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 واقع التواصل االجتماعً على التحصٌل الدراسًمأثر 

 ة شفا عمرو األساسٌةلطالبات الصف العاشر فً مدرس
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وهادي اإلنسانٌة  الحِمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على معلم البشرٌة

 ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.وعلى آله وصحبه 

نتوجه بالشكر الجزٌل لكل من ساهم فً إخراج هذا البحث إلى حٌز التنفٌذ, 

 فً تعلٌمٌنا وتوجٌهٌنا و مساعدتنا. ا  إلى كل من كان سبب

 اضلة/ آٌات الغولإلى المدرسة الف

 نا أثناء عملنا فً البحث .ا  فً إرشادنا وتوجٌهحٌث لم تأل جهد

لى اإلدارة والهٌئة التدرٌسٌة وطالبات مدرستنا مدرسة شفا عمرو األساسٌة إو

 . للبنات
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 كل من أضاء بعلمه عقل غريه ىلإ

 أو هدى باجلواب الصحيح حرية سائليه

 العلماءػأظهر بسماحته تواضع 

 .وبرحابته مساحة العارػني
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 :  الممخص

التحصيل الدراسي لطمبة  ىخدام مواقع التواصل االجتماعي عمستإثار آسعت ىذه الدراسة لمعرفة 
المواتي  تكون مجتمع الدراسة من الطالبات  ساسية لمبنات و لصف العاشر في مدرسة شفا عمرو األا

متو لمالئ ماعي وقد اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي نظراً مواقع التواصل االجت ىلديين حساب عم
مواقع  ىثمانين طالبة لديين حساب عممن  ةعينة مكون ىريت الدراسة عمج  أغراض الدراسة و أ

دم وثباتيا و قد استخ ةدامن صدق األ التأكد ليذا الغرض وتم   والتواصل االجتماعي واعدت استبان
 .معالجة  البيانات جلأبرنامج الجداول االحصائية من 

 -برزىا :أعدة نتائج  ىلإقد توصمت الدراسة و 

و إيجابيًا عمى التحصيل الدراسي لمطالبات حسب كيفية  سمبياً  اً تأثير  االجتماعي التواصل لمواقع إن
ومدة استخداميا لمواقع التواصل االجتماعي كما وىنالك تأثير لثقافة أولياء األمور ومستواىم 

خدمن مواقع يعة اآلثار الناتجة عمى التحصيل الدراسي لمطالبات المواتي يستالتعميمي عمى طب
 . التواصل االجتماعي
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 سة:راالد مقدمة

نَسانَ  َخَمقَ ﴾ ٢﴿ آنَ   اْلق ْر  َعم مَ ﴾ ١﴿ ْحَمـٰن    الر  "  :تعالى قال      "   ﴾٤﴿ اْلَبَيانَ  َعم َمو  ﴾ ٣﴿ اْْل 
 وأثنى والبنان بالقمم والكتابة والمسان بالعين القراءة  لو وجعل والبيان بالنطق خص و (4-1)الرحمن 

 الصالة وخير وأجزل أنعم ما عمى الحمد فمو واحدة أمةً  القيامة يوم ببعثو ووعد وعم م، تعم م َمن عمى
 بو اىتدى َمن وعمى الكرام ، وصحبو آلو وعمى المصطفى رسولو األنام خير عمى السالم وخير
 نقمة الماضي، القرن من التسعينات عقد منتصف في الحديثة التكنولوجية أحدثت التطورات  .ىواقتد

 كافة المعمورة، أرجاء في اْلنترنت شبكة انتشرت حيث االتصال، عالم في حقيقية وثورة نوعية،
 ،لمتقارب كافةً  لممجتمعات الطريق وميدت الواسع، بفضائيا المترامية  العالم وربطت اجزاء ىذا

 المتعددة الوسائط من الشبكة ليذه متصفح كل واستفاد والرغبات، واألفكار، اآلراء، وتبادل والتعارف،
 المواقع ظيرت ثم والجماعات، االفراد بين التواصل لتحقيق وسيمة أفضل وأصبحت فييا، المتاحة

 وخمقت مونو،ومض اْلعالم شكل غيرت التي المحادثة، وشبكات الشخصية، والمدونات اْللكترونية،
 .أخرى جية من و المستخدمين أنفسيم جية، من أصحابيا ومستخدمييا بين التواصل من نوعاً 

 العالمة لكن    (SixDegrees.com) موقعب ،( 1997 ) في االجتماعية المواقع ظاىرة وبدأت
 المعمومات تبادل من مستخدميو يمك ن الذي  (FaceBook.com )  موقع ظيور في كانت الفارقة

 التواصل مواقع ن  إف لذا .الشخصية ممفاتيم إلى لموصول األصدقاء أمام الفرصة واتاحة بينيم، ما في
 ثورة وأحدَثت تأسيسيا، منذ العنكبوتية، الشبكة عمى الشباب يقصده ما أىم   باتت ، االجتماعي  

 عمى ، قوي   حضور ومعيا عالمنا، عمى حم ت قد األلفية أن   شك وال .االتصال عالم في كبيرة وطفرة
 أضيفت التي الحقيقة النكية و كأنيا بأطيافيا، المجتمعي   التواصل مواقع ، اْللكتروني   الصعيد
 والتواصل ، المجتمعي   الصعيد عمى شك بإيجابياتيا ، أدنى دون ، االجتماعي   التفاعل ألطباق
   . الثقافي   الفكري  

 االجتماعي   التواصل شبكة وموقع عامة، بصفة االجتماعي   التواصل شبكات مواقع إدمان فيعد  
ي   االستخدام حاالت من حالةً  خاصة، بصفة ،)بوك الفيس(  لشبكات ، التوافقي   وغير ، الَمَرضِّ

 .  االجتماعي   التواصل

 وتسعى ىذه الدراسة لمعرفة آثار مواقع التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي لمطالبات.



 
 

 

 : سةراالد مشكمة

 استخدام شعبية تقتصر فمم ، كبيراً  معرفياً  تفجراً  يشيد الذي الواقع ظل   في الدراسة  مشكمة تبرز
 سريع، بشكل العربية المجتمعات في تزداد إن يا بل المتقدمة، الد ول عمى االجتماعي   التواصل مواقع

 العرب المستخدمين عدد أن   نتائجيا دلت ، 2010 عام في أجريت التي الدراسات  أن وبخاصة
 عدد المستخدمين ويزداد شخص، مميون خمسة عشر  إلى يصل )بوك الفيس( وخاصة المواقع ليذه

 )بوك الفيس(مستخدمي  عدد أن   الالفتة، المفارقات ومن شير، لكل شخص مميون بمعدل العرب
 ارتفاع 2013)  منصور،( دراسة و أظيرت  . العربي   العالم في الصحف قراء  عدد يفوق العرب

 لينكد تويتر، بوك، فيس( اْلنترنت شبكة عمى الرئيسية االجتماعي   التواصل شبكات مستخدمي ددع
 من أكثر إن   الدراسة ، وبحسب عربي، مستخدم مميون سبعين  مجموعو ما مؤخرا  ليسج ل ،)إن

 فيديو، ومقاطع الكترونية، صفحات ( ليم 17-12) عمر من السنية المرحمة أطفال نصف
 الساعات عدد ويصل بيم، خاصة ، االجتماعي   التواصل شبكات عمى ومواقع ترونية،الك ومدونات

 التواصل ومواقع اْللكترونية األجيزة ( أمام 17 – 12) عمر من األطفال من كثير يقضييا التي
  .اليوم في ساعات ثماني إلى

 عمى مباشر شكلب تؤث ر التواصل، ألجيزة الحديثة والتقنيات االجتماعي، التواصل مواقع إن  
 وأداء دروسيم، مراجعة  عن وتشغميم وقتيم، من كثيراً  تستنفذ فيي لمطمبة، سي  راالد التحصيل
 والتركيز، االنتباه وقمة الدروس، أثناء كالنوم تربوية، مشكالت من ذلك عمى يترتب وما واجباتيم،
التواصل  مواقع فتوظ التي األجيزة ليذه و شرائيم  ألبنائيم اآلباء ودالل المغة، وضعف

   .العقل يتصورىا ال وتقنيات مستويات إلى األجيزة ىذه فيو وصمت حدود، غير من االجتماعي  

  :التالي الرئيس السؤال عن لإلجابة الدراسة  ىذه جاءت فقد تقدم ما عمى وبناء

لصف الدراسي لطمبة ا  التحصيل عمى االجتماعي   التواصل مواقع استخدام آثار ما
 لمبنات ؟ ةساسيي مدرسة شفا عمرو األالعاشر ف
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 أسئمة الدراسة : 

 :التالي الرئيس السؤال عن لإلجابة الدراسة  ىذه جاءت

لمطالبات في مدرسة شفا عمرو الدراسًي  التحصيل عمى االجتماعي   التواصل مواقع استخدام آثار ما
 االساسية لمبنات؟

 :تيةاآل الفرعية األسئمة الرئيس السؤال هذا عن وينبثق

 ما المقصود بشبكات التواصل االجتماعي و أنواعيا؟ -1
 ما مدى استخدام الطالبات مدرسة شفا عمرو األساسية لمواقع التواصل االجتماعي ؟ -2
 ما أنماط استخدام طالبات مدرسة شفا عمرو األساسية لمواقع التواصل االجتماعي ؟ -3
عمى  االجتماعي التواصل لمواقع األساسية عمرو شفا مدرسة طالباتما أثر استخدام  -4

 التحصيل الدراسي لديين؟

  -الدراسة : أهداف   

 تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف اآلتية:

 . التعرف إلى اآلثار السمبية واْليجابية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  عمى التحصيل1
 .الدراسي لمطالبات

 اللتقاء األبناء التواصل االجتماعي  ، مكاناً  . معرفة الدوافع الحقيقية، التي تجعل من مواقع 2
 .وانعكاسو عمى تحصيميم الدراسي

 لمواقع التواصل االجتماعي  ، ومحاولة ربطيا بطبيعة اتالطالب. تحديد ساعات استخدام  3
 االستخدام.

 يستخدمن مواقع التواصل مواتيوال. تحديد الموضوعات الرئيسية التي تشغل بال الطالبات 4
 اعي  من أجميا.االجتم

 . تقديم معمومات تقوم عمى أساس عممي حول كل ما يتعمق بمواقع التواصل االجتماعي بشكل5
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 نية بتنشئتو، والتوعية: كاألسرة،عام والتحصيل الدراسي بشكل خاص، لكي تتولى المؤسسات المع
 ْليجابية، والحد منعزيز اآلثار اوالمراكز العممية، والجامعات، واألعالم، والمؤسسات الدينية، لت

 .اآلثار السمبية

 -أهمية الدراسة :

االجتماعي   ي ما آثار استخدام مواقع التواصلتنبع أىمية الدراسة في الموضوع الذي تتناولو وى
 عمى التحصيل الدراسي لمطالبات في مدرسة شفا عمرو االساسية لمبنات.

 ل المجتمع، ودوره، فيذه الفئة تعد  . تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من طبيعة فئة الشباب داخ1

  .طاقة بشرية ميمة ومؤثرة في كيان المجتمع، وتحتاج إلى العناية والمحافظة عمييا

 . اْلنسان اجتماعي بطبعو، ال يعيش بمعزل عن الناس والمجتمع. 2

 . تسمط الضوء عمى العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ، والتحصيل الدراسي .3

 . قد تساعد المتخصصين في ىذه المجاالت، عمى تقديم المساعدة الممكنة، لمتخفيف من 4

 اآلثار السمبية ليذه الظاىرة، والتوجيو نحو االستخدام اْليجابي  الف عال، وتوظيف ىذه التقنيات

 في رفع التحصيل الدراسي لمطالب بما يخدم العممية التعميمية.

والمقترحات،  ومن خالل التوصيات، ئج التي ستصل إلييا الدراسة،. من المتوقع، أن تسيم النتا 5
 والتصور المقترح الذي ستطرحو الدراسة في تحسين االستخدام اْليجابي  لمواقع

 الشبكات االجتماعية لدى المرشدين التربويين والطمبة.

 . قد تساعد عمى إجراء دراسات مشابية. 6

الباحث الفمسطيني  ، والعربي  معمومات تفيد في المجاالت  و . قد تضيف الدراسة لممكتبة العربية، 7
  .والتربويةاْلنسانية 
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 -حدود الدراسة :

 : طالبات الصف العاشر في مدرسة شفا عمرو االساسية لمبنات . الحد البشري

 : مدرسة شفا عمرو االساسية لمبنات . الحد المكاني

 . 2016ام : الفصل الدراسي الثاني من الع الحد الزماني

 مصطمحات الدراسة :

 : منظومة من الشبكات اْللكترونية، التي تسمح لممشترك فييا بإنشاء مواقع التواصل االجتماعي  
 مواقع خاصة بيم، ومن ثم ربطو من خالل نظام اجتماعي  الكتروني  مع أعضاء آخرين لدييم

 ( .23ص  ، 2003، ضيراية ) أصدقاء الجامعة أو الثانو االىتمامات و اليوايات نفسيا، أو مع 

 : مدى استيعاب الطمبة، لما اكتسبوه من خبرات، من خالل مقررات  دراسية  التحصيل الدراسي

)موسى،  معينة، تقاس بدرجة يحصل عمييا الطالب في االختبارات التحصيمية المعدة ليذا الغرض
 ( .5، ص  2000

طالب  الجتماعية عمى اْلنترنت، أسسويعتبر من أشير المواقع ا (: Facebookالفيس بوك ) 
تقدر قيمتو  مميون مستخدًما، 75، واآلن تخطى عدد مستخدميو ال  2004في جامعة )ىارفرد(عام 

 (.23، ص  2007(مميون دوالر )عبد ا،  915ب) 

 :ىو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغ ر تمكن المستخدمين من إرسال وقراءةتويتر 
المسجمين  حرفا. يمكن لممستخدمين 140صى من ، والتي ىي رسائل نصية تتألف بحد أق”تغريدات“

 قراءة وكتابة التغريدات، بينما يتمكن المستخدمون غير المسجمون من قراءتيا فقط.

 ، وىو يسمحجوجل:موقع عمى االنترنت متخصص بمشاركة الفيديو، ممموك من قبل  يوتيوب 

 Adobe ومشاركة مقاطع الفيديو. وىو يستخدم تقنية أدوبي فالشلممستخدمين بتحميل ومشاىدة 
Flash .لعرض مقاطع األفالم، والتمفزيون، والموسيقى، الفيديو، وأشرطة الفيديو التعميمية وما شابو 
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ية وتعميم جيل ىي مؤسسة اجتماعي تربوية تقوم بوظيفة ترب ساسية  :مدرسة شفا عمرو األ
تماعيًا لطمبة عقميًا واجتماعيًا وتربويًا وتسيم في اعداد جيل سميم اجثراء اإ ىلإالمستقبل وتيدف 

 بداع وبناء مستقبل الوطن .اْل ىوعقميًا ونفسيًا قادر عم

 :النظري   اإلطار

 فضاء في البشر بين ، االجتماعي   التواصل من نوًعا األخيرة، السنوات في العالم، شيد :مقدمة
 ىذا وسمي الثقافات بين وجاوز  الحدود، وألغى الشعوب، بين تالمسافا قرب ، ضي  اافتر  إلكتروني  

 واستأثرت الشبكات ىذه وتعددت ،( االجتماعي   التواصل شبكات) الناس بين الت واصل من النوع
 .المتمقين من واسع بجميور

 : االجتماعي   التواصل مواقع نشأة

 موقعئ أنش حيث التسعينيات منتصف في الظيور في االجتماعي التواصل مواقع بدأت
(comclassmates.com) ،  وموقع سة،راالد زمالء بين لمربط م1995عام 

SixDegrees.com   تمك وظيرت األشخاص، بين المباشرة الروابط عمى ركز الذي 1997 عام 
 من لمجموعة الخاصة الرسائل ارسال وخدمة لممستخدمين الشخصية الممفات المواقع

 .( 5 ،ص 2008 خالد،)االصدقاء

 إال الحالية االجتماعية الشبكات في توجد لما مشابية لخدمات المواقع تمك توفير من الرغم وعمى 
 من ظيرت مجموعة ذلك وبعد إغالقيا، وتم لمالكييا ربًحا تدر أن تستطع لم المواقع تمك أن

 يوف  2001و 1999 األعوام بين الكبير النجاح تحقق أن تستطع لم التي االجتماعية الشبكات
 كما لمشبكات االجتماعية الفعمي الميالد لكن ، األخرى المحاوالت بعض ظيرت الالحقة السنوات

  دفع نجاحاً  حققت التي  Friendster ظيرت العام بداية فمع.  2002 سنة كان اليوم نعرفيا
 النصف في االستحواذ، شروط عمى التوافق يتم لم لكن ،  2003 سنة ئيااشر  محاولة إلى جوجل

 كامل بشكل تحولت ثم لمتدوين، كمنصةskyroc    شبكة فرنسا في ظيرت نفسو، العام من ثانيال
 حسب لتصل، واسع انتشار تحقيق بسرعة استطاعت وقد ، 2007 سنة اجتماعية شبكة إلى

 عدد حسب االجتماعية الشبكات ترتيب في السابع المركز إلى ، 2008 يناير إحصائيات
 .( 9 ص ، 2010 عمار،). المشتركين
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 الشبكات وأكبر أوائل من ويعتبر الشيير األمريكي MySpace موقع ظير 2005 عام بداية ومع
 االنتشار في أيضاً  بدأ والذي بوك فيس الشيير منافسو معو و العالم مستوى عمى االجتماعية

 اكثر عمره من سنوات ست بعد بوك فيس في المشتركين عدد وصل حيث سبيس ماي مع المتوازي
 .( 11 ص ، 2009 السيد،).العالم أنحاء كافة من مشترك مميون 800 نم

 :  االجتماعية الشبكات مفهوم

 : االجتماعية الش بكات

 (World Wide WEB) العالمية اْلنترنت شبكة عمى المواقع من مجموعة عمى يطمق مصطمح
 مدرسة أو لبمد، االنتماء وأ االىتمام يجمعيم ، ضي  اافتر  مجتمع بيئة في األفراد بين التواصل تتيح

 . المعمومات لنقل عالمي   نظام في معينة، فئة أو

 نشاءإب لممستخدمين تسمح إلكترونية خدمة ىي( :   social networking) ةاالجتماعي فالش بكات
 .اآلخرين مع بالتواصل ليم تسمح كما ليم، شخصية ممفات وتنظيم

 (Joan M. Reitz,2012,p3 ). 

 في المواقع من غيرها عن تتميز الشبكات االجتماعية أن   السابق ريفالتع من يتبين

 أبرزها : من مميزات بعدة العنكبوتية الشبكة

 يجمع ، تقني   ، ضي  اافتر  مجتمع في التواصل من جو خمق االجتماعية المواقع ىدف إن  . 1
 مستوياتيمو  وجياتيم تختمف واحد موقع عمى مختمفة، ودول مناطق، من األشخاص من مجموعة
 . التقنية لغتيم وتتفق وألوانيم،

 لمجرد أو التشاور، أو ، التعاون أو التعارف، سواء اليدف وحدة عمى يكون االجتماع إن  .  2
 . واالكتشاف لالستطالع حب   أو جديدة، عالقات وتكوين فقط، الترفيو

 ويشارك، ويكتب، ، أر ويق ويستقبل، يرسل، أن و أي فاعل، عضو المجتمع ىذا في الشخص إن  . 3
 الموقع صاحب ودور فقط، واالطالع االستماع من السمبي   الدور تجاوز ىنا فدوره ويتحدث، ويسمع،

(administration )الموقع توجيو ومحاولة االطالع، أي فقط، الرقيب دور الشبكات ىذه في 
 .اْليجابي   لمتواصل
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 جميع م طالبة خالل من التكامل، مرحمة إلى التنافس، مرحمة من التعميم نقل في الم ساىمة.  4
 .المعمومات وجمع الحوار في بالم شاركة الم تعم مين

 .الساعة مدار عمى وم عايشة وحيوية، م تعة، أكثر والتعم م التعميم جعل.  5

 لمؤسساتيم بالترويج تتعم ق مشاريع تنفيذ في ط ال بو كاإشر  لمم عم م ي مكن حيث التحدِّي، م شاركة.  6
 .بأنفسيم ثقتيم ومدى تيم،اق در  ءاواثر  مواىبيم قياس بيدف التعميمية،

ع جديدة، أساليب إدخال.  7  بين والتواصل الم شاركة روح وت عزز األفكار، طرح عمى ت شج 

 .الم تعم مين

 خالليا لمط ال ب ي تيح ،(  face  Hours) مكتبية ساعات لنفسو يضع أن من الم عمم تمكين.  8

  ( .OlivierSerrat,2012,p1). اْلجابات وتمق ي األسئمة وطرح معو لالتواص

 الدراسات السابقة: 

 ىناك عدة دراسات  تطرقت آلثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي  عمى التحصيل الدراسي 

 لمطالب، وخرجت بنتائج ميمة تفيد أغراض الدراسة الحالية، وفيما يمي عرض موجز لبعض

 تناولت موضوع الدراسة . الدراسات التي

 (، بعنوان)أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي لدى 2004) :  دراسة العوض
طالب جامعة نايف العربية لمعموم األمنية(. وتمثمت مشكمة الدراسة  باْلجابة عمى السؤال الرئيسي 

الب جامعة نايف العربية التالي: ما دور استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي لدى ط
لمعموم األمنية؟ وشمل مجتمع الدراسة  جميع طالب الماجستير او الدكتوراة  في السنة األولى، 
والثانية بكمية الدراسات  العميا بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية، مع اختالف تخصصاتيم 

ىذه الدراسة  وقد بمغ عددىم  ( م حتى إعداد2003-2004وأقساميم، والمسجمين منذ بداية العام) 
(  طالًبا موزعين عمى النحو ااَلتي: بالنسبة لطمبة الماجستير، في السنة الدراسية  األولى،  370)

( طالبًا ، و أًما لطمبة الدكتوراة في السنة الدراسية  األولى والثانية، بمغ 317والثانية، فبمغ عددىم )
المسح الشامل لجميع طالب الماجستير و الدكتوراة ،  ( طالبًا ، وتم استخدام أسموب53عددىم) 

(  استبانة، وتم استرداد 370بكمية الدراسات العميا بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية، تم توزيع) 
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% من المجتمع األصمي  ، وعند تفريغ االستمارات  وفق عدد مرات   46(  ، بنسبة 171عدد) 
(   بنسبة 145العدد اْلجمالي  الصالح، من االستمارات  لتحميل)  استخدام شبكة االنترنت، تبين أن  

( ، استبانة ال يستخدمون شبكة االنترنت، 171من مجتمع الدراسة  يعزى إلى وجود ) 41.6
باْلضافة إلى وجود تسرب في أعداد طمبة الماجستير في السنة الدراسية األولى والثانية، واستخدم 

ومن أهم النتائج  ( من أجل معالجة البيانات.  spssمعموم االجتماعية) برنامج الرزم اْلحصائية ل
 التي توصمت إليها دراسة العوض:

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، في أثر استخدام شبكة اْلنترنت في التحصيل الدراسي   1

 لدى طالب جامعة نايف العربية لمعموم األمنية تعزى لمتغير العمر.

لدى  روق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام شبكة اْلنترنت في التحصيل الدراسي  . ال توجد ف 2
 .طالب جامعة نايف العربية لمعموم األمنية تعزى لمتغير المؤىل العممي 

" فيس بوك "  ( ، بعنوان )أثر استخدام موقعAren karbnsky 2010) ،:دراسة )أرين كاربنسكي(
عمى السؤال  الجامعات). وتمحورت مشكمة الدراسة باْلجابةعمى التحصيل الدراسي  لدى طمبة 

طمبة الجامعات؟  الرئيس التالي: ما أثر استخدام موقع " فيس بوك " عمى التحصيل الدراسي لدى
شممتيم الدراسة،  الذين ( من الطالب الجامعيين79( طالًبا جامعيًا، )219وطبقت الدراسة عمى ) 

وقد استخدم المنيج .الدراسي   " الفيس بوك " أثر  سمبًيا عمى تحصيميم اعترفوا بأن  إدمانيم عمى موقع
معدالت العامة لمطمبة أفراد العينة.  الوصفي  التحميمي  ، و االستبانة كأداة دارسة لمحصول عمى

ومن أهم . من أجل معالجة البيانات) (Spss واستخدم برنامج الرزم اْلحصائية لمعموم االجتماعية
 توصمت إليها دراسة أرين كاربنسكي: النتائج التي

موقع  . إن  الدرجات التي يحصل عمييا طالب الجامعات المدمنون عمى شبكة اْلنترنت، وتصفح 1
الموقع، كما  " فيس بوك " أدنى بكثير من تمك التي يحصل عمييا نظراؤىم الذين ال يستخدمون ىذا

الموقع كمما تدنت  لجامعي  في تصفح ىذاأظيرت النتائج أنو ازداد الوقت الذي يمضيو الطالب ا
 درجاتو في االمتحانات .

 . بينت النتائج أن  األشخاص الذين يقضون وقًتا أطول عمى االنترنت، يخصصون وقًتا أقصر 2
وحل   لمدراسة، مشيرًا إلى أن  لكل جيل اىتمامات تجذبو، وأن  ىذا الموقع يتيح لممستخدم الدردشة،
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النتائج إن   و في كثير من األمور، والبحث عن أصدقاء جدد، أو قدامى، وبينتالفوازير، وابداء رأي
موقع " الفيس  ( ، من الطالب الجامعيين الذين شممتيم الدراسة، اعترفوا بأن  إدمانيم عمى79)%

.  بوك " أثر  سمبًيا عمى تحصيميم الدراسي 

 ع التواصل االجتماعي في، بعنوان ) تصور مقترح الستخدام مواق :( 5102دراسة كانوح ) 

 الخدمة االجتماعية ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألىميتو في محافظة طولكرم(. وتمثمت

 مشكمة الدراسة باْلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي: ما ىو التصور المقترح الستخدام مواقع
في  ك األخصائيين االجتماعيين، ألىميتياالتواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعية؟ ومدى إدرا

 مدينة طولكرم؟ استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع
 ( اخصائيا اجتماعيا في2570األخصائيين االجتماعيين في مدينة طولكرم، حيث بمغ عددىم ) 

 خصائية اجتماعية، وقد تم اختيارىم( أخصائيا، وأ40مدينة طولكرم، وتكونت عينة الدراسة من ) 
الفقرات  بطريقة العينة القصدية غير االحتمالية، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة، حيث بمغ عدد

اْلحصائية لمعموم  ( فقرة، وزعت عمى أربعة مجاالت رئيسية، واستخدمت الباحثة برنامج الرزم 35) 
 ي توصمت إليها دراسة كانوح:ومن أهم النتائج الت (.  SPSSاالجتماعية ) 

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة 1
 الجنس. االجتماعية، ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألىميتو في مدينة طولكرم تبعا لمتغير

 تواصل االجتماعي في الخدمة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استخدام مواقع ال 2
 العمر. االجتماعية، ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألىميتو في مدينة طولكرم تبعا لمتغير

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة 3
سنوات  دينة طولكرم تبعا لمتغيراالجتماعية، ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين ألىميتو في م

 الخبرة.
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 منهج الدراسة :

من القواعد  يعرف المنيج بأنو المسمك الذي يؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم، بوساطة عدد
 المنيج اتد الحصول عمييا استخدمت الباحثوفي ضوء طبيعة الدارسة، والبيانات، المرا العامة.

 الظاىرة كما ىي في الواقع، ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا بحيث الوصفي  التحميمي  الذي يصف
 يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فيم عالقات ىذه الظاىرة، إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات

 .ت تساعد في تطوير الواقع المدروسوتعميما

 مجتمع الدراسة و عينته : 

مواقع التواصل االجتماعي ،  ىيين حساب عمالطالبات المواتي لد يتكون مجتمع الدراسة من جميع
دولة من حيث استخدام  ىعمألبة اذا تبين ان فمسطين تحتل والالتي يقدر عددىن بحوالي ثمثمائة طا

 بالمئة . ربعينى ألإوصمت نسبة االستخدام  مواقع التواصل االجتماعي مقارنة بعدد سكانيا حيث
حجم العينة ثمانين طالبة لديين حساب عمي مواقع وقد تم اختيار عينة من مجتمع الدراسة وبمغ 

 التواصل االجتماعي وخاصة موقع " الفيس بوك " .

 أداة الدراسة :

 بعد اطالع الفريق البحثي، عمى عدد من الدراسات السابقة، واألدوات المستخدمة، فييا قامت
واقع التواصل بتطوير استبانة خاصة، من أجل التعرف إلى درجة آثار استخدام مالباحثات 
عمى التحصيل الدراسي  لطالبات الصف العاشر في مدرسة شفا عمرو االساسية . وقد  االجتماعي  

التحصيل الدراسي لمطالبات  ىقيس آثار استخدام ىذه المواقع عمتكونت االستبانة من عشرين فقرة ت
. 

 

 

 

 

 



11 
 

 نتائج الدراسة :

التواصل االجتماعي  عمى التحصيل الدراسي   ىدفت ىذه الدراسة، إلى معرفة آثار استخدام مواقع
لطالبات الصف العاشر في مدرسة شفا عمرو االساسية ، وبعد جمع البيانات ومعالجتيا إحصائيا 

( وفيما يمي عرٌض لمنتائج التي  SPSSباستخدام برنامج الرزم اْلحصائية لمعموم االجتماعية ) 
 توصمت إلييا الدراسة:

 

 
هل تسجل في 

االجتماعية الشبكات 
 بإسمك الحقيقي 

اضافتك لمعموماتك 
الشخصية بممفك 

 حقيقية 

هل تشجع عمي 
استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعية 

هل تمتمك معمومات 
كافية عن شبكات 
 التواصل االجتماعي

هل تعتقد ان 
الشبكات االجتماعية 
لها دور في تطوير 

 شخصية الفرد 
N Valid 74 74 74 74 74 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 
هل تعتقد ان الهدف 

من استخدامك 

الشبكات االجتماعٌة 

 قد ٌكون اجتماعً 

هل تعتقد ان الهدف 

من استخدامك 

الشبكات االجتماعٌة 

 قد ٌكون تجاري 

هل تعتقد ان الهدف 

من استخدامك 

الشبكات االجتماعٌة 

 قد ٌكون وظٌفً

هل تعتقد ان الهدف 

من استخدامك 

 الشبكات االجتماعٌة

 قد ٌكون ثقافً 

هل ما تقدمه من 

معلومات فً 

الشبكات االجتماعٌة 

تعكس شخصٌتك 

 الحقٌقٌة 

N Valid 74 74 74 74 74 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
هل تاخذ الشبكات 

االجتماعٌة من وقت 

دراستك ساعة او 

 اقل 

هل تاخذ الشبكات 

االجتماعٌة من وقت 

دراستك  من ساعة 

ساعات  3إلً   

ذ الشبكات هل تاخ

االجتماعٌة من وقت 

دراستك من 

 6ساعات إلً 3

 ساعات 

هل لدٌك حساب فً 

احدي الشبكات 

االجتماعٌة : فٌس 

 بوك 

هل لدٌك حساب فً 

احدي الشبكات 

 االجتماعٌة :  توٌتر 

N Valid 74 74 74 74 74 

Missing 0 0 0 0 0 

  



13 
 

 

 

 

هل تعتقد ان 

اسباب استخدامك 

لشبكات التواصل 

االجتماعً البحث 

 عن معلومات 

هل تعتقد ان اسباب 

استخدامك لشبكات 

التواصل 

االجتماعً الترفٌه 

 عن النفس

هل تعتقد ان اسباب 

استخدامك لشبكات 

التواصل 

االجتماعً 

التواصل 

 االجتماعً 

اسباب هل تعتقد ان 

استخدامك لشبكات 

التواصل 

االجتماعً 

االستفادة من اراء 

 االخرٌن

هل تشجع علً 

استخدام مواقع 

التواصل 

 االجتماعً 

N Valid 74 74 74 74 74 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

هل تشجع دور 

االسرة فً 

مراقب ابناءها 

عند استخدام 

شبكات التواصل 

 االجتماعً 

هل تعتقد ان 

ل لشبكات التواص

االجتماعً 

طرٌقة ناجحة 

تساعد العالم 

علً التقدم و 

 التطور 

N Valid 74 74 

Missing 0 0 

 

 

 

 

 

 

 
هل لدٌك حساب فً 

احدي الشبكات 

االجتماعٌة :  

  جوجل

هل تفضل الجلوس 

مع االهل واالختالط 

 بالناس فً الواقع 

هل تقضً وقت 

فراغك علً 

الشبكات 

 االجتماعٌة 

هل توازن بٌن 

قضاء الوقت علً  

االنترنت وبٌن 

قضاء الوقت مع 

الناس خارج عالم 

 االنترنت

هل تعتقد ان 

لشبكات التواصل 

االجتماعً تاثٌر 

علً مستواك 

 الدراسً 

N Valid 74 74 74 74 74 

Missing 0 0 0 0 0 
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 هل تسجل فً الشبكات االجتماعٌة بإسمك الحقٌقً 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 50.0 50.0 50.0 37 ال 

 100.0 50.0 50.0 37 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(0جدول رقم )  
.% يسجمن بأسماء مستعارة21% يسجمن بأسمائهن الحقيقية وما يعادل 21لجدول السابق أن ما نسبة نالحظ من ا   

 

 
 اضافتك لمعلوماتك الشخصٌة بملفك حقٌقٌة 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 28.4 28.4 28.4 21 ال 

 100.0 71.6 71.6 53 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(5جدول رقم )  
%  تضيف 6082% ال تضيف معمومات شخصية حقيقية وما يعادل 5.82نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبة 

.معمومات شخصية حقيقية   

 
 هل تشجع علً استخدام مواقع التواصل االجتماعٌة 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid 23.0 23.0 23.0 17 ال 

 100.0 77.0 77.0 57 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 2جدول رقم )  
% تشجع 66% ال تشجع استخدام مواقع التواصل االجتماعي وما نسبته 52نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبة 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي 8
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ومات كافٌة عن شبكات التواصل االجتماعًهل تمتلك معل  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

Valid 50.0 50.0 50.0 37 ال 

 100.0 50.0 50.0 37 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(4جدول رقم )  

% 21واصل االجتماعي وما نسبته % ال تمتمك معمومات كافية عن شبكات الت21نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 
 تمتمك معمومات كافية عن شبكات التواصل االجتماعي8 

 
 

 هل تعتقد ان الشبكات االجتماعٌة لها دور فً تطوٌر شخصٌة الفرد 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Perce

nt 

Valid 24.3 24.3 24.3 18 ال 

 100.0 75.7 75.7 56 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(5جدول رقم)   

% ال تعتقد ان الشبكات االجتماعية لها دور في تطوير شخصية الفرد  وما 5282نالحظ  من الجدول السابق ان ما نسبته 
% تعتقد ان الشبكات االجتماعية لها دور في تطوير شخصية الفرد 8 6286نسبته   

  
 

عٌة قد ٌكون اجتماعً هل تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتما  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13.5 13.5 13.5 10 ال 

 100.0 86.5 86.5 64 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(6جدول رقم )  

د يكون تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية ق% ال 0282نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 
.تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون اجتماعي%  282.وما نسبته  اجتماعي  
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 هل تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعٌة قد ٌكون تجاري 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75.7 75.7 75.7 56 ال 

 100.0 24.3 24.3 18 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(7جدول رقم )  

 تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون تجاري % ال6286نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 
8 تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون تجاري%  5282وما نسبته   

 
 

دف من استخدامك الشبكات االجتماعٌة قد ٌكون وظٌفًهل تعتقد ان اله  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 77.0 77.0 77.0 57 ال 

 100.0 23.0 23.0 17 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(8جدول رقم )  

وما  دامك الشبكات االجتماعية قد يكون وظيفيتعتقد ان الهدف من استخ % ال66نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 
.تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون وظيفي% 52نسبته   

 

 

  هل تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعٌة قد ٌكون ثقافً

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 20.3 20.3 20.3 15 ال 

 100.0 79.7 79.7 59 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(9جدول رقم )  

 تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون ثقافي % ال5182نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبيه 
8 تعتقد ان الهدف من استخدامك الشبكات االجتماعية قد يكون ثقافي %6.86وما نسبته   
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ةهل ما تقدمه من معلومات فً الشبكات االجتماعٌة تعكس شخصٌتك الحقٌقٌ  

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid  

 ال

37 50.0 50.0 50.0 

 100.0 50.0 50.0 37 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(01جدول رقم )  
يقدمه من معمومات في الشبكات االجتماعية ال يعكس عمى شخصيته % ما 21نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

8% ما تقدمه من معمومات في الشبكات االجتماعية يعكس عمى شخصيته الحقيقية 21الحقيقية وان ما نسبته   
 

 هل تاخذ الشبكات االجتماعٌة من وقت دراستك ساعة او اقل 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 40.5 40.5 40.5 30 ال 

 100.0 59.5 59.5 44 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(00جدول رقم )   
% ال تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن ساعة أو أقل وما نسبته 2182نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

أقل8% تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن ساعة أو 2.82  
  

ساعات  3 ىخذ الشبكات االجتماعٌة من وقت دراستك  من ساعة إلأهل ت  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 71.6 71.6 71.6 53 ال 

 100.0 28.4 28.4 21 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(05جدول رقم )   
 2% ال تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن من ساعة إلى 6082نالحظ  من الجدول السابق أن ما نسبته 

ساعات8  2% تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن من ساعة إلى 5.82ساعات وما نسبته   
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ساعات 6ساعات إلً 3خذ الشبكات االجتماعٌة من وقت دراستك من أهل ت  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 77.0 77.0 77.0 57 ال 

 100.0 23.0 23.0 17 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(02جدول رقم )   
ساعات وما  2إلى  2% ال تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن من 66نالحظ من الجدول السابق أن ما نسيته 

ساعات8 2إلى  2%  تأخذ الشبكات االجتماعية من وقت دراستهن من 52نسبته   

 
 هل لدٌك حساب فً احدي الشبكات االجتماعٌة : فٌس بوك

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 24.3 24.3 24.3 18 ال 

 100.0 75.7 75.7 56 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 02جدول رقم )  
% يوجد لديهن  6286وجد لديهن حساب فيس بوك وان ما نسبته %  ال ي5282نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

 حساب فيس بوك 8 
 

 

  هل لدٌك حساب فً احدي الشبكات االجتماعٌة :  توٌتر

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid 82.4 82.4 82.4 61 ال 

 100.0 17.6 17.6 13 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(02ل رقم ) جدو  
%  يوجد لديهن 0682% ال يوجد لديهن حساب عمى التوتير وان ما نسبته 582.نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

 حساب عمى التوتير8
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  هل لدٌك حساب فً احدي الشبكات االجتماعٌة :  جوجل

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 66.2 66.2 66.2 49 ال 

 100.0 33.8 33.8 25 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(02جدول رقم )   
% يوجد لديهن .228% ال يوجد لديهن حساب عمي جوجل وما نسبته 2285نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

 حساب عمي جوجل 8
 

 

 هل تفضل الجلوس مع االهل واالختالط بالناس فً الواقع 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 17.6 17.6 17.6 13 ال 

 100.0 82.4 82.4 61 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(06جدول رقم )   
% ال يفضمن الجموس مع األهل و االختالط  بالناس في الواقع  وان ما  0682نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

لجموس مع األهل و االختالط  بالناس في الواقع 8 % يفضمن ا582.نسبته   
 

 

 هل تقضً وقت فراغك علً الشبكات االجتماعٌة 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 36.5 36.5 36.5 27 ال 

 100.0 63.5 63.5 47 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(.0جدول رقم )   
%  2282% ال يقضين وقت فراغهن عمى الشبكات االجتماعية وما نسبته 2282ابق ان ما نسبته نالحظ من الجدول الس

 يقضين وقت فراغهن عمى الشبكات االجتماعية8
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 هل توازن بٌن قضاء الوقت علً  االنترنت وبٌن قضاء الوقت مع الناس خارج عالم االنترنت

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid 27.0 27.0 27.0 20 ال 

 100.0 73.0 73.0 54 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(.0جدول رقم )   
%  ال توازن بين قضاء الوقت عمي  االنترنت وبين قضاء الوقت مع الناس 56نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

قت عمي  االنترنت وبين قضاء الوقت مع الناس خارج عالم % توازن بين قضاء الو 62خارج عالم االنترنت وما نسبته 
 االنترنت 

 

  هل تعتقد ان لشبكات التواصل االجتماعً تاثٌر علً مستواك الدراسً

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid 58.1 58.1 58.1 43 ال 

 100.0 41.9 41.9 31 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 51جدول رقم )  
% ال تعتقد أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثير مستواها الدراسي وأن ما  2.80نالحظ من الجدول السابق  أن ما نسبته 

% تعتقد أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثير عمى مستواها الدراسي208.8نسبته   
 

  عن معلومات هل تعتقد ان اسباب استخدامك لشبكات التواصل االجتماعً البحث

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumula

tive 

Percent 

Valid 37.8 37.8 37.8 28 ال 

 100.0 62.2 62.2 46 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 50جدول رقم )  
حث عن % ال تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي الب.268نالحظ من الجدول السابق ان ما نسبته 

 أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي البحث عن معمومات8 أن % تعتقد2585معمومات وأن ما نسبته 
 
 



11 
 

 
 

 

 هل تعتقد ان اسباب استخدامك لشبكات التواصل االجتماعً الترفٌه عن النفس

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

Valid 32.4 32.4 32.4 24 ال 

 100.0 67.6 67.6 50 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 55جدول رقم )  
% ال تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي الترفيه عن 2582نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

 النفس 8 % تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي  الترفيه عن2682النفس وأن ما نسبته 
   

 هل تعتقد ان اسباب استخدامك لشبكات التواصل االجتماعً التواصل االجتماعً 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 33.8 33.8 33.8 25 ال 

 100.0 66.2 66.2 49 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(52جدول رقم )   
% ال تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي هو التواصل .228ا نسبته نالحظ من الجدول السابق أن م

% تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي هو التواصل االجتماعي22858االجتماعي وأن ما نسبته   
 

نهل تعتقد ان اسباب استخدامك لشبكات التواصل االجتماعً االستفادة من اراء االخرٌ  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumula

tive 

Percent 

Valid 47.3 47.3 47.3 35 ال 

 100.0 52.7 52.7 39 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(52جدول رقم )   
%ال تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي االستفادة من 2682نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

.% تعتقد أن أسباب استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي االستفادة من آراء اآلخرين2586اء اآلخرين وان ما نسبته آر   
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  هل تشجع علً استخدام مواقع التواصل االجتماعً

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid 25.7 25.7 25.7 19 ال 

 100.0 74.3 74.3 55 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(52جدول رقم )   
% ال تشجع عمى استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأن ما نسبته 5286نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

.% تشجع عمى استخدام مواقع التواصل االجتماعي6282  

 

جتماعً هل تشجع دور االسرة فً مراقب ابناءها عند استخدام شبكات التواصل اال  

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumul

ative 

Percen

t 

Valid 12.2 12.2 12.2 9 ال 

 100.0 87.8 87.8 65 نعم

Total 74 100.0 100.0  

(52جدول رقم )   
واصل %ال تشجع  دور األسرة  في مراقبة  أبناءها عند استخدام  شبكات الت0585نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

% تشجع دور األسرة في مراقبة أبناءها عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي68.8.االجتماعي وأن ما نسبته   
 

 هل تعتقد ان لشبكات التواصل االجتماعً طرٌقة ناجحة تساعد العالم علً التقدم و التطور 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.2 12.2 12.2 9 ال 

 100.0 87.8 87.8 65 نعم

Total 74 100.0 100.0  

( 56جدول رقم )  
% ال  تعتقد ان لشبكات التواصل االجتماعي طريقة ناجحة تساعد العالم 0585نالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 

ة ناجحة  تساعد العالم عمى التقدم % تعتقد أن لشبكات التواصل االجتماعي طريق.68.عمى التقدم والتطور وأن ما نسبته
 والتطور8 
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 :  التوصيات

 واليد امة، الممنوعة المواقع قبةالمر  حديثة، تكنولوجية ووسائل وضوابط، قواعد، وضع ضرورة .1
 . إلييا الدخول من لمشبكة المستخدمين تمكِّن ال بحيث

 تحقيق بيدف والشباب، فالاألط قَِّبل من اْلنترنت لشبكة المعتدل واالستخدام الترشيد، ضرورة .2
 .وواضحة محد دة ضاأغر 

 واقع سةاودر  االجتماعي التواصل بمواقع المتعمقة الميدانية البحوث من المزيد ءاجر بإ  توصي .3
 العممية خدمة في وتوظيفيا، استثمارىا، وكيفية استخداميا، في المتنوعة المجتمع ئحاشر 

 .التعميمية 
 االجتماعي، التواصل مواقع عمى ليم صفحات إنشاء مىع التعميمية العممية فاأطر  تشجيع .4

 .لطمبتيم التعميمية العممية العممية في واستخداميا
ةا و األىمية، والجمعيات الرسمية، الجيات دعوة .5  المستخدمين ووقاية النشء، بحماية لمختص 

 لشبكة ، السي االستخدام مخاطر من األسر، توعية تجاه فع ال بدور بقياميا ف،ااالنحر  من
 .األبناء عمى اْلنترنت

    

 المراجع : 

 . 25/3/2016شبكة االنترنت_ موقع غوغل بتاريخ 
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