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 :ةمستخلص الدراس

هدفت هذه الدراسة إلى التعرر  علرأ أ رر ئسرالت الت اصرت اعجتمراعأ علرى الت  ريت       

الدراسأ لرد  الر ا المرةلرة الواة يرة ب عيرة ةنرر النيرت م ليرة عمنررج   ئمرق أجرت    ير  

األهدا  اعتمدت الدراسرة علرأ المرننل المرننل ال صرتأ الت ليلرأ ئبلري ة رل عينرة الدراسرة 

( 23أما أداج الدراسة فكاةت استناةة اةت ت على    ة م ائر شملت )( الالب ئالالنة .  90)

عن ر فأ م ال األهدا    ئالم ت     ئأةشمة التدريس ئال سالت   ئالت ر يل . ئمرق أجرت 

ال ص ل الأ النتالل اسرتخد  الناةوراب برةرامل ال رأل  األة رالية للعلر   األجتماعيرة ب  تيرار 

التاكرئةنرا  لت سراا الردا لأ   ا تنرار ال سرس ال سرابأ عدد مق ال أل  األة الية كمعامرت 

  اعة را  المعياري ئبناًء علرأ  ANOVAئاةد  ا  اه فأ التنايق   ليت ا تنار المرجح  

 ذلك   صلت الدراسة الأ : 

 ئج د أ ر ل سالت الت اصت اعجتماعأ على الم ا مق جميع الن اةأ .  .1

  .أب ئسالت الت اصت اعجتماعأ ع  تيد فأ زيادج الت  يت الدراسأ  .2

 أب ئسالت الت اصت اعجتماعأ قد  ؤ ر على سل ك الم ا ئذلك ل ةتتاح العالمأ. .3

 كما أئصت الدراسة بت صيات مق أهمنا :

 مع قات استخدا  ال اس ا فأ الت  يت الدراسأ لد    ميذ المرةلة الواة ية معرفة  .1

   ربة استخدا  ال اسب اإللكترئةأ فأ المدارس الواة ية .    يل  .2

 ال ا المرةلة الواة ية  الت  يت الدراسأ   ئسالت الت اصت اعجتماعأ  كلمات مفتاحية:

 

Abstract 

The aim of the study was to identify the impact of social media on the 

educational achievement of students at the secondary level of the Nile River 

state, Atbara. In order to achieve the goals, the study relied on the analytical 

curriculum and the size of the study sample reached 90 students. The study tool 

had a three-pronged resolution that included (23) an element in the field of 

objectives, content, teaching activities and methods, and evaluation. In order to 

reach the results, the researchers introduced resolution scores into the SPSS 

statistical analysis program, using a number of statistical packages, such as the 

Fackronbach internal consistency coefficient, the weighted computational 

medium test, the ANOVA one-way contrast analysis test, and the standard 

deviation.  

1. .There's a social media impact on students in every respect. 

2. Social media is not helpful in increasing educational achievement  

3. Social media can influence students' behavior for global openness.  

The study recommended the followings 

1. Obstacles to the use of computers in secondary school achievement.  

2. Evaluation of computer use experiment in secondary schools. 

Keywords: social media - school learning - students of secondary school 
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 : مقدمةال

ل ررد أ اةررت الم اقررع اعجتماعيررة لمت ررت ينا إمكاةيررة مشرراركة الملتررات ئ نررادل م رراالع          

التيدي  ئكذلك مكنت مستخدمينا مق إةشاء المدئةات اإللكترئةية ئإجراء الم اد رات الت ريرة 

ئإرسال الرسالت ئ  درت الشنكات اعجتماعية هذه    ة م اقع هامة ئرليسية هأ : التيس 

سرراا ئ رر يتر ئم قررع م رراالع التيرردي  الي  يرر ا ئةتي ررة لتنررامأ ئ مرر ر هررذه الم اقررع برر ك ئا 

اعجتماعيررة   ف ررد أقنررت علينررا مررا يأليررد عررق  لوررأ مسررتخدمأ شررنكة اإلةترةررت . هررذه الم اقررع 

ظنرت  ناعا فأ منت ف التسعينات مق ال رب الماضأ , ئاستمر ظن رها ةتى أئالت ال رب 

ل فأ السن ات اع يرج ة عا مق الت اصت اعجتماعأ بريق النشرر ال اةد ئالعشريق. شند العال

فررأ فءرراء إلكترئةررأ افتراضررأ قرررا المسررافات برريق الشررع ا ئسررمأ هررذا النرر   شررنكات 

 http://mogtamaa.telecentre.orgالت اصت اعجتماعأ 

 مشكلة الدراسة :  2 -1

جتماعأ هأ األكورر اةتشرارا علرى شرنكة اإلةترةرت   لمرا  متلكر  اعلت اصت  عتنر م اقع ا 

  ممرررا شررر ع  ذات الم تررر ي األكررراديمأ  مرررق   ررراله  ميألهرررا عرررق الم اقرررع اإللكترئةيرررة

 راجع  ةتس قنال المتألايد علينا   فأ ال قت ةترةت مق كاف  أة اء العالل على اإلاعمت ت أ 

مناشررر علررى ئ سررلنأ  رر  يرأدي ذلررك الررأ ئ  األكاديميررة اإلقنررال علررى الم اقررع اإللكترئةيررة 

أسئلة الدراسرة مرق  ر ل  تةنو أ. ةيث األةشمة اعكاديمية ئعلأ راسنا الت  يت الدراسأ 

 :هأ  فأ جملة مق التساؤعتذلك  موت   ةيث المدارس  دا ت ع المعاشال اق

الر ا المرةلرة اسرأ لرد  هت ل سالت الت اصرت اعجتمراعأ أ رر علرى الت  ريت الدر .1

 الواة ية ؟

هرررت هنالرررك أ رررار ةتسرررية ئاجتماعيرررة سرررلنية ةا  رررة مرررق اسرررتخدا  ئسرررالت الت اصرررت  .2

 اعجتماعأ؟.

 هت  ؤ ر ئسالت الت اصت اعجتماعأ علأ ال ياج اعجتماعية ئالنتسية لدي الم ا؟.  .3

 أهمية الدراسة: 3 -1

  ظنر أهمية الن ث فأ الن اال اآل ية:

صرت اعجتمراعأ علرى جميرع م اقرع الت اصرت اعجتمراعأ مورت بالرغل مق أهميرة الت ا .1

ئال ا سراا ئغيرهرا ( ئقردرج األفرراد علرى الت اصرت مرع أفرراد بعرديق  –)التيس ب ك 

جغرافيا عق بعءنل النعض إع اة  يعمت على أضعا  الع قرات اعجتماعيرة ال  ي رة  

 لل رينيق الم يميق بنل.

علرى المررراه يق فررأ قرردر نل علررى الت اصررت مردي  رر  ير ئسررالت الت اصررت اعجتمرراعأ  .2

 ئالتكيف مع النيئة الم يمة بنل   ئعد  قدر نل على م اج  ال اقع الم يس بنل.

أب إدماب ئسالت الت اصت اعجتماعأ يؤدي إلى كوير مرق اعضرمرابات النتسرية مورت  .3

ب الشنية اعكتئاا ئالعأللة اعجتماعية   ئلنا أيءاً    ير مق الناةية ال سدية موت ف دا

 ئقلة الن   ئغيرها.

 أهداف الدراسة: 4 -1

  التعر  علأ مد     ير ئسالت الت اصت اعجتماعأ علأ الت  يت الدراسأ. .1

 التعر  علأ أكور أة ا  الت اصت اعجتماعأ    يرا علأ ال ا المرةلة الواة ية. .2

http://mogtamaa.telecentre.org/
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ئالنتسررية التعررر  علررأ  رر  ير ئسررالت الت اصررت اعجتمرراعأ علررأ ال يرراج اعجتماعيررة  .3

 ئالدراسية لدي الم ا.

 فروض الدراسة: 5 -1

 ررؤ ر ئسررالت الت اصررت اإلجتمرراعأ علررى الت  رريت الدراسررأ لررد  الرر ا المرةلررة  .1

 الواة ية.

  جرررد فررررئا ذات دعلرررة إة رررالية فرررأ  ررر  ير ئسرررالت الت اصرررت األجتمررراعأ علرررأ  .2

 الت  يت الدراسأ الن   ل الح الذك ر .

إة ررالية فررأ  رر  ير ئسررالت الت اصررت األةتمرراعأ علررأ ذات دعلررة ئا ع   جررد فررر .3

 الت  يت الدراسأ  نعاً للمساا األكاديمأ " علمأ ـ أدبأ " .

ع   جررد فرررئا  ذات دعلررة إة ررالية فررأ  رر  ير ئسررالت الت اصررت األةتمرراعأ علررأ  .4

 ال ياج األسرية ئاإلجتماعية   نعا للعمر .

 منهج الدراسة: 6 –1

ة المننل ال صتأ الت ليلأ الذي ه  مق أكور مناهل الن ث العلمأ الدراسهذه أُستخد  فأ     

 ً . ئمق  ل قا  الناةواب بإجراء معال ات إة رالية لت ليرت النترالل مرق  ر ل استخداماً ئشي عا

العشر الية )العينرة عشر الية  عينرةاألستمارج التأ عرضت علأ عينة الدراسة التأ  مولت فأ 

مررق الرر ا المرةلررة الواة يررة بم ليررة  األرقررا  العشرر الية بإسررتخدا  جرردائلئذلررك (  النسرريمة

 نة مق المساقيق العلمأ ئاألدبأ .( الالب ئالال 90عمنرج ئبلي ق امنا ) 

 ال ا المرةلة الواة ية م لية عمنرج. مجتمع الدراسة:   7 –1

 90ق امنررا (  )العينررة العشرر الية النسرريمةعينررة عشرر الية   ررل إ تيررار عينةةة الدراسةةة: 8 – 1

 الالب مق م تمع الن ث األصلأ ئهل ال ا المرةلة الواة ية بم لية عمنرج .

 حدود الدراسة: 9 – 1

  .2016- 2015ال دئد زماةية :  -

 مدارس المرةلة الواة ية.  –م لية عمنرج   –ال دئد مكاةية : ئعية ةنر النيت  -

 مصطلحات الدراسة: 10 –1

ئسرالت الت اصررت اإلجتمرراعأ :   نيررات م جرر دج علررى شررنكة اإلةترةررت يسررتخدمنا النرراس  .1

 http://mogtamaa.telecentre.orgللت اصت ئالتتاعت مع بعءنل النعض. 

الت  يت الدراسأ : ه  مد  إستيعاا الت ميذ لما  علم ه مرق  نررات معينرة فرأ مرادج   .2

دراسرية معينررة ئي رراس بالدرجررة التررأ ي  رت علينررا الت ميررذ فررأ اإل تنررارات المدرسررية 

 .   ( 2006) ص ح ع   , الت  يلية بشنادج العا  الدراسأ , 

 سنة. 16 – 12رية مق ة العمتئال ا المرةلة الواة ية: هل الم ا فأ ال .3

 

 األطار النظري

 جتماعياالمواقع التواصل 

جتماعأ هأ األكورر اةتشرارا علرى شرنكة اإلةترةرت   لمرا  متلكر  مرق اع عتنر م اقع الت اصت 

ةترةرت مرق كافر  أة راء اع  اله  ميألها عرق الم اقرع اإللكترئةيرة   ممرا شر ع مت رت أ 

http://mogtamaa.telecentre.org/
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ال قرررت الرررذي  راجرررع فيررر  اإلقنرررال علرررى الم اقرررع العرررالل علرررى اإلقنرررال المتألايرررد علينرررا   فرررأ 

ةت رادات الشرديدج الترأ  تعررض لنرا الشرنكات اعجتماعيرة علرى عاإللكترئةية   ئ بالرغل مرق ا

ةت رادات بالتر  ير السرلنأ ئ المناشرر عالدئا  ئ    صا م قع التيس بر ك ئالترأ  تنمر   لرك ا

اةنيراره   فرإب هنراك مرق يرر  فير  فرأ اةترراال ع رده ئ  ةعلرى الم تمرع األسرري   ئ المسراهم

لت را  برريق الم تمعررات   ئ   ريررب المتراهيل ئ الرررؤ  مررع اآل ررر   عئسريل  منمرر  للتنررامأ ئ ا

ال   ئ التعر  على   افات الشع ا المختلتة   إضافة لدئره التعال ئ المتميرأل ك سريلة عئا

 .http://mogtamaa.telecentre.org جتماعأ .عفأ التتاعت ا ةا  ال ةاج 

ئمررع   ر ل السرن ات ال ليلرة الماضررية زاد عردد مسرتخدمأ شرنكة اعةترةررت بشركت مل ر ظ ,ئ

للشررنكة ئ نرر   اةتياجررا نل ئأذئاقنررل أصررن ت شررنكة اإلةترةررت ئسررس  زيررادج عرردد مسررتخدمأ

ةشررر ئ نررادل المعل مررات يتميررأل عررق المرررا ئاألسرراليب العاديررة لن ررت المعل مررات ) لترررئيل ئ

ئالمرررا اإللكترئةيررة موررت األسررم اةات ( بالمرئةررة ئالسررن لة ئسرررعة الممن عررات العاديررة 

التعديت على النياةرات الترأ يرتل ةشررها علرى اإلةترةرت , ممرا دفرع العديرد مرق الشرركات ئدئر 

 ( 173ص    2008) ةسنيق شتي  , ر ممن عا نا على شنكة اإلةترةت ,النشر إلى ةش

سرراعة ف ررس ي سررمنا الترررد إلررى أئقررات  24أب اليرر   لرريس برر  سرر    سررامأ عنررد التترراحيشررير 

  ررال   ئمررع عسررتخدا  ئسررالت اعأئقررات جتمرراعأ   للدراسررة أئ للعمررت   أئقررات للتتاعررت اع

جتراح اةننار الرذي عةترةت ك سيلة ا  ال ةديو  ئاع ألايد ضغ ال ال ياج ئ ع دها ئبظن ر ا

أب   سيل ال قرت ب اجر  إلرى ئاألفراد ئعلى رأسنل الشناا ئاألالتال   ئبد  لنا إلى المنألل 

إعادج   زيع   ةيث أصنح الترد يخ ه لنذه ال سيلة ئقترا مرق ةشراال  الير مأ ئ قرد يكر ب 

  ال الت ليديرة اعهذا ال قت م ددا أئ قد ع  يخءع للت ديد   الذي يستخد  في  الترد ئسالت 

ت العديررد مررق ةترةررت ك سرريلة ا  ررال ةديورر  أةررد ع  ئيررر  العديررد مررق النرراةويق أب ظنرر ر ا

ئسريلة ا  رال   ئذلرك ألةنرا أقرت  كلتر       رالاعرية فأ استخدامات ئسرالت ذالتغيرات ال 

) سامأ عنرد التتراح , اع  ال الشخ أ , ال   مع بيق اع  ال ال ماهيري ئئسيل  ا   تاعلي    

  .(77 - 76ص    2009

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي :  12 – 1 – 2

, ئاةنا الركيرألج اعساسرية لالعر   ال ديرد  تإةنا م اقع الكترئةية اجتماعية على اإلةترة      

. بيننل عنر هذا التءراء اعفتراضرأ ائ النديت , التأ  تيح لتفراد ائ ال ماعات الت اصت فيما

http://mogtamaa.telecentre.org   

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي : 13 – 1 – 2

م اقع الت اصت اعجتماعأ فأ ال عيات المت دج األمريكية على مست   التتاعت بريق ظنرت 

    ( ئهر  م قرع 1995بعض زم ء الدراسة , ئأئل م قع للت اصت اعجتماعأ ظنرر عرا  )

CLASSMATES.COM  ئبعررد ذلررك ظنرررت م م عررة مررق م اقررع الت اصررت اعجتمرراعأ

( ئقرد اعتمردت هرذه   2000 – 1999األعر ا  )كنير بيق ئالتأ لل  ستمع أب      الن اح ال

   ل   سيمنا إلى:الم اقع فأ ةش  نا   ل التترج األئلى على   نيات ال يب فأ مراةلنا 

يمكق ئصف هذه المرةلة بالمرةلة الت سيسية للشنكات اعجتماعية , ئهأ   المرحلة األولى :

رةلررة علررى الندايررة الت سيسررية المرةلررة التررأ ظنرررت مررع ال يررت األئل لل يررب ئ شررند هررذه الم
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 ILVE GOYRNALللشررنكات  شررندت هررذه المرةلررة م اقررع متعررددج مررق أشررنرها م قررع 

الذي  نل ر الند  من   RYZEالذي اةشى فأ ك ريا ئم قع   1999CYWORLDئم قع 

 . (5  ص  2012) ئليد زكأ , .فأ  ك يق الشنكات اعجتماعية 

يمكررق ئصررف المرةلررة الواةيررة ب ةنررا مرةلررة اكتمررال الشررنكات اعجتماعيررة ,  المرحلةةة الثانيةةة:

لنذه المرةلرة براةم ا م قرع الت اصرت اعجتمراعأ ئقرد  رل   رميم  ليكر ب  ؤر أب ةئيمكق 

يتءرح ممرا سرن  ئ ئسيلة للتعار  ئال داقات المتعددج بيق مختلف فئات الم تمرع العرالمأ .

عية ساهمت فأ جذا العديرد مرق المتتراعليق علرى مسرت   أب الم جة الواةية للشنكات اعجتما

  .العالل

 أنواع وسائل التواصل االجتماعي : 14 – 1 – 2

  .الواتس آب   .1

  .الفيس بوك .2

 .تويتر .3

 انستغرام .4

 .ماسنجر  .5

 .Lineالين  .6

 .تانغو  .7

 يوتيوب:  .8

 يمو:الا  .9

  : LinkedInن اد يلينك  .10

   الكيك :  .11

 -جتماعي:الأهمية مواقع التواصل ا 15 – 1 – 2

ةتترراح علررى العررالل الخررارجأ فنررأ بررذلك   مررل ع  أي ا  سررنيت األ  ررال ئالت اصررت -أ

  .ة األفراد فأ مختلف ب ا  العاللال دئد ال غرافية التاصلة ما بيق الدئل ئ     عالمي

جتماعية التأ ع يمكق أب  تل إع مق   ل   افر بيئة للتتاعت اع شنع ةاجات اإلةساب  -ا

 يت اصت فينا اإلةساب مع اآل ريق .جتماعأ اع

أئ  نرادل ة أئ الدردشرة  ن   أغراضنا فنأ ع   ت ر على اجراء ال ر ارات التتاعلير -ت

ئجنات النظر   ئإةما لكت مق يريد غرض  فنأ  غير ال ارئ العرادي أئ الرذي يملرب 

 العلل   أئ الكا ب أي أةنا أداج للت اصت  تميأل بالتن   .

 -جتماعي ما بين اإليجابيات والسلبيات :الالتواصل امواقع 16 – 1 – 2

 اإليجابيات: أ/ 

  رية ئجعت ال ياج أكور سن لةنشع شك أب الت د  التكن ل جأ يند  إلى      الرفاهية لل

إع أة  فأ ةتس ال قت يند  إلى      الرب ية ئالمكاسب للشركات التأ  عمت فأ م ال 

ً بكاف  أدئا نا التأ  نت نا ي م ال ديوةالت نية  بعد اآل ر   إع أة  على ال اةب اآل ر   جد  ا

  ومن بين فوائده :  اعجتماعأف الد للمستتيد مق هذه الت نيات ئ اصة فأ الم ال 

 ئسيلة ر ي ة للتتاعت ئالت اصت اعجتماعأ بيق الناس .  -أ
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سرن لة اعسرتخدا  ب يرث يمكرق ألي شرخه اسرتخدامنا بسرن لة بالغرة   فنرأ   نيررة  -ا

متاة  لل غير ئالكنير ئع  تملب منارات عالية للتعرر  علرى أدئا نرا ئ مني ا نرا 

 التأ  تميأل بالسن لة ئاليسر. 

ئسيلة للدعاية ئاإلع ب الت اري   بت ئف الدها أكور مق اإلع ب بالمرا الت ليدية  -ت

 م اقرررررررررررررع  تررررررررررررريح اإلعررررررررررررر ب بشررررررررررررركت قررررررررررررراة ةأ ئم ررررررررررررراةأألةنرررررررررررررا 

http://mogtamaa.telecentre.org  

 ب/ السلبيات : 

سرتخدا  السرلنأ ألدئا نرا عجتمراعأ  تمورت فرأ ااعالم رال  مسائئ التكن ل جيا فأمق 

 : دامات السلنيةستخعئمق بيق هذه ا

 ةشر األفكار المخالتة لل اة ب ئال يل .  .1

 ئإدماةنا .ةشر الم اد اعباةية  .2

اةتناك أئ اةعدا     صية اآل ريق ما يتشارك  األفراد على هرذه الم اقرع معررئض  .3

 علينا ئة رها . جئع يمكق السيمر جلشري   كنيره غير م دئد

 http://mogtamaa.telecentre.orgاعبتألاز ئ التألئير.  .4

ةيث يمكق التيس ب ك األشخاص مق ئضرع أي اسرل مسرتعار :  األضرار االجتماعية .5

يختارئةر  أئ إضرافة أسررماء عرال ت بنررد   شر ي  صرر رج هرذه العررال ت عرق الريرر  

 .إضافة معل مات أئ ص ر مخل  باآلداا ئاأل  ا 

ةيث  نتل هذه األضرار النتسية عق الري  قيا  بعض األشرخاص األضرار النفسية : .6

الريرر  ةشررر صرر ر لنررل أئ سرررق  ةسررابا نل ئةشررر بعررض سررتتألاز اآل ررريق عررق اب

 ئالتأ يمكق أب  ؤذي الترد.  المشينةاألعمال  مق فتراءات على السنتنل ئغيرهاعا

بات الشناا ي ء ب الكوير مق أئقا نل على م قع الت اصت هذا دئب  تضييع الوقت : .7

 ت أي  ررر ازب بررريق الءررررئرياتلل قرررت الرررذي يمءررر ة  عليررر  ئدئب عمررر ثكترررراعا

   ف د ينشغت الشناا بنعض التتاهات على ذلك الم قع . ئغيرها

ف د قا  بعض المخربيق بعمرت مرا يمكرق  سرميت  ب ررا األديراب علرى   اإلساءة للدين: .8

 لديق معيق أئ  ش ي  ص ر  . اإلساءجئذلك عق الري   بعءنل

 

 التحصيل الدراسيالمحور الثاني :   2 – 2

الت  يت الدراسأ ئالع امت المؤ رج في  ئدئر الع قة بيق ال الديق ئ ر اف نل  ةتنائل هنا     

الع امرت اعجتماعيرة ئالنتسرية ئاعقت رادية , ئع قرتنل بئأ ره على مست      ريت األبنراء 

شخ ية التلميذ ئكذلك مسرت   الت  ريت ئالع امرت الترأ  تعلر  بالمدرسرة مورت ئا رها على 

 أ , الري ة التدريس ئالع قة بيق التلميذ ئالمعلل . المعلل ,  المنا  المدرس

 : لتحصيل الدراسيتعريف ا 2 - 2 – 2
الت  يت الدراسأ أئ األكاديمأ ي  د ب  ذلك الن   مق الت  ريت الرذي يتعلر  بدراسرة       

أئ  علررل العلرر   ئ المرر اد الدراسررية المختلتررة , ئالع مررة التررأ ي  ررت علينررا عنررارج عررق  لررك 

الدرجة التأ ة ت علينا المالب فأ امت اب م نق يت د  إلي  عندما ةملرب منر  ذلرك أئ يكر ب 

http://mogtamaa.telecentre.org/
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ر نرر ررميل المسرن  , ئأعلررى ع مررة ي   نررا أئ ي  رت علينررا المالررب  عتةسرب التخمرريس ئالت

الررقل ال ياسرأ الت  ريلأ الرذي اسرتما  أب ي رت إلير  , ئاعتمرد أئ سر ت أئ رصرد مرق قنرت 

 (.15ص   2004,  عند الرةيل) عمر المعلل   ل فترج زمنية معينة , 

 :أهمية التحصيل الدراسي 3 – 2 – 2
إب الت  رريت الدراسررأ مررق الظرر اهر التررأ شررغلت فكررر كويررر مررق التربرر ييق عامررة 

ئالمتخ  رريق بعلررل الررنتس التعليمررأ  اصررة لمررا لرر  مررق أهميررة بعلررل الررنتس التعليمررأ ب ررتة 

 اصة فأ ةياج الم ا ئما ي يم ب بنل مق آباء ئمعلمريق ئيءريف اب الت  ريت الدراسرأ 

 ( . 20ص    1976 –ل ) م متى فنيل لة بالنظا  التعليمأ, ي ظى باعهتما  المتألايد مق قنت ذئي ا

أمررا علمرراء الررنتس التربرر ي فينتمرر ب بدراسررة م ضرر   الت  رريت الدراسررأ مررق ج اةررب       

متعرددج فمررننل مرق يسررعى إلرى   ضرريح الع قرة برريق الت  ريت الدراسررأ ئمك ةرات الشخ ررية 

درسية ئغير المدرسية المؤ رج على ئالع امت المعرفية ئمننل مق ين ث فأ ع امت النيئة الم

الت  يت الدراسأ للت ميذ ئمننل مق يدرس التتاعت ئالتدا ت بيق الع امت النيئيرة ئالع امرت 

ال را ية لت ديد ما يظنره الترد مق    يت دراسأ أما اآلبراء فينتمر ب بالت  ريت الدراسرأ 

   1976  –) م متى فنيل ئ  ديره ,  ئينتل الم ا بالت  يت الدراسأ باعتناره سني  لت  ي  الذات

 .(  20ص 

 :العوامل المؤثرة في عملية التحصيل الدراسي 4  - 2 – 2
للت  يت الدراسأ عدد مق الع امت المؤ رج ئالتأ  ن  ر  أب( 59  ص 1980 -) منا إسماعيت ذكرت 

 فأ اآل أ:

م م عة الع امت التأ  ت ت بالتلميذ ئ تمورت فرأ العامرت الع لرأ ئع امرت الشخ رية   -1

 ئعامت الدافعية 

م م عة الع امت التأ  ت رت بالمدرسرة ئاعدارج الترب يرة ) المرننل , المعلرل , إدارج   -2

 العمت المدرسأ ئع قتنا باإلدارج التعليمية على مست   الم لية ( 

م م عررة الع امررت اعجتماعيررة ئاعقت ررادية ئالتررأ  تموررت فررأ: ال الررديق ئمسررت     -3

 عليمنما ئ  افتنما , المست   اعقت ادي لتسرج , أفاد األسرج اآل ريق مرق األقرارا 

 ئاألقراب فأ الم تمع الم يس بالتلميذ, 

 :المالحظة اوال: أدوات تقويم التحصيل الدراسي: 5 - 2 – 2

العديد مق أدئات    يل الت  يت النامة ئالتأ يننغرأ علرى المعلرل  (55ص   0199 -ت ) أة ر ع يرذكر 

 مق   لنا التركيأل على اآل أ:

 أ / مد  سرعة است ابة التلميذ على أسئلة المادج.

 ا / النم  السليل لتلتاظ ئالمتاهيل ال ديدج فأ ال  ة ئاستيعابنا .

 المنأللية .ج / متابعة أداء الت ميذ لل اجنات 

 د / مد  ار ناال التلميذ باألةشمة ال صتية المر نمة بالمادج الدراسية.

  ثانيا: المقابالت الشخصية :

يستميع المعلل مق   ل م اب    الشخ ية مرع   ميرذه فرديرا ائ جماعيرا اب ي ردد مرد       

المنشر دج مررق  اكتسرابنل ئ   ريلنل للمعرفرة العلميرة ئمرد    ردمنل فرأ الت  ر  مرق األهردا 
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دراستنل للمادج مع أفءلية أب يت دث المعلل مع كت  لميذ على ةده إذا رغب فأ معرفة أم ر 

 اصرة برر  ئعررق أسرر   ئعررق مسررت   ال الرة اعقت ررادية ئاعجتماعيررة ئبرذلك ي عررت التلميررذ 

 .قادرا على ةت المشك ت التأ   اجن  

 ثالثا: االختبارات ) االمتحانات ( : 

أساليب متنعة ل ياس الت  يت الدراسأ ئ سرمى اع تنرارات الت  ريلية ئي  رد بنرا هأ      

األداج التأ  ستخد  فأ قياس المعرفة ئالمنارج فأ مادج دراسية ائ  درينية أئ م م عرة مر اد 

 ئهأ عدج أة ا :

 الت ريرية ئالشتنية . .4

 الم ض عية . .5

 الم الية .  .6

 العملية . .7

  ( 107ص    9219لن  ث , ) المركأل ال  مأ ل المعيارية . .8

 هأ:عناصر أساسية  لت  يت الدراسألأب  (11ص  1999 -) م مد عدس رذك

 ال سالس التأ  عيق على    ي  األهدا  ئ شمت الكتب ئال سالت التعليمية .   .1

 المعلل المؤهت مننيا ئعلميا ) المعلل ة ر الألائية فأ العملية التعليمية ( .  .2

المشاركة التاعلرة للت ميرذ فرأ الردرس مورت المناقشرة ئال ر ار السرليل ئأسراليب الرتعلل  .3

 التعائةأ . 

 المعلل ال دئج ئالنم ذج ئالذي ي لف ئيؤلف بالع قة ال ميمة بين  ئبيق   ميذه . .4

المري ة المولى فأ التردريس ئأب يكر ب التلميرذ هر  م ر ر العمليرة التعليميرة بردع عرق  .5

 المعلل .

 :  محددات التحصيل الدراسي 6 – 2 – 2
إب التعليل المدرسرأ اكورر شرم ع ئإةاالرة ألةر  ينرد  إلرى  (45ص    1988 -أب  ةمب فؤاد )  ذكر     

إب الت  يت الدراسأ    اكتساا المنارات ئ عديت اع  اهات ئالمي ل ئ عليل ئالرا التتكير

الم  ر دج ئإكسرابنا ب اسرمة المعلرل أكور  خ  ا فن  يعيق األهردا  التعليميرة ئاألكاديميرة 

ب الت  يت الدراسأ ي ضح  ر يب التلميذ إلميذ على التعنير عما اكتسن   ل للتلميذ ئم درج الت

 .ئسس م م عت  بالنسنة لمعرفت  بخنرج أكاديمية معينة

رسرأ أب الت  يت الدراسأ ه  ةتاج لعملية التعلريل المد (37ص    1988اب  ةمب ,  فؤاد)ئير         

الم نق ئالمستمر فأ مرةلة معينة مق المراةت ئاة  ةتي ة النيعية لمعرفة المد  الذي ئصت 

 إلي  التلميذ فأ  علم  لمادج معينة أئ منارج ما .
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 ةإجراءات الدراس

 مقدمة: 1 - 3

مررننل الدراسرة ئأدئا نرا ئ  ديررد م تمرع الدراسرة ئ  ضرريح عينرة الدراسررة هنرا  نرائل 

ئإعررداد أدئات الدراسررة ئ مني نررا علررى عينررة الدراسررة  ررل   ضرريح المرررا ئكيتيررة ا تيارهررا 

 ئاألساليب للمعال ة اإلة الية المتنعة فأ   ليت النياةات ئكيتية جمع النياةات الميداةية

ك ب م تمع هذه الدراسة مق ال ا المرةلرة الواة يرة بالمردارس ت  :مجتمع الدراسة  2 – 3

 مدينة عمنرج ب عية ةنر النيت.دا ت ال ك مية التابعة ل زارج التربية ئالتعليل 

 عينة الدراسة وكيفية اختيارها : 3 – 3

عرق الري رة العينرة العشر الية )العينرة  اب با تيارهراالناةور أأما عينة الدراسة ف رد اكتتر  

( الالنررا علررى الن رر   90بلرري ة منررا ) ( بإسررتخدا  جرردائل األرقررا  العشرر الية ةيررث  مةالنسرري

 . أستمارج غير مكتملة 60بعد أستنعاد عدد ذك ر  30إةاث ئ  60التالأ : 

 منهج الدراسة : 4 – 3
أكور المناهل م ءمة  الت ليلأ باعتنارهفأ هذه الدراسة المننل ال صتأ  ابا نع الناةو

علررى  اعجتمرراعألموررت هررذه الدراسررات التررأ  سررتند  التعررر  علررى أ ررر ئسررالت الت اصررت 

الت  يت الدراسأ لم ا المرةلة الواة ية ئذلك مق   ل   ليت النياةات ئالمعل مات الترأ 

  .اعستناةةيتل جمعنا بتمني  أدئات الدراسة ئالتأ  عتمد على 

  :دوات الدراسة أ 5 – 3

قررا  الناةورراب بإعررداد أسررتمارج النياةررات األئليررة لمرر ا المرةلررة الواة يررة الررذيق يمولرر ب عينررة 

 الدراسة ال الية ئالتأ   ت ي علأ النياةات األئلية للم ا أضافة للمتغيرات الخاصة ب .

 المنهج اإلحصائي المستخدم في الدراسة الحالية :  6 – 3 

للت ليررت اإلة ررالأ    SPSSفررأ برةررامل ال اعسررتناةة بإد ررال درجررات ابقررا  الناةورر     

 عدداً مق ال أل  األة الية : تئأستخدم

 .لت ساا الدا لأ ت التاكرئةنا  ممعا .1

 ال سس ال سابأ المرجح. ا تنار .2

 ANOVAئاةد  ا  اه فأ التنايق   ليت ا تنار ةتالل .3

 اعة را  المعياري .4

 ثبات وصدق االستبانة : 7 – 3

بالمعادلة  الم ض ةألفراد العينة  ل  مني  معادلة ) التاكرئةنا  (  اعستناةةلت ديد  نات 

 كت عناره ( 82مل   -1= ب ) التالية : معامت التاكرئةنا  

 82(*   1 - )ب                                

 ةيث : ب = عدد عنارات اعستناةة.

 =  نايق اعستناةة ككت . 2 ^

 . = الم م   الكلأ لتنايق كت عنارج مق عنارات اعستناةة  2مل  ^
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 الفاكروبناخ عدد العبارات

23 0.652 

 المعالجة اإلحصائية: 10 – 3

 مت المعال ة اعة الية للنياةات ئ متغيرات الدراسة باستخدا  ال سس ال سابأ       

  ئمق   ل ةساا المد  بيق  تليكنرالمرجح   ةيث يتل   ديد ال ل التئة مق م ياس 

( ئمق  ل قسمت  على أكنر قيمة فأ الم ياس لل   ل على  2=  1-3درجات ال ياس ) 

( ئ بعد ذلك  مت اضافة هذه ال يمة الى اقت قيمة فأ ال ياس )  3/2 666.=ال ل التئة )

 ية التئات كما بداية ال ياس ه  ال اةد ال  يح ( ئ ذلك لت ديد ال د األقت لنذه التئة ئ هكذا لن

 ( :  2-3ه  م ضح بال دئل ) 

 بارات االستبانة:عمدى درجة الموافقة ل(  2-3جدول ) 

 الدرجة طول الفئة العبارة

 صغيرج 1.-1.66 ع أئاف 

 مت سمة 1.67-2.33 متردد

 كنيرج 2.34-3 أئاف 

 ( يوضح الصدق والثبات لعبارات االستبانة1-4جدول رقم )

Reliability Statistics 

Combat's Alpha N of Items 

0.652 23 

مق ال دئل أع ه ئالذي يموت صدا ئ نات اعستناةة باستخدا  معامت التاكرئةنا  ةيث بلي 

ئكذلك ة د يدل على  نات الم ياس ئص ةيت  .( ئه  معامت  نات عال جداً مما 0.652)

 ( . 81ال دا ئه  ال ذر التربيعأ للونات يسائي )

 عرض وتحليل النتائج: 2 – 3

يتنائل هذا ال ألء مق الدراسة   ليت النتالل التأ  ل ال ص ل الينا مق   ل اجابات افراد 

 – 4إلى  2 – 4العينة على عنارات م ائر الدراسة ئالتأ  ل عرضنا فأ    ة جدائل مق )

4.)  
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تماعي لدي ( محاور االستبانة: )أ( تحليل المحور األول )األثر االجتماعي لوسائل التواصل االج1) 

 : الطالب(

يوضح التكرارات والنسبة المئوية والوزن النسبي واالنحرافات  :(2-4رقم ) جدئل

 المعيارية الستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور األول.

قم
لر
ا

 

 األولعبارات المحور 

األثر االجتماعي لوسائل التواصل االجتماعي لدي )

ت الطالب(
را
يا
خ
ال

ت 
را
را
تك
ال

 

ة 
سب
لن
ا

ية
ئو
لم
ا

ن  
وز
ال

ي
سب
لن
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

1 
وسائل التواصل االجتماعي تضعف من التواصل 

 األسري لدي الطالب

 54 أوافق

 12 محايد 880. 2.32 %59

 25 ال أوافق

2 
يمتلك الطالب معلومات كافية عن شبكات يجب أن 

 التواصل االجتماعي

 76 أوافق

 8 محايد 584. 2.76 %84

 7 ال أوافق

3 
تؤثر شبكات التواصل االجتماعي سلبا على العالقة 

 بالمحيط االجتماعي للطالب

 41 أوافق

%45 2.20 
 

.819 
 27 محايد

 23 ال أوافق

4 
والفيس بوك من مواقع التواصل الواتساب 

 االجتماعي األكثر استعماال لدي الطالب

 83 أوافق

 4 محايد 452. 2.87 %91

 4 ال أوافق

5 
ستخدام مواقع التواصل أهدف الطالب من 

 االجتماعي التعرف على أصدقاء جدد

 62 أوافق
%68 

 
 21 محايد 649. 2.59

 8 ال أوافق

6 
التواصل االجتماعي تساعد الطالب في بناء مواقع 

 شخصيته االجتماعية

 48 أوافق

 19 محايد 854. 2.26 %53

 24 ال أوافق

7 
مواقع التواصل االجتماعي تملك الطالب مهارات 

 العمل االجتماعي

 56 أوافق

 16 محايد 816. 2.41 %62

 19 ال أوافق

 

 :االجتماعيلوسائل التواصل  االجتماعيالمحور األول: األثر تحليل 

ئةسنة مئ ية )  2,34( على ئزب ةسنأ أعلى مق  7,  5,  4,  2ة لت العنارات )         

% ( على الت الأ ئهذا يدل على درجة م اف ة عالية على %62 , %685 , %91 , 84

,  بينما ة لت  اعجتماعأئسالت إجابات األسئلة التأ  دل على  م اف ة الم ا أل ر 

% , 45% , 59ئةسنة مئ ية ) 2,33( على ئزب ةسنأ أقت مق  6,  3,  1العنارات ) 

% ( على الت الأ ئهذا يدل على ةسنة م اف ة مت سمة على العنارات الساب ة, ئيعت د 53

ب ئيعت دئ األسري ءعف الت اصت  اعجتماعأالم ا بنسنة مت سمة إب ئسالت الت اصت 

بيق  اعجتماعأعلى الت اصت   ؤ ر اعجتماعأأيءا بنسنة مت سمة أب ئسالت الت اصت 

( ئهذا يؤكد ص ة الترضية األئلى  6الم ا أئ فأ بناء الشخ ية كما فأ العنارج رقل ) 

لد  الم ا ئذلك ل   ل  اعجتماعأل سالت الت اصت  اعجتماعأالتأ  نه على األ ر 

على  اا ت  أب الم ا اب ر  الناةوي عليهى ةسنة م اف ة عالية . عنارات الم  ر األئل عل

 على الم ا مق جميع الن اةأ . اعجتماعأئج د أ ر ل سالت الت اصت 
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المعدل العا  لل زب النسنأ = 
م م   األئزاب 

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

𝟏𝟕.𝟒𝟏

𝟕
  =2.49 

المعدل العا  للنسنة المئ ية = 
م م   النسب المئ ية

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

𝟒𝟔𝟐

𝟕
  =%66 

 ( اآل أ:2-4ة ةظ مق ال دئل )

,  2.76,  2.87( علرررى أكنرررر ئزب ةسرررنيأ ئهررر  )7  5  2  4ة ررلت العنرررارات )

(علرى الترر الأ ئهررذا يرردل علررى معظرل المرر ا ئاف رر ا علررى األ ررر اعجتمرراعأ 2.41,  2.59

لدي الم ا. أما مرا  ن رأ مرق عنرارات فنر  أيءراً ة رت علرى ل سالت الت اصت اعجتماعأ 

ئسالت الت اصت اب  ير  الناةوابعلي   ئزب ةسنأ مت سس مما يؤكد    ي  فرضيات الن ث.

 ؤ ر على    يت الم ا الدراسأ مما يؤكد فرضية الن ث.اعجتماعأ ي

 الطالب الدراسي(:)اثر وسائل التواصل االجتماعي علي تحصيل  تحليل المحور الثاني 

يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3-4جدول رقم )

 الستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني

 الرقم

 عبارات المحور الثاني

)اثر وسائل التواصل االجتماعي علي تحصيل 

 الطالب الدراسي(

 التكرارات الخيارات
النسبة 

 المئوية

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

1 
الطالب في مواقع التواصل االجتماعي  تساعد 

 ية دون عناءملالحصول على المادة الع

 56 أوافق

 15 محايد 0.828 2.4 62%

 20 ال أوافق

2 
مواقع التواصل االجتماعي تقلل من تحصل الطالب 

 الدراسي

 61 أوافق
67% 

 

2.57 

 
 21 محايد 0.669

 9 ال أوافق

3 
ظهور شبكات التواصل االجتماعي تضعف من 

 التحصيل الدراسي لدي الطالب

 55 أوافق

 25 محايد 0.705 2.48 60%

 11 ال أوافق

4 
األفضل للطالب االبتعاد عن مواقع التواصل 

 االجتماعي أثناء العام الدراسي

 73 أوافق

 12 محايد 0.574 2.74 80%

 6 ال أوافق

5 
مواقع التواصل االجتماعي تزيد من تحصيل 

 الطالب الدراسي إن أحسنوا استخدامها

 70 أوافق

 12 محايد 0.651 2.67 77%

 9 ال أوافق

6 
مواقع التواصل االجتماعي ال توفر للطالب 

 المعلومات التي تزيد من تحصيلهم الدراسي

 24 أوافق

 18 محايد 0.857 1.73 54%

 49 ال أوافق

 مواقع التواصل االجتماعي غير متاحة لكل الطالب 7

 56 أوافق

 13 محايد 0.852 2.37 62%

 22 ال أوافق

8 
إلى  يئا  قع التواصل االجتماعي ال تضيف شموا

 للطالب حصيل العلميتال

 22 أوافق

 20 محايد 0.837 1.7 54%

 49 ال أوافق
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المعدل العا  لل زب النسنأ = 
م م   األئزاب 

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

18.7

𝟖
  =2.33 

المعدل العا  للنسنة المئ ية = 
م م   النسب المئ ية

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

𝟓𝟏𝟓

𝟖
  =%64 

   2.67   2.74) 2.34( على ئزب ةسنيأ ئه  أكنرر مرق 3  2  5  4ة لت العنارات )

( علررى الترر الأ ئهررذا يرردل  775% , 80% , 60% , 67( ئ ةسررنة مئ يررة ) 2.48  2.57

ا ررر ئسررالت الت اصررت اعجتمرراعأ علررأ    رريت المرر ا علررى  علررى معظررل المرر ا ئاف رر ا

الدراسررأ. أمررا مررا  ن ررأ مررق عنررارات فنرر  أيءرراً ة ررت علررى ئزب ةسررنأ مت سررس , علررى اب 

معل مات التأ   جد فأ م اقع الت اصت ع  أليد مق الت  يت الدراسأ الم ا يؤكدئب أب ال

إلى ة يلة المالب العلمية ,ئهذا يدل على      الترضية الواةية ئهأ أ ر  ءشأئع  ءيف 

 على    يت الم ا الدراسأ . اعجتماعأالت اصت 

 دع  تير اعجتمراعأأب معظل الم ا يعت دئب أب ئسالت الت اصت  ابالناةو يريعلي  

فأ زيادج الت  يت الدراسأ أةما هأ ئسالت  رفير  ئلكرق  كمرق المشركلة فرأ أب أ رهرا الغيرر 

 مناشر ئذلك ألةنا    ذ ئقتا ئزمنا ي تاج إلي  التلميذ فأ زيادج    يل  الدراسأ . 

 )جـ( تحليل المحور الثالث )اثر التواصل االجتماعي علي سلوك الطالب(: 

تكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات (يوضح ال4-4جدول رقم )

 المعيارية الستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثالث

 الرقم
 عبارات المحور الثالث

 )اثر التواصل االجتماعي علي سلوك الطالب(
 التكرارات الخيارات

النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
لمواقع التواصل  استخدامهم عند أبناءها مراقبة األسرة على

 االجتماعي

 83 أوافق

91% 
3.22 

 
 6 محايد 0.379

 2 ال أوافق

2 
 على ايجابيا   يؤثر االجتماعي التواصل لمواقع الطالب استخدام

 الطالب سلوك

  32 أوافق

38% 

 

2.21 

 
 35 محايد 0.784

 24 ال أوافق

3 
 على سلبا   يؤثر االجتماعي التواصل لمواقع الطالب استخدام

 الطالب سلوك

 35 أوافق

38% 
2.66 

 
 32 محايد 0.800

 24 ال أوافق

4 
 االجتماعي التواصل مواقع األبناء مشاركة األسرة على

 سلوكهم على للمحافظة

 73 أوافق

80% 
2.67 

 
 8 محايد 0.662

 10 ال أوافق

5 
 التواصل مواقع استخدام من أبناءها حرمان األسرة على

 االجتماعي

 8 أوافق
 

75% 

1.43 

 
 15 محايد 0.636

 68 ال أوافق

6 
 الخاصة السرية والصور المعلومات مشاركة عدم الطالب على

 التواصل االجتماعي مواقع في وبأسرته به

 76 أوافق

84% 
3.14 

 
 5 محايد 0.651

 10 ال أوافق

7 
 التواصل وسائل عبر اجتماعية عالقة يكون ال أن الطالب على

ُ   منه اكبر هم من مع االجتماعي  سنا 

 48 أوافق

53% 
2.31 

 
 17 محايد 0.874

 26 ال أوافق

8 
 وفق الطالب تنشئة في تساعد ال االجتماعي التواصل مواقع

 الفاضلة األخالق

 32 أوافق

 41 محايد 0.729 1.96 45%

 18 ال أوافق



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  

 
90 

المعدل العا  لل زب النسنأ = 
م م   األئزاب 

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

19.8

𝟖
  =2.45 

المعدل العا  للنسنة المئ ية = 
م م   النسب المئ ية

عدد عنارات الم  ر ال اةد
  =

𝟓𝟎𝟒

𝟖
  =%63 

% , 91ئةسررنة مئ يررة ) 2,34( علررى ئزب ةسررنيأ أكنررر 4  3  6  1ة ررلت العنررارات )

% ( علررى الترر الأ ئهررذا يرردل علررى معظررل المرر ا ئاف رر ا علررى ا ررر %84 , %80 , 38

الت اصت اعجتماعأ علأ سل ك المر ا. أمرا مرا  ن رأ مرق عنرارات فنر  أيءراً ة رت علرى 

لررى سررل ك ع اعجتمرراعأئزب ةسررنأ مت سررس ئ   رر  الترضررية الوالوررة أ ررر ئسررالت الت اصررت 

ئهذا يدل علرى أب  1.67الم ا , أما العنارج الخامسة ف د ة لت على ئزب ةسنأ أقت مق 

 اعسرتخدا إةمرا يكر ب  اعجتمراعأاألسرج ع   اف  على ةرمراب أبنالنرا مرق ئسرالت الت اصرت 

 بمري ة م ننة ئمنظمة.

ا ئذلررك قررد  ررؤ ر علررى سررل ك المرر  اعجتمرراعأأب ئسررالت الت اصررت اب ر  الناةورريررعليرر  

كنا التأ  ختلرف عرق الكويرر العالمأ على   افات ا ر  عالمية د يلة لنا قيمنا ئسل  ل ةتتاح

ئهذا بالت كيد يؤ ر على سل ك الم ا إذا لل   جد رقابة جيدج ئل ي ة مرق ئ  اليدةا ا نفأ قيم

 قنت ال الديق . 

الت اصت اعجتماعأ علأ الترضية الواةية :   جد فرئا ذات دعلة إة الية فأ    ير ئسالت 

اب ئسررالت الت اصررت  الت  ريت الدراسررأ ل ررالح النرر   ئهررذا يؤكرد صرر ة الترضررية الواةيررة .

 اعجتماعأ لنا    ير على الت  يت الدراسأ س اء ذك ر أئ اةاث.

 تحصيل علي االجتماعي التواصل وسائل ( يوضح اختبار تجانس اثر5-4جدول رقم )

 . الدراسي لصالح النوع الطالب

Test of Homogeneity of Variances 

Livened Statistic df1 df2 Sig. 

.778 1 89 .380 

 0.05ئهأ اكنر مق قيمة مست ي المعن ية  Sig=0.380 مق   ل ال دئل أع ه ة د أب

 لذا س   ة نت الترض العد  ئه    اةس الم تمعات  لذلك يمكق استكمال ا تنار التنايق

الدراسي  الطالب تحصيل علي االجتماعي التواصل وسائل اثر ( يوضح6-4جدول رقم )

 لصالح النوع

 ANOVAواحد  اتجاه في التباين تحليل اختبار نتائج

 الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 االحتمال (المحسوبةFقيمة)

 0.002 1 0.002 بيق الم م عات

 0.105 89 9.379 دا ت الم م عات 0.879 0.023

  90 9.382 اإلجمالأ
 



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  

 
91 

ئهرأ اكنرر مرق   0.879قيمرة اعةتمرال  سرائي  أب  :السراب  ال ردئل مرق يتءرح

العرد  )  جرد فررئا ذات دعلرة إة رالية فرأ  فررض ة نرت ئبالترالأ   5 %المعن ية مست  

ئيعرألي ذلرك الرأ     ير ئسالت الت اصت اعجتماعية علأ الت  يت الدراسأ ل الح الن  ( .

 ا ير األقراب الكنير ئال ل فترج ال  نة ئالت ز  بيننل أضف الأ ذلك الرد  ل الرأ مرةلرة 

 المراه ة ئما ي دث فينا مق  مرد لشخ ية المراه  ئ ا ُره ب قراة .

ع   جد فرئا ذات دعلة إة رالية فرأ  ر  ير ئسرالت الت اصرت اعجتماعيرة  : الترضية الوالوة

ة الترضررية علررأ الت  رريت الدراسررأ للمسرراا األكرراديمأ " علمررأ ـ أدبررأ" ئهررذا ي كررد صرر 

 .الوالوة

 تحصيل علي االجتماعي التواصل وسائل يوضح اختبار تجانس اثر (7-4جدول رقم )

 علمي ـ أدبي"الدراسي للمساق األكاديمي "  الطالب

Test of Homogeneity of Variances 

Statistic df1 df2 Sig. 

.662 1 89 .418 

لذا  0.05ئهأ اكنر مق قيمة مست ي المعن ية  Sig=0.418 ئمق ال دئل الساب  ة د أب

 س   ة نت الترض العد  ئه    اةس الم تمعات لذلك يمكق استكمال ا تنار التنايق

 الدراسي الطالب تحصيل علي االجتماعي التواصل وسائل يوضح اثر (8-4جدول رقم )

 ANOVAواحد  اتجاه في التباين تحليل اختبار نتائج

 االحتمال (المحسوبةFقيمة) متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 104. 1 104. بيق الم م عات

 104. 89 9.277 دا ت الم م عات 320. 1.002

  90 9.382 اإلجمالأ

 5 المعن ية مق مست  ئهأ اكنر   .0.320قيمة اعةتمال  سائي  أب :الساب  ال دئل مق يتءح    

العد  )ع   جد فرئا ذات دعلة إة الية فأ    ير ئسالت الت اصت اعجتماعأ  فرض ة نت ئبالتالأ  %

 ه رعلي  يك ب ل سالت الت اصت اعجتماعأ أعلأ الت  يت الدراسأ للمساا األكاديمأ " علمأ ـ أدبأ"( 

 على الت  يت الدراسأ.

ع   جد فرئا ذات دعلة إة الية فأ    ير ئسالت الت اصت اعجتماعأ  : الترضية الرابعة

 علأ ال ياج األسرية ئاعجتماعية  نعا" للعمر ئهذا يتت  مع فرضية الن ث الرابعة . 

 لدي االجتماعي التواصل لوسائل األثر االجتماعييوضح اختبار تجانس  (9-4جدول رقم )

 الطالب تبعا" للعمر

Test of Homogeneity of Variances 

Statistic df1 df2 Sig. 

.623 1 89 .432 
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لرذا  0.05ئهرأ اكنرر مرق قيمرة مسرت ي المعن يرة  Sig =0. 432 ئمق الم ةظ أب

 ا تنار التنايق استكمال الم تمعات لذلك يمكقس   ة نت الترض العد  ئه    اةس 

الطالب  لدي االجتماعي التواصل لوسائل يوضح األثر االجتماعي (10-4جدول رقم )

 تبعا" للعمر

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 االحتمال (المحسوبةFقيمة)

 593. 1 593. بيق الم م عات

 093. 89 8.264 دا ت الم م عات 013. 6.384

  90 8.856 اإلجمالأ

 ئهأ اقت مق  مست   013.0 قيمة اعةتمال  سائي أب  :الساب  ال دئل مق يتءح

العد  )ع   جد فرئا ذات دعلة إة الية فأ    ير  فرض ةرفض ئبالتالأ   5% المعن ية

اب  ئعلي .  ئسالت الت اصت اعجتماعية علأ ال ياج األسرية ئاعجتماعية  نعا" للعمر(

ئسالت الت اصت اعجتماعأ  ؤ ر على المالب ئعلى سل ك  ئعلى ةيا   اعجتماعية 

 ئاعسرية.

 النتائج والتوصيات 
 المرةلة الواة ية . الت اصت اعجتماعأ على ال ائج د أ ر ل سالت  -أ

إب ئسالت الت اصت اعجتماعأ ع  تيد فأ زيادج الت  يت الدراسأ إةما هأ ئسالت  -ا

  رفي .

 . ئسالت الت اصت اعجتماعأ قد  ؤ ر على سل ك الم ا ئذلك ل ةتتاح العالمأإب  -ت

 التوصيات : 3 – 5

النتالل ئالنناء  عستخ صعق الري  الدراسة ئالت ليت   الناةواب مق   ل ما أ نت

علينا فأ معرفة أ ر ئسالت الت اصت اعجتماعأ على الت  يت الدراسأ ئعلى ض ء ذلك 

  ك ب الت صيات : كل  

  .مناهل التعليل الواة ي ب يث  ناسب المترج التكن ل جية التأ ةد ت فأ العالل  ديث  -أ

 برلاسة ئزارج التربية ئالتعليل .  اإللكترئةأقيا  إدارج عامة متخ  ة للتعليل  -ا

 ئضع ميألاةية  اصة لدعل برةامل التعليل اإللكترئةأ .  -ت

جعت مادج ال اسب اآللأ مادج اساسية لكت  م ترحئزارج التربية ئالتعليل   ننأ -ث

 التخ  ات. 

  المدئةة اإللكترئةية بدع مق ملخه استخدمق أا المرةلة الواة ية  مكيق ال  -ج

 الدرس لأليادج الت  يت الدراسأ
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 عالمصادر والمراج

 قمر .   –دار الننءة العربية – م ير    يل اداء المالب  –   1990 –أة ر ع يت  -

دار فكر ئفق –الت ميل ال رافيك فأ ال سالس المتعددج  –   2008 –ةسنيق شتي   -

 ال اهرج.  –للمناعة ئالنشر ئالت زيع 

دار العالل –دراسة فأ آليات التتاعت اعجتماعأ    -   2009 –سامأ عند التتاح  -

 ال اهرج . –مدينة الن ر  –العربأ 

دار التكر العربأ  –الت  يل الترب ي ال ياس ئ –   2006 –ص ح الديق م م د ع    -

 الن ر .  –ال اهرج  –

 دةأ مست   الت  يت ئاعة از المدرسأ  –  2004 –عمر عند الرةيل ة ر هللا  -

 اعردب . –عماب  –دار ئالت للمناعة ئالنشر –أسناب  ئع ج  

 ال اهرج. –مكتنة اعة ل  الم رية –ال درات الع لية  –  1988 –فؤاد اب  ةمب  -

اعردب  –دار م دعئي للنشر –اعدارج ال تية ئالمدرسية  –  1999 –م مد عدس  -

 عماب . –

 دمش  . –دار سيك ل جيا التمني   –ال  ة النتسية  –  1976 -م متى فنيل  -

دار الكتب للمناعة  –ةظرية الشنكات اعجتماعية   –   2012 –ئليد رشاد زكأ  -

 بغداد . –ئالنشر 

 ن  ث: الواً: الرسالت ئال

  أ ر الميت ئبعض ال درات التعليمية على الت  يت  1980 –منا إسماعيت :  -

كلية  –الدراسأ فأ   ييل اللغة اإلة ليألية لد  ال ا ئالالنات المرةلة الواة ية 

 م ر  –اعداا 

 رابعاً : ال  ال : 

 ي ة أهدا  التعليل الواة ي  ئ –   1992 –المركأل ال  مأ للمناهل ئالن  ث الترب ية  -

 بخت الرضا .  –المرةلة الواة ية 
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 http://mogtamaa.telecentre.org -ج

 fts/swalifhttp://www.swalif.net/so -ح

 - http://www.//ss//com/vp/helm 
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