبواء على االوضباط ودسف احصتاةؼ واحقيةة على صترهـ احظةوؼ احعدثط واحصتااعؿ
احعصتزف ي إطاةها(.)ٕٛ
تأثري اىتطور اىتقىً عيى حٍاة ادلراٌقني

يزت األيه زة احعصتطوةة دثاصتوا احااةث وأابح ال يوى عوها ي صتاةثؼ أعوةوا عف أبسطها
ألعقيها وأابح اقصتواؤها أع اة دصتعثا ونأف اإلوساف قبؿ ظهوةها حـ ثنف ثدسف احقثاـ بأبةز

عهاعه احدثاصتث وحـ ثنف ثا نثؼ ثيثة شؤووه احشياث .)ٕٜ( .

عع صتايي أشناؿ األيهزة احعصتطوةة ويةويها ي اوة يذاب وعغةث حلاثف بيأ صتهايت احعةاهقثف
على اقصتوائها واسصتغالحها ي احيةي األوحى ي احصتةيثه واالسصتعصتاع وقضاء احوقت وال حوـ علثهـ
ي

ذحؾ طاحعا أوه ثديث بعوايق احواحيثف وعباةنصتهعا ياحعشنل صتبيأ بصتقيثـ يواؿ عصتطوة أو

داسوب عصتايي اإلعناوات حالبف احعةاهؽ احذي ال ثا

قثع احيهاز وال ثدسف اسصتغالحه يثعا

ثييي .ال يياؿ ي أف حأليهزة احعصتطوةة اسصتيياعاصتها احعرثية احهائل

حنف ال ثعنف إوناة دقثق

أف احايثي ععف ثدةاوف على اقصتوائها وعساثةة نؿ عا هو ييثي عوها ثيهلوف قثعصتها وال
ثسصتغلووها على احودو احسلثـ.
إذا صتأعلوا احصتأةثةات احسلبث حإلوصتةوت وشبنات احصتوااؿ االيصتعاع احصت بات اسصتيياعها ضةوةة
ال يوى عوها ضعف احبةواعج احثوع حشةثد حثست باحهثو عف عةاهق احثوـ (ٖٓ) ..يه حثست
وسثل حلصتااةؼ واالصتااؿ بؿ وسثل حالوغالؽ واالوازاؿ!.قي ثويهش احباض عف هذا االيصتةاض
وحنوها احدقثق يه صتازؿ احعةاهؽ عف بقث أيةاي أسةصته وصتييله إحى عاحـ ايصتةاض ثصتااعؿ يثه
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عع أايقاء ال ثاةؼ عوهـ إال عا ثوشةووه عف أورسهـ عف عالوعات قي صتنوف زائر  .عع ذحؾ ال
ثعنووا أف وصتياهؿ يوائي احصتوااؿ عبة اإلوصتةوت وقيةصته على صتقةثب األشياص وصتواقؿ احيبةات

إذا عا أدسف احعسصتييـ اسصتغالؿ إعناواصته وهذا عا ثوقص عةاهؽ احثوـ (ٖٔ)..
ثصتثح اإلوصتةوت ي

وقصتوا احةاهف إعناوات عصتايية عف احععنف اسصتغالحها يثعا ثأصت

اح عةاهقثف يهو ثصتثح صتبايؿ احعالوعات بسةع وسالس ي

باحورع على

وقت يالؿ احثوـ وألي عيي عف

األايقاء عا ثياؿ عوه وسثل عةاحث حصتبايؿ احيبةات واحصتوااؿ عع أايقاء ييي ثوصتعوف إحى
عيصتلؼ بقاع األةض وي االصتااؿ باألهؿ واألايقاء ععف صترةؽ بثف احعةاهؽ وبثوهـ عسايات
طوثل

وحنف إذا صتأعلوا هذه احووعث عف احاياقات يهؿ ه عالقات طبثاث وسلثع صتغو عف

احصتوااؿ احعباشة؟ هؿ ثغوثوا اإلوصتةوت عف زثاةة األدباب واحعقةبثف واحيلوس عاهـ حلصتساعة
واحصتوية واسصتةياع احلدظات احطثب ؟ باحطبع ال يهو بذحؾ ثزثي احصتباعي وثديـ وسائؿ احصتوااؿ

ي احيةيش وصتبايؿ احةسائؿ احواث ..)ٖٕ( .

إذا صتأعلوا اسصتيياعات أيهزة احيواؿ واحداسوب احلود

وعشغالت احوسائط احعصتايية يسويي أف

عاظعها عويه حلصتةيثه واضاع احوقت ةيـ إعناوث اسصتيياعها ي أعوة وايا  ..)ٖٖ( . .ةيـ صتايي
هذه احووعث عف األيهزة ثوداة اسصتيياعها ي

سعاع األيوثات وعشاهية احبةاعج وععاةس

أحااب احرثيثو واحيةيش واحصتقاط احاوة وهذه االسصتيياعات ال صتسصتدؽ بذؿ احعاؿ عف أيؿ
احداوؿ على صتلؾ األيةاض ياإلوراؽ على عةؿ هذه احووعث عف األشثاء عضثا حلعاؿ .األسوأ
عف إضاع احعاؿ احصتاوي على اسصتيياـ األيهزة ي

صتلؾ األيةاض يوف يثةها وعواال

اسصتيياعها على هذا احودو حرصتةات طوثل دصتى ثابح ذحؾ ناإليعاف احااب اإلقالع عوه.
واألسوأ عف ذحؾ نله هو اوزواء احعةاهؽ عف بقث أيةاي أسةصته واوشغاحه بصتلؾ األيهزة حساعات
ويقياوه احةيب ي

احصتوااؿ عع األهؿ واحعشاةن ي

احعواسبات االيصتعاعث  .ال ثعنووا أثضا

صتيا هؿ أةة االسصتيياـ احعصتوااؿ حهذه احووعث عف األيهزة على احسعع واحباة واهثؾ عف
صتأةثةها على احعخ بعا صتايةه عف ذبذبات واشااعات أةبت احطب ضةةها واف ناوت صتأةثةاصتها
احسلبث ال صتظهة إال باي سووات عف االسصتيياـ احعاصتاي عا ثااب عهع احصتدذثة عوها..)ٖٗ( .

حأليهزة احعصت طوةة صتأةثةاصتها اإلثيابث واحسلبث على احعةاهؽ واحااقؿ هو عف ثدسف اسصتغالؿ
اإلثيابثات وثيوب ورسه عياطة احسلبثات .ال ثعنووا أف وونة صتويثةها االصتااؿ بسهوح وسةع
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يائقصتثف وصتودثيها االيصتاليات بثف احبشة وصتسهثلها وقؿ احيبةات وحنف عع ذحؾ ال ثعنووا أف وغرؿ

عف إضاعصتها حلوقت واحهائها احعةاهقثف عف ضةوةة احصتوااؿ عع بقث أيةاي األسةة..)ٖ٘( .

هذه داح عف آالؼ احداالت احصت ثااو عوها عيصتعاوا باي اف أابدت أيهزة احعوباثؿ احايثؽ
احذي ال ثراةؽ أيلب شةائح احعيصتعع طلب

ةياؿ أعف عسنةثوف عوظروف وةبات بثوت واـ

حلعوباثؿ وأيهزة احداسوب عف حودثات ويثةها يوائي ال صتاي وال صتداى وصتاي عف احواـ احنبثةة
احصت

يايت بها احاقوؿ احالعث وايصتةاعاصتها على االوساوث ويالت عف هذا احااحـ احعصتةاع

األطةاؼ عباةة عف قةث اغثةة ياحياحس ي بغياي وبعيةي ةو ٍ
اف صتييه ثاةؼ عا ثاثشه أهله ي

أث قاةة وهذا عا ثوية اإلطعئواف عف يالؿ احصتوااؿ احعسصتعة يثعا بثوهـ وي احاةاؽ وي ظؿ
احظةوؼ االعوث احعصتيهوةة احيعثع .بداي احى احعوباثؿ عف أيؿ اسصترساة احباض عف احباض
ي

داح داوؿ اورياة ي

هذه احعوطق او صتلؾ او عف ايؿ االيباة عف داح عرةد او

دايث عدزف واحايثي عف احروائي االيةى وصتلؾ االثيابثات احصت ثيوي علثوا بها احهاصتؼ احيلوي
ال صتصتأصتى إال عف يالؿ االسصتيياـ احادثح حصتلؾ االيهزة وحثس نعا ثديث اآلف عف سلبثات يع
باالسصتيياـ احسلب واحعؤةة على شةائح عةثض وعهع عف احعيصتعع.

تباده اىصور واىربامج واالفالً

احعيةس عل
احعرثية ي

ياحي أني حػ(احعيى) أف احهاصتؼ احيلوي وعلى احةيـ عف اهعثصته احنبثةة وصتأةثةاصته

دثاة احيعثع حنف حالسؼ نعا ثقوؿ ياحي اابح وباال على احايثي عف احطلب عف

يالؿ االسصتيياـ احس ء حهذه احواع احصت اابدت وقع بدسب قوؿ ياحي عبثوا أف احايثي عف
احطلب ثوحوف اهصتعاعاصتهـ حصتلؾ االيهزة عصتواسثف عواهيهـ احيةاسث

واحعاثب أف احايثي عف

احطلب ثصتبايحوف احاوة وااليالـ االبادث ي صتلؾ احهواصتؼ احيلوث وضبطوا احايثي عوهـ وباحيةـ
احعشهوي وأدلواهـ احى عياحس صتدقثقث

وعع ذحؾ ثااويوف احاعؿ بصتلؾ االيالـ على احةيـ عف

صتبلثغ أوحثاء أعوةه ـ بأععاحهـ صتلؾ .وأوضح ياحي أف أدي أسباب صتيو احعسصتوى احصتالثع أليلب
طلبصتوا هو اقصتوائهـ هواصتؼ يلوث عف األاواؼ احذنث دصتى أابدت عالذاً سلبثاً صتشصتت يةاغ
احطلب واوصتباههـ دصتى يايؿ احدا حعا ثدصتوثه عف عياالت عسلث وعشوق ثبدث عوها نشاب

ي

سف احعةاهق ! وأني ياحي على وصتاج صتأةثةات سلبث يياً سواء ناوت على شياث احطاحب

ورسه أو على عسصتوى احصتداثؿ احيةاس أو دصتى على عدثطه االيصتعاع واحورس (.)ٖٙ
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اذلواتف اىىقاىت وواجباث اىطاىب يف ادلراحو ادلذرسٍت

عهويس احداسوب عبي احرصتاح اسعاعثؿ أني حػ(احعيى) أف هواؾ صتقاةثة علعث عف عوظعات صتهصتـ
باالق احطلب بييعات احصتالثـ باحعوباثؿ او عا ثسعى باحصتالثـ االحنصتةوو إال أف صتلؾ االعوة صتوية
احصتسهثالت واألسباب (عةؿ احشبن احالسلنث واحهواصتؼ احذنث واحبةاعج احياا ) وحها صتأةثة

عباشة واثياب على اسصتيياـ احطلب حييعات احصتالثـ باحعوباثؿ ي عؤسسات احصتالثـ احااح

نعا

صتظهة احوصتائج أف سهوح احييع احعقيع ناحصتالثـ باحعوباثؿ ويويصتها صتؤةةاف على ةيب احطاحب ي
اسصتيياعها وعةلعا صتويي اثيابثات نعا ثقوؿ اسعاعثؿ هواؾ سلبثات وحنوها أنةة عف االثيابثات

عالال ذحؾ بسبب اوشغاؿ احطلب باحعوباثؿ وعيـ االهصتعاـ باحيةاس (..)ٖٚوثؤةة على شياث

احطاحب ..نعا ثديث اثضا وقؿ احاوة عف طةثؽ احبلوصتوث ..يثهصتعوف أنةة باحيهاز عصتواسثف
وايباصتهـ احعيةسث بدسب قوؿ اسعاعثؿ عشيياً على ضةوةة عةاقب اسصتيياـ صتلؾ االيهزة عف

االهؿ ونذحؾ عف احهثئات االياةث حلعياةس (..)ٖٛ

ثوضح عةصتضى ياحح عبي واحي أدي احطلب وهو عوظؼ ي و ازةة احورط اوه باي ظهوة وصتائج
نعا ثقوؿ عبي عشث اًة احى أوه أةواء االعصتداوات أيذت عوه احيهاز واحقاي عف هذا احصتاةؼ

عيـ اشغاحه بأث أعوة يثة احيةاس

حنوه أضةب عف احطااـ حعية ثوعثف وبسبب ذحؾ وصتوسالت

واحيصته أعطثصته احيهاز عةيعاً وناوت هذه احوصتثي وياءو باي اسصتالـ احوصتثي عصتوسال وعاصتذ اًة
وسلعو احيهاز وحنوه عع ذحؾ اشصتةط علثوا اف ثسصتييعه ي احثوـ ةالث ساعات عصتاهيا بايـ

أيذ احيهاز عاه حلعيةس .)ٖٜ( .
إدمـان عيى اىفٍس بوك

احبادة االيصتعاعث أسعاء دسثف أشاةت ي صتاةثح حػ(احعيى) احى اف هذه احظاهةة صترشت ي
عيصتعااصتوا باوةة يطثةة عف يالؿ اسصتيياـ احطلب احاغاة حلهواصتؼ احيلوث احعصتطوةة عةؿ
احنلنس واآلثروف يضال عف االيهزة احصت صتسعى باحلودثات عةؿ اآلي باي ونلنس صتاب عضثر
اف صتلؾ االيهزة صتسصتييـ يثها بةاعج عية عغةث حلطلب احنباة واالطراؿ عةؿ احراثبة واحواصتس آب

واحوي يات واحرثس بوؾ واحصتوثصتة واحسناثب

(ٓٗ).

ويثةها عف احبةاعج احصت ه بعةاب احعيية احصت صتياؿ احشيص يثة احعداف عاةيثاً اإليعاف
علثها وباحصتاح وسثاف احوايبات احعلقاة علثه سواء ناوت عيةسث او ايصتعاعث
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صتلؾ األيهزة أسهعت عساهع يااح بظاهةة احصترنؾ االُسةي واحوسثج احاائل

يقي شنا احايثي عف

احاوائؿ اف اواليهـ حـ ثنوووا على طبثاصتهـ احسابق سواء عف يالؿ االوسياـ عع احاائل باي اف

صتةنوا نؿ ش ء عف ايؿ صتلؾ االيهزة واوطووا عاه وعع عغةثاصته عصتواسثف احةوابط احاائلث بدسب
قوؿ دسثف احصت

أش اةت احى أف صتلؾ األيهزة على احةيـ عف اثيابثاصتها حو اسصتييعت باوةة

ادثد حنوها عواة ةئثس بصتةيي احعسصتوى احيةاس عوي احطلب

واحسبب احةئثس ي ذحؾ هو

احاائل احصت صتصتياهؿ عصتابا أواليها وصتصتةؾ احدبؿ على احغاةب حهـ عف يثة احعةاقب احعطلوب .
احطبثب عالء ااحح أوضح حلػ(احعيى) أف احاالج احةئثس حهذه ونذحؾ احيلوس دصتى احرية
بعصتابا صتلؾ احبةاعج واالحااب واحدؿ هو بسدب صتلؾ االيهزة عؤقصتا واعطائها حهـ ويؽ يياوؿ
زعوث عديية نأف صتنوف حعية ساعصتثف ال انةة ودصتى ي احاطل احعيةسث ثيب أف ُثوظـ حهـ
ييوؿ عاثف ال ثيب عياحرصته وأني ااحح أف أيلب احطلب احذثف ثسصتييعوف صتلؾ االيهزة صتةيى
عسصتواهـ احيةاس

واابدت عواهيهـ احيةاسث صتلؾ االحااب واحبةاعج وثةى ااحح ضةوةة قثاـ

االيهزة احةقابث برةض صتالثعات ااةع على احعداؿ احصت

صتقوـ بصتوزثؿ احبةاعج واالحااب على

ثشوه عقلث هذا احيثؿ بدسب قوؿ ااحح.)ٗٔ( .
صتلؾ االيهزة بعا ال ِّ
بروامج "فاٌرب" وأثري عيى مشرتمًٍ

حيثه احاالدث حقةاءة يعثع احعلرات على احهاصتؼ وصتديثي احعوقع احيغةاي حلعشصتةؾ

واؿ عيي عسصتييع

بةواعج "ياثبة" احذي ثوية االصتااؿ واحصتوااؿ عع اآليةثف عياواً عبة

احعناحعات احهاصترث واحرثيثو واحةسائؿ احواث دصتى اآلف إحى أنةة عف ٓٓٔ علثوف عسصتييـ دوؿ

احااحـ ودسب وثنثبثيثا عؤسس وعاحؾ شةن ياثبة عثيثا هو صتاحعوف عاةنو وهو إسةائثل -
أعةثن ييـ ٗ سووات ي قوى احيياع اإلسةائثلث
احعالوعات ي احقثاية احعةنزث

وشغؿ عواب احعيثة احصتورثذي احعسؤوؿ عف

وهو دااؿ على يةي اعصتثاز عف ياعا صتؿ أبثب عع شهاية

ي علوـ واياةة احداسب وعقة شةن "ياثبة" ي قبةص.)ٕٗ( .
وادصتؿ ياثبة ي

وصتائج احبدث على يويؿ صتةثويز (ييع عف يويؿ صتيبةؾ بشابث احاواوثف

واألشثاء دوؿ احااحـ) أوؿ ٓٔ وصتائج حلبلياف احصت
إسالعث أو يثها أيلبث عسلع

ثوصتشة يثها احبةواعج  ٚعوها ه

ويعثاها ي احشةؽ األوسط.)ٖٗ( .
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وصتاصتبة ياثبة شةن يثة ةبدث

يه صتقيـ ييع عياوث ٓٓٔ %ياحث عف اإلعالوات واحسؤاؿ

احعطةوح هو عا احهيؼ عف نووها عياوث حػ ٓٓٔ علثوف عسصتييـ دوؿ احااحـ؟.
وباحبدث عف احعشاةثع احسابق حعؤسس شةن ياثبة ويي أف حه بةاعج حعشاةن احعلرات على
اإلوصتةوت صتقوـ بصتوزثؿ بةاعج يبثة وأيوات صتيسس وايصتةاؽ على أيهزة احعسصتييعثف عوها على
سبثؿ احعةاؿ "."iMesh – Bandooواحشةن ال صتوية أي وسثل حالصتااؿ بها (عوواف أو ةقـ
هاصتؼ) عيا اويوؽ بةثي وال صتويي أث عالوعات عف عاهث احشةن أو هوث عوظرثها على
احعوقع احياص بها.
وحيى بةواعج ياثبة على األويةوثي واآلثروف احاالدث حقةاءة يعثع أسعائؾ وةسائلؾ وسيؿ
هاصترؾ دصتى صتلؾ احصت

حثست ضعف احبةواعج وحيثه احاالدث حعاةي عوقاؾ احيغةاي

ودساباصتؾ احشياث وصتسيثؿ احاوت واحصتقاط احاوة وصتسيثؿ احرثيثو .نعا ثعنوه احواوؿ إحى
يعثع احعلرات على هاصترؾ وقةاءة إعياياصتؾ ودصتى احبةاعج احصت صتسصتييعها.وويؽ "احبواب احاةبث
أليباة احصتقوث " يإف ياثبة هو بةواعج صتيسس إسةائثل

ثيعع ناي احبثاوات عف احعشصتةؾ حذا

صتطاحب احبواب يعثع احعشصتةنثف بدذؼ اشصتةانهـ عف احصتطبثؽ ةـ عدوه عف احيهاز واسصتيياـ

احبيائؿ األيةى عةؿ سناثب ويويؿ صتوؾ ويثةها (ٗٗ)..
اخلامتت

البي عف احقوؿ اف األسةة صتبقى احعؤسس األوحى واحدثوث ي صتأةثةها باحرةي عف يالؿ ععاةس

أيواةها احةئثس واحعهع ي احصتوشئ االيصتعاعث واحعةاقب واحعصتابا واحضبط واحسثطةة على سلوؾ
األبواء .حذا وبواءا على وصتائج احبدث

حزاعا علثوا اف ووا ووازز بيوة األسةة االثياب ي

عياؿ احدي عف عياطة احصتقوث احديثة عف يالؿ األيذ بباض احصتواثات ناآلصت :
 -1ثوبغ اف صتنوف سلط األسةة ي احصتااعؿ عع األبواء يثعا ثيص اسصتيياـ صتقوث احعالوعات
احديثة

قائع على احدواة واحعواقش واحصتباثة باحعياطة واحسلبثات واالثيابثات.

 -2ثيب اف ثلاب احوعظ احيثو

يو اة عؤة اة ي

صتباثة احعيصتعع حعضاة صتقوثات

االصتااالت.
 -3قرؿ او دذؼ احعواقع اإلبادث احعويوية على يطوط االوصتةوثت يايؿ احعوازؿ.
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 -4اوا احيهات احعسؤوح بوضع أيهزة وأوظع ةقابث على باض احعواقع احعويوية
على االوصتةوثت.
 -5عصتابا األبواء باسصتعةاة وعداوح احصتقلثؿ عف اسصتيياعه حالوصتةوثت اال ي داح اإلياية
احالعث .
ادلقرتحاث :

 -1إيةاء يةاس

عف صتاةثة احصتقوث احديثة

وعالقصته

على احسلوؾ االيصتعاع

االيصتعاعث .
 -2إيةاء احعزثي عف احبدوث احصت

صتصتالؽ بيوة األسةة وأهعثصتها ي

صتباثة اآلباء

حألبواء عف عياطة احصتقوث احديثة وأضةاةها االيصتعاعث واأليالقث واحيثوث .
 -3إيةاء يةاسات عف يوة وسائؿ اإلعالـ ي احدي عف سلبثات احصتقوث احديثة .
احهواعش
)ٔ ) عبي احدعثي عطث

بال)ص.ٜٖ :

احصتشةثاات وعياالت احييع االيصتعاعث  .احعنصتب احياعا احديثث يط ( احقاهةة

)ٕ ) عدعي عاطؼ يثث احعشانؿ االيصتعاعث واحسلوؾ اإلودةاي  .اإلسنويةث
بيوف سو احوشة ص.ٖٔ٘ :

)ٖ ) عدعي أدعي بثوع

ياة احعاةي احياعاث

عراؼ عبي احالثـ وااة علـ االيصتعاع احاائل  .ياة احعاةي احياعاث

احوشة ص ص .ٕٔٛ-ٕٔٙ

)ٗ ) يارة عبي األعثف ثاسثف أةة احصترنؾ احاائل ي يووح األدياث .بثةوت عاحـ احعاةي
ص.ٕٕ :

يط

يط يوف سو

طٔ ٜٔٔٛ

)٘ ) احعةيع ورسه ص.ٕٕ :
)) ٙسوةة احذاةثات االث

٘ٙ

) ) ٚعدعوي سلثعاف احطرؿ احاةاق بثف اشناحث احصتوشئ االيصتعاعث واحصتابثة االيصتعاع

ص.ٕٜ٘ -ٔ٘ٛ

) ) ٛإدساف عدعي احدسف عوسوع علـ االيصتعاع احياة احاةبث حلعوسوعات ( بثةوت )ٜٜٜٔص٘.ٙ
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) ) ٜيعاػ ياسػػـ يلػػؼ ياحػػي عدعػػوي دعػ

عوالث
ٓٔ

)

احايٕٖ احسو ٕٔٔٓ

صتقوثػػات االصتاػػاؿ واةةهػػا يػ احسػػلوؾ االيصتعػػاع

ص . .ٖٔٔ -ٛٚ

) إثعاف عل دووف وسائؿ احضبط االيصتعاع حلدي عف يةائـ احورسث احديثة

عيلػ ي اةسػػات

عةنز احبدوث واحيةاسات

احةثاض .ٕٓٓٙصٕٖ
ٔٔ

)

) مرح مؤيد حسه  ،دور االسرة المىصلية في التنمية الثقافية البنائها ،مجلة دراسات مىصلية ،مركز دراسات المىصل ،ع،22

 ،2002ص.111 -101

(ٕٔ)عواوة بف عبي احةدعف يوة احعؤسسات االيصتعاعث ي احصتباثة عف يةائـ صتقوث احعالوعات
ص .ٚ

. Ib/ article. Asp www.Lebarrny.gov؛in carid= 434 .

(ٖٔ) اثعاف عل

دووف وسائؿ احضبط االيصتعاع

احةثاض  ٕٓٓٙص.ٔٙ

(ٗٔ)عل عدعي عل

احييع االيصتعاعث

حلدي عف يةائـ احصتقوث احديثة

عةنز احبدوث واحيةاسات

احعةاهؽ وشبن االوصتةوثت احعؤصتعة احصتاسع عشة احعواقي ي احرصتةة  ٖٓ -ٕٜاثلوؿ نلث
ياعا دلواف  ٕٓٓٛصٔٔ.

(٘ٔ) ي .عزة نةثـ احعيصتعع وشبن االوصتةوثت احروائي واحعياطة عاية سابؽ.

( )ٔٙهواء ياسـ احسبااوي اآلةاة االيصتعاعث حلهاصتؼ احوقاؿ عيل يةاسات عوالث
يةاسات احعواؿ احايي ٗٔ احسو احياعس

 ٕٓٓٙصٔ.ٛٗ -ٛ

( )ٔٚعدعي ةشيي عدعي صتقوثـ ياعلث احعؤسسات االيصتعاعث ي
احسايس حليةاسات االيصتعاعث حليوؿ احاةبث

ياعا احعواؿ عةنز

عوايه عشنالت شبن االوصتةوثت احدلق

طةابلس عوشوةات االعاو احااع حياعا احيوؿ احاةبث

احقاهةة ٖٕٓٓ صٗٔ.

( )ٔٛعالء احيثف ثوسؼ احاعةي احعيصتعع وشبن االوصتةوثت احروائي واحعياطة ص.ٜ
( )ٜٔيلثؿ عدعي دسثف احياحيي احبث احرضائ وصتاةثةاصته االيصتعاعث
االقلثعث

ياعا احعواؿ احاييٖ صتشةثف احةاو

 ٕٜٓٓصٕ.

عيل عصتاباات اقلثعث

(ٕٓ) عل عدعي احعةاهؽ وشبن االوصتةوثت عاية سابؽ صٕٔ.
(ٕٔ)  .يعا ياسـ يلؼ
عوالث

ياحي عدعوي دع

احايٕٖ احسو ٕٔٔٓ

(ٕٕ) عوثة احيوب

صتقوثات االصتااؿ واةةها ي احسلوؾ االيصتعاع

ص . .ٖٔٔ -ٛٚ

(ٕٗ) عبي اهلل ابو هثؼ احصتوعث احةقايث حلطرؿ احاةب
 ٕٓٓٙصٕٕٕ.

عةنز احيةاسات

عيل يةاسات

يةائـ االوصتةوثت واحداسب اآلح وطةؽ عنايدصتها ص.ٛ

(ٖٕ)عدعي عبي احعدسف احصتوثيةي االسةة واحصتوشئ االيصتعاعث
ص.ٔ٘ٚ

اوصتةوثت

طٔ عنصتب احابثناف احةثاض ٕٔٓٓ

طباع وصتوضثي احعنصتب احعةنزث حياعا احعواؿ
54

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
(ٕ٘) عدعوي سلثعاف احطرؿ احاةاق بثف اشناحث احصتوشئ االيصتعاعث واحصتابثة االيصتعاع

ص.ٕٜ٘ -ٔ٘ٛ

()ٕٙعواوة بف عبي احةدعف يوة احعؤسسات االيصتعاعث ي احصتباثة عف يةائـ صتقوث احعالوعات
( )ٕٚعةح عؤثي دسف يوة االسةة احعوالث ي احصتوعث احةقايث البوائها عيل يةاسات عوالث
احعواؿ عٕٕ  ٕٓٓٛصٔٓٔ.ٔٔٚ -

()ٕٛيلثؿ عدعي دسثف احياحيي احبث احرضائ وصتأةثةاصته االيصتعاعث

( )ٕٜي .يلثؿ عدعي دسثف احياحيي احبث احرضائ وصتأةثةاصته االيصتعاعث
(ٖٓ) عدعي ايثؽ عدعي دسف االوصتةوثت ي ييع احاعلث احصتةبوث

ع ٜ٘احليو احوطوث احقطةث

ٕٗٓٓ.صٕٕ

صٓٔ.

عةنز يةاسات

ص٘

ص ٘.

حوشا احعزاثا واحسلبثات

عيل احصتةبث

(ٖٔ)عل عدعي احعةاهؽ وشبن االوصتةوثت صٕٔ.
(ٕٖ)عل عدعي احعةاهؽ وشبن االوصتةوثت صٕٔ.
(ٖٖ)عوثة احيوب
ٖٕٓٓ.صٕٖ

يةائـ .االوصتةوثت واحداسب اآلح

وطةؽ عنايدصتها

(ٖٗ)عالء احيثف ثوسؼ احاعةي احعيصتعع وشبن االوصتةوثت احروائي واحعياطة
احليو احوطوث احقطةث حلصتةبث واحةقاي واحالوـ ٕٗٓٓ.صٖٕ

طٔ

ياة احرنة احياعا

عيل احصتةبث

ع ٜٙباي احعائ

(ٖ٘) احعةيع ورسه صٕ٘.
()ٖٙثوسؼ احداج ةاض
احايي ٖٖٔٓ ي

أيهزة احنالنس واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب عوي احطلب

ٕٕٔٓٔٗ/ ٕ/

( )ٖٚهواء ياسـ احسبااوي اآلةاة االيصتعاعث حلهاصتؼ احوقاؿ عيل يةاسات عوالث
يةاسات احعواؿ احايي ٗٔ احسو احياعس

.ٕٓٓٙصٕٔ

يةثية احعيى

ياعا احعواؿ عةنز

()ٖٛثوسؼ احداج ةاض

أيهزة احنالنس واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب عوي احطلب

يةثية احعيى

()ٖٜثوسؼ احداج ةاض

أيهزة احنالنس واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب عوي احطلب

يةثية احعيى

(ٓٗ)ثوسؼ احداج ةاض

أيهزة احنالنس واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب عوي احطلب

يةثية احعيى

(ٔٗ)ثوسؼ احداج ةاض

أيهزة احنالنس واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب عوي احطلب

يةثية احعيى

احايي ٖٖٔٓ ي

ٕٔ.ٕٓٔٗ/ ٕ/

احايي ٖٖٔٓ ي

ٕٔ.ٕٓٔٗ/ ٕ/

احايي ٖٖٔٓ ي

ٕٔ.ٕٓٔٗ/ ٕ/

احايي ٖٖٔٓ ي

ٕٔ.ٕٓٔٗ/ ٕ/

(ٕٗ) . http://www.alarabiya.net/articles/يب  -احبواب احاةبث أليباة احصتقوث
(ٖٗ) . http://www.alarabiya.net/articles/يب  -احبواب احاةبث أليباة احصتقوث
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(ٗٗ) . http://www.alarabiya.net/articles/يب  -احبواب احاةبث أليباة احصتقوث

قواة احاةبث

أوال :ادلصادر ومراجع

القران الكريم
ٔ .إدساف عدعي احدسف عوسوع علـ االيصتعاع احياة احاةبث حلعوسوعات ( بثةوت
)ٜٜٜٔ
ٕ .إثعاف عل دووف وسائؿ احضبط االيصتعاع حلدي عف يةائـ احورسث احديثة

عةنز

احبدوث واحيةاسات( احةثاض ).ٕٓٓٙ
ٖ .يارة عبي األعثف ثاسثف أةة احصترنؾ احاائل

ي

يووح األدياث .عاحـ احعاةي

طٔ ( بثةوت ٔ)ٜٔٛ
ٗ .عبي اهلل ابو هثؼ احصتوعث احةقايث حلطرؿ احاةب

طباع وصتوضثي احعنصتب احعةنزث

(ياعا احعواؿ )ٕٓٓٙ
٘ .عبي احدعثي عطث

احصتشةثاات وعياالت احييع

االيصتعاعث  .احعنصتب احياعا

احديثث يط ( احقاهةة بال)
 .ٙعزة نةثـ

احعيصتعع وشبن االوصتةوثت احروائي واحعياطة احعةنز احقوع

حلبدوث (

احقاهةة ٕٓٓٚـ )
 .ٚعدعي عبي احعدسف احصتوثيةي االسةة واحصتوشئ االيصتعاعث

طٔ عنصتب احابثناف

(احةثاض ٕٔٓٓ)
 .ٛعدعي أدعي بثوع
احياعاث

عراؼ عبي احالثـ وااة علـ االيصتعاع احاائل  .ياة احعاةي

يط يوف سو احوشة
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 .ٜعدع وي سلثعاف احطرؿ احاةاق بثف إشناحث احصتوشئ االيصتعاعث واحصتابثة االيصتعاع
بدث عقيـ ضعف عداضةات احعوسـ احةقاي

األوؿ حعةنز أبداث احطروح واألعوع

عطبا احاثف ( بغياي ).ٕٓٓٙ
ٓٔ .عدعي عاطؼ يثث احعشانؿ االيصتعاعث واحسلوؾ اإلودةاي
يط اإلسنويةث
ٔٔ.

ياة احعاةي احياعاث

بيوف سو احوشة

عواوة بف عبي احةدعف يوة احعؤسسات االيصتعاعث ي

احصتباثة عف يةائـ

صتقوث احعالوعات ( احةثاض ٕٜٓٓـ)
عوثة احيوب

ٕٔ.

احرنة احياعا

يةائـ .االوصتةوثت واحداسب اآلح

( بثةوت ٖٕٓٓ).

ثاوٍا  :اجملالث
ٖٔ.

يعا ياسـ يلؼ

االيصتعاع
ٗٔ.

وطةؽ عنايدصتها طٔ ياة

ياحي عدعوي دع

عيل يةاسات عوالث

صتقوثات االصتااؿ واةةها ي

احايٕٖ احسو ٕٔٔٓ .

يلثؿ عدعي دسثف احياحيي احبث احرضائ

عصتاباات اقلثعث

احسلوؾ

عةنز احيةاسات االقلثعث

عيل

وصتاةثةاصته االيصتعاعث

ياعا احعواؿ احاييٖ صتشةثف احةاو

.ٕٜٓٓ
٘ٔ .عدعي ايثؽ عدعي دسف االوصتةوثت ي
واحسلبثات عيل احصتةبث
.ٔٙ

عةح عؤثي دسف

يةاسات عوالث

ييع احاعلث احصتةبوث

ع ٜ٘احليو احوطوث احقطةث
يوة االسةة احعوالث ي

حوشا احعزاثا

ٕٗٓٓ.

احصتوعث احةقايث البوائها عيل

عةنز يةاسات احعواؿ عٕٕ ٕٓٓٛـ

 .ٔٚعالء احيثف ثوسؼ احاعةي احعيصتعع وشبن االوصتةوثت احروائي واحعياطة
احصتةبث
.ٔٛ

ع ٜٙباي احعائ

احليو احوطوث احقطةث حلصتةبث واحةقاي واحالوـ ٕٗٓٓ.

هواء ياسـ احسبااوي

عوالث

عيل

اآلةاة االيصتعاعث

حلهاصتؼ احوقاؿ

عيل

يةاسات

ياعا احعواؿ عةنز يةاسات احعواؿ احايي ٗٔ احسو احياعس

.ٕٓٓٙ
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.ٜٔ

ثوسؼ احداج ةاض

عوي احطلب

أيهزة احنالنس

يةثية احعيى احايي ٖٖٔٓ ي

واآلثروف واآلثباي صتةيع وسب احةسوب
ٕٔ.ٕٓٔٗ/ ٕ/

ةاحةا :احعؤصتعةات واحويوات
ٕٓ.

عل عدعي عل

احعةاهؽ وشبن االوصتةوثت احعؤصتعة احصتاسع عشة احعواقي ي

احرصتةة  ٖٓ -ٕٜاثلوؿ نلث احييع االيصتعاعث
ٕٔ.
شبن

ياعا دلواف .ٕٓٓٛ

عدعي ةشيي عدعي صتقوثـ ياعلث احعؤسسات االيصتعاعث ي عوايه عشنالت
االوصتةوثت احدلق

احسايس

حليةاسات االيصتعاعث

عوشوةات االعاو احااع حياعا احيوؿ احاةبث

حليوؿ احاةبث

طةابلس

احقاهةة ٖٕٓٓ

ةاباا عواقع االوصتةوثت
ٕٕ.

 www.Lebarrny.gov. Ib؛ .

ٖٕ.

 . http://www.alarabiya.net/articles/يب

احصتقوث

قواة احاةبث
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