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ال  التأثيرات التواصل  لمواقع  الرسالمختلفة  طالب  تعليمية  على  الرسمية  وغير  مية 

 فى مصرزهرية واأل الثانوية العامة

التأثيرات المختلفة لمواقع التواصل التعليمية الرسمية وغير  

  مصر ىعلى طالب الثانوية العامة واألزهرية ف  الرسمية

 

 احمد محمد زكى محمدسالم احمد عبده ، مؤمن جبر عبد الشافى ، 

 :ملخص

تهدف هذه الدراسة بشكك ر رسككلى رلككا رأككد الاككختلفا  الاقا اككة لا الككل الا اأككر الا  لالككة 

صككة م الككل مككة واهرهفيككة صكك، ممككف   وم فالة ع ا طالب الثان ية ال االة وغلف الفسالفس

الا اأر الا  لالة الا، يساقدمها طالب الثان ية ال امة واهرهفية . وت ككد هككذه الدراسككة مكك  

الة   ولككد اسككاقدب ال انكك  مككحهب الاسكك، بال لحككة   واعااككد  الدراسككة ع ككا الدراسا  ال أ

طالكك   400رهفيككة ل امهككا حة عشكك اسلة مكك  طككالب الثان يككة ال امككة واهاسااارة اسا لان ل ل

وطال ككة بالاككدارث الثان يككة ال امككة الا  ملككة والقاأككة والا اهككد اهرهفيككة الا  ملككة 

مكك   %100ن نسكك ة ر  عة م  الحااسب   مكك  مهاهككا  سة رلا مجاوالحا ذجلة . وت أ ت الدرا

ب ارتااع م ككدا اسككاقدا     الا اأر االجاااع،  الا ا تل  ياا   ن نساب مو مكثف ع ا م الل

. لا الككل الا اأككر الا  لالككة بمككاة  اساككة %59ا  لالككة ح نلكك  يا ككف  م الككل الا اأككر ال

مكك  رجاككال، علحككة الا اكك تل  يا فاكك ن ي ملككا لا الككل   %92من       منلانا  %38.3ويا ف   

  الا اأر الا  لم مكثف م  ساعة. 

  ية ال امة .  الثانم الل الا اأر  الدالة : الكلمات

 
 :  المقدمة

الثاني  ون أن شبيرى كثير  الجيل  أدوات  تعتبر من  التي  التواصل  كات 
جميع   في  سلبية  أم  كانت  إيجابية  التغييرات  من  العديد  أحدثت  الويب  من 

الحياة، كما أن   لم تعد مقتصرة على االتصال والتواصل  مجاالت  استخداماتها 
بكث ذلك  تجاوزت  بل  األفراد،  المؤسسات بين  في  تستخدم  أصبحت  عندما  ير 

فعالةالترب تعليمية  كوسيلة  والجامعات  بين  ،  وية  للتواصل  في  وكآلية  الفاعلين 
( التعليمية  تفاعليا  العملية  طابعا  العملية  هذه  على  أضفت  مما  ومتعلم(،  معلم 

 حيويا لم يوفره التعليم الكالسيكي. و 
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اختال على  التواصل  لشبكات  الواسع  االنتشار  عدد  ،  فهاإن  وتزايد 
المختصين   جعل  امستخدميها  يعيدون  التعليمي  التربوي  الحقل  في  في  لنظر 

المعلومات،  لمجتمع  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مع  يتماشى  بما  التعليم  طرائق 
التقل األساليب  أصبحت  يعتبر بعدما  الذي  المجتمع  هذا  تواكب  ال  للتعليم  يدية 

ال  وشبكة  ومواقع  الكمبيوتر  االجتنترنت  الرئيسة التواصل  األدوات  من  ماعي 
 له.  لفاعلةوا

في   التعليمية  التواصل  مواقع  تستعمل  اليوم  أصبحت  ذلك  على  وبناء 
  تطوير العملية التعليمية، األمر الذي جعل أهل االختصاص في الحقل التربوي 

التعليم عن بعد، ول   التعليم عبرها من أهم أنواع  ا لها من أثر واضح  م  يعتبرون 
ذه المواقع الرسمية وغير الرسمية  عليمية، حيث ساهمت هى فاعلية العملية التعل

ل جديدة  صياغة  بناء  إعادة  بينفي  المعلم    لعالقة  التعليمية  العملية  أطراف 
   والطالب، والتحول من التعليم إلى التعلم.

جاءت فكرة دراسة التأثيرات المختلفة لمواقع التواصل التعليمية  ومن ثمَّ  
 . في مصرواألزهرية  ب الثانوية العامةة وغير الرسمية على طالالرسمي

 مشكلة الدراسة: 
تبرز مشكلة الدراسة في ظل الواقع الذي يشهد تفجرا معرفيا كبيرا، فلم  

التواصل   مواقع  استخدام  شعبية  بل  تقتصر  المتقدمة،  الدول  على  االجتماعي 
ال المجتمعات  في  تزداد  م نامية  إنها  شتى  في  سريع  الحياة  بشكل  جاالت 

المالمعا تلك  أضحت  حتى  السياسية،  صرة،  الحياة:  مناحي  كل  تشغل  واقع 
والتعلي هنواالجتماعية،  وأصبح  وغيرها.  والفنية،  والرياضية،  يسمى  مية،  ما  اك 

اللكترونية فلكبالحكومة  الوزارة،  ،  هذه  أخبار  خالله  من  تقدم  موقع  وزارة  ل 
تقد  التي يمكن أن  الخدمات  إلكترو وبعض  المواقعنيا من خم  ، كموقع الل هذه 
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ة الثقافة، وموقع وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، شباب، وموقع وزار وزارة ال
  .(1)، وموقع بوابة األزهر التعليمية، وغيرها الشريف وموقع األزهر

حيث إن االنتشار الواسع لشبكات التواصل، وتزايد أعداد المستخدمين  
ذلك تعتبر شبكات  التعليم التقليدية ال تواكب روح العصر؛ للها، جعل أساليب  

التواصل التعليمية من أهم أنواع التعليم عن بعد، حيث تؤدي شبكات التواصل  
وم سهولة  في:  مهما  دورا  االستخدامالتعليمية  حواجز جانية  كسر  جانب  إلـى   ،

 الزمان والمكان، بالضافة إلى التفاعلية بين المعلم والمتعلم.
مي  يم، وموقع األزهر التعل يقدم موقع كل من وزارة التربية والتعلي ث  حي

إلى جانب أخبار الوزارة والمشيخة، بعض الخدمات والتنبيهات والتعليمات التي  
إلي المنتسبين  خالله  من  الوزارة  معلمينتخاطب  سواء:  طالب ها  أو  أو ،   ،

يقدم   كما  أمور.  أولياء  أو  بين  –إداريين،  من  الوزارة  نسخا    -خدماته    موقع 
  -أيضا    -للمراحل التعليمية المختلفة، ويقوم الموقع    ونية للكتب الدراسية إلكتر 

للطالب   العام  آخر  اختبار  نمط  على  استرشادية  امتحانية  نماذج  بتقديم 
خدمة   يقدم  مصر  في  والتعليم  التربية  وزارة  موقع  أن  إلى  إضافة  والمعلمين، 

ال  لطالب  مخاصة  وهي  العامة؛  الثانوية    ءلثانوية  الختبار  التقدم  استمارة 
إلى إلغاء الكتاب الورقي، وإحالل الكتاب    –حاليا    -مة، كما تسعى الوزارة  العا

التعليمية المناهج  )تابلت( ُتحمَّل عليه  يتم  ، باللكتروني محله من خالل  حيث 
ا على  المعينة  الوسائل  من  منوعة  مصادر  خالل  من  فيه  غير  الشرح  لتعليم 

ال والتلالنمطي  الحفظ  على  وأخقائم  إنشاقين،  تم  جدييرا  بوابة  " ء  تسمى  بنك  دة 
المصري"،   منصة  المعرفة  الفني  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  اطلقت  كما 

كورونا.   حائجة  بعد  األزهر  "ادمودو"  بوابة  موقع  أن  الجهة  الشريف  كما  هو 
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األزهرية    بالمعاهد الخاصة    هادات العامةالوحيدة المسئولة عن إعالن نتيجة الش
 . على مستوى الجمهورية

الرسمية   غير  والصفحات  المواقع  من  والعديد  العديد  هناك  أن  كما 
بالتعليم تقوم بشرح المناهج المختلفة بطريقة شيقة من خالل الوسائل  الخاصة 

ال الصوتية  والملفات  الذهنية،  والخرائط  بعض  التوضيحية،  يقدمها  األساتذة  تي 
خالل الصوت   قاطع الفيديو التي تقدم الشرح مناك بعض م، كما هنالمختصين

مور والمعلمون على هذه المواقع حتى  والصورة. حيث يقبل الطالب وأولياء األ
سبيل  على  ومنها  باآلالف،  الصفحات  أو  المواقع  هذه  بعض  رواد  عدد  بلغ 

  جانب صفحات موقع نفهم، إلى  المثال ال الحصر: موقع بوابة الثانوية العامة، و 
 . أيضا ب و بوك، وقنوات اليوتيعلى الفيسالمدرسين 

السؤال الرئيس    ن تسعى لإلجابة ع إن هذه الدراسة  وبناء على ما تقدم ف
الرسمية    التالي: وغير  الرسمية  التعليمية  التواصل  لمواقع  المختلفة  التأثيرات  ما 

 ؟ ثانوية العامة واألزهرية في مصرعلى طالب ال
 مية الدراسة: أه

ال -1 هذه  أهميته تستمد  دادراسة  الشباب  فئة  طبيعة  من  جتمع  المخل  ا 
مهمّ  بشرية  طاقة  تعّد  الفئة  فهذه  المجتمع، ودوره،  كيان  ومؤّثرة في  ة 

 وتحتاج إلى العناية والمحافظة عليها، لتأمين مستقبلها.
التعليمية على شبكة   -2 النترنت كوسيلة تزايد استخدام الطالب للمواقع 

يفرض   وهذا  التعلم؛  وسائل  وتحليل من  رصد  ضرورة  الباحثين  على 
 تخدام، والكشف عن تأثيراته المختلفة. ا االسويم هذ وتق

وتظهر أهمية الدراسة من أهمية المرحلة التي تتناولها وهي جزء من   -3
المراهقة   )  –مرحلة  سن  في  واألزهرية  العامة  الثانوية    –  17طالب 
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جتماعية  والتي تحدث فيها معظم التغيرات في األدوار اال  –  سنة(  18
والوجد  المعرفي  والمهوالنمو  جاني  إلى  مسار  اري  تحدد  أنها  انب 

 ومصير حياته ومستقبله.
من الدراسات البينية؛ إذ أنها تمثل    -أيضا    –وتعتبر الدراسة الحالية   -4

بين تجمع  فهي  االجتماع،  وعلم  العالم  بين  مشتركا  بعدين    مجاال 
البعد  ، واآلخر اجتماعيأحدهما: إعالمي أما    دراسة   العالمي فهو. 

ال وتأمواقع  العامة  ااتهثير تواصل  الثانوية  فهو  االجتماعي  والبعد   ،
التعليم في مصر    –واألزهرية تلك الشهادة   التي يحسب لها    -بعبع 

 المجتمع ألف حساب. 
 : أهداف الدراسة 

التع -1 التواصل  مواقع  على  التي  التعرف  الرسمية  وغير  الرسمية  ليمية 
 . صرعامة واألزهرية في مية اللثانو يستخدمها طالب ا

مص -2 عن  طالكشف  معرفة  لهذه ادر  واألزهرية  العامة  الثانوية  الب 
 . ع والصفحات الرسمية وغير الرسميةالمواق

وغير   -3 الرسمية  التعليمية  التواصل  لمواقع  المختلفة  التأثيرات  رصد 
 الب الثانوية العامة واألزهرية.الرسمية على ط

 .ة وغير الرسميةة الرسميالتعليميمواقع لهذه االمقارنة بين ما تقدمه   -4

 الوقوف على إيجابيات وسلبيات هذه المواقع الرسمية وغير الرسمية. -5
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 الدراسات السابقة: 
 :(2)م( 2017( دراسة مجدي أحمد نور الدين )1)

تطوير  "بعنوان:   في  والتعليم  التربية  لوزارة  اإللكترونية  البوابة  دور 
 ية". صر دراسة تقويمالتعليم الثانوي الصناعي بم

إلق إلى  الدراسة  البوابةهدفت  على  الضوء  التربية    اء  لوزارة  اللكترونية 
تل خاللها  من  يمكن  كتقنية  وطالب والتعليم  لمعلمي  المستمرة  االحتياجات  بية 

 التعليم الثانوي الصناعي بمصر.

عينة   على  االستبانة  تطبيق  وتم  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 
 يم الثانوي الصناعي. ( طالب من مدارس التعل1300( معلم، )500)  مكونة من

بمحاولة تطوير   قيام عدة مشروعات في مصر  إلى  الدراسة  وتوصلت 
عليم الثانوي الصناعي، ومع ذلك لم تستطع هذه المشروعات أن تحقق كثيرا  الت

الثانوي الصناعي، وانعكست سلب  التعليم  إليها لتطوير  ا  من أهدافها التي سعت 
التربي المعلمين والطالب للبوابة  على استخدام   ة والتعليم، مما  اللكترونية لوزارة 

 ذه الخدمات.أدى إلى عدم معرفة غالبية عينة الدراسة به

 : (3)م(2016( دراسة غالية زكي ناجي )2)
بعنوان: "استخدام المراهقين للمواقع اإللكترونية الرسمية واإلشباعات 

 المتحققة منها". 
الد تناول المو ت  الر راسة  اللكترونية  و اقع  تقدمها  الخدما سمية  التي  ت 

لمواقع   المستخدمين  المراهقين  دوافع  ومعرفة  الحكومية للمراهقين  المؤسسات 
 والشباعات المتحققة من هذا استخدام.
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 عينة الدراسة: 
التحليلية: -1 المواقع    العينة  بعض  على  دراستها  الباحثة  طبقت 

الرسمية بعيوه،  اللكترونية  مواقع  الكليات  :  وموقع العسكريةض   ،
ي،  ، وموقع وزارة التربية والتعليم، وموقع وزارة التعليم العالةارة الثقافوز 

وتكنولوجيا   االتصاالت  وزارة  وموقع  والرياضة،  الشباب  وزارة  وموقع 
 المعلومات، وموقع كلية العالم. كنماذج تمثيلية لهذه المؤسسات.

ية  فرقة األولى والثان دة من طالب المفر (  450عدد )  العينة الميدانية: -2
 6، وجامعة  ( مفردة150ية: جامعة عين شمس ) بالجامعات المصر 

) 150)أكتوبر   األزهر  وجامعة  مفردة،  مفردة150(  )و   .(  ( 60عدد 
مفردة من العاملين )القائم باالتصال( في المواقع اللكترونية الرسمية  

 موضوع الدراسة.
 نتائج الدراسة: 

ا -1 لستخداجاء  المراهقين  الم  اللكترونية  من  لمواقع  لالستفادة  رسمية 
العينة )مستخدمي  ( من  %65)، والخدمات المقدمة في المركز األول

 المواقع( تستخدم أحيانا المواقع اللكترونية الحكومية.
اللكترونية   -2 المواقع  فيها  تستخدم  التي  الساعات  عدد  متوسط  بلغ 

 قل من ساعة يوميا. أ ( بواقع%70.5الرسمية يوميا ) 
المت -3 الخدمات  أهم  الممن  على  توافرها  الرسمية  وقع  اللكترونية  واقع 

ة والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الحكومية بالضافة إلى توفير األنظم 
وتبسيط إجراءات استخدام محتوى    توفير البيانات والوثائق والمعلومات 

 تلك المواقع. 
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تواجه   -4 التي  المعوقات  أهم  اللكترونية    تخدمالمسمن  الرسمية  للمواقع 
بطء الموق  هو  توافرها  استخدام  وعدم  النترنت  خدمة  بطء  بسبب  ع 

 صفة دائمة على تلك المواقع.ب
تحديث المواقع بصورة دائمة جاءت في المركز األول بين آراء عينة   -5

بنسبة   الرسمية  اللكترونية  المواقع  تطوير  مقترحات  في  الدراسة 
 الشباب داخل المواقع الرسمية. مشاركة تسهيل   ( ثم56.4%)

 : (4)(م2011وآخرون ) Cheungدراسة شيونج   (3)
التواصل   مواقع  استخدام  إلى  الطالب  تدفع  التي  "العوامل  بعنوان: 

 االجتماعي على االنترنت". 
إلى  الطالب  تدفع  التي  العوامل  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 

االجتم التواصل  مواقع  على استخدام  المنهج  ال  اعي  الباحثين  واستخدام  نترنت 
تطبيقالمس تم  استبيان  استمارة  خالل  من  )حي  على  من  182ها  مفردة   )

 سنة.    23حتى   19مستخدمي الفيسبوك وتتراوح أعمارهم بين 
 من أهم نتائج الدراسة: 

للحصول   • الفيسبوك وذلك  يستخدمون  الطالب  معظم  أن  النتائج  أثبتت 
 قاء.ألصد ية مع اعلى االتصاالت الفور 

استخد  • أهداف  من  أن  الدراسة  المستخدمين  أكدت  الفيسبوك مساعدة  ام 
 لمعرفة المزيد عن األحداث واألحزاب السياسية.

 ومن أكثر دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي هو دافع الترفيه. •
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 : (5)م(2011( دراسة جيالن محمود ) 4)
كساب الشباب  إل ائط  كوس  بعنوان: "مواقع شبكات التواصل االجتماعي

 وسلوك المشاركة الميدانية". مهارات التعليم الذاتي
استهدفت الدراسة التعرف على عالقة الشباب المصري بمواقع الشبكات 
إسهام   ومدى  منها  المتحققة  والشباعات  لها  استخدامهم  حيث  من  االجتماعية 

جتمعات  لمفي اركة  مهارات التعلم الذاتي والمشا  تلك المواقع في إكساب الشباب 
 . يالميدانية بالتعبير عن الرأ

)و  قوامها  عينة  على  الدراسة  جامعة 180أجريت  طالب  من  مفردة   )
 .يستخدمون مواقع التواصلذين وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ال، القاهرة

 ومن أهم نتائج الدراسة: 
الفيس • ثم احتل  الدراسة  عينة  استخدام  حيث  من  األولى  المرتبة  بوك 

 يليه ماي سبيس ثم تويتر.  تيوب اليو 
ا • زاد  البكلما  الشباب  لتواصل  استخدام  خالل  من  األصدقاء  مع  ناء 

المشاركة   زادت  االجتماعي  التواصل  شبكات  لمواقع  الدراسة  عينة 
 الميدانية وتطوير الذات لديهم وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي. 

 :(6)م(  2011( دراسة منال منصور ) 5)

" الجامعيراتأثلابعنوان:  الشباب  استخدام  على  المترتبة  لموقع  ت  ي 
 الفيسبوك".

 في  الشباب   مشاركة  دوافع  على  للتعرف  الدراسة  هذه  هدفت   حيث 
  التي   العالمية  الحمالت   أهم  على  والتعرف  الموقع،  ينظمها  التي  الحمالت 

  من   لعينة  المسح  منهج  على   الدراسة  واعتمدت   الموقع،  عبر  فيها  الشباب   يشارك
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  الشباب   من  عمدية   نةيع   باختيار   الباحثة  وقامت   الجامعي،  الشباب   رهو جم
  إجمالي  من  مفردة(  250)  قوامها  وكان  النترنت   يستخدم  الذي  الجامعي

 . بورسعيد   بمحافظة السويس قناة  جامعة بكليات  الملتحقين
  أهم   ومن   البيانات،  لجمع   كأداة   استبيان  استمارة  على  الدراسة  واعتمدت 

 األول  الترتيب  في ةاالجتماعي  المواقع جاءت  الدراسة، إليها ت توصل التي النتائج
 لدى   استخداما  وأكثرها  االجتماعية  المواقع  ألهم  وبالنسبة ،%40.2  بنسبة

  في  ويليه، %2.4  نسبي بوزن  األول الترتيب  في الفيسبوك جاء الجامعي الشباب 
 . %2.2 نسبي  بوزن ( تويتر) موقع الثاني الترتيب 

 تي ال  الحمالت   أهم  كانت   المصرية  السلع  عن   يجترو لا  حمالت   وكانت 
  تفضيل   أسباب   عن  أما  ،%32.1  بنسبة  وذلك   المصري   الشباب   فيها  يشارك

  وتشكيل   اآلخرين  مع  لتواصل ا  في  تمثلت   فقد   االجتماعية   المواقع  الشباب 
 .%27.4 بنسبة األول الترتيب  في األصدقاء من مجموعات 

 : (7)م(2008دراسة روحية محمد عبد الباسط )( 6)

في   التربوي  اإلعالم  "دور  في  بعنوان:  للمراهقين  الثقافية  التوعية 
 حلة التعليم الثانوي بمحافظة دمياط". مر 

التوعية   في  التربوي  العالم  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
الباحث وقامت  الثانوي  التعليم  مرحلة  للمراهقين في  استمارتين  الثقافية  بتصميم  ة 

من الصحافة    عينة عشوائية  ن، تكونت عينة البحث من مضمو ليل  استبيان وتح
والذ ا والبرلمان  ا لمدرسية  والمناظرات،  المدرسي،  والمسرح  المدرسية،  عة 

( 400المدرسي، وعينة بشرية من طالب المرحلة الثانوية بنين وبنات قوامها )
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التر مفردة ن  ( أخصائيا، وعينة م 65بوي بلغت )، وعينة من أخصائي العالم 
   ( أخصائيا.22ئي المسرح المدرسي بلغت )خصاأ

 وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

 . %100لطالب بنسبة  لإن الذاعة المدرسية أكثر األنشطة العالمية  •
الذاعة   • خالل  من  الثقافية  المعلومات  لهم  تقدم  أن  الطالب  يفضل 

 .%57بة المدرسية بنس
ل أنشطة العالم  ن خالة كافية م مات ثقافي يحصل الطالب على معلو  •

 . %59.5يث أقر بذلك الطالب بنسبة التربوي ح
 . %98ظهرت المعلومات الثقافية في أنشطة العالم التربوي بنسبة  •

 :  (8)م(2007( دراسة مروة أحمد عوف )7)

السياسية لدى طالب المرحلة بعنوان: "الصحافة المدرسية والمشاركة  
 تطبيقية".الثانوية دراسة 

الفعلد ه الواقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  الصحافة  فت  لنشاط  ي 
الثا المرحلة  في  صالمدرسية  ذات  موضوعات  بتناول  اهتمامها  ومدى  بغة  نوية 

 سياسية.
عين من  الدراسة  عينة  من    ة تكونت  وعينة    32تحليلة  حائط،  صحيفة 

من   د م  400ميدانية  محافظة  من  الثانوية  المرحلة  طالب  من  مياط،  فردة 
 ج أهمها:لى مجموعة من النتائ ت الدراسة إوتوصل
نسبة   • السياسية  بالمشاركة  الصلة  ذات  الموضوعات    % 72.9تشغل 

 من إجمالي مساحة الموضوعات بصفة عامة. 
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ذات   • موضوعات  بتناول  المدرسية  الصحافة  بالمشاركة  تهتم  صلة 
 من إجمالي العينة.  %75  السياسية بنسبة

الجنسين من المشاركين في    نداللة إحصائية بي  ال توجد فروق ذات  •
 ة السياسية.سية في الدرجة الكلية على مقياس المشاركالصحافة المدر 

 :(9)م(2006( دراسة همت عبد المجيد )8)

"االتصال عبر اإلنترنت وعالقته ببعض المهارات لدى طالب    بعنوان:
  المرحلة الثانوية".

طال استخدام  إلي  الدراسة  هدفت  الثانويوقد  المرحلة  لتكنولوجيا  ب  ة 
)النترنت(اال الحديثة  بين   تصال  العالقة  على  تكنولوجيا    والتعرف  استخدام 

الد  المتغيرات  وبعض  النترنت  الحديثة  المرحلة االتصال  لطالب  يمجرافية 
العالقة بين استخدام تكنولوجيا الحديثة )النترنت(  ، وإلقاء الضوء على  الثانوية

 ات االجتماعية.وبين بعض المهار 

)كو وت عدد  من  الدراسة  عينة  من140نت  مفردة  المرحلة    (  طالب 
الك يستخدمون  الذين  النترنت الثانوية  شبكات  مع  ويتعاملون  ومراحلهم    مبيوتر 

 ( سنة.18  – 14العمرية بين )

مقياس معدل االستخدام لشبكة النترنت،   واستخدمت أدوات من أهمها:
المبادلة    -هي )االستقاللية    ( مهارات 6وشملت )  ومقياس المهارات االجتماعية

 ، والمشاركة الوجدانية(.، والتعبير االجتماعي، والتقليد والتعاون  –بالتفاعل  

 وتوصلت الدراسة إلي نتائج أهمها: 
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استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة  عالقة ارتباطيه بين معدل    وجود  •
يمكن   ؤشرا للتأثير الذيومهارة التعاون ومهارة االستقالل، وهذا يعد م

اعية داخل ة في التفاعالت االجتمنولوجيا االتصال الحديثأن تحدثه تك 
معدالت   ازدادت  أو  أكبر  بشكل  الوسيلة  توفرت  ما  إذا  المجتمع 

الم على  يؤثر  قد  الذي  األمر  لدى  االستخدام  االجتماعية  هارات 
نسبة   أن  الدراسة  وأظهرت  النترنت   %40األفراد،  شبكة   تستخدم 

وأن   دائمة،  أشارت تستخدم  % 55,7نسبة  بصفة  حين  في  أحيأنا    ها 
 .بأنها تستخدمها نادرا %4,3نسبة  

نترنت أكثر من  من عينة الدراسة أنها تستخدم ال   %10نسبة    وجاءت  •
ساعتين يوميا، كما أشارت النتائج    %47,1، ونسبة أربع ساعات يوميا

تستخدمه    %22بة  تستخدم النترنت يوميا، وأن نس  %62إلي أن نسبة  
تستخدم النترنت من    %15ا، في حين أن نسبة  ة أو مرتين أسبوعيمر 

 ث إلي أربع مرات. ثال
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

السابق الدراسات  من  النظري  التراث  على  الباحث  العربية  اطلع  ة 
المختلفة   التأثيرات  موضوع  حول  االطالع  هذا  خالل  من  واتضح  واألجنبية، 

التل التواصل  وغ مواقع  الرسمية  العليمية  طالب  على  الرسمية  العامة  ير  ثانوية 
 ية في مصر بعض الحقائق نشير إليها فيما يلي: واألزهر 

و  وآفاقها،  وأنواعها  وأهميتها  اللكترونية  المواقع  تناولت  توقفت حيث 
متناول كل متصفح لشبكة    معظمها عند المواقع االجتماعية، التي أصبحت في

اترنت الن من  بالرغم  الحذر  ،  اللتعامل  بعض  عليه  أكدت  الذي  دراسات، معها 
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ى جيل المراهقين والشباب، إال أن  وتأثيراتها السلبية المنظورة وغير المنظورة عل
ا اليجابي  الدور  على  أكدت  الدراسات  التواصل معظم  شبكات  تلعبه  لذي 

األخبار تقديم  خالل  من  الشعوب  بين  التقارب  في  والمعلومات   االجتماعي 
الثقافات والخرو وتباد  وحرية   ة المجال لبداء الرأيج من سلطة الرقيب وإتاحل 

 .()الفيسبوك ت سلبيا علىاالختيار، كما ركزت أغلب الدراسات 
ة العامة واألزهرية من قبل؛ ولم يقف الباحث على دراسة تناولت الثانوي

عموما الثانوية  المرحلة  تناولت  السابقة  الدراسات  افكل  الثانوية  وليس  لعامة  ، 
 ء الطالب.سنة فارقة في حياة هؤالواألزهرية ك

الرسمية   المواقع  بين  تقارن  التي  الدراسات  في  ندرة  الباحث  وجد  وقد 
ا يسعى  لرسميةوغير  الدرسة  هذه  خالل  من  فالباحث  تحل،  يقدم  أن  يال  إلى 

 . موضوعيا محايدا لتلك المواقع
 يمية سواء رسمية ولت المواقع التعلكما لم يصل إلى الباحث دراسات تنا

 الثانوية العامة واألزهرية. راتها المختلفة على طالب كانت أو غير رسمية وتأثي 

 : لمصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجرائية 
المختلفة من  ويقصد    :التأثيرات  المستهدفة  االستجابات  حدوث  بها 

اال  من  العام  الهدف  مفهوم  مع  تتفق  والتي  االتصال  وظيفة  عملية  أو  تصال 
ُيتوقع تحقيقه  قائم باالتصال و ون هذا الهدف في وعي التصال، وعادة ما يكاال

المستقبل الطرف  رسالة  من  بث  في  والرغبة  بالقصدية  مرتبط  فالتأثير  إذن   ،
 معينة. 

ثانت  التواصل  مواقع  عنوان  لها  الثمن  مدفوعة  إلكترونية  مساحة   :
ى  ة علالتأجير واالستضاف، يتم تخصيصه من خالل  Web Addressومحدد  
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الدولية واالتصاالت  المعلومات  عن    شبكة  عبارة  المساحة  هذه  "النترنت" 
الروابط مج خالل  من  بعضها  تربط  المعلوماتية  والوثائق  الصفحات  من  موعة 

Links  ون مخزنة على نفس الخادم وتكServer.      
المواق  :الرسمية  التعليمية  التواصل   بمواقع  المقصود تلك  ع هي 

مواد الدراسية المقررة الموجودة على النترنت والتي تهتم بالات  بوبوالصفحات وال
،  أخبار التعليم   ، وبما تقدمه منفي مصرعامة واألزهرية  على طالب الثانوية ال

، وأهم األنشطة والمسابقات التي تعقدها  ات، والخدمات المختلفةاالختبار   ونماذج
مثل فيها.  المشاركة  وكيفية  التر للطالب  وزارة  موقع  ومو :  والتعليم،  بنك بية  قع 

 وقطاع المعاهد األزهرية. ،بوابة األزهرو  المعرفة المصري،
المواقع  الرسمية  غير  التعليمية  التواصل  بمواقع  المقصود تلك  هي   :

والصفحات والمدونات الموجودة على شبكة النترنت والتي تقدم شرحا وتحليال 
صة  و ومقاطع صوتية خا تحركة ومقاطع فيدي ورسوما توضيحية وصورا ثابتة وم

ا مناهج  مصر  العامة   لثانويةبشرح  في  العامة،  واألزهرية  الثانوية  بوابة  مثل:   .
 موقع درس خصوصي.و ،  موقع نفهمو موقع أزهري، و 

: ويقصد بها الطالب الذكور  واألزهرية في مصر  العامة  الثانوية  طالب
( العمرية  المرحلة  في  سنة،18  –  17والناث  التي  (  المرحلة  تكون    وهي 

رحلة األكثر نشاطا في حياة  لملها، وهي اقد بدأت في التبلور خال  شخصية الفرد 
 ي.، واألكثر تطلعا للمعرفة، والحرص على التفوق والتميز الدراسالفرد 
   :الدراسة ومنهجها نوع 

 . بالعينةمنهج المسح  استخدمت و نوع الدراسة: دراسة وصفية ، 
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 أدوات الدراسة: 
صل الرسمية ياس للتأثيرات المختلفة لمواقع التواا مق ة بهتمارة استبيانسا

 .مهارية( من إعداد الباحث  –وجدانية   –وغير الرسمية: )معرفية 
 : عينة الدراسة

 مفردة( طالب وطالبة:  400طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )

 أوال: بالمدارس الثانوية العامة: 

 عربي.س الخاصة المدار  -2  رسمية. لاالمدراس الحكومية  -1

 :  : بالمعاهد األزهريةثانيا

 المعاهد األزهرية النموذجية.  -2  المعاهد األزهرية الحكومية.  -1

 :حدود الدراسة

 : الحدود الموضوعية للدراسة:أوال
لمواقع  المختلفة  التأثيرات  في  للدراسة  الموضوعية  الحدود  تتمثل 

لثانوية العامة واألزهرية  ب اعلى طال  ير الرسميةالرسمية وغالتواصل التعليمية  
 . في مصر

 ا: الحدود الزمنية للدراسة:نيثا
العامة   الثانوية  طالب  من  عينة  على  الميدانية  الدراسة  إجراء  تم  وقد 

 ( قوامها  من  400واألزهرية  الفترة  في  مفردة،  وحتى  2020/ 6/ 1(  /  6/ 15م، 
جائحة  ؛ بسبب  إلكترونيا ن  الستبيا إجراء ا تم  م، وقد استغرقت أسبوعين حيث  2020

   . كورونا والتباعد االجتماعي 
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 ثالثا: الحدود المكانية للدراسة: 
التواصل   صفحات  على  نشره  خالل  من  إلكترونيا  االستبيان  نشر  تم 

 االجتماعي لبعض السادة معلمي الثانوية العامة واألزهرية بمحافظة القاهرة.  

 : نتائج الدراسة 
 ل االجتماعي : واص الت حساب على مواقع    امتالك المبحوثين   -1

 (1جدول رقم )
 ال لحة              

 اماالك نساب  

 اإلجاال، تان ي مرهفي تان ي عاب

 % ك % ك % ك

 100 400 100 139 100 261 ن م  

 0 0 0 0 0 0 ال 

 100 400 100 139 100 261 اإلجاال،

 0.052= معامل التوافق 1الحرية = درجة  3.774  = 2قيمة كا 

يمتلكون   ( من المبحوثين%100أن نسبة ): دول السابقيتضح من الج
أ في  حساب  فرق  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  أكثر  نوع  ذلك  و  بين 

أزهري. ثانوي  أو  ثانوي عام  ذلك  التعليم  التواصل  إلى    وربما يرجع  وسائل  أن 
فرق بين    الثانوي بنوعية ال بين طالب التعليم  نتشار  االجتماعي باتت واسعة اال

 ث.ذكور والناال

( ، وهي  1عند درجة حرية )  (3.774)  = بلغت   2وبحساب  قيمة كا
دالة إحصائيا بين نوع    قيمة غير دالة إحصائيا ، ويعني ذلك عدم وجود عالقة

 ( التواصل    –عام  التعليم  مواقع  على  أكثر  أو  حساب  وامتالك  أزهري( 
 جتماعي . اال
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 الي :مية العام الحلتواصل التعليالطالب لمواقع امدى استخدام   -2

 (2جدول رقم )
 ال لحة             

 ساقداب اال

 اإلجاال، تان ي مرهفي تان ي عاب

 % ك % ك % ك

 59 236 54 75 61.7 161  اساا 

 38.3 153 43.8 61 35.2 92 منلانا

 2.7 11 2.2 3 3.1 8 نا را

 100 400 100 139 100 261 اإلجاال،

 0.228معامل التوافق=  2ة = الحريدرجة   2.958=    2قيمة كا 

من ثانوي  :  السابق  الجدول  يتضح  المبحوثين  استخدام  معدل  ارتفاع 
ال  –)عام   لمواقع  الدراسة  عينة  يتعرض أزهري(  حيث  التعليمية؛  تواصل 

ل التعليمية ( لمواقع التواص%59الدراسة بنسبة ) مفردة( من إجمالي عينة  236)
وي دائمة،  ) بصفة  م 153تعرض  إجمالي مفردة(  )   ن  بنسبة  (  %38.3العينة 

و  وحأحيانا،  المواقع  هذه  النتشار  الواسع  المدى  على  يدل  طالب  هذا  رص 
وفي    الثانوية بشقيها )العام واألزهري( على التعرض لها واالستفادة مما تعرضه.

هناك )11)   المقابل  بنسبة  فقط(  تت%2.7مفردة  ال  لمو (  التواصل عرض  اقع 
 التعليمية إال نادرا . 

لدراسة ممن  بحوثين عينة ا : أن نسبة الم د أوضحت النتائج التفصيليةقو 
ا التعليم  الحالي تميل إلى طالب  العام  التعليمية  المواقع  دائما  لثانوي  استخدموا 

م الثانوي  ، بينما في التعلي(%61.7مفردة( بنسبة )161العام حيث بلغ عددهم )
عددهاأل بلغ  ) زهري  ) 75م  بنسبة  ن%54مفردة(  وأن  عينة  (.  المبحوثين  سبة 

استخدمواالدراس ممن  طالب   ة  إلى  تميل  الحالي  العام  التعليمية  المواقع  أحيانا 
ال )التعليم  عددهم  بلغ  حيث  األزهري  )61ثانوي  بنسبة  بينما  %43.8مفردة(   ،)
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التع الثان في  )ليم  عددهم  بلغ  العام  )92وي  بنسبة  نسبة  (%35.2مفردة(  وأن   .
الحالي تميل    اماستخدموا نادرا المواقع التعليمية الع  المبحوثين عينة الدراسة ممن 

التعليم طالب  )  إلى  عددهم  بلغ  حيث  العام  بنسبة  8الثانوي  فقط(  مفردات 
فقط( بنسبة  مفردات  3يم الثانوي األزهري بلغ عددهم )، بينما في التعل(3.1%)
(2.2% .) 

كا قيمة  )  2وبحساب  بلغت   =2.958( حرية  درجة  عند  وهي 2(   ،)
الة إحصائيا بين نوع  القة د وجود ععدم  دالة إحصائيا، ويعني ذلك   غير  قيمة  

 أزهري( ومدى استخدام مواقع التواصل التعليمية العام الحالي.  –التعليم )عام  

 : ي يتعرض لها طالب الثانوي مية الت مواقع التواصل التعليمية الرسي  -3

 (3جدول رقم )
 العينة          

 المواقع  

 لي إجما أزهري عام 
Z  الداللة 

 % ك % ك % ك

ثانوية  لرسمية للالبوابة ا

 العامة 
212 53 0 0 212 53 1.98 0.05 

التربية   وزارة  صفحة 

على   المصرية  والتعليم 

 الفيسبوك

101 25.3 0 0 101 25.3 2.91 0.001 

والتعليم   التربية  وزارة 

   والتعليم الفني
90 22.5 0 0 90 22.5 3.08 0.001 

 0.001 3.56 17.3 69 17.3 69 0 0 ر الشريف  بوابة األزه

لقطاع   التعليمي  الموقع 

 المعاهد األزهرية 
0 0 35 8.8 35 8.8 5.04 0.001 

  الة غلف  0.891 5.5 22 0.8 3 4.8 19 بنك المعرفة المصري  

الشريف   األزهر  صفحة 

 على الفيسبوك 
0 0 22 5.5 22 5.5 6.39 0.001 

المعاهد   قطاع  صفحة 

 على الفيسبوك األزهرية 
0 0 21 5.3 21 5.3 6.58 0.001 

 0.001 7.31 4.3 17 0 0 4.3 17 موقع ادمودو  

على   األزهر  بوابة  قناة 

 اليوتيوب  
0 0 12 3 12 3 8.70 0.001 

بنك   المعرفة  صفحة 

 المصري على الفيسبوك  
6 1.5 0 0 6 1.5 2.41 0.05 

   400 جملة من سئلوا 



 

 

 د حممد زكى حممدامح /ا

(  300  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

يتعرض قع التعليمية الرسمية التي  : أن الموايوضح من الجدول السابق 
ا طالب  )عام  لها  الثانوي  في  (  أزهري   –لتعليم  األولىجاءت  من    المرتبة 

( هي  الدراسة  عينة  إجمالي  من  المبحوثين  للثانوية  اهتمامات  الرسمية  البوابة 
كلها  النسبة  هذه  ( و %53( بنسبة إجمالية ) مفردة  212( حيث بلغ عددهم )العامة

ا العام  لطالب  ملثانوي  يتم  خاللها  من  إنه  الثانوية  حيث  امتحان  استمارة  لء 
التي   واللجنة  الجلوس،  رقم  ومعرفة  للطالب،  السري  الكود  ومعرفة  العامة، 
التي   اللكترونية  الخدمات  من  ذلك  وغير  أمامها،  االمتحان  الطالب  سيؤدي 

فحة  الص)  الثانية  المرتبةوجاء في    .بوابة لطالب الثانوي العام فقطالتقدمها هذه  
الت لوزارة  الفيس ر الرسمية  على  المصرية  والتعليم  العدد بوكبية  بلغ  حيث   )

وهذه النسبة  (  %25.3مفردة( بنسبة إجمالية )  101الجمالي لعينة المبحوثين ) 
لقرارات المهمة تنشر هذه الصفحة ايث  ؛ حب الثانوي العامطاللها  لك  –أيضا –

بة الثانوية  لى كيفية التعامل مع بواتوجه الطالب إلوزارة التربية والتعليم، وكذلك  
( حيث بلغ  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني)  المرتبة الثالثةوجاء في    العامة.

( المبحوثين  لعينة  الجمالي  )   90العدد  إجمالية  بنسبة  وه%25.5مفردة(  ذه  ( 
ل  –أيضا-النسبة   العام  كلها  الثانوي  أهمطالب  على  لالطالع  القرارات    وذلك 

االمتحان الو  ومواعيد  الدراسية  زارية،  الكتب  من  نسخ  تحميل  وأيضا  ات، 
للوزارة. الرسمية  البوكلت  نماذج  وتحميل  في    اللكترونية،  الرابعة وجاء    المرتبة 

مفردة(   69) ( حيث بلغ العدد الجمالي لعينة المبحوثين  زهر الشريفبوابة األ )
( إجمالية  و %17.3بنسبة  ك(  النسبة  لهذه  الثلها  األ طالب  وذلك انوي  زهري 

للمنهج  لالطال اللكترونية  والكتب  االمتحانات  وجدول  القرارات  أهم  على  ع 
في   وجاء  السابقة.  واألعوام  العام  لهذا  الرسمي  والبوكلت  المرتبة  الدراسي 

األ)  الخامسة المعاهد  لقطاع  التعليمي  الجمالي زهريةالموقع  العدد  بلغ  حيث   )
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النسبة كلها لطالب   ( وهذه%8.8سبة إجمالية )مفردة( بن  35)لعينة المبحوثين  
التعليم الثانوي األزهري حيث يقدم إلى جانب خدمات بوابة األزهر الشريف إلى  

 المرتبة السادسةجانب فيديوهات شرح لبعض المواد الشرعية والعربية. وجاء في 
مفردة(   22ين )( حيث بلغ العدد الجمالي لعينة المبحوث ة المصري بنك المعرف)

إن كانت تميل بشدة جهة طالب الثانوي العام إذ بلغ  ( و %5.5بنسبة إجمالية ) 
  3( بينما عددهم في التعليم الثانوي األزهري )%4.8مفردة( بنسبة )   19عددهم )

( بلغت  بنسبة  فقط(  نسبة%0.8مفردات  تدني  في  السبب  ويرجع  المبحوثين    ( 
كما أن المحتوى الذي يوجد    ل عليه،على بنك المعرفة المصري صعوبة التسجي

ه ال يخدم بشكل مباشر المناهج المصرية وخاصة في اللغة العربية والعلوم علي
بالكلية األزهرية  المواد  عن  بعيد  فهو  االجتماعية  والدراسات  وجاء   .النسانية 

( حيث  مية لألزهر الشريف على الفيسبوكالصفحة الرس)  المرتبة السادسة مكرر
( وهذه %5.5بنسبة إجمالية )(  مفردة  22ي لعينة المبحوثين ) الجمالبلغ العدد  

النسبة كلها لطالب التعليم الثانوي األزهري حيث تقدم هذه الصفحة إلى جانب 
والعربية   الشرعية  المواد  لبعض  شرح  فيديوهات  وبعض  الشريف  األزهر  أخبار 

بالتعليق والمشاركة والتفاعلية الكبيرة. وجاكما أنها ت الثامنة الء في  سمح    مرتبة 
الرسمية) األزهرية  الصفحة  المعاهد  لعينة  لقطاع  الجمالي  العدد  بلغ  حيث   )

( وهذه النسبة كلها لطالب التعليم  %5.3مفردة( بنسبة إجمالية )  21المبحوثين )
ألزهر الشريف إلى جانب  الثانوي األزهري حيث يقدم إلى جانب خدمات بوابة ا

موقع  )  لتاسعةالمرتبة اة والعربية. وجاء في  الشرعي   فيديوهات شرح لبعض المواد
مفردة( بنسبة إجمالية   17( حيث بلغ العدد الجمالي لعينة المبحوثين ) اودمودو

بدأ  4.3%) حيث  العام  الثانوي  التعليم  لطالب  كلها  النسبة  وهذه  هذا ل  يتفع( 
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يه أن  ن الطالب عل، ويرجع السبب في تدني ترتيبه أ وروناعقب جائحة كالموقع  
المدرسة  ي مع  انقطعت –تواصل  العام   التي  هذا  بداية  منذ  بها  لكي    –عالقته 

ا والكود  به،  الخاص  الكود  وإدخالهمايعرف  المدرسة  في  بفصله  ثم لخاص   ،
كان   هناك  ومن  صورهم،  حتى  يعرف  ال  الذين  مدرسته  مدرسي  مع  يتواصل 

  هذا الموقع ضعيفا. القبال على

التعليمية  -4 التواصل  ال  مواقع  يتعر غير  التي  الثرسمية  لها طالب  انوي ض 
 (: أزهر -)عام 

 ( 4جدول رقم ) 
 العينة            

 المواقع 

 إجمالي أزهر  عام 
Z الداللة 

 % ك % ك % ك

  ض صفحات بع

 المدرسين  
201 77.01 84 60.43 285 71.25 3.41 0.001 

رستي  صفحة مد

التعليمي على  

 الفيس بوك  

 غلف  الة  1.380 39 156 26.62 37 45.59 119

 0.001 4.58 25.5 102 12.23 17 32.57 85 موقع نفهم  

بوابة الثانوية  

 العامة  
61 23.37 29 20.86 90 22.5 4.84 0.001 

 0.001 5.54 17 68 46.76 65 1.15 3 بوابة موالنا 

صفحة بوابة  

لفيس  موالنا على ا

 بوك 

18 6.90 45 32.37 63 15.75 5.74 0.001 

ة الثانوية  صفح

العامة على الفيس  

 بوك 

 غلف  الة  0.981 13.5 54 10.8 15 14.9 39

قناة نفهم على  

 اليوتيوب  
 غلف  الة  0.972 10.5 42 11.51 16 9.96 26

طالب الثانوية  

األزهرية على  

 الفيس بوك  

5 1.91 22 15.83 27 6.75 8.71 0.001 

صفحة نفهم على  

 الفيس بوك
 غلف  الة  0.891 3.75 15 4.32 6 3.45 9

   400 جملة من سئلوا 

السابق الجدول  من  التي يوضح  الرسمية  غير  التعليمية  المواقع  أن   :
في   األولىجاءت  الدراسة   المرتبة  عينة  إجمالي  من  المبحوثين  اهتمامات  من 
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مفردة( بنسبة إجمالية    285ددهم )( حيث بلغ عصفحات بعض المدرسينهي )
ال71.25%) هذه  كانت  وإن  إذ (  العامة  الثانوي  طالب  إلى  تميل  بلغ    نسبة 

( وكانت في عينة المبحوثين من طالب  %77.01مفردة( بنسبة )  201عددهم ) 
موقع ) المرتبة الثانية، وجاء في (%60.43مفردة( بنسبة ) 84الثانوي األزهري )

ال على  التعليمي  لفيسبوكمدرستي  الجمالي  العدد  بلغ  حيث  المبحوثين  (  عينة 
)مفر   156) إجمالية  بنسبة  ي%39دة(  أنه  ونالحظ  طالب   –أيضا –ميل  (  إلى 

( عددهم  بلغ  حيث  العام  )   119الثانوي  بنسبة  الثانوي  %45.59مفردة(  وفي   )
( عددهم  بلغ  )  37األزهري  بنسبة  وجاء في  %26.62مفردة(  الثالثة (،    المرتبة 

نفه) لعينة  مموقع  الجمالي  العدد  بلغ  حيث   )( ب  102المبحوثين  نسبة  مفردة( 
  85لى طالب الثانوي العام إذ بلغ عددهم )( وهو أيضا يميل إ%25.5إجمالية )

مفردة( بنسبة    17( وفي الثانوي األزهري بلغ عددهم ) %32.57مفردة( بنسبة ) 
في  12.23%) وجاء  الرابعة(،  العامة)  المرتبة  الثانوية  العدد   (بوابة  بلغ  حيث 

ال لعينة  )الجمالي  بنسب  90مبحوثين  )مفردة(  إجمالية  كانت %22.5ة  وإن   )
بلالنسبة تم العام إذ  الثانوي  مفردة( بنسبة    61غ عددهم )يل قليال جهة طالب 

(23.37%( عددهم  بلغ  األزهري  الثانوي  في  أنها  إال  بنسبة    29(  مفردة( 
  ( حيث بلغ العدد الجمالي ة موالنابواب)   المرتبة الخامسة، وجاء في  (20.86%)

( المبحوثين  ) مف  68لعينة  إجمالية  بنسبة  بش%17ردة(  يميل  وهو  جهة  (  دة 
( عددهم  بلغ  إذ  األزهري  الثانوي  )   65طالب  بنسبة  وفي  %46.76مفردة(   )

المرتبة  (، وجاء في  %1.15مفردات فقط( بنسبة )  3الثانوي العام بلغ عددهم )
الجمالي لعينة  ( حيث بلغ العدد  بوك  نا على الفيسصفحة بوابة موال)  السادسة
وهو أيضا يميل إلى طالب  (  %15.75مفردة( بنسبة إجمالية )  63ن ) المبحوثي 
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( عددهم  بلغ  إذ  األزهري  )   45الثانوي  بنسبة  الثانوي  %32.47مفردة(  وفي   )
( عددهم  بلغ  )  18العام  بنسبة  في  %6.90مفردة(  وجاء  السابعة (،    المرتبة 

الث) الفيسبوكصفحة  على  العامة  بانوية  حيث  ا(  لعينة لغ  الجمالي    لعدد 
( وهو يميل إلى طالب الثانوي  %13.5) مفردة( بنسبة إجمالية    54المبحوثين )

 ( عددهم  بلغ  إذ  )   39العام  بنسبة  بلغ  %14.9مفردة(  األزهري  الثانوي  وفي   ،)
نفهم على  قناة  )  المرتبة الثامنة(، وجاء في  %10.8مفردة( بنسبة )   15هم )عدد 

مفردة( بنسبة إجمالية    42ين )العدد الجمالي لعينة المبحوث ( حيث بلغ  اليوتيوب 
بلغ  (  10.5%) إذ  األزهري  الثانوي  طالب  بين  نسبيا  متقاربة  شبه  النسبة  وهذه 

  26( وطالب الثانوي العام بلغ عددهم )%11.51مفردة( بنسبة )  16عددهم )
 . (%9.96مفردة( بنسبة ) 

 :اليوتيوب البرامج التعليمية على تقديمأفضل أساليب  -5

 (5جدول رقم )
 العينة               

   وب التقديمأسل

 إجمالي زهر أ عام 
Z الداللة 

 % ك % ك % ك

الادي  الا اشف م   
 الادرث رللك 

 غلف  الة  1.24 83.8 335 84.2 117 83.52 218

 0.05 2.55 22.5 90 20.1 28 23.8 62 الا ار  

، ش ر  الاسابقا  ص

 سؤاا وج اب .
 الة غلف   0.891 12.5 50 15.8 22 10.73 28

 0.001 3.79 11 44 7.2 10 13.02 34 الدراما .

   400 جا ة م  سئ  ا 

: أن أفضل أساليب تقديم البرامج التعليمية علـى يوضح الجدول السابق
اليوتيــوب أوال: )الحــديث المباشــر مــن المــدرس إلــى الطالــب( حيــث بلــغ إجمــالي 

ــة ) ــة الدراســ ــوثين مــــن عينــ ــدد المبحــ ــة 335عــ ــبة إجماليــ ( %83.8) مفــــردة( بنســ
ى حــد التســاوي بــين المبحــوثين إذ بلــغ عــددهم ونالحــظ أن هنــاك تقــارب يصــل إلــ

( وبــــــين عينــــــة %83.52مفــــــردة( بنســــــبة ) 218نوي العامــــــة )فــــــي طــــــالب الثــــــا
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ال  التأثيرات التواصل  لمواقع  الرسالمختلفة  طالب  تعليمية  على  الرسمية  وغير  مية 

 فى مصرزهرية واأل الثانوية العامة

 ( بنســبةمفــردة 117المبحــوثين مــن طــالب الثــانوي األزهــري حيــث بلــغ عــددهم )
عينـــة المبحـــوثين (، وجـــاء ثانيـــا: )الحـــوار( حيـــث بلـــغ العـــدد الجمـــالي ل84.2%)
( ونالحـــظ أنـــه يميـــل إلـــى طـــالب الثـــانوي %22.5ليـــة )مفـــردة( بنســـبة إجما 90)

( وفــــي طــــالب الثــــانوي %23.8مفــــردة( بنســــبة ) 62) يــــث بلــــغ عــــددهمالعــــام ح
لمسـابقات فـي (، وجـاء ثالثـا: )ا%20.1مفردة( بنسبة )  28األزهري بلغ عددهم )

مفـــردة(  50ة المبحـــوثين )شـــكل ســـؤال وجـــواب( حيـــث بلـــغ العـــدد الجمـــالي لعينـــ
دهم الثـانوي األزهـري إذ بلـغ عـد  ( وهـو يميـل إلـى طـالب %12.5) بنسبة إجمالية

مفردة(  28( وفي طالب الثانوي العام بلغ عددهم )%15.8مفردة( بنسبة )  22)
لعدد الجمـالي لعينـة ( حيث بلغ ااماالدر (، وجاء رابعا وأخيرا: )%10.73بنسبة )

ــوثين ) ــردة(  44المبحـ ــبة إجماليـــة )مفـ ــبة %11بنسـ ــت النسـ ــل جهـــة ( وإن كانـ تميـ
( إال أنهـا فـي %13.02بنسـبة )مفـردة(    34طالب الثانوي العام إذ بلـغ عـددهم )

  (.%7.2مفردات( بنسبة ) 10الثانوي األزهري بلغ عددهم )
 في استخدام المواقع التعليمية:المعوقات التي تواجه المبحوثين  -6

 (6) رقم جدول
 ة العين       

 معوقات  ال

 إجمالي أزهر  عام 
Z لة الدال 

 % ك % ك % ك

أ  بة الاسجلر  

ص، الا الل  
 الفسالة .

 غلف  الة  1.210 50 200 44.60 62 52.87 138

 0.001 3.52 46.5 186 45.32 63 47.13 123 ال طء ص، الااالر 

ي   ل ة الااد

 ل ا لل  
102 39.08 69 49.64 171 42.7 3.69 0.001 

 غلف  الة  1.491 34.7 139 40.29 56 31.80 83 ش  ة  ل اا ف 

 0.001 4.64 25.5 101 26.62 37 24.52 64 كثفة اإلعالنا  .

ا ف رم انلا  

الم    
 والم رة  

 غلف  الة  0.987 24 96 23.02 32 24.52 64

 غلف   الة  0.961 10 40 10.07 14 9.97 26 ا ف الاااع لة .

   400 جا ة م  سئ  ا 
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تي تحول بين طالب  مجموعة من المعوقات ال: الجدول السابقيوضح  
التعليميةالتعليم   المواقع  استخدام  وبين  في  الثانوي  جاء  حيث  هذه  ؛  مقدمة 

الرسمية)  المعوقات  المواقع  في  التسجيل  الجمالي  صعوبة  العدد  بلغ  حيث   )
تفاعلوا مع هذا المعوق )للمبحوثي  الذين  بنسبة إجمالية )   200ن  (  % 50مفردة( 

مفردة(   138)  ثانوي العام حيث بلغ عددهم وإن كانت تميل إلى طالب التعليم ال
. (%44.6مفردة( بنسبة )  62( وفي التعليم األزهري عددهم ) %52.87بنسبة ) 

مالي للمبحوثين  ( حيث بلغ العدد الجالبطء في التحميل)  المعوق الثانيوجاء  
( المعوق  هذا  اختاروا  إ  186الذين  بنسبة  )مفردة(  ونالحظ  %46.5جمالية   )

  123العام في هذا الموعوق البالغ عددهم ) ب التعليم الثانوي  التقارب بين طال
( بنسبة  عددهم  %47.13مفردة(  البالغ  األزهري  الثانوي  التعليم  طالب  وبين   )

) مفردة  63) بنسبة  الثالث الوجاء    .(45.23%(  للموقع)  معوق  التحديث  (  قلة 
للم الجمالي  العدد  بلغ  المعوق )حيث  هذا  اختاروا  الذين  مفردة(   171بحوثين 

إجمال  )بنسبة  طالب %42.75ية  جهة  وبشدة  تميل  النسبة  هذه  أن  ونالحظ   )
( بينما في %49.64مفردة( بنسبة )  69التعليم الثانوي األزهري إذ بلغ عددهم )

وجاء  .  (%39.08مفردة( بنسبة )102نوي العام بلغ عددهم ) طالب التعليم الثا
شب)  الرابعالمعوق   النترنت ك ضعف  اة  بلغ  حيث  للمبح(  الجمالي  وثين  لعدد 

( ونالحظ أن  %34.75مفردة( بنسبة إجمالية )139الذين اختاروا هذا المعوق ) 
وبشدة   تميل  النسبة  بلغ  -أيضا-هذه  إذ  األزهري  الثانوي  التعليم  طالب   جهة 

وي العام بلغ  ( بينما في طالب التعليم الثان%40.29مفردة( بنسبة )56عددهم )
(  كثرة العالنات )  ق الخامسالمعو (. وجاء  %31.80مفردة( بنسبة )83عددهم ) 

( المعوق  هذا  اختاروا  الذين  للمبحوثين  الجمالي  العدد  بلغ  مفردة( 101حيث 
التعليم الثانوي العام في  ( ونالحظ التقارب بين طالب  %25.25بنسبة إجمالية ) 
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ال  التأثيرات التواصل  لمواقع  الرسالمختلفة  طالب  تعليمية  على  الرسمية  وغير  مية 

 فى مصرزهرية واأل الثانوية العامة

 ( عددهم  البالغ  المعوق  )مفردة(  64هذا  التعليم  % 24.52بنسبة  طالب  وبين   )
البالغالث األزهري  )  انوي  ) 37عددهم  بنسبة  المعوق وجاء    .(%26.62مفردة( 

والصورة)  السادس الصوت  إمكانيات  الجمالي  ضعف  العدد  بلغ  حيث   )
( ونالحظ  %24مفردة( بنسبة إجمالية )96للمبحوثين الذين اختاروا هذا المعوق )

لبالغ عددهم  لتعليم الثانوي العام في هذا المعوق ابين طالب ا  -أيضا–التقارب  
) مفرد 64) بنسبة  البالغ  %24.52ة(  األزهري  الثانوي  التعليم  طالب  وبين   )

( )32عددهم  بنسبة  األخير وجاء  .  (%23.02مفردة(  وهو  السابع    المعوق 
التفاعلية) بضعف  حيث  هذا (  اختاروا  الذين  للمبحوثين  الجمالي  العدد  لغ 

( )مف  40المعوق  إجمالية  بنسبة  التق%10ردة(  ونالحظ  بين    -أيضا –ارب  ( 
( عددهم  البالغ  المعوق  هذا  في  العام  الثانوي  التعليم  بنسبة  26طالب  مفردة( 

مفردة( بنسبة  14( وبين طالب التعليم الثانوي األزهري البالغ عددهم )9.97%)
(10.07%.) 

 مقياس التأثيرات المعرفية لمواقع التواصل التعليمية :  -7

 (7جدول رقم )
 العينة 

 العبارة 

 الوزن المرجح  معارض  ايد مح مؤيد

 % النقاط  % ك % ك % ك

تقدب الا الل غلف  

الفسالة نااذج  

كثلفة وما د ة  
 الاسا يا  .

317 78.3 78 19.3 10 2.5 1117 6.85 

لف  تقدب الا الل غ

الفسالة نااذج  
ال  ك ت الفسالة  

مما بة 

 بإجابا  نا ذجلة 

310 76.5 85 21 10 2.5 1110 6.81 

مت فف ع ا  
ا  مرء  خط 

اسااارة الاقدب  

لالمااان م   
 الا الل الفسالة .

303 74.8 93 23 9 2.2 1104 6.77 
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مط ل ع ا  

الاقفرا   

الدراسلة  
والاط  ب صلها 

 ل  اب الاال،.

282 69.6 104 25.7 19 4.7 1073 6.58 

معفف مندث  

القفارا  الاا  قة  
بالا  لم وجدوا  

مااان م   اال

الا الل الفسلالة  
. 

280 69.1 107 26.4 18 4.4 1072 6.58 

ت ار الا الل  

الا  لالة ما مت قاه 
م  شفح ص،  

الدروث  

 القم ألة 

271 66.9 119 29.4 15 3.7 1066 6.54 

تزو ن، بحااذج  

م  اهسئ ة  

إلجابا  وا
 الحا ذجلة .

259 64 133 32.8 13 3.2 1056 6.48 

يقدب الادرث ص،  

الا الل الا  لالة  

الا   مة بش ر  
 .جلد 

250 61.7 145 35.8 10 2.5 1050 6.44 

معفف من  

الا الل غلف  
الفسالة للى  

ع لها لل   خاأة  

 ص، االشافاك .

252 62.2 135 33.3 18 4.4 1044 6.40 

مت فف ع ا  
  مة الا تقة  الا 

م  الا الل  

الا  لالة 
 الفسالة.

211 52.1 157 38.8 37 9.1 1020 6.26 

ي سط الادرث  

ص، الا الل  

 لالة الا 

 الا   ما  جدا .

233 57.6 148 36.5 24 5.9 1019 6.25 

مط ل ع ا نااذج  
ال  ك ت ل  اب  

الاال، م  

الا الل الا  لالة  
 الفسالة .

235 58 130 32.1 40 9.9 1005 6.16 

تساعدن، ال فامب  

الا  لالة الاذاعة  

ع ا الل تل ب ص،  
،  ت سلل مدارك

 وريا ة 

 م   مات، .

168 41.5 208 51.4 29 7.1 949 5.82 

تساهم ال فامب  

الاذاعة  الا  لالة 

ع ا الل تل ب ص،  
رتفاء الاحالشا   

ال  الة بلح، وبل   

 رمالس، .

147 36.3 188 46.4 70 17.3 887 5.44 
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ال  التأثيرات التواصل  لمواقع  الرسالمختلفة  طالب  تعليمية  على  الرسمية  وغير  مية 

 فى مصرزهرية واأل الثانوية العامة

ل الا الل  متاب

الا  لالة هن 
الشفح صلها  

يغحلح، ع  

الدروث  
 القم ألة 

137 33.8 195 48.2 73 18 874 5.36 

مسااسف ع   

 ض الا   ما   ب
 الغامضة

147 36.3 159 39.3 99 24.4 858 5.26 

 100 16304 400 جا ة م  سئ  ا 

يتضح السابق  الجدول  لتعرض من  المعرفية  التأثيرات  أهم  أن   :
الدر المبحو  عينة  )تقدم  ثين  أنها  هو  التعليمية  للمواقع  ومتنوعة  اسة  كثيرة  نماذج 

)تقدم    ثم ألنها،  (%6.58)  ن مئوي بوز ددة المستويات( في المرتبة األولى  ومتع
الثانية   المرتبة  في  نموذجية(  بإجابات  مصحوبة  الرسمية  البوكلت  بوزن  نماذج 

ا  ثم (  %6.81)  مئوي  استمارة  ملء  خطوات  على  من  )أتعرف  لالمتحان  لتقدم 
الثالثة   المرتبة  في  الرسمية(  مئوي المواقع  على    ثم،  (%6.77)  بوزن  )أطلع 

  بوزن مئوي لوب فيها للعام الحالي( في المرتبة الرابعة  المقررات الدراسية والمط
(6.58%)( ثم  االمتحان،  وجدول  بالتعليم  المتعلقة  القرارات  أحدث  من    أعرف 

تكمل المواقع  ، ثم )(%6.58)بوزن مئوي  ة الخامسة  في المرتب(  المواقع الرسيمية
بوزن  سة  في المرتبة الساد (  في الدروس الخصوصيةالتعليمية ما أتلقاه من شرح  

( )%6.54مئوي  ثم  النموذجية(،  والجابات  األسئلة  من  بنماذج  في (  تزودني 
التعليمية  يق(، ثم ) %6.48بوزن مئوي )المرتبة السابعة   دم المدرس في المواقع 

أعرف أن  (، ثم )%6.44بوزن مئوي )في المرتبة الثامنة  (  المعلومة بشكل جيد 
في المرتبة التاسعة  (  في االشتراكاقع غير الرسمية ليس عليها قيود خاصة  المو 

أتعرف على المعلومة الموثقة من المواقع التعليمية (، ثم ) %6.40بوزن مئوي )
ا(  الرسمية العاشرةفي  )   لمرتبة  مئوي  )%6.26بوزن  ثم  في  (،  المدرس  يبسط 

جدا المعلومات  التعليمية  الحادية(  المواقع  المرتبة  مئوي  عشرة    في  بوزن 
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(6.25%( ثم  عل(،  التعليمية  أطلع  المواقع  من  الحالي  للعام  البوكلت  نماذج  ى 
برامج  تساعدني ال(، ثم )%6.16بوزن مئوي )في المرتبة الثانية عشرة  (  الرسمية

الي على  المذاعة  معلوماتيالتعليمية  وزيادة  مداركي  توسيع  في  في  (  وتيوب 
المذاعة    تساهم البرامج التعليمية(، ثم )%5.82)بوزن مئوي  المرتبة الثالثة عشرة 

زمالئي وبين  بيني  العلمية  المناقشات  إثراء  في  اليوتيوب  المرتبة  (  على  في 
فيها    ابع المواقع التعليمية ألن الشرحأت (، ثم )%5.44بوزن مئوي )الرابعة عشرة  

الخصوصية الدروس  عن  عشرة  (  يغنيني  الخامسة  المرتبة  مئوي  في  بوزن 
(5.36%( ثم  الغام (،  المعلومات  بعض  عن  األخيرة  (  ضةأستفسر  المرتبة  في 

 (.%5.26بوزن مئوي )

 مقياس التأثيرات الوجدانية لمواقع التواصل التعليمية :  -8

 ( 8جدول رقم ) 
 العينة 

 العبارة 

 الوزن المرجح  معارض  محايد  مؤيد

 % النقاط  % ك % ك % ك

مملر رلا تحزير كر  
الشفوح ل ، 

، ال لت  مشاهدها ص

 الاحاس  ل، .

250 61.8 116 28.6 39 9.6 1021 8.87 

من  ال فامب  

الا  لالة الاذاعة  

ع ا الل تل ب هنها 
انالاجات، تش ل 

 الا  لالة .

209 51.6 171 42.2 25 6.2 994 8.64 

الل الا اأر  من  م 

الا  لالة غلف 
الفسالة هن صلها  

ال ثف م  الاش يق ص،  

 ال ف  .

198 48.9 181 44.7 26 6.4 982 8.53 

 فامب  مش ف بختف ال

الا  لالة الاذاعة  

ع ا الل تل ب ص،  
رصا ت، م  تجارب  

 اآلخفي  .

197 48.6 177 43.7 31 7.7 976 8.48 

مملر رلا م الل  
الا اأر الا  لالة 

الفسالة هن  غلف 

الاااع لة صلها ك لفة 
 وسفي ة .

206 50.9 154 38 45 11.1 971 8.44 
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الفاا الااب  مش ف ب

ع  مس  ب تقديم  
لا  لالة ال فامب ا

الاذاعة ع ا  

 الل تل ب .

173 42.7 188 46.4 44 10.9 939 8.16 

مش ف من م الل  

الا اأر الا  لالة 

تاثر بديال جلدا 
ل دروث القم ألة  

. 

180 44.4 164 40.5 61 15.1 929 8.07 

ج  اح، مكثف ارت اطا 
بزمالء ع ا الا الل  

 صلها .الا، مشارك  

137 33.8 144 35.6 124 30.6 823 7.15 

مش ف باالنط اء ص،  

عاللا، بخسفت، 

 ومملر رلا ال زلة .

126 31.1 153 37.8 126 31.1 810 7.04 

مملر رلا عار  

جفوب " مجا عة  
، مغ قة " بزمالس

لا ا ا الا ار  

والحقاش ن ا  
أ  با  ب ض  

 الا ا  .

121 29.9 136 33.6 148 36.5 783 6.80 

مملر رلا مشاركة  

ب ض م الل  
الا  لالة الا اأر 

وم ع  مأدلاس، 

 لاااب اها .

111 27.4 145 35.8 149 36.8 772 6.71 

من  الاحالشا   

الداسفة ص، م الل  

 الا اأر الا  لالة .

109 26.9 139 34.3 157 38.8 762 6.62 

مك ن أدالا  جديدة  

م  خالا م الل  

 الا اأر الا  لالة .

101 24.9 140 34.6 164 40.5 747 6.49 

 100 11509 400   سئ  ا جا ة م

يتضح السابق  الجدول  : أن التأثيرات الوجدانية لتعرض المبحوثين  من 
( أنني  هو  التعليمية  للمواقع  الدراسة  تنز عينة  إلى  لكي  أميل  الشروح  كل  يل 

ثم  ،  (%8.87)  بوزن مئوي أشاهدها في الوقت المناسب لي( في المرتبة األولى  
( البرامج  ألنني  المذ أحب  احتياجاتي  التعليمية  تشبع  ألنها  اليوتيوب  على  اعة 
الثانية(  التعليمية المرتبة  )   في  مئوي  )(%8.64بوزن  ألنني  ثم  مواقع  ،  أحب 

التعليمية غير الرسمية   في (  ألن فيها الكثر من التشويق في العرض التواصل 
الثالثة )  المرتبة  مئوي  ألنني  %8.53بوزن  ثم  الت )(،  البرامج  بأثر  عليمية  أشعر 
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بوزن    في المرتبة الرابعة(  على اليوتيوب في إفادتي من تجارب اآلخرين  المذاعة
( )%8.48مئوي  ألنني  ثم  الرسمية  (،  غير  التعليمية  التواصل  مواقع  إلى  أميل 

(،  %8.44بوزن مئوي )  في المرتبة الخامسة(  ن التفاعلية فيها كبيرة وسريعةأل
التعليمية المذاعة على    تقديم البرامج   بالرضا التام عن أسلوب   أشعرثم ألنني )

السادسة(  اليوتيوب  المرتبة  )  في  مئوي  )%8.16بوزن  ألنني  ثم  أن (،  أشعر 
ا للدروس  جيدا  بديال  تمثل  التعليمية  التواصل  المرتبة  (  لخصوصيةمواقع  في 

)  السابعة مئوي  )%8.07بوزن  ألنها  ثم  بزمالء(،  ارتباطا  أكثر  على    جعلتني 
الثامنة في الم(  ك فيهاالمواقع التي أشار  (، ثم ألنني  %7.15بوزن مئوي )  رتبة 

العزلة) إلى  وأميل  بأسرتي  عالقتي  في  باالنطواء  التاسعة (  أشعر  المرتبة   في 
( مئوي  ألنن%7.04بوزن  ثم   ،)( "ي  جروب  عمل  إلى  مغلقة"  أميل  مجموعة 

ال بعض  صعوبات  حول  والنقاش  الحوار  لتبادل  المرتبة في  (  مواد بزمالئي 
)  العاشرة مئوي  )%6.80بوزن  ألنني  ثم  مواقع  (،  بعض  مشاركة  إلى  أميل 

لمتابعتها أصدقائي  وأدعو  التعليمية  عشرة(  التواصل  الحادية  المرتبة  بوزن   في 
( ألنن %6.71مئوي  ثم   ،)( التواصل  ي  مواقع  في  الدائرة  المناقشات  أحب 
عشرة(  التعليمية الثانية  المرتبة  م  في  )بوزن  )%6.62ئوي  ألنني  ثم  أكون  (، 

التعليميةصداقات ج التواصل  مواقع  المرتبة األخيرة(  ديدة من خالل  بوزن    في 
 (.%6.49مئوي )
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 مقياس التأثيرات المهارية لمواقع التواصل التعليمية :  -9

 (9قم )جدول ر 
 العينة 

 العبارة 

 الوزن المرجح  معارض  محايد  مؤيد

 % النقاط  % ك % ك % ك

د م الل الا اأر  تزي

الا  لالة م  تا ل، 

 لدراس، .ا

280 69.1 101 24.9 24 6 1066 9.43 

مل ب باحزير كر الشفوح  
ل ، يسهر ع ، عا لة  

 الافاج ة الحهاسلة .

268 66.2 115 28.4 22 5.4 1056 9.32 

مكاس  مهارا  جديدة  

م  مااب ة ال فامب 

الا  لالة الاذاعة ع ا  

 الل تل ب .

237 58.5 153 37.8 15 3.7 1032 9.13 

ا تحظلم  تساعدن، ع 
 جداوا وخطط ل اذاكفة.

235 58 142 35.1 28 6.9 1017 9 

تزيد م الل الا اأر  

الا  لالة م  صها،  
 ل دروث واسال ابها .

209 51.6 166 41 30 7.4 989 8.75 

متابل م الل الا اأر  

الا  لالة الفسالة هنها ال 

تخخذ مح، ولاا ص، 
 ها .مااب ا

207 51.1 170 42 28 6.9 989 8.75 

تج  ح، منظم ولا، بش ر  

 مصضر .
205 50.6 162 40 38 9.4 977 8.64 

ت س ح، مهارة الا امر مل 
الا ح ل جلا وم اك ة 

 ال مف.

189 46.7 182 44.9 34 8.4 965 8.54 

تساعدن، ع ا اساقداب  
وساسر ت  لالة نديثة 

كالقفاسط الذهحلة  

 والالدي ها  .

186 45.9 178 44 41 10.1 955 8.45 

ع ق ع ا ب ض م الل  م

الا اأر الا  لالة 

 لاط يف الااا ى.

111 27.4 152 37.5 142 35.1 779 6.90 

متااعر كثلفا ومشارك ص،  
ب ض م الل الا اأر  

 لا  لالة .ا

104 25.7 136 33.6 165 40.7 749 6.62 

مع ق ع ا ب ض م الل  
الا اأر الا  لالة 

ابة ع  ب ض لإلج 

اهسئ ة الا، يطفنها  
 ل .الا ل

105 26 118 29 181 45 732 6.47 

 100 11306 400 جا ة م  سئ  ا 
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يتضح  السابق  الجدول  المبحوثين  : أن التأثيرات المهارية لتعرض  من 
( في المرتبة تزيد من تفوقي الدراسيلدراسة للمواقع التعليمية هو ألنها )عينة ا

مئوي األولى   ألنني )(%9.43)  بوزن  ثم  الشرو ،  بتنزيل كل  يسهل  أقوم  لكي  ح 
النهائية المراجعة  عملية  الثانية (  علي  المرتبة  )   في  مئوي  ثم  %9.32بوزن   ،)

( التعليألنني  البرامج  متابعة  من  جديدة  مهارات  على أكتسب  المذاعة  مية 
الثالثة (  اليوتيوب  المرتبة  ثم ألنها )%9.13بوزن مئوي )  في  تساعدني على  (، 

(، ثم ألنها  %9بوزن مئوي )  لرابعةفي المرتبة ا(  يم جداول وخطط للمذاكرةتنظ 
واستي) للدروس  فهمي  من  الخامسة(  عابهاتزيد  المرتبة  مئوي    في  بوزن 
ل التعليمية الرسمية ألنها ال تأخذ مني  أتابع مواقع التواص)ألنني  (، ثم  8.75%)

تجعلني  (، ثم ألنها )%8.75بوزن مئوي ) في المرتبة السادسة( وقتا في متابعتها
(، ثم ألنها  %8.64بوزن مئوي )  في المرتبة السابعة(  أفضل  أنظم وقتي بشكل

العصرتكس) ومواكبة  التكنولوجيا  مع  التعامل  مهارة  الثامنة (  بني  المرتبة    في 
تساعدني على استخدام وسائل تعليمية حديثة  (، ثم ألنها ) %8.54ئوي )بوزن م 

والفيديوه الذهنية  التاسعة(  ات كالخرائط  المرتبة  )  في  مئوي  ثم  %8.45بوزن   ،)
في المرتبة (  ر المحتوى أعلق على بعض مواقع التواصل التعليمية لتطوي ألنني )
أشارك في بعض مواقع  أتفاعل كثيرا و (، ثم ألنني )%6.90بوزن مئوي )   العاشرة

  (، ثم ألنني %6.62بوزن مئوي )  في المرتبة الحادية عشرة(  التواصل التعليمية
التعليم ) التواصل  مواقع  بعض  على  التي  أعلق  األسئلة  بعض  عن  لإلجابة  ية 

 (.% 6.47بوزن مئوي )  ألخيرةفي المرتبة ا( يطرحها الموقع
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 : المراجع 
 

"   ) القاهفة   تط يف الاحاهب  للر نظفي وتط لق، ل  انثل فصت ماا   مااد ع ، . "  م  (1)

 .  13ب (   ص 2016 م ل جالل      ار ال 
تط يف  مجد  (2) ص،  والا  لم  الافبلة  ل رارة  اإلل افونلة  ال  ابة  "  ور   . الدي   ن ر  مناد  ي 

"    ا تق يالة  بامف  راسة  المحاع،  الثان ي  ما لا  لم  محش رةرسالة  غلف       جسالف 

 ب ( . 2017جام ة عل  شاى   ك لة الافبلة   )
الة واإلش اعا  الاااققة اب الافاهقل  لا الل اإلل افونلة الفسغاللة رك، ناج، . اساقد  (3)

محش رةمحها     غلف  ال  لا    رسالة  كا راه  الدراسا   م هد  شاى    عل   جام ة   (   

 ب (.2016ل طا لة 

  )4( Cheung , c , chiu  , P & Lee , M “ Online social networks : Why do 

students use face book ? “ Computers in human behavior , vol .27 , 

2011 , p p . 1337 – 1343. 
جلالن ماا   . " م الل ش  ا  الا اأر االجاااع، ك ساسط إلكساب الش اب مهارا     (5)

   ال د      ة الامفية ل ا ث الفمي ال ابالاجالدانلة "    الا  م الذات، وس  ك الاشاركة ال 

 –  229  ص ص  (  م ة القاهفة   ك لة اإلعالب  جا  )  2011س اا ف    –الفابل   ي لل   

237 . 
لا لل    (6) الجام ،  الش اب  اساقداب  ع ا  الاافت ة  الاختلفا    "  . محم ر  مااد  ع ده  محاا 

)    الالى    " اإلعب ك  ل ا ث  الامفية  يحايف    البالاج ة  والثالت ن    السابل  ال د     –  

 .( ك لة اإلعالب  فة  هجام ة القا  )  ب2011ي نله 
(7)    . ال اسط   ا"  رونلة مااد ع د  ص،  ور  ل افاهقل   الثقاصلة  الا علة  ص،  الافب ي  إلعالب 

جام ة عل  شاى  )       غلف محش رة   رسالة ماجسالف   "  الافن ة الثان ية باااصظة  ملاط  

 .  ( ب2008الدراسا  ال  لا ل طا لة   م هد  
(8)    . ع ف  مناد  السل"  مفوة  والاشاركة  الادرسلة  الافن ة المااصة  طالب  لدى  اسلة 

  ) جام ة عل  شاى   م هد   رسالة  كا راه غلف محش رة      "  تط لقلة  الثان ية  راسة

 . ب (2007الدراسا  ال  لا ل طا لة   
  لدى   االجاااعلة  الاهارا   ب  ض  وعاللاه  اإلنافنت  ع ف  مااات   "   .  الاجلد  ع د  نس   هات  (9)

ب    2006  يحايف     30ال د       9  الاج د     الطا لةمج ة  راسا         "  الثان ية  الافن ة  طالب

 جام ة عل  شاى   م هد الدراسا  ال  لا ل طا لة ( .)

 


