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ملخص الدراسة
هددددفت هدددرا الدراسدددة فدددي الكشددد عدددن مددددأ يدددبكير اددداصا التماصدددل ا تمددداع علددد
الحقدددمل الرةميددددةف بالىدددافة إلدددد معرفددددة لكدددر متديددددر النددددم ف ولتحقيددد ل دددددا الدراسددددة
اسدددتخدم الاااددددج المدددن ح المصددددف ف ايدددج يددددم إعدددداد اسددددتاانة مصمندددة مددددن ( )21عاددددارةف
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ممزعدددة علددد محدددمرينة الخممصدددية وايمدددن ا لصترونددد ف وبعدددد التب دددد مدددن صددددل ايداة
و كااي ددا يددم يطايق ددا علدد عينددة الدراسددة المصمنددة مددن ( )180طالاددا و وطالاددةف ويددم يطايق ددا
علددد محافمدددة مسدددقه .وةدددد لل دددر نتدددا ح الدراسدددة علددد المسدددتمأ العدددام فددد مددددأ يدددبكير
اددداصا التماصددددل ا تمددداع علدددد الحقدددمل الرةميددددة مدددن و ددددة نمدددر عينددددة مدددن طلاددددة
التعلدديم مددا بعددد ايساس د ف ددا بدر ددة ةليلددة فدد محددم الخممصدديةف ايددج بلدد المتمسدده
الحسددداب للمحدددمر ( .)2.19وفدددد محدددمر ايمددددن ا لصترونددد دددا لي ددددا و دددا بدر ددددة
ةليلددددة وبمتمسدددده اسدددداب () 1.82ف مددددا لل ددددر الدراسددددة عددددن و ددددمد فددددرول ا د لددددة
إامددددا ية عنددددد مسددددتمأ الد لددددة ( ) 0.05 ≤αبددددين الددددن مر والندددداد فدددد مجددددا الدراسددددة
و لك لمالح الن مر.

المقدمةة
سدددداعد يصنملم يددددا المعلممددددا وا يمددددا الرةميددددة علدددد ربدددده التماصددددل بددددين
الشددددعمخ بمختلدددده يم اي ددددا الح ددددارية متجدددداوزة بددددنلك الحدددددود السياسددددية والجدرافيددددة
والعزلددددة الح ددددارية التدددد انددددم يعيشدددد ا معمددددم المجتمعددددا الاشددددريةف إ يشدددد د عالمنددددا
ايدددرة فددد يصنملم يدددا ا يمدددا ف التددد مدددن ادددبن ا لكدددر فددد الع ةدددا
المعاصدددر يحدددم
والتفصيددددددر
السياسددددددية وا ةتمددددددادية وفدددددد لنمدددددداط الحيدددددداة الح ددددددرية وفدددددد ا سددددددت
والع ةا والتماصل.
ويعدددد ا نترندددم اآلن لف دددل وسددديلة ايمدددا بدددين ايفدددراد والجماعدددا ف ومدددع ل دددمر
المماةددددع اللصترونيددددة والمدددددونا الشخمددددية وادددداصا المحادكددددة اختلدددده اددددصل ا يمددددا ف
ول ددر لنماعددا لخددرأ ل شددر انتشددارا و وانفتااددا و ويددبكيراوف ايددج يددعكر لصددحاخ المماةددع علدد
المسددددتخدمين ويددددعكر المسددددتخدمين علدددد بع دددد م الدددداع (ادددددادينف سدددد يلف وازبددددمنف
مرج .)2012
وممددددا لدأ إلدددد اسددددتخدام وسددددا ل التماصددددل ا تمدددداع علدددد نطددددال واسددددع مددددن
ا لعدددالمف دددم اددددود يسدددار فددد التطدددمر التصنملدددم فددد منتمددده التسدددعينا مدددن القدددرن
الماىدد علدد افددة المسددتميا العلميددةف وانطدد ل كددمرة اقيقيددة فدد عددالم ا يمددا ف ايددج
انتشدددر اددداصة النترندددم فددد لر دددا العدددالم التددد ربطدددم العدددالم لددد بب زا ددد المتراميدددةف
و ددم مددا عددل العددالم يشددا القريددة الم دديرةف ايددج لصدداحم المجتمعددا ل شددر انفتااددا و علدد
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وياددداد اآلرا وايفصدددار والخادددرا (عادددد

بع ددد ا الددداع وبدددا مدددن السددد ل التعدددار
2008؛ والسمدانف .)2012
وةدددد ةامدددم اددداصا التماصدددل ا تمددداع الرةميدددة و يدددزا بددددور فعدددا فددد إمدددداد
النسدددان بصشيدددر مدددن المعلممدددا والمماةددده وا يجا دددا ف مسدددا مة بدددنلك فددد يشدددصيل وعيددد
وإعدددادل ليصددمن ل شددر ةدددرة علدد التددبكير فدد اآلخددرين واسددتمالت مف إ إن ددا يسددا م اسدد اما و
ايددددرا و فدددد يعلددددم اللدددددا وير مددددة المعلممددددا ا نايددددة ويسدددد يل عمليددددة التماصددددل بددددين
الشدددااخ ويقريدددا المسدددافا وإزالدددة الفدددمارل الح ددداريةف ف ددد عدددن يميدددز دددنل الشددداصا
بالتشار ية والتفاعلية والح مر الدا م غير المادي (المميانف .)2014
ويعددددد ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع مددددن لبددددرز المماىدددديع التدددد ةددددم ا تمامددددا و
واسددددعا و علدددد السددددااة العالميددددة لمددددا ل ددددا مددددن يددددبكير واىددددح فدددد ايدددداة الفددددرد والجماعددددة
والدولدددةف وإن اددداصا التماصدددل ا تمددداع لصددداحم ددد بالدر دددة ايولددد المدددعكر علددد
ايدددداة الفددددرد والمجتمددددع سددددلاا و ددددان لم إيجابدددداوف وةددددد انتا ددددم بعدددد الحصممددددا بالتب يددددد
للتجاوزا الت يعكر عل الحقمل الرةمية.
ونتيجددة ل دددنا التطدددمر فددد دددنا المجدددا فقددد لصددداح الندددان مندمسدددين فددد اسدددتخدام
التقنيدددا الحديشدددة ووسدددا ل التماصدددل ا تمددداع ف اتددد لصددداحم دددز ا و م مدددا و مدددن ايددداي مف
واخترةدددم خممصدددياي مف وزاامدددم ع ةددداي م ا تماعيدددةف ولصددداح مدددن ال دددرورة بمصدددان
مددددن
يدددددخل الج ددددا المعنيددددة سددددما التعليميددددة من ددددا لم التمعميددددة فدددد يشقيدددده الددددن
المخددداطر التددد ةدددد يتعدددر ل دددا الطلادددة مدددن دددرا اسدددتخدام وسدددا ل التماصدددل ا تمددداع
بمدددمرة مفرطدددة بعيددددة عدددن ا اتدددرازا ف وإن يسدددميت ا بشددداصا التماصدددل ا تمددداع ف
يعددد انعددداما و للخممصددية؛ وإنمددا لصددل فددرد منددا ادد فدد امايددة ددل مددا يخمدد وعدددم نشددرل
علددد ال دددما ف وإن فدددتح اددداصا التماصدددل ا تمددداع علددد ممدددراعي اف لمدددر يندددنر بدددالصشير
من المشص ا تماعية (صحيفة اييام الاحرينيةف .)2014
وةدددددد عدددددر والدبيسددددد ف والطا دددددا و ( )2013اددددداصا التماصدددددل ا تمددددداع
الرةميدددة ببن ددداة مماةدددع علددد اددداصة النترندددم يدددمفر لمسدددتخدمي ا فرصدددة للحدددمار وياددداد
المعلممدددددا واآلرا وايفصدددددار والمشدددددص مددددددن خددددد الملفدددددا الشخمدددددية وللاممددددددا
المدددددددمر وغدددددددر الدردادددددددة وغيدددددددر لدددددددكف ومدددددددن ايمشلدددددددة علددددددد دددددددنل الشاــدددددددـصا
مماةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدددددـعة الفيسددددداك ف ويمييدددددمخف ويدددددميترف ومددددداي سددددداي ف
والشددددداصة ا تماعيدددددة الرةميــــــــــــــــدددددـة و ددددد ة مجممعدددددة ميدددددا ا تماعيدددددة ينشددددد ا
لفددددراد لو منممددددا لدددددي م روابدددده نتيجددددة التفاعددددل ا تمدددداع ف ويمشل ددددا يصددددل لو اددددصل
دينددداميص لجماعدددة ا تماعيدددةف و ددد ينشدددب مدددن ل دددل يمسددديع ويفعيدددل الع ةدددا الم نيدددة لو
ع ةا المداةة.
وإن كقافدددة الحقدددمل الرةميدددة والدددمع ب دددا علددد در دددة ايدددرة مدددن اي ميدددةف ومدددن
كددم يناددد لن يشددصل ددنل الشقافددة مصمنددا و ر يسدديا و مددن العمليددة التعليميددةف وإن يعلدديم الحقددمل
الرةميددة لددي ممىدددمعا و يعليميددا و بددالمعن الحرفددد للصلمددة؛ بددل دددم معرفددة وف ددم وممارسدددة
للممىدددمعا والمدددما ر المحيطدددة بندددا مدددن خددد الدددتعلم عدددن اقمةندددا الرةميدددة المختلفدددةف
ومددددن كددددم إدرا الما اددددا التدددد ينددددتح ماااددددرة عددددن يلددددك الحقددددمل ( ريدددددة الر يددددةف
.)2016
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وةدددد لكاتدددم مجممعدددة مدددن الدراسدددا لن اددداصا التماصدددل ا تمددداع ل دددا يدددبكير
علدددد الحقددددمل الرةميددددةف دراسددددة ويددددم زانددددح وسددددتي يشدددديا Zhang& China,
) ) 2006والتددد يناولدددم يدددبكيرا اسدددتخدام وسددددا ل التماصدددل ا تمددداع علددد المشددددار ة
المدنيددددة والسياسددددية و دددد عاددددارة عددددن دراسددددة مسددددحية علدددد عينددددة مصمنددددة مددددن ()٢١٩
ماحمكدددا و فددد الم يدددا المتحدددد ة ايمريصيدددة با عتمددداد علددد المقددداب ال ايفيدددة دددبداة لجمدددع
الاياندددا ف ومدددن ل دددم نتدددا ح دددنل الدراسدددةف لل دددر الدراسدددة لن كقدددة ايفدددراد فددد اآلخدددرين
يدددددعكر علددددد المشدددددار ة السياسدددددية والمدنيدددددة ل فدددددرادف وكادددددم و دددددمد
لو المعسسدددددا
يدددبكيرا دالددددة ل يمددددا ا تماعيددددة ل فددددراد علدددد المشددددار ة السياسددددية والمدنيددددةف ولن
ةدددددرا ة المدددددحه ومشدددددا دة الشدددددعون العامدددددة عادددددر التلفزيدددددمن يدددددعكر علددددد المشدددددار ة
السياسية ف اين لم يعكر عل المشار ة المدنية.
ودراسددددة محمددددمد ( ) 2012والتدددد دددددفم إلدددد معرفددددة يددددبكير ادددداصا التماصددددل
ا تمددداع علددد القددديم ا تماعيدددةف واسدددتخدمم الدراسدددة المدددن ح المصدددف ف واسدددتخدمم
الدراسددددة اسددددتاانة مصمنددددة مددددن ( ) 48عاددددارةف ولكاتددددم لن لشدددداصا التماصددددل ا تماعيددددة
آكددددار سددددلاية دددددر المةددددم؛ نتيجددددة الدددددرل فدددد الخدددددما الماسددددعة التدددد يقدددددم ا ددددنل
الشددداصا ف والتسدددر فددد إبدددرام الع ةدددا مدددع اآلخدددرين دون التحقددد فددد خلفيدددت م الفصريدددة
لو ايخ ةيددددةف ومدددددن دددددة لخدددددرأ ببن دددددا يسدددددا م فددددد خلددددد عمقدددددا و اقيقيدددددا و للع ةدددددا
ا تماعيدددة فددد الشددداصا بقددددر مدددا يصدددمن فددد الماةدددعف و ندددا فرصدددة ايدددرة للسدددلم يا
المزعجة لو ال تحايل لو ا ستد ف الشاصا المفتماة.
مدددا لاددددار دراسدددة الشددددريه ( ) 2015لن السدددااة الدوليددددة زاخدددرة بالعديددددد مددددن
ا ت دددادا التددد يحددداو يبصددديل الحقدددمل الرةميدددة فددد نمدددم واىدددحةف والتددد يم ددد
فدددد مسددددارين ايو ير ددددز علدددد الق ددددايا والممىددددمعا ا الع ةددددة باينترنددددم ويددددداو
المعلممددددا ف والشددددان ير ددددز علدددد الق ددددايا والممىددددمعا ا الع ةددددة بقدددددرة النسددددان
عل ا يما والتماصل مع الاي ة المحيطة ب من خ خطمط وااصا ا يما .
وبينددددم يقددددمأ ( ) 2016إلدددد معرفددددة مخدددداطر اسددددتخدام الشدددداصة الرةميددددة والاريددددد
الرةمددد فددد مصدددان العمدددل بدددين سدددلطة المراةادددة والحددد فددد الخممصددديةف ولكاتدددم إن ندددا
مخدداطر نا مددة عددن إسددا ة اسددتخدام الشدداصة الرةميددة والاريددد الرةم د ف د مصددان العمددل ممددا
يدددنعص سدددلاا و علددد إنتا يدددة العامدددلف وربمدددا يلحددد ال دددرر بالنمدددام المعلممددداي لمدددااا
العمل.
مددددا ل ددددد فتحدددد ( ) 2016معرفددددة دور ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع فدددد نشددددر
كقافدددة اقدددمل ا نسدددانف ايدددج لكاتدددم إن اددداصا التماصدددل ا تمددداع ل دددا دور بدددارز فددد
عدددر انت ا دددا للحقدددمل الرةميدددة خاصدددة المدددمر والفيدددديم ا ف ايدددج لن لفدددراد العيندددة
فددد الدراسدددة التددد ل ري دددا اسدددتخدمما الفيدددديم ا بنسددداة ( )62%و لدددك لسددد ملة النقدددل
الحدددد الماااددددر مددددن مصددددان الحدددددد .ولوىددددحم لن مماةددددع التماصددددل ا تمدددداع سدددداعد
عل زيادة المع بشقافة الحقمل الرةمية بنساة بلدم (.)96,2
و دفم دراسة اسن ( ) 2013إل معرفة لكر مماةع التماصل ا تماع ف ينمية
المس ملية المجتمعية لدأ الشااخ؛ و لك من خ إعداد برنامح يدريا وإعداد صفحا عل
مماةع الفي بم لتنمية المس ملية ا تماعية لدأ الشااخ الفلسطين ف القدنف واستخدم
الاااج المن ح اا التجريا ف ويصمن مجتمع الدراسة من ميع الشااخ من المرالة العمرية
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( ) 25-15سنة للمنتمين لمجل اااب ع رف واختار الاااج ( )18اابا و ( )9مر و( )9إناكا و
بطريقة ةمديةف وةد يمصلم نل الدراسة إل النتا ح التاليةة عدم و مد فرول فردية ا
د لة إاما ية بين متمسه در ا لفراد المجممعة التجرياية ف مستمأ المس ملية
ا تماعية ةال يطاي الارنامح وبعدل.
ول ر اا ين ( ) 2017دراسة دفم إل معرفة دور ااصا التماصل ا تماع ف
إ ساخ المرا قين المعرفة بحقمة م ا يماليةف واستخدمم الاااشة المن ح المصف ف ويم
يطاي ا ستاانة عل  400اخصف وخلمم الدراسة إل لن نساة من يشقمن ف المعلمما
الت يحملمن علي ا من خ ااصا التماصل ا تماع (نعم) من إ مال مفردا عينة
الدراسة بلدم %51.6ف وبلدم نساة من يشقمن ف المعلمما الت يحملمن علي ا من
خ ااصا التماصل ا تماع ( ) من إ مال مفردا عينة الدراسة %48.4ف ولن نساة
من يعتارون ااصا التماصل ا تماع إادأ وسا ل الع م الت يمع بحقمل النسان
(نعم) من إ مال مفردا عينة الدراسة بلدم  %76.6ممزعة بين .%82.8
ول ددددرأ غريددددا (  ) ٢٠١١دراسددددة دددددفم إلدددد معرفددددة ا يمددددا عاددددر ا نترنددددم
ويددددبكيرل فدددد إ سدددداخو الم ددددارا ا تماعيددددة لدددددأ طدددد خ الجامعددددا وف واعتمددددد ددددنل
الدراسدددة فدددد بنا دددا النمددددري علددد نمريددددة الددددتعلم بالم امدددةف ويعددددد دددنل الدراسددددة مددددن
الدراسددا المصدددفيةف وادددملم عيندددة الدراسدددة طدد خ دددل مدددن دددامعت الزةدددازي والسدددادن
مددنف ل تددمبرف ولوىدددحم النتددا ح اريفدددا متمسدده الشدددعمرف بالسددعادة فددد لي عمددل مددداع
إادددأ اسدددتجابا عيندددة الدراسدددة لمقيدددان م ددارة التعددداون المصتسددداة عادددر النترندددم ي دددا
القدددرة علددد المشددار ة فددد المماةددده التدد يحدددج علدد التعددداون كدددم مسدداعدة ايصددددةا فددد
إنجاز ايعما والمس مليا .
ويت دددددح مدددددن لدددددك لن اددددداصا التماصدددددل ا تمددددداع وااددددددة مدددددن المشدددددص
الر يسدددية التددد يسدددا م فددد خلددد بعددد المشدددص المجتمعيدددة دددالتعر للخممصدددية لو
ل مدددن اللصترونددد ف إ إن بعددد ايادددخا يقدددمم بتم يددد دعدددما ل ن دددمام إلددد اددداصا
ومماةدددع لخدددرأ ةدددد يصدددمن مبممندددةف مدددا لنددد يم دددد عقددد د ا تمددداع واىدددح داخدددل دددنل
الشددداصا و دددنا علددد عصددد العقدددمد ا تماعيدددة التددد يحصدددم التعامدددل الدددماةع فددد الحيددداةف
مشلة المدلف وايمانةف والنميحة ونحم ا.
وفددد السددديال نفسددد ندددا بعددد اآلكدددار اليجابيدددة لشددداصا التماصدددل ا تمددداع ف
إمصانيدددة التاددداد الشقددداف والعلمددد والخادددرا بدددين الم شدددتر ينف والتماصدددل بدددين ايصددددةا
وايةدددارخ ومعرفدددة لخادددار م لينمدددا و ددددوا فددد مختلددده دو العدددالمف ويمسددديع الع ةدددا عدددن
طريدد التعددر إلدد لصدددةا ددددف والتعددر علدد عددادا ويقاليددد مجتمددع ديددد وا نفتددا
علددد العدددالم الخدددار ف ومعرفدددة لخادددار العدددالمف و ددد وسددديلة لتماصدددل ايادددخا الدددنين
عزلددد ما عدددن الحيددداة ا تماعيدددة بسددداا عجدددز مف مدددا لن دددا يسدددا م فددد يطدددمير الم دددارا
اللدميدددة عدددن طريددد ا اتصدددا مدددع لادددخا مدددن كقافدددا مختلفدددةف ويدددتم مدددن خ ل دددا اي دددا و
إبرام صفقا يجارية وارا ا (غيطانف.)2011
ووفدددد إامددددا يا مسددددتخدم لشدددداصا التماصددددل ا تمدددداع ؛ فددددإن لعددددداد يلددددك
المماةددع يددزدا د زيددادة مطددردة فدد ددل كانيددة فعلدد سددايل المشددا ة ممةددع فددي بددم يتددراو
لعددددداد مسددددتخدمي نحددددم المليددددار مددددا يقددددارخ ( 60مليددددمن) فدددد منطقددددة الشددددرل ايوسدددده
واددد اف لددنلك يعددد ل اددر ممةددع ا تمدداع اددم العددالم ,ويلي د ممةددع يددمييرف ايددج يمددل عدددد
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مشدددتر ي إلدددد ( 290مليددددمن) مشدددتر اددددم العددددالم مددددن م  6م يدددين مشددددتر فدددد العددددالم
العربدددد ف لمددددا ممةددددع اليمييددددمخ فقددددد وصددددلم عدددددد مددددرا المشددددا دة فدددد العددددالم العربدددد
إلددد ( 170مليدددمن) مشدددا دة فددد اليدددممف و لدددك اسدددا آخدددر إامدددا ية لعدددام 2013ف و م دددل
بلددد والدددني نشددده مدددعخرا و ايدددج يشدددير الامدددا ا لن عددددد مسدددتخدمي وصدددل إلددد مدددا
يقدددددارخ( 340مليدددددمن) مسدددددتخدمف والجددددددير بالدددددن ر لن يلدددددك الامدددددا ا ةابلدددددة للزيدددددادة
والتطمر ف ل كانية (ا سااند ار ف.)2018
وإن لمددددن المعلممددددا الرةميددددة لصدددداحم مددددن ال ددددرورة بمصددددان لن يددددتم إيمددددال ا
للطلاددة بشدددصل دا دددم ومفمددلف نمدددرا و لصشدددرة مسدددتخدم ادداصا التماصدددل ا تمددداع بددددر
التعلدددديم لو التماصددددل ا تمدددداع ف ايدددد ج لن الطالددددا لصدددداح يددددتعلم ويقددددرل ويصتددددا ويشددددا د
ويسدددمع ويتحدددداور ويرسددددم ويمددددمر ويعلدددده عاددددر ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع ف وإن لددددم
يصدددن لديددد المعرفدددة الصافيدددة ادددم لمدددن المعلممدددا الرةميدددة و يفيدددة امايدددة اقمةددد الرةيمدددة
فسددم يتعددر لةسددا ة ف د ددنل الحقددملف لددنا و ددا عل د افددة المعسسددا التصددايه مددن
ل ل الحفال عل الحقمل الرةيمة للطلاة.
ويعدددد المدرسدددة اجدددز الزاويدددةف لصمن دددا يمشدددل لادددد المعسسدددا الم مدددة التددد يقدددمم
بتشقيدددده الطلاددددة اددددم اقددددمة م الرةميددددةف ويسددددا م إسدددد اما و ايددددرا و فدددد غددددرن المتطلاددددا
التربميددددة التدددد يدددددعم اقددددمل النسددددان الرةميددددة لدددددأ الطلاددددة ويعمددددل علدددد نشددددر كقافددددة
الحقدددمل الرةميدددة لكندددا اسدددتخدام وسدددا ل التماصدددل اللصترونيدددة داخدددل المدرسدددة وخار ددداف
نمدددرا و ين المعلممدددا الرةميدددة لدددم يعدددد فقددده لداة للمسددداعدة فددد ينميدددة الفدددردف بدددل يجددداوز
لك (الشريه .)2015
ولصدددداحم ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع ىددددرورة ايميددددة يسددددتطيع النسددددان
الحيدددداة بدددددون اف وانط ةددددا و مددددن لددددك فددددإن ايمددددر يتطلددددا ا تمددددام بتعزيددددز ف ددددم الطلاددددة
لتصنملم يدددا المعلممدددا وا يمدددا فددد مراادددل التعلددديم بديدددة يشقددديف م بحقدددمة م الرةميدددة
لكندددا يعدددامل م مدددع التصنملم يدددا ووسدددا ل ا يمدددا الحديشدددةف وإن يشقيددده الطلادددة بحقدددمة م
الرةميدددة يتعدددار مدددع يشدددجيع الطلادددة نحدددم يمليددده اددداصا التماصدددل ا تمددداع مدددن
ل دددل مما ادددة التديدددرا والمسدددتجدا التددد يطدددرل فددد اقدددم المعرفدددة وغير ددداف وبخاصدددة
فدددد ددددنا العمددددر الددددني يتمدددده بسددددرعة التدددددف المعلممدددداي ف ويمليدددده لسددددلمخ الحددددمار
والنقدددددال لتعلددددديم الطلادددددة م دددددارا التماصدددددل وم دددددارا ااتدددددرام آرا ولفصدددددار اآلخدددددرين
وم دددددارا ا لصددددددا النشدددددهف وا ادددددترا فددددد لسدددددا النقدددددال التددددد يتيح دددددا اددددداصا
التماصل ا تماع الت يدور ام ة ايا ي م الطلاة ويسمح بالتعاير عن آرا م.
مددددع ازديددددداد عددددددد دددددرا م ا بتدددددزاز اللصترونددددد ادددددم العدددددالم بدددددا مدددددن الم دددددم
مما ت دددا والتمددددي ل ددداف وفددد سدددلطنة عمدددان يدددم يسدددجيل عددددد (  ) 324ريمدددة ابتدددزاز
إلصترونددد فددد بدايدددة عدددام  2017م ممدددا اسدددتدع يددددخل الج دددا المعنيدددة لمصافحدددة انتشدددار
مشددل دددنل الجددرا م والمةدددم علدد لسدددااخ ادددوك اف ومدددن ددنا المنطلددد سددعم ي دددة يقنيدددة
المعلممدددا ممشلددددة بدددالمر ز الددددمطن للسددد مة المعلمماييددددة نادددا و إلدددد ندددا مددددع الج ددددا
الحصمميدددددة المعنيدددددة شدددددرطة عمدددددان السدددددلطانية التددددد سدددددا مم فددددد يمعيدددددة المدددددماطنين
والمسددددتخدمين اددددم ددددنل الجددددرا م والطددددرل المددددحيحة لةبدددد عن ددددا والتعامددددل مع دددداف
ددددحية ل ددددع
ول ميددددة عدددددم ا نمدددديا لمتطلاددددا الماتددددز وينفيددددن ا لتجنددددا المةددددم
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الماتدددزين ف ايدددج ةامدددم ي دددة يقنيدددة المعلممدددا بحملدددة يمعميدددة ادددم ا بتدددزاز اللصترونددد
(بل وسر ف ب ر)( ريدة عمانف.)2018
ومما يحتم دراسة نا الممىم ف نل المرالة العمرية من سن الشااخ م شرة
ا بتزازا ا لصترونية والمشا ل الرةمية الت يتعر ل ا ااابنا بين الفينة وايخرأف ولما
يتم نشرل من ةال ي ة يقنية المعلمما وارطة عمان السلطانية عن ا نت ا ا للحقمل
الرةمية الت يتعر ل ا الشااخف لنا يسع نل الدراسة إل الصشه عن در ة يبكير ايصا
التماصل ا تماعية عل الحقمل الرةمية لطلاة التعليم ما بعد ايساس (.)12 -11

مشصلة الدراسةة
اناشقدددم مشدددصلة الدراسدددة نتيجدددة يزايدددد اصددددار التشدددريعا والقدددمانين وفددد النمدددام
ايساسددد للدولدددة المدددادر بالمرسدددمم السدددلطان رةدددم ( )1996/101والتددد يعنددد بحقدددمل
النسان العمان .
عددد وة علددد لدددك دددا مادددادة اللجندددة المطنيدددة لحقدددمل النسدددان فددد سدددلطنة
عمددددانف والتدددد لنشدددد م وفدددد المرسددددمم السددددلطان ( )2008/124يحددددر علددددا متابعددددة
وحمايدددددة حقدددددوق اإلنسدددددان واريايددددد ايساسدددددية ومسدددددعولياي ووا اايددددد فددددد السدددددلطنةف
ومشدددار ة المجتمدددع بمختلددده اينشدددطة المجتمعيدددة التددد ي دددد بالدر دددة ايولددد إلددد العمدددل
علددد يعزيدددز وينميدددة الدددمع بشقافدددة اقدددمل النسدددان بشدددصل عدددام والحقدددمل الرةميدددة بشدددصل
خددا ف والتدد يسددع إلدد يحقيدد ممددالح الفددرد وصددمن اقمةدد ويددمفير ايدداة ريمددة لدد ف
ويحقي مادل العدالة والمساواة.
ونمددددرا و يسددددا نطددددال اسددددتخدام ا نترنددددم وينددددم ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع ف
لصددداح الفدددرد ل شدددر عرىدددة لمشدددا ل اخمدددية نتيجدددة لعددددم وعيددد بدددالحقمل الرةميدددةف ايدددج
لصددداح المجتمدددع العمدددان يعددددان مدددن يندددام لدددا رة ا بتددددزاز ا لصترونددد ف وةدددد لاددددار
لكيدددر() 2016ف لن فددد اآلوندددة ايخيدددرة ل دددر مدددا يسدددم بدددا بتزاز اللصترونددد وازداد عددددد
ىددحايال مدددن الددن مر والندددادف وإن ددنا ا بتدددزاز يمددااا ي ديدددد وير يددا لل دددحيةف و لدددك
بنشدددر صدددمر لو مدددماد ممدددمرة لو يسدددريا معلممدددا سدددرية يخدددتص بال دددحيةف مقابدددل دفدددع
مادددال ماليدددة لو اسدددتد ال ددد حية للقيدددام ببعمدددا مشدددروعة لمدددالح الماتدددزينة الفمدددا
بمعلممدددا سدددرية خاصدددة بج دددة العمدددل لو غير دددا مدددن ايعمدددا غيدددر القانمنيدددة .و دددنا ةددداد
الاااددج إلدد ا سددتنتاج لن نددا إاددصالية بددين مددا يددنص علي د القددمانين واللددما ح والماددادة
التدددد يراعدددد الحقددددمل الرةميددددةف وبددددين التجدددداوزا التدددد يحمددددلف نتيجددددة عدددددم وعدددد
المجتمع ب نل الما رة.

لس لة الدراسةة
 -1مدددا مددددأ يددددبكير اددداصا التماصدددل ا تمدددداع فددد الحقدددمل الرةميددددة لددددأ طلاددددة
التعليم ما بعد ايساس ( )12 -11بمدارن سلطنة عمان؟
 -2دددددل يم دددددد فدددددرول ا د لدددددة إامدددددا ية فددددد در دددددة يدددددبكير اددددداصا التماصدددددل
ا تماع ف الحقمل الرةمية يمصن لن يعزأ لمتدير النم ؟

ل دا

الدراسةة

ي د الدراسة الحالية إل يحقي ما يل ة
 .1الصشددده عدددن مددددأ يدددبكير وسدددا ل التماصدددل ا
الطلاة.
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 .2الصشه عن القيم والماادة الت يمصن يعكر علي ا وسا ل التماصل ا

تماع .

ل مية الدراسةة
يصمن ل مية الدراسـة فيما يل ة
 -1عددددم يطدددرل ايبحددداد التددد ل ريدددم فددد سدددلطنة عمدددان للممىدددم الدددني يتطدددرل
إلي نل الدراسة ف ادود علم الاااج.
 -2مددن المعمددل لن يشددري ددنل الدراسددة ايدخ التربددمي العمددان ف والمصتاددة التربميددة ف د
سلطنة عمانف مما يس م ف إعانة الاااشين عل إ را دراسا مماكلة.
 -3يقدم دنل الدراسدة بعد التمصديا التد مدن ادبن ا لن يسداعد فد نشدر مددأ يدبكير
وسا ل التمصل ا تماع عل الحقمل الرةمية لدأ الطلاة.

ادود الدراسةة
الحدود الزمانيةة العام الدراس (2017/2016م).
الحدود المصانيةة محافمة الداخلية
الحدود الاشريةة طلاة التعليم ما بعد ايساس (.)12 -11
الحدود الممىمعيةة مدأ يبكير ااصا التماصل ا تماع ف الحقمل الرةمية.

الممطلحا ة
 .1مماةددددع التماصددددل ا تمدددداع ة وعاددددارة عددددن مماةددددع ا تماعيددددة إلصترونيددددة علدددد
النترنددددم يتدددديح لمسددددتخدمي ا إنشددددا مدددددونا اللصترونيددددةف وإ ددددرا المحادكددددا ف
وإرسدددا الرسدددا لف مدددا يتددد يح مشدددار ة المدددمر ومقددداطع الفيدددديم والملفدددا ف وييسدددر
للمسددددتخدمين نشددددر ملفددددا ف والصتابددددة اددددم ممىددددمعا محددددددة مددددن الممصددددن لن
يددددخل ىدددمن دا دددرة ا تمدددام مشدددتر ين آخدددرينف ويمصدددن م مدددن التعليددد علددد يلدددك
المماىيع وإبدا آرا م في او (فتح ف .)2016
 .2الحقدددمل الرةميددددةة و مجممعددددة ا متيدددازا والحقددددمل التدددد يتمتدددع ب ددددا ددددل ددددا ن
بشدددري فددد افدددة مراالددد العمريدددة سدددما فددد ا نترندددم لو فددد وسدددا ل التماصدددل
ا تماع و (بممنينةف .)2017

الطريقة وا را ا ة
من ح الدراسةة
اياددع الاحددج الحددال المددن ح المصددف الددني يعن د برصددد المددا رة مددا د ف د الماةددعف
و مددددع الايانددددا عن ددددا فدددد الميدددددانف كددددم يمددددنيف ا ويحليل ددددا واسددددتخراج النتددددا ح من دددداف
ب ددد التمصددل در ددة يددبكير ادداصا التماصددل ا تمدداع فدد الحقددمل الرةميددة لدددأ طلاددة
التعليم ما بعد ايساس ( )12 -11بمدارن سلطنة عمان.

مجتمع الدراسةة
يتصددددمن مجتمددددع الدراسددددة مددددن محافمددددة (الداخليددددة) بسددددلطنة عمددددان للعددددام الدراسدددد
( 2017/2016م) والدددني يالددد عددددد الطلادددة الدددنين يدرسدددمن دددنا الصتددداخ اسدددا إامدددا يا
وزارة التربية والتعليم للعام الدراس (2017/2016م) ( )6167طالاا و وطالاة.

عينة الدراسةة

يصمندددم عيندددة الدراسدددة مدددن ( )180طالادددا و وطالادددةف و دددم يشدددصلمن مدددا نسددداة ()2.9%
مدددن المجتمدددع ايصدددل ف ويعتادددر اجدددم العيندددة مناسددداا و لطايعدددة الدراسدددة ولداي دددا المعتمددددة
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علددد ا سدددتاانةف ويدددم اختيددددار م بالطريقدددة العشدددما ية الاسدددديطةف و لدددك ل دددمان اددددممل م
ويمشيل م للمجتمعف وةد يم يمنيه عينة الدراسة إل متدير النم ( مر-إناد).

لداة الدراسة (ا ستاانة)ة
لتحقي ل دا الدراسة ةام الاااج بإعداد لداة ا ستاانة و لك ب د الصشده علد مددأ يدبكير
ااصا التماصل ا تماع ف الحقمل الرةمية لدأ طلاة التعلديم مدا بعدد ايساسد ()12 -11
بمدارن سلطنة عمان م ف ويصمنم لداة الدراسة ف صمري ا الن ا ية من ( )17عاارةف ممزعدة
عل محمرين .و ما محمر الخممصية ومحمر ايمن ا لصترون .

المقيان المعتمد ف ايداةة
( )Likertستجابا

يم استخدام مقيان التدرج الخماس اسا نمام ليصر
العينة ف ل بعاد المماطنة عل النحم الماين ف الجدو ()1
دو ()1
در ا المقيان المعتمد لتقديرا در ة التمليه ستجابا لفراد العينة ف لداة ا ستاانة.
در ة التبكير
در ا مقيان ليصر ()Likert
ايرة دا و
5
4
3
2
1

لفراد

ايرة
متمسطة
ةليلة
ةليلة دا و

صدل ايداةة
للتحق من صدل لداة ا ستاانة استخدم الاااج صدل المحصمين من خ عر ا ستاانة
عل مجممعة من المحصمين المختمين ف التربيةف وف ىم آرا م وم اماي مف ةام
الاااج بإ را التعدي المناساةف من ان ويعديل وإىافةف وإخراج ايداة ف صمري ا
الن ا ية.

كاا ايداةة
للتب د من كاا ايداةف ةام ال اااج بتطاي ا ستاانة عل عينة يجرياية بلدم ( )15طالا
وطالاةف و انم العينة التجرياية المختارة خارج عن العينة ايصلية للدراسةف وبعد ا نت ا من
التطاي عل العينة التجرياية يم اساخ معامل كاا ايداة عن طري معادلة للفا رونااخ
( )Cronbachk,s Alphaلصل محمر من محاور ايداةف والمعامل الصل ل داةف ايج وصلم
 0.86و معد مناسا للتطاي .

إ را ا يطاي الدراسةة
بعد يحديد مشصلة الدراسةف ولس لت ا ومتديراي اف وبعد ا نت ا من إعداد لداة الدراسةف
والتب د من صدة ا وكااي اف طا الاااج ايداة عل عينة الدراسة ف الفمل الدراس ايو
( )2019/2018عن طري يمزيع ا ستاانا المرةية عل عينة الدراسة.
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المعالجة الاما يةة
لتحقي ل دا الدراسة استخدم الاااج ايساليا الاما ية ( )SPSSف يحليل
الايانا الت يم مع ا بعد يطاي لداة الدراسة و ة معامل الشاا للفا رونااخف
والمتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية واي مية النساية (الرياية)ف واختاار( )(t-
) testف ويم يمليه المعيار الاما الممىح ف الجدو ( )2لتفسير يقديرا لفراد العينة.
دو ()2
المعيار الاما لتفسير يقديرا لفراد العينة
در ة التبكير
مدأ الدر ا
الدر ة
ايرة دا و
5,0-4,50
5
ايرة

4

4,49-3,50

3

3,49-2,50

متمسطة

2

2,49-1,50

ةليلة

1

1,49-1,00

ةليلة دا و

نتا ح الدراسة ومناةشت ا
نتا ح السعا ايو ومناةشت ا
لة ابة عن نا السعا ونم ة ما مدأ يبكير ااصا التماصل ا تماع ف الحقدمل الرةميدة
لدأ طلاة التعليم ما بعد ايساس ( )12 -11بمدارن سلطنة عمان؟
يم استخراج المتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية لجميع لبعاد لداة ا ستاانة والاعد
العام ايج يم يرييا ا يريياا ينازليا و ما م واىح ف الجدو ()3

جدول ()3
المتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية واي مية النساية (الرياة) لمجا
م
1
2

المتمسه ا نحرا
الحساب المعياري

المجا

2.19
1.82
2.01

الخممصية
ايمن ا لصترون
المجمم
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يت دددح مدددن الجددددو ( )3ببنددد علددد المسدددتمأ العدددام فدددإن يدددبكير اددداصا التماصدددل
ا تمدددداع علدددد اقددددمل الرةميددددة مددددن و ددددة نمددددر عينددددة مددددن طلاددددة التعلدددديم مددددا بعددددد
ايساسدددد ف ددددا بدر ددددة ةليلددددة فدددد محددددمري الدراسددددةف ايددددج بلدددد المتمسدددده الحسدددداب
للمحمرين (.)2.01
لمددددددا المتمسدددددددطا الحسددددددابية لمحدددددددمري الدراسددددددة فقدددددددد ددددددا فددددددد و محدددددددمر
الخممصددددديةو بمتمسددددده اسددددداب ( ) 2.19وبدر دددددة ةليلدددددةف لمدددددا فددددد ومحدددددمر ايمدددددن
ا لصترون و فقد ا بمتمسه اساب ( )1.82وبدر ة ةليلة.
الجدو ()4
المتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية واي مية النساية (الرياة) لمحمر الخممصية
در ة
المتمسه ا نحرا
العـــاارا
م
الحساب المعياري التبكير
ايرة
1.26
3.40
 1استخدمت اسم مستعار في مشاركتي بوسائل التواصل
االجتماعي.
متمسطة
1.31
3.03
 2حدث تواصل مع أفراد مجهول الهوية.
متمسطة
1.36
2.50
 3قمت بمصادرة فكر دون االشارة للمصدر.
ةليلة
1.38
2.33
 4تعرضت لمحاولة بناء عالقات غير شرعية.
ةليلة
1.16
 5عدم معرفتي بالقوانين ساهم في تعرضي لقضايا األمن 1.83
اإللكتروني.
 0.96ةليلة دا و
1.73
 6تعرضت منتجاتي األدبية والفكرية للسرقة.
 1.10ةليلة دا و
1.70
 7تعرضت صفحتي الشخصية لالختراق.
 1.08ةليلة دا و
1.67
 8انتحال شخصيتي في مواقع التواصل االجتماعي.
 0.92ةليلة دا و
1.57
 9تعرضت لسرقة صوري الخاصة.
ةليلة
0.81
2.19
المتمسه العام
يت ددددح مددددن الجدددددو ( ) 4لن در ددددة التددددبكير المتعلقددددة بمجددددا الخممصددددية علدددد
المسددددتمأ العددددام ددددا بدر ددددة ةليلددددةف ايددددج بلدددد المتمسدددده الحسدددداب ()2.19ف وااتلددددم
بنلك الرياة ايول بالنساة لمجال الدراسة.
لمدددددا المتمسدددددطا الحسدددددابية لصدددددل عادددددارة مدددددن عادددددارا الدراسدددددة فددددد مجدددددا
الخممصدددية فقددددد يراواددددم بدددين ( 1.57و) 3.40ف و ددددا العاددددارا متنمعدددة بددددين ايددددرة
وةليلدددة دددداوف و دددا عادددارة و اسدددتخدمت اسدددم مسدددتعار فدددي مشددداركتي بوسدددائل التواصدددل
االجتمددداعيي فدددي المرتبدددة األولدددا بمتوسدددط حسدددابي ()3.40؛ أي بدرجدددة كبيدددرةي فدددي حدددين
جدددداءت عبددددارة ي تعرضددددت لسددددرقة صددددوري الخاصددددة و فدددد المرياددددة ايخيددددرة مددددن ددددنا
المجا وبمتمسه اساب (.)1.57
ويمصدددن يفسدددير دددنل النتيجدددة بدددبن لغلدددا الطلادددة يعرىدددما لمعرفدددة افيدددة عدددن لليدددة
اسدددتخدام وسدددا ل التماصدددل ا تمددداع و يفيدددة الحفدددال علددد اقدددمة م الرةميدددةف لو لربمدددا
نتيجدددة يلقدددي م لنشدددرا يمعميدددة يقدددي م التعدددر لخممصدددياي م؛ و لدددك مدددن خددد الادددرامح
المدرسدددية المتمشلدددة فددد بدددرامح ال اعدددة المددداااية لو فددد القاعدددة المدددفية لو مدددن خددد
الادددرامح ا اعيدددة والتلفزيمنيدددة والمدددحه والمجددد اليمميدددة والشددد ريةف لو لربمدددا ندددا
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سددداا ر يسددد و دددم دور ايسدددرة مدددن خددد غدددرن القددديم الدينيدددة وايخ ةيدددة والتشقيفيدددة
و يفيدددددة التعامدددددل مدددددع اددددداصا التماصدددددل ا تمددددداع والمشدددددا ل التددددد يمدددددااا ا لكندددددا
ا سددددتخدامف واسددددا اطدددد الاااددددج إن الاي ددددة العمانيددددة مددددا زالددددم محافمددددة؛ بالتددددال
يسدددمح المالددددين باسدددتخدام لبندددا م لل مايددده ا بعدددد ا نت دددا مدددن التعلددديم فددد المدرسدددةف
وبالتال يجد ايبنا م تممن بدراست م ل شر من ااصا التماصل ا تماع .
وةدددد ايفقدددم دددنل النتيجدددة مدددع دراسدددة ادددا ين ( )2017لن نسددداة مدددن يشقدددمن فددد
المعلممددددا التدددد يحمددددلمن علي ددددا مددددن خدددد ادددداصا التماصددددل ا تمدددداع (نعددددم) مددددن
إ مدددددال مفدددددردا عيندددددة الدراسدددددة بلددددددم %51.6ف ولن نسددددداة مدددددن يعتادددددرون اددددداصا
التماصددددل ا تمدددداع إادددددأ وسددددا ل العدددد م التدددد يددددمع بحقددددمل النسددددان (نعددددم) مددددن
إ مال مفردا عينة الدراسة بلدم  %76.6من مجمل الدراسة.

دو ()5
المتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية واي مية النساية (الرياة) لمحمر ايمن
ا لصترون .
م
1
2
3
4
5
6
7
8

المتمسه ا نحرا
المعياري
الحساب

العاارا

در ة
التبكير

تعرضت للنقد بأسلوب غير بناء من قبل اشخاص وهمين.
تعرضت لالحتيال نتيجة وهمي بجوائز وهمية.
تعرضت للتهديد من قبل مبتزين علا صفحات التواصل
االجتماعي.
ةليلة
1.22
1.83
تعرضت صفحتي لعرض صور اباحية.
ةليلة
1.05
1.80
سرقت بعض الخصوصيات من صفحتي الخاصة.
ةليلة
1.11
1.80
نُشرت صوري عبر وسائل التواصل االجتماعي
ةليلة
1.11
1.80
تعرضت لالحتيال نتيجة التواصل االجتماعي.
 1.01ةليلة دا و
1.70
تعرضت لمبتزون يطالبون عالقات غير شرعية.
ةليلة
0.91
1.82
المتمســـــــه العام
يت ددددح مددددن الجدددددو ( ) 5لن در ددددة التددددبكير المتعلقددددة لمحددددمر ايمددددن ا لصتروندددد
علدددد المسددددتمأ العددددام ددددا بدر ددددة ةليلددددةف ايددددج بلدددد المتمسدددده الحسدددداب ()1.82ف
وااتلم بنلك الرياة الشانية بالنساة لمجال الدراسة.
لمددددا المتمسددددطا الحسددددابية لصددددل عاددددارة مددددن عاددددارا الدراسددددة فدددد محددددمر ايمددددن
ا لصتروندددد ف فقددددد يراواددددم بددددين ( 1.70و) 2.13ف و ددددا العاددددارا متنمعددددة بددددين ةليلددددة
وةليلدددة دددداوف و ددددا عادددارة و تعرضدددت للنقددددد بأسدددلوب غيدددر بندددداء مدددن قبدددل اشددددخاص
وهمددددين.ي فددددي المرتبددددة األولددددا بمتوسددددط حسددددابي ()2.13؛ أي بدرجددددة قليلددددةي فددددي حددددين
2.13
1.93
1.90
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جددددداءت عبدددددارة ي تعرضدددددت لمبتدددددزون يطدددددالبون عالقدددددات غيدددددر شدددددرعيةو فددددد المريادددددة
ايخيرة من نا المجا وبمتمسه اساب (.)1.70
ويعدددزأ دددنل النتيجدددة إلددد لن لغلدددا الطلادددة فددد المددددران الحصمميدددة والمددددران
الخاصدددة يدددتم يدريسددد م مدددادة الحاسدددمخف ويت دددمن دددنل المدددادة دراسدددة بدددرامح متنمعددددة
ومختلفدددة مددددن ل ددددل رفددددع كقافدددة الطلاددددة فدددد المعرفددددة التصنملم يدددةف سدددديما فدددد وسددددا ل
التماصددددددل ا تمدددددداع الحديشددددددة التدددددد لصدددددداحم يددددددزاام العددددددالم المعاصددددددر بإصددددددداراي
المتنمعدددةف وإن يعدددر الطلادددة ل دددنل الدراسدددة يسدددا م اسددد اما و ايدددر فددد رفدددع الدددمع لددددأ
الطلادددة مددددن المخدددداطر المحدةددددة مددددن ددددرا اسددددتخدام ددددنل المسددددا ل بطريقددددة غيددددر آمنددددةف
ايدددر مدددن ف دددة الطلادددة لكندددا اسدددتخدام م لمسدددا ل التماصدددل
وبالتدددال لربمدددا ندددا ادددر
ا تماع .
وةدددد ايفقدددم دددنل النتيجدددة مدددع دراسدددة نيمدددز ) (2005,Niemzوالدددني شدددفم لن
طلادددة الجامعدددة يسدددتخدممن اددداصا ال نترندددم فددد شيدددر مدددن المماةددده مدددن ل دددل الحمدددم
علدددد الدددددعمف مددددا لوىددددحم بددددبن انعصددددان اسددددتخدام ادددداصا النترنددددم علدددد المشددددار ة
ا تماعيدددة ليسدددم محدددددة ويختلددده مدددن فدددرد آلخدددر .ودراسدددة ميشدددل ))2010,Mecheel
والدددني ل دددد علددد لن اددداصا التماصدددل ا تمددداع علددد اددداصة ا نترندددم يسددداام بالفعدددل
فدددد يدييدددد ر لنمدددداط ايدددداي مف و شددددفم الدراسددددة عددددن لن نمدددده مسددددتخدم النترنددددم فدددد
بريطانيا م لع ا ف لاد مماةع التماصل ا تماع ويستخدممن ا بشصل إيجاب .

نتا ح السعا الشان ومناةشت اة
لة ابددة عددن السددعا الشددان الددني نمدد ة ددل يم ددد فددرول ا د لددة إامددا ية فدد
در دددة يدددبكير اددداصا التماصدددل ا تمددداع فددد الحقدددمل الرةميدددة يمصدددن لن يعدددزأ لمتديدددر
النددددم ؟ لة ابددددة عددددن ددددنا السددددعا يددددم اسددددتخدام المتمسددددطا الحسددددابية وا نحرافدددددا
المعيارية واختاار ))T-Testف ويمىح الجدو ( )4لك.
دو ()4
المتمسطا الحسابية وا نحرافا المعيارية واختاار ( )t-testلمتدير النم
الد لة ايجال
ةيمددددددددددة
النددددددم العينة المتمسدددددده ا نحددددددددددددرا
المجا
الاما ية الد لة
المحسمبة
المعياري
الحساب
2.32
0.78
2.43
36
ر
الخممية
دالة
0.02
2.33
0.80
2.03
54
لنش
2.29
1.04
2.09
36
ر
ايمدددددددددددددددن
دالة
0.03
ا لصرون
2.16
0.77
1.65
54
لنش
المتمسددددددده
العام

ر

36

2.26

0.89

2.40

54

1.84

0.75

2.32

0.02
لنش

دالة

ويت دددح مدددن الجددددو ( )4و دددمد فدددرول ا د لدددة إامدددا ية عندددد مسدددتمأ الد لدددة
( )0.05=αبين الن مر والناد ف مجال الدراسة و لك لمالح الن مر.
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ويعدددزأ لدددك علددد إن ف دددة الشدددااخ (الدددن مر) فددد دددنل المرالدددة العمريدددة دددم ل شدددر
عرىدددة نت دددا اقدددمة م الرةميدددة مدددن (النددداد)ف سددديما لن ايسدددر العمانيدددة يعطددد الشقدددة
التامدددددة للدددددن مرف وبالتدددددال يدددددتم اسدددددتخدام وسدددددا ل التماصدددددل ا تمددددداع بطدددددرل غيدددددر
مشدددددروعةف و لدددددك علددددد عصددددد النددددداد اللدددددماي يتميدددددزن فددددد دددددنل المرالدددددة العمريدددددة
با تمدددددام بالدراسدددددة وا بتعددددداد عدددددن وسدددددا ل التماصدددددل ا تمددددداع ف وإن لغلدددددا ا سدددددر
العمانيدددة يادددج فددد نفدددمن ايبندددا الدددماز الددددين وايخ ةددد ف سددديما لن ا نددداد يتميدددزن
بالحيدددا وبدددا لتزام بدددالقيم الدينيدددة وبالعدددادا والتقاليدددد؛ وبالتدددال يدددعكر إيجابدددا و علددد در دددة
يبكير ااصا التماصل ا تماع عل اقمة ن الرةمية.

التمصيا ة
تمدددداع اتدددد يتسددددن

 .1نشددددر كقافددددة الحقددددمل الرةميددددة عاددددر ادددداصا التماصددددل ا
للطلاة والمجتمع التعر علي ا.
 .2يمعية الشااخ بإيجابيا وسلايا ااصا التماصل ا تماع .

المرا عة
مختمددمن ونااددطمنف وسددا ل التماصددل ا تمدداع ينت ددك الخممصددية والحمايددة مسددعولية
المستخدم لو  27( .ساتمار  )2016ريدة الر ية – سلطنة عمانف .8
محممدف خا صالح ( .) 2012يبكير ااصا التماصل ا تماع عل القيم ا تماعية لدأ
الشااخ الجامع ة يممر مقتر من يطمر الممارسة العامة للخدمة ا تماعية .مجلة
دراسا ف الخدمة ا تماعية والعلمم ا نسانية  -ممرف )1( 33ف .390 - 335
مستر ع من http://search.mandumah.com/Record/471482
فتح ف سمية ( .)2016دور مماةع التماصل ا تماع ف نشر كقافدة اقدمل ا نسدان (رسدالة
ما ستير غير منشمرة) .امعة سم اجف ممر.
المميانف نمرة ( .) 2014يبكير ااصا التماصل ا تماع عل الشقافة ا تماعية للشااخ
السعمدية دراسة ميدانية لعينة من الشااخ الجامع .مجلة الشرل ايوسهف مر ز
بحمد الشرل ايوسه بجامعة عين ام  -ممرف 34ف .676-645مستر ع من
http://search.mandumah.com/Record/650719
السمدانف مر ز الر ية لدراسا الرلي العام ( .) 2012يدبكير مماةدع التماصدل ا تمداع علد
ط خ الجامعة .المجلة السمدانية لدراسا الرلي العام  -مر ز الر ية لدراسا الرلي
العددددددددددددددددام -السددددددددددددددددمدانف 2ف  . 159-125مسددددددددددددددددتر ع مددددددددددددددددن
http://search.mandumah.com/Record/777769
اا ينف اة لمين ( .) 2017دور اداصا التماصدل ا تمداع فد إ سداخ المدرا قين المعرفدة
بحقمة م ا يمالية .مجلة دراسا الطفملة)75(20 .ف .165-171
اددددادينف سددد يلف وازبدددمنف دددمرج ( .) 2012الحمايدددة التقنيدددة لحقدددمل المعلددده والحقدددمل
المجددداورة فددد الاي دددة الرةميدددة .المجلدددة ايردنيدددة فددد القدددانمن والعلدددمم السياسدددية –
مسددددددددددددددتر ع مددددددددددددددن
200ايردنف( 4)4ف 157
http://search.mandumah.com/Record/356605
اسددن ف عددم محمددد ( .) 2013لكددر برنددامح يدددريا لتنميددة المسددعولية المجتمعيددة لدددأ ف ددة
الشااخ باستخدام مماةع التماصل ا تماع و الفي بكو يجربة مجل اااخ عد ر
لنمم او .مجلة امعة الشارةة للعلمم النسانيةف )2(10ف .101-129
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غرياف محمد ( .) 2011ا يما عار ا نترنم ويدبكيرل فد إ سداخ الدم ارا ا تماعيدة لددأ
ط خ الجامعا ف المجلة الممرية للاحمد -امعة القا رةف (.56 -18 .4)10
بممنيندددةف صدددمفيا ( .) 2017النشدددر اللصترونددد والحقدددمل الرةميدددة .مجلدددة الفقددد والقدددانمن -
المدددددددددددددددددددددددددرخف 52ف  .57-30مسددددددددددددددددددددددددتر ع مددددددددددددددددددددددددن
http://search.mandumah.com/Record/789724
عاد ف يمسه عيسد ( .) 2008اقدمل الملصيدة الفصريدة ل وعيدة اللصترونيدة .المعلمماييدة -
السددددددددددددددددددددددددددعمديةف .22-14مسددددددددددددددددددددددددددتر ع مددددددددددددددددددددددددددن
http://search.mandumah.com/Record/30489
غيطانف ما محمد ( .)2011اقمل النسان ف العمر الرةم ومجتمدع المعلممدا .ملتقد

(دور يصنملم يا المعلمما وا يما ف دعم الديمقراطية واريدة التعايدر والدراية
يجارخ عربية)  -المنممة العربيدة للتنميدة الداريدة  -ماليزيداف ما لمادمرف .92 - 77

مستر ع منhttp://search.mandumah.com/Record/123842
الشددريهف راددا محمددد ( .) 2015دور ادداصا التماصددل ا تمدداع فدد دعددم اقددمل النسددان
الرةمية لدأ ط خ الجامعة .مجلدة الاحدمد النفسدية والتربميدة  -ليدة التربيدة امعدة
المنمفيددددددددددددددة – ممددددددددددددددرف)4(30ف  .462-448مسددددددددددددددتر ع مددددددددددددددن
http://search.mandumah.com/Record/703302
يقددمأف لروأ محمددد؛ ولبددم العيددا ف ليمددن محمددد ( .)2016مخدداطر اسددتخدام الشدداصة الرةميددة
والاريدد الرةمد فد مصددان العمدل بدين سدلطة المراةاددة والحد فد الخممصدية .مجلددة
الحقدددددددددددددمل (الصميدددددددددددددم)ف )2(40ف  .474 -439اسدددددددددددددتر ع مدددددددددددددن
http://search.mandumah.com/Record/763577
ا بتزاز اللصترون يه يتجنا ؟ وما ا يفعل إ ا وةعم ىحية ل ؟ ( 4لغسط  )2016لكيرف
ياريخ ا ستر ا  30ل تمبر2017فاستر ع من http://www.atheer.om
ا بتزاز اللصترون ف ريدة عمانف ياريخ ا ستر ا  30ل تمبر 2017ف استر ع من
http://www.omandaily.om
دينةف محمد ( 31مايم  .) 2014وسا ل التماصل والح ف الخممصيةف ريدة اييام
الاحرينية .يم ا ستر ا  30ل تمبر 2017ف استر ع من
https://www.alayam.com
الدبيس ف عاد الصريم؛ والطا ا ياسين ( .)2013دور ااصا التماصل ا تماع ف يشصيل
الرلي العام لدأ طلاة الجامعا ايردنية .دراسا العلمم النسانية وا تماعيةف
)1(40ف .81 -66
ا سااند ار ( .)2018ااما يا وسا ل التماصل ا تماع  – 2018ل ما يحتاج إل
معرفت  .ياريخ ا ستر ا  30ل تمبر  .2017استر ع من
https://www.expandcart.com
Zhang, w & Chia, s. (2006) The Effects Of Mass Use and Social
Capital on Civi and Political Participation, Communication
Studies, 57(3), 277-297.
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