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دراسة بعنوان 

أثر استخدام الفٌس بوك على الثقافة اإلسالمٌة من وجهة نظر 

طالبات الصف العاشر فً مدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات
إعداد الطالبات

آٌة الملفوح     والء عماد      هدٌل الحاج     سجى الهندي نارٌمان أحمد  

أزهار جبر الحداد : المعلمة إشراف 
مدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات

مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم شمال غزة 
 (2017)غزة 
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 هشكلة البحث 
:مشكمة الدراسة في السؤال التالي تمثمت 

أثر استخدام الفيس بوك عمى الثقافة اإلسالمية من وجهة نظر طالبات ما 
الصف العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات ؟

:ويتفرع من هذا السؤال األسئمة التالية 
ما مدى استخدام طالبات الصف العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية  1.

لمبنات لمفيس بوك؟
ما مدي توظيف طالبات الصف العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية  2.

لمبنات لمفيس بوك في البحث عن مصادر الثقافة اإلسالمية ؟
ما مدى تحري طالبات الصف العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات  . 3

؟لدقة المعمومات الثقافية اإلسالمية  الواردة في الفيس بوك 
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 اف البحثأهد
 

التعرف إلى مدي استخدام طالبات الصف العاشر فً مدرسة 1.

.الفالوجا الثانوٌة للبنات  للفٌس بوك

ابراز الدور الذي ٌلعبه الفٌس بوك فً البحث عن  مصادر 2.

.الثقافة اإلسالمٌة

استقصاء مدي تحري طالبات الصف العاشر فً مدرسة 3.

الفالوجا الثانوٌة للبنات  لدقة المعلومات الثقافٌة اإلسالمٌة  
 الواردة فً الفٌس بوك
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 أهوية البحث

قد تفٌد نتائج هذه الدراسة  فً تفعٌل دور الفٌس بوك كمصدر 1

.للثقافة اإلسالمٌة

قد تساعد هذه الدراسة فً ابراز بعض الجوانب السلبٌة 2.

.   واإلٌجابٌة للفٌس بوك فٌما ٌتعلق بنشر الثقافة اإلسالمٌة 

من المأمول من  هذه الدراسة أن تلقً الضوء على درجة . 3

اهتمام طالبات الصف العاشر فً البحث عن  المعلومات الثقافٌة 

.اإلسالمٌة من مصادر موثوقة 
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 هصطلحات البحث

:الفٌس بوك

هو أحد شبكات التواصل االجتماعً األكثر استخداماً وتأثٌراً على مستوى العالم ،تم إنشاء 

م بواسطة مارك زوكربٌرغ بجامعة هارفارد، وقد كان الموقع 2004الموقع فً فبراٌر عام 

فً البداٌة متاحاً فقط لطالب جامعة هارفارد، ثم تم فتحه ألي شخص ٌرؼب فً فتح حسابه 
 . به

  :الثقافة اإلسالمٌة

هً معرفة مقومات الدٌن اإلسالمً بتفاعالتها فً الماضً والحاضر والمصادر التً استقٌت 
والوقوف على التحدٌات المعاصرة المتعلقة  .منها هذه المقومات بصورة نقٌة مركزة

 . بمقومات األمة اإلسالمٌة بصورة مقنعة موجهة

  :طالبات الصف العاشر

سنة واللواتً ٌدرسن فً الصف العاشر األساسً فً  15_14هن الطالبات من عمر 
 .المدارس التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم مدٌرٌة شمال ؼزة
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 هنهجية البحث

 
الذي ٌعتمد على دراسة تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً 

الظاهرة موضوع الدراسة 

أثر استخدام الفٌس بوك على الثقافة اإلسالمٌة من وجهة نظر )

( للبناتطالبات الصف العاشر فً مدرسة الفالوجا الثانوٌة 
 .وتحلٌل بٌاناتها وبٌان العالقة بٌن مكوناتها
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 حدود البحث

: الحد الموضوعً

أثر استخدام الفٌس بوك على الثقافة اإلسالمٌة من وجهة نظر 
طالبات الصف العاشر فً مدرسة الفالوجا الثانوٌة شمال غزة

: الحد الزمانً 

تم تطبٌق الدراسة فً الفصل الثانً من العام الدراسً 
2016/2017.

: الحد المكانً 
.اقتصرت الدراسة على مدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات

:  الحد البشري

.طالبات الصف العاشر فً مدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات
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 جمتوع و عينة  البحث 
 

:مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراسة من جمٌع طالبات الصف العاشر  فً مدرسة تكون 

. 2016/2017الفالوجا الثانوٌة للبنات للعام الدراسً 

:عٌنة الدراسة 

طالبة من طالبات الصف العاشر ( 40)تكونت عٌنة الدراسة من 
 األساسً بمدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات للعام الدراسً 
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 أدوات البحث

 
استبانة بعنوان أثر استخدام الفٌس بوك على الثقافة اإلسالمٌة 

من وجهة نظر طالبات الصف العاشر فً مدرسة الفالوجا 

(  12)بلػ عدد عباراته بعد الصٌاؼة النهائٌة  ،وقدللبناتالثانوٌة 

عبارة حٌث أعطى لكل عبارة من عبارات المقٌاس وفق سلم 

وأعطٌت األوزان  ( كبٌرة ، متوسطة، ضعٌفة)متدرج ثالثً 

بذلك تنحصر درجات أفراد عٌنة الدراسة ما بٌن ( 1-2-3)التالٌة 
 .درجة( 36 -12)
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 نتائج البحث

. تحرص طالبات الصف العاشر على متابعة موقع التواصل االجتماعً  1

لكن % 51.25الفٌس بوك بدرجة كبٌرة وبصورة ٌومٌة بنسبة تصل إلى 
.تقل  درجة المشاركة الفاعلة واالنضمام إلى  المجموعات لدٌهن

ُتولً  طالبات الصف العاشر أهمٌة لمتابعة الصفحات التً تنشر القٌم  2.

لكن هذا االهتمام ٌقل بالنسبة  %61.88اإلسالمٌة بنسبة تصل إلى 

.للصفحات التً تتعلق بالتارٌخ اإلسالمً 

تعطً الطالبات فً الصف العاشر أهمٌة لنشر الثقافة اإلسالمٌة من خالل . 3

% .62.29مشاركاتهن على صفحات الفٌس بوك بنسبة تصل إلى 

تقل درجة اهتمام الطالبات بالتدقٌق و التأكد من سالمة المعلومات  التً . 4

.تحتوٌها منشورات الفٌس بوك
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 تىصيات البحث

 
.ضرورة توجٌه الطالبات إلى  االستخدام األمثل لموقع الفٌس بوك  1.

السعً لتعزٌز مشاركة الطالبات فً أنشطة مدرسٌة تهدف لتوعٌة  2 .

الطالبات لكٌفٌة تدقٌق المعلومات التً ٌحصلن علٌها من منشوارات الفٌس 
.بوك 

ضرورة إبراز مفهوم الثقافة اإلسالمٌة والتركٌز على أهمٌة مصادر هذه  3.
 الثقافة وتارٌخها


