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التعامل األخالقي في مواقع التواصل االجتماعي

الفي�صبوك،  مثل  االإجتماعي  التوا�صل  و�صائل  باتت 
ال�صناب  االإنــ�ــصــتــغــرام،  الــواتــ�ــصــاب،  اليوتيوب،  الــتــويــرت، 
ــوًرا  ذك و�ــصــغــاًرا  كــبــاًرا  الــيــوم،  اجلميع  متناول  يف  �صات 
�صاأنها  االإجتماعي  التوا�صل  جمتمعات  واأ�صبحت  واإناًثا، 
ال�صوابط  و�صع  اإىل  بحاجة  احلقيقية  املجتمعات  �صاأن 
االأدب  حــدود  عن  فيها  التعامل  يخرج  ال  لكي  االأخالقية 
وح�صن التعامل. ما نق�صده بال�صوابط االأخالقية هو غري 
ال�صوابط القانونية التي ت�صع كثرًيا من املمار�صات يف حيز 
وال�صتم  ال�صب  اأو  احل�صابات  كاخرتاق  احل�صر  اأو  االإباحة 
اأو ن�صر الربجميات ال�صارة اأو ال�صرقة، ويرتتب على ذلك 

م�صاءالت قانونية. 
اإن املعلومات املن�صورة على و�صائل التوا�صل االإجتماعي 
هي ح�صيلة ما يقدمه امل�صتخدمون، ولذلك فاإن �صدق هذه 
لكن  امل�صتخدمني.  �صدق  ح�صيلة  على  يعتمد  املعلومات 

فاإن  اجليدة،  العملة  تطرد  الرديئة  العملة  فاإن  يقال  كما 
املعلومات الكاذبة اأ�صد انت�صاًرا من ال�صحيحة. 

يف و�صائل التوا�صل يجب اتباع ح�صن االأدب يف التعامل 
بالكلمة احل�صنة حتى مع االأ�صحاب الذين قد ُيرفع بينهم 
التكّلف واجتناب تداول االألفاظ البذيئة والتنابز باالألقاب 
اإليها  وما  واالإ�صتهزاء  والتنّمر  والغيبة  والنميمة  ال�صيئة 
وعدم اإزعاج االآخرين وعدم التوا�صل يف اأوقات تزعج من 
يجري التوا�صل معه واحرتام وجهات نظرهم وعدم ن�صر 
�صور اأ�صخا�س اإاّل بعد اأخذ موافقتهم. كما اأن يف التوا�صل 
مع املجموعات املت�صمنة اأعداًدا من امل�صاركني يجب احلذر 
واإن كان  اأو ك�صف �صّره،  الت�صهري بواحد من االأع�صاء  من 
املعني  ال�صخ�س  مع  فيكون  التوا�صل  ي�صتدعي  ما  هناك 
كّل  يف  ويجب  كّلها  املجموعة  مــع  ولي�س  خا�صة  ب�صورة 
االأحوال حتري ال�صدق واالأمانة يف نقل املعلومة ون�صر ما 
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هو مفيد وعدم ن�صر ما فيه ال�صّر.
تخت�صر  و�صيلة  باأنها  التوا�صل  و�صائل  وتت�صف 
امل�صافات والزمن، فبدل القيام بزيارة �صخ�س بعيد 
ميكن التوا�صل معه بال�صوت وال�صورة بهذه الو�صائل 
خمت�صًرا عناء االإنتقال واخت�صاًرا للزمن خا�صة يف 
ا�صتعمال هذه  �صهولة  لكن  وباء كورونا.  انت�صار  زمن 
فيه  ما ال طائل  الوقت هدًرا يف  يق�صم  بداأ  الو�صائل 
اأو ما فيه ال�صرر من اطالع على ما �صرره اأكر من 
الو�صائل  هــذه  ا�صتعمال  �صبط  ينبغي  لذلك  نفعه. 
يف  االإن�صان  مير  وقد  له.  ت�صييًعا  ال  للوقت  ا�صتغالاًل 
خلوته بهذه الو�صائل يف حالة �صعف ويف غياب رقابة 
االأ�صرة اإىل التمادي يف االإطالع على ما �صرره اأكر 

من نفعه كاملواقع االإباحية وغريها.
تعج و�صائل التوا�صل باالأخبار غري املوثوقة. لذلك 
وقد  ن�صره.  قبل  خرب  اأي  من  التاأكد  ال�صروري  من 
ظهرت يف االآونة االأخرية بع�س االأفالم وامللفات التي 
ترجمات  اأو  مدجمة  �صور  اأو  كاذبة  معلومات  حتوي 
ابتغاء  النية  ح�صن  نا�صريها  من  يبدو  �صحيحة  غري 
�صيء.  اأمــر  من  حتذير  اأو  ح�صن  اأمــر  على  الت�صجيع 
ال  احل�صنة  فالغاية  عــرف،  وال  �صرع  يجيزه  ال  وهــذا 

يجوز الو�صول اإليها بالو�صيلة ال�صيئة.
احرتاًما  يلقى  اأن  يجب  اجلن�صني  بني  والتوا�صل 
وال�صوت  ال�صورة  نقل  اإن  �صديًدا.  وحـــذًرا  ا  خا�صً
البيوت وينتهك يف  التوا�صل يخرتق حرمات  بو�صائل 
عنه  ينجم  ورمبــا  اخل�صو�صيات  االأحــيــان  من  كثري 
االأذى ال�صنيع. لذلك ينبغي عدم الثقة بكل من يطلب 
دون  ال�صور  تبادل  اأو  وال�صورة  بال�صوت  التوا�صل 

�صابق معرفة وثيقة ودون حاجة ملحة. 
لقد اأ�صبحت اإمكانيات التمويه واملعاجلة الرقمية 
والل�صق  الق�س  وباإمكانها  االإمكانيات  هائلة  لل�صور 
والتحوير بغية االإتهام اأو ت�صويه ال�صمعة. لذلك ينبغي 
احلذر ال�صديد خا�صة للن�صاء وكذلك تنبيه االأطفال 

واليافعني على مثل هذه املخاطر. 
اإن قابلية احلفظ يف الهواتف الذكية جتعل الكثري 
مما يتداول عليها حمفوًظا فيها. ومن ثم فاإن االطالع 
على ما حدث وما خزن �صهل يف العادة. لذلك يجب 
وخا�صة  االآخرين  على خ�صو�صيات  التج�ص�س  جتنب 
والظن  ال�صك  اإىل  ذلــك  يـــوؤدي  فقد  الــزوجــني،  بــني 

ال�صيء ومن ثم اإىل م�صاكل اأ�صرية ال ح�صر لها. 
ويجب عدم ا�صتعمال االأ�صماء امل�صتعارة والتخفي 
وراءها بن�صر اأو خماطبة وجتنب ن�صر وتبادل ال�صور 
و�صلت  اإن  بحذفها  االإ�صراع  و�صرورة  باحلياء  املخلة 
وحتذير من اأر�صلها، وال يجوز اخرتاق اجلهاز النقال 
اأو  املتبادلة،  املعلومات  تزوير  اأو  لالآخرين  العائد 

انتحالها اأو ن�صبتها لغري اأ�صحابها.
اأن  واملدار�س  االأكادميية  املوؤ�ص�صات  على  اأن  كما 
االإعالم  اأخالقيات  مبو�صوع  متزايًدا  اهتماًما  تويل 
التوا�صل  و�ــصــائــل  ا�ــصــتــخــدام  �ــصــوء  عــلــى  والتنبيه 
االجتماعي واالإنرتنيت ب�صكل عام. كما اأن على االآباء 
اأول  عند  واليافعني  االأطفال  توجيه  ح�صن  واالأمهات 
متا�صهم مع و�صائل التوا�صل ومراقبة ا�صتعمالهم لها 

لئال يعتادوا على اال�صتعمال ال�صيئ لها.
لقد نتج عن �صيوع و�صائل االإت�صال �صرور عديدة 
على  �صلًبا  يوؤثر  مما  ا�صتعمالها  على  االإدمــان  منها 
اإهمال العالقات االأ�صرية وتفكك العائلة والتاأثري على 
الواجبات املدر�صية للطلبة وانخفا�س االإنتاجية وقتل 
االإبداع والتناق�س يف ال�صخ�صية بني التعامل عن بعد 
االإدمان  ينتج عن  وقد  والتعامل احلقيقي  النا�س  مع 
له  موجب  ال  ما  يف  ال�صرعة  نحو  وامليل  ال�صرب  قلة 
فرد  من  تختلف  النتائج  وهــذه  اأحــيــاًنــا.  واالإكــتــئــاب 
الآخر يف تاأثريها على التعامل االأخالقي يف املجتمع. 
واأخرًيا فاإن جتاوز احلّد يف ا�صتخدام و�صائل التوا�صل 
ينتج عنه م�صاوئ كثرية فما جتاوز حّده  االجتماعي 

انقلب اإىل �صّده. 


