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 شكر وتقدير

قـال النبي  (ص):«اليشكر اهللا من اليشكر الناس». 

مشري زبيدة  تقدم بالشكر والعرفـان، والمحبة واالمتنان لألستاذة  ن

 هذا، علما أن خير  نا في عملنااعترافـا بفضلها وعلمها والذي أنار طريق

كالمي ما قـل وذل، وما بخلت علينا بتقديم نصائحها ومالحاظاتها العزيزة  

وتصويباتها الدقيقة. 

 من أساتذة، وإخوة  ناوالشكر موصول لألحبة ولكل من قـام بمآزرت

وأصدقـاء، وباألخص البروفيسورة بورويس كريمة واألستاذ شربال  

 الذين  نلوالديلتقدم بوافر الشكر   نمصطفى واألستاذة بشتة حنان.

 ا الكريمة التي وهبتنةألسرل، ونا في مسعاياتضرعا إلى اهللا أن يوفقن

 الليالي. ناالتشجيع وسهرت مع

 .نا، وتقديرنا، وأمتنانناقدم فـائق شكرنإلى كل هؤالء، 



 

                                  إهداء:

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب  

 اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك.

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة إلى المعلم األول، صاحب العلم والخلق  

 سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ألن حيلتي التطيب إالبك.

إلى التي حملتني وهنا على وهن وسقتني حبها وحنانها، إلى من دعت  

 لي من حميم فؤادها لكي أصل إلى هذا اليوم أمي الغالية.

إلى من ال أجد الكلمات التي توفيه حقه من الشكر والعرفـان، إلى  

 سندي في الحياة وبهجتي أبي الغالي.

 إلى من يقـاسمونني  لذة الحياة وبهجتها وشقـاوتها إخواني وأخواتي.

إلى من عشت وإياهم سنوات الجد والهزل الجامعية صديقـاتي  

 العزيزات.

 الى كل من مد لي يد العون، وإلى كل من فرح بنجاحي.
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 مقدمة
 

 مقدمة 

إن حیاتنا في تغیر وتطور مستمر، دخلت علیها العدید من العوامل المؤثرة والتي ال سبیل لنا إلى 

 تجاهلها أو إهمال تأثیرها علینا وعلى مجتمعاتنا أو عالمنا كله، فالعالم أصبح أشبه ما یكون بقریة صغیرة 

ومن الوسائل أن كان لها دور كبیر في دمج المجتمعات بعضها ببعض إلكترونیا وسائط االتصال 

اإللكتروني بأنواعها العدیدة والمتجددة حیث أتاحت هذه الوسائط التواصل مع الشعوب األخرى وتبادل 

الثقافات والمهارات واألخبار والمعلومات لجمیع األفراد خاصة في ظل الثورة التكنولوجیة التي غزت العالم 

 أجمع.

وال یكاد یخفى علینا تأثیر تلك المواقع على جمیع فئات المجتمع وخاصة فئة المراهقین والشباب 

والتي انتشرت تلك المواقع بین أوساطهم كما تنتشر النار في الهشیم فأقبلوا علیها إقباال واسعا ولتلك 

 المواقع الجاذبة أهمیة قصوى قد تؤدي إلى ثمار یانعة لو تم توجیه مستخدمین التوجه األمثل.

وتلعب وسائط االتصال اإللكتروني دورا مؤثرا في عملیة التعلم ومع انتشار الواسع لوسائط االتصال 

االلكتروني ظهرت العدید من التساؤالت في عملیة تعزیز التعلیم لدى التالمیذ وقد أظهرت بعض الدراسات 

أن استخدام وسائط االتصال االلكتروني یصاحبه العدید من اآلثار التي وبال شك سیؤثر بالسلب أو 

اإلیجاب على مستخدمیها وفي دراستنا هذه قد قمنا بمحاولة البحث عن هذه اآلثار وتناولنا خطة الدراسة 

 للموضوع اشتملت على مقدمة، ستة فصول وخاتمة وقد قسمت إلى قسمین : األول نظري والثاني میداني.

 فأما القسم النظري فقد قسم إلى ثالثة فصول كاآلتي:

 : الذي حمل عنوان موضوع الدراسة حیث تناولنا فیه أسباب اختیار موضوع الدراسة القسم االول

حیث تناولنا فیه أسباب اختیار موضوع الدراسة ، أهداف الدراسة ، إشكالیة الدراسة ، تحدید مفاهیم 

 الدراسة ، والدراسات السابقة.

 : الذي حمل عنوان وسائط االتصال اإللكتروني والذي تطرقنا فیه إلى مفهوم وسائط القسم الثاني

اإلتصال اإللكتروني ، نشأة وسائط االتصال االلكتروني ، نماذج عن هذه الوسائط ، الممیزات ، الدوافع 

من وراء استخدامها والتأثیرات اإلیجابیة والسلبیة لها وقد اخترنا من بین هذه الوسائط الفایسبوك نموذجا 

 ه 
 



 مقدمة
 

حیث قمنا بتعریف الفایسبوك ، إعطاء نبذة عن الفایسبوك ، كما تناولنا من كانت اإلنطالقة الفعلیة 

 للفایسبوك الخدمات التي یقدمها السمات التي یمتلكها وفي األخیر تطرقنا إلى اإلیجابیات والسلبیات .

 : الذي حمل عنوان التحصیل الدراسي واالختبارات التحصیلیة حیث تناولنا فیه أو القسم الثالث

فیما یخص التحصیل الدراسي مفهوم التحصیل الدراسي ، أنواع تدني التحصیل الدراسي ، العوامل المؤثرة 

في التحصیل الدراسي ، أسباب انخفاض التحصیل الدراسي ، النظریات المفسرة للتحصیل الدراسي أما في 

ما یخص االختبارات التحصیلیة فقد تناولنا مفهوم االختبارات التحصیلیة ، أهداف االختبارات التحصیلیة  

أنواع االختبارات التحصیلیة ، العوامل المؤثرة في صدق االختبار ، خصائص االختبار الجید ، خطوات 

 إعداد االختبارات التحصیلیة.

 اإلجراءات المنهجیة والذي تناولنا فیه : مجاالت الدراسة ، فرضیات الدراسة منهج القسم الرابع :

 الدراسة ، أدوات الدراسة ، العینة وخصائص العینة.

: الذي حمل عنوان عرض بیانات الدراسة حیث قمنا بعرض البیانات الخاصة بكل القسم الخامس

 محور.

: والذي تم فیه تفسیر ومناقشة النتائج على ضوء الفرضیات وعلى ضوء الدراسات القسم السادس

السابقة  وتقدیم اقتراحات وتوصیات وختمنا بخاتمة تحدد أهم ما استخلصناه من الدراسة بجانبیها التطبیقي 

 والمیداني.
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 الفصـــل األول:                   

 موضوع الدراسة



 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة

 تمهید

إن أي دراسة یقوم بها الباحث تحتاج إلى إطار موضوعي یحدد في الباحث أسباب اختیار 

موضوعه، أهداف الدراسة، أهمیة هذه الدراسة، إشكالیة الدراسة، كما یجب أن یحدد المفاهیم الخاصة 

بالدراسة كي یكون هناك فهم جدید للمفاهیم والمصطلحات التي تتضمنها هذه الدراسة ویختمها بالدراسات 

 السابقة من أجل تدعیم بحثه.
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة

  أوال- اسباب اختیار الموضوع

إن عملیة اختیار هذا الموضوع كانت في إطار محاولة إسهام هذه الدراسة المتواضعة ولو بالقلیل 

في إثراء المجال المعرفي وهناك عدة أسباب موضوعیة وذاتیة وراء اختیار هذا الموضوع نذكر منها ما 

 یلي:

 األسباب الموضوعیة -1-1

 - اإلقبال الكبیر والمتزاید للتالمیذ على الوسائط اإللكترونیة وخصوصا الفایسبوك.

 - قلة البحوث والدراسات التي اهتمت بدراسة تأثیر ودور الوسائط اإللكترونیة.

 -توفر المراجع الكافیة إلعداد المذكرة.

 - إثراء الرصید المعرفي للطلبة خاصة علم النفس التربوي بمثل هذه المعلومات التي تخدم تخصصهم.

-إثراء المكتبة الجامعیة بمذكرات أكادیمیة من شأنها أن تنمي الوعي والتأهیل لدى الطلبة في حین 

 استخدام هذه الوسائط.

 - وجود عالقة منطقیة بین موضوع الدراسة والتخصص.

 - األسباب الذاتیة1-2

- الرغبة الذاتیة الكبیرة في دراسة هذا الموضوع فدراستنا لهذا البحث تعتبر فرضیة لتوظیف رصیدنا 

 المعرفي الذي تحصلنا علیه طیلة فترة دراستنا في قسم علوم التربیة.

 - الرغبة في معرفة مدى تأثیر الوسائط اإللكترونیة وخاصة الفایسبوك على التحصیل الدراسي للتالمیذ.

 - تواجد مصطلحات البحث ضمن التخصص المدروس.

 - كون الموضوع قابل للدراسة من حیث الوقت الجهد.

 - معرفة األسباب والدوافع من استخدام هذه الوسائط.
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
 

 ثانیا- أهمیة الدراسة

تتجلى أهمیة الدراسة في كونها تتناول ظاهرة تكنولوجیة حدیثة مهمة في المجتمع عرفت انتشارا 

 واسعا في أوساط المتمدرسین فهي:

- تعالج موضوع غایة في األهمیة یتعلق بفئة المتمدرسین فهذه الفئة تعد طاقة بشریة مهمة ومؤثرة في 

 كیان المجتمع مستقبال وتحتاج للعنایة والمحافظة علیها لتأمین مستقبلها ومستقبل المجتمع.

 - التقدم الهائل في تكنولوجیا التواصل االلكتروني والتطور الذي وصلت إلیه هذه المواقع.

- إلقاء الضوء على بعض الجوانب المهمة في الوسائط االلكترونیة وخصوصا الفایسبوك وتأثیرها على 

 المتعلمین.

 ثالثا- أهداف الدراسة:

تعتبر أهداف الدراسة في أي مجال علمي النقطة التي ینبغي على كل باحث الوصول إلیها من 

 خالل بحثه ودراسته بغیة إعطاء موضوعه أهمیة أكثر وهي:

 - تحدید أنماط وعادات استخدام المتعلمین للوسائط اإللكترونیة وخاصة الفایسبوك.

 - تحدید مكانة الوسائط االلكترونیة في التعلیم مقارنة بالوسائل التعلیمیة األخرى.

 - الكشف عن االشباعات المترتبة عن استخدام المتعلمین للوسائط االلكترونیة.

 - الكشف عن شكل الوسائط االلكترونیة.

 - معرفة سبب إقبال التالمیذ على استخدام موقع الفایسبوك.
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة

 رابعا: إشكالیة الدراسة

لقد أحدث التطور الهائل الذي أنتجته الثورة التكنولوجیة المعاصرة ثورة حقیقیة في مجال االتصال 

وفي میادین الحیاة كافة لما تركته من آثار على نمط حیاة المالیین من البشر فأصبحت تتدخل في طریقة 

تعاطیهم مع األحداث وتصنع أراءهم بخصوص عدید القضایا الراهنة وتساعدهم على تحقیق ذواتهم من 

 خالل تنمیة الشعور بالمشاركة لدیهم والتعبیر عن الرأي وٕاسماع صوتهم لكل الناس.

هذا فضال عن إتاحة الفرصة لتوسیع دائرة التعارف وٕاقامة عالقات صداقة وتعاون، وٕانشاء نوادي 

وفضاءات للتحاور والنقاش حول مسائل ذات طابع محلي أو عالمي أو إنساني أو غیر ذلك مما مد أمام 

 الجمیع آفاقا رحبة لالنفتاح الالنهائي على العالم.

ومع هذه المكاسب التي تحققت بفضل الثورة المعلوماتیة تبرز فئة الشباب والمراهقین كأكبر فئة 

تستلطف هذه الفضاءات وتقبل علیها بشغف كبیر إلى درجة أن الكثیرین ال یستطیعون التخلي عنها ولو 

 لساعات محدودة، لما تحمله وسائط االتصال الحدیثة من خصائص جاذبیة ومغریة.

 ولعل أكثر هذه الوسائط إغراء بالنسبة للشباب الجزائري خاصة والعربي عامة هو الفایسبوك.

لقد شغل الفایسبوك في السنوات األخیرة مكانا مركزیا في اهتمامات الشباب، حیث أصبح ملجا 

لكل باحث عن الصداقة أو الوظیفة أو الشهرة أو المعرفة أو كل متتبع لألخبار واألحداث والقضایا الراهنة 

وتزداد أهمیته ألولئك الذین یفشلون في إقامة عالقات اجتماعیة حقیقیة، فیلجؤون إلى هذا العالم 

 االفتراضي الذي تزول فیه كل العوائق النفسیة، وتنحل العقد ویأخذ كل إنسان حریته، ویجد راحته.

وٕاذا استطاع الفایسبوك أن یحل مشكلة التواصل ویسهلها، ویسمح ذلك لكل ذي مطلب وغایة أن 

یحققها فهل یستطیع أن یشبع الحاجة للتحصیل العلمي والمعرفي نقول مبدئیا أن الفایسبوك أصبح یعد من 

أهم المصادر التي یعول علیها التلمیذ في التحصیل العلمي هذا ما تظهره الدراسات، وتؤكده السلوكیات 

المالحظة في مدارسنا، فبدال من التوجه إلى المكتبات المدرسیة والبلدیة أصبح التالمیذ یقصد الحاسوب 

 ألجل فروضه وواجباته.
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
 وعلیه فالتساؤل الذي یشغلنا حالیا:

- ما مدى تأثیر وسائط االتصال االلكتروني في تدني مستویات التحصیل لدى التالمیذ المرحلة 

 المتوسطة من منظور األساتذة؟. والذي تتفرع عنه األسئلة التالیة:

 * هل یؤثر البعد النفسي على التفوق الدراسي؟

 * هل یؤثر البعد االجتماعي على التفاعل؟.

 * هل یؤثر البعد التربوي على التأخر الدراسي؟

 خامسا- تحدید مفاهیم الدراسة

بمجرد ما یتم تحدیدنا للمفاهیم األساسیة التي نرید استعمالها في دراستنا، نقوم بإعطاء تعریف لكل منها 

وذلك إلزالة الغموض وتكون سهلة الفهم بالنسبة لآلخرین، ومن ثمة تحدیدها تحدیدا إجرائیا خاصا 

 .1بالموضوع المدروس

 - األثر1

إن األثر بالمعنى الواسع للكلمة یمكن تعریفه مثل أي شكل للفعل "أ" المؤثر یمارس بطریقة فعالة على 

 .2"ب" وینتمي األثر إلى فئة عالقة السلطة

 التعریف اإلجرائي

هو التغیر الذي یطرأ على مستقبل الرسالة فالرسالة تجلب انتباهه قد تضیف لمعلوماته معلومات جدیدة أو 

یعدل اتجاهاته القدیمة، أو یعّدل سلوكه السابق، فهناك مستویات عدة لألفراد ابتداء من االهتمام إلى 

حدوث تدعیم داخلي لالتجاهات إلى حدوث تغیر على حدود تلك االتجاهات، ثم في النهایة إقدام الفرد 

 على سلوك علي.

 

 

 موریس أنجرس: منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة تدریبات عامة، (ترجمة بوزید صحراوي وآخرون)، دار القصبة الجزائر، 1
 .158، ص2004

 .146بورن بوریكو: المعجم النقدي لعلم االجتماع، ترجمة سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، ص2
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
 -التحصیل الدراسي2

 تعددت التعاریف حول التحصیل الدراسي نذكر منها:

  مقدار المعرفة والمهارة التي حصل علیها الفرد نتیجة التدریب.):1990داوود وأنور(- تعریف 

  مقدار ما یحصل علیه الفرد من معرفة وخبرة.):1994الحفني(- تعریف 

: درجة االكتساب الت یحققها الفرد أو مستوى النجاح الذي یحصل علیه في )2000عالم(- تعریف 

 .1مجال تعلیم أو تدریس معین

 التعریف اإلجرائي

التحصیل الدراسي هو مجموعة الدرجات التي یكتسبها الطالب طیلة مساره الدراسي وخالل ما 

 تعلمه داخل الفصل.

 -الفایسبوك3

یعرف قاموس اإلعالم واالتصال "الفایسبوك" على أنه "موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس 

 وقد وضع في البدایة لخدمة الطالب الجامعیین facebook ویتیح نشر الصفحات الخاصة 2004عام 

 .2األشخاصprofiles وهیئة التدریس والموظفین لكنه اتسع لیشمل

 التعریف اإلجرائي

من اشهر الوسائط االلكترونیة وأكثرها استخداما وولوجا من شرائح وفئات مختلفة، وهو عبارة عن 

أداة یتم من خاللها التفاعل والتواصل بین مستخدمیه وتكوین صداقات، وتبادل اآلراء والمعارف حول 

 مختلف القضایا.

 

 

"دراسة قیاسیة بقسم العلوم القانونیة، جامعة ، بن علي عائشة، فاللي الزهرة: أثر غیاب الطلبة على التحصیل العلمي في الجامعة 1
 .80، ص2013، جوان10عبد الحمید بن بادیس مستغانم، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العدد

استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  مریم نریمان نومار: 2
 .55، ص2012الجزائر،
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
 - التلمیذ4

المحور األول والهدف األخیر من كل عملیة من عملیات التربیة والتعلیم، فهو الذي من أجله تنشأ 

المدرسة وتجهز بكافة اإلمكانات، فال بد أن یكون لكل الجهود المبذولة والضخمة التي تبذل في شتى 

المجاالت أن  تكون لصالح التلمیذ، والبد أن یكون لها مهدف یتمثل في تكوین عقله، جسمه، روحه 

 .1معارفه، واتجاهاته

 التعریف اإلجرائي

التلمیذ هو الركن الهام من اركان العملیة التربویة، فهو المستهدف وهو المحور األساسي الذي 

 تدور حوله هذه العملیة، ولهذا تسعى الجهود بتكثیف وضع مناهج وبرامج وطرائق بما یتالءم وقدراتهم.

 -مرحلة التعلیم المتوسط5

في المرحلة التي تلي مرحلة التعلیم االبتدائي، ومدتها ثالث سنوات، یدخلها من أتم الثانیة عشرة 

من عمره على األقل، واجتاز المرحلة االبتدائیة، وتؤدي هذه المرحلة إلى الشهادة المتوسطة، وتشكل 

 .2المرحلتان االبتدائیة والمتوسطة مجتمعین ما یسمى بالتعلیم األساسي

 - الوسائط االلكترونیة:6

منظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم 

مربطه من خالل نظام اجتماعي، إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم االهتمامات والهوایات نفسها أو 

 .3جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة

 التعریف اإلجرائي

مواقع اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیها من خالل واقع افتراضي اللتقاء األصدقاء 

والمعارف واألهل یماثل الواقع الطبیعي من خالل تكوین عالقات مع األصدقاء من مختلف األعمار 

 .112، ص1999 رابح تركي: أصول التربیة والتعلیم، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
 .466، ص1، ط2005 جرجس میشال جرجس: معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، دار النهضة العربیة، بیروت، 2
، 2010 حسن عوض: أثر التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى فئة الشباب، بحث مقدم لجامعة القدس 3

 .10ص
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
واألجناس ومن كافة أنحاء العالم تجمعهم اهتمامات ونشاطات مشتركة بالرغم من اختالف وعیهم 

 وتفكیرهم، وهي عبارة عن منافد للتعبیر عما یدور في عقولهم من أفراح وأحزان

 سادسا : الدراسات السابقة 

هناك عدة دراسات تطرقت ألثر استخدام وسائط االتصال اإللكتروني على التحصیل الدراسي وخرجت 

 بنتائج تفید أغراض الدراسة الحالیة ، وفیما یلي عرض موجز لبعض الدراسات تناولت موضوع الدراسة

وهي دراسة بعنوان استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على العالقات االجتماعیة الدراسة األولى:

والتي قامت بها الباحثة مریم نریمان نومار في الجزائر ، من أجل نیل شهادة الماجستیر علوم اإلعالم 

 .2012-2011واالتصال وذلك سنة 

وتدور إشكالیة هذه الدراسة حول التطورات الهائلة في مجال تكنولوجیا االتصال التي غیرت 

العدید من المفاهیم واألدوار فثورة الجیل الثاني من األنثرنت بمختلف وسائلها التي یأتي في مقدمتها مواقع 

التواصل االجتماعي مثل " الفایسبوك " و"ماي سبایس" و " التویتر" أصبحت ظاهرة عالمیة واسعة 

االنتشار استطاعت أن تجعل الشباب یتعلقون بها بشكل كبیر نظرا للخدمات المتعددة التي أتاحتها والتي 

تتعلق بالدرجة األولى باهتمامهم فاألفراد أصبحوا یقضون وقتا طویال في التعامل مع الكمبیوتر واألنترنث 

ضمن فضاء المجتمع االفتراضي بطریقة الفتة تستدعي االهتمام ، مما یؤدي إلى نوع من العزلة 

 االجتماعیة عن اآلخرین الواقعیین في حیاتهم وهذا ما یقودنا إلى اإلشكالیة التالیة:

 - ما أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة على العالقات االجتماعیة؟

 والتي تفرعت عنها التساؤالت الفرعیة التالیة:

- ما هي عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي " الفایسبوك " لدى الجزائریین من مستخدم 

 إلى آخر تبعا لمتغیري الجنس والسن؟

 - ما هي الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام الجزائریین لمواقع الفایسبوك ؟

 - كیف یؤثر استخدام " الفایسبوك " على العالقات االجتماعیة لدى الجزائریین ؟

 لإلجابة على التساؤالت السابقة جاءت فرضیات هذه الدراسة كما یلي : 
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 الفصل األول:                                                                           موضوع الدراسة
- تختلف طرق استخدام مواقع التواصل االجتماعي : الفایسبوك : لدى الجزائریین من مستخدم إلى آخر 

 تبعا لمتغیري الجنس والسن .

 - یلجأ مستخدمو موقع " الفایسبوك " في الجزائر لهذا الموقع بسبب فراغ اجتماعي وعاطفي 

- استخدام " الفایسبوك " یؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد من النشاطات االجتماعیة ویقلل من اتصال 

 المستخدم الشخصي بعائلته وأصدقائه.

أما من الناحیة المنهجیة فتعد هذه الدراسة من الدراسات الوضعیة وقد غطت هذه الدراسة عینة ستجري 

 علیها الدراسة وهي مستخدمو مواقع الفایسبوك في الجزائر.

ومن بین أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث : أن مواقع التواصل االجتماعي التي تستأثر بقبول 

وتجاوب الكثیر من الناس وفي جمیع أنحاء العالم نطرح العدید من القضایا سیما وأنها تتیح للمستخدم 

فضاء آخر للتفاعل ضمن مجتمع افتراضي یقوم من خالله ببناء عالقات  افتراضیة مع أشخاص قد 

 1تجمعه بهم عالقات قرابة وصداقة في الواقع أو أشخاص یبادلونهم نفس االهتمام.

) حیث تهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر 2010 وهي دراسة أرین كاریبساني (الدراسة الثانیة :

إستخدام موقع " فیسبوك " على التحصیل الدراسي لدى طلبة الجامعات وقد طبقت الدراسة على طالب 

 ، حیث أظهرت النتائج أن الدرجات التي یحصل علیها الطالب الجامعات المدمنون على 219جامعیین 

شبكة األنثرنت أدنى بكثیر من تلك التي یحصل علیها نظراؤهم الذین ال یستخدمون هذه المواقع ، كما 

أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقت الذي یمضیه الكالب الجامعي في تصفح هذا الموقع كلما تدنت درجة 

في االمتحانات كما بینت النتائج أن األشخاص الذین یقضون وقتا أطول على األنثرنت یخصصون وقتا 

أقصر للدراسة مشیرا إلى أن لكل جیل اهتمامات تجذبه وأن هذا الموقع یتیح للمستخدم " الدردشة " وحل 

 الفوازیر وٕابداء رأیه في كثیر من األمور والبحث عن أصدقاء جدد و أقدم ـ

% من الطالب الجامعیین الذین شملتهم الدراسة اعترفوا بأن إدمان على 79وبینت النتائج أن 

 2موقع الفایسبوك أثر سلبیا على تحصیلهم الدراسي .

 

 .10 : مریم نریمان نومار : مرجع سابق، ص 1
Aven karbiniski :facebook and thtchologg . w.s.spectrumpublicationsi.:2 
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 خالصة 

أن لكل بحث سبب وهدف وأهمیة حتى یتمكن الباحث من وضع خطة محكمة لبحثه أو دراسة 

 من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
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الفصـــل الثاني:                   

وسائط اإلتصال اإللكتروني 

 والفایسبوك



 الفصل الثاني:                                                   وسائط اإلتصال االلكتروني والفیسبوك

تمهید 

لقد أدى التطور المتسارع لوسائل اإلعالم واإلتصال إلى صراع ثورة حقیقیة وتغیرات جوهریة مست 

جمیع مجاالت الحیاة ، وبدأت آثار هذه التغیرات على مستوى الجماعات واألفراد لیس على المستوى 

المحلي فقط بل تعدى ذلك إلى المستوى العالمي، محدثة ظواهر جدیدة وتأثیرات مباشرة على مختلف 

التنظیمات والبنى اإلجتماعیة. 

وقد ساهم في كل ذلك مابات یعرف بوسائط اإلتصال اإللكتروني التي أصبحت وسیلة اإلتصال 

المؤثرة في األحداث الیومیة بحیث أتاحت الفرصة للجمیع، شباب سیاسیین، وباحثین لنقل أفكارهم 

ومناقشة قضایاهم السیاسیة واإلجتماعیة ومایرغبون في نقله متجاوزین في ذلك الحدود الطبیعیة إلى 

فضاءات جدیدة ال رقیب لها. 
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 الفصل الثاني:                                                   وسائط اإلتصال االلكتروني والفیسبوك

أوال : وسائط اإلتصال اإللكتروني 

وسائط اإلتصال االلكتروني   –مفهوم1

مصطلح یشیر إلى تلك المواقع علىشبكة األنترنتوالتي ظهرت مع مایعرف بالجیل الثاني للواب 

حیث تتیح التواصل بین مستخدمین في بیئة مجتمع إفتراضي یجمعهم وفقا إلهتماماتهم أو إنتمائهم وذلك 

 1عن طریق خدمات التواصل المباشر بإرسال رسائل أو المشاركة في الملفات الشخصیة لآلخرین.

 – نشأة وسائط التواصل اإللكتروني 2

عند الحدیث عن نشأة وتطور وسائط التواصل اإللكتروني تجدر اإلشارة إلى مرحلتین أساسیتین: 

 web 2.0والمرحلة الثانیة هي الجیل الثاني لألنترنت web 1.0األولى هي مرحلة الجیل األول للویب 

غیر أّن أكثر مواقع التواصل اإللكتروني جماهریة ظهرت خالل المرحلة الثانیة. 

- المرحلة األولى 

إلى شبكة المعلومات الموجهة األولى التي وفرها عدد قلیل من الناس بعدد كبیر web 1.0یشیر 

جّدا من المستخدمین ، تتكون أساسا من صفحات ویب ثابتة وتتیح مجال صغیر للتفاعل، ویمكن وصف 

هذه المرحلة بالمرحلة التأسیسیة للوسائط اإللكترونیة، وهي المرحلة التي ظهرت مع الجیل األول للویب 

 " الذي منح degreessix، ومن أبرز الوسائط التي تكونت في هذه المرحلة، " موقع " سیكس دقري 1.0

لألفراد المتفاعلین في إطاره فرصة طرح لمحات عن حیاتهم، وٕادراج أصدقائهم، وقد أخفق هذا الموقع عام 

. ومن المواقع التأسیسیة أیضا الموقع "كالس مایت"، الذي ظهر في منتصف التسعینات وكان 2000

الغرض منه الربط بین المواقع الشهیرة األخرى مثل موقع "الیف جورنال" ، وموقع "كایوورلد" الذي أنشأ 

، وكان ماركزت علیه مواقع التواصل اإللكترونیة الحالیة خدمة الرسائل القصیرة 1999في سوریا سنة 

والخاصة باألصدقاء، وعلى الرغم من أنها وّفرت بعض خدمات الشبكات اإلجتماعیة الحالیة إلى أنها لم 

تستطع أن تدرج ربحا على مؤسسیها یكتب لكثیر منها البقاء. 

 

 

. 20، ص2011الفطافطة المحمود: عالقة اإلعالم الجدید بحریة الرأي في فلسطین، الفایسبوك نموذجا 1

14 
 

                                                           



 الفصل الثاني:                                                   وسائط اإلتصال االلكتروني والفیسبوك

– المرحلة الثانیة : 

 إلى مجموعة التطبیقات على الویب (المدونات، مواقع المشاركة، الوسائط  web 2.0یشیر

المتعّددة)، إهتمت بتطویر المجتمعات اإلفتراضیة مرّكزة على درجة كبیرة من التفاعل واإلندماج 

والتعاونولقد إرتبطت هذه المرحلة بشكل أساسي بتطویر خدمات شبكة األنترنت، وتعتبر مرحلة إكتمال 

وسائط التواصل اإللكتروني، ویمكن أن نؤّرخ لهذه المرحلة بانطالقة موقع "ماي سبیس" وهو الموقع 

األمریكي المشهور، ثم موقع الفیسبوك، وتشهد المرحلة الثانیة من تطور الشبكات العالمیة، على اإلقبال 

المتزاید من قبل مستخدمین للوسائط اإللكترونیة، ویتناسب ذلك اإلقبال المتزاید مع تزاید مستخدمي 

األنترنت على المستوى العالمي. 

وأمام هاتین المرحلتین بدى واضحا إختالف اآلراء حول الوسائط اإللكترونیة عبر األنترنت 

وسنحاول هنا أن نورد اآلراء التي تبحث عن أول وسیط إلكتروني عبر األنترنت، حیث یرى البعض بأن 

، و الذي سمح 1997"الذي ظهر عام Dix.degrees.comأول موقع خاص بالوسائط هو موقع "

للمستخدمین بتصفح قائمة األصدقاء ،هذه المالمح أو الخصائص ظهرت في عدد من المواقع التي 

" وجدتفي مواقع التعارف profiles"،فالمعلومات الشخصیة "sixdegress.comظهرت أو سبقت الموقع "

"datingsites"وفي هذه المواقع اإلجتماعیة ،"communitysites رغم أن قائمة األصدقاء لم تكن،"

" لألشخاص اإلنتساب إلى المدارس أو cllassmates.comظاهرة بالنسبة للمستخدمین، ولقد أتاح موقع "

الثانویات أو الكلیات التي ینتمون إلیها وتصفح الوسائط الخاصة باألفراد الذین ینتمون إلیها، غیر أن 

المستخدمین لم یكن بإمكانهم خلق الصفحات الخاصة، وتحدید قائمة األصدقاء إلى بعد سموات متأخرة، 

" أول موقع یبین كل هذه المالمح والخصائص، وقد روج هذا Dix.degrees.comولهذا یعتبر موقع "

الموقع لنقسه كأداة تساعد الناس في التواصل وٕارسال الرسائل لآلخرین، لـكن في الوقت الذي استطاعت 

هذه الخدمة أن تجدب مالیین من المستخدمین إّال أنها فشلت أن تبقى دائمة، حیث تم إیقاف الخدمة عام 

2000 .

كخاصة مع بدایة إرتفاععدد مستخدمي األنترنت لویرى مؤسسو هذا الموقع أّنه كان في الصدارة أندا

في العالم. 

، بدأت هذه األدوات اإللكترونیة تتزاید بشكل وأشكال متعددة 2001 إلى سنة 1997ومن سنة 

وتركیبات متنوعة فیما یتعلق بالصفحات الشخصیة مع التوضیح العلني لقائمة األصدقاء فظهر: 
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"AsianAuen Black planet.M :gente التي تسمح للمستخدمین بخلق صفحات شخصیة ومهنیة "

 liveتحدد هویة األشخاص (األصدقاء) دون البحث عن الموافقة من خالل اإلتصاالت، ومن خالل "

journal ،استطاع األشخاص تعیین بعض األصدقاء ألجل متابعة مجاالتهم وتسییر المحیط الخاص "

، حیث 2001وسائط التواصل اإللكتروني عام  وبعد ذلك ظهر العالم اإلفتراضیالكوري، وجسد مالمح

تضمن قائمات األصدقاء وخدمة تدوین المفرضات وغیرها، وأما الموجة الثانیة فكانت مع إطالق 

"Ryze.com  ألجل مساعدة األشخاص في زیادة فعالیة الوسائط التجاریة، وتوالت بعد ذلك 2001" عام 

" وغیرها من الوسائط Myspace ،Twiter ،Facebookالوسائط اإللكترونیة في الظهور حیث ظهر "

. 1التي استمرت في التطور 

 – نمادج عن وسائط اإلتصال اإللكتروني 3

) Facebook-الفایسبوك (1 – 3

هو موقع یساعد على تكوین عالقات بین المستخدمین، یمكنهم من تبادل المعلومات والملفات 

والصور الشخصیة، ومقاطع الفیدیو والتعلیقات، كل هذا یتم في عالم إفتراضي یقطع حاجز الزمن 

والمكان، ویعد موقع الفیسبوكواحًدا من أشهر الوسائط على الشبكة العالمیة، ورائدا في التواصل 

اإلجتماعي، وأصبح موقع الفیسبوك موقعا إفتراضیا للتعبیر، واتخده الشباب الیوم بدیال لألحزاب السیاسیة 

العاجزة الفاشلة. 

) Twitter- تویتر (2 – 3

هو موقع شبكات إجتماعیةیقدم خدمة تدوین مصّغر، والتي تسمح لمستخدمیه بارسال تحدیثات عن 

 حرف للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن طریق موقع (تویتر)، أو عن طریق 140حالتهم بحّد أقصى 

)، أو برامج المحادثة الفوریة أو التطبیقات التي یقدمها المطورون مثل smsإرسال رسالة نصّیة قصیرة (

(الفیسبوك و تویتر) وتظهر تلك التحدیثات في صفحة المستخدم ویمكن لألصدقاء قرائتها مباشرة من 

صفحتهم الرئیسیة، أو زیارة ملف المستخدم الشخصي، وكذلك یمكن استقبال الردود والتحدیثات. 

 

 

 .50، 49مریم نریمان نومار: المرجع السابق، ص 1
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- جوجل أو جوجل بلس 3 – 3

 2011 یونیو 28هي شبكة إجتماعیة، تم إنشاؤها بواسطة شركة (جوجل) وتم إطالقها رسمیا یوم 

ولـكن یكن التسجیل مسموحا إال بواسطة الدعوات فقط، بسبب وجود الخدمة في الطور التجریبي. 

 فما فوق للتسجیل 18 فتح (جوجل بلس) ألي شخص من سّن 2011 سبتمبر 20ولـكن في یوم 

دون الحاجة ألي دعوة من أي شخص آخر. 

)، مكالمات الفیدیو circless(جوجل بلس) نشأ من خالل طرح خدمات جدیدة مثل الدوائر (

)Hangouts) اإلهتمامات ،(Sporks) والمحادثات الجماعیة(Huddles مع دمج بعض خدمات (

)Google Profile وتعتزم (جوجل)، تطویر شبكتها 2011) و (جوجل بلس) التي تم إطالقها في مایو ،

اإلجتماعیة الجدیدةلكي تكون منافسا شرسا ضد الفیسبوك أكثر شبكة إجتماعیة في العالم، حیث سبق لها 

تقدیم بعض الخدمات ولـكنها لم تستمر مثل (جوجل ویف) و (صدي جوجل و أي جوجل). 

- المدونات 4 – 3

)، إال أن إنتشارهاعلى نطاق واسع لم John Buvger) على ید (1997ظهرت المدونات في عام (

)، وهو موقع شخصي على شبكة األنترنت، یدون فیها آراءه ومواقفه حول مسائل 1999یبدأ إّال بعد عام (

غیر متنوعة، وتكون هذه المدونات مؤرخة، ومرتبة، زمنیا تصاعدیا، وهذه المدونات منظمة تنظیما ذاتیا، 

تساعد األفراد على التفاعل من خالل المشاركة والتعلم عبر تبادل األفكار والمعلومات، فضل عن حل 

. 1المشكالت اإلجتماعیة والسیاسیة 

 – ممیزات وسائط اإلتصال اإللكتروني 4

تتمیز وسائط اإلتصال اإللكتروني بعّدة ممیزات منها مایلي:  

-العالمیة 1 – 4

حیث تلغي الحواجز الجغرافیة والمكانیة، و تتحطم في الحدود الدولیة، فیستطیع الفرد في 

الشرقالتواصل مع الفرد في الغرب بكل بساطة وسهولة. 

.09، ص 2014امة للّنشر والتوزیع، عمان، سعلي خلیل شفرة: اإلعالم الجدید، شبكات النواصالإلجتماعي، دار أ 1 
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- التفاعلیة 2 – 4

فالفرد فیها مستقبل وقارئ، هو مرسل وكاتب ومشارك، لذا فهي تلغي السلبیة، وتعطي حیز 

للمشاركة الفاعلة من المشاهدین والقراء. 

- التنوع وتعّدد اإلستعماالت 3 – 4

فیستخدمها الطالب للتعلم والعالم لبّث علمه وتعلیم الناس والكاتب للتواصل مع القراء وهكذا. 

-سهولة اإلستخدام 4 – 4

فوسائط اإلتصال اإللكتروني، تستخدم الحروف والصور والرموز التي تسّهل للمستخدم التفاعل. 

-التوفیر واإلقتصادیة 5 – 4

أي الجهد والوقت والمال في ظل مجانیة اإلشتراك، والتسجیل، فالفرد البسیط یستطیع إمتالك خبر 

على وسائط اإلتصال اإللكتروني، فهي لیست ِحكرا على أصحاب األموال، أو ِحكرا على جماعة دون 

 .1أخرى

 – دوافع إستخدام وسائط التواصل اإللكتروني 5

توجد عّدة دوافع تجعل الفرد ینتقل من العالم الواقعي إلى العالماإلفتراضي وینشأ حسابا واحدا له 

على األقل في إحدى الوسائط اإللكترونیة ومن بین أهم العوامل التي تدفع بمختلف األفراد وخصوصا 

الشباب لإلشتراك في هذه الوسائط مایلي:  

/ المشاكل األسریة 1–5

تشكل األسرة الدرع الواقي للفرد حیث توفر له األمن، الحمایة، اإلستقرار والمرجعیة، ولـكن في حالة 

إفتقاد الفرد لهذه البیئة المتكاملة ینتج لدیه نوع من اإلضطراباإلجتماعیالذي یبحث عن البدیل لتعویض هذا 

الحرمان الذي قد یظهر مثال في غیاب دور الوالدین أو أحدهما بسبب مشاغل الحیاة أو التفكك األسري. 

1http://w.w.w alkukah.net/Spot/uouoz/xizzlzlay thvg.2017/03/24.h15 :27 
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-الفراغ 2 – 5

یعد الفراغ الذي ینتج عن سوء إدارة الوقت أو حسن إستغالله بالشكل السلیم الذي یجعل الفرد ال 

یحس بقیمته ویبحث عن سبیل یشغل هذا الوقت، من بینها وسائط اإلتصال اإللكتروني حیث أن عدد 

التطبیقات الالمتناهیة الذي نتیجة شبكة الفیسبوك مثال لمستخدمیها ومشاركة كل المجموعة "الیوتیوب" 

خاصة والوسائط عامة أحد الوسائل لملء الفراغ وبالتالي یصبح كوسیلة للتسلیة وتضییع الوقت عند 

البعض منهم. 

- البطالة: 3 – 5

تعبر عن عملیة اإلنقطاع وعدم اإلندماجالمهني والنفسي ومنه إلى اإلقصاء اإلجتماعیالذي هو 

نتیجة تراكم العوائق واإلنقطاع التدریجي للعالقات اإلجتماعیة وهي من أهم المشاكل اإلجتماعیة التي 

یعاني منها الفرد والتي تدفعه لخلق حلول للخروج من هذه الوضعیة التي یعیشها حتى وٕان كانت هذه 

الحلول إفتراضیة، فهناك من تجعل منه البطالة واستمراریتها شخصا ناقما على المجتمع الذي یعیش فیه 

باعتباره لم یوفر له فرصة للعمل والتعبیر عن قدراته وٕایدیولوجیته، كربط عالقات مع أشخاص إفتراضیین 

من أجل اإلحتیال والّنصب. 

- الفضول 4 – 5

تشكل الوسائط اإللكترونیة عالما إفتراضیا ملیئا باألفكار والتقنیات المتجّددة التي تستهوي الفرد 

لتجریبها واستعمالها سواء في حیاته العلمیة أو العملیة أو الشخصیة، فالوسائط اإللكترونیة تقوم على فكرة 

الجذب، وٕاذا ماتوفرت ثنائیة الفصل والجدب تحقق األمر. 

- التعارفوتكوین الصداقات 5 – 5

سهلت الوسائط اإللكترونیة تكوین الصداقات حیث تجمع هذه بین الصدقات الواقعیة والصداقات 

اإلفتراضیة، فهي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختلفة 

 بین الجنسین أو بین أفراد الجنس الواحد.
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- التسویق أو البحث عن وظائف: 6 – 5

أي واقع الوسائط اإللكترونیة لم تعد لمجرد التعارف بل أصبحت أداة تسویفیة قویة وفعالة للغایة 

ألصحاب األعمال، كونها منخفضة التكالیف، وتضمن بسهولة اإلتصال بها داخل وخارج مقر العمل 

باإلضافة إلى سهولة اإلنضمام إلیها، واإلشتراك بها، كما تتمتع بقابلیة التصمیم والتطویر، وتصنیف 

 .1المشتركین حسب العمر والجنس واإلهتمامات

 – التأثیرات االیجابیة والسلبیة وسائط اإلتصال اإللكتروني 6

-التأثیرات اإلیجابیة: 1 – 6

* اإلستخداماتاإلتصالیة الشخصیة:  

وهو اإلستخدام األكثر شیوعا، ولعل الشرارة األولى لوسائط اإلتصال اإللكتروني الیوم كانت بهدف 

التواصل الشخصي بین األصدقاء في منطقة معینة أو مجتمع معین، ویمكن من خالل وسائط اإلتصال 

اإللكتروني تبادل المعلومات والملفات الخاصة والصور ومقاطع الفیدیو، كما أنها مجال رحب للتعارف 

والصداقة، وخلق جو مجتمع كما أنها مجال رحب للتعارف والصداقة، وخلق جو مجتمع یتمیز بوحدة 

األفكار، وٕان إختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستویاتهم العلمیة والثقافیة. 

* اإلستخدامات التعلیمیة: 

إن الدور الذي تلعبه وسائط اإلتصال اإللكتروني في تطویر التعلیم اإللكتروني وتعمل على إضافة 

الجانب اإلجتماعي له، والمشاركة من كل األطراف في منظومة التعلیم بدایة من مدیر المدرسة والمعلم 

واألولیاء وعدم اإلقتصار على التركیز على تقدیم المقرر للطالب للتواصل والمناقشة وٕابداء الرأي. 

* اإلستخدامات الحكومیة: 

إتجهت كثیر من الدوائر الحكومیة للتواصل مع الجمهور من خالل وسائط اإلتصال اإللكتروني 

بهدف قیاس وتطویر الخدمات الحكومیة لدیها، مسایرة للتقنیة الحدیثة، بل أصبح التواصل التقني مع 

الجمهور من نقاط تقییم الدوائر الحكومیة وخدماتها المقدمة، وتتمیز هذه الخدمة بقلة التكلفة والوصول 

 1الوافي الطبیب، وبهلول لطیفة: البطالة في الوطن العربي أسباب وتحدیات/ 
http://www.konkaji.com/figh/files//c.c/7830/doc.26/03/2017.H:15:49 
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مباشرة للمستفید األول، ویمكن اإلستفادةمن وسائط اإلتصال اإللكترونیفي حجز المواعید وتأكیدهاونشر 

التعلیمات واإلجراءات، والتواصل مع المسؤول مباشرة وٕابداء المالحظات والمقترحات. 

* اإلستخدامات اإلخباریة والدعویة: 

أصبحت وسائط اإلتصال اإللكتروني مصدر أصیل لكثیر من روادها، وهي أخبار تتمیز بأنها من 

مصدرها األول وبصیاغة فردیة حّرة غالبا، الحترافیة والستخدامات مختلفة سیاسیة أو دعائیة هذا 

باإلضافة إلى كونها فتحت الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرین من مسلمین وغیر مسلمین باختالف 

. 1صفاتهم و أجناسهم و بلدهم 

-التأثیرات السلبیة: 2 – 6

* بث األفكار الهدامة و الدعوات المنحرفة و التجمعات الفاسدة المفسدة: 

و هذا البث یحدث خلل أمنیا وفكریا، و بخاصة أن أكثر رواد وسائط اإلتصال اإللكتروني من 

الشباب، مما یسهل إغراءهم، بدعوات ال تحمل من اإلصالح شیئا، بل هي للهدم و التدمیر، و قد یكون 

وراء ذلك منظمات و تجمعات، بل دول لها أهداف تخریبیة. 

* عرض المواد اإلباحیة و الفاضحة و الخادشة بالحیاء: 

إن مسألة اإلباحة الخلقیة و الدعارة من المخاطر العظیمة على المجتمعات القدیمة و المعاصرة 

ویؤكد ذلك قول الرسول علیه الصالة و السالم « ماتركت بعدي فتنة هي من  أخطر على الرجال من 

النساء»، لقد ذكرت وزارة العدل األمریكیة في دراسة لها أن تجارة الدعارة، واإلباحة الخلقیة، تجارة رائجة 

جّدا، یبلغ رأس مالها ثمانیة ملیار دوالر، ولها أواصر وثیقة تربطها بالجریمة المنظمة، وتفید اإلحصاءات 

) أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجریمة المنظمة بعد FBIاإلستخباریة األمریكیة (

المخدرات والقمار. 

* التشهیر والفضیحة والمضایقة، التحایل، اإلبتزاز و التزویر: 

وهي أخالقیة تظهر على الشبكة العنكبوتیة بشكل عام، لسهولة التدوین، والتخفي، على الشبكة 

وهي أخالقات التحتاج بالضرورة إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرمجیات، وال تستند في الغالب العام إلى 

.30 مریم نریمان نومار : المرجع السابق، ص 1 
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مستند شرعي حقیقي، فال یحتاج صاحبها للتبدیل أو التعلیل أو اإلثبات، كل هذا تقابله أنظمة وقوانین 

 التملك الردع لمثل هذه التصرفات.

واإلبتزاز قد یكون أخالقیا بالصور، أو مقاطع فیدیو خاصة وهي أكثر صور اإلبتزاز على الشبكات 

اإلجتماعیة، وقد یكون مالیا من قبل أشخاص، أو من قبل عاملین في مؤسسة، أو شركة خاصة، عند 

ترك العمل، أوالفصل، قد تكون بحوزته معلومات فیساوم صاحب المؤسسة، أو الشركة على تلك 

المعلومات. 

والتزویر من أكثر الجرائم نظم المعلومات إنتشارا على اإلطالق، ویتم التزویر في صور شتى منها 

على سبیل المثال إدخال بیانات خاطئة، أو تعدیل البیانات الموجودة، وتزویر البیانات الخاصة للشخص 

مثل الجنس، أو العمر، أو وضع صورة مخالفة للواقع. 

* إنتهاك الحقوق الخاصة والعامة:  

الخصوصیة الشخصیة أو الخصوصیة اإلعتباریةللمواقع، من الحقوق المحفوظة والتي یعتبر 

اإلعتداء علیها جرما یستحق صاحبها العقاب والتجریم وقد أدى إنتشار الشبكة وبخاصة اإلجتماعیةبما 

تحمله من خصوصیة إجتماعیةللشخص والمواقع إلى سهولة هتك ستار الحقوق والتالعب بها إما 

. 1بالتعطیل، أو التشفیر، أو التشفیر، أو باإلستغالل السلبي لها، ولمعلوماتها 
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ثانیا: الفایسبوك 

 facebook - مفهوم الفایسبوك: 1

هو موقع ویب للتواصل االجتماعي یمكن الدخول إلیه مجانا وتدیره شركة فایسبوكیة ذات مسؤولیة 

محدودة كملكیة خاصة بها، فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدینة أو جهة 

العمل أو المدرسة أو اإلقلیم وذلك من أجل اإلتصال مع اآلخرین والتفاعل معهم وأیضا تحدیث ملفاتهم 

الشخصیة، ویشیر إسم الموقع إلى دلیل الصور الدي تقدمه الكلیات والمدارس التمهیدیة في الوالیات 

االمریكیة إلى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الجدد والدي یتضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسیلة 

 1للتعرف إلیهم.

- كما یعرف على أنه شبكة إجتماعیة استأثرت بقبول تجاوب كبیر من الناس خصوصا من 

الشباب في جمیع أنحاء العالم، وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصیة في بدایة نشأتها في الرابع من فبرایر 

  لتحقیق Mark.Zukerberg، یدعى مارك زوكربیجHarvard على ید أحد طالب جامعة 2004

التواصل مع زمالئه في الجامعة، حیث كانت عضویة الشبكة مقتصرة على طلبة جامعة هارفرد، ولكنها 

امتدت بعد دلك لتشمل الكلیات األخرى بواشنطن وجامعة "إیفي لیج" وجامعة "ستانفورد" ثم اتسعت دائرة 

الشبكة لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانویة ثم تجاوزت حدود الوالیات المتحدة األمریكیة 

 2إلى كافة دول العالم.

 - نشأة الفایسبوك:  2

یرجع ظهور الفایسبوك إلى مارك جوكربیرج الطالب في جامعة هارفرد األمریكیة حیث بدأ یصمم 

موقعا جدیدا على شبكة االنترنت وكان هدف مارك هو تصمیم موقع یجمع زمالئه في الجامعة ویمكنهم 

من تبادل أخبارهم وصورهم وأرائهم. 

  فسرعان ما لقي 2004وبهذا حقق نجاحا سریعا في وقت قصیر وأطلق موقع فیسبوك في عام 

الموقع رواجا بین طلبة جامعة هارفرد واكتسب شعبیة واسعة بینهم، األمر الذي شجعه على توسیع قاعدة 

من یحق له الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانویة یسعون إلى التعرف 

على الحیاة الجامعیة والمدارس العلیا ثم قرر مارك جوكربیرج بفتح موقعه أمام كل من یرغب في 

1: Hardresds ,alan,j,regislerfornewfacebook website,harvardgrimson,2008,p02 

.51 ص 1،2012الفایسبوك والشباب العربي، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، الكویت، ط جرار: لیلى أحمد 2 
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 ملیون مستخدم في شهر دیسمبر إلى 12استخدامه والنتیجة طفرة في عدد مستخدمي الموقع إذإرتفع من 

. 2007 ملیون مستخدم بنهایة عام 50 ملیون مستخدم حالیا ویأمل أن یبلغ 40أكثر من 

وفي الوقت نفسه قرر فتح الموقع أمام المبرمجین لیقدموا خدمات جدیدة لزواره وتعاقد مع معلنین 

لإلستفادة من جماهیر الموقع الواسعة. 

وكان من الطبیعي أن یلفت هذا النجاح السریع للموقع أنظار العاملین في صناعة المعلومات وبهذا 

بات واضحا نمو سوق شبكات التواصل بشكل هائل ویسدد احتیاجها لدى مستخدمي األنترنت خاصة من 

صغار السن هدا من ناحیة ومن ناحیة أخرى نجح موقع الفایسبوك في هدا المجال بشكل كبیر. 

 إال أن 2007وكانت النتیجة أن تلقى جوكربیرج عرضا لشراء موقعه بمبلغ ملیار دوالر عام 

جوكربیرج فقد فاجأ كثیرین من حوله برفض العرض وتوقع كثیرین أن یندم على هذا الرفض خاصة أنه 

جاء بعد عام من قیام الشركة "نیونكوربوریش" التي یمتلكها الملیونیر االسترالي روبرت میردوخ الذي قام 

 ملیون دوالر أما سبب رفض مارك 580بشراء موقع "ماي سبیس" وهو موقع للعالقات االجتماعیة بمبلغ 

لهذا فیرجع إلى أن قیمة  شبكته أعلى كثیرا من المبلغ المعروض، وقد أثبت واقع الحال أنه محقا في 

رفض هدا العرض، فقد قالت صحیفة وول ستریت جورنان، أبرز الصحف االقتصادیة االمریكیة أن شركة 

 1 ملیون.500 إلى 300% من قیمة فیسبوك من 5میكروسوفت تسعى لشراء 

 - اإلنطالقة الفعلیة للفایسبوك: 3

إنطلقالفایسبوك بسرعة حیث إستطاع التمیز على المواقع اإلجتماعیة األخرى بما قدمه لمشتركیه 

من تطبیقات متعددة وسهلة اإلستخدام، فأحدث انقالبا هائال وساهم في قلب الموازین، تجلت أثارها في 

 لخلق 2.0اآلونة األخیرة ،والفكرة التي یقدمها الفایسبوك تعتمد على الجیل الثاني من اإلنترنت "ویب" 

شبكات إجتماعیة تمكن مجموعة من المشتركین من إیجاد عالقة دائمة من خالل الصوت والصورة 

 2والفیدیو وغیرها من التطبیقات.

 - خدمات الفایسبوك: 4

من الخدمات التي یقدمها الفایسبوك في إمكانیة تكوین ألبومات صور خاصة بالمشترك وعائلته 

وأصدقاؤه ویكون متاح لألصدقاء اآلخرین لإلطالع علیها ومن یرغب في التسلیة فتوجد في شبكة 

 .287،288، ص2009، 1 محمد شرف ، وسائل اإلعالم من المنادي إلى األنترنت، دار الفكر العربي، ط1
. 51 لیلى أحمد جرار :المرجع السابق،ص2

24 
 

                                                           



 الفصل الثاني:                                                   وسائط اإلتصال االلكتروني والفیسبوك

الفایسبوك اآلالف من األلعاب المسلیة ،وباإلمكان اللعب فیها منفردة أو ضمن مجامیع من األصدقاء ،ولم 

تغفل شبكة الفایسبوك قضایا اإلعالنات ألنها مهمة للكثیر من الناس،فكیف إذا كانت تعرض بشكل شیق 

ومتطور،وهذا ما یتیحهالفایسبوك لمستخدمیه ،وقدمت شركة الفایسبوك دلیل خاصا بها یتضمن المالیین 

من التطبیقات ألغراض كثیرة ومتنوعة ویقدم الفایسبوك خدمات أخرى متنوعةمنها إمكانیة إضافة روابط 

مهمة للمستخدم مثلمواقع الفیدیو المفضلة ،ومواقع مهنیة وثقافیة.  

 إلى القول إن خدمات الفایسبوك كثیرة جدا والیمكن التوقف ben.mezzicheویلخص الباحث 

عندها جمیعا ولكن یمكن في نهایة الحدیث التوقف عند خدمة المالحظات،فهي فكرة جدیدة تفتقر إلیها 

العدید من المواقع ویكاد ینفرد بها الفایسبوك ،حیث تكون هذه الخاصیة بمثابة مفكرة یسجل فیها صاحب 

الصفحة الشخصیة أهم مواعیده وارتباطاته،والفایسبوك الذي كان .یعني البدایة عند ظهوره الدفتر الورقي 

أصبح الیوم من أضخم المؤسسات التجاریة ،وأكبر مواقع التواصل الیوم وال یمكن في الوقت الحاضر 

اإلستغناء عنه ،خاصة وأنه أصبح سالحا فعال للتواصل والتواصل والتجمع والتحریض ،وبث األفكار 

الثوریة وفضح األنظمة الدیكتاتوریة ،لیس في العالم العربي فقط وٕانما عن جمیع أنحاء العالم. 

فأصبح الفایسبوك أحد ألذ األعداء وأهم المعالم التي یوجه إلیها الحكام الطغاة حقدهم وغضبهم 

 1،ومنعه من أداء دوره الكبیر والمتمیز فضح أنظمتهم المستبدة والفاسدة.

- سمات الفایسبوك: 5

 فعندما تشترك بالموقع علیك أن تنشأ ملف شخصیا یحتوي على :profil- الملف الشخصي 5-1

معلوماتك الشخصیة،صورك،األمورالمفصلة لدیك وكلها معلومات مفیدة للتواصل مع اآلخرین كذلك یوفر 

معلومات للشركات التي ترید أن تعلن لك عن سلعها بالتحدید. 

وبها یستطیع أي مستخدم إضافة أي صدیق أو أن یبحث عن  : Addfriend- إضافة صدیق 5-2

فرد موجود على شبكة الفایسبوك بواسطة بریده اإللكتروني. 

 محمد المنصور :تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على جمهور المتلقي،رسالة ماجیستر غیر منشورة،مجلس كلیة األداب والتربیة 1

 .97،ص2012،األكادیمیة العربیة في الدانمارك،
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تستطیع من خالل خاصة إنشاء مجموعة إلكترونیة على األنترنت أن : groups - إنشاء مجموعة5-3

تنشئ مجتمعا إلكترونیا یجتمع حول قضیة معینة ،سیاسیة،إجتماعیة، ثقافیة ، ریاضیة...إلخ وتستطیع 

جعل اإلشتراك بهذه المجموعة حصر للعائلة واألصدقاء أو عامة یشترك بها من هم مهتم بموضوعها . 

 وهي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخصي بحیث یتیح :wall- لوحة الحائط 5-4

لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا المستخدم. 

 منها یتیح المستخدمین من إرسال نكزة إفتراضیة إلثارة انتباه بعضهم إلى بعض :poks- النكزة 5-5

وهي عبارة عن إشعار المستخدم بأن أحد األصدقاء یقوم بالترحیب به. 

وهي الخاصیة التي تمكن المستخدمین من تحمیل األلبومات والصور من :photos- الصور 5-6

األجهزة الشخصیة إلى الموقع وعرضها. 

 التي یتیح للمستخدمین إمكانیة إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما یقومون به من :status- الحالة 5-7

اعمال في الوقت الحالي. 

 التي تظهر على الصفحة الرئیسیة لجمیعالمستخدمین، حیث تقوم :newsfee- التغذیة اإلخباریة5-8

بتمییز بعض البیانات مثل: التغیرات التي تحدث في الملف الشخصي، وكذلك األحداث المرتقبة وأعیاد 

 المیالد الخاصة بأصدقاء المستخدم.

میزةتتیح للمستخدمین إرسال هدایا إفتراضیة إلى أصدقائهم تظهر على الملف GIFLS- الهدایا:

 دوالرلكل هدیة، ویمكن إرفاق رسالة 100الشخصي للمستخدمین الذي یقوم باستقبال الهدیة، تكلف الهدیة 

شخصیة بها. 

وهوالمكان أو الفسحة اإلفتراضیةالذي یتیح للمستخدمین نشر إعالنات MARKETPOSE- السوق 

 مبوبة مجانیة.

نستطیع إنشاء صفحة بموضوع معین ویكون اسم FACEBOOK- إنشاء صفحة خاصة على الموقع 

الدومین الخاص بها منتهیا بفایسبوك ویتیح لك أن تروج فكرتك أو منتجك أو حزبك أو جریدتك، ویتیح 

الموقع أدوات لإلدارة و تصمیم الصفحة ولكنها لیست أدوات متخصصة كما في المدونات، وكذلك یتیح 

أدوات لترویج الصفحة التي تدفع مقابل كل مستخدم یرى هذا اإلعالن الموصل لصفحتك على 
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الفایسبوكتدفع مبلغ یومي، شهري، سنوي یتراوح بین صفحة سنتان إلى االالف  بل المالیین في حالة 

 1اإلعالن لمئات المشتركین على الموقع لكي یتمكنوا من رؤیته.

- التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للفایسبوك:   6

 - التأثیرات اإلیجابیة:  1

 - هو نشاط مجدي یزودنا بإحساس الرفاهیة إلى مستوى عمیق.

- إن نسبة الوقت غیر العادیة التي یقضیها الناس على صفحات الفایسبوك قد  تعكسقدرة موقع التواصل 

 االجتماعي المذكور على إشباعات حاجات األنا األساسیة بالنسبة لحالة اإلنسان.

- أن الفایسبوك هو أداة مفیدة ضمن جهود األشخاص الرامیة إلى الحفاظ على شعورهم بالقیمة الذاتیة 

 وثقتهم بأنفسهم.

- أنه وسیلة تواصل مجانیة ویعد واحد من أفضل وسائل التواصل حیث أنه بإمكاننا إنشاء صفحة خاصة 

للدراسة فیتسنى للطالب أن یتشاركوا فیها دروسهم وواجباتهم ومشروعاتهم واختباراتهم اإلنغماس في 

 مجتمع آخر من نوعیة تختارها أنت.

- متابعة جدیدة األخبار وملخصات األحداث للتعرف على اإلحصائیات الحدیثة والتقاریر واالنفتاح على 

 العالم في كافة المستویات.

 - سهولة االستفادة منه في حقل الدعوة ونشر النصائح .

 - وسیلة لتعبیر األشخاص عن أنفسهم ومشاركة آرائهم وأفكارهم مع اآلخرین.

 - تحول العالم إلى شبكة مصغرة یتواصل فیها الناس على اختالف أجناسهم بسهولة.

 - استخدامه في الدعایات االنتخابیة كما حدث في انتخابات الرئاسة األمریكیة.

 2- اإلعالم یحمل الصورة بینهما هو ینقلها بشكل واقعي شعبي.

 

.34، ص2013، 1س، عمان، االردن، طثخالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعیة، دار النفا 1 

.2010، 22 مصر، عدد، عمار صالح، أنماط ودوافع استخدام الشباب المصري للفایسبوك، مجلة األهرام 2 
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- التأثیرات السلبیة:  2

هو موقع أصبح یؤرق اآلباء والمربین في المؤسسات التربویة التي تحرص على إنشاء جیل مسلم 

ویمكن أن تتلخص أضراره فیما یلي:  

حیث أن العضو یستطیع نشر المعلومات والصور التي تتیح مشاهدتها وقد تنحدر إلى * أضرار نفسیة: 

الحضیض وعدم الحیاء . 

 ویعبر عنها البعض بالقول أنه یمكن ألي شخص وضع اسم مستعار وٕاضافة اسم * أضرار إجتماعیة:

أي عائلة یرید تشویه سمعتها ووضع معلومات أو صور مخلة باآلداب مما یؤدي إلى الكثیر من 

 المشاكل.

 - تدمیر العالقات والمهارات االجتماعیة الفصلیة واستبدالها بالتواصل االلكتروني.

- نشر المعلومات الشخصیة لسهولة اختراق الخصوصیة. 

فقد انتشرت في الفایسبوك العدید من الصفحات والمجموعات التي تحث * أثار سلبیة على المراهقین: 

على الرذائل والمحرمات سواء أكان ذلك فبما یتعلق في شرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو المثلیة 

الجنسیة. 

- بات الشباب یقضون الكثیر من أوقاتهم على موقع التواصل االجتماعي هذا دون اإلكثار من الوقت 

الذي یمضونه علیه دون عمل أي توازن بین الضروریات وغیرها، فقد یهتم الشباب ببعض التفاهات على 

 دلك الموقع والتي تشغل عقولهم وتأخذ من وقتهم.

 - نشر الفتن بین األدیان والطوائف.

- للموقع حق استغالل صور وبیانات المشتركین وبیعها للشركات التسویق أو جهات مجهولة وتتبع نشاط 

 1األعضاء في المواقع.
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خالصة 

وبذلك نرى أن وسائط التواصل اإللكتروني تؤثر بالسلب واإلیجاب على مستخدمیها (التالمیذ)فهناك 

من یتخذونها وسیلة للتسلیة وتضییع الوقت، وهناك من یتخذونها حلقة وصل بینهم وبین العائلة من حولهم 

وأصبحت جزءا من تكوین شخصیاتهم، وهناك من یجعلونها مكانا للهروب من مسؤولیاتهم وواجباتهم 
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تمهید: 

یمثل التحصیل الدراسي أهم نواتج العملیة التعلیمیة في كل مراحلها المختلفة، وأهم مؤشرات 

ومقاییس التعلم الذي یحكم من خالله على مدى نجاح وكفاءة النظام التعلیمي، كما یشغل مكانا بارزا في 

مجاالت اهتمام المعلمین واآلباء وكافة فئات وطبقات المجتمع. 

فهو العنصر األساسي في تشغیل عملیة التعلم تحدیدها، حیث بنظر إلیه على أنه معیار أساسي 

في تحدید المستوى التعلیمي للتالمیذ والحكم على حجم اإلنتاج التربوي كما وكیفا والوقوع على ما تحدثه 

العملیة التربویة من نواتج وآثار في بنیة شخصیة التلمیذ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



 الفصل الثالث                                           التحصیل الدراسي واالختبارات التحصیلیة
 

أوال: التحصیل الدراسي. 

-مفهوم التحصیل الدراسي: 1

ورد تعریف التحصیل الدراسي في قاموس التربیة وعلم النفس التربوي على أنه إنجاز عمل ما أو 

. 1إحراز تفوق في مهارة ما أو مجموعة من المعلومات

ومن المعلوم أن اختبارات التحصیل الدراسي في موضوعات معینة هي اختبارات معلومات 

ومهارات ولیست اختبارات قدرات واستعدادات. 

وقد ورد تعریف التحصیل في معجم المصطلحات التربویة للمعرفة على أنه یعني:" استیعاب 

الطالب لما فعلوا من خبرات معینة من خالل مقررات دراسیة ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب 

. 2في االختبارات التحصیلیة المعدة لهذا الغرض

كما یعرف التحصیل الدراسي بأنه كل ما یكتسبه التالمیذ من معارف ومهارات ومیول وأسالیب تفكیر 

. 3نتیجة لدراسة ما هو مقرر علیهم في الكتب المدرسیة ویمكنه قیاسه باالختبارات التي یعدها المعلمون

ومن خالل استقرائنا للتعاریف السابقة للتحصیل الدراسي استنتجنا النقاط التالیة: 

- مجموعة الخبرات المعرفیة والمهارات والمعارف. 

- مدى فهم واستیعاب التالمیذ للدرس. 

- التحصیل ناتج تعلم واكتساب. 

 - درجة االستیعاب واالحتفاظ بالمعلومات والخبرات.

ومن خالل ما سبق من تعریف التحصیل الدراسي تعریفا إجرائیا بأنه كل ما یتعلمه الفرد في المدرسة من 

معلومات خالل دراسة مادة معینة وما یدركه المتعلم من العالقات بین هذه المعلومات وما یستنبطه منها 

من حقائق تنعكس في آداء المتعلم. 

 .16 محمد بن معجب الحامد: التحصیل الدراسي، الدار الصولتیة للتربیة نشر وتوزیع، الریاض، العربیة السعودیة، د ط، ص1
، 1،2003 أحمد حسین اللقاني، علي أحمد الجمل: معجم المصطلحات التربویة والفنیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط2

 .84ص
 .2003، 1، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط1حسن شحاته زینب النجار: معجم المصطلحات التربویة والفنیة، ط3
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- أنواع تدني التحصیل الدراسي: 2

هناك ثالثة أنواع من التدني في التحصیل الدراسي: 

- تدني عام في التحصیل الدراسي، ویكون فیه الطالب متدني التحصیل جمیع المواد. 

- تدني في التحصیل بعض المواد المرتبطة بعضها بعض كالمواد العلمیة. 

 1- تدني التحصیل في إحدى المواد األساسیة.

- العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي: 3

یوجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي وهي: 

 -االستعدادات العقلیة:3-1

درجة نضج هذه االستعدادات ومدى اتساع الخبرات المتعلمة البد أن تتوافق مع مستوى نضج 

التالمیذ في كل مرحلة، لذلك تهتم المدرسة الحدیثة بأن تتفق الخبرات المراد تعلمها مع مستوى النضج 

واالستعداد العقلي عند التالمیذ مع التحصیل الدراسي لهم في مراحل التعلم المختلفة. 

- تكامل شخصیة المتعلم وشعوره باألمن له أثر إیجابي على التحصیل الدراسي: 3-2

أما إذا كان الفرد قد مر به من الظروف البیئیة ما جعله یشعر بعدم األمن وفقدان الثقة بالنفس فإن هذا 

ینعكس على تحصیله ویقلل من قدرته على المثابرة والتركیز. 

: -اتجاهات الوالدین نحو أبنائهم ومستوى تحصیلهم الدراسي3-3

 حیث هناك عالقة سالبة بین درجات أفراد التالمیذ في التحصیل الدراسي وبین درجات أباءهم 

 في األبعاد اآلتیة التسلط، اإلهمال، الحمایة الزائدة، التدلیل، التذبذب، والتفرقة.

 

 

 .328، ص2004 موالي بودخیلیمحمد: طرق التحفیز المختلفة وعالقتها بالتحصیل الدراسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
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- دور المعلم في التأثیر على تحصیل التالمیذ: 3-4

حیث یقوم المعلم بدور كبیر في مقدار إفادة المتعلم من هذا الموقف أو عدم إفادته منه، فالمعلم 

باحتكاكه مع التالمیذ یقوم في الیوم الدراسي الواحد باتخاذ قرارات متعددة توجه تعامله معهم، وتحدد نوع 

الحیاة التي یحیاها التالمیذ مع زمالئهم والمحیطین بهم في المدرسة، لذلك نرى أن المعلم الكفء هو 

القادر على فهم وٕادراك طبیعة التلمیذ والعوامل التي تمیزه وتؤثر فیه. 

- الجو المدرسي العام: 3-5

حیث أنه من العوامل ذات األثر الملموس في الموقف التعلیمي، ویقصد بالجو المدرسي العالقات 

االجتماعیة بین أفراد المجتمع سواء كانت عالقة الناظر بالمعلمین أو عالقة المعلم بتالمیذه وعالقة 

التالمیذ بعضهم ببعض. 

 - النوع: 3-6

فهناك بعض الخصائص والسمات یحرز فیها الذكور تفوقا نسبیا على اإلناث مثل القدرة العددیة، 

والقدرة الریاضة والحساب، وهناك بعض السمات أو الخصائص التي تحرز فیها اإلناث تفوقا نسبیا على 

الذكور مثل القدرة اللغویة، والمیل األدبي، والمیل للخدمة االجتماعیة. 

- الطبقة االجتماعیة: 3-7

فهناك فروق جوهریة في المهارات المتعلقة باكتساب المفاهیم والتحصیل الدراسي ترجع إلى 

 1مستوى االجتماعي واالقتصادي

 أسباب انخفاض التحصیل الدراسي:- 4

یمكن حصر أسباب التحصیل الدراسي في اآلتي: 

 وهي العوامل التي تنحصر داخل إطار األسرة. العوامل األسریة: •

: وهي العوامل التي تتعلق بالمدرسة. العوامل التربویة •

وهي العوامل التي تتعلق بالتلمیذ ذاته نفسیا. العوامل النفسیة: •

 .99، ص2004إبراهیم عبد الوكیل الفاز: تربویات الحاسب اآللي وتحدیات ومطلع القرن العشرین، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
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وهي العوامل التي تتعلق بصحة التلمیذ. العوامل الصحیة:  •

 وهي العوامل التي تتعلق بقدرات التلمیذ العقلیة. العوامل المعرفیة: •

وهي العوامل التي تتعلق بدافعیة التحصیل العوامل الداخلیة العامة:  •

 وهي العوامل التي ترتبط بمیول التالمیذ. التفضیالت الخاصة بمجاالت معینة: •

كالنشاط الزائد وتشتت االنتباه والسلوك الفوضوي. االضطرابات السلوكیة:  •

ومن العرض السابق لتلك األسباب یتضح أن تلك األسباب قد تعود إلى تدني مستوى قدراتهم 

العقلیة والنتیجة الحتمیة هي تدني تحصیلهم أو انجازهم الدراسي، وقد تكون األسباب العاطفیة تحول 

دونهم ودون التعلم الفعال، أو قد یكون بسبب عدم قیام الدماغ أو الجهاز العصبي بوظیفته بفاعلیة، وقد 

یكون السبب أیضا أنهم یعانون من بعض االضطرابات مثل عدم التركیز وتشتت االنتباه والنشاط الزائد 

. 1الفوضوي وقد یعانون من مشاكل عائلیة أو عاطفیة أو اجتماعیة أو غیرها

- عوائق التحصیل الدراسي: 5

 انطالقا من كون التحصیل الدراسي هو مدى استیعاب الطالب لما یلقى علیه من الدروس سواء 

كان استیعابا كلیا أو جزئیا أو منعدما فإن هذه العملیة تكون نتیجة نسبیة نظرا لعدة عوائق وهي إما أن 

تكون متعلقة بالتلمیذ ذاته أو متعلقة بالبیئة التي یوجد بها التلمیذ ومن بین هذه العوائق نذكر منها: 

 العوائق الشخصیة أو الذاتیة: 5-1

أ-العوائق العقلیة: 

قد یرجع التأخر الدراسي إلى ضعف الدكاء العقلي للتلمیذ والذكاء هو القدرة العقلیة الفطریة العامة أو هو 

العامل المشترك العلم الذي یدخل في جمیع العملیات العقلیة التي یقوم بها اإلنسان یجد المربي فروقا 

 واضحة بین التالمیذ من ناحیة الذكاء وهذا العامل یعد من اقوى أسباب التأخر الدراسي

 

 

 

 .20محمد بن معجب الحامد، المرجع السابق، ص1
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ب- العوائق الجسمیة: 

- اضطراب النمو الجسمي وضعف البنیة الصحیة واألمراض الطفیلیة والمزمنة واضطراب إفرازات الغدد. 

- العاهات الجسمیة مثل حاالت ضعف البصر الجزئي التي ال یفطن إلیها المدرس فیجلس التالمیذ في 

مكان غیر مناسب في الفصل وكذا عمى األلوان وحاالت االضطراب كعدم التوافق الحسي والحركي. 

- حاالت االضطراب التي تصیب اللسان وأجهزة الكالم مما یسبب صعوبة النطق ویؤدي إلى الشعور 

بالنقص. 

 العوائق البیئیة: 5-2

أ- العوائق المنزلیة: 

على المستوى االقتصادي لألسرة فقد یكون الفقر من أقوى أسباب التخلف الدراسي إذ أن تردي 

الظروف االقتصادیة التي تعیشها األسرة یجعلها غیر قادرة على حث أبناءهاعلى مواصلة الدراسة وغیر 

قادرة على توفیر المستلزمات األساسیة التي تتطلبها الدراسة وعاجزة عن تهیئة األجواء السلیمة للدراسة 

المثمرة داخل البیت على المستوى الثقافي لألسرة، فالتلمیذ الذي ینشأ في أسرة جاهلة ال تهتم بمواظبته 

على المدرسة وال تعتني بأدائه لواجباته یجعل األبناء راسبین في دراستهم، إذ أن انخفاض المستوى العلمي 

لألبوین یضر بطریقة أو بأخرى بالمسیرة الدراسیة للطالب في معظم الحاالت، فعندما یكون المستوى 

العلمي لألبوین واطئا فإن قیمهما ومواقفهما نحو الدراسة والتحصیل العلمي تكون هامشیة أو سلبیة. 

وهنا ال یمیل األبوان إلى تشجیع ابناءهم على الدراسة والتحصیل العلمي، وهذا ما یفسر رسوب 

األبناء في الدراسة وتركهم لها. 

- الجو المنزلي، ونقصد به ما یسود المنزل من عالقات قد تكون لها أثر في حیاة األبناء كاضطراب 

الحیاة المنزلیة، كثرة المشاحنات والخالفات كاستبداد اآلباء والتفرقة في معاملة األبناء وعدم تقدیر مطالب 

التلمیذ وانفعاالته المختلفة وغیر ذلك مما یكون سبب في بعث جو من القلق واالضطراب ویؤثر حتما في 

 حیاة التلمیذ المدرسیة بل یؤدي إلى التأخر الدراسي.

ب- العوائق المدرسیة: 
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من العوائق المدرسیة نشیر إلى سوء توزیع التالمیذ على الفصول من غیر مراعاة التناسق 

والتجانس في التوزیع من شأنه أن یجعل المدرس یجابه مشكلة الطالب بطیئیالتعلم، وتكون النتیجة في 

هذه الحالة أن جمیع التالمیذ على اختالفهم یشعرون بالحرمان ویلتمسون االشباع الذي یعوضهم ذلك 

النقص في نواح أخرى. 

كما تعد كثرة تنقالت المدرسین وعدم استقرارهم عامل من عوامل ازدیاد المشكلة تعقیدا ألن إلمام 

المدرس بتالمیذه واستمرار تعهده لهم شرط أساسي في عالج هذه المشكلة ألنها تفقد عنصر االستمرار 

والتابعة لتجنب مختلف العوائق المدرسیة یجب على المدرسة أن تضطلع بمهام أساسیة تضمن نجاح 

الطلبة ویمكن تحدیدها في: 

- تعلیم الطلبة مختلف العلوم والفنون التي تنطبق مع مستویاتهم الدراسیة والتربویة. 

- صقل قدرات ومهارات الطلبة العلمیة والتربویة. 

- بناء شخصیة الطالب بناءا تربویا واجتماعیا. 

- تعوید الطالب على القراءة والمطالعة للكتب والدراسات المنهجیة والمقررة. 

- تدریب الطالب على الوصف والتحلیل واالستنباط واالستنتاج. 

- االهتمام بالمشكالت التربویة والعلمیة واالجتماعیة والنفسیة التي تواجه الطالب. 

-عدم التمییز بین طالب وآخر في المعاملة. 

- إن التزام المدرسة مهما یكن مستواها بهذه المهام والمسؤولیة سیكفل تحقیق نسبة عالیة من النجاح بین 

طلبتها، أما إذا أهملت المدرسة هذه المهام والمسؤولیات وقصرت في أدائها ولسبب أو آلخر فإن نسبة 

النجاح ستكون واطئة، وهنا تظهر مشكلة الرسوب في المدرسة كمشكلة تهدد كیانها وتسيء لفلسفتها 

 .1والتزامها وتوجهاتها العلمیة والتربویة واإلنسانیة

 

- النظریات المفسرة ألسباب اختالف التحصیل الدراسي بین الطالب: 6

 .135- 132 عبد المجید النشواني: المرجع السابق، ص1
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إن تفسیر أسباب اختالف التحصیل الدراسي بین الطالب یمكن أن یستمد من نظریات علم 

اجتماع التربیة وذلك من خالل عالقة التعلیم بالمجتمع، وهناك أتجاهین رئیسیین ركزا على بیان دور 

التعلیم في المجتمع المعاصر وهما االتجاه الوظیفي واتجاه الصراع. 

: االتجاه الوظیفي. 6-1

كما یرى أنصار هذا االتجاه أن مؤسسات التعلیم من أهم المؤسسات االجتماعیة فهي مفتاح التنمیة 

وبناء المجتمع الحدیث عن طریق هذه المؤسسات یتم نقل القیم واألخالق وثقافة المجتمع وذلك عن طریق 

أسلوب التطبیع االجتماعي ویرى أنصار هذه النظریة وخاصة دوركا یم أنه من خالل مؤسسات التعلیم یتم 

تغییر األفراد من حب الذات واألنانیة إلى تغلیب مصلحة المجتمع والعمل من أجله ویؤكدون أیضا على 

أن المدارس والمؤسسات ضروریة في المجتمع الحدیث ألنها تقوم بوظیفتین هامتین هما: 

تمثل المدارس المسلك العقالني لتمییز األفراد واختیار الطموحین حیث یتم تأهیلهم لشغل مناصب  -أ

هامة في المجتمع، وقد أكد بارسونز على هذه الوظیفة في مقالته الشهیرة "الفصل الدراسي كنظام 

اجتماعي". 

ب- تقوم المدارس بتعلیم المهارات المعرفیة والمعاییر الالزمة في مجتمع یزداد االعتماد فیه على 

المعارف والمهارات. 

ویعتبر هذا االتجاه أحد اتجاهات أو نظریات التوازن إلى جانب مجموعة من النظریات منها النظریة 

التطوریة والتطوریة الجدیدة وتحلیل النظم وتتفق هذه النظریات على مجموعة من النقاط أهمها: 

- أن المجتمع اإلنساني یقوم على اإلجماع 

- یعتبر االتزان هو جوهر المجتمع. 

- كل مجتمع یتكون من أجزاء ونظم وكل جزء مع اآلخر على عالقة وظیفیة بحیث یتحقق في 

النهایة اتزان كلي في المجتمع لنتائج هذه العالقة الوظیفیة. 

- یعتبر التعلیم من أهم مؤسسات المجتمع فهو مفتاح التنمیة وبناء المجتمع الحدیث. 

- إن التوسع في التعلیم قد نشأ لضرورة أملها التقدم التقني واالجتماعي في المجتمعات الحدیثة.  
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وتعتبر النظریة الوظیفة أن التوازن هو جوهر المجتمع والوظیفیة هي العالقة الرئیسیة التي تحكم 

أجزاءه وأنساقه المختلفة، كما یعّبر أنصار هذا االتجاه أن التربیة أهم مؤسسات المجتمع وذلك لما 

تحققه من تقدم وتطور في المجتمعات فهي أداة لتحقیق الفرص المتكافئة بین األفراد تضع الفرد 

المناسب في مكانه المناسب، كما تعمل التربیة على تطبیع الصغار اجتماعیا وغرس قیم الكبار 

وثقافتهم فهم وبذلك تحقق التماسك بین قوى وأجزاء المجتمع، كما أنها أداة المجتمع إلعداد القوى 

والحفاظ على مصدر الطاقة البشریة في المجتمع. 

 ویعتبر دوركایم أول من أسهم في توضیح المنظور الوظیفي لعالقة التعلیم بالمجتمع فهو یرى أن 

المدرسة یجب ان تقوم بوظیفة نقل القیم واألخالق الالزمة لتماسك المجتمع وذلك من خالل أسلوب 

التطبیع االجتماعي ویؤكد على أنه باستطاعة المدرسة تغییر أفراد المجتمع من األنانیة وحب الذات 

إلى تغلیب مصلحة المجتمع من خالل تهیئة أسس االنضباط النفسي والتحكم في النفس، كما أن 

المدرسة تقوم بدور مهم وحاسم في بقاء المجتمع فهي تساعد على التكیف مع المبادئ 

األساسیةللمجتمع وذلك یجب أن تكون هذه المؤسسة تحت االشراف والمالحظة الدائمة. 

والوظیفیة ترى انه یجب على الدولة أن تحدد المبادئ والقیم التي تحفظ تماسك المجتمع تقوم المدرسة 

بنقلها وترسیخها في أذهان الطالب، ویركز دوركا یم على دور المدرس ویعتبره دور مهم في المدرسة، غذ 

تقع علیه مسؤولیة التعلیم األخالقي ویسمي دوركا یم المدرس بـ "ممثل الدولة"أي هو الذي ینقل قیمومبادئ 

وفلسفة النظام الحاكم ولیس قیمه ومبادئه ومعتقداته الخاصة التي قد تختلف مع قیم ومبادئ المجتمع. 

ویؤكد دوركایم أن التعلیم یجب أن یكون موحدا لجمیع أفراد المجتمع حتى ولو اختلفت أصولهم ودیانتهم 

وذلك ألن هدف التعلیم هو المساهمة في حفظ النظام االجتماعي عن طریق تعلیم قیم وأهداف المجتمع 

یعتبر هذا التجاه أحد اتجاهات او نظریات التوازن ویرى بارسونز أن المدرسة لها وظیفیتن أساسیتین في 

المجتمع، الوظیفة األولى وهي قیامها بعملیة التطببع االجتماعي وهي وظیفة أكدها دوركایم وركز 

علیهاأماالوظیفة الثانیة من منظور بارسونز فهي تتمثل في عملیة االختبار أن المدرسة تقوم بعملیة اختیار 

وانتقاء األفراد كل حسب تحصیله الدراسي ویشرح بارسونز المراد بذلك فیقول أننا في مجتمعات التقنیة 

المعاصرة نحتاج إلى تحدید أفراد یقومون بأدوار اجتماعیة معینة وعلى المدرسة أن تقوم بالتهیئة واإلعداد 

لهذه العملیة عن طریق اختیار طالب ألعمال ومهن مختلفة وفقا لألساس الذي تقوم علیه عملیة االختیار 

وهو التحصیل الدراسي الذي یرتبط بمفهوم اثبات الجدارة. 
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ویؤكد بارسونز أن عملیة االختیار هي عملیة حدیثة ظهرت في العصر الحدیث إذ أن 

المجتمعات القدیمة لم تكن تستعمل هذه العملیة أو هذا المبدأ بل كانت تعتمد على مقاییس أخرى كالنسب 

والنفوذ، فمثال كون الشخص من عائلة لها نفوذ في المجتمع أو وجود عالقة قرابة بین الفرد وصاحب 

العمل وغیرها من العالقات. 

ویعد تعرض النظریة الوظیفیة إلى النقد الشدید ظهرت نظریة الصراع، ومن بین هذه االنتقادات أن 

النظریة الوظیفیة اهتمت كثیرا بدور التعلیم في التقنیة وأهملت البحث في الصراع بین األیدیولوجیات 

والطبقات وتأثیره في التربیة كما أنها اهتمت بدراسة عملیة االنتقاء وتوزیع التالمیذ على أنواع التعلیم 

المختلفة وأهملت دراسة محتوى العملیة التربویة ذاتها. 

- إتجاره الصراع: 6-2

إن هذا االتجاه یشكل عدة نظریات أهمها النظریة الماركسیة الجدیدة ونظریة التجدید الثقافي واالتجاهات 

النظریة الفوضویة عند إلیكس وقریري وترتكز هذه النظریات على الطبیعة البشریة للمجتمع ونشر التغییر 

االجتماعي ویرى أصحاب هذا االتجاه أن صراع القوي هو العامل األساسي والرئیسي في تفسیر الحیاة 

االجتماعیة واستمرارها، ویرى أصحاب هذا التجاه أن الجماعات ذات النفوذ تجیر الجماعات االقل نفوذا 

بضرورة التعاون وااللتزام وهكذا یكمن تماسك المجتمعات فیما بینها، لكن هذه المجتمعات تتغیر على دوام 

الشيء الذي یعرضها لخطر التفكك وذلك نتیجة لصراع القوي ینتج عنه أن تحل جماعة معینة محل 

الجماعة المسیطرة. 

ویرى أنصار االتجاه الصراعي أن النظام االجتماعي ینقسم إلى قسمین، قسم یمثل الجماعة المسیطرة أو 

ذات النفوذ وقسم یمثل الجماعة الخاضعة أو الجماعة األقل نفوذا والتابعة للجماعة المسیطرة، ویبرز 

الصراع في العالقة بین هذین الجماعتین حیث تحتل الجماعة المسیطرة على المراكز االجتماعیة 

المرموقة وتعمل على فرض قیمها الخاصة وتحقیق أهدافها على حساب الجماعة الخاضعة حیث تعتبر 

هذه الجماعة التابعة مصدر خطر للفئة المسیطرة وتهدد ثباتها، ولكي تفرض الجماعة المسیطرة وجودها 

في المجتمع فإنها تخلق آراء وقیم تبرر موقعها االجتماعي. 

ویرى أنصار اتجاه الصراع وخاصة باولزوجینثراللذین قاما بتألیف كتاب التعلیم في أمریكا الرأسمالیة أن 

التعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة یعتبر تطبیق لنظریة الصراع وقد حدد باولزوجینثروظیفة المدرسة 
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في المجتمع الرأسمالي في إعداد القوى العاملة لخدمة الرأسمالیة. تعلیم افراد المجتمع االنضباط وااللتزام 

بالمبادئ واالعتقادات الرأسمالیة. 

- جعل العالقة االجتماعیة في المدرسة تشبه إلى حد كبیر العالقة االجتماعیة في المجتمع من حیث 

التسلسل في السلطة. 

- یقوم النظام التعلیمي بتبریر شرعیة عدم المساواة في العمل بتأكیده على أن الحصول على العمل یعتمد 

على الجدارة دون غیرها (التحصیل الدراسي العلمي). 

- إن اختالف كال االتجاهین في رؤیتهما لعالقة التعلیم بالمجتمع قد أدى إلى اختالفهما حول تفسیر 

أسباب عدم المساواة في التحصیل الدراسي. 

فالنظریة الوظیفیة ترى أن سبب عدم المساواة في التحصیل الدراسي یعود أساسا إلى االختالف في 

القدرات وتطلعات الوالدین، طموح الطالب والذكاء، كما أنها ال تتجاهل دور وأهمیة المدرسة من خالل 

عناصر عدة أهمها حجم الفصل، مؤهالت تربي أبناءها وفق سمات شخصیة معینة تساعد على 

التحصیل الجید. 

أما النظریة الصراعیة فترجع مصدر عدم المساواة في التحصیل الدراسي یعود أساسا إلى االختالف في 

القدرات وتطلعات الوالدین، طموح الطالب والدكاء. 

كما أنها ال تتجاهل دور وأهمیة المدرسة من خالل عناصر عدة أهمها حجم الفصل ومؤهالت المدرسین 

وسنوات خبرتهم...الخ، كما یرى أنصار هذا االتجاه أن الفئة الغنیة تربي أبناءها وفق سمات شخصیة 

معینة تساعد على التحصیل الجید أما النظریة الصراعیة فترجع مصدر عدم المساواة في التحصیل 

الدراسي إلى واقع وظیفة المدرسة في المجتمع الرأسمالي إذ أن المدرسة تعامل الطالب حسب طبقاتهم 

االجتماعیة إذ أن بناء الطبقة الغنیة تشجعهم لمواصلة دراستهم الجامعیة والعلیا وذلك بوضعهم في 

الفصول خاصة وٕاعطائهم منهج تعدهم لذلك أما طالب الطبقة الفقیرة فستطرح لهم قنوات للدخول في 

فصول تؤهلهم  للتدریب المهني، وبالتالي تتمثل وظیفة المدرسة في المجتمع الرأسمالي في تعزیز عدم 

. 1الالمساواة بین الطالب كل حسب طبقته االجتماعیة

 .153-152-151-150 حسن شحاته زینب النجار: المرجع السابق، ص1
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وبذلك یلعب التحصیل الدراسي دورا هاما في تشكیل عملیة التعلم وتحدیدها، ولقد كان تقویم 

المعلم لتالمیذه في وقت من األوقات مقاصرا على هذا النوع من التحصیل، وعلى الرغم من اهمیته فلیس 

هو المتغیر الوحید في عملیة التعلم، حیث أن أهداف هذه العملیة تؤثر فیها عوامل وقوى مختلفة بعضها 

یتعلق بالمعلم وقدراته واستعداداته وصفاته المزاجیة والصحیة وبعضها متعلق بالخبرة المتعلمة وطریقة 

 تعلمها وما یحیط بالتلمیذ من إمكانیات.
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 الفصـــاللرابع:                   

  االجراءات المنهجیة



 الفصل الرابع                                                                           اإلطار المنھجي  
 

 تمهید:

تنطلق كل دراسة من إطار نظري یحدد طبیعة الموضوع دراسته وللتحقق من ذلك إمبریقیا یجب القیام 

بمجموعة من اإلجراءات المنهجیة التي هي مجموعة من األسالیب والطرق واألدوات العلمیة المحددة 

لدراسة أي مشكلة علمیة، وفي هذا الفصل سوف نحاول عرض الخطوات المنهجیة والمتمثلة في مجاالت 

الدراسة ثم فرضیات الدراسة، ثم المنهج المستخدم والذي یجب أن یكون مالئما لطبیعة الدراسة، باإلضافة  

إلى جملة من األدوات التي تم االستعانة بها في جمع البیانات والمعلومات كاالستمارة ثم العینة التي تم 

 اختیارها بناءا على متطلبات الموضوع أو في األخیر تم عرض خصائص العینة.
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 الفصل الرابع:  االجراءات المنهجیة

 أوال : مجاالت الدراسة

یعتبر مجال الدراسة خطوة أساسیة في البناء المنهجي ألي بحث علمي كونه یساعد على قیاس وتحقیق 

المعارف النظریة في المیدان وقد اتفق العدید من مستعملي مناهج البحث االجتماعي أن لكل دراسة ثالثة 

 حدود رئیسیة وهي المجال المكاني ، الزماني ، البشري .

 -المجال المكاني 1

 ویتمثل في متوسطتین بسیدي عبد العزیز :

 2005 سبتمبر 3 وكان تاریخ تأسیسها 2 م2551 : متوسطة غوغة عمار والتي تبلغ من المساحة األولى

یحدها من الشرق تجمع سكني +مصلحة الغابات ومن الغرب المسجد القدیم كما یحدها شماال دار البلدیة 

 وجنوبا حي البرج.

 فیفري 29 وكان تاریخ تأسیسها 2 م3649 متوسطة بوكزیة أحمد والتي تبلغ من المساحة الثانیة :

 یحدها من الشرق تجمع سكني ومن الغرب الملعب البلدي كما یحدها شماال نزل النیل ومن 1981

 الجنوب جبل.

 امتد المجال الزمني 2017 : وقد كان المجال الزمني لتوزیع االستمارة في شهر أفریل -المجال الزمني2

 ، حیث تم إعداد الجانب النظري أوال ، ثم 2017 وماي 2017إلنجاز هه الدراسة ما بین شهر جانفي 

االنتقال إلى الجانب المیداني أین استغرق إعداد االستمارة وتحكیمها مدة شهر لتأتي بعدها مرحلة توزیع 

 االستبیانات على المبحوثین وقد استغرقت مدة ثالثة أیام وبعدها تم جمع االستمارات.

) عینة حیث تم اختیارها من بین 30 : ویتمثل في عینة الدراسة والتي قدرت ب (-المجال البشري3

  أستاذ وأستاذة.45مجموع 
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 ثانیا: فرضیات الدراسة

البحث العلمي بحث هادف وموجه وهو بذلك یتطلب خطة وتصمیم محكمین، وهذا ال یأتي إال 

عندما یضع الباحث تخمینات معقولة للحل الممكن لمشكلة بحثه والمتمثلة في فروض الدراسة، وتعرف 

» 1 عبارة عن فكرة مبدئیة ترتبط بین الظاهرة المدروسة والعوامل المرتبطة والمسببة لها«الفروض بأنها

 والفرضیة تنقسم إلى:

وهي اقتراح إجابة لسؤال مطروح، فالفرضیة هي اقتراح نقل مالمح وصحتها رهن «فرضیة عامة 

» االختیار

 ولقد جاءت الفرضیة العامة في بحثنا على النحو التالي:

- تؤثر وسائط االتصال اإللكتروني في تدني مستویات التحصیل لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من 

 منظور األساتذة.

والفرضیة العامة حتى نستطیع دراستها بشكل جید والتحقق من صدقها أو عدمها یجب أن تحلل 

 عبارة عن عناصر فرعیة للفرضیة العامة وعندها «إلى فرضیات فرعیة وتعرف الفرضیة الفرعیة بأنها:

» 2وأمام التجزئة فإنا إن كانت صحیحة فإنها تصبح قوانین تحكیمیة بغیة التحكم في الظاهرة

 وقد قمنا بصیاغة الفرضیات الفرعیة في دراستنا على النحو التالي:

 -یؤثر البعد النفسي على التفوق الدراسي.

 -یؤثر البعد االجتماعي على التفاعل.

 -یؤثر البعد التربوي على التأخر الدراسي.

 

 

.46، ص 1982 إحسان محمد الحسن: األسالیب العلمیة لمناهج البحث العلمي، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، لبنان، بیروت،  1 
.56، ص 2009 رشید زرواتي: التدریب على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، مطبعة دار هومة، الجزائر،  2 
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 ثالثا: منهج الدراسة

لم یعد البحث العلمي أمرا متروكا الجتهاد الباحث وال یعتمد فقط على موهبته العلمیة أو قدرته الواسعة 

على اإلطالع رغم أهمیة ذلك، وٕانما أصبح اصطالح البحث العلمي یعني في حد ذاته التزام منهج علمي 

معین، وحتى تكن دراستنا علمیة البد أن تحتوي على منهج علمي معین تبنت علیه وتسیر وفق هذه 

الدراسة، وما هو مسلم به أن عملیة اختیار باحث ما لمنهج معین من بین مجموعة من المناهج معتمدة 

في الدراسات االجتماعیة تتوقف على مجموعة اعتبارات تتحدد أساسا في نوع الدراسة أو المشكلة أو 

 الظاهرة المراد دراستها.

 األسلوب أو الطریقة التي یعتمدها الباحث قصد وصوله إلى المعلومات «ویعرف المنهج على أنه:

» 1والحصول علیها وذلك بطریقة علمیة وموضوعیة مناسبة

وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعطینا وصف شامل لموضوع الدراسة وذلك 

من الناحیة النظریة باالعتماد على مختلف المراجع المتاحة ذات الصلة بالموضوع، أما الجانب التطبیقي 

فقد اعتمدنا على االستمارة لجمع البیانات ثم تفریغها وتحلیلها للحصول على معلومات ذات قیمة وفائدة 

 بالنسبة لموضوع الدراسة.

 رابعا: أدوات الدراسة

إن أدوات جمع البیانات وتقنیاتها یمكن اعتبارها كوسائل تسمح بجمع المعطیات من الواقع، فقد اعتمدنا 

على االستبیان كأداة رئیسیة، حیث اعتمدنا هذه األداة التي تسمح لنا بجمع معلومات عن المبحوثین في 

 شكل معمق.

 االستمارة

تعتبر االستمارة أداة هامة من األدوات المنهجیة التي تستعمل في جمع المعلومات والبیانات المتعلقة 

بموضوع الدراسة، وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة المصممة بعنایة ودقة، بحیث تكون متسلسلة 

وواضحة الصیاغة، ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على أداة االستبیان أو االستقصاء التي وزعت على 

 عینة من األساتذة.

.23، ص 1994: طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، جامعة عمر المختار، لیبیا، ائدتینمحجوب عطیة الف 1 
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ویعتبر االستبیان أكثر أدوات جمع البیانات استخداما إلمكانیة جمع المعلومات من خالله عن 

وتم اعتماد هذه 1موضوع معین من عدد كبیر من أفراد المجتمعین أو غیر المجتمعین في مكان واحد 

 مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ من  تدنيل اإللكتروني فياصتاألداة في دراسة مدى تأثیر وسائط اال

 لألسباب التالیة:ودلك ر األساتذة وظمنوجهة 

ل اإللكتروني في تصاالجمهور المستهدف یتمیز بإمكانیة قدرته معرفة مدى تأثیر وسائط اال -

مستوى التلمیذ، وبما أن المقابلة یجب إجرائها وفق ظروف محددة، فإن االستبیان هو أفضل 

 وسیلة للحصول على المعلومات.

 التحصیل الدراسي لدى  تدني مستوىل اإللكتروني فيالتصا الدراسة مدى تأثیر وسائط اتاستهدف -

 وهي المعلومات التي یمكن الوصول إلیها من خالل التالمیذ من وجهة منظور األساتذة

 .االستمارة

 خامسا: العینة

العینة هي المجتمع الذي یعنى بالدراسة والذي یتم منه جمع البیانات المیدانیة، وهي تعتبر جزء من الكل 

عنه بشكل ممثلة ألنها تتمثل في مجموعة من األفراد مأخوذة من المجتمع الكلي، بحیث یجب أن تكون 

جید من أجل تعمیم النتائج على المجتمع األصلي أو الكلي وهي تعتبر من الطرق التي تساعد على 

 إنجاز البحث بأقل جهد وتكلفة ووقت ممكن.

أما حجم العینة فنعني به" عدد العناصر التي تتكون منها العینة لقد أجریت هذه الدراسة على عینة قدر 

 وهذه العینة قد تم اختیارها بطریقة قصدیة عشوائیة من مجتمع دراسي یمكن حصره، أستاذا30بــــ عددها 

غة عمار ومتوسطة بوكزیةأحمد بسیدي عبد العزیز. غووهم أساتذة متوسطتین 

 

 

 

 

 .437، ص2007 مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعة، :أحمد بن مرسلي1
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 سادسا: خصائص العینة

 -الجنس1

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس.):01الجدول رقم (

% النسبة التكرار المتغیر

 

 الجنس

% 26.7 8 دكر

% 73.3 22 أنثى

% 100 30 المجموع

توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله إلى أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور حیث 

وهذا راجع إلى طبیعة اهتمامات الجنس نفسه فاإلناث یمیلون %26.7بینما نسبة الذكور %73.3تمثل 

 إلى مزاولة مهنة التدریس أكثر من الذكور.

 - السن2

  توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن.):02الجدول رقم (

% النسبة التكرار المتغیر
 

 السن
 ]23 - 35] 6 20 %
 ]36- 48] 16 53.3 %

% 26.7 8  فما فوق49
% 100 30 المجموع

 48 سنة إلى 36توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله أن سنالمبحوثین یرتكز في فئة 

 سنة فما فوق والمقدرة بنسبة 49 وهي أعلى نسبة وتلیها الفئة العمریة من %53.3سنة والتي تقدر بـــــ 

 سنة ویرجع تمركز األساتذة في تلك 35 سنة إلى 23 من الفئة العمریة من %20 بینما نجد 26.7%

الفئات العمریة كونها في هذه المرحلة تكون أكثر حیویة ونشاطها وحبا للمهنة ألنها مرحلة الشباب أي 

 مرحلة الحیویة.

55 
 



 الفصل الرابع                                                                           اإلطار المنھجي  
 

 - الخبرة3

 : توزیع أفراد العینة حسب متغیر الخبرة.03الجدول رقم

% النسبة التكرار المتغیر
 

 السن
 ]5 - 9] 8 26.7 %
 ]10- 14] 1 3.3 %
]15-19] 8 26.7 %

% 43.3 13  سنة فما فوق20
% 100 30 المجموع

توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله أن خبرة التعلیم لدى األساتذة كانت ترتكز على فئة 

وهذا یدل على أن معظم األساتذة لدیهم خبرة %43.3 سنة فما فوق حیث أخذت أعلى نسبة وهي20

 سنوات حیث 9 سنوات إلى 5 سنة والفئة من 19 إلى 15وكفاءة مهنیة، ثم نالحظ تساوي بین الفئة من 

 سنة حیث قدرت 14 إلى 10وفي الرتبة األخیرة نجد الفئة من %26.7قدرت النسبة لكل منهما ب 

 .%3.3نسبتها ب 

 المؤهل العلمي- 4

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر المؤهل العلمي.): 04الجدول رقم (

% النسبة التكرار المتغیر
 

 المؤهل العلمي
% 96.7 29 لیسانس
% 3.3 1 ماستر

% 100 30 المجموع
توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله أن أعلى نسبة یمثلها المؤهل العلمي لألساتذة هي 

 وهذا یدل على أغلبیة %100 والتي ترمز لمؤهل لیسانس حیث نالحظ أن هذه النسبة قد قارب 96.7%

 وهي ترمز %3.3األساتذة قد زاولوا الدراسات العلیا وتحصلوا على شهادة األولى بالجامعة ثم تلیها نسبة 

 لمؤهل الماستر.
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 -الحالة العائلیة5

  توزیع أفراد العینة حسب متغیر الحالة العائلیة.):05الجدول رقم (

% النسبة التكرار المتغیر
 

 المؤهل العلمي
% 10 3 أعزب 
% 86.7 26 متزوج
% 3.3 1 مطلق

% 100 30 المجموع
توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله أن أعلى نسبة التي تمثلها الحالة العائلیة هي 

 والتي ترمز الفئة المتزوجین هذا یدل على أغلبیة األساتذة هم أولیاء األمور، وبذلك فهم یدركون 86.7%

 .%3.3 وفي المرتبة األخیرة فئة المطلقین بنسبة%10معنى المسؤولیة ثم تلیها فئة العزاب بنسبة 

 -عدد االبناء6

  توزیع أفراد العینة حسب عدد األبناء.:06الجدول رقم

% النسبة التكرار المتغیر
 

 السن
 ]1 - 2] 6 20 %
 ]3- 4] 11 36.7 %
% 30 9  فما فوق4

% 13.3 4 بدون أوالد
% 100 30 المجموع

والتي تمثل %36.7توضح الدالئل اإلحصائیة في الجدول أعاله أن أعلى نسبة لعدد األوالد هي 

 1 وفي المرتبة الثالثة فئة من %30 فیما فوق بنسبة 4 أوالد، ثم في المرتبة الثانیة فئة 4 إلى 3فئة من 

 .%13.3 وفي المرتبة األخیرة بدون أوالد بنسبة %20 بنسبة 2إلى 

 

 

 

57 
 



 الفصل الرابع                                                                           اإلطار المنھجي  
 

 خالصة 

     لقد تناولنا من خالل هذا الفصل الجانب المنهجي للدراسة الذي تطرقنا من خالله إلى مجاالت 

الدراسة، وكذلك الفرضیات كما تناولنا األداة المستخدمة في الدراسة، العینة التي تم اختیارها، وكل هذه 

الخطوات واألدوات المنهجیة تساعد الباحث على اختیار والتحقق من الفرضیات المصاغة بإثباتها أو 

 إبطالها في فصل تحلیل البیانات.
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الفصـــاللخامس:                   

 عرض بیانات الدراسة



 الفصل الخامس                                                              عرض بیانات الدراسة
 

تمهید 

     مرحلة جمع وعرض البیانات هي أهم مرحلة في مراحل البحث العلمي، فهي مرحلة أساسیة وهامة ال 

یمكن االستغناء عنها، إذ في ضوئها سیتم جمع البیانات المستفاة من المیدان الدراسة ثم تبویبها قصد 

تحكیمها من جهة وتحلیلها وتفسیرها من جهة أخرى وصوال إلى النتائج العامة للدراسة وهذا ما سیتم تناوله 

خالل هذا الفصل. 
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 الفصل الخامس: عرض بیانات الدراسة

أوال: عرض البیانات الخاصة بمحور نتائج االتصال االلكتروني. 

 استجابات أفراد العینة حول العبارات المحور األول. ):7الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 11 36.7 13 43.3 3 10 3 10  - -4.06 0.94 6 

2 2 6.7 9 30 10 10.33 8 6.7 1 3.3 3.10 0.99 15 

3 6 20 10 33.3 6 20 8 26.7  - -3.46 1.10 12 

4 5 16.7 9 30 103 10.33 8 6.7 1 3.3 3.10 0.99 15 

5 1 3.3 8 26.7 6 20 12 40 3 10 2.73 1.08 16 

6 12 40 12 40 12 3.3 3 10 2 6.7 3.96 1.21 8 
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7 15 50 13 43.3 2 6.7  - - - -4.43 0.62 2 

8 5 16.7 11 36.7 6 20 7 23.3 1 3.3 3.4 1.13 14 

9 22 73.3 6 20 1 3.3 1 3.3  - -4.63 0.71 1 

1 18 60 10 33.3  - -1 3.3 1 3.3 3.43 0.93 13 

11 3 10 14 46.7 9 30 3 10 1 3.3 3.50 0.93 10 

12 16 53.3 11 36.7 1 3.3  - -2 6.7 4.30 1.05 4 

13 11 36.7 18 60  - - - -1 3.3 4.26 0.78 5 

14 15 50 14 46.7 1  -1 3.3  - -3.43 .67 3 

15 16 33.3 14 46.7 4 13.3 2 6.7  - -4.06 0.86 7 

16 6 20 11 36.7 8 26.7 5 16.7  - -3.60 1.00 9 

  0.38 3.91 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر وسائل االتصال االلكتروني تناولنا ما یلي: 

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.63) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 09- العبارة رقم (1

 0.71بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.43) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 07- العبارة رقم (2

. 0.62بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.43) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 14- العبارة رقم (3

. 0.62بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.30) جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره 12- العبارة رقم (4

. 1.05بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ  

 والتي تشیر للخیار " موافق" 4.26) جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدره 13- العبارة رقم (5

. 0.78وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.06) جاءت في المرتبة سادسة بمتوسط حسابي قدره 1- العبارة رقم (6

. 0.94بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.06) جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قدره 15- العبارة رقم (7

. 0.86" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " موافق 3.96) جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدره 06- العبارة رقم (8

. 1.21بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق" 3.60) جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي قدره 16- العبارة رقم (9

. 1.00وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " موافق" 3.5) جاءت في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي قدره 11- العبارة رقم (10

. 0.93وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 
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 والتي تشیر للخیار  3.46) جاءت في المرتبة الحادیة عشر بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (11

. 1.10" موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار   3.43) جاءت في المرتبة الثانیة عشر بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (12

. 1.10" موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار  " 3.43) جاءت في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي قدره 10- العبارة رقم (13

. 0.93موافق بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار    3.40) جاءت في المرتبة الرابع عشر بمتوسط حسابي قدره 08- العبارة رقم (14

. 1.13" موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار 3.10) جاءت في المرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (15

. 0.99" محاید" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار 2.73) جاءت في المرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (16

. 1.08" معارض" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ
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 عرض استبیانات الخاصة بالعد النفسي 1-1

 استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بالبعد النفسي. ):8الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 11 36.7 13 43.3 3 10 3 10  - -4.06 0.94 1 

2 2 6.7 9 30 10 10.33 8 6.7 1 3.3 3.10 0.99 5 

3 6 20 10 33.3 6 20 8 26.7  - -3.46 1.10 3 

4 5 16.7 11 36.7 7 23.3 6 20 1 3.3 3.43 1.10 4 

5 1 3.3 8 26.7 6 20 12 40 3 10 2.73 1.08 6 

6 12 40 12 40 1 3.3 3 10 2 6.7 3.96 1.21 2 

  0.53 3.46المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر البعد تنازلیا كما یلي: 

 وانحراف معیاري قدر ب 4.06) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (1

0.94 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.96) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 06- العبارة رقم (2

1.21 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.46) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (3

1.10 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.34) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (4

1.10 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.10) جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (5

0.99 .

 وانحراف معیاري قدر ب 2.73) جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (6

1.08 .
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 الفصل الخامس                                                              عرض بیانات الدراسة
 

 عرض استبیانات الخاصة بالعد االجتماعي 1-2

 استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بالبعد االجتماعي. ):9الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 15 50 13 43.3 2 6.7  - - - -3.43 0.62 7 

2 5 16.7 11 36.7 6 20 7 23.3 1 3.3 3.40 1.013 5 

3 22 73.3 6 20 1 3.3 1 3.3  - -4.63 07 .1 

4 18 60 10 33.3  - -1 3.3 1 3.3 3.43 0.93 3 

5 3 10 14 46.7 9 30 3 10 1 3.3 3.50 0.93 2 

  0.59 4.08المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر البعد االجتماعي تنازلیا كما یلي: 

 وانحراف معیاري قدر ب 4.63) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (1

0.71 .

 وانحراف معیاري قدر ب 6. 3) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (2

0.93 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.43) جاءت في المرتبة الثالث بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (3

0.93 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.43) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (4

0.62 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.4) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (5

1.13 .
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 عرض استبیانات الخاصة بالعد التربوي 1-2

 استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بالبعد التربوي. ):10الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 16 53.3 11 36.7 1 3.3  - -2 6.7 4.30 1.05 3 

2 11 36.7 18 60  - - - -1 3.3 4.26 0.78 4 

3 15 50 14 46.7  - -1 3.3  - -4.43 0.67 21 

4 10 33.3 14 46.7 4 13.3 2 6.7  - -4.06 0.86 5 

5 6 20 11 36.7 8 26.7 5 16.7  - -3.60 1.00 1 

.  0.44 4.13 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر البعد التربوي تنازلیا كما یلي: 

. 1 وانحراف معیاري قدر ب 3.60) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (1

 وانحراف معیاري قدر ب 3.43) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (2

0.67 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.30) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (3

1.05 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.26) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (4

0.78 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.06) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (5

0.86 .
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ثانیا: عرض استبیانات الخاصة بمحور البیانات بمحور التحصیل الدراسي. 

): استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بالمحور الثاني. 11الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 21 70 6 20 1 3.3 1 3.3 1 3.3 4.50 0.97 2 

2 12 40 13 43 .3 2 6.7 2 6.7 1 3.3 4.10 1.02 6 

3 14 46.7 11 36.7 3 10 2 6.7  - -4.23 0.89 4 

4 4 13.3 3 10 10 33.3 12 40 1 3.3 2.29 1.09 16 

5 17 56.7 13 43.3  - - - - - -4.56 0.5 1 

6 2 6.7 5 16.7 15 50 7 23.3 1 3.3 3.02 0.90 15 

7 1 3.3 18 60 7 23.3 4 13.3  - -3.53 0.77 11 

8 2 6.7 10 33.3 11 36.7 4 13.3 3 10 3.13 1.07 13 
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9 1 3.3 11 36.7 7 23.3 10 33.3 1 3.3 3.03 0.90 14 

10 3 10 12 40 10 33.3 3 10 2 6.7 3.36 1.03 12 

11 3 10 15 50 8 26.7 4 13.3  - -3.56 0.85 10 

12 11 36.7 14 56.7 2 6.7  - - - -4.30 0.59 3 

13 9 30 18 60 1 3.3 2 6.7  - -4.13 0.77 5 

14 4 13.3 12 40 12 40 2 6.7  - -3.60 0.81 9 

15 4 13.3 23 76.7 1 3.3 2 3.7  - -3.96 0.66 7 

16 4 13.3 16 53.3 6 20 4 13.3  - -3.66 0.88 8 

  0.50 3.56 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
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 الفصل الخامس                                                              عرض بیانات الدراسة
 

من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر التحصیل الدراسي تناولنا ما یلي: 

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.56) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (1

 0.5بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.50) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (2

. 0.97بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق" 4.30) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 12- العبارة رقم (3

. 0.59وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق 4.23) جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (4

. 0.89بشدة" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ  

 والتي تشیر للخیار " موافق" 4.13) جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدره 13- العبارة رقم (5

. 0.77وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق" 4.10) جاءت في المرتبة سادسة بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (6

. 1.02وقد قدر االنحراف المعیاري ب 

 والتي تشیر للخیار " موافق 3.96) جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قدره 15- العبارة رقم (7

. 0.66" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " موافق" 3.66) جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدره 16- العبارة رقم (8

. 0.88وقد قدر االنحراف المعیاري بـ

 والتي تشیر للخیار " موافق" 3.60) جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي قدره 14- العبارة رقم (9

. 0.81و " محاید" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " 3.56) جاءت في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي قدره 11- العبارة رقم (10

. 0.85موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

73 
 



 الفصل الخامس                                                              عرض بیانات الدراسة
 

 والتي تشیر للخیار" 3.53) جاءت في المرتبة الحادیة عشر بمتوسط حسابي قدره 07- العبارة رقم (11

. 0.77موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار   3.36) جاءت في المرتبة الثانیة عشر بمتوسط حسابي قدره 10- العبارة رقم (12

. 1.03" محاید" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار " 3.13) جاءت في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي قدره 8- العبارة رقم (13

. 1.07محاید " وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار    3.03) جاءت في المرتبة الرابع عشر بمتوسط حسابي قدره 09- العبارة رقم (14

. 0.99" موافق" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار 3.00) جاءت في المرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي قدره 06- العبارة رقم (15

. 0.90" محاید" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ 

 والتي تشیر للخیار 2.29) جاءت في المرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (16

. 1.09" معارض" وقد قدر االنحراف المعیاري بـ
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 عرض استبیانات الخاصة بالتأخر الدراسي. 1-1

): استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بالتأخر الدراسي 11الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 21 70 6 20 1 3.3 1 3.3 1 3.3 4.50 0.97 2 

2 12 40 13 43.3 2 6.7 2 6.7 1 3.3 6.10 1.02 4 

3 14 46.7 11 36.7 3 10 2 6.7  - -4.23 0.89 3 

4 4 13.3 3 10 10 33.3 12 40 1 3.3 2.29 1.09 5 

5 17 56.7 13 43.3  - - - - - -4.56 0.50 1 

  0.53 4.06المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر التأخر الدراسي تنازلیا كما یلي: 

 وانحراف معیاري قدر ب 4.56) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (1

0.50 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.50) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (2

0.97 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.23) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (3

0.89 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.10) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (4

1.02 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.10) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (5

1.09 .
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 عرض استبیانات الخاصة ببعد التفوق الدراسي. 1-2

): استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة ببعد التفوق الدراسي. 12الجدول رقم (

رقم 

العبارات 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 2 6.70 5 16.7 15 50.7 7 23.3 1 3.3 3 0.90 6 

2 1 3.3 18 60 7 23.3 4 13.3  - -3.53 0.77 22 

3 2 6.7 10 33.3 11 36.7 4 13.3 3 10 3.13 1.07 4 

4 1 3.3 11 36.7 7 23.3 10 33.3 1 3.3 3.03 0.99 5 

5 3 10 12 40 10 33.3 3 10 2 6.7 3.36 10.3 3 

6 3 10 15 50 8 26.7 4 13.3  - -3.56 0.85 1 

  0.72 3.2المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر التفوق الدراسي تنازلیا كما یلي: 

 وانحراف معیاري قدر ب 3.56) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 06- العبارة رقم (1

0.85 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.53) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (2

0.77 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.36) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (3

1.03 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.36) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (4

1.07 .

 وانحراف معیاري قدر ب 30.3) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (5

0.94 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (6

0.90 .
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 عرض استبیانات الخاصة بعد التفاعل. 1-3

): استجابات أفراد العینة حول العبارات الخاصة بعد التفاعل. 12الجدول رقم (

رقم 

العبارة 

المتوسط معارض بشدة معارض محاید موافق موافق بشدة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الترتیب 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

1 11 36.7 17 56.7 2 6.70  - - - -4.30 0.59 1 

2 9 30 18 60 1 3.3 2 6.7  - -4.13 0.77 2 

3 4 13.3 12 60 12 40 2 .7  - -3.60 0.81 5 

4 4 13.3 23 76.7 1 3.3 2 6.7  - -3.96 0.66 3 

5 4 13.3 16 53.3 6 20 4 13.3  - -3.66 0.88 4 

  0.44 3.93المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
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من الجدول أعاله یمكن ترتیب عناصر ببعد التفاعل تنازلیا كما یلي: 

 وانحراف معیاري قدر ب 4.30) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 01- العبارة رقم (1

0.56 .

 وانحراف معیاري قدر ب 4.13) جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 02- العبارة رقم (2

0.77 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.96) جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 04- العبارة رقم (3

0.66 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.66) جاءت في المرتبة الرابع بمتوسط حسابي قدره 05- العبارة رقم (4

0.88 .

 وانحراف معیاري قدر ب 3.60) جاءت في المرتبة الخامس بمتوسط حسابي قدره 03- العبارة رقم (5

0.81 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 



 الفصل الخامس                                                              عرض بیانات الدراسة
 

خالصة: 

تم في هذا الفصل جمع وعرض البیانات المتحصل علیها من الدراسة المیدانیة كخطوة مبدئیة للتأكد من 

صدقها في األخیر لهذا تعبیر هذه المرحلة أساسیة البد على الباحث اإللمام بها حتى یضیف لبحثه نوعا 

  من المصداقیة
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الفصـــاللسادس:                   

 تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة



 الفصل السادس                                                           تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
 

 تمهید :

مرحلة تفسیر ومناقشة النتائج هي أهم مرحلة في مراحل البحث العلمي فهي مرحلة أساسیة وهامة 

ال یمكن االستغناء عنها إذ یتم في ضوئها تفسیر ومناقشة النتائج التي توصل إلیها الباحث في محاولة 

 منه إلثبات فرضیاته وٕان تم من تحقیقها أم ال ثم یقوم بمناقشة هذه النتائج على ضوء الدراسات السابقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                           تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
 

 ثانیا: تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة

یتضح  من عرض الدراسات السابقة التي أوضحت آثار استخدام وسائط االتصال االلكترووني على 

 التحصیل الدراسي:

، توضح )2010( دراسة آرینكاریسكي)2012-2011(الدراسة التي قامت بها مریم نومار في الجزائر 

الدور الذي تلعبه وسائط التصاالالالكتروني في العملیة االلكترونیة، وفي المراحل الدراسیة ودورها في 

عملیة البحث العلمي أو في مجال التعلم عن بعد، وغیرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها وسائط 

 االتصال االلكتروني.

- كما نالحظ من الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بین استخدام هذه الوسائط وأثرها على التحصیل 

الدراسي للتالمیذ، أوصت بضرورة تنظیم طریقة االستخدام وتنظیم ساعات العمل ، مع تحدید نوعیة 

 المواقع والبرامج المراد الحصول علیها والرقابة الدوریة لألبناء والسیما في مجال التعلم  والتعلیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                           تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
 

 

 :  ثالثا: االقتراحاتوالتوصیات

-استهداف األساتذة وذلك للرفع من مستوى إدراكهم بتأثیر الوسائط االتصال اإللكتروني على تالمیذهم 1

وٕاكسابهم المهارات والمعلومات لكافیة التي من شأنها أن توجه التالمیذ لالستخدام اإلیجابي لوسائط 

 اإللكتروني.

-ضرورة وضع قواعد وضوابط ووسائل تكنولوجیة حدیثة لمراقبة المواقع الممنوعة والهدامة بحیث ال 2

 تمكن المستخدمین للشبكة من الدخول إلیها .

-ضرورة الترشید واالستخدام المعتدل لشبكة األنترنث من قبل التالمیذ بهدف تحقیق أغراض محددة 3

 وواضحة.

-ضرورة زیادة إجراء المزید من البحوث المیدانیة المتعلقة بوسائط االتصال اإللكتروني ودراسة واقع 4

 استخدامها وكیفیة استثمارها وتوظیفها لخدمة العملیة التعلیمیة.

-تشجیع أطراف العملیة التعلیمیة على إنشاء صفحات لهم على وسائط االتصال اإللكتروني ، 5

 واستخدامها في العملیة العلمیة التعلیمیة لطلبتهم.

-عقد ورشات تدریسیة مع أولیاء أمور التالمیذ لتدریبهم على استخدام وسائط االتصال اإللكتروني 6

 لتمكینهم من توجه أبنائهم والدخول إلى مواقعهم وتوجیههم نحو االستخدام اإلیجابي .

-دعوة الجهات الرسمیة والجمعیات األهلیة والمختصة بحمایة ..... ووقایة المستخدمین من االنحراف  7

 بقیامها بدور فعال تجاه توعیة األسر ، من مخاطر االستخدام السیئ لشبكة األنترنث على األبناء.

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                           تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
 

 

 خالصة:

تم في هذا الفصل تفسیر ومناقشة النتائج المتحصل علیها من دراسة المیدانیة للتأكد من صدقها 

ومطابقتها للدراسة التي قمنا بها ، لهذا تعتبر هذا المرحلة أساسیة ال بد على الباحث اإللمام بها حتى 

 یضیف لبحثه نوعا من المصداقیة.

 



 الملخص:

وٕان كان لهذه الوسائط فضل كبیر في تسهیل التواصل وتسریعه مع ما لذلك من مكاسب فإنها ذات بعد 

سلبي أیضا خصوصا فیما یتعلق بجانب التحصیل العلمي لدى الطلبة فما أكثر ما تأخذه من وقتهم وكان 

البحث والدراسة أولى به واستنادا إلى هذا جاء موضوع دراستنا الذي انطلقنا فیه من التساؤل الرئیسي 

 التالي :

-ما مدى تأثیر وسائط االتصال اإللكتروني في تدني مستویات التحصیل لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة 

من منظور األساتذة وهذا التساؤل الجوهري انبثقت منه التساؤالت الفرعیة التي دعمت بحثنا وعمقت من 

 زوایا اطالعنا وتمثلت في :

 -ال یؤثر البعد النفسي على التفوق الدراسي 

 -ال یؤثر البعد االجتماعي على التفاعل.

 -ال یؤثر البعد التربوي على التأخر الدراسي 

 وقد اتضحت االجابة على هذه التساؤالت الفرعیة عبر إثبات الفرضیات المطروحة والتي جاءت كالتالي :

 -یؤثر البعد النفسي على التفوق الدراسي

 -یؤثر البعد االجتماعي على التفاعل

 -یؤثر البعد التربوي على التأخر الدراسي

وقد استخدمنا  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي كان مالئما لدراستنا من أجل وصف 

الظاهرة ثم تحلیل البیانات المستقاة من میدان الدراسة للوصول إلى اإلجابة عن تساؤالتها ، وبما أن العینة 

 30لها أهمیة بالغة في إجراء البحوث السوسیولوجیة  فقد تم اختیار العینة قصدیة عشوائیة تكونت من 

أستاذ وزعت علیهم استمارة وقد قمنا بدراستنا داخل المتوسطتین لبلدیة سیدي عبد العزیز بوالیة جیجل 

 وكانت الدراسة خالل شهر أفریل .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 خاتمة



 خاتمة
 

 خاتمة:

في نهایة هذا البحث الذي تناول تأثیر وسائط االتصال اإللكتروني على مستوى التحصیل الدراسي 

على تالمیذ المرحلة المتوسطة وكان ذلك من وجهة منظور أساتذتهم اتضح أن هناك إقباال شدیدا على 

استخدام وسائط اإللكتروني بین تالمیذ المرحلة المتوسطة ، وأن هناك من یستخدمها ألغراض علمیة 

 ـوهناك من یستخدمها إلقامة عالقات صداقة أغلبها من غیر معرفة مسبقا 

ومن الالفت للنظر أن هناك وجود قصور في الرقابة األسریة على صفحات مواقع التواصل 

االجتماعي للتالمیذ وذلك یعود لسببین: أن أولیاء األمور ال یستطیعون التحكم في مثل هذه التقنیات 

الحدیثة، أو خروجها للعمل وعدم االهتمام بأبنائهم مما یدفعهم لدخول هذا العالم اإلفتراضي بحثا عمن 

یعوضهم الحنان األسري فالتلمیذ في هذه المرحلة العمریة بحاجة أقرب إلى التوجیه واإلرشاد من قبل 

 الوالدین ـ

كما أن لألستاذ دور فعال في توجیه التالمیذ نحو استعمال هذه الوسائط للحد من مخاطرها فهي 

سالح ذو حدین فتكون إیجابیة إذا أحسن التالمیذ استخدامها أي استخدموها في كسب المعارف 

والمعلومات الجدیدة وسلبیة إذا أفرطوا في استعمالها فیما ال ینفعهم مثل تصفح مواقع ال یسمح لهم  

 بدخولها.
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              المالحق



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جیجل-–جامعة محمد الصدیق بن یحي 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

 تخصص علم النفس التربوي

 إستمارةاستبیان حول:

 

 

 

 

 

 مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم تربیة تخصص علم النفس التربوي.

 

 إعداد: إشراف األستاذة:

 * بورویس سناء.* مشكري زبیدة

 * شعبان نصیرة

 * بوخلوف إیمان.

 * خمیسي صوریة.

 .2017/ 2016 السنةالجامعي:

مدى تأثیر وسائط اإلتصال اإللكتروني في تدني مستویات التحصیل لدى 

 تالمیذ المرحلة المتوسطة من منظور األساتذة.

 دراسة میدانیة ب: - متوسطة غوغة عمار.

 متوسطة بوزكریة أحمد. " سیدي عبد العزیز " -

 

 

 

 



 تحیة طبیة

األستاذة الكرام یشرفنا منكم إعانتنا في ملء هذه اإلستمارة والتي هي بعنوان " مدى تأثیر وسائط 

اإلتصاالإللكتروني في تدني مستویات التحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من وجهة منظور 

األساتذة " مع العلم ان هذه المعلومات سریة وال تستخدم إال ألغراض علمیة، وتقبلوا منا فائق عبارات 

 التقدیر واإلحترام وشكرا على لحسن تعاونكم واستجابتكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البیانات الشخصیة:

 الجنس: .1

                ذكر                                              أنثى     

 العمر: .2

  سنة35 سنة إلى 23من -

  سنة48سنة إلى 36 -

 سنة فما فوق49 -

 الخبرة المهنیة: .3

  سنوات9 سنة إلى 5 -

  سنوات14سنة إلى 10 -

  سنوات19 سنة إلى 15 -

  سنوات إلى ما فوق20 -

 المؤهل العلیمي: .4

 لیسانس -

 ماستر -

 ماجستیر -

 الحالة العائلیة: .5

 أعزب -

 متزوج -

 مطلق -

 عدد األبناء: .6

- 1 - 2    

- 3 - 4   

  فما فوق4 -



 المحور األول: وسائط اإلتصاالإللكتروني.

 نفسيالبعد الالرقم 
موافق 
بشدة 

معارض محاید موافق 
معارض 
بشدة 

01 
التلمیذ المدمن على الفایسبوك مضطرب 

 نفسیا
     

02 
التصرف بعدوانیة داخل القسم للتالمیذ 

 المستخدم للفلیسبوك
     

      یرفض اآلخرین وله حب العزلة واإلنطواء 03

04 
الشعور باألمان والطمأنینة النفسیة عند 

 قضاء أوقات طویلة على الفایسبوك
     

05 
الفایسبوك یغرس الطموح في نفسیة التلمیذ 

 نحو اكتساب معارف علمیة جدیدة
     

06 
محیط التلمیذ هو الذي یدفعه لإلفراط في 

 استخدام هذه الوسائط
     

 البعد: اإلجتماعي الرقم
موافق 
بشدة 

معارض محاید موافق 
معارض 
بشدة 

01 
الفایسبوك یؤدي إلى اإلنسحاب من العالقة 

 األسریة
     

02 
والد أو ولدة التلمیذ یجب أن یكون صدیق 

 األستاذ على الفایسبوك
     

03 
لألسرة حق مراقبة أبنائها في استخدام 

 وسائط اإلتصاالإللكتروني
     

04 
ضرورة إمتالك األولیاء لكلمة المرور 

 السریة الخاصة بأبنائهم
     

للمجتمع نظرة سلبیة للتلمیذ المدمن لوسائط  05
 اإلتصاالإللكتروني

     
 

موافق  البعد التربوي 
 بشدة

معارض  معارض محاید موافق
 بشدة

     تزوید وسائط اإلتصال اإللكتروني التلمیذ  01



بمعطیات ومعلومات ترفع  من مستواه 
 العلمي

      إثارة نقاش بخصوص هذه الوسائط داخل 02
      قاعات الدراسة في فكرة مناسبة 3

لألستاذ دور فعال في توعیة التالمیذ للحد  04
 من هذه الوسائط

     

استخدام مفید لوسائط اإلتصال اإللكتروني  05
 أثناء الدوام الدراسي

     

وسائط اإلتصال اإللكتروني هي وسائل  06
 للرفع من المستوى التعلیمي

     

 

 المحور الثاني: التحصیل الدراسي

البعد التفوق الدراسي الرقم 
موافق 
بشدة 

معارض محاید موافق 
معارض 
بشدة 

01 
سریع الفهم و االستعاب لألنشطة 

التعلیمیة المقدمة له 
     

02 
یشارك في المسابقات العلمیة التي 

 یستخدم فیها وسائط اإلتصاالإللكتروني
     

03 
له مستوى عال من المهارات والقدرات 

العلمیة مقارنة مع زمالئه الذین ال 
 یستخدمون هذه الوسائط

     

04 
یكون له الدور اإلیجابي في الحوار 

 والمناقشة أثناء الدوام الدراسي
     

05 
لدیه طموح في إنشاء وتصمیم تطبیقات 
جدیدة على شبكات التواصل التي تخدم 

 المادة العلمیة

     

06 
استخدام وسائط اإلتصاالاللكتروني ینمي 

 المهارات التعلیمیة لدى التالمیذ
     

معارضبشدة معارض محاید موافق موافقبشدة  البعد التفاعلي الرقم



01 
یتفاعل مع األستاذ أثناء الحصص 
الدراسیة التي یستخدم فیها وسائل 

 اإلتصاالإللكتروني

     

02 
یجب اإلطالع على الخبرات التعلیمیة 

المتنوعة التي توفرها وسائل 
 اإلتصاالإللكتروني

     

03 
التفاعل اإلیجابي مع زمالئه داخل 

 المتوسطة
     

04 
یشارك زمالءه بفعالیة في النشاطات التي 

 تعتمد على الوسائل التكنولوجیة
     

05 
یعتبر وسائط اإلتصاالإللكتروني أداة 

 للرفع من التحصیل الدراسي
     

 البعد: التأخر الدراسي الرقم
موافق 
بشدة 

معارض محاید موافق 
معارض 
بشدة 

01 
إهمال الواجبات الدراسیة نتیجة 

اإلفراط في استخدام وسائط اإلتصال 
 اإللكتروني

     

02 
یختلق األعذار للهروب من الدوام 

 الدراسي
     

04 
یكون التأخر الدراسي له ناتجا عن 

 اإلدمان لهذه الوسائط
     

05 
یفضل الدخول إلى المواقع التي تقدم 

 النشاطات التعلیمیة 
     

06 

لألستاذ دور في توجیه التلمیذ للحد 
من مخاطر هذه الوسائط واستغاللها 
للرفع من مستوى التحصیل الدراسي 

 له

     

 

 


	01
	01

	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

