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 تنمية يف االجتماعي التواصل شبكات فعالية
  الصم للطالب االجتماعية املهارات

 *أحمد هبوي عبده عيس ى

 

 

اطتهدٖ البدث الخِٖس ُلى ِٗالُت ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت اإلاهازاث الاحخماُُت لدي الوالب الـم في  امللخص_

البدث اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي، خُث جخم مساحِت ألادبُاث والدزاطاث الظابٜت مساخل الخِلُم اإلاسخل٘ت بمدًىت حدة، واجبّ 

واطخسالؾ ٛائمت باإلاهازاث الاحخماُُت للـم ومىٌىمت ػب٢اث الخىاؿل، وجم ئُداد اطدباهت جُُٜمُت الطخسدام الوالب الـم 

ً الـدٛاث، الاجـا٤ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي، وأُد مُٜاض جُُٜميي للمهازاث الاحخماُُت في جىمُت  م٘هىم الراث وج٢ٍى

والخىاؿل، والِالٛاث الصخـُت والاهخماء واإلاىاهىت مً وحهت هٌس الوالب الـم التي ًم١ً أن حظهم ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي 

03ًفي جىمُتها لدي الوالب الـم، وج٢ىهذ ُُىت البدث مً )
 
لئلحابت  ( ٗسد مً الوالب الـم، وجم زؿد الىخائج وجدلُلها ئخـائُا

%( مما 7..5ًُ أطئلت البدث، وأًهسث الىخائج أن ألاهمُت اليظبُت الخُُٜمُت الطخسدام الوالب الؼب٢اث الاحخماُُت بلٔذ )

%( جاله 033ػاث الترجِب ألاو٤ بيظبت بلٔذ )الظىاب ٌؼحر ئلى اهخمام وظبت ٟبحرة منهم باطخسدام جل٣ الؼب٢اث، التي اخخل ٗيها 

تر بيظب )70.5)الاوظخجسام بيظبت  %(. ٟما أًهسث الىخائج وحىد 57%( زم ماطىجس الِ٘ظبٞى بيظبت )73%( زم الىاحع آب والخٍى

ً الـدٛاث للـم، و).5أزسا وظبُا لؼب٢اث الخىاؿل الاحخماعي ٛدزه ) %( في الاجـا٤ والخىاؿل 57.7%( في م٘هىم الراث وج٢ٍى

ُٙ %( في الاهخماء واإلاىاهىت والِالٛاث ا55.0للـم، و) لصخـُت للـم، وجم ؿُآت أهم الخىؿُاث الخوبُُٜت للمظاهمت في جًى

ُت خُاة الوالب الـم  .ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جدظحن هُى

 .الوالب الـم، اإلاهازاث الاحخماُُت، ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعيالكلماث املفتاحيت: 
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فعاليت شبكاث التواصل الاجتماعي في جنميت املهازاث الاجتماعيت للطالب 

 الصم
 املقدمت. 1

ُت وزىزة خُُٜٜت في         أخدزذ الخوىزاث الخٜىُت الحدًشت هٜلت هُى

( ٌِِؼىن 
 
 وؿٔازا

 
ُالم الاجـا٤، ألامس الري حِل أٗساد اإلاجخمّ )ٟبازا

ِد في ُالم اٗتراض ي حاذب لهم، ًخ٘اُل
ُ
ىن بأطالُب ػتى ُبره، وح

مً أبسش مالمذ هرا  هترهذُبر ؤلًا Social Networks الؼب٢اث الاحخماُُت

الىاّٛ الخٜني اإلاِاؿس، بالٕ الخأزحر في ال٘سد وألاطسة واإلاجخمّ. ولٜد 

طاهمذ الخوىزاث اإلاخالخٜت في ػب٢اث الخىاؿل الاحخماُُت في 

ً[1].اطخددار ؿُٔت ئُالمُت حدًدة 

ئلى دوز الؼـب٢اث الاحخماُُت في الخىاؿل بحن  Sean [2] ٟما أػاز       

ً الىعي  ألاٛازب وألاؿدٛاء، ل٢ىنها وطائل لخباد٤ آلازاء وألا٢ٗاز، وج٢ٍى

ً.خى٤ الٜلاًا اإلاسخل٘ت

وفي مجا٤ اطخسدام ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي إلاظاهدة ذوي         

ن وطائل الخىاؿل ئلى أ Rheingold [3] الاخخُاحاث الخاؿت، أػاز

س ٗسؿا مبخ١سة  ، والُىجُىب ًم١ً أن جٗى الاحخماعي مشل الِ٘ظبٞى

ص الخِاون بُنهم، ومظاُدتهم ُلى حِلم  إلػساٞ الوالب اإلاِاٛحن، وحٍِص

مُت ً.الٜساءة وال١خابت الٛس

التي هبٜذ ُلى هالب ؿم في  [4] وضحذ دزاطت بىالثأ ٟما       

اٛت اإلاسخلخحن الدزاطِخحن الابخدائُت  ت، أن دزحت الظمّ، وؤلُا والشاهٍى

اٛت؛ جسجبى بؼ٢ل طلبي مّ  اإلاـاخبت، والِمس التي خدزذ ُٗه ؤلُا

الخىاٗٝ الاحخماعي، في خحن ًهسث ُالٛت ئًجابُت بحن الخىاٗٝ 

واطخسدامه للمُِىاث الظمُِت، والٜدزة ُلى ال١الم،  ؿمالاحخماعي لؤًل

٠اها مً الظامِحن،  والخدـُل الدزاس ي، وخالت الىالدًً ُٗما ئذا

ت مظخىي الخىاٗٝ  وأطالُب الخىاؿل اإلاخبِت في اإلادزطت. وبهدٖ مِٗس

الاحخماعي ُىد الـم في مسخلت اإلاساهٜت واإلالخدٜحن بشالزت أهمان مً 

ً(.الخِلُم هي )الِص٤، والدمج ال٢امل، والدمج الجصئي

الم في ٟشحر مً ٛ [5] وأوضحذ دزاطت هازبي       لاًا أهمُت وطائل ؤلُا

لُت الاججاهاث الظلبُت التي  ُت، ٛو اٛت، وفي مٜدمتها ٛلُت الخُى ؤلُا

اٛت في  جتراٟم لدؼ٢ل ُٜباث وؿِىباث جىاحه اإلاِاٛحن ومإطظاث ؤلُا

ً.جدُٜٝ أهداٗهم في جدظحن ؿىزة اإلاِاٛحن في اإلاجخمّ

الى مىاٛٙ اُالمُت احخماُُت  [6] وأػازث دزاطت ٠ىزٍجان وشمالؤه       

ت مً الىاض في اإلاجخمّ مشل اإلاِاٛحن، وجُُٜد أو  لتهمِؽ ٗئت مجمُى

ها، وجخجظد في جمُحز طلبي كد ٗئت أو  ٗسؿها في الحـى٤ ُلى خٜٛى

دت في اإلاجخمّ. أوضح زوبس الىمىذج الظظُىلىجي الاحخماعي   Roperػٍس

اٛت ص ُلى م٘هىم أن اإلاجخمّ هى مـدز ؤلُا ًالري ًٟس

ادة الىعي باألطالُب  Valentine & Skelton [7] وهدٗذ دزاطت        ئلى ٍش

اٛاث 570الالشمت لخِظحر اطخسدام ) ( هالبا حامُِا مً ذوي ؤلُا

الم الاحخماُُت ً.اإلاسخل٘ت مً حمُّ أهداء ٟىدا لىطائل ؤلُا

ئلى ال١ؼٙ ًُ مدي اطخسدام   Asuncion [8] وطِذ دزاطت       

الم الاحخ اٛت لىطائل ؤلُا ّ الوالب الجامُِحن مً ذوي ؤلُا ماُُت لٗس

 ّ يهم بمجخمّ الخِلُم الِالي. واػازث الىخائج ئلى أن مٛى مظخىي ُو

ىدوش الًٙ ماطىجس ٠اها مً أٟثر اإلاىاّٛ MSN الُىجُىب والٍى

ً
 
ً  Interntshare.com ، بِىما ٠ان مىّٛاطخسداما

 
مً  أٛلها اطخسداما

ً .ٛبل الوالب اإلاِاٛحن

د         ا ؿاخب الخوىز ال١بحر في جٜىُاث الا ٛو جـا٤ جوىزا حىهٍس

ت التي حِددث وطائلها لدُم  مؼابها في أهمان اإلاظاهدة الخٜىُت التربٍى

ص ج١٘حرهم، وجِظحر طبل حِلمهم وج٘اُلهم مّ بِلهم  اإلاِاٛحن، وحٍِص

ت والىعى  حرهم مً الِادًحن. مما ٢ًىن له ألازس في اإلاِٗس البِم، ومّ ٓو

ُاث ألاٗساد واإلاجخمِاث ُلى خد طىاء. الطُما  بالُٜم اللابوت لظلٟى

ت وزٜاُٗت  بِد ما أؿبدذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماُُت وطُلت جسبٍى

ذاث هواٚ ٓحر مددود، وػاَ زواحها بحن اإلاظخسدمحن، وحِددث 

ً.جأزحراتها في الِادًحن واإلاِاٛحن ُلى ازخالٖ ٗئاتهم

وزمت حظاؤ٤ ًوسح ه٘ظه خى٤ ألازس الىاٛعي لىطائل الخىاؿل         

 الريي في جىمُت اإلاهازاث الاحخماُُت للمِاٛحن طمُِا، ألامس الاحخماع

ًترجب ُلُه خظً جىاٜٗهم مّ ذواتهم، وأطسهم، ومجخمِاتهم، ومً زم 

ً.جدظحن مظخىي الاهخماء لديهم

 دزاستمشكلت ال. 2

 أ. أسئلت الدزاست

ً:كىء ما جٜدم جدددث مؼ٢لت البدث في الظإا٤ السئِع الخالي في       

الم الجدًد لؼب٢اث الخىاؿل ُٟٙ ًم١ً ج م أزس مىٌىمت ؤلُا ٍٜى

الاحخماعي في جىمُت حىاهب الخ١٘حر ؤلاًجابي لدي اإلاِاٛحن طمُِا 

ًبمساخل الخِلُم اإلاسخل٘ت في مدًىت حدة؟

ُت الخالُت ً:وجخولب ئحابت هرا الظإا٤ السئِع ؤلاحابت ًُ ألاطئلت الُ٘س

خسدمها الوالب ما هي اهم ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي التي ٌظ -1

ًالـم؟

2-  ً ما أزس ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت م٘هىم الراث وج٢ٍى

ًالـدٛاث للوالب الـم؟

ما أزس ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت الاجـا٤ والخىاؿل  -3

ًللوالب الـم؟

ما أزس ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت الاهخماء واإلاىاهىت  -4

ًللـم؟والِالٛاث الصخـُت 

 دزاستأهداف الب. 

م ِٗالُت ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي          اطتهدٖ البدث جُُٜم جٍٜى

في جىمُت اإلاهازاث الاحخماُُت للوالب الـم بمدًىت حدة، وذل٣ مً 

ً :زال٤ ما ًلي

الخدٜٝ مً ِٗالُت ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت م٘هىم  -0

ً الـدٛاث للـم ً.الراث وج٢ٍى

ٝ مً ِٗالُت ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت ُلى الخدٜ -7

ً.الاجـا٤ والخىاؿل للـم

الخدٜٝ مً ِٗالُت ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت الاهخماء  -0

ً.واإلاىاهىت والِالٛاث الصخـُت للـم
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 دزاستأهميت الج. 

ّ أن       ً:فيدزاطت الحالُت ظهم الحمً اإلاخٛى

ُت  -0 د هُى ُٙ اإلاظاهمت في ججٍى خُاة اإلاِاٛحن طمُِا مً زال٤ جًى

ً.ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في جىمُت مهازاتهم الاحخماُُت

ُٙ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في  -7 حن لخًى جىحُه أهٌاز التربٍى

ً
 
ت للمِاٛحن طمُِا ً.اإلاظاهدة التربٍى

مُت  -0 جٜدًم أدواث ُلمُت ًم١ً أن جُ٘د الباخشحن في الدزاطاث الخٍٜى

ث الخىاؿل الاحخماُُت في جىمُت اإلاهازاث الاحخماُُت لدي لدوز ػب٢ا

ً
 
ً.اإلاِاٛحن طمُِا

جٜدًم جلمُىاث جوبُُٜت إلٗادة الِادًحن واطس اإلاِاٛحن طمُِا  -.

 
 
ومِلميهم للخىاؿل مّ الـم وجباد٤ اإلاِلىماث ودمجهم احخماُُا

ُت خُاتهم د هُى ً.وججٍى

 دزاستالمصطلحاث  د.

ً Social Networks ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي

 social networks الؼب٢اث الاحخماُُت [9] زسونآهً ًوأُٖس         

خُث ًم١ً إلاظخسدميها بىاء الِالٛاث  هترهذبأنها مىـت ُلى ؤلًا

الصخـُت مّ ألاؿدٛاء والخىاؿل والخ٘اُل ُبر أػ٢ا٤ مسخل٘ت مً 

أؿبدذ طُ٘ىت لخىطُّ  هترهذجٜىُاث الاجـاالث. وأن ػب١ت ؤلًا

ً .الاحخماُُت في مجاالث مخِددة الؼب٢اث

ٜـد بؼب٢اث الخىاؿل الاحخماعي في البدث الحالي مىاّٛ         ٍو

ِد وطائل الاجـا٤ لئلُالم مً زال٤ ػب١ت 
 
الخىاؿل الاحخماعي التي ح

، والتي حظمذ للمظخسدم الخىاؿل )اإلاسئي، والـىحي، وال١خابي( هترهذؤلًا

ت في ال ً، وجٜدم زدماث مخىُى ً.ِدًد مً اإلاجاالثمّ آلازٍس

ً Effectiveness: ال٘اُلُت

ٝ مِاًحر           ًٜـد بها الٜدزة ُلى جدُٜٝ الىدُجت اإلاٜـىدة، ٗو

مدددة مظبٜا، ومً زم ئهجاش ألاهداٖ )اإلادزالث( لبلْى الىخائج 

ً[10].اإلاسحىة )اإلاسسحاث( والىؿى٤ ألٛص ى خد مم١ً 

 إلاطاز النظسي . 3

ت هُ         س ػٟس ّ   [11] هترهذلظىن لخوبُٜاث ؤلًاأوضح جٍٜس أن مٛى

زدماث الؼب٢اث الاحخماُُت الِ٘ع بٞى هى الخوبُٝ اإلادمى٤ ألاٟثر 

 573،333،333 ػِبُت ُلى الهىاجٙ الرُٟت خُث بلٕ ُدد مظخسدمُه

ظخسدمه  تر َو ُلىا، زم لُى١دًً  773،333،333ُلىا. ًلُه جٍى

ظخسدمه ً 003،333،333 َو
 
ً.ُلىا

دبُاث ذاث الِالٛت بؼب٢اث الخىاؿل الاحخماعي وجدىَى ألًا        

ت في اإلاِاٛحن، ٗمنها ما ًدىاو٤ اطخسدام الوالب ذوي  الٛتها الخأزحًر ُو

الم الجدًد ُبر ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي،  اٛت جٜىُاث وطائل ؤلُا ؤلُا

والخأزحراث الظ٢ُىلىحُت الطخسداماث الـم ػب٢اث الخىاؿل 

الٛت اطخسدام الـم إلاىاّٛ الاحخماعي وجىمُت مهازاتهم الًا حخماُُت، ُو

الم  ت، وبىاء اإلاجخمّ، وجأزحراث مخىىُت لىطائل ؤلُا الؼب٢اث في الهٍى

م١ً  والاجـا٤ في مظخسدميها مً الوالب اإلاِاٛحن والِادًحن، ٍو

ً :الخىاو٤ الخىكُحي اإلاىحص لها ُلى الىدى الخالي

ٙ بأهىاَ ػ الدزاطتجدىاو٤ أدبُاث            ب٢اث الخىاؿل الخٍِس

الاحخماعي الؼائِت في واِٛىا الخٜني اإلاِاؿس، وأوحه اإلاظاهدة التي 

ًم١ً أن جدٜٜها للمِاٛحن طمُِا في اإلاجا٤ الاحخماعي، ومدي ئم٢اهُت 

ُت خُاة الـم، وجِظحر ج٘اُالتهم مّ  د هُى ُ٘ها وؤلاٗادة منها لخجٍى جًى

ىاٗٝ بِلهم، ومّ الِادًحن، مما ًى١ِع أزسه ُلى مظخىي الخ

ً.الصخص ي والاحخماعي لديهم

م١ً جـيُٙ ألادبُاث ذاث الِالٛت          زبِت أفي  تالحالُ الدزاطتٍو

ً: ٠الخالي مداوز زئِظت

دوز الؼب٢اث الاحخماُُت في جىمُت مهازاث الخىاؿل والاجـا٤ للـم  -ًأ

 .وكِاٖ الظمّ

 ُاثالخٜى أزس ئلى[ 07] وماًسض وادوازد ُٟدىج مً ٠ل أػاز          

مُت  طُاٛاث ئهاز في ألاٗساد، بحن الخىاؿلي الظلٞى حىاهب في الٛس

ٝ ًُ وذل٣ الجدًد، لئلُالم الاحخماعي الخ٘اُل  الىـُت السطائل هٍس

 اإلاخِددة، الىطائى وزطائل ،SMS اإلادمىلت بالهىاجٙ الٜـحرة

د الاحخماعي، الخىاؿل وواحهاث  الخىاؿل وػب٢اث ؤلال١ترووي، والبًر

تر، الِ٘ظبٞى ُبر  SNS الاحخماعي  مىاّٛ أٟبر ًمشالن اللران والخٍى

ً.الِالمي اإلاظخىًي ُلى احخماعي جىاؿل

ّ الخوىًز أن ئلى[ 00] وهجىزر حىححن وأػاز            الخٜىُاث في الظَس

. الىاض بحن الاجـاالث مً حدًدة أػ٢ا٤ ًهىًز الى أدي الىٜالت

 مخِدد صةأحه Smartphone الرُٟت اإلادمىلت الهىاجٙ وأؿبدذ

ائٙ،  ئُالمُا ؿاز الر٠ي ٗالهاجٙ. ٜٗى اجـا٤ أحهصة ولِظذ الًى

 أٗلل، و٠امحراث باللمع، حِمل ٟبحرة بؼاػاث شود خُث مخدس٠ا،

ً الىًائٙ، مخِددة جوبُُٜت وبسمجُاث ،هترهذباإًل أطَس واجـا٤

ذ بُلىج وأػاز           التراطل ٌظخسدمىًن الـم أن ئلى[ .0] وباٍز

 الىـُت، السطائل بدباد٤ اإلاباػسة، اإلادادزاث إلحساء ٠ىطُلت ال٘ىزي

 ،هترهذباإًل اإلاخـل MSN Messenger الخدمت مصود زال٤ مً وذل٣

خم  ُبر SMS الٜـحرة السطائل ازطالهم مً أٟبر بمِدالث ذل٣ ٍو

ً.اإلادمىلت الهىاجٙ

 اإلاِاٛحن مً% 75 أن[ 07] وباحؼحن هُىدوحا دزاطت وأًهسث       

د ٌظخسدمىًن منهم% 57و ،هترهذؤلًا ًنٌظخسدمًى طمُِا  ؤلال١ترووي البًر

ظخسدم مدمىلت، هىاجٙ لديهم منهم% 57و. للتراطل  منهم% 77 َو

 في منهم% .7 ٌظخسدمها خُث احخماُُت، ئُالم ٠ىطائل هىاج٘هم

 السطائل ئزطا٤ في منهم% .7 ٌظخسدمها بِىما الىـىؾ، ٟخابت

ً.ال٘ىزٍت

 جٜىُاث اطخسدام[ 01] وبِؼىب ًناًمسطًى دزاطت واطتهدٗذ          

 البـس كِاٖ الـم الوالب مّ الخىاؿل لخدظحن اإلاسئي الهاجٙ

ادة . اإلاسئي الهاجٙ جٜىُت باطخسدام الاحخماعي جىاؿلهم ٗسؾ لٍص

 ئلى 01) بحن أُمازهم جتراوح الرًً الوالب مً( 03) الدزاطت وػملذ

ًٚ حىىب والًاث أزبّ في طىت( 73  اطخسدمذًو اإلاخددة، الىالًاث ػس

 بلٔت لالجـا٤ ٠ىطُى بىؿت( 77) ُسكها بؼاػت مسئُت هىاجٙ

 مً أٟثر ٗترة الخجسبت واطخمسث. واإلادزطت اإلاجز٤ً في الوالب بحن ػازةؤلًا

ُت، البُاهاث خللذ زم أػهس، طخت ً الىخائج وأًهسث الىُى
 
ً جدظىا

 
 دالا

ً
 
ً.الظمّ وكِاٖ الـم الوالب بحن الؼب٢ي الخىاؿل طبل في ملمىطا

 وكِاٖ للـم الـداٛت مهازاث جىمُت في الاحخماُُت الؼب٢اث وًزد -ب

ً.الظمّ

دؼازد أػاز         الطخسدام السئِع الٔسق أن ئلى[ 05] و٠ىغ ٍز

ً ألاؿدٛاء مّ الخىاؿل ُلى ايـالح٘ ىـــه اُُتـــالاحخم اثــ١ــالؼب اثــدمـــز
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ً.الصمالء أو

ميأ أػاز          ٛد،ًالظمّ كِٙ اويٌِ الري الصخف أن ئلى[05]  ًٍى

 والخِبحر أٛساهه، ٗهم في ؿِىبت ًىاحه أهه ئال حدا، ذ٠ي شخف ٢ًىًن

م١ً. باإلخبان ٌؼِس ولرل٣ مؼاُسه، ًُ م مً ٌِاوي أن ٍو  ٗز

س مداولت أزىاء الـِىباث وبِم ألاٛسان،  الاحخماُُت مهازاجه جوٍى

د ما ُلى للحـى٤ً الالشمت ً أٛساهه مّ ًٍس ً.الظمّ ُلى الٜادٍز

أو  الـم بحن الخىاؿلُت ال٘جىة[ 07] حؼاهج دزاطت وجىاولذ         

 الاجـا٤ جٜىُاث دوًز اطخ١ؼاٖ ئلى وهدٗذ والِادًحن، الظمّ كِاٖ

الم ووطائل  الخىاؿل جدظحن في الرُٟت الهىاجٙ ُبر SNS الجدًدة ؤلُا

 أن الىخائج وأًهسث الخٜلُدًت، والاحخماعي الخىاؿل بخٜىُاث مٜازهت

 وكِاٖ الـم بحن لالجـاالث حدًدة ٗسؿا اجاخذ ُتالرٟ الهىاجٙ

حر زال٤ مً وذل٣ الِادًحن، وبحن الظمّ  ُلى زاؿت جوبُٜاث جٗى

ً.الِ٘ظبىٞ خالت في ٟما الرُٟت، الهىاجٙ

 مّ وألاطسة ال٘سد ج١ُٙ ؿِىبت[ 73] اطُاه دزاطت وأوضحذ         

 مظخىًي ُلى ذل٣ أزس ًى١ِع خُث ٜٗده،أو  الظمّ كِٙ ئُاٛت

 ؤلاًجابي الخِامل ُلى والٜدزة الخ١ُٙ، ُلى والٜدزة الى٘س ي، خىاٗٝال

خأزس. اإلاجخمّ مّ  اإلاؼاُس اإلاِاٚ جخمل٣ ُىدما الى٘س ي الخ١ُٙ مِد٤ ٍو

د. الِ٘ا٤ والاهخاج الِمل ُلى ٛدزجه في جإزس التي الظلبُت  أطهمذ ٛو

الم وطائل ت اهدؼسث التي - الاحخماُُت الُا  مشل مً هترهذؤلًا ُلى بظُس

Facebook.com، Myspace.com، 2go.com، Instagram.com، 

Twitter.com، Badoo.com،WhatsApp.com -  حر في د جٗى  مً اإلاٍص

ُت الخىمُت إلخدار ال٘سؾ  للمِاٛحن والىحداهُت والاحخماُُت اإلاِٗس

صها وذل٣ ألازحرة، الظىىاث في طمُِا  بحن الاحخماعي الخىاؿل لخٍِص

سها ألاٗساد،  اإلاخِددة الُىمُت ال٘سؾ زال٤ مً الى٘ظُت اتهممهاًز وجوٍى

، الاهخمام ذوًي والصمالء ألاؿدٛاء، مّ للخىاؿل جدُدها التي  اإلاؼتٞر

حرهم، طمُِا اإلاِاٛحن بحن الخ٘اُل ٗسؾ مً شاد مما  أزس واو١ِع ٓو

ت خُاتهم أطلىب ُلى ذل٣ ً.الِـٍس

 ئلى[ 70] وآزسون مازطؼاٞز وماٞز بلىم هُلحنٟما أػاز ٠ل مً       

 مً أٛل ُدد لديهم (D / HH) الظمّ وكِاٖ الـم ه٘ا٤ألًا أن

ً أٛسانهم مً ألاؿدٛاء  حىدة ذاث هي وؿداٛاتهم الظمّ ُلى الٜادٍز

 أؿدٛاء مّ للخىاؿل ال١مبُىجس اطخسدام أن الدزاطت اٗتركذًو. أٛل

 مّ اللِبأو  الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ زال٤ مً هترهذؤلًا ُبر حدد

ً ىاحداإلاخ ألاؿدٛاء
 
ادة حدا حُد امس خالُا ص لٍص  بحن الـداٛت وحٍِص

ل ألهه واٛسانهم، الظمّ وكِاٖ الـم  ٟما. الاجـا٤ خىاحص ًٍص

ً ُلى الظمّ وكِاٖ الـم ٛدزة ان الدزاطت هخائج اوضحذ  ج٢ٍى

ً اٛسانهم ًُ جسخلٙ ال الـداٛاث هره وحىدة الـداٛاث  ُلى الٜادٍز

ً مواٛسانه الظمّ وكِاٖ الـم وان الظمّ  الظمّ ُلى الٜادٍز

 الـداٛاث هره ج٢ىًن ُىدما الـداٛاث اهىاَ اٗلل ُلى ًدـلىًن

ذ ه٘ع في الىاٛعي الِالم وفي هترهذؤلًا ُلى ً.الٛى

س في الاحخماُُت الؼب٢اث دوًز -ج ُت جوٍى  الراث وم٘هىم الحُاة هُى

ً.الظمّ وكِاٖ للـم

ٜت أٗلل أن ئلى ٌؼحر[ 77] ٠ىل٢ي         في ِاٛحناإلا ؿىزة لخدظحن هٍس

الم وطائل  والخِبحر أه٘ظهم، ًُ للحدًث ال٘سؿت اُوائهم أن هى ؤلُا

ــدًــلخِ ٣ــوذل م،ـــسهــهٌ اثـــوحه ًــــُ ً ُنهم، تـــالظلبُ تـــوُـىمـال ىزةـــالـ لــ

ً.الحُاة مً والُأض عجصهم ح١ِع والتي

ؽ حىحؼُمٟما ودزض ٠ل مً         في[ 70] ُٗلُىجس وحىهاوع ححٌر

س في الاحخماُُت الؼب٢اث ًزدًو ُت جوٍى  في الـم الظً ل١باز الحُاة هُى

 035 لِدد اإلاسح باطخسدام الدزاطت بُاهاث حمّ جم. الِمس مىخـٙ

 ئلى الىخائج وأػازث ُاما، 50-7. بحن أُمازهم جتراوح الرًً الـم مً

ُت ٟبحر بؼ٢ل ًسجبى الاحخماُُت الؼب٢اث اطخسدام أن  خُاة بىُى

ً.للـم ٗللأ

 بخدازض للباخشحن اإلاتزاًد الاهخمام ئلى[ .7] امام ولُد، أػاز ٟما       

،ًالاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث طمُِا اإلاِاٛحن الطخسدام الى٘ظُت آلازاز

ً وذل٣
 
 ٟ٘اًاتهم في ألاٗساد بحن الاحخماُُت الخ٘اُالث جأزحر لِمٝ هٌسا

ِت الخٜىُت الخٔحراث ًل في وبساؿت الاحخماُُت،  تاإلاسجبو الظَس

ً.هترهذباإًل

 الؼب٢اث اطخسدام اهدؼاز أن ئلى[ 77] وازسون اطخِىُ٘لد وأػاز       

اث ازج٘اَ في ئًجابي أزس له اإلاِاٛحن بحن (SN) الاحخماُُت  مظخٍى

ً.بُنهم الاحخماُُت الِالٛاث مظخىًي وجدظحن لرواتهم، جٜدًسهم

 لىُ الاحخماُُت الـالث أن ئلى[ 71] وازسون طحزوٍدو وأػاز        

 الخ١ُُ٘ت الى٘ظُت الحالت في بخٔحراث جىبئ الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ

ً، مً ٛبىلهم بمددودًت ٌؼِسون ٠اهىا الرًً للمِاٛحن،  خُث آلازٍس

 ًِ٘لىهه، ُما إلاداث اإلاِاٛحن لِسق ٗسؿا الاحخماُُت الؼب٢اث اجاخذ

د مما ِصًش الاحخماعي، بالٜبى٤ً ػِىزهم مً ًٍص  وجٜدًسهم اخترامهم َو

جىبهم واتهم،لر ً.الىخدة مؼاُس ًُ الىاججت الظلبُت اإلاؼاُس ٍو

مي والخٍ          لٜ٘دان مخخالُت جأزحراث هىاٞ أن[ 75] وابُِتي اًٍى

ً اإلاِاٛحن للمساهٜحن والىحداوي الى٘س ي الىمى ُلى الظمّ
 
 ،طمُِا

٘اءتهم لرواتهم، وجٜدًسهم ُت الاحخماُُت، ٟو  ٗاإلاِاٛحن. خُاتهم وهُى

ً
 
ت، اإلاِاًحر ًُ الى٘س ي الاه٘ـا٤ ئلى ىًنًمُل طمُِا  وجدؼ٢ل ألاطٍس

اتهم ِخمدوًن ألاطسة، هواٚ زازج الصخـُت هٍى  شمالئهم ُلى أٟثر َو

حرهم ص ُلى الحـى٤ً في ال١باز مً ٓو  أن ٟما. والخٜدًس الاحخماعي الخٍِص

أو  مىّٛ ٌظخسدمىًن والِادًحن طمُِا اإلاِاٛحن اإلاساهٜحن ٓالبُت

ِحن ٜلىًن الاحخماُُت، الؼب٢اث مىاّٛ مً ألاٛل ُلى مٛى  ال١شحر ٍو

تهم مً  ُبر ألاؿدٛاء مّ وجبادلها الـىًز ووؼس الدزدػت، في ٛو

ً مّأو  ،هترهذؤلًا ىنهم ال آزٍس  أزس لها الاحخماُُت الؼب٢اث أن. ٌِٗس

 والبدث الخ١٘حر ٗسؾ إلجاختها. إلاظخسدميها الِاه٘ي الر٠اء في ئًجابي

ً.الاحخماُُت الؼب٢اث ُلى اإلاشازة ًاالٜلا مً ٛلُت أي ُلى السد ٛبل

 الخ١٘حر بحن الِالٛت ُلى الخِٖس [75] خمُدة دزاطت وهدٗذ      

اهُت الصخص ي والؼِىًز ؤلاًجابي  ُىد هترهذؤلًا إلاظخسدمي بالٗس

( 13.) مً الُِىت وج٢ىهذ. الاحخماُُت الخىاؿل مىاّٛ جـ٘دهم

بُتالخج الُِىت أٗساد ًمشلىًن مؼاز٠ا( 03) منهم مؼاز٠ا، ( 03.)و ٍس

 الِسبُت اإلامل١ت في واإلاُٜمحن اإلاىاهىحن مً البدث ُُىت باقي ًمشلىًن

ً سجلىا هترهذؤلًا مظخسدمي أن ئلى الىخائج وأػازث. الظِىدًت
 
 ازج٘اُا

ً
 
ا ً ؤلاًجابي، الخ١٘حر هواٚ في ملحًى

 
 اإلاالُت الخ٢الُٙ الهس٘اق هٌسا

لت، ل٘تراث لالجـاالث ً أٟثر هدى ُلى باالجـا٤ ٌظمذ مما هٍى
 
 جىاجسا

ِالُت،  ئلى جإدي التي والـىًز وال٢لماث ألا٢ٗاز باطخٜبا٤ وطمذ ٗو

 ما وهى الى٘ظُت، بالساخت ػِىزهم ٗحزداد والىجاح، اإلاِسفي الىمى

 ٗىائد ُلُه ًترجب الري. لديهم ؤلاًجابي الخ١٘حر ُلى أزسه ًى١ِع
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 وهٜف اللٔىن، وجسُ٘ٙ أهى٤، إلادة اإلاِِؼت: حؼمل مخِددة صحُت

ص أٗلل، ه٘ظُت بصحت والخمخّ لالٟخئاب، خِسقال  الىٌسة حٍِص

ً للحُاة، ؤلاًجابُت

مي دزاطت وجىاولذ         الؼب٢اث جأزحر [77] وادًجً واٌظُاه اًٍى

 مً ٌِاهىًن الرًً للمساهٜحن الى٘س ي الخ١ُٙ ُلى (SNS) الاحخماُُت

ى والًت في الظمّ كِٙ ا في أٍو  ،مساهٜا( 071) ُُىتها وػملذ. هُجحًر

 ُالٛت وحىد هخائجها وأًهسث. طىت( 70-00) بحن أُمازهم جتراوح ممً

 الِاه٘ي، والر٠اء الاحخماُُت الؼب٢اث اطخسدام بحن ٟبحرة ئًجابُت

 الر٠ىًز بحن دالت ٗسوٚ جىحد ولم. الُِىت أٗساد لدي الراث وجٜدًس

 أزس له الاحخماُُت الؼب٢اث اطخسدام أن الدزاطت أًهسث ٟما. وؤلاهار

 للمساهٝ، الى٘ظُت الحالت جدظً وفى اإلاِلىماث، ئلى الىؿى٤ًفي  ٟبحًر

ت ٗسؿه جٜل التي ذاجه، ًُ الخِبحر ُلى ذل٣ ٌظاُده خُث  الخِبحًر

ادة ُلُه ًترجب مما الظمعي، الخىاؿل وطائل مددودًت ًل في ُنها  ٍش

 الى٘س ي الخ١ُٙ مظخىًي وهٜف لدًه، والاوسحاب الٔلب هىباث خدة

ً.اإلاجخمعي والاهخماء والخىاٗٝ

ت الاهخماء جىمُت في الاحخماُُت الؼب٢اث دوًز -د ً.اإلاجخمّ وبىاء والهٍى

ًٚ أٗلل أن ئلى[ 77] ٠ىل٢ي أػازث         اإلاِاٚ ؿىزة لخدظحن الوس

الم وطائل في  ًُ والخِبحر بى٘ظه، للحدًث ال٘سؿت ٌِوى أن هى ؤلُا

دها، ٟما آزائه  التي لهم، الظلبُت الىموُت الـىًز لخِدًل وذل٣ ًٍس

أطهم عجصهم ح١ِع ً.اإلاجخمّ في اإلاىخجت واإلاِِؼت الحُاة مً ٍو

سًي       ا ٍو  الظمّ؛ كِٙ مً ٌِاهىًن الرًً ألاٗساد أن[ 03] ادًمى٠ٍى

ً ُالم في ٠امل بؼ٢ل الاهدماج ُلى الٜدزة ئلى ً٘خٜسون  ُلى الٜادٍز

 في الخىاؿل ؿِىبت وجإزس الىاّٛ، في. الاجـاالث ُٛىد بظبب الظمّ،

اهُ ُتها الحُاة تٗز ً.الظمّ ٜٗدان ٌِاهىًن الرًً ألاٗساد لدي وهُى

 وكِاٖ الـم ألاٗساد أن ئلى[ 5] واط٢لتن ٗالىخحن دزاطت أػازث        

ىن، مشل الاجـاالث أحهصة ألن اإلاجخمّ ًُ ُصلها جم الظمّ  الخلٍ٘ص

 الـم لهرا وهدُجت. الظمُِت اإلا٢ىهاث ُلى حِخمد وؤلاذاُت والهاجٙ،

ت ًم١نهم ال ّالظم وكِاٖ ت، ألاخدار مِٗس  & Valentine الجاٍز

Skelton [7] ج١ىىلىحُا مً حدًد ػ٢ل هترهذؤلًا ان الدزاطت ٟدثأًو 

ت ُلى الٜدزة الظمّ كِاٖ ٌِوي الري الاجـاالث  ال٢املت اإلاؼاٟز

ً.اإلاجخمّ في والاهدماج

 الظمّ وكِاٖ الـم اطخسدام أزس[ 00] ٠ىشوا دزاطت وجىاولذ        

دمىا. زبراتهم جىمُتفي  هترهذؤلًا ُبر الاحخماعي خىاؿلال مىاّٛ  ٛو

ت،) حىاهب بحن الِالٛاث لدزاطت همىذج  والخىاؿل اإلاجخمّ وبىاء الهٍى

الٛتها( ال٘ئاث بحن  وخالت الخِلُمُت، والخلُ٘ت الظمّ، ٜٗد) بِىامل ُو

. الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ زال٤ مً( الخٜىُت واطخسدام الاجـا٤،

 وجأزحر البِم، بِلها مّ الجىاهب ُالٛت جددًد ئلى جالىمىذ وهدٖ

 اإلا١خىبت، واللٔت ػازةؤلًا بلٔت اطدباهت ئُداد وجم. آلازس في منها ٠ل

 الظمّ وكِاٖ الـم مً ٗسدا( 077) ئلى هترهذؤلًا ُبر وازطلذ

في  ٗسدا( 0.)و أإلااهُا،في  الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ مظخسدمي

ُيُا، ظسافي  ٗسدا( 73)و مظا،الىفي  ٗسدا( 70)و طلٗى  وأًهسث. طَى

ت في هترهذؤلًا ُلى الخىاؿل ػب٢اث اطخسدام جأزحر الىخائج  اإلاِاٛحن هٍى

 و٠ان. اإلاجخمّ وبىاء اإلاجخمِاث بحن الخىاؿل في جأزحرها واًجابُت طمُِا،

 الخىاؿل ٠ان ٟما. اإلاجا٤ هرا في ٟبحر أزس الُىجُىب ُبر الُ٘دًى إلاٜاهّ

في  ئًجابي أزس له الاحخماعي الخىاؿل مىاّٛ ُلى ػازةؤلًا بلٔت الـم مّ

تهم  مً الؼب٢اث مظخسدمي أن الىخائج وأًهسث. الاحخماُُت هٍى

ُيُت الجيظُت ً أٟثر ٠اهىا الظلٗى
 
 مّ والخىاؿل اإلاجخمّ، بىاء في اهسساها

 هره وحؼحر. ألاإلاان باإلاظخسدمحن مٜازهت ألازسًي الجالُاث أُلاء

 ؤلاٗادة ًم١ً التي الِالُت الاحخماُُت ب٢اثالؼ مىاّٛ ٛدزة ئلى الىخائج

ّ بلسوزة الدزاطت وأوؿذ. لهم الخِلُمُت الِملُت في منها  ٗسؾ جىَى

 الخىاؿل ػب٢اث زال٤ مً طمُِا للمِاٛحن الِ٘ا٤ الاجـا٤

د لخدُٜٝ الاحخماُُت،  الؼب٢اث جخده إلاا هٌسا حِلُمهم، ٗاُلُت مً اإلاٍص

 واجاختها بالدزاطت، الخازج ًم للوالب الخداٚ ٗسؾ مً الاحخماُُت

ً
 
ت ٗسؿا  هالبهم، ًوسخها التي ألاطئلت مّ اإلاسػدًً لخ٘اُل مخىُى

ً.الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ ُبر لها اإلاباػس والخىكُذ

د ٠ىشا ئًىاض دزاطت وأٟدث          ُلى[ 00] وآزسون هُىترمحر وماهٍ٘س

 امالاطخسد ػائِت أؿبدذ (SNSs) الاحخماُُت الؼب٢اث مىاّٛ أن

 لهره الُِىت .(DHH) الظمّ وكِاٖ الـم بحن حدا ٟبحر بؼ٢ل

 اإلاظخولِحن مً 077. أإلااهُا في الظمّ وكِاٖ الـم م7.7ً الدزاطت

 الىخائج اوضحذ .SNS الاحخماعي الخىؿل وطائل مظخسدمي مً ٠اهىا

ت نأ . اإلاجخمّ بىاء في ئًجابي بؼ٢ل الـلت ذاث هترهذؤلًا ُلى الـم هٍى

سجبى . ألازسًي اإلاجخمِاث مّ باالجـاالث ئًجابي بؼ٢ل جخمّاإلا بىاء ٍو

 ُمُٝ ؿمم لديهم ٠ان٪ 10.07و ؤلاهار مً٪( 17.0) الٔالبُت و٠اهذ

 منهم٪ 0..5 ًٜىم. الؼدًد الظمّ كِٙ مً ٌِاهىًن ممً٪(  07.07)و

 في بلع، حىحل ٌظخسدمىًن٪( 07.0)و أطاطا، الِ٘ظبٞى باطخسدام

  Hearzone وهحرشوًن  LinkedInلُى١دًً اطخسدام وظبت جأحي خحن

ً.اطخسداما الاٛل

 SNS الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث مظخسدمي أن الىخائج وأًهسث         

سجبى اإلاجخمّ ئلى الاهخماء لديهم الـم مً  بؼ٢ل ٟرل٣ اطخسدامهم ٍو

 بؼ٢ل ًسجبى أًلا هترهذؤلًا ُلى الـم وجىاحد. اإلاجخمّ ببىاء ئًجابي

 وكِاٖ الـم ٌظخوُّ. جخمِاثاإلا بحن الِالٛاث بخدظحن ئًجابي

 بؼ٢ل الخىاؿل خالُا الاحخماعي الخىاؿل مىاّٛ مظخسدمي مً الظمّ

ً مً ٓحرهم مّ اٗلل  دزاطت مّ جخ٘ٝ الىخائج هره. الظمّ ُلى الٜادٍز

 وؼان شاد ٠لما أهه أًهسث والتي[ 07] زسونآًو ظلسٟو ل١مُى١ع أزسًي

 ُليهم حِىد ائدًٗى خٜٜىا ٠لما ،هترهذؤلًا ُلى الظمّ وكِاٖ الـم

لى د.  اإلاجخمّ ُو  SNSs الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث أن الىخائج هره جٟإ

 Kožuh et حِلُمُت أداة لخ٢ىًن الخِلُمُت الِملُت في اطخسدامها ًم١ً

al [31]  اللٔت حِلم وفيMaiorana-Basas & Pagliaro [33] وباإلكاٗت 

 واإلاخدزبحن حهحناإلاًى خُث بِد ًُ الخِلُم في اطخسدامها ًم١ً ذل٣ الى

ً]..0] مِا للِمل حُدة ٗسؾ لديهم

 الحُاجُت الـِىباث مُٜاض[ 07] لى٠ىمظ٢ي دزاطت وهبٜذ          

 بمىاحهت ٌؼِسون أنهم هخائجها وأًهسث. اإلاساهٜت مسخلت في للـم

 لديهم وأن الِادًحن، مً أٟثر الُىمُت الاحخماُُت الحُاة ؿِىباث

ً أٟثر منهً وؤلاهار باث،الـًِى هره مّ الخِامل في أٛل ٛدزاث
 
 ٛلٜا

ً
 
ً.بالر٠ىًز مٜازهت

 ػب٢اث مً الِدًد وحىد الظابٜت والدزاطاث دبُاثألًا مً وجبحن        

 الـم، الوالب ٌظخسدمها التي الجدًد لئلُالم الاحخماعي الخىاؿل

م١ً ً(:0) الجدو٤ً في ػِازاتها وزمىًش ألطمائها، اإلاىحص الخددًد ٍو
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 شعازاتها وزموش  لها الصم الطالب استخدام يشيع التي تماعيالاج التواصل شبكاث أسماء

 م اسم الشبكت زمص الشعاز م اسم الشبكت زمص الشعاز

 

 واحع آب

Whats Appً

5 

 

ًزطائل الجىا٤ الٜـحرة

SMS Mobile 

0 

 

 اوظخجسام

Instegrame 

5 

 

 ػاثالظىاب 

Snapchat 

7 

 

د ؤلال١ترووي  البًر

E-mail 

7 

 

تر  الخٍى

Tweteer 

0 

 

 ًىجُىب

Yotube 

03 

 

 الِ٘ع بٞى

Facebook 

. 

 

ًماطىجس ِٗظبٞى

Face Messenger 

00 

 

 ط٢اًبا

Skype 

7 

 

ًالًً

Line 

07 

 

ًالاًمى

IMO 

1 

ً وجبحن      
 
 طمُِا اإلاِاٛحن للوالب الاحخماُُت اإلاهازاث ػمى٤ً أًلا

 اُسواإلاؼ الا٢ٗاز وجباد٤ الى٘س ي والخ١ُٙ والاجـا٤ الخىاؿل إلاهازاث

 لٔت وبلٔتهم زاؿت الـم ومجخمّ ال١بحر اإلاجخمّ زبازأ ُلى والخِٖس

 ووطائل ألاهداٖ جددًد ُلى الدصجّ ذل٣ مإػساث ومً ،ػازةؤلًا

 اإلاؼ١الث في الخ١٘حر ُلى اإلاظاُد اإلاُ٘دة، اإلاِاٖز اٟدظاب جدُٜٜها،

 الخِبحر طبل جِظس اإلاظخٜبلُت، وآلاما٤ وألاخالم آلاٗاٚ جىطُّ لحلها،

ً وجىؿُلها ألا٢ٗاز ًُ ً.لآلزٍس

ذ، ئدازة وخظً         ؿٜل ألاطاطُت، الحُاجُت اإلاهازاث جىمُت الٛى

ائُت والاخخُاهاث اإلاساهس ججىب مهازاث  طبل وجِظحر. لؤلمان الٛى

 ُلى وؤلاؿساز اإلاشابسة حصجُّ والخٜدًس، واإلادبت الاخترام مؼاُس جباد٤

 ال٘ؼل لخبراث إلاـاخبا والخىجس بالٜلٝ الؼِىًز خدة جٜلُل الىجاح،

ت اجاخت الظلبُت، وألا٢ٗاز  جٜبل اإلاسخل٘حن، بحن السأي ًُ الخِبحر خٍس

ُاث هبر ؤلاًجابُت، ألازالُٛت الُٜم حِصًش اإلاخِازكت، آلازاء هٜد  طلٟى

 الخبـحر الهمىم، مً والخسلف الخ٘اؤ٤ً وؤلاطاءة، والٌلم الِدوان

 اإلاجخمّ، زدمت حهىد جٜدًس ؿىِه، بدٌّ في وحل ُص اإلاىلى بٜدزة

ً اجاخت
 
ص الهىاًاث، إلامازطت مخىىُت ٗسؿا  الاحخماُُت الُٜم حٍِص

ً.والاهخماء اإلاىاهىت مشل ؤلاًجابُت

 وإلاجساءاث . الطسيقت4

 الدزاست أ. عينت

( 03) أٗسادها ُدد وبلٕ الـم، الوالب مً ُىتُمً ج٢ىهذ          

ً
 
 هبٜذ الرًً حدة، مدًىت في الح٢ىمي الخِلُم مدازض هالب مً هالبا

ً.الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث الطخسدام الخُُٜمُت طدباهتالًا ُليهم

 الدزاست ب. خطواث

ً:الخالُت بالخوىاث للبدث الخىُ٘رًت ؤلاحساءاث مسث        

 الخىاؿل ػب٢اث بدوًز اإلاسجبوت ذل٣ وػملذ. ألادبُاث مساحِت -0

 لخأزحراث الظابٜت والدزاطاث والخىاؿلُت الاحخماُُت اإلاهازاث لخىمُت

 الاحخماعي والخ١ُٙ الاحخماُُت اإلاهازاث في حخماعيالًا الخىاؿل ػب٢اث

 للوالب والظ٢ُىلىحُت واإلاىاهىت والاهخماء ٢ٗازألًا وجباد٤ لخىاؿلاًو

ً.اإلاسخل٘ت الخِلُم مساخل في الـم

 ًُ الخِبحر) طمُِا للمِاٛحن الاحخماُُت باإلاهازاث ٛائمت اطخسالؾ -7

ً الراث  الصخـُت الٛاثالِ - والخىاؿل الاجـا٤ - الـداٛاث وج٢ٍى

ً(.واإلاىاهىت والاهخماء والصخـُت الاحخماُُت والِالٛاث

 حظهم أن ًم١ً التي الاحخماُُت للمهازاث جُُٜميي مُٜاض ئُداد -0

 زوىاث ومسث. الـم الوالب لدي الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث ٗيها

ً:ًلي بما اإلاُٜاض ئُداد

 ػب٢اث اثجأزحًر جُُٜم ئلى اإلاُٜاض هدٖ: اإلاُٜاض هدٖ جددًد -أ

 هٌس وحهت مً للمِاٛحن الاحخماُُت اإلاهازاث ُلى الاحخماعي الخىاؿل

ً.الـم

ً. ألادبُاث جلمىتها التي اإلاُٜاض أبِاد جددًد -ب

ت اطخسالؾ جم(: ُبازاجه) اإلاُٜاض م٘سداث ؿُآت -ج  مً مجمُى

ً.للـم الاحخماُُت اإلاهازاث بمداوًز الِالٛت ذاث الِبازاث

ٜت ُاضاإلاٜ حِلُماث جددًد -د  ئحابت حِلُماث جددًد جم: ئحابخه وهٍس

ٝ اإلاُٜاض،  في ُالمت بىكّ وذل٣ البدائل، مخدزج ل١ُسث أطلىب ٗو

 زالسي الـم للوالب الاحخماُُت اإلاهازاث جىمُت ُلى الخاؿت الخالًا

ً(.ٛلُل مخىطى، ٟبحر،) هى جُُٜمُت، البدائل

 اإلاُٜاض في اّٛالًى خٜل ُلى الاطخجاباث ث ٛدز: اإلاُٜاض جصحُذ -هـ

اث زالزت في  ٠اهذ جُُٜمُت بدزحاث( ٛلُل مخىطى، ٟبحر،) هي مظخٍى

 مىحبت اإلاُٜاض م٘سداث حمُّ ل٢ىًن هٌسا(. 0 -7 -0) الترجِب ُلى

ً.الىحهت

 مً( 7) ُلى ألاولُت ؿىزجه في اإلاُٜاض ُسق حسًي: اإلاُٜاض ؿدٚ -و

 حووكًى له، اإلاساد للهدٖ مىاطبخه مً للخدٜٝ وذل٣ اإلاد١محن،

 اإلاساد الاحخماُُت اإلاهازاث لجاهب م٘سدة ٠ل واهخماء م٘سدة، ٠ل ملمىًن

٘اًت ُٛاطه،  مٜترخت م٘سداث أي وئكاٗت حاهب، ٠ل م٘سداث ُدد ٟو

ٜ تـــاطبــومى سي،ـــأز ً اإلاٜترخت اثــاإلاالخٌ ذــٍســـوأح. سداثـــاإلا٘ مــجُُٜ تـــهٍس
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ً.للمُٜاض اإلاد١محن ؿدٚ مً الخدٜٝ جم وبرل٣ اإلاد١محن، مً

ب -ش  للمُٜاض الاطخوالعي الخوبُٝ حسًي: للمُٜاض طخوالعيالًا الخجٍس

ت ُلى ًهالب( 77) ُددهم بلٕ اإلاِلمحن مً مجمُى
 
ًأؿم ا

 
 لخددًد وذل٣ ،ا

د. إلحابخه الالشم الصمً ومخىطى زباجه، مِامل  ال٘ا زباث مِامل بلٕ ٛو

د. اإلاُٜاض زباث ئلى ٌؼحر مىاطب مِامل وهى( 3.50) له  ٟسوهبار  ٛو

ًٚاإلاظ الصمً جساوح  بمخىطى دُٜٛت،( 07و 5)بحن اإلاُٜاض احابت في خٔس

 أؿبذ للمُٜاض؛ الِلمي اللبى اجمام وبِد .دٛائٝ( 03) مٜدازه شمني

 اإلاخســحن مً البدث ُُىت ُلى للخوبُٝ الـالحت النهائُت ؿىزجهفي 

ً اإلاِاٛحن حِلُم مجا٤ في
 
ً.طمُِا

ً.الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث الـم الوالب اطخسدام اطدباهت ئُداد -.

ً:ًلي بما الاطدباهت ئُداد زوىاث ومسث

 أهمُت دزحت جُُٜم ئلى الاطدباهت هدٗذ: الاطدباهت هدٖ جددًد -أ

ً.الاحخماُُت الخىاؿل لؼب٢اث الـم الوالب اطخسدام

 الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث جددًد جم: الاطدباهت م٘سداث ؿُآت -ب

 الجىا٤ زطائل: يوه ؛(07) ُددها وبلٔذ ألادبُاث، جلمىتها التي

تر ،Snapchat ػاثالظىاب ًو ،SMS Mobile  الٜـحرة  ،Tweteer والخٍى

 آب والىاحع ،EMO ًمىؤلًا ،Skype ط٢اًبوا ،Facebook بٞى والِ٘ع

Whats App، والاوظخجسام Instegrame، د  ،E-mail ؤلال١ترووي والبًر

 والالًً ،Face Messenger ِٗظبٞى وماطىجس ،Yotube والُىجُىب

line.  منها ٠ل ػِازاث زمىًش ثوخدد.ً

 ًُ لئلحابت مبظوت حِلُماث الاطدباهت جلمىذ: الاطدباهت حِلُماث -ج

ٝ م٘سداتها  اإلاظخجُب بىكّ وذل٣ البدائل، زالسي ل١ُسث أطلىب ٗو

 مً ػب١ت ل٢ل اطخسدامه أهمُت دزحت جددد التي الخلُت في (X) ُالمت

ً(.ٛلُلت مخىطوت، ٟبحرة،) يالاحخماع الخىاؿل ػب٢اث

 زالزت في الاطدباهت ُلى الاطخجاباث ٛدزث: الاطدباهت جصحُذ -د

اث دز( ٛلُلت مخىطوت، ٟبحرة،) وهي الاطخسدام ألهمُت مظخٍى  لها ٛو

ً دزحت،( 0 -7 -0) الترجِب ُلى جُُٜمُت دزحاث
 
 م٘سداث ل٢ىًن هٌسا

ً.الىحهت مىحبت الاطدباهت

( 7) ُلى ألاولُت ؿىزتها في الاطدباهت ُسق حسًي: الاطدباهت ؿدٚ -هـ

 ووكىح لها، اإلاساد للهدٖ مىاطبتها مً للخدٜٝ وذل٣ اإلاد١محن، مً

٘اًت م٘سداتها،  ومىاطبت أزسي، مٜترخت م٘سداث أي وئكاٗت ُددها، ٟو

ٜت ذ. اإلا٘سداث جُُٜم هٍس  اإلاد١محن، مً اإلاٜترخت اإلاالخٌاث وأحٍس

ً.دباهتلالط اإلاد١محن ؿدٚ مً الخدٜٝ جم وبرل٣

ب -و  الاطخوالعي الخوبُٝ حسًي: لالطدباهت الاطخوالعي الخجٍس

ت ُلى لالطدباهت ً( 77) ُددهم بلٕ الـم، الوالب مً مجمُى
 
 ،هالبا

د. إلحابتها الالشم الصمً ومخىطى زباتها، مِامل لخددًد وذل٣  بلٕ ٛو

دؼازدطىًن ُٟىدز مِادلت وجوبُٝ الىـُ٘ت بالخجصئت زباتها مِامل  73 ٍز

د. الاطدباهت زباث ئلى ٌؼحر مىاطب مِامل وهى (3.55)  الصمً جساوح ٛو

ًٚ ( 5) مٜدازه شمني بمخىطى دُٜٛت،( 7و 7)بحن احابتها في اإلاظخٔس

 ؿىزتهافي  أؿبدذ لالطدباهت؛ الِلمي اللبى اجمام وبِد  .دٛائٝ

ًلدزاطت.ا ُُىت ُلى للخوبُٝ الـالحت النهائُت

ً:الخُُٜمي واإلاُٜاض الخُُٜمُت الاطدباهت جوبُٝ 

بٝ        
ُ
 بجدة الـم بىادي الـم بىادي الـم ُُىت ُلى اإلاُٜاض ه

 طبخمبر في وسخت( 03) وشَ خُث والشاهىًي اإلاخىطى اإلاِهد وهالب

 أهمُت دزحت لخُُٜم الطخجاباتهم ؤلاخـائُت اإلاِالجت حسث ،7301

ًيالاحخماع الخىاؿل ػب٢اث اطخسدامهم  الخُُٜمُت آزائهم والخِٖس،

 الاحخماُُت اإلاهازاث جىمُت في ألازس ذاث الاحخماعي الخىاؿل لؼب٢اث

ً.الـم الوالب لدي

 . النتائج5

 ُلى وذل٣ أطئلخه، ًُ لئلحابت البدث، هخائج جىكُذ ًلي ُٗما         

ً:الخالي الىدى

 ػب٢اث اهىاَ هي ما" ُلى هف يالرًو ٤ًألاًو الظإا٤ ُلى حابتؤلًا: أوال

ً" والاجـا٤؟ للخىاؿل الـم ً٘للها التي الخىاؿل

 اطخجاباث وزؿد لؤلدبُاث، جدلُلي اطخٜساء زال٤ مً ذل٣ جم          

 ػب٢اث ألٟثر الخُُٜمُت الاطدباهت ُلى الـم الوالب مً البدث ُُىت

سكذ خُاتهم، في أهمُت الاحخماعي الخىاؿل ً(:7) الجدو٤ً في الىخائج ُو

 2 جدول 

 الاجتماعي التواصل الشبكاث استخدامهم ألهميت التقييميت( 33=  ن) الصم الطالب الستجاباث الوشهيت واملسجبت والترجيب املئويت والنسب النسبيت ألاوشان

 املسجبت الوشهيت دزجت أهميت استخدامها شبكاث التواصل الاجتماعي م

 الترجيب % الوشن النسبي قليلت متوسطت كبيرة

 SMS Mobile 00 07 0 .5 53 5 0السطائل الٜـحرة بالجىا٤  0

 Snapchat 13 3 3 13 033 0 0ػاث الظىاب  7

تر  0  Tweteer .7 07 3 7. 73 7 0الخٍى

 Facebook 00 05 3 70 57 1 0الِ٘ع بٞى  .

 Skype 7. 03 5 .0 15.0 7 7الاط٢اًبي   7

 IMO 3 . 05 77 01.5 00 0الاًمى  1

 Whats App .7 07 3 7. 73 7 0واحع آب  5

 Instegrame .7 03 3 77 70.5 . 0الاوظخجسام  5

د ؤلال١ترووي  7  E-mail 1 0. 00 00 70.5 03 0البًر

 Yotube 03 01 7 .5 53 5 0الُىجُىب  03

 Face Messenger 00 05 3 70 57 0 0ماطىجس ِٗظبٞى  00

 line 3 7 07 70 07 07 0الًً  07

   7..5 اإلاخىطى
ً
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ً:ًلي ما( 7) الجدو٤ً مً ًخطح      

 ػب٢اث الـم الوالب الطخسدام الخُُٜمي اإلاخىطى مدـلت أن -

 ح١ِع ٟبحرة وظبت وهى ،%7..5 وظبخه بلٔذ الاحخماعي الخىاؿل

ً.مظمُاتها ازخالٖ ُلى الؼب٢اث باطخسدام للوالب مؼتٞر اهخمام

ت الؼب٢اث بِم جدٌي -  ٟؼ٘ذ خُث لها، الوالب اطخسدام بأولٍى

 الهخمامهم، ألاولى اإلاسجبت جدخل التي ب٢اثالؼ جل٣ الخُُٜمُت الىخائج

 آب الىاحع زم ،%033 بيظبت ػاثالظىاب : الخالي الىدى ُلى و٠اهذ

 الاوظخجسام زم ،%57 بيظبت الِ٘ظبٞى ماطىجس زم ،%73 بيظبت

تر زم ،%70.5 بيظبت  ،%57 بيظبت بٞى الِ٘ع زم ،%73 بيظبت الخٍى

 بيظبت والُىجُىب ،%53 بيظبت SMS بالجىا٤ الٜـحرة السطائل زم

53%ً

ً للبدث الشاوي الظإا٤ ئحابت: زاهُا

 الراث م٘هىم ُلى الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث أزس ما" ُلى هف الري

ً ً"؟ للـم الـدٛاث وج٢ٍى

 اإلادىًز ُلى الـم مً البدث ُُىت اطخجاباث بسؿد ُىه ؤلاحابت جمذ

سكذ للمُٜاض، ألاو٤ً ً(:0) الجدو٤ً في الىخائج ُو

 3 جدول 

 مفهوم على الاجتماعيت للشبكاث ألثس التقييميت شبكاث ألثس التقييميت( 33= ن) الصم الستجاباث بين والترجيب املئويت والنسب النسبيت وألاوشان زاثالتكسا

 للصم الصدقاث وجكوين الراث

 

 العبازة

املتوسط  دزجت املوافقت التكساز

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

الوشن 

 النسبي

 الترجيب %

 قليلت متوسطت كبيرة سبتالن

ً الـدٛاث للـم  أوال: ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي وأزسها ُلى م٘هىم الراث وج٢ٍى

0 

 

ًددد الُٜم اإلاسجبوت باإلادزطت واإلاجخمّ والاطسة 

 واإلاِخٜداث الصخـُت

ٞ  501 1  7.311 3.1717  15.701 

%  71.5 70.073 

م واإلادبت جِظس طبل جباد٤ مؼاُس الاخترا 7

 والخٜدًس.

ٞ 05 07 0  7.70 3.7551  5...7 

%  71.5.3  0.0

 55.75  3.7750 7.01  0 05 07 ٞ حصجّ ُلى اإلاشابسة وؤلاؿساز لخدُٜٝ الىجاح. 0

% .3  71.5 0.0

مداولت ججسبت اػُاء حدًدة والدزى٤ في  .

 جددًاث

ٞ 07 00 7  7..0 3.1750  50.07 

% 73  .0.0 1.5

 53.300  3.5010 7.03  1 07 7 ٞ ًٌهس ال٘سس والشٜت في مهازاجه واهجاشاجه 7

% 03 73 73 

كُٙ طمّأو  أؿمٌِٖس ه٘ظه ُلى اهه  1  ٞ 00 01 0  7..3 3.7157  50.31 

%  .0.0 70.0 0.0

الاؿٔس مىه ؿمً٘هم ٛدزجه ان ٢ًىن همىذج لؤًل 5  ٞ 5 01 1  7.31 3.1717  15.707 

%  71.5 70.073 

الؼِىز بالسكا لخِظس طبل الخِبحر ًُ ألا٢ٗاز  5

ً  وجىؿُلها لآلزٍس

ٞ 05 07 0  7.70 3.7551  5...0 

%  71.5.3  0.0

الخِاٌؽ مّ الِىامل اإلاسجبوت بالىخدة والِصلت  7

 اإلاسجبوت بٜ٘دان الظمّ

ٞ 7 73 0  7.71 3.7715  57.103 

% 03  11.5 0.0

ه 03 ىاٗٝ ُلى ُىاٛب طلٟى  .15.70  3.1717 7.31  1 01 5 ٞ ًـىّ ازخُازاجه ٍو

%  71.5 70.073 

ً ؿداٛاث  00 جٜلُل جأزحر ٜٗدان الظمّ ُلى ج٢ٍى

 حدًدة

ٞ 07 00 0  7..0 3.1750  50.0. 

% 73  .0.0 1.5

ت مً  ؿمطاُد ألًا 07 اث مخىُى ُلى ًمحز مظخٍى

ـداٛاث مً مِاٖز واؿدٛاء مٜسبىًنال  

ٞ 0 77 7  0.70 3.7775  1...70 

% 03  50.0 01.5

حر اإلاىاطبت  00 إلاظاُدة في ٗهم الاطئلت اإلاىاطبت ٓو

 ُىد جوىز الـداٛت

ٞ 7 73 7  7.33 3.7513  11.507 

%  01.5 11.5 01.5

 50.00  3.1757 7.73  7 00 05 ٞ الحـى٤ ُلى اؿدٛاء حدد .0

%  71.5 01.5 1.5

07 ً لّ خدود للخِامل مّ الازٍس  55.55  3.1353 7.00  7 01 07 ٞ ًٜدز ذاجه ٍو

% .3  70.0 1.5

واء هٜد بىاء 01  73...1  3.7575  1.94 1 73 . ٞ اٟدظاب اطالُب إُل

%  00.0 11.573 

خراز ُىد اللصوم 05  11.505  3.1713 7.33  5 01 5 ٞ جدمل اإلاظئىلُت والُا
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%  70.0 70.0 70.0

جددًد ُٟٙ ٌؼِس الازسون واًهاز الخِاهٙ  05

 ُنهم

ٞ 7 73 7  7.03 3.1713  11.505 

%  01.5 11.5 01.5

07 

 

تراٖ بمبدأ اإلا١ظب والخظازة  51.507  3.5717 7.70  0 07 07 ٞ اإلاظاُدة ُلى الُا

% .3 73 03 

اإلاظاُدة ُلى اطخسدم اإلا٘اوكاث  73

 ٠اطتراجُجُاث لحل الـساُاث

ٞ 07 00 7  7.73 3.5015  5...00 

% .3  .0.0 01.5

ت 21  53.307  3.1310 7.03  . 07 5 ٞ ان ًٌهس الخِاون وازر الادواز دزل اإلاجمُى

%  70.0 10.0 00.0

  .5 اإلاخىطى   

ً:ًلي ام( 0) الجدو٤ً بُاهاث مً ًخطح     

 ألا٢ٗاز ًُ الخِبحر طبل لخِظس بالسكا الؼِىًز"  مإػس خـل -

ً وجىؿُلها %  ...5 بيظبت 51 اليظبي ووشهت ألاو٤ً الترجِب ُلى"  لآلزٍس

لُه ٟبحرة، وظبت وهى  واإلادبت الاخترام مؼاُس جباد٤ طبل جِظس" ٍو

لُه% " ...5 بيظبت والخٜدًس  بيظبت" حدد اؿدٛاء ُلى الحـى٤ً"  ٍو

اث ًمحز ُلى ؿمألًا طاُد"  مإػس خـل بِىما% 0..5 ت مظخٍى  مخىُى

 وشهت ألازحر الترجِب ُلى"  مٜسبىًن واؿدٛاء مِاٖز مً الـداٛاث مً

 اهمُت ًىضح وهرا مخىطوت، وظبت وهى ،%(...1) بيظبت75 اليظبي

ادة الخىاؿل ػب٢اث  للـم والخٜدًس بالشٜت والؼِىًز الراث م٘هىم لٍص

ً ّم الخىاؿل ُلى ٛدزجه ُىد  اإلاؼاُس لخباد٤ وطهىلت بِظس الازٍس

ــــ١ٗوألًا ًٟثرأ زبراث اد٤ــوجب اثــداٛــؿ ًــج٢ٍى ىــُل مـــالـ دـــٌظاُ اـــمم ازـ

د مما اإلاجخمّ ازباز ُلى والخِٖس  وجخ٘ٝ .الاحخماعي دمجهم مً ًٍص

ً].71,75,00,01,05] مً ٠ل دزاطاث هخائج مّ الىدُجت هره

 ٢اثلؼب الخأزحر مإػساث ًخطح( 0) الجدو٤ً بُاهاث وب٘دف       

ً الراث م٘هىم ُلى الاحخماعي الخىاؿل  جأزحراتها وجباًً ؿداٛاث، وج٢ٍى

 الخُُٜمُت الاطخجاباث جدلُل كىء في اإلادظىبت، الىشهُت إلاساجبها جبِا

ً.للبدث الشاوي الظإا٤ ًُ ؤلاحابت جخم وبرل٣ الـم، للوالب

 ػب٢اث أزس ما" ُلى ىفً الري الشالث الظإا٤ُلى  حابتؤلًا: زالشا

ً"والخىاؿل؟ الاجـا٤ الاحخماعي ؿلالخىا

 ُلى الـم مً البدث ُُىت اطخجاباث بسؿد ُىه ؤلاحابت جمذ         

 اإلاهازاث جىمُت في الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث ازس جُُٜم مُٜاض

سكذ للـم، الاحخماُُت ً(:.) الجدو٤ً في الىخائج ُو

 4 جدول 

 للصم والتواصل الاجصال على الاجتماعي التواصل شبكاث ألثس التقييميت( 33= ن) الصم جاباثالست بين والترجيب املئويت والنسب النسبيت وألاوشان التكسازاث

 

 العبازة

املتوسط  دزجت املوافقت التكساز

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

الوشن 

 النسبي

 الترجيب %

 قليلت متوسطت كبيرة النسبت

: ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي وأزسها ُلى الاجـا٤
 
والخىاؿل للـم زاهُا  

0 

 

اطخسدام م٘اجُذ احخماُُت مشل 

ت الجظد وحِبحراث الىحه  خٟس

ٞ 73 03 3  7.11 3.553 

 

 5..7. 

%  11.5 00.03 

اطخسدام اطالُب جىاؿل مسخل٘ت  7

مسجبوت بالظُاٚ مشل الِمل 

 والاؿدٛاء

ٞ 05 00 3  7.71 3.7355 

 

 57.17 

%  71.5 .0.03 

ادة الٜ 0 دزة ُلى الخِٖس ُلى ٍش

 مىكَى اإلادادزت ومِىاها

ٞ 0. 01 3  7..1 3.735. 

 

 57.707 

%  .1.5 70.03 

ٌظخسدم اطتراجُجُاث زال٤  .

 الخىاؿل لالطخ٘ظاز ولخىكُذ

ٞ 01 0. 3  7.7. 3.7351  5...7 

%  70.0 .1.5- 

ه مّ الازٍسً 7  جددًد خٜٛى

 

ٞ 5 00 7  0.71 3.51

 

77 

 

 17.101 

%  71.5 .0.003 

اطخسدم اللٔت الخاؿت بالـم لٔت  1

للخِبحر ًُ اخخُاحاجه ػازةؤلًا  

ٞ 70 5 3  7.51 3..0

 

83 

 

 77.70 

%  51.5 70.03 

الخىاؿل مّ الِادًحن طمُِا مً  5

زال٤ مىاّٛ ػب٢اث الخىاؿل 

 الاحخماعي للترحمت

ٞ 00 07 3  7.01 3..7

 

50 

 

 55.700 

%  01.5 10.03 

ًمحز بحن ما يهُىه وما هى مصح مً  5

ً  ٛبل الازٍس

ٞ 7 07 00  0.50 3.50

 

77 

 

 75.505 

%  01.5.3  .0.0

ىاطبت للخىاؿل مّ ازخُاز هٚس م 7

 زطائل الجىا٤(أو  لُمًؿدٛاء )ؤلًاألًا

ٞ 0. 01 3  7..1 3.735. 

 

 57.700 

%  .1.5 70.03 
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ٝ مى 03 حر هٍس اطبت للمدادزت مّ جٗى

ًآلًا زٍس  

ٞ 0. 01 3  7..1 3.735. 

 

 57.703 

%  .1.5 70.03 

ت  00 ٜبل ٛسازاث اإلاجمُى ًٜازن ٍو

خٜبله  ٍو

ٞ 7 07 1  7.03 3.5010  53.30. 

% 03 73 73 

 150..3 7.53  3 7 70 ٞ الخىاؿل بظهىلت مّ اؿدٛائي 07

 

 73.37 

% 53 03 3 

ذ ال٘ساْ ُىدما اطخٔال 00 ٠ىن أ٤ ٛو

 وخُد

ٞ 73 03 3  7.11 3.553 

 

 5..70 

%  11.5 00.03 

ُ٘ت  .0 ٜها ًو ًم١ىني ان احد ًُ هٍس

 ُمل

ٞ 7 05 03  0.50 3.7577 

 

 75.505 

%  1.513  00.0

 5...5  3.7351 .7.7  3 .0 01 ٞ ل١تروهُتلِاب ؤلاممازطت ألاأو  للِب 07

%  70.0 .1.53 

أو  لِمل اجـاالث زاؿت بالِمل 01

 اإلاهىت

ٞ . 70 7  0.71 3.7777 

 

 17.107 

%  00.053  01.5

ت الُ٘دًىهاث والـىًز 05  5...5  3.7351 .7.7  3 .0 01 ٞ إلاؼاٟز

%  70.0 .1.53 

ت الخبراث والخِٖس ُلى  05 مؼاٟز

 مِلىماث حدًدة

ٞ 01 0. 3  7.7. 3.7351  5...1 

%  70.0 .1.53 

 57.7  اإلاخىطى

ً:ًلي ما( .) الجدو٤ً بُاهاث مً ًخطح

 الاجـا٤ ُلى الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث ألزس الخُُٜمي اإلاخىطى نئ -

ًٚ جُُٜمُت وظبت وهى%. .5 وظبخه ٠اهذ للـم والخىاؿل  اإلاخىطى ٗى

ً.وظبُا

 للخِبحر ػازةؤلًا لٔت بالـم الخاؿت اللٔت اطخسدم"  مإػس خـل -

 الاجـا٤ مدىًز مإػساث في ألاو٤ً الترجِب ُلى"  اخخُاحاجه ًُ

لُه مسجِ٘ت، وظبت وهى%  77.7 بيظبت للـم والخىاؿل "  مإػس ٍو

 ث" مإػس خـل بِىما% 73 بيظبت" اؿدٛائي مّ بظهىلت الخىاؿل

ً ٛبل مً مصح هى وما يهُىه ما بحن ًمحز  ألازحر الترجِب ُلى"  الازٍس

 هخائج مّ الىدُجت هره وجخ٘ٝ مخىطوت، وظبت وهى( %75.5) بيظبت

ً].05,07,71,75,00,05] مً ٠ل دزاطاث

 الاجـا٤ جىمُت ُلى الخىاؿل ػب٢اث اهمُت ًىضح وهرا         

 بالـم الخاؿت ػازةؤلًا بلٔت واإلاؼاُس لؤل٢ٗاز وهٜله للـم والخىاؿل

د مما ه زبراجه مً ًٍص  جدـُله وشٍادة خىله مً ًدوًز ما ُلى وحِٗس

 وشٍادة لخ٘اديها بظهىلت والازباز اإلاساهس ُلى الخِٖس وجِظحر س يالدزا

ت  ُلى الـم ٌظاُد مما مِهم والخىاؿل لخـائـهم نحالِادً مِٗس

ً  ًخطح( .) الجدو٤ً بُاهاث وب٘دف. الاحخماعي دمجهم ؿداٛاث ج١ٍس

 والخىاؿل الاجـا٤ ُلى الاحخماعي الخىاؿل لؼب٢اث الخأزحر مإػساث

ً تهاجأزحرا وجباًً للـم،
 
 جدلُل كىء في اإلادظىبت الىشهُت إلاساجبها جبِا

 الظإا٤ ًُ ؤلاحابت جخم وبرل٣ الـم، للوالب الخُُٜمُت الاطخجاباث

ً.للبدث الشالث

 ػب٢اث أزس ما" ُلى ىفً الري السابّ الظإا٤ُلى  حابتؤلًا: زابِا

 والِالٛاث واإلاىاهىت الاهخماء ُلى جىمُت في الاحخماعي الخىاؿل

ً"م؟للـ الصخـُت

 الوالب مً البدث ُُىت اطخجاباث بسؿد ُىه ؤلاحابت جمذ       

 ػب٢اث ألزس آلازاز بخُُٜم الخاؾ للمُٜاض الشالث اإلادىًز ُلى الـم

سكذ للـم، الصخـُت والِالٛاث واإلاىاهىت الاهخماء في  في الىخائج ُو

ً(:7) الجدو٤ً

 5 جدول 

 للصم الشخصيت والعالقاث واملواطنت الاهتماء في شبكاث ألثس التقييميت( 33= ن) الصم الستجاباث نبي والترجيب املئويت والنسب النسبيت وألاوشان التكسازاث

 

 العبازة

املتوسط  دزجت املوافقت التكساز

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

الوشن 

 النسبي

 الترجيب 

 قليلت متوسطت كبيرة النسبت

: ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي وأزسها ُلى 
 
ًهخماء واإلاىاهىت والِالٛاث الصخـُت للـمالًازاهُا

0ً

ً

ُلى احاباث ألطئلت شخـُت حِٖس أ

ُلى مىاّٛ الخىاؿل  ػازةبلٔت ؤلًا

 الاحخماعي

ًٞ00 05 7  7.03

ً

ً 3.77

ً

17 

 

 

 51.5

 

 

5 

%ً 01.5 71.5 1.5

ًم١ىني الخمخّ بالؼساء والدظٚى مً 7ً

ًزال٤ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي

ًٞ07 00 3 ً 7.10

 

ً 3..7

 

57 

 

 55.5

 

. 

%ً 10.0 01.53 

جٜلل خدة الؼِىز بالٜلٝ والخىجس 0ً

اإلاـاخب لخبراث ال٘ؼل وألا٢ٗاز 

 الظلبُت

ًٞ0. 01 3 ً 7..1

ً

ً 3.77

ً

5. 

 

 57.7

 

7 

%ً .1.5 70.03 
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ٜٗهُت أو  حاباث لدظاؤالث دًيُتئحد أً.

خظاطت مً زال٤ مىاّٛ إلاخســحن 

ٙ مدسجاهل زٜت دون الخِسق إلا  ٛى

ًٞ07 05 3 ً 7..3

ً

ً 3..7

ً

57 

 

 53.3

 

1 

%ً.3 13 3 

ههي ُالٛت شخـُت بظبب أن أًم١ىني 7ً

خه ًُ شخف مً زال٤  ش يء ُٗس

 ػب٢اث الخىاؿل

ًٞ0 00 01 ً 0.71

ً

ً 3.15

ً

.5 

 

 77.7

 

00 

%ً03  01.5 70.0

مىاّٛ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي 1ً

في و ػازةمِلم زـىص ي بلٔت لٔت ؤلًا

ذ اإلاىاطب  الٛى

ًٞ7 0. 5 ً 7.31

ً

ً 3.50

ً

17 

 

 15.7

 

00 

%ً03  .1.5 70.0

حاباث ألطئلت ئحِٖس ُلى أن اًم١ىني 5ً

 ػازةشخـُت مً زال٤ مىاّٛ بلٔت ؤلًا

 ُلى مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي

ًٞ00 07 3 ً 7.01

ً

ً 3..7

ً

50ً

 

 55.7

 

5 

%ً 01.5 10.03 

الـدٚ حِصش الُٜم ؤلاًجابُت مشل 5ً

 والاخترام.

ًٞ7 07 00 ً 0.50ً 3.50

ً

77 

 

 75.507 

%ً 01.5.3  .0.0

ٟدظب مِلىماث دًيُت مً أ7ً

مً زال٤  ػازةمخســحن وبلٔت ؤلًا

 مؼاز٠احي لؼب٢اث الخىاؿل الاحخماعي

ًٞ70 7 3 ً 7.53

ً

ً 3..1

ً

50 

 

 73.37 

%ً53 03 3 

زباز مجخمعي وأؿدٛائي أحِٖس ُلى أ03ً

 مىاطباث الخاؿتالـم لل

ًٞ70 5 3 ً 7.51

ً

ً 3..0

ً

50 

 

 77.70 

%ً 51.5 70.03 

ت الخِبحر ًُ 00ً بحن  السأيجدُذ خٍس

 اإلاسخل٘حن.

ًٞ03 05 7 ً 7.71

ً

ً 3.75

ً

15 

 

 57.17 

%ً 00.013  1.5

ص الُٜم الاحخماُُت ؤلاًجابُت مشل 07ً حٍِص

 اإلاىاهىت والاهخماء

ًٞ03 0. 1 ً 7.00

ً

ً 3.50

ً

1. 

 

 50.003 

%ً 00.0 .1.573 

00ً

ً

اطتراجُجُاث لحل  ؿمج١ظب ألًا

إلاىاٛٙ الاحخماُُت مً اإلاؼا٠ل في ا

 حظاؤ٤ًُـٙ ذهني ًو

ًٞ73 03 3 ً 7.11

ً

ً

ً 3..5

ً

.ً

53  55.70 

%ً66.7 33.3 0 

ً اإلاخىطى ً ً 55.0ً

ً:ًلي ما( 7) الجدو٤ً بُاهاث مً ًخطح       

 الاهخماء ُلى الاحخماعي الخىاؿل ٢اثػب لؤلزس الخُُٜمي اإلاخىطى نئ -

 وظبت وهى%.  55.0 وظبخه ٠اهذ للـم الصخـُت والِالٛاث واإلاىاهىت

ًٚ جُُٜمُت ً اإلاخىطى ٗى
 
ً.وظبُا

 الـم وأؿدٛائي مجخمعي ازباز ُلى حِٖسأ" مإػس خـل -

 بيظبت الىاّٛ مإػساث في ألاو٤ً الترجِب ُلى"  الخاؿت للمىاطباث

لُه بحرةٟ وظبت وهى% 77.7 ٛدزها  ٟدظبأ"  الشاهُت اإلاسجبت في ٍو

 مؼاز٠احي زال٤ مً ػازةؤلًا وبلٔت مخســحن مً دًيُت مِلىماث

77.3ً بيظبت" الاحخماعي الخىاؿل لؼب٢اث لُه%،  ج١ظب"  مإػس ٍو

 ُـٙ مً الاحخماُُت اإلاىاٛٙ في اإلاؼا٠ل لحل اطتراجُجُاث ؿمألًا

 مإػس خـل بِىما ،%55.7 بيظبت الشالشت اإلاسجبت في" والدظاؤ٤ً ذهني

خه ش يء بظبب شخـُت ُالٛت ههيأ نأ ًم١ىني"  مً شخف ًُ ُٗس

%( 77.7) بيظبت ألازحر الترجِب ُلى"  الاحخماعي الخىاؿل ػب٢اث زال٤

 مً ٠ل دزاطاث هخائج مّ الىدُجت هره وجخ٘ٝ. مخىطوت وظبت وهى

[0,05,07,71,75,00,05.[ً

 الىحداوي الخأزحر ثمإػسا ًخطح( 7) الجدو٤ً بُاهاث وب٘دف           

ً جأزحراتها وجباًً الاحخماعي، الخىاؿل لؼب٢اث
 
 الىشهُت إلاساجبها جبِا

 والتي للمخســحن، الخُُٜمُت الاطخجاباث جدلُل كىء في اإلادظىبت

ت اليظب ج١ؼٙ  الىاٛعي الىحداوي الخأزحر اإلادظىبت لل٘سوٛاث اإلائٍى

الم بمىٌىمت الاحخماعي الخىاؿل لؼب٢اث واإلاأمى٤ً  وبرل٣. الجدًد ؤلُا

ً.للبدث السابّ الظإا٤ ًُ ؤلاحابت جخم

 والجدو٤ً( 0) والجدو٤ً( 7) للجدو٤ً الخدلُلُت الىخائج كىء يوف           

م والجدو٤ً( .)  بسامج بخـمُم الِملُت، الجهىد ج١شُٙ ًٜترح( 7) ٛز

ُُ٘ت، اٗتراكُت ص ًو  للترحمت بسامج زال٤ مً والخىاؿل الاجـا٤ لخٍِص

 الخاؿت باللٔت وجشُُٜ٘ت حِلُمُت وبسامج للـم ػازةؤلًا للٔت ال١تروهُت

 ُٛم حِصًش في اإلاظاهمت الىهىُت الخبراث وجسحمت ػازةؤلًا لٔت وهي للـم

 خُالها مؼاُسهم ًُ هم لخِبحر ٗسؾ واجاخت لديهم، واإلاىاهىت الاهخماء

ساعى الخاؿت، بأطالُبهم  مً ؤلاًجابُت الُٜم جمشلهم أهمُت جأُٟد ٍو

ُاث والىبر ،مخباد٤ واخترام ؿدٚ  وؤلاطاءة، والٌلم الِدوان لظلٟى

 ػاث،الظىاب  وبساؿت باهخمامهم، جدٌي التي الؼب٢اث زال٤ مً

 اإلاظاهمت ًم١ً خُث والُىجُىب،...بٞى الِ٘ع وماطىجس أب، والىاحع

ص في خاح لديهم، الىحداهُت الجىاهب حٍِص  الـم الوالب حِبحر ُبرها ٍو

 في اإلاىاػى جل٣ وجىزٝ حزهم،وجم اهخمامهم ومجاالث هىاًاتهم ًُ

ت مٜاهّ ٍس ت، جـٍى  مِها ًخ٘اُل اٗتراكُت وجـمُماث وؿىز، ُٗدًٍى

ظس، بظهىله ،ؿمألًا ٜا َو د ٌؼِسه بما ُاٛخه،ئ لخـائف ٗو  مً بمٍص

ِظس الى٘س ي، الخىاٗٝ ً.ومجخمِه أطسجه مّ ج١ُ٘ه ٍو

 التوصياث. 6

ً:ًلي بما الخىؿُت ًم١ً هخائج مً ئلُه الخىؿل جم ما كىء في     
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ص حظتهدٖ ج٘اُلُت مىـت اطخددار -0  الاجـا٤ حىاهب حٍِص

ً واإلاىاهىت والاهخماء والخىاؿل  الـم، الوالب لدي ؿداٛاث وج٢ٍى

ت ٗسؾ ُبرها ًخاح  ومجاالث هىاًاتهم، ًُ الوالب بحرلخِ مخىُى

ت مٜاهّ في اإلاىاػى جل٣ وجىزٝ وجمحزهم، اهخمامهم، ٍس  ُٗدًى، جـٍى

ً.ج٘اُلُت اٗتراكُت وجـمُماث وؿىز،

 الوالب إلاِلمي واإلاداكساث والىدواث الخشُُٜ٘ت البرامج جسوُى -7

ُتهم أه٘ظهم، اإلاِاٛحن والوالب وأطسهم، طمُِا، اإلاِاٛحن  لخُى

ُٙ  للـم الخِلُمُت للجىاهب الاحخماعي الخىاؿل ثػب٢ا بخًى

 مً والخسلف بالى٘ع، والشٜت الخ٘اؤ٤ً زوح لبث الاحخماعي، وج١ُ٘هم

ً.الظلبي الخ١٘حر جبِاث
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NETWORKS FOR DEVELOPMENT OF 

SOCIAL SKILLS FOR DEAF STUDENTS 
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ABSTRACT _The research aims to identify the effectiveness of social networking on social skills 

for deaf students in the various stages of education in Jeddah, The research followed the 

descriptive and analytical approach. The literature review and previous studies were revised،then 

a list of social skills for the Deaf was extracted . An assessment questionnaire of the social 

networks that deaf students use was prepared. The researcher also prepared social skills scale for 

assessing the role of social networks in the development of self-concept  ،friendship،contact and 

communication, belonging ،citizenship and personal relationships from the point of view of deaf 

students . The research sample consisted of (30) deaf students. Results were analyzed statistically 

to answer the research questions. The results showed that the evaluative relative importance of the 

students' use of social networks was (74.5%), which refers to the large proportion of students 

using those networks. Snapchat ranked first at a rate of (100%), followed by Instagram by (91.7%) 

and then WhatsApp and Twitter by (90%) and finally Facebook Messenger by (85%). The results 

also showed a relatively impact of social networks of (74%) on self-concept and friendship for the 

Deaf, (79.2%) on the contact and communication for the deaf, and (77.1%) on belonging and 

citizenship and personal relationships for the Deaf. The research concluded to the most important 

recommendations that can contribute in the employment of social networking in improving the 

quality of life for deaf students. 

Key word: social networking, social skills, deaf students. 

 

 

 

 

 


