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ملخص: 
�الت�سال  تقنيات  ��ستخد�م  �سيوع  ظاهرة  على  �ل�سوء  �إلقاء  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
و�الأجهزة  باجلو�الت،  �ملتمثلة  �لذكية  �الأجهزة  �لدر��سة  هذه  بها يف  ُق�سد  و�لتي  �حلديثة؛ 
�للوحية �ملعروفة با�سم )�الآي باد( ، وما تت�سمنه من بر�مج وتطبيقات، لبيان �الآثار �ل�سلبية 
�لناجتة عنها على �الأ�رشة �مل�سلمة، ودور �ملر�أة يف �حلفاظ على �الأ�رشة من خالل توعيتها 

وتوجيهها لال�ستخد�م �الآمن لهذه �الأجهزة. 
خرجت �لدر��سة بعدد من �لنتائج كان من �أبرزها: �أن تقنيات �الت�سال �حلديثة على 
�لرغم من �إيجابياتها، فاإن لها كثري�ً من �الآثار �ل�سلبية على �الأ�رشة �مل�سلمة من ناحية �لدين 
و�لعقيدة، مثل �لت�سجيع على �لغيبة و�لنميمة، ون�رش �أحاديث مو�سوعة، و�سعيفة من�سوبة 
�أد�ء  عن  و�لتاأخر  خاطئة،  دينية  معلومات  �إىل  �إ�سافة  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �إىل 
�سلبية �قت�سادية  �آثار�ً  �أن لها  �لعباد�ت، وتبادل �الت�سال و�حلديث مع �جلن�ص �الآخر، كما 
�آثارها  وكذلك  �إ�سافيًا،  ماليًا  عبئًا  �الأ�رشة  وحتميل  �ال�ستهالكية،  �لثقافة  ب�سيوع  متمثلة 
�ل�سلبية على �الأخالق من ن�رش مقاطع م�سورة خملة باالآد�ب، وت�سوير �لنا�ص دون علمهم 
�أما �الآثار �الجتماعية فكثرية �أهمها: فتور �لعالقات �الأ�رشية مما يهدد متا�سكها  وغريها، 
و��ستقر�رها، وكذلك �لعزلة �لنف�سية و�الجتماعية الأفر�د �الأ�رشة ب�سبب تر�جع �لتو��سل فيما 
بينهم، و�سعف �لعالقات �الجتماعية؛ مما �نعك�ص �سلبًا على �سلة �الأرحام، ون�رش �ل�سائعات 
يف �ملجتمع بقوة. وكان من �آثارها �لثقافية: ت�سويه �للغة �لعربية من خالل ��ستخد�م �أرقام 

وحروف �إجنليزية بدياًل عنها، مما �أ�سعف �سلتها بجيل �ل�سباب �مل�سلم �جلديد. 
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"The Negative impacts of modern communication Technologies 
and the Role of Women in Awaring her Family 

about the Safe use of these technologies "

Abstract: 

This study aims to shed light on the phenomenon of widespread use 
of modern communication technologies such as smart phones, tablets, 
programs and applications in order to demonstrate their negative effects on 
the Muslim family, and the role of women in preserving her family through 
education and guidance of the safe use of these devices. The researcher 
concludes that modern communication techniques, in spite of their positive 
sides, has many negative effects on the Muslim family in terms of religion and 
belief. For example, there is a spread of the habit of backbiting and even the 
spread of the unauthentic sayings of the Prophet (PBUH) , wrong religious 
information, delay on the performance of acts of worship and communicating 
with the opposite sex. Moreover, these devices have negative impact on the 
economic side by spreading the culture of consumption and consequently, 
additional financial burden; there are other negative effects on the ethics 
of the people by producing immoral video clips and photographing people 
without their knowledge. Thus, social implications were numerous such as 
the weakness of ties within the family and community that threaten their 
stability and coherence. 
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مقدمة: 
�آله  الم على خري �ملر�سلني �سيدنا حممد، وعلى  الة و�ل�سَّ �حلمد هلل ربِّ �لعاملني و�ل�سَّ

و�سحبه �الأخيار ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين، وبعد: 
يف  كثرية  وتطور�ت  مت�سارعة،  وحتوالت  تغري�ت  �ليوم  �ملعا�رشة  �حلياة  ت�سهد 
مبجموعها  �سكلت  و�لتي  كافة،  و�لتقنية  و�الجتماعية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �ملجاالت 

قفزة نوعية �نعك�ست على �سلوكيات �ملجتمع �مل�سلم عامة وعلى �الأ�رشة �مل�سلمة خا�سة.
ومتا�سكها،  �ملجتمعات  بناء  يف  �الأ�سا�سية  �خللية  باعتبارها  �مل�سلمة  و�الأ�رشة 
و�ملح�سن �لذي يجد فيه �لفرد �حلماية و�الأمان، ويتلقى فيه �لتن�سئة �الجتماعية و�لنف�سية 
و�لعقائدية؛ وجدت نف�سها و�قعة حتت تاأثري تلك �لتطور�ت �ملختلفة، وخا�سة فيما يتعلق 
�إحد�ث  �إىل  �أدت  بدورها  و�لتي   ، �لذكية(  )باالأجهزة  و�ملتمثلة  �حلديثة  �الت�سال  بتقنيات 
و�الأخالقية،  �لعقائدية،  منظومتها  يف  و�هتز�ز  �مل�سلمة،  �الأ�رشة  ن�سيج  يف  جذرية  تغري�ت 
�ملر�أة  كانت  و��ستقر�رها.وملا  لتما�سكها  قويًا  تهديد�ً  ي�سكل  مما  و�لثقافية؛  و�الجتماعية، 
هي �لع�سو �الأهم يف �الأ�رشة ويقع على عاتقها م�سوؤولية �لرتبية و�لتن�سئة و�لتَّوجيه؛ كان 
�ملتمثلة  �لكربى  �لتحديات  مو�جهة  من  لتتمكن  �أ�رشتها  يف  بدورها  �لقيام  من  لها  بد  ال 
باالآثار �ل�سلبية �لناجتة عن ��ستخد�م تقنيات �الت�سال �حلديثة و�لتي باتت منت�رشة ب�سكل 
ي�سعب �ل�سيطرة عليه، كما �ت�سعت د�ئرة ��ستخد�مها لت�سمل جميع �أفر�د �الأ�رشة، و�أ�سبحت 
�أو  ��ستعمالها  �لتخلي عن  �ل�سعب  من  بات  �الأ�رشة حتى  وقت  ت�ستغرق جّل  �لتقنيات  هذه 

�البتعاد عنها.
ولعل �ل�سبب يف �الإقبال على هذه �لتقنيات �حلديثة ما تت�سمنه من بر�مج وتطبيقات، 
ي�سهل �حل�سول عليها كما ي�سهل �نت�سارها ب�رشعة بني �لنا�ص، مما جعل �لفرد ي�ستغني عن 
�لتقنية  �الأجهزة  هذه  مثل  له  توفره  �لذي  �الفرت��سي  بعامله  لينفرد  �أ�رشته  مع  �لتو��سل 
هذه  �سلبيات  يف  �لبحث  �رشورة  �إىل  ي�سري  �الإدمان.مما  حّد  �إىل  بها  و�لتعلق  بل  �حلديثة 
�الأجهزة وتكثيف �جلهود الإعطاء �إر�ساد�ت وقائية حلماية �الأ�رشة �مل�سلمة من تلك �ل�سلبيات.
�أ�رشتها  �أفر�د  ه  لتوجِّ �الأجهزة  هذه  مثل  مبخاطر  و�لو�عية  �ملوؤهلة،  �ملر�أة  دور  يربز  وهنا 
�أبنائها،  لعقيدة  �الت�سال �حلديثة حماية  لتقنيات  �الآمن  وتعمل على توعيتهم لال�ستخد�م 
و�أخالقهم، وقيمهم �الإ�سالمية من �ملعلومات �ملغلوطة �لتي تبثها هذه �الأجهزة، وما حتمله 

من قيم باتت توؤثر على �أفر�د �الأ�رشة ب�سكل ملحوظ.
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الفصل األول - اإلطار النظري: 

مشكلة الدراسة: 
وما  �حلديثة،  �الت�سال  تقنيات  ال�ستخد�م  �مل�سبوق  وغري  �لو��سع  �النت�سار  �سوء  يف 
�سلبيًا مبا�رش�ً على �الأ�رشة �مل�سلمة  �أثر�ً  حتمله من بر�مج وتطبيقات جديدة؛ فقد كان لها 
عن  ن�سبيًا  �لفرد  عزلة  عزز  مما  �الأ�رشة،  �أفر�د  معظم  على  ب�سيطرتها  �الأ�رشية،  و�لعالقات 
حميطه �الأ�رشي �ملبا�رش، و�أدى �إىل تر�جع ملحوظ يف متا�سك �الأ�رشة وتو��سلها فيما بينها، 
وكذلك �أدت �إىل �سعف كبري يف �أد�ء وظائف �الأ�رشة �لرتبوية �الإ�سالمية، �إ�سافة �إىل �لتاأثري 

�ل�سلبي �لذي تركته �لتقنيات على منظومة �لقيم و�الأخالق �مل�ستمدة من �لدين �الإ�سالمي.
ولالأ�سباب �ملذكورة �آنفا فاإن دور �ملر�أة يف �الأ�رشة يعدُّ �أولوية و�رشورة خا�سة يف 
ظل �لتغري�ت �لدينية و�لثقافية و�الجتماعية و�القت�سادية �لتي طر�أت على �الأ�رشة �مل�سلمة 
من خالل ��ستخد�مها لتقنيات �الت�سال �حلديثة.وغياب دورها يف �أ�رشتها، وعدم توعيتها 
مبخاطر تقنيات �الت�سال �حلديثة و�سلبياتها؛ قد يوؤدي �إىل تفكك �الأ�رشة، و�نحر�ف �أبنائها 
عن �لرتبية �الإ�سالمية �ل�سحيحة.لذلك ال بد من تفعيل دورها و�لقيام بو�جبها �ملكلفة به 

�رشعًا.

منهجية الدراسة: 
كما  �لبحث،  طبيعة  ينا�سب  �لذي  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �حلالية  �لدر��سة  �تبعت 
�ل�سلبية  باالآثار  �لعينة  �أفر�د  �آر�ء  ملعرفة  خ�سي�سًا  �سممت  ��ستبانة  �لدر��سة  ��ستخدمت 

لتقنيات �الت�سال �حلديثة ودور �ملر�أة يف توعية �الأ�رشة با�ستخد�ماتها �الآمنة.
عينة �لدر��سة: �أجريت �لدر��سة على بع�ص �أ�رش �لطالبات يف ق�سم �لثقافة �الإ�سالمية – 
كلية �لرتبية يف جامعة حائل.وبلغ عدد �لعينات �لتي ُطبقت �لدر��سة �حلالية عليها )258( 
فرد�ً من �جلن�سني ومن خمتلف �مل�ستويات �لعمرية و�لتعليمية وهذه عينة منا�سبة لغايات 

حدود �لبحث.

أسئلة الدراسة: 
ما تقنيات �الت�سال �حلديثة؟ . 1
ما �الآثار �ل�سلبية �لدينية �ملرتتبة على ��ستخد�م �أجهزة تقنيات �الت�سال �حلديثة؟ . 2
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�الت�سال . 3 تقنيات  �أجهزة  ��ستخد�م  على  �ملرتتبة  �الجتماعية  �ل�سلبية  �الآثار  ما 
�حلديثة؟ 

ما �الآثار �ل�سلبية �لثقافية �ملرتتبة على ��ستخد�م �أجهزة تقنيات �الت�سال �حلديثة؟ . 4
ما �الآثار �ل�سلبية �الأخالقية �ملرتتبة على ��ستخد�م �أجهزة تقنيات �الت�سال �حلديثة؟ . 5
�الت�سال . 6 تقنيات  �أجهزة  ��ستخد�م  على  �ملرتتبة  �القت�سادية  �ل�سلبية  �الآثار  ما 

�حلديثة؟ 
ما دور �ملر�أة �مل�سلمة يف توعية �أ�رشتها بكيفية �ال�ستخد�م �الآمن؟ . 7

الأجهزة تقنيات �الت�سال �حلديثة؟ 

مصطلحات الدراسة: 

تناقل  ◄ طريقها  عن  يتم  �لتي  �لقنو�ت  �أو  �لقناة  هي  الديثة:  الت�صال  تقنيات 
�سو�ء  و�مل�ستقبل  �ملر�سل  بني  �مل�سورة  �أو  �ملكتوبة  �أو  �مل�سموعة  و�لبيانات  �ملعلومات 

ل�سخ�ص �أو جلماعة )1( .
و�الألو�ح  �حلديثة،  كاجلو�الت  �لذكية  �الت�سال  �أجهزة  �لدر��سة  هذه  يف  بها  ُيق�سد  و 
�لذكية �لتي تعمل باللم�ص، ويتو�فر فيها مز�يا خدمة �ل�سبكة �لعنكبوتية، وما تت�سمنه من 
بر�مج وتطبيقات مثل )�لو�ت�ص �أب، تويرت، �أن�ستجر�م، �لكيك...( يتم �لتو��سل بني �لنا�ص من 

خاللها ب�رشعة و�سهولة.
الأ�رشة امل�صلمة: هي �جلماعة �الأولية �ملكونة من زوج وزوجة، �ملرتبطة برباط  ◄

�رشعي، "وتقوم �لعالقات بينهم على هدي من تعاليم �لقر�آن �لكرمي و�ل�سّنة �لنبوية، بحيث 
و�الأمومة،  و�لبنّوة،  �الأبوة،  من  �مل�ستقبلية  للعالقات  �ل�سابط  �ملعيار  �لتعاليم  هذه  تكون 

و�الأخوة، �لتي ت�ستمل عليها �الأ�رشة " )2( .
املراأة امل�صلمة: هي �ملر�أة �مل�سوؤولة يف �أ�رشتها، �سو�ء كانت زوجة، �أو �أمًا، �أو �أختًا  ◄
�أو �بنة.

أهمية الدراسة: 
ت�ستمد هذه �لدر��سة �أهميتها من �لعناية �ملتميزة �لتي يوليها �الإ�سالم لالأ�رشة عمومًا 
و�ملر�أة على وجه �خل�سو�ص؛ فاالأ�رشة تقوم بدور حموري �أ�سا�سي يف بناء منظومة �لقيم، 
و�سالحه  �ملجتمع  قّوة  �أن  ذلك  �لنبيلة؛  و�الجتماعية  �الإن�سانية  �الأو��رش  على  و�حلفاظ 
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متوقف على �سالح �الأ�رشة وقوتها، وباعتبار �أن �ملر�أة هي �لع�سو �لرئي�ص و�الأهم يف �الأ�رشة 
دورها  على  �لرتكيز  من  بد  ال  فكان  و�لتَّوجيه  �لرتبية  م�سوؤولية  عاتقها من  على  يقع  ملا 
�الت�سال  تقنيات  ��ستخد�م  �سوء  �سلبيات نتجت عن  �الأ�رشة على ما يح�سل من  يف توعية 
�حلديثة �أثرت يف �لعالقات �الأ�رشية، ويف منظومتها �لقيمية �الإ�سالمية.وتاأمل هذه �لدر��سة 
�أن ت�ساهم يف رفد �ملكتبة �لرتبوية يف �لتخطيط و�لتوجيه �إىل �سبل وقاية �الأ�رشة �مل�سلمة 
من �الخرت�ق �لعقائدي و�لثقايف و�الجتماعي �لذي يهدد كيانها ب�سبب �أدو�ت �لعوملة �لتي 

من �أبرزها و�سائل �الت�سال �الإلكرتوين و�لتقنيات �حلديثة.
�إليه  تو�سلت  ما  بح�سب  وذلك  �ملجال؛  هذ�  يف  �الأ�رشية  �لدر��سات  غياب  �إىل  �إ�سافة 
�أفر�د  توعية  يف  �لهام  �ملر�أة  دور  �إىل  تطرقت  در��سة  يوجد  ال  �إذ  �ل�سدد،  هذ�  يف  �لباحثة 

�الأ�رشة وتوجيههم لال�ستخد�م �الآمن لتقنيات �الت�سال �حلديثة.

أهداف الدراسة: 
�حلديثة  �الت�سال  لتقنيات  �ل�سلبية  �الآثار  على  �لتنبيه  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
�الأ�رشة  على  و�لثقافية  و�الجتماعية،  و�القت�سادية،  و�الأخالقية،  �لدينية  و�نعكا�ساتها 

�مل�سلمة �ملعا�رشة.
باأخطار  �أ�رشتها  توعية  �مل�سلمة يف  �ملر�أة  دور  �لرتكيز على  �إىل  �لدر��سة  تهدف  كما 
�لتوجيهات  تقدمي  خالل  من  وكيفًا  كمًا  يوم  كل  يزد�د  و�لذي  �حلديثة،  �الت�سال  تقنيات 
�لدينية و�لرتبوية و�الأخالقية الأ�رشتها للوقاية من تفكك �أو��رش �لتما�سك �الأ�رشي �مل�ساحب 

لهذه �الأجهزة �لتقنية �حلديثة.

الفصل الثاني - اآلثار السلبية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة 
املسلمة: 

املبحث األول - تعريف تقنيات االتصال احلديثة: 

ظهر م�سطلح �لتقنية يف �للغة �الإجنليزية عند بد�ية �لقرن �ل�سابع ع�رش  ♦ التقنية: 
�إذ كان يعني: مناق�سة �لفنون �لعملية، و�الأ�سل �ليوناين يعني: "�ملعاملة �ملنظمة"، �إال �أن 
ي�ستعمل  �الآن  نف�سها، وحتى  �لعملية  �لفنون  لت�سمية  ي�ستعمل  �أ�سبح  ما  �مل�سطلح �رشعان 
�الأ�ساليب  �ملختلفة  �ملنتجات  �أو  و�الآالت  �لعدد  خمتلفة:  م�سامني  على  للداللة  �مل�سطلح 

و�لطر�ئق )7( .
تناقل  ♦ طريقها  عن  يتم  �لتي  �لقنو�ت  �أو  �لقناة  هي  الديثة:  الت�صال  تقنيات 
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�سو�ء  و�مل�ستقبل  �ملر�سل  بني  �مل�سورة  �أو  �ملكتوبة  �أو  �مل�سموعة  و�لبيانات  �ملعلومات 
ل�سخ�ص �أو جلماعة )8( .

ويف هذه �لدر��سة فاإن تقنيات �الت�سال �حلديثة هي: �أجهزة �لكرتونية تتمثل بالهاتف 
�لنقال و�الألو�ح �لذكية �لتي تعمل باللم�ص وت�سمى )باالأجهزة �لذكية( ويتو�فر فيها مز�يا 
ت�سفح �النرتنت، ومز�منة �لربيد �الإلكرتوين، و�إر�سال �لر�سائل �لن�سّية، و�ل�سوتية، و�ل�سور، 
ومقاطع �لفيديو، وحتتوي هذه �الأجهزة على لوحة مفاتيح كاملة، الإجر�ء �ملكاملات �لهاتفية 

�أو �إر�سال ر�سائل ن�سية �أو م�سورة.
و�سّميت عموم �الأجهزة من جو�الت و�أجهزة لوحية )�آي باد( باالأجهزة �لذكية الإمكانية 
و�سول �مل�ستخدم بي�رش و�سهولة �إىل �ملو�قع �لتي يريدها دون حظر �أو مر�قبة، كما تتيح له 
عر�ص �ل�سور ومقاطع �لفيديو �لتي يريد دون تكلفة مادية �أو جهد وعناء، ودون �رشورة 
�أي  �إىل  �الأجهزة يكن حملها  �إن مثل هذه  �إذ  �لكمبيوتر؛  �سا�سة  �أمام  �ليوم  للجلو�ص طو�ل 
مكان يريده �مل�ستخدم وال يحتاج �سوى مل�سات باالإ�سبع على �خليار�ت �لتي يريدها.�إ�سافة 
�إىل بر�مج �أخرى يكن تنزيلها على �جلهاز؛ متّكن �مل�ستخدم من ت�سفحها يف �أي وقت �ساء 

دون حاجة �لو�سول �إىل �الإنرتنت.

املبحث الثاني - مزايا تقنيات االتصال احلديثة: 

�لتفاعل مع �الآخرين وتبادل �الآر�ء و�ملعلومات و�ل�سور، فيمكن من خالل �الأجهزة . 1
�لذكية �لتحدث مع �أ�سخا�ص عدة يف �لوقت ذ�ته، من خالل و�سائط متعددة كربنامج )�لو�ت�ص 
�لتفاعل يعدُّ �سالحًا ذ� حدين فله  )�لفي�ص بوك( وغريها كثري، ومثل هذ�  �أب( و )تويرت( و 

�إيجابياته وله �سلبياته �ملتعددة.
عدم �لتقيد بزمن معني، فيمكن الأي �سخ�ص �أن ير�سل ر�سائل �سوتية، �أو �سور، �أو . 2

مقاطع فيديو، وال ي�سرتط �أن ي�ستقبل �ل�سخ�ص �ملعلومة يف �لوقت نف�سه �لذي مت �إر�سالها 
فيه، بل �إن لهذه �الأجهزة خا�سية �الحتفاظ باملعلومات مهما كان نوعها لفرت�ت طويلة.

�لطبقات . 3 جميع  بني  �نت�رشت  �لذكية  فاالأجهزة  �لو��سع،  و�النت�سار  �لتغلغل 
�الجتماعية، ويف �لفئات �لعمرية �ملختلفة، وبني �لذكور و�الإناث ب�سكل غري م�سبوق.

��ستطاعت . 4 و�الإجناز.وقد  �الأد�ء  يف  و�رشعة  للرب�مج،  �لعر�ص  طريقة  يف  �جلاذبية 
�ل�سيقة  �لتقنية �حلديثة فر�ص ح�سورها ب�سكل الفت يف �الأ�رش ب�سبب طريقة عر�سها  هذه 
�أن ز�د  �أد�ئها يف �خلدمات و�الت�ساالت  �لتي تت�سمنها.وكان ل�رشعة  للتطبيقات و�لرب�مج 

�الإقبال عليها ب�سكل �أكرب.
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تقلي�ص �مل�سافات �ملكانية، �إذ مع وجود هذه �لتقنيات �حلديثة �أ�سبح �لعامل كله . 5
�أم  �الت�سال  �أم  �لت�سوق،  �أر�د  �سو�ء  �مل�ستخدم  يرغبه  �سيء  �أي  �إىل  �لو�سول  ي�سهل  متاحّا 
تو��سل  �سهلت  �لتي  �الإيجابيات  من  تعد  �مليزة  �آخر.وهذه  �أي غر�ص  �أم  و�لثقافة  �الطالع 
�لدولية و�ملحلية  �إجر�ء �ملكاملات  �لنا�ص بع�سهم ببع�ص دون �عتبار للم�سافات، عد� عن 
�ملجانية من خالل �ال�سرت�ك بخدمة �الإنرتنت، �إال �أنها باملقابل ال تخلو من م�ساوئ وقيم 

�سلبية �ساأنها �ساأن �أي منتج ال بد و�أن يحمل قيم �سانعها.
و�إمكانية . 6 �للم�ص،  �سهولة حملها، و�سغر حجمها، وخفة وزنها، وعملها بخا�سية 

��ستعمالها من خمتلف �لفئات �لعمرية.

املبحث الثالث - أهمية األسرة يف اإلسالم: 

وتتمتع  كافة،  �الإن�سانية  �ملجتمعات  يف  مرموقة  مبكانة  �مل�سلمة  �الأ�رشة  حتظى 
�لقر�آن  ��ستمدتها من خالل تعاليم  �الإ�سالمي  بالغة، وخ�سو�سية مميزة يف ديننا  باأهمية 
�ل�رشعية  �لن�سو�ص  بقدر كبري من  �مل�سلمة  �الأ�رشة  �أحاطت  و�لتي  �لنبوية،  و�ل�سّنة  �لكرمي، 
�ملتعلقة باأحكام �الأ�رشة و�سوؤونها �ملختلفة لت�سمن لها كيانًا متينًا، وبنية �ساحلة يخرج 

من خاللها جيل يقيم �رشع �هلل ويوؤدي خالفته يف �الأر�ص.
�إن �لقر�آن �لكرمي "من خالل تعاليمه يبني �أ�رشة لي�سكل منها جمتمعًا يقوم باملنهج 
�الإلهي، وال يقوم هذ� �ملنهج يف �الأر�ص �إال يف جمتمع، وال يقوم جمتمع �إال يف �أ�رشة تعي�ص 

وتعمل يف حدود �ملنهج �الإلهي، ولذ� عني �الإ�سالم بحماية �الأ�رشة وتنظيم �سوؤونها" )9( .
و�الأ�رشة هي نو�ة بناء �ملجتمعات �لتي تت�سكل منها �لب�رشية جمعاء؛ لذلك نّوه �لقر�آن 
�لكرمي �إىل �حلكمة �الجتماعية و�الإن�سانية من تكوين �الأ�رشة بقوله تعاىل: )واللُ َجعَل لكم 
يباِت اأفبالباطل  ن اأزواجكم بننِي وحفدًة ورزقكم من الطَّ من اأنُف�ِصكم اأزواجاً وجعَل لكم مِّ
�الإن�ساين  �لنوع  بقاء  على  فاملحافظة   [72 [�لنحل:  يكفرون(  هم  الِل  وبنعمِت  يوؤمنون 
�إن�ساء �الأ�رشة يف �الإ�سالم، ثم  وتكاثره عن طريق �لزو�ج �مل�رشوع هدف رئي�ص من �أهد�ف 
يتبع ذلك هدف �آخر هو حفظ نوع "�الإن�سان �ل�سالح " وذلك مبفهوم "�الإن�سان �ملوؤمن" �لذي 

ن دين �هلل يف �الأر�ص )10( . يكِّ
ويكن بيان مهام الأ�رشة الرتبوية من خالل الأمور الآتية: 

Ú  يكون بحيث  وحده،  باهلل  �حلياتية  �الأ�رشة  �سوؤون  جميع  ربط  على  �لعمل   - اأولً 
تطبيقا عمليًا لقوله تعاىل: {قل اإنَّ �صالتي وُن�صكي وحمياي وماتي لل ربِّ العاملني} 
ع�رش  يف  خا�سة  �مل�سلمة  �الأ�رشة  عاتق  على  تقع  �سخمة  مهمة  وهذه   [162 [�الأنعام: 
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�لتطور�ت �ملتالحقة على �ل�سعد كافة، وقد كان �لّنبي �سلى �هلل عليه و�سلم خري معلم يعمل 
على ربط �أعمال �لنا�ص باهلل، ويظهر ذلك من خالل توجيهه البن عّبا�ص يف قوله: " يا غالم 
فا�ستعن  ��ستعنت  و�إذ�  �هلل،  فا�ساأل  �ساألت  و�إذ�  �هلل جتده جتاهك،  �حفظ  يحفظك،  �هلل  �حفظ 

باهلل..." )11( .
Ú  يف كانت  كما  �مل�سلمة،  �الأ�رشة  حياة  يف  و�لرحمة  و�ملودة  �ل�سكن  �إ�ساعة  ثانياً: 

اأزواجاً  اأنُف�ِصكم  من  لكم  َخلَق  اأن  اآياته  {ومن  لقوله تعاىل:  �الأوىل،  �الإ�سالمية  �لقرون 
ودًة وَرحمًة اإنَّ يف ذلَك لآياٍت لقوٍم يتفكرون[}�لروم:  ِلت�صُكنوا اإليها وَجَعَل بينكم مَّ
21 ] فاالأ�رشة هي "و�سيلة �ملودة و�الإيثار، وموطن �لرحمة و�الإح�سان، فهي �سبيل �ل�سكينة 
�لعالقات  ل�سبكة  �لنف�سية  �الأ�س�ص  �لفرد، ومن خاللها يتم ت�سكيل  �لتي بها �سعادة  �لنف�سية 

�الإن�سانية" )12( .
�آيات  من  �آية  �الأ�رشة  �أ�سباب جلعل  ثالثة  " �أن هناك  تو�سح  �ل�سابقة  �لكرية  و�الآية 
�هلل يف �الأنف�ص وهي: �ل�سكن، و�ملودة، و�لرحمة، وهذه �الأ�سباب ت�سمل �لتطبيقات �ل�سلوكية، 
و�سبكة �لعالقات �لتي تربط �الإن�سان باأ�رشته، و�أن دور �الأ�رشة ال يقف عند �الإجناب �جل�سدي 
من  �الأ�سكال  وبهذه  �جتماعي،  و�إجناب  نف�سي،  و�إجناب  عقلي،  �إجناب  يتبعه  و�إمنا  فقط، 

�الإجناب تتكون �سخ�سية �الإن�سان وتتحدد م�سار�ته �مل�ستقبلية " )13( .
Ú  ثالثاً: حماية �ملجتمع ووقايته من �النحالل �خُلُلقي؛ فاالأ�رشة �لتي متّد �ملجتمع

تعني  �ساحلة  و�أ�رشة  �الإ�سالمية،  �لف�سائل  بكامل  تتحلى  �أّمة  تبني  �ل�ساحلة  باالأجيال 
بال�رشورة جمتمعًا �ساحلًا.وال يخفى دور �الأ�رشة �مل�سلمة �لفاعل يف بناء �ملجتمع �ل�سوي 
�لبعيد عن مو�طن �لف�ساد و�النحر�ف �الأخالقي، وذلك من خالل تربية �أفر�دها على �لدين 

و�خللق معًا، وغر�ص �لقيم �الأخالقية �الإ�سالمية يف نفو�سهم منذ �ل�سغر.

املبحث الرابع - اآلثار السلبية الدينية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة: 

�الإ�سالمية  للدعوة  �الت�سال �حلديثة  �لتي قدمتها تقنيات  �الإيجابيات  �إنكار  ال يكن 
من خالل طرح بر�مج عديدة مثل �الأذكار، ومو�سوعة �لعقيدة و�ل�سنة، وغريها من �لرب�مج 
و�مللفات �ل�سوتية لتالو�ت عدد من قر�ء �لقر�آن �لكرمي، �إال �أنها مبقابل ذلك لها �لعديد من 
و�ل�سلوك  �لدينية،  و�لقيم  �الإ�سالمية،  للعقيدة  حقيقيًا  تهديد�ً  ت�سكل  باتت  �لتي  �ل�سلبيات 
�الإ�سالمي �لقومي.فقد �أ�سبح ن�رش �الأفكار �لدينية �ملنحرفة �مل�سللة لل�سباب �مل�سلم �أمر�ً �سهاًل 
�سو�ء  �ملنحرفة  �الأفكار  عر�ص  خالل  من  وذلك  �النتباه  جتذب  وبطريقة  للجميع،  ومتاحًا 
بالر�سائل �لن�سية عرب )�لقروبات( �أم �ل�سور �أم مقاطع �لفيديو، مما �ساعد على ن�رشها ب�سكل 
كبري؛ كن�رش �الإحلاد، و�لت�سكيك باحلقائق �لدينية �لثابتة وت�سويهها، و�إقناع �ل�سباب بالفكر 
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�لتكفريي �أو ��ستقطابهم جتاه فرق دينية منحرفة مثل عبدة �ل�سيطان وغريها.
�أما �أثر �لتقنيات �حلديثة على �لعباد�ت فقد �أ�سارت �إحدى �لدر��سات يف هذ� �ملجال، 
و�لتحدث  وتاأخريها عن وقتها،  �لفر�ئ�ص  تاأدية  ي�سغل عن  �لذكية  �الأجهزة  ��ستخد�م  " �أن 
عن �الآخرين بدون علمهم مما يوقع بالغيبة و�لنميمة " )14( .وال يخفى مدى خطورة هذه 
�مل�ساحنة  وكذلك  �لنا�ص،  بني  �مل�سكالت  و�إ�ساعة  �لفنت  �إثارة  من  �ملجتمع  على  �ملخالفة 

و�لبغ�ساء بينهم، وتقطيع �أو��رش �ملحبة و�لتو��سل فيما بينهم.
و�الأخطر من �لوقوع يف �لنميمة و�لغيبة �أن �أ�سبح كثري من �الأ�رش تعتمد يف معلوماتها 
�لدينية على ما ي�سلهم من ر�سائل عرب بر�مج ) �لو�ت�ص �ب، و�لتويرت وغريها( ، وياأخذون 
بفتو�هم فيما يتعلق مبعرفة �حلكم �ل�رشعي - �حلالل و�حلر�م - من خالل تلك �لر�سائل دون 
�إىل ح�سولهم على معلومات م�سللة دينيًا، عد� عّما  مرجعية �رشعية �سحيحة، مما يوؤدي 
يتم تد�وله من �أحاديث مو�سوعة، �أو �سعيفة، من�سوبة للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ومل تثبت 

�سحتها.
كما نتج عن ��ستخد�م �الأجهزة �لتقنية وما فيها من بر�مج عديدة �إىل �إن�ساء عالقات 
�جلميع  ي�ستطيع  �لتي  �ملفتوحة  �لرب�مج  بع�ص  فوجود  و�الإناث،  �لذكور  بني  �رشعية  غري 
�لتو��سل غري �مل�رشوع من  �لتو��سل من خاللها مثل )�لتويرت( وغريها، �ساعدت على هذ� 
مقدمة  تعّد  �الأفعال  �ملحارم، وهذه  و�ملقاطع مع غرباء من غري  و�ل�سور  �لر�سائل  تبادل 

النحالل ديني و�أخالقي و�جتماعي ال يحمد عقباه.

املبحث اخلامس - اآلثار السلبية األخالقية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة: 

لقد �ساعدت �سهولة �الت�ساالت و�رشعتها يف �الأجهزة �لذكية �حلديثة على ن�رش �الإباحية 
ب�سورة كبرية وب�ستى �لو�سائل من �سور ومقاطع فيديو، ومقاطع �سوتية، خملة باملروءة 

و�الأخالق �الإ�سالمية، ويعدُّ ذلك من �أ�سد �الآثار خطورة على �أخالق �الأ�رشة.
وقد �أ�سبح هناك مو�قع متخ�س�سة ملثل هذه �الأفعال �لال�أخالقية من �ل�سهل �حل�سول 
عليها وحتميلها على �الأجهزة �لذكية، ومن �ملوؤ�سف �أن معظم �ملت�سفحني لهذه �ملو�قع هم 
من �ل�سباب بح�سب در��سة �أجرتها جامعة �مللك خالد، كما �أنه يتم يوميًا فتح موقع �إباحي 
جديد )15(، هذه �ملو�قع �الإباحية و�ل�ساذة تعمل على تدمري �لقيم و�الأخالق، وتنمي �لرذيلة، 
�ملحرمات،  وفعل  �جلر�ئم  الرتكاب  وتدفعه  وتقاليده،  وعاد�ته  دينه  عن  �الإن�سان  وتبعد 
م�ستخدمي  من  كثري�ّ  �أن  �إال  �ملو�قع؛  تلك  حلجب  �لتكنولوجية  �حللول  بع�ص  من  وبالرغم 
�إليها، ومن هنا فنحن بحاجة ما�سة لر�دع حقيقي  �الأجهزة �لذكية قادرون على �لو�سول 

ينع �لدخول لتلك �ملو�قع �لتي ال يوجد عليها رقابة مطلقًا )16(.
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دون  �أو  بن�رشها  �أ�سحابها  يرغب  ال  �سور  و  �الإباحية  �ملقاطع  ن�رش  �أن  يف  �سك  وال 
علمهم هو عمل ال �أخالقي، وفيه عدم �حرت�م خل�سو�سية �الأ�رش، وال يكن �إنكار ما جتره مثل 

هذه �الأفعال من م�سكالت �أ�رشية و�جتماعية قد ت�سل �إىل حد �لقتل �أحيانًا.

املبحث السادس - اآلثار السلبية االقتصادية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة: 

�رتبط ��ستخد�م �الأجهزة �لذكية ب�سيوع ثقافة �ال�ستهالك حيث بالكاد جند بيتًا يخلو 
من و�حد �أو �أكرث من هذه �الأجهزة، �إ�سافة �إىل �أن �قتناءها بات ي�سكل عبئًا ماديًا على �الآباء، 
نفقات  ماليًا على  �أ�سبحت متثل عبئًا  �أبنائهم  �أن هد�يا جناح  �لطلبة  بع�ص  ذوو  �أكد  فقد 
�ملنزل، كما ذكرت �سحيفة �الإمار�ت �ليوم "�أنها حتولت من هدية �إىل طلبات حمددة مقرتنة 
بالهد�يا  �أبناءهم مل يعودو� ير�سون  �أن  �إىل  بد�ئل، م�سريين  �أي  ب�رشوط معينة، مع رف�ص 
�أكد  �لهدية ونوعها، وبع�سها يتخطى �الإمكانات �ملالية لالأ�رش.فيما  �إذ يحددون  �لب�سيطة، 
و�لكمبيوتر�ت  �لذكية  �لهو�تف  �رش�ء  على  �الإقبال  زيادة  على  �إلكرتونيات  حمال  �أ�سحاب 
�للوحية، عقب نهاية �لدر��سة يف كل عام، و�أفاد طلبة باأن معظم هد�يا �لنجاح حاليًا هو�تف 
ذكية حديثة" )17( .وحول كمية �الإنفاق على �الأجهزة �لذكية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
فاإن �ل�سعوديني �أنفقو� )2.666 مليار دوالر( على �رش�ء �لهو�تف �ملحمولة، ونقلت �سحيفة 
"�ل�رشق" �ل�سعودية على موقعها �لاللكرتوين �أن �ل�سعودية حتتل �ملرتبة �الأوىل على م�ستوى 
�لعامل �لعربي يف �الإنفاق على �أجهزة تقنية �ملعلومات فيما حتتل �ملركز �لعا�رش عامليًا يف 

حجم �الإنفاق على تقنية �الت�ساالت" )18( .
تتمثل  �لذكية  لالأجهزة  م�ستجدة  �أخرى  خطورة  هناك  فاإن  ذكر  ما  �إىل  باالإ�سافة  و 
مبا تروجه �سفحات �الإعالنات �لت�سويقية و�لدعايات �لتجارية، و�سهولة �لت�سوق �الإلكرتوين 
�لذي توفره هذه �الأجهزة، مما يوؤدي �إىل �لت�سجيع على �الإقبال على �ال�ستهالك، ويعد "ت�سخم 
تكاليف �لكماليات كالعطور، وتقنيات �الت�سال، و�لتو��سل، و�ملالب�ص �الأنيقة وغريها على 
ح�ساب �الأ�سا�سيات �أو �ل�رشوريات من �أهم �الأ�سباب �ملوؤدية ل�سعف وتفكك �لرو�بط �الأ�رشية" 
)19( ، ملا ت�سببه من حتميل �مليز�نية �الأ�رشية فوق تطيق، مما ي�سطرها �إىل �لقرو�ص �ملالية 

و�لديون و�لتي بدورها تنعك�ص على �الأ�رشة توتر�ً وقلقًا و��سطر�بًا ملحوظًا يف عالقاتها.

املبحث السابع - اآلثار السلبية االجتماعية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة: 

تت�سم  �لتي كانت  �لعالقات �الجتماعية عامة  �لتقنيات �حلديثة على �سعف  �ساعدت 
بالتو��سل و�لرت�حم و"�فتقاد دفء �لعالقات �الأ�رشية، و�هتز�ز يف �لقيم �ملجتمعية" )20( ، ما 
هو �إال نتيجة �سيطرة �الأجهزة �لذكية على �هتمام �أفر�د �الأ�رشة بحيث بات كٌل م�سغول بعامله 
�الفرت��سي، لدرجة جعلتهم يتحاورون فيما بينهم �أحيانًا من خالل ر�سائل �لكرتونية دون 
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�أن يكلفو� �أنف�سهم عناء �لنقا�ص و�لتو��سل �ملبا�رش، مما �أ�سعف �لتو��سل بني �أفر�د �الأ�رشة 
�الأبناء، كما �سعفت  �الأزو�ج، وبني  �لو�حد، وتر�جعت ثقافة �حلو�ر بني  �لبيت  �لو�حدة يف 

�لزيار�ت �لعائلية لالأقارب يف �ملنا�سبات �ملختلفة.
�إن ما ت�سببه �الأجهزة �لذكية من �سعف ملحوظ يف �لعالقات �الأ�رشية ينذر بخطورة 
�لعزلة �الجتماعية د�خل �الأ�رشة وخارجها، وهذ� بدوره يوؤدي �إىل �لتفكك �لنف�سي �لذي يهدد 
�أفر�د �الأ�رشة �ملعا�رشة نتيجة للح�سور �جل�سدي و�لغياب �لذهني �ملن�سغل بعامل �فرت��سي 
�لكرتوين يجذبهم لال�ستغر�ق فيه بعيد�ً عن تو��سلهم �الأ�رشي �ملطلوب؛ مما نتج عنه فتور 
�أهم  �أحد  تعدُّ  و�لتي  �الأ�رشية  �الجتماعات  يف  وتر�جع  �الأ�رشة،  �أفر�د  بني  وجفاء  عاطفي 

�أ�ساليب �لرتبية �الإ�سالمية يف غر�ص �لقيم و�الأخالق الأفر�د �الأ�رشة.
و  �لذكية،  �لهو�تف  �أخطار  يو�جهون  �ل�سباب  �أن  على  �لرتبويني  من  عدد  �أجمع  وقد 
�أبرز هذه �الأخطار، عزلة �ل�سباب عن حميط �أ�رشته ب�سبب �إدمانه �لتعامل مع هذه �لهو�تف، 
بخالف �الأ�رش�ر �ل�سلوكية و�ملجتمعية و�لنف�سية و�لطبية، وي�ستخدمها على مد�ر �ل�ساعة بال 

رقيب �أو ح�سيب )21(.
�ملجتمع  ��ستقر�ر  تهدد  خطرية  م�ساألة  يف  �لوقوع  على  �لذكية  �الأجهزة  و�ساعدت 
�لتاأكد من �سحتها وخالل وقت  قبل  �لنا�ص  �ل�سائعات بني  �نت�سار  �الإ�سالمي وهي �رشعة 
ق�سري من خالل ما تت�سمنه �الأجهزة �لتقنية من بر�مج ت�ساعد على هذه �الآفة �الجتماعية.

وال يخفى ما جتره �ل�سائعات من م�سائب توؤذي �لنا�ص ماديا ومعنويا.
ومن �الأمور �مل�ستجدة �مللحوظة و�لتي ت�سكل خطر� على �لعالقات �الجتماعية، وتنذر 
�ملنا�سبات  خمتلف  يف  و�ملعايد�ت  و�لتعازي  �لتهاين  تبادل  �سيوع  وتقل�سها؛  ب�سعفها 
�لدينية و�الجتماعية عرب �الأجهزة �لذكية فُيكتفى بامل�ساركة باملنا�سبات �ملختلفة بر�سالة 
�سوتية �أو ن�سية �أو �سورية، وهذ� بدوره يلغي �خل�سو�سية �لدينية و�لثقافية و�الجتماعية 
و�لتي  و�جلري�ن  �الأرحام  �سلة  �لنا�ص.ويعطل  بني  و�لرت�حمية  �لودية  �لعالقات  تقوية  يف 
�جلو�ر  عالقات  ويقل�ص  و�الآخرة،  �لدنيا  يف  و�لثو�ب  �الأجر  خاللها  من  �الأ�رشة  َتكت�سب 
وحقوقها، و��ستعي�ص عنها بتو��سل جاف عرب ر�سالة �إلكرتونية، و�سد�قات �فرت��سية من 

�أجهزة تقنية حديثة.

املبحث الثامن - اآلثار السلبية الثقافية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة: 

�الآثار  برزت  ولقد  �لفرد و�جلماعة،  �سلوك  للثقافة جانبًا معياريًا يظهر جليًا يف  �إن 
�ل�سلبية لالأجهزة �لذكية على �لثقافة �الإ�سالمية يف مظاهر متعددة �أبرزها �الخرت�ق �لثقايف 
و�الإجنليزية  �لعربية  من  مزيج  وهي  �ل�سباب  بني  م�ستحدثة  لغة  �ساعت  �إذ  �لعربية؛  للغة 
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و�أنها  �سهولتها،  بحجة  �إجنليزية،  و�أرقام  �إجنليزية  بحروف  �لعربية  �لكلمات  تكتب  بحيث 
لغة ع�رشية ورمزية تو�كب �لتطور �لتقني �ملعا�رش، وال �سك يف �أن هذ� �لنوع من �لتو��سل 
بهذه �للغة قد �سّوه �للغة �لعربية من ناحية، ومن ناحية �أخرى �أ�سعف �رتباط �جليل �مل�سلم 

بهذه �للغة �الأ�سيلة.

الفصل الثالث - دور املرأة يف توعية األسرة بسلبيات أجهزة االتصاالت 
التقنية واالستخدام اآلمن هلا: 

�لو�عية  �ملر�أة  فوجود  �الأ�رشي؛  �لكيان  يف  �لفقري  �لعمود  هي  �ملر�أة  �أن  يف  �سك  ال 
�لتقنية،  وخماطره  �حلايل  �لع�رش  لتحديات  و�ملدركة  وتن�سئتها،  �الأ�رشة  لرتبية  و�ملوؤهلة 
وبر�مج  تطبيقات  من  �حلديثة  �لتقنيات  تت�سمنه  مبا  �ملعرفة  من  قدر�ً  متلك  �لتي  و�ملر�أة 
خمتلفة، فاإن ذلك كفيل بحماية �الأ�رشة �مل�سلمة من �النهيار و�ل�سقوط �سحية تلك �لتطور�ت 
�حلديثة؛ وين�سىء جياًل و�عيًا وقادر�ً على �لتفاعل باإيجابية مع �لتقنيات �حلديثة، ويحول 
دون وقوعها يف م�ساوىء �لتبعية، ويولد لديها �ملناعة �لكافية �ملبنية على �أ�س�ص �لعقيدة 
�ل�سليمة و�لدين �لقومي �سد كل ما يكن �أن يف�سدها، وهذه من �أهم م�سوؤوليات عمل �ملر�أة 
�مل�سلمة �سو�ء �أكانت �أمًا، �أم زوجة، �أم �أختًا، �أم بنتًا و�لتي ��ستمدتها �ملر�أة من �خل�سو�سية 
�لتي �أوالها �الإ�سالم للمر�أة ودورها يف �أ�رشتها من �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، قال 
اأولياء بع�ٍس ياأمرون باملعروِف وينهون عِن  تعاىل{واملوؤمنوَن واملوؤمناُت بع�ُصهم 
الَة ويوؤتوَن الزَّكاَة وُيطيعوَن اللَ ور�صوَلُه اأولئك �صريحُمهُم اللُ اإنَّ  املنكِر وُيقيموَن ال�صَّ

اللَ عزيزٌ حكيم}]�لتوبة: 71[.
و�ملر�أة هي �لعن�رش �ملكمل الأدو�ر �لرجل �ملختلفة؛ فهي م�سدر �ل�سكينة و�ملودة، وهي 
�لتي تخلف زوجها يف بيته، وتقوم على �سوؤون �لرجل و�سوؤون �أوالدها، يف قوله �سلى �هلل 
عليه و�سلم: "�أال كلكم ر�ٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته....و�لرجل ر�ٍع يف �أهله وهو م�سوؤول عن 

رعيته، و�ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها وم�سوؤولة عن رعيتها " )22( .

املبحث اخلامس: دور املرأة يف توعية األسرة باالستخدام اآلمن لالتصاالت 
التقنية احلديثة

املطلب األول - بناء العقيدة اإلسالمية وترسيخها يف أفراد األسرة: 

��ستقر�ر  يحمي  �لذي  �الأمان  �سمام  هي  �ل�سحيحة  �الإ�سالمية  �لعقيدة  �أن  يف  �سك  ال 
�لعقيدة �الإ�سالمية قوية يف فكر �ملر�أة  �الأ�رشة و��ستمر�ريتها بحياة مطمئنة، وكلما كانت 
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وقلبها كلما متكنت من حماية �أ�رشتها و�حلفاظ عليها من �الأخطار �مل�ستجدة �ملحيطة بها؛ 
وهي بذلك تقوم مع زوجها �لذي ي�ساركها �مل�سوؤولية باأهم �لو�جبات �لدينية �لتي �أمرو� بها، 
ا�س والجارة...}  ذين اآمنوا قوا اأنف�صكم واأهليكم ناراً وقودها النَّ ها الَّ قال تعاىل {يا اأيُّ
[�لتحرمي: 6] وال تتم حماية �الأ�رشة �مل�سلمة �إال بالعقيدة �ل�سليمة �لقائمة على �الإيان باهلل، 

وطاعته، ومر�قبته يف �ل�رّش و�لعالنية.
�الأ�رشة  �سلوك  توجيه  يف  �لكبري  �أثره  له  �مل�سلمة  �الأ�رشة  عند  �لديني  �لعلم  تو�فر  �إن 
�لبعد عن �هلل  �أن  �إىل  �إيجابيًا، فقد ذهب مف�رشو ظو�هر �النحر�ف عامة، و�جلرية خا�سة 
وعدم و�سوح مبد�أ �حلالل و�حلر�م كهدف حياتي، هو �ل�سبب �لرئي�ص يف �النحر�ف" )23( ، 
فاإذ� كان مبد�أ �حلالل و�حلر�م، و�ملعروف و�ملنكر و��سحًا للمر�أة يف �أ�رشتها كانت �الأ�رشة 

متم�سية مع هذ� �لهدف و�ساعية له.
وبناء على ذلك يكن للمراأة امل�صلمة الرتكيز على املبادئ الآتية لتوجيه الأ�رشة 

وتوعيتها من الناحية العقدية: 
لرتبية . 1 و�لعالنية،  �ل�رش  يف  �لعباد  الأفعال  ومر�قبته  تعاىل،  باهلل  �لد�ئم  �لتذكري 

حفظهم  كلما  �أفعالهم،  يف  �هلل  ر�قبو�  كلما  و�أنهم  �هلل،  من  و�حلياء  �خل�سية  على  �الأ�رشة 
ورعاهم يف حياتهم.

وهذ� �ملبد�أ كفيل باإ�ساعة �لطماأنينة يف �الأ�رشة، ويبعد عنها م�ساعر �خلوف و�لقلق من 
�ملجهول �لذي يهدد �الأجيال.

حتذير �الأ�رشة من �لوقوع يف �الأوهام، و�خلر�فات، و�لبدع �لدينية �لتي قد ت�سل �إىل . 2
حد �ل�رشك باهلل، ب�سبب �جلهل بحقائق هذه �لبدع؛ فعلى �الأم توجيه �أبنائها وحتذيرهم من 
�لتيار�ت �لفكرية �ملنحرفة، و�لفتاوى �لفقهية �خلاطئة، �لتي تنت�رش ب�رشعة فائقة من خالل 
�لر�سائل عرب �الأجهزة �لذكية وتطبيقاتها �ملختلفة، مما يجنب �الأ�رشة �لوقوع باملخالفات 
�ل�رشعية �لتي قد تخرج من �مللة من حيث ال يدرون )24( .وهذ� يوجب على �ملر�أة �مل�سلمة 

�الطالع �مل�ستمر على كل ما ي�ستجد من �أمور دينية جتهل حكمها.
�رشعية . 3 خمالفات  من  ذلك  يتبع  وما  �لنا�ص،  بني  �لفاح�سة  �إ�ساعة  من  �لتحذير 

وكو�رث �أخالقية 
�لتحذير من �لكذب عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، �أو �مل�ساهمة يف ن�رشه عرب . 4

�الأجهزة �لذكية، ويتم ذلك بغري ق�سد �أحيانا من خالل ن�رش �الأحاديث �ملو�سوعة و�ل�سعيفة 
�ملن�سوبة للنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وتعتقد �الأ�رشة �أنها تخدم �الإ�سالم بهذ� �لفعل، وهنا 
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ياأتي دور �ملر�أة يف �لتحذير من ن�رش �الأحاديث �لنبوية �إال بعد �لتاأكد من �سحتها؛ الأن ن�رش 
�أي حديث مكذوب عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عقوبته �لنَّار، لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: 

اِر" )25( . �لنَّ َمْقَعَدُه ِمَن  �أْ  َفْلَيَتَبوَّ َكَذَب َعَليَّ  " َمْن 
تنبيه �الأ�رشة على �رشورة غ�ص �لب�رش عن �ملقاطع و�ل�سور �الإباحية �لتي ال تليق . 5

بامل�سلم و�أن هذ� فعل حمرم �رشعا، و�أن غ�ص �لب�رش ال ياأتي �إال بخري قال تعاىل: 
اإن الل  اأزكى لهم  اأب�صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك  {قل للموؤمنني يغ�صوا من 

خبري مبا ي�صنعون} [ �لنور: ]30
�لتحذير من ن�رش �ل�سائعات بني �لنا�ص وبيان �رشر هذ� �لفعل على �ملجتمع �مل�سلم.. 6

ويقع على عاتق �ملر�أة وم�سوؤوليتها �الأ�رشية بيان �رشر ن�رش �ل�سائعات عرب �الأجهزة 
�لذكية، خا�سة فيما يتعلق باأعر��ص �لنا�ص وخ�سو�سياتهم؛ ملا يوؤدي ذلك من �أخطار قد 
تهدد حياتهم و��ستقر�رهم.فالعمل على وقف �ل�سائعات ومنع �نت�سارها هو �متثال الأمر �هلل 
بتقدمي ح�سن �لظن يف �الآخرين، وعدم ظلمهم بن�رشها، قال تعاىل {لول اإذ �صمعتموه ظن 

املوؤمنون واملوؤمنات باأنف�صهم خريا وقالوا هذا اإفك مبني} [�لنور: 12]

املطلب الثاني - غرس اآلداب والفضائل األخالقية اإلسالمية فكراً وسلوكاً: 

�إن قيام �ملر�أة بدورها يف غر�ص �الآد�ب و�لف�سائل �الأخالقية يف نفو�ص �أفر�د �أ�رشتها، 
يف  للنجاح  �مل�سلمة  �الأ�رشة  تاأهيل  �ساأنه  من  تلقائي  ب�سكل  ممار�ستها  على  وتعويدهم 
مو�جهة �الآثار �ل�سلبية لتقنيات �الت�سال �حلديثة و�لوقاية منها؛ لذ� ال بد للمر�أة �أن تر�عي 
جانب �لقدوة �حل�سنة يف نف�سها، وتكون �سورة م�رشقة بالف�سائل يف �أ�رشتها حتى تتحول 
�لقيم �الأخالقية �إىل �سلوك مالزم الأفر�د �الأ�رشة ال جمرد فكر و�عتقاد، فوجود �لقدوة �حل�سنة 
�لقدوة �حل�سنة يف  " و�رشورة  �الأفر�د يف خمتلف مر�حل حياتهم،  �أمر �رشوري يف حياة 
ه �إليه  حياة �الأفر�د، �أن ظن �ملرء �أن �ل�سلوك �لفا�سل �حل�سن �أمر �ساق وفوق طاقته �إذ� ما وجِّ
بالقول وحده، لكنه حني يرى من يار�سون هذ� �ل�سلوك �لفا�سل �حل�سن من �أمثاله ونظر�ئه 
ي�سهل على نف�سه �لقيام مبثل هذ� �ل�سلوك، وحني يرى مكانة �ساحب �ل�سلوك �حل�سن وتقدير 
�ملجتمع له يتولد عنه �لد�فع �لد�خلي لالقتد�ء ب�ساحب هذ� �ل�سلوك �حل�سن لت�سري له مثل 

مكانته �أو قريبًا منها" )26( .
�أمور حياتها هو  �أركانها وجميع  �مل�سلمة بجميع  لالأ�رشة  قدوة  �أن خري  �سك يف  وال 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال تعاىل {لقد كان لكم يف ر�صول الِل اأ�صوٌة ح�صنة ملن 

كان يرجوا اللَ واليوَم الآخَر وذكَر اللَ كثرياً} �الأحز�ب: 21] 
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ويكن اإيجاز اأهم القيم والف�صائل الإ�صالمية التي توؤديها املراأة يف اأ�رشتها على 
النحو الآتي: 

�إ�ساعة روح �ملودة، و�ملحبة، و�لتاآلف يف �الأ�رشة، ويتم ذلك من خالل �لتعاون بني . 1
�أفر�د �الأ�رشة و �إ�رش�كهم باملناق�سات و�للقاء�ت �الأ�رشية.

تقبل كل فرد من �أفر�د �الأ�رشة وتفهمه لالآخر، من خالل تعلم ثقافة �حلو�ر، وح�سن . 2
�أخبارهم  ب�سماع  �الهتمام  من  �أ�رشتها  الأفر�د  ُتظهر  ما  بقدر  �لو�عية  فاملر�أة  �الإن�سات؛ 
ف�سائلهم  �أح�سن  ��ستخر�ج  يف  ذلك  ي�سهم  ما  بقدر  �حتياجاتهم؛  ومعرفة  وم�سكالتهم 
�الإن�سانية، ويف تدعيم ثقتهم باأنف�سهم؛ فال يلجاأون �إىل تكوين �سد�قات خارج حميط �الأ�رشة 
خا�سة �إذ� كان �حلو�ر و�لفهم بروح بناءة و�إيجابية وهادئة، وعلى �ملر�أة �أال تنظر �إىل �أفر�د 
�أ�رشتها باعتبارهم �سغار�ً ال ي�سلحون للحو�ر، الأن مثل هذه �لنظرة من �ساأنها �أن تبعد �أفر�د 
�الأ�رشة عن ر�عيها، وجتعلهم فري�سة تاأثري �لبيئة �ملحيطة باإيجابها و�سلبها )27( ، بل �إن على 
�ملر�أة �أن تعمل على �إ�سعار كل فرد مبحبتها و�حرت�مها وتقديرها له بغ�ص �لنظر عن عمره.

�أهمية . 3 وبيان  لالأرحام،  و�لوجد�نية خ�سو�سًا  �الجتماعية  �مل�ساركات  �حلث على 
�سلة �الأرحام دينيًا، و�رشورة تبادل �لزيار�ت بني �الأهل و�الأقارب يف �ملنا�سبات �ملختلفة 

لقوله تعاىل: 
ذي ت�صاءلوَن به والأرحام} [�لن�ساء: ]1 وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم:  {واتقوا اللَ الَّ

َرِحَمُه" )28( . ْل  َفْلَي�سِ �أََثِرِه  َلُه يِف  ُيْن�َساأَ  �أَْو  ِرْزُقُه،  َلُه  ُيْب�َسَط  �أَْن  ُه  "َمْن �رَشَّ
و�لعفو  �سغر،  مهما  و�جلري�ن  و�الأ�سدقاء  لالأقارب  �ملعروف  بذل  على  �حلث  وكذلك 
هذه  مثل  فاإن  �الأخالقية،  �لف�سائل  من  وغريها  منهم  �ل�سعيف  وم�ساعدة  و�لت�سامح، 
�مل�ساركات و�مل�ساعر �الجتماعية �مل�ستمدة من �أ�سولنا �الإ�سالمية من �ساأنها �إ�سغال �الأ�رشة 
�الأ�رشة  طاقات  ي�ستثمر  باأن  وجدير  بها،  و�لتعلق  �لذكية  �الأجهزة  تلك  عن  بعيد�ً  وجذبها 

باأمور تعبدية تنفعها يف �لدنيا و�الآخرة.
تنبيه �الأ�رشة على �أهمية �لوقت، وقيمته من �لناحية �لدينية: . 4

وهي م�سوؤولية �رشورية على �ملر�أة وخا�سة يف �لوقت �حلايل، ومرجع �ملر�أة يف ذلك 
ة بالفجر، و�لع�رش،  �لقر�آن �لكرمي �لذي �هتم مب�ساألة �لوقت ب�سكل و��سح؛ فقد �أق�سم ربِّ �لعزَّ
و�ل�سحى، و�لليل، و�لنهار، وكلها ن�سو�ص قر�آنية توؤكد قيمة �لوقت، وهو ما يغفل عنه �جليل 
�الأجهزة  على  طويلة  ل�ساعات  �الأ�رشة  تق�سيه  �لذي  �ملهدور  فالوقت  �ل�سباب؛  من  �جلديد 
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�لذكية و�لتي قد ت�ستغرق معظم �ساعات �ليوم، هي يف �حلقيقة من عمر �الإن�سان و�سي�ساأل 
عنه، ويحا�سب عليه �إن خري�ً فخري، و�إن �رش�ً ف�رش، قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: " ال 
تزول قدما عبد يوم �لقيامة حتى ي�سئل عن عمره فيم �أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله 

من �أين �كت�سبه وفيم �أنفقه وعن ج�سمه فيم �أباله" )29( .
م�ساركة �ملر�أة لالأ�رشة يف �الطالع على �لثقافات �الأخرى، مع غر�ص قيمة �لثقافة . 5

�الإ�سالمية يف نفو�سهم وجعلها �ملعيار �لذي تقا�ص من خالله �سالحية �لثقافات �الأخرى 
لالأ�رشة �أو ف�سادها؛ وهذ� من �ساأنه �أن يقوي �جلهاز �ملناعي �لذ�تي الأفر�د �الأ�رشة، ويحميها 
�إن�ساء جيل و�ع بو�جباته و�أهد�فه �لتي ي�سعى  من �لذوبان �لثقايف �ملخيف؛ ويكنها من 

�إىل حتقيقها.
�لعمل على و�سع بد�ئل جيدة ومعقولة جتذب �نتباه �الأ�رشة تكون بديال عن �الأجهزة . 6

�لذكية، كالقيام ببع�ص �الأن�سطة �الأ�رشية، من مطالعة نافعة، وجل�سات عائلية ي�سودها �حلب 
�لدينية كتعلم  �لو�جبات  �أ�رشية، و�لقيام ببع�ص  �أو �خلروج يف رحالت  و�ملودة و�لتفاهم، 
بطريقة  �الأ�رشة  ت�سغل  �لتي  �الأن�سطة  من  ذلك  وتدبره، وغري  �لكرمي، وحفظه،  �لقر�آن  تالوة 

�إيجابية ومفيدة، ويف �لوقت ذ�ته تبعدها تدريجيًا عن �الن�سغال باالأجهزة �لذكية.
�ل�سرب: فعلى �ملر�أة �أن ال تتوقع �ال�ستجابة �لفورية الأ�رشتها حول �ال�ستخد�م �الأمثل . 7

لهذه �الأجهزة، بل رمبا تو�جه مبقاومة و��ستهجان من �أفر�د �أ�رشتها �إذ� ما حاولت توجيههم 
} لال�ستخد�م �الأمثل لتقنيات �الت�سال؛ فال بد من �لتحلي بال�سرب �جلميل؛ لقوله تعاىل: 
فا�صرب �صرباً جميالً} [�ملعارج: 5] وهذ� �ل�سرب ال ي�ساحبه �سكوى، وال يف�سده �لياأ�ص من 

�لتغيري.

املطلب الثالث - تعلم املرأة ملهارات استخدام تقنيات االتصال احلديثة وتطبيقاتها املختلف: 

�إن تعلم �ملر�أة لهذه �ملهار�ت من �ساأنه �أن يك�سبها �لقدرة �لنقدية، ومتحي�ص �ملفيد من 
�ل�سار من �لرب�مج �ملطروحة يف �الأجهزة �لذكية، و�إظهار كفاءة عالية يف ��ستعمالها د�خل 
��ستخد�م �ملجاالت  "وجود فجوة يف مهارة  .ومن �ملالحظ   )30( �الأ�رشي وخارجه  �لنطاق 
�لتقنية �الت�سالية بني �الآباء و�الأبناء؛ وُيوجد حاالت من �مل�ساحنات وعدم �الن�سجام بني 
�أ�رشع تقباًل و�أكرث حر�سًا على ��ستعمال �لتقنيات من �الآباء، وهذ� يولد  �جليلني، فاالأبناء 
�سعور�ً �سلبيًا عند �لو�لدين، فاإما �أن يحجرو� على �أفكار �أبنائهم فيمنعوهم من ��ستخد�م هذه 
�الأجهزة، و�إما �أن ينحوهم �حلرية �لكاملة يف �لت�رشف من غري ح�سيب وال رقيب" )31( .ويف 
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�أفر�دها من خماطر حجبهم عن �لتقنيات �حلديثة  كال �حلالتني ال ت�ستطيع �الأ�رشة حماية 
�أو �إعطائهم �حلرية �لكاملة يف ��ستعمالها لذلك ي�سبح و�جبًا على �ملر�أة �الإملام و�ملعرفة 
�أن  �مل�ستح�سن  ومن  �الآمن،  ��ستخد�مها  وكيفية  �حلديثة،  و�لتقنيات  �لرب�مج  بهذه  �لو�فية 
تتبادل �ملعلومات مع �الأبناء، تتعلم منهم ويتعلمو� منها، و�أن تبني معهم عالقة تقوم على 
�لعلمية  �أن �الأمة بحاجة لعقولهم ومهار�تهم  �لذ�تية، و تزرع يف نفو�سهم  �لثقة و�ملر�قبة 
و�أنهم بذلك ي�ساهمون يف ت�سكيل جيل  �الإ�سالمية،  �الأمة  باأمور تنفع  و�لتقنية ال�ستغاللها 
م�سلم �سالح لع�رش و�عد - ع�رش �الإنرتنت - يختلف عن ع�رش و�لديهم؛ فالتحفيز من �ساأنه 

�أن يعلي من همة �الإن�سان ويدفعه للجد و�ملثابرة.

الفصل الرابع - حتليل البيانات ومناقشتها: 

أوال - اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل البيانات العامة: 

الدينية للتقنيات  ◄ ال�صلبية  الآثار  الثاين حول  البحثي  ال�صوؤال  الإجابة على 
الديثة: 

�أ�سارت �لبيانات �إىل �أن بر�مج �الأجهزة �لتقنية مثل )�لتويرت، �لو�ت�ص �آب، و�الن�ستجر�م...( 
توؤدي �إىل �لغيبة و�  لنميمة بن�سبة )51.2  %( ملن يو�فق جد�ً، و�لذين يو�فقون بلغت ن�سبتهم 
�أرباع عينة  %( وهذه ن�سبة عالية جد� ت�سكل ثالثة  ، �أي ما جمموعه )79.5   )%  28.3(
�لدر��سة، وهي موؤ�رش خطري يوؤكد ما ذهبت �إليه �لدر��سة من �سلبيات �الأجهزة �لتقنية �حلديثة 

على �لناحية �لدينية.
 �أما حول ��ستخد�م �لتطبيقات �ملوجودة يف �أجهزة �لتقنيات �حلديثة و�أنها ت�ساهم يف 
ن�رش معلومات دينية و�أحاديث نبوية غري �سحيحة، فقد بلغت ن�سبة من يو�فق جد�ً )48.1 
�أحيانًا ملعرفة فتوى  �لذين يعتمدون  ن�سبة  �أما   ،  )%  31.0( %( ون�سبة من يو�فق بلغت 
%( ملن   40.3( بلغت  فقد  �لذكية  �الأجهزة  ي�سلهم عرب  ما  على  بها  و�الأخذ  معينة  دينية 
يو�فق جد�ً، و�لذين و�فقو� على �أن �لرب�مج مثل )�لتويرت، �لو�ت�ص �ب، و�الن�ستجر�م( يوؤدي �إىل 
�لتخلي عن بع�ص �لقيم �الإ�سالمية فقد بلغت ن�سبتهم )31.4 %( ، ومن يو�فق جد�ً فقد بلغت 
�لن�سبة )40.3 %( ، �أما �لذين ي�سعرون باأن ��ستخد�م �أجهزة �لتقنية �حلديثة ي�سغل عن �أد�ء 

�لعباد�ت وقر�ءة �الأذكار فقد بلغت )27.5 %( للمو�فق جد�ً و )23.3 %( للمو�فق.
�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �إجابة �ل�سوؤ�ل �لثاين
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موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

1

ت�سعر �أن �لتطبيقات يف �أجهزة �لتقنيات 
�حلديثة )مثل �لتوتري، �لو�ت�ص �ب، 

�الن�ستجر�م..وغريها ( توؤدي �إىل �لغيبة 
و�لنميمة

103.94316.77328.313251.23.270.875

2

ت�سعر �أن �لتطبيقات �ملوجودة يف �أجهزة  
�لتقنيات �حلديثة )مثل �لتوتري، �لو�ت�ص 

�آب �الن�ستجر�م.. غريها(، ت�ساهم يف ن�رش 
معلومات دينية و�أحاديث نبوية غري 

�سحيحة

93.54517.48031.012448.13.240.861

3

ت�سعر �أن �لتطبيقات �ملوجودة يف �أجهزة 
�لتقنيات �حلديثة )مثل �لتوتري، �لو�ت�ص 

�ب، �الن�ستجر�م.. وغريها( يوؤدي �ىل 
�لتخلي عن بع�ص �لقيم  �ال�سالمية

2710.54617.88131.410440.33.021.002

4
�عتمد �أحيانًا يف معرفة فتوى معينة 
و�الأخذ بها من خالل �ملعلومات �لتي 
ت�سلني عرب �الأجهزة �لتقنية �حلديثة 

3312.85119.87027.110440.32.951.056

5
ت�سعر باأن ��ستخد�م �أجهزة �لتقنية 

�حلديثة ي�سغلك عن �أد�ء عباد�تك 
)كال�سالة، وقر�ءة �الأذكار( يف وقتها

7629.55119.86023.37127.52.491.181

6
�أ�سعر �ن �ملر�أة)�خت،�أم ، زوجة، �بنة( 

تعمل على توعيتي من خطورة ن�رش 
معلومات دينية دون �لتاأكد منها

5722.13915.17629.58633.32.741.143

الإجابة عن ال�صوؤال البحثي الثالث حول الآثار ال�صلبية الجتماعية: -  ◄
فقد �أ�سارت �لبيانات �أن من يو�فق جد�ً على �أن ن�رش بع�ص �ل�سور دون علم �أ�سحابها 
بلغت  فقد  ذلك  على  يو�فق  ومن   ،  )%57.0  ( ن�سبته  بلغت  �لنا�ص  بني  م�سكالت  �إىل  �أدى 
)27.9 %( �أي ما جمموعه ) 84.9%( وهذ� موؤ�رش عاٍل جد�ً، ويوؤكد ما ذهبت �إليه �لدر��سة 

�حلالية من وجود �آثار �سلبية �جتماعية لتقنيات �الت�سال �حلديثة.
حمل  حلت  �لذكية  �الأجهزة  عرب  و�لتعازي  و�ملو��ساة  �لتهاين  باأن  ي�سعرون  و�لذين 

�لزيار�ت �ل�سخ�سية فقد بلغت )43.8 %( ملن يو�فق جد�ً، و )28.3 %( ملن يو�فق.
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اأما ال�صوؤال عن الوقت الذي يق�صيه اأفراد الأ�رشة يف ا�صتخدام اأجهزة التقنية  ◄
 )% بالتحدث مع بع�صهم فقد بلغت )25.2   الذي ي�صونه  بالوقت  الديثة مقارنة 
للمو�فقني، و )39.1 %( ملن يو�فق جد�ً �أي ما جمموعه )64.3 %( ، تليها من ي�سعرون باأن 
�أجهزة �لتقنية �حلديثة �أثرت على عاد�ت وتقاليد �أ�رشهم فقد بلغت )35.3 %( للمو�فقني، 
و�ملو�فقني جد�ً بن�سبة )24.0 %( �أي ما جمموعه )59.3 %( وهو ما يعادل ن�سف عينة 
�لدر��سة، و�لذين و�فقو� جد�ً على تر�جع �حلو�ر بني �أفر�د �الأ�رشة ب�سبب �أجهزة �لتقنية �حلديثة 
فقد بلغت )33.7 %( ملن يو�فق جد�ً، و )27.1 %( ملن يو�فق.و�أن )37.2 %( يو�فقون 
جد�ً باأنهم ي�سعرون بالقرب �أكرث من �أقاربهم ب�سبب �أجهزة �لتقنية، و�أن )31.8 %( يو�فقون 

على ذلك �أي�سًا.
�أما �لذي ي�سعرون بالتق�سري يف قيامهم بو�جباتهم �الأ�رشية ب�سبب �ن�سغالهم باالأجهزة 
�حلديثة فقد بلغت )30.2 %( ملن يو�فق جد�ً، و )21.7 %( للمو�فقني، تليها �لذين ي�سعرون 

باأن زيار�تهم الأقاربهم بد�أت تقل حيث بلغت )29.1 %( .
�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �إجابة �ل�سوؤ�ل �لثالث

موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

21
ن�رش بع�ص �ل�سور دون علم �أ�سحابها 

124.72710.57227.914757.03.370.851�أدى �إىل م�ساكل بني �لنا�ص

7
�أ�سعر �أن �لتهاين و�ملو��ساة و�لتعازي عرب 
�لو�سائل �اللكرتونية حلت حمل �لزيار�ت 

�ل�سخ�سية
238.94919.07328.311343.83.070.992

8
�أ�سعر بالقرب �أكرث من �أقاربي ب�سبب 

4115.93915.18231.89637.22.901.074�جهزة �لتقنية �حلديثة

6
�أ�سعر �أن �لعالقات �الجتماعية عموما 

3413.24718.28532.99235.72.911.031بد�أت تقل ب�سبب �الأجهزة �لتقنية �حلديثة 

5
تر�جع �حلو�ر بيني وبني �أفر�د �أ�رشتي 

4015.56123.67027.18733.72.791.074ب�سبب �أجهزة �لتقنية �حلديثة

3
�أ�سعر �أنني مق�رش يف �لقيام بو�جباتي 
جتاه �أ�رشتي ب�سبب �الن�سغال باأجهزة 

�لتقنية �حلديثة
7629.54818.65621.77830.22.531.204

9
ت�سعر باأن زيار�تك الأقاربك بد�أت تقل 

4517.46224.07629.57529.12.701.070منذ ��ستخد�مك الأجهزة �لتقنية �حلديثة
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موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

1
ت�سعر �أن �أجهزة �لتقنية �حلديثة �أثرت 

4718.25822.59135.36224.02.651.037على عاد�ت وتقاليد �أ�رشتك

الإجابة عن ال�صوؤال البحثي الرابع حول الآثار ال�صلبية الثقافية: - فقد كانت  ◄
و�أخو�تهم وبناتهم  �أو زوجاتهم  �أمهاتهم  �أن  %( يو�فقون جد�ً   32.2( �أن  �لبيانات  نتائج 
على معرفة كافية بالتقنيات �حلديثة وتطبيقاتها، و�لذين يو�فقون على ذلك بلغت ن�سبتهم 
يو�فقون جد�ً  �لعينة  �أفر�د  من   )%  32.9( و�أن   ،  )%  76( ما جمموعه  �أي   ،  )%  43.8(
�حلديثة،  �لتقنية  الأجهزة  ��ستخد�مهم  منذ  �الأ�رشة  �أفر�د  بع�ص  �أفكار  يف  تغري  وجود  على 
و�أن )34.9 %( يو�فقون على ذلك ما ي�سكل جمموعه )67.8 %( ، بينما كانت ن�سبة من 
يف�سلون ��ستخد�م �للغة �الإجنليزية بداًل من �لعربية يف حمادثاتهم )27.5 %( ، ويف�سلون 

جد�ً كانت ن�سبتهم )19.8 %( .
و�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �لر�بع: 

موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

11
تالحظ وجود تغري يف �أفكار بع�ص �أفر�د 

�أ�رشتك منذ ��ستخد�مهم الأجهزة �لتقنية 
�حلديثة 

259.75822.59034.98532.92.910.968

13
�أ�سعر �أن �أفر�د �أ�رشتي يف�سلون ��ستخد�م 
�الأحرف �الجنليزية بداًل من  �لعربية يف 
حمادثاتهم عرب �الأجهزة �لتقنية �حلديثة

6625.67027.17127.55119.82.411.074

الإجابة عن ال�صوؤال البحثي اخلام�س حول الآثار ال�صلبية الأخالقية: - فقد  ◄
�أ�سارت �لبيانات �إىل �أن )65.9 %( مو�فق جد�ً على �أن �لرب�مج مثل: )�لتويرت، �لو�ت�ص �آب، 
و�الن�ستجر�م( ت�ساعد على ن�رش �ل�سائعات، و�لذين و�فقو� على ذلك بلغت ن�سبتهم )23.6 %( 
�أي ما جمموعه )89.5 %( ، وهي ن�سبة مرتفعة جد�ً، وتوؤكد ما ذهبت �إليه �لدر��سة �حلالية 
بوجود �آثار �سلبية الأجهزة تقنيات �الت�سال �حلديثة على �الأخالق.وكان ما ن�سبته )51.2 
%( مو�فقة جد�ً على �أن تلك �لرب�مج توؤدي �إىل تبادل مقاطع منافية لالآد�ب مع �الآخرين، 
و�لذين و�فقو� على ذلك بلغت ن�سبتهم )29.5 %( ، �أما �لذين يعتقدون باأن �أجهزة �لتقنية 
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%( ملن يو�فقون  �إقامة عالقات بني �لذكور و�الإناث فقد بلغت )39.1  �حلديثة قد �سهلت 
جد�ً، ومن يو�فقون فقد بلغت ن�سبتهم )26.7 %( .�أما �ل�سوؤ�ل عن �أن �لرب�مج مثل: )تويرت، 
�لو�ت�ص �آب، و�الن�ستجر�م( تعمل على �خرت�ق �خل�سو�سية وت�سوير �لنا�ص دون علمهم فقد 

بلغت )38.4 %( ملن يو�فق جد�ً، و )28.3 %( ملن يو�فق على ذلك.
و�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �خلام�ص

موافق اإىل ل اأوافق
موافق جداموافقحد ما

املتو�صط 
ال�صابي

النحراف 
املعياري

%العدد%العدد%العدد%العدد

1

ت�سعر �أن بر�مج �الأجهزة 
�لتقنية )�لتوتري، �لو�ت�ص �ب، 
�الن�ستجر�م..وغريها( ت�ساعد 

على ن�رش �ل�سائعات

51.9228.56123.617065.93.530.733

2

ت�سعر �أن �لرب�مج )مثل �لتوتري، 
�لو�ت�ص �ب، �الن�ستجر�م..( 

توؤدي �إىل تبادل مقاطع منافية 
لالد�ب مع �الآخرين

135.03714.37629.513251.23.270.888

3
�سهلت �الأجهزة �حلديثة �إقامة 
عالقات بني �لذكور و�الناث 

بعيد�ً عن مر�قبة �الأهل
2911.25922.96926.710139.12.941.034

4

ت�سعر �أن �لرب�مج )مثل �لتوتري، 
�لو�ت�ص �ب، �الن�ستجر�م.. ( 

يعمل على �خرت�ق �خل�سو�سية 
وت�سوير �لنا�ص دون علمهم

2911.25722.17328.39938.42.941.027

◄  - القت�صادية:  ال�صلبية  الآثار  ال�صاد�س حول  البحثي  ال�صوؤال  على  الإجابة 
كانت ن�سبة من يو�فقون جد�ً على �أن �لدعايات و�الإعالنات من خالل �لتقنية �حلديثة ت�سجع 
�ل�رش�ء )55.0 %( و�لذين يو�فقون على ذلك بلغت ن�سبتهم )26.0 %( ، �أما من يف�سلون �أن 
تكون هديتهم �أجهزة تقنية حديثة فقد بلغت )48.8 %( ملن يو�فق جد�ً، و )21.7 %( ملن 
يو�فق، �أما من ي�سعرون باأن ��ستعمال �الأجهزة �لتقنية �حلديثة ي�سكل عبئًا ماليًا على �الأ�رشة 

فقد كانت ملن يو�فق جد�ً )37.2 %( ، ومن يو�فق )28.3 %( .
�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ص
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موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

26
ت�ساعد �لدعايات و�العالنات �لتجارية 
من خالل �الأجهزة �لتقنية على �ل�رش�ء 

وت�سجيعه
114.33814.76726.014255.03.320.878

25
�أف�سل �أن تكون هديتي ومكافاتي �أجهزة 

3112.04517.45621.712648.83.071.069تقنية حديثة

24
�أ�سعر باأن ��ستعمال �الأجهزة �لتقنية 

218.16826.47328.39637.22.950.981�حلديثة ي�سكل عبئا ماليًا على �الأ�رشة

الأ�رشة  ◄ توعية  يف  املراأة  دور  حول  ال�صابع  البحثي  ال�صوؤال  على  الإجابة 
بال�صتخدام الآمن لالت�صالت التقنية الديثة

كانت ن�سبة من يو�فقون جد� على �أن �ملر�أة على معرفة بتقنيات �الت�سال �حلديث هي 
)32.2 %( و�لذين يو�فقون على ذلك بلغت ن�سبتهم )43.8 %( ، و�أما �لذين ال يو�فقون على 
ذلك فقد كانت ن�سبتهم �سئيلة جد� )5.8 %( ، و�أما �لذين و�فقو� جد� على �أن �ملر�أة تعمل 
على توعيتهم باالآثار �ل�سلبية لتقنيات �الت�سال �حلديثة فبلغت ن�سبتهم )33.3 %( ، و�لذين 
و�فقو� على ذلك كانت ن�سبتهم )29.5 %( �أي ما جمموعه )62.8 %( وهي ن�سبة مرتفعة 
�أجهزة �الت�سال �حلديثة، وهذ� ما  �أ�رشتها ب�سلبيات  �أهمية دور �ملر�أة يف توعية  مما يوؤكد 

تهدف له �لدر��سة �حلالية.
و�جلدول �أدناه يو�سح ن�سب �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �ل�سابع

موافق اإىل ل اأوافق
املتو�صط موافق جداموافقحد ما

ال�صابي
النحراف 
املعياري

�أ�سعر �أن )�أختي، �أمي،زوجتي،�بنتي( 
بحاجة �إىل �ملعرفة كافية بالتقنيات 

�حلديثة وتطبيقاتها 
155.84718.211343.88332.23.020.860

�أ�سعر �ن  �ملر�أة )�ختي،�أمي، زوجتي، 
�بنتي تعمل على توعيتي من خطورة 

�الآثار �ل�سلبية الأجهزة تقنيات �الت�سال 
�حلديثة 

5722.13915.17629.58633.32.741.143
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نتائج البحث: 

بعد حتليل نتائج ال�صتبانة تو�صلت الدرا�صة الالية اإىل النتائج التالية: 
من . 1  )%89.5  ( ن�سبته  مبا  �ل�سائعات  ن�رش  يف  �حلديثة  �الت�سال  تقنيات  ت�ساهم 

 57( �أ�سحابها مبا ن�سبته  �ل�سور دون علم  �لدر��سة، وكذلك �ساعدت على ن�رش  �أفر�د عينة 
كانت  وكذلك  �الجتماعي،  �لبعد  على  �لو�سائل  هذه  بخطورة  ينبئ  عاٍل  موؤ�رش  وهذ�   )%
�لن�سب مرتفعة ملن و�فقو� على تبادل مقاطع منافية لالآد�ب، عرب و�سائل �لتقنية �حلديثة، 
و�أنها �ساعدت على �لغيبة و�لنميمة بني �لنا�ص، وكذلك كانت �لن�سب مرتفعة ملن و�فقو� على 
�أ�سعف  مما  �ل�سخ�سية،  �لزيار�ت  جمل  حّل  �لو�سائل  تلك  عرب  و�لتعازي  �لتهاين  تبادل  �أن 

�لعالقات �الجتماعية بني �لنا�ص.
�لذكية، . 2 �الأجهزة  خالل  من  �سحيحة  غري  نبوية  و�أحاديث  دينية  معلومات  ن�رش 

فالذين و�فقو� على �أنها �ساعدتهم على ن�رش تلك �ملعلومات بلغت ن�سبتهم )79.1 %( وكذلك 
�أثبتت �لدر��سة �أن ما ن�سبته )40.3 %( �عتمدو� على �أخذ فتو�هم من خالل ما يتم تد�وله 
عرب �الأجهزة �لذكية من معلومات دينية، وكذلك �أدت هذه �الأجهزة �إىل �إ�سغال �لنا�ص عن �أد�ء 

عباد�تهم و�أذكارهم �ليومية وكانت ن�سبة �لذين �أيدو� ذلك )50.8 %( .
�ملجتمع . 3 يف  �ال�ستهالكية  �لثقافة  �سيوع  على  �حلديثة  �الت�سال  تقنيات  �ساعدت 

و�الهتمامهم بالكماليات على ح�ساب �ل�رشوريات.
لبيتها . 4 �ملالزمة  وهي  و�لزوجة  و�الأخت  �الأم  الأنها  �أ�رشتها  يف  �ملر�أة  دور  �أهمية 

�الإملام  عليها  �أن  بدورها، كما  �ملر�أة  قيام  يرى �رشورة  ن�سبة من  بلغت  وقد   ، والأوالدها 
هذه  �أن  وبخا�سة  �الأ�رشية  تربيتها  يف  توظيفها  من  لتتمكن  �حلديثة  �لتقنيات  با�ستخد�م 
�لدر��سة �أثبتت �أن معرفتها بالتقنيات �حلديثة قليلة فكانت ن�سبة من يرون ذلك ما جمموعه 

. )% 62.8(

التوصيات: 

عقد دور�ت تدريبية للمر�أة، بهدف ن�رش �لوعي يف كيفية حماية �الأ�رشة �مل�سلمة من . 1
�الآثار �ل�سلبية لتقنيات �الت�سال �حلديثة.

مطالبة وز�رة �لرتبية و�لتعليم باإقر�ر مادة در��سية عن �لتحديات �لتقنية �ملعا�رشة . 2
�لتي تو�جه �الأ�رشة �مل�سلمة لتوعية �جليل بتجنب �سلبياتها و�الإفادة من �إيجابياتها.



330

د. حنان علي بدور
اآلثار السلبية لتقنيات االتصال احلديثة على األسرة املسلمة

ودور املرأة في توعيتها باستخداماتها اآلمنة

يف . 3 �ملاأمول  بدورها  للقيام  وتقنيا  ودينيا  وثقافيا  علميا  �مل�سلمة  �ملر�أة  تاأهيل 
�أ�رشتها بطرق تنا�سب �لتطور�ت �ملعا�رشة.

�الت�سال . 4 لتقنيات  �الآمن  �ال�ستخد�م  و�سع خطط على م�ستوى �ملجتمع يف كيفية 
�حلديثة
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