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 الملخص:

ج الذساست إلٔ الخعشف علٔ دّس هْالع الخْاصل االجخوبعٖ فٖ حٌو٘ت الْعٖ ُذف

ّاسخخذم لخحم٘ك ُزا الِذف الوٌِج  ، االجخوبعٖ لذٓ طالة ّطبلببث الوشحلت الثبًْٗت بوذٌٗت أبِب

حىْى هجخوع الذساست هي طالة ّطبلببث الوشحلت الثبًْٗت بوذٌٗت أبِب ّلإلجببت ، الْصفٖ الخحل٘لٖ

الْصفٖ الخحل٘لٖ ّطُبمج االسخببًت لجوع الب٘بًبث ّالوعلْهبث  الوٌِجالذساست اسخخذم  عي أسئلت

 ، ( هي الزوْس038(هي اإلًبد ّ)797) بْالع 8201هي أفشاد العٌ٘ت ّوبى إجوبلٖ عذد أفشاد العٌ٘ت 

 ّلذ حْصل الذساست لعذة ًخبئج أُوِب:

فً آرائهم المتعلقة بدرجة استخدام مواقع وجود اختبلفات دالة إحصائٌا بٌن الطبلب والطالبات  -

التواصل االجتماعً وأسباب ذلك تتمثل فً:تقدم لً مواقع التواصل االجتماعً كل ما أحتاجه فً 

كافة المجاالت ) لصالح اإلناث ( وتفسر هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل تتٌح لئلناث االعتماد 

توفر لً مواقع التواصل  ، ختٌارها ورراههاعلى ذاتهن فً التعرؾ على احتٌاجاتهن والسعً ال

االجتماعً الكثٌر من الجهد والوقت ) لصالح الذكور ( وتفسر هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل 

أرعر بأن  ، تتٌح للذكور أتاحت وقت أقل فً التواصل مع مجتمعهم والتركٌز على أعمالهم

فراد المجتمع) لصالح الذكور ( وتفسر استخدام مواقع التواصل االجتماعً حق من حقوق كافة أ

هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل أتاحت للذكور حرٌة أكبر فً تبادل المعرفة واآلراه ولذلك ذات 

 . موافقتهم على أن استخدام مواقع التواصل االجتماعً حق من حقوق كافة أفراد المجتمع

رائهم المتعلقة بدرجة أثر مواقع وجود اختبلفات دالة إحصائٌا بٌن الطبلب والطالبات فً آ-

التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً وأسباب ذلك تتمثل فً: سهلت مواقع التواصل 

االجتماعً القٌام بأعمال تطوعٌة مع مجموعة من الزمبله/الزمٌبلت ) لصالح اإلناث ( وتفسر 

 . ً العمل بصورة أكبر دون قٌودهذه النتٌجة بأن مواقع التواصل أتاحت لئلناث فرصة المراركة ف

وخرجت الدراسة بتوصٌات أهمها: العمل على توجٌه طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة 

وإجراه تقوٌم مستمر لواقع  ، لبلستفادة من مواقع التواصل االجتماعً فً العملٌة التعلٌمٌة

على كل  - ، الجتماعًاالستخدام اإلٌجابً لطبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة لمواقع التواصل ا

إدراجه كهدؾ تربوي ٌهم المجتمع  المسئولةوعلى المؤسسات التربوٌة ، مسلم أن ٌتزود بالتقوى

 واألسرة.  
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Abstract: 

The aim of the study is to identify the role of social networks in the 

development of social awareness among secondary school students in Abha 

city. The researcher used analytical descriptive approach. The study society 

consisted of secondary students in Abha. The analytical descriptive 

approach has been used to answer the questions, a questionnaire was 

applied to collect  Data and information from the sample,The total number 

of sample was 1028 (797) females and (231) males. 

- the study revealed many results, the most important are:  

 There are statistically significant differences between male and 

female students in their point of views on the degree of use of social 

networks sites; The reasons for this are: The social networks offer me all 

what I need in all fields (for females), which explains that these sites allow 

females to depend on themselves to identify their needs, choose and buy 

them. (for males)The social networks keep me a lot of effort and time.   

These results explains that; networks allow males to spend less time 

to communicate with their community and focus on their business. I think 

that using networks is a right for all members of society (for males),  

because the communication sites give males greater freedom to share 

knowledge and opinions.  Therefore,   I agree that the use of social network 

is a right  for all members of society. 

Also There are statistically significant differences between male and 

female students in their views on the impact of social networking sites on 

the development of social awareness. This refers to: The social networks 

facilitated volunteer work with a group of colleagues (for females). This 

result shows The opportunity for females to participate more freely without 

restrictions.  

The study recommends that:  

- Directing secondary students to use the social networks in education.  

-  Conducting a continuous assessment to evaluate the positive use of 

secondary school students of social networks. 
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 المقدمة:

ولم ٌكن قبولها فً المجتمع  7775بدأت ظاهرة مواقع التواصل االجتماعً بالظهور فً 

بالرًه السهل فقد كانت استخداماتها تنحصر بمجاالت وأؼراض معٌنة وتطورت مع مرور الزمن 

وزادت استخداماتها وبداه اإلنسان بتقبل هذا التطور بكل ما ٌحمله من تسهٌبلت ومٌزات , فلقد 

دى التطور المتسارع لمواقع التواصل االجتماعً ووسائل اإلعبلم إلى إحداث ثورة حقٌقٌة أ

وتؽٌرات جوهرٌة مست جمٌع مجاالت الحٌاة,  وبدأت أثار هذه التؽٌرات على مستوى الجماعات 

واألفراد لٌس على المستوى المحلً فقط بل تعدى ذلك إلى المستوى العالمً محدثة ظواهر جدٌدة 

 .ات مباررة على مختلؾ التنظٌمات والبنى االجتماعٌةوتأثٌر

وقد أحدثت ربكات التواصل االجتماعً طفرة نوعٌة لٌس فقط فً مجال االتصال بٌن 

إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة فً  ، األفراد والجماعات بل فً نتائج وتأثٌر هذا االتصال

لى درجة أصبحت احد أهم عوامل الوعً إ ، المجال اإلنسانً واالجتماعً والسٌاسً والثقافً

االجتماعً محلٌا وعالمٌا وذلك بما تتٌحه هذه الوسائل من إمكانات للتواصل والسرعة فً إٌصال 

بحٌث لم تعد لوسائل اإلعبلم التقلٌدٌة القدرة على إحداث هذا الوعً بل تقؾ عاجزة أمام . المعلومة

 (71ص، 4172، الهدى، تماعً. )مرٌمالتأثٌر المبارر والفعال لربكات التواصل االج

وبما أن مواقع التواصل االجتماعً أسهمت فً تفعٌل المراركة لتحقق رؼبة كل فئة 

فإن لها أٌـضا دوراً فً التربٌك والمناصرة والضؽط  ، مرتركة فً االهتمامات واألنرطة نفسها

مجتمعٌة إذا ما أحسن وفـً تحقٌـق المسؤولٌة ال ، والتفاعل والتأثٌر بقٌادات ؼٌـر منظمـة

فقد اسـتطاعت أن تحول األقوال واألفكار والتوجهات  ، استثمارها واستؽبللها وتوجٌهها بركل جٌد

لـذا ال ٌمكـن أن نعـّد التواصل عبر الربكات االجتماعٌة  ، إلى مرروعات عمل جاهزة للتنفٌـذ

 .)3ص،  4116، خالد)موضة ربابٌة تتؽٌر مع مرور الزمن

ومن  ، بكات التواصل االجتماعً مبلٌٌن المستخدمٌن من رتى بقاع األرضواستقطبت ر

محدثه تحوالت جوهرٌة  ، كافة الررائح االجتماعٌة والفئات العمرٌة بما فٌهم األطفال والمراهقٌن

وقد نجم عن ذلك تداعٌات ساهمت بركل فاعل  ، فً أنماط التفاعل وأسالٌب التواصل االجتماعً

لذا فقد جذبت انتباه كثٌر من  ، ٌر من المجتمعات فكرٌاً واجتماعٌا وسٌاسٌاً فً صٌاؼة مبلمح كث

 (.Boyd,2007الباحثٌن والمرتؽلٌن فً المٌدان التربوي واالجتماعً )

وفً المجتمع والعصر الحالً ُتعد أكثر فئة تتأثر بتلك المواقع هً فئة المراهقٌن 

ل العالم ٌقومون باستخدام مواقع %من المراهقٌن حو71وأوضحت عدة دراسات أن حوالً 

فالمراهق من خبلل مواقع التواصل االجتماعً ٌستفٌد من األنرطة  ، التواصل االجتماعً

وبذلك ٌتبادل  ، وٌتفاعل مع ؼٌره من الناس من خبلل هذه األنرطة المتاحة ، والبرامج المتاحـة لـه

 ، وٌتعلم أنواعاً من السلوك ، ٌرهأنواعاً من السلوك اإلنـسانً مع ؼٌره فٌفٌد وٌستفٌد من ؼ

وٌحاول أن ٌنمً لنفسه اإلحساس  ، وٌكتسب خبرات إٌجابٌة من خبلل ذلك التفاعل واألنرطة

 بالمسؤولٌة واالعتماد على الذات من خبلل هذه العملٌات.
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ومن هنا ٌتضح أهمٌة التفاعل مع اآلخرٌن من خبلل األنرطة المختلفة فً الجماعات التً 

نها من مواقع التواصل االجتماعً وتتخطى الحواجز والحدود حدوث التأثٌر والتأثر ٌمكن تكوٌ

واكتساب الخبرات وتنمٌة المسؤولٌة فً الذات من خبلل هذه األنرطة والتفاعل بٌن األفراد, 

فالنراطات االجتماعٌة تعد ضرورة ملحة تتطلبها مرحلة المراهقة بصورة خاصة فهـً تعد 

كرؾ عن مواهب المراهقٌن وإمكانٌاتهم ومٌولهم فً رتى مجاالت األنرطة مصدراً من مصادر ال

فبقدر مـا  ، فالتنمٌة ال ٌمكن أن تتم بدون إعداد المراهق الذي هو أداة للتنمٌة ، الثقافٌة واالجتماعٌة

وإحساس بالمسؤولٌة ، وإبداعٌة ومهارات مهنٌة وتقنٌة، ٌتوفر له من صحة وحٌوٌة وقدرة وابتكار

 إلىما ٌتوفر للمجتمع القدرة الذاتٌة على النمو والتطور ,من هنا رعت الدراسة الحالٌة بقدر 

دور مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً لدى طبلب وطالبات  إظهارمحاولة 

 .المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها

 : مشكلة الدراسة

ات المتحدة األمرٌكٌة وبعد ذلك بدأت بدأ استخدام مواقع التواصل االجتماعً فً الوالٌ

من سكان العالم العربً  %43باالنترار والتوسع فً أنحاه العالم. وذكرت اإلحصاهات أن 

 ، منهم االنترنت والمواقع االجتماعٌة %61سنه ٌستعمل 77-71واإلسبلمً من الفئة العمرٌة 

هذه الساعات التً ٌقضونها  حٌث تعكس النسب تزاٌداً ملحوظاً فً عدد المستخدمٌن بجانب عدد

 (.12ص، 4171، أمام هذه المواقع )سبتً عباس

لذلك فقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعً الٌوم من المؤسسات المهّمة التً تقوم بدور 

مهم فً تربٌة النشه وإكسابهم عادات وسلوكٌا وأداة مهمة من أدوات التؽٌٌر والوعً االجتماعً 

تها ووجودها من حاجة المجتمع لها وبخاصة المراهقٌن لما توفره لهم من ,وتستمد تلك المواقع قو

خٌارات عدٌدة فً الجوانب التعلٌمٌة والترفٌهٌة واالجتماعٌة وتسمح لهم بالتعبٌر عما بداخلهم 

 وإطبلق مواهبهم والتواصل فٌما بٌنهم. 

ودورها فً  وانطبلقا من هذه الحقائق التً تفرضها علٌنا ربكات التواصل االجتماعً

صنع وإحداث الوعً والتؽٌرات فً جمٌع المجاالت ٌأتً هذا البحث لئلجابة على السؤال الرئٌسً 

 التالً:

ما دور مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً لدى طبلب وطالبات 

 المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها؟

 األسئلة الفرعٌة:

 تها وأهمٌتها وخصائصها؟ما مواقع التواصل االجتماعً ونرأ .7

 ؟رز وأهم مواقع التواصل االجتماعًما أب .4

 ؟صود بالوعً االجتماعً وما أهمٌتهما المق .1

 ؟اهقة وما ابرز خصائص هذه المرحلةما المقصود بمرحلة المر .2

 ؟ل االجتماعً على رخصٌة المراهقٌنما األثر االجتماعً لمواقع التواص .3
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االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً لدى طبلب ما سبل االرتقاه بدور مواقع التواصل  .4
 وطالبات المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها؟

  أهداف البحث:

 هدؾ البحث إلى محاولة التعرؾ إلى:

 . مواقع التواصل االجتماعً ونرأتها وأهمٌتها وخصائصها .7

 أهم مواقع التواصل االجتماعً. .4

 . تحدٌد مفهوم الوعً االجتماعً وأهمٌته وأهدافه .1

 . مفهوم المراهقة وخصائصها .2

 تحدٌد تأثٌر مواقع التواصل االجتماعً على رخصٌة المراهقٌن.- .3

 األثر االجتماعً لمواقع التواصل االجتماعً على رخصٌة المراهقٌن - .4

تحدٌد سبل االرتقاه بدور مواقع التواصل االجتماعً  فً تنمٌة الوعً االجتماعً لدى - .5
 بمدٌنة أبهاطبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة 

 أهمٌة البحث:

نظراً لكون الدراسة الحالٌة تسعى لمحاولة توضٌح وبٌان دور مواقع التواصل االجتماعً 

 فً تنمٌة الوعً االجتماعً فإن أهمٌة الدراسة تتلخص فً:

 تأخذ الدراسة أهمٌتها ومن موضوعها الذي ٌحظى باهتمام المختصٌن والتربوٌٌن.  .7

ور مواقع التواصل االجتماعً وتوضٌح هذا الدور الكبٌر الكرؾ عن الواقع الفعلً لد .4
 . لمرحلة الثانوٌة

تركز هذه الدراسة على فترة عمرٌة محدده هً فترة المرحلة الثانوٌة كون هذه الفترة هامه  .1
للمراهق وكون هذه الفترة تتحدد كثٌراً من معالم رخصٌة المراهق وتوجهاته المستقبلٌة 

 وصفاته الرخصٌة. 

 المنهج:

تبانة على اسفً التحلٌلً وذلك من خبلل تطبٌق تستخدم الدراسة الحالٌة المنهج الوص

الطبلب والطالبات الملتحقٌن بالمداس الثانوٌة بمدٌنة أبها وذلك للكرؾ عن دور مواقع التواصل 

حٌث ٌعتبر المنهج الوصفً التحلٌلً  ، االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً لهذه الفئة بالتحدٌد

 أنسب المناهج لموضوع الدراسة. 

 حدود البحث:

أوالً/الحدود الموضوعٌة: دور مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً لدى طبلب 

 المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها.

 ثانٌاً/الحدود البررٌة: طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.

 مكانٌة: طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة بمدارس مدٌنة أبها.ثالثاً/الحدود ال
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 م.4176-هـ7217رابعاً/الحدود الزمانٌة: طبقت هذه الدراسة فً الفصل الدراسً الثانً من عام 

 مصطلحات الدراسة:

 (.715ص، هو السلوك الذي ٌقوم به الفرد فً المركز االجتماعً الذي ٌرؽله)ناصر: د.تالدور: 

 لٌؤكهد احتبللهه المركز)عبهد ، لدور بأنهه: مجموعهة مهن األفعهال التهً ٌقهوم بهها الفهردكذلك ٌعرؾ ا

 (. 776ص ، م4117 الهادي:

منظومة من الرهبكات اإللكترونٌهة تسهمح للمرهترك فٌهها بإنرهاه موقهع مواقع التواصل االجتماعً: 

نفس لدٌهم  ومن ثم ربطة عن طرٌق نظام اجتماعً إلكترونً مع أعضاه آخرٌن لدٌهم ، خاص به

 (.765ص، 4177، نفس االهتمامات والهواٌات)عامر فتحً

الهوعً االجتمهاعً ههو الهذي ٌمكهن الفهرد مهن رؤٌهة  أن( 4114، ٌرى )رلدانالوعً االجتماعً: 

وتحلٌهل ههذه القضهاٌا علهى مسهتوى موضهوعً  ، مهن زاوٌهة رهاملة ، المجتمع وقضاٌاه ومرهكبلته

إضافة إلى قدراته  ، استناداً إلى وعٌه االجتماعً ، مجتمعهومن ثم القٌام بدور فعال فً  ، وعمٌق

 ومؤهبلته الخاصة.

دراكات إنه هو نتٌجة تفاعل جدلً لمراعر و(.ا33-32ص ، كما ٌرى )أبو جمعه

 ترتبط بالوجود االجتماعً وتعكسه. ، وتصورات جماعٌة للواقع االجتماعً

طلبههات العصههر والمجتمههع الههذي ٌوجههد إدراك الرههخص بمتالتعرٌففف اإلجرائففً للففوعً االجتمففاعً: 

 حوله ومركبلته ومعرفة حقوقه وواجباته والتصرؾ بناًه على معرفته لتك الحقوق.

 ، هً تلك المرحلة التً تلً المرحلة المتوسطة وفترة الدراسة بها ثهبلث سهنواتالمرحلة الثانوٌة: 

اعاة خصائص نموه لٌكون وهً مرحلة ثقافٌة عامه هدفها تربٌة الطالب من جمٌع الجوانب مع مر

 (.764ص، 4114، عضواً نافعاً فً البٌئة التً ٌعٌش فٌها)األختر والهدٌب

 الدراسات السابقة.

من خبلل الرجوع للدراسات السابقة واستناداً إلٌها تبٌن أن هناك العدٌد من الدراسات 

عام وكذلك دراسات  السابقة األجنبٌة والعربٌة التً تناولت دور موقع التواصل االجتماعً بركل

تناولت موضوع الوعً االجتماعً لكن من المبلحظ من خبلل الرجوع للدراسات السابقة أن هناك 

وفٌما ٌلً سٌتم عرض الدراسات  ، ندرة فً تناول موضوع الوعً االجتماعً فً الدول العربٌة

 توصٌات:السابقة المرتبطة بموضوع البحث وسٌتم اإلفادة منها فً األهداؾ والمنهج وال

 أوال: الدراسات العربٌة.

بعنوان:)بعض المركبلت السلوكٌة المرتبطة باسهتخدام االنترنهت لهدى ، (4111دراسة الروٌقً)-7

الرههباب السههعودي( هههدفت الدراسههة إلههى معرفههة المرههكبلت النفسههٌة السههتخدام االنترنههت مههن خههبلل 

واسهتخدم الباحهث  ، قهات االنسهانٌةاآلثار على الجوانب الخلقٌهة والوقهت واالقتصهاد المنزلهً والعبل

(طالب من 711وأداة الدراسة هً االستبانة وتكونت عٌنة البحث من) ، المنهج الوصفً االرتباطً

وأظهههرت نتههائج  ، (سههنه المتههرددٌن علههى مقههاهً االنترنههت41-73الجامعههات السههعودٌة مهها بههٌن)
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 ، ً تنمٌة أنماط سهلوكٌة جدٌهدة%من أفراد العٌنة ٌرون أن االنترنت له دور فعال ف73الدراسة أن 

 وأن األنماط السلوكٌة المكتسبة تتنافى مع القٌم الخلقٌة اإلسبلمٌة.

بعنههوان: )دور اسههتخدام رههبكة االنترنههت فههً التحصههٌل الدراسههً لههدى ، (4113دراسههة عههوض)-4

طههبلب جامعههة نههاٌؾ العربٌههة للعلههوم األمنٌة(وقههد هههدفت الدراسههة إلههى بٌههان دور اسههتخدام رههبكة 

وقهد بلهػ عهدد  ، نترنت فً التحصٌل الدراسهً لهدى طهبلب جامعهة نهاٌؾ العربٌهة للعلهوم األمنٌهةاال

( طالبههاً مههن طههبلب الماجسههتٌر والههدكتوراه فههً السههنة األولههى  والثانٌههة بكلٌههة 151أفههراد العٌنههة)

ة الدراسات العلٌا بجامعة ناٌؾ العربٌة واستخدم أسلوب المسح الرامل فً الدراسة وطبقت االستبان

على مجتمع الدراسة توصلت الدراسة إلى نتهائج أهمهها أنهه ٌوجهد تهأثٌر السهتخدام رهبكة االنترنهت 

علههى التحصههٌل الدراسههً وأوصههت الدراسههة بضههرورة تههأمٌن قاعههات أو فصههول دراسههٌة لئلنترنههت 

 لخدمة العملٌة التعلٌمٌة فً جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة.

وان: )اسهتخدام االنترنهت وتهأثٌره علهى العبلقهات االجتماعٌهة بعن، (4115-4114دراسة مجالً)-1

لدى الرباب الجامعً( وقد هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أثهر اسهتخدام االنترنهت علهى العبلقهات 

مهن خهبلل اسهتطبلع آراه عٌنهة مهن طلبهة  ، االجتماعٌة لدى الرباب الجامعً فً المجتمع األردنً

وأظهرت نتائج الدراسة بأن أثر اسهتخدام االنترنهت  ، لباً وطالبه( طا143جامعة مؤتة بلػ تعدادها)

وكلمهها زاد عههدد  ، علههى العبلقههات االجتماعٌههة ٌههزداد فههً حالههة اسههتخدام الطلبههة لؤلنترنههت بمفههردهم

كما أظهرت نتائج الدراسة بهأن أكثهر اسهتخدامات االنترنهت ههً لؽاٌهة  ، ساعات االستخدام الٌومً

وأوصت الدراسة بأهمٌة إجراه دراسهات لتتبهع  ، ها فً الحرم الجامعًبحثٌة وعلمٌة تتم فً معظم

 مدى انترار هذه التقنٌة وتحدٌداً أكثر فئات المجتمع تأثراً بها وأوجه التأثٌر.

بعنههوان:)دور الجامعههات الفلسههطٌنٌة فههً تنمٌههة الههوعً االجتمههاعً ، (4117دراسههة أبههو سههاكور)-2

الدراسة إلى التعرؾ علهى دور الجامعهات الفلسهطٌنٌة  ونرره لدى الطلبة من وجهه نظرهم وهدفت

فههً نرههر الههوعً االجتمههاعً وتنمٌتههه لههدى الرههباب الجههامعً تكههون مجتمههع الدراسههة مههن الطلبههة 

والطالبههات فههً الجامعههات الفلسههطٌنٌة فههً محافظههة الخلٌههل. ولئلجابههة عههن أسههئلة الدراسههة اسههتخدم 

رت نتائج الدراسة أن دور الجامعات فً نرر المنهج الوصفً فً جمع المعلومات من الطلبة وأظه

الوعً االجتماعً وتنمٌته فً منطقة الدراسة كان متوسطاً وخرجت الدراسة بكثٌر من التوصٌات 

مهمتهها اإلرهراؾ علهى  ، ؛ أهمها: إنراه دائرة فهً كهل جامعهة فلسهطٌنٌة لرعاٌهة الرهباب الجهامعً

 ثقافٌة والسٌاسٌة.تنفٌذ البرامج الرٌاضٌة والصحٌة واالجتماعٌة وال

بعنههوان: )دور مواقههع التواصههل االجتمههاعً فههً التؽٌٌههر ، (4171دراسههة الخبرانههً وآخههرون)-3

االجتماعً على طبلب السنة التحضٌرٌة بجامعة الملك سعود( وهدفت الدراسة إلهى التعهرؾ علهى 

تؽٌهرهم  مدى إقبال طبلب السنة التحضٌرٌة نحو استخدام ربكات التواصل االجتماعً ودورها فً

اجتماعٌاً واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً واستخدمت االستبانة التً طبقت على عٌنة 

%من مجتمع الدراسة توصهلت الدراسهة إلهى نتهائج 41طالباً ٌمثلون  211الدراسة التً تكونت من 

 أهمها أن مواقع التواصل االجتماعً أصبحت ضرورة من ضهرورٌات الحٌهاة العصهرٌة وأوصهت
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استخدام مواقع التواصل وتفعٌل الرقابة الوالدٌة  إساهةالدراسة بوضع قوانٌن تنظم وتوضح عقوبة 

 . لمستخدمً ربكات التواصل

بعنهههوان: )العبلقهههة بهههٌن التعهههرض للمواقهههع االجتماعٌهههة علهههى رهههبكة ، (4177دراسهههة البطرٌهههق)-4

لعولمة(.ههدفت الدراسهة إلهى االنترنت وإدراك الرهباب الجهامعً للهوٌهة الثقافٌهة العربٌهة فهً ضهل ا

استقراه واقع ومدى انترهار االنترنهت بهٌن الرهباب ومها ههً النتهائج االجتماعٌهة والثقافٌهة المترتبهة 

واستخدم الباحهث المهنهج المسهحً اإلعبلمهً وتهم اختٌهار العٌنهة مهن الرهباب الهذٌن تتهراو   ، علٌه

لت الدراسهة إلهى نتهائج أهمهها (فً محافظتً الررقٌة والقاهرة بمصر وتوصه47-76أعمارهم من )

اإلقبههال المتزاٌههد مههن المبحههوثٌن أفههراد العٌنههة ذكههوراً وإناثههاً بمحههافظتً بههالتعرض لمواقههع التواصههل 

الدراسههة بههإجراه المزٌههد مههن البحههوث  وأوصههتاالجتمههاعً علههى رههبكة االنترنههت بصههورة دائمههة 

 نترنت(.إ-تلفزٌون-إذاعة-اإلعبلمٌة عن دور وسائل اإلعبلم بصفة عامة)صحافة

بعنهههوان: )اثهههر مواقهههع التواصهههل االجتمهههاعً فهههً تنمٌهههة المسهههؤولٌة ، (4171دراسهههة عهههوض) -5

المجتمعٌة لدى فئة الرباب( وهدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقهع التواصهل االجتمهاعً فهً تنمٌهة 

المسؤولٌة المجتمعٌة لدى فئة الرباب وذلهك مهن خهبلل تطبٌهق برنهامج تهدرٌبً علهى مجموعهة مهن 

راباً وفتاة وتوصلت الدراسة إلى  76وبلػ عدد أفراد العٌنة  ، مجلس ربابً عبلر فً القدس رباب

نتاج كان أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسهط درجهات أفهراد المجموعهة التجرٌبٌهة 

فً مستوى المسؤولٌة االجتماعٌة قبل تطبٌق البرنامج وبعده ومن خبلل ما توصل لهه الباحهث مهن 

ئج فقد أوصى بنرهر الهوعً لهدى فئهة الرهباب حهول دور مواقهع التواصهل االجتمهاعً فهً تنمٌهة نتا

 رخصٌاتهم واررادهم لبلستخدام األمثل لهذه المواقع.

بعنوان: )تأثٌر مواقع التواصل االجتماعً علهى تنمٌهة ، (4172-4171دراسة مرٌم و رعوبً) -6

اسههة إلههى الكرههؾ عههن تههأثٌر مواقههع التواصههل الههوعً السٌاسههً لههدى الطلبههة الجامعٌٌن(.هههدفت الدر

االجتماعً وتنمٌة الوعً السٌاسً من خبلل دراسة عٌنهة مهن طلبهة جامعهة قاصهدي مربها  الهذٌن 

ٌسههتخدمون هههذه المواقههع وتههم االعتمههاد علههى االسههتبٌان لجمههع البٌانههات مههن المبحههوثٌن  وتوصههلت 

ثٌن ٌقضون أكثهر مهن ثهبلث سهاعات فهً الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن النسبة األكبر من المبحو

كمها أسهفرت  ، استخدام مواقع التواصل وٌفضل أؼلبهم خدمة التعلٌقات والدردرهة بالدرجهة األولهى

 . الدراسة أن استخدام هذه المواقع ٌؤثر فً االتصال الرخصً وجهاً لوجه

لقههٌم لههدى بعنوان:)رههبكات التواصههل االجتمههاعً وأثرههها علههى ا، (4172-4171دراسههة الطٌههار)-7

طبلب الجامعة "توٌتر نموذجاً"(.هدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار االٌجابٌة والسلبٌة المترتبة علهى 

استخدام طبلب الجامعة لربكات التواصل االجتمهاعً وأثرهها علهى القهٌم واسهتخدم الباحهث المهنهج 

علهى اخهتبلؾ  وتكونت عٌنة الدراسة من طبلب جامعة الملك سهعود بالرٌهاض ، الوصفً التحلٌلً

تخصصههاتهم العلمٌههة وتوصههلت الدراسههة إلههى عههدة نتههائج أهمههها: أن أهههم األثههار السههلبٌة السههتخدام 

ربكات التواصل االجتمهاعً الهتمكن مهن إجهراه عبلقهات ؼٌهر رهرعٌة مهع الجهنس اآلخهر وإهمهال 

تعلهم أمهور الرعائر الدٌنٌة أما اآلثار االٌجابٌهة فتمثلهت فهً اإلطهبلع علهى أخبهار البلهدان األخهرى و

جدٌدة وأما أهم مظاهر تؽٌٌهر القهٌم نتٌجهة اسهتخدام رهبكات التواصهل االجتمهاعً ظههر فهً تعزٌهز 

وكان من  ، استخدام الطالب لربكات التواصل االجتماعً والقدرة فً مخاطبة الجنس اآلخر بجرأة
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ن لطهبلب الجامعهة أهم توصٌات الدراسة تكثٌؾ الندوات العلمٌة والبرامج التعلٌمٌة الهادفة التً تبٌ

 التأثٌر السلبً لربكات التواصل االجتماعً.

بعنوان: )الدور التربهوي لمواقهع التواصهل االجتمهاعً ، (4172دراسة الرربٌنً وعبد السبلم)-71

فً إحداث التؽٌر االجتماعً من وجههه نظهر طهبلب جامعهة الملهك خالد(.وقهد ههدفت الدراسهة إلهى 

ع التواصل االجتماعً فً إحداث تؽٌٌر االجتماعً من وجهه محاولة التعرؾ على مدى تأثٌر مواق

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفً وتم تطبٌق االستبانة لجمع  ، نظر طبلب جامعة الملك خالد

وطبقهت علهى عٌنهة مهن طهبلب جامعهة الملهك خالهد تخصصهات علمٌهة  ، البٌانات عن المفحوصهٌن

% مهن 76طالبة وقهد خرجهت الدراسهة بنتهائج منهها أن طالباً و 674وأدبٌة من الجنسٌن بلػ عددهم

أفراد العٌنة ٌرتركون فً موقع أو اثنٌن من مواقع التواصل االجتماعً وان من النواحً االٌجابٌة 

الستخدام تلك المواقع زٌادة القدرة فهً التعبٌهر عهن الهرأي وأوصهت الدراسهة لتوجٌهه الرهباب نحهو 

 . جتماعً واستخدامها لخدمة قضاٌا األمة والنهوض بهااالستخدام األمثل لمواقع التواصل اال

بعنوان:  )درجة تأثٌر رهبكات التواصهل االجتمهاعً ، (4173-4172دراسة الزبون وآخرون)-77

الرقمٌههة علههى المنظومههة القومٌههة لطلبههة كلٌههة علجههون الجامعٌة(.وهههدفت الدراسههة إلههى الكرههؾ عههن 

علههى المنظومههة القٌمٌههة لطلبههة كلٌههة علجههون درجههة تههأثٌر رههبكات التواصههل االجتمههاعً الرقمٌههة 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ولتحقٌق ذلك صممت اسهتبانة مكونهة مهن  ، الجامعٌة

ن درجهة أوأرهارت نتهائج الدراسهة إلهى  ، (طالبهاً وطالبهة753فقرة وتكونت عٌنة الدراسهة مهن) 22

ة لطلبههة  كلٌههة علجههون الجامعٌههة كانههت تههأثٌر رههبكات التواصههل االجتمههاعً علههى المنظومههة القٌمٌهه

متوسطة وأوصت الدراسة بضرورة إنراه ربكات عربٌة إسبلمٌة ذات توجههات قٌمٌهة منبثقهة مهن 

 . تعالٌم اإلسبلم السمحة

بعنوان: )التنرئة األسرٌة للمهراهقٌن فهً ضهوه تهأثٌر مواقهع التواصهل ، (4174دراسة حسٌن)-74

لوقهوؾ علهى واقهع التنرهئة األسهرٌة لؤلبنهاه فهً ضهوه تهأثٌر االجتماعً(. وقد هدفت الدراسة إلى ا

مهن أولٌهاه األمهور لطهبلب  711وقد طبقت الدراسة على عدد  ، مواقع التواصل االجتماعً علٌهم

مههن خههبلل تطبٌههق اسههتبانة واسههتخدمت الدراسههة  ، فههً المرحلههة المتوسههطة والثانوٌههة بمحافظههة قنهها

لبحث وتوصلت الدراسة إلى قصور معرفهة أولٌهاه األمهور المنهج الوصفً التحلٌلً لتحقٌق نتائج ا

بمضامٌن مواقع التواصل االجتماعً وتأثٌرها على األبنهاه وقهد أوصهت الدراسهة بضهرورة تفعٌهل 

 واالبتعاد عن استعمال القسوة أو العنؾ فً توجٌه سلوك األبناه. ، لؽة الحوار داخل األسرة

 ثانٌاً: الدراسات األجنبٌة.

( عهن االنترنهت كقههوة محتملهة ألحهداث التؽٌٌهر االجتمههاعً 1998)James Sampsonدراسهة -7

باعتبارها أداة فعالة لنرر المعلومات والتواصهل وبهذلك ٌمكهن اسهتخدامها كقهوة للتؽٌٌهر االجتمهاعً 

من خبلل المرردٌن أو النارطٌن مع ضرورة أن ٌكونوا على معرفة جٌدة بكٌفٌهة اسهتخدامها وفههم 

 . المحتملة لها وأٌضاً المركبلت المرتبطة بهذه األداةمزاٌاها والمنافع 

( وههً عهن اسهتخدام االنترنهت وتهأثٌره فهً 2003)Suarez Balcazar and othersدراسهة -4

تؽٌٌر المجتمع من خبلل تطوٌر إحدى العروائٌات فً رٌكاؼو حٌث تصؾ هذه الدراسة التدخبلت 
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( قائد من أعضاه جماعات التؽٌٌر الرامل 24القائمة على االنترنت من خبلل مجموعة مكونة من)

والذٌن استخدموا االنترنت كأداة للوصهول للمعلومهات عهن مهوارد المجتمهع وأٌضهاً فهً توثٌهق ههذا 

 التدخل والتخطٌط له وتنفٌذه ومعرفة آثاره ومدى تحقٌق النجا  فٌه.

عبر االنترنهت  ( وهً عن السعً نحو تحقٌق التؽٌٌر االجتماع2006ً)Jennifer Earlدراسة -1

باسهتخدام تكنٌكهات للنرهاط السٌاسهً أو المعارضهة السٌاسهٌة مهن خهبلل بعهض المواقهع علهى رههبكة 

االنترنت والتً تتٌح االرتراك فً النراط السٌاسً وأوضحت نتائجها أن أهم هذه التكنٌكهات  ذات 

إللكترونههً الفاعلٌههة هههً: عههرض المطالههب عبههر االنترنههت)اونبلٌن( وإرسههال رسههائل عبههر البرٌههد ا

 . وحمبلت تحرٌر الخطابات الرسمٌة

( وهً عن استخدام االنترنت فً عبلج مهرض الفوبٌها 2010)JenifferH.Rosenthalدراسة -2

( 43-76مهرٌض تتهراو  أعمهارهم مها بهٌن )743االجتماعٌة وتهم تطبٌهق ههذه الدراسهة علهى عهدد 

لهدى ههؤاله المرضهى مهن خهبلل  وارارت الدراسة إلى أن االنترنت ساهم فً عهبلج الفوبٌها ، سنه

 إتاحة نوعاً من العبلقات والتفاعل عبر االنترنت الذي ال ٌتا  لهم فً الواقع.

( وهً من نمهاذج التهدخبلت العبلجٌهة الموجههة عبهر االنترنهت 2010)Bryan Pridgenدراسة-3

نهت فهً وأوضهحت نتهائج الدراسهة أن اسهتخدام االنتر ، لفئة المراهقٌن المعرضٌن للخطهر وأسهرهم

البرنامج العبلجً أدى إلى تخفٌؾ االضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌهة لهدى المهراهقٌن كمها أنهه مهن 

 خبلل االنترنت تم توجٌه برامج لتوعٌة وتثقٌؾ المراهقٌن وأسرهم باالستخدام اآلمن لئلنترنت.

( وهههدفت للتعهرؾ علههى أثههر اسهتخدام موقههع "فهٌس بههوك" علههى 2010)Arenkarbnskyدراسهة-4

حٌههث  ، (طالبههاً جامعٌههاً 477وقههد طبقههت الدراسههة علههى) ، لتحصههٌل الدراسههً لههدى طلبههة الجامعههةا

أظهرت النتائج أن الدرجات التً ٌحصهل علٌهها طهبلب الجامعهات المهدمنون علهى رهبكة االنترنهت 

وتصفح موقهع "فهٌس بهوك" اكبهر الرهبكات االجتماعٌهة علهى االنترنهت أدنهى بكثٌهر مهن تلهك  التهً 

كما أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقهت  ، ظراؤهم الذٌن ال ٌستخدمون هذا الموقعٌحصل علٌها ن

 الذي ٌمضٌه الطالب الجامعً فً تصفح هذا الموقع كلما تدنت درجاته فً االمتحانات.

( ههدفت إلهى التعهرؾ علهى آثهر اسهتخدام رهبكات التواصهل االجتمهاعً 2010)Meshelدراسة -5

( راب مهن مسهتخدمً رهبكات 7411وقد طبقت على عٌنة بلػ قوامها) ، على العبلقات االجتماعٌة

وقهههد أظههههرت الدراسهههة نتهههائج أهمهههها أن أكثهههر مهههن نصهههؾ  ، التواصهههل االجتمهههاعً فهههً برٌطانٌههها

األرخاص البالؽٌن الذٌن ٌستخدمون مواقع من بٌنها "الفٌس بوك وبٌبو وٌوتٌوب" قد اعترفوا بأنهم 

نهت مهن ذلهك الوقهت الهذي ٌقضهونه مهع أصهدقائهم الحقٌقٌهٌن ٌقضون وقتهاً أطهول علهى رهبكة االنتر

 وأفراد عائلتهم.

 التعلٌق على الدراسات السابقة:

من خبلل الدراسات السابقة نجد تفاوتت فً تناول موضوع مواقع التواصل االجتماعً 

فمنها من تحدث عن الموضوع وعبلقته بالتنرئة األسرٌة ومنها من تناول الموضوع وعبلقته 

وآخرون تحدثوا عن عبلقة مواقع التواصل بتنمٌة المسؤولٌة المجتمعٌة كذلك نجد ، وٌة الثقافٌةباله
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من خبلل الدراسات أن منهم من تناول تأثٌر مواقع التواصل على التواصل االجتماعً وعلى 

التؽٌٌر االجتماعً وعلى الوعً السٌاسً والعبلقات االجتماعٌة ونجد فً كل الدراسات دور مهم 

كذلك نجد أن معظم ، بٌر لمواقع التواصل االجتماعً ال نستطٌع تجاهله أو التقلٌل من أهمٌتهوك

الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفً فً دراسة الموضوع ونتوصل من خبلل نتائج 

الدراسات السابقة أننا مازلنا إلى حاجة فً توعٌة الرباب والمراهقٌن باإلنترنت ومواقعه 

 كٌفٌة االستفادة من مواقع التواصل االجتماعً بالطرٌقة الصحٌحة.واستخدامه و

(و دراسة 4111وقد اتفقت الدراسات السابقة الدراسة الحالٌة ومنها دراسة الروٌقً)

( ودراسة الخبرانً 4117(ودراسة أبو ساكور)4115-4114(ودراسة مجالً)4113عوض)

(ودراسة 4172-4171رعوبً)( ودراسة مرٌم و 4177( ودراسة البطرٌق)4171وآخرون)

-4172( ودراسة الزبون وآخرون)4172(ودراسة الرربٌنً وعبدالسبلم)4172-4171الطٌار)

 أهمٌتها وإظهار(فً اهتمامها بدراسة ربكات التواصل االجتماعً  4174( ودراسة حسٌن)4173

 .وأدوارها

تلك المواقع فقط  وقد اختلفت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة كونها تناولت تأثٌر

على طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة فهً لمرحلة عمرٌة معٌنة والدراسة الحالٌة لن تتناول فقط 

دور مواقع التواصل االجتماعً لهذه الفئة بل ستتناول أسالٌب تجعل من هذه المواقع أداة فعالة 

ومن األدوات والمنهج بما  وقد استفادت الدراسة الحالٌة من نتائج الدراسات السابقة  ، للطالب

 ٌخدم أهداؾ الدراسة وفً بناه وإعداد االستبانة للدراسة الحالٌة.

 اإلطار النظري:

 المحور األول: مواقع التواصل االجتماعً:

 مفهوم مواقع التواصل االجتماعً:

هً مساحات افتراضٌه فً ربكه االنترنت ٌستطٌع Madden &Lenhartتعرٌؾ 

إنراه صفحات  رخصٌه واستخدام األدوات المتنوعة للتفاعل و التواصل بواسطته  المستخدمون 

مع من ٌعرفونهم من ذوي االهتمامات المرتركة وطر  الموضوعات و األفكار ومناقرتها,و هذا 

 التعرٌؾ ركز على الخاص التواصل التفاعلً لمواقع التواصل االجتماعً فً نموذج افتراضً.

ٌقات و المنابر وسائل اإلعبلم عبر ربكه االنترنت هً تطبKoch & Richerكما  عرؾ 

التً تهدؾ إلى تسهٌل التفاعل والتعاون وتبادل المعلومات, وأرار هذا التعرٌؾ إلى أن مواقع 

هً مراركه اتصالٌه  Evansالتواصل االجتماعً هً قاعدة معلوماتٌة ووسٌلة إعبلمٌة ,وتعرٌؾ 

دٌوهات األخبار و المقاالت المدونات الصوتٌة عبر االنترنت حٌث ٌتم تداول الصور و الفٌ

للجمهور عبر مواقع, و هذا التعرٌؾ ٌقودنا إلى فهم أوسع لمواقع التواصل االجتماعً ألنه ركز 

على كٌفٌه االتصال و أنواع تبادل المعلومات و هذا الرًه ٌجعل هذا التعرٌؾ أوضح من 

 التعارٌؾ السابقة.
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ع التواصل االجتماعً عبارة عن ربكات إلكترونٌة ( أن مواق7ص، 4175، وٌرى )بكار

تسمح للمستخدم بإنراه موقع خاص مع إمكانٌة ربط المواقع األخرى بهدؾ التواصل و التعارؾ و 

 تبادل المعلومات المقاطع الصوتٌة و المرئٌات و المدونات المصؽرة.

ٌح التواصل (بانها مواقع اجتماعٌة تفاعلٌة تت422- 421ص  ، 4173، وعرفها )كامل

االجتماعً لمستخدمٌها من خبلل واقع افتراضً  لبللتقاه باألصدقاه و المعارؾ واألهل  ٌماثل 

الواقع الطبٌعً من خبلل تكوٌن عبلقات مع األصدقاه من مختلؾ األعمار و األجناس و من كافة 

  . رهم وثقافتهمأنحاه العالم تجمعهم اهتمامات و نراطات مرتركة بالرؼم من اختبلؾ وعٌهم و تفكٌ

و هً  خدمات تؤسسها و تبرمجها رركات كبرى لجمع المستخدمٌن و األصدقاه و 

مراركة األنرطة واالهتمامات أو للبحث عن تكوٌن صداقات والبحث عن اهتمامات و أنرطة لدى 

 (44ص، 4174-4177، أرخاص آخرٌن. )الرعود

ة التً تسمح للمرترك فٌها بإنراه وعرفها فضل هللا بأنها منظومة من الربكات اإللكترونٌ

حساب خاص به و من ثم ربطه من خبلل نظام اجتماعً إلكترونً مع أعضاه آخرٌن لدٌهم نفس 

 (7ص، 4174، االهتمامات و الهواٌات أو مع أصدقاه الجامعة أو الثانوٌة. )الخبرانً وآخرون

اصل االجتماعً هً بالنظر للتعرٌفات السابقة نجد أن هناك اتفاق على أن مواقع التو

 والمعلومات والثقافات. اآلراهٌتستخدم لتكوٌن وبناه عبلقات اجتماعٌة وتبادل  ، برامج تفاعلٌة

 وأهمها: ، أبرزها ، مواقع التواصل األكثر شٌوعاً فً السعودٌة

قامت إحدى الجهات بإجراه إحصاه لعدد المستخدمٌن ألهم مواقع التواصل االجتماعً فً 

 وقد تبٌن ما ٌلً: ، 4174من عام الرهر الثانً 

 فٌسبوك: أكثر من ملٌار ونصؾ مستخدم. -

 ملٌون مستخدم.174توٌتر:  -

 ملٌون مستخدم. 211االنستقرام:  -

( ملٌهار مسهتخدم مهن أصهل 5/7الحسابات النرطة علهى مواقهع التواصهل االجتمهاعً فهً حهدود ) -

 ( ملٌار حساب.7/4)

نطاق العرٌض فً األمم المتحدة أن عدد مستخدمً اإلنترنهت ذكر تقرٌر جدٌد صادر عن لجنة ال -

% 25وهو ما ٌمثل  ، ( ملٌار مستخدم3/1إلى حوالً ) 4174فً العالم سٌصل فً نهاٌة عام 

 من إجمالً سكان العالم.

 سنة. 47و76تتراو  أعمارهم بٌن  ، من مستخدمً مواقع التواصل االجتماعً 67 -

من أوقاتهم كل ٌهوم علهى حهٌن أن مسهتخدمً الفٌسهبوك ٌقضهون دقٌقة 75ٌقضً مستخدمو توٌتر -

 دقٌقة ٌومٌاً. 42نحو 
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، 4174، ملٌهار( فٌهدٌو.)الخبرانً وآخهرون2عدد الفٌدٌوهات التً تتم مراهدتها ٌومٌاً فً حدود) -

 (6ص

هناك العدٌد من البرامج االجتماعٌة لكل منها خصائص معٌنه  أن إلىولعل ما سبق ٌرٌر 

 تم عرض هذه البرامج بالتفصٌل.التأثٌر وسٌ أوو التواصل فً االتصال أ

 

 

 :Facebookفٌس بوك 

م على ٌد الطالب جامعه هارفارد )مارك الٌنوزوكربٌرج( و أطلق علٌه 4112أسس عام  

اسم "ذا فٌس بوك" وكانت عضوٌته مقصورة على جامعه هارفارد حٌث قام أكثر من نصؾ 

ر من انطبلقه. بعد ذالك انظم له زمٌلٌن من جامعه هارفارد طبلب الجامعة بالتسجٌل فً خبلل ره

هما "داستنموسكوفٌتز" و "تررٌن هوؼٌس" مع مرور الوقت أنظمت لعضوٌته جامعتً "ستانفورد 

وبعد رهرٌن من ذلك انظمه العدٌد من الجامعات منها "ام اي تً "و  ، كولومبٌا "و جامعه "ٌالً"

 "."بوسطن" و"نورث اٌستٌرنٌونٌفرستً

وفً  ، م تم تؽٌر اسمه من "ذا فٌس بوك" إلى "فٌس بوك"4113أؼسطس  41وفً 

ارس فً الوالٌات المتحدة وكندا م توسع لٌرمل معظم الجامعات والكلٌات والمد4113أكتوبر

سمح فٌسبوك لطلبه الكلٌات  4114فبراٌر  45المكسٌك ودول أخرى وفً و ، المملكة المتحدةو

سنه فما فوق  71سمح لؤلرخاص من سن  4114دقاه ومنذ سبتمبر إضافة أرخاص خارجٌن كأص

ملٌار  4175بالتسجٌل و االنضمام للموقع و االستفادة من خدماته وقد بلػ عدد مستخدمٌه فً ٌناٌر 

 (64ص ، 4174، ملٌون مستخدم. )الخبرانً وآخرون 57و  وثمانمائة

و التعرؾ على  ، قات جدٌدةوالفٌسبوك موقع اجتماعً على ربكة اإلنترنت  لتكوٌن صدا

أو االنضمام إلى مجموعات مختلفة على ربكة الوٌب و ٌمكن  ، أصدقاه الدراسة حول العالم

للمرتركٌن فً الموقع االرتراك فً ربكة أو أكثر مثل المدارس أو أماكن العمل أو المناطق 

التصال باألعضاه الذٌن وهذه الربكات تتٌح للمستخدمٌن ا  ، الجؽرافٌة أو المجموعات االجتماعٌة

هم فً نفس الربكة و ٌمكن لهم أن ٌضٌؾ أصدقاه لصفحاتهم وٌتٌح لهم رؤٌة صفحاتهم 

 (44ص، 4174 ،الخبرانً وآخرون الرخصٌة.)

كذلك هو موقع للتواصل االجتماعً ٌمكن الدخول إلٌه مجانا وتدٌره رركه فٌسبوك 

دمٌن من االنضمام إلى الربكات التً و ٌمكن للمستخ ، محدودة المسؤولٌة كملكٌة خاصة لها

وذلك من اجل االتصال باآلخرٌن و التفاعل ، تنظمها المدٌنة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلٌم

و ٌمكن إضافة أسماه جدٌدة إلى قائمة أصدقائهم و مراسلتهم و تحدٌث ملفاتهم الرخصٌة و  ، معهم

تكوٌن عبلقات بٌن المستخدمٌن ٌمكنهم من  كما ٌعرؾ بأنه موقع ٌساعد على ، التعارؾ بٌنهم

كل هذا ٌتم فً عالم  ، تبادل المعلومات و الملفات و الصور الرخصٌة و مقاطع الفٌدٌو و التعلٌقات

 (2ص  ، 4177، افتراضً ٌقطع حاجز الزمان و المكان. )ناصر
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رركه "ماٌكروسوفت" الررٌك الحصري للفٌس بوك فً تقدٌم خدمه إعبلنات  دتعو

عار و ٌقوم الفٌس بوك بطر  اإلعبلنات التً تتضمنها قائمه اإلعبلنات الخاصة برركه الر

الرركات المتخصصة فً بحوث  إحدىماٌكروسوفت فحسب ووفقاً لما ذكرته رركه "كومسكور" 

التسوٌق على االنترنت فان الفٌس بوك ٌقوم بتجمٌع قدر من البٌانات من خبلل رواده ٌضاهً ما 

ت لدى رركتً "جوجل و ماٌكروسوفت" و لكن  اقل إلى حد ما من رركه "ٌاهو".  ٌتوفر من بٌانا

 (76ص  ،4174، وآخرون)الخبرانً 

 

 Twitter: توٌتر

أطلق الموقع رسمٌاً بنسخته اإلنجلٌزٌة فً  ، من ربكات التواصل االجتماعً المعروفة

برنامج على نظام ٌقوم ال ، م أطلقت النسخة العربٌة منه4174وفً مارس ، م4114أكتوبر

حرؾ. وٌستخدم التطبٌق 721التراسل النصً الذي ٌعرؾ بالتؽرٌدات حٌث ال تزٌد التؽرٌده عن 

 ، بصورة كبٌرة من قبل الجهات الرسمٌة والرخصٌات المرهورة فً جمٌع المجاالت السٌاسٌة

 (74ص ، 4177، اإلعبلمٌة وؼٌرها. )ناصر ، الدٌنٌة ، واالقتصادٌة

المره أن ٌقوم بعملٌه البحث عن أرخاص أو عناوٌن و مواضٌع مختلفة  فً توٌتر ٌستطٌع

باعتباره تجمعا من مجموعه أصدقاه من كافه أنحاه العالم ٌمكنهم تبادل األخبار القصٌرة فٌما 

بٌنهم وال ٌهمهم أن كان هؤاله األصدقاه قرٌبون أم بعٌدون هذا ما ٌقوم به الكثٌر من المستخدمٌن 

 قاه بهدؾ التعارؾ و الصداقة من خبلل تبادل الرسائل النصٌة القصٌرة.فً البحث عن أصد

وٌوفر توٌتر المستخدمٌن إمكانٌات عدٌدة منها معرفه ما ٌقوم به أصدقائهم دائما وفً أي 

وقت كما انه أسرع وسٌله لطر  التساؤالت عن األصدقاه و تلقً اإلجابات الفورٌة باإلضافة إلى 

ٌة إرسال األخبار الهامة جدا و السرٌعة كاالستؽاثة أو األخبار عن حادث أن ٌتٌح للمستخدم إمكان

مهم جدا وفً الوقت ذاته ٌتٌح توٌتر للمستخدمٌن متابعه كل أحداث العالم الهامة فور وقوعها و 

ٌستطٌع المستخدم أٌضا معرفه ما ٌفعله اصدقائة و معارفه الذٌن ٌهمة  امرهم ومتابعه أخبارهم و 

م موقع توٌتر تعرٌفاً مقتضٌاً له بأنه: خدمه تساعد األصدقاه و أفراد العائلة و زمبله رؤونهم وٌقد

 (11-14ص  ، 4174-4177، العمل على التواصل وإدامة االتصال. )الرهري

 :Lineتطبٌق الٌن 

هو من وسائل و تطبٌقات االتصال المبارر واسعة االنترار كٌؾ ٌمكن المستخدم من 

كما ٌمكنهم من إرسال رسائل  ، ه مجانٌة مبارره لمستخدمً نفس التطبٌقإجراه مكالمات هاتفٌ

 نصٌه قصٌرة وإرفاق ملفات خاصة.

وهو برنامج تراسل فوري احتكاري ألجهزه الكمبٌوتر و الهواتؾ المحمولة ٌسمح 

البرنامج للمستخدمٌن بإرسال الصور ومقاطع الفٌدٌو و الوجوه التعبٌرٌة و الملصقات باإلضافة 

وصل عدد مستخدمً  4171ماٌو  7( فً VOIPالسما  للمكالمات المجانٌة عبر االنترنت ) إلى
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ألؾ مستخدم  211ملٌون مستخدم حول العالم وُصر  بأن البرنامج ٌكتسب  731البرنامج إلى 

 (74ص ، 4177، )ناصرجدٌد ٌومٌاً. 

 :Youtubeٌوتٌوب 

دمٌه إنراه قنوات خاصة بهم. وهو ٌتٌح لمستخ ، 4113فبراٌر  72أسس هذا الموقع فً 

 ، والمقاطع الرخصٌة للمستخدمٌن ، وموسٌقٌة، ومقاطع تلفزٌونٌة ،ٌحتوي الموقع على مقاطع أفبلم

 ، كما ٌساهم الٌوتٌوب فً االطبلع على مختلؾ المواد المرئٌة بكافة اللؽات وكافة المواضٌع

 (66ص ، مرجع سابقوللٌوتٌوب آثار اجتماعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة خطٌرة وواسعة. )

ٌتٌح للمستخدمٌن المراركة بمقاطع  ، وهو عبارة عن موقع من مواقع التواصل االجتماعً

كما ٌقدم  ، الفٌدٌو ورفعها ومراهدتها من خبلل الموقع مجاناً والتعلٌق علٌها والتفاعل مع اآلخرٌن

 ، والمحادثات الخاصة ، مثل إنراه القنوات واالرتراك بها ، الموقع العدٌد من الخدمات األخرى

 (77ص، 4175، وخاصٌة البحث عن مقاطع الفٌدٌو بالكلمات المفتاحٌة. )عبد الهادي

ومن ممٌزاته خاصٌة إضافة ملفات الفٌدٌو إلى المدونات ومواقع التواصل االجتماعً لتتم 

ات كذلك خاصٌة االلتقاط السرٌع والتً تمكن المستخدم من تسجٌل ملف ، مراهدتها بركل فوري

الفٌدٌو التً ٌرؼب بمراركتها سٌرفرات الموقع مباررة دون المرور إلى جهازه الرخصً. كذلك 

 وتحدٌد صبلحٌة مراهدتها. )المرجع السابق( ، تصنٌؾ ملفات الفٌدٌو إلى خاصة وعامة

 :WhatsAppالواتس آب 

افة ومتعدد المنصات للهواتؾ الذكٌة. وٌمكن باإلض ، محتكر ، هو تطبٌق تراسل فوري

 الفٌدٌو والوسائط. ، الرسائل الصوتٌة ، إرسال الصور ، إلى الرسائل األساسٌة للمستخدمٌن

من قبل األمرٌكً برٌان أكتون واألوكرانً جان كوم )الرئٌس 4117تأسس فً عام 

الواتس آب متا  لمختلؾ  ، وكبلهما من الموظفٌن السابقٌن فً موقع ٌاهو ، التنفٌذي أٌضاً(

لذلك ال  ، ة على مختلؾ أنظمة الترؽٌل. وٌتزامن مع جهات االتصال فً الهاتؾالهواتؾ الذكٌ

 ٌحتاج المستخدم إلضافة األسماه فً سجل منفصل.

أضاؾ الواتس آب خدمة جدٌدة وهً "الحالة" وهً ترابه السناب رات  4175فً مارس 

مكن لمن هم وٌ ، ساعة 42حٌث تتٌح وضع الحالة على ركل صورة أو مقطع فٌدٌو تحذؾ بعد 

 (71ص ، 4177، فً سجل المكالمات مراهدتها. )ناصر

 :Gmailالجٌمٌل 

ٌُمكن موقع جٌمٌل  هو من أكثر الوسائط النصٌة استخداماً وهو تابع لرركة جوجل و

وبعد  ، المستخدم من التسجٌل فً حساب اإلٌمٌل والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور

أو  ، لخدمات العدٌدة التً تمكنه من إرسال الرسائل النصٌةتسجٌل الدخول ٌمكنه االستفادة من ا

إرفاق ملفات من جهازه وإرسالها لمستخدم أو مستخدمٌن آخرٌن فً نفس التطبٌق أو تطبٌقات 

 (72ص ، 4177، ناصر أخرى تحمل خاصة البرٌد اإللكترونً.)
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 أهمٌة مواقع التواصل االجتماعً:

ترونً تؽٌٌراً جذرٌاً فً واقع المجتمعات وفً أحدثت مواقع التواصل االجتماعً اإللك

فقد تؽٌرت طرٌقة التواصل بٌن البرر وطرائق  ، طرٌقة الحصول على المعلومات واألخبار

بل  ، تفكٌرهم وتفاعلهم مع بعضهم بعضاً. فقد فرض اإلنترنت نفسه وأصبح من أساسٌات الحٌاة

سباب انترار مواقع التواصل االجتماعً وتعود أ ، أصبح حقاً من حقوق اإلنسان فً مختلؾ الدول

اإللكترونً بركل كبٌر إلى الخصائص والمزاٌا التً ٌتمتع بها دون سواه من وسائل االتصال 

إذ ٌجمع بركل تكاملً بٌن خصائص االتصال الجماهٌري ووسائل االتصال الجمعً  ، األخرى

خدمٌه تفاعبلً تبادلٌاً كالذي فهو على سبٌل المثال ٌتٌح لمست ، واالتصال الرخصً فً آن واحد

وٌمكنهم من التحادث والتراسل فً قضاٌا وموضوعات مختلفة مع  ، ٌتٌحه لهم االتصال الرخصً

 (Castells,1996رخص أو أكثر فً أكثر من مكان فً آن واحد. )

وٌرى سلٌفٌن أن هناك تفاعبلً مستمراً بٌن المرسل والمستقبل فً حالة التواصل 

تسمح لكل  ، وذلك بسبب وجود التؽذٌة الراجعة الفورٌة بٌن الطرفٌن ، ترونًاالجتماعً اإللك

 (Slevin,2000منهما بالتحكم بعملٌة سٌر المعلومات بٌنهما. )

كما تكمن أهمٌة مواقع التواصل االجتماعً اإللكترونً فً تأثٌره فً العبلقات االجتماعٌة 

الباحثٌن أن التواصل اإللكترونً عمل على وٌرى فرٌق من  ، وأركال التفاعل وأسالٌب التواصل

وذلك عبر اختزاله المسافات  ، تؽٌٌر حٌاة المجتمعات والعبلقات االجتماعٌة إلى األفضل

حتى فً داخل المجتمع الواحد  ، الجؽرافٌة والثقافٌة والمعرفٌة والطبقٌة والسٌاسٌة بٌن المجتمعات

 ((Dimaggio, et al.,2001; Thompson,1990ذاته. 

وحلت ربكات التواصل االجتماعً مركلة ضعؾ التواصل االجتماعً والمدنً واإلنسانً 

والتجمعات السكنٌة المكتظة. ولهذا نجد أن نسبة التواصل اإللكترونً االجتماعً فً  ، فً المدن

حٌث التواصل االجتماعً  ، الضواحً والمدن المكتظة تزٌد بأضعاؾ عنها فً القرى النائٌة

 (37ص ، لطبٌعً متوفر ومتٌسر بصورة أكبر. )مرجع سابقواإلنسانً ا

واستطاعت أن تفرض نفسها  ، أضحت مواقع التواصل االجتماعً بدٌل لئلعبلم التقلٌدي

كما أن الؽالبٌة العظمى من  ، بقوة فقد أصبحت مصدراً مهم وأساسً للصحفٌٌن والقنوات الفضائٌة

من مستخدمً هذه  ، ن بكافة المجاالت والسلطاتالمجتمع والدائر الحكومٌة والرركات والمختصٌ

 المواقع.

واتفق العلماه على أهمٌة وسائل االتصال االجتماعً فً إحداث التؽٌٌر والوعً 

كذلك لمواقع التواصل أثر كبٌر فً تكوٌن الرأي العام  ، االجتماعً والسٌاسً داخل المجتمع

كما أنها أسهمت إسهام عظٌم  ، والدٌنٌة وؼٌرها وتنمٌة القٌم بكافة أنواعها األخبلقٌة واالجتماعٌة

 فً نرر الثقافات والحضارات وأسهمت فً تطوٌر التعلٌم والعملٌة التربوٌة بركل عام.

وتعد األنرطة المختلفة التً ٌمارسها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعً سواه أكانت 

 أنرطة 

 إلٌجاد وتنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة لدى  ثقافٌة أو اجتماعٌة أو فنٌة من األمور المهمة جداً 



 

 م9109لسنة  العشرونالعدد                                        مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

556 

وإٌجاد المواطن الصالح من خبلل ؼرس وتنمٌة القٌم والمعاٌٌر االجتماعٌة فً  ، الرباب وتنمٌتها

 (4ص ، ب د، نفوسهم.)عوض

إن ربكات التواصل االجتماعً ذات تأثٌر عالً على الفاعلٌة لم ٌتصوره المحللون 

بل إنها تفوقت على العدٌد من الفضائٌات فً النقل المبارر  ، والخبراه واإلعبلم واالتصال

عن طرٌق بث أخبار من لحظتها متضمنة صور أو مقاطع مرئٌة التقطها  ، لؤلحداث والوقائع

كذلك نررها  ، رخص من أبناه الجٌل اإللكترونً الجدٌد فً سباق إعبلمً مع القنوات الفضائٌة

بل إن تلك الربكات أسهمت فً صناعة ثقافة  ، تطوعٌةللدعوات اإلٌجابٌة للمراركة فً أعمال 

 ب د(، التأثٌر من قبل بعض المؤثرٌن من مستخدمً اإلنترنت.)البرري

تساعدهم مواقع التواصل االجتماعً فً  ، % من المراهقٌن43وأظهرت دراسات أن 

فة إلى هذا باإلضا ، % من المراهقٌن أصبحوا أكثر ثقة بالنفس41وأن ، خفض رعورهم بالخجل

دورها اإلٌجابً فً مساعدة األرخاص المراهقٌن على اكتساب األصدقاه بسهولة إلعادة ثقتهم 

 (43ص ، البرريبأنفسهم نتٌجة االنخراط واالنتماه لوسط وربكة كبٌرة. )

وفً منصات وسائل التواصل االجتماعً ٌتم الحوار بٌن المختلفٌن سٌاسٌاً وثقافٌاً وعمرٌاً 

وحٌث ٌتجه المٌل نحو عدم استخدام األسالٌب العنٌفة  ، رجارات أو توترات دون أٌة مراكل أو

فً التعامل مع االختبلفات والفروقات. وفً حٌن أن الحوارات الطبٌعٌة ترهد فً كثٌر من األحٌان 

 (41ص ، البررياستعمال للعنؾ بٌن المتخاصمٌن.)

رٌكٌة أن السما  وأظهرت دراسة "لجمعٌة علم النفس التنظٌمً والصناعً" األم

ٌزٌد من إنتاجٌة  ، للموظفٌن بعدة استراحات قصٌرة من التواصل االجتماعً خبلل ساعات العمل

العمل؛ فقد أصدرت "جمعٌة علم النفس التنظٌمً والصناعً" األمرٌكٌة دراسة حول أثر استخدام 

لموظفٌن بعدة وتبٌن أن السما  ل ، الموظفٌن لربكات التواصل االجتماعً خبلل ساعات العمل

 استراحات قصٌرة من التواصل االجتماعً خبلل ساعات العمل ٌزٌد إنتاجٌة العمل.

  www.arabic.rt.com 

وتساعد وسائل التواصل االجتماعً على بناه ورش افتراضٌة تؤدي إلى بناه أرضٌة 

 (41ص ، سابقالمرجع التكار وتبادل المعلومات التقنٌة. )معرفٌة لتراكم الخبرات والمعارؾ واالب

وإنما كان هناك  ، واستخدام مواقع التواصل االجتماعً لدى مستخدمٌها لم ٌأتً من فراغ

العدٌد من األسباب والظروؾ النفسٌة واالجتماعٌة التً دفعتهم إلى استخدام ربكات التواصل 

 ، ولوجٌة استٌعاباً للفهم والتعطش المعرفً اإلنسانًاالجتماعً التً تعتبر أقوى األدوات التكن

فٌتعلم وٌعلم  ، حٌث أنه ٌتٌح للفرد التعرؾ على ما ٌرٌده وقتما ٌرٌد بأقل وقت وجهد وتكلفة

وٌستطٌع الطبلب الحصول على كل المعلومات  ، وٌتفاعل مع ؼٌره من األفراد دون قٌود أو حدود

واالطبلع على خبرات متنوعة فً مجال  ، ستفادة العلمٌةالتً تفٌدهم فً عمل انجازاتهم أو اال

 (47ص ، 4115، دراستهم.)عطا هللا

http://www.arabic.rt.com/
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وبما أن التواصل االجتماعً اإللكترونً ٌوفر بٌئة ملٌئة بالمثٌرات فهو ٌركل دافعاً  كبٌراً 

ة حاجة إلى المعرفة عبلقفالعبلقة بٌن التواصل االجتماعً اإللكترونً وال ، للبحث عن المعلومات

ٌرى الفرد أن أهدافه تتحقق  إذ إن االعتماد على وسائل االتصال اإللكترونٌة ٌقوى عندمامحتملة؛ 

المعلومات التً ٌحصل علٌها. والفرد ٌسعى إلى طلب ما ٌحتاج إلٌه من معلومات تخدم عبر 

أهدافه وتحل مركبلته وتربع رؼباته. وبذلك ٌقوم التواصل االجتماعً اإللكترونً بسد هذه 

 (Comstock, 1994لحاجات والرؼبات. )ا

 

 

 

 خصائص مواقع التواصل االجتماعً:

 عدد بٌبلمٌوهانوٌكز الخصائص اآلتٌة للتواصل االجتماعً اإللكترونً:

مرونة اسهتخدامه وسههولة الهدخول إلهى أي موقهع مهن المواقهع المتنوعهة التهً ٌرٌهدها مسهتخدموه  -

 راً.ومتى ما أرادوا لٌبلً ونها ، كٌفما أرادوا

 توسٌع ربكة عبلقات الفرد االجتماعٌة مع اآلخرٌن على المستوى المحلً واإلقلٌمً والدولً. -

وهذه الحرٌة تعطٌه مجاالً رحباً للقٌام بأكثر  ، تقدٌم الفرد نفسه لآلخرٌن بحرٌة كبٌرة ودون قٌود -

وعههرض أكثههر مههن جانههب مههن جوانههب ذاتههه قههد ٌصههعب علٌههه عرضههها فههً حالههة  ، مههن دور

 تواصل المبارر.ال

مما ٌعزز فرص اللقاه أمام من ٌرتركون  ، تخطً الحدود الجؽرافٌة التً تفصل بٌن المتواصلٌن -

ومصهالح وهواٌهات معٌنهة وخلفٌهات اقتصهادٌة وسٌاسهٌة وفنٌهة وثقافٌهة  ، فً أفكهار مترهابهة

 (Bellamy &Hanewicz, 2001مرتركة. )

الختٌار من بٌنها لتبلهم األفراد أو الجماعات المصؽرة التفتٌت: وتعنً تعدد الرسائل التً ٌمكن ا -

 المتجانسة بدالً من توحٌد الرسائل لتبلهم الجماهٌر العرٌضة.

الحركههة والمرونههة: حٌههث ٌمكههن تحرٌههك الوسههائل الجدٌههدة إلههى أي مكههان للحاسههب الرخصههً او  -

 الهاتؾ المحمول أو كامٌرا الفٌدٌو المحمولة.

ا  االتصههال الرقمههً إمكانٌههة تحوٌههل اإلرههارات المسههموعة إلههى رسههائل قابلٌههة التحوٌههل: حٌههث أتهه -

 مطبوعة أو مصورة أو العكس.

 قابلٌة التوصٌل: وتعنً دمج األجهزة ذات النظم المختلفة بؽض النظر عن الرركة الصانعة. -

فمن خبلل كل  ، ومن أهم سمات هذه المواقع أنها تعتمد على المبدأ الرقمً فً بٌاناتها

إضافة إلى  ، م ٌتضح كل خدمة وعدد المستخدمٌن أو الزائرٌن أو المتصفحٌن أو المفضلٌناستخدا

وخصائص المستخدمٌن المختلفة ومقدار البٌانات التً ٌتم  ، تحدٌدات مكان وزمان االستخدام

تداولها. إن هذه البٌانات المفضلة والدقٌقة والمرتبطة بتوقٌتات االستخدام هً انعكاس لطبٌعة 

والتً انعكست على طبٌعة الحٌاة التً ٌخلقها االنترنت ومواقع التواصل فً سرعة  ، رنتاالنت

 (67ص  ، 4115، ورقمٌة وتنامً الواقع االفتراضً. )عطا هللا
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كذلك من ضمن خصائص مواقع التواصل االجتماعً أنها متنوعة فتقدم للمستخدم عدة    

كذلك االقتصادٌة من أهم الخصائص  ، هتماماتهخٌارات وٌختار من بٌنها ما ٌناسب احتٌاجاته وا

التً تمٌز هذه المواقع فهً توفر على المستخدم والباحث والطالب والمعلم كثٌراً من المال والجهد 

 والوقت.

فً ضوه ما سبق ٌتضح أن مواقع التواصل االجتماعً اكتسبت هذه األهمٌة القوٌة لما 

روق الفردٌة وتخطً للحدود الجؽرافٌة والسٌاسٌة تمٌزت به من خصوصٌة وتفاعلٌة ومراعاة للف

 ، تمده بكل ما ٌحتاجه ، والثقافٌة والزمانٌة والمكانٌة لكً تصبح عنصر مهم وأساسً لكل فرد

 ، وتقدم له التسهٌبلت فً مجال العمل والعبلقات االجتماعٌة و الثقافة والسٌاسٌة واالقتصاد والدٌن

أي مجال إال ودخلت فً أعماقه وقدمت فٌه كل ما ٌسهم فً  فلم تترك مواقع التواصل االجتماعً

 فلم ٌعد هناك سبٌل لبلستؽناه عنها. ، تطور الدول والمجتمعات

 المحور الثانً: الوعً االجتماعً

 مفهوم الوعً االجتماعً:

وبذلك  ، الوعً االجتماعً هو اتجاه عقلً ٌمكن الفرد من إدراك ذاته والبٌئة المحٌطة به

ز الفرد إدراك ذاته أو واقع جماعته الصؽٌرة التً ٌنتمً إلٌها وإدراك أوسع للمجتمع ٌعنً تجاو

 ككل.

سواه  ، والوعً االجتماعً مستوٌٌن أحدهما ذاتً وٌعكس نوعاً من النظرة الذاتٌة للواقع

وهً نظرة قاصرة أو زائفة ال تعكس حقٌقة الواقع  ، كانت نظرة رخص أو جماعة فئوٌة معٌنة

 كما تعكسه النظرة األخرى وهً الموضوعٌة. ، الكائن

وأول من بحث هذا  ، وهذا المصطلح مركب من مفهومٌن هما الوعً واالجتماعً

 المفهوم هو كارل ماركس فً دراسته عن الطبقة االجتماعٌة والوعً الطبقً.

 وقد قسم علماه االجتماع الوعً االجتماعً إلى قسمٌن:

 د.الوعً الفردي/ ٌعبر عن فرد محد-7

 (72ص، 4173السٌد وآخرون،الوعً الجماعً/ ٌعبر عن جماعه. )-4

ٌعد مفهوم الوعً االجتماعً من المفاهٌم المركبهة والمعقهدة فهً علهم االجتمهاع ففهً حهٌن رهددت و

التفاعلٌههههة الرمزٌههههة علههههى أن التواصههههل مههههع النههههاس ٌخلههههق الههههوعً كحالههههة عقلٌههههة انعكاسههههٌه. 

(Charles,1907, pp 676-677) 

د زاٌد أن المقصود بالوعً االجتماعً هو الوعً بالمصلحة وبالموقؾ الطبقً ٌحدد أحمو

 (237ص، 7767، مقابل الطبقات األخرى وبإدراك العوامل الفاعلة فً البناه االجتماعً.)زاٌد

ومن ثم ٌرى أحمد زاٌد أن الوعً بالمصالح ٌمثل أحد العناصر الهامة فً البناه 

لٌس هناك فصل بٌن الجوانب الثقافٌة للمجتمع وبٌن مستوٌات الوعً االجتماعً الثقافً القائم وأنه 
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 وبناه على ذلك فإنه من المتوقع أن تتركل مستوٌات الوعً فً ضوه العناصر الثقافٌة الرائعة.)

 (231، 7767، زاٌد

كذلك ٌمكن أن نقول أن الوعً االجتماعً هو أسلوب إدراك أعضاه المجتمع للواقع 

هم بما ٌرمل علٌه من عبلقات ونظم اجتماعٌة وهو ٌرٌر إلى عبلقة حٌاة تعبر االجتماعً المحٌط ب

عن الظروؾ التً ٌعٌش فٌها األفراد وتتحدد بأسالٌب إدراكهم وفهمهم لؤلحداث وأنماط تقٌٌمهم 

 (7ص، 4113، وردود أفعالهم التً تظهر فً المواقؾ المجتمعٌة المختلفة.)مٌخائٌل

وٌرٌر حسٌن أنور جمعة أن الوعً االجتماعً هو نتٌجة تفاعل جدلً لمراعر وادراكات 

وتصورات جماعٌة للواقع االجتماعً ترتبط بالوجود االجتماعً وتعكسه. فالوعً اإلنسانً ٌتركل 

من خبلل الحوار الجدلً بٌن الذات والموضوع حٌث ٌركل اإلنسان من  خبلله العالم الذي ٌعٌش 

 (33-32ص، 4111، فٌه.)جمعة

 ، ( فٌقول "لٌس إدراكاً فقط للواقع ولٌس تصوراً له فقط7771أما عبد الباسط عبد المعطً)

والذاتً فً الموضوعً واإلدراك  ، بل هو نتاج لحركة تبادلٌة ٌندمج فٌها الفردي فً االجتماعً

بعاد النفسٌة والفكرٌة وبالتالً فإن األ ، وتعد األبعاد النفسٌة مجاالت أولٌة للوعً ، فً التصور

ٌتمٌز فٌها عن ؼٌرة من المجاالت بوظائفه  ، والعلم تعد مجاالً نوعٌاً متمٌزاً من مجاالت الوعً

 والدرجة التً ٌعكسه بها.

أي تجاوز الفرد إدراك  ، وهو اتجاه عقلً ٌمكن الفرد من إدراك ذاته والبٌئة المحٌطة به

فالوعً االجتماعً إذاً هو  ، لى إدراك واقع مجتمعه ككلذاته أو واقع جماعته التً ٌنتمً إلٌها إ

وٌمثل فهماً كلٌاً  ، منظومة عامة من األفكار والنظرٌات للطبقات حول العبلقات االجتماعٌة القائمة

 ولهذا الفهم الكلً ٌعد الركل األرقى واألعلى للوعً االجتماعً. ، لها

لمفاهٌم والتصورات واالراه وٌرى أوسوفسكً أن الوعً االجتماعً هو "مجموعة ا

والتً تظهر فً البداٌة بصورة واضحة  ، والمعتقدات الرائعة لدى األفراد فً بٌئة اجتماعٌة معٌنة

، لدى مجوعة منهم ثم ٌتبناها اآلخرون القتناعهم بأنها تعبر عن الوعً االجتماعً.) المعوررجً

 (5ص ، 4172

 ، مام كل جماعة بالقضاٌا االجتماعٌةوٌقصد بالوعً االجتماعً أنه محصلة معرفة وإل

 ، 7755، والسٌاسٌة والثقافٌة على المستوٌٌن المحلً والوطنً.)عبد المعطً ، االقتصادٌة

 (713ص

بما  ، وٌمكن تحدٌده بصورة أدق بأنه حصاد إدراك الناس وتصوراتهم للعالم المحٌط بهم

ور ٌتحدد مجاله ببنائٌة تارٌخٌة وهو إدراك تص ، ٌرمل علٌه من عبلقات وباإلنسان وباألفكار

 (17ص ، 7756، بمعنى أن للوعً طابعه التارٌخً البنائً.)أولٌدوؾ ، لمجتمع معٌن

 وفً تطور الوعً االجتماعً ال بد من التمٌٌز بٌن اتجاهٌن ٌرتبط أحدهما باآلخر:

م المعههارؾ أي تههراك ، األول: االتجههاه المعرفههً المرههروط بالمتطلبههات الواقعٌههة للعمههل االجتمههاعً

 الموضوعٌة عن الطبٌعة والمجتمع.
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الثههانً: االتجههاه األٌههدٌولوجً المرههروط بمتطلبههات الحفههاظ علههى العبلقههات االجتماعٌههة القائمههة أو 

 تؽٌٌرها.

كمهها أنهمهها  ، ففههً الحٌههاة الواقعٌههة ٌكههون هههذٌن االتجههاهٌن مههرتبطٌن أحههدهما بههاآلخر ارتباطههاً وثٌقههاً 

 ٌمكن فصل أحدهما عن اآلخر إال عن طرٌق التحلٌل النظري أي ٌندمجان أحٌاناً ببعضهما حتى ال

 بالتجرٌد.

 ، أما فً تطور المعرفة فٌتوفر جانب أٌدٌولوجً ، ففً العملٌة األٌدٌولوجٌة عامل معرفً

ألن الوعً االجتماعً ال ٌنتهً إلى  ، ومع هذا فبل ٌجوز الخلط أو المطابقة بٌن هذٌن االتجاهٌن

بٌنما  ، فالوعً االجتماعً هو مجموعة الحٌاة الروحٌة للمجتمع ، ٌدٌولوجٌةالمعرفة وال إلى األ

األٌدٌولوجٌة هً ذلك الجزه من الوعً االجتماعً الذي ٌرتبط بركل مبارر بحل المراكل 

 وٌخدم فً تعزٌز أو تؽٌٌر العبلقات االجتماعٌة. ، االجتماعٌة المائلة أمام المجتمع

حدد كانعكاس للحالة االجتماعٌة والواقع المعٌرً والنراط والوعً االجتماعً رؼم انه ٌت

ٌبدو من حقٌقة أنه قد ٌختلؾ  ، إال أنه ٌتضمن نوعاً من االستقبلل النسبً ، اإلنتاجً واالجتماعً

 عن تطور الحٌاة االجتماعٌة أو ٌسبقها وٌتقدم علٌها.

ما أنه ٌتأثر بها فإنه ٌؤثر فك ، فالوعً االجتماعً لٌس سلبٌاً فً عبلقته بالحٌاة االجتماعٌة

وفً توفٌر الظروؾ الموضوعٌة  ، فٌها. فعنصر الوعً من العناصر االٌجابٌة الفعالة فً التطور

 (G. Kursanov,1967 p88تلك التً تؤدي إلى  عملٌة التؽٌٌر. ) ، ذاتها

 االجتماعً: الوعًخصائص 

االجتماعً؛ هً للوعً االجتماعً عدة خصائص تدل على مدى قدرته على التقدم 

لذلك هو أكثر  ، فهو االنعكاس للواقع ، إحاطته بكل الواقع المحٌط باإلنسان والمجتمع والطبٌعة

ونسبً وٌختلؾ من رخص إلى  ، وأكثر ارتباطاً بالوجود االجتماعً كله ، رموالً وتنوعاً وتعقٌداً 

الجتماعً وطبٌعة الفهم باختبلؾ المفاهٌم المهٌمنة على المسار ا ، ومن مجتمع إلى آخر ، آخر

وقابل للتطور والتجدٌد من خبلل عملٌات التربٌة والتعلٌم والتنرئة  ، اإلنسانً لكسب المفاهٌم

وٌعطً اإلنسان القدرة على التفسٌر والتحلٌل المنطقً  ، االجتماعٌة المرتبطة بالخبرة والتجربة

ً من حٌث تعامله مع البٌئة المحٌطة وإٌجاب ، وإٌجاد الحلول لها ، للقضاٌا االجتماعٌة والمركبلت

حتى  ، وهو فً حاجة إلى تنمٌة وتطوٌر ، ومكتسب ، على أساس الفكر الصحٌح والسلوك الحسن

وأخٌراً هو ولٌد  ، ٌصل إلى مرحلة متقدمة تمكن الفرد من التفاعل مع المجتمع وقضاٌاه المختلفة

 (4114 ، لتفاعل البرري. )رلدانونتاج ا ، فهم الناس لتارٌخهم وحاضرهم وقٌمهم العلٌاه

 أهمٌة الوعً االجتماعً:

ٌمثل موضوع الوعً االجتماعً واحداً من الموضوعات التً تحتل مكانة كبٌرة فً حقل 

فضبلً عن تفعٌل ، الدراسات االجتماعٌة؛ لما له من دور مهم فً تكوٌن ثقافة الفرد وإدراكه

حٌث أصبح تطور المجتمع مرهوناً بوجود  ، مراركته التً تسهم فً بناه المجتمع وتطوٌره

 (2ص ، 4173، السٌد وآخروناألفراد الواعٌن بمختلؾ قضاٌاه االجتماعٌة.)
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ٌمثل الوعً االجتماعً اتجاهاً إٌجابٌاً ٌمكن الفرد من تكوٌن قٌم تدفعه إلى المراركة و

اعً سٌرعر الفرد بأنه فبدون الوعً االجتم ، فضبلً عن قٌامه بأداه واجباته ، البناهة فً المجتمع

وسٌفقد الفرد القدرة على التمٌٌز بٌن االختٌارات  ، مجرد ترس صؽٌر ٌدور فً آله المجتمع الكبٌر

وسٌنتابه رعور بعدم الثقة بالنفس والسلبٌة والبلمباالة والتسلٌم بما هو موجود فً الواقع  ، والبدائل

ات الناتجة عن فقدان األفراد للوعً وال ٌؽٌب على أحد أن كل هذه السلبٌ ، دون تفاعل معه

االجتماعً ستصب فً النهاٌة فً تركٌل مجتمع متفكك ضعٌؾ عاجز عن مساٌرة المجتمعات 

 (5-4ص ص ،4173البٌاتً،) األخرى.

ونظراً إلى المتؽٌرات االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌة التً تتعرض لها 

ر خاصة فئة الرباب التً تركل النسبة األكبر فً المجتمع؛ إذ فإن وعً األفراد ٌتأث ، المجتمعات

وأصبح هؤاله الرباب فً حالة اؼتراب طال النواحً الرخصٌة واالجتماعٌة  ، أثرت فً ثقافتهم

وتحدٌداً اختٌاراتهم  ، التً أدت إلى نقص الوعً لدى الرباب؛ وهو مما ٌؤثر فً االتجاهات لدٌهم

سواه الخاص بالرباب واحتٌاجاته وطموحاته  ، لؾ مجاالت الحٌاةنحو كثٌر من القضاٌا فً مخت

 (7774، أو بالمجتمع وحركته واتجاهات التمٌز فٌه.)عبد الوهاب

لذلك ٌجب على كل فرد أن ٌقوم بتثقٌؾ نفسه وجمع المعلومات التً تسهم فً تكوٌن 

التً تمتلك أهمٌة  وذلك عن طرٌق القراهة ، إدراكه وتركٌل وعٌه بمختلؾ القضاٌا فً مجتمعه

وتؤهلهم  ، وتنمً مداركهم ، مؤثرة فً حٌاة الفرد والمجتمع؛ فهً التً تزود األفراد بالخبرات

فهً ببل رك العملٌة األساسٌة فً فهم  ،وتدفعهم لٌكونوا رواداً فً مجتمعهم ،لخدمة المجتمع

وٌنمً  ، من المعرفةواألداة التً عن طرٌقها ٌربع الفرد حاجاته  ، التراث الثقافً والوطنً

 ( 13ص ، 4117، أبو ساكوروٌوسع آفاقه. ) ، قدراته

 العوامل التً تساعد فً تشكٌل الوعً االجتماعً:

األسهههرة التهههً ُتعهههد مهههن أههههم المؤسسهههات االجتماعٌهههة المهههؤثرة فهههً اكتسهههاب األفهههراد ألدوارههههم -7

سههم فهً تكهوٌن ذاتههم وذلك بما تؽرسه فٌهم مهن قهٌم ومثالٌهات وأنمهاط سهلوكٌة ت ، االجتماعٌة

فضبلً عن قٌامها بهدور الحهارس الهذي ٌحمهً وعهً األبنهاه مهن عملٌهات الترهوٌه  ، االجتماعٌة

 التً قد تقع علٌه نتٌجة التأثٌر السلبً لبعض الروافد األخرى. 

وذلك مهن خهبلل قٌامهه بتقهدٌم المعهارؾ  ، التعلٌم الذي ٌسهم فً تركٌل وعً األفراد االجتماعً-4

والخبههرات المختلفههة التههً مهن رههأنها العمههل علههى تأهٌهل الفههرد ألن ٌكههون فههرداً واعٌههاً واألفكهار 

 وفعاالً فً المجتمع.

وذلك من خهبلل الحهوارات والنقارهات  ، جماعة الرفاق التً تسهم فً تركٌل األفراد االجتماعً-1

 التً تدور داخل هذه الجماعة فً مختلؾ مراحل اإلنسان.

وفً حثهم على أن ٌكهون لههم  ، بدور مهم فً توعٌة األفراد دٌنٌاً ودنٌوٌاً  دور العبادة التً تقوم-2

 دور إٌجابً فً مختلؾ قضاٌا مجتمعهم.
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وذلك من خبلل ما تنرره من أفكار  ، األحزاب السٌاسٌة التً تملك دوراً فً التأثٌر الجماهٌري -3

 وقٌم ومبادئ وآراه تسهم فً تركٌل وعٌهم.

 ها تأثٌر قوي على توعٌة األفراد بقضاٌا مجتمعهم ومركبلته.وسائل اإلعبلم التً ل-4

تسههم مواقهع التواصهل االجتمهاعً  ، مواقع التواصل االجتماعً والتً هً موضوع هذا البحث-5

بركل كبٌر فً تركٌل وعً األفراد بمختلؾ القضاٌا على سهبٌل المثهال الفهٌس بهوك فههو ٌسههم 

ارات والنقارات التً تدور بٌن أفراد المجموعهات فً تركٌل الوعً االجتماعً من خبلل الحو

 (15-14ص ص، 4173، البٌاتًالمختلفة.)

 

 

 

 

 منهجٌة الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة: -

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً وذلك من خبلل تطبٌق إستبانه على الطبلب 

بها وذلك للكرؾ عن دور مواقع التواصل االجتماعً فً والطالبات الملتحقٌن بالمداس الثانوٌة بمدٌنة أ

حٌث ٌعتبر المنهج الوصفً التحلٌلً أنسب المناهج  ، تنمٌة الوعً االجتماعً لهذه الفئة بالتحدٌد

 لموضوع الدراسة. 

 مجتمع الدراسة: -

ٌتكون مجتمع الدراسة الحالٌهة مهن جمٌهع طهبلب وطالبهات المرحلهة الثانوٌهة بمهدارس مدٌنهة 

 هـ.7216/7217خبلل فترة إجراه الدراسة خبلل الفصل الدراسً الثانً من العام الجامعً  أبها

 عٌنة الدراسة: -

تم اختٌارهن بالطرٌقة العروائٌة البسٌطة وفقهاً  ، ( مفردة 7146تكونت عٌنة الدراسة من ) 

 .(Morgan, Krejcie, 1970)لجدول العٌنات لمورقان وكرٌجسً 

 توصٌف عٌنة الدراسة:

 (  التالً: 0-4متغٌر الجنس وٌمثل هذا المتغٌر فً جدول) -أ

 ( ٌوضح توزٌع العٌنة حسب الجنس من الطبلب والطالبات 7جدول )

 الجنس الفئة

 طالبات طبلب  التصنٌف
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 %55.31 %44.25 النسبة المئوٌة

 575 417 العدد

( مهن إجمهالً 575) (  بواقهع7146ٌتضح من الجدول السابق أن إجمالً عدد أفراد العٌنة )

( مههن 417% ( ثههم ٌههأتً الطههبلب )ذكههور( بواقههع )55.31العٌنههة طالبههات )إنههاث( وبنسههبة مئوٌههة )

 %(.44.25إجمالً العٌنة وبنسبة مئوٌة )

 (  التالً: 9متغٌر الصفوف الدراسٌة وٌمثل هذا المتغٌر فً جدول) -ب

 ( ٌوضح توزٌع العٌنة حسب الصؾ الدراس4ًجدول )

 دراسًالصف ال الفئة

 ثالث ثانوي ثانً ثانوي أول ثانوي التصنٌف

 %55.42 %71.34 %7.42 النسبة المئوٌة

 572 717 73 العدد

ٌتضح من الجدول السابق أن الؽالبٌة العظمً مهن أفهراد العٌنهة ٌدرسهون فهً الصهؾ الثالهث 

انً الثهانوي ثم ٌأتً طبلب الصهؾ الثه ، %( من إجمالً أفراد العٌنة55.42الثانوي وٌمثلن نسبة )

 % (.7.42وأخًٌرا طبلب الصؾ األول الثانوي وذلك بنسبة ) ، %(71.34وذلك بنسبة مئوٌة )

 (  التالً: 3متغٌر التخصص وٌمثل هذا المتغٌر فً جدول) -ج

 ( ٌوضح توزٌع العٌنة حسب التخصص من علمً وأدبً 1جدول )

 التخصص الفئة

 أدبً علمً التصنٌف

 %14.76 %45.14 النسبة المئوٌة

 117 467 العدد

( من إجمالً 467(  بواقع )7146ٌتضح من الجدول السابق أن إجمالً عدد أفراد العٌنة )

% ( ثم ٌأتً طبلب وطالبات تخصص األدبً بواقع 45.14العٌنة تخصص العلمً وبنسبة مئوٌة )

 (.%14.76( من إجمالً العٌنة وبنسبة مئوٌة )117)

 أداة الدراسة: -

ة إلى استخدام االستبانة أداًة لجمع البٌانات؛ وذلك نظراً لمناسبتها ألهداؾ عمدت الباحث

ولئلجابة على تساؤالتها. وتعتبر االستبانة أحد أهم وسائل جمع  ، ومجتمعها ، ومنهجها ، الدراسة

 . واألكثر صدقاً وثباتاً  ، البٌانات والمعلومات المقننة
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 بناء أداة الدراسة: (أ 

وفً  ، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالٌة، بٌاتبعد االطبلع على األد

وتكونت فً صورتها  ، ضوه معطٌات وتساؤالت الدراسة وأهدافها تم بناه األداة )االستبانة(

 النهائٌة من ثبلثة أجزاه.  

 صدق أداة الدراسة: (ب 

ل االسهتبانة لكهل صدق أداة الدراسة ٌعنً التأكد من أنها تقٌس ما أعدت كمها ٌقصهد بهه رهمو

بحٌهث تكهون  ، ووضهو  عباراتهها مهن ناحٌهة أخهرى ، العناصر التً تدخل فً التحلٌهل مهن ناحٌهة

 مفهومة لكل من ٌستخدمها وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خبلل:

مٌن(: -0  الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّ

 ، والتأكد مهن أنهها تقهٌس مها وضهعت لقٌاسهه ، نةللتعرؾ على مدى الصدق الظاهري لبلستبا

( علهى عهدد مهن المحكمهٌن المختصهٌن فهً موضهوع 7تم عرضهها بصهورتها األولٌهة )ملحهق رقهم 

مهن حٌهث قهدرتها علهى قٌهاس مها  ، وقد ُطلب من السادة المحكمٌن تقٌهٌم جهودة االسهتبانة ، الدراسة

وذلههك مههن خههبلل تحدٌههد وضههو   ، سههةوالحكههم علههى مههدى مبلهمتههها ألهههداؾ الدرا ، أعههدت لقٌاسههه

 ، أو حذؾ ، وإبداه ما ٌرونه من تعدٌل ، وسبلمتها لؽوٌاً  ، وأهمٌتها ، وانتمائها للمحور ، العبارات

 أو إضافة للعبارات.

تههم إجههراه التعههدٌبلت البلزمههة التههً اتفههق  ، واالطههبلع علههى الملحوظههات ، وبعههد أخههذ اآلراه

 (.1راج االستبانة بصورتها النهائٌة )ملحق رقم ومن ثم إخ ، علٌها ؼالبٌة المحكمٌن

 صدق االتساق الداخلً لألداة: -9

تهههم حسهههاب معامهههل ارتبهههاط بٌرسهههون  ، للتحقهههق مهههن صهههدق االتسهههاق الهههداخلً لبلسهههتبانة

(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ للتعرؾ على درجة ارتباط كل عبهارة مهن عبهارات

وتوضههح الجههداول التالٌههة معههامبلت  ، ذي تنتمههً إلٌههه العبههارةاالسههتبانة بالدرجههة الكلٌههة للمحههور الهه

 االرتباط لكل محور من المحاور بما فٌها من عبارات.

(: صدق االتساق الداخلً باستخدام معامل )ارتباط بٌرسون( للمحور األول: درجة 2جدول )

 استخدام مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلك

 العبارات م
معامل 

 االرتباط

0.  
بحت مواقههع التواصههل االجتمههاعً ضههرورة مههن ضههرورٌات الحٌههاة ال أصهه

 االستؽناه عنها ٌمكننً

1.57** 

 **1.51 أقضً وقت طوٌل من ٌومً فً تصفح مواقع التواصل االجتماعً  .9

 **1.54 تمدنً مواقع التواصل االجتماعً بكثٌر من المعارؾ الجدٌدة  .3

 **1.47اصهل االجتمهاعً أكثهر جهذباً المعلومات واألخبار التً تنرر عبر مواقهع التو  .4
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 من التً ٌعرضها اإلعبلم التقلٌدي

5.  
أدت مواقههههع التواصههههل االجتمههههاعً دور كبٌههههر فههههً تسهههههٌل عملٌههههة الههههتعلم 

 والمراركة الصفٌة

1.46** 

6.  
اسههتخدم بعههض البههرامج علههى رههبكات التواصههل لتههذكٌري بمواعٌههدي الهامههة 

 كاألذان والصبلة

1.57** 

7.  
ماعً لهم ترهكل عبئهاً مادٌهاً بالنسهبة لهً وألسهرتً لهذلك مواقع التواصل االجت

 زاد استخدامها

1.43** 

 **1.55 تقدم لً مواقع التواصل االجتماعً كل ما أحتاجه فً كافة المجاالت  .8

 **1.42 توفر لً مواقع التواصل االجتماعً الكثٌر من الجهد والوقت  .9

01.  
قهوق كافهة أفهراد أرعر بهأن اسهتخدام مواقهع التواصهل االجتمهاعً حهق مهن ح

 المجتمع

1.54** 

 **1.65 أزالت مواقع التواصل االجتماعً الحواجز بٌنً وبٌن معلمً  .00

09.  
المعلومات واألخبار التً أحصل علٌها عبر مواقع التواصل االجتماعً أكثر 

 مصداقٌة

1.53** 

  1.17** عبلقة دالة إحصائٌاً عند مستوى 

 من عبارة بٌن كل بٌرسون ارتباط معامبلت كافة (  أن2)  رقم الجدول خبلل من ٌبلحظ

 مستوى بلػ حٌث إحصائٌة ذات داللة للمحور نفسه الكلٌة والدرجة المحور األول لبلستبٌان عبارات

 الداخلً وجود درجة من االتساق إلى ٌرٌر وهذا العبارات جمٌع فً 1.17 الداللة اإلحصائٌة 

 تواصل االجتماعً وأسباب ذلك.للمحور األول والمتعلق بدرجة استخدام مواقع ال

من عبارات المحور الثانً المتعلق  عبارة لكل المختلفة االرتباط معامبلت ٌلً وفٌما

 تنتمً المحور الذي بالتعرؾ على أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً مع

 إلٌه.

ن( للمحور الثانً: أثر مواقع (: صدق االتساق الداخلً باستخدام معامل )ارتباط بٌرسو3جدول )

 التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً

 العبارات م
معامل 

 االرتباط

 **1665 أسهمت مواقع التواصل االجتماعً فً فهمً لشخصًٌ وذاتً  .0

 **1680 أسهمت مواقع التواصل االجتماعً فً تعدٌل جوانب من شخصٌتً  .9

3.  
المشاركة والتعبٌر فً قضاٌا مختلففة تتعلفق أتاحت لً مواقع التواصل االجتماعً 

 بالمجتمع المحٌط بً

1667** 

 **1686 أدت مواقع التواصل االجتماعً إلى تحسٌن عالقاتً االجتماعٌة  .4

5.  
سففهلت مواقففع التواصففل االجتمففاعً القٌففام بيعمففال تطوعٌففة مففع مجموعففة مففن 

 الزمالء/الزمٌالت

1673** 
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 العبارات م
معامل 

 االرتباط

 **1689 تكوٌن صداقات عدٌدة مكنتنً مواقع التواصل االجتماعً من  .6

 **1669 أفادتنً مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة ثقافتً وحبً لإلطالع  .7

 **1678 جعلتنً مواقع التواصل االجتماعً شخص متعاون ومبادر  .8

 **1670 تمكنً مواقع التواصل االجتماعً من اإلطالع على كل ما هو جدٌد فً مجتمعً  .9

 **1669 االجتماعً فً تنمٌة ثقتً بنفسً وقدراتً تساعدنً مواقع التواصل  .01

 **1678 تزودنً مواقع التواصل االجتماعً بمعاٌٌر وآداب جدٌدة للتعامل مع المحٌطٌن  .00

 **1668 سهلت لً مواقع التواصل االجتماعً االلتقاء بمن تجمعنً بهم نفس االهتمامات  .09

 **1677 لتً واألقاربأسهمت مواقع التواصل االجتماعً بتقوٌة عالقتً بعائ  .03

04.  
تساعد  مواقفع التواصفل االجتمفاعً بتزوٌفدي بفيمور دٌنٌفة وآداب سفلوكٌة بشفكل 

 مبسط

1674** 

05.  
أصففبل لففدي القففدرة علففى إبففداء رأٌففً والحففوار بكففل ثقففة بعففد اسففتخدامً لمواقففع 

 التواصل االجتماعً

1679** 

06.  
المدرسففة  أدت مواقففع التواصففل االجتمففاعً دور إٌجففابً لفهففم دوري كطالففب فففً

 والمجتمع

1680** 

 **1673 ترسخ مواقع التواصل االجتماعً فً نفوس الطلبة الوحدة الوطنٌة  .07

 **1675 تنمً شبكات التواصل االجتماعً الوعً باألوضاع السٌاسٌة فً منطقتً  .08

  1.17** عبلقة دالة إحصائٌاً عند مستوى 

 من عبارة بٌن كل بٌرسون اطارتب معامبلت كافة (  أن3)  رقم الجدول خبلل من ٌبلحظ

 مستوى بلػ حٌث إحصائٌة ذات داللة للمحور نفسه الكلٌة والدرجة المحور الثانً لبلستبٌان عبارات

 الداخلً وجود درجة من االتساق إلى ٌرٌر وهذا العبارات؛ جمٌع فً 1.13 الداللة اإلحصائٌة 

 .جتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعًللمحور الثانً والمتعلق بالتعرؾ على أثر مواقع التواصل اال

 :البحث أداةثبات 

 alpha- Cronbachوشًّببخ -حن الخأوذ هي ثببث اإلسخببًت عي طشٗك حسبة هعبهل ألفب

وشًّببخ للوم٘بس وىل ّلىل -لذسجبث هحْسٕ االسخب٘بى ّرله عي طشٗك حسبة هعبهالث ألفب

 هحْس هي هحْسٕ االسخب٘بى علٔ حذٍ.  

وشًّببخ هي أُن همبٗ٘س االحسبق الذاخلٖ لالسخببًت الوىْى هي دسجبث -ّٗعذ هعبهل ألفب

وشًّببن ٗشبط ثببث االسخببًت بخببٗي بٌْدٍ. فبصدٗبد ًسبَ حببٌٗبث البٌذ ببلٌسبت -هشوبَ.  ّ هعبهل ألفب

 إلٔ الخببٗي الىلٔ ٗؤدٓ إلٔ اًخفبض هعبهل الثببث.

-ل ثبات االستبانة ككل  المحسوبة بمعادله الفامعامبلت ثبات محوري االستبانة ومعام : (4جدول )

 كرونباخ

 معامل الثبات البعد
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 1.65 درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلكالمحور األول: 

 1.67 أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعًالمحور الثانً: 

 1.66 االستبانه ككل

 كانت كرونباخ -ألفا  معامل قٌمة أن الجدول السابق  فً لموضحةا النتائج ٌتضح من خبلل

 كهذلك كانهت ( علهً الترتٌهب.67. 1؛ 1.65محور من محوري االستبانة حٌث بلؽهت ) مقبولة لكل

حٌهث أن  مرتفعهة الثبهات معامبلت أن ٌعنى وهذا(. 1.66)  االستبانه عبارات لجمٌع ألفا معامل قٌمة

 ٌمكن التأكد من ثبات االستبانة ؛ ومن ثم1.51قٌمته أعلى من 

 إجراءات تطبٌق الدراسة:

قامههت الباحثههة بتطبٌقههها  ، وصههبلحٌتها للتطبٌههق ، بعههد التأكههد مههن صههدق )االسههتبانة( وثباتههها

 مٌدانٌاً بإتباع الخطوات التالٌة: 

 توزٌع االستبانة بعد تحوٌلها إلى استبانة إلكترونٌة. -7

 جمع االستبانات بعد تعبئتها.  -4

 ومبلهمتها للتحلٌل. ، والتأكد من صبلحٌتها ، االستبانات مراجعة -1

 أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة:

فقههد تههم اسههتخدام العدٌههد مههن  ، وتحلٌههل البٌانههات التههً تههم تجمٌعههها ، لتحقٌههق أهههداؾ الدراسههة

 Statisticalاألسهههالٌب اإلحصهههائٌة المناسهههبة باسهههتخدام الحهههزم اإلحصهههائٌة للعلهههوم االجتماعٌهههة 

Package for Social Sciences ( والتً ٌرمز لها اختصاراً بالرمزSPSS.) 

 وبعد ذلك تم حساب المقاٌٌس اإلحصائٌة التالٌة:

وتحدٌهههد  ، والنسهههب المئوٌهههة؛ للتعهههرؾ علهههى خصهههائص أفهههراد عٌنهههة الدراسهههة ، التكهههرارات -7
 استجاباتهن تجاه عبارات المحاور الرئٌسة التً تتضمنها أداة الدراسة.

"؛ وذلك للتعرؾ على متوسهط Weighted Meanً الموزون )المرجح( "المتوسط الحساب -4

كمها أنهه ٌفٌهد فهً  ، استجابات مفردات عٌنة الدراسة على كل عبارة مهن عبهارات المحهاور
 ترتٌب العبارات حسب أعلى متوسط حسابً موزون. 

أو انخفهاض اسهتجابات مفهردات  ، "؛ وذلك لمعرفة مهدى ارتفهاعMeanالمتوسط الحسابً " -1

مع العلم بأنهه ٌفٌهد فهً ترتٌهب المحهاور حسهب أعلهى  ، ٌنة الدراسة عن المحاور الرئٌسةع
 متوسط حسابً.

؛ للتعههرؾ علههى مههدى انحههراؾ اسههتجابات "Standard Deviation"االنحههراؾ المعٌههاري  -2

ولكل محور مهن المحهاور  ، مفردات عٌنة الدراسة لكل عبارة من عبارات متؽٌرات الدراسة
طها الحسههابً. وٌبلحهههظ أن االنحهههراؾ المعٌههاري ٌوضهههح الترهههتت فهههً الرئٌسههة عهههن متوسههه

إلههى جانههب  ، اسههتجابات مفههردات عٌنههة الدراسههة لكههل عبههارة مههن عبههارات متؽٌههرات الدراسههة
 وانخفض ترتتها. ، فكلما اقتربت قٌمته من الصفر تركزت االستجابات ، المحاور الرئٌسة
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 ب والطالبات فً محاور الدراسة.اختبار ت لعٌنتٌن مستقلتٌن للمقارنة بٌن الطبل -3

 نتائج الدراسة المٌدانٌة وتفسٌرها ومناقشتها:

قع التواصل اإلجابة على السؤال األول والذي ٌنص على ) ما درجة استخدام موا : أوالً 

 ؟.االجتماعً وأسباب ذلك(

ام ( فٌما ٌتعلق بالمحور الثانً: درجة استخد7146( آراه الطبلب والطالبات )ن = 5جدول )

 مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلك:

 العبارة م
 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 ال أوافق

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

أصههبحت مواقههع التواصههل االجتمههاعً  7

ضههههرورة مههههن ضههههرورٌات الحٌههههاة ال 

 ٌمكننً االستؽناه عنها

267 

 
441 11 4.44 1.33 

أقضهههً وقهههت طوٌهههل مهههن ٌهههومً فهههً  4

 التواصل االجتماعً تصفح مواقع
231 447 41 4.33 1.47 

تمهههدنً مواقههههع التواصههههل االجتمههههاعً  1

 بكثٌر من المعارؾ الجدٌدة
246 443 74 4.24 1.46 

المعلومههات واألخبههار التههً تنرههر عبههر  2

مواقع التواصل االجتمهاعً أكثهر جهذباً 

 من التً ٌعرضها اإلعبلم التقلٌدي
253 417 41 4.36 1.47 

التواصههل االجتمههاعً دور أدت مواقههع  3

كبٌههههههر فههههههً تسهههههههٌل عملٌههههههة الههههههتعلم 

 والمراركة الصفٌة

245 444 54 4.35 1.41 

اسههتخدم بعههض البههرامج علههى رههبكات  4

التواصههل لتههذكٌري بمواعٌههدي الهامههة 

 كاألذان والصبلة

311 744 44 4.46 1.37 

مواقههع التواصههل االجتمههاعً لههم ترههكل  5

ذلك عبئاً مادٌهاً بالنسهبة لهً وألسهرتً له

 زاد استخدامها

147 111 712 4.14 1.54 

تقههدم لههً مواقههع التواصههل االجتمههاعً  6

 1.42 4.31 54 445 224 كل ما أحتاجه فً كافة المجاالت

تههوفر لههً مواقههع التواصههل االجتمههاعً  7

 الكثٌر من الجهد والوقت
212 414 714 4.21 1.51 

 1.57 4.21 775 457 177أرهههعر بهههأن اسهههتخدام مواقهههع التواصهههل  71
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 العبارة م
 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 ال أوافق

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

حقهوق كافهة أفهراد  االجتماعً حق مهن

 المجتمع

أزالهههت مواقههههع التواصههههل االجتمههههاعً  77

 الحواجز بٌنً وبٌن معلمً
463 111 447 4.17 1.56 

المعلومات واألخبار التً أحصل علٌها  74

عبر مواقع التواصهل االجتمهاعً أكثهر 

 مصداقٌة

732 133 475 7.64 1.57 

لمبٌنة فى الجدول السابق ان أهم ثبلثة آراه تتعلق بدرجة استخدام كما ٌتضح من خبلل النتائج ا

( هً على 7146مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلك من وجهة نظر الطبلب والطالبات )ن = 

 الترتٌب:

   اسههتخدم بعههض البههرامج علههى رههبكات التواصههل لتههذكٌري بمواعٌههدي الهامههة كههاألذان والصههبلة
%( وتفسر هذه النتٌجة بأن بعض البرامج على رهبكات 67.11)وبنسبة مئوٌة  4.46بمتوسط 

التواصههل تتمٌههز بقههدرتها علههى الضههبط للوقههت والتههذكٌر بالمواعٌههد والصههلوات ولههذلك عههادة مهها 
ٌستخدم طهبلب وطالبهات المرحلهة الثانوٌهة بمدٌنهة أبهها بعهض البهرامج علهى رهبكات التواصهل 

تفههههق هههههذه النتٌجههههة مههههع نتٌجههههة دراسههههة لتههههذكٌرهم بمواعٌههههدهم الهامههههة كههههاألذان والصههههبلة وت
والتههً بٌنههت اإلقبههال المتزاٌههد مههن المبحههوثٌن أفههراد العٌنههة ذكههوراً وإناثههاً  ، (4177البطرٌههق)

 بمحافظتً بالتعرض لمواقع التواصل االجتماعً على ربكة االنترنت بصورة دائمة.

 ستؽناه عنههاأصبحت مواقع التواصل االجتماعً ضرورة من ضرورٌات الحٌاة ال ٌمكننى اال 
وتفسر هذه النتٌجهة بهأن مواقهع التواصهل االجتمهاعً %( 65.11بنسبة مئوٌة ) 4.44بمتوسط 

أصههبحت وسههٌلة هامههة للتواصههل االجتمههاعً والتبههادل التجههاري والعلمههً وؼٌههره ولههذلك ٌههرى 
طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها أن مواقع التواصل االجتماعً أصهبحت ضهرورة 

ات الحٌهههاة ال ٌمكهههنهم االسهههتؽناه عنهههها وتتفهههق ههههذه النتٌجهههة مهههع نتٌجهههة دراسهههة مهههن ضهههرورٌ
والتً بٌنت أنه ٌوجد تأثٌر الستخدام ربكة االنترنت على التحصٌل الدراسً  ، (4113عوض)

والتههً بٌنههت أن مواقههع التواصههل  ، (4171كمهها تتفههق مههع نتٌجههة دراسههة الخبرانههً وآخههرون)

 ت الحٌاة العصرٌة.االجتماعً أصبحت ضرورة من ضرورٌا

  المعلومات واألخبار التً تنرر عبر مواقع التواصل االجتماعً أكثر جهذباً مهن التهً ٌعرضهها
وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن المعلومههات %( 64بنسههبة مئوٌههة ) 4.36بمتوسههط  اإلعههبلم التقلٌههدي

ار ممها واألخبار التً تنرر عبر مواقهع التواصهل االجتمهاعً تتهٌح للمسهتخدمٌن التبهادل والحهو
ٌزٌههد مههن جههذبها للمسههتخدمٌن ولههذلك ٌههرى طههبلب وطالبههات المرحلههة الثانوٌههة بمدٌنههة أبههها أن 
المعلومات واألخبار التً تنرر عبر مواقع التواصل االجتماعً أكثر جهذباً مهن التهً ٌعرضهها 

 Suarez Balcazar andاإلعهههبلم التقلٌهههدي وتتفهههق ههههذه النتٌجهههة مهههع نتٌجهههة دراسهههة 
others(2003وال ).تً بٌنت استخدام االنترنت كأداة للوصول للمعلومات 
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كمهها ٌتضههح مههن خههبلل النتههائج المبٌنههة فههً الجههدول السههابق أن أقههل ثبلثههة آراه تتعلههق بدرجههة 

استخدام مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلك من وجهة نظر الطبلب والطالبات عٌنهة الدراسهة 

 ( هً على الترتٌب:7146)ن = 

 بههار التههً أحصههل علٌههها عبههر مواقههع التواصههل االجتمههاعً أكثههر مصههداقٌةالمعلومههات واألخ 
وتفسر هذه النتٌجة بأن المعلومات واألخبار التً ٌهتم %( 41.45مئوٌة ) بنسبة 7.64بمتوسط 

الحصول علٌها عبر مواقع التواصل االجتماعً تفتقد للمصدر الرسمً فً نررها مما قلل من 
 حلة الثانوٌة بمدٌنة أبها.طبلب وطالبات المرلدى مصداقٌتها 

 ًبنسههبة مئوٌههة  4.17بمتوسههط  أزالهت مواقههع التواصههل االجتمههاعً الحههواجز بٌنهً وبههٌن معلمهه

وتفسر هذه النتٌجة بأن العبلقة بٌن المعلم وطبلبه هً عبلقة ود وتمتهاز بالتقهدٌر %( .47.6)

ن الطههبلب المطلههق ممهها قلههل مههن تههأثٌر مواقههع التواصههل االجتمههاعً فههً إزالههة الحههواجز بههٌ
 والطالبات وبٌن معلمٌهم.

 مواقههع التواصههل االجتمههاعً لههم ترههكل عبئههاً مادٌههاً بالنسههبة لههً وألسههرتً لههذلك زاد اسههتخدامها 
وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن اسههتخدام مواقههع التواصههل %( 55.11بنسههبة مئوٌههة ) 4.14بمتوسههط 

ك نجههد أن مواقههع االجتمههاعً ٌتطلههب تههوفٌر بٌئههة تقنٌههة وارههتراك فههً رههبكات االنترنههت ولههذل
 التواصل االجتماعً ركلت عبئاً مادٌاً بالنسبة للطبلب والطالبات وألسرهم.

اإلجابة على السؤال الثانً والذي ٌنص على ) ما أثر مواقع التواصل االجتماعً فً  : ثانٌاً 

 تنمٌة الوعً االجتماعً( ؟.

مهاعً تهم حسهاب التكهرارات وللتعرؾ علً أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌهة الهوعً االجت

والمتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري الستجابات عٌنة الدراسهة مهن طهبلب وطالبهات المرحلهة 

طالب وطالبة( المعبرة عن آرائهم ألثر مواقع التواصل االجتماعً  7146الثانوٌة والبالػ عددهم )

 الجدول التالً. وتم التوصل إلى النتائج الموضحة فً  ، فً تنمٌة الوعً االجتماعً

 

( فٌما ٌتعلق بالمحور الثالث: أثر مواقع التواصل 7146( آراه الطبلب والطالبات )ن = 6جدول )

 االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً 

 العبارة م
 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 ال أوافق

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

أسهمت مواقع التواصل االجتماعً فً  7

 لرخصًٌ وذاتًفهمً 
111 143 763 4.75 1.53 

أسهمت مواقع التواصل االجتماعً فً  4

 تعدٌل جوانب من رخصٌتً
141 147 747 4.44 1.52 

أتاحت لً مواقع التواصهل االجتمهاعً  1

المرههاركة والتعبٌههر فههً قضههاٌا مختلفههة 
221 435 62 4.37 1.43 
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 العبارة م
 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 ال أوافق

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

 تتعلق بالمجتمع المحٌط 

اعً إلههى أدت مواقههع التواصههل االجتمهه 2

 تحسٌن عبلقاتً االجتماعٌة
141 474 767 4.41 1.54 

سههههلت مواقهههع التواصهههل االجتمهههاعً  3

القٌام بأعمال تطوعٌة مع مجموعة من 

 الزمبله/الزمٌبلت

164 467 747 4.16 1.51 

مكنتنً مواقع التواصل االجتماعً من  4

 تكوٌن صداقات عدٌدة
141 456 757 4.41 1.56 

لتواصل االجتماعً فً أفادتنً مواقع ا 5

 تنمٌة ثقافتً وحبً لئلطبلع
257 417 21 4.41 1.36 

جعلتنهههً مواقهههع التواصهههل االجتمهههاعً  6

 رخص متعاون ومبادر
122 175 712 4.47 1.57 

تمكنً مواقع التواصل االجتماعً مهن  7

اإلطههبلع علههى كههل مهها هههو جدٌههد فههً 

 مجتمعً

312 764 41 4.52 1.27 

اصههل االجتمههاعً تسههاعدنً مواقههع التو 71

 فً تنمٌة ثقتً بنفسً وقدراتً
137 473 727 4.11 1.52 

تزودنههً مواقههع التواصههل االجتمههاعً  77

بمعههههاٌٌر وآداب جدٌههههدة للتعامههههل مههههع 

 المحٌطٌن

144 177 772 4.14 1.51 

سهلت لً مواقهع التواصهل االجتمهاعً  74

االلتقهههههاه بمهههههن تجمعنهههههً بههههههم نفهههههس 

 االهتمامات

216 434 77 4.26 1.45 

أسههههمت مواقهههع التواصهههل االجتمهههاعً  71

 بتقوٌة عبلقتً بعائلتً واألقارب
431 455 466 7.72 1.67 

تسهههاعد  مواقهههع التواصهههل االجتمهههاعً  72

بتزوٌههدي بههأمور دٌنٌههة وآداب سههلوكٌة 
156 141 73 4.16 1.46 
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 العبارة م
 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 ال أوافق

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

 بركل مبسط

أصههبح لههدي القههدرة علههى إبههداه رأٌههً  73

والحههههوار بكههههل ثقههههة بعههههد اسههههتخدامً 

 ع التواصل االجتماعًلمواق

172 441 745 4.17 1.54 

أدت مواقههع التواصههل االجتمههاعً دور  74

إٌجههههههابً لفهههههههم دوري كطالههههههب فههههههً 

 المدرسة والمجتمع

135 172 717 4.14 1.51 

ترسخ مواقع التواصهل االجتمهاعً فهً  75

 نفوس الطلبة الوحدة الوطنٌة
172 471 774 4.16 1.51 

مهههاعً تنمهههً رهههبكات التواصهههل االجت 76

 الوعً باألوضاع السٌاسٌة فً منطقتً
217 455 41 4.37 1.44 

كما ٌتضح من خبلل النتائج المبٌنهة فهى الجهدول السهابق ان أههم ثبلثهة آراه تتعلهق بهأثر مواقهع 

( 7146التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً من وجهة نظر الطبلب والطالبهات )ن = 

 على الترتٌب: هً

 بمتوسهط  ع التواصل االجتماعً من اإلطبلع علهى كهل مها ههو جدٌهد فهً مجتمعهًتمكننً مواق
وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن مواقههع التواصههل االجتمههاعً تتههٌح %( 77.11وبنسههبة مئوٌههة ) 4.52

للمستخدمٌن تبادل المعلومات واإلخبار ومتابعة األحداث فً المجتمع مما مكن طبلب وطالبات 
من اإلطبلع على كل ما هو جدٌد فً مجتمعهم وتتفق هذه النتٌجهة  المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها
%من أفراد العٌنهة ٌهرون أن االنترنهت 73والتً بٌنت أن  ، (4111مع نتٌجة دراسة الروٌقً)

 له دور فعال فً تنمٌة أنماط سلوكٌة جدٌدة.

 سههبة بن 4.41بمتوسههط  أفههادتنً مواقههع التواصههل االجتمههاعً فههً تنمٌههة ثقههافتً وحبههً لئلطههبلع

وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن مواقههع التواصههل االجتمههاعً تمكههن المسههتخدمٌن %( 64.45مئوٌههة )

االطههبلع علههى الموضههوعات الثقافٌههة المختلفههة ومههن وجهههات نظههر مختلفههة ممهها أفههاد طههبلب 
وطالبات المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها فً تنمٌة ثقافتهم وحبهم لئلطبلع وتتفهق ههذه النتٌجهة مهع 

%من أفهراد العٌنهة ٌهرون أن االنترنهت لهه 73والتً بٌنت أن  ، (4111الروٌقً) نتٌجة دراسة

 ، (4113وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسهة عهوض)دور فعال فً تنمٌة أنماط سلوكٌة جدٌدة 

كمها تتفهق مهع  والتً بٌنت أنه ٌوجهد تهأثٌر السهتخدام رهبكة االنترنهت علهى التحصهٌل الدراسهً

والتههً بٌنههت أن اآلثههار االٌجابٌههة فتمثلههت فههً اإلطههبلع  ، (4172-4171نتٌجههة دراسههة الطٌههار)

 على أخبار البلدان األخرى وتعلم أمور جدٌدة.
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  أتاحت لً مواقع التواصل االجتمهاعً المرهاركة والتعبٌهر فهً قضهاٌا مختلفهة تتعلهق بهالمجتمع
 منطقتً تنمً ربكات التواصل االجتماعً الوعً باألوضاع السٌاسٌة فً ؛  وكذلكالمحٌط بً
وتفسر هذه النتٌجهة بهأن مواقهع التواصهل االجتمهاعً %( 61.45بنسبة مئوٌة ) 4.37بمتوسط 

تتٌح للمستخدمٌن المراركة فً الرأي فً الموضوعات المطروحة ممها أتها  لطهبلب وطالبهات 
المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها المراركة والتعبٌر فً قضاٌا مختلفة تتعلهق بهالمجتمع المحهٌط بههم 

والتههً بٌنههت أن مههن  ، (4172تتفههق هههذه النتٌجههة مههع نتٌجههة دراسههة الرههربٌنً وعبههد السههبلم)و

 النواحً االٌجابٌة الستخدام تلك المواقع زٌادة القدرة فً التعبٌر عن الرأي.

كما ٌتضح من خبلل النتهائج المبٌنهة فهً الجهدول السهابق أن أقهل ثبلثهة آراه تتعلهق بهأثر مواقهع 

تنمٌة الوعً االجتماعً من وجهة نظر الطبلب والطالبهات عٌنهة الدراسهة  التواصل االجتماعً فً

 ( هً على الترتٌب:7146)ن = 

 بنسههبة  7.72بمتوسهط  أسههمت مواقههع التواصهل االجتمههاعً بتقوٌهة عبلقتههً بعهائلتً واألقههارب

وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن مواقههع التواصههل االجتمههاعً تقلههل مههن المتهها  %( 42.45مئوٌههة )

ن للتواصل األسري مما قلل من قوة عبلقة طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌهة بمدٌنهة للمستخدمٌ

والتهً  ، (4115-4114أبها بعائبلتهم وأقاربهم وتختلؾ هذه النتٌجة مع نتٌجهة دراسهة مجهالً)

بٌنههت أن أثههر اسههتخدام االنترنههت علههى العبلقههات االجتماعٌههة ٌههزداد فههً حالههة اسههتخدام الطلبههة 
 .لؤلنترنت بمفردهم

 ًبنسهبة مئوٌهة  4.75بمتوسهط  أسهمت مواقع التواصهل االجتمهاعً فهً فهمهً لرخصهًٌ وذاته

وتفسر هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل االجتماعً تقلل مهن التركٌهز علهى الهذات %( 54.11)

 للمستخدمٌن مما قلل من فهم الرخصٌة والذات لطبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة بمدٌنة أبها.

 بنسهبة مئوٌهة  4.41بمتوسهط  واصل االجتماعً إلى تحسٌن عبلقاتً االجتماعٌهةأدت مواقع الت

وتفسر هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل االجتمهاعً تقلهل مهن المتها  للمسهتخدمٌن %( 51.11)

للتواصههل االجتمههاعً ممهها قلههل مههن قههوة عبلقههة طههبلب وطالبههات المرحلههة الثانوٌههة بمدٌنههة أبههها 
والتهً بٌنهت أن أثهر  ، (4115-4114ة مع نتٌجة دراسة مجهالً)بمجتمعهم وتختلؾ هذه النتٌج

 استخدام االنترنت على العبلقات االجتماعٌة ٌزداد فً حالة استخدام الطلبة لئلنترنت بمفردهم.

هل هناك اختالفات بٌن الذكور واإلناث نحو ى السؤال الثالث والذي ٌنص على )اإلجابة عل : ثالثاً 

 محاور الدراسة( ؟.

علً الفروق بٌن الطبلب  والطالبات  فً آرائهم المتعلقة بدرجة استخدام مواقع  للتعرؾ

التواصل االجتماعً وأسباب ذلك تم حساب التكرارات والمتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري 

( بالمرحلة 575( والطالبات )ن = 417وقٌمة )ت( الستجابات عٌنة الدراسة من الطبلب )ن = 

طالب وطالبة( المعبرة عن آرائهم لدرجة استخدام  7146راسة والبالػ عددهم )الثانوٌة عٌنة الد

 وتم التوصل إلى النتائج الموضحة فً الجدول التالً. ، مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلك

( فً أرائهم المتعلقة بالمحور 575( والطالبات )ن = 417( الفروق بٌن الطبلب )ن = 7جدول )

 خدام مواقع التواصل االجتماعً وأسباب ذلكالثانً: درجة است

المتوسط  الجنس العبارة م

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 الداللة قٌمة ت
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المتوسط  الجنس العبارة م

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 الداللة قٌمة ت

أصبحت مواقع التواصل االجتماعً  0

ضرورة من ضرورٌات الحٌاة ال 

 االستغناء عنها ٌمكننً

 غٌر دالة 16509 1655 9661 ذكر

 1655 9669 أنثً

ٌومً فً تصفل أقضً وقت طوٌل من  9

 مواقع التواصل االجتماعً

 غٌر دالة 16499 1660 9657 ذكر

 1660 9654 أنثً

تمدنً مواقع التواصل االجتماعً  3

 بكثٌر من المعارف الجدٌدة

 غٌر دالة 0665 1664 9659 ذكر

 1669 9644 أنثً

المعلومات واألخبار التً تنشر عبر  4

جذباً  مواقع التواصل االجتماعً أكثر

 من التً ٌعرضها اإلعالم التقلٌدي

 غٌر دالة 0636 1658 9663 ذكر

 1669 9657 أنثً

أدت مواقع التواصل االجتماعً دور  5

كبٌر فً تسهٌل عملٌة التعلم 

 والمشاركة الصفٌة

 غٌر دالة 0638 1665 9659 ذكر

 1663 9658 أنثً

استخدم بعض البرامج على شبكات  6

ذكٌري بمواعٌدي الهامة التواصل لت

 كاألذان والصالة

 غٌر دالة 0683 1663 9660 ذكر

 1658 9671 أنثً

مواقع التواصل االجتماعً لم تشكل  7

عبئاً مادٌاً بالنسبة لً وألسرتً لذلك 

 زاد استخدامها

 غٌر دالة 0676 1671 9639 ذكر

 1673 9699 أنثً

ل تقدم لً مواقع التواصل االجتماعً ك 8

 ما أحتاجه فً كافة المجاالت

 دالة 0697 1664 9645 ذكر

 1663 9655 أنثً

توفر لً مواقع التواصل االجتماعً  9

 الكثٌر من الجهد والوقت

 دالة 9650 1666 9654 ذكر

 1674 9640 أنثً

أشعر بين استخدام مواقع التواصل  01

االجتماعً حق من حقوق كافة أفراد 

 المجتمع

 دالة 9691 1668 9.49 ذكر

 1679 9637 أنثً

أزالت مواقع التواصل االجتماعً  00

 الحواجز بٌنً وبٌن معلمً

 غٌر دالة 16789 1677 9615 ذكر

 1679 9601 أنثً

المعلومات واألخبار التً أحصل علٌها  09

عبر مواقع التواصل االجتماعً أكثر 

 مصداقٌة

 غٌر دالة 0654 1669 0688 ذكر

 1670 0681 أنثً

ٌتضح من خبلل النتائج المبٌنهة فهً الجهدول السهابق عهدم وجهود اختبلفهات دالهة إحصهائٌاً بهٌن 

عهبلوة علهى وجهود اختبلفهات  ، نقاط بالمحور السهابق 7أراه الطبلب والطالبات عٌنة الدراسة فً 
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اقهههع التواصهههل دالهههة إحصهههائٌاً بهههٌن الطهههبلب والطالبهههات فهههً آرائههههم المتعلقهههة بدرجهههة اسهههتخدام مو

 االجتماعً وأسباب ذلك تتمثل فً النقاط التالٌة:

  ( وتفسهر فً كافة المجاالت ) لصالح اإلناثتقدم لً مواقع التواصل االجتماعً كل ما أحتاجه
هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل تتٌح لئلناث االعتماد على ذاتهن فً التعرؾ على احتٌاجاتهن 

 والسعً الختٌارها ورراهها.

 لصهالح الهذكور( وتفسهر ههذه ر مهن الجههد والوقهت )فر لً مواقع التواصهل االجتمهاعً الكثٌهتو
النتٌجة بأن مواقع التواصل تتٌح للذكور أتاحت وقت أقل فً التواصل مهع مجهتمعهم والتركٌهز 

 . على أعمالهم

  أرعر بأن اسهتخدام مواقهع التواصهل االجتمهاعً حهق مهن حقهوق كافهة أفهراد المجتمهع) لصهالح
كور ( وتفسر هذه النتٌجة بأن مواقع التواصل أتاحت للذكور حرٌة أكبر فهً تبهادل المعرفهة الذ

واآلراه ولذلك ذات موافقتهم على أن استخدام مواقع التواصل االجتماعً حق من حقوق كافهة 
 . أفراد المجتمع

وللتعرؾ علً الفروق بٌن الطبلب والطالبات فى أرائهم المتعلقة بدرجة أثر مواقع 

لتواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً تم حساب التكرارات والمتوسط الحسابً ا

( والطالبات 417واالنحراؾ المعٌاري وقٌمة )ت( الستجابات عٌنة الدراسة من الطبلب )ن = 

طالب وطالبة( المعبرة عن  7146( بالمرحلة الثانوٌة عٌنة الدراسة والبالػ عددهم )575)ن = 

وتم التوصل إلى النتائج  ، واقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعًآرائهم أثر م

 الموضحة فً الجدول التالً: 

( فً أرائهم المتعلقة بالمحور 575( والطالبات )ن = 417( الفروق بٌن الطبلب )ن = 71جدول )

 الثالث: أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً االجتماعً 

 العبارة م
 الجنس

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 الداللة قٌمة ت

أسففهمت مواقففع التواصففل االجتمففاعً فففً  0

 فهمً لشخصًٌ وذاتً

 1674 9609 ذكر
 غٌر دالة 06151

 1675 9608 أنثً

أسففهمت مواقففع التواصففل االجتمففاعً فففً  9

 تعدٌل جوانب من شخصٌتً

 1673 9607 ذكر
 غٌر دالة 06189

 1674 9.93 أنثً

أتاحفففت لفففً مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعً  3

المشفففاركة والتعبٌفففر ففففً قضفففاٌا مختلففففة 

 تتعلق بالمجتمع المحٌط بً

 1666 9650 ذكر
 غٌر دالة 16175

 1665 9650 أنثً

أدت مواقففففع التواصففففل االجتمففففاعً إلففففى  4

 تحسٌن عالقاتً االجتماعٌة

 1678 9607 ذكر
 غٌر دالة 16770

 1675 9690 أنثً

سفهلت مواقفع التواصففل االجتمفاعً القٌففام  5

بيعمفففففال تطوعٌفففففة مفففففع مجموعفففففة مفففففن 

 الزمالء/الزمٌالت

 1675 9696 ذكر

 دالة 96706
 1669 9640 أنثً

 غٌر دالة 16409 1677 9690 ذكرمكنتنففً مواقففع التواصففل االجتمففاعً مففن  6
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 العبارة م
 الجنس

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 الداللة قٌمة ت

 1678 9694 أنثً تكوٌن صداقات عدٌدة

التواصففل االجتمففاعً فففً  أفففادتنً مواقففع 7

 تنمٌة ثقافتً وحبً لإلطالع

 1658 9660 ذكر
 غٌر دالة 16303

 1658 9661 أنثً

جعلتنفففففً مواقفففففع التواصفففففل االجتمفففففاعً  8

 شخص متعاون ومبادر

 1674 9699 ذكر
 غٌر دالة 06811

 1671 9630 أنثً

تمكنفففً مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعً مفففن  9

 دٌد فً مجتمعًاإلطالع على كل ما هو ج

 1647 9675 ذكر
 غٌر دالة 16991

 1649 9674 أنثً

تساعدنً مواقفع التواصفل االجتمفاعً ففً  01

 تنمٌة ثقتً بنفسً وقدراتً

 1679 9699 ذكر
 غٌر دالة 16905

 1674 9631 أنثً

تزودنفففففً مواقفففففع التواصفففففل االجتمفففففاعً  00

بمعففففففاٌٌر وآداب جدٌففففففدة للتعامففففففل مففففففع 

 المحٌطٌن

 1671 .9.3 ذكر

 غٌر دالة 06086
 1671 9637 أنثً

سفففهلت لفففً مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعً  09

االلتقففففففاء بمففففففن تجمعنففففففً بهففففففم نفففففففس 

 االهتمامات

 1671 9640 ذكر

 غٌر دالة 06936
 1666 9651 أنثً

أسفففففهمت مواقفففففع التواصفففففل االجتمفففففاعً  03

 بتقوٌة عالقتً بعائلتً واألقارب

 1683 0698 ذكر
 دالة غٌر 16839

 1681 0693 أنثً

تسفففففاعد  مواقفففففع التواصفففففل االجتمفففففاعً  04

بتزوٌففففدي بففففيمور دٌنٌففففة وآداب سففففلوكٌة 

 بشكل مبسط

 1667 9643 ذكر

 غٌر دالة 06970
 1668 9637 أنثً

أصففففبل لففففدي القففففدرة علففففى إبففففداء رأٌففففً  05

والحففوار بكففل ثقففة بعففد اسففتخدامً لمواقففع 

 التواصل االجتماعً

 1675 9641 ذكر

 غٌر دالة 16089
 1670 9639 أنثً

أدت مواقفففففع التواصفففففل االجتمفففففاعً دور  06

إٌجففابً لفهففم دوري كطالففب فففً المدرسففة 

 والمجتمع

 1679 9639 ذكر

 غٌر دالة 16038
 1671 9639 أنثً

ترسفففخ مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعً ففففً  07

 نفوس الطلبة الوحدة الوطنٌة

 1679 9649 ذكر
 غٌر دالة 16951

 1669 9637 أنثً

تنمً شبكات التواصفل االجتمفاعً الفوعً  08

 باألوضاع السٌاسٌة فً منطقتً

 1664 9650 ذكر
 غٌر دالة 16163

 1669 9650 أنثً

ٌتضح من خبلل النتائج المبٌنة فً الجدول السابق عدم وجود اختبلفات دالة إحصائٌاً بٌن أراه 

عهبلوة علهى وجهود اختبلفهات دالهة  ، نقهاط بهالمحور السهابق 7الطبلب والطالبات عٌنة الدراسة فً 

إحصائٌاً بٌن الطبلب والطالبات فً أرائهم المتعلقة بدرجة أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة 
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الوعً االجتماعً وأسباب ذلك تتمثل فً: سهلت مواقع التواصل االجتماعً القٌام بأعمال تطوعٌة 

مٌبلت ) لصههالح اإلنههاث ( وتفسههر هههذه النتٌجههة بههأن مواقههع التواصههل مههع مجموعههة مههن الزمبله/الههز

 . أتاحت لئلناث فرصة المراركة فً العمل بصورة أكبر دون قٌود

 : توصٌات الدراسة

  العمل على كل ما ٌعزز من االستخدام اإلٌجابً لطبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة لمواقع
 التواصل االجتماعً.

 رحلة الثانوٌة باالستخدام المناسب لمواقع التواصل االجتماعً.توعٌة طبلب وطالبات الم 

  حث األسر على متابعة أبنائهم من طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة عند استخدامهم لمواقع
 التواصل االجتماعً.

  ًالعمل على توجٌه طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة لبلستفادة من مواقع التواصل االجتماع
 تعلٌمٌة.فً العملٌة ال

  إجراه تقوٌم مستمر لواقع االستخدام اإلٌجابً لطبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة لمواقع
 التواصل االجتماعً.

  على وسائل اإلعبلم القٌام بدورها فً التوعٌة باالستخدام السلبً لمواقع التواصل
 االجتماعً.

 : مقترحات الدراسة

 اإلٌجابً لطبلب وطالبات المرحلة  إجراه دراسات مستقبلٌة حول معوقات االستخدام
 الثانوٌة لمواقع التواصل االجتماعً.

  إجراه دراسات مستقبلٌة حول سبل تعزٌز االستخدام اإلٌجابً لطبلب وطالبات المرحلة
 الثانوٌة لمواقع التواصل االجتماعً.
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 :المراجع العربٌة 

مهههاعً فهههً تنمٌهههة الهههوعً السٌاسهههً (. دور رهههبكات التواصهههل االجت4171ابهههن ورقلهههه،  نادٌهههة.)

 ،  جامعة الجلفه، الجزائر.وأبحاثواالجتماعً لدى الرباب العربً، مجلة دراسات 

(. سههٌكولوجٌة التنرههئة االجتماعٌههة. عمههان:دار المسههٌرة للنرههر 4173أبههو جههادو،  صههالح محمههد.)

 والتوزٌع.

ً تنمٌهة الهوعً االجتمهاعً (. دور الجامعات الفلسهطٌنٌة فه4117ساكور،  تٌسٌر عبد الحمٌد.) أبو

 .22-71،  15ونرره لدى الطلبه من وجهه نظرهم. حولٌات آداب عٌن رمس،  

(. معوقههات اسههتخدام تقنٌههات التعلههٌم والوسههائل 4114الههرحمن والهههدٌب،  ؼسههان.) األفتههر،  عبههد

 (.4)4التعلٌمٌة فً المرحلة الثانوٌة بمحافظة الطائؾ. مجلة كلٌة المعلمٌن،  

(.، مفههوم الهوعً االجتمهاعً عنهد مدرسهة فرانكفهورت. مجلهة فكهر 4171د محمد. )البحري، أحم

 .226-217،  52وإبداع،  

ووسههائل التواصههل االجتمههاعً. الرٌههاض: دار وجههوه للنرههر  أوالدنهها(. 4175بكههار،  عبههد الكههرٌم.)

 والتوزٌع.

(، 725) 72،  (.اإلعبلم وقضاٌا الوعً االجتمهاعً فهً الهوطن العربه7777ًهللا.) بوجبلل،  عبد

 المستقبل العربً،  لبنان.

(.دور وسائل التواصل االجتماعً قً تركٌل الوعً االجتماعً فهً 4173البٌاتً،  ٌاس خضٌر.)

مواجهه الرؽب والجرٌمة الرٌاضٌة من وجهه نظر الرباب الجامعً. جامعة عجمان للعلهوم 

 .27-7(،  6والتكنولوجٌا، )

(. التنرهئة األسهرٌة للمهراهقٌن فهً ضهوه تهأثٌر مواقهع 4174الهرحمن.) حسٌن،  هاله حجاجً عبد

 .375-316(،  53التواصل االجتماعً. دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس،  )

(. دور مواقههع التواصههل االجتمههاعً علههى 4174الخبرانههً،  ٌحٌههى بههن محمههد بههن علههً وآخههرون.)

 .211-147(،  16)71طبلب السنة التحضٌرٌة بجامعة الملك سعود.عالم التربٌة،  

(. دور رهبكات التواصهل االجتمهاعً فهً التؽٌٌهر 4174-4177هللا ممهدو  مبهارك.) الرعود،  عبد

وسهط، ،  جامعهه الرهرق األاألردنٌهٌنالسٌاسً فً تونس ومصر من وجهه نظهر الصهحفٌٌن 

 . اإلعبلم ةكلٌ

مهاعً الرقمٌهة (. درجة تأثٌر ربكات التواصل االجت4173-4172الزبون،  أحمد محمد وآخرون.)

علهى المنظومهة القومٌههة لطلبهة كلٌههة علجهون الجامعٌههة. المجلهة األردنٌههة للعلهوم االجتماعٌههة،  

71(1  ،)7-46. 

(. الروافد الرئٌسٌة فً تركٌل الوعً االجتماعً. مجلهة 4173السٌد،  لبنى محمد فتو  وآخرون.)

 (.1)47كلٌة التربٌة،  
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(.  الهدور التربهوي لمواقهع التواصهل 4172فهاه حهافظ. )السهبلم،  و الرربٌنً،  ؼادة حمهزة و عبهد

االجتماعً فً إحهداث التؽٌهر االجتمهاعً مهن وجههه نظهر طهبلب جامعهة الملهك خالهد. كلٌهة 

 .45-77(،  735)7التربٌة، 

فهههً تنمٌهههة الهههوعً  األردنٌهههة(. نمهههوذج مقتهههر  لهههدور الجامعهههات الرسهههمٌة 4114رهههلدان،  فهههاٌز.)

ؼٌهر  دكتهوراههٌئة التدرٌس والطلبهة. رسهالة  أعضاهنظر  االجتماعً لدى الطلبة من وجهه

 .األردن،  عمان،  األردنٌةمنرورة. الجامعة 

رهبكات التواصهل اإللكترونٌهة علهى  اسهتخدام(. أثهر 4174-4177الرهري،  حنان بنهت رعرهوع.)

. رسههالة ماجسههتٌر ؼٌههر منرههورة. كلٌههة أنموذجههاً العبلقههات االجتماعٌههة الفههٌس بههوك وتههوٌتر 

 العزٌز. ،  جامعة الملك عبداإلنسانٌةوالعلوم  اآلداب

، دٌسمبر(. بعض المركبلت السلوكٌة المرتبطة باستخدام االنترنت لدى 4111الروٌقً،  أبو زٌد.)

 .311-151(،  3)74الرباب السعودي. مجلة كلٌة التربٌة،  

طهههبلب (. رهههبكات التواصهههل االجتمهههاعً وأثرهههها علهههى القهههٌم لهههدى 4172-4171الطٌهههار،  فههههد.)

-771(،  47)17الجامعههة:توٌتر نموذجههاً. المجلههة العربٌههة للدراسههات األمنٌههة والتههدرٌب،  

444. 

الحدٌثهة مهن الجرٌهدة إلهى الفهٌس بوك.مصهر:دار  االتصهال(. وسهائل 4177عامر،  فتحً حسهٌن.)

 النرر.

ة فهً (.اتجاهات أعضاه هٌئة التدرٌس والطهبلب بالكلٌهات العلمٌه4175الهادي،  سارة محمد.) عبد

العزٌههز نحهو اسههتخدام الٌوتٌههوب فهً العملٌههة التعلٌمٌهة. جامعههة أم القههرى،   جامعهة الملههك عبهد

2(6  ،)46-771. 

 (. مقدمة فً علم االجتماع التربوي. عمان:دار الٌازوري. 4117الهادي،  نبٌل.) عبد

طهبلب (. دور استخدام ربكة االنترنت فً التحصٌل الدراسً لدى 4113عوض،  ولٌد بن محمد.)

جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌهة. رسهالة ماجسهتٌر ؼٌهر منرهورة. كلٌهة الدراسهات العلٌها،  

 جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة.

(. أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة المسهؤولٌة المجتمعٌهة لهدى فئهة 4171عوض، حسنً.)

 .747-717(،  4)71تماعٌة،  الربال. مجلة جامعة الرارقة للعلوم اإلنسانٌة واالج

(. تههأثٌر مواقههع التواصههل االجتمههاعً علههى تنمٌههة 4172-4171ؼههزال و رههعوبً،  نههور الهههدى.)

الوعً السٌاسً لدى الطلبة الجامعٌٌن. كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌهة،  جامعهة قاصهدي 

 ورقله.-مربا 
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عً علههى وعههً الرههباب فههً (. دور وسههائل التواصههل االجتمهها4173كامههل،  علٌهها حسههٌن محمههد.)

المرههاركة السٌاسٌة:دراسههة مٌدانٌههة فههً األنثروبولوٌجٌهها االجتماعٌههة. مجلههة مركههز الخدمههة 

 .177-413،  31البحثٌة بكلٌة اآلداب،  جامعة المنوفٌة،   لبلسترارات

(. عبلقة اسهتخدام االنترنهت بالعزلهة االجتماعٌهة لهدى 4117الكندري،  ٌعقوب والقرعان،  حمود.)

 .23-7(،  7)75جامعة الكوٌت. مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،   طبلب

 .11ماركس وانجلز،  االٌدولوجٌا األلمانٌة،  ترجمة فؤاد أٌوب،  دمرق،  ص 

مارابل.السما  للعاملٌن باستخدام ربكات التواصل االجتماعً ٌزٌد من انتاجٌة العمل، نرهر موقهع 

 www.arabic.rt.comقسم العلوم والتكنولوجٌا.  41/4/4172قناة روسٌا الٌوم بتارٌخ

(. اسههتخدام االنترنههت وتههأثٌره علههى العبلقههات 4115-4114القههادر منههاور.) المجههالً،  فههاٌز عبههد

 . 775-741(،  5)71االجتماعٌة لدى الرباب الجامعً. مجلة المنارة للبحوث والدراسات،  

(. اثههار اسههتخدام مواقههع التواصههل االجتمههاعً علههى التحصههٌل 4172-4171.)أدٌههبرهها محمههد،  ر

فً محافظه طولكرم من وجهه نظر ربهات البٌوت.كلٌهة التنمٌهة االجتماعٌهة  لؤلبناهالدراسً 

 واألسرٌة،  جامعة القدس المفتوحة.

. مجلهة التربٌهة (. المدرسهة الثانوٌهة العامهة والهوعً االجتمهاع7762ًمحمود،  أبهو زٌهد إبهراهٌم.)

 .72-61(،  7)7المعاصرة،  

(. تههأثٌر مواقههع التواصههل االجتمههاعً علههى 4172-4171مههرٌم،  ؼههزال و رههعوبً،  نههور الهههدى.)

تنمٌة الوعً السٌاسهً لهدى الطلبهة الجهامعٌٌن. كلٌهة العلهوم اإلنسهانٌة واالجتماعٌهة،  جامعهة 

 ورقله.-قاصدي مربا 

(. تكنولوجٌهها المعلومههات علههى ترههكٌل الههوعً 4172المعورههرجً،  فههوزي محمههد سههعد رجعههان.)

 .74- 67، 24االجتماعً عند الرباب الكوٌتً. حولٌات آداب عٌن رمس، 

، دٌسهههمبر(. المهههؤتمر السهههنوي العارهههر بعنهههوان إدارة األزمهههات 4113مٌخائٌهههل،  وسهههٌم نهههادي.)

 والكهههوارث البٌئٌهههة فهههً ظهههل المتؽٌهههرات والمسهههتجدات العالمٌهههة المعاصهههرة، دور الهههوعً

االجتمههاعً فههً مواجهههه األزمههات والكههوارث البٌئٌههة. كلٌههة التربٌههة، جامعههة قنههاة السههوٌس،  

 مصر.

 دار الجبل. ناصر،  إبراهٌم.)ب د(. علم االجتماع التربوي. بٌروت:

 المراجع األجنبٌة
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