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 ومدص 

خػػػاؿ الةتػػػرة اتخيػػػرة تةػػػككت ج ريػػػة  ػػػ  كا ػػػة المجػػػاكت  شػػػاد المجتمػػػر المصػػػرل
انعكػػس ومػػق القػػيـ الخمقيػػة لمةػػرد  مقا يػػةا اتمػػر الػػ ثاإلقتصػػادية كالايااػػية كاكجتماويػػة كال

داخػػؿ المجتمػػرا كمػػا أف التطػػكرات التكنكلكجيػػة  ػػ  كاػػاإؿ اكتصػػاؿ أدت  لػػق تاشػػ  ةػػكاج  
ال ماف كالمكاف بيف ات ػراد كالشػعكب كالثقا ػات  ػ  مختمػؼ دكؿ العػالـ اتمػر الػ ل ومػؿ ومػق 

لخمقيػة داخػؿ المجتمػرا  رض قيـ غربية ومق المجتمرا ككاف لاا تأثيرها ومػق منظكمػة القػيـ ا
خاصػػة معرنػيف لنػػكويف  Face book الشػباب وبػر كاػػاإؿ التكاصػؿ اكجتمػاو  وامػػة ك  

مف القيـا قيـ تقميدية مكركثة مػف الثقا ػة الاػاإدة كقػيـ جديػدة مػف خػاؿ التطػكر التكنكلػكجق 
قػد  لػق صػراع قيمػقا ككنتيجػة ةتميػة لمةػراغ الػ ل يعيشػ  الشػباب بػالمجتمرا   مكهك مػا يػ د

كجد الشباب نالت     تةريغ طاقت  كشغؿ كقػت  راغػ  مػف خػاؿ التػردد ومػق مكاقػر التكاصػؿ 
ترتب ومي  تاػمؿ كثيػر مػف الاػمككيات  مكقتان طكيان معاا اتمر ال   اكجتماو ا كأصبح يقن

يتطمب كجكد منظكمة لمقيـ الخمقيػة نابعػة مػف اتصػكؿ  مغير اتخاقية  لق الشبابا اتمر ال 
امية القػػر ف الكػػريـ كالاػػنة النبكيػػة لمجاباػػة الاػػمككيات اتخاقيػػة الدخيمػػة ومػػق الشػػباب اإلاػػ

خاصػػةا ك ػػ  اػػبيؿ تةقيػػؽ هػػدؼ  Face bookوبػػر كاػػاإؿ التكصػػؿ اكجتمػػاو  وامػػة ك  
؛ ةيػػث ااػػتخدمت الدرااػػة المػػنال الكصػػة  باػػدؼ  البةػػث ااػػتخدـ البةػػث المػػنال التكػػامم

كاجااػػػا المجتمػػر المصػػػرم جػػػراو ااػػتخداـ مكاقػػػر التكاصػػػؿ ي التػػػ تةديػػد المشػػػكات الخمقيػػة 
ػػا مػػنال اكاػػتنباط بغػػرض ااػػتنباط القػػيـ الخمقيػػة الػػكاردة بػػالقر ف  اكجتمػػاو ا كااػػتخدمت أينن

يةتاجاػا أبنػاو المجتمػر المصػرم مػف  التػ الكريـ كالانة النبكيػة المطاػرة كمكاقػؼ الصػةابة ك 
يس بػػكؾا كتكصػػمت الدرااػػة  لػػق منظكمػػة قػػيـ أجػػؿ التعامػػؿ مػػر مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو   ػػ

مػػة ومػػق المجتمػػر المصػػرم مككنػػة مػػف اػػتة قػػيـ يخمقيػػة لمجاباػػة الاػػمككيات اتخاقيػػة الدخ
 اجتناب اكو الظف(. –خمقية كبرل هق )الصدؽا الما كليةا اتمانةا الك اوا التاامح 

 Face-كاصؿ اكجتماو  مكاقر الت -القيـ الخمقية اإلاامية  -الكممات المةتاةية )منظكمة
book) 
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The Islamic System of Moral Values: The Absent Dimension in Social 

Networks (Facebook as a Model) 

Abstract  

The Egyptian society has recently witnessed radical changes in all 

economic, political, social and cultural fields, which affected one’s moral 

values within society. In addition, technology developments in 

communication means led to breaking the barriers of time and space 

among individuals, nations and cultures all over the world. The result is 

the existence of strange values within our society affecting our own 

system of moral values. While using social networks in general and 

Facebook in particular, youth are exposed to two different kinds of 

values: The traditional transmitted values related to the prevailing culture 

and the new values resulting from the technology development. There is 

a kind of conflict between both systems of values. As an inevitable 

consequence of emptiness, young people got what they want in social 

networks as a means for draining energy and spending free time. 

Thereby, they spend much more time using these networks. The result is 

that many immoral behaviors have been acquired by young people. 

Confronting such behaviors acquired through social networks in general 

and Facebook in particular requires a system of moral values derived 

from the Holy Quran and the Prophetic Sunnah. To achieve this, the 

current research utilized the integrative research approach. The 

descriptive method was utilized so as to identifying moral problems 

challenging the Egyptian society because of social networks use. The 

elicitation approach was also utilized in order to elicit moral values from 

the Holy Quran, the Prophetic Sunnah and the Companions’ diligences. 

These values should be acquired by the Egyptian youth for utilizing the 

Facebook social network optimally. Eventually, the study provided a 

system of moral values for confronting the immoral behaviors. The 

proposed system was of six major moral values (truth – responsibility – 

honesty – faithfulness - forgiveness – avoiding bad suspicions). 

Keywords: System – Islamic moral values – Social networks – 

Facebook. 
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 وكدوة 

أةػػدثت التطػػكرات التكنكلكجيػػة منتصػػؼ التاػػعينيات مػػف القػػرف المانػػ ا نقمػػة نكويػػة 
 ػػ   ممػػا أدل  لػػق تغييػػر جػػ ر مكثػػكرة هاإمػػة  ػػ  وػػالـ اكتصػػاؿ ماػػت كا ػػة مجػػاكت الةيػػاةا 

أاػاليب نقػؿ كتك يػر المعمكمػات كالتةػكؿ مػػف كاػاإؿ اكتصػاؿ الجمػاهيرم أةػادل اكتجػا   لػػق 
  ػ  نةػس الكقػتا  كماػتقبان ا كمراػان تجا ا كبات المتمق   ي  منتجن ثناإ  اك   اكتصاؿ التةاوم

ألغػق كػؿ الةػدكد ال مانيػة  مكالػ  االبػديؿ  كه ا ما أطمؽ ومي  اإلواـ الجديد أك اإلواـ الرقمػ
كالجغرا ية ك تح مجاؿ كاار أماـ ةرية الرأل كالتعبيرا كتجاك  وصػر اكةتكػار كالايمنػة ومػق 

 مظاهر اإلواـ الجديد مكاقر التكاصؿ اكجتماو .المعمكمةا كمف أبر  
كمػػػر هػػػ ا التطػػػكر الاػػػرير  ػػػ  الكاػػػاإؿ التكنكلكجيػػػة ظاػػػرت مكاقػػػر مةركػػػات البةػػػث 
كالمراجر العامةا كمكاقر الصةؼ كالمجات كغيرهاا كلـ يقؼ اتمر وند ه ا الةػد مػف التطػكر 

ا WhatsAppا Youtubا Face book)ةتػػق ظاػػرت شػػبكات التكاصػػؿ اكجتمػػاو  مثػػؿ
Twitter ا كغيرهػػػا( الػػػ ل أتػػػاح الػػػبعض مناػػػا مثػػػؿFace book  تبػػػادؿ مقػػػاطر الةيػػػديك

جػػػراو المةادثػػػات الةكريػػػةا كالتكاصػػػؿ كالتةاوػػػؿ المباشػػػر بػػػيف جماػػػكر  كمشػػػاركة الممةػػػات كاا
المتمقػػيفا كمػػر هػػ ا الت ايػػد الماػػتمر  ػػ  ااػػتخداـ هػػ   المكاقػػر كمػػداكمتاا ل ناػػاف  ػػ  كػػؿ 

بد مف درااة كمعر ة اآلثار الناتجة وف ه ا اكاتخداـ كنكع هػ ا التػأثيرا  كػؿ أكقات ا أصبح ك
نمػا ومػػق المجتمػر بأكممػػ  ك ػػ   ك  لػػ   يجابياتػ  كاػػمبيات ا التػ  وشػ تػػ ثر  قػػط ومػق الةػػرد كاا

وبػػػر مكاقػػػر التكاصػػػؿ  اإللكتركنػػػ بعػػػض اتكقػػػات كاتةػػػداث ومػػػق العػػػالـ برمتػػػ ا  التكاصػػػؿ 
 .(ٔا َُِٖ)العبد الاتا بيران ومق العالـاكجتماو  هك انةتاةان ك

كتطػػكر المكاقػػػر تعػػددت اكاػػتخدامات مػػػف  اإلنترنػػتاوتمػػاد ات ػػػراد ومػػق   كمػػر تنػػام
ا ثػػـ المنتػػديات كغػػرؼ الدردشػػةا كالراػػاإؿ النصػػية كالةكريػػةا المتصػػةح  لػػق البريػػد اإللكتركنػػق

ة اإللكتركنيػكالمدكنات ةتق ظارت المكاقر اكجتماويةا كمصطمح أطمؽ ومق مجمكوة المكاقػر 
ظاػػرت مػػر الجيػػؿ الثػػانق لمكيػػبا كأتاةػػت التكاصػػؿ مػػر مجتمػػر ا ترانػػ ا كلعػػؿ أشػػارها  التػػ 

Face book اTwitterمػػف كقػػت ك كػػر كاهتمػػاـ ككجػػداف  تمػػت ماػػاةة كانػػةةةا ةيػػث ا
 تكوقػػكؿ الشػػبابا بعػػد نجاةاػػا  ػػ  جػػ ب كااػػتقطاب العديػػد مػػف الةإػػات العمريػػة ةيػػث أوػػاد

 (.ُ: َُِّتشكيؿ الةياة اكجتماوية كاكتصالية لمةرد)الجماؿا 
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تصػػػدر مصػػػر دكؿ المنطقػػػة العربيػػػةا  ػػػ  ااػػػتخداـ كاػػػاإؿ   لػػػق كتشػػػير اإلةصػػػاإيات
بكؾا كتكيتر"ا ةيث كشؼ تقريػر ةػديث أوػد  جاػا  التعبإػة العامػة  التكاصؿ اكجتماو  " يس

كاإلةصاوا بالتعػاكف مػر المجنػة اإلةصػاإية لامػـ المتةػدةا أف وػدد تغريػدات المصػرييف ومػق 
تغريدة  ػ  الدقيقػة الكاةػدةا كبناػبة  َُِّمميكف تغريدة يكميان بنةك  ٗ.ِ"تكيتر" كصؿ  لق 

؛  ْ.ِٕالعربيػةا التػ  تبمػػغ  مػف جممػة التغريػدات  ػػ  المنطقػة ُٖ% مميػكف تغريػدة  ػ  اليػػـك
كاوتمد التقريػر  ػق بياناتػ  ومػق تقػارير كاػاإؿ التكاصػؿ اكجتمػاو   ."بةاب صةيةة "القبس

ا  لػق أف مصػػر تةتػؿ المركػػ  الثػان  كػػأكبر العربػ ا مػف كميػػة مةمػد بػػف راشػد الةككميػػةا مشػيرن 
ا ةيػػث َُِْالػػ يف اننػػمكا لػػػ"تكيتر"ا منػػ  الػػدكؿ العربيػػة امتاكػػان لعػػدد الماػػتخدميف الجػػدد 

ككشػػةت البيانػػات الػػكاردة  ػػ  ا ألػػؼ ماػػتخدـ مصػػرم جديػػد منػػ  هػػ ا العػػاـ َٗٓاننػػـ نةػػك 
مميػكف ماػتخدـا  ٓ.ّْبػكؾ"  ػ  مصػر تجػاك   التقرير اإلةصػاإ  أف وػدد ماػتخدم  " ػيس

ـ جديػدا مميكف ماػتخد ُْ قطا شادت دخكؿ  َُِٕ لق يناير  َُِْكأف الةترة مف يكنيك 
 ٖ.ٓٔاا تصػؿ  لػق %وامنػ َّبػكؾ"  ػ  اػف أقػؿ مػف  كأف نابة الشباب الماتخدميف لػ" يس

 ,http://www.dotmsr.comاإلنػاث )مف  جمػال  الماػتخدميفا ي يػد  ػياـ الػ ككر ومػق 

2019  .) 
  أناا تمعػب دكران كبيػران  ػ   ككشؾ أف القيـ الخمقية هق ركي ة أاااية داخؿ كؿ مجتمر 

مجتمر كتد ع  لمتقدـ كالترق ا مف خاؿ خمؽ مجمكوة مف القػكانيف كالػنظـ كالاػمات تمااؾ ال
تمي  أخاؽ أبناو المجتمر كتةدد نمط معيشػت ا  ػالقيـ الخمقيػة منظكمػة  الت الةكرية كالمادية 

بػامتاكاـ  تمس مباشرة جكهر اإلناافا كلقد ا تخر الماممكف وبر التاريخ الةكػرل كالةنػارل
ا كجػػدت تجمياتاػػا  ػػ  صػػياغة  لمنظكمػػة قػػيـ متكاممػػة  ات مرجعيػػة صػػمبة تاػػتند  لػػق الػػكة

اإلنااف كصناوة مةطات مامة    تاريخ اإلناانيةا كنةف    والمنا الةانػر بةاجػة مااػة 
لا   المنظكمة مف القيـ الشاممة لجمير جكانب الةياةا كالماتندة لعقيدة اإلااـ المبنيػة ومػق 

مػػف   متجػػاك ة النةعيػػة الماديػػة الظر يػػةا كالمطبقػػة  ػػ  الكاقػػرا كالتػػ مثػػكاب كالجػػ او اتخػػرك ال
 (.ُِْ: َُِٕخالاا بنيت اتمة اإلاامية وبر التاريخ )الةنارا 

كاإلنةجػار المعر ػ  أف اتمػكر تاػير  ػ  طريػؽ  بعػاد   كياةظ  ػ  وصػر التطػكر التقنػ
بعة مػف دينػ  أكثػر  ػأكثرا ابتػداون مػف اإلنباػار بػالتطكر الةرد كالمجتمر وف قيم  اتخاقية النا

ينػبط الةيػاةا مػركران بشػعكر الامبػاكة   كاػمكك  ب مع  دكف كجكد رصيد قيمك التقنق كالتجا
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مػػر القػػيـ الخمقيػػة  قبمػػا يقتر ػػ  بعػػض ات ػػراد كالجماوػػات  ػػ  المجتمػػر مػػف اػػمككيات تتنػػا 
نػػمنان أك صػػراةة بػػالخركج ومػػق هػػ    متنػػاد  لمجتمعنػػا اإلاػػام ا  نػػا ة  لػػق الػػدوكات التػػ

تتةػػؽ مػػر قيمنػػا  لػػق معظػػـ البيػػكت مػػف خػػاؿ أجاػػ ة  ك التػػ القػػيـا مػػر تاػػمؿ القػػدكة الاػػيإة 
اإلوػػػػاـ ككاػػػػاإؿ التكاصػػػػؿ اكجتمػػػػاو ا ةتػػػػق أصػػػػبةت هػػػػ   القػػػػدكة بمػػػػركر الكقػػػػت شػػػػيإان 

 (.ِِْمألك ان)الةنارا مرجر اابؽ: 
تكاصؿ اكجتماو  كػاإف  ػ  اػاكلة ااػتبداؿ بعػض  ف مكمف الخطر اليـك وبر كااإؿ ال

القيـ الخمقية اإلاامية بقيـ الغرب بغض النظر ومػا تاػبب  مػف أنػرار ةتػق كصػؿ الةػاؿ  ػ  
التقميػػػػد  لػػػػق أف بعػػػػض أ ػػػػراد المجتمػػػػر يةػػػػاكؿ تقمػػػػ  شخصػػػػيات الغػػػػرب  ػػػػ  أخاقياتػػػػ  

 (.ُٗٗ: َُِٕكامككيات )الةا مقا 
ا لمتكاصػػؿ Face bookمكقػػر   وػػدد ماػػتخدمكك قػػان تةػػدث اإلةصػػاوات  قػػد بمػػغ 

% مػناـ يتمركػ كف  ػ  مصػر َٕمميكف ماػتخدـا  َٖاو     الكطف العرب  متجاك ان ماكجت
كالمغرب كتكنسا كالاعكديةا كاإلماراتا ككشةت درااة قامت باا شركة اػبكت أكفا لمعاقػات 

ا  ػػ  العػػالـ العربػػ  ارتةػػر منػػ  Face bookمكقػػر    العامػػة كمقرهػػا دبػػ  أف وػػدد ماػػتخدم
ـا ك لػػؾ بعػػد  نػػا ة  دارة المكقػػر الناػػخة العربيػػة منػػ ا مػػا أدل  لػػق ََِٗشػػار ينػػاير وػػاـ 

 ػػ    مميػػكف ماػػتخدـ وربػػ  خػػاؿ الاػػنة الكاةػػدةا ك كػػرت الدرااػػة أف مصػػر تػػأت ٓ.ّكاػػب 
يكف مشػترؾ مم ٓ.ّالمكقرا ةيث يبمغ وددهـ   المرتبة اتكلق وربيان مف ناةية ودد ماتخدم

% مػناـ ِّا تمياػا الاػعكدية  ػ  المرتبػة الثانيػةا كمػا أشػارت الدرااػة أف Face book ػ  
% َٓنجمي يػة ياتخدمكف الناخة العربية من ا  يما تصؿ نابة ال يف ياتخدمكف الناػخة اإل 

% مػف ّٕوامػان ا  ِٓا دكف اػف Face bookماػتخدم  % مػف َٓكما بينت الدرااػة أف 
 http://www.arabمػػػػػػػػػػػػػػػػػف الناػػػػػػػػػػػػػػػػػاو ) المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ماػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدم  

socialmediareport.com,2019.) 
كمػػا تشػػير اإلةصػػاإيات  لػػق أنػػ  ومػػق الػػرغـ مػػف أف مصػػر تةتػػؿ المركػػ  اتخيػػر والميػػان 

ا اإلنترنػػتا  ك أف ناػػبة كبيػػرة مػػف وػػدد اػػكاناا ياػػتخدمكف اإلنترنػػتبالناػػبة لمتكاػػط اػػروة 
(  لػػػػق Hodgson, 2017:1-3ـ)َُِٔ% وػػػػاـ  ٔ.ّٖدادت هػػػػ   الناػػػػبة مػػػػف   اةيػػػػث 
الخػا  بمراقبػة  WE ARE SOCIALـا ك لػؾ ةاػب تقريػر مكقػر َُِٕ% وػاـ ٗ.ُٓ
% مػػناـ مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو  المختمةػػةا َّ ػػ  العػػالـا ةيػػث ياػػتخدـ  اإلنترنػػتكنػػر 
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ا كأناػػتجراـ كغيرهػػا مػػف مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو ا ككيقتصػػر twitterك Facebookمثػػؿ 
ةكاسا  لػػػؾ  لػػق المكبيػػػؿ كالتابمػػػت أينػػػان)ااػػتخداماـ ومػػػق الدياػػػكتكب  ةاػػبا بػػػؿ يتعػػػدل 

َُِٔ :ّٔ.) 
ه   الدرااة لتبيف منظكمة القيـ الخمقية الا مة لركاد مكاقر التكاصػؿ اكجتمػاو    كتأت

ػػاف القػػيـ تػػ د ا ةيػػث Face bookخاصػػة   ػػ  ةيػػاة الةػػرد كالمجتمػػرا  ػػات راد  م دكران مامن
يعيشػػكف ةيػػاتاـ  ػػ  بيإػػات متنكوػػةا لكػػؿ كاةػػدة مناػػا خصكصػػيتاا بمػػا تنػػم  مػػف وناصػػر 
كأشػػياو ماديػػة يتةػػاومكف معاػػا  يػػ ثركف كيتػػأثركف باػػاا كنػػمف ناػػؽ مػػف المعػػايير كالقػػيـ 

شػباع ةاجاتػ  باا كؿ مجتمرا  اإلناػاف ياػعق داإمػان  لػق تةقيػؽ  اتػ  كاا  قيتجم  الخمقيةا الت
ليتمكف مػف اكاػتمرار  ػ  هػ   الةيػاةا كليػتمكف مػف  لػؾ  اػك  ػ  ةاجػة  لػق منظكمػة قيميػة 

تشػكؿ الشخصػػيةا   رغباتػ ا كبالتػال تتةقػؽ باػػا التػ أخاقيػة تتجاػد باػا القناوػػات اتاااػية 
اكقتصػػػادية كالدينيػػػة كمػػػا أناػػػا تعمػػػؿ ومػػػق تكجيػػػ  اػػػمكك  نةػػػك اتيػػػدلكجيات اكجتماويػػػة ك 

تنمػػك مػػر الةػػرد  تقػػدـ لػػ  الطريقػػة كالمػػنال الػػ ل يقػػدـ بػػ  نةاػػ  ل خػػريف   التػػ اقيػػةكاتخ
كلممجتمػػر الػػ ل يعػػي   يػػ ا كلمػػا كانػػت القػػيـ الخمقيػػة  ات أهميػػة لممجتمػػر تنػػ  باػػا تتةػػدد 
أهدا   كمثمػ  العميػاا كمػا أناػا تعػد أةػد أهػـ مةػددات اػمكك ا ةيػث تجعمػ  يمتمػؾ القػدرة ومػق 

يتةاوؿ باػا الةػرد   ار ات رادا كما أف القيـ الخمقية تعد مف أهـ المككنات التتةديد امكؾ  كأ ك
كالجماوػػات بشػػكؿ مياػػرا ةيػػث يتميػػ  اإلناػػاف وػػف بػػاق  الكاإنػػات بأنػػ  يمتمػػؾ القيـ)العممػػ ا 

َُُِ :ْٔ.) 
كلاهميػػة الكبيػػرة لمقػػيـ الخمقيػػة هػػ ا مػػف جانػػبا كمػػف جانػػب  خػػر  ػػ ف لمكاقػػر التكاصػػؿ 

تكاد تقػؿ وػف أهميػة  ية كبرل    ةياة كثير مف أبناو المجتمر المصرم اآلف كاكجتماو  أهم
القيـ اتخاقية    وصر الةداثة كالتطكرا ل ا جاوت هػ   الدرااػة لتقػديـ منظكمػة قػيـ خمقيػة 

 .مف أجؿ الناكض باـ أخاقيان  Face bookلركاد مكاقر التكاصؿ اكجتماو  
 وشكمة الدراسة 

خػػػػاؿ الةتػػػرة اتخيػػػرة تةػػػككت ج ريػػػػة  ػػػ  كا ػػػة المجػػػػاكت  مشػػػاد المجتمػػػر المصػػػر 
انعكػػس ومػػق القػػيـ الخمقيػػة لمةػػرد  مقتصػػادية كالايااػػية كاكجتماويػػة كالثقا يػػةا اتمػػر الػػ اك

داخػػؿ المجتمػػرا كمػػا أف التطػػكرات التكنكلكجيػػة  ػػ  كاػػاإؿ اكتصػػاؿ أدت  لػػق تاشػػ  ةػػكاج  
ومػؿ ومػق  ما ػات  ػ  مختمػؼ دكؿ العػالـ اتمػر الػ ال ماف كالمكاف بيف ات ػراد كالشػعكب كالثق



 .........................................منظومة القيم الخلقية اإلسالمية البعد الغائب في مواقع التواصل االجتماعي 

- 429 - 

 رض قيـ غربية ومق المجتمرا ككاف لاا تأثيرها ومػق منظكمػة القػيـ الخمقيػة داخػؿ المجتمػرا 
خاصػة معرنػيف لنػكويف مػف  Face book الشباب وبر كااإؿ التكاصؿ اكجتماو  وامة ك 

كهػك   ة مػف خػاؿ التطػكر التكنكلػكجالقيـا قيـ تقميدية مكركثة مف الثقا ة الااإدة كقيـ جديػد
 .  لق صراع قيم مما ي د

يعيشػػ  الشػػباب بػػالمجتمرا  قػػد كجػػد الشػػباب نػػالت   ػػ   مككنتيجػػة ةتميػػة لمةػػراغ الػػ 
غ طاقتػػ  كشػػغؿ كقػػت  راغػػ  مػػف خػػاؿ التػػردد ومػػق مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو ا كأصػػبح يػػتةر 

ترتب ومي  تاػمؿ كثيػر مػف الاػمككيات غيػر اتخاقيػة  لػق  ماتمر ال  يقن  كقتان طكيان معاا
يقكمػػكف ب وطػػاو معمكمػػات  اإلنترنػػتتشػػير درااػػة القشػػعاف أف ثمػػث مػػف ياػػتخدمكف الشػػباب  

خاطإة وف أنةااـ وندما يتةدثكف مر اآلخريف وبر الشبكةا كأف اكاتخداـ المت ايد ل نترنػت 
كتإػاب اتاػرة داخػؿ المنػ ؿ ك يػادة معػدؿ اك  ي دل  لق انخةػاض اكتصػاؿ كالمشػاركة مػر أ ػراد

أ مػػة  ػػ  اتخػػاؽ  ثمػػةكقػػد كةظػػت الباةثػػة أف  (.ُِ: َُِِكالع لػػة اكجتماوية)القشػػعافا 
كانػػػةة المعػػػالـ ظاػػػرت لػػػدل شػػػباب المجتمػػػر ا  يمػػػا تطالعنػػػا بػػػ  الصػػػةؼ اليكميػػػة كمكاقػػػر 

القػيـ اتخاقيػة لػدل التكاصؿ اكجتمػاو  مػف اػمككيات خاطإػة كمنةر ػة ظاػرت نتيجػة لغيػاب 
شباب المجتمرا نتيجة تعرض الشباب لقيـ دخيمة مف المجتمعات الغربية وبر كاػاإؿ التكاصػؿ 

و  اتمر ال ل يتطمب كجكد منظكمة لمقيـ الخمقية نابعة مف اتصكؿ اإلاػامية القػر ف مااكجت
صػؿ اوبر كاػاإؿ التك  الكريـ كالانة النبكية لمجاباة الامككيات اتخاقية الدخيمة ومق الشباب

 التػ خاصة. كلا ا يجب التركي  ومق منظكمة القػيـ الخمقيػة  Face bookاكجتماو  وامة ك
اتاػػإمة   ػػ  درااػػةيمكػػف بمػػكرة مشػػكمة الكممػػا اػػبؽ ا تنبػػر مػػف القػػر ف الكػػريـ كالاػػنة النبكيػػة

 اآلتية:
 ما مةاـك منظكمة القيـ الخمقية؟ .ُ
 ػ  مصػر؟ا كمػا  يجابيػات  Face book  اكجتماور ااتخداـ مكقر التكاصؿ ما كاق .ِ

 كامبيات ااتخدام ؟
 Faceما منظكمة القيـ الخمقية اإلاامية الا مة لركاد مكقػر التكاصػؿ اكجتمػاو    .ّ

book ؟  
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   دراسةِدف ال

الكقػػكؼ ومػػق منظكمػػة القػػيـ الخمقيػػة اإلاػػامية بصػػةة رإياػػة  ةالةاليػػ درااػػةاػػدؼ الت
 .Face bookالتكاصؿ اكجتماو الا مة لركاد مكقر 

 الدراسة أِىية  

نػػاق  مكنػػكوان مػػف المكنػػكوات ت اا ككناػػامػػف أهميػػة مكنػػكوا درااػػةتنبثػػؽ أهميػػة ال
تتعمػػؽ بتكػػكيف منظكمػػة القػػيـ الخمقيػػة اإلاػػامية الا مػػة لػػركاد مكقػػر التكاصػػؿ   المامػػة التػػ

 قبػػاؿ كبيػػر ومػػق مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو   ثمػػة؛  مقػػد أصػػبح   Face bookاكجتمػػاو   
 . Face bookخاصة مكقر التكاصؿ اكجتماو   

مػف أهميػة الةإػة الماػتاد ةا  الةإػة الماػتاد ة هػ   إػة  الدرااػة  كما تأتق أهميػة هػ 
يقـك ومياا وماد المجتمر كيقػكل كيشػتد باػا بناإػ ا كمػا تنبػر أهميػة  الت كه  الةإة  الشبابا

بةػػث  ػػ  كيةيػػة بنػػاو منظكمػػة قػػيـ خمقيػػة نابعػػة مػػف الػػديف اإلاػػامق ا تكناػػكهػػ   الدرااػػة 
هػػ   الدرااػػة اػػتمد تكيأتيػػ  الباطػػؿ مػػف بػػيف يديػػ  كك مػػف خمةػػ  ا كمػػا  مالػػديف الػػ  االةنيػػؼ
ا تقػرت  لػق مكاقػر التكاصػؿ اكجتمػاو  مػر أناػا أصػبةت  ػ   التػ مف ندرة الدرااات  اأهميتا

ا كمػا تنبػر أهميػة الدرااػة ككناػا اإلنترنػتتصةة  مإياة تغمب الانكات اتخيرة الصةةات الر 
ومق منظكمػة القػيـ   Face bookتاعق  لق تةديد تأثير ااتخداـ مكاقر التكاصؿ اكجتماو  

 اتخاقية كالدينية.
 وصطمحات الدراسة 

 وٍظووة الكيي اخلمكية  -1

تنػػتظـ  ػػ  ناػػؽ متاػػاند بناإيػػانا   تعػػرؼ منظكمػػة القػػيـ الخمقيػػة أناا"مجمكوػػة القػػيـ التػػ
 (.  ُْ: ََُِخميةةا )"ظماا كيشمماا    تدرج خا ينمتبايف كظيةيانا داخؿ  طار 

كيمكف تعريةاػا  جراإيػا بأناػا ناػؽ متنػاغـ مػف مجمكوػة مػف القػيـ اإلاػامية النابعػة مػف 
 Faceتنظـ ةياة الشباب وبػر مكاقػر التكاصػؿ اكجتمػاو    القر ف الكريـ كالانة النبكية كالت

book 
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 وواقع التواصن االجتىاعي  -0

نشاو ةااب أك صػةةة خاصػة بػ   ة تامح لمماتخدـ اإللكتركنيمجمكوة مف الشبكات 
كيػػػتـ مػػػف خػػػاؿ هػػػ   الصػػػةةات تبػػػادؿ الخبػػػراتا كالمعمكمػػػاتا كالقػػػيـا كالعػػػاداتا كالتقاليػػػدا 

 Faceاػيتـ التعامػؿ معاػا  ػ  الدرااػ ة  التػ كلة كاػروةا كمػف المكاقػر كالتعارؼ اتكثر اػا

book( َُِٕالشروةا :ُُٓ.) 
تعػػػػرؼ مكاقػػػػر التكاصػػػػؿ اكجتمػػػػاو   جراإيػػػػان بأناػػػػا" صػػػػةةات ومػػػػق شػػػػبكة التكاصػػػػؿ ك 

اكجتماو  أنترنت تاتخدـ  لمتكاصؿ بيف جمير  إات المجتمػرا كتاػمح بتبػادؿ القػيـ كالعػادات 
 كالتقاليد مف خالاا.  

 الفيس بوك -3

( الةػػيس بػػكؾ بأنػػ  "وبػػارة وػػف مكقػػر  لكتركنػػ  اجتمػػاو  Amerson, 2011يعػػرؼ)
-Amerson, R: 2011,414يعبػر اإلنترنػت ياػمح لمماػتخدميف لمتكاصػؿ مػر بعنػاـ )

416) 
أن  : شبكة اجتماويػة تاػمح تونػاإاا بمشػاركة المعمكمػات (Kidwell, 2009)كيرل 

 (.Kidwell , C: 2009 :76-85بعدد مف الطرؽ مف خاؿ تةديث ممةات الماتخدميف )
يػتـ مػف  اإلنترنػتمكقػر اجتمػاو  ومػق شػبكة أنػ   (ُُٔ: َُِٕبينما يرل )الشروةا 

خالػػ  التكاصػػؿ مػػر اتصػػدقاو اػػكاو كػػانكا أصػػدقاو درااػػة أك ومػػؿ أك أصػػدقاو منطقػػة كاةػػدة 
كيمكف التكاصؿ مف خال  أينان مر أوناو ةكؿ العالـ كاكننماـ  لق مجمكوػات أك صػةةات 

 هات كرغبات المشترؾ.اةاب ميكؿ كاتج
بأن : مكقر اجتماو  يتكاصؿ  ي  ات ػراد وبػر راػاإؿ كصػكر يعرؼ الةيس بكؾ أجراإيان ك 

 كمقاطر  يديكاا كتامح بتككيف مجمكوات مشتركة تصةاب اكتجا  الكاةد.
 :  يما يم درااةتتمثؿ ةدكد ال :دراسةحدود ال

 حدود ووضوعية - 1

تتمثؿ    تككيف منظكمة القيـ الخمقية اإلاامية الا مة لركاد مكقر التكاصؿ 
 Face bookاكجتماو   
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 وٍّجية الدراسة:

؛  تاتخدـ المنال الكصة  بادؼ تةديد المشكات  تاتخدـ الدرااة المنال التكامم
الةمب ا )المجتمر المصرم جراو ااتخداـ مكاقر التكاصؿ اكجتماو   يكاجااا الت الخمقية 
َََِ :ُْٖ-ُٖٓ .) 

كتاتخدـ الدرااة منال اكاتنباط كهك منال" يرتبط بكا ة العمميات ال هنية داخؿ 
مف الماممات أك  –مكنكع اكاتنباط  -تبدأ ومق شكؿ  كرة وامة يعتبرها الةرد  الت العقؿ 

ي    ف الباةثة تةاكؿ  ثبات أف ما يصدؽ ومق الكؿ يصدؽ ومق الةرع البدياياتا كبناو وم
: ُٗٗٗوبيداتا ك خركفا )أك الج و مف الةرنية القاإمة بأف الةرع أك الج و يقر نمف الكؿ

(ا كتاتخدـ الباةثة ه ا المنال بغرض ااتنباط القيـ الخمقية الكاردة بالقر ف الكريـ ْٖ
يةتاجاا أبناو المجتمر المصرم مف أجؿ  الت الصةابة ك كالانة النبكية المطارة كمكاقؼ 

 التعامؿ مر مكاقر التكاصؿ اكجتماو   يس بكؾ.
 الدراسات السابكة 

 يما يم  ورض الدرااات العربية أككن ثـ الدرااات اتجنبيػةا مػر التنبيػ  ومػق أف المةػؾ 
  :تك لؾ ومق النةك اآلالرإيس    أكلكية العرض هك التاماؿ ال من  مف اتةدث لاقدـا 

 أواًل: الدراسات العربية

اد ت التعرؼ ومق أثر ااتخداـ مكاقر التكاصؿ اكجتماو  اات (َُِٕدرااة الشروة)
ومق منظكمة القيـ الدينية كاتخاقية لدل وينة مف طمبة الجامعة الااشمية    اتردفا كقد 

اتخداـ  ثر ك كجكدالمنال الكصة ا كتكصمت  لق مجمكوة مف النتاإل أهماا:  تااتخدم
طمبة الجامعة الااشمية لمكاقر التكاصؿ اكجتماو ا كما تكصمت النتاإل  لق كجكد  ركؽ 

(    أثر ااتخداـ طمبة الجامعة α ≤ َٓ.َ) ات دكلة  ةصاإية وند ماتكل الدكلة
ارتباط  ثمةف أف يس كلصالح اإلناثا كما تبن  تع ل لمجالااشمية لمكاقر التكاصؿ اكجتماو

ثر مكاقر التكاصؿ اكجتماو  كمنظكمة القيـ الدينية كاتخاقية لدل طمبة  داؿ  ةصاإيان بيف 
 اط نعيؼ.بالجامعة الااشمية لكف ه ا اكرت

القيـ اتخاقية المتنمنة     ومقالتعرؼ  (  لقَُِٕكشبير)درااة دةافا كاعت 
كتب لغتنا الجميمة المطكرة لصةكؼ المرةمة اتاااية اتكلق     ماطيف لمعاـ الدراا  

ا كتككنت وينة الدرااة مف كتب لغتنا الجميمة لمصةيف الثان  كالثالث كدليؿ َُِٕ/َُِٔ
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أامكب تةميؿ المعمـ لمصؼ اتكؿا كلتةقيؽ أهداؼ الدرااة تـ ااتخداـ المنال الكصة  ك 
المةتكلا كأظارت النتاإل أف مجمكع تكرارات القيـ اتخاقية المتنمنة    كتب لغتنا الجميمة 

( تكرارانا ةيث ةصؿ الصؼ اتكؿ ومق ُْٔالمطكرة لصةكؼ المرةمة اتاااية اتكلق)
(ا كةصؿ الصؼ الثان  ومق المرتبة ُْ( تكراران بنابة مإكية )ُْٖالمرتبة اتكلق بمجمكع)

(ا بينما ةصؿ الصؼ الثالث ومق المرتبة ٖ.ّّ( تكراران بنابة مإكية )ُِِالثانية بمجمكع)
(ا كبمغ مجمكع القيـ الصريةة ِ.ِٓ( تكراران بنابة مإكية )ُٗالثالثة كاتخيرة بمجمكع )

( تكرارانا كما أكنةت النتاإل ُِٗ( تكرارانا كمجمكع القيـ النمنية )ُٗٔلمجمكع الكتب)
( تكرارانا يمي  ُِٔ  تكرارات القيـ المشتركة لصالح الصؼ اتكؿ بمجمكع )كجكد  ركؽ  

 .( تكراران ّٓ( تكرارانا يمي  الصؼ الثالث بمجمكع )ٗٔالصؼ الثان  بمجمكع )
التعرؼ ومق أثر كااإؿ التكنكلكجيا الةديثة  (َُِٔكالميث )ا درااة الدال كااتاد ت 

 مت الباةثة منال الماح اكجتماو ا كااتخدالرية   ومق امككيات كقيـ الشباب الجامع
مبية المبةكثيف أغوف طريؽ العينةا كتكصمت الدرااة  لق مجمكوة مف النتاإل أهماا: 

لمتكاصؿ مر اتخريفا تأثر المبةكثيف بالقيـ الكا دة وبر كااإؿ  اإلنترنتياتخدمكف 
يثقكا    اتخبار  المبةكثيف ك  التكنكلكجيا الةديثةا ثـ البةث وف اتصدقاو القدامقا كثمث

نصؼ المبةكثيف تشكك أارهـ مف ااتخداـ   الماتقا  مف مكاقر التكاصؿ اكجتماو ا كةكال
همالاـ لمدرااة اإلنترنتاتبناو مف   .بابب الخكؼ ومق صةتاـ ككقتاـ كاا

( بياف أثر شبكات التكاصؿ اكجتماو  ومق القيـ لدل َُِْدرااة الطيار)كةاكلت 
الامبية المترتبة ومق ااتخداـ طاب اإليجابية ك  جامعة مف خاؿ التعرؼ ومق اآلثارطاب ال

الجامعة لشبكات التكاصؿ اكجتماو ا كااتخدـ الباةث المنال الكصة  التةميم ا كتكصمت 
الدرااة  لق ودد مف النتاإل أهمااا أف أهـ اآلثار الامبية لشبكات التكاصؿ اكجتماو  تمثمت 

اإلهماؿ    الشعاإر الدينيةا ك ف  جراو واقات غير شروية مر الجنس اآلخرا   : التمكف م
تعمـ أمكر ك نعي   ي ا  مكأف أهـ اآلثار اإليجابية تمثمت    اكطاع ومق أخبار البمد ال 

  التمكف مف تخطك ا مالتعبير بةرية وف الرأك جديدة مف خاؿ شبكات التكاصؿ اكجتماو ا 
مظاهر التغيير    القيـ نتيجة شبكات التكاصؿ اكجتماو  ظار  ةاج  الخمؿا كأف مف أهـ

خر القدرة ومق مخاطبة الجنس اتك    تع ي  ااتخداـ الطالب لشبكات التكاصؿ اكجتماو ا 
 ة.أبجر 
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 لق الكصكؿ لمنظكمة القيـ الخمقية الكاردة    كتابات ( َُِْ)ومر  درااة كاعت 
مناا    تربية اإلنااف المعاصرا كلتةقيؽ هدؼ الدرااة ابف قيـ الجك يةا ككيةية اكاتةادة 

ا بادؼ معر ة اتةداث المعاصرة  ااتخدـ الباةث مجمكوة مف المناهل مناا المنال التاريخ
بادؼ التعرؼ ومق كاقر  كأامكب تةميؿ المةتكل لةياة ابف قيـ الجك يةا كالمنال الكصة 

منظكمة القيـ الخمقية وند  أفمت الدرااة  لق ا كتكصلخمقية بكتابات ابف قيـ الجك يةالقيـ ا
( قيمة هـ ومق الترتيب: الصبرا المةبةا صةاو القمبا اإليثارا ّْ)تنمنتابف قيـ الجك ية 

الصدؽا الشكرا الرناا الةياوا اإلخا ا الكرعا التاامحا اكاتقامةا ةاف الخمؽا اتدبا 
ا الك اوا اإلنابةا اإلةااف  لق الغيرا الر ؽا غض البصرا الك او بالعادا  تقاف العمؿا ال كـر

ةاف معاممة غير المامـا اتمانةا  داب الطريؽا العةةا التكانرا القناوةا الةةاظ ومق 
 الكقتا المركوةا ةاف معاممة اتارةا ةاف معاممة الاةراوا اليقيفا الةمـ.

يث الم ككرة اةتكاتاا اتةاد الت اد ت الكشؼ وف القيـ ا كاات(َُِْدرااة الصغير)
   كتاب الرقاؽ مف صةيح البخارلا كمايترتب ومياا مف دككت تربكية تااـ    تربية 
كتكوية الةرد كالمجتمر اإلاام ا كااتخدمت الباةثة المنال اكاتقراإ  التةميم ا كالمنال 

ا مما اكاتنباطقا كتكصمت الدرااة  لق مجمكوة مف القيـ المتكاممة ركةيان كخمقيان كاجتماويان 
ي ثر  يجابيان ومق قكة كثقا ة كرق  المجتمر اإلاام ا كأكصت الباةثة جمير الم ااات 
المعنية بنركرة تعميـ القيـ اإلاامية كنشرها ك رواا    النةكس وف طريؽ كنر برامل 

 كأنشطة تااود ومق  لؾ.
 اد ت الكشؼ وف القيـ المماراة لدل طابا  اات(َُِّدرااة الشمرانق )أما 

جامعة امماف بف وبد الع ي     المممكة العربية الاعكدية كابؿ التعامؿ معااا كلتةقيؽ 
ا كتكصمت  لق أف القيـ اإليجابية  أهداؼ الدرااة تـ ااتخداـ المنال الكصة  الماة

المماراة لدل طاب جامعة امماف ابف وبد الع ي  جاوت بدرجة مماراة مرتةعة ومق اتداة 
يات كلنتاإل ودـ كجكد  ركؽ  ات دكلة  ةصاإية    مماراة الامك ككؿا كما أظارت ا

الامبية تع ل كختاؼ متغير الانة الدرااية بيف طاب الانة الرابعة ككؿ مف طاب الانة 
  .اتكلق كالثانية مف جاة أخرلا لصالح طاب الانة الرابعة

التعرؼ ومق مةاـك القيـ اتخاقيةا كخصاإصااا  (َُِّدرااة وبد القادر)كةاكلت 
كأهميتااا كمصدر اكلت اـ بااا ككيةية اكتااباا مف منظكر كؿ مف جكف ديكل كبرتراند رااؿا 
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كمةمد وبد ا كااتخدـ الباةث المنال الكصة ا باوتبار  مناجان مناابان لتةقيؽ أهدا ااا 
يير كالتعديؿ بالتربية غامكؾ الةرد قابؿ لمتكتكصمت الدرااة  لق مجمكوة مف النتاإل مناا أف 

تتـ  ي  وممية التربية الخمقيةا كنركرة التةاوؿ بيف  مكالتعميـا كأهمية الكاط اكجتماو  ال 
 جمير القاإميف باا. 

 ثاٌيًا: الدارسات األجٍبية 

( ااتاد ت ااتقصاو العاقة بيف الاكية اتخاقية Saulnier, 2019درااة )
تخاق  كالامككيات المرتكبة وبر اإلنترنت     ترت  المراهقة كالرشدا كتككنت كاكنةات ا

(ا ٕٗوينة الدرااة مف ثاث مجمكوات  ةداها مف المراهقيف     ترة المراهقة المبكرة )ف= 
(ا كالثالثة ممف هـ    َُٕكالثانية مف المراهقيف     ترت  المراهقة الكاطق كالمتأخرة )ف=

(ا كأشارت النتاإل أف الاكية اتخاقية كانت منخةنة أثناو ُُِبكر)ف= ترة الرشد الم
التكاجد وبر اإلنترنت مقارنة بالاياقات اتخرل كالتكاجد مر اتارة كاتصدقاوا كقد ظؿ ه ا 
ثابتػػػػػػنا لدل جمير المشاركيف بمختمؼ المراةؿ العمرية الماتاد ة. كارتةعت معدكت اكنةات 

التةاوؿ وبر مكاقر التكاصؿ اكجتماو  مقارنة باياقات التةاوؿ التقميدية اتخاق  أثناو 
)كجاػػػػػػنا لكج (. كما تكاط اكنةات اتخاق  وبر اإلنترنت العاقة بيف الاكية اتخاقية وبر 
اإلنترنت كالامككيات غير اتخاقية المرتكبة ةينإ  كالتنمر كالقرصنة. كأخيرناا كاف ال ككر 

ةاتػػػػنا أخاقيػػػػػنا كارتكابػػػػػػنا لجمير الامككيات المنادة لممجتمر مقارنة باإلناث الات  أكثر ان
 تمتعف بماتكيات مرتةعة مف الاكية اتخاقية وبر اإلنترنت مقارنة بأكلإؾ ال ككر.

( التةقؽ مف العاقة بيف اكنةات Parlangeli et al., 2019كااتاد ت درااة )
( ِْٔ   )كتمثمت وينة الدرااة  اتعاطؼ كااتخداـ مكاقر التكاصؿ اكجتماو اتخاق  كال

مف طاب الةرقة اتكلق  لق الخاماة الثانكية ب يطاليا. كتـ جمر البيانات بااتخداـ ااتبياف 
ااتبياف ااتخداـ مكاقر التكاصؿ اكجتماو ا مقياس التعاطؼ ك المتغيرات الديمكجرا يةا 

كمقياس اكناةاب اتخاق . كما تـ تنميف ا اليف لمتةقؽ مف معايشة أ راد العينة لمتنمر 
اةرت النتاإل وف ككف الامككيات المشينة الت  يتـ أ)كنةية( أك ارتكاب . ك  اإللكتركن 

رتبط باكنةات اتخاق  كالتةاوؿ وبر تمؾ المكاقر و  تاارتكاباا وبر مكاقر التكاصؿ اكجتم
دماف  بااتخداـ شخصيات ماتعارة)التخة (. كما كجدت واقة بيف تمؾ الامككيات المشينة كاا

 اإلنترنت. كارتبطت الامككيات المقبكلة اجتماويػػػػنا بالتعاطؼ.
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هك ااتقصاو  ااكاف الادؼ من (D’Errico & Paciello, 2018درااة )أما 
اةتقار الغير( لدل  –الايجاف  –اتكل اكنةات اتخاق  كاكنةعاكت العداإية )  واج الغير م

كتـ القياس مف خاؿ  ةدل المنشكرات وبر الةيس  اماتخدم  مكاقر التكاصؿ اكجتماو 
 ََٕبكؾ كال م تناكؿ دوـ المااجريف بعد تةطـ  ةدل الاةفا كال م أكدل بةياة أكثر مف 

تعميؽ تـ تةميماا. كأاةرت النتاإل وف كجكد  ََََُومق أكثر مف  المنشكر  ردا ةيث ةا 
تةاوؿ بيف مختمؼ اكنةعاكت العداإية الاالبة كميكان مات اكنةات اتخاق ا  كمما  ادت 

خاق  مف الامكؾ غير اتخاق  ةدة اكنةعاكت العداإية كمما تغيرت كجاة اكناةاب ات
   المـك كاإلهانة(.)تكجيق الماتقبؿ الماتادؼ با ا الامكؾ ل )تقديـ مبررات أخاقية(

ااتاد ت التةقؽ مف أثر شبكات التكاصؿ اكجتماو  ك  (Al-Smadi, 2017درااة )
    ةداث بعض المشكات اتخاقيةا كتقص  دكر الجامعة    مكاجاة تمؾ ات مات مف 

( مف أوناو هيإة ُْٓرااة )منظكر أوناو هيإة التدريس بجامعة القااـ. كشارؾ    الد
التدريس بجامعة القااـ. كلجمر البياناتا تـ  وداد اثنيف مف اكختبارات أةدهما ااتادؼ 

 الثان  تةديد دكر مكاقر التكاصؿ اكجتماو      ةداث المشكات اتخاقيةا بينما ااتادؼ
ر التكاصؿ تةديد دكر الجامعة    مكاجاة تمؾ المشكات اتخاقية الناجمة وف مكاق

اكجتماو . كأاةرت النتاإل وف كجكد أثر متكاط لمكاقر التكاصؿ اكجتماو      ةداث 
المشكات اتخاقيةا كما كاف دكر الجامعة    مجاباة تمؾ المشاركة متكاطػػػػػنا أينػػػنا. كلـ 

 تاةر النتاإل وف كجكد  ركؽ  يما ابؽ تبعػػػػػنا لمكمية كالدرجة اتكاديمية.
ااتاد ت درااة اكنةات اتخاق   (Robson & Witenberg, 2013) درااة

كتككنت  اإللكتركن اكمةاـك ال ات اتخاق  كالعمر كالنكع كمنبإات بالتنمر اكاون التقميدم أك 
وامػػػػػػنا     ُٓ ق ل ُِمف الطاب ال يف تراكةت أومارهـ مف  َُِوينة الدرااة مف 

ث(. كأاةرت النتاإل أف اكنةات اتخاق  كغياب الماإكلية  نا َُٓ ككر +  َُٓااتراليا )
مف خاؿ اكنةات اتخاق   اإللكتركن أبر  المنبإات بالتامط التقميدما كأمكف التنب  بالعنؼ 

لقاو المكـ. كما أمكف التنب  بالتنمر  مف خاؿ العمرا ةيث كاف  اإللكتركن كغياب الماإكلية كاا
الطاب اتصغر  قوم اإللكتركن مماراة امككيات التنمر  قأكثر ميان  ل الطاب اتكبر انػػػػػنا

مناـ    الاف. كأخيرانا أمكف التنب  بامككيات التنمر التقميدم مف خاؿ النكعا ةيث تةكؽ 
 اإلناث    مماراة ه   الامككيات. قال ككر وم
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اد ت التعرؼ ومق مدل كاات( Alexandra Rankin Macgill, 2007)درااة
كالتعرؼ ومق  راو اآلباو    ااتخداـ أبناإاـ  اااتخداـ اآلباو كالمراهقيف اتمريكييف ل نترنت

مان االمراهقيف ل نترنتا كقد تكصمت الدرااة  لق ودة نتاإل مناا: أف الشباب أكثر ااتخد
ل نترنت مف كالدياـ كأكدكا أف التكنكلكجيا الرقمية تجعؿ ةياتاـ أكثر ااكلةا كما أكدت 
الدرااة أف أغمبية اآلباو أكدكا أف اإلنترنت هك وامؿ مةيد    ةياتاـ كةيات أبناإاـا كما أكد 

بناو أف التكنكلكجيا الرقمية ما الت تنمك داخؿ اتارا كما أف معظـ اآلباو يةاكلكف اتباو كات
مةتكل  ةا باإلنا ة  لق أف الكالديف أكثر قمقان بشأفاإللكتركنيمشاركة الشباب    الةياة 

 اإلنترنت. ـكااإؿ اإلواـ كمقدار الكقت ال ل يقني  اتبناو أما
 تعكيب عمى الدراسات السابكة

يتبيف مف خاؿ ورض الدرااات الاابقة  ات اكتصاؿ المباشر كغير المباشر بمكنكع 
(ا كدرااةا دةافا َُِٕالدرااةا أف بعناا تناكؿ القيـ الخمقية كدرااة الشروة)

(ا َُِّا درااة وبد القادر)(َُِْ)ومردرااة (ا ك َُِْكدرااة الطيار) (إَُِشبير)ك 
 (.َُِْ(ا كدرااة الصغير)َُِّدرااة الشمرانق )

 كما تناكؿ بعض مناا التعرؼ ومق مدل ااتخداـ اآلباو كالمراهقيف اتمريكييف
 ,Saulnier)درااة أما ا  (Alexandra Rankin Macgill, 2007) ل نترنت كدرااة

 ,D’Errico & Paciello) كدرااةا (Parlangeli et al., 2019)درااة ك  (2019

 قد  (Robson & Witenberg, 2013)درااة ك ا (Smadi, 2017-Al) كدرااة، (2018
 .اكنةات اتخاق  التةقؽ مف أثر شبكات التكاصؿ اكجتماو      ةداث كاااتاد 

أهمية بناو منظكمة لمقيـ  أفق اكتةاؽ بيف جمير الدرااات وميتنح  ك   المجمؿ 
ر اتمر مكجكد الكثير مف المشكات الخمقية بالمجت االخمقية لمشباب بادؼ تدويماـ خمقيا

بناو منظكمة قيمية خمقية نابعة مف مصادر التشرير اإلاام  المتمثمة    ياتدو  ال ل 
 القر ف الكريـ كالانة النبكية الشريةة.

ا ةالةالي درااةلم  الاابقة     وداد اإلطار المةاهيمكااتةادت الباةثة مف الدرااات 
 المشكمة. الكقكؼ ومقك 
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 دراسةطار الٍظري لماإل

 احملور األوه: وفّوً وٍظووة الكيي اخلمكية 

 وفّوً املٍظووة  -1

تاػتخدـ أف مػف بيناػا مةاػـك الم ااػةا كمةاػـك النظػاـا  ػ    تأخ  المنظكمة ودة معػان
 يمكف تعريةاا بمجمكوة مف التعريةات مناا: ةاب ااتعمالااا كمف ثـ

أناػػا بنيػػة  ات تكامػػؿ كتػػرابط بػػيف مككناتاػػا كوناصػػرهاا بعنػػاا بػػبعض ترابطػػان كظيةيػػان  -
مةكمػػػػانا يقػػػػـك ومػػػػق أاػػػػاس مػػػػف التةاوػػػػؿ الةيػػػػكم بػػػػيف وناصػػػػر هػػػػ   المنظكمػػػػة 

 (.ُْ: ََِْكطةةا )كمككناتاا

اا كيجػد بػيف هػ   العناصػر أناا بناو يتككف مف ودة وناصر لكؿ ونصر كظيةة ي ديا -
ه ا البناو كظيةة كدكر مةددا    يتميػ  هػ ا البنػاو وػف  مواقات مترابطةا ةيث ي د

  (.ّٕٔ: َََِير  بامات مةددة تمي   وف المةيط الخارج )ممةـا غ

كترل الباةثة أف المنظكمة هق بناو مةكـ يتككف مػف مجمكوػة مػف العناصػر المترابطػة 
 تمي   وف غير .  كالمتناغمة التق

 وفّوً الكيي -0

تنبػر مػف اوتبارهػا مكجاػات لماػمكؾ أك  الت هناؾ العديد مف التعريةات الخاصة بالقيـ ك 
تةركػػ   التػػ يعتنقاػػا شػػخ  مػػف اتشػػخا  هػػق  التػػ العمػػؿا كمعنػػق  لػػؾ أف مجمكوػػة القػػيـ 

نةك العمػؿا كتد عػ   لػق الاػمكؾ بطريقػة خاصػةا بػؿ كتتخػ  القػيـ مرجعػا لمةكػـ ومػق الاػمكؾ 
   كناتعرض بعنان مف ه   التعريةات:اكاون كاف مرغكبا  ي  أـ مرغكبنا ون  

"مجمكوة مف التنظيمات النةاية كأةكاـ  كرية كانةعالية يشػترؾ  ياػا أشػخا  بةيػث  -
ي  دكا ػر ات ػراد كرغبػاتاـ  ػق الةيػاة اكجتماويػة لخدمػة تعمؿ تمؾ التنظيمات  ق تكج

 (.ُّٔ: ُْٖٗأهداؼ مةددة تاعق لتةقيؽ تمؾ الةإة)الااشمقا 

ونصػػرنا لناػػؽ رمػػ م مشػػترؾ يعتبػػر معيػػارنا أك ماػػتكل لاختيػػار بػػيف بػػداإؿ التكجيػػ ا " -
 يمكػػف تعريػػؼ القػػيـ بأناػػا" أةكػػاـ يصػػدرهاكمػػا   التػػ  تظاػػر  ػػ  المكاقػػؼ المختمةػػة "
 (.ِْ: ُٔٗٗ) اهرا اإلنااف ومق بيإت  مف نتاج تربيت "

"مجمكوػػة المعػػايير كاتةكػػاـ التػػ  تتكػػكف لػػدل الةػػرد مػػف خػػاؿ تةاومػػ  مػػر المكاقػػؼ  -
كالخبرات الةردية كاكجتماويةا بةيث تمكن  مف اختيار أهداؼ كتكجاػات لةياتػ  يراهػا 
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جاهػات أك الاػمكؾ العممػ  لتكظيؼ  مكانيات ا كتتجاد خػاؿ اكهتمامػات أك اكت ةجدي
 (.ٕ: ُٖٖٗمصطةقا )أك المةظ  بطريقة مباشرة أك غير مباشرة"

 ػػ  تكجيػػ   ةمعياريػػ ةا  ك صػػة"  عػػؿ اجتمػػاو  نمطػػ  مقبػػكؿ اجتماوينػػاا كثابػػت ناػػبين  -
: ُْٖٗ)هػػاؿ: جماويػػة" ةاػػمكؾ ات ػػراد أك الجماوػػات نةػػك  شػػباع ةاجػػاتاـ بطريقػػ

ِٔ.) 

المعنكيػة التػ  تشػير  ػ  أ هػاف النػاس  ػ  مجتمػر  "مجمكوة مػف المػكا يف كالمعػايير -
مػػف المجتمعػػاتا كتتاػػمؿ  لػػق نةكاػػاـ ومػػق نةػػك يجعماػػـ قػػادريف ومػػق الةكػػـ ومػػق 

 ( ِِّ: ُٔٗٗا ـك مكر )امكؾ بعناـ البعضا كومق أومالاـ بالقياس  لياا"

 ان " المبادئا كالمعتقداتا كالمثؿا أك المقاييس أك أنماط الةياة التػ  تعمػؿ مرشػدنا وامػ -
لماػػمكؾا أك نقػػاط تةنػػيؿ  ػػ  صػػنر القػػرارا أك لتقػػكيـ المعتقػػدات ك ات عػػاؿا كالتػػ  

 ( .H Alstead 1996,5,)ترتبط ارتباطنا كثيقنا بالامك الخمق  كال ات  لاشخا "

نةػك اتشػخا  كاتشػياو كالمعػان  كأكجػ  النشػاطا  ةانةعاليػ ة" تنظيمات تةكاـ وقميػ -
كهق مجرد مةاػـك نػمن  يعبػر غالبنػا وػف الةنػؿ أك اكمتنػاف أك درجػة الةنػؿ الػ م 

: ََِْ)الاػػيدا غنػػايـا يػػرتبط باتشػػخا  أك اتشػػياو أك المعػػان  أك أكجػػ  النشػػاط" 
َّْ.) 

 ػ  نػكإاا مػف " مجمكوة مف المبػادئ يعتنقاػا النػاس كيةكمػكف ومػق اػمكؾ ات ػراد  -
 (.   ِّ: ََِٓ)ط : ةيث الخير كالشر"

تكمػػػف  ػػػ  اكرتيػػػاح أك وػػػدـ اكرتيػػػاح الػػػ م يشػػػعر بػػػ  اإلناػػػاف كمػػػا تتكقػػػؼ ومػػػق " -
لماػػمؾ ومػػق اآلخػػر كالماػػمؾ المختػػار هػػك اتةاػػف كاتكثػػر قبػػككن  تةنػػيات اتشػػياو

   ( .ْ: ََِٔ)اميمافا  "كاتكثر أهمية لدل الةرد

ةمماػػا الةػػرد نةػػك اتشػػياو كالمعػػان  كأكجػػ  النشػػاط المختمةػػة "جممػػة المعتقػػدات التػػ  ي -
كالتػػػ  تعمػػػؿ ومػػػق تكجيػػػ  رغباتػػػ  كاتجاهاتػػػ  نةكهػػػا كتةػػػدد لػػػ  الاػػػمكؾ المقبػػػكؿ 

)بك كالمر ػػػكض كالصػػػكاب كالخطػػػأا ككػػػؿ هػػػ ا بناػػػبة ظػػػاهرة ك اػػػبيؿ  لػػػق نكراناػػػا"
 (.ِ: ََِٖالركايحا
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تاػػتنتل الباةثػػة مػػف التعريةػػات الاػػابقة أف القػػيـ اتخاقيػػة هػػق المبػػادئ التػػق يعتنقاػػا 
الةػػرد كتةكػػـ اػػمكك  أثنػػاو التعامػػؿ مػػر اآلخػػريفا  كيشػػعر صػػاةباا باكرتيػػاح كالطمأنينػػة ونػػد 

  عمااا كمف ثـ تعد معياران يةكـ امكك  كتصر   مر اآلخريف.  

ان: بأناػا كػؿ اػمكؾ يتنػمف  نػيمة يةتاجػ  الةػػرد كتعػرؼ الباةثػة القػيـ اتخاقيػة  جراإيػ
 لمتعامؿ مر اآلخر وبر المكاقؼ المختمةة.

 وفّوً األخالق  -3

يعػػي   يػػ ا  مواقػػة اإلناػػاف بربػػ ا كمجتمعػػ ا كالكػػكف الػػ  أناػػا"ؼ اتخػػاؽ ومػػق تعػػر 
لػػق مكانتػػ   ػػ  المجتمػػر  لػػق اػػمكك ا ككيةيػػة نػػبط ا كاا لػػق اآلخػػريفا كاا كنظرتػػ   لػػق نةاػػ  كاا

تتمثػػؿ  ػػ  مجمكوػػة القػػكانيف كاتهػػداؼ كالمثػػؿ  التػػ بأنظمتػػ  كبمانػػي  كةانػػر  كماػػتقبم ا ك 
: َُٖٗالعميػػػا بصػػػكرة تميػػػؿ  لػػػق اكاػػػتقرار كتصػػػمح لمتنبػػػ  بالاػػػمكؾ  ػػػ  الماػػػتقبؿ")وةية ا

ِٖٔ.) 
ه ا التعريؼ أف اتخاؽ هػق مجمكوػة القػكانيف تةكػـ تصػرؼ اإلناػاف مػر  كياةظ مف

 غير  كتنبط امكك .
كتعرؼ بأناا"  مجمكوة مف المبػادئ كالقكاوػد المنظمػة لماػمكؾ اإلناػان  التػ  يةػددها 
الكة  لتنظيـ ةياة اإلنااف كتةديد واقت  بغيػر  ومػق نةػك يةقػؽ الغايػة مػف كجػكد   ػ  هػ ا 

 (.ٕٓ: ُُْٕيالجفا )مؿ كج أكومق  العالـ
ينيؼ ه ا التعريؼ بعدان  خر لمتعريؼ الاابؽ هك أف اتخاؽ تةدد واقػة الةػرد بغيػر  

 لتةقيؽ غايت  التق ينشدها    المجتمر.
 وفّوً وٍظووة الكيي اخلمكية  -4

   :تعرؼ منظكمة القيـ الخمقية بأناا 

ياػػػدؼ  لػػػق تةقيػػػؽ ةاجػػػات كطمكةػػػات ات ػػػراد داخػػػؿ المجتمػػػر مػػػف خػػػاؿ  " نظػػػاـ -
 (.ٕ: ُْٗٗأةمدا )اكاتةادة مف اتخاؽ

أناا" نمك ج مػنظـ لمقػيـ  ػ  مجتمػر أك جماوػة مػاا كتتميػ  اا ومق كما يمكف تعرية
يجعماػػا تػػدوـ بعنػػاا بعنػػان كتكػػكف كػػان  مالقػػيـ الةرديػػة  يػػ  باكرتبػػاط المتبػػادؿ الػػ 

 (. ّّ-ُّ: مرجر اابؽاهرامتكامان)  
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بأناػػا مجمكوػػة القػػيـ المتاػػاندة بناإيػػان كالمتباينػػة كظيةيػػان داخػػؿ  كمػػا يمكػػف تعريةاػػا -
 طار ينظماا كيشمماا كيراـ لاا تدرجان خاصان يتج  مف القيـ اتقؿ أهمية  لػق القػيـ 
 ات اتهمية العظمقا كمف الممكف أف يتخ  اختاؼ ات ػراد أك الجماوػات  ػ  درجػة 

كتجا  لقيمة قاودة أاااية لةاـ ككصػؼ أل مػناـ بػنمط خػا  مػف القػيـ بةاػب ا
 . (ُِ: ُٗٗٗالتكريتقا )اتجاهات القيـ الااإدة لدياـ

كمػػػا يمكػػػف تعريةاػػػا بأناػػػا" اماػػػمة مػػػف اكوتقػػػادات كالمةػػػاهيـ كات كػػػار كالمبػػػادئ  -
تتصػؿ بالماػتكيات الخمقيػة يةػدد مػف خالاػا المرغػكب  التػ كاكتجاهات المترابطػة ك 

 (.ٕ: ُٗٗٗ ي  كالمرغكب ون  مف الامكؾ)العانقا 

تنػػتظـ  ػػ  ناػػؽ متاػػاند بناإيػػانا متبػػايف  التػػ كمػػا يمكػػف تعريةاػػا" مجمكوػػة القػػيـ  -
 (.  ْْ: ََُِ)خميةةا كظيةيانا داخؿ  طار ينتظماا كيشمماا    تدرج خا 

تاػاود الةػرد ومػق اكختيػار  الت مكوة المبادئ كالقكانيف كما يمكف تعريةاا أناا" مج -
بيف البداإؿ المختمةػة كةػؿ الصػراوات كاتخػا  القػراراتا كهػق بػ لؾ تػتةكـ  ػ  اػمكؾ 
صػػراران كمثػػابرةا بتعبيػػر  خػػر  ػػ ف هػػ   المنظكمػػة تمعػػب دكر  الةػػرد تنكيعػػان كتكجياػػان كاا

تةدد أنماط الاػمكؾ ات نػؿ  الدا ر لمامكؾ كات عاؿ الصادرة مف الةرد مف ةيث أناا
لتةقيػػؽ اتهػػداؼ المرجػػكةا كالمرغػػكب  ياػػاا كهػػق باػػ ا تاػػاود الةػػرد ومػػق تةقيػػؽ 

 (.  ّ: ُٗٗٗ)الريمامكلا التكيؼ المطمكب

يةتاجاػػػا  تعػػػرؼ الباةثػػػة منظكمػػػة القػػػيـ اتخاقيػػػة  جراإيػػػان بأناا:مجمكوػػػة القػػػيـ التػػػق
 Face الشباب لمتعامؿ مر بعناـ الػبعض كالتكاصػؿ وبػر مكاقػر التكاصػؿ اكجتمػاو  خاصػة

book 
 وكوٌات الكيي اخلمكية  -5

 (:ِْ-ِّ: ََِِتتككف القيـ الخمقية مف ثاث مككنات رإياة ه  )الجمؿ ا 
المكػكف المعر ػ  اختيػار  ا ك معيػاركيشمؿ المعمكمات كالمعارؼ النظريػة :المككف المعر   .أ 

القيمػػة ب رادتػػػ  كةريػػة اختيػػػار  بةيػػث ينظػػػر الةػػرد  ػػػ  وكاقػػب اختيػػػار كػػؿ بػػػديؿ كيتةمػػػؿ 
ماػػإكلية اختيػػار  بكامماػػاا كتكػػكف ومميػػة اكختيػػار  ػػ  ثػػاث خطػػكاتا اتكلػػق ااتكشػػاؼ 

 البداإؿ الممكنة ثـ النظر    وكاقب كؿ بديؿا ثـ اكختيار الةر.
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ا كمعيػػار  تقػػدير مؿ اإلنةعػػاكت كالمشػػاور كاتةااػػيس الداخميػػةكيشػػ :المكػػكف الكجػػدان  .ب 
القيمة كاكوت ا  بااا كالشعكر بالاعادة كختيارهاا كالرغبة     واناا ومق المػا كالتماػؾ 

 باا.
ا معيػار اػالةة الػ كركلكؿ مككف مف المككنػات ا ال ل تظار  ي  القيمة :المككف الامككق .ج 

مختمػؼ اتكنػاع كيقصػد باػا  ماتمرة كالعمؿ بمقتناها   بصكرة مماراة القيمة كمعيار  
    .ترجمة القيمة  لق مماراةا كبناو نمط قيم

 وصادر الكيي األخالقية يف اإلسالً  -6

 (:  َّ-ِٖ: ُٖٓٗتتمثؿ مصاد القيـ اتخاقي   يما يم )المميجقا   
تأمر بمكاـر اتخاؽ كتػدوك  لػق التماػؾ بػالقيـ  الت القر ف الكريـ: ك ي  الكثير مف اآليات  .أ 

 الخمقية الاميمة.
الانة النبكية المطارة:  قد جاوت الانة النبكية الشريةة تةمؿ كؿ مايتعمؽ بجكانب الةيػاة  .ب 

 اإلناانية بالنابة لمةرد كاتارة كالمجتمر.
الصػػةابة: تمثػػؿ أخػػاؽ الصػػةابة مصػػدران مامػػان مػػف مصػػادر القػػيـ الخمقيػػة ااػػتنادان  أخػػاؽ .ج 

 قتديتـ اهتديتـ القكؿ الراكؿ صمق اهلل ومي  كامـ " أصةاب  كالنجـك بأياـ 
العادات كالتقاليد اإلاامية: يتمثؿ ه ا المصدر    الصالح مف أوراؼ الماػمميف كوػاداتاـ  .د 

 بعد جيؿ.كتقاليدهـ يتكارثكنااا جيان 

وإجيابيتـــْ  (Facebookشـــبكات التواصـــن االجتىـــاعي  اســـتدداً   واقـــع احملـــور الجـــاٌى:

 .يف وصر وسمبياتْ
اػتخدامات مػف التصػػةح ااػتخداـ ات ػراد ل نترنػت كتطػكر المكاقػر تعػددت اك تنػام مػر 

ثػػـ المنتػػديات ثػػـ غػػرؼ الدردشػػة كالراػػاإؿ النصػػية كالمػػدكنات ةتػػق ظاػػرت   لمبريػػد اإللكتركنػػ
ك ػػػػرت  التػػػػ اػػػػبايس كاليكتيػػػػكب كغيرهػػػػا ك ام اجتماويػػػػة مثػػػػؿ الةػػػػيس بػػػػكؾ كمػػػػالمكاقػػػػر اك

ا ترانػية أدل  لػق اةتالاػا ماػاةة كبيػرة مػف كقػت ك كػر كاهتمػاـ ككجػداف  ةلمماتخدميف بنيػ
 :ََِٗ)ةاػفا ب العديػد مػف الةإػات العمريةالشباب كخاصة بعػد نجاةاػا  ػق جػ ب كااػتقطا

ْٕٔ.) 
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تعػرؼ بأناػا"  التػ ك  اآلف شػبكات التكاصػؿ اكجتمػاو ؛ اإلنترنػتكمف أشػار ااػتخدامات 
شبكات تةاومية تتيح التكاصؿ لماػتخدمياا  ػ  أل كقػت يشػاوكفا ك ػ  أل مكػاف مػف العػالـا 

التكاصػػؿ كالتقػػارب بػػيف يػػرت  ػػ  مةاػػـك غمنػػ  اػػنكات قميمػػة ك  اإلنترنػػتظاػػرت ومػػق شػػبكات 
البشػرا كتعػددت  ػ    الشعكبا كاكتابت ااماا اكجتماو  مػف ككناػا تعػ   العاقػات بػيف بنػ

: َُِِاآلكنػػػة اتخيػػػرة كظيةتاػػػا اكجتماويػػػة لتصػػػبح كاػػػيمة تعبيريػػػة كاةتجاجية)المنصػػػكرا 
ِٕ.) 

مجتمػر ا ترانػ   اػك  Facebookالةػيس بػكؾ كمف أبر  شبكات التكاصؿ اكجتمػاو  
ب  متكامؿا يجمر اهتمامات كمصالح ات ػراد كالم ااػات  ػ  مكػاف كاةػدا بمعنػق أنػ  وبػارة ش

يكػػػاد يكػػػكف ةقيقيػػػان لمكثيػػػر مػػػف اتصػػػدقاو كالتجمعػػػات  ات التكجػػػ  كاكهتمامػػػات  قوػػػف ممتقػػػ
يرغب اإلناػاف  ػ  أف يػرا  أك  المشتركةا ه ا المجتمر أك ه   الشبكة أصبةت تجمر جمير ما

كاةػػد مػػف خػػاؿ الصػػةةات المتعػػددة كالمجمكوػػات الكثيػػرة المنتشػػرة ومػػق يشػػارك   ػػ  مكػػاف 
ا كيػتـ التاػػجيؿ  يػ  بشػكؿ مجػان ا كلػػ  كاجاػة تتغيػر لغتاػػا اإلنترنػتكهػك متػاح ومػػق  كقػرمال

 (.ّٗا َُِٓةاب رغبة الماتخدـا كمناا الكاجاة بالمغة العربية)وبد الرا ؽ: 
 جـا كم اا  هك مػارؾ  ككريبػر ََِْلق الرابر مف  براير   Facebookكترجر نشأة 

 " Zuckerberg   أااػػ  ةػػيف كػػاف طالبػػان  ػػ  جامعػػة هار ػػارد ا ككػػاف المكقػػر  ػػ  البدايػػة
ـا أل بعػد شػػار كاةػد مػػف ََِْمخصصػان  قػط لمطمبػػة  ػ  جامعػػة هار ػارد ك ػػ  مػارس وػػاـ 

اػػػتانةكرد كككلكمبيػػػاا  بتكاػػػير داإػػػرة المكقػػػر ليشػػػمؿ جػػػامعتق Zuckerberg طاقػػػ ا قػػػاـ 
كارواف ما كار الداإرة لتشمؿ جامعات منطقة بكاطفا ثـ تكار وبر كندا كالككيات المتةػدة 

اػنة  ُّاتمريكيةا ثـ تمت تكاعت  ليشمؿ طمبة المدارس الثانكيػة كأل شػخ  يتعػدل ومػر  
(Carter, B. & Levy, J: 2012, 5)  

المتخصصػػة  ػػ  العاقػػات اكجتماويػػة يصػػبح مػػف أكبػػر كأشػػار المكاقػػر العالميػػة   لكػػ
قاتا كالمكقر ليس ةكران ومق أةد  التاجيؿ  ي  مجانان كااؿا كياػتطير اكالتعارؼ كبناو الصد

وامػػػػان  ُّأل شػػػػخ  أف ياػػػػتخدم ا بشػػػػرطيف امػػػػتاؾ بريػػػػد  لكتركنػػػػقا كأف يكػػػػكف ومػػػػر  
 (.ُٓ: ََُِ نؿ اهللا ) أكثر

ه ا المكقر لمماتخدميف بااتخداـ ودة شبكات  رويػةا مػف نةػس المكقػر تصػب  كيامح
تاػػػاود  التػػػ  ػػػ   إػػػة معينػػػة مثػػػؿ منطقػػػة جغرا يػػػة معينػػػةا أك مدراػػػة كغيرهػػػا مػػػف اتمػػػاكف 
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كتشػػػاؼ الم يػػػد مػػػف اتشػػػخا  الػػػ يف يتكاجػػػدكف  ػػػ  نةػػػس  إػػػة الشػػػبكة االماػػػتخدـ ومػػػق 
(َُِٗ-http://www.teedoz.com  ) 

 بعدة  مكانات تةعؿ وممية التكاصؿا كمناا خاصية الصكر Facebookكيتمي  
photos  تتيح لممشترؾ  مكانية  وداد ألبكـ لمصكر الخاصة ب ا كما ياتعرض مف  الت

مكانية تةميؿ  تك ر لممشترؾ  الت  Video خالاا صكر أصدقاإ  المنا يف لدي ا كخاصية
باإلنا ة  لق  مكانية تاجيؿ لقطات الةيديك  االةيديكهات الخاصة ب  كمشاركتاا ومق المكقر

كهق تمكف المشتركيف مف   Groupsمباشرة كتاجيماا ككايمة مرإيةا كخاصية المجمكوات
تتيح  الت   Eventsامة: م وداد مجمكوات نقا     مكنكع ماا كخاصية اتةداث ال

خبار اتصدقاو كا توناو ب ا لممشتركيف  مكانية اإلواف وف ةدث ما كقت ةدكثة كاا
كتمؾ تمكف مف اإلواف وف أل منتل يكد الماتخدـ    MarKet placeكخاصية اإلواف 

 (.ُّٖ-ُِٖ: َُِّاإلواف ون  أك البةث وف أل منتل يرغب    شراإ  )شةيؽا 
طريقػػػة اػػػامة ك عالػػػة لمتكاصػػػؿ مػػػر اتصػػػدقاوا  Facebookكهػػػ   اإلمكانػػػات جعمػػػت 

نشػاو مجمكوػات بػيف اتصػدقاو لتبػادؿ كالتعرؼ ومق أصػدقاو جػدد مػف جميػر أن ةػاو العػالـا كاا
المعمكمات كما أمكف ااتخدام     العممية التعميميػة كالنقػا  بػيف أونػاو المجمكوػة الكاةػدة 

(http://ju5emamc.blogspot.com-2019) 
م ايػػا نةاػػية كمعنكيػػة كماديػػة ومػػق الاػػكاو  Facebookكلشػػبكة التكاصػػؿ اكجتمػػاو  

ؿ ومق  يػادة التػرابط اكجتمػاو  بػيف المشػتركيفا كمػف ناةيػة التػأثير الثقػا  ؛ مكنػت متع   ا
اتدبػػاو كالشػػػعراو كالبػػاةثيف كاتكػػػاديميف مػػف نشػػػر اإلنتػػاج العممػػػ  أك الثقػػا   أك التراثػػػ  أك 
التقارير متعددة اتهكاو كاتطياؼا وبػر صػةةاتاـ الخاصػةا ككجاػكا الػدوكات لغيػرهـ لاطػاع 

ناقشػػػػتاا أك اكاػػػػتةادة مناػػػػا بصػػػػكرة مباشػػػػرة كاػػػػامة كاػػػػريعةا كمػػػػا ياػػػػاود ومياػػػػاا كم
Facebook التػػ بعػػة اتكنػػاع المةميػػة كالعالميػػة مػػف خػػاؿ نشػػر اتخبػػار العاجمػػة ومػػق متا 

ةا ةػػكؿ شػػإكف الاػػاوة المختمةػػة  ػػ  كا ػػة اإللكتركنيػػتنشػػرها الشػػبكات كالمكاقػػر كالككػػاكت 
ماويةا كاكقتصادية كالعاػكرية كالثقا يػة كالةنيػة كالصػةية المجاكت كالمياديف الايااية كاكجت

كاكاهاا ه ا  نا ة  لق ااتخدام     التاػمية كالتر يػ  مػف خػاؿ تقػديـ مػكاد ماػمية كمر اػة 
وبػر تقػديـ صػكر كأشػرطة كمقػاطر  يػديك كماػابقات كجػكاإ ا كاكطػاع ومػق ثقا ػات اآلخػػريف 

 .(ُُٕ: َُِِ)المصيمةقا مف ات راد كالجماوات كاتمـ 
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الةػػكاج  الماديػػة كالمعنكيػػة التػػ  كانػػت تةرنػػاا  كاػػركمػػف أهػػـ  يجابيػػات الةػػيس بػػكؾا 
خػػر غيػػر مػػا يػػركج لػػ   شػػ و  أماتنظمػػة الايااػػية ومػػق شػػعكباا لتةػػكؿ بيناػػا كبػػيف ر يػػة 

نجػػا ات تتػػيح لا ػػراد التعامػػؿ بةريػػةا ا كمػػف جانػػب  خػػر النظػػاـ مػػف معمكمػػات كبيانػػات كقػػيـ كاا
نمػػا ياػػتطير الةػػرد كقػػت مػػيس هنػػاؾ  مػػا شػػاو دخػػكؿ  كقػػت ثابػػت لػػدخكؿ هػػ ا المكقػػر أك  اؾ كاا

 .(ِٔ: ِِا َُُِا العطاس)هاثراو مةتك ا كما أناا تمتا   بالمكقر ال م يريد

يجابيػػات  ك أف هػػ   الشػػبكة تةتػػكل ومػػق كثيػػر مػػف اآلثػػار الاػػمبية كبػػالرغـ مػػف تمػػؾ اإل
أبػػر  كاػػاإم  المكاقػػر اكجتماويػػة كالمنتػػديات انعػػ اؿ ات ػػراد  ػػ  وػػالـ خػػا  باػػـ مػػف  أهماػػا:

كالمػػدكنات ممػػا أدل  لػػق انايػػار التمااػػؾ اكجتمػػاو ا كتاػػبب هػػ ا  ػػ  اهتػػ ا  منظكمػػة قػػيـ 
الةااػػد الػػ م يقػػدـ  ػػ  ثنايػػا مػػا   المنػػمكف القيمػػ (ْٕٗ: ََُِ)ةاػػفا  المجتمػػر المصػػرم

صغار الناشػإة بأنػرار  مةنكةة تجرح الةياوا كيمكف أف تصيب ا كبصكراإلنترنتتبث  شبكة 
الايمنػػة التػػ  تماراػػاا دكؿ  كمػػا أف مػػف أهػػـ اػػمبيات الةػػيس بػػكؾ اكخمقيػػة كجاػػمية ةنةاػػي

قػيـ الػرأس ماليػة التػ  تجعػؿ  أمالمراك  المنتجة لمعمـ كالمعر ة كالمصدرة اليػـك لمقػيـ الاػكقية 
بػيف تمػؾ القػيـ كالقػيـ    لػق ةالػة مػف التنػارب كالصػراع القيمػ ممما يػ د الاا مف الاكؽ ربان 

ميغػة الػدخكؿ  لػق ا كمػف اػمبيات الةػيس بػكؾ نػعؼ المغػة العربيػةا  اتصيمة داخؿ المجتمعات
معظـ مكاقػر الشػبكة هػ  المغػة اإلنجمي يػة ممػا ياػاؿ هيمنػة الػدكؿ المنتجػة لاػ   المغػة ومػق 

كا ة أكجػ   الدكؿ اتخرلا ةيث تةمؿ المغة مناميف  كرية كقيمية تقرب كجاات النظر كتيار
 .(ٕٔ: ْٕا َُِٔالعبادما )التةكير كالامكؾ

 ػػالمكقر  Facebookبصػػةة وامػػة أنػػ  كخصكصػػية ومػػق  Facebookكمػػف ويػػكب 
أصػػبح مةتكةػػان  عميػػانا كأصػػبح كػػؿ مايكتبػػ  الشػػخ  متاةػػان لمجميػػرا ك ػػ  نةػػس الكقػػت يةػػتح 

Facebook  أينان بيانات الماتخدـ لممطكريف كيامح لاـ بالدخكؿ لمعمكمات  كيشرح اآلثػار
  دكف أف تػػػػػػػػػػػػالجانبيػػػػػػػػػػػػة لاػػػػػػػػػػػػ اا كاا ا بكػػػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػػػاكلة يشػػػػػػػػػػػػارؾ اآلخػػػػػػػػػػػػركف معمكما

 (.http://ju5emamc.logspot.com,2019يدرم)
كما أف اكو ااتخدام  يعمؿ ومق  نعاؼ العاقات اتارية مف خاؿ جمػكس كثيػر مػف 

هماؿ مباشر أك غيػر مباشػر  مااوات طكيمة ومق الةكاايب مما ي د المشاركيف  لق تجاهؿ كاا
اػػكو اكاػػتخداـ  لػػق تنػػرر مايػػيف  ملمشػػإكف اتاػػرية الداخميػػة كالخارجيػػةا ككػػ لؾ قػػد يػػ د

لاػاوات طكيمػةا ممػا يمةػؽ   Facebookالطمبة ومميان كتعميميان كأخاقيان مػف خػاؿ ارتيػادهـ 
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كتةكػؾ أاػر  مػف  نةػاؿ Facebookعميمية هػ ا  نػان ومػا قػد ياػبب  أنراران بالماتكيات الت
 (.ٕ: ََِٗليمةا كثيرة بابب الشؾ كالتشكيؾ اكجتماو  بيف ات كاج )

؛  خةػػاو ةقيقػػة الشخصػػية: كيتمثػػؿ Facebook كمػػف مظػػاهر اكاػػتخداـ الاػػ  لشػػبكة
هػػ ا  ػػ  ااػػتعارة ااػػـ أك صػػةة لمةاػػاب ا كوػػدـ  كػػر البيانػػات كالمعمكمػػات الشخصػػية لا ػػرادا 

ديػػ  مػػف  راو يبكقػد يكػػكف هػػ ا بغػػرض أف يتػػيح صػػاةب الةاػػاب لنةاػػ  الةريػػة المطمقػػة  يمػػا 
أ كػػاران معاديػػة  دكف أف يعػػرض نةاػػ  لماػػاولة قانكنيػػة أك اجتماويػػةا  قػػد يبػػدل  راو أك ينشػػر

لمػػديف أك النظػػاـ أك تقاليػػد كأوػػراؼ المجتمػػرا كياػػتخدـ بعػػض اتشػػخا   خةػػاو الشخصػػية 
بشػػكؿ ج إػػ ا  اػػك مػػباـ  ك لػػـ يريػػد أف يةصػػح لػػ  وػػف هكيتػػ  الةقيقيػػة مػػف أصػػدقاإ ا ك ػػ  

 ا كػاف الغػرض منػ  نقػد الةكػرة  الكقت نةا  يمكف أف يككف  خةػاو الشخصػية مػف اإليجابيػات 
 (.ّٗ: َُِٗ)وبد الرا ؽا شخصيةلكليس ا

تنكونا كبيػرنا لمػا تبثػ    ثمةه ا مف جانب اكاتخداـ كاكنتشارا أما مف جانب المنمكف 
خػػر  نجػػا ات مراكػػ    ػػ  العػػالـا ك  الكبػػرلالمكتبػػات  لهػػ   الشػػبكة مػػف معمكمػػات مػػا بػػيف مةتػػك 

لمجامعػػػاتا كمػػػا  خػػػر  صػػػدارات دكر النشػػػر الكبػػػرلا كالنشػػػاطات البةثيػػػة البةػػػكث الشػػػايرةا ك 
تةتكيػػ  مػػف مكاقػػر الدوايػػة التجاريػػة كمػػا يػػأت  بيػػناـ مػػف مكاقػػر ك ةصػػر لاػػا تػػركج ت كػػار 

ا كاا ا أردنػا معر ػة ةجػـ كأبعػاد تمػؾ ات مػة بصػكرة  ةصػاإية  يكةػ  الرجػكع كامككيات منةر ػة
( ٔٓٔ) ا بأنػ  تػـ ارتكػابالمنشكر بجريدة اتهػراـ  ـ(َُُِ لق تقرير قطاع اتمف العاـ لعاـ)

( مناـ بارتكابااا  يما ي اؿ البةث جاريا وف الباقيف بالمقارنػة بعػاـ ْْٕجريمة قتؿ تـ نبط )
مرتكبياػػاا كبالناػػبة  ( مػػفِِْ( جريمػػة قتػػؿ تػػـ نػػبط )ِٔٓـ(ا الػػ م ةػػدث بػػ  )ََُِ)

( مناػاا كالقػبض ومػق َّ( جريمػة اػرقة بػاإلكرا  تػـ ةػؿ لغػ )ّٔلمارقات باإلكرا  تـ ارتكاب)
اإـ الخطػؼ تػـ ارتكػاب ر (ا ك   مجػاؿ جػِِْ)ا بينما ارتةعت نابة ةكادث الارقة  لقمرتكبياا

( مػػف مرتكبياػػاا كبالناػػبة لةػػاكت التعػػدم ومػػق نػػباط ّٕ( جريمػػة خطػػؼ تػػـ نػػبط )ْٔ)
وبػد الةميػدا )( مػف أ ػراد كنػباط الشػرطة بجميػر المةا ظػاتَُّالشرطة تـ اكوتػداو ومػق )

يعيشػاا  التػ اق  م شػران مامػا لةالػة اإلنةػات اتخاقػ  اتخ  ا كيعد ه ا التدن(ُِ: َُُِ
 (.ُٖٗ:  َُِّاب مف أبناو المجتمر المصرم.)وبد اهللا بالش

مػػف أهػػـ مظػػاهر التطػػكر التػػ  تميػػ  العصػػر ا  عمػػق الػػرغـ مػػف  أف ااػػتخداـ التكنكلكجيػػ
 أصػبح اكتصػاؿ بػيف  ةيث نػتل وناػا العديػد مػف التغيػرات  ػ  جميػر مجػاكت الةيػاة؛ الةديث
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 مختمؼ دكؿ العالـ وممية يايرة بةنؿ التقدـ العمم  كالتقن     كااإؿ اكتصاؿ كالمكاصػات

Hart & Frejd,2013;32))ك أف الاػػػدؼ مناػػػا هػػػك الغػػػ ك الثقػػػا   كالقيمػػػق تبنػػػاو   ا
 المجتمر.

الثقػا    تاتخدـ تمؾ التقنيات الماتةدثة كخاصػة كاػاإط اكتصػاؿ الةديثػة أداة لمغػ ك 
ا اػػمػػف خػػاؿ مػػا تتداكلػػ  مػػف منػػاميف مناػػا اإليجػػاب  البنػػاو الػػ م ياػػاود ومػػق التقػػدـا كمن

 همػاؿ  مػف خػاؿ تةطػيـ كػؿ الثكابػت الدينيػة كالةكريػة كاتخاقيػةال الامب  الاداـ الػ م ياػعق
تػػ كيب اكنتمػػاو  لػػق الػػديف كالمعتقػػد  دا باػػدؼاتاااػػيات الدينيػػة كك اػػيما  ػػ  مجػػاؿ العقاإػػ

نعاؼ واقة الةرد بأمتػ  كماػخ شخصػيت  الماػتقمة؛ ليػ كب  ػ  منظكمػة العكلمػة الثقا يػة ك  اا
ك  ي كب بااكلة    بةػر الثقا ػة ا  لمكصكؿ  لق بناو  نااف هامش ا دكف ج كر قكية ثابتة

 .(ُُٔ: ََُِ)المكيشقا                الغربية الرأامالية المادية

اكختراؽ الثقا   مف خػاؿ البػث الةنػاإ  الكا ػد كمػف خػاؿ      Facebookويسهم 
كالػػ ل هػػدؼ  لػػق  الاػػيطرة ومػػ  اإلدراؾ مػػف خػػاؿ الصػػكرة الاػػمعية البصػػرية  ات  اإلنترنػػت

الطػػابر اإلوامػػ  المثيػػر لػػ دراؾا ماػػتة  لانةعػػاؿا الػػ م يةجػػب العقػػؿ وػػف التةكيػػر كتكجيػػ  
مػػف اكغتػػراب الثقػػا  ا كاكتجػػا  نةػػك ثقا ػػة  الاػػمكؾ كالخيػػاؿا كالكصػػكؿ بػػالمكاطف  لػػ  ةالػػة

المتعة كاكاتااؾا كتايإة المكاطنيف لتمق  نمط الةياة الرأامالية مف خاؿ بػرامل التمية يػكف 
كالصةؼ كالمجات كاإلواناتا بما تةمم  مف مةاهيـ تع ي ية لانماط اكاتااكية    الػدكؿ 

 (.ّْ-ّٔ: ََُِالصناوية)ومقا 

 لػػق وػػرض الةيػػاة الغربيػػة بصػػكرة  يجابيػػة ومػػق  ؿ التكنكلكجيػػة تاػػدؼ ف تمػػؾ الكاػػاإ
جمير المجتمعات اآلخرلا كالغػرض مػف  لػؾ هػك خمػؽ ةالػة مػف اإلوجػاب كاكنباػار كالشػعكر 
بعدـ القدرة ومق المكاكبة لدل كؿ  رد يتعرض لمشػاهدتااا    أف  هػ   البػرامل تتمتػر بقػدر مػف 

الةرد وف متابعة البرامل الكطنيػة كالػتةمس لمشػاهدة كػؿ  الجا بية الت  مف الممكف أف تصرؼ
)منصػكرا ما هك والم ا  تصػكر الةيػاة الغربيػة ومػق شػكؿ مدينػة  انػمة مةببػة لػدل الجمير

َُُِ: ُٕٓ) 
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كمف أهـ اآلثػار الاػمبية لمكاقػر التكاصػؿ اكجتمػاو  أناػا تنػير كثيػران مػف الكقػت كتعػد 
 ػة بالمخػاطر كالمشػكات اكجتماويػة كاتخاقيػةا كأناػا نا  ة لمةااد بما تةتةة مف اػبؿ مةةك 

كتخمػػك مػػف الخا ػػات الةػػادة أةيانػػان ونػػدما تختمػػؼ اآلراو ةػػكؿ مكنػػكع مػػا أك قنػػية بعيناػػاا 
 (.ٔٔٓ-ّٔٓ: َُِْكنادران ما تككف ه   المكاقر ممت مة بآداب المةادثة كالةكار)اميثقا 

اب كالشػػػتاإـ الخارجػػػةا كاتلةػػػاظ كمػػػا لػػػـ تخمػػػك تعميقػػػات بعػػػض المتةػػػاكريف مػػػف الاػػػب
ركاكػػػة المغػػػة الماػػػتخدمة  ػػػ  غػػػرؼ المةادثػػػات   نػػػان وػػػفالخارجػػػةا كالخادشػػػة لمةيػػػاوا 

العاقػػؿ تجػػا  هػػ   الغػػرؼ اإلاػػةاؼ كقمػػة  لتااا كأف أكؿ مػػا يتبػػادر  لػػق  هػػفة كنػػةااإللكتركنيػػ
 (.ْٓٗ: َُِٕالجبكرلا)ال كؽ كالةياو

ا كالتػ  يمكػف  جمالاػا بكؾ العديد مف الاػمبياتلمةيس  نا ة لما ابؽ مف امبيات   ف 
 :   التال 

  ت ايد الع لة كالكةدة اكجتماويػة مػف كثػرة ااػتخداـ ) ػيس بػكؾ( كاػاإر خػدمات الشػبكات
اكجتماوية اتخرلا كال م يخشق مػف تػأثير  ومػق التكػكيف الػدماغ  لمشػباب خاصػة لػدل 

 (.َّ: َُُِ )الصديؽااتطةاؿ مناـا كجعماـ أكثر أنانية كنرجاية
  دماف العالـ اك تران  لػػػػػػػ) يس بكؾ( كالتأثيرات اكناةابية لدل شراإح الشػبابا خاصػة 

ػػػ ِْ لػػق  ُٖ  ا وممنػػا أف أغمبيػػػة ماػػتخدم  هػػػ ا المكقػػر تتػػػراكح أومػػارهـ مػػػف  اا وامن
مف الةياة اكجتماويػة الكاقعيػة العامػة  لػق التعػاي  بالكميػة  كيةتؿ ال ككر النابة اتومق

 .  ( .com alcxa. wwwمكقر ليكااا)   العالـ اك تران 

ككػػـ مػػف كالػػديف صػػـ صػػراخاما اآل اف كلػػـ ياػػمر أككدهمػػا الغػػارقيف بالكميػػة  ػػ  وػػالـ 
ػػ ا وػػف أم تكاصػػؿ أاػػرم. كقػػد تػػأثرت بػػ لؾ النشػػاطات الريانػػية ) ػػيس بػػكؾ( كالعػػا  يف تمامن

اكجتماويػػػة العاإقيػػػة؛  ػػػا خػػػركجا كك مقػػػاباتا كك مشػػػاركات  ػػػ  الاػػػراو أك كالمشػػػاركات 
نما و لة تامة كتةنيؿ لمكةدة مر أجا ة الةااكب أك ةتق الاكاتػؼ النقالػة كمكاقػر  النراوا كاا
) يس بكؾ(  ياا. ككـ مف مشكمة أاػرية كخػاؼ بػيف الػ كجيف أك الكالػديفا بػؿ كػـ مػف ةالػة 

: َُِٗ بػػػػػػػػػػراهيـا )( دمػػػػػػػػػػاف ) ػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػكؾ طػػػػػػػػػػاؽ كونػػػػػػػػػػؼ أاػػػػػػػػػػرم نشػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػف
http://kamalalawneh.maktoobblog.com   .) 

  

http://www.alcxa.com/
http://kamalalawneh.maktoobblog.com/
http://kamalalawneh.maktoobblog.com/
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ػػ ا لمعػػالـ الةقيقػػ ا يعتقػػد ماػػتخدمك  ا مكا ينػػا كهمينػػا اجتماوينػػ ف ) ػػيس بػػكؾ( يخمػػؽ والمن
تككيناا أك الػتخم  مناػاا ممػا يػ يح وػف مصداقية العاقات الت  تنشأ مف خال ا رغـ اروة 

كاهؿ الشباب أم ما كلية اجتماوية أك نةاية تصةب تكػكيف العاقػات كالصػداقات  ػ  العػالـ 
ا مػػر وػػدـ الننػػل اكنةعػػال  كالعػػاطة  لمشػػباب  ػػ  هػػ   المرةمػػة الػػكاقع ا كيػػأت  هػػ ا متاػػقن 

اتخاقيػة أك اكجتماويػة  ػ    نشكة تككيف العاقات الاػريعة التػ  قػد تتجػاك  القيػكد االعمرية
المجتمعات العربية قػد تػ دم  لػق الرغبػة  ػ  اكاػتمرارية كالتعػكد ومػق ااػتخداـ ) ػيس بػكؾ(ا 
مما ينتل وناا ةالة صنةاا ومماو النةس ومق أناػا  دمػاف قػد يةتػاج  لػق وػاج لمػا  يػ  مػف 

رابات نةاػػية ك  نػكلية لمتعػرؼ ومػػق الةيػاة الشخصػػية لاخػريفا كمػا يترتػػب ومياػا مػػف انػط
 (.ِّ-ُّ: َُُِ)الصديؽا يعياا الشباب    ه   المرةمة

بعػػض اكنػػطرابات اكاػػتخداـ المةػػرط لمةػػيس بػػكؾ  ياػػبباػػكر: ظالنرجاػػية كةػػب ال -
نتيجة لانغاؽ اكجتماو  كودـ قدرة الشباب ومق التكيػؼ مػر ك النةاية الاشعكريةا 

 لق الةصكؿ ومق تقػدير لنشػاطاـ الممػارس ومػق ) ػيس  الكاقر المةيط باـا يمجأكف
بكؾ(ا مثؿ كنر الةتيات صكرهف غير مةتشماتا أك  ػ  مكاقػؼ ةياتيػة خاصػة جػدا 
لجػػ ب اكنتبػػا  كةػػب الظاػػكر كالشػػارةا  ػػ  ةالػػة مػػف اكنةصػػاؿ بػػيف الػػ ات الةقيقيػػة 

ا ِٓٔ :َُِٔوثمػافا )كالكهميةا ممػا يشػكؿ واإقػا  ػ  التكاصػؿ اكجتمػاو  الةعمػ 
َُّ). 

 ػػ   نتػػاج ةالػػة مػػف اك دكاجيػػة  ػػ  القػػيـ كالمعػػايير المجتمعيػػة ياػػاـ ) ػػيس بػػكؾ( ك
 الةريػة التػ   اكالةكريةا مثؿ ادواو القيـ الدينية أك الةكرية بعكس اكنتمػاو الةعمػ  لمماػتخدـ

تتمتػػر باػػا المكاقػػر اكجتماويػػة كغيػػاب الةظػػر كالرقابػػة المجتمعيػػة ياػػاود ومػػق نمػػك شخصػػية 
ا قػػد تكػػكف غيػػر متةققػػة بالكميػػة  ػػ  الكاقػػرا مثػػؿ مماراػػة أ عػػاؿ غيػػر دكاجيػػة تمػػارس أدكارن ا  

أخاقية قد يديناا المجتمػر أك الػديف بمنظػكر  اكجتمػاو  ومػق صػةةات ) ػيس بػكؾ(ا كيػ دم 
هػػ ا بػػدكر   لػػق تكػػكيف شخصػػيات مشػػكهة كغيػػر مت نػػة تصػػدر انةعػػاكت اػػمبية تجػػا  اتخػػر 

لة مف الصراع النةا  كالةكرم مر الػ ات؛ قػد تنتاػ   لػق نمػك تيػارات كالمجتمرا مما يابب ةا
 .(ُِّ: َُِٔ)شتم ا معادية لممجتمر

ممػػا اػػبؽ يتنػػػح أف لمكاقػػر التكاصػػػؿ اكجتمػػاو  العديػػػد مػػف اإليجابيػػػات التػػق يجػػػب 
تدويماا لااتةادة مناا    تنميػة القػيـ اتخاقيػة لػدل أبنػاو المجتمػرا كالعديػد مػف الاػمبيات 
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ق يجػػب العمػػؿ ومػػق مكاجاتاػػا مػػف أجػػؿ المةا ظػػة ومػػق أخػػاؽ أبنػػاو المجتمػػرا مػػف خػػاؿ التػػ
المراقبة كالةماية كالتربية اإلاامية الصػةيةة التػق تكػكف لػدل ات ػراد كا ع دينػق يمكػناـ مػف 

 مكاجاة الخطر الكامف    تمؾ المكاقر.

 (:الفيس بوكوواقع التواصن االجتىاعي  احملور الجالح: وٍظووة الكيي اخلمكية الالزوة لرواد

تتنمف منظكمة القيـ الخمقية اإلاامية الماتنبطة مف القػر ف الكػريـ كالاػنة النبكيػة 
ا اتمانػػةا الماػػ كلية)الصػػدؽا  قػػيـ خمقيػػة كبػػرل ه الشػػريةة كبعػػض مكاقػػؼ الصػػةابة اػػت

 اجتناب اكو الظف(. –الك اوا التاامح 

 الصدق  -1

الصدؽ خمؽ  اػام  نبيػؿ كصػةة مةببػة تقػكد صػاةباا  لػق الةػك  بػالخير الج يػؿ  ػ  
بػػ   بػػ  نةاػػ   قػػد امتػػدح امتػػدح اهلل وػػ  كجػػؿك الػػدنيا كالنعػػيـ المقػػيـ لمماػػمـ  ػػ  جنػػة الخمػػدا 
كىاٍ كيػٍر   صػمق اهلل وميػ  كاػمـ ا خميمػ   بػراهيـ أنبياو  ومياـ الااـا  قاؿ جؿ مف قاإؿ مادةن 

ـى ً ن ػ ي كىػافى ًصػًديقنا نىًبي ػاً   اٍلًكتى  صػمق (. كمػا كصػؼ بػ   اػماويؿ ُْ)اػكرة مػريـ:   اًب ً ٍبرىاًهي
كىػافى رىايػككن  بقكل  تعالق:  اهلل ومي  كامـ ػاًدؽى اٍلكىٍوػًد كى كىاٍ كيٍر ً   اٍلًكتىاًب ً ٍامىاًويؿى ً ن ػ ي كىػافى صى

ومػق الصػةا  قػاؿ: يػا معشػر  اهلل ومي  كاػمـراكؿ اهلل صمق صعد ك (. ْٓ)اكرة مريـ:  نىًبي ا
قري ا  قالت قري : مةمد ومق الصةا ياتؼا  أقبمكا كاجتمعكا كقالكا: مالػؾ يػا مةمػد ؟ قػاؿ: 
أرأيتـ لك أخبرتكـ أف خيان باةح ه ا الجبؿ لكنتـ تصدقكنن  ؟ قالكا : نعـ أنت  ينا غيػر مػتاـا 

نػ " أكما شػاد بصػدق  ألػد أوداإػ   قػد ركم   ."(ََِ)ابف اعدا دت: كما جربنا وميؾ ك با قط
التقق اتخةس بف شريؽ بأب  جاؿ يـك بدرا  قاؿ ل  : يػا أبػا الةكػـا لػيس هنػا غيػرم كغيػرؾ 
يامر كامناا أخبرنػ  وػف مةمػد صػادؽ أـ كػا ب ؟  قػاؿ أبػك جاػؿ : كاهلل  ف مةمػدان لصػادؽ 

 ".(َُٓوياضا دت: )كما ك ب قط
كما أمر اهلل و  كجؿ وباد  بأف يككنكا مر الصادقيف ةيث قاؿ تعػالق:   يىػا أىَياىػا ال ػً يفى 

ب )اػػكرة التكبػػة:  ػػاًدًقيفى ػػرى الص  كيكنيػػكا مى ػػاوى ُُٗ مىنيػػكا ات قيػػكا الم ػػ ى كى (ا كقػػاؿ تعػػالق:  كىال ػػً م جى
ب)اكرة  ـٍ اٍلميت قيكفى د ؽى ًبً  أيٍكلىًإؾى هي صى صػمق اهلل وميػ  (. كلقد ةػث الراػكؿ ّّال مر: ًبالًصٍدًؽ كى

أنػ  رنػق اهلل ونػ  أمت  ومق اكتصاؼ با   الصةة ةيث كرد وف وبد اهلل بػف ماػعكد  كامـ 
ف البػر ياػدم  لػق صػمق اهلل وميػ  كاػمـ قاؿ: قػاؿ راػكؿ اهلل  : " ف الصػدؽ ياػدم  لػق البػر كاا
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ف الرجؿ ليصدؽ ةتق يككف صديقن  ف الةجػكر ياػدم اا كأف الك ب يادالجنةا كاا م  لق الةجكر كاا
ف الرجؿ ليك ب ةتق يكتب وند اهلل ك ابن   ". (ُٕٗٓدت:  النياابكرما)ا لق النارا كاا

صػػػدؽ الماػػػاف: ك لػػػؾ ك يكػػػكف  ك  ػػػ  اإلخبػػػار أك  يمػػػا يتنػػػمف كمػػػف أنػػػكاع الصػػػدؽ 
  كهػ ا اإلخبارا كالخبر  ما يتعمؽ بالمان  أك بالماتقبؿ ك ي  يدخؿ الك ػاو بالكوػد كالخمػؼ  يػ

عػػـ ك تا كهػػ ا هػػك مػػا يةتاجػػ  ركاد مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو  ةتػػق أشػػار أنػػكاع الصػػدؽ هػػك
يعمػؿ الصػدؽ ومػق  عمػق ماػتكل الةػردكلمصدؽ العديد مف الةكاإد   ا الةتنة بيف أبناو المجتمر

 اكاتقرار النةا  كالطمأنينة القمبيػة  اإلناػاف الصػادؽ يكػكف داإمػان هػادئ البػاؿ مطمػإف يادة 
" دع مػػا يريبػػؾ  لػػق مػػا ك يريبػػؾا  ػػ ف الصػػدؽ طمأنينػػة  صػػمق اهلل وميػػ  كاػػمـالػػنةس لقكلػػ  

ف  النجػػاة مػػف الكػػركب ا " (ّْْ)الانػػدلا دت: كالكػػ ب ريبة الصػػدؽ منجػػاة ينجػػ  صػػاةب  كاا
ف رأيػتـ  صمق اهلل ومي  كامـ رأل  ي  الااؾا كرأل    الك ب منجاة لقكل   " تةركا الصػدؽ كاا

ف رأيػتـ  يػ  النجػاةا  ػ ف  يػ  الامكة   ي )الترمػ لا الامكػةا  ػ ف  يػ  النجػاةا كاجتنبػكا الكػ ب كاا
تةقؽ بشػكؿ طػردم مػر مػا يكػكف  يػ  مػف الصػدؽ تالبركة    البير كالشراو ا ك "( َِِٓدت: 

" البيعاف بالخيارا ما لـ يتةرقا ا  ػ ف صػدقا كبينػاا  صمق اهلل ومي  كامـكالعكس صةيح لقكل  
ف كػػػ بن بػػكرؾ  ػػػلامػػػا  ػػػ  بيعامػػاا كاا مرجػػػر اػػػابؽا النياػػابكرما )اا مةقػػت بركػػػة بيعامػػػاا ككتمن
ٖٓٗ)"  . 

لصػدؽ  اااػتقرار المجتمػرا وديػدة مناػا: ومػق ماػتكل المجتمػر كما أف لمصدؽ   كاإد 
 ا كتأثيران ومػق  لػؾدوامة أاااية كاتقرار المجتمر بؿ  ن  يكاد أف يككف الصةة اتكثر كنكةن 

ة تكةؿ ااتقرار المجتمرا كتنمف الثقة بيف ات ػراد مثػؿ الصػدؽا لػ لؾ أوتبػر " ميس هناؾ صة
لرقػ  اتمػـا كمػا  قػدت  اكتجعػؿ ونكاننػ ا مف أاس الةناإؿ الت  تبنق ومياا المجتمعاتاأااان 

تػػرابط ا ك " .(ِِٕ: َُِٕالجك يػػةا)التعػػاكف هػػ   الصػػةة  ك ةػػؿ مةماػػا وػػدـ الثقػػةا ك قػػداف
 ف انتشػػار الصػػدؽ بػػيف أ ػػراد المجتمػػر يػػ رع الثقػػة  يمػػا بيػػناـا كيجعػػؿ المجتمػػر  االمجتمػػر

مترابطان متمااكانا كوكػس  لػؾ   ا انتشػر بيػناـ الكػ ب كالخػداع ك قػداف الثقػة   نػ  مػدواة  لػق 
تةكػػؾ المجتمػػر ك لػػؾ"أف شػػطرا كبيػػران مػػف العاقػػات اكجتماويػػة أك المعػػامات اإلناػػانيةا تعتمػػد 

 يكجػػد مػػةا  ػػ  ا لػػـ تكػػف الكممػػة معبػػرة تعبيػػران صػػادقان ومػػا  ػػ  نةػػس قاإماػػاا كومػػق شػػرؼ الكم
عػرؼ  ياػا ةقيقػة أخبػارهـا تعػرؼ ةاجػاتاـا ك تكايمة أخرل كا ية تعرؼ  ياػا  رادات النػاسا ك 

معظػـ الػركابط اكجتماويػة بػيف النػاسا كيكةػ  أف  تكلكك الثقة لشرؼ الكممػة كصػدقااا لتةككػ
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درؾ مبمػػػػغ تةككػػػػ  كانعػػػػداـ صػػػػكر التعػػػػاكف بػػػػيف يػػػػومػػػػق الكػػػػ با ل تصػػػػكر مجتمعػػػػان قاإمػػػػان ي
 (.  ْٖٓ: ُٕٗٗ)الميدانقاأ راد 

كترل الباةثػة أف الصػدؽ هػك أاػاس بنػاو المجتمػرا  اػك منبػر الثقػة بػيف ات ػرادا كبػ  
ت داد العاقات اكجتماوية قكةا ل ا يجب ومق ركاد مكاقر التكاصؿ اكجتمػاو  التةمػق بالصػدؽ 

 لاـ يةمياـ كيااود ومق تقبماـ كاط اآلخريف مف أبناو المجتمر. ليككف ةصنان 
 املسؤولية -0

كبأف يقدـ وناا ةاابان  لق  عن  ككف الةرد مكمةان بأف يقكـ ببعض اتشياوت" الما كلية
كينتل وف ه ا التةديد أف  كرة الما كلية تشتمؿ ومق واقة م دكجة مف ناةية الةرد  غير 

الماإكؿ ب ومال  كواقت  بمف يةكمكف ومق ه   اتوماؿا كالما كلية قبؿ كؿ ش و ه : 
ااتعداد  طرما  ناا ه   المقدرة ومق أف يمـ  اإلنااف نةا  أككا كالقدرة ومق أف ية  بعد 

 (".ُّٖ: ُْٗٗ)درا ا ااطة جاكد  الخاصة لؾ بالت ام  بك 
ا هػػػق مػػا تقابػػؿ اكلتػػ اـ أمػػا اهلل اػػػبةان  لية الدينيػػة ك الماػػأنػػكاع:  ماػػ كليةكلم

ا كمػا يةرنػ  المجتمػر مػف قكاوػدا هق ما تقابؿ اكلت اـ تجا  لية اكجتماوية ك الماك  ا كتعالق
مػف اإلناػاف نةاػ  ومػق اإلتيػاف بشػ  أك  ا هػ  مػا تقابػؿ اكلتػ اـ الػ اتقلية اتخاقية ك الماك 

 لنتاإجاػا بعػد  وف أومالػ  كأ عالػ  كمػتةمان ككن   كه  أف يككف الةرد مااكنتااو وف  عؿ ش و
 .(ٖٕ :َُِّمةةػػػػكظا )قيامػػػػ  بالكاجبػػػػات المناطػػػػة  ليػػػػ  تجػػػػا  نةاػػػػ  كأاػػػػرت  كمجتمعػػػػ 

كالماػػ كلية  ػػ  اإلاػػاـ هػػ  شػػاممة لكػػؿ تصػػر ات اإلناػػاف مػػف أقػػكاؿ كأ عػػاؿ الظػػاهر مناػػا 
ـٍ أىك  كالخا   ةيث قاؿ تعالق: ػا ً ػ  أىنةيًاػكي ٍف تيٍبػديكا مى ػا ً ػ  اٍتىٍرًض كىاًا مى ػا ً ػ  الا ػمىاكىاًت كى ًلم ػً  مى
ـٍ ًبػػً  الم ػػ ي  اًاػػٍبكي ػػا يىٍمًةػػظي ًمػػٍف قىػػٍكؿو ً ك  لىدىٍيػػً   تعػػالق:  (. كقػػاؿِْٖ)اػػكرة البقػػرة:   تيٍخةيػك ي ييةى مى

ًتيػده  ٍيػرنا يىػرى  (. كقػاؿ تعػالق: ُٖ)اػكرة ؽ:   رىًقيػبه وى ػٍؿ ًمٍثقىػاؿى  ىر ةو خى ػٍف يىٍعمى ػٍؿ   ىمى ػٍف يىٍعمى مى كى
 (.ٖ-ٕ)اكرة ال ل لة:   ًمٍثقىاؿى  ىر ةو شىر ا يىرى 

ما يتمي  ب  اإلناػاف العاقػؿ أنػ  ماػ كؿ  "كالما كلية ه  مناط العبادة كالعمؿا كأخ 
كهػػ ا مػػا يعبػػر ونػػ   ػػ  اصػػطاح الشػػريعة بػػالتكميؼا كالشػػعكر بالماػػ كلية ينبػػر مػػف صػػميـ 
اإليمافا كيةة  الم مف  لق أداو كاجب  كتقدير كؿ لةظة مف ومػر  ةتػق ك ينػيعاا  ػ  الماػك 

 ."(ُٕٗ: ُْٖٗالقطافا )كالعبث
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القيػاـ بالعمػؿ كمرةمػة بعػد ا  الماػ كلية قبػؿ العمػؿ  كلمما كلية مرةمتاف: مرةمة قبػؿ"
تنظػػػر  لػػػق الماػػػتقبؿا  اػػػ  ماػػػ كلية تكميػػػؼ كمطالبػػػةا كالماػػػ كلية بعػػػد العمػػػؿ تمتةػػػت  لػػػق 
المان   ا  ما كلية ااتجكاب كمةاابة ومق ما  اتا كمف ثػـ  الماػ كلية قبػؿ العمػؿ هػ  

در اتاػػاع اػػمطة اإلناػػاف كامتػػداد نػػكع مػػف أنػػكاع الكرامػػة التػػ  منةاػػا اهلل ل ناػػافا كومػػق قػػ
كليت ا كك لؾ ومػق قػدر نػعة  كوجػ   يكػكف  وةػا   وػف الماػ كليات كلػ لؾ   قدرت  تككف ما

مكانات   (".ِٓ-ِْدرا ا مرجر اابؽ: )  ما كلية كؿ  نااف داإما بةدكد امطت  كاا
ـٍ  كاإلنااف ما كؿ أماـ اهلل و  كجػؿ كػؿ  ػ  وممػ  كمكانػ  ةيػث قػاؿ تعػالق:  ًقةيػكهي كى

ٍاػػإيكليكفى  ـٍ مى رنػػ  اهلل  -اهلل بػػف ومػػر  (. كجػػاو  ػػ  ةػػديث وبػػدِْ)اػػكرة الصػػا ات:  ً ن ايػػ
يقػػكؿ: "كمكػػـ راع ككمكػػـ ماػػ كؿ صػػمق اهلل وميػػ  كاػػمـ أنػػ  قػػاؿ اػػمعت  راػػكؿ اهلل   -ونامػػا

وف رويت ا اإلمػاـ راع ك ماػ كؿ وػف رويتػ ا كالرجػؿ راع  ػ  أهمػ  كهػك ماػ كؿ وػف رويتػ ا 
كؿ وػف   كلة وف رويتااا كالخادـ راع    مػاؿ اػيد   كماػ  لمرأة راوية    بيت  كجاا كماكا

كؿ وػػف رويتػػ ا ككمكػػـ راع   كةاػػبت أنػ  قػػد قػػاؿ: كالرجػػؿ راع  ػ  مػػاؿ أبيػػ  كماػ :قػػاؿ ارويتػ 
 ".( ُُِِ: ُٕٖٗ)البخارلاكؿ وف رويت   كما
تق ياأؿ وف أربػر: وػف ومػر  : "ك ت كؿ قدـ وبد ةصمق اهلل ومي  كامـ راكؿ اهلل كقاؿ     

أنةقػ ا كوػف جاػم   يمػا  ا عؿ  ي  كوف مال  مف أيف اكتاب  ك يم  ا يما أ نا ا كوف ومم  ما
كماػػ كلية اإلناػػاف الةقيقيػػة وػػف وممػػ  منكطػػة بااػػتيةاو ا "(ُُِِ: ُٖٔٗاتلبػػانقا )أبػػا 

 :(ُُٔ" الميدانقا مرجر اابؽ: الشركط التالية كه 
  أها لتةمؿ الما كلية.أف يككف صاةب العمؿ 

  ا بةريت  وند أداو العمؿ غير مكر  ومي .كأف يككف متمتعن 

  ا وف  رادت .كأف يككف العمؿ صادرن 

  مف خير أك شرا كأف تككف نية اإلنااف كغايت  المقصكدة ما ينتل وف العمؿ  عان 
 الما كلية الةقيقة وند اهلل تككف ك ؽ نية اإلنااف كغايت  دكف ظػاهر الامكؾ 

 .كمف الشػركط أينا كػكف العمؿ ماتطير الةعؿ كالترؾ كما نجـ ون .

كؿ بقػػدر ااػػتطاوت ا كك يخمػػكا أةػػد مػػف   كػػؿ  ػػرد  ػػ  المجتمػػر ماػػكتػػرل الباةثػػة أف 
كؿ وف رويتػ ا كتف المجتمػر   كلية ماما قمت من لت     المجتمرا  كمكـ راع ككمكـ ما  الما

بكجكب أداو اتمانػة أمػاـ اهلل كأمػاـ  اكشعرك  ياتاـايتألؼ مف مجمكوة أ راد    ا تةممكا ما كل
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ا لاػػمككاـ؛ كممػػا اػػاهـ  لػػؾ  ػػ  جعػػؿ بنيػػاف النػػاسا كتمثمػػكا قيمػػة الماػػ كلية كأصػػبةت مةركنػػ
كما أناا ومق ماتكل الةػرد ت يػد  اا غير قابؿ لمتصدع وند التعرض لممةف كالةركبالدكلة قكين 

كهػ ا بػدكر  ا اإلخػا   ػ  العمػؿ كالثبػات وميػ مف قيمت     مجتمع ا كتد ع   لػق م يػد مػف 
هػ   القيمػة ومػق الةػرد  اتػ ؛ ةيػث  كما يػنعكس أثػر ايجعؿ الةرد مةؿ ثقة الناس كاوت ا هـ ب 

 يشعر بالاعادة تغمر  كمما قاـ بتنةي  ومؿ نا ر.

 اتمانة  -ّ
 ."(ُّ: ََُِبف تتباؾا ك خركفا )ه :  لةظ اتمانة ومق ثاثة معاف يطمؽ
  بمعنػق الةػػدث المصػػدرم ومػق الاػػمكؾ الػػ م يةػا ظ بػػ  الماػػتأمىف  ومػق مػػا ااػػتأمف"

ومي  نمف تعميمات الماتأًمف ال م هك مالؾ الش و ال م ااتأمف وميػ ا أك صػاةب 
 ةؽ  ي .

  كيطمػػؽ لةػػظ )اتمانػػة( ومػػق الخمػػؽ النةاػػ  الػػ م يػػد ر الماػػتأمف  لػػق ةةػػظ اتمانػػة
مـ أك ودكاف ومياػا كوػدـ التعػرض  لػق مػا لػيس كروايتاا كأداإاا  لق صاةباا دكف ظ
 ل  ب  ةؽ بما لـ يأ ف ب  الماتأمف.

  يطمؽ لةػظ )اتمانػة( ومػق  ات الشػ و الػ م ياػتأمف وميػ  كالكديعػة كالعاريػة كغيػر ك
  لؾ

 .ه  ةةظ الةقكؽ كأداو الكاجبات الت  ي مف اإلنااف ومياا كروايتاا كالقياـ بةقااكاتمانة 
ـٍ أىف تيػ َدكاٍ  كػريـ ومػق  لػؾ لقكلػ  تعػالق   ً ف  الٌمػ ى ف ال كقػد أكػد القػر  اتىمىانىػاًت ً لىػق  يىػٍأميريكي

كنيػػكا  (ا ٖٓالناػػاو: )أىٍهًماىػػاب تىخي كنيػػكا الم ػػ ى كىالر ايػػكؿى كى كقكلػػ  تعػػالق " يىػػا أىَياىػػا ال ػػً يفى  ىمىنيػػكا كى تىخي
ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  كمف اتةاديث النبكية الكاردة    شػأف اتمانػة وػف أبػق   (.ِٕ)اتنةاؿ: أىمىانىاًتكي

هريرة رن  اهلل تعالق ون  وف النب  صؿ اهلل ومي  كامـ أن  قاؿ"أيػة المنػا ؽ ثاثػة   ا ةػدث 
 (.ُِ)البخارلا مرجر اابؽ: ك ب كاا ا كود أخمؼا كاا ا أتمف خاف" 

ةميػػدة يةػػث  تػػدخؿ اتمانػػة  ػػ  جميػػر منػػاة  ةيػػاة اإلناػػاف  اػػ  خمػػؽ وظػػيـ كصػػةةك 
ومياا الديف كيرغب  ياا كيمكف ورض بعػض المجػاكت التػ  يمكػف ر يػة مػكطف لامانػة  ياػا 

أمانػػة العمػػـ أمانػػة العمػػـ تقتنػػق المةا ظػػة ومػػق الجاػػدا ك  التػػ ك  الجاػػدا:أمانػػة  بكنػػكحاكه 
ما يعممكف كيبمغك  لمنػاس كك يكتمكنػ ا  كتمػ  وػف النػاس ظمػـا  اتقتن  مف العمماو أف يعممك 

بماػػ كليات جاػػاـ نةػػك مػػف كمػػؼ بػػ دارة  ةػػاكـ كالػػ ل ينػػطمرأمانػػة الا ك منعػػ  وػػناـ ةاػػدك 
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اتمانػة  ػ  ا ك أمكرهـا  اك يةػا ظ ومػق أمػناـ كةقػكقاـ كأورانػاـ كأمػكالاـ ككػؿ مػا يممكػكف
اتمانػة باػ ا الكجػ  تشػمؿ  اتمانػة  ػ  أداو العمػؿ:ا ك  وطاو كؿ  م ةؽ ةقػ بمعنق  القناو:

أاػند  ليػ  ومػؿ كجػب وميػ  أف ي ديػ  بػ خا  كأمانػةا كأف يجعػؿ مػف  ا  كؿ مػفالناس جميعن 
نةاػػػ  وميػػػ  رقيبػػػا ةػػػيف يغيػػػب الرقبػػػاوا كيػػػدخؿ  ػػػ  هػػػ ا مناصػػػب الدكلػػػة ككظاإةاػػػا كبيرهػػػا 

 ف اهلل وػػ  كجػػؿ يةػػب   ا  " راػػكؿ اهلل قػػاؿ ةػػ  ةػػديث واإشػػة رنػػ  اهلل وناػا أف  كصػغيرها.
ةةػظ الاػر كتمػ  كوػدـ نشػر   :مانة    ةةػظ الاػراتا كاتمانة    ومؿ أةدكـ وما أف يتقن 

 (.ِٕٓ: ُٓٗٗا  )الطبران أك اإل شاو ب 
 اتمانػػػػة  ػػػػ  أداو الكداإػػػػر :الكديعػػػػة: "هػػػػ  أمانػػػػة تركػػػػت ونػػػػد الغيػػػػر لمةةػػػػظ قصػػػػداك 

ػٍف  ." (ُِٓ)الجرجانقا دت:  ًمػٍف أىٍهػًؿ اٍلًكتىػاًب مى كه  أشار أنكاع اتمانة ةيث قاؿ تعالق:   كى
ػا دي  ـٍ مىٍف ً ٍف تىٍأمىٍن ي ًبًدينىارو كى يي ىًدً  ً لىٍيػؾى ً ك  مى ًمٍناي ػا ب ً ٍف تىٍأمىٍن ي ًبًقنطىارو يي ىًدً  ً لىٍيؾى كى مىٍيػً  قىاًإمن ٍمػتى وى

 (.ٕٓ)اكرة   ؿ ومراف: 
 اػػ  مػػف أوظػػـ الصػػةات التػػ   د وظيمػػ  ومػػق ماػػتكل الةػػرد كالمجتمػػر؛ كلامانػػة  كاإػػ

 ا كمػاؿ اإليمػاف كةاػف اإلاػاـ ؛مق الةرد أف يتصؼ باػا كقػد كرد أف مػف أهػـ  كاإػدهاوينبغ  
يةةػظ ا كباػا هػ  مةػكر الػديف كامتةػاف رب العػالميف ا كيقـك ومياا أمػر الاػمكات كاترض ك

اتركاح كالمعػػارؼ كالعمػػـك كالككيػػة كالكصػػاية كالشػػاادة الػػديف كاتوػػراض كاتمػػكاؿ كاتجاػػاـ ك 
تنتشػػر  يػػ  اتمانػػة الػػ م مجتمػػر ال ا كاتمػػيف يةبػػ  اهلل كيةبػػ  النػػاس ا ككالقنػػاو كالكتابػػة
 (.  ِْٓ: ََِْبف ةميد ك خركفا )مجتمر خير كبركة

مػػر ك   ةسالػػنمػػر  التعامػػؿكمراواتاػػا أثنػػاو  اتمانػػةاكلتػػ اـ ب كتػػرل الباةثػػة أنػػ  يجػػب
أهميػػة هػػ    كاأف يعػػ كومػػق ركاد الةػػيس بػػكؾبرنػػا اهلل وػػ  كجػػؿا  يكػػكف الةػػك اآلخػػريف ةتػػق 

 كمف ثـ يجب ومياـ تةرل اتمانة    كؿ ما يتداكلكن  ومق صةةات ه ا المكقر.القيمة 
 الك او -ْ

ا كيػػ دم الك ػػاو أاػػاس الخمػػؽ الةانػػؿا ك يػػة الػػنةس القكيػػة كالقمػػب الطػػاهر الجػػرمو
يتبكأ مف الشرؼ قمت  كمف المجد  ركت ا كمػف هنػا كػاف لمك ػاو بالعاػد صاةب   لق أف بالك او 

   القر ف الكريـ مكانت  أمر بػ  كةػض وميػ ا كبػالغ  ػ  طمبػ  ةيػث قػاؿ تعػالق: كىأىٍك يكا ًبعىٍاػًد 
اٍلعىٍاػػدى كىػػافى  (. كقػػاؿ تعػػالق:   كىأىٍك يػػكا ًباٍلعىٍاػػًد ً ف  ُٗب)اػػكرة النةػػؿ:  يػػة  الم ػػً  ً  ىا وىاهىػػٍدتيـٍ 

ب )اكرة اإلاراو:  ية   (.  ّْمىٍاإيككن
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كالك او ابيؿ قكم لتبادؿ الثقةا كتبادؿ الثقة مف أقكل وناصر الةياة اآلمنة المطمإنػة. 
كجعػؿ نقنػاا مػف صػةات الةااػقيف "كقد ناق اهلل وف نقض العاكدا كودـ الك او باكلت اماتا 

 ." (.ٕٔ :ُْٖٗشمتكتا )ال يف ك أخاؽ كريمة لاـ
 (ِْٕ: د ت)الجرجػػػانقا الك ػػػاو "ما مػػػة طريػػػؽ المكااػػػاة كمةا ظػػػة واػػػكد الخمطاوك 

   ."(ِٖٓ: َُٕٗ)الراغبا قاؿ الراغب: "الك او بالعاد :  تمام  كودـ نقض ةةظ .ك "
الك او بالعقػد: " العقػكد هػ  ا ك الك او بالعاد كهك  تمام  كودـ نقن : أنكاع الك اوكمف 

أككػػػد العاػػػكد ا كقيػػػؿ : هػػػ  واػػػكد اإليمػػػاف كالقػػػر فا كقيػػػؿ : هػػػ  مػػػا يتعاقػػػد  النػػػاس  يمػػػا 
الك ػػاو بالكوػػد : "هػػك الصػػبر ومػػق مػػا يب لػػ  اإلناػػاف مػػف ا ك " (.ُِٔ: ُٔٗٗالبغػػكلا )بيػػناـ

ف  ( بمقتنػق العاػد الػ م قطعػ  ومػق نةاػ)نةا  كيرهنػ  بػ  لاػان . كالخػركج ممػا ينػمن   كاا
ف قمتا ككمما أنرب  الػدخكؿ تةػت ا ب ا  ميس يعد ك ين كاف مجةةن  ا مف لـ تمةق  بك اإ  أ ية كاا

 (.ِْالجاةظا دت: )ما ةكـ ب  ومق نةا  كاف  لؾ أبمغ    الك او
 عف وبادة بػف الصػامت رنػ  اهلل  "كجاوت الانة النبكية المطارة مبر ة لقيمة الك او  

 ومي  كامـ قاؿ :انمنكا ل  اتا مف أنةاكـ أنػمف لكػـ الجنػة أف راكؿ اهلل صمق اهلل –ون  
: اصػدقكا   ا ةػدثتـا كأك ػكا   ا كوػدتـا كأدكا   ا اإتمنػتـا كاةةظػكا  ػركجكـا كغنػكا أبصػاركـا 

   ".(ّٗٗد ت:)النياابكرا ككةكا أيديكـ
أ ػراد كالك او قيمة  ناانية كأخاقية وظيمة تااـ     رااو دواإـ الثقػة كالتعػاكف بػيف 

المجتمر كمف هنا تتنػح أهميػة الك ػاو كمػدل ةاجػة المجتمعػات  لياػا ومػق مػر ات مػاف ك ػ  
هػػ   اتيػػاـ هػػـ أشػػد ةاجػػة  ليػػ ا كاا ا كػػاف اإلاػػاـ أمػػر الماػػمميف بالك ػػاو بالعاػػد مػػر بعنػػاـ 
ف كػػانكا أوػػداون  ك   ا أةاػػكا مػػناـ  بعنػػا   نػػ  ةػػـر نقنػػ  كلػػك كػػاف مػػر غيػػر الماػػمميف كاا

ػا  غدر أك بكادر الخيانػة  ػ ف  لػؾ يبػيح لمماػمميف نقػض واػكدهـا قػاؿ تعػالق: وامات ال م  كىاًا
ػاًإًنيفى  مىػق اىػكىاوو ً ف  الم ػ ى كى ييًةػَب اٍلخى ـٍ وى ا ىف  ًمٍف قىٍكـو ًخيىانىةن  ىاٍنًبٍ  ً لىػٍيًا )اػكرة اتنةػاؿ:  يػة   تىخى

ـٍ  ىقىػاًتميكا أىًإم ػةى اٍلكيٍةػًر  (. كقاؿ تعالق: ٖٓ طىعىنيػكا ً ػ  ًديػًنكي ـٍ كى ٍاػًدًه ـٍ ًمػٍف بىٍعػًد وى ػانىاي ٍف نىكىثيكا أىٍيمى كىاًا
ـٍ يىنتىايكف ـٍ لىعىم اي ـٍ كى أىٍيمىافى لىاي  (.ُِ)اكرة التكبة:  ية  ً ن اي

تمػػؾ هػػ  خصػػاإ  اإلاػػاـ كاػػمات ا كهػػ   هػػ  خصػػال  كصػػةات ا أمػػف كأمػػاف ك ػػاو 
طمإنػػاف لكػػؿ ممتػػـ  بعاػػدا ككػػؿ مػػكؼ لػػ   ك مػػف نقػػض هػػ ا العاػػد  ػػالج او المنااػػب منتظػػر  كا
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بػػػػف ةميػػػػدا ك خػػػػركف: مرجػػػػر )كلمك ػػػػاو  كاإػػػػد وديػػػػدة مناػػػػا اػػػػكاو  ػػػػ  الػػػػدنيا أـ اآلخػػػػرة.
 (:ّٖٔٔاابؽ:

خػػا  العبػػادة لػػ ا أك ػػق اهلل بعاػػد  مػػف تك يقػػ   لػػق  .أ  مػػف أك ػػق بعاػػد اهلل بتكةيػػد  كاا
 العبادات.الطاوات كأاباب 

الػػػ يف يك ػػػكف بعاػػػد اهللا هػػػـ أكلػػػك اتلبػػػاب كهػػػـ الػػػ يف بػػػاوكا أنةاػػػاـ كأمػػػكالاـ هلل  .ب 
  كودهـ أف لاـ الجنة كمف أك ق بعاد  مف اهلل ؟

 مدح اهلل المك يف بعاكدهـ كثيرا    القر ف الكريـ. .ج 

 الك او صةة أاااية    بنية المجتمر اإلاام  ةيث تشمؿ ااإر المعػاماتا    كػؿ .د 
عػػامات كالعاقػػات اكجتماويػػة كالكوػػكد كالعاػػكد تتكقػػؼ ومػػق الك ػػاوا  ػػ  ا انعػػدـ الم

 الك او انعدمت الثقة كااو التعامؿ كااد التنا ر.

مف أهـ الك اوا الك او بالعاكد مف بيعة كبيػر كديػف كنػ ر كشػركط تتعمػؽ بالمعػامات  .ق 
 المالية كاكجتماوية.

 ػ  نةاػ  اػػعادة وظيمػة ونػدما يػػك    الماػمـ المتماػؾ بالك ػاو  ػػ  كػؿ أةكالػ  يجػػد .ك 
كاممة كةقكؽ  خكان  المامميف. كك يناق ةؽ أهم  كنةاػ   –و  كجؿ  –ةقكؽ اهلل 

 ."ومي   يعط  كؿ  م ةؽ ةق 

ترل الباةثة أف الك او هك أاػاس الخمػؽ الةميػدا  بػ  ينصػمح ةػاؿ المجتمػرا نظػران تف 
قػة بػيف ات ػرادا لػ ا يجػب أف يتةمػق باػا اإلنااف الك   يةا ظ ل خريف ةقػكقاـا كبػ  تقػـك الث

 ركاد مكاقر التكاصؿ اكجتماو .

 التساوح -5

التاامح قيمة أخاقية ةنارية وظيمة تاػاـ  ػ  نشػر المةبػة كاتلةػة بػيف ات ػراد  يعد
كالشعكبا كتكطد دواإـ الااـا كتػدؿ ومػق رقػ  الةػس اإلناػان  لػدل الةنػارات التػ  تجعػؿ 

بػػ ؿ بعػض مػػا ك يجػبا أمػػا الماػامةة  اػػ  تػػرؾ "التاػػامح ا ك منػ  دا عػػا لكثيػر مػػف اػمككياتاا
 (".  ُٗ: َُٓٗا )ماككي بعض ما يجب

مػػف وظمػػة قيمػػة التاػػامح أناػػا ااػػتكوبت متراد ػػات وػػدة كػػؿ كاةػػدة مناػػا تمثػػؿ قيمػػة ك 
 التاػػاهؿا التيااػػر كالياػػرا العةػػكا اواليػػة ك يتاػػر المقػػاـ لمةػػديث وناػػا كلكػػف نعػػددها تعػػدادن 

 (ُِتنباؾا مرجر اابؽ: )التجاك  االصةحا الغةراف
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 اآليات الكاردة    التاامح:
اهلل الكػػريـ ومػػق الكثيػػر مػػف اآليػػات الكريمػػة التػػ  تمتػػدح قيمػػة التاػػامح ينطػػكم كتػػاب 

ًميػؿى  كتةث ومياا مناا قكل  و  كجؿ  ػٍةحى اٍلجى (. كقكلػ  وػ  ٖٓ)اػكرة الةجػر:   ىاٍصةىٍح الص 
ـٍ كىاٍصةىٍح ً ف  الم  ى ييًةَب اٍلميٍةًاًنيفى  :جؿك   (.  ُّ)اكرة الماإدة:   ىاٍوؼي وىٍناي

 الاػنة النبكيػة غنيػة بكثيػر مػف  اااتةاديػث التػ  تناكلػت قيمػة التاػامح  كثيػرة جػدن أما 
 نمػا صمق اهلل ومي  كامـ  كيؼ ك كمةمد  –اتةاديث الت  تدوك  لق التماؾ بمكاـر اتخاؽ 

 صمق اهلل وميػ  كاػمـكالتاامح مف مكاـر اتخاؽ؛ ل لؾ  قد دوا  –بعث ليتمـ مكاـر اتخاؽ 
 ( ".َِٕٔالبخػارلا مرجػر اػابؽ: )ا..ا   ا بػاع كاا ا اشػترل امةن رةـ اهلل رجان "ح لمرجؿ الام

صكرة وظيمة لاػماةة الػنةس  أف  نظار المعار كالتجاك  ون ا صمق اهلل ومي  كامـكما  كر 
كػاف تػاجر يػدايف النػاسا  "  صمق اهلل وميػ  كاػمـج ا ها تجاك  اهلل ون  يـك القيامة  قد قاؿ: 

المرجػر )   ا رأل معارا قاؿ لةتيان : تجاك ا ون  ؛ لعػؿ اهلل أف يتجػاك  ونػا.  تجػاك  اهلل ونػ  
 يمػا  صمق اهلل وميػ  كاػمـ ك   الانة الةعمية صكر كثيرة مف كماؿ خمق  ( ".َِٖٕالاابؽ: 

صػمق اهلل عػؿ مػا قػاـ بػ  مناػا الكمػاؿ كل صمق اهلل ومي  كامـيتعمؽ بقيمة التاامح  قد أوط  
يػػـك  ػػتح مكػػة ونػػدما تجػػاك  وػػف أهماػػا كتاػػامح معاػػـ كهػػـ الػػ يف   ك  كأخرجػػك   وميػػ  كاػػمـ

   [.ا هبكا  أنتـ الطمقاومناا لصكرة راإعة لتطبيؽ التاامح    أامق صكر ]
كما تخمؽ أصةاب  رنكاف اهلل ومياـ با ا الخمؽ كه   القيمة كمف  لػؾ وةػك "أبػ  بكػر 

ا  قػػد كػػاف أبػػك بكػػر اهلل ونامػػا  رنػػوػػف ماػػطح بػػف أثاثػػ   -اهلل تعػػالق ونػػ  رنػػقالصػػديؽ 
لماػكنت  كقرابتػ ا  ممػا  اهلل ونامػا  رنػينةػؽ ومػق ماػطح بػف أثاثػ   رنق اهلل ونػ الصديؽ 

كقر أمر اإل ؾ كقاؿ  ي  ما قػاؿا ةمػؼ أبػك بكػر أك ينةػؽ ومػق ماػطح كأك ينةعػ  بنا عػة أبػداا 
ـٍ كىالا ػػػعىًة أىٍف ييٍ تيػػػكا أيٍكًلػػػ  اٍلقيٍربىػػػق كىاٍلمىاىػػػاًكيفى كىكى  ػػػأن ؿ اهلل تعػػػالق:  يىٍأتىػػػًؿ أيٍكليػػػكا اٍلةىٍنػػػًؿ ًمػػػٍنكي

ـٍ كىالم ػ ي غىةيػ كا أىكى تيًةَبػكفى أىٍف يىٍغًةػرى الم ػ ي لىكيػ ٍليىٍصػةىةي ٍليىٍعةيػكا كى  كره رىًةػيـه كىاٍلمياىاًجًريفى ً   اىًبيًؿ الم ػً  كى

 :قػػاؿ أبػػك بكػػر: كاهلل  نػػ  تةػػب أف يغةػػر اهلل لػػ ا  أوػػاد  لػػق ماػػطح (. ِِ)اػػكرة النػػكر 
 ".(َِٕ: ُٖٓٗالقرطب ا )االنةقة الت  كاف ينةقاا ومي  كقاؿ: كاهلل ك أنػ واا من  أبدن 

قػاؿ: قػدـ ويينػة بػف  " مقد ركل وبد اهلل بػف وبػاس   كك ا قصة ومر بف الخطاب 
بف ةصػف ككػاف مػف النةػر الػ يف  الةر بف قيس نػ ؿ ومق ابف أخي   ةصف بف ة يةة بف بدر

اا  قػاؿ ويينػة  كػانكا أك شػبابن يدنياـ ومرا ككاف القراو أصةاب مجالس ومر كمشػكرت ا كاػككن 
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كبف أخي : يا ابف أخ  لؾ كج  وند ه ا اتمير  متاتأ ف ل  ومي ا قػاؿ: اأاػتأ ف لػؾ وميػ ا 
 أ ف ل  ومرا  مما دخؿ ومي  قاؿ: هػ  يػا ابػف الخطػابا  قاؿ ابف وباس: ااتأ ف الةر لعيينة

كاهلل ما تعطينا الج ؿا كك تةكـ بيننا بالعدؿا  غنب ومر ةتق هـ بػأف يكقػر بػ ا  قػاؿ الةػر: 
ػػٍر ًبػػاٍلعيٍرًؼ  صػمق اهلل وميػػ  كاػمـ يػا أميػػر المػ منيفا  ف اهلل تعػػالق قػاؿ لنبيػػ   ػػٍ  اٍلعىٍةػك كىٍأمي   خي

ف ه ا مف الجاهميفا كاهلل مػا جاك هػا ومػر ُٗٗب)اكرة اتوراؼ:  اًهًميفى كىأىٍوًرٍض وىٍف اٍلجى  (. كاا
 ". (ِْْٔالبخارلا مرجر اابؽ: ) ةيف تاها ومي ا ككاف كقا ا وند كتاب اهلل

 مف هنا تبدك أهمية التاػامح كمكانػ   ػ  اإلاػاـ كمػا ينبغػ  أف يتصػؼ بػ  كػؿ ماػمـ 
ادة كهنػػػاو العػػػي ا كيجعمػػػ  أكثػػػر تكيةػػػا مػػػر  التاػػػامح يةقػػػؽ لمةػػػرد الاػػػع االشػػػبابكخاصػػػة 

كالتاػم  مامػا  التقبؿ المقادير بالرنػ ااتكناع الطبيعية كاكجتماويةا كما يككف أكثر ااتعدادن 
كانػػت مكركهػػة لمنةػػكس. كمػػا أف تاػػامة  مػػر مجتمعػػ  يػػنعكس ومػػق نظػػرة مجتمعػػ  لػػ  ةيػػث 

ةمػػة ااػػتجابة لػػدوكة الصػػادؽ ا بةػػب وػػاكة ومػػق مػػا أوػػد  اهلل لػػ   ػػ  اآلخػػرة مػػف ر يبادلػػ  ةبنػػ
صػػاةب الاػػماةة ك يةػػر  ومػػق  يقػػاع النػػاس  ػػ   كمػػا أفصػػمق اهلل وميػػ  كاػػمـ  المصػػدكؽ

الةرج...بؿ تبر  اماةت  وندما يككف مر مف أاػاو  ليػ ا كأف يتنػا ؿ ونػد الكقػكع  ػ  مكقػؼ 
قػػد  جػػدل ا كأك ين لػػؽ  لػػق المػػدد كالخصػػكمةا كأك يتجػػاكب مػػر كاكاػػة الشػػيطاف أف التاػػامح

الخ نػػػدارا )يجعػػػؿ النػػػاس يكصػػػةكف الةػػػرد بػػػالعج  كالنػػػعؼا بػػػؿ التاػػػامح مػػػف شػػػيـ اتقكيػػػاو
ََِِ :ُْٕ.) 

تػػرل الباةثػػة أف التاػػامح هػػك أاػػاس تقبػػؿ اآلخػػرا  اػػك الػػ ل يجعػػؿ الةػػرد متكيةػػان مػػر 
اتكنػاع اكجتماويػةا كمػا أنػػ  يجعػؿ اإلناػاف أكثػػر قػدرة ومػق تقبػؿ المكػػرك  مػف اآلخػرا كهػػك 
ف كػاف صػاةب  ابيؿ التخم  مف الخصكمةا كتككف ك مة إلةػداث تكاصػؿ مػر اآلخػر ةتػق كاا

  ااوة. 
 :َاجتٍاب سوء الظ -6

الظف نشاط وقم  مةايد ك يصح أف يمدح أك ي ـا كهػك رد  عػؿ تمػارات كوامػات  ػ  "
 (ّٓتنبػاؾا مرجػر اػابؽا )الكاقر المةيط باإلناافا ينتا   لق صدؽ الةرااة أك  شؿ الظنكف

كما يصر    لق ةاف كاي   نما يعكد  لػق التنشػإة كالتربيػة  متػق كانػت اػميمة غمػب ومػق  ."
 كس صةيح.الظف الةاف كالع
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كقد اهتمت الانة النبكية الكريمػة بةاػف الظػف كاجتنػاب اػكو الظػف  قػد ركل البخػارم 
صػػمق اهلل وميػػ  كاػػمـ قػػاؿ : قػػاؿ النبػػ   رنػػق اهلل تعػػالق ونػػ  كماػػمـ مػػف ةػػديث أبػػ  هريػػرة 

:"يقكؿ اهلل تعالق : أنا وند ظف وبػدم بػ ا كأنػا معػ    ا  كرنػ ا  ػ ف  كرنػ   ػ  نةاػ   كرتػ  
ف تقػػرب  لػػ  شػػبرا تقربػػت  ليػػ   ف  كرنػػ   ػػ  مػػ وا  كرتػػ   ػػ  مػػ و خيػػر مػػناـ. كاا  ػػ  نةاػػ ا كاا

ف أتػان  يمشػ  أتيتػ  هركلػة ف تقرب  ل   راوا تقربػت  ليػ  باوػاا كاا  "كوػف أبػ  هريػرة. راواا كاا
قػاؿ : أنػا -وػ  كجػؿ–أف اهلل  ":  صػمق اهلل وميػ  كاػمـ وف راػكؿ اهلل   تعالق ون  رنق اهلل

ف ظػػف بػػ  شػػرا  مػػ  البخػػارلا مرجػػر اػػابؽ: )ونػػد ظػػف وبػػدم بػػ ا  ػػ ف ظػػف بػػ  خيػػرا  مػػ ا كاا
قػاؿ: "  صػمق اهلل وميػ  كاػمـأف راػكؿ اهلل  رنػق اهلل تعػالق ونػ  . كوف أب  هريػرة ("ِٕٓٔ

كػ ب الةػديث. كك تةااػكاا كك تجااػكاا كك تنا اػكاا كك تةااػدكاا  ياكـ كالظف ؛   ف الظف أ
 ". (.ِّٔٓالبخارلا مرجر اابؽ: )كك تباغنكاا كك تدابركاا كككنكا وباد اهلل  خكانا

 كاإػد ةاػف الظف: ةاػاف الظػف مػف القػيـ العظيمػة التػ  تعػكد بػالنةر الكبيػر ومػق كمف 
ريػؽ مكصػؿ  لػق الجنػةا كمػا أنػ  مػف كمػاؿ اإليمػاف الةرد كالمجتمر    الػدنيا كاآلخػرة  اػ   ط

ا كةاػػف اإلاػػاـا ياػػاـ  ػػ  تةقيػػؽ المةبػػة كالتػػآلؼ بػػيف أ ػػراد المجتمػػر كيجعػػؿ منػػ  مجتمعنػػ
 (.ِّٔ:ُُٖٗاتندلا ا ) ا ياكد التعاكف كالثقة بيف أ راد متمااكن 
مػة ومػق الةػرد كالمجتمػر  اػك خمػؽ بيف الظف الاي  ل   ثػار ك أ ثار الظف الاي :كمف  

ر يؿ ينشأ بابب اةتقار الةرد ل خريف كارتياباـ مػناـ ككةػق بػالمرو  ثمػا أف يةقػر أخػا .  اػك 
ف الظػف الاػي  يػكرط صػاةب   كمػا  اأكك  ثـ كبير يقر  يػ  الةػرد الػ م يظػف الاػكو بػاآلخريف 

ر ةقيقػة؛ ممػػا ينػطر   لػػق  ػ  ر اإػؿ ك  ػػات اػمككية مناػا الكػػ با كالغيبػةا كتصػكر أكهػػاـ غيػ
 كثػػرة الريػػب تعمػػـ صػػاةباا "اكوتػػ ار كاخػػتاؽ الةجػػل   ا تبػػيف لػػ  الةػػؽ كتبػػدد ظنػػ  الاػػي  

( ِّٕالمرجػر الاػابؽ: )الك ب لكثرة نركرت   لق اكوتػ ار بالكػ با  يجتػرئ وميػ  كياتاػام 
ف  ةاااػ  قر    قمب  الخكؼ الماػتديـ مػناـ كهػك مػا يةقػد الظػا"مف ااو ظن     الناس  ".

باتمػػافا كربمػػا د عػػ   لػػؾ  لػػق غػػؿ ةياتػػ  بقيػػكد يمػػتمس باػػا ااػػتعادة شػػ و مػػف هػػ ا اتمػػاف 
كمػػا يد عػػ  ظنػػ   لػػق اكبتعػػاد وػػف النػػاس لكثػػرة ارتيابػػ   ( ".ُٕتنبػػاؾا مرجػػر اػػابؽ: )المةقػػكد

  ياـ كه ا يقكد   لق الع لة اكاو كاف باختيار  أك بنب  المجتمر ل  كابتعادهـ ون .
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ا بػػالظنكف الاػػيإة؛ ممػػا يةقػػد  كةدتػػ  كقكتػػ ا كيشػػؿ ةركػػة جتمػػر ككػػؿ يتػػأثر اػػمبن كالم
التعاكف اإليجاب  بيف أ راد ؛ تف النظرة الت  تاكد بيناـ تكػكف مبنيػة ومػق اكرتيػاب كالظنػكف 

ا ياػكف ومػق أوداإػ  تنػ  هػاف ا منا من  يصبح المجتمر مةككن  اكليس ومق الثقة كالظف الةاف
 ف الظنػػكف الاػيإة ااػػتخدمت أداة لمةػػرب النةاػية بػػيف الجيػك   يمػػا ياػػمق ومػق أ ػػراد . بػؿ 

 بالةرب النةاية القاإمة ومق  طاؽ اإلشاوات.
كتػػرل الباةثػػة أف  ومػػق الماػػمـ الةػػؽ أف يجتنػػب اػػكو الظػػفا  جتنػػاب اػػكو الظػػف هػػك 

 ابيؿ تقبؿ اآلخرا كبدكن  كيمكف أف يككف هناؾ تعاكف  يجاب  بيف أبناو المجتمر.

 تائج الدراسة ٌ

تتككف منظكمة القيـ مف مجمكوػة القػيـ المتاػاندة بناإيػان كالمتباينػة كظيةيػان داخػؿ  طػار  -
ينظماػػا كيشػػمماا كيراػػـ لاػػا تػػدرجان خاصػػان يتجػػ  مػػف القػػيـ اتقػػؿ أهميػػة  لػػق القػػيـ  ات 

 .اتهمية العظمق

المكػػػكف المعر ػػػ ا المكػػػكف الكجػػػدان ا المكػػػكف   ؛لمقػػػيـ اتخاقيػػػة ثػػػاث مككنػػػات هػػػ -
 . الامكك

أخػػاؽ ك الاػػنة النبكيػػة المطاػػرةا ك القػػر ف الكػػريـا  صػػادر القػػيـ اتخاقيػػة  ػػ  اإلاػػاـ؛م -
 .الصةابة

م ايػػا نةاػػية كمعنكيػػة كماديػػة ومػػق الاػػكاو  Facebookلشػػبكة التكاصػػؿ اكجتمػػاو   -
الةػػػكاج  الماديػػػة  ركيف كاػػػر اػػػ  تعمػػػؿ ومػػػق  يػػػادة التػػػرابط اكجتمػػػاو  بػػػيف المشػػػت

كالمعنكية الت  كانت تةرناا اتنظمة الايااية ومػق شػعكباا لتةػكؿ بيناػا كبػيف ر يػة 
 .خر أم ش و 

المنػػمكف  مجمكوػػة مػػف الاػػمبيات أهماػػا Facebook لشػػبكة التكاصػػؿ اكجتمػػاو  -
مةنػػكةة تجػػرح  الةااػػد الػػ م يقػػدـ  ػػ  ثنايػػا مػػا تبثػػ  شػػبكة اإلنترنػػتا كبصػػكر  القيمػػ

 .كخمقية كجامية ةالةياوا كيمكف أف تصيب صغار الناشإة بأنرار نةاي

 نػعاؼ العاقػات اتاػرية مػف خػاؿ جمػكس كثيػر مػف المشػاركيف  Facebook ياػاـ -
همػػاؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر  اػػاوات طكيمػػة ومػػق الةكااػػيب ممػػا يػػ دم  لػػق تجاهػػؿ كاا

 .لمشإكف اتارية الداخمية كالخارجية
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غ ك الثقا   مف خػاؿ مػا تتداكلػ  مػف منػاميف مناػا اإليجػاب  أداة لم Facebook يعد -
تةطػيـ كػؿ الثكابػت ل البناو ال م يااود ومق التقػدـا كمناػا الاػمب  الاػداـ الػ م ياػعق

 .الدينية كالةكرية كاتخاقية

 ػػ  اكختػػراؽ الثقػػا   مػػف خػػاؿ البػػث الةنػػاإ  الكا ػػد كمػػف خػػاؿ  Facebook ياػػاـ -
 .اإلنترنت

مػػف اػػبؿ مةةك ػػة   كثيػػران مػػف الكقػػت كتعػػد نا ػػ ة لمةاػػاد بمػػا تةتةػػ Facebookينػػير  -
 .بالمخاطر كالمشكات اكجتماوية كاتخاقية

   . الع لة كالكةدة اكجتماوية مف كثرة ااتخدام Facebook  يدي -

تتكػػكف منظكمػػة القػػيـ اتخاقيػػة التػػق يةتاجاػػا ركاد مكاقػػر التكاصػػؿ اكجتمػػاو ا كمناػػا   -
Facebook ةا  اتمانػةاالماػ كلي الصدؽا  )اتة قيـ ه  لق منظكمة قيـ تتككف مف 

   .(اجتناب اكو الظفا التاامح ا الك او

 التوصيات

 بما يم : تكص  الدرااة 
 يجػاد أنشػطة تركيةيػة لمشػباب تطػرد وػناـ الممػؿ كالاػأـ كتجػدد الطاقػةا كتقػكم  نركرة -

الع يمةا كك لؾ أنشطة تعميمية أك تعبدية تادؼ  لق تعميـ الشػبابا كتاػ ب أخاقاػـ مػف 
 خاؿ الةياة كالمماراة

كمةػاكرتاـا  أبنػاو المجتمػريشرؼ ومياا تربكيكف متخصصكف    مخاطبة  هيإة  نشاو  -
كةػػؿ مشػػكاتاـا كبكاػػاإؿ مياػػرةا مثػػؿ: الاػػاتؼ المباشػػرا البريػػد اإللكتركنػػ ا كشػػبكات 

 .التكاصؿ اكجتماو 

مختمػػؼ صػػػةكؼ مراةػػؿ التعمػػػيـ بةيػػث تتكامػػػؿ لتةقيػػػؽ تنػػميف منظكمػػػة قػػيـ الدرااػػػة ب -
 .مخرجات التربية؛  ياتطير الشاب الثبات أماـ تةديات العصر

العنايػػة ب قامػػة المػػ تمرات المةميػػة كالدكليػػة كبصػػكرة ماػػتمرةا كالتػػ  تعنػػ  بػػ برا  القػػيـ  -
 .الخمقيةا كنركرة المةا ظة ومياا

ا  - تكظيػػؼ اإلوػػاـ الجديػػد  ػػ  تع يػػ  القػػيـ الخمقيػػةا كمعالجػػة اكنةرا ػػات الاػػاإدة اليػػـك
ليكتيػكبا الةػيس كيشمؿ  لؾ مختمؼ أنكاع اإلواـ الجديد كشبكات التكاصؿ اكجتماو ا ا

 .بكؾا شبكات التكاصؿ الاامك ا كغيرها
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مكاقػػػر بخطػػػكرة   ػػػ  بػػػث التكويػػػةكغيػػػر الراػػػمية الراػػػمية  التربكيػػػة تعػػػاكف الم ااػػػات -
  وبر مناهجااا كوبر ما تقـك ب  مف ندكات كم تمرات.  التكاصؿ اكجتماو 

   .كما تكصق الدرااة ب جراو الدرااات التالية
درااة لتةميؿ مةتكل بعض صةةات الشباب لمكقكؼ ومق القيـ اتخاقيػة التػق تتنػمناا  -

 تمؾ الصةةات.
   .القيـ اتخاقية لدل الشباب ثير مكاقر التكاصؿ اكجتماو  ومقدرااة تأ -
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 املراجع 

 أواًل: املراجع العربية 

 القاىرة. الحمبي، مصطفى مطبعة الكبرى، الطبقات  .ت( )د سعد بن محمد سعد، ابن -
 مصر. لمنشر، الجامعية المعرفة دار التربية، اجتماع عمم في مقدمو (.4994) حمدى أحمد، -
 اإلسالمي، المكتب ،2ط والترىيب، الترغيب صحيح .(4986الدين) ناصر محمد األلباني، -

 بيروت.
 الطاىر تحقيق والسير، األخالق  (.4984األندلسي) حزم ابن أحمد بن عمي محمد أبو األندلسي، -

 القاىرة. المعارف، دار مكي، أحمد
 دار ،3ط البغا، ديب مصطفى تحقيق، البخاري، صحيح .(4987إسماعيل) بن محمد البخاري، -

 بيروت. كثير، ابن
 دار وآخرين، النمر، اهلل عبد محمد تحقيق، البغوي، تفسير (.4996مسعود) بن الحسين البغوى، -

 الرياض. والتوزيع، لمنشر طيبة
 لمنشر الوسيمة دار ،3ج ،3ط النعيم، نضرة موسوعة (.2004اهلل،وآخرون) عبد صالح حميد، بن -

 جده. والتوزيع،
 (،38)ع خمدون، ابن عند الدولة تكوين في االجتماعية القيم دور (.2008)محمـد الروايح، بو -

 األردن. إنسانية، عموم مجمة
 الجمل يمنأ وكالة حضارية، مجتمعيو خصوصية التربية فمسفة (.2008إبراىيم) الفتاح عبد تركى، -

 طنطا. واإلعالن، لمدعاية
 إلى مقدمة ورقة االجتماعية، القيم تيير في التربوي التخطيط (.4999)رحيم حسين ،التكريتى -

 األردن. اليرموك، جامعة ،2ج متغير، عالم في والتربية القيم مؤتمر
 بيروت. اليالل، ومكتبة دار  األخالق، تيذيب ت(. د)بحر بن عثمان عمرو أبو الجاحظ، -
 االجتماعي التواصل مواقع في األخبار مصداقية (.2047)خميل خمف العزيز الجبورى،عبد -

 الدولى اإلعالمى المؤتمر اإلماراتى، الجميور عمى مسحية دراسة تويتر، بوك فيس يوتيوب،
 اإلمارات. الزرقاء، جامعة واإلعالم، الصحافة كمية الفكري، واألمن الكراىية خطاب بين اإلعالم

 المكرمة. مكة الفيصمية، المكتبة التعريفات، ت( )د. محمد بن عمي الجرجاني، -
 السعودى، لمشباب االجتماعي التواصل شبكات استخدام أثر (.2043) محمد رأفت رباب الجمال، -

 السعودية. العزيز، عبد الممك جامعة واإلعالم، التصالا كمية
 القاىرة. والتوزيع، لمنشر الكتب عالم اإلسالمي، التاريخ ومناىج القيم (.2002)أحمد عمى الجمل، -
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 نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج (.2047)قيم بن محمد اهلل عبد أبى الدين شمس الجوزية، -
ياك   القاىرة. والنشر، لمطباعة القسطاوى الجميل، ناصر بن زيزالع عبد : تحقيق نستعين، وا 

 ورسائل باإلنترنت التفاعمية االجتماعية العالقات شبكات أثر (.2040) جالل أشرف حسن، -
 تشخيصيو دراسة والقطرية المصرية لألسرة واالتصالية االجتماعية العالقات عمى الفضائيات

 األول الدولي العممي المؤتمر البديل، اإلعالم مدخل ءضو  في األمور وأولياء الشباب عمى مقارنو
 القاىرة. جامعة (العصر وتحديات واألعالم األسرة)

 العمل إتقان قيمة تعزيزىا وسبل اإلسالمية القيم (.2047)صالح بن عمى سيد بنت رجاء الحضار، -
 التربية. كمية (،7)ع ،33مجمد  العممي، والنشر البحث إدارة ،أنموذجاً 

 لمنشر طيبو دار ،7ط حقا، مؤمنين نكون حين أخالقنا ىذه (.2002) محمد محمود ار،الخزند -
 .الرياض والتوزيع،

 طالب من عينة لدى القيمية والمفارقة االتراب بين العالقة (.2004) محمد المطيف عبد خميفة، -
 الحادى القرن في األسرة النفسي اإلرشاد لمركز الثامن السنوى المؤتمر إلى مقدمة ورقة الجامعة،
 القاىرة. شمس، عين جامعة نوفمبر، 6-4 المستقبل(، وآفاق الواقع تحديات) والعشرين

 مكة الفيصمية، مكتبة اإلسالمية، التربية في والقيم المبادئ (.2004)عمى بن جمل محمد خياط، -
 المكرمة.

 وسائل استخدام أثر (.2046إبراىيم) محمد ىدى الميثي، اسط؛الب عبد العزيز عبد شيماء الدالي، -
 الدراسات كمية مجمة الريفي، الجامعي الشباب وقيم سموكيات عمى الحديثة االجتماعي التواصل
 األزىر. جامعة اإلنسانية،

 لغتنا كتب في المتضمنة األخالقية القيم (.2047)عوض محمد شبير، عمى؛ عمر دحالن، -
 المجتمع في القيم مؤتمر فمسطين، في األولى األساسية المرحمة لصفوف المطورة الجميمة

 فمسطين. م،2047-9 -30 فمسطين، جامعة وتحديات واقع الفمسطينى
 لمنشر. الفني المكتب القاىرة. القرآن، في األخالق دستور  (.4994) اهلل عبد محمد دراز، -
 المصرية، األنجمو مكتبة  ات،المفرد كتاب (.4970) محمد بن حسين األصبياني، الراغب -

 القاىرة.
 الشباب من عينة لدى القيمية المنظومة لمكونات أولى استقراء (.4999)عودة محمد الريماموى، -

 يوليو،-29-27 ،4ج متغير، عالم في والتربية القيم مؤتمر إلى مقدمة ورقة األردنى، الجامعي
 اليرموك،األردن. جامعة

 مصر. الكتاب، مركز التربوية، العممية في القيم (.4996)ضياء زاىر، -
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 الفئات لدى لسمبيةا واألخالقية االجتماعية الحياتية القيم (.2006)إبراىيم محمد سميمان، -
 جامعة بالفيوم، التربية كمية مجمة (،4)ع الفمسطنين، العمال نظر وجية من لفمسطنيةوا االسرائيمية

 الفيوم. الفيوم،
 والدينية الخمقية االجتماعية القيم (.2004)محمد صالح عادل  غنايم، ، الجواد عبد مختار السيد، -

 عينو لدى الجامعي التربوي المناخ إطار في الدراسة نحو واالتجاىات االستذكار بعادات وعالقتيا
 جامعة سويف، ببني التربية كمية مجمة اإلشراف، تفينا -األزىر جامعة وطالبات طالب من

 سويف. بنى القاىرة،
 تعزيز فى اإلسالمية الدعوية بوك الفيس صفحات دور (.2046عبداليادي) السيد ممدوح ،شتمة -

 العممية المجمة الجامعى. الشباب من عينة عمى ميدانية دراسة المصرى: الشباب لدى الدينية القيم
  .323 - 234 ، (7)ع الصحافة، قسم - اإلعالم كمية - القاىرة جامعة الصحافة: لبحوث

 القيم منظومة عمى االجتماعي التواصل مواقع استخدام أثر (.2047) فميح منيزل ممدوح الشرعة، -
 التربوية، العموم دراسات مجمة الياشمية، الجامعة طمبة من عينة لدى واألخالقية الدينية
 األردن. (،4)ع،44مجمد

  القاىرة. الشروق، دار ،5ط العشر، الوصايا  (.4984) محمود شمتوت، -
 العربية المممكة في العزيز عبد بن سممان جامعة طالب لدى الممارسة القيم (.2043)يمرانالش -

  األردن. اليرموك، جامعة دكتوراه، رسالة معيا، التعاون وسبل السعودية
 (،44)ع التنوير، مجمة لمتغيير، أداة أم لمتعبير أداة بوك فيس (.2044)التيجاني وجدان الصديق، -

 مصر. المنظومة، دار في،المعر  التنوير مركز
 اهلل عوض بن طارق تحقيق، األوسط، المعجم  (.5499أحمد) بن سميمان القاسم أبو الطبرانى، -

 القاىرة. الحرمين، دار  ،4ج الحسيني، إبراىيم بن المحسن عبد محمد،
 لمطباعة الوفاء دار ،3ط النفسي، والتحميل النفس عمم (.موسوعة2005)القادر عبد فرج طو، -

 م.2005 أسيوط، شر،والن
 الجامعة طالب لدى القيم عمى وأثرىا االجتماعي التواصل شبكات (.2044)عمى بن فيد الطيار، -

 األمنية لمدراسات يةالعرب المجمة سعود، الممك جامعة طالب عمى تطبيقية دراسة نموذجًا(، تويتر)
 الرياض. (،64)ع (،34) مجمد والتدريب،

 لممرحمة والوطنية االجتماعية التربية مناىج في القيمية (.المنظومة4999) ثابت وجيو ،يالعان -
-29-27 ،4ج متغير، عالم في والتربية القيم مؤتمر إلى مقدمة ورقة األردن، في الدنيا األساسية
 األردن. اليرموك، جامعة يوليو،



 .........................................منظومة القيم الخلقية اإلسالمية البعد الغائب في مواقع التواصل االجتماعي 

- 459 - 

 والغربية مة..لمجري معدل أعمى يسجل 2044العام: لألمن تقرير في (.2044)محمد الحميد، عبد -
 القاىرة. ،2044-42-30 األىرام، مجمة باإلكراه، السرقة في األولى

 التدريس ىيئة أعضاء بين اإللكترونى الحوار (.2045)أيوب حسن  حمدى ، الرازق عبد -
 منظور من تقييمية دراسة .Facebook االجتماعي التواصل شبكة عمى المصرية بالجامعات

 مصر. الحديثة، التربية رابطة (،99العدد) المعاصرة، التربية اإلسالمية، التربية
 ضوء في طالبيا لدى األخالقية القيم تنمية في التربية كميات دور تفعيل (.2043القادر) عبد -

 السويس. جامعة (،2)ع ،6مجمد بالسويس، التربية كمية مجمة ة،المعاصر  المتغيرات
 الجامعة طمبة تحصيل في بوك والفيس تيوباليو  استخدام ثرأ (.2048) فرج. محمد الالت، العبد -

 التعميم جودة لضمان العربية المجمة اإلنجميزية، المغة مادة في البكاولوريوس لمرحمة األردنية
 .24 :4 ،(34)ع الجامعى،

 لبعض تحميمية دراسة المصري، المجتمع في العنف (.2043) محمود منى اهلل، عبد -
 .شمس عين جامعة ، األوسط الشرق بحوث مركز األوسط، الشرق مجمة (،32)عمظاىره،

 بوك "الفيس الشباب عمى وأبعادىا االجتماعي التواصل مواقع (.2046) محمد. غادة عثمان، -
  .304 - 265 ، (23)ع السودان، عمماء ىيئة المنبر: مجمة مثااًل".

 نع يتعممون الطالب (.2044) رياض. الحسن، و التحرير، ىيئة حسن، بن عمر العطاس، -
  .26 - 22 ،(234)ع التعميم، وزارة المعرفة: بوك. الفيس

 األنجمو مكتبة التربية، في الفمسفية األصول التربية، أصول في (.4980اليادى) محمد عفيفي، -
 القاىرة. المصرية،

 الفكر دار ،3ج واألفعال، األقوال سنن في العمال كنز  )د.ت(. اليندي المتقي الدين عالء -
 بيروت. العربي،

 لدى السياسي الوعى تحسين في وأثرىا االجتماعي التواصل مواقع في العضوية (.2044العممي) -
 فمسطين. نبمس، الوطنية، النجاح جامعة ، الوطنية النجاح جامعة طمبة

 في العربية الثقافة مستقبمية، عربية رؤية المعرفة مجتمع في الثقافة محورية (.2040نبيل) ، عمي -
 . الكويت العربي، مجمة ،4جـ حديثة،ال االتصال وسائط ظل

 الجوزية، القيم ابن كتابات في الخمقية القيم منظومة (.2044)العزيز عبد أحمد الصمد عبد عمر، -
 طنطا. جامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة

  بيروت. العربي، التراث دار المصطفى، حقوق بتعريف الشفا د.ت(،) عياض القاضي عياض، -
 أمواج، مجمة اإللكترونية، الحياة واقع من دراسة في اإللكترونى التواصل (.2006) فراولة -

 مصر. اإلسكندرية، اإلسكندرية، ثقافة (،29)ع
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 النيضة، شمس مدونة المجتمع، عمى بوك الفيس أثر (.2040خضر) مبارك وائل اهلل، فضل -
 الخرطوم.

 العربي، التراث إحياء دار  ،42ـج القرآن، ألحكام الجامع  (4985) أحمد بن محمد القرطبي، -
 بيروت.

 جده. النصر، شركة اإلسالمية، والثقافة الحديث  (.4984)  خميل مناع القطان، -
 ممتقى العربي، الثقافي الخطاب تحديات مؤتمر الثقافية، العولمة (.2040)الفي بن محمد المويش، -

 السعودي. بتبوك، األدبي النادي الثاني، الثقافي تبوك
 الفيس مؤتمر لمشباب، واالجتماعية السياسية الثقافة عمى بوك الفيس تأثير (.2009)عمى ليمة، -

  مصر. واالستراتيجية، السياسية الدراسات مركز والشباب، بوك
 (،84ع) الكممة، مجمة والمسؤولية، والحرية اإليمان وجدلية اإلسالم (.2043)محمد محفوظ، -

 القاىرة.
 العربية األخالق ومكارم القيم موسوعة (.2004) رونتنباك،وآخ بن صنيتان بن مرزوق -

 الرياض. والتوزيع، لمنشر رواح دار  ،9ج واإلسالمية،
 غير ماجستير رسالة لممعموماتية، والثقافية االجتماعية األبعاد (.2004) مازن محمد  مرسول، -

  . بغداد جامعة اآلداب، كمية منشورة،
 ، باشا عباس والدة مدرسة ط ،2ط األخالق، تيذيب  (4905) محمد بن أحمد عمي بو مسكويو، -

 القاىرة.
 ودور ومصادرىا القيم طبيعة فى دراسة – والتربية اإلسالمية القيم (.4988)خميل عمى مصطفى، -

 المنورة. المدينة ،يحمب إبراىيم مكتبة وتنميتيا، تكوينيا فى اإلسالمية التربية
 مصر في االجتماعي المال ورأس بوك الفيس (.2042السيد) رؤوف محمود نجالء ،المصيمحى -

 في االجتماعيين جمعية (،445)ع ،29مج اجتماعية، شؤون مجمة ميدانية، سوسيولوجية دراسة
  القاىرة. ، الشارقة

 العربي، الفكر دار المسممة، الشخصية لبناء التربوية األصول (.4996الودود) عبد مكروم، -
 اىرة.الق

 األردن. الميسرة، دار النفس، وعمم التربية في البحث مناىج (.2000) سامى ممحم، -
 القاىرة. والتوزيع، لمنشر الجامعية الثقافة دار اإلسالم، في األخالق (.4985يعقوب) المميجي، -
 دراسة المتمقين، جميور عمى االجتماعي التواصل شبكات تأثير (.2042) محمد المنصور، -

 األكاديمية والتربية، اآلداب كمية ماجستير، رسالة اإللكترونية، والمواقع االجتماعية مواقعلم مقارنة
  الدنمارك. في العربية
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 لموقع الجامعى الشباب استخدام عمى المترتبة التأثيرات (.2044محمد) عبده منال منصور، -
 - 475 ، (37)ع الم،اإلع كمية - القاىرة جامعة اإلعالم: لبحوث المصرية المجمة بوك. الفيس
228. 

 دمشق. القمم، دار ،4،ط وأساسيا اإلسالمية األخالق (.4997) حبنكة الرحمن عبد الميداني، -
 إحياء دار عبدالباقي، فؤاد محمد تحقيق، مسمم، صحيح )د.ت(. الحجاج بن مسمم النيسابوري، -

 بيروت. العربي، التراث
  جدة. الشروق، دار النفس، ممع فى المرشد (.4984) محمد المجيد عبد الياشمى، -
 طنطا. السماح، مكتبة التنمية، وقيم التعميم (.4984الدين) عصام ىالل، -
 اإللكترونية النقاش منتديات االفتراضي، العام والفضاء ياإللكترون الحوار (.2044)سميثي وداد -

  الجزائر. (،44)ع قستنطينة، جامعة اإلنسانية، العموم مجمة نموذجًا،
 الجامعية لممؤسسات مجد المدرسي، االجتماع عمم (.2004الشياب) عمى سعد عمى وطفة، -

 لبنان. لمدراسات،
 الرياض. الكتب، عالم دار اإلسالمية، األخالقية التربية (.ه4447)مقداد يالجن، -
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