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 مقدمة 

شهد العامل خالل احلقبة املاضية الكثري من التطورات العاملية واالنفجار املعريف وشيوع 
 Mobilesاهلواتف النقالة و  Internetاالنرتنت وشبكة  Satellitesالفضائيات 

واليت أحدثت تغيريات يف جماالت خمتلفة من احلياة  Communicationsاالتصاالتو 
اجتماعية وفكرية وثقافية واتصالية تشكل بأمجعها وفرضت حتديات سياسية واقتصادية و 

معطيات حياتية تنعكس على حركة اجملتمع املادية والفكرية واخللقية والروحية واملثل والقيم 
، وال شك أن من أهم وسائل االتصاالت بصفة عامة واملعايري وأمناط احلياة وطرائقها

 .شبكة االنرتنت هيعامل والتواصل االلكرتوين بصفة خاصة األن على مستوى ال

أن التواصل االلكرتوين عرب مواقع  1(1: 6002)ويف هذا اإلطار ترى فريدة فراولة 
كرتونيًا عرب الشبكة الدولية للمعلومات، وتفعيل وسائل نرتنت هو االنفتاح على العامل إلاال

عرض املعلومات واستخدام النوافذ والصفحات، واملواقع املتاحة واليت ميكن أن تكون وسائط 
 . متاحة بني مجهور املهتمني يف اجملال الواحد

إىل أن التواصل اإللكرتوين عرب شبكة االنرتنت هو  6(Alger, 2007: 1)كما يشري 
 .خدام الوسائط اإللكرتونية لتطوير قدرات األفراد عند االتصال بالزمالءاست

أن التواصل اإللكرتوين عرب   (6011: 55)ويف هذا الصدد يشري أمحد الشواديف 
شبكة االنرتنت هو عملية التفاعل الالزمة لتبادل اخلربات واألفكار واملعلومات واالجتاهات 

بوك فيسع والتطبيقات العملية لشبكة االنرتنت مثل مواقع عرب شبكة االنرتنت من خالل املواق
 .والتويرت واليوتيوب والربيد اإللكرتوين والتصفح عرب الشبكة والقوائم الربيدية واحملادثة

                                                           
1
، قصر ثقافة مجلة أمواج اسكندريةالتواصل االلكتروني في دراسة من واقع الحياة االلكترونية، (. 2002. )فريدة فراولة -

 .22االسكندرية، ع 
2

-Alger, P. (2007). Electronic communication, Available at: 
http:/www.literacynet.org/clc/clc99/HoEleCm.htm. 

 
تصميم تعليمي مقترح لموقع إلكتروني تفاعلي في الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد (. 2011. )أحمد الشوادفي -

 .، جامعة كفر الشيخ29، عمجلة كلية التربيةلكتروني لدى تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي، وبعض مهارات التواصل اإل
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ختدم اجملال االجتماعي أن شبكة االنرتنت   (6002)ويف هذا اجملال أكد القاعود 
الكتابية النصية والصوتية املرئية : خمتلفة منهاألهنا توفر جماالت للتواصل بني األشخاص بطرق 

وما توفره كذلك شبكة االنرتنت من وسائل الراحة والرتفيه والتسلية والرتويح عن النفس، كما 
تعطي جماالً لألفراد للتعبري عن آرائهم واجتاهاهتم بكل حرية ودميقراطية بعيداً عن الضغوط أهنا 

 .االجتماعية والسياسية

أنه مع تزايد االجتاه يف األونة األخرية حنو  5(6011)راسة الشواديف كما أشارت د
أمهية التواصل اإللكرتوين بني على استخدام التعلم عرب االنرتنت، ظهرت لغة جديدة تؤكد 

 :النقاط التالية  األفراد عرب مواقع االنرتنت، ويرجع ذلك إىل

تبادل املعلومات يف سهولة تبادل املعلومات واألفكار داخل بنية رقمية يتيح  -1
 .ويسر وإتاحة فرصاً أكرب للمتعلمني لألصالة يف طرح األفكار

إىل أن تبادل األفكار من خالل  2(Simpson, 2005: 10)وقد أشارت دراسة 
التخاطب الكتايب املتزامن عرب االنرتنت قد أدى إىل تنمية مهارات التنور اإللكرتوين لدى 

 .املتعلمني

اإللكرتوين للمتعلمني مستوى مرتفع من الوجود االجتماعي مع يتيح التواصل  -6
زمالئهم من خالل املشاركة يف احملادثات واحلوارات والنقاشات وإرسال األسئلة 

 .وتلقي االستجابات

أن عملية التواصل  أكدتوبالرغم مما سبق فإن هناك العديد من الدراسات اليت 
ميكن أن يتم استغالهلا بشكل كبري يف الرذيلة  االلكرتوين من خالل مواقع شبكة االنرتنت

                                                           
 
تصميم موقع اليكتروني لتعلم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي وقياس فاعليته في تعلم (. 2002. )القاعود، مجدولين -

 . ، جامعة اليرموك، إربد، األردنرسالة ماجستير غير منشورةالقراءة والكتابة، 
 
 .5 -2 ، ص ص مرجع سابق(. 2011. )أحمد الشوادفي -

6
- Simpson, J. (2005). Learning Electronic Literacy Skills in an online Language Learning Community, 

Computer Assisted Language Learning, Vol. 18, No. 4, EJ. 721878. 
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 التعليماالجتماعية والثقافية بني طالب الدينية واألخالقية و والفساد األخالقي وختطي احلدود 
َ  و الثانوية من خالل دخوهلم يف مناقشات غري مرغوب فيها  اجتماعيًا وثقافياً دينيًا وأخالقيًا

ردشة واالرتباطات العاطفية بغرض التسلية والتالعب وارتياد منتديات احلوار والد ،وفكرياً 
 بعواطف األخرين؛ حيث خيفون االسم والعمر واحلالة االجتماعية واجلنسية فالغالبية منهم

يعيش يف عامل اخليال وما يصاحبه  -مرحلة املراهقة  –حبكم املرحلة العمرية اليت يعيشوهنا 
  .زائدةمن إرهاق وتشويش يف األفكار وعصبية سريعة و 

إىل أننا حباجة إىل تركيز اهتمامنا على القضايا   فقد أشارت دراسة عامر واملوسوى
األخالقية احمليطة بعملية التواصل اإلجتماعي عرب مواقع االنرتنت لضمان أن منارس الدينية و 

احرتام اآلخرين وممتلكاهتم، وحقوق امللكية الفكرية، وحق : القيم املهمة لنا ولطالبنا، مثل
 . اآلخرين يف اخلصوصية

من أن شبكة االنرتنت برغم   (6011:  21)وهذا ما أكدته دراسة حممد النويب 
وائدها املتعددة جلميع فئات اجملتمع يف مجيع جماالت املعرفة إال أهنا ال ختلو من بعض ف

السلبيات اليت ال تتوافق مع قيم اجملتمع املسلم، مثل الغزو الفكري وخصوصًا ألصحاب 
 .الفكر السطحي وإدمان التواصل الكرتونياً مع األخرين وخصوصاً من اجلنس األخر

يف التعامل مع مواقع احملادثة  التعليم الثانويفال شك أن استغراق املراهقني من طالب 
 بوكي مثل فيسعرب االنرتنت، أو مواقع التواصل االجتماع Chattingوالتحاور 

(Facebook)10 وتويرت (Twitter)11  ويوتيوب(youtube)16  والربيد االلكرتوين(E-

                                                           
5
إدمان االنترنت وآثاره االجتماعية السلبية لدى طلبة الثانوية العامة في عمان كما (.  200. )صور وعبد هللا الدبوبيعصام من -

 .1  -1  ، ص ص جامعة العلوم التطبيقيةيدركها األخصائيون االجتماعيون، عمان، األردن، 
9
دام الحاسوب واالنترنت من ِقبل أعضاء هيئة التدريس في معايير األنماط األخالقية الستخ(. 2010. )طالل عامر وعلى الموسوي -

 .، أكتوبر 9مؤسسات التعليم العالي العربية، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 
2
إدمان االنترنت ودوافع استخدامه وعالقتهما بالتفعاعل االجتماعي لدى طالب الجامعة الموهوبين (. 2011. )محمد النوبي -

 .، جامعة األزهر2 1، ع مجلة كلية التربية، (دراسة عبر ثقافية)ن المصريين والسعوديي
10
إنشاء ملفات شخصية تتضمن بعض  مكن المستخدمين من التواصل مع أعضاء آخرين من خالليهو موقع للتواصل اإلجتماعي  -

الرسائل العامة أو الخاصة آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم و ومن خالله يتبادل الجميعالصور وقوائم االهتمامات الشخصية، 
واألحداث وصفحات المناقشة ودعوة األصدقاء لهذه المجموعات أو األحداث أو  واالنضمام إلى مجموعات من األصدقاء

 .الصفحات
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Mail )كسبهم اجتاهات ليست مالئمة ملرحلتهم ومعلومات وي خربات عطيهمميكن أن ي
افًا للوقت ننز تة جمهولة األهداف احلقيقية مما يعد اسالعمرية أو الوقوع بني براثن عضوية مجاع

  1.واجلهد، كما يعرض هؤالء الطالب املراهقني الضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية

واالجتماعية ملرتادي مواقع التواصل كما جتدر اإلشارة أن من أبرز املظاهر السلوكية 
 :اإلجتماعي ما يلي 

 الكذب املفرط أثناء التفاعل والتواصل مع األخرين ؛ -1

العجز عن التحكم يف عدد ساعات اجللوس أمام االنرتنت وإدمان عملية  -6
التواصل اإلجتماعي بصورة دائمة وهو ما يسمى باالستخدام القهري لالنرتنت 

  1؛

منطقي تتداخل فيه أفكار متنوعة ترتكز على مفاهيم ظهور منط تفكري غري  - 
 خمتلفة ليس هلا أي إلتزام قانوين أو ديين أو خلقي ؛

الالمباالة عامة واليت تؤدي إىل إمهال العالقات اإلجتماعية مع األسرة  - 
واألصدقاء، كما ينسحب من األنشطة اإلجتماعية واألحداث اجلارية واإلجنذاب 

ع التواصل اإللكرتوين واليت تعد أكثر حتررًا من املعايري إلقامة عالقات عرب مواق
 اإلجتماعية وأكثر إثارة وأقل خطورة ؛

جتاهل الدراسة واخنفاض املستوى الدراسي وزيادة معدالت الغياب من املدرسة  -5
 15؛

                                                                                                                                                                      
عن حالتهم بحد أقصى  Tweetsه بإرسال تحديثات والتي تسمح لمستخدمي تدوين مصغريقدم خدمة  شبكات اجتماعيةهو موقع  -11

موقع أو عنالوذلك مباشرة عن طريق . حرف للرسالة الواحدة 0 1
 

أو برامج المحادثة  SMS رسالة نصية قصيرةطريق إرسال 

ويمكن للمستخدمين االشتراك في تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية  الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون،
ويمكن  .في صفحة المستخدم ات بترتيب زمنيللموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم الحساب، حيث تظهر آخر التحديث

لألصدقاء قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف المستخدم الشخصي، وكذلك يمكن استقبال الردود والتحديثات عن 
 .طريق البريد اإللكتروني

 .طع الفيديو بشكل مجاني، يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاالفيديومتخصص بمشاركة  موقع ويبهو  -12
1 
دراسة )سوء استخدام اإلنترنت وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طالب الجامعة (. 2005. )ثريا محمد سراج -

 .، جامعة الزقازيقرسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، (إكلينيكية -سيكومترية 
14
-Wang, et al. (2003). Internet over-user s psychological : Behavior samplings analysis on internet 

addiction, Cyber Psychology and Behavior, Vol. 6, No. 2, Pp. 143 - 150. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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الشعور باإلنبهار أمام االنرتنت واحلماس والفاعلية واجلاذبية، وأنه السبيل الوحيد  -2
 لل والتغلب على الوحدة واإلكتئاب ؛للخروج من امل

ظهور املشاعر السلبية عند التوقف عن استخدام مواقع التواصل اإللكرتوين كعدم  - 
 الرضا والشعور بالوحدة واإلحباط والقلق والتوتر واإلنزعاج ؛

نشئ مفهوم ذات مثايل يضعف اإلحساس بقيمة الذات فيهرب إىل االنرتنت ل - 
 12.الضعيف من خالل عامل إفرتاضي حيل حمل مفهوم ذاته الواقعي

 مشكلة الدراسة

 اليت تتم بنيتأيت هذه الدراسة يف إطار اإلحساس خبطورة عملية التواصل اإللكرتوين 
باململكة العربية السعودية الذين هم قادة املستقبل والقوة اإلنتاجية التعليم الثانوي  طالب
واليت من واألخالقية واالجتماعية والثقافية الدينية  عة من الضوابطجممو  طرح من خاللللبالد 

مبا حيفظ عليهم  هؤالء الطالب ذكورًا وإناثاً،اإللكرتوين بني عملية التواصل شأهنا أن حتكم 
الضروريات أو الكليات اخلمس اليت تتمثل يف حفظ الدين والنفس واملال والعرض والعقل، 

جتماعية اخلاصة مبراعاة آداب احلوار مع ومبا ال يضر بتعاليم الدين األخالقية وتعاليمه اال
اآلخر واحرتام خصوصياته وملكياته وعدم االضرار به بأي شكل كان، ومبا حيفظ هويتهم 

 . يهممن مدى حتقق هذه الضوابط لدبعد ذلك التأكد االسالمية والثقافية، و 

 :وميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل الرئيس التايل 

لدى وابط اليت ميكن أن حتكم عملية التواصل اإللكرتوين وما مدى حتققها ما هي الض
 ؟ باململكة العربية السعودية  طالب التعليم الثانوي

                                                                                                                                                                      
15
- Ferris, J.R. (2008). Internet Addiction Disorder Causes, Symptoms, and consequences. Cambridge, 

London, P. 52. 
16

-Caplan, S. E. (2002). Problematic internet use and psychological well-being : development of a 
theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computer in Human Behavior, Vol. 
18, Pp. 553 – 575.  
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 :أسئلة الدراسة 

 :تدور الدراسة احلالية حول التساؤالت التالية 

اليت ميكن أن حتكم عملية التواصل اإللكرتوين  (الشرعية)ما هي الضوابط الدينية   -1
 باململكة العربية السعودية ؟ التعليم الثانويبني طالب 

اليت ميكن أن حتكم عملية التواصل  األخالقية واالجتماعية والثقافيةما هي الضوابط   -6
 باململكة العربية السعودية ؟ التعليم الثانوياإللكرتوين بني طالب 

باململكة العربية السعودية  التعليم الثانويطالب لدى  الدينيةما مدى حتقق الضوابط  - 
 خالل عملية التواصل اإللكرتوين ؟

 التعليم الثانويطالب لدى  األخالقية واالجتماعية والثقافيةما مدى حتقق الضوابط  - 
 باململكة العربية السعودية خالل عملية التواصل اإللكرتوين ؟

لدى  واألخالقية واالجتماعية والثقافيةالدينية  ختالف يف تبين الضوابطما مدى اإل -5
ة خالل عملية باململكة العربية السعوديالتعليم الثانوي الذكور واإلناث من طالب 

 ؟ التواصل اإللكرتوين

 أهداف الدراسة

 :هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف علي ما يلي 

اليت ميكن أن حتكم عملية  واالجتماعية والثقافيةواألخالقية الدينية الضوابط   -1
 باململكة العربية السعودية ؛التعليم الثانوي التواصل اإللكرتوين بني طالب 

لدى طالب املرحلة  واألخالقية واالجتماعية والثقافيةالدينية مدى حتقق الضوابط   -6
ملية التواصل خالل ع باململكة العربية السعوديةالتعليم الثانوي الثانوية طالب 

 ؛ اإللكرتوين
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لدى واألخالقية واالجتماعية والثقافية الدينية  مدى اإلختالف يف تبين الضوابط  - 
خالل عملية  باململكة العربية السعوديةالتعليم الثانوي الذكور واإلناث من طالب 

 .التواصل اإللكرتوين

 أهمية الدراسة 

واألخالقية الدينية تنبع أمهية الدراسة احلالية يف قدرهتا على طرح بعض الضوابط 
عملية التواصل اإللكرتوين اليت تتم بني اليت ميكن أن حتكم هذه  واالجتماعية والثقافية

فيسبوك )طالب التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية عرب مواقع التواصل اإلجتماعي 
؛ حيث باتت هذه املشكلة إحدى املشكالت املرهقة (والربيد اإللكرتوينوتويرت ويوتيوب 

جلهود األهايل يف توجيه أبنائهم حنو دراستهم وكذلك االنعكاسات السلبية على 
سلوكياهتم سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، فلم يعد هناك قدرة على السيطرة على هذا السلوك 

 .واملؤسسات الرتبوية املختلفةمن ِقبل األهايل وال من ِقبل املدارس 

 منهج الدراسة

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستطالعي باعتباره املنهج املالئم لتحقيق أهداف 
الدراسة، وتعد استمارة االستبيان هي األداة الرئيسة اليت مت االعتماد عليها جلمع البيانات 

  :اخلاصة باجملاالت األتية 

اليت ميكن أن حتكم عملية  واألخالقية واالجتماعية والثقافيةالدينية حتديد الضوابط   -1
 باململكة العربية السعودية ؛ التعليم الثانويالتواصل اإللكرتوين بني طالب 

لدى  واألخالقية واالجتماعية والثقافيةالدينية التحقق من مدى حتقق الضوابط   -6
 .خالل عملية التواصل اإللكرتوين باململكة العربية السعودية التعليم الثانويطالب 

 عينة الدراسة
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طالب وطالبة من طالب ( 1500)أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
اجملموعة األوىل للدراسة : باململكة العربية السعودية موزعني على جمموعتني التعليم الثانوي 

من ( طالبة 50 )ددها من الذكور، اجملموعة الثانية للدراسة وع( طالب 50 )وعددها 
 .اإلناث

 حدود الدراسة

يوتيوب والربيد رت و وتوي بوكفيس) التواصل اإللكرتوين  مواقع:  حدود موضوعية -1
ميكن أن اليت  واألخالقية واالجتماعية والثقافيةالدينية وكذلك الضوابط  (االلكرتوين

 .حتكم عملية التواصل اإللكرتوين بني هؤالء الطالب

 التعليمطالب وطالبة من طالب  (1500)عينة عشوائية قوامها  : حدود بشرية -6
 .باملدينة املنورة يالثانو 

 مصطلحات الدراسة

 :التواصل اإللكرتوين   -1

هو عملية التفاعل الالزمة لتبادل اخلربات واألفكار واملعلومات واالجتاهات عرب شبكة  
بوك والتويرت االنرتنت مثل مواقع فيسملية لشبكة االنرتنت من خالل املواقع والتطبيقات الع

بكة والقوائم الربيدية واحملادثة مماتعطي جماالً واليوتيوب والربيد اإللكرتوين والتصفح عرب الش
لألفراد للتعبري عن آرائهم واجتاهاهتم بكل حرية ودميقراطية بعيدًا عن الضغوط االجتماعية 

 .والسياسية

 :ضوابط التواصل اإللكرتوين  -6

واليت من واألخالقية واالجتماعية والثقافية الدينية يقصد هبا جمموعة مقرتحة من الضوابط 
باململكة العربية  التعليم الثانويشأهنا أن حتكم عملية التواصل اإللكرتوين بني طالب 
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وتبين  االجتماعيةاألخالقية و الدينية و ختطي احلدود السعودية هبدف محاية هؤالء الطالب من 
أن يعطيهم خربات ومعلومات ويكسبهم  قيم ال تتوافق مع قيم اجملتمع املسلم، مما يرتتب عليه

والذي قد استننزافًا للوقت واجلهد بدوره مما يعد  ،اجتاهات ليست مالئمة ملرحلتهم العمرية
 .الضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية هميعرض

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 :اإللكتروني التواصل 

 :مفهوم التواصل اإللكتروني 

االنفتاح على العامل إلكرتونيًا عرب : أن التواصل الإللكرتوين هو   1ترى فريدة فراولة 
، وتفعيل وسائل عرض املعلومات، وتناقل األخبار (االنرتنت)الشبكة الدولية للمعلومات 

واألفكار، واستخدام النوافذ والصفحات واملواقع املتاحة، واليت ميكن أن تكون وسائط 
ر عريض من القراء واملطلعني واملهتمني مبجاله ونشاطه إعالمية بديلة بني الفرد وبني مجهو 

أن التواصل اإللكرتوين هو استخدام الوسائط   1(Alger, 2007: 1)وأفكاره، بينما يرى 
استخدام التليفون واملؤمترات املرئية وجهاز الفاكس : اإللكرتونية للمشاركة يف املعلومات، مثل 
 .رات األفراد عند اإلتصال بالزمالء واملعلمني والطالبوالتليفزيون واليت تعد أدوات لتطوير قد

  

                                                           
15
 .مرجع سابق(. 2002. )فريدة فراولة -

18
- Alger, P. (2007). Op. Cit. 
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 :أهمية التواصل اإللكتروني 

أن أمهية التواصل اإللكرتوين قد تزايدت يف   1(Stevens, K. 2007: 11)يرى 
الفرتة األخرية، خاصة مع زيادة استخدام الرسائل اإللكرتونية، والتخاطب الكتايب والصويت 

التواصل اإللكرتوين، مما أدى إىل خلق لغة جديدة لتأكيد التواصل اآلين وغريها من أدوات 
رات التواصل اإللكرتوين لدى طالب التعليم الثانوي اترجع أمهية تنمية مه. احلي بني األفراد

 :باململكة العربية السعودية إىل 

إن معرفة الطالب بتكنولوجيا املعلومات ومتطلبات التعامل معها ورغبتهم يف  -1
نفسهم يف جمال اإلتصال التعليمي ملواكبة كل جديد يف جماالت تطوير أ

التخصص أصبح أمرًا ضروريًا ينبغي أن تسعى إليه إدارات التعليم، ألن شبكة 
املعلومات تتيح للمعلمني واملتعلمني الفرص األكثر لإلبداع واالبتكار والتجديد 

 60نتيجة لعملية التواصل اإللكرتوين اليت تتم بينهم ؛ 

على الرغم من اإلمكانات املتاحة، واخلدمات العديدة اليت تقدمها قنوات  أنه -6
اإلتصال عرب شبكة االنرتنت، إال ان االستفادة منها يف اجملال التعليمي يكاد 
يكون معدوماً، ويرجع ذلك إىل نقص املعلومات وعدم التمكن من مهارات 

 االتصال اليت تنفذ خالهلا ؛

تواصل اإللكرتوين مثل عن طريق استخدام أدوات اليتيح فرص التعلم عن بُعد  - 
بوك وتويرت ويوتيوب والربيد اإللكرتوين يف تبادل املعلومات واألفكار موقع فيس

 61.واآلراء واحلصول على التغذية الراجعة اآلنية

                                                           
19

- Stevens, K. (2009). The development of Virtual Educational Environments to Support Inter-School 
Collaboration, Online Submission. ED496532. 

20
ني فاعلية مقرر إلكتروني في تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومي ومهارات التواصل اإللكترو(. 2005. )صفاء محمد علي -

 .، جامعة أسيوط92، ع مجلة كلية التربيةلدى بعض طالب كلية التربية بالوادي الجديد، 
21

- Hyfforddiant, A. (2011). Electronic Communications in Education. Online: 
http://www.learning.wales.gov.UK/pdfs/ecomms-edu-e.pdf. 15

th
 December 2011. 

http://www.learning.wales.gov.uk/pdfs/ecomms-edu-e.pdf
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 :أهداف التواصل اإللكتروني 

باللملكة العربية لدى طالب التعليم الثانوي  لكرتوينالتواصل اإل إن تنمية مهارات
  :السعودية وتشجيعهم على استخدام تلك املهارات أثناء عملية التواصل يهدف إىل 

  تشجيع تبادل املعلومات واألفكار واخلربات املعقدة يف كافة اجملاالت حول العامل
وتفعيل نافذة إعالمية غري مكلفة ماديًا أو بشريًا أو إداريًا وتكوين شبكة عالقات 

 66.ة على املستوى احمللي واإلقليمي والدويلعامة وواسع

  تشجيع هؤالء الطالب على احرتام القوانني والقواعد والتحلي باألمانة العلمية واحرتام
 .امللكية الفكرية للمعلومات اليت يقوم باإلطالع عليها وتبادهلا مع زمالئه

 ت اإللكرتونية، تنمية عادات وقدرات عقلية ترتبط بكيفية التعامل مع مصادر املعلوما
القدرة على معرفة احلاجة إىل املعلومات، والقدرة على حتديد مصادر : ومنها 

   6.املعلومات، والقدرة على تقيييم مدى جودة املعلومات اليت يتبادهلا مع زمالئه

  تنمية القدرة على اإلتصال مع األخرين واحلصول على املعلومات من مصادرها
العديد من املصادر مثل الكتب اإللكرتونية وقواعد البيانات املختلفة، حيث تتوافر 

واملوسوعات واملواقع التعليمية وهذا يتطلب بدوره تنمية قيم الطالب اخللقية والدينية 
مانة دون تعدي علي احلقوق املكفولة أللتعامل مع هذه املصادر حبيادية وموضوعية و 

بإذن مسبق من صاحبها ويف هذا ألصحاهبا من عدم السماح بالنسخ أو النقل إال 
   6.صحابهتعويد هلؤالء الطالب أن ينسبوا الفضل أل

 :مواقع التواصل اإللكتروني 

                                                           
22
 . مرجع سابق، ص (. 2005. )فريدة فراولة -

23
- Street, C. (2009). Tech talk for social studies teachers, evaluating online resources – the 

importance of critical reading skills in online environments, Social Studies, Vol. 96, No. 6. Nov-
Dec, EJ744202. 

2 
برنامج تدريبي مقترح معد وفق أسلوب النظم لتوظيف مهارات اإلتصال التعليمي اإللكتروني لدى (. 2005. )ممدوح سالم الفقي -

، مات واالتصاالت لتطوير التعليم قبل الجامعيالمؤتمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا المعلوأخصائي تكنولوجيا التعليم، 
 .أبريل  22/2ع، .م.أكاديمية البحث العلمي، ج
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سوف تنصب الدراسة احلالية على اقرتاح بعض الضوابط الدينية واألخالقية واإلجتماعية 
واصل اإللكرتوين اليت حيتاجها طالب التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية أثناء عملية الت

  (Twitter)، وتويرت (Facebook)بوك فيس: مواقع التواصل اإلجتماعي مثل عرب 
 (.  E-mail)، باإلضافة للربيد اإللكرتوين (youtube)ويوتيوب 

 65( :Facebook)بوك موقع التواصل اإلجتماعي فيس -1

التابع ( Face Match" )فيس ماش"بوك كنتاج غري متوقع من موقع انطلق موقع فيس
، وهو موقع يعتمد على نشر صور جملموعة من األشخاص مث اختيار رواد جلامعة هارفارد

 أكتوبر  6بابتكار الفيس ماش يف  مارك زوكربريج وقد قام املوقع للشخص األكثر جاذبية
 . ، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب يف السنة الثانية 600من عام 

بوك االنضمام إىل واحدة أو أكثر من الشبكات اليت تقوم كل من ميكن ملستخدمي فيس
فهذه الشبكات متكن املستخدمني  أو اإلقليم بتأسيسها، أو املدرسة املدينة أو جهة العمل

كما ميكن للمستخدمني أيًضا االتصال   ،من التواصل مع أعضاء آخرين يف الشبكة نفسها
  .بأصدقائهم مع السماح هلم بالوصول إىل ملفاهتم الشخصية

 يقدم املوقع خدماته للمستخدمني جمانًا، وجيين أرباحه من اإلعالنات مبا يف ذلك
ميكن للمستخدمني إنشاء ملفات شخصية تتضمن بعض الصور وقوائم  ،إعالنات الشعار

االهتمامات الشخصية، وميكن تبادل الرسائل العامة أو اخلاصة واالنضمام إىل جمموعات من 
وكوضع افرتاضي، فإن عرض البيانات التفصيلية للملف الشخصي يكون مقتصًرا . األصدقاء

  .وبعض االستثناءات احملدودة األخرى على املستخدمني من الشبكة نفسها الواحدة

بوك عدًدا من السمات اليت تتيح للمستخدمني إمكانية التواصل مع بعضهم يتضمن فيس
أو لوحة احلائط وهي عبارة عن مساحة خمصصة  Wallومن بني هذه السمات مسة . البعض

يف صفحة امللف الشخصي ألي مستخدم حبيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل 

                                                           
25

- http://ar.wikipedia.org/wiki.20/1/2012. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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افرتاضية " نكزة"أو النكزة اليت تتيح للمستخدمني إرسال  Pokesهذا املستخدم، ومسة 
رة عن إشعار خيطر املستخدم بأن أحد األصدقاء وهي عبا)إلثارة االنتباه إىل بعضهم البعض 

أو الصور اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات  Photos، ومسة (يقوم بالرتحيب به
أو احلالة اليت تتيح للمستخدمني  Statusوالصور من أجهزهتم إىل املوقع، وكذلك مسة 

جدير بالذكر . إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال يف الوقت احلايل
أنه ميكن مشاهدة لوحة احلائط اخلاصة باملستخدم ألي شخص ميكنه مشاهدة امللف 

، أتاح  600 يوليو من عام يف. ا إلعدادات اخلصوصيةالشخصي هلذا املستخدم وفقً 
بوك إمكانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أي شيء إىل لوحة احلائط، الذي كان مقتصًرا فيس

  .من قبل على احملتويات النصية فقط

 2ففي  ،بوك يف إضافة العديد من السمات اجلديدة إىل املوقعومبرور الوقت، بدأ فيس
ية اإلخبارية اليت تظهر أو التغذ News Feed، مت اإلعالن عن مسة 6002سبتمرب من عام 

على الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغيريات 
اليت حتدث يف امللف الشخصي، وكذلك األحداث املرتقبة وأعياد امليالد اخلاصة بأصدقاء 

بوك؛ يسمستخدمي فيف بداية األمر، أثارت هذه السمة حالة من االستياء بني . املستخدم
حيث شكا البعض من سوء التنظيم وكثرة البيانات غري املرغوب فيها، بينما عربر البعض 

مثل )اآلخر عن خماوفهم من أن يؤدي ذلك إىل سهولة تعقب اآلخرين ألنشتطهم الشخصية 
التغيريات اليت تطرأ على عالقاهتم واألحداث املختلفة واحملادثات اليت يتبادلوهنا مع 

  62(.اآلخرين

ورًدا على تلك احلالة من االستياء، قدم زوكربريج اعتذارًا عن إخفاق املوقع يف تقدمي 
ومنذ ذلك احلني، صارت . مسات مناسبة ميكن ختصيصها على حنو حيفظ خصوصية األفراد

لدى املستخدمني القدرة على التحكم يف نوع البيانات اليت ميكن تبادهلا مع األصدقاء بصورة 
عن ذلك، فإنه ميكن للمستخدمني منع أصدقائهم من مشاهدة التحديثات فضاًل . تلقائية

                                                           
22
موقع الفيسبوك ودوره في تطوير مجال النحت والتعلم عبر االنترنت في ضوء متطلبات عصر (. 2011) .بسمة شوقي نصيف -

تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ( : الدولي الثالث –العربي السادس )نوي ، المؤتمر السالمعرفة
 .أبريل  1- 1، ضوء متطلبات عصر المعرفة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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اليت تطرأ على أنواع حمددة من األنشطة اليت يقومون هبا مثل التغيري يف امللف الشخصي أو 
  .الرسائل املكتوبة على لوحات احلائط اخلاص هبم وألصدقاء الذين متت إضافتهم مؤخرًا

، حيث مُي كرن املستخدمني من Photosبوك تطبيق على موقع فيسمن أشهر التطبيقات 
بوك ملستخدميه إمكانية حتميل كم هائل من يوفر فيس. والصور إىل املوقعت حتميل األلبوما

مثل موقعي  خدمات استضافة الصورالصور إىل املوقع مقارنة باملواقع األخرى اليت تقدم 
 .الذين يضعان حًدا لعدد الصور اليت يسمح للمستخدم بتحميلها "فليكر"و "فوتوباكيت"

 20على  يف املاضي، كان عدد الصور اليت ميكن للمستخدمني حتميلها على املوقع يقتصر
 . صورة لأللبوم الواحد

من شهر أغسطس  66بوك يف أو تعليقات فيس Facebook Notesمت تقدمي مسة 
، وهي مسة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور اليت ميكن 6002لعام 

إرسال رسائل بوك تطبيق ، أصدر فيس 600أبريل   ي وافق وخالل األسبوع الذ. تضمينها
ويوفر "  Chat"وأطلق عليه اسم  Comet  إىل شبكات االتصال باستخدام برنامج فورية

برامج وهو يشبه يف أداء وظيفته هذا التطبيق للمستخدمني إمكانية التواصل مع أصدقائهم، 
 .املوجودة على سطح املكتب إرسال الرسائل الفورية

أو اهلدايا، اليت تتيح للمستخدمني  Giftsبوك مسة ، أطلق فيس 600فرباير عام    يف
صدقائهم تظهر على امللف الشخصي للمستخدم الذي يقوم إرسال هدايا افرتاضية إىل أ

. دوالر لكل هدية، وميكن إرفاق رسالة شخصية هبا 1000تتكلف اهلدايا . باستقبال اهلدية
أو السوق الذي يتيح  Marketplaceبوك مسة ، أطلق فيس 600مايو من عام   1يف 

 . للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية

ـ نسخة  "Facebook Beta"بوك إمكانية ، قدم فيس 600يوليو من عام  60يف 
بوك ـ عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجهات االستخدام اخلاصة سجتريبية من في

، ومت فصل "Wall"و" Mini-Feed"كما مت دمج مسيت . مبستخدميه على شبكات حمددة
امللفات الشخصية إىل أجزاء ذات عالمات تبويب، كما مت بذل جهد بالغ من أجل التوصل 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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ال إىل اإلصدار اجلديد متاحة وبعد أن كانت حرية االنتق. إىل شكل أكثر تنظيًما
بوك بدأ يف إحالة املستخدمني إىل هذه النسخة تخدمني يف بادئ األمر، فإن فيسللمس

  . 600اجلديدة اعتبارًا من سبتمرب 

بوك عن ادخال خدمة الفيديو كول بني مستخدميها اعلنت شركة فيس 6011يف أبريل 
بوك ة حيث يستفيد مستخدمى فيسلدردشبالتعاون مع شركة سكايب الشهرية حملادثات ا

مليون مستخدم هبذة اخلدمة من خالل خيار موجود داخل  00 البالغ عددهم اكثر من 
 اطار الشات معتمدة على خدمة الفالش بالير

ؤمتر املنعقد يف سان املعلن مارك زوكربريج من خالل أ 6011( ايلول)يف سبتمري 
علن عن خاصية جديدة وهى والشكل حيث أت جذرية يف احملتوى فرانسيسكو عن تعديال
timeline profile  والذي يوفر شكال جديدا للربوفايل الشخصى معتمدا على الرتتيب

اخل منذ .... الزمىن واللحظات اليت مر هبا الشخص يف حياتة من صور وفيديوهات وحاالت
وتاريخ التحاقة تسجيله يف الشبكة وحىت اللحظة باإلضافة إىل اإلشارة إىل تاريخ ميالده 

ومت تشغيل هذة اخلاصية . باملدرسة أو اجلامعة وخترجه منها والتحاقه بعمل معني وهكذا
بشكل جتريىب للمستخدمني املطوربن للتطبيقات على الشبكة على ان يتم تعميم اخلاصيه 

 .على املستخدمني العاديني الحقا

بوك أشهر موقع للتواصل ، يعد فيس"أليكسا"ووفًقا لإلحصائيات اليت قام هبا موقع 
االجتماعي فإن ترتيب املوقع بني مجيع املواقع املتاحة قد ارتفع من املركز الستني ليحتل املركز 

ة من حيث مدى إقبال املستخدمني عليه على مستوى العامل، وذلك يف الفرتة من السابع
وتضع مؤسسة  . ، وحيتل املوقع حالًيا املركز الثاين 600وحىت سبتمرب  6002سبتمرب 

بوك يف املركز اخلامس عشر يف الواليات املتحدة قييم املواقع اإلليكرتونية فيسلت كوانتكاست
يف الواليات يف املركز الرابع عشر  كومبيتوفًقا إلقبال املستخدمني عليه، بينما يضعه موقع  

  1بوك من أشهر املواقع من حيث حتميل الصور، حيث يتم حتميل ويعد فيس. املتحدة
  .مليون صورة إىل املوقع يومًيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 السعوديةالمملكة العربية في  "بوكفيس"موقع التواصل اإلجتماعي 

بوك هو ثاين أكثر املواقع زيارة يف السعودية بعد جوجل السعودية حسب فيس
مليون   0 السعودية ويبلغ عدد املشرتكني من داخل اململكة العربية ، اليكساتصنيف موقع 
بوك كثريًا من اجلدل يف بدايته ، وقد شهد موقع فيس6011يونيو  إلحصائيات مشرتك وفقاً 

وال زال إال أن الوترية خفت، خصوصاً من بعض األشخاص واألعالم الذين يعتقدون بوجود 
  .ينبشكل مباشر سالمة اجملتمع والدمؤامرة تقف خلف إنشاء املوقع، ويعتقدون بأنره يهدد 

بوك أصبح موقعًا مهمًا للتواصل فيسومن ناحية أخرى، فقد الحظ الباحث أن 
بصفة عامة ولطالب التعليم الثانوي بصفة خاصة، وهذا ما حدا به اىل بالنسبة للسعوديني 

ضرورة طرح بعض الضوابط الدينية واألخالقية واالجتماعية اليت ميكن أن حتكم عملية 
 .واجملتمع السعودي الء الطالب، وذلك حفاظاً على سالمة الدينبني هؤ  التواصل اإللكرتوين

   6(Twitter) تويتر -6

األمريكية  Obviousكمشروع تطوير حبثي أجرته شركة   6002ظهر املوقع يف أوائل عام 
للمستخدمني بشكل عام يف  ، وبعد ذلك أطلقته الشركة رمسياً سان فرانسيسكويف مدينة 
وبعد ذلك بدأ املوقع يف االنتشار كخدمة جديدة على الساحة يف عام . 6002أكتوبر 
 Obviousقامت شركة   600من حيث تقدمي التدوينات املصغرة، ويف أبريل   600

 . Twitterبفصل اخلدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسم 

واليت تسمح ملستخدميه بإرسال  تدوين مصغريقدم خدمة  شبكات اجتماعيةهو موقع و 
وذلك مباشرة عن . حرف للرسالة الواحدة 0 1عن حالتهم حبد أقصى  Tweetsحتديثات 

أو برامج احملادثة الفورية أو  SMS رسالة نصية قصريةال طريق موقع تويرت أو عن طريق إرس
 .ملطورونالتطبيقات اليت يقدمها ا

                                                           
27
- http://ar.wikipedia.org/wiki.23/1/2012. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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وميكن لألصدقاء قراءهتا مباشرة من  ،تظهر تلك التحديثات يف صفحة املستخدمو 
صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم الشخصي، وكذلك ميكن استقبال الردود 

الرسائل وعن طريق  RSSوالتحديثات عن طريق الربيد اإللكرتوين، وخالصة األحداث 
 وكندا الواليات املتحدةوذلك باستخدام أربعة أرقام خدمية تعمل يف  SMS صريةالنصية الق
باإلضافة للرقم الدويل والذي ميكن جلميع املستخدمني حول العامل اإلرسال إليه يف  واهلند

 .اململكة املتحدة

ميكن للمستخدمني االشرتاك يف تويرت بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع، 
آخر التحديثات برتتيب  وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم احلساب، حيث تظهر

" ؟What are you doing" "ماذا تفعل اآلن؟"تدور التحديثات حول السؤال . زمين
وبعد أن يقوم املستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات إىل . حرف 0 1واليت ال تتجاوز 

 .األصدقاء

ال القى تويرت استحسان املاليني من املستخدمني والعديد من الشركات العاملة يف جم
اإلعالم واإلنرتنت وبالرغم من تكوين خدمات أخرى منافسة لتويرت إال أن املستخدمني قد 

إال أن املوقع تعرض للكثري من قة مع تويرت ترغمهم على استخدامه، ارتبطوا بعالقة وثي
بزيادة فرتات توقف املوقع عن العمل لعدة   600الصعوبات يف النصف األول من عام 

ة عدد املستخدمني على املوقع أو بسبب أعطال يف خوادم املوقع أو قواعد أسباب، إما لزياد
 .البيانات، مما اضطر الكثريون إىل البحث عن بديل لتويرت يالئم تلبية رغباهتم

. Ruby On Railsوباستخدام مكتبتها الشهرية  Rubyمت بناء املوقع باستخدام لغة 
لدمج وتطوير تطبيقات يتم استخدامها  واجهة برجمة التطبيقاتتخدام وميكن للمطورين اس

قام املوقع بتقدمي خدمة   600ويف مايو  .واقع والشبكات االجتماعية وبني تويرتبني امل
Twitter Status  أو حالة تويرت وذلك ملتابعة أي مشكلة حتدث مع املوقع وتبليغ

 .املستخدمني بوقت عودة املوقع للعمل إذا توقف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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  6( YouTube) يوتيوب - 

وب عن طريق تشاد هريل، وستيف تشن، وجاود كرمي، وهم موظفون يتأسس موقع يوت
قبل ذلك درس هريل التصميم يف جامعة إنديانا بوالية . PayPalسابقون يف شركة 

أصبح النطاق . يف جامعة إيلينوي سوبعلوم احلا، بينما درس تشن وكرمي بنسيلفينيا
YouTube.com  وقع ، ومن مث مت العمل على تصميم امل6005 فرباير 15نشطًا يف

 ، وافتتح رمسيًا بعد ستة أشهر، وأصبح6005افتتح املوقع كتجربة يف مايو . لبضع أشهر
، يسمح للمستخدمني برفع ومشاهدة الفيديومعروف متخصص مبشاركة  موقع ويب

  .ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل جماين

حمتوى املوقع يتنوع . لعرض املقاطع املتحركة األدويب فالشتقنية وب يموقع يوتيستخدم 
وهو . ها، الفيديو املنتج من قبل اهلواة، وغري ومقاطع املوسيقى، فزيونوالتل، مقاطع األفالمبني 

 .600ويب يعترب من مواقع 

. بعد إطالق يوتوب أصبح من السهل نشر األفالم ليشاهدها املستخدمون حول العامل
وأصبح العديد من اهلواة مثل الكوميديني والسياسيني واملوسيقيني الذين ينشرون مقاطع 

من دون  حقوق نشر حمفوظةوضع أفالم هلا بوب يسمح يف يوتال يُ و مصورة بشكل مستمر، 
كما ال يسمح بوضع األفالم اإلباحية، أو األفالم اليت تسيء   إذن صاحب العمل،

ينة، أو األفالم الفاضحة، أو اإلعالنات التجارية، أو األفالم اليت تشجع على لشخصيات مع
 .اإلجرام

وانطالقًا من التخوف من خماطر التواصل اإللكرتوين بني طالب التعليم الثانوي باململكة 
العربية السعودية عرب موقع تويرت ويوتيوب، فقد رأى الباحث ضرورة طرح بعض الضوابط 

بني هؤالء الطالب، وذلك  قية اليت ميكن أن حتكم عملية التواصل اإللكرتوينالدينية واألخال
 .واجملتمع السعودي حفاظاً على سالمة الدين
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- http://ar.wikipedia.org/wiki.25/1/2012. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 :ضوابط التواصل اإللكتروني  -2

بصفة عامة وشبكات التواصل  املعلوماتشبكة استخدام ب الدينيةالضوابط إن عالقة 
بوصفها أمانة، عالقة مقدسة، تستوجب تقدير اإلنسان هلا  االجتماعي بصفة خاصة تعترب

البعض هذه األمانة وحفظها قد محل ، فولعظم دوره يف حفظ هذه األمانة، ومنها العلم
أما  ،اليت يهتدي هبا يف تعامله معها الدينيةالضوابط تلك ، وهداه اهلل عز وجل إىل بإخالص

 22.اتبعوا الشيطان واتبعوا اهلوىهم و البعض األخر فقد خانوا األمانة وظلموا أنفس

اليت جيـب أن يراعيهـا طـالب التعلـيم  الدينيةأن هناك جمموعة من الضوابط  وجتدر اإلشارة
، الثــانوي أثنــاء عمليــة التواصــل اإللكــرتوين فيمــا بيــنهم مــن خــالل مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي

اخلمــس الـيت أمرنــا اهلل ســبحانه الضــروريات أو الكليـات احلفــاع علـى تتمثـل يف  تلـك الضــوابط
 .(واملال والعقل والعرضالدين والنفس ) وتعاىل باحلفاع عليها وهي

تكــاليف الشـريعة ترجــع إىل حفــظ مقاصـدها يف اخللــق، وهــذه املقاصــد ال : "قـال الشــاطي
  : تعدو ثالثة أقسام

 أن تكون ضرورية: أحدها
 أن تكون حاجية: والثاين
 أن تكون حتسينية: والثالث

فمعناها أهنا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والـدنيا حبيـث إذا فقـدت مل :  فأما الضرورية
جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة 

حفـــظ الـــدين والـــنفس : وجممـــوع الضـــروريات  ـــس وهــي... والنعــيم والرجـــوع باخلســـران املبــني
 0 ".ال والعقلوالنسل وامل

وهـو أن حيفــظ علـيهم ديــنهم ونفســهم :  ومقصـود الشــرع مـن اخللــق  ســة: "وقـال الغــزايل
وعقلهم ونسلهم وماهلم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكـل مـا 
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، كلية الشريعة، رسالة ماجستير غير منشورةالتأثير السلبي لإلنترنت على الشباب وقيمهم اإلسالمية، (. 2002. )رهان حمد علي -
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وهــذه األصــول اخلمســة حفظهــا واقــع يف  .يفــوت هــذه األصــول فهــو مفســدة، ورفعهــا مصــلحة
 1 ."أقوى املراتب يف املصاحل رتبة الضرورات، فهي

 : اخلمس أو الكليات األدلة على مراعاة الضروريات
 : من الكتاب -أ

ــاناً }: قـال تعــاىل س  ي ِن ِإح  ـي ئاً و بِِل َولِــد  ـرُِكوا  بِــِه ش  ــركم  ر بلُكـم  ع ل ــي ُكم  أ الك ُتش  قُـل  تـ ع ــال و ا  أ ت ـُل م ــا ح 
ل ــَد ُكم   تـُلُـوا  أ و  ـا و م ـا ب طـ ن  و ال  تـ ق  ـر  ِمنـ ه  ل ــَقَّن حنك ـُن نـ ـر زُُقُكم  و ِإيـكاُهم  و ال  تـ ق ر بُـوا  ٰل ف ـَوِحش  م ـا ظ ه  مرـن  إم 

ــَُكم  بِـِه ل ع لكُكـم  تـ ع ِقلُـون   ـركم  ٰللكـُه ِإالك بِـِحل  قر َذِلُكـم  و صك تـُُلوا  ٰلنـكف س  ٰلـكىِت ح  و ال  تـ ق ر بُـوا  م ـال   *و ال  تـ ق 
ـِط ال  ُنك   ي ـل  و ٰل ِميـز ان  بِِل ِقس  فُـوا  ٰل ك  ُه و أ و  لُـغ  أ ُشــدك س ـُن ح ـىتكَ يـ بـ  ًســا ٰل ي تِـيِم ِإالك بِـِلكىِت ِهـى  أ ح  لرـُف نـ ف 

ع ِدُلوا  و ل و  ك ان  ذ ا قـُر ب َ  ع ه ا و ِإذ ا قـُل ُتم  فِ    6 {ِإالك ُوس 
 . واضحاً  جلياً  رات ظهوراً ففي هذه اآليات تظهر العناية حبفظ هذه الضرو 

: فقد جاء يف حفظ الدين هنيه سبحانه عن الشرك به، وجـاء يف حفـظ الـنفس قولـه تعـاىل
ل ـَقَّن } ل ـَد ُكم  مرن  إم  تـُُلوا  أ و  تـُُلوا  ٰلنـكف س  ٰلكىِت ح ركم  ٰللكُه ِإالك بِـِحل  قر } : ، وقوله تعاىل{و ال  تـ ق  ، {و ال  تـ ق 

ــا و م ــا ب طـ ـن  }:  قولــه وجــاء حفــظ النســل يف ه  ــر  ِمنـ  ــا ظ ه  ، ومــن أعظــم {و ال  تـ ق ر بُــوا  ٰل ف ــَوِحش  م 
و ال  تـ ق ر بُوا  ٰلزرَن َ ِإنكُه ك ان  ف اِحش ًة و س ـاء }:  الفواحش الزنا الذي وصفه اهلل بأنه فاحشة يف قوله

س ـنُ و ال  تـ ق ر بُوا  م ـال  ٰل ي  }:  ، وجاء حفظ املال يف قوله{س ِبيالً  :  ، وقولـه{تِـيِم ِإالك بِـِلكىِت ِهـى  أ ح 
ـطِ } ي ـل  و ٰل ِميـز ان  بِِل ِقس  ُفوا  ٰل ك  ، وأمـا حفـظ العقـل فإنـه يؤخـذ مـن جممـوع التكليـف حبفـظ {و أ و 

الضرورات األخرى؛ ألن الذي يفسـد عقلـه ال ميكـن أن يقـوم حبفـظ تلـك الضـرورات كمـا أمـر 
   .ما يدل على ذلك{ َذِلُكم  و صكـَُكم  ِبِه ل ع لكُكم  تـ ع ِقُلون  } :اهلل، ولعل يف ختام اآلية األوىل

ــَهُ }:  جـــاء مـــا يـــدل علـــى حفـــظ الـــدين يف قولـــهو  ـــَى ر بلـــك  أ الك تـ ع بُـــُدوا  ِإالك ِإيكــ وجـــاء  .{و ق ض 
ـــهُ }:  حفـــظ املـــال يف قولـــه ـــِذيرًا}:  وقولـــه{ و ءاِت ذ ا ٰل ُقـــر ب َ ح قك وجـــاء حفـــظ  .{و ال  تـُب ـــذرر  تـ ب 

تـُلُــــوا  }:  وجــــاء حفــــظ الــــنفس يف قولــــه {و ال  تـ ق ر بُــــوا  ٰلــــزرَن َ } :العــــرض والنســــل يف قولــــه  و ال  تـ ق 
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تـُُلوا  ٰلنـكف س  ٰلكىِت ح ركم  ٰللكُه ِإالك بِـِحل قر }:  وقوله{ أ و الد ُكم   وأمـا حفـظ العقـل فإنـه يؤخـذ  {و ال  تـ ق 
   . خرىمن جمموع التكليف حبفظ الضرورات األ

 : من السنة -ب
ــــال ــــرة رضــــي اهلل عنــــه عــــن النــــي صــــلى اهلل عليــــه وســــلم ق اجتنبــــوا الســــبع : )عــــن أيب هري

الشـرك بـاهلل والسـحر وقتـل الـنفس الـيت حـرم اهلل : )يا رسول اهلل وما هن؟ قـال: قالوا( املوبقات
ــــويل يــــوم الزحــــف وقــــذف احملصــــنات  ــــيم والت ــــا وأكــــل مــــال اليت ــــاحلق وأكــــل الرب املؤمنــــات إال ب

 5 .(الغافالت
 :و س لكم   ق ال  ر ُسوُل اللكِه ص لكى اللكُه ع ل ي هِ 

ــِلِم ال  ي ظ ِلُمــُه و ال  خي  ُذلُــهُ  ــِلُم أ ُخــو ال ُمس  ــا ال ُمس  ــو ى ه  رِِه  ُهن ــا و ال  حي  ِقــرُُه التـكق  ــد  و ُيِشــرُي ِإىل  ص 
، ث  ثـ ال   ـرِئَّن ِمـن الشكـرن أ ن   م ـركاتَّن ـِب ام  ـاهُ حِب س  ـر ام   حي  ِقـر  أ خ  ـِلِم ح  ـِلِم ع ل ـى ال ُمس  ـِلم  ُكـلل ال ُمس  ال ُمس 

 .و ِعر ُضهُ  د ُمُه و م الُهُ 
وقــد مســى صـلى اهلل عليــه وسـلم االعتــداء علــى هـذه األمــور موبقــاً : " قـال عبــد اهلل قـادري

رات أي مهلكـــاً، وال يكـــون مهلكـــاً إال إذا كـــان حفـــظ األمـــر املعتـــدى عليـــه ضـــرورة مـــن ضـــرو 
 2 ."احلياة

وعــن عبــادة بــن الصــامت رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم قــال وحولــه 
بـــايعوين علـــى أن ال تشـــركوا بـــاهلل شـــيئاً وال تســـرقوا وال تزنـــوا وال تقتلـــوا : )عصـــابة مـــن أصـــحابه

مـنكم أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف معروف، فمـن و  
فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفـارة لـه، ومـن أصـاب مـن 

   .فبايعناه على ذلك( ذلك شيئاً مث سرته اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

                                                           
 .71 – 71ص ، مرجع سابق. (1  2. )األهدلعبد هللا قادري  -1 
، ومسلم في اإليمان ( 217){ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  }: ، باب قول اهلل تعالى كتاب الوصاياأخرجه البخاري في  -  

(11.) 
 . 2ص ،مرجع سابق. (1  2. )عبد هللا قادري األهدل -1 

 (.1 71)، ومسلم في الحدود (71)اإليمان حب األنصار ، باب عالمة كتاب اإليمان: أخرجه البخاري -1 
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فقد بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه على حفـظ هـذه : "قال عبد اهلل قادري
ـي ئاً }: ، وهــي حفــظ الـدين يف قولــهالضـرورات ــرُِكوا  بِــِه ش  و ال  }: وحفــظ الــنفس يف قولــه{ أ الك ُتش 

ــــركم  ٰللكــــُه ِإالك بِــــِحل قر  تـُلُــــوا  ٰلــــنـكف س  ٰلكــــىِت ح  و ال  }: وحفــــظ النســــل والنســــب والعــــرض يف قولــــه{ تـ ق 
ِين ـُه بـ ـني   }: وقوله{ يـ ز ِنني   و ال  }: وحفـظ املـال يف قولـه{  أ يـ ِديِهنك و أ ر ُجِلِهـنك و ال  يـ أ ِتني  بِبـُُهت ــَنَّن يـ ف رت 
رِق ن      ."{ي س 
 : استقراء أدلة الشرع -ج

فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة علـى : "قال الشاطي
الـــــدين والـــــنفس والنســـــل واملـــــال والعقـــــل، وعلمهـــــا عنـــــد األمـــــة  : الضـــــروريات اخلمـــــس وهـــــي

ي، ومل يثبت لنا ذلـك بـدليل معـني وال شـهد لنـا أصـل معـني ميتـاز برجوعهـا إليـه، بـل كالضرور 
   ".علمت مالءمتها للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد

 : طرق احملافظة على الضروريات  -   6
 : واحلفظ هلا يكون بأمرين: " قال الشاطي

 .عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجودما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك : أحدمها
مـــا يـــدرأ عنهـــا االخـــتالل الواقـــع أو املتوقـــع فيهـــا، وذلـــك عبـــارة عـــن مراعاهتـــا مـــن : والثـــاين
 .جانب العدم

فأصول العبادات راجعة إىل حفظ الدين مـن جانـب الوجـود كاإلميـان والنطـق بالشـهادتني 
راجعـة إىل حفـظ النسـل واملـال مـن  والصالة والزكـاة والصـيام واحلـج ومـا أشـبه ذلـك، والعـادات

 .جانب الوجود، وإىل حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات
واجلنايات وجيمعها األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ترجـع إىل حفـظ اجلميـع مـن جانـب 

 0 ".العدم
ويف هذا اإلطار، جيب أن تتم عملية التواصل اإللكرتوين بني طالب التعليم الثانوي 

مبا ال خيل بأي ( فيسبوك وتويرت ويوتيوب والربيد اإللكرتوين)عرب مواقع التواصل اإلجتماعي 
                                                           

 .27ص  ،مرجع سابق. (1  2. )عبد هللا قادري األهدل -1 
 (.7 /7) ،مرجع سابق .الشاطبيإبراهيم بن موسى  -1 
 (. 2 -2/71) ،مرجع سابق .الشاطبيإبراهيم بن موسى  - 1
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من هذه الكليات أو الضروريات اخلمس ومبا ال يضر بإحدى هذه الكليات، إعماالً لآليات 
ال ضرر وال "القرآنية واألحاديث النبوية السالف ذكرها وإعمااًل للقاعدة الشرعية األصيلة 

 .وكذلك وفقاً ملا اتفقت عليه األدلة العقلية يف هذا الشأن "ضرار

 واإلجتماعية والثقافية األخالقيةمن الضوابط  جتدر اإلشارة أن هناك جمموعةكما 
 التواصل أثناء عمليةباململكة العربية السعودية طالب التعليم الثانوي راعيها اليت جيب أن ي

 : 1 منها و  املذكورة سلفاً، فيما بينهم من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي اإللكرتوين

  وتنشئة املواطن اإلنرتنيت الصاحلوالعمل على إجياد  طلب العلم النافع. 
 وتداوهلا مانة يف طلب البيانات واملعلوماتواأل حترى الصدق واملوثوقية. 

 وليست للكتم أو احلبسر واإلتاحة للبث والنش اليت يتم تداوهلاعلومات امل. 

 فكرية وقوانني الفضاء اإللكرتوينمحاية حقوق امللكية ال. 

  بيانات ومعلومات اإلنرتنت من أجل التواصل والتعارف والتعاون على األصعدة
 .الوطنية، واإلقليمية والعاملية

 حيان ومراعاة اخلصوصية كفاية أمن البيانات واملعلومات وسريتها يف بعض األ
 .واحرتامها

 انات واملعلومات حلماية أفراد اجملتمع ومجاعاته من البي ابري الوقائيةاختاذ كافة التد
 .الضارة وامللوثة

  مبادئها  تستمد اإلنرتنتعملية التواصل اإلجتماعي عرب شبكة أخالقيات مراعاة أن
، وعادات اجملتمع وتقاليده وأعرافه خاصة عدها وضوابطها من التشريع اإلهليوقوا

 .ال تتعارض مع التشريعات اإلهلية يتتلك ال

 مبا جيعلهم حيرصون على انتمائهم والثقافية واألخالقية  االجتماعيةالقيم ب االلتزام
من السلوكيات  نضمن حتصني طالب التعليم الثانوي باململكةوبالتايل  ،وأصالتهم

 6 .املستوردة والغريبة ومحايتهم من الغزو الثقايف املخالف لثقافتنا اإلسالمية

                                                           
 1
 .191ص  ،11، العدد مجلة المكتبات والمعلومات العربيةلتعامل مع شبكه المعلومات، أخالقيات ا: (9002) محمد مجاهد -

 2
دراسة ميدانية في المجتمع )ثروة اإلتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية : االنترنت (. 2005. )شذى سليمان الدركزلي -

 .، العدد األول والثاني( 2)المجلد  – مجلة جامعة دمشق، (القطري
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  عدم اإلفراط يف ارتياد مواقع التواصل اإلجتماعي وتنظيم أوقات خاصة لإلفادة من
 .هذه األجهزة بدالً من استهالك الوقت املخصص للدراسة واحلياة االجتماعية

  واحرتام ، حقوق اإلنسان وضرورات االتصال واحلوارو القيم و العلم واملعارف احرتام
وحل املشكالت من خالل استخدام أساليب بعيدة عن القهر ، اآلراء املخالفة

    .وااللتزام والعنف والتهديد

  التحلي بالفضيلة ونشر القيم الدينية وتنمية هذه القيم يف نفوس الشباب وبني أفراد
مي جمتمع متماسك وقوي وقادر على مواجهة األخطار اجملتمع ليبقى اجملتمع اإلسال

 .والقيم الوافدة

  الثبات والتصدي لالجتاهات الغريبة من خالل العمل املستمر على توضيح موقف
 .الدين من القضايا املعاصرة واملشكالت احلياتية اليت يعيشها طالب التعليم الثانوي

 صيتها الذاتية وعدم االنسياق وراء الثقافية وشخاالسالمية و هوية األمة  احلفاع على
   .أخطار العوملة، والذي ميكن أن حيدث من جراء عملية التواصل االلكرتوين

  اإلسالمية اجلادة واليت تتسم باحرتام القواعد الدينية واألخالقية  بالقيم الثقافيةااللتزام
 .خلا......والقيم السليمة املتمثلة بالنزاهة واحلوار واإلخالص والصراحة 

 :فرض الدراسة 

يف مدى حتقق ضوابط التواصل ( 0005)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
لدى طالب التعليم الثانوي باململكة  واالجتماعية والثقافية اإللكرتوين الدينية واألخالقية

والربيد وك وتويرت ويوتيوب فيسب)خالل مواقع التواصل اإلجتماعي العربية السعودية من 
 إناث ؟/ ذكور : ميكن أن تعزى ملتغري النوع ( اإللكرتوين

 :منهج الدراسة وإجراءاتها 
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