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ABSTRACT 
The present research aimed at investigating the degree to which 
international students at Islamic University practice digital values 
and their correlation with some qualitative variables. To meet 
this end, the descriptive survey method was used, and the 
international students’ values -needed at Islamic University were 
determined. In the light of values identified, a digital values 
questionnaire was developed and administered to a sample 
consisting of (444) students and the results of the research 
revealed that the international students practice digital values 
with an average degree. The ethical digital values were ranked 
first with a degree of practice (large); and the religious digital 
values were ranked second with a degree of practice (average); 
and the social digital values were ranked third with a degree of 
practice (medium); and the national digital values were ranked 
fourth with a degree practice (medium); and the digital health 
values were ranked fifth with a degree of (weak) practice. The 
results also showed that there were statistically significant 
differences at the level of (0.05) in the response of the study 
sample that might be attributed to the variable of the continent. 
Furthermore, there were statistically significant differences at 
(0.05) level in the response of the study sample that might be 
attributed to the language variables, memorization of the Qur’an 
and specialization. 
Keywords: digital values, international students, Islamic 
University. 
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68 .534** .523** .249 .115 -.193- 78 .628** .495** .288 .169 .229 
69 .705** .616** .593** .361* .157 79 .810** .421** .426** .355* .017 


0.05)

70


60


90(0.40)
6090




100
(0.40)10070
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762627،70 

  



(0.820-0.328)(0.737-0.350)

(0.887-0.378)(0.831-

0.352)(0.810-0.411)
(0.792-0.326)(0.05)


(.904-.399) 
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 .562**      


 

.583** .399*     
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 .523** .378* .546** .339*   

 .904** .578** .761** .654** .636**  
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القیمة 
المتوسط  المؤشرات الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب الممارسة

رت
الت

 

ل  -1 ر منصات التواص رین عب كر اآلخ أش
روف  دائھم أي مع د إس اعي عن االجتم

 .لي
 8 كبیرة 85820. 3.5403

د أ -2 رین عن ذار لآلخ ائل اعت ھ رس وج
ل  الخطأ في حقھم عبر منصات التواص

 . االجتماعي 
 12 كبیرة 82633. 3.4662

 االحترام-1

ة  -3 د الكتاب ة عن اظ المھذب تخدم األلف أس
 7 كبیرة 76823. 3.5405 .على شبكة اإلنترنت الدولیة

ر   -4  شتیمة  عب سب وال تنكر ال أس
 11 كبیرة 87634. 3.4730 .المنصات اإللكترونیة

م  -5  ر ھ ة نظ رین ووجھ رم آراء اآلخ أحت
 9 كبیرة 73115. 3.5203 .    المنشورة عبر المنصات اإللكترونیة

 كبیرة 3.5081 المتوسط  اإلجمالي
رین  -6 صوصیات اآلخ ى خ افظ عل أح

 1 كبیرة 56250. 3.7635 . وأسرارھم  اإللكترونیة
ن  -7 اس م د االقتب ة عن زم  األمان ألت

ل رین أو نق شطتي اآلخ ي أن ارھم ف  أفك
 . البحثیة

 4 كبیرة 61404. 3.6554

 األمانة-2

ى  -8 ابتي عل د إج ة عن زم  األمان ألت
ة  ل جائح ي ظ االختبارات اإللكترونیة ف

 .كورونا
 6 كبیرة 71674. 3.5878

 كبیرة 3.6689 المتوسط  اإلجمالي
اؤوا  -9 رین وإن أس ن اآلخ ذر م ل الع أتقب

 10 كبیرة 68344. 3.5135 .إلي عبر منصات التواصل االجتماعي
ن  -10 ي  م ة إل ادات الموجھ ل االنتق أتقب

ل  صات التواص ر من رین عب اآلخ
 .االجتماعي

 17 متوسطة 90633. 3.1351

 التسامح-3

ر  - 11 ي عب ي حق أ ف ألتمس العذر لمن أخط
 15 متوسطة 79394. 3.2162 .منصات التواصل االجتماعي

 كبیرة 3.28826 المتوسط  اإلجمالي
م  -12 و أتحك ي نح اتي ودوافع ي رغب ف

ضبط -4 16 متوسطة 79394. 3.2152 .التعامل مع المواقع اإللكترونیة
 النفس

ت   -13 بكة اإلنترن ر ش لوكیاتي عب بط س  13 كبیرة 73952. 3.4595أض
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القیمة 
المتوسط  المؤشرات الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب الممارسة

رت
الت

 
 .بما یحمیني من االبتزاز اإللكتروني

وال و  -14 ات استخدامي للج أتحكم في أوق
 18 سطةمتو 91204. 3.0338 .الحاسب اآللي بما یحافظ على وقتي

 متوسطة 3.2365 المتوسط  اإلجمالي
ر  -15 صرف غی د الت میري عن ؤنبني ض ی

صات  ر المن شین عب ق أو الم الالئ
 .اإللكترونیة

 5 كبیرة 76566. 3.5541
تأنیب -5

 الضمیر

ل  -16 صات التواص ر من لوكیاتي عب س
لوكیاتي  ع س ق م اعي تتف االجتم

 .الواقعیة
 14 كبیرة 85990. 3.2703

 كبیرة 3.4122 المتوسط  اإلجمالي
رین أو  -17 ع اآلخ دیثي م ي ح دق ف أص

 . 3.6689 . التسجیل  اإللكتروني لھم
 الصدق-6 2 كبیرة 63090.

ر منصات  -18 ھ عب ا أكتب ل م ي ك أصدق  ف
ائل  ن رس اعي م ل االجتم التواص

 ....وتعلیقات ومشاركات
 3 كبیرة 71161. 3.6679

 كبیرة 3.6684 المتوسط  اإلجمالي
 كبیرة 44571. 3.46020 عامالمتوسط الحسابي ال 


3.46020

3.033 3.763



202110





3.0338
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القیمة 
المتوسط  المؤشر الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

یب
رت

الت
 

ر  -1 ام  عب ن ذوي األرح اربي م ئ أق أھن
ي  اعي ف ل االجتم صات التواص من

 . المناسبات المختلفة
3.6351 

 
.58362  

 
 1 كبیرة

صلة -1
  الرحم
 

ام   -2 ن ذوي األرح اربي م ع أق ل م أتواص
اعي  ل االجتم صات التواص ر من عب
ات  ر أوق ي غی یھم  ف ان عل واالطمئن

 .المناسبات المعروفة
 7 متوسطة 85016. 3.1486

 كبیرة 3.39185 المتوسط  اإلجمالي
أشارك  اآلخرین إلكترونیا في أفراحھم  -3

شر وأحزانھم  بال اب والن تعلیق واإلعج
 .والمشاركة

 5 كبیرة 89256. 3.2770

ل  -4 ر منصات التواص أھنئ اآلخرین  عب
 6 كبیرة 76721. 3.2973 .االجتماعي في المناسبات المختلفة

ي   -5 أھتم بشئون زمالئي وأصدقائي وأھل
 3 كبیرة 71110. 3.4527 .وقت الحاجة

المشاركة -2
 المجتمعیة

ى وذي  -6 ضعفاء والمرض ارك  ال أش
ة  آالمھ شورات الحاج الل من ن خ م م

 .منصات التواصل االجتماعي
 8 متوسطة 90106. 3.0270

 كبیرة 3.2635 المتوسط  اإلجمالي
ر  -7 ھ عب ا أكتب ل م سئولیة ك ل م أتحم

 2 كبیرة 90106. 3.6216 .منصات التواصل االجتماعي

سلوكیات  -8 صة بال ات المخت غ الجھ أبل
ر شبكة اإل لغیر الالئقة عب ت مث ( نترن

شائعات  شر ال زاز ون رش واالبت التح
 ....)  والشتم

 10 ضعیفة 1.1141 2.3041

اآلخرین  -9 ي ب ر اإللكترون ي  التنم یعجبن
ر  ھ عب ماعي  ل ي أو س د رؤیت عن

اعي ل االجتم صات  التواص ل .(من مث
تھزاء  رین واالس ن اآلخ سخریة م ال

 ....).بھم، واستخدام ألفاظ غیر الئقة

3.3162  
 

 4 یرةكب 96166.

3-
المسئولیة 
 االجتماعیة

ة  -10 شكالت االجتماعی ل الم ي ح أسھم   ف
ل  صات التواص ر من شرة عب المنت

 9 متوسطة 1.0549 2.5676
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القیمة 
المتوسط  المؤشر الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

یب
رت

الت
 

 .االجتماعي
 متوسطة 2.95237 المتوسط  اإلجمالي 

 متوسطة 3.1647 المتوسط الحسابي العام 


3.1647

2.3041 3.6351







2017





2.3041








3.6351




75
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القیمة 
المتوسط  المؤشر الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

یب
رت

الت
 

زازي بكل المنجزات الوطنیة أعبر عن اعت -1
ر  ھ  عب یش فی ذي أع ي ال ي مجتمع ف

 .منصات التواصل االجتماعي
 متوسطة 97564. 3.1284

6 

زات  -2 ي المنج شككین  ف ى الم ّأرد  عل
ر  ي عب ي مجتمع ارزة  ف ة الب الوطنی

 .منصات التواصل االجتماعي 
 متوسطة 1.0585 2.7635

12 

ر  -3 ة عب بات الوطنی ي المناس ارك  ف أش
 13 متوسطة 1.0514 2.7095 .صات اإللكترونیةالمن

االعتزاز -1
بالمنجزات  
والمناسبات 

 الوطنیة

ان  -4 دامین لألوط ة الھ اة الفتن ى دع أرد عل
ر  ة عب وز الوطنی ي الرم شككین ف والم

 .المنصات اإللكترونیة 
 متوسطة 1.0957 2.8649

11 

 متوسطة 2.86657 المتوسط  اإلجمالي
ار -5 ابع أخب صات أت ر المن ي عب  وطن

 4 كبیرة 85832. 3.3649 .اإللكترونیة

ة   -6 ار الوطنی حة األخب ن ص ق م أتحق
الل  ن خ ت م المتداولة  على شبكة اإلنترن

 .المصادر المختلفة
 كبیرة 87694. 3.3851

3 

الحرص -2
على متابعة 

األخبار 
الوطنیة 
والتحقق 
 من صحتھا

أفند الشائعات المغرضة والمضرة بوطني  -7
 10 متوسطة 1.0942 2.8581 .عبر شبكة اإلنترنت 

 متوسطة 3.2027 جماليالمتوسط  اإل
االحترام  -3

 الوطني
صات  -8 ر من ي عب وز وطن رم  رم أحت

 2 كبیرة 72939. 3.6284 .التواصل االجتماعي 

                                                
 )4830: (رقم حدیث ،) 22 : محمد(أرحامكم وتقطعوا باب الكریم، القرآن تفسیر كتاب البخاري، صحیح 1
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القیمة 
المتوسط  المؤشر الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

یب
رت

الت
 

صات  -9 ر من ة عب ا الوطنی رم أنظمتن أحت
 1 كبیرة 68718. 3.6486 .التواصل االجتماعي

صات  -10 ي من ي ف شتركین مع و الم أدع
ا  رام  أنظمتن التواصل  االجتماعي إلى احت

 .وطنیة وااللتزام بھاال
 متوسطة 1.0259 3.1554

7 

 كبیرة 3.47746 المتوسط  اإلجمالي
ر  - 11 ھ عب ائي ل وطني وانتم ي ل ر محبت أظھ

 5 متوسطة 1.0019 3.2568 منصات التواصل االجتماعي 

ل  -12 صات التواص ر من رین عب و  اآلخ أدع
 9 متوسطة 1.0875 2.9527 .االجتماعي إلى حب الوطن واالنتماء لھ

رز  -13 بة ألب ول المناس دیم  الحل ي تق ھم ف أس
ي  رة  الت شكالت المعاص دیات  والم التح

 .تواجھ وطني عبر المنصات اإللكترونیة
 متوسطة 1.0476 2.6824

14 

محبة -4
الوطن 

واالنتماء 
 لھ

ر  -14 ة عب ي المختلف رائح مجتمع و  ش أدع
المنصات اإللكترونیة إلى الوحدة  الوطنیة 

 .عندما یتطلب األمر ذلك
 متوسطة 1.0662 3.0270

8 

 متوسطة 2.9797 المتوسط  اإلجمالي

 متوسطة 3.1018 المتوسط الحسابي العام


3.1018





2.6824 3.6486
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444 

القیمة 
المتوسط  المؤشر الفرعیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

ب
رتی

الت
 

دة  -1 تخدم قاع ارج   ( 20 20أس ر خ النظ
في )  ثانیة 20 دقیقة لمدة 20الشاشة كل 

اء ي أو أثن ب اآلل ع الحاس املي م  تع
 .األجھزة الذكیة

 9 ضعیفة 1.00939 1.9392

ي و 50أترك مسافة  -2 ین عین ً سم  تقریبا ب
 4 متوسطة 1.13147 2.6149 .شاشة الكمبیوتر 

ا  -3 ي وأفتحھم ض عین رمیش(أغم در )  ت ق
المستطاع للحفاظ على رطوبتھما وتجنب 
زة  تخدامي لألجھ اء اس ي أثن ا ف جفافھم

 .أو الحاسب اآلليالذكیة 
 3 متوسطة 1.05946 2.7500

الحفاظ -1
على البصر 
والسمع و 
القلب و 
المخ من 
المؤثرات 
 .اإللكترونیة

أضع الجوال على أذني لفترات مناسبة ال  -4
 1 متوسطة 1.00705 2.9594 .دقیقة في الیوم) 30(تزید عن

ي   -5  ن قلب دة م ات بعی ي جھ وال ف ع الج أض
 8 ضعیفة 1.01734 1.9662 .في أثناء التشغیل أو الغلق

اء  -6  ي أثن ي ف ن رأس دا ع وال بعی ع الج أض
 6 متوسطة 1.17241 2.51351 .مي نو

 ضعیفة 2.45720 المتوسط  اإلجمالي
رات  -7 ة لفت زة اإللكترونی أجلس  أمام األجھ

ن  سط م ذ ق ع أخ دني م مناسبة ال تضر بب
 ،الراحة كل ساعة

 2 متوسطة 1.01265 2.8446

ة  -8 ة بطریق زة اإللكترونی ام األجھ أجلس أم
 5 متوسطة 93893. 2.5743 .مستقیمة دون انحناء

الحفاظ -2
على صحة 

 البدن

بة  -9 یة المناس ارین الریاض ض التم ذ بع أنف
اء  ي أثن ة ف دورة الدموی شط ال ي تن الت
د  ة  وبع زة اإللكترونی تخدمي لألجھ اس

 .االنتھاء منھا
 7 ضعیفة 1.01138 2.3851

 متوسطة 2.60133 المتوسط  اإلجمالي 
 ضعیفة 2.5052 المتوسط الحسابي العام 
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17 


 


 


1 

 

2 


 

 

3.817 3 440 .012 


(0.05) 

.011
 (0.05)

 Shapiro–Wilk
Kolmogorov-Smirnov 

18 

 Shapiro – WilkKolmogorov-
Smirnov

 

Shapiro – Wilk Kolmogorov-Smirnov 

 
 


 


 


 


 


 


(0.05) 


 

23 .973 .743 23 .108 .200*  

 74 .954 .009 74 .097 .079 




(Kolmogorov-
Smirnov) 
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Shapiro – Wilk Kolmogorov-Smirnov 

 
 


 


 


 


 


 


(0.05) 



 

112 .981 .099 112 .081 .066  

 231 .965 .200* 231 .099 .200*  




Shapiro – Wilk Kolmogorov-Smirnov
200 0.066(0.05)

 

One Way 

ANOVA


 

19 


 

     

1 
 24 

237.93 

 
23.09323 

2  75 244.88 26.52850 

4 
 113 

241.32 

 
26.19629 

5  232 238.42 30.75062 

 444 240.30 28.64442 
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20 

One Way ANOVA 

 



 


 


 


 


 


 


 


(0.05) 



 
3845.345 3 1281.782



 
359637.412440 817.358 

 363482.757443  

1.568 2,62 .196  

.196
(0.05)1.5682,40




(0.05)


2017
Alshare , et al., 

2014
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21 


 


 


1 
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(0.05) 

0.382 1 442 0.537  

0.537
(0.05)

T-Test
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1  204 238.29 28.977 

2  240 242.35 28.286 


238.29242.35


T -Test 

23 
T- Test 

 المتوسط المتغیر
  

االنحراف 
 المعیاري

  
الخطأ 

 المعیاري

درجات 
 الحریة

" ت"
المحسوبة

" ت"
 الجدولیة

  
القیمة 

 االحتمالیة

عند الداللة 
مستوى 

)٠.0٥(   

ناطقون باللغة 
 2.128 28.977 238.29 العربیة

  ناطقون بغیر 
 اللغة العربیة

 
242.35 

28.286 1.825 
442 

1.48  
 

1.97 
 

 
0.140 

 غیر دالة
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م2021 لسنة ینایر، )األول(، الجزء )189: (العدد

 

 

167 

0.140
(0.05)1.481.97




(0.05)
 

  
 

  


201441


59 

  


 

  
 

  


 

   





0.05

 


One Way ANOVA





   الطالب الدولیین  بالجامعة اإلسالمیة القیم الرقمیة لدى
  عبدالحكم سعد محمد خلیفة/ د وعالقتھا ببعض المتغیرات

 

 

168 

1993
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Levene Test
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50 

4.693 1 442 . .011  

.011
(0.05)

One Way ANOVA



 

25 


 

     

1 10 228 242.97 30.04835 

2 10
20 

93 238.94 24.43483 

3 20
30 

123 239.002 28.82366 

 444 240.32 28.64442 
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One Way ANOVA 

26 

One Way ANOVA 

 



 


 


 


 


 


 


 





 

50 



 
2236.091 2 1118.046 



 
361246.666 441 819.153 

 363482.757 443  

1.365 3,02 .256  

.256)
0501.3653,02




(0.05)
 

  



2020 
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(0.05)




One Way ANOVA
30

Levene 
Test

 Shapiro – WilkKolmogorov-Smirnov
 

27 


 


 

 

1 


2 


 


(0.05) 

7.237 3 440 .000  

000
(0.05)

 Shapiro – Wilk
Kolmogorov-Smirnov 
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28 
 Shapiro – WilkKolmogorov-

Smirnov 
Shapiro – Wilk Kolmogorov-Smirnov 

 
 


 


 

 

 


 


(0.05) 

 174 .967 .000 174 .090 .002  

 237 .962 .000 237 .095 .000  

 28 .894 .008 28 .223 .001  

 5 .684 .006 5 .367 .026  


Shapiro – Wilk Kolmogorov-

Smirnov(0.05)
One Way 

ANOVAKruskal -Wallis


 

29 
 Kruskal -Wallis

 

 


 
 


 


 


 


 




(0.05) 

 241.92 174 

 210.01 237 

 122.60 28 


 

225.39 5 

3 9.282 7,805 .026  

.026
(0.05)9.2827,805
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Mann-Whitney



 

30 

Mann-Whitney
 

 


 
 

 

 


 


50 

 222.94 174 

 193.56 237 
2.478 .013  

 91.34 174 

 43.20 5 
2.050 .040  

 102.64 174 

 94.43 28 
.690 .490  

 122.53 237 

 72.60 5 
1.579 .114  

 131.91 237 

 142.21 28 
673 .501  

 12.80 5 

 17.75 28 
1.061 .289  


2.478

2.050.013.040
(0.05)





 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م2021 لسنة ینایر، )األول(، الجزء )189: (العدد

 

 

173 

(0.05).490.114
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غ تاغو ش العاملية   .335-344،)9(،سالمية

عقلــــة عبــــدهللا زاعلــــة، ة). 2009( ا دا ــــ التنظيميــــة والقــــيم جتماعيــــة القــــيم ن بــــ رالــــصراع
ة بو حامد. ال عدار والتو شر  .زلل

ســــــع كم عبـــــدا طــــــالب). 2020( دخليفـــــة، لـــــدى ــــــ خال اء والـــــذ م الكـــــر القــــــرآن تـــــدبر ات ـــــا رم
سالمية امعة ة(ا بؤ ت اسة بية .)رد ال لية رمجلة جامعة  ).188(، ز،

ســـــعد كم عبـــــدا ة). 2019( خليفـــــة، املنـــــو باملدينـــــة ســـــالمية امعـــــة ا طـــــالب ـــــساب اك جـــــة رد ر
ـا وعــرمل بمـدى ـا وعالق ـ الفق ـ التفك ـاات بيـة. م ال ليـة طنطــا،مجلـة جامعـة ،
74)2(،35-104. 

ـــش در محمـــد ـــش، ودر مــــن). 2013( و نـــت ن شـــبكة ـــ ع جتمـــا للتواصـــل خالقيـــة القـــيم
إسالمي ونفـسية. رمنظو ة و تر اسات د ق،. رمجلة الزقـا جامعـة بيـة، ال ،)80(زليـة

321-390 .   

مــــضان يم إبـــــرا العمليـــــة). 2007( رالــــديب، ـــــ ــــا وتطبيقا ـــــة بو ال القـــــيم بنــــاء ات ـــــا وم رأســـــس
ع. التعليمية والتو جمة لل القر أم زمؤسسة  .ى

صـــــا أحمــــد بــــة جتماعيـــــة). 2019(  الــــديب، والقــــيم ديــــد ا تحليليــــة: عــــالم ــــة مجلـــــة. ؤر
عالمية اسات للد ي  182-177،)3(،رالعر

نـــــ  ـــــوش خر بـــــن نـــــايف ، بالفـــــضائيات). 2012( ديالـــــذو لألطفـــــال ـــــة املوج امج ـــــ ال ـــــ القـــــيم
يـــة امج. العر ـــ ال مـــن عينـــة ملـــضمو تحليليـــة اســـة ند ة (ر ـــشو م ـــ غ اه دكتـــو رســـالة ر .)ر

منية للعلوم ية العر نايف جامعة العليا، اسات الد  .رلية

مـــصطفى وت). 2015(رســـالن، يـــة الدي بيـــة ال القـــيممنـــا الت. نميـــة ـــ اســـات ،رد ــــام ا علـــيم
ـــام ا التعلـــيم ـــ اســـات شــــمس،.رد ن عـــ جامعـــة ، ـــام ا التعلـــيم ر تطــــو  مركـــز

خاص(  .  114-109،)عدد

أحمـد عبـدهللا والعواملـة، ، حـس محمـد ـم، م وأبـو محمـد، أحمـد ، و تـأث ).2017(نالز جـة رد
املنظ ـــــ ع الرقميــــة جتمــــا التواصــــل ات ليــــةشــــب لطلبــــة القيميــــة نلـــــوومــــة

امعية جتماعية. ا دنية  . 331،358،)3(10،راملجلة
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عــــــدنان ، وجـــــاز ، مليـــــاء وال، وز الرقميــــــة  ).2019 ( ر التكنولوجيـــــا اســـــتعمال ــــــ ع بيـــــة ال أســـــس
ســــة واملد لألســـرة ديــــدة ا والنفــــسية. رالوظيفـــة ــــة بو ال اســـات للد الدوليــــة ،راملجلـــة

الدي أملانيااملركز ي العر  .48-32،)5(ن،برل-مقراطي

ســـمية التواصـــل). 2015( الزعبـــوط، ات شـــب اســـتخدام عـــن الناجمـــة خالقيـــة ســـات املما رواقـــع
التطبيقيــــــة البلقــــــاء جــــــامع ــــــ ــــــة بو ال العلــــــوم طلبــــــة نظــــــر ــــــة وج مــــــن جتمــــــا

ســــــــراء العــــــــا. و التعلــــــــيم ــــــــ للبحــــــــوث يــــــــة العر امعــــــــات ا اتحــــــــاد اتحــــــــاد،مجلــــــــة
ية، العر امعات العامة،ا  .  158-141،)2(35مانة

ــ ع ـــالق ا عبــد بـــن أحمــد ــي، را للمرحلـــة). 1440( الز الوطنيــة ـــة و ال كتــب ـــ املواطنــة َّقـــيم ِ ِ
َ َ ْْ ْ

ِ
ُ

ـا ز لتعز ح ـ مق تـصو مـع الـسعودية يـة العر اململكـة ـ العامليـة س باملـدا راملتوسـطة ر
بيـة ال ـداف أ ضـوء ـ( سـالميةـ غ اه دكتـو رســالة ةر ـشو ســالمية.)رم امعـة ا

ة املنو  . رباملدينة

بـــوعطيط ـــ). 2012.(ســـفيان، التغ ظـــل ـــ ـــصية ال ـــ القـــيم امل بـــالتوافق ـــا وعالق  جتمـــا
ة( شو م غ اه دكتو رسالة ر ي.)ر منتو زائر-قسنطينة-رجامعة  .  ا

ـــــ مغ عتيـــــق أحـــــالم ، ـــــ). 2019( الـــــسل ـــــامف وتطبيقا ـــــة بو ال العمليـــــة ـــــ ـــــا مي وأ القـــــيم وم
إســـــالمي منظـــــو مـــــن والنفـــــسية. رالـــــسلوكية ـــــة بو ال العلـــــوم يــــــةمجلــــــة العر املجلـــــة ،

بحاث، شر و  .94-79،)2(3للعلوم

صـــا حنـــدي ســـالمي). 2015( ســليمان، والـــدين الفلــسفي املنظـــو مـــن خالقيـــة مجلـــة. رالقــيم
س للعلومجامعة  .  97-76،)2(14سانية،ا

طيـــان ة ســا ي، رالــشر ر للمرحلـــة). 2015( ر ســالمية بيـــة ال كتــب ــ املتـــضمنة جتماعيــة القــيم
م نظــر ـة وج مــن ـا ل الطلبــة ـساب اك جـة ود الــسعودية يـة العر اململكــة ـ ـة  رالثانو

ة( شو م غ ماجست رسالة امعة.)ر ا العليا، اسات الد  .ردنيةرلية

فلـــيح ـــ من ممـــدوح ، منظومـــة). 2017(لالـــشرعة ـــ ع جتمـــا التواصـــل مواقـــع اســـتخدام أثـــر
دن ـ اشـمية ال امعـة ا طلبـة مـن عينـة لدى خالقية و ية الدي اسـات. رالقيم رد

ة بو ال دنية،العلوم امعة ا  .130-113،)4(44ر،

ســـالم ســـيف ، ة بلقاســـم؛شــو ي، و،)2015(وشــا ـــ ـــال ع يـــة الدي ســات املما ـــ الغلـــو نحــو رع
ســالمية ونيــة لك أنموذجــا: املواقــع زائــر ا وقنــاة ــاد وا التوحيـــد ــ مجلـــة. ًمن

ستاذ   .305-281،)16(،منتدى

ضــوان يــة). 2018(رالــشيكر، املغر باململكــة ي التــأ الثــانو بالــسلك يــة العر اللغــة كتــاب يواقــع
ت ال القيموإش والنفـسية .رسيخ ـة بو ال العلـوم غـزة،مجلة للبحـوث القـومي املركـز ،

2)22(،50-71  . 

محمــــد ــــ ع عمــــات ، املجتمــــع). 2016(صــــا بنــــاء ــــ ــــا ودو خالقيـــــة البحـــــوث. رالقــــيم مجلــــة
الشرعية اسات  .254-229،)59(6،روالد

ــــادي ســــميح؛طوالبـــة، طلبــــة). 2018( والكراســــنة، ــــ بممو مــــوك ال الرقميــــة،جامعــــة م ســــ را
م لد املواطنة بقيم ة،. وعالقتھ بو ال العلوم دنية  .409-391،)4(14 راملجلة
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ذوقــــــان عبــــــدالرحمن؛عبيــــــدات، ايــــــد؛وعــــــدس، ق، ومـــــــھ). 2020( وعبــــــدا مف ــــــ العل البحــــــث
وأساليبھ الفكر. وأدواتھ   .دار

محمـــــود الـــــدين صـــــالح الباســـــالي). 1993( عـــــالم، حـــــصائية تحليـــــلرب ـــــ يـــــة ام والالبا يـــــة رام
ة بو وال النفسية البحوث ي. بيانات العر الفكر  . دار

نـــد ، نــــت.)2008( يعلـــو ن ســــاتذة: أخالقيـــات منظـــو خـــالل مــــن ميدانيـــة تحليليـــة اســـة رد ر
بقــسنطينة، ي منتــو بجامعــة ن ـامعي -journal.cybrarians.  ، (15) ،30مجلــةرا

55. 

ــت ب نايفــة ســليمعيــد، الــسلطان). 2014( بــن بجامعــة ــ و امعيــة ا املرحلــة طلبــة أخالقيــات
التعلـــيم ـــ ــا ل ي يجـــا م وتــوظيف نـــت ن مـــع التعامــل ـــ عمــان ـــسلطنة . قــابوس

الوطنية د ف امللك  .305-239،)1(،2،مكتبة

محمــــــد خالــــــد ، جت ). 2011(نفرجــــــو مجيــــــات بال ي التعــــــاو الــــــتعلم اســــــتخدام ــــــأثــــــر ع ماعيــــــة
حاســــــوب مقـــــــر ــــــ داء و نحــــــوه2رالتحــــــصيل تجـــــــاه و ــــــة. ، بو ال جامعـــــــةاملجلـــــــة ،

ت، و  .  64- 15،)98(25ال

جابر القيم). 1994( قميحة، إ املصر).2ط (املدخل الكتاب  .يدار

ة نــــــو التواصــــــل). 2014(رقنيفـــــة، ات شـــــب ــــــ ع الرقميـــــة للمواطنــــــة ـــــام ا الــــــشباب ســـــات رمما
بـوك: جتمـا س البـوا"نموذجــاالفــ أم بجامعــة تحليليـة ميدانيــة اسـة مجلــة."رد

واملجتمع، سان سكرة،علوم خيضر محمد  .386-365 ،)12(جامعة

سالمية امعة با سالمية اسات والد ف الشر ديث ا ا). 2019(  رلية الد طة تم. را
جاع    http://iu.edu.sa/site_Page/32914   20/9/2019س

سالمية امعة با الدين وأصو الدعوة اسية).2020( للية الد طة من. را جاع س تم
http://iu.edu.sa/site_Page/32914  

سالمية امعة با عة الشر اسية). 2020. ( لية الد طة جاع. را س منتم
http://iu.edu.sa/site_Page/32914  

القــــرآن ســــالميةليـــة امعــــة با ســــالمية اســــات والد م اســــية). 2020( رالكــــر الد طــــة تــــم.را
من جاع    http://iu.edu.sa/site_Page/32914س

بة حـس ، الـشباب). 2017(لو وسـط ـ الرقميـة جتماعيـة. الثقافـة و ـسانية العلـوم ،مجلـة
اح مر قاصدي قلة،–جامعة  .  72 -61،) 29(رو

راللي مــــا مــــدحت ، ــــسان). 2011(  ـــ علــــوم ـــ ــــا وتوج ــــة النبو ة الـــس مــــن القــــيم اســـتفادة
و . واملجتمــع عبداملحـــسن، ســمية و الفتـــاح، عبــد الـــدين وســيف ، مـــصطفى ناديــة ـــ

، يم إبرا ماجدة و ر، ما و(مدحت نمحر رة) ر الظـا ـش. جتماعيـةالقيم ال دار
والعلوم  .للثقافة
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صـــــــالح ـــــــمـــــــراد، فت ــــــــشام الـــــــرب، وجـــــــاد عبــــــــاس، ـــــــة فو ـــــــادي، و حــــــــصاء ).2017( زأحمــــــــد،
السلوكية العلوم ديث.ستدال ا الكتاب  .   دار
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