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ظيرت والمعمومات، االتصاالت تكنولوجيا في ىائمة ثورة المعاصر عالمنا يشيد 

 والتعميمية والسياسية واالقتصادية االجتماعية – الحياة جوانب مختمف في آثارىا
  الذكية اليواتف صناعة في مذىل تطور الثورة ىذه عن نتج وقد -والصناعية

Smart Phone  الموحية والحواسيب  Tablet  تطبيقات من عنيا نتج وما  
     Applicationsمعيا التعامل و الييا الوصول سيل وبرمجيات. 
الثقافات بعض دخول نتيجة وذلك والتغيرات، التحديات من الكثير األسرة تواجو وقد 

  الموحية والحواسيب الذكية اليواتف تطبيقات طريق عن المتغيرات وبعض
Tablet من العديد أدت حيث ، المعمومة الى الوصول عممية في ثورة أحدث مما 

 ىو ما بين الواضح التمييز عمى األسرة قدرة ضعف إلى المتسارعة العالمية التغيرات
 وبالتالي ، الذكية واألجيزة اليواتف في المتاحة التطبيقات من خطأ ىو وما صواب

 وعجزىا الموجودة، المتصارعة القيم بين من واالختيار االنتقاء عمى قدراتيا أضعفت
   قيم من بو يؤمنون ما تطبيق عن

 مقدمة



 
اىحٞبح ٍِ أَّبطب   اىعشثٞخ ىألعشح ٝقذً  اىشقَٜ اىعصش فبُ ، تقذً ىَب إضبفخ 

 اىفبحش اىثشاء ٍظبٕش حٞث ، اىعشثٜ اى٘اقع أسض ف٘ق ىٖب ٗج٘د ال

 اىق٘ح ٗتتشثع ، اىعَو ٗأعي٘ة ٗاىتشفٞٔ ٗاألصٝبء ٗاىششة األمو ٗعبداد

 اىفشدٝخ ٗاىْضعخ ٗاإلثبحٞخ ٗاىجْظ اىغيطخ تَجذ اىتٜ اىقٌٞ عيٌ سأط عيٚ

 ٗاىغٞطشح اىعْف عالقبد ،ٗتجشص األق٘ٙ ،ٗتف٘ق اىالٍغئ٘ه ٗاىتحشس

 ٗمأّٖب ٍثٞشح تش٘ٝقٞخ ثطشٝقخ االّحشافٜ ٗاىغي٘ك اىعبئيٜ ٗاىتفنل اىغبدٝخ

 ٕزٓ ٍضَُ٘ تَٞٞض ٗأفشادٕب األعشح عيٚ فٞصعت ، ثٖب ىألخز ضَْٞخ دع٘ح

 ٗت٘جٖبتٖب اىعشثٞخ األعشح ثْٞخ عيٚ عيجب   ْٝعنظ ٍَب ثغٖ٘ىخ اىشعبىخ

 مقدمة



 
التالية األسئمة في الدراسة مشكمة بمورة يمكن سبق ما خالل من: 
 ؟ استخداماتيا مميزاتو  الموحية والحواسب الذكية اليواتف ما1.
 العربية؟ لألسرة الداعمة والقيم التربوية المكانة ما2.

  الموحية والحواسب الذكية ليواتفا لتطبيقات الواسع االنتشار انعكاسات ما3.
 العربية؟ األسرة لدى القيم منظومة عمى

 عمى الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات الزائد االستخدام أثر ما4.
 اآلباء من عينة نظر وجية من العربية األسرة لدى القيم منظومة

 واألميات؟

 الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتوظيف المقترح التصور مالمح ما5.
 ؟العربية األسرة لدى القيم منظومة دعم في وتطبيقاتيا

 الدراسةمشكمة 



 
أىميا من االعتبارات من عدد من الدراسة أىمية تنبع: 
التغيرات عصر ىو الحالي فالعصر موضوعيا، أىمية من الدراسة أىمية تنبثق 

 وثقافة فكر في عنيفة وىزات حادة انعكاسات تزال وما أحدثت التي والتحوالت
 المواجية تتطمب ضخمة، تربوية وتحديات ضغوطاً  وخمقت المجتمع،

فإن المجتمع، بناء في األولى المبنة بوصفيا األسرة أىمية من الدراسة أىمية تظير 
 ،فان الفرد تربية في فشمت ،وان المجتمع صمح سميماً  إعداداً  الفرد إعداد في صمحت

 .الياوية نحو سينزلق المجتمع
 الذكية أجيزة من عنو نتج وما الرقمي العصر أىمية من كذلك الدراسة أىمية تأتي 

 ظميا ،وفي وارتحل حل أينما لإلنسان مالزمة أضحت ميمة ووسيمة أداة كونيا
 خارجي ىو ما كل خالليا من تنيل أن ليا ويمكن وتحرراً  انفتاحاً  أكثر األسرة أصبحت

 وىنا ، العربي المجتمع وثقافة وتقاليد عادات مع يتعارض األحيان من كثير وفي
 يسمط أن البحث يحاول ما وىو ، واألسرة الفرد عمى الذكية االجيزة عصر خطر مكمن
 مواجيتو أجل من عميو الضوء

 الدراسةأىمية 



 
خالل من وذلك الوصفي المنيج الباحثان استخدم الدراسة أىداف لتحقيق: 

 ، الموحية والحواسب الذكية ليواتفا واستخدامات سمات ألىم نظرية دراسة
 لدييا، توافرىا الواجب القيم ومنظومة لألسرة التربوية لممكانة نظرية ودراسة

  الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات  الواسع االستخدام وانعكاس
 اليواتف تطبيقات أثر وعرض .العربية األسرة لدى القيم منظومة عمى

 وجية من العربية األسرة لدى القيم منظومة عمى الموحية والحواسب الذكية
 مقترح تصور تقديم وأخيراً  واألميات، اآلباء من عشوائية عينة نظر

 منظومة دعم في وتطبيقاتيا الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتوظيف
 .العربية األسرة لدى القيم

 منيج الدراسة



 
الذكية اليواتف Smart Phones :وبين النقالة اليواتف خصائص بين تجمع والتي المتنقمة اليواتف تمك بأنيا وتعرف 

 .اإلنترنت مواقع وتصفح التطبيقات تنزيل وبإمكانيا الالسمكية الحواسيب خصائص
الموحية الحواسيب Tablet PCS : وتعمل بسيولة بيا والتنقل باليد جمميا يمكن التي الموحية الحواسيب بأنيا تعرف 

 وتستطيع 4G الرابع والجيل 3G الثالث الجيل وشبكات Wifi الالسمكية الشبكات وتدعم خاص، بقمم أو بالممس شاشاتيا
 .اإلنترنت مواقع وتصفح التطبيقات تنزيل وبإمكانيا الالسمكية الشبكات خالل من اإلنترنت عمى الدخول

 التطبيقات Applications عبارة بأنيا وتعرف الذكية، الموحية والحواسيب اليواتف تقدميا التي الخدمات من واحدة ىي 
 صناعة فى متخصصة  أخرى شركات أو الياتف لخدمة المقدمة الشركات أو لميواتف المصنعة الشركات تصمميا برامج عن

 .العالمية اليواتف شركات متاجر من ىاتفو عمى بتنزيميا المشترك ويقوم ,التصميم ىواة حتى او التطبيقات،
صورىا كما واإللو واإلنسان والحياة الكون عن أساسية تصورات من النابعة واألحكام المعايير من مجموعة :القيم منظومة 

 اختيار من تمكنو بحيث المختمفة، الحياتية والخبرات المواقف بين التفاعل خالل من والمجتمع الفرد لدى تتكون اإلسالم،
 .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة العممي السموك في أو االىتمامات في وتتجسد إمكاناتو، مع تتفق لحياتو وتوجيات أىداف

كائنا   فرد كل من تخمق بحيث وتقاليده، وعاداتو مجتمعيم قيم وتمقنيم اجتماعيا   أفرادىا بتنشئة يقوم التي المؤسسة ىي :األسرة 
 . اجتماعيا  

 مصطمحات الدراسة



 

اىتبىٞخ اىَحبٗس اىْظشٛ اإلطبس عبىج: 

 :اعتخذاٍبتٖب ٍَٗٞضاد اىي٘حٞخ ٗاىح٘اعت اىزمٞخ اىٖ٘اتف :أٗال  1.

 اىعشثٞخ ىألعشح اىذاعَخ ٗاىقٌٞ اىتشث٘ٝخ اىَنبّخ :ثبّٞب  2.

 ٗاىح٘اعت اىزمٞخ ىٖ٘اتفا ىتطجٞقبد اى٘اعع االّتشبس اّعنبعبد :ثبىثب  3.

 :اىعشثٞخ األعشح ىذٙ اىقٌٞ ٍْظٍ٘خ عيٚ اىي٘حٞخ

 النظرياإلطار 



 
أداة االستباًت الباحثاى استخذم الذساست أهذاف لتحقيق :اىَٞذاّٞخ اىذساعخ أداح 

 :يلي كوا الٌهائي شكلها في تصويوها تن والتي الويذاًيت للذساست

ٍح٘س مو عجبساد ٗعذد اىَحبٗس حغت االعتجبّخ ٝصف جذٗه 

 أداة ومحاور الدراسة الميدانية

 العبارات عدد المحور م

 إلى من

 12 1 واالجتماعية النفسية اآلثار 1

 28 13 واألخالقية الدينية اآلثار 2

 44 29 السياسية اآلثار 3

 52 45 االقتصادية اآلثار 4



 
 الزائد االستخدام عن الناتجة اآلثار عمى كبيرة وبدرجة الدراسة عينة موافقة1.

 والنفسية، االجتماعية القيم عمى الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات
 وبمتوسط 2.41 إلى 2.65 بين العبارات لجميع الوزني المتوسط انحصر حيث
 ثشنو اىَح٘س حصو مَب كبيرة، موافقة بدرجة أي 2.53 العبارات لجميع عام وزني

 .اىَٞذاّٞخ اىذساعخ ٍحبٗس ثِٞ اىشاثع اىتشتٞت عيٚ عبً
 الزائد االستخدام عن الناتجة اآلثار عمى كبيرة وبدرجة الدراسة عينة موافقة2.

 حيث واألخالقية، الدينية القيم عمى الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات
 وزني وبمتوسط 2.44 إلى 2.67 بين العبارات لجميع الوزني المتوسط انحصر

 عبً ثشنو اىَح٘س حصو مَب كبيرة، موافقة بدرجة أي 2.60 العبارات لجميع عام

 .اىَٞذاّٞخ اىذساعخ ٍحبٗس ثِٞ اىثبّٜ اىتشتٞت عيٚ

 الميدانيةنتائج الدراسة 



 
الزائد االستخدام عن الناتجة اآلثار عمى كبيرة وبدرجة الدراسة عينة موافقة 

 انحصر حيث السياسية، القيم عمى الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات
 لجميع عام وزني وبمتوسط 2.44 إلى 2.65 بين العبارات لجميع الوزني المتوسط
 الترتيب عمى عام بشكل المحور حصل كما كبيرة، موافقة بدرجة أي 2.57 العبارات
 .الميدانية الدراسة محاور بين الثالث

الزائد االستخدام عن الناتجة اآلثار عمى كبيرة وبدرجة الدراسة عينة موافقة 
 انحصر حيث االقتصادية، القيم عمى الموحية والحواسب الذكية اليواتف لتطبيقات
 لجميع عام وزني وبمتوسط 2.52 إلى 2.67 بين العبارات لجميع الوزني المتوسط
 الترتيب عمى عام بشكل المحور حصل كما كبيرة، موافقة بدرجة أي 2.61 العبارات

 .الميدانية الدراسة محاور بين األول

 الدراسة الميدانيةتابع نتائج 



 
خاص، بشكل العربي والشباب عام بشكل العربية األسرة حماية ألجل  

  وتطبيقاتيا، الذكية األجيزة استخدام في لإلفراط السمبية اآلثار لمواجية
 من كل جيود فييا تتظافر متكاممة استراتيجية وضع يتطمب الذي األمر
 اإلعالم وسائل والسيما العالقة ذات الدولة مؤسسات وكل ذاتيا األسرة

 خالل من االستراتيجية تمك أبعاد وتتحقق . والمرئية والمسموعة المقروءة
 : يمي ما

التصور المقترح لتوظيف اليواتف الذكية والحواسب الموحية : خامساً 
 العربيةوتطبيقاتيا في دعم منظومة القيم لدى األسرة 



 
الفوضى مفاىيم مواجية في اإلسالمية الثقافة وقيم مفاىيم ترسيخ عمى التركيز 

 من كثيرة جوانب تعرضت اإلعالمية الثقافية لمعولمة فنتيجة والضياع، واإلباحية
 كالعادات المفاىيم واختالط لتشوىات اإلسالمية البمدان في السائدة الثقافة

 .اإلسالمي الشباب أوساط في السائدة والسموكيات المستحدثة
استخداميم وعادات االطفال سموك نمط تحديد في خاصة االسرة دور تعزيز 

 تعرضيم احتمال زاد اماميم متروكة االستخدام حرية كانت فكمما الذكية، لألجيزة
 السيئ منيا مختمفة امور عمى اطالعيم نتيجة السمبي السموك ارتكاب الى

 .والضار
أدق متابعة خالل من االمور واولياء االطفال بين ما الفجوة او اليوة تقميل 

 .المشاكل من كثير مياوي في االنزالق عن يبعدىم بما بحياتيم التفاصيل

 المقترحأىداف التصور 



 

 منطمقات التصور المقترح



 
سميمة شخصية وتشكيل يتناسب بما االبتكار ىذا قيمة لتحديد لألطفال السميم التوجيو 

 وتطبيقاتيا الذكية لألجيزة األمثل الستخدامو اىميتو حول والمعرفة بالخبرة وتزويده لمطفل
 .والحرمان الجسدية واالساءة والعنف االسري القمع عن بعيداً 
ىذه االطفال فييا يستخدم التي واالوقات المواقع تحديد في االمور اولياء تحكم ضرورة 

 ال كي مناسب يرونو ما الختيار الواعية القدرة الى يفتقرون اغمبيم ان وحيث المنظومة
 .عقباه يحمد ال ما الى االستخدام ىذا يجرىم

األبناء عمييا يربى التي والعقيدة السموكية والقيم السامية المبادئ بين العالقة عمى التركيز 
 .ايجابياتيا جانب إلى الذاكية األجيزة تطبيقات تقدميا التي السمبية األخرى الجوانب وبين
افشاء عدم يخص فيما االيجابية والقيم السميمة التربية بأساليب وتحصينيم االطفال توعية 

 بماىية لجيميم الغرباء االشخاص عن المعمومات حجب اىمية وتقدير العائمة اسرار
 .المحادثة غرف خالل من معو المتحدث الشخص

وضبط التفكير يخص فيما االىمية الرفيعة الصيغ اتباع عمى واالحداث االطفال تشجيع 
 .واالنحراف االستغالل عن بعيداً  يفعمون لما واعون يجعميم بما النفس

 األسرةدور 



 
المدارس في الشباب وفئات (السن صغار) األفراد بين التوعية نشر 

 واآلثار وتطبيقاتيا الذكية األجيزة استخدام في اإلفراط بمشكمة والجامعات
 نحو عمى منيا االستفادة وسبل الجوانب، كافة من عنيا الناجمة السمبية
 والمناطق واألندية والمؤتمرات الندوات المحاضرات خالل من وذلك إيجابي،
  .التعميمية

االستخدام بسمبيات الوعي نشر في الطالبية واألنشطة المدارس دور تفعيل 
  .الذكية لألجيزة المفرط

الذكية األجيزة مع التعامل عند سمبية مشكمة بوجود الذاتية القناعة تعزيز 
 .وتطبيقاتيا

 دور المؤسسات التعميمية



 
مرتبطة سمبيات وجود حول المجتمع أفراد بين الوعي نشر في اإلعالم وسائل دور تفعيل 

 السامية بالمبادئ التمسك باتجاه والدفع وتطبيقاتيا، الذكية لألجيزة المفرط باالستخدام
 .الفاضمة واألخالق

وعادتنا قيمنا وتحمي وثقافتنا مجتمعاتنا تناسب الذكية لألجيزة تطبيقات تطوير عمى العمل 
 .الذكية األجيزة لتطبيقات السمبية األثار من وتقاليدنا

من المختمفة واالتصال اإلعالم وسائل في األسرية والقيم األسرة صورة تحسين عمى العمل 
 أجيزة من العصر مستحدثات عمى  العامة البرامج في تأكيدىا مع متخصصة، برامج خالل
 األسرة قدسية عمى سمبي بشكل تنعكس سمبية آثار من تطبيقات من بيا يرتبط وما ذكية

 .العربية
والقانون واالجتماع النفس وعمم والتربية اإلعالم مجال في خبراء مشاركة عمى العمل 

 وعرضيا نشرىا يحقق إيجابية إعالمية مواد إعداد في ورؤاىم جيودىم تتكامل ...والتاريخ
 آثارا ( أنواعيا بكافة االجتماعي التواصل شبكات ) وخاصة المختمفة اإلعالمية بالوسائل
 .والمجتمع واألسرة الفرد مستوى عمى إيجابية

 دور وسائل االعالم



 
من واألميات اآلباء خاصة التوعية وحمالت المتخصصة التدريبية الدورات من عدد إعداد 

 استخدام بترشيد اآلباء توعية بيدف المختمفة، والدينية االجتماعية، المؤسسات خالل
 .وضار سيء نحو عمى أبناؤىا معيا يتعامل التي وتطبيقاتيا الذكية األجيزة

اىم عمى لموقوف االطفال عالم التكنولوجيا لدخول السمبية باآلثار المتعمقة بالدراسات القيام 
 األجيزة الستخدام النفسية باآلثار تيتم والتي المناسبة واآلليات الحمول ووضع المعالجات

 بغير مقارنة األجيزة ىذه مستخدمي بين ما السموكية الفروقات عمى لموقوف بإفراط الذكية
 .موقع من أكثر عمى الدراسات ىذه ونشر المستخدمين،

بظيور ظيرت والتي المشاكل ىذه مثل يخص فيما متكاممة معمومات قاعدة توفير ضرورة 
 المشاكل ىذه بحجم تتعمق والتي الدقيقة البيانات تحوي وااللكتروني التكنولوجي العالم ىذا

 .وتطبيقاتيا الذكية األجيزة استخدام عمى باإلدمان يتعمق كان ما سواء
حرية تقييد تستيدف والتي المناسبة القانونية النصوص لوضع الالزمة االجراءات اتخاذ 

 باالستعانة يقوم من كل ومعاقبة باآلداب المخمة االباحية المواقع عمى االطالع في القاصرين
 االتصاالت ىذه تشجيع او خمق او لصناعة (خاصة االنترنت) االتصال وسائل من بوسيمة

 .االخالقية غير او الفاضحة

 المدنيدور مؤسسات المجتمع 


