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 ،قال تعالىﭽﯕ ﯖ ﯗ ﭼ

(

).

) ) الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر (ت 666هـ) :مختار الصحاح ،تحقيق يوسف الشيخ
محمد،طـ،5ج/1ص ،333باب وسل ،المكتبة العصرية ،بيروت1241 ،هـ 1111 -م.
) (4سورة المائدة:آية .35
) (3االصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد(ت514هـ) :المفردات في غريب القران ،تحقيق صفوان عدنان
الداودي ،طـ ،1ج/1ص ،371باب وسم ،دار القلم ،دمشق – بيروت1214،هـ .
) )2الرازي ،أحمد بن فارس القزويني(ت315هـ) :مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دطـ،
ج/6ص ،115باب وصل ،دار الفكر1311 ،هـ 1171 -م.
) )5ابن منظور ،محمد بن مكرم(ت 711هـ) :لسان العرب ،طـ ،3ج/11ص ،746فصل واو ،دار صادر،
بيروت1212 ،هـ.
) )6ابو منصور ،محمد بن أحمد(ت 371هـ) :تهذيب اللغة ،تحقيق محمد عوض مرعب ،طـ ،1ج/14ص،165
باب الصاد والالم من المعتل ،دار احياء التراث العربي ،بيروت4111 ،م.
) )7الزبيدي ،محمد بن محمد الحسيني(ت1415هـ) :تاج العروس من جواهر القاموس ،دطـ ،ج/31ص ،36باب
وصل ،دار الهداية.
( )3البخاري ،محمد بن إسماعيل صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير الناصر ،طـ ،1ج/7ص ،165باب
الوصل في الشعر ،دار طوق النجاة1244 ،هـ.
) )1الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن ابي بكر :مختار الصحاح ،تحقيق يوسف الشيخ محمد ،طـ،1
ص ،321المكتبة العصرية ،بيروت1241 ،هـ 1111 -م.
) (11موسى ،د .عصام سليمان :المدخل في االتصال الجماهيري ،ص ،43منشورات الوطن ،الخليل1112 ،م.
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) )11إسماعيل د.محمود حسن :مبادىء علم االتصال ونظريات التأثير ،ص ،31الدار العالمية4113 ،م .نق ً
ال
عن بحث التواصل االجتماعي" أنواعه -ضوابطه -آثاره ،ومعوقاته" بحث للطالب ماجد رجب سكر ،الجامعة
االسالمية – غزة ،ص1234 ،3هـ4111-م.
) (14مفهوم التواصل الرابطhttp://attawassol.discutforum.com
) )13عبد الوهاب ،م .مصطفى رضا وآخرون :االنترنت طريق المعلومات السريع ،دطـ ،ص ،13 -17مطابع
المكتب المصري الحديث ،دم ،دس.
( )12الدناني ،عبد الملك ردمان :الوظيفة االعالمية لشبكة االنترنت ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،قسم االعالم،
بغداد ،ص4111 ،31،33م .نقالً عن بحث التواصل االجتماعي ،سكر ،ص.51
) )15عبد الوهاب :االنترنت طريق المعلومات السريع ،ص.13
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فأجتمع

قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭼ

) )16الرازي :مقاييس اللغة ،ج/1ص.271
) )17مصطفى ،إبراهيم وآخرون :المعجم الوسيط ،دط ،ج/1ص ،135باب الجيم ،مجمع اللغة العربية ،دار
الدعوة ،دم.4112 ،
) )13مسعودان ،د.أحمد ،وارم أ العيد :استخدام وسائل االتصال واإلعالم الجديدة وعالقته بالعزلة االجتماعية"،
ج/1ص ،751مجلة كلية التربية ،عدد4114 ،51م.
) )11توفيق ،سميحة كرم :مدخل الى العالقات االسرية ،ص ،12مكتبة االنجلو المصرية1116،م .نقالً عن
بحث" أثر استخدام االنترنت على العالقات االسرية بين أفراد االسرة السعودية في محافظة جدة " ،للطالبة الهام
فريج العويضي ،ص  ،33وكالة كليات البنات ،جدة1242 ،هـ 4112 -م.
) )41التويجري ،محمد عبد المحسن :األسرة والتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي السعودي ،طـ ،1ص،53
مكتبة العبيكان4111 ،م .نقالً عن بحث "أثر استخدام االنترنت على العالقات االسرية " ،العويضي،ص .33
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) (41موسى ،عبد الفتاح تركي :البناء االجتماعي لألسرة ،ص ،15المكتب العلمي .نقالً عن بحث "أثر استخدام
االنترنت على العالقات االسرية " ،العويضي ،ص .31
) (44الصابوني ،د.عبد الرحمن :نظام االسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم ،طـ ،16-15 ،1مكتبة وهبة،
1213هـ 1133 -م .نقالً عن بحث "أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية " ،العويضي ،ص .31
) (43قطوش ،سامية :دراسة سوسيولوجية لتأثير استخدام االنترنت في نمط االتصال األسري ،جامعة سعد
دحلب ،ص.61-61
) )42وازي ،د.طاوس و خوجة ،أ .عادل يوسف " :وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين االباء
واألبناء"الرابط . http://manifest.univ-ouargla.dzأنظر وسائل التواصل الحديثة و تأثيرها على االسرة
على الرابط  .http://www.albayan.comانظر درويش ،فاطمة خشاب " :تقنيات التواصل الحديثة عندما
يتقن الواقع لغة الوهم" على الرابط  .http://arabic.bayyanat.orgانظر" التأثيرات السلبية المختلفة التي
تتركها وسائل االتصال الحديثة في التنشئة االجتماعية " الرابط .http://rohmakraby.ahlamontada.net
انظر البابطين ،عبد الرحمن ابراهيم" :وسائل التواصل وأثرها على المجتمع " الرابط http:///www.al-
 .jazirah.comانظر جعفر ،م.ضمياء عبد االله و مسلم ،م.م سعاد حمود مسلم :أثر استخدام االنترنت في لتفكك
االسري االجتماعي ،مجلة المستنصرية للدراسات العربيه ،عدد/31ص .446-445انظر السامرائي ،د.حذيفة
عبود مهدي" :وسائل االتصال الحديثة وتأثيرها على األسرة ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني -جامعة
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.

سامراء ،ص1232 ،41-11هـ 4113 -م .انظر شبشوب :د .أحمد ساسي " :تأثير االنترنت في العالقة بين
التربية والمجتمع :تحليل ظاهرة التنشئة االجتماعية" ،كلية التربية ،تونس ،ص.351
) (45سورة الحجرات :آية.13
) )46التعامل مع وسائل االتصال الحديثة رابط الموضوع http://wwwalukah.net
) (47الترمذي /محمد بن عيسى بن الضحاك(471هـ) :سنن الترمذي ،تحقيق احمد محمد شاكر و آخرون،
ج/2ص ،614باب في القيامة ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1235،هـ 1175م.
) )43انظر ساري ،د.حلمي خضر " :تأثير االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية" ،مجلة جامعة
دمشق ،م/42ص . http://arabic.bayyanat.org .4113 ،333، 343،انظر" التأثيرات السلبية المختلفة
الرابط
"
االجتماعية
التنشئة
في
الحديثة
االتصال
وسائل
تتركها
التي
 .http://rohmakraby.ahlamontada.netأنظر قطوش" :دراسة سوسيولوجية لتأثير استخدام االنترنت"،
ص.61انظر مسعودان :استخدام وسائل االتصال واإلعالم الجديدة وعالقته بالعزلة االجتماعية" ،ج/1ص.757
) (41عبد الجليل ،د.موسى آدم ":كيف ساهم وسائل التواصل االجتماعي في اضعاف العادات والتقاليد ،وتقليص
العالقات االجتماعية؟" الرابط  .http://www.dicid.orgجريدة البيان " :وسائل االتصال الحديثة وإشكالية
االغتراب األسري" الرابط . http://albayaniq.com.انظر السامرائي ،د.حذيفة عبود مهدي" :وسائل
االتصال الحديثة وتأثيرها على االسرة" ،ص11،1232هـ 4113 -م.
) )31مسعودان :استخدام وسائل االتصال ،ج/1ص.751
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( )31انظر درويش " :تقنيات التواصل الحديثة " على الرابط http://arabic.bayyanat.org
الرابطhttp://manifest.univ-ouargla.dz
الحديثة"
التكنولوجيا
"وسائل
)(34وازي:
انظر درويش" تقنيات التواصل الحديثة " على الرابط
أنظر.http://www.albayan.com
الرابط.
الموبايل"
ولّعلها
الزوجية..
الخالفات
انظر"
.http://arabic.bayyanat.org
 .http://www.alqabas.comأنظر"هل لتطوُر وسائل االتصال والتكنولوجيا عالقة بتدمير العالقات الزوجية
واإلنسانية..؟" الرابط  .http://www.algomhoriah.netأنظر "خطر االنترنت على الحياة الزوجية ،4112
أثر على العالقة الزوجية"الرابط  .http://www.5jle.comانظر مسعودان :استخدام وسائل االتصال واإلعالم
الجديدة وعالقته بالعزلة االجتماعية" ،ج/1ص.751
) (33ادعيس ،يوسف ادعيس إسماعيل :مقابلة شخصية ،بتاريخ 4112/2/7م
))32الترمذي :سنن الترمذي ،ج/2ص.613
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والسكينة قال تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ

(

).

.

) (35سورة الروم:آية .41
) )36وازي" :وسائل التكنولوجيا الحديثة "الرابط. http://manifest.univ-ouargla.dzانظر جعفر :أثر
استخدام االنترنت في التفكك االسري االجتماعي ،عدد/31ص .447انظر شبشوب " :تأثير االنترنت في العالقة
بين التربية والمجتمع :تحليل ظاهرة التنشئة االجتماعية" ،ص.351
) )37أنظر .http://www.albayan.comانظر ساري" :تأثير االتصال عبر االنترنت " ،م/42ص،341
.337-331،435
) )33عبد الجليل" :كيف ساهم وسائل التواصل االجتماعي في اضعاف العادات والتقاليد ،وتقليص العالقات
االجتماعية ؟" الرابط http://www.dicid.org
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ومنها قوله تعالى ﭽ ﯮ ﯮ ﯮ
ﭼ

(

).

) )31سورة االسراء:آية.46
) (21الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر(ت 533هـ) :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،طـ،3
ج/4ص ،661دار الكتاب العربي ،بيروت1217،هـ.
) )21صحيح البخاري :باب ليس الواصل بالمكافئ،ج/3ص ،6حديث رقم.5111
) (24انظر ساري" :تأثير االتصال عبر االنترنت " ،م/42ص .337- 435، 331،341انظر درويش " :تقنيات
التواصل الحديثة " على الرابطhttp://arabic.bayyanat.org
) )23عبد الجليل ،د.موسى آدم" :كيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في اضعاف العادات والتقاليد،
وتقليص العالقات االجتماعية؟"الرابط http://www.dicid.org
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قال تعالى ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﭼ

(

).

) )22انظر ساري" :تأثير االتصال عبر االنترنت "،م/42ص .323-324انظر" التأثيرات السلبية المختلفة التي
تتركها وسائل االتصال الحديثة في التنشئة االجتماعية" الرابط http://rohmakraby.ahlamontada.net
) )25انظر جعفر :أثر استخدام االنترنت في التفكك االسري االجتماعي ،عدد/31ص.446
) )26سورة التحريم:آية .6
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http:///www.al- jazirah.com
http://rohmakraby.ahlamontada.net
http://wwwalukah.net
http://www.5jle.com
http://www.alqabas.com
http://arabic.bayyanat.org

http://www.dicid.org
http://attawassol.discutforum.com
http://www.algomhoriah.net
http://manifest.univ-ouargla.dz
http://www.albayan.com
http://albayaniq.com.
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