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 هـ(66/9/6112 هـ، وقبل للنرش يف65/5/6112  )قدم للنرش يف

مواقع التواصل االجتامعي، مااكة  املعرف ، تعلم الطالب، الدكدش  واملناقا ، إنااء املحتوى،  الكلامت املفتاحي :

 .مااكة  امللفات، االستمتاع والرتفيه

من أبرز ما SNS ( (Social Networking Sites تعد مواقع شبكات التواصل االجتامعي ومنصاهتا :البحث ملخص

ااكةته  ّكن مستخدميها من التواصل مع اآلخرين من خالل ما يتم مم توصلت إليه التطوكات التقني  احلديث  التي ُتم

عربها من تدوينات ومقاالت وفيديوهات وصوك وغريها. هدفت هذه الدكاس  إىل قياس دكج  توظيف استخدام 

( مااكة  امللفات. 3( إنااء املحتوى. )2( الدكدش  واملناقا . )6غراض: )مواقع شبكات التواصل االجتامعي أل

( SNS( االستمتاع والرتفيه. وقياس تأثري هذه األهداف األكبع  الستخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي )1)

أجل حتقيق أهداف  عىل مااكة  املعرف  وتعلم الطالب، وةذلك قياس أثر تبادل املعرف  عىل أداء تعلم الطالب، ومن

الدكاس ؛ اختريت جمموع  من طالب جامع  امللك سعود من داكيس البكالوكيوس والدكاسات العليا باستخدام 

مااكًةا، تم توظيف استبان  الكرتوني ، تضمنت  363( وبلغ عدد العين  convenience samplingالعين  املرحي  )

ك االستبان  يف اجلزء الثاين. وأظهرت النتائج أن هناك عالقات إجيابي  البيانات الديموغرافي  يف اجلزء األول، وحماو

ةبرية بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات ومااكة  املعرف  والرتفيه واالستمتاع، وتعلم الطالب عرب مواقع 

 SNSجتامعي شبكات التواصل االجتامعي، وأن هناك اختالًفا يف دكج  توظيف أهداف مواقع شبكات التواصل اال

يف مااكة  امللفات، والدكدش ، وانتاج املحتوى، والرتفيه واالستمتاع. وأوصت الدكاس  برضوكة توجيه ةل من 

يف نقل  SNSأعضاء هيئ  التدكيس والطالب إىل توظيف أهداف استخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي 

أثناء تصميم  SNSشبكات التواصل االجتامعي  املعرف  والّتعلم، وةذلك رضوكة دمج أهداف استخدام مواقع

 .الدوكات التدكيبي ، واقرتحت الدكاس  إجراء املزيد من الدكاسات عىل مؤسسات أخرى غري التعليم
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Abstract: Social Networking Sites (SNS) is one of the most prominent developments in modern technology that 

allow users to interact with others through the blogs, articles, videos, and photos being shared via this technology. 

This study aims to measure the degree to which the four objectives of social networking sites tools are employed: 
(1) chatting and discussion, (2) creating content, (3) sharing files, (4) enjoyment and entertainment. Measuring the 

effect of the four types of SNS use objectives on sharing knowledge and students' learning, as well as measuring 

the effect of knowledge sharing on students ’learning performance in order to achieve the study objectives, a 
convenience sample of 350 undergraduate and postgraduate students was selected. An electronic questionnaire 

consisting of two parts was employed, the first part was related to demographic data, and the second part was 

related to the domains of the questionnaire. The results showed that there are significant positive relationships 
between chatting, online discussion, file sharing, knowledge sharing, entertainment, and student learning, and that 

there is a difference in employing the SNS objectives in file sharing, chatting, and content creating. The study 

recommended that faculty members and students should be directed to employ SNS tools in sharing knowledge 
and learning performance, as well as to integrate SNS tools during the design of training courses. The study 

suggested conducting more studies on institutions other than education. 
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 املقدم :

 ،التكنولوجيــ  احلديثــ  يف االتصــاالتأدت التطــوكات 

( إىل تســلي  WWWوشــبك  الويــع العامليــ  ) ،واإلنرتنــت

الضوء عىل املزيد مـن فـرص ظهـوك تطبيقـات عديـدة عـرب 

يف تلـك التطبيقـات  تطـّوك  ةبـري  اإلنرتنت، وقد كافـق ذلـك 

؛ بسـبع 2الويـع  أمطلـق عليهـاخالل العقد املـا،، التـي 

ظهوكها واستخدامها املكثف يف مواقع وشـبكات التواصـل 

، ومن األمثل  SNS (Social Networking Sites)االجتامعي 

 Twitterو LinkedInو Facebookو Myspaceعـىل ذلـك: 

 ,.WhatsApp (Stetten, et alو Instagramو Flickerو

2019 .) 

 Social)مواقــع وشــبكات التواصــل االجتامعــي  ُتثــل

Networking Sites) SNS  دوكًا بـــــاكزاال يف االتصـــــال

ــاعالت املســتخدمني والســام   ــم  ــز تف والتواصــل؛ لتعزي

بتوصيل املعلومات واخلـربات الاخصـي ، ةـام أتـا تسـم  

لألفـراد بتصــميم امللفــات الاخصـي  والتواصــل والتفاعــل 

كت وظـائف (. ثم طمو  2366والتعاون مع اآلخرين )قطبي، 

مها الحقا؛ ألن عدًدا ةبرًيا من املستخدمني ينضـمون استخدا

تباًعا إىل هذه الابكات االجتامعي  ويزوكوتا، ولذلك بـدأت 

املنظامت التجاكي  يف استغال ا للتسويق والتوظيف وتـرويج 

وليد املعرف  ومااكة  املعلومات، وال غرابـ  يف لتأو  ،األفكاك

البرشـ  هـو مناقاـ  عد الطبيعي للسلوك التفاعيل ذلك، فالبم 

ك اسـتخدام وّ طالـاملوضوعات والقضايا واألفكاك، ومـن ثـمت تال 

ــبكات  ــي ش ــل االجتامع ــ   SNSالتواص ــاكة  املعرف إىل ما

 (.2366والّتعلم عىل املستويني الفرد  والتنظيمي )سمري، 

وتعتمــد معظــم مؤسســات التعلــيم العــاة يف الطريقــ  

اكة أنظمـ  الـّتعلم عـد ؛ إلدالتقليدي  للـتعلم والتعلـيم عـن بم 

(LMSs)  وتقديمها عـرب اإلنرتنـت للمتعلمـني وبخاصـ  يف

الوقت الراهن مع انتااك جائح  ةوكونا، باإلضـاف  إىل ذلـك 

ــالب  ــتخدم الط ــبكات يس ــي ش ــل االجتامع ؛ SNSالتواص

ــاهيم،  ــوعات أو املف ــ  املوض ــات ومناقا ــاكة  املعلوم ملا

ليـ ، ةـام تـوفر والتعاون عىل املااكيع وإةامل الواجبـات املنز

طرًقـا مرحيـ  وعيعـ  لتبـادل  SNSهذه املنصـات واملواقـع 

املعرف  والتعـاون بـني األشـخاص، إذ تبـدو عنـدهم طريقـ  

 ،الـذاي عىل الـّتعلمالّتعلم املفضل ، وتاجع املتعلمني اجلدد 

وُتثل دافًعا مهاًم للتحول من الـّتعلم التقليـد  املرتكـز عـىل 

 (. 2366إىل الّتعلم املتمرةز حول الطالع )برص ،  ،املعلم

بحثـت دكاسـات متعـددة يف مـدى توظيـف مواقـع لقد 

ــىل  ــا ع ــيم وأثره ــي يف التعل ــل االجتامع ــبكات التواص وش

التحصــيل الــدكايس، ففــي املســتوى العــرا أجــرى )مــراد 

( دكاسً ؛ هبدف استكااف دكج  اسـتخدام 2365وحماسن ، 

وشـبكات التواصـل االجتامعـي يف  الطلب  اجلـامعيني ملواقـع

العملي  التعليمي  ومعوقـات اسـتخدامها، وأةـدت نتائجهـا 

عالقـات بـني اسـتخدام مواقـع وشـبكات التواصـل  وجودال 

 والدافع للتعلم ومااكة  املعرف .  ،االجتامعي

( التي تناولت التعـرف 2361وةافت دكاس  )عوض، 

ي عـىل عىل أثر توظيف مواقع وشـبكات التواصـل االجتامعـ

حتصيل األبناء املدكيس يف حمافظ  طـولكرم مـن وجهـ  نظـر 

األمهات؛ عـن تـأثري إجيـاا عـىل حتصـيل األبنـاء املـدكيس، 

ا إجيابيـا حتـت تلك املواقع استخدامً  تمستخدموبخاص  عندما 

كعاي  األهل، وأظهرت النتـائج أن الطـالب يوظفـون هـذه 

ك عـن بعـ  املواقع يف تبادل اخلـربات واملعرفـ  واالستفسـا

الواجبات، ومتابع  ناـاطات املدكسـ  التعليميـ ، وأوصـت 

الدكاس  برضوكة كفع مسـتوى األمهـات يف ةيفيـ  توظيـف 

لزيادة معدل التحصيل  ؛مواقع وشبكات التواصل االجتامعي

 الدكايس لدى األبناء.

( إىل التعــرف عــىل 2366وهــدفت دكاســ  )الصــوايف، 

االجتامعـي واملسـتوى  العالق  بني استخدام وسائل التواصل

التحصـييل للطــالب يف املرحلــ  األساسـي  يف حمافظــ  شــامل 

ا طالًبـ 366الرشقي  يف اجلزائر، وتم اختياك عين  عاوائي  من 

مــن ثــامين مــداكس مــن الصــفني الســابع والعــا ، وبيتنــت 

الدكاسـ  أن أبـرز اسـتخدامات مواقـع وشـبكات التواصــل 

إذ  ؛ب يف أغـراض الدكاسـ زت يف إفادة الطالاالجتامعي ترةّ 

ةــانوا يســتغلوتا يف متابعــ  الــدكوس، وإكســال الواجبــات 

واالستفساكات الرسيع  للمعلمني، وتبـادل بعـ  امللفـات 

 بينهم.

أما عىل مستوى توظيف شبكات التواصل االجتامعـي يف 

ــد  ــ  الســعودي ، ف تــا ق ــوكة  أفــادتاململكــ  العربي مــن الث

، وما صـاحبها مـن 2333اإللكرتوني  التي دعت اليها كؤي  

حظيـت  فقـداملواقع وتوظيفها يف جماالت عديدة،  اانتااك  ذ
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مواقع وشبكات التواصل االجتامعي باهتامم فئـات املجتمـع 

السعود  ةله، وةـان مـن نتـائج ذلـك االنتاـاك اسـتخدام 

غريها )احلسـني، ، و"اليوتيوب"، و"اإلنستجرام"، و"تويرت"

ا عنها، فقد أشاكت نتائج (. ومل يكن جمال التعليم بعيدً 2369

التـي هـدفت إىل قيـاس  (Alyoussef et al., 2019)دكاسـ  

مستوى الّتعلم واملاـاكة  والتعـاون والتواصـل مـن خـالل 

ــ  مــن  ــ  مكون ــا  235اســتخدامها، وطمبقــت عــىل عين طالًب

ــاك  ــ ، إىل أن هن ــ  الطبقي ــريًة مــن باســتخدام العين ــدًة ةب فائ

استخدام مواقع شـبكات التواصـل االجتامعـي يف التـدكيس 

والّتعلم، تتمثـل يف التـأثري عـىل مسـتوى الـّتعلم واملاـاكة  

والتعاون والتواصـل يف املواقـف التعليميـ ، وأن السـبع يف 

ذلك يعود إىل الفائدة التـي يكتسـبها الطالـع مـن توظيفهـا، 

 أن ااجاهات الطالب نحـو وسهول  استخدامها، باإلضاف  إىل

توظيف هذه املواقع يف العملي  التعليمي  بصوكة عامـ  ةانـت 

 إجيابي .

 

 ماكل  الدكاس :

الدكاسـات  قلـ م  ،السابق  ومتابعتهـاالدكاسات  لوحظ يف

ــأثري اســتخدام مواقــع وشــبكات التواصــل  ــاول ت ــي تتن الت

 االجتامعي عىل مااكة  املعرف  والّتعلم عىل مسـتوى التعلـيم

وبخاص  يف اململك  العربيـ  السـعودي .  ،العاة، دولًيا وحملًيا

 ةـام لـوحظ أن معظـم الدكاسـات السـابق ، ومنهـا دكاسـتا

, 2019) Menendez-Saura, Debasa, & Reyes(و 

(Zulkanain, et al., 2019)  اللتـان كةزتـا عـىل استكاـاف

مدى توظيف مواقع معينـ  مـن مواقـع وشـبكات التواصـل 

، مثل: )يوتيوب وفيسبوك وتطبيـق الـواتس SNSاالجتامعي 

واألخبـاك  آب، ولينكد إن( ألغراض غري تعليمي  ةالتسـويق

، ولكن مل يتم الرتةيز عىل طريق  اسـتخدامها وةيفيـ  والرتفيه

ةـان لتلـك الدكاسـتان   والّتعلم. تأثريها عىل مااكة  املعرف

األثر اإلجياا يف التسويق ونقل اإلعالنات، والتـأثري اإلجيـاا 

عىل املااكةني بالرشـاء واملاـاكة  مـع األخـربني عـرب هـذه 

 املنصات.

 

 

 

 أمهي  الدكاس :

 تتلخص أمهي  الدكاس  احلالي  يف النقاط اآلتي :

  م األكبعـ  السـتخدا األغـراضالتعرف عـىل تـأثري

مواقع وشبكات التواصل االجتامعي عـىل ماـاكة  

وتعلــم الطــالب وةيفيــ  اســتخدامها  ،املعرفــ 

 وتوظيفها؛ خلدم  العملي  التعليمي .

  توض  أثـر اسـتخدام مواقـع وشـبكات التواصـل

االجتامعي يف مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم للطـالب 

 عام ، واجلامعيني عىل نحو خاص.

  التواصــل االجتامعــي اســتغالل مواقــع وشــبكات

ــامي دوك الاــباب للمســامه  ــ   ،يف تن وبخاصــ  فئ

 اجلامعيني يف تبادل املعرف  ونرشها.

   تقديم املساعدة املمكن  للمتخصصني يف جمال التقني

لتطوير هذه املواقع، والتخفيف مـن اآلثـاك السـلبي  

بــام يســهم يف نقــل  ،لوســائل التواصــل االجتامعــي

 هل وأقل تكلف .املعرف  والّتعلم باكل أس

 

 أهداف الدكاس :

 هتدف هذه الدكاس  إىل:

  األكبعـ  السـتخدام  األغراضقياس مدى توظيف

 :SNSشبكات التواصل االجتامعي 

ــ . )6) ــ  واملناقا ــوى. )2( الدكدش ــاء املحت ( 3( إنا

 ( االستمتاع والرتفيه. 1مااكة  امللفات. )

  األكبعـ  عـىل اسـتخدام  األغـراضقياس تأثري هذه

مواقع وشـبكات التواصـل االجتامعـي يف ماـاكة  

املعرف  وتعلم الطالب، وقياس تأثري مااكة  املعرف  

 عىل أداء تعلم الطالب. 

  ّكين تقديم التوصيات التي تفيد املستخدمني واملطـو

ماـاكة   جهـ فيام خيدم اجلميـع مـن  ، ذه الوسائل

 املعرف  والّتعلم.
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 لدكاس :أسئل  ا

لكثرة استخدام مواقـع وشـبكات التواصـل االجتامعـي 

SNS  الستخدامها، تتمثـل  أغراض، تقرت  هذه الوكق  أكبع

يف: الدكدشــ  واملناقاــ ، وإناــاء املحتــوى، واملاــاكة ، 

واالستمتاع، ولـذلك يمكـن تلخـيص ماـكل  الدكاسـ  يف 

 السؤال الرئيس اآلي:

ل االجتامعي ما مدى استخدام مواقع وشبكات التواص

-إناـاء املحتـوى -)الدكدش  واملناقا   غراض األكبع لأل

االستمتاع والرتفيه( وعالقتهـا بماـاكة  -مااكة  امللفات 

 املعرف  والّتعلم عند الطالب؟

 فرضيات الدكاس : 

H1. يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل مااكة  املعرف : 

H2الّتعلم. : يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل أداء 

H3. يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل مااكة  املعرف : 

H4.يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل أداء الّتعلم : 

H5. يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل مااكة  املعرف : 

H6.يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل أداء الّتعلم : 

H7  املعرف .: يوجد تأثري لالستامع والرتفيه عىل مااكة 

H8.يوجد تأثري لالستامع والرتفيه عىل أداء الّتعلم : 

: H9 .يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الّتعلم 

 

 اإلطاك النظر :

 Social) االجتامعــيمواقــع شــبكات التواصــل 

Networking Sites) : 

تعددت مسميات مصطل  مواقع شبكات يف وقتنا احلاة 

 عن تعـددها يف إىل أخرى، فضاًل التواصل االجتامعي من لغ  

اللغ  الواحـدة، فتـاكة تسـمم )مواقـع وشـبكات التواصـل 

أو  ،وتاكة أخرى )شبكات التواصل االجتامعي( ،االجتامعي(

أو)خدمات  ،تسمم )تقنيات أو وسائل التواصل االجتامعي(

، وجاءت هذه املواقع  (SNS) ا(، وتسمم اختصاكً 3.2ويع 

ــ  وخــدمات  ــ  ميرســةبأســامء لتلف ــت  ،متنوع ــواء أةان س

بالفيديوهات أم بالصوك أم بالنصوص أم باملقاطع الصـوتي ، 

م( حيـث صـمم )كانـد  6996وةان أول ظهوك  ـا عـام )

؛ ملساعدة األصـدقاء  (Classmates.com)ا هوةونراد( موقعً 

وفـرقتهم  ،والزمالء الذين مجعتهم مراحل الدكاس  املختلفـ 

 (.2366تباعدة )سلامن، احلياة العملي  يف أماةن م

وشهدت منصات ومواقع شبكات االجتامعي بعـد عـام 

م حرة  ناط ، تزامن معها ظهوك العديد مـن وسـائل 6996

التواصل االجتامعي ، ومع تواة التطوكات ةان ابتكاك موقـع 

فريندسرت هو البادكة ملواقع وشبكات التواصل االجتامعـي يف 

األمريكـي عـام  (. ثم ظهر موقـع مـا  سـبيس2332عام )

من أضخم مواقع التواصـل االجتامعـي،  عد  ( الذ  يم 2336)

حقق مااهدات عاليـ  تفـوم موقـع جوجـل، وينـافس  فقد

 (.2368موقع فيسبوك الاهري )نرصاوين وسعادة، 

 

 :SNSاستخدام مواقع التواصل االجتامعي 

ــ   ــد  النظريــ  املعرفيــ  االجتامعي التــي اقرتحهــا  -تع

Bandura, 1986))  الســلوك  -واملطبقـ  عـىل نطـام واسـع

ــل  ــني العوام ــاداًل ب ــا متب ــا وديناميكًي ــاعاًل ثالثًي البرشــ  تف

ــل  ــ ، إذ ُتث الاخصــي  والســلوك ونظــام الاــبك  االجتامعي

ــه عــاملني أساســيني  ــائج في ــ  وتوقعــات النت الكفــاءة الذاتي

احلكم عـىل قـدكة "للنظري ، ذلك أن الكفاءة الذاتي  تاري إىل 

، بيـنام "نظيم أنواع معينـ  مـن العـروض وتنفيـذهاالفرد يف ت

حكم عىل النتيج  املحتمل  التـي سـتنتجها "توقع النتيج  هو 

، مما جيعل إنتاج املعرف  عملي  قائم  عـىل "مثل هذه العروض

التفاعل اجلامعي بـني األفـراد املاـاكةني، فماـاكة  املعرفـ  

& ,Jabri, -Al (Eidعىل التجرب   توافقي مبني   بينهم هي فهم  

2016) . 

وبناء عىل ذلك فالّتعلم القائم عىل املالحظ  واملاـاكة  يف 

سيام جمتمع الّتعلم يسهم يف املناقاات الصفي  واجلامعي  عرب 

اإلنرتنت التي ينتج عنها مااكة  املعرفـ ، وهـذا يتوافـق مـع 

علم التـي ُتثـل شـبك  اجتامعيـ  مفهوم النظري  التوصيلي  للتّ 

اكسم  ) & ,Saura, Debasa عملي  الّتعلم وإداكة املعرف  فيهاُتم

, 2019)Menendez-Reyes . 

إىل أن ماـاكة  املـتعلم والتفاعـل   (Pilli, 2014)وياـري 

االجتامعــي يتخــذ أشــكااًل لتلفــ ، منهــا: احلــواك والتفكــري 

والتعاون ومااكة  املعرف ، بوصفها مفاهيم نظري  تقوم عـىل 

تبادل املعرفـ  والـّتعلم يف الـنظم االجتامعيـ ، وتعتمـد عـىل 

التفاعل االجتامعي واملااكة  واملالحظ  والتفكري والتفاوض 
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ات اإلمجاع يف مواقع وشبكات التواصل االجتامعـي وسلوةي

SNS :وتظهر هـذه السـلوةيات يف أشـكال متعـددة، منهـا ،

الدكدشـ  واملناقاــ  عــرب اإلنرتنــت، وخلــق معرفــ  جديــدة 

و ـا  ونرشها، ومااكة  امللفات لتبادل املعلومات، والرتفيه، 

a, (Saura, Debasتأثري عىل مااكة  املعرف  وعىل أداء الّتعلم 

Menendez, 2019)-& Reyes. 

( نظري  ثـراء الوسـائ ؛ 6985واقرت  )دافت ولينجيل، 

لتحسني ةفاءة اتصال الطالب بمطابق  الوسـائ  الصـحيح  

مع احتياجات الطالب املعلوماتي ، ومع مروك الزمن صاكت 

حالًيا توفر أنواًعا  SNSمواقع وشبكات التواصل االجتامعي 

 ،  والبيئات التفاعلي  عـرب اإلنرتنـتلتلف  من الوسائ  الغني

املصمم  ألناط  لتلف  بـام يف ذلـك املناقاـ  عـرب اإلنرتنـت 

 (. 2365ومااكة  امللفات وإنااء املحتوى والرتفيه )عامك، 

ـــــــــــــهم وتم   Twitterو WhatsAppو Facebookس

بوصفها نامذج جيـدة عـىل مواقـع وشـبكات  – YouTubeو

يف دعم مااكة  - اوعامليً  اليً التواصل االجتامعي املستخدم  حم

املعرف  عرب اإلنرتنت يف املؤسسات التعليمي . وتتميز بـأن  ـا 

ا عىل العملي  التعليمي ؛ لسهول  استخدامها. أما ا ملموًس تأثريً 

يف نرشـ الثقافـ   فهـو أتـا تمسـهم ،أةثر ما يميزها يف التعلـيم

التكنولوجي ، وتوسـيع آفـام الطـالب ومـداكةهم وفرصـ  

عهم عىل أحـدا املسـتجدات العلميـ  يف تصصـاهتم، اطال

والتقليل من اخلجل عند الطالب الذين يعانون مـن ماـاةل 

سـهم هـذه االتصال والتواصـل يف املواقـف احلقيقيـ ، ةـام تم 

 ،املواقع يف تقديم املحتوى التعليمي بصوكة ماـوق  وجذابـ 

ل عملي  الرجوع إليه وقت احلاج ، وتتي  فرص إجراء سهّ وتم 

حواكات متزامن  أو غري متزامنـ  مـع األخـرين )نرصـاوين، 

 (.2368وسعادة، 

وشــاع يف الوقــت احلــارض اســتخدام مواقــع وشــبكات 

El-التواصل االجتامعـي إلناـاء حمتـوى معـريف وماـاكةته 

Swafy, 2018) بني األفراد، يتض  ذلك مـن زيـاكة مواقـع )

YouTube  أوFacebook  أوWhatsApp  أوDropbox  أو

Instagram الكم ا ائل من إنااء املحتوى ومااكة  امللفات ،

فـراد أو املؤسسـات. األواألناط  الرتفيهيـ  التـي يقـوم هبـا 

السـتخدام مواقـع  أغراض؛وبذلك نقدم هنا تصنيًفا ألكبع  

التي يمكن أن تؤثر عـىل  SNSوشبكات التواصل االجتامعي 

Ammary, Al-(Al-ماـــاكة  املعرفـــ  وتعلـــم الطـــالب 

Sherooqi, 2014)-Sherooqi, & Al:وتامل هذه . 

. الدكدش  واملناقا 

.إنااء حمتوى 

.مااكة  امللفات 

.االستمتاع والرتفيه 

 

 الدكدش  واملناقا :

عرب اإلنرتنت بوصفها ناـاًطا،  واملناقا م  الدكدش م  فم رّ عال تم 

تمطر  مـن خاللـه األفكـاك واملفـاهيم وقضـايا الـرأ  العـام 

واحلواك وما إىل ذلك، والتعبري عنهـا والتفـاوض باـأتا بـني 

شـبكات التواصـل جمموع  من األفراد عرب واحدة من مواقع 

ااك يف هـذه الدكاسـ  إىل أن الدكدشـ  أو أةثر. ويم االجتامعي 

مفهوم واحد؛ ألنه يرةز عىل فهم اسـتخدام املـتعلم واملناقا  

لتوصيل اآلكاء  ؛شبكات التواصل االجتامعيمن مواقع  أل   

ومناقاــ  املهــام أو أ  دعــوى تتعلــق  ،واألســئل  واألجوبــ 

  .(Zulkanain, et al., 2019)باؤوتم التعليمي 

وتؤثر جمموع  من العوامل عىل مااكة  املعرف  باستخدام 

ناقاــ  عــىل شــبك  اإلنرتنــت، منهــا: االســتمتاع لوحــات امل

عرفـ  بـني املبمساعدة اآلخرين، إذ يمثل سبًبا كئيًسا ملاـاكة  

األعضاء عىل لوحات املناقا  املستندة إىل الويع، لكن نقص 

لعدم كغب  املستخدمني يف  كئيس   املعرف  بالكفاءة الذاتي  سبع  

Reyes(Saura, Debasa & ,-مااكة  املعرف  مع اآلخـرين )

Menendez, 2019. 

أما تأثري العوامل الاخصي  للمتعلم عىل سلوك ماـاكة  

املعرف  عرب اإلنرتنت، من خالل التفاعالت يف شكل مناقاـ  

عرب اإلنرتنت وبيئات الّتعلم التعاوني ، ف ن الـدافع امللحـو  

للتعلق عرب اإلنرتنت وااللتزام املتصوك للعالق  عرب اإلنرتنت 

كل ةبـري عـىل سـلوك ماـاكة  املعرفـ . وأضـاف يؤثران با

( رضوكة وجود نمـوذج لتحليـل بنـاء املعرفـ  2365 ،)عامك

بنـاًء عـىل دكاسـ  منتـديات  ،التعاوني  يف مناقا  غري متزامن 

املناقا  عـرب اإلنرتنـت يف التعلـيم العـاة، ةـام أن اسـتخدام 

ليميـ  عد يـوفر اجربـ  تعاملناقا  عرب اإلنرتنت يف الّتعلم عن بم 

إجيابي ، باإلضاف  إىل أن الثراء امللحو  ملنتديات املناقا  عـرب 
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اإلنرتنت له تأثري إجياا ةبري عىل تفاعـل الطـالب وتعلمهـم 

Jabri, 2016)-(Eid, & Al. 

 

 إنااء املحتوى:

عملي  توليـد املعرفـ  مــحرك العمليـ  احلــلزوني   ـد  عال تم 

تحـديث، فاملعـــرف  إلداكة املعرفـ  والسـبيل إىل التجديـد وال

املرتاةم  تعزز القدكة االستيعابي  لألفـراد، وتثـر  إنتـاجهم 

ا املعريف، ومااكةتهم للمعرف  تدعم التحسني املستمر عمــلي  

وحتوله إىل تعلـم فعيل، وهـذا مـا تقدمـه وســائل التواصـل 

ن ّكــُتم  ،باشــتام ا عــىل مـــجموع  مــن األدوات ،االجتامعــي

األفـراد من االتـصال والتواصل والتعـاون واملااكةــ  مـن 

خال ا، فتنظيمها الذاي واملااكة  يف التفــاعالت التخاطبيـ  

اجعـل الثقـ  والتعـاون وماــاكة   ،وكدود األفعال اإلجيابي 

(.  2369املعرف  وتوليدها ميرسـة داخــل املجتمـع )ثابـت، 

مـات فريويس عىل ل يمـكن إنااء حدا معلوافعىل سبيل املث

ومناقاــ  تــأثريه مــن خـــالل املــدونات،  ،موقـــع يوتيــوب

ونرشه عىل تلك الابكات، وتزينـه والتسـليم بـه  ومااكةته

بوصفه جزًءا من التاكيـخ وكأس املال االجتمـاعي )عدوان، 

2368.) 

وُتثل مواقع وشبكات التواصـل االجتامعـي أنجـع آليـ  

األفـراد مـن التواصـل  لتوزيع املعلومات املفتوحـ ، فـتمكن

ا، فهـي يف واملااكة ، واملناظرات، والّتعلم من بعضهم بعًضـ

 ؛لتوليد املعرف  وعمليـات إداكهتـا كئيس   الوقت الراهن وقود  

ألتا ُتتلك القدكة عىل ُتكـني املاـاكة  وتسـهيل الوصـول، 

وتوسيع مستودع املعرف  االجتامعي  وتباد ا، وترسيع التفاعل 

 تتـي ليات التوليـد، ومـن الناحيـ  التحليليـ  وحتسينه يف عم

القيـام بـدوك  لألفـرادمواقع وشبكات التواصل االجتامعـي 

نا  يف إنتـاج املعرفـ  املاـرتة ، مـن خـالل تـج املحادثـ  

ـوالتعاوني  التي ُتم  نهم مـن فهـم املعلومـات وكدود الفعـل ك 

مـن أمثلتهـا: منتـديات النقـا ، ووالتفكري وتوليد املعرفـ ، 

 (.2366الصفد ، ويكي، ومدونات الويع )الو

 

:مااكة  امللفات  

غالًبا مـا يسـتخدم طـالب اجلامعـات مواقـع وشـبكات 

ملاـاكة  ملفـات املحتـوى، مثـل:  SNSالتواصل االجتامعي 

مالحظات املحارضات، واملعلومات املهم ، ومهام املرشوع، 

ىل ومقاطع الفيديو التعليمي ، وغري ذلك. وهناك أمثل  ةثرية ع

 Facebookاملاهوكة بماـاكة  امللفـات، منهـا:  SNS مواقع

 تــرى الدكاســ  احلاليــ  أن ، لكــنYouTubeو WhatsAppو

التواصل االجتامعي   تمفهوم مااكة  امللفات يف سيام شبكا

عـّرفم بأنـهغري دقيـق، ولتحديـده يف هـذه الدكاسـ ،  : ف نـه يم

ملعرفـ  مااكة  امللفات بوصفه نااًطا يقوم بحفظ حمتويـات ا

وتباد ا بني املتعلمني باستخدام موقع أو  ،املوجودة يف امللفات

أةثر مـن مواقـع وشـبكات التواصـل االجتامعـي، بواسـط  

باكل متكرك تتضمن شـبكات  2.3تقنيات تستخدم الويع 

االتصال والرسائل الفوكي  وماـاكة  امللفـات، وقـد )وجـد 

ال تـؤثر  2.3( أن استخدام تقنيات الويـع 2361، العليمي

 باكل ةبري عىل سلوك تبادل املعرف  يف املؤسسات السعودي . 

 

              املتع  والرتفيه:   

إىل مفهوم واضـ  وشـامل يف حـدود  مل يتوّصل الباحثان

ـرّ  هاطالعهام، ولتحديـد بأنـه: ناـاط  فال يف هـذه الدكاسـ  عم

ــاب،  ــ  لالســتمتاع باأللع ــ  أو مجاعي ــي بصــوكة فردي إجرائ

ومقاطع الفيديو املحفوظ  يف امللفـات وماـاكةتها  ،والصوك

من قبل األفراد الذين يستخدمون موقًعا أو أةثـر مـن مواقـع 

 ,Azmi, Nuravianty)الاــبكات االجتامعيــ . ويــدعو 

Nastiti, & Sensuse,  2018)  ــد مــن البحــث يف إىل مزي

استخدام مواقع الرتفيه يف التعليم، إذ يعتقد أن وسائل الرتفيه 

ا مثاليـ ؛ توافرة عرب وسائل التواصل االجتامعي توفر ظروفً امل

ألعاب الفيديو  مم مّ لتاجيع املااكة  يف الّتعلم؛ ألنه عندما تمصال 

بطريق  معين ، حتتو  عىل مهاكات معين  أو حل املاكالت يف 

، وتسـهم يف إثـراء عمليـ  اتكون مفيدة جدً ف تا جمال معني، 

 .طالبوحتسني عملي  تعلم ال ،التدكيس

  ,Lu, Heatherly, & Lee) ( و2326)امللـواين، ويـرى

ن الّتعلم لدى املتعلمـني وحتّسـ زم ( أن هذه األلعاب حتفّ 2016

دكاسـ   توّصـلتمااكةتهم وتفـاعلهم باـكل ةبـري، وقـد 

(Yeh, Huang, & Yeh, 2011 يف تــأثري ةســ  عوامــل )

أن  إىل نتيجـ  مفادهـا:شخصي  عىل الرتفيه وتبـادل املعرفـ ، 

االنبساط واملعايري الذاتي  تؤثر باكل إجياا عىل املواقف اجاه 

  .مااكة  املعرف 
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 مااكة  املعرف :

، مااكة  املعرف  بأتا نااط يتم فيه تبـادل املعرفـ  فم عرّ تم 

بـني األشـخاص - اتأو اخلرب ،مثل: املعلومات، أو املهاكات

ت، أو األصـــدقاء أو العـــائالت أو املجتمعـــات أو املـــنظام

 Kadir, et)باستخدام وسائل اتصـاالت وتقنيـ  املعلومـات 

al., 2017) أنسـع وسـ  لـدعم التفـاعالت تقريًبـا ، ويعـد

، SNSومااكة  املعلومات وتبادل اخلـربات الاخصـي  هـو 

وقامت عدد من الدكاسات السابق  بقياس تـأثري اسـتخدامها 

( التـي 2363عىل تبـادل املعرفـ ، منهـا: دكاسـ  )املنصـوك، 

لـدعم أناـط   Facebookقاكنت بني اسـتخدام املـدونات و

إداكة املعرف  اخلاص  باإلنااء واملااكة  والتطبيق. وأشـاك إىل 

أن ةلتــا األداتــني تــدعامن باــكل عــام إداكة املعرفــ ، لكــن 

وقدكات أةثر من املـدونات يف دعـم  إمكاناتفيسبوك ُتتلك 

ــدد ) ــد ح ــ ، وق ــاكة  املعرف  & ,Panahi, Watsonما

Partridge, 2012  يف نموذجهام النظر  خصائص الوسـائ )

افرتضـا فيـه ةـس واالجتامعي  ومتطلبات مااكة  املعرفـ ، 

متغريات مميزة للاـبكات االجتامعيـ  )التفاعـل االجتامعـي، 

الاـبكات غـري و ،ومااكة  اخلربات، واملالحظـ ، والعالقـ 

رفــ  الرســمي ، والثقــ  املتبادلــ ( وتأثريهــا عــىل ماــاكة  املع

 الضمني .

( عـن تـأثري عوامـل 2363وأوضحت دكاس  )ا ـزاين، 

ــ   ــتخدام بع ــىل اس ــددة ع ــبكات التواصــل حم ــع ش مواق

بينت أن عوامل وملااكة  املعرف ،  SNS االجتامعي ومنصاهتا

اإلنصـــاف واالنفتـــا  واالســـتمتاع باملســـاعدة والفائـــدة 

)املالءم ( تؤثر عـىل ماـاكة  املعرفـ  بـني املجتمعـات عـرب 

 باستخدام مدونات الويع.  ،إلنرتنتا

أما العوامل التي تؤثر عىل كغبـ  املسـتخدم يف اسـتخدام 

ملاـاكة  املعرفـ ، فـ ن السـمع  تـؤثر  Facebookجمموعات 

باكل ةبري عىل موقف مااكة  املعرفـ  ألعضـاء املجموعـ ، 

وأن الاعوك بالقيم  الذاتي  سيؤثر باكل مبا  وغري مبـا  

)من خالل القاعـدة الذاتيـ ( عـىل ماـاكة  املعرفـ ، ةـذلك 

بـام فيهـا املوقـف واملعـايري الذاتيـ   ،عوامل السلوك البرش 

ــ   ــبكات والفعالي ــ  الا ــع وكواب ــ  بالوي ــ  اخلاص الذاتي

تؤثر عىل مستوى ماـاكة  املعرفـ  بـني الطـالب  ،االجتامعي 

ــتخدام  ــي باس ــل االجتامع ــبكات التواص ــع ش ، SNSمواق

باإلضــاف  إىل العوامــل الســلوةي  البرشــي  األخــرى، مثــل: 

اإليثاك، ودوافع التعلـق عـرب اإلنرتنـت، وااللتـزام املتصـوك 

 ـا تـأثري ةبـري عـىل  SNSرتنت ملسـتخدمي للعالق  عرب اإلن

 (.2362مااكة  املعرف  عرب اإلنرتنت )البالون ، 

 
 أداء الّتعلم:

دد أداء الّتعلم بأنه املدى الذ  حيقق فيه الطالع الّتعلم حيم 

مـن حيـث املعرفـ   ،التدكجيي يف حتقيق األهـداف التعليميـ 

م املضاف  وبناء املهاكات يف أثنـاء التعلـيم، ذلـك أن أداء تعّلـ

عنمالطالب  من  اًل م الطالع أو اجربته، بدبفعالي  عملي  تعلّ  يم

مواقــع شــبكات التحصــيل األةــاديمي. ويــؤد  اســتخدام 

من املتعلمني واملهنيـني إىل حتسـني  SNS التواصل االجتامعي

ألتـا تتمتـع بقيمـ  تعليميـ  وإمكانيـ   ؛اجرب  الـّتعلم لـد م

لتاجيع الطالب وحتفيزهم عـىل املاـاكة  يف عمليـ  الـّتعلم 

 (.2363)املنصوك، 

مواقـع وقد أظهرت األبحاا احلديثـ  فوائـد اسـتخدام 

عـىل املتعلمـني  SNS شبكات التواصل االجتامعي ومنصاهتا

تقليديـ  واملهنيني، إذ توفر  م بيئ  تعليمي  تتميز عـن البيئـ  ال

بزيادة التفاعل واملناقا  عرب اإلنرتنت، وتوفري مسـتوى عـال  

ألتا تقيض عـىل قيـود الوقـت واملكـان  ؛للتعلم بني الطالب

لوجـه،  اواخلجل اخلاص  بأساليع التدكيس التقليديـ  وجًهـ

منص  سهل  االسـتخدام يف  Facebookعد  فعىل سبيل املثال يم 

أو بـني  ،لطـالب أنفسـهمالتفاعل وتبـادل املعلومـات بـني ا

الطالب واملدكسني يف أ  وقت أو مكـان، ةـام أن املتعلمـني 

الذين ةثفوا مااكةتهم يف الاـبكات االجتامعيـ  باسـتخدام 

Facebook األةاديمي أفضـل، باإلضـاف  إىل أن  ؤهمةان أدا

هم يسالرتةيز عىل التفاعل االجتامعي يف الّتعلم عرب اإلنرتنت 

 (. 2365يف الّتعلم ا ادف وإبداع الطالب )عامك، 
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 نموذج البحث:

استخلص الباحثان النموذج اآلي بناء عىل ما تم صياغته 

 من فرضيات للرب  بني املتغريات:

 ( نموذج البحث6شكل )

 

 منهجي  الدكاس :

من أجل حتقيق أهداف الدكاس  التي تسـعم إىل التعـرف 

امعــ  امللــك ســعود مواقــع اســتخدام طــالب جطــرم عــىل 

وعالقتهـا بماـاكة  املعرفـ  والـّتعلم؛  ،التواصل االجتامعي

فم املنهج الوصفي التحلييل، الذ  يم  استخدم الباحثان بأنه:  عرت

ــاول أحــداثً  " وظــواهر ومماكســات  اطريقــ  يف البحــث، تتن

موجــودة متاحــ  للدكاســ  والقيــاس، ةــام هــي دون تــدخل 

تطيع الباحــث أن يتفاعــل معهــا إذ يســ ،الباحــث يف جمرياهتــا

 (.2361)الزيد ،  "فيصفها

 

 أداة الدكاس :

جلـمع البيانات الـالزم  عن  داةً أخدمت االستبان  استم  

وسيل  جلمع البيانات من "الدكاس ، وتعـرف االستبان  بأتا 

عن طـريق إجاباهتم عن جممـوع  من  ،جمموع  من األفراد

دون مساعـدة  ،األسئل  املكتـوب  حول موضوع معيـن

)القحطاين،  "الباحث  م أو حضوكه يف أثناء إجاباهتم عنـها

 (.2331، والعمر، والعامر ، وآل مذهع

 

 بناء أداة الدكاس :

قام الباحثان بتصميم أداة الدكاس  باالعتامد عىل جمموعـ  

من الدكاسات السابق  بعد ترمجتها، وقاما بعرضها عىل ةسـ  

 ؛لتحكيمها وتنقيحها ؛أساتذة لتصني يف جمال علم املعلومات

تطبيًقا ملبـدأ الصـدم الظـاهر  الـذ  يبـني أن األداة تغطـي 

ألجله؛ إلخراج االستبان  يف صـوكهتا  ت  مال مّ الغرض الذ  صم 

النهائي  بعد إجراء التعـديالت املطلوبـ . ومـن أجـل إثبـات 

التحقق من مصداقي  االسـتبان  وحمتـوى عنـاال االسـتبان ؛ 

ان يف البدايـ  ، قام الباحثوسهولتها للتأةد من وضو  القراءة

مـن  ابتوزيع استبان  اجريبي  عىل جمموع  تضم ثالث  عرش طالبً 

 ،اجسـتريمن طالب امل وعرشة طالب  ،كالوكيوسطالب الب

 دةتوكاه ملراجعتها وتقديم املالحظـات،من طالب الوثامني  

حت االستبان  األوىل، ووضعت اللمسـات  وبناء عىل ذلك نمق 

نظام الربيد اإللكرتوين اخلاص  عرب نمرشتاألخرية عليها، ثم 

باجلامع  عىل مجيع الطالب يف جامع  امللـك سـعود، ةـام تـم 

( لتطــــوير االســــتبان  Google Formsاســـتخدام أداة )

 اإللكرتوني  ونرشها.

من  ،خدمت يف الدكاس  احلالي تكونت االستبان  التي استم 

جزء البيانات األولي  ألفراد عين  الدكاس ، املكون  من: 

جلنس، واملستوى التعليمي )البكالوكيوس والدكاسات ا

سنوات اخلربة يف استخدام منصات شبكات والعليا(، 

 يتضمنم . اجلزء اآلخر من االستبان  SNSالتواصل االجتامعي 

 غرضجمموع  من الفقرات لقياس مدى تأثري استخدام ةل 

ستخدام وسائل التواصل الاألكبع   األغراضمن 

من مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم من  عىل ةل  ، االجتامعي

اعتمدت الدكاس  طريق  ووجه  نظر الطالع اخلاص ، 

الدكدش  

واملناقا  

((CD 

إنتاج 

املحتوى 

((CC 

مااكة  

امللفات 

(FS) 

االستمتاع 

والرتفيه 

(E&E) 

مااكة  

املعرف  

((KS 

أداء التّعلم 

(LP) 
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النموذج املوض  يف يف ستبان  التي بينت أداة االستطالع اال

 (.6الاكل )

لقياس مـدى اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي و

SNS األكبعـ ، اعتمـدت الدكاسـ  عـىل مقيـاس  غـراضلأل

 -2أبـًدا،  -6اخلاميس يف تسجيل إجابات الطـالب ) ليكرت

ةل ساع (  -6يومًيا،  -1مرة يف األسبوع،  -3مرة يف الاهر، 

حيـث تـم طـر   ،مقابل ةل هـدف مـن األهـداف األكبعـ 

الســؤال نفســه عــىل ثامنيــ  منصــات مــن وســائل التواصــل 

واتس آب، وهي: تويرت، واألةثر استخدامًا،  SNSاالجتامعي 

ــات،و ــناب ش ــوك، و س ــيس ب ــتجرام، وف ــرام، وتإنس يليج

 يوتيوب، وجوجل دكايف.و

ــاس ليكــرت ول ــ ، اســتمخدم مقي ــاس ماــاكة  املعرف قي

-1حمايــد، -3ال أوافــق، -2ال أوافــق باــدة، -6اخلــاميس )

أوافق باـدة( بنـاًء عـىل سـت فقـرات، اعتمـدنا -6موافق، 

 Singh etدكاسـ   الفقرات الست لقياس مااكة  املعرف  من

)2019al., )  مـع إجـراء تعـديالت طفيفـ  بـام يتناسـع مـع

 الدكاس . 

وِقيسال أداء الـّتعلم باسـتخدام مقيـاس ليكـرت اخلـاميس 

-6موافـق، -1حمايـد، -3ال أوافق، -2ال أوافق بادة، -6)

أوافق بادة( بناًء عىل ةس  عناال، اعتمدنا ثالث  عناال من 

ر (، وتـم تطـوي2019et al. Law ,أصل ةسـ  مـن دكاسـ  )

استناًدا إىل جمموع  مـن األدبيـات،  ؛العنرصين اآلخرين ذاتي ا

 وتعريف بني  أداء الّتعلم الواكدة يف هذه الدكاس . 

 

 جمتمع البحث وعينته:

جمتمع الدكاس  من طالب جامع  امللك سعود  نال كوت تال 

االستبان   فقد أمكسلت)بكالوكيوس، ودكاسات عليا( 

كاس  خالل الفصل الدكايس بينات الد تعومجم  ،االلكرتوني 

هـ( عرب نظام الربيد االلكرتوين 6112األول للعام الدكايس )

تم استخدام واحدة من العينات غري واخلاص باجلامع . 

لسهول  االستخدام وعع   ؛وهي العين  املرحي  ،االحتاملي 

 انظرً وةذلك  ،الوصول ألةرب عدد من جمتمع الدكاس 

، التي حالت اءات االحرتازي لظروف جائح  ةوكونا واإلجر

( 363بلغت عين  الدكاس  )و. من توزيع االستبان  ميدانًيا

فرًدا، وذلك بعد املراجع  والتنقي  وحذف االستبانات غري 

 املكتمل  وغري السليم . 

 )خصائص أفراد الدكاس (: عرض البيانات األولي 

سبت التكراكات والنسع املئوي  ألفراد عين  البحث  حم

 املتغريات اآلتي :وفق 

 مستوى الدكاس :-6

كاسال  وفق متغري مستوى الدكاس 6جدول كقم )  ( توزيع أفراد الد 

 النسب  املئوي   التكراك املستوى األةاديمي 

 %62.8 223 طالع بكالوكيوس

 %37.2 633 طالع دكاسات عليا

 %100 363 املجموع

 
كاسال  وفق متغري 6شكل كقم )  مستوى الدكاس ( توزيع أفراد الد 

 

 
( طالًبا من عين  الدكاس  مستواهم 223( أّن )6من اجلدول ) يتتض م 

%( من إمجاة أفراد  52.8األةاديمي بكالوكيوس يمثلون ما نسبته )

كاسال ، وهم الفئ  األةثر يف العين ، بينام ) ( من عين  الدكاس  633الد 

%( من إمجاة  36.2مستواهم األةاديمي دكاسات عليا، يمثلون نسب  )

كاسال ، وهم الفئ  األقل يف العين  ، وذلك ألن أغلع الطالب هم أفراد الد 

 .طالب البكالوكيوس

  

62% 

37% 

 فراد عين  الدكاس مستوى الدكاس  أل

 دكاسات عليا طالع جامع 
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  SNS :سنوات اخلربة يف استعامل-2

كاسال  وفق عدد سنوات اخلربة يف استعامل2جدول كقم )  ( توزيع أفراد الد 

SNS 
 النسب  التكراك عدد سنوات اخلربة

 %6.2 22 من قبل مل يسبق االستخدام

 33 أقل من سن 
%8.6 

 من سنتني إىل ةس سنوات
128 

35.5 

 %48.6 663 أةثر من ةس سنوات

 %100 363 املجموع

( فرًدا من عين  الدكاس  التي تاكل 663( أّن )2من اجلدول ) يتتض م 

كاسال  عدد سنوات خربهتم يف استعامل 48.6نسب  ) %( من إمجاة أفراد الد 

أةثر من ةس سنوات، وهي الفئ   ،وشبكات التواصل االجتامعيمواقع 

( فرًدا، عدد سنوات خربهتم 628األةرب يف العين ، وةانت الفئ  الثاني  )

كاسال ، 36.6من سنتني إىل ةس سنوات بنسب  ) %( من إمجاة أفراد الد 

م سن  مل تبلغ خربهت ؛ إذ%( يف املرتب  الثالث 8.6( فرًدا بنسب  )30وجاء عدد )

( 22من قبل، ةان عددهم ) SNSواحدة، بينام الذين مل يسبق  م استخدام 

%( من إمجاة أفراد 6.2ا من أفراد العين  التي شكلت نسب  )مااكةً 

كاسال ، وهذه الفئ  التي ال خربة  ا يف االستخدام تاكلم  الفئ  األقل يف  الد 

اكة  يف وسائل ، ويعزى ذلك إما لعدم الرغب  الاخصي  باملاالعين 

، بمعنم أن التواصل االجتامعي، وإما لضعف اجلانع التقني لدى املااكك

كاسال  خربهتم طويل   وبلغت أةثر من ةس سنوات.، معظم أفراد الد 

 

كاسال  وفق عدد سنوات اخلربة 2شكل كقم ) ( توزيع أفراد الد 

 SNS يف استعامل

 
 

 

 

 
 اجلنس: -3

 

 

كاسال  وفق اجلنس( توزيع أفراد 3جدول كقم )  الد 

 النسب  التكراك اجلنس 

 % 55.2 693 ذةر 

 %11.8 666 أنثم

 % 100 363 املجموع

 

كاسال  وفق اجلنس3شكل كقم ) ( توزيع أفراد الد   

 
( من أفراد العين  يمثلون الذةوك 693( أّن )3من اجلدول ) يتتض م 

كاسال ، 66.2بنسب  بلغت ) %( وهي الفئ  الكبرية من إمجاة أفراد الد 

كاسال .11.8( بنسب  وصلت )666وعدد اإلناا )  %( من إمجاة أفراد الد 

وللوقوف عىل دكج  استخدام عين  الدكاس  لوسائل 

سناب وواتس آب، وتويرت، التواصل االجتامعي الثامن )

ب، ويوتيوتيليجرام، وإنستجرام، وفيس بوك، وشات، 

وجوجل دكايف( تم سؤال عين  الدكاس  عن مدى 

استخدامهم  ذه الوسائل الثامني  من خالل اإلجاب  عىل 

مرة يف ومرة يف الاهر، ومقياس ةايس تكون من: )أبًدا، 

( 6إىل  1حق  )ةل ساع (، واجلداول الالوا، يوميً واألسبوع، 

  تعرض النتائج:
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30 
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170 

مل يسبق 
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 يف الدكدش  واملناقا  SNSمدى استخدام  (1جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %35 625 %26.6 93 %28.5 633 %6.6 1 %8.5 33 تويرت

 %13 613 %12.9 663 %61.3 63 %2 6 %3.9 3 آب واتس

 %12.9 663 %36.2 633 %66.8 66 %2.8 63 %6.3 6 شات سناب

 %39.1 638 %23.6 83 %66 69 %1.8 66 %66.6 63 فيسبوك

 %61.3 63 %36.1 663 %6.6 23 %8.5 33 %13 613 إنستجرام

 %2.6 63 %66.3 13 %61.8 63 %28.6 633 %12.6 663 تيليجرام

 %61.2 63 %23 83 %66.1 13 %66.6 53 %31.3 623 يوتيوب

 %63 36 %61.1 63 %36.1 663 %26.6 93 %68.6 56 دكايف جوجل

 يف الدكدش  واملناقا ، ويظهر اجلدول النتائج اآلتي :  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 1يوض  اجلدول )

 ( فقـ  2، وتبـني أن )ا()أبـدً %( مـن فئـ  0.9%(، وذلك بعـد اسـتبعاد )99.6يف الدكدش  واملناقاات بنسب  ) اآب أةثر استخدامً  إن تطبيق الواتس%

؛ ويرجـع ذلـك لسـهول  %( يسـتخدمونه ةـل سـاع 13ا، و)%( يستخدمونه يومي ـ12.9%(، بينام )61.3ا )ا، ويستخدمه أسبوعي  يستخدمونه شهريً 

 .استخدامه

 (  بينام يأي يف املرتب  األخرية 96.1%( ةل ساع ، ثم يأي يف املرتب  الثالث  موقع تويرت بنسب  )98.6يأي يف املرتب  الثاني  تطبيق السناب شات بنسب .)%

 (.66.6التيليجرام بنسب  )

 
 يف انتاج املحتوى SNSمدى استخدام  (6جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %35 625 %28.5 633 %26.6 93 %8.5 33 %6.6 1 تويرت

 %12.6 663 %61.8 63 %66.3 13 %28.6 633 %2.6 63 آب واتس

 %66.6 53 %38 633 %2 6 %8.5 33 %31.3 623 شات سناب

 %1.3 66 %66.8 66 %61.3 63 %36 633 %28.6 633 فيسبوك

 %6.6 23 %61.3 63 %36.1 663 %8.5 33 %13 613 إنستجرام

 %35.5 628 %28 98 %6.6 6 %8.2 29 %26.6 93 تيليجرام

 %66.1 13 %23 83 %61.2 63 %31.3 623 %66.6 53 يوتيوب

 %2.1 86 %12.8 663 %66.6 66 %61.3 63 %2.8 63 دكايف جوجل

 :فيام ييليف إنتاج املحتوى، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 6يوض  اجلدول )

 ا( للـذين ال )أبـدً %( يف فئـ  6.6)نسـب  %(، بعـد اسـتبعاد 98.9من املاـاكةني يف إنتـاج املحتـوى بنسـب  ) ااألةثر استخدامً هو أن موقع تويرت

%( 28.5ا، بيـنام نسـب  )%( يسـتخدمونه أسـبوعيً 26.6ا، ونسـب  )%( يسـتخدمونه شـهريً 8.5. ةذلك أوضحت النتـائج أن نسـب  )يستعملونه

املسـتخدم  يف إنتـاج املحتـوى  SNS . يأي يف املرتب  الثاني  تطبيق الواتس آب أحد وسـائل %( يستخدمونه ةل ساع35ا، ونسب  )يستخدمونه يوميً 

 %(.82.93. %(، يليه يف املرتب  الثالث  اليوتيوب بنسب  )96.3بنسب  )
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  يف مااكة  امللفات SNSمدى استخدام  (5جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %6 66 %6.3 23 %9.3 33 %7 21 %71.6 263 تويرت

 %66.6 669 %28.5 633 %8.3 29 %63 36 %2 6 آب واتس

 %17 68 %6.8 33 %66.5 13 %69 55 %11.5 665 شات سناب

 %2.1 86 %12.8 663 %61.3 63 %66.6 66 %2.8 63 فيسبوك

 %66.2 63 %62.5 11 %9.6 32 %8.9 36 %61.2 693 إنستجرام

 %68.6 51 %6.5 23 %63 36 %9.4 33 %66.8 696 تيليجرام

 %1.3 66 %36 633 %66.8 66 %61.3 63 %28.6 633 يوتيوب

 %16.1 655 %25.5 93 %23 63 %4.3 66 %6.6 5 دكايف جوجل

 :فيام ييليف مااكة  امللفات، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 5يوض  اجلدول )

 ًأبًدا( للـذين ال %( يف فئ  6.6)نسب  %(، بعد استبعاد 98.3من املااكةني يف مااكة  امللفات بنسب  )ا أن منص  جوجل دكايف األةثر استخدام(

%( يسـتخدمونه 23%(، و )98.2ا مـن النسـب  البالغـ  )%( يسـتخدمونه شـهريً 1.3. حيـث أوضـحت النتـائج أنـه )يستعملونه يف نقل امللفات

%( يستخدمونه ةل ساع . يأي يف املرتب  الثاني  استخدام تطبيق الواتس آب يف مااكة  16.1ا، ونسب  )%( يستخدمونه يوميً 25.5، بينام )اأسبوعيً 

 %(.28.6%(، وموقع اليوتيوب يف املرتب  األخرية )66.2%(، ثم موقع الفيسبوك بنسب  )98ت بنسب  )امللفا

 

  يف التسلي  والرتفيه SNSمدى استخدام  (6جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %66.1 13 %61.2 63 %23 83 %66.6 53 %31.3 623 تويرت

 %35 625 %28.6 633 %65.6 68 %69 55 %3 3 آب واتس

 %18 656 %26.6 93 %23.1 62 %5.7 23 %6.6 5 شات سناب

 %66.8 66 47.1% 656 %61.2 63 %66.6 53 %6.6 23 فيسبوك

 %42 147 %34.2 623 %61.3 63 %5.7 23 %3.8 13 نستجرامإ

 %62 12 %61.2 63 %28 98 %66.6 53 %28.5 633 تيليجرام

 %16.1 655 %29.1 633 %66.6 53 %4.3 66 %6.6 5 يوتيوب

 %6 66 %6.3 23 %5.6 23 %7 21 %61.3 253 دكايف جوجل

 : فيام ييليف التسلي  والرتفيه، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 6يوض  اجلدول )

 ً( يسـتخدمونه 65.6ا، و)%( يسـتخدمونه شـهريً 69%(، وتبني أن )633تطبيق الواتس آب بنسب  )هو  يف التسلي  والرتفيه اأن األةثر استخدام%

%(، ثـم يف 99.23%( يستخدمونه ةل ساع . يأي يف املرتب  الثاني  تطبيـق سـناب شـات بنسـب  )35و)، ا%( يستخدمونه يوميً 28.6و ) ،اأسبوعيً 

 %(.98.23املرتب  الثالث  موقع اليوتيوب بنسب  )

 حتليل البيانات:

(؛ ألنه قادك عىل حتليل النمذج  Amos 22املقرت  باستخدام برنامج أموس )يف حتليل البيانات اخترب الباحثان نموذج الدكاس  

باإلضاف  إىل قدكته عىل اختباك  ،بتحديد االاجاهات وتسمي  املتغريات عىل النموذج املرسوم ،البنائي  للمتغريات والتحكم يف التحليل

( يف مرحلتني، املرحل  األوىل: تقييم نموذج Amosوفق ) نموذج الدكاس  عملي  تقييم وأمجريتالكثري من الفرضيات يف آن واحد. 

البنائي باختباك أمهي  العالقات  املرحل  الثاني : تقييم النموذج .الدكاس  بالتحقيق يف املوثوقي  والصدم التقاكا والتمييز  للمتغريات

 بني متغريات النموذج.
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 اختباك نموذج الدكاس :

 Cronbachتسام الداخيل واملوثوقي  لالستبان ، وللتحقق من ذلك تم استخدام ةرونبـا  ألفـا يامل اختباك نموذج الدكاس  اال

Alpha ( املتوس  احلساا واالنحراف املعيـاك  8يعرض اجلدول )وإىل دكج  موثوقي  مقبول .  3.6، حيث تاري القيم  التي تتجاوز

(SDو )Cronbach Alpha (CA) ( ومتوس  التباين املستخرجAVEجل ). ميع املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت 

 ( معامالت االكتباط واجلذك الرتبيعي للمتوسطات لنموذج الدكاس 8جدول كقم )

 املعياك  االنحراف املتوس  املتغريات

SD 
 CA CD CC FS EN KS LP ألفا ةرونبا 

 واملناقا  الدكدش 

D) (C 
3.162 6.365 N/A N/A      

 املحتوى إنتاج

(CC) 
6.596 3.566 N/A 3.663 N/A     

    FS 2.361 3.589 N/A 3.659 3.666 N/A)) امللفات مااكة 

   ENJ 3.162 6.216 N/A 3.653 3.663 3.616 N/A)) االستمتاع

  2.169 3.985 3.636 3.616 3.632 3.663 3.112 3.686 (KS) املعرف  مااكة 

 التّعلم أداء

(LP) 
3.863 6.136 3.986 3.231 3.326 3.361 3.286 3.513 3.962 

( املتوسطات واالنحراف املعياك  واجلذك الرتبيعي ملتوسطات املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت ، وتاري العناال القطري  باخل  8يظهر اجلدول كقم )

 Cronbach Alpha (CA)( وSDاالنحراف املعياك  )(. ويعرض اجلدول املتوس  احلساا وAVEالعري  إىل اجلذك الرتبيعي ملتوس  التباين املستخرج )

 ( جلميع فقرات النموذج، وتظهر النتائج ما يأي:AVEومتوس  التباين املستخرج )

(  أةرب من القيم  3.986(، وةرونبا  ألفا )3.863جاء أداء الّتعلم بمتوس )(، ومتوس  التباين املستخرج بلغ 3.63هبا ) املوىص

 (.3.6( وهو أةرب من )3.962)

(  ومتوس  التباين املستخرج بلغ 3.63( أةرب من القيم  املوىص هبا )3.636(، وةرونبا  ألفا )2.169جاء مااكة  املعرف  بمتوس ،)

 (3.6( وهو أةرب من )3.686)

( اجاوزت مجيع دكجات ةرونبا  ألفاCA  القيم )  مما ياري إىل أن املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت  تتمتع  3.63املوىص هبا البالغ

 بدكج  اتسام وموثوقي  مقبول  وممتازة.

 

 الصدم التقاكا:

إىل دكج  تقاكب العناال الفردي  )الفقرات( لكل متغري وتوافقها مع بعضها البع ، مقاكن  بالعناال التي  ياري الصدم التقاكا

، ومعامل التحميل AVE)متوس  التباين املستخرج )األخرى، وتتمثل معايري الصدم التقاكا شائع  التطبيق يف  املتغرياتتقيس 

(Factor Loadingومعامل ،) .ةرونبا  ألفا 

فقرات أو أةثر إىل أن  3.63( البالغ قيم  AVEومتوس  التباين املستخرج ) ،( أو أةثر3.53معامل التحميل البالغ قيمته )ياري 

، ويعرض اجلدول كقم ) املتغريات ، معامل التحميل( 63و 9تفرس أةثر من نصف تباين متغرياهتا، ولذلك يكون ذا صدم تقاكا ةاف 

 ألداء الّتعلم ومااكة  املعرف . AVEsوقيم متوس  التباين املستخرج 
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 (LPملتغري أداء التّعلم ) ( الصدم التقاكا9اجلدول كقم )

 الفقرة املتغري
 Factorمعامل التحميل )

Loading) 

اخلطأ 

 املعياك 

SD 

 (tقيم  )
القيم  

 االحتاملي 

(P- value) 

متوس  التباين املستخرج 

((AVE 

أداء التّعلم 

(LP) 

LP 1 3.6165 3.3265 56.2131 

3.3333 3.6623 

LP2 3.6698 3.3358 56.3869 

LP3 3.8563 3.3265 39.5532 

LP4 3.8963 3.3635 13.235 

LP 5 3.8536 3.3315 63.6132 

 وصدم تقاكا ةاف  حيث إن: ،عىل أنه يتمتع بدكج  صالحي  (LPأداء الّتعلم ) ( ملتغري9تدل مجيع القيم الواكدة يف اجلدول )

 (، والفقـرة الثانيـ  3.6165جـاءت الفقـرة األوىل ) فقـد، 3.63قيم مجيع األمحال للخمس فقرات املكنون  ملتغري أداء الـّتعلم قـد اجـاوزت

التحميـل مقبولـ  (، وهذا يعنـي أن معامـل 3.8536(، والفقرة اخلامس  )3.8963(، والفقرة الرابع  )3.8563والفقرة الثالث  ) (،3.6698)

 وفق املعايري، ولذلك ف ننا نحتفظ بجميع الفقرات، باإلضاف  إىل ذلك:

 قيمt 6.95أةرب من املقابل  للفقرات جاءت مرتفع  و. 

 (  وجاءت القيم  االحتامليp <0.05 ،)3.36( وهي أصغر من 3.333بلغت ) فقد. 

( وهي 3.6جاءت قيم  متوس  التباين املستخرج أةرب من )(3.6623.) 

 

 (KSملتغري مااكة  املعرف  ) ( الصدم التقاكا63اجلدول كقم )

 الفقرة املتغري
 Factorمعامل التحميل )

Loading) 

اخلطأ 

 املعياك 

SD 

 (tقيم  )
القيم  

 االحتاملي 

(p-value) 

متوس  التباين املستخرج 

((AVE 

مااكة  املعرف  

(KS) 

KS1 3.6156 3.3216 62.31688 

3.3333 3.5165 

KS2 3.8612 3.3636 35.1653 

KS3 3.6613 3.3168 36.1863 

KS4 3.6126 3.3659 13.5662 

KS5 3.8356 3.3613 31.6682 

KS6 3.6895 3.3653 13.6586 

 عىل أنه يتمتع بدكج  صالحي  وصدم تقاكا ةاف  حيث إن: (KSمااكة  املعرف  ) ( ملتغري63تدل مجيع القيم الواكدة يف اجلدول )

 مجيع األمحال لفقرات املتغريقيم (  مااكة  املعرفKS)  (، 3.6156جـاءت الفقـرة األوىل )فقـد ، 3.63فقرات قد اجاوزت  ستاملكون من

، والفقــرة السادســ  (3.8356والفقــرة اخلامســ  )(، 3.6126(، والفقــرة الرابعــ  )3.6613(، والفقــرة الثالثــ  )3.8612والفقــرة الثانيــ  )

 باإلضاف  إىل ذلك: ( وهذا يعني أن معامل التحميل اخلاكجي مقبول وفق املعايري، وبالتاة ف ننا نحتفظ بجميع الفقرات،3.8356)

 قيمt  6.95أةرب من ومرتفع  املقابل  للفقرات جاءت. 

 (  جاءت قيم  االحتامليP <0.05 ،)3.36( وهي أصغر من 3.333بلغت ) فقد. 

( 3.5165( وهي )3.6جاءت قيم  متوس  التباين املستخرج أةرب من.) 

 نتائج الدكاس :

% من التباين يف أداء الّتعلم. بعد التأةـد من 29.1% من التباين يف مااكة  املعرف  و25.3استطاع نموذج الدكاس  تفسري 

الربنامج  وصـالحي  نموذج الدكاس ، تنـاولت اخلـطوة التالي  تقييم نتائج نموذج الدكاس ، واختباك الفرضيـات باستخدامموثوقـي  

. تم احلـصول عىل تقـدير للعالقات بني املتغريات يف نموذج الدكاس  )أ  معامالت املساكات(، والتي  ا (Amos 25)حصائي اإل

، وتكون أثًرا سلبًيا قوًيا( 6-، بينام ُتثل القيم األقرب من )اقويً  اإجيابـيً ا ( أثرً 6قيم  األقـرب من )+(. تـمثل ال6( و )+6-قـيم بني )

(، وقد 3.36اخلاص  بمعامـل التقدير اخلاص هبـذه العالق  أقـل من ) (p-value)العالق  عادة ذات داللـ  إحصائي  إذا ةـانت قيم  

 ( اخلاص  بعرض نتائج الفرضيات. 23-66ول )تم تلخيص معامالت املساكات يف اجلدا
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  نتائج األسئل :

( نتـائج اختبـاك 66، ويعـرض اجلـدول )"يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل ماـاكة  املعرفـ  ": الفرضي  األوىل تنص عىل أنه

 (.p-value)وإجياد قيم   t-valueالفرضي  األوىل حيث تم إجياد 

 

 ملساك الفرضي  األوىل  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  66جدول كقم )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H1 CD  KS 3.6132 0.0791 2.4965 0.003 نعم 

(، 3.36( وهـي أصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.4965املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  66ياري اجلدول كقم )

 دالل  معنوي  وإحصائي .  اوهذا يعني أننا نقبل الفرضي  التي تقول إن الدكدش  واملناقا   ا تأثري عىل مااكة  املعرف ، وأنه يوجد  

 

 ."وجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل أداء الّتعلمي": الفرضي  الثاني  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الثاني  حيث تم 65ويعرض اجلدول كقم )

 ملساك الفرضي  الثاني  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  65جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H2 CD  KS -3.3631 3.3986 3.8265 3.115 ال 

(، 3.36( وهي أةرب من )p-value( )3.115)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أصغر من قيم  3.8265املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  65ياري اجلدول كقم )

الدكدش  واملناقاـ  لـيس  إنّ  البديل  التي تقول إن الدكدش  واملناقا   ا تأثري عىل أداء الّتعلم، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا نرف  الفرضي 

  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. 

 

 ."يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل مااكة  املعرف  ": الفرضي  الثالث  تنص عىل أنه

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الثالث  حيث تم 66ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الثالث  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  66جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم 

(P-value) 
 القراك

H3 CC  KS 3.6896 0.0741 3.661 3.333 نعم 

(، 3.36( وهي أصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  3.661املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  66ياري اجلدول كقم )

 إنااء املحتوى له تأثري عىل مااكة  املعرف . وهذا يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 

 ."يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل أداء الّتعلم": الفرضي  الرابع  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الرابع  حيث تم 68ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الرابع  pوقيم  ، t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  68جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم 

(P-value) 
 القراك

H4 CC  LP 3.6626 0.0681 2.5843 0.002 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي أصغر مـن )p-value( )3.332)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.5843املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  68ياري اجلدول )

 إنااء املحتوى له تأثري عىل أداء الّتعلم. يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 
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 ."يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل مااكة  املعرف ": الفرضي  اخلامس  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value)ث تم إجياد قيم  )( نتائج اختباك الفرضي  اخلامس  حي69ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  اخلامس  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  69جدول كقم )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H5 FS  KS 3.986 3.6963 3.612 3.333 نعم 

(، 3.36( وهي ًأصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  3.612املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  69ياري اجلدول كقم )

 مااكة  امللفات  ا تأثري عىل مااكة  املعرف . وهذا يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 

 ."يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل أداء الّتعلم": تنص عىل أنهالفرضي  السادس  

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  السادس 23ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  السادس  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  23جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H6 FS    LP 3.656 3.1893 2.986 3.333 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي ًأصغر من )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.986املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  23ياري اجلدول )

  مااكة  امللفات  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ يعني 

 

 ."يوجد تأثري لالستمتاع والرتفيه عىل مااكة  املعرف ": الفرضي  السابع  تنص عىل أنه

 (. p-value)( وإجياد قيم  t-valueحيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  السابع 26ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  السابع  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  26جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H7 EE   KS 3.3632 3.6231 3.6653 3.865 ال 

(، 3.36( وهـي أةـرب مـن )p-value( )3.865)اجلدوليـ ، وقيمـ   t( وهي أصغر من قيم  3.6653املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  26ياري اجلدول )

االسـتمتاع والرتفيـه  إنّ  االستمتاع والرتفيه له تأثري عىل مااكة  املعرف ، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا ال نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 له تأثري عىل مااكة  املعرف . ليس

 

 ."يوجد تأثري لالستمتاع والرتفيه عىل أداء الّتعلم": الفرضي  الثامن  تنص عىل أنه

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  الثامن 22ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الثامن  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  22) جدول

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H8 EE   LP 3.3616 3.6136 3.6621 3.961 ال 

(، 3.36( وهـي أةـرب مـن )p-value( )3.961)اجلدوليـ ، وقيمـ   t( وهي أصغر من قيم  3.6621املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  22ياري اجلدول )

االستمتاع والرتفيه لـيس  إنّ  االستمتاع والرتفيه له تأثري عىل أداء الّتعلم، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا ال نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 له تأثري عىل أداء الّتعلم.
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 ."يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الّتعلم": الفرضي  التاسع  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  التاسع 23ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  التاسع  p، وقيم  tيوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  )23جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H9 EE   LP 3.5263 3.3613 5.186 3.333 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي أصغر من )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  5.186املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  23ياري اجلدول )

مااكة  املعرف  له تأثري عىل أداء الّتعلم، وهذ يعني أن تبادل املعرف  ومااكةتها يؤثر باـدة عـىل أداء الـّتعلم، لـذلك  يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 مااكة  املعرف  العالق  بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات وأداء الّتعلم. فمن املمكن أن تتوس  

 

 النتائج:

 ( عىل النحو اآلي:SNSمدى استخدام ) أظهرت النتائج

  ًــتخدام ــر اس ــواتس آب أةث ــق ال ــ   اإن تطبي للدكدش

%(، يــأي يف املرتبــ  الثانيــ   (99.1واملناقاــات بنســب  

%(، ثـم يـأي يف 98.6تطبيق السناب شـات بنسـب  )

%(. بيـنام يـأي 96.1املرتب  الثالث  موقع تويرت بنسب  )

 (.66.6يف املرتب  األخرية التيليجرام بنسب  )

  ًمن املاـاكةني يف إنتـاج  اإن موقع تويرت أةثر استخدام

ب  الثاني  تطبيق %(، يأي يف املرت98.9املحتوى بنسب  )

املسـتخدم  يف إنتـاج  SNSالواتس آب إحدى وسائل 

. %(، يليــه يف املرتبــ  الثالثــ  96.3املحتــوى بنســب  )

 %(.82.93اليوتيوب بنسب  )

  ّمن املااكةني ا منص  جوجل دكايف أةثر استخدامً  أن

%(، يـأي يف املرتبـ  98.3يف مااكة  امللفات بنسـب  )

واتس آب يف مااكة  امللفات الثاني  استخدام تطبيق ال

%(، 66.2%(، ثم موقع الفيسبوك بنسـب  )98بنسب  )

 %(.28.6وموقع اليوتيوب يف املرتب  األخرية )

  ًــتخدام ــر اس ــواتس آب أةث ــق ال ــلي   اإن تطبي يف التس

%(، ويأي يف املرتب  الثاني  تطبيـق 633) بنسب والرتفيه 

لثـ  %(، ثم يف املرتبـ  الثا99.23سناب شات بنسب  )

 %(.98.23موقع اليوتيوب بنسب  )

   ــ ــداف األكبع ــل األه ــه ليســت ة ــائج أن ــر النت تظه

الســتخدام مواقــع وشــبكات التواصــل االجتامعــي 

(SNS . ذات دالل ) 

   أنــه يوجــد تــأثري للدكدشــ  واملناقاــ  عــىل ماــاكة

 املعرف ، بينام ليس  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. 

 مـن ماـاكة   ىل ةـل  أنه يوجد تأثري إلنااء املحتوى ع

 املعرف ، وأداء الّتعلم.

   مـن ماـاكة   أنه يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل ةـل

 املعرف  وأداء الّتعلم.

   مــن  أنــه يوجــد تــأثري لالســتمتاع والرتفيــه عــىل ةــل

 مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم.

  أنه يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الـّتعلم، وهـذ

ملعرف  ومااكةتها يؤثر بادة عـىل أداء يعني أن تبادل ا

الّتعلم، لذلك من املمكن أن تتوس  ماـاكة  املعرفـ  

العالق  بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات وأداء 

 الّتعلم. 

 

 املناقا :

 الدكاس  توفر نتائج الدكاس  بع  الدعم لنموذج 

(، عىل وجه اخلصوص، فهي تدعم 6املعروض يف الاكل )

الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات بني  أنّ الفرضي  القائل  ب

عىل  ،الطالب اجلامعيني من البكالوكيوس والدكاسات العليا

هي  SNSمواقع شبكات التواصل االجتامعي أساس توظيف 

ااكة  املعرف  م عد  عوامل تنبؤيه مهم  ملااكة  املعرف . ةام تم 

يف إنااء  SNSاستخدام  عد  ا ألداء الّتعلم. ةام يم ا قويً مؤً  

املحتوى مؤً ا لكل من مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم، لكن 

عىل مااكة  املعرف ، وأداء  يناملتع  والرتفيه ليسا مؤ 

 الّتعلم.

 SNSنعزو هذه النتيج  إىل حقيق  أن استخدام الطالب  

إلنااء املحتوى يكون يف األصل من أجل تبادل املعرف  

ومااكةتها، وهذا يعود بدوكه عىل الّتعلم، وةذلك يمكن أن 

مواقع شبكات التواصل يستفيد الطالع من استخدام 
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يف التمتع والتسلي  إىل حد معني، ومن ثم ت  SNSاالجتامعي 

ت مهاكا ناحي يف تعلم الطالع أةثر من  نم سيكون التحس  

االتصال والفهم باإلضاف  إىل املعدل الرتاةمي. وتتفق نتائج 

( التي أوضحت أن 2366)الصوايف، هذه الدكاس  مع دكاس  

املحادث  الكتابي  وإنااء املحتوى بواسط  التعليقات 

 ،والدكدش  من أةثر األساليع واألدوات اخلاص  باالتصال

مع اآلخرين عرب شبكات منصات التواصل التي تستخدم يف 

التواصل االجتامعي ، وأن ا دف األساس من استخدام 

االجتامعي يكون من أجل تبادل منصات شبكات التواصل 

املعاكف ومااكةتها مع املعنيني، ةام اتفقت هذه النتيج  مع 

( التي أوضحت أن منصات شبكات 2369دكاس  )ثابت، 

من خالل إثراء  ،رف التواصل االجتامعي تساعد عىل توليد املع

وكعاي  التفاعل بني العمليات اإلدكاةي  الفردي  واجلامعي ، 

أن توليد املعرف  من خالل استخدام  :أضافت الدكاس  ةام

يسهم يف تعزيز  ،منصات شبكات التواصل االجتامعي

التواصل منصات شبكات حيث تتميز  ،بداعاتاإل

مااكةتها االجتامعي بمزايا تساعد عىل تطوير املعرف  و

وتنقيحها من قبل جمموع  من اخلرباء، ةام تتاابه مع دكاس  

(  التي أشاكت إىل وجود حتسن ةبري يف 2366)برص ، 

مستوى أداء الطلب  وحتصيلهم املعريف،  وتتفق مع دكاس  

(  التي أةدت عىل أمهي  وسائل التواصل 2361)العليمي، 

 تباد ا.واالجتامعي يف توليد املعرف  

عىل املدكسني الذين يقومون بالتدكيس يف  ينبغي لذلك،

منصات تاجيع الطالب عىل استخدام  ،املؤسسات التعليمي 

يف الدكدش  عرب اإلنرتنت  SNSشبكات التواصل االجتامعي 

واملناقا  ومااكة  امللفات، وهذا سيسهم بصوكة ةبرية يف 

 تبادل املعرف ، ثم حتسني أداء الّتعلم.

بع  شبكات التواصل  تفّومال وقد ةافت النتائج 

عىل غريها يف مااكة  امللفات، أو الدكدش ، أو االجتامعي 

االستمتاع والرتفيه، وليس ذلك بغريع، ذلك أن بع  هذه 

املنصات يتمتع بخصائص قد تتالءم مع طبيع  املهم  التي 

أقل وقت. فعىل يف يقوم هبا الطالع وتسهم يف إنجازها بيرس و

شبكات التواصل األةثر شيوًعا من  سبيل املثال نجد أنّ 

التي يستخدمها املستجيبون للدكدش  واملناقاات االجتامعي 

ويعزو الباحثان ذلك إىل أن تطبيق  ؛هو تطبيق الواتس آب

ا الواتس آب من أةثر وسائل التواصل االجتامعي انتااكً 

وسهول  يف االستعامل، ةام أنه يتي  لألفراد خدم  إكسال 

با ا، ويوفر خدمات إضافي ، منها: املحادث  الرسائل واستق

الصوتي ، والفيديو، وهذا ما جيعل الطالب يقبلون عىل 

 استعامله يف املحادثات بينهم.

Eid, & Al-)وتتاابه نتائج هذه الدكاس  مع دكاس  

Jabri, 2016 التي أشاكت إىل رضوكة توظيف شبكات )

والّتعلم، وتتاابه التواصل االجتامعي يف تبادل املعلومات 

ين ( Ismail, & Chua , 2005)مع نتائج دكاس   اأيًض  الّلذال

أوصيا بتعزيز إداكة املعرف  بني أعضاء هيئ  التدكيس 

 وليس بني الطالب. ،األعضاء

Eid, & Al- )وتتاابه نتائج هذه الدكاس  مع دكاس  

Jabri, 2016 منصات ( التي أشاكت اىل رضوكة توظيف

يف تبادل املعلومات   SNS الجتامعيشبكات التواصل ا

 & ,Ismail)مع نتائج دكاس   ةذلك والّتعلم، وتتاابه

Chua , 2005  )بتعزيز إداكة املعرف  بني أعضاء  ياأوص لذانال

، ةام تتاابه مع وليس بني الطالب ،هيئ  التدكيس األعضاء

( التي أشاكت إىل احلاج  اململح  إىل 2369دكاس  )ثابت، 

منصات شبكات التواصل ير قدكات مستخدمي تعزيز وتطو

من أجل حتسني التواصل االجتامعي وزيادة  ؛االجتامعي

الواتس آب أةثر  املعرف  ومااكةتها، وتتاابه النتائج يف أنّ 

للدكدش   ااستخدامً  تطبيقات شبكات التواصل االجتامعي

(، و )برص ، 2366واملناقاات مع دكاس  ةل من )الصويف، 

 (.2362(، و )البالون ، 2365ك، (، و )عام2366

 

 التطبيقات العملي :

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدكاس ؛ ألن التطبيقات 

العملي  للنتائج تؤةد أن اجلهد املبذول لتعزيز استخدام 

شبكات التواصل االجتامعي للمناقا  عرب اإلنرتنت، 

باملعرف  ومااكة  امللفات أمر مهم يف حماول  تعزيز الاعوك 

واملااكة  بني الطالب؛ مما يؤد  إىل حتسني تعلم الطالب، 

 ولتحقيق ذلك نويص بام يأي:

 أن تبذل املؤسسات التعليمي  جهوًدا لتنظيم  يستحسن

أو ندوات لغرس آداب  ،بع  الدوكات التوجيهي 
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استخدام شبكات التواصل االجتامعي اإلجيابي  يف 

  .املعلمني والطالب مًعا

 لتفكري يف دمج استخدام ينبغي اSNS  للمناقا  عرب

اإلنرتنت ومااكة  امللفات يف تصميم مناهج الدوكات 

 التدكيبي  التي تقدم للعاملني.

 عىل املسؤولني أيًضا تاجيع الطالب عىل  ينبغي

للتمتع والتسلي  بطريق  تعمل عىل  YouTubeاستخدام 

ألن مااكة  املعرف  ترتب   ؛حتسني أدائهم التعليمي

 اكتباًطا وثيًقا بتعلم الطالب.

  تسهم نتائج الدكاس  من حيث التطبيقات النظري  يف

تقديم كؤى حول األهداف األكبع  الستخدام شبكات 

التواصل االجتامعي وتأثريها عىل مااكة  املعرف  وأداء 

الّتعلم، ولذلك جيع عىل املعلمني استغالل مهاكات 

اصل الطالب وقدكاهتم يف توظيف شبكات التو

خلدم  العملي  التعليمي  وحدوا مااكة   ؛االجتامعي

 املعرف .

  األهداف األكبع  الستخدام شبكات التواصل نتائج

عملي  مهم  عىل املعلمني الذين   ا آثاك   ،االجتامعي

يامكسون التدكيس يف املؤسسات التعليمي ، وألنت الـ 

WhatsApp   ةان أةثر التطبيقات استخداًما للدكدش

واملناقا  عرب اإلنرتنت، لذلك جيع عىل املدكسني 

وتاجيعهم لعمل  ،الرتةيز عىل استخدام الطالب  ا

املناقا  اجلامعي ، وخلق بيئ  تعليمي  ممتع  حتفز الّتعلم 

 من خالل الدكدش  وتبادل املعاكف بينهم. ،لد م

 املقرتحات:

جمموع  من املقرتحات التي قد تثر  يقدم الباحثان 

 ميدان البحث يف هذا املجال:

  بقت هذه الدكاس  عىل عين  من طلب  جامع  امللك طم

من فئ  البكالوكيوس والدكاسات العليا باململك   ،سعود

العربي  السعودي  وفق حدودها البحثي ، ولذلك هناك 

حاج  ملح  إىل دكاسات أخرى يف جامعات اململك  

  السعودي  األخرى، وةذلك البلدان األخرى العربي

 واملقاكن  بينها.

  هناك حاج  إىل إجراء املزيد من الدكاسات عىل عينات

أخرى من غري الطالب يف املؤسسات األخرى التي ال 

ذلك سيسهم يف إثراء املعرف  حول  إنّ  إذترتب  بالتعليم، 

مواقع شبكات التواصل االجتامعي مدى توظيف 

SNS سهم يف توفري كؤى واضح ، واملقاكن  سي، وةذلك

بني أوجه التاابه واالختالف يف مدى توظيف الطالب 

نصات شبكات واملوظفني يف املؤسسات األخرى مل

 .SNS التواصل االجتامعي

 

 قائم  املراجع العربي :

ــل ) ــع التواصــل 2366برصــ ، وائ ــر اســتخدام مواق (. أث

 جامع  حال  دكاس  –االجتامعي عىل أداء طلب  اجلامعات 

املجلــ  العلميــ  لالقتصــاد والتجــاكة . الاــاملي  احلــدود

  .(2العدد ) ،(16لد )جامل، جامع  عني شمس

دكج  استخدام طلب  البكالوكيوس ( 2362البالون ، أنسام )

يف جامعــ  الريمــوك الفيســبوك يف التواصــل األةــاديمي 

، كســال  ماجســتري غــري مناــوكة، جامعــ  واالجتامعــي

 .(1العدد ) ،(13لد )جاملالريموك: األكدن، 

(. التفاعـل بـني نمطـني 2326)روة مـ ،مني زةـي امللـواينأ

ملحفـــزات األلعـــاب التعليميـــ  )الاـــاكات/قائم  

ســلوب عــرض حمتــوى الفصــل الــذةي أتصــدكين( وامل

)الكيل/اجلزئي( وأثره يف تنمي  مهـاكات تصـميم مواقـع 

 تكنولوجيــا الويــع لــدى طــالب تكنولوجيــا التعلــيم.

(، العـدد 36املجلـد ) ,وبحوا دكاسات سلسل : التعليم

(3.) 

(. تـأثري شـبكات التواصـل االجتامعـي 2369ثابت، ثابت )

. املؤُتر العلمي اإلبداع الوظيفي عىل توليد املعرف  وتعزيز

، العـرام األول للدكاسات اإلنساني  واإلداكي  والقانوني 

 .بغداد

(. أثر مواقع التواصل االجتامعي عـىل 2369احلسني، حممد )

سـالمي . سلوةيات وقيم الاباب من منظـوك الرتبيـ  اإل

(، العـدد 3، املجلـد )جامعـ  األزهـر-جمل  ةلي  الرتبيـ 

(659.) 

إدمان اإلنرتنت وعالقتـه بالتواصـل (. 2361د ، أمل )الزي

، ىاالجتامعي والتحصيل الدكايس لدى طلب  جامع  نزو

، ةلي  العلـوم ىكسال  ماجستري غري مناوكة، جامع  نزو

 واآلداب.
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(. اسـتخدام مواقـع التواصـل 2366سـلامن، عبـد السـتاك )

، جمل  املنصـوكاالجتامعي لتااكك املعلومات يف التعليم. 

 (.23العدد )

ــاكة ) ــ  االفرتاضــي  يف ظــل 2366ســمري، ب (. تــأثري املواطن

شبكات التواصل االجتامعي عىل ا وي  العربيـ : مقاكبـ  

جمل  الدكاسات النفسي  لفهم العالق  بني البناء والرتهل. 

 (.6(، العدد )2، جملد )والرتبوي  اجلامع  اإلسالمي 

مات القـائم استخدا(. 2366الصفد ، فال  سالم  حسن )

باالتصال يف الصـحاف  الفلسـطيني  لاـبكات التواصـل 

ــ  يف االجتامعــي واإلشــباعات املتحققــ  . دكاســ  ميداني

كسال  ماجستري غري مناوكة، ةلي  الرتبي ،  ،حمافظات غزة

 .اجلامع  اإلسالمي ، غزة

استخدام وسـائل التواصـل (. 2366الصوايف، عبد احلكيم )

  الثاني  من التعليم السايس يف االجتامعي لدى طلب  احللق

حمافظــ  شــامل الرشــقي  بســلطن  عــامن وعالقتــه بــبع  

. كسال  ماجستري غـري مناـوكة، ةليـ  الرتبيـ ، املتغريات

 ، اجلزائر.ىجامع  نزو

دوك شبكات التواصل االجتامعـي يف (. 2368عدوان، إياد )

عملي  توليـد املعرفـ  وأثرهـا عـىل اإلبـداع الـوظيفي يف 

. كســال  التعلــيم العــاة الفلســطيني يف غــزةمؤسســات 

ماجستري غري مناوكة، ةلي  التجاكة، اجلامع  اإلسالمي ، 

 غزة.

(. تأثري العوامـل التنظيميـ  وتقنيـات 2361العليمي، ةامل )

عىل تبادل املعرفـ  يف الرشـةات السـعودي .  2.3الويع 

(، العـدد 63، جملـد )جمل  املواكد البرشي  وتعلـم الكبـاك

33 . 

(. أثر وسائل التواصل االجتامعي عـىل 2365عامك، صال  )

سلوةيات وقيم الاباب من منظـوك الرتبيـ  اإلسـالمي . 

 (.3، جامع  األزهر، العدد )جمل  ةلي  الرتبي 

ــع التواصــل (. 2361عــوض، كشــا ) ــاك اســتخدام مواق آث

االجتامعي عـىل التحصـيل الـدكايس لألبنـاء يف حمافظـ  

. كسـال  ماجسـتري بات البيوتطولكرم من وجه  نظر ك

غري مناوكة. ةلي  التنمي  االجتامعي  واألعيـ ، جامعـ  

 القدس املفتوح ، فلسطني. 

القحطاين، سامل والعامر ، أمحد وآل مذهع، معد  والعمر، 

، داك منهج البحث يف العلوم االنسـاني (. 2331بدكان )

 العبيكان للنرش، اململك  العربي  السعودي .

(. شــبكات التواصــل االجتامعــي 2366ضــان )قطبــي، كم

ــات  ــرا يف االنتخاب ــباب املغ ــي  للا ــاكة  السياس واملا

 عين  عىل ميداني  دكاس  – 2336اجلامعي  واجلهوي  لسن  

جملـ  اجلامعـ  العربيـ  األمريكيـ  . اجلـامعي الاباب من

 (.6(، العدد )3، جملد )للبحوا

(. دكج  استخدام الطلبـ  2365مراد، عوده وحماسن ، عمر )

ــ   ــ  يف العملي ــبكات التواصــل االجتامعي اجلــامعيني لا

جمل  دكاسـات للعلـوم التعليمي  وصعوبات استخدامها. 

 (.1(، العدد )13، جملد )الرتبوي 

تأثري شبكات التواصل االجتامعـي (. 2362املنصوك، حممد )

مقاكنـ  للمواقـع االجتامعيـ  دكاس  -عىل مجهوك املتلقني

، كسال  ماجستري "العربي  أنموذجاً "واملواقع اإللكرتوني  

 غري مناوكة، األةاديمي  العربي ، الدنامكك.

(. دكجـ  اسـتخدام 2368نرصاوين، معني وسعادة، فـايزة )

ـــات  ـــع التواصـــل االجتامعـــي ومعوق املعلمـــني ملواق

. جملـ  امعـ استخدامها يف العملي  التعليميـ  يف لـواء اجل

، املجلــد جامعــ  النجــا  ألبحــاا )العلــوم اإلنســاني (

 (.6(، العدد )32)

(. فاعليــ  الاــبكات االجتامعيــ  2363ا ــزاين، نــوكة )

اإللكرتوني  يف تطوير عملي  العلم والّتعلم لدى طالبـات 

املجلــ  الدوليــ  ةليــ  الرتبيــ  يف جامعــ  امللــك ســعود، 

 (.33دد )(، الع2، جملد )لألبحاا الرتبوي 
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