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 اإلهداء

 اقرتن رضا اهلل برضامها، وبِرُّمها دَين ودِين... إىل والدينا األفاضل إىل من 

 ه حتى يرى هذا الوطن حراً عزيزاًإىل كل من محل روحه على كف 

 إىل كل من قضى زهرة شبابه جرحياً أو أسرياً من أجل رفعة هذا الوطن 

 إىل كل من وصل الليل بالنهار عمالً خلدمة أبناء هذا الوطن 

 إىل معلمينا األفاضلوالصاحلني سالة النيب، وورثة العلماءإىل محلة ر ... 

 .إىل مدرسة أمحد الشقريي الثانوية... إدارةً ومعلمني 

  إخواننا وأخواتنا، وزمالئنا.أرواحنا اليت بني جنبات اآلخرين ... إىل 

 القبول والتوفيق.  -عز وجل-إليكم مجيعاً هندي مثرة جهدنا هذا، سائلني اهلل 

 الباحثون الطالب

  



 ج
 

 شكر وتقدير

الحمددد الاالدددناالددد اماالندددناادمدددااأمددداالمنهللددد االددددلاالمالددد امااال ادال ددد  ادال ددد  ا  ددد ا
االمبعدثارحمةال عالميمامحم ا  يهاد   اآلهاد حبهاالفضلاال   ادالهلل  ي  االماابع :

هالمداالمدااالهللاحهللداديار االهللربيدةادالهللع دي  رفامًاادهللق يرًاامما امهللقد  ابزييدلاالردأرادالهللقد يرامدما
مرددرااقافددةاالبحددثاالع مدد افدد االهللع ددي ا)ضددممامرددرد اامددمافر ددةال هللدد راا  دد االبحددثاالع مدد 

ا.دالنااهللر اهاديار االهللربيةادالهللع ي االعال اف اف  طيما(العا 

فدار المداام مدهالمداامدما بد االعييدياأماامهللق  ابدافراالرأرادالهللق يراممااأل هللان/امحمد ا
ايمضجابحامااديأدما   ا درهللهالنه.االهللما ادر ايةادزن احهلل 

غبدددايمامددد يراالم ر دددةالأدددلاالزندددد االهللددد ايد ددد االردددأرامد ددددلاسلددد ااأل دددهللان/امدددايمادا
ارا  يمااسمزايه.ديي  اا لالماالنااالبحثلي ن اا؛م منا

اطبيددددلاالددددناامددددا ابالهللدددد ميباال  ددددداالنددددنااالبحددددثمحمدددد ادالرددددأرااليضددددًاالح ددددهللان/امحمدددد ا
خرازها   ا درهللهاالمنائية.دهللخ ي هاممااألخطاءااإلم ئيةا ادال  دية ادا 

الزددابداا  دد اال ا االبحددثابأددلا ددعةاامأمددااالهللقدد  ابالرددأرا رفامددًاالأددلاالدليدداءااألمدددراالددني
  رادهللفن  ادالرأرااليضًااليم ئمدااطد ااال د االعاردراالدنيماأدامدااح قدةاالد دلابيممداادبديما

االدلياءاالمدرل .

دالردأراا االرأرالألامما ال افد اطبا دةادهللم ديبالدنااالبحدثا  د ا ددرهللهاالمنائيدة ا
ا.اليضًاالألامما ال اف ا  مماابأ مةاالدالم ةاالدام حظةاالدا   المااب  د ا ا مة

افزيال االا مااخيراالزياء

 الط ااالباحادم



 د
 

 ملخص الدراسة

الزهللما  افد اهللعييدياالهللدا دلابديماسل ا درامدامعاالهللدا لال فتاال را ةاسل االهللعر ا
 افد امحادلدةامدمااردرااأل ا د افد امحافظدةاردمالاغدي الم ر ةادالدلياءاالمدراط ااال  االع

 را داتافد االم دهللقبلامدماهللطدديرار يدةاالالماهللهللمأمامالهللرخيصالنااالدامعاآم يماالط ااالباحاي
ا.مهللأام ةاهلل ال اف اهلل نيلاالهللدا لابيماالم ر ةادالدلياءااألمدر

حيدددثادلهللحقيدددبااللددد ا اال را دددةاا دددهللخ  االطددد ااالبددداحادماالمدددمنجاالد دددف االهللح ي ددد  ا
هللأدمامزهللمعاال را ةاممازميعاط ااال  االعارراف امحافظةارمالاغي اف االعدا اال را د ا

ا .6102/ا6102

(افددر ًاامددماالدليدداءاالمدددراطدد ااال دد ا651البددالعا دد  ل ا)داا يمددةاال را ددةبيممددااهللأدمددتا
ا ددهللبامةا ددالحةاا(21ا ددهللر ا ا)يددارل ابطريقددةاالعيمددةاالق دد ية احيددثاهللدد اهللدد ااخهللاالعارددرااأل ا دد 

(افقدددر امدي دددةا  ددد امزددداليم احيدددثاا دددهللخ  ا00ل هللح يدددلااإلح دددائ  ادهللأدمدددتاال دددهللبامةامدددما)
االط ااالباحادماالهللأراراتادالم ااالمئديةاف االمعالزاتااإلح ائيةال بيامات.

الماا دددهللخ ا ا دددفحةاالم ر دددةا  ددد امدمدددعاالهللدا دددلاالزهللمدددا  اادخ  دددتاال را دددةاسلددد 
)في ددبد (افدد امهللابعددةاالمرددطةاالم ر ددةاالمخهلل فددةامددمادزنددةامظددراالدليدداءااألمدددرالدد اب رزددةاأبيددر ا

ا دددهللخ ا ا دددفحةاالم ر دددةا  ددد امدمدددعاالهللدا دددلاالزهللمدددا  ا)في دددبد (افددد ا( ابيممددداا26.26%)
ا(.%62.62 رزةام ي ةا)رالم هللدىاهللح يلاالبمائن ال ابمهللابعةاالدلياءااألمدا

بهللفعيلامدمعاالهللدا لاالزهللما  ا)في بد (اال را ةاسل اضردر اييا  االلهللما ادالد تا
ف اهللعييياالهللدا لابيماالم ر ةادالدلياءااألمدر ادا  خالامدامعاالهللدا لاالزهللما  اضمماالمدا ا

 امدامددددعاالهلل ريبيددددةاالخا ددددةابمدددد يرااالمدددد ار  ادييددددا  االلهللمددددا ابمرددددرا ددددفحاتاالمدددد ار ا  دددد
ااالهللدا لاالزهللما  ابيماالدلياءااألمدر.
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 مقدمة:
 اأافدةاالمداح االع ميةادالاقافيةادالزهللما يدةلهللأمدلدز االمهلل ار اطفر اف ارألاالهللطدراا

بدد درلاافدد اهللقريددااالم ددافاتادزعددلااالهللدد امامددتدال ىاسلدد اظندددرارددبأاتاالهللدا ددلاالزهللمددا  ا
مريدددةاأدميدددةا ددد ير  ادال دددبحتاهللهللددد اخلافددد ازميدددعاممددداح االحيدددا ادهللددد ارافددد ا ددد دأياتاالعدددال ا

دل اهللأماالرأالاالهللدا لاالهللق ي يدةابديماالم ر دةادمحيطندااالزهللمدا  اداإل اراااإلم امادمراراهلله ا
الماهللهللضددافراالزنددد ابدديماالم   ددهلليماالهللربددديهلليمااأللدد افدد افدد اممددعًىا ددمالددنااالهللددعار اممدداايحددهلل ا

اداطما الح.الممرد  اف اخ باملهللحقيباالل ا االمزهللمعاا؛ ادالم ر ةلماااأل راالمزهللمعااللادا

فقددد اهللأددددماالح ددددلاادمدددعاهلليايددد االمرددداألاالهللددد اهللدازنندددااالعم يدددةاالهللع يميدددةا اخدددلاالم ر دددة
خارزنددا ادلددنل افقدد االمرددعتامزددال االبدداءادالمع مدديمابدد افعاسيزددا اممددداتااهلل ددالااال يمددةالندداا

دلمدا االأايدرامدمااألمردطةادالبدرامجاالم ر ديةاالهللد ايمأدماألدليداءاا  ائمةابيماالم ر ةادالمزهللمدع
 ادمدددعا(61:ا6116األمددددراالمردددارأةافينددداامدددماالزدددلاهللدايدددباال ددد ةافيمددداابيمنمددداا)البد دددعي ا ا

الع ماتاالمهللبا لةابيماالم ر ةاداأل ر ادالمزهللمعايهللدزاا   االم ر ةاالعملااالهللعأي ا   االلمية
بمداافيندااا(51:ا6112   اهللدايبا د هللناابدالمزهللمعاالمح د ابأدلاسمأامياهللندااالمهللاحدةا)الخطيدا ا

دفددبابعددحااإلح دداءاتا ا6105 ددا اينااهللدا ددلاالزهللمددا  االهللدد اب ددعا دد  ام ددهللخ مد ددائلاال
هللقريرامدامدعاالهللدا دلاالزهللمدا  افد اأدم بهلل  ا)اخ  اف اف  طيمم يدمام هللا0.2سل ااالر مية
ا.(6105 ف  طيم

دمددد الفدددتاالمهللرددداراالدا دددعالندددنهاالردددبأاتامادددلافي دددبد ادهللدددديهللراالمظددداراالقدددائميما  ددد ا
الم   دداتاالهللربديددةافدد ا دلاالعددال افندد اهللماددلابيئددةامما ددبةالهللع ددي امخهلل دد ادمهللقدد  ا ددماالهللع ددي ا

ممفدهللحايعهللمد االهللدا دلادالمردارأةاال ا دًاال عم يدةاالهللع يميدةابد يً ا دماالهللق ي ا الهللمط باسلد اهللع دي ا
الهلل قيم اأمااهللعط االفقًاادا عًاالهللبا لاالخبراتادالط  ا   اهللزارااالخرىايمأماال دهللفا  اممنداا

 ددد   ا درارددبأاتاالهللدا ددلاالزهللمددا  افدد االعم يددةافدد ارفددعاالبدد ا ادالبهللأددارالدد ىاالطالدداا)
 ادلقدد ابددرياالهللمددا ادا ددعافدد ااإل اراتاالم ر دديةافدد اسمردداءا ددفحاتا (65/2/6106الهللع يميددة ا

ل م ر ددددةا  دددد امدمددددعاالهللدا ددددلاالزهللمددددا  ا)في ددددبد (اممدددداايعأدددد ارغبددددةااإل ار االم ر دددديةافدددد ا
دمدعالدناااللهللمدا ااالهللدا لامعاالمزهللمعاالمح د ابردألا دا ادالدليداءاالمددراالط بدةابردألاخداص 
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مدددعاالدليددداءااألمددددراأدددامالبددد امدددما را دددةا دراد دددائلاالهللدا دددلااالدددنااهللب يدددهاالم ر دددةال هللدا دددل
ااءابيماالم ر ةاداأل ر الهللحقيبااألل ا االممرد  .الزهللما  اف اهللحقيبالنااالهللدا لاالبم ا

 مشكلة الدراسة:
 اد دائلاهللدا دلاالم ر دةايعهللبدراامهللردارا دفحاتاخا دةابالمد ار االف  دطيميةاهللطددرًاافد

ممداايايددراالهلل دا لاحدددلامدد ىاابردألاخدداص المددراالطدد ااامدعامحيطندداابردألا ددا ادمدعاالدليدداء
ال ددهللفا  االمهللدمعددةامددمالددنااالهللطدددر اد  يددهايمأددماالماهللهللحدد  امرددأ ةاال را ددةافدد اال دد الاالددرئي ا

االهللال :

 أولياء األمور؟بين المدرسة و تواصل الما دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز 

ادممهاهللمباباالهلل ا لتاالهللالية:
فدد امهللابعددةاا(في ددبد  ددفحةاالم ر ددةا  دد امدمددعاالهللدا ددلاالزهللمددا  ا)مدداا رزددةاا ددهللخ ا ا .0

 المرطةاالم ر ةاالمخهلل فةاممادزنةامظراالدلياءااألمدر؟
فدد امهللابعددةاا(في ددبد مدمددعاالهللدا ددلاالزهللمددا  ا)مدداا رزددةاا ددهللخ ا ا ددفحةاالم ر ددةا  دد ا .6

 مدر؟الدلياءااألمدرالم هللدىاهللح يلاالبمائن اممادزنةامظراالدلياءااأل
مددااالهللد ددياتاالمقهللرحددةالهللفعيددلا درامدمددعاالهللدا ددلاالزهللمددا  افي ددبد افدد اهللعييددياهللدا ددلا .3

 الم ر ةامعاالدلياءااألمدر؟ا

 أهداف الدراسة:
فد امهللابعدةاا(في دبد  رزةاا هللخ ا ا فحةاالم ر ةا   امدمعاالهللدا لاالزهللمدا  ا)هللح ي ا .0

 المرطةاالم ر ةاالمخهلل فةاممادزنةامظراالدلياءااألمدر.
فد امهللابعدةاا(في دبد  رزةاا هللخ ا ا فحةاالم ر ةا   امدمعاالهللدا لاالزهللمدا  ا)هللح ي ا .6

 الدلياءااألمدرالم هللدىاهللح يلاالبمائن اممادزنةامظراالدلياءااألمدر.
فد اهللعييدياا(في دبد )امهللراحامزمد ةامماالهللد دياتالهللفعيدلا درامدمدعاالهللدا دلاالزهللمدا  ا .3

االهللدا لابيماالم ر ةادالدلياءااألمدر.
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 أهمية الدراسة:
الهللدد اهللهللمددادلا درامدمددعاا-البدداحايماح دداا  دد االطدد ا–هللعدد اال را ددةامددماال را دداتاالق ئددلا .0

 الهللدا لاالزهللما  ا)في بد (اف اهللعييياالهللدا لابيماالم ر ةادالدلياءااألمدر.
م اهللفي النهاال را ةاف اهللقيي ا درامدمعاالهللدا دلاالزهللمدا  ا)في دبد (افد اهللعييدياالهللدا دلا .6

المظارا ما االقدرارافد اديار االهللربيدةادالهللع دي اسلد اابن  اهللدزيها؛الم ر ةادالدلياءااألمدربيما
لييددددا  اهللدا ددددلاالم ر ددددةامددددعاا؛ضددددردر االلهللمددددا ابمم دددداتاالهللدا ددددلاالزهللمددددا  ادهللفعي نددددا

 مزهللمعنااالمح  .
مدد اهللفيدد الددنهاال را ددةاالقددائميما  دد ابددرامجاا دد ا ادهللدد رياامدد يرااالمدد ار اإل را االهللدا ددلا .3

 رامدامعاالهللدا لاالزهللما  اضمماالمدا االهلل ريبيةالم يرااالم ار . ب
لدددنهاال را دددةاالمظدددارامددد يرااالمددد ار االاامديدددةاسلددد االلميدددةاهللفعيدددلامدامدددعاالهللدا دددلاامددد اهللدزددده .6

 الزهللما  اف االهللدا لامعاالدلياءاالمدراالط ا.
امدعاالهللدا دلالنهاال را ةاالمظاراالدلياءااألمدرال دفحاتاالمد ار االمخهلل فدةا  د امداام اهللدزه .5

 الزهللما  ادا هللما لااد ائلاسضافيةاف االهللدا لامعاالم ر ة.
حالنهاال را ةاالبااا  د ا دياغةاهلل ددرامقهللدرحالهللدظيد امدامدعاالهللدا دلاالزهللمدا  ام اهللفهلل .2

 ف االعم يةاالهللع يميةابرألا ا ادف اييا  اهللدا لاالم ر ةامعامزهللمعناابرألاخاص.

 حدود الدراسة:
ابمزمد ةامماالمح  اتا   االمحداالهللال :هللحاطالنهاال را ةا

 ي:حد الموضوعال
مدمدددعاالهللدا ددددلاالزهللمددددا  ا)في دددبد (امددددمابددديمامدامددددعاالهللدا ددددلاامهلل دددرتالددددنهاال را دددةا  دددد ا

االزهللما  االمخهلل فة.
 :الحد البشري

اامهلل رتالنهاال را ةا   االدلياءاالمدراط ااال  االعاررااأل ا  اف االم ار االحأدمية.

 :الحد المكاني
اامهلل رتاال را ةا   ام يريةاالهللربيةادالهللع ي /ارمالاغي .



4 
 

 :نياالحد الزم
ا .6102/6102هلل اهللطبيبالنهاال را ةاف االف لاال را  االاام امماالعا ا

 مصطلحات الدراسة:
االط ااالباحادماأمااي  :اف اال را ةام ط حايعرفهادر 

 مواقع التواصل االجتماعي:
م دددط حايط دددبا  ددد امزمد دددةامدددماالمدامدددعا  ددد اردددبأةاابأنهـــا:( 7104يعرفهـــا الصـــاعدي  

هللراضددد  ايزمعنددد االلهللمدددا االدااإلمهللرمدددتاالعالميدددةاهللهللددديحاالهللدا دددلابددديمااألفدددرا افددد ابيئدددةامزهللمدددعااف
:ا6103المهللمدداءالب دد االدام ر ددةاالدافئدددةامعيمددةافدد امظددا ا دددالم المقددلاالمع دمدداتا)ال دددا  ا ا

االربأاتاالزهللما يةاخطراال افر ة؟(

ــاا بأنهــا:ويعرفهــا  مزمد ددةامددماالمدامددعاالهللدد اهللهللدديحالحفددرا ادالم   دداتااالطــالب البــاحثون إجرائي
االهللدا لافيماابيمن اف االاادمتايرا دمادالاامأاماحدلاالعال .

 الدراسات السابقة:
ما االط ااالباحادمابمرازعةااأل ااالهللربدااداخهللياراال را اتاالهلل اهللهلل بامعااأللد ا ا

يمميًااممااألحد ثاسلد ااألمد   ادفيمدااي د ا درحالندنهاهللرهلليااال را اتاال را ةاالحالية احيثاهلل ا
اال را ات:

( بعنـوان: وواقـع اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي العمليـة 7103دراسة إبراهيم   .0
 لتعليمية بجامعات صعيد مصروا

لد فتاال را دةاسلدد االهللعدر اسلد ادامددعاا دهللخ ا اردبأاتاالهللدا ددلاالزهللمدا  افد االعم يددةا
االهللع يميةال ىاال ضاءاليئةاالهلل ري ادالط اابزامعاتا عي ام ر.

د ددف االهللح ي دد  احيددثا ددممتاا ددهللخ متاالباحاددةاالمددمنجاالادلهللحقيددبااللدد ا اال را ددة
(افدر ًا ابيممداا211   ا يمةامماال ضاءاليئةاالهلل ري ادالبدالعا د  لاا)سح الاادي تاا هللبامهلليما
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اتا ددعي ام ددر ادب ددعا دد  اال ددهللباماتاالهللدد اهللدد اعدداألخددرىا  دد ا يمددةامددماطدد اازامدي ددتا
ا(اا هللبامة.611هللدييعناا   ا يمةاال را ةاف االزامعاتاالا ثاف ا عي ام را)

هللدا دددلاالزهللمدددا  ادآليددداتادهللد ددد تاال را دددةاسلددد اهلل ددددرامقهللدددرحال دددهللخ ا اردددبأاتاال
 ف االزامعاتاالا ثاف ا عي ام ر.هللمفينلاا

( بعنوان: وآثار استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي علـا التحصـيل 7103دراسة عوض   .7
 الدراسي لألبناء في محافظة طولكرم من وجهة نظر رّبات البيوتو

  ددد االهللح ددديلاالددد فتاال را دددةاسلددد امعرفدددةاآاددداراا دددهللخ ا امدامدددعاالهللدا دددلاالزهللمدددا  
اال را  الحبماءاف امحافظةاطدلأر اممادزنةامظرارب اتاالبيدت.

دلهللحقيباالل ا اال را دةاا دهللخ متاالباحادةاالمدمنجاالد دف االهللح ي د  احيدثاهللد اهلل دمي ا
(اربددةابيددتامددمامحافظددةا011(افقددر اهللدد اهللدييعندداا  دد ا يمددةامأدمددةامددما)61ا ددهللبامةامأدمددةامددما)

مدامدعاالهللدا دلاالزهللمدا   ادهللد ااخهلليداراالعيمدةابطريقدةاالعيمدةاطدلأر ادل ىاالبمائنااح ااا   ا
اال رضية.

دهللد دد تاال را ددةاسلدد االمامدامددعاالهللدا ددلاالزهللمددا  النددااهللددعايرا دد ب ا  دد االهللح دديلا
ال را دد الحبمدداءافدد احددالتاييددا  ا ددا اتاال ددهللخ ا  ابيممدداالنددااهللددعايراسيزدداب ا  دد االهللح دديلا

 مددةاالعم يددةاالهللع يميددة اديأدددمااألبمدداءاهللحددتاب ددراالدليدداءاال را دد الحبمدداءا مدد اا ددهللخ امناافدد اخ
 األمدرادهللدزينن .

ــة فــي تطــوير 7104دراســة الهزانــي   .4 ــة اةلكتروني ــة الشــبكات االجتماعي ــوان: وفاعلي ( بعن
 عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعودو

طالبدداتاأ يددةاالهللربيددةافدد ازامعددةاالم دد الدد فتاال را ددةاسلدد االهللعددر اسلدد ادامددعاا ددهللخ ا ا
ا. عد ال ربأاتاالزهللما يةاف ا م يةاالهللع ي ادالهللع  
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دلهللحقيباالل ا اال را دةاا دهللخ متاالباحادةاالمدمنجاالد دف االهللح ي د  احيدثاهللد اهلل دمي ا
(اطالبددةامددمامزهللمددعاال را ددةاالمأدددمامددمازميددعا33ا ددهللبامةادي ددتا  دد ا يمددةا رضدديةا دد  لاا)

اف ازامعةاالم  ا عد .اطالباتاأ يةاالهللربية

ادهللد  تاال را ةاسل اهللد ياتامنمةالهللفعيلاالربأاتاالزهللما يةاف ا م يةاالهللع ي ادالهللع  .

 منهج الدراسة:
مددددماالزددددلاهللحقيددددبااللدددد ا اال را ددددةامددددا االطدددد ااالبدددداحادمابا ددددهللخ ا االمددددمنجاالد ددددف ا

الدامرددأ ةامحدد    االهللح ي دد  ادلددداالحدد االرددأالاالهللح يددلادالهللف دديراالع مدد االمددمظ الد دد اظددالر ا
دهلل ددديرلااأميددًاا ددماطريددبازمددعابيامدداتادمع دمدداتامقممددةا ددماالظددالر االداالمرددأ ة ادهلل ددميفناا

خضا ناال  را اتاال ميقةا)م ح  ا ا(.366:ا6111دهللح ي ناادا 

 مجتمع الدراسة:
فدددد ااهللأددددمامزهللمدددعاال را دددةامدددمازميدددعاالدليدددداءاالمددددراطددد ااال ددد االعاردددرااأل ا ددد ا

اافظةارمالاغي .الم ار االحأدميةاف امح

 عينة الدراسة:
هلل ااخهلليارا يمةام  يةاممازميعاالدلياءاالمددراطد ااال د االعاردرااأل ا د ابم ر دةا 

(ا611) ادهللد اا دهللر ا افدر اًاا(651افظةارمالاغدي ادالبدالعا د  ل ا)الحم االرقيرااالاامديةاف امح
اهللدضحا يمةاال را ة: الحةال هللح يلاالح ائ  ادالز ادلاالهللاليةا(اممناا21ا هللبامةاأامتا)

(0جدول رقم    

متغير الجنسحسب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   
 النسبة المئوية العدد 

 65.89 96 ذكر

 1..1 1 أنثا

 177.77 97 المجموع
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 (7جدول رقم  
متغير المؤهل العلميحسب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   

 النسبة المئوية العدد 
 .9.1 8 ثانوية فأقل

 1..1 1 دبلوم

 58.91 97 بكالوريوس

 8.95 . دراسات عليا

 177.77 97 المجموع

(4جدول رقم    

متغير طبيعة العملحسب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   
 النسبة المئوية العدد 

 55.89 57 ال يعمل

 15.89 11 عامل

 85.59 19 موظف

 177.77 97 المجموع

 (3جدول رقم  
متغير العمرحسب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   

 النسبة المئوية العدد 
41أقل من   7 7 

41 – 31  1 ..56 

31 -11  55 11..1 

11أكثر من   .8 9..55 

 177.77 97 المجموع

ا
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 أداة الدراسة:
ــا  مددا االطدد ااالبدداحادمابا دد ا اا ددهللبامةال را ددة   درجــة اســتخدام صــفحة المدرســة عل

 موقع التواصل االجتماعي  فيسبوك( في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء األمور(.

لأدلافقدر اديمامد ر ا ادال طيدتا(افقدر 00يثاب عا   افقراتاال هللبامةابعد ا دياغهللنااالمنائيدةا)ح
 مقيا اليأرتاالخما  اح ااالز دلاالهللال :دفبا

 

بشدةموافق  االستجابة ةغير موافق بشد غير موافق محايد موافق   
 0 7 4 3 1 الدرجة

ا

ا(ا رزة.55ا–ا00دبنل اهللمح را رزاتاالفرا ا يمةاال را ةابيما)

 الدراسة:تطبيق أداة إجراءات 
 س  ا ااأل ا اب درهللنااالمنائية. .0

ما  دد اسنمامدد يراالم ر ددةالهلل ددنيلامنمددهللن افدد اهللدييددعاال ددهللباماتاح دددلاالطدد ااالبدداحاي .6
 إلي النااألدلياءاالمدرل .ا؛ اف االم ر ة   اط ااال  االعاررااأل ا 

إلي النااألدلياءاالمدرل اا اا هللر ا اا؛هللدييعاال هللباماتا   اط ااال  االعاررااأل ا   .3
 ال هللباماتاف االيدميماالهللالييم.

 هلل مي اال هللباماتاال الحةال هللح يلااإلح ائ . .6

 الح ائ اي ديًا.القيا ابالهللح يلا .5

دلقدد اهللدد اهللح يدد االمحدد االمعهللمدد افدد اال را ددةامددماخدد لاهللح يدد اطدددلاالخ يدداافدد امقيددا ا
( ادمددماادد اهللق دديمها  دد ا0=اا6ا–ا5ليأددرتاالخما دد امددماخدد لاح دداااالمدد ىابدديماالدد رزات)
( ادبعد انلد اهللد اسضدافةا1.6=اا5÷اا6الأبراميمهاف االمقيدا ال ح ددلا  د اطددلاالخ يدةاالاا)

لمقيا ادنل الهللح ي االح ااأل   الننهاالخ يدة ادلأدنااال دبحاطددلالنهاالقيمةاسل االملاميمةاف اا
ا:(065:ا6106)فار  ااالخ يااأماالدامدضحاف االز دلاالهللال 
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 (1جدول رقم 
 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 قليلة جداا   %46 - %71من  0011 – 0011من  
 قليلة  %17 - %46من أكثر   7061 – 0010من 
 متوسطة %61 - %17أكثر من   4031 – 7060من 
 كبيرة %13 - %61أكثر من   3071 – 4030من 
 كبيرة جداا  %011- %11أكثر من   1011 – 3070من 

 

 نتائج الدراسة:
ا(االمدضحاال ماه:2دأامتاالمهللائجاأمااف االز دلارم ا)
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 (6جدول رقم  
 وترتيب الفقرات حسب استجابات عينة الدراسةالوزن النسبي 

 الفقرة م

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
ات 

جاب
ست

 اال
موع

مج
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

يب
ترت

ال
 

 استخدام الفيسبوك في متابعة أنشطة المدرسة            

أتابع أنشطة المدرسة التي تنشرها عبر صفحتها علا موقع  0
 4 %13012 796 7 2 6 04 37 فيسبوك.

أتلقا دعوات اجتماعات مجالس أولياء األمور من خالل  7
 7 %11034 799 4 1 2 01 31 متابعة صفحة المدرسة علا فيسبوك.

تساهم صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك في التعرف إلا  4
 1 %30034 031 49 01 1 4 01 أوجه المساعدة التي يمكن أن أقدمها للمدرسة.

تساهم صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك في التعرف إلا  3
 3 %37016 011 71 77 2 1 1 المشكالت التي تواجه المدرسة.

أتابع ما يستجد من معلومات عن المدرسة من خالل صفحتها  1
 0 %19003 407 0 6 4 01 11 علا موقع فيسبوك.

  %61069 0717 24 11 40 33 017 الدرحة الكلية

 استخدام الفيسبوك في متابعة تحصيل األبناء           

أعتبر التواصل عبر صفحة المدرسة علا فيسبوك بديالا  6
 3 %32003 061 74 71 07 9 6 مناسباا عن الحضور المباشر إلا المدرسة.

أتابع تحصيل ابني من خالل التواصل عبر صفحة المدرسة  2
 7 %39003 027 72 71 7 6 01 علا فيسبوك.

تسهل صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك من تواصلي مع  1
 6 %31079 030 41 09 01 7 3 المعلمين الذين يدرسون ابني في المدرسة.

تمكنني صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك من التواصل مع  9
 4 %31012 021 72 00 02 1 01 اةدارة المدرسية خارج أوقات الدوام الرسمي.

01 
تزودني اةدارة المدرسية بجميع المعلومات الالزمة عن سلوك 
وانضباط ابني من خالل التواصل عبر صفحتها علا موقع 

 فيسبوك.
01 04 07 02 01 091 13079% 0 

00 
تقوم اةدارة المدرسية بالرد علا االستفسارات والشكاوى 
والرسائل التي أقدمها علا صفحة المدرسة علا فيسبوك 

 بسرعة.
1 02 0 4 33 036 30020% 1 

  %36016 913 017 21 31 11 031 الدرجة الكلية
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 السؤال األول: إجابة 
ـــع التواصـــل ديدددمصاال ددد الا  ددد :اا ـــا موق ـــا درجـــة اســـتخدام صـــفحة المدرســـة عل وم

 االجتماعي  فيسبوك( في متابعة أنشطة المدرسة المختلفة من وجهة نظر أولياء األمور؟و

ديهللضددحامدددماالزددد دلاال دددابباالما رزدددةاا دددهللخ ا ا دددفحةاالم ر دددةا  ددد امدمدددعاالهللدا دددلا
الزهللمددا  ا)في ددبد (افدد امهللابعددةاالمرددطةاالم ر ددةاالمخهلل فددةامددمادزنددةامظددراالدليدداءااألمدددرالدد ا

مددعااإلرددار اسلدد االمددهاهللدد اا ددهللبعا اا-(5ح ددااالمحدد االمردداراسليددها ددابقًاافدد ازدد دلارمدد ا)–أبيددر ا
احبناام دددبقًاابدددعمن الايهللدددابعدما دددفحةاالم ر دددةا  ددد ا)في دددبد (اال دددهللباماتاالهللددد االدضدددحاال ددد

اال ا ًا.

ديعدديداالطدد ااالبدداحادماح دددلالددنااالمزددالا  دد ا رزددةاأبيددر اسلدد ارغبددةاالم ر ددةافدد اا
امرراسمزاياهللناادالهللعري ابعمرطهللنااالمخهلل فة.

(ا5ال   افقدر اأامدتافد الدنااالمزدالالد االفقدر ارمد ا)يهللضحامماالز دلاال ابباالماأماا
من خالل صفحتها علا موقع  أتابع ما يستجد من معلومات عن المدرسةو دالهلل ام تا   :ا

ا.(%66.06حيثااحهلل تاالمرهللبةااألدل ابديمام ب ام رها)و، فيسبوك

االطددددد ااالبددددداحادماديدددددرىاا طبيقددددداتامدمدددددعاالهللدا دددددلاالزهللمدددددا  ا دددددندلةاا دددددهللخ ا اهللالم 
د ندلةاالد دلاسل ا فحةاالم ر ةادامهللرارااألزني اال دحيدةادالنداهللد االنأيدةا دال اا(في بد )

اف اييا  امهللابعةاالمرطةاالم ر ةا   االفي بد .

وتســاهم صــفحة المدرســة علــا موقــع (ادالهللدد اهللددمصا  دد :ا3بيممددااح دد تاالفقددر ارمدد ا)ا
  د االمرهللبدةااألخيدر او فيسبوك في التعرف إلا أوجه المساعدة التي يمكـن أن أقـدمها للمدرسـة

 اديعددديداالطددد ااالبددداحادمالدددنل افددد ارغبدددةااإل ار االم ر ددديةافددد ا(%60.63بدددديمام دددب امددد رها)
محا ددددر االمرددددأ تا اخددددلاالم ر ددددةادممددددعاالهللددددعايراتاال دددد بيةال مردددداألا  دددد ا  ددددمعةاالم ر ددددةا

ادمأامهللنااف االمزهللمعاالمح  .
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 إجابة السؤال الثاني:
ـــا درجـــة او ديدددمصاال ددد الا  ددد :  ـــع التواصـــل م ـــا موق ســـتخدام صـــفحة المدرســـة عل

االجتماعي  فيسبوك( في متابعة أولياء األمور لمستوى تحصيل أبنائهم من وجهة نظر أولياء 
 األمور؟و

الما رزدةاا دهللخ ا ا دفحةاالم ر دةا  د اا-(2ز دلارم ا)–ديهللضحامماالز دلاال اببا 
رالم ددهللدىاهللح دديلاالبمددائن الددد امدمددعاالهللدا ددلاالزهللمددا  ا)في دددبد (افدد امهللابعددةاالدليدداءااألمددددا

 اديعدديداالطدد ااالبدداحادما-(5ح ددااالمحدد االمردداراسليددها ددابقًاافدد ازدد دلارمدد ا)–ام ي ددةب رزددةا
نلدد اسلدد اسمأاميددةامهللابعددةا ددز تا رزدداتاالطدد ااد دد  االيددا االحضدددرافدد االم ر ددةامددماخدد لا

نددةامظددراالطدد اامدمددعاديار االهللربيددةادالهللع ددي ا  دد ارددبأةااإلمهللرمددت اأمدداامدد ايعددد اال ددباامددمادز
البدداحايماسلدد ارغبددةاالدليدداءااألمدددرابالحضدددراالمبارددراسلدد االم ر ددةال هللعددر ا ددماأادداادمداأبددةا

اهللفا يلاهللق  االبمائن اف االهللح يل.

(ادالهللدد ا01(االماال  دد افقددر افدد االمزددالالدد االفقددر ارمدد ا)2أمدداايهللضددحامددماالزدد دلارمدد ا)ا
الالزمـة عـن سـلوك وانضـباط ابنـي و تزودنـي اةدارة المدرسـية بجميـع المعلومـات هللدمصا  د :ا

حيدثااحهلل دتاالمرهللبدةااألدلد ابدديمام دب ا من خالل التواصل عبر صفحتها علا موقع فيسبوكو
 اديعيداالط ااالبداحادمانلد اسلد ارغبدةااإل ار االم ر ديةافد اهللفعيدلاالهللدا دلا(%56.66م رها)

امعاالدلياءااألمدرامماخ لازميعاالمدافناالممأمةالنل .

وتســهل صــفحة المدرســة علــا موقــع (ادالهللدد اهللددمصا  دد :ا2الفقددر ارمدد ا)بيممددااح دد تاا
   االمرهللبةااألخير ابديما ين الذين يدرسون ابني في المدرسةوفيسبوك من تواصلي مع المعلم

 ادمددد ايعدددد اال دددباافددد انلددد امدددمادزندددةامظدددراالطددد ااالبددداحايماسلددد ا(%61.66م دددب امددد رها)
الهللدا لاالزهللما  اف ام يراالم ر ةادالح االمع مديماامح اراس ار ا فحةاالم ر ةا   امدمعا

ابام االمع ميماالمعمييم.اامماالهللدا لاممااي ع ا
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 توصيات الدراسة:
 دددابقةاالهللددد اهللددد ا رضدددناام دددبقًا ايمأدددمامهللدددائجاال را دددة ادبعددد امرازعدددةاال را ددداتاالافددد اضددددء

ا:ل ط ااالباحايماالمايق مدااالهللد ياتاالهللالية

 دداءافد ااالزهللما  اضمماالمدا االهلل ريبيةاالخا ةابم يرااالمد ار س خالامدامعاالهللدا لا .0
دنلد ابند  ااممدا ن ابعلميهللنداافدد ااالهللد ريااالامداءاالخ مدةاالدامبدلاا دهلل من المندامن ااإل اريدة

 .الهللدا لامعاالدلياءااألمدر ادالعملا   اهللفعي نااف االمي اماالهللربدا
 .الهللدا لاالزهللما  ابيماالدلياءااألمدرييا  االلهللما ابمررا فحاتاالم ار ا   امدامعا .6
لهلل دد يطاا؛هللخ ديصازديءامدماالم دداحةا  د امدمدعاديار االهللربيدةادالهللع ددي ا  د اردبأةااإلمهللرمدت .3

 الضدءا   ا فحاتاالهللدا لاالزهللما  ال م ار ادالعملا   امررلاادهلل  يمنا.
لنيئدددةاسمرددداءامزمد ددداتام  قدددةا  ددد امدامدددعاالهللدا دددلاالزهللمدددا  اهللردددملاالنيئدددةااإل اريدددةادا .6

دنل الممامرةاالقضايااالهلل اهللن االدلياءااألمدرادالم ر دة اا؛الهلل ري يةامعاالدلياءاالمدراالط ا
 دنل اهلل  يمًاالمزال االدلياءااألمدراالعا ية.

حثاال ضاءاالنيئةاالهلل ري يةاف االم ر ةا   االهللدا لاالبماءامدعاالدليداءااألمددرامدماخد لا .5
 مدامعاالهللدا لاالزهللما  .

 يةاأام ةالهللفعيلامدامعاالهللدا لاالزهللما  اف االعم يةاالهللع يميةاأ نا.ضردر اهللأديمار ا .2
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 المراجع:
دامدددعاا دددهللخ ا اردددبأاتاالهللدا دددلاالزهللمدددا  افددد ا"(.ا6106سبدددرالي  اخ يزدددةا بددد االعييددديا) .0

 اصا3 االعدد  ا6 االمز دد ا"العم يددةاالهللع يميددةابزامعدداتا ددعي ام ددر امز ددةاالع ددد االهللربديددة
 .622ا–ا603

هللدا دددلابددديماالمزهللمدددعادالم ر دددة ا ددد طمةا(.االلميدددةاال6116 دددال ابدددما دددبيتا) االبد دددعي ا .6
 .ل مررادالهللدييعاالممهلل ىاالهللربدا  مام:ا

(.االم ر دددةاالمزهللمعيدددةادهللع دددي االم دددهللقبل ااألر م:ا6112الخطيددا االحمددد ادالخطيدددا ار احا) .3
  اراالفأرال مررادالهللدييع.

آاددداراا دددهللخ ا امدامدددعاالهللدا دددلاالزهللمدددا  ا  ددد االهللح ددديلا"(.ا6106 ددددح ارردددااال يددداا) .6
 ار ددالةاماز ددهلليراغيددرا"طدددلأر امددمادزنددةامظددرارب دداتاالبيدددتال را دد الحبمدداءافدد امحافظددةا

 ممردر  اأ يةاالهللمميةاالمزهللمعيةاداأل رية ازامعةاالق  االمفهللدحة اطدلأر .
أليمدددداتالدددد ىامدددد يراااإلبدددد ا ااإل اراافدددد اس ار اا"(.ا6106فددددار  امحمددددد ا بدددد االعييدددديا) .5

 ار ددالةاماز ددهلليراغيددراممردددر  اأ يددةاالهللربيددة ازامعددةا"المدد ار االاامديددةافدد امحافظدداتاغددي 
 األيلر اغي .

 (.اهللقريراد ائلاالهللدا لاالزهللما  اف اف  طيم.ارا اال.6105أدم بهلل .ا) .2
:ا اراالم ددير ا مدداما ممددالجاالبحددثافدد االهللربيددةاد  دد االددمف (.ا6111م حدد  ا ددام امحمدد ا) .2

 . ةل مررادالهللدييعادالطبا
فا  يددةاالرددبأاتاالزهللما يددةااإللأهللردميددةافدد اهللطددديرا م يددةا"(.ا6103النيامدد  امدددر ا ددعد ا) .6

 االمز ددةاال دليددةالحبحدداثا"الهللع ددي ادالددهللع  الدد ىاطالبدداتاأ يددةاالهللربيددةافدد ازامعددةاالم دد ا ددعد 
ا.026-ا066 اص33 االع  ا0الهللربدية االمز  ا

امدامعاالمهللرمت:
(:االرددددددددددددددددبأاتاالزهللما يددددددددددددددددةاخطددددددددددددددددراال افر ددددددددددددددددة؟  ا6106ال ددددددددددددددددا  ا ا دددددددددددددددد طاما) .0

http://www.alukah.net/spotlight/7/.7.7503/3/6102 اا)  
(:ا درامدامددددعاالهللدا دددددلاالزهللمددددا  افددددد االعم يددددةاالهللع يميدددددة ا6106 ددددد   افددددرا امحمددددد ا) .6

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=1.ا (.00/3/6102 ا

http://www.alukah.net/spotlight/0/40402
http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=34
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 المالحق

 السادة أولياء األمور الكرام:
ودور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز التواصل بـين  يقد االط ااالباحادماب را ةابعمددام:

ـــاء األمـــور "اا دددهللأماًلال بحددددثاالخا دددةابمردددرااقافدددةاالبحدددثاالع مددد ابددديماط بدددةاالمدرســـة وأولي
ا.ف  طيم

فددد االمأددداما)×(امرزددددامدددما ددديا هللأ االهللأدددر اباإلزابدددةا دددمافقدددراتاال دددهللبامةادنلددد ابدضدددعاسردددار ا
االمخ ص.

فقراتاال هللبامةاهلل ن ابرألاال ا  اف االرهللقاءابم هللدىامهللائجااسماسزابهللأ اب مةادمدضد يةا م
ال را ددة ا  مددًاابددعمازميددعاالبيامدداتاالدددار  افددد الددنهاال را ددةالدد األغددراحاالبحددثاالع مدد افقدددطا

ادهللعاملاب ريةاهللامة.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الطالب الباحثون
 

 أوالا: البيانات األساسية:

االما ااااانأراااااااالجنس:

ا.51الأاراممااااااااا51ا–ا61ااااااااا61ا-31اااااااا31الملامماااااااالعمر:

ااامديةافعملااااااا ب د ااااااابأالدريد اااااا را اتا  يا.ااااااالمؤهل العلمي:

ا امل.اامدظ ااااالايعملااااااالعمل:

امع ااااااااااااالا.اااااااااهل تتابع صفحة المدرسة علا فيسبوك؟
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 ثانياا: االستبانة:

 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 استخدام الفيسبوك في متابعة أنشطة المدرسة

أتابع أنشطة المدرسة التي تنشرها عبر صفحتها علا موقع  0
      فيسبوك.

األمور من خالل متابعة أتلقا دعوات اجتماعات مجالس أولياء  7
      صفحة المدرسة علا فيسبوك.

4 
تساهم صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك في التعرف إلا أوجه 

      المساعدة التي يمكن أن أقدمها للمدرسة.

تساهم صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك في التعرف إلا  3
      المشكالت التي تواجه المدرسة.

من معلومات عن المدرسة من خالل صفحتها أتابع ما يستجد  1
      علا موقع فيسبوك.

 استخدام الفيسبوك في متابعة تحصيل األبناء

6 
أعتبر التواصل عبر صفحة المدرسة علا فيسبوك بديالا مناسباا 

      عن الحضور المباشر إلا المدرسة.

أتابع تحصيل ابني من خالل التواصل عبر صفحة المدرسة علا  2
      فيسبوك.

تسهل صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك من تواصلي مع  1
      المعلمين الذين يدرسون ابني في المدرسة.

تمكنني صفحة المدرسة علا موقع فيسبوك من التواصل مع  9
      اةدارة المدرسية خارج أوقات الدوام الرسمي.

01 
الالزمة عن سلوك تزودني اةدارة المدرسية بجميع المعلومات 

وانضباط ابني من خالل التواصل عبر صفحتها علا موقع 
 فيسبوك.

     

تقوم اةدارة المدرسية بالرد علا االستفسارات والشكاوى والرسائل  00
      التي أقدمها علا صفحة المدرسة علا فيسبوك بسرعة.

ا


