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إن الفضل هلل من قبل ومن بعد، ولو المنة في السالف وفي الغد، لو الحمد حمدا كثيرا، ولو 
نعمة من }:الشكر أوال وأخيرا، فخير الجزاء لمن حمد اهلل وشكر، ثم لمناس اقتدر قال تعالى

، وسوء العاقبة لمن جحد وكفر وأنكر مافي الموح  [35:القمر] {عندنا كذلك نجزي من شكر
 .استطر

حينما نعبر شط العمل الدؤوب، اليخطر في داخمنا سوى أولئك الذين غرسوا زىرا جميال في 
طريقنا فكيف الذي لم يتركنا ومنحنا العزم؟ لنتخطى الصعاب ونقف واثقي الخطى نشاطره 

 .اإلبداع حرفا ولغة

، نتقدم (اليشكر اهلل من ال يشكر الناس):وانطالقا من قول النبي عميو الصالة والسالم
بالشكر والعرفان، والمحبة واإلمتنان، لألستاذ الدكتور بمحضري بموفة، لتفضمو باإلشراف 

رشادات منيجية وعممنا أن خير الكالم ما . عمى ىذا البحث وما قدم من توجييات ونصائح وا 
قل ودل، ولما غمرنا بو من خمق فاضل نبيل خالل البحث فكان بحق األب الحنون والمعمم 

 . ندعو اهلل أن يمتعو بالصحة واليناء لما قدمو وما يقدمو لقسم العموم اإلنسانية

خوة وأصدقاء  .والشكر موصول لألحبة، ولكل من قام بمؤازرتنا من أساتذة، وا 

نتقدم بوافر الشكر لموالدين، المذين تضرعا إلى اهلل أن يوفقنا في مسعانا، وألسرتنا الكريمة 
 .التي وىبتنا التشجيع

 .كل من ساعدنا إلتمام ىذا العمل المتواضع بكممة، بفكرة، بمرجع

 .شكرا لكم



 

 

 

 

.إلى اليد البيضاء التي أحاطتني بالرعاية، إلى أمي حفظها اهلل لنا وأطال في عمرها  

.إلى روح أبي الطاهرة رحمه اهلل وأدخمه فسيح جنانه  

إلى من يسري في عروقنا دم واحد إلى من نشأت وترعرعت معهم أحباء قمبي إخوتي 
.وأخواتي األعزاء  

.إلى جميع األهل واألقارب  

.إلى من جمعني القدر فأحبوني فمما أحبوني كان عمي عيب فراقهم  

.إلى كل أصدقائي  

.إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد  

.إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي المتواضع  

 

 

 



 
"واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا: "إلى من ذكرهما المولى في كتابه  

.إلى من كممه اهلل بالهبة والوقار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز  

إلى من تتسابق الكممات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها من عممتني وعانت الصعاب ألصل 
.إلى من أنا فيه، ولن أستطيع أن أعطيها حقها مهما قدمت إليك أنت أمي وحبيبتي الغالية  

إلى من عرفت كيف أجدهم وعمموني أن الأضيعهم إلى ينابيع الصدق والمحبة إخوتي 
.وأخواتي األعزاء  

إلى كل رفيقات دربي المواتي أكن لهم اإلحترام وأتمنى لهم المزيد من النجاح في مستواهم 
.العممي والعممي  

.إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد  

.إلى هؤالء أهدي ثمرة جهدي  
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تطورت شبكات االتصال العالمي عبر االنترنت، وظير ما يسمى بمواقع التواصل 
اإلجتماعي، الذي تشير إلى أن االنترنت أصبح وسيمة إجتماعية لمتواصل والتعارف، 

.                                                  وتبادل المعرفة والمعمومات واألخبار  
ومن أبرز مواقع التواصل اإلجتماعي التي ظيرت في ىذا العقد من القرن الواحد 

، والذي يتم عن طريقو (Face Book)والعشرين موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك 
وضع صفحة شخصية تحدد ىوية الشخص ، ويتم التواصل والتعارف مع جميع 

المشتركين في ىذا الموقع لنقل المعارف واألخبار، وتكوين الرؤى والتوجيات دون قيود أو 
 1.حدود

بتأسيس الفيسبوك، باإلشتراك مع رفيقيو  (Mark Zuckerberg)وقد قام مارك زوكربيرج 
في سكن الجامعة عندما كان طالبا في جامعة ىارفارد، وقد كانت عضوية الموقع مقتصرة 
في بداية األمر عمى طمبة جامعة ىارفارد، ولكنيا امتدت بعد ذلك لتشمل الكميات األخرى 
في مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد، ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي 

 عاما 13طالب جامعي ، ثم طمبة المدارس الثانوية ، و آخيرا أي شخص يبمغ من العمر 
 2.فأكثر

ويعد موقع الفيسبوك من أكثر مواقع الشبكات والتواصل اإلجتماعي رواجا وانتشارا لما 
يحققو من ميزات يتمتع بيا رواده، إذ أنو يمثل أداة لتسييل التواصل اإلجتماعي ألشخاص 

. يجدون صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية، وروابط وصالت مع اآلخرين
كما أنو في نفس الوقت ال يخمو من السمبيات تتجمى في استيالك الشباب الكثير من 
الوقت عبر ىذا الموقع، مما قد يؤدي إلى ولوج بعض الثقافات الغربية عمى المجتمع، 

توى التحصيل الدراسي بالنسبة لمطمبةسم وتدني
                                                           

، مركز الدراسات اإلستراتيجية، نحو مجتمع المعرفة،المعرفة وشبكات التواصل اإلجتماعي اإللكترونيةأسامة بن صادق طيب،1

.5-4، ص2012، (39)جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، العدد   
                       

2
  /https://ar.wikipedia.org/wiki/بوك_فيس:        على الرابط08/05/2017 ويكيبيدياالموسوعة الحرة، تم االسترجاع بتاريخ 
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وعميو، فقد أصبح الموقع يسيطر عمى أوقات وأفكار الشباب بما فييم الطمبة المقبمين عمى 
 حيث أصبحت ىذه اجتياز امتحان شيادة البكالوريا في المرحمة الثانوية بشكل خاص،

مما يؤثر عمى . إستخداماتيا المتنوعةو ،المواقع شديدة االلتصاق بيم مع وسائميا المتعددة
نجازه الدراسي بسبب عدم تنظيم وقتو بين مراجعة الدروس و استخدام  مردود الطالب وا 

.                                                                               الموقع  

طار منيجي ا ما نسعى لمناقشتو من خالل ىده الدراسة التي ىيكمت في مقدمة ذو ه وا 
طار تطبيقي لمدراسة الميدانية وخاتمة طار نظري من فصمين وا   .وا 

يتناول اإلطار المنيجي تحديد اإلشكالية زيادة عمى أىمية الدراسة إضافة إلى المنيجية 
 المتبعة في ىذه الدراسة من حيث المنيج وأدوات جمع البيانات وعرض الدراسات السابقة 

 .وعينة البحث
وجاء في اإلطار النظري فصمين تعرضنا في الفصل األول إلى خمسة مباحث وقد قدمنا 
في المبحث األول تعريف موقع الفايسبوك، أما المبحث الثاني فقد أوردنا فيو تاريخ ونشأة 
موقع الفايسبوك وفي المبحث الثالث فقد كان بعنوان آلية التواصل في الموقع ونجد في 
المبحث الرابع أىم تطبيقات الفايسبوك وآخيرا المبحث الخامس من خالل إبراز ايجابيات 

 .  وسمبيات موقع الفايسبوك
أما الفصل الثالث فتطرقنا فيو لماىية التحصيل الدراسي من خالل خمس مباحث كذلك 
أوليا تعريف التحصيل الدراسي، وثانييا أنواع التحصيل الدراسي وفي المبحث الثالث 

ظاىرة تدني التحصيل في المواد المختمفة، في حين نجد في المبحث الرابع يعالج العوامل 
.المؤثرة في التحصيل الدراسي، وقدمنا في المبحث الخامس ركائز التحصيل الدراسي
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و اشتمل الجانب التطبيقي لمدراسة عمى فصل واحد تناولنا فيو تحميل إجابات أفراد العينة 
 حول محاور اإلستبانة التي تضمنت دوافع اشتراك طمبة البكالوريا في موقع الفايسبوك، 

واآلثار اإليجابية لمموقع عمى التحصيل الدراسي لطمبة البكالوريا، إضافة إلى اآلثار 
 .السمبية وأنيينا الدراسة بنتائج الدراسة والخاتمة
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 :تحديد اإلشكالية-1
يحتل االتصال مكانة محورية في حياة البشر وفي مختمف مناحي حياتيم اليومية،  كما 

مكانيات  وقد أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بتعدد أشكاليا ووسائميا وتأثيراتيا فرصا وا 
ىذه التطورات قد ساىمت بشكل أو بآخر في تغير عمى . جديدة في مجال التواصل
فاإلنترنيت مثال، لم تعد تؤدي دور ناقل المعمومات  أو . مستوى  المفاىيم واألدوار

نما أضحت وسيطا لو من االنعكاسات  إرساليا من طرف إلى طرف آخر فحسب، وا 
الثقافية واالجتماعية ما يبعث عمى تسييل ميمة الفرد إلى التوصل إلى المعمومة من 

 .جية، ومن االنبعاثات الثقافية ما يدعو إلى مشروعية القمق من جية أخرى
إن ثورة الجيل الثاني من اإلنترنيت بمختمف تقنياتو والتي يأتي في مقدمتيا مواقع وشبكات 

، قد أضحى بدوره ظاىرة عالمية تتميز "facebookالفايسبوك "التواصل االجتماعي مثل 
بسعة التداول واالنتشار عمى خمفية شيوع استخداماتو، ونظرا لما يتيحو من خدمات 

متعددة، ال سيما من حيث تسييل ميمة التواصل بين األفراد والجماعات والمؤسسات 
.  وغيرىا

" الذي كان من ابتكار األمريكي الييودي األصول " الفايسبوك " من المعموم أن فضاء 
، كانت بدايات استخداماتو تقتصر عمى ضم أصدقاء 2004سنة " مارك زوكر بيرغ 

الجامعة لمتواصل فيما بينيم، لكنو أضحى بمرور الزمن يستوعب عددا غفيرا من 
المستخدمين يناىزون زىاء المميار مشترك أو أكثر، ليصبح في ظرف قياسي من بين 

.  أكثر المواقع تداوال واستخداما
من سرعة في تبادل المعمومات " الفايسبوك"ونظرا لمخدمات المتنوعة التي يقدميا موقع 

ومشاركة الممفات والرسائل الخاصة وغيرىا من الخدمات، فإن طبيعة التواصل بيذا 
فقد أتاح ىذا الفضاء . الموقع تعد صيحة تكنولوجية الفتة في زمن القرن الحادي والعشرين

ربط العديد من العالقات بين األفراد والجماعات والمؤسسات بعد إلغائو لجميع المسافات 
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الجغرافية، إال أنو يحيمنا من جانب آخر إلى الدور السمبي  الذي يقوم بو في عزل األفراد 
اجتماعيا، وذلك بتفكيك عالقتيم المباشرة بالمجتمع، وجعميم يعيشون واقعا غير واقعيم 

. الحقيقي المحسوس، وىو ما يعبر عنو بالعالم االفتراضي
 وما يثير االىتمام وجعل الموضوع محط دراسة وتمحيص، استقطاب ىذه المواقع لنسبة 
كبيرة من األفراد بالمجتمع الجزائري، أطفاال وشبابا في مختمف مراحل أطوارىم التعميمية 

فقد القت مواقع التواصل . السيما طمبة البكالوريا في المرحمة النيائية من التعميم الثانوي
االجتماعي رواجا كبيرا بين أوساط طمبة البكالوريا، حيث أضحى الطالب مولعا بمميزات 
ىذا الفضاء وجعمو يستنفذ منو وقتا أكبر من الوقت الذي ينبغي أن يشغمو في مراجعة 

دروسو، وأداء واجباتو، وقد ترتب عن ذلك مشكالت عمى المستوى النفسي وعمى  مستوى 
نظرا لما تقدمو ىذه المواقع من اشباعات ىيأت لو خدمات كثيرة  التحصيل الدراسي لديو،

كانت كفيمة لمنفور من كل ما يتعمق بالدراسة، عالوة عمى بعض العادات السمبية المكتسبة 
قمة في االنتباه والتركيز أثناء النوم لساعات متأخرة من الميل وما يترتب عن ذلك من ك

.   فترات المدرسة أو النوم أحيانا داخل قاعات التدريس
أصبحت مشكمة " الفايسبوك"وبالتالي فمن الواضح عمميا أن شبكات التواصل االجتماعي 

مقمقة ومؤثرة عمى طمبة البكالوريا بشكل أو بأخر، وعميو فإن مشكمة االستخدام العشوائي 
وىو ما جعمنا . بوضعيا الحالي من قبل الطمبة، قد تؤثر سمبا عمى تحصيميم الدراسي

 : نحاول معالجة الموضوع في إطار إشكالية يتحدد نطاق إجابتيا عن التساؤل التالي
كيف أثر موقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لطمبة البكالوريا ؟  

: التاليةالفرعية  التساؤالتمن خالل اإلشكالية أعاله نطرح 
ماألسباب التي تدفع طمبة البكالوريا لالشتراك في موقع الفايسبوك؟ - 1
ما اآلثار اإليجابية الناتجة عن استخدام طمبة البكالوريا لموقع الفايسبوك عمى - 2

تحصيميم الدراسي ؟ 
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ما اآلثار السمبية الناتجة عن استخدام طمبة البكالوريا لموقع الفاسبوك عمى تحصيميم - 3
الدراسي؟ 

 : فرضيات الدراسة-
بسبب لمترفيو " الفايسبوك"طمبة المقبمين عمى امتحان البكالوريا لموقع اليمجأ . 1

.  سي الكثيفاضغوطات المحتوى الدر
في تنمية القدرات المعرفية والمعموماتية لطالب                                                " الفايسبوك " يساىم استخدام موقع. 2

. البكالوريا   
في استيالكو لوقت الطالب المقبل عمى " الفايسبوك"تظير اآلثار السمبية لموقع . 3

. البكالوريا عمى حساب أوقات مراجعة الدروس
: أسباب إختيار الموضوع- 2

األسباب الذاتية .1.2
. بالنسبة لطمبة  البكالوريا" الفايسبوك" محاولة التعرف عمى أىمية موقع 

. في تحصيميم الدراسي " الفايسبوك"الرغبة في معرفة مدى استفادة الطمبة من موقع 
عمى التحصيل الدراسي لطمبة " الفايسبوك"الرغبة في معرفة مدى تأثير استخدام موقع 

. البكالوريا
: األسباب الموضوعية .2.2

وخاصة . بشكل كبير بين مختمف الفئات في الجزائر"  الفايسبوك"انتشار استخدام موقع 
. الطمبة المقبمين عمى امتحان شيادة البكالوريا لكونيا مرحمة حساسة

: أهمية الدراسة -3
: تنبع أىمية الدراسة من 
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تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من طبيعة فئة الشباب داخل المجتمع، باألخص فئة - 1
وتحتاج إلى العناية . الطمبة، فيي تعد طاقة بشرية ميمة ومؤثرة في كيان المجتمع

. والمحافظة عمييا
. تسميط الضوء عمى العالقة بين استخدام موقع الفايسبوك والتحصيل الدراسي- 2
قد تساعد ىذه الدراسة المتخصصين في ىذه المجاالت، عمى تقديم المساعدة الممكنة - 3

لمتخفيف من اآلثار السمبية ليذه الظاىرة، والتوجيو نحو االستخدام اإليجابي والفعال 
. وتوظيف الموقع في رفع التحصيل الدراسي لمطالب بما يخدم العممية التعميمية

. قد تساعد ىذه الدراسة عمى إجراء دراسات مشابية- 4
يجاد بدائل تخفف من آثارىا عمى - 5 توعية طمبة البكالوريا لمتعامل مع ىذه المشكمة وا 

. التحصيل الدراسي
: أهداف الدراسة-4

: تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف اآلتية
عمى التحصيل "الفايسبوك"التعرف إلى اآلثار السمبية واإليجابية الستخدام موقع - 

. الدراسي لطمبة البكالوريا
معرفة الدوافع الحقيقية، التي تجعل من موقع الفايسبوك مكانا اللتقاء الطمبة     - 

. وانعكاسو عمى تحصيميم الدراسي
. معرفة ساعات استخدام الطمبة لموقع الفايسبوك، ومحاولة ربطيا بطبيعة االستخدام- 
تحديد الموضوعات الرئيسية، التي تشغل بال الطمبة والتي يستخدمون موقع الفايسبوك - 

. من أجميا
تقديم معمومات تقوم عمى أساس عممي حول كل ما يتعمق بمواقع التواصل اإلجتماعي - 

بشكل عام و التحصيل الدراسي بشكل خاص، لكي تتولى المؤسسات المعنية بالتنشئة 
. والتوعية مسؤولية الحد من آثاره السمبية
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: الدراسات السابقة- 5
: الدراسات األجنبية.1.5

تأثير استخدام  )بعنوان 1999سكوت وكن وادوين قام بيا كل من : الدراسة األولى
االنترنت عمى التحصيل األكاديمي وخبرات التعمم الناتجة من ذلك االستخدام لدى 

 طالبا من طمبة 31)وقد تكونت عينة الدراسة من . (مجموعة من الطمبة الجامعيين 
الماجيستر، وقسمت العينة إلى ضابطة طبقت عمييا وسائل التعمم التقميدية، و أخرى 

و كان من نتائج تمك . تجريبية، حيث استخدم مع أفرادىا التعمم من خالل االنترنت 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل األكاديمي بين المجموعتين :الدراسة 

الضابطة و التجريبية، بينما كانت الفروق واضحة بين المجموعتين فيما يخص اتجاىات 
الطمبة نحو المادة الدراسية و خبرات التعمم الناتجة عن استخدام االنترنت، وتمك الفروق 

  1.كانت لصالح الطمبة الذين اعتمدوا عمى االنترنت في عممية التعمم
  أرين كاربنسكي أجراىا : الدراسة الثانية(Aren Karabnsky 2010 ) أثر )بعنوان

وطبقت الدراسة .(استخدام موقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعات
من الطالب الجامعيين الذين شممتيم الدراسة ، اعترفوا  (79)طالبا جامعيا، 219عمى 

ومن أىم النتائج  .أثر سمبيا عمى تحصيميم الدراسي " الفايسبوك"بأن إدمانيم  عمى موقع 
أن الدرجات التي يحصل عمييا طالب :التي توصمت إلييا دراسة أرين كاربنسكي 

أكبر الشبكات " الفايسبوك"الجامعات المدمنون عمى شبكة االنترنت و تصفح موقع 
االجتماعية عمى االنترنت أدنى بكثير من تمك التي يحصل عمييا نظراؤىم الذين ال 
يستخدمون ىذا الموقع، كما أظيرت النتائج أنو ازداد الوقت الذي يمضيو الطالب 

 .الجامعي في تصفح ىذا الموقع كمما تدنت درجاتو في االمتحانات 

                                                           
 

1
مجلة الجامعة استخدام االنترنت وعالقته بالتحصيل األكاديمي والتكيف اإلجتماعي واإلكتئاب،  سالم الطراونة ولمٌاء سلٌمان الفنٌخ، 

.293، ص2012اإلسالمٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة، المجلد العشرٌن،العدد األول،ٌناٌر،
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كما بينت النتائج أن األشخاص الذين يقضون وقتا أطول عمى اإلنترنت يخصصون وقتا 
أقصر لمدراسة مشيرا إلى أن لكل جيل اىتمامات تجذبو، وأن ىذا الموقع يتيح لممستخدم 
بداء رأيو في كثير من األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو  الدردشة و حل الفوازير، وا 

من الطالب الجامعيين الذين شممتيم الدراسة اعترفوا بأن %79قدامى، وبينت النتائج أن 
  1.أثر سمبيا عمى تحصيميم الدراسي"الفايسبوك"إدمانيم عمى موقع 

:  الدراسات العربية2.5
أثر االستخدام المنزلي لالنترنيت في )بعنوان ،  (2000)الحيمة دراسة : الدراسة األولى

طالبا من طمبة  (36)وتكونت العينة المدروسة من .(التحصيل األكاديمي لمستخدميو 
الصف العاشر األساسي ممن يدرسون في المدارس الحكومية و الخاصة  ممن ىم 

طالبا ممن يرتادون مقاىي (80)مشتركون في شبكة االنترنت إضافة إلى عينة مكونة من 
، وقد أشارت نتائج تمك الدراسة إلى وجود (عمان و جرش و اربد)االنترنت في محافظات 

فروق ذات داللة إحصائية في معدالت الطمبة تعزى لطريقة تنظيم االستخدام المنزلي 
لالنترنت ولصالح الطمبة الذين يشرف اآلباء عمى أبنائيم في تنظيم ساعات استخدام 

االنترنت مقارنة بالطمبة الذين يستخدمون االنترنت دون إشراف ودون تحديد في ساعات 
  2.االستخدام

آثار استخدام مواقع التواصل )دراسة رشا أديب محمد عوض، بعنوان :الدراسة الثانية
اإلجتماعي عمى التحصيل الدراسي لألبناء في محافظة طولكرم من وجية نظر ربات 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع ربات البيوت المواتي أبناؤىم لدييم حساب عمى .(البيوت
مواقع التواصل اإلجتماعي في محافظة طولكرم، وقد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة 

ربة بيت، لدى (100)المنيج الوصفي التحميمي ، وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 
أبنائيا حساب عمى مواقع التواصل اإلجتماعي في محافظة طولكرم، وقد أشارت نتائج 

                                                           
1

أثر مواقع التواصل اإلجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب "حسنً عوض، مذكرة ماجٌستٌر تحت عنوان

. 11، ص2011الجامعة اإلسالمٌة، غزة، "طولكرم   
2
 .291سالم الطراونة  ولمٌاء الفنٌخ، المرجع نفسه،ص 
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الدراسة إلى أن لمواقع التواصل اإلجتماعي تأثيرا سمبيا عمى التحصيل الدراسي لألبناء في 
باإلضافة كذلك . محافظة طولكرم، وبخاصة في حاالت ازدياد عدد ساعات االستخدام

إلى أن لمواقع التواصل اإلجتماعي تأثيرا ايجابيا عمى التحصيل الدراسي لألبناء في حالة 
االستخدام اإليجابي ليذه المواقع في خدمة العممية التعميمية، وتحت بصر أولياء األمور 

  1.وتوجيييم
: دراسات جزائرية 3.5

استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وأثره عمى )، بعنوان (2014)دراسة دبيح يوسف 
وأجريت الدراسة عمى عينة  .(التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحمة الثانوية بوالية تيارت

مستخدم ومستخدمة لموقع الفايسبوك يتوزعون عمى الشعب العممية (100)مكونة من 
واالدبية والتقنية، وقد استخدم منيج المسح الوصفي، وتم تصميم استبانة تتكون من ثالث 
محاور أساسية وتم جمع االستبانات ومعالجتيا احصائيا ، ومن النتائج التي توصمت إلييا 

أن أكثر من نصف أفراد العينة يستخدم موقع الفايسبوك بشكل دائم نسبة :دراسة يوسف 
منذ أكثر من ثالثة سنوات ويبمغ معدل % 46.25 تحتل فييا ويستخدمو نسبة 51.25%

من مجموع أفراد العينة %45تصفحو بدرجة أكبر من مرتين إلى ثالثة مرات يوميا بنسبة 
من خالل استخدامو من ساعة إلى ساعتين يوميا %42.5و تشكل عدد الساعات مقدار 

في أيام الدراسة و نجد أن نسبة االستخدام لمموقع في العطمة ترتفع في عدد الساعات إلى 
، وتشكل الدردشة أكبر خدمة يتفاعل بيا أفراد %53.75أكثر من أربعة ساعات يوميا 

العينة مع األصدقاء و تأتي كل من التعميقات ومشاركة الصور في المرتبة الثانية، وتشكل 
عالقة القرابة و الصداقة أىم و أكثر معيار الختيار األصدقاء من قبل المبحوثين ثم 

المستوى المعرفي ويميو معيار زمالء الدراسة، تبين إجابات أفراد العينة أن أغمبيم 
 يستخدمونو بدافع التعرف عمى أشخاص جدد، ثم التثقيف  ويميو التخمص من الممل 

                                                           
1

آثار استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على " رشا أدٌب محمد عوض، مذكرة تخرج للحصول على درجة البكالورٌوس تحت عنوان

 .10، ص2013،جامعة القدس المفتوحة، "التحصيل الدراسي لألبناء في محافظة طولكرم من وجهة نظر ربات البيوت
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باالضافة إلى أن أفراد العينة يستخدمون موقع .و بعده التواصل مع االىل و األصدقاء 
لمذين يراجعون %13.75 مقابل %38.75الفايسبوك و ال يراجعون دروسيم بنسبة 

 يراجعونيا احيانا حسب الظروف 47.5%دروسيم بشكل دائم قبل استخدام الموقع و نجد 
و األوقات المتاحة ونجد أيضا أن استخدام الموقع بشكل كبير أثر عمى مستوى االنجاز 

لكن رغم ىذا فإن الموقع ساىم في الرفع من ، %58.75الدراسي ألفراد العينة بنسبة 
من المجموع الكمي لمعينة، وبسبب  %90المستوى والثقافة المغوية األجنبية ليم بنسبة 

االستخدام المفرط لو تمقى المبحوثين مالحظات من قبل األسرة حول التحصيل الدراسي 
 1.%40بشكل دائم بنسبة 

: منهج الدراسة - 6
إن المنيج ىو عبارة عن جممة من الخطوات المنظمة التي عمى الباحث إتباعيا في إطار 

ويعرفو محمد . االلتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنو من الوصول إلى النتيجة المسطرة
 2.طمعت بأنو وسيمة يمكن عن طريقيا الوصول إلى الحقيقة

ىوالطريقة التي تعين الباحث عمى أن يمتزم باتباع "في حين يرى عبد الفتاح خضر أنو 
مجموعة من القواعد العامة التي تييمن عمى سير العقل سيرا مقصودا في البحث العممي، 

 3."ويسترشد بيا الباحث في سبيل الوصول إلى الحمول المالئمة لمشكمة البحث
ويتم اختيار المنيج وفقا لإلشكالية المحددة في البحث، وبما أننا في دراستنا ىذه نسعى 
إلى جمع معمومات حول طمبة البكالوريا المشتركين في موقع الفايسبوك وكيف أثر ىذا 

الموقع عمى تحصيميم الدراسي، فإن ىذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية التي تيتم 
بشرح وتوضيح األحداث والمواقف المختمفة و المعبرة عن ظاىرة أومجموعة ظواىر ميمة "

ومحاولة تحميل الواقع الذي تدور عميو تمك األحداث بقصد الوصول إلى استنتاجات 
                                                           

1
 استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي و أثره على التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة " دبٌح ٌوسف،مذكرة ماجٌستٌر تحت عنوان 

 . 2014، الجزائر،"الثانوية بوالية تيارت 

 

166،ص2002،القاهرة، مكتبة الفالح،البحث العلمي، إجراءاته ومناهجهالسٌد أحمد مصطفى عمر، 
2
  

.11،ص1980، معهد اإلدارة العامة،الرٌاض أزمة البحث العلمي في العالم العربيعبدالفتاح خضر،
3
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منطقية مفيدة، تسيم في حل المشكالت أو إزالة المعوقات أو الغموض الذي يكتنف 
 1.بعض الظواىر

والمنيج المستخدم في دراستنا ىو المنيج الوصفي الذي نستيدف بو جمع الحقائق 
والمعمومات وتحميميا وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات مقبولة من خالل تحديد خصائص 

. وأبعاد العالقات التي تجمعيا، بيدف الوصول إلى وصف عممي متكامل ليا
والمنيج الوصفي ىو المنيج الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطمباتو، وذلك في جانبو 
المتصل بطريقة الدراسات المسحية التي أثبت كفاءتيا في دراسة مواقف الناس واتجاىيم 
 2.وآرائيم بشأن مختمف القضايا والموضوعات والظواىر التي يعايشوىا في حياتيم اليومية

ويعود السبب في اختيارنا لمنيج المسح الوصفي في الدراسة بالدرجة األولى إلى اعتباره 
دراكيم ومشاعرىم  أحد األشكال الخاصة بجمع المعمومات عن األفراد و سموكاتيم وا 

واتجاىاتيم، باإلضافة إلى ذلك دراسة موقع الفايسبوك واثره عمى التحصيل الدراسي لدى 
. طمبة البكالوريا من خالل التطرق إلى دراسة العديد من المتغيرات التي لياعالقة بدراستنا

: تقنيات البحث- 7
يرتبط نجاح البحث العممي بمدى جمع كم معتبر من المعمومات لإللمام بجوانب البحث 
وال يحصل ىذا إال بتوظيف مجموعة من التقنيات التي يعتمد عمييا الباحث، والتي يمكن 

 3. اعتبارىا كوسائل تسمح بجمع المعطيات من الواقع
فمقد اعتمدنا عمى تقنية االستبيان في ىذه الدراسة، وتم اعتماد ىذه االداة لكونيا أكثر 

. األدوات التي تسمح لنا بجمع المعمومات عن المبحوثين
 تعتبر االستمارة من أكثر أدوات البحث العممي شيوعا مقارنة باألدوات  :االستبيان- 1.7

. األخرى وأىميا لما تقدمو من تفاصيل دقيقة حول الظاىرة المدروسة

                                                           
3

،دار الوفاء،اإلسكندرٌة مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم السياسيةمصطفى حمٌد الطائً وخٌرمٌالد أبوبك،

.95،ص2007،   
،ص2003، العٌن، دارالفالح للطباعة والنشر،2، طالبحث العلمي،مفهومه وإجراءاته ومناهجهالسٌد مصطفى أحمد، 

2
  

.107، تر،بوزٌد صحراوي، الجزائر، دار القصبة، ص2، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةمورٌس أنجرس ،
3
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وتعرف اإلستمارة عمى أنيا وسيمة فنية تستخدم لجمع معطيات أو حقائق أوبيانات من 
عدد معين من األفراد، بصدد مسألة من المسائل أو موضوع من الموضوعات بقصد 

التعرف عمى واقعيا وأفكار ىؤالء األفراد عنيا أوآرائيم فييا أومواقفيم منيا ثم تحمل ىذه 
، وىي عبارة عن 1المعطيات أوالحقائق أوالبيانات بعد تصنيفيا ليتسنى لمباحث تفسيرىا

. مجموعة من األسئمة المصممة بعناية ودقة بحيث تكون متسمسمة وواضحة الصياغة
وحرصنا في ىذه الدراسة عمى توظيف تقنية االستمارة ألنيا األداة المناسبة لممنيج والتي 
تتوافق وطبيعة المعمومات التي نريد الحصول عمييا،ونظرا لما تتميز بو من خصائص 
كاختصار الوقت والجيد ومن جية أخرى الجميور المستيدف يتميز بضخامة العدد 

بالشكل الذي يحد من إمكانية استخدام أساليب أخرى كالمقابمة ليذا العدد الكبير في حين 
ولذا وجب االعتماد .يستطيع اإلستبيان تغطية عدد كبير من األفراد حسب العينة المختارة

عمى ىذه التقنية التي تتناسب وطبيعة العينة المدروسة من خالل االعتماد عمى أسئمة 
بسيطة لتسييل عممية تفريغ البيانات و تحميميا وتم تقسيم االستمارة إلى ثالث محاور 

: أساسية وىي كاآلتي
البيانات الشخصية 

. أسئمة10دوافع اشتراك طمبة البكالوريا في موقع الفايسبوك، ويضم:المحور األول
اآلثار اإليجابية لموقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لطمبة :المحور الثاني

 .أسئمة10البكالوريا،ويضم 
اآلثار السمبية لموقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لطمبة البكالوريا، :المحور الثالث

 .أسئمة10ويضم 
: تحديد المفاهيم- 8

: موقع الفايسبوك. 1.8

                                                           
.65، ص1992، دار الفنون جدة،بناء اإلستفتاء وقياس اإلتجاهاتزاٌد الحارثً، 

1
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ىو موقع عمى اإلنترنت يسمح لألفراد التعرف واإلرتباط بأصدقاء من كال الجنسين وعمل  
مجموعات أومشاركة مجموعات موجودة عمى الموقع مع إمكانية مشاىدة صور المشاركين 

. وتبادل األفكار و اآلراء والتعميقات، إلى غير ذلك
: األثر.2.8

ونقصد بو النتائج التي يخمفيا استخدام الموقع من قبل طمبة البكالوريا وقد تكون نتائج 
. إيجابية أو سمبية عمى تحصيميم الدراسي

: التحصيل الدراسي.3.8
مجموعة المعارف التي يتمقاىا طمبة البكالوريا لثانوية ىواري بومدين عمى مدار الفصل 

. الدراسي، وتمثل في معدل نيائي لجميع المواد المدروسة تحدد مستوى الطالب
: طمبة البكالوريا. 4.8

ىم الطمبة الذين يدرسون في المرحمة الثانوية وىي آخر مرحمة تعميمية من التعميم 
رياضيات، )األساسي، والمقبمين عمى اجتياز إمتحانات البكالوريا من مختمف التخصصات

لإللتحاق بمرحمة  (.تقني رياضي، عموم تجريبية، تسييرواقتصاد، آداب وفمسفة،لغات
. التعميم العالي

: مجتمع وعينة البحث- 9
تعتبر مرحمة تحديد مجتمع البحث من اىم الخطوات المنيجية في البحوث اإلجتماعية 

وىي تتطمب من الباحث دقة بالغة، حيث يتوقف عمييا إجراء البحث و تصميمو و كفاءة 
نتائجو، ويواجو الباحث عند شروعو في القيام ببحثو مشكمة تحديد نظام العمل أي اختيار 

ومجتمع البحث في دراستنا 1.مجتمع البحث أو العينة التي سيجري عمييا دراستو وتحديدىا
 .ىذه  ىو طمبة البكالوريا ذكور و إناث من مختمف التخصصات

                                                           
.112،ص1999، اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعيةمحمد شفٌق، 

1
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 عينة البحث :
إجراء الدراسة عمى مجتمع الدراسة األصمي بأكممو ليس ممكن إن لم نقل مستحيل، 

وبالتالي فإنو يعتمد في إجراء مثل ىذه الدراسات عمى اختيار عينات تمثل مجتمع البحث 
تمثيال صحيحا، ألن اإلختيار العممي الدقيق لمعينة يؤدي إلى الوصول إلى نتائج متماثمة 

مع نتائج دراسة كل مفردات المجتمع األصمي، مايؤدي إلى توفير الوقت 
 1.والجيد،واإلقتصاد في النفقات، والسرعة في التوصل إلى النتائج البحثية المطموبة

ذلك الجزء من المجتمع التي يجري اختيارىا وفق قواعد وطرق "يقصد بعينة البحث بأنيا 
عممية، بحيث تمثل المجتمع تمثيال صحيحا في الخصائص والسمات التي يوصف من 

 2."خالليا ىذا المجتمع
نظرا لصعوبة القيام بدراسة شاممة لجميع مفردات مجتمع البحث، قمنا باختيار أسموب 

وتحديدا عند طمبة "الفايسبوك"العينة، وألن دراستنا تقتصر عمى عينة من مستخدمي موقع
مايسمييا بعض عمماء "فقد تم اختيار العينة الحصصية وىي .البكالوريا دون غيرىم 

المنيجية بالعينة التدريجية، وسميت حصية ألن مجتمع البحث يقسم إلى فئات طبقا 
 وتعتمد العينة 3لصفاتو الرئيسة، وتمثل كل فئة في العينة بنسبة وجودىا في المجتمع،

الحصصية عمى إختيار أفراد العينة من بين الجماعات، والبد لمقائم بالبحث أن ينفذ 
. تعميمات معطاة لو مسبقا طبقا لدراسة المجتمع المراد بحثو

 60وعميو فمقد اخترنا عينة من ثانوية ىواري بومدين بمدينة وادي ارىيو وتتكون من  
 وقد تمت عممية والمغات األجنبية مفردة ويتوزعون عمى الشعب العممية واألدبية والتقنية

.  توزيع االستمارة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الثالث
 .وكانت عينة الدراسة موزعة حسب متغيري الجنس والسن والتخصص

 
                                                           

.291، ص2، عالم الكتب، القاهرة، ط،دراسات في مناهج البحث العلميمبحوث اإلعالسمٌر محمد حسٌن، 
1
  

.353، ص1976، 7، دار المعارف، القاهرة، ط، علم اإلجتماععبد المجٌد لطفً
2
  

.100-99، ص 1995، مكتبة العبٌكان، الرٌاض، السعودٌة،1، طالمدخل إلى البحث العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، 
3
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:تمهيد  

تطورت التكنولوجيا الحديثة في العقود األخيرة تطورًا مذىاًل وغزت الوسائل التكنولوجية 

بمختمف مسمياتيا واستخداماتيا عقول وقموب الماليين من األشخاص في مختمف أنحاء 

تويتر، ماسنجر، شات، : العالم وبرزت بصورة واضحة شبكات التواصل االجتماعي

يوتيوب، والفيسبوك واألخير تحديدًا يعد األشير عمى مستوى العالم واألكثر تطورًا ووصواًل 

                                         .ألكبر الفئات والقطاعات في كافة أنحاء المعمورة

لن تجد عمى األرجح مستخدما لمبريد اإللكتروني إال وقد وصمو دعوة لالشتراك في 

موقع الفيس بوك إذ أنو الشيء األكثر انتشارا في أيامنا ىذه، فيو يمثل كما يؤكد 

ليكون بمثابة وسيمة التواصل بين األصدقاء ليس " التفاعمي"البعض اإلنترنت بمفيوميا 

نما باتساع الكون، في أي مكان في العالم فقط في حدود المدينة أوالدولة،  .وا 

أفضل من " اإلعالمي"وال توجد عبارة جاىزة أكثر انطباقا عمى الفيس بوك في جانبو 

ولو كان الفيس بوك دولة ألصبح قوة عظمى بعدد … " سالح ذي حدين"عبارة

. مستخدمينلا
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: تعريف موقع الفايسبوك: المبحث األول

موقع ويب يعمل عمى تكوين األصدقاء ويساعدىم عمى تبادل المعمومات والصور 

. الشخصية ومقاطع الفيديو والتعميق عمييا ويسيل إمكانية تكوين عالقات في فترة قصيرة

وىذا فإن فيس بوك ىو موقع ويب لمتواصل اإلجتماعي يمكن التسجيل والدخول إليو مجانا 

 2.0محدودة المسؤولية كممكية خاصة ليا ويعد من تطبيقات ويب" فيس بوك"وتديره شركة 

. web 2.0أو 

ويشير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي تقدمو الكميات والمدارس التمييدية في الواليات 

المتحدة األمريكية إلى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الجدد، والذي يتضمن وصفا ألعضاء 

 1.الحرم الجامعي كوسيمة لمتعرف إلييم

يمكن المستخدمين من اإلنضمام إلى الشبكات التي تنظميا المدينة أو جية العمل أو المدرة 

أو اإلقميم، وذلك من أجل االتصال باآلخرين والتفاعل معيم، كذلك يمكن لممستخدمين 

رسال الرسائل إلييم، وأيضا تحديث ممفاتيم  إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائيم وا 

. الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسيم

يعد من أكبر المواقع استقطابا لمتصفحي االنترنت بحيث يحتل الرتبة األولى عالميا بين 

  2.أنواع الشبكات اإلجتماعية ويبمغ عدد مستخدميو في الوقت الحالي حوالي مميار شخص

                                                           
.203،ص2010العربً للنشر والتوزٌع، القاهرة، وسائل اإلتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك، فتحً حسٌن عامر، 

1
  

2
تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل اإلجتماعي في التعلم القائم على المشروعات وأثره في زيادة دافعية أمل نصر الدٌن سلٌمان، 

.10، ص2013، المؤتمر الدولً الثالث للتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد، جامعة أم القرى الرٌاض، اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويب   
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كما ذكرنا سابقا فان الفايسبوك يسمح بالتسجيل والدخول المجاني لكل من يممك حساب 

بريدي الكتروني شخصي أولمؤسسة ما من خالل إدخال عنوان البريد االلكتروني أو رقم 

 .الياتف النقال باإلضافة إلى كممة السر لممرور إلى الممف المستخدم

يتألف الموقع من مجموعة من الشبكات الصغيرة تتألف من أعضاء وتصنف المجموعات 

عمى أساس عدة تصنيفات مثل اإلقميم ومكان العمل والجامعة والمدرسة أواالىتمام وبإمكان 

المشترك الجديد أن يختار أحد تمك التصنيفات ثم يبدأ بالتصفح و اختيار مجموعة ما 

 1. لمتحاور والتعميقاتةلالشتراك بيا، وتحوي تمك المجموعات مساح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.14، ص2010مدونة شمس النهضة، الخرطوم، أثر الفايسبوك على المجتمع، وائل مبارك خضر فضل هللا، 
1
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. تاريخ ونشأة موقع الفايسبوك:لمبحث الثانيا

تأسس الموقع عن طريق كل من مارك زوكربيرج بمساعدة مع كل من داستين موسكوفيتز 

".ىارفارد"وكريس ىيوز وكانا رفيقي مارك في سكن الجامعة  عندما كان طالبا في جامعة   

ثم " ىارفارد"أول ما بدأ الموقع في العمل والتوسع اقتصرت عضويتو عمى طمبة جامعة

، ثم "آيفي ليج وستانفورد"توسعت لتشمل الكميات األخرى في مدينة بوسطن وجامعتي 

سرعان ما انتشر لتشمل أي طالب جامعي ثم تالميذ المدارس الثانوية، كما أنو سمح ألي 

 1. عاما فما فوق باإلشتراك فيو13شخص يبمغ من العمر 

واكتسب شعبية جارفة بين الطمبة ثم وسع " ىارفارد"لقي الموقع رواجا بين طمبة جامعة 

قاعدة االنضمام إليو لتشمل طمبة جامعات أخرى وطمبة المدارس الثانوية المذين يسعون إلى 

 مميون مستخدم عمى مستوى 900التعرف عمى الحياة الجامعية يضم الموقع حاليا أكثر 

 2.العالم

التابع لجامعة ىارفارد " فايس ماتش"انطمق موقع الفايسبوك كنتاج غير متوقع من موقع 

وىو موقع يعتمد عمى نشر صور لمجموعة من األشخاص ثم اختيار رواد الموقع لمشخص 

 28األكثر جاذبية في الجامعة، وقد قام مارك زوكربيرج بابتكار الفايس ماتش في 

 عندما كان يرتاد جامعة ىارفارد كطالب في السنة الثانية، في ىذه األثناء 2003أكتوبر

                                                           
1

 .1، ص2012دراسات اإلعالم اآللً وتقنٌة المعلومات، كيفية التسجيل في موقع الفيس بوك،  مدثر النورأحمد،
.205،ص2010العربً للنشر والتوزٌع، القاهرة، وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك، فتحً حسٌن عامر، 

2
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كان زوكربيرج يقوم بإنشاء مدونة حول إحدى الفتيات ويحاول التفكير في القيام بأمر ما قد 

 1.يثنيو عن التفكير في ىذه الفتاة

فتم استخدام صور مجمعة من دليل الصور " فايس ماتش"تأسس الموقع كنتاج عن موقع

المتاح عمى االنترنت والخاص بتسعة من طمبة المدينة الجامعية مع وضع صورتين بجانب 

، وكي يتمكن "األكثر جاذبية"بعضيما البعض ودعوة المستخدمين إلى اختيار الشخص 

زوكربيرج من تأسيس الموقع فإنو لجأ إلى اختراق مناطق محمية في شبكة الحاسوب 

 2.الخاصة بجامعة ىارفارد وقام بنسخ صور خاصة بالطمبة في السكن الجامعي

وسرعان ما تم توجيو الموقع إلى العديد من وحدات الخدمة الخاصة بالحرم الجامعي، ولكن 

تم إغالقو بعد بضعة أيام من قبل إدارة الجامعة باتيام زوكربيرج بخرق قانون الحماية و 

انتياك حقوق التأليف والنشر وكذلك انتياك خصوصية األفراد مما عرضو لمطرد من 

 3.الجامعة ولكن تم إسقاط جميع التيم الموجية إليو في نياية األمر

عمى " الفايسبوك"وفي النصف الثاني من العام الدراسي نفسو، قام زوكربيرج بتأسيس موقع 

، كانت عضوية المواقع قاصرة في بداية األمر عمى طمبة  thefacebook.comالنطاق

ىارفارد كوليدج، وخالل الشير األول من إتاحة الموقع لالستخدام، قام أكثر من نصف 

المدير التنفيذي )وبعد فترة وجيزة، انضم كل من ادواردو سافرين . الطمبة بالتسجيل فيو

                                                           
.14، ص2010مدونة شمس النهضة، الخرطوم، أثر الفايسبوك على المجتمع، وائل مبارك خضرفضل هللا، 

1
  

.209فتحً حسٌن عامر، المرجع نفسه، ص
2
  

.209فتحً حسٌن عامر، المرجع السابق، ص
3
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وكريس ىيوز إلى ( رسام جرافيك)وأندرو ماكوالم( مبرمج)وداستين موسكوفيتز (لمشركة

. زوكربيرج لمساعدتو في تطوير الموقع

ستانفورد وكولومبيا "، فتح الفايسبوك أبوابو أمام جامعات2004وفي شير مارس من عام 

، بعد ذلك انتشر الموقع أكثر من ذي قبل وفتح أبوابو أمام جميع كميات "وييل

وشيئا فشيئا أصبح متاحا لمعديد من الجامعات في كندا " بوسطن وجامعة آيفي ليج"مدينة

، تم نقل مقر الفيس بوك إلى 2004وفي شير جوان من عام . والواليات المتحدة االمريكية

 1.مدينة بالو آلتو في والية كاليفورنيا

ما  ، وىو2005كما قام الفايسبوك بإصدار نسخة لممدارس الثانوية في سبتمبر من عام 

أشار إليو زوكربيرج بالخطوة المنطقية التالية، فخالل ىذه الفترة كانت شبكات المدارس 

 أتاح 2006سبتمبر من عام 26الثانوية بحاجة إلى دعوة لإلنضمام إلى الموقع، وفي 

 فأكثر والذين لدييم عنوان بريد إلكتروني 13الموقع أبوابو أمام كل فرد بالغ من العمر 

، أعمن القائمون عمى إدارة الفايسبوك أن اتخاذ مدينة 2008وفي أكتوبر من عام . صحيح

. دبمين عاصمة أيرلندا مقرا دوليا لو

 

 

 

 
                                                           

.210فتحً حسٌن عامر، المرجع نفسه، ص 
1
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آلية التواصل في الموقع :المبحث الثالث

: التعميقات

خاصية التعميقات بين األصدقاء والمجموعات والصفحات المنضمين إلييا ويكمن لممستخدم 

إضافة إلى comment أن يكتب التعميق في مساحات التعميقات والضغط عمى زر التعميق 

. نشر رابط الموقع أو وضع صورة ما

: اإلشارة

ميزة اإلشارة متاحة في الصور والفيديو بحيث يمكن لممستخدم أن يمفت انتباه األصدقاء 

عبر اإلشارة ليم الصور أو مقاطع الفيديو المحممة عبر الفايسبوك وبالتالي سيتم إرسال 

. تنبييات ألي تحديث جديد

: اإلعجاب

تعتبر من أىم آليات التواصل بين األصدقاء أو أعضاء المجموعة وذلك من خالل القيام 

ألي نص أو صورة أو مقطع فيديو يتم رفعيا من قبل likeمن الضغط عمى زر اإلعجاب 

. أحد األصدقاء أو حتى المستخدم نفسو

ىذه الميزة ىي أكثر آليات التواصل استخداما و ذلك ألنيا تمكن المستخدم من :المشاركة

مشاركة المواد المرغوبة من طرف المستخدم من صفحة إلى أخرى وتعد السبب وراء 

 1.انتشار ماليين المواد اإلعالمية من صور ونصوص وغيرىا

                                                           
.18، ص2010مدونة شمس النهضة، الخرطوم، أثر الفايسبوك على المجتمع، وائل مبارك خضر فضل هللا، 

1
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وتم تطوير ىذه الخدمة في موقع الفايسبوك ليتم استخداميا عمى نطاق واسع في المواقع 

. األخرى

: الرسائل

وىنا يتم التواصل بين األصدقاء وأفراد المجموعات عن طريق رسائل قد تكون مدعمة 

. برموز وحتى صور وىذا حسب رغبة المستخدم

: pokeالنكزة

تتوفر بين األصدقاء فقط يقوم المستخدم بتنفيذىا عمى أحد أصدقاءه لمفت انتباىو ويقوم 

 1.اآلخر بالرد عميو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.23 وائل مبارك خضرفضل هللا، المرجع السابق، ص
1
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. أهم تطبيقات الفايسبوك:المبحث الرابع

يحوز موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك كغيره من المواقع المماثمة لو عمى عدة تطبيقات 

تمكن المستخدمين من التواصل فيما بينيم والتفاعل وقد قام القائمون عمى الموقع بتطوير 

الخمفية المستخدمة وذلك من خالل اتاحة بعض الخصائص لتحسين االستخدام وجذب 

. أكبر عدد ممكن من رواد االنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي خصوصا

: المجموعات

تسمح مجموعات الفايسبوك لكل المشتركين في الموقع أن ينشئ مجموعة تمكنيم بأن 

يخمقوا مجال عام، مغمق أوسري لتنظيم أمورىا عبرتسميتيا وكتابة تعريف عن الفكرة أو 

اليدف ثم البريد اإللكتروني لمدير أو مؤسس المجموعة ويتم إنشاءىا نسبة الىتمامات 

مشتركة أو ألعضاء نادي معين أو لحممة إجتماعية أو دينية أو سياسية وحتى تعميمية 

وغيرىا، والمجموعات ليا نفس عناصر و أدوات الصفحات الشخصية ويسمح بالكتابة فييا 

. لجميع األعضاء ويمكن لألعضاء نشر الرسائل التي سيتم بثيا لدى كل من في المجموعة

ومشاركة الصور وممفات الفيديو وتقديم مساحة لمحوار إضافة إلى إنشاء وعرض المناسبات 

، وتحظى كل مجموعة بعنوان بريد إلكتروني خاص يمكن لألعضاء استعمالو 1والوثائق

. لمنشر عمى المجموعة دون الحاجة لمدخول إلى الفايسبوك

كل ىذه الخدمات تتم عبر صالحيات المنح التي يشرف عمييا مؤسس المجموعة ويمكن 

. أن يختار ما إذا كان الموافقة عمى األعضاء من عدمو
                                                           

.13وائل مبارك خضر فضل هللا، المرجع السابق، ص
1
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: الصفحات

ليا نفس ميز واستخدامات المجموعة فيما عدا أنيا أكثر تفاعال عبر ظيورىا في الصفحة 

الرئيسية وغالبا ما تكون ىذه الخاصية مرتبطة بالمعجبين لممشاىير خاصة في المجتمعات 

الغربية بحيث تكون وسيمة لمتواصل مع شخصية معينة ومع تطور الميارات االتصالية 

لممستخدمين بدأ التوجو إلنشاء صفحات شخصية تتعدد أىدافيا وىذا تبعا لمضمونيا مثل 

الترفيو أوالتعميم أواتخاذىا كمنصة لعرض الفيديوىات والصور إضافة إلى الصفحات 

: فئات مختمفة ىي6التثقيفية، وتقسم صفحات الفايسبوك إلى 

عالمة تجارية أو /3الشركة المنظمة ،أوالمؤسسة      /2شركة محمية أومكان       /1

منتج 

صفحة قضية أوصفحة /6ترفيو   /5فنان،أوفرقة موسيقية،أو شخصية عامة      /4

اجتماعية 

: الصفحة الرئيسية

تمكن ىذه الخاصية من إظيار كل ماىو جديد من تعميقات وصور وفيديوىات وروابط 

لألصدقاء الذين يضيفيم المستخدم باإلضافة إلى تعميقات وصور أصدقاء المستخدم حتى 

ولم يكونوا في قائمة األصدقاء وذلك من خالل ضبط إعدادات الصالحية بحيث تتيح 

. مشاىدة محتويات صفحاتيم وتتميز أيضا بكثرة المواد المنشورة بمختمف أنواعو

: المناسبات
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ىذا التطبيق يسمح بإقامة دعوة ألصدقائك وألعضاء المجموعة لحدث ميم أو عمل 

 1.جماعي أو إجتماع فعمي توضح فيو نوعية الحدث وأىدافو وتاريخو

: األلعاب

يعتبر الفايسبوك من أوائل الشبكات اإلجتماعية التي تقدم ألعاب لممستخدمين إلضفاء 

المتعة عمى االستخدام كما أن الموقع يسمح لعدة أصدقاء بالمعب معا في وقت واحد وذلك 

 .عن طريق دعوة أحدىم لألخر

: المحادثات الجماعية

أتاح الموقع في بداية األمر التواصل مع صديقين فقط من خالل التوجو إلى خاصية 

الرسائل، لكن مع تطور الموقع وتطويره لمعديد من التطبيقات والخدمات جاء الدور عمى 

خدمة الرسائل حيث تم تطويرىا الستعاب العديد من األصدقاء في نفس الوقت لمدردشة و 

ذلك بقيام المستخدم باضافة اسماء األصدقاء الذي يريد إضافتيم لممحادثة وذلك بتحديد 

. اسم الصديق والموافقة عمى انضمامو لمحوار فيما بينيم

: التغذية اإلخبارية

تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل 

التغييرات التي تحدث في الممف الشخصي وكذلك األحداث المترقية وأعياد الميالد خاصة 

 2.بأصدقاء المستخدم

                                                           
.14 المرجع السابق، ص

1
  

.2مدثر نور أحمد، مرجع سابق، ص
2
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. ايجابيات وسمبيات موقع الفايسبوك: المبحث الرابع

: ايجابيات موقع الفايسبوك-1

الناس دائما يسعون إلقامة عالقات جديدة والتواصل مع العالقات القديمة فجاءالفايسبوك 

 .كحل سحري ذلك في العالم االفتراضي الذي اكتسب بالزمن أىميتو ودوره

التعميم إن الدور الذي يمعبو الفيس بوك في تطوير التعميم االلكتروني ويعمل عمى إضافة 

الجانب االجتماعي لو، والمشاركة من كل األطراف في منظومة التعميم بداية من مدير 

المدرسة والمعمم وأولياء األمور وعدم اإلقتصار عمى التركيز عمى تقديم المقرر لمطالب 

بداء الرأي، من خالل توفر مزايا التواصمية لمموقع خاصة  لمتواصل واالتصال والمناقشة وا 

ضعف الرقابة وتمييزىا بأنيا أرقى أشكال التعبير عن حرية النشر والرأي من زاوية 

 1.اتصالية

 2.تطور سرعة الكتابة لمشباب عمى لوحة المفاتيح والموبايل

الفيس بوك فرصة لإلتصال بالدعاة وطمبة العمم واألدباء واإلعالميين والمؤثرين في 

 .المجتمع دون وسائط

تقديم فرص رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة حيث بإمكانك من خالل ىذه المواقع أن 

تبحث عن أصدقاء الدراسة أو العمل ممن اختفت أخبارىم بسبب تباعد المسافات أو 

                                                           
.2005مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، تساؤالت عن اإلعالم الجديد واالنترنت، العرب وثورة المعلومات، جمال الزران، 

1
  

.23وائل مبارك خضر فضل هللا، مرجع سابق، ص
2
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مشاغل الحياة، وقد ساعدت ىذه المواقع في بعض الحاالت عائالت فقدت أبناءىا إما 

 1.بسبب التبني أو االختطاف أو اليجرة السرية، فيتم العثور عمى األبناء

حيث وجد الماليين من أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكل :نافذة مطمة عمى العالم

 .خاص في الشبكات اإلجتماعية نافذة حرة ليم لإلطالع عمى أفكار وثقافات العالم بأسره

المشاركة في دعم الحمالت والنشاطات الخيرية عبر إنضمام لمجموعة معينة قد تمثل أنت  

 .وأصدقاؤك نسبة مقدرة في قياس قبول الرأي العام لتمك الفكرة

القدرة عمى إنشاء المجموعات التفاعمية، وتوظيف اإلعالنات والمعامالت التجارية، 

والمعمومات الفكرية والثقافية عبر صفحات األشخاص أو المجموعات، لما يتميز ىذا 

 2. الموقع بعدد كبير من الجميور الذي يستخدم موقع الفيس بوك عمى مستوى العالم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.47، ص1،2011مكتبة اإلعالم المجتمع، بغداد،طتطور األداء والوسيلة والوظيفة،:اإلعالم الجديدموسى جواد الموسري آخرون، 

1
  

 
1

: على الرابط01/05/2017ماجد تربان، إٌجابٌات الفاٌسبوك، تارٌخ االسترجاع   

https://majed1975.wordpress.com/2010/12/07/facebook- واإلٌجابٌات- السلبٌات-بٌن  /  

https://majed1975.wordpress.com/2010/12/07/facebook-???
https://majed1975.wordpress.com/2010/12/07/facebook-???
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: سمبيات موقع الفايسبوك- 2

الفايسبوك حالو حال الكثير من االختراعات والتقنيات التي أثرت في حياة البشر،فإلى 

جانب المضيء لممجموعات والنشاطات التي ساعدت الشباب عمى تنفيذ أعمال مفيدة 

: وتحقق الكثير من األىداف، ىناك الكثير من األثار السمبية عمى مستخدميو منيا

 بمجرد دخول المستخدم لمموقع حتى يبدأ بالتنقل من صفحة ألخرى ومن :إضاعة الوقت-

ممف آلخر وال يدرك الساعات التي أضاعيا في التعميق عمى صور أصدقائو دون أن يزيد 

فالفيس بوك ييدر الكثير من وقت الشباب دون فائدة تجنى، فيناك . أي فائدة لو أو لغيره

. ساعات في تصفح الفيس بوك فقط10أعداد كبيرة من طالب الجامعات يقضون أكثر من 

ضعاف مهارة التواصل- ىي من أىم اآلثار التي قد تشكل خطرا عمى : اإلدمان وا 

مستخدمي الشبكة اإلجتماعية خصوصا الشباب والمراىقين، فإن قضاء الوقت الطويل أمام 

شاشة الكمبيوتر وىدره في تصفح المواقع يؤدي إلى عزليم عن واقعيم األسري وعن 

 1.مشاركتيم في الفعاليات التي يقيميا المجتمع

وبما أن التواصل بين الناس بشكل مباشر يؤدي إلى تطوير الميارات التي تساعد - 

الشباب في المجاالت اإلتصال اإلنساني حيث تنمي عندىم الحس بالمسؤولية تجاه الغير 

وتقوي سرعة البديية لدييم فيستطيعون التعامل مع المواقف بحذاقة وحنكة وىذا ما تفتقده 

. المواقع اإلجتماعية

                                                           
.24-23وائل مبارك خضر فضل هللا، مرجع سبق ذكره، ص ص

1
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تبقى مجيولة المصدر الحقيقي خمف مستخدمي شبكات التواصل :إنتحال الشخصيات-

اإلجتماعي دافعا أحيانا إلى مستخدمييا في اإلبتزاز وانتحال الشخصية ونشر المعمومات 

 1.المضممة وتشويو السمعة، أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو اإلختطاف

 إختراق بعض األشخاص الميرة في استخدام الكمبيوتر لمواقع األفراد والييئات وتدميرىا -

مما يتنافى مع مفيوم البناء الإلجتماعي لمتكنولوجيا والذي يشير إلى أن تقنية اإلتصال في 

 2.بناء المجتمع

 التعرض إلى محتويات إعالمية ال تتماشى مع أخالق أفراد المجتمع السوية مما يمثل -

. تيديدا لألشخاص التحاورين الذكور منيم واإلناث

تواجو أغمبية المواقع مشكمة إنعدام الخصوصية مما تسبب الكثير من : إنعدام الخصوصية-

األضرار المعنوية والنفسية عمى الشباب وقد تصل في بعض األحيان إلى أضرار مادية، 

فممف المستخدم عمى الفيس بوك يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو 

 3.من ىموم ومشاكل التي قد تصل بسيولة إلى يد أشخاص يستغمونيا اإلساءة والتشيير

فمع سيولة التواصل عبر ىذه المواقع فإن ذلك : يقمل من مهارات التفاعل الشخصي -

سيقمل من زمن التفاعل عمى الصعيد الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة ليذه 

المواقع، وكما ىو معروف فإن ميارات التواصل الشخصي تختمف عن ميارات التواصل 

                                                           
1

جرٌدة الشرق األوسط، ، - عالم افتراضي يتصل بالواقع وينفصل عنه–االنترنت والتكنولوجيا الحديثة تكشفان انعزال الشباب محمد عجم، 

.12هـ ، ص1432محرم8 الموافق لـ2010دٌسمبر11704،10العدد    
2

، 1إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم، اإلمارات العربٌة المتحدة، طثقافة االنترنت وأثرها على الشباب، ماجد بوشلبً، ٌوسف العٌدابً، 

.510-509، ص ص2006   
.21وائل مبارك خضر فضل هللا، مرجع سابق، ص 

3
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اإللكتروني، ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع أن تخمق محادثة شخص ما فورا وأن تمغيو من 

 1.دائرة تواصمك بكبسة زر

أضحى استخدام مزيج من : تراجع استخدام المغة العربية الفصحى لصالح العامية -

الحروف واألرقام الالتينية بدل الحروف العربية الفصحى خاصة عمى شبكات التعارف 

وىذا ما " 3"والعين" 7"والمحادثة فتحولت حروف المغة العربية إلى رموز وأرقام باتت الحاء

 2".ثقافة الشباب العربي"أكدتو دراسة عمي صالح محمود بعنوان

 

 

 

 

 

 

                                                           
.20وائل مبارك خضر فضل هللا، المرجع نفسه، ص 

1
  

1
: على الرابط26/04/2017استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي بين األمن والحرية، تاريخ االسترجاععادل عبد الصادق، 

 

bohotti.blogspot.com/2016/10/blog-post_929.html 
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: تمهيد

يعتبر التحصيل الدراسي أحد الجوانب الميمة لمنشاط العقمي الذي يقوم بو الطالب في 
المدرسة، فيو عمل مستمر يستخدمو المعمم لتقدير مدى تحقيق األىداف عند المتعمم، كما 
يعمل عمى مساعدة المؤسسات التربوية والتعميمية في استخدام نتائج التحصيل في عممية 

. التخطيط والتقدير

فالتحصيل عممية معقدة يدخل في حدوثو مجموعة من المتغيرات والعوامل وىذا ما 
سنحاول التعرف عميو من خبلل ىذا الفصل، حيث سنتناول فيو تعريف التحصيل، 
. أنواعو، ظاىرة تدني التحصيل في المواد المختمفة، وآخيرا ركائز التحصيل الدراسي
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تعريف التحصيل الدراسي :المبحث األول

لقد اختمفت تعريفات التحصيل الدراسي تبعا الختبلف وجيات النظر واالختبلف في 
: اإلطار الذي وضع من أجمو التعريف

حصول التمميذ عمى العبلمات والدرجات في "بأنوالدكتورعمر عبد الرحيم نصر اهلل يعرفو 
المواضيع التعميمية المدرسية والتي تدل عمى قدراتو الخاصة ومكانتو بين الطبلب سواء 

من صفو أو من مجموع كل التبلميذ حيث تعتبر بمثابة المقياس األساسي والحقيقي الذي 
 1".يدل عمى ما يوجد لدى التمميذ من قدرات عقمية وذكاء

بأنو الموضوع أو الخبرة التي يدرسيا التبلميذ الدكتور محمد زياد حمدان كما يعرفو  
لمتعمم وأحيانا يشار إليو بالتحصيل العممي نسبة إلى المواد العممية في حقول المعرفة 

اإلنسانية والطبيعة المختمفة وفي أحيان أخرى نشير إليو بالتحصيل األكاديمي نسبة إلى 
أكاديمية أفبلطون التي أنشأىا خبلل القرن الرابع قبل الميبلد كأول مدرسة تشبو إلى حد 
كبير المدارس الحالية وعمى العموم فأن أي معرفة أو خبرة أو ميارة عممية أو عممية تتم 

دراستيا من المتعممين بطريقة منظمة بمعممين ومناىج وقاعات وجداول و خدمات 
. مساعدة يمكن تسميتيا يالتحصيل الدراسي و األكاديمي

والتحصيل ىنا ىو مجموعة المعارف والميارات والميول المبلحظة لدى الدارسين نتيجة 
 2.عممية التعمم

عمى أنو مستوى محدد من اإلنجاز، أو الكفاءة، أو األداء في العمل، : تشالينويعرفو 
 3.المدرسة يجري من قبل المعممين، أو بواسطة اإلختبارات المقننة

                                                           
.37،ص2،2010، داروائل للنشر،عمان،طتدنً مستوى التحصٌل الدراسً واإلنجاز المدرسًعمر عبد الرحٌم نصر هللا، 

1
  

.8،ص1996، دار التربٌةالحدٌثة، دمشق،التحصٌل الدراسً مفاهٌم مشاكل وحلولمحمد زٌاد حمدان،
2
  

3
مجلة كلٌة التربٌة المناخ المدرسً وعالقته بالتحصٌل والطمأنٌنة النفسٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات فً الرٌاض، بن الدن، سامٌة، 

210،ص25،2001، العدد1وعلم النفس، الجزء   
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بأنو ىو ما يدل عمى الوضع الراىن ألداء الفرد أو تعممو، أو أكتسبو بالفعل، عالم ويعرفو 
من معارف، وميارات في برنامج معين، أي أنو يعتمد عمى خبرات تعميمية محددة في 

 1.أحد المجاالت الدراسية أوالتدريسية

بأنو عممية تركيز اإلنتباه عمى موضوع ما وتحصيمو وال أحمد المراغي وجاء في تعريف 
 2.سيما إذا كان مكتوبا أو مطبوعا

ىو النتيجة التي يتحصل عمييا الطالب من خبلل ": عمر خطابفي حين يعرفو الباحث 
 3.دراستو في السنوات السابقة، أي مجموع الخبرات والمعمومات التي حصل عمييا الطالب

بأنو اكتساب العادات الدراسية والخبرات والمعمومات عبد الرحمان محمد العيسوي ويعرفو 
واألفكار التي يحصل عمييا الفرد أو التمميذ عن طريق احتكاكو وتفاعمو مع محيطو 

. المدرسي واإلجتماعي الذي يعيش فيو

كما أنو ما يحققو التمميذ أو الفرد من نجاح وتقدم من خبلل تعممو المدرسي والمستوى 
التعميمي الذي يصل إلي باإلعتماد عمى قدراتو ومواىبو الشخصية والذي يكون لو أكبر 

 4.األثر في تحديد مستقبمو واتجاىاتو الحياتية

مجموعة المعارف والمفاىيم والمصطمحات التي يكتسبيا "وفي تعريف آخر نجد انو 
المتعمم نتيجة مروره بالخبرة من خبلل عممية التعميم، ويقاس بالعبلمة الكمية التي يحصل 

 5.عمييا المتعمم في اإلختبار التحصيمي الموضوعي

 

                                                           
.306، ص2000دار الفكر العربٌة، مصر، ، (أساسه وتطبٌقاته)القٌاس والتقوٌم التربوي والنفسً، عالم، صالح الدٌن محمود، 

1
  

.35، ص1980دار الفكر العربً، القاهرة، مصطلحات التربٌة وعلم النفس، بدوي، أحمد،
2
  

.201، ص2006مكتبة المجتمع العربً، األردن،مقاٌٌس فً صعوبات التعلم، عمر خطاب،
3
  

.140،ص1999، 1دار راتب الجامعٌة بٌروت، طتصمٌم البحوث النفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة، عبد الرحمان محمد العٌسوي، 
4
  

5
أثر استخدام الحاسوب واالنترنت فً تحصٌل طالب الصف الثامن األساسً فً مبحث العلوم ٌحً محمد شدٌفات، طارق محمد ارشٌد، 

.115،ص2، العدد4مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة واإلنسانٌة المجلد" االردن"مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة فً محافظة المفرق   
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أنواع التحصيل الدراسي :المبحث الثاني

: يمكن تقسيم التحصيل الدراسي إلى ثبلثة أنواع

: التحصيل الدراسي الجيد

يكون فيو مستوى التمميذ مرتفع عن مستوى ومعدل يقية أقرانو في نفس المستوى وفي نفس 
الصف الدراسي، وحسب عبد الحميد عبد المطيف فإن التحصيل الدراسي الجيد عبارة عن 

 1.سموك يعبر عن تجاوز أداء الفرد لممستوى المتوقع

: التحصيل الدراسي المتوسط

في ىذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يتحصل عمييا التمميذ تمثل نصف 
اإلمكانيات التي يمتمكيا، ويكون أداءه متوسط ودرجة احتفاظو واستفادتو من المعمومات 

خفاقو في بعضيا اآلخر  2.متوسطة، كما يعني تفوق التمميذ في بعض المواد الدراسية وا 

: التحصيل الدراسي المنخفض

يعرف ىذا النوع من األداء بالتحصيل الدراسي الضعيف، حيث يكون فيو أداء التمميذ أقل 
من المستوى العادي بالمقارنة مع بقية زمبلئو أي درجاتو تكون في أدنى المستوى 

المطموب وفي ىذا النوع من التحصيل يكون استغبلل التمميذ لقدراتو العقمية والفكرية 
ضعيفا أو شبو منعدم عمى الرغم من توفره عمى قدرات تسمح لو بتحقيق عبلمات حسنة، 
ويمكن أن يكون ىذا التأخر في جميع المواد وىو ما يطمق عميو بالفشل الدراسي العام، 

                                                           
، 1990دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر،بٌروت،دون طبعة، الصحة النفسٌة والتفوق الدراسً، عبد الحمٌد عبد اللطٌف مدحت، 

.188ص
1
  

.436، ص1979، 5دار العلمٌة للنشر والتوزٌع، دمشق، طالصحة النفسٌة، نعٌم الرفاعً،
2
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ألن التمميذ يجد نفسو عاجزا عن فيم المقرر الدراسي، أو قد يكون في مواد معينة والذي 
مكانياتو المعرفية  1.يسمى الفشل الدراسي الخاص وترتبط ىذا النوع بقدرات التمميذ وا 

: كما يمكن تصنيف ضعف التحصيل الدراسي وفق التقسيمات التالية

: من حيث المسؤولية

ضعف تحصيل دراسي من التمميذ مع سبق اإلصرار وضعف تحصيل إجباري عمى 
. التمميذ بسبب قدراتو أو ظروف أخرى

: من حيث التغيير

ضعف تحصيل دراسي ثابت من بداية الدخول لممدرسة مع نفس النتائج وضعف تحصيل 
. دراسي متغير تغير نزوليا

: من حيث النوع

. ضعف تحصيل في مختمف المواد العممية، المواد األدبية والمغات األجنبية

: ونجد فيو:من حيث الزمن

ضعف تحصيل دراسي مؤقت أو مرحمي أو تفاعمي مرتبط بظروف مؤقتة مثل موت، -
... طبلق، مرض

. ضعف تحصيل دراسي مزمن ومتواصل لو عبلقة بقدرات التمميذ-

ضعف االبتدائي من بداية السنة والثانوي يظير بعد فترة :الضعف اإلبتدائي والثانوي
 2.معينة

                                                           
1

من إعداد الطالبة بلجٌاللً فاطمة أثر الحرمان العاطفً على التحصٌل الدراسً لدى الطفولة المسعفة، مذكرة لٌسانس بعنوان

.57،ص2008/2009الزهراء،   
2

  http://www.de-ouargla.com/etbs/914                       ضعف التحصٌل الدراسً عند التالمٌذ، مدٌرٌة التربٌة لوالٌة ورقلة     
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ظاهرة تدني التحصيل في المواد المختمفة :المبحث الثالث

مشكمة تدني التحصيل من المشاكل اليامة التي تواجو القائمين عمى العممية التعميمية من 
داريين، وقيادات تعميمية، باإلضافة إلى أولياء أمور التبلميذ، وليذا  معممين، وموجيين، وا 

أدركت األمم المتحضرة أىمية، وخطورة تمك المشكمة، وبذلت كل الجيود لمواجيتيا، 
بوضع االستراتيجيات الكفيمة لحل تمك المشكمة لما ليذه المشكمة من انعكاسات سمبية 
عمى شخصية التمميذ حاضرا، أو مستقببل، ولعل مما يزيد في حدة المشكمة أن مشاعر 
اإلحباط التي تبلزم كثيرا من الطبلب ذوي التحصيل المتدني قد تعبر عن نفسيا في 

زعاج لممدرس، والمدرسة، وقد يصل حد اإلنحراف والجنوح . صورة خروج عمى النظام، وا 

وقد يحدث التدني في التحصيل في أي مادة من المواد الدراسية، وال شك أن في أن 
أخطر أنواع التدني في التحصيل في المرحمتين األساسية الدنيا، واألساسية العميا، ىو 
الذي يحدث في القراءة، إذ أن أثره يمتد إلى معظم المواد األخرى مما قد ييدد العممية 

 1.التربوية كميا باإلنييار 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.204،ص1983، 1دارالعلم، الكوٌت، طالفروق الفردٌة وتطبٌقاتها التربوٌة، أبوعالم، وآخرون،
1
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العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي :المبحث الرابع

: العوامل النفسية-1

 الدافعية 1.1

المقصود بالدافعية ىي تمك الحالة الداخمية أو الحافز في الكائن الحي تعمل عمى استثارة 
سموكو وتحثو عمى استمرار ىذا السموك وتوجييو نحو ىدف معين وىي تكوين فرضي ال 

نما يستنتج من األداء الظاىر والصريح لمكائن الحي او من السموك  يمكن مبلحظتو وا 
 وتعتبر الدافعية من أىم المؤثرات النفسية التي يبنى عمييا التحصيل 1الذي يقوم بو  

الدراسي ويقصد بيا تمك الرغبة والحافز إلى اإلجتياد والمثابرة في طمب شيء معين والذي 
بمقتضاه يثابر الطالب أو التمميذ عمى التحصيل والنجاح والعزم عمى تحقيق اليدف 

. والدافع نحو التحصيل يؤدي إلى الفيم والسرعة في حل المسائل

وترى حنان العناني أن استثارة دافعية التمميذ وتوجيييا وتوليد اىتمامات لدييم تجعميم 
يقبمون عمى ممارسة أنشطة معينة وتظيرأىمية الدافعية في الميدان التربوي من حيث أنيا 
وسيمة يمكن استخداميا في سبيل انجاز أىداف تعميمية معينة عمى نحو فعال وعمى ضوء 

ذلك نعتبرىا أحد المقومات والعوامل التي تظير قدرة التمميذ عمى التحصيل والنجاح، 
والدافعية لمتعمم ىي حالة داخمية لمتمميذ تستثير سموكو وتدفعو لئلستجابة في الموقف 

التعميمي وتعمل عمى استمرار ىذا السموك واالستجابة حتى يحدث التعمم وتختمف الدافعية 
من شخص إلى آخر حيث أن عممية  التشجيع المستمر والتحفيز يؤدي إلى الرفع من 

 2مستوى الدراسي كما أن ىذه الدافعية تتأثر بعوامل منيا االستقبللية في النشأة لدى التمميذ
بمعنى أن التمميذ الذي يعيش حياة مستقمة تكون دوافعو نحو الدراسة مرتفعة عمى عكس 

                                                           
129، ص2008، 4دارصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، طعلم النفس التربوي،العنانً حنان عبد الحمٌد، 

1
  

.16عمر عبد الرحٌم نصر هللا، المرجع السابق،ص
2
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الذين يحضون باىتمام زائد ودالل ورفاىية مطمقة نجد الدافعية منخفضة وميوليم الدراسية 
. متدنية كذلك تنخفض عند الذين يعيشون أوضاع إجتماعية واقتصادية صعبة

كما أن الدافعية تختمف بين الجنسين فاإلناث تكون دافعيتيم نحو التحصيل أكبر من تمك 
. التي نجدىا عند الذكور

: اإلكتئاب2.1

يعد اإلكتئاب أحد االضطرابات التي تعاني منيا الصحة النفسية لمفرد والتبلميذ خصوصا 
وقد زاد انتشاره بشكل كبير في المدراس يصاحبو أعراض مرضية كقمة النوم وفقدان 
الشيية واليأس وفقدان األمل والثقة في نفسية التمميذ ونظرتو لممستقبل عمى أنو مظمم 

والشعور بالوحدة فنجد التبلميذ المكتئبين يميمون لمعزلة والنفور وقمة الكبلم واإلنزواء في 
آخر الصف وقمة الحركة والتفاعل مع األقران ومن أكثر تبعاتو ىو قمة التركيز، ويقصد 

بو ذلك الشعور السمبي الذي ينشأ كنتيجة مباشرة لفشل التمميذ في الحصول عمى عبلمات 
عالية تؤىمو إلى المرحمة الدراسية التالية أو في إقامة عبلقات مع ومبلئو وأساتذتو مما 
يترك أثر سمبي عمى نفسية التمميذ حيث تؤدي إلى شعوره بعدم الثقة بالنفس واالنسحاب 
من المشاركة الفعالة داخل الصف المدرسي وكثيرا ما نجده منتشرا عند التمميذات عكس 
البنين وىذا ناتج عن الخمفية والطبيعة النفسية لؤلنثى التي تتسم بالرقاقة والحساسية وىم 

ما يجعمين أكثر تعرضا لئلكتئاب وبالتالي فإن اإلحتكاك المباشر مع التبلميذ وسوء 
معاممة البعض لآلخرين يسبب ليم حالة نفسية سيئة ال تسمح ليم بالدراسة في أحسن 

الظروف، كذلك يمكن أن ينتج اإلكتئاب عن األسرة نتيجة لظروف نفسية واجتماعية مما 
يؤثر عمى سموك التمميذ، وبما أن شخصية ىذا اآلخير أساس بنائيا ىو األسرة فان 

أساليب التنشئة التي تشجع عمى طمب العمم والمعرفة يمكن أن تكون الدعامة األساسية 
، وكما ىو معروف أن الحالة النفسية السيئة التي يمر بيا 1لتحصيل دراسي مثالي لمتمميذ
                                                           
.409عمرعبدالرحٌم نصرهللا، المرجع السابق،ص

1
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التمميذ تنعكس عمى مردوده العممي والعممي داخل القسم وتجعل حضوره يقتصر عمى 
. المستوى الجسدي فقط

: القمق3.1

يعد القمق من األسباب المؤثرة عمى التبلميذ في المجال الدراسي والذي ينعكس سمبا عمى 
أدائو العممي والمعرفي، حيث يضعيم في حالة من الحيرة تجعميم يميون عن عمل 

الوظائف المدرسية مما يؤدي إلى الرسوب أو تأخر دراسي ممحوظ يتجمى ىذا القمق في 
العادة بعدم استطاعة التمميذ القيام بعمل أي شيء يتطمب منيم التفكير والعمل المستمر 
مثل الدراسة والتعمم ألنيم ال يستطيعون التركيز المستمر لشعورىم بالعجز واليأس الذنب 
المتزايد ولشعورىم المتزايد بانعدام الثقة بالنفس والمكتئب يرجع دائما إلى الماضي ويبحث 
عن الحزن عمى ما فات مما يزيد من ضعفو وعجزه عن القيام بالفعاليات والميام التعميمية 

 ويتضمن الشعور الدائم بتوقع أحداث وأشياء مزعجة أو اإلحساس 1التي تطمب منو يوميا
، ويكون القمق واضحا عند البنات 2بالخيبة واليأس والفشل مما تجعمو ينسي التعميم واالنتباه

أكثر من البنين ويمكن إرجاعو إلى الحساسية االنفعالية الزائدة التي تتميز بيا األنثى عن 
. الذكر

: قمق االمتحان وعالقته بالتحصيل الدراسي

يعتبر قمق االمتحان أحد أشكال المخاوف التي ليا بالغ األثر عمى نفسية التمميذ وخاصة 
في الفترة المحيطة والقريبة من االمتحانات، وقد يوجد بدرجة مرتفعة خاصة فيما يخص 
االمتحانات الرئيسية والمصيرية منيا فيؤثر عمى حسن أداء الفرد لبلختبار، وقد فسر 

الباحثون العبلقة السمبية بين القمق والتحصيل عمى أساس أن القمق يشكل حالة من التوتر 
الشامل التي تصيب الفرد وتؤثر في العمميات العقمية كاالنتباه والتفكير والتركيز والتذكر 

                                                           
.416عمر عبد الرحٌم نصرهللا،المرجع السابق، ص

1
  

.388عمرعبدالرحٌم نصرهللا، المرجع نفسه،ص
2
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والتي تعتبر من متطمبات النجاح في االمتحان وبالتالي فان حالة التوتر ىذه تؤثر في 
. تحصيل الطالب تأثيرا سمبيا

كمما ازدادت اىمية االمتحان ازدادت لديو مظاىر الخوف والرغبة في تجنب الموقف، 
وبالتالي فان حاالت التوتر ىذه تؤثر في تحصيل الطالب سمبيا، أي أنو كمما زاد القمق 

ونجد أيضا قمق المستقبل الذي ىو حالة 1انخفض مستوى التحصيل والعكس صحيح
انفعالية تنتاب الفرد أثناء التفكير في المستقبل يتوقع خبلليا تيديدا لمستقبمو، مما يسب 
عدم التركيز والتوتر والضيق والشعور ببعض األعراض الجسمية كالصداع والضعف 

 2.العام

: عوامل تتعمق بالتمميذ4.1
ىناك عدة عوامل أخرى تتعمق بالتبلميذ أنفسيم ليا عبلقة مباشرة عمى مستوى 

: االنجاز المدرسي نذكر منيا
الصدمات والمخاوف التي يتعرض ليا التمميذ تجعمو يكره كل ما لو عبلقة _ 

بالمحيط المدرسي كالتعرض بالضرب والسخرية والتحرش الجنسي من المدرس أو 
 3.الزمبلء

كراىية المادة أواألستاذ أوالمدرسة بسبب الخوف  من المعمم خاصة إذا كان سيء _ 
السموك واألخبلق، فكثيراما نجد التبلميذ يمقتون مادة دراسية معينة بسبب موقف محرج 

 4.يجعمو ينفر من المدرسة

                                                           
1

مؤتمر التحصٌل العلمً، جامعة المجمعة، قلق المستقبل وأثره على التحصٌل العلمً لدى طالب الجامعة، منى توكل السٌد ابراهٌم، 

.2،ص2011الرٌاض،   
2

الفروق فً الذكاء وقلق اإلمتحان بٌن الطلبة مرتفعً ومنخفضً التحصٌل الدراسً من طلبة جامعة السابع من ابتسام سالم المزوغً،

.83، ص2المجلة العربٌة لتطوٌر التفوق، جامعة الجبل الغربً لٌبٌا،المجلد الثانً، العددأفرٌل اللٌبٌة،   
.2محمد زٌاد حمدان، المرجع السابق، ص

3
  

.153،ص1،2009دار جلٌس الزمان،عمان،ظعلم النفس التعلٌمً، سعٌد رشٌد األعظمً،
4
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الخجل واالنطواء عند التبلميذ وعدم القدرة عمى التكيف مع المحيط المدرسي والمبلحظ _ 
ىو أن بعض التبلميذ يشكون من الشعور بالخجل الذي يؤدي بيم إلى حبس المعمومات 

 1.وعدم المشاركة داخل القاعة، مما قد يؤدي بو إلى ضعف تحصيميم الدراسي

. ضعف ذكاء التمميذ وقمة التركيز بسبب النسيان والشرود_ 

عبلقة الطالب مع الطبلب اآلخرين التي تؤدي إلى انشغالو واالنصراف عن االنجاز _ 
المدرسي لكونيا عبلقة سمبية في جوىرىا فتؤدي إلى ترك المدرسة بسبب عدم وعييم 

. الكافي بأىمية التحصيل لمستقبميم

: العوامل األسرية.2

تنطمق أىمية األسرة في كونيا البيئة اإلجتماعية والتعميمية األولى وتعتبر سنوات الطفل 
االولى من حياتو من أىم السنوات في اكتسابو لمصفات والخصائص االجتماعية 

ودعائم الشخصية ومختمف المعارف التعميمية البسيطة واألسرة كجماعة من . األساسية
األفراد ليا دور ىام في تدريس األبناء والسير عمى توفير الظروف المبلئمة لتمدرسيم 

فيي تشكل مصدرا ىاما لتحفيز االفراد نحو التحصيل واندفاعيم نحو الذىاب إلى 
 2.المدارس

تقوم االسرة بتوفير كافة المستمزمات الدراسية ألبنائيم حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة في 
ظروف حسنة ويكون ذلك من خبلل توفير الجو الدراسي المناسب وتييئة مكان لممطالعة 

في داخل المنزل كغرفة مستقمة لمتمميذ طبعا إذا كان ذلك ممكنا وىذا بدوره يؤدي إلى 
شعور التمميذ بالراحة واالطمئننان وسنعرض فيما يمي أىم العوامل األسرية التي ليا أثر 

. عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ

                                                           
.2،ص2007مركز دراسات وبحوث المعوقٌن،الخجل وعالقته بالتحصٌل الدراسً،فاطمة الهبهاب وآخرون،

1
  

.543، ص91مجلة كلٌة اآلداب، القادسٌة، العددالجو األسري لطالبات كلٌة اآلداب ودوره فً التحصٌل الدراسً،هناء حسن سدخان،
2
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: استقرار األسرة2.1

إن البيئة األسرية التي يسودىا االمان والراحة النفسية واالحترام المتبادل والمناقشة 
المفتوحة يجعل التمميذ عمى أتم االستعداد لمتحصيل الدراسي الجيد من خبلل التشجيع 

المستمر إضافة إلى توفير كل الظروف التي تسمح لو بالتميز في مشواره الدراسي وتقديم 
حوافز ليم كميا مقومات ىامة تعبد الطريق أماميم لممضي قدما نحو النجاح، بالمقابل 
التبلميذ الذين يعيشون  في بيئة أسرية صعبة اليوجد فييا عوامل االستقرار والتفكك 

األسري نجدىم بعيدون عن اإلىتمام بالدراسة واالنزواء بعيدا عن الزمبلء بسبب التفكير 
الدائم في الجو األسري المشحون الذي يجعمو ال ينسجم مع البيئة المحيطة بو وذلك ألن 
 1.أوضاع البيت تعتبر من أىم المؤثرات التي تؤثر عمى مقدرة التمميذ عمى القراءة ةالتعمم

كما أن التبلميذ الذين يعيشون في جو تسمطي من طرف األبوين تؤثر عمييم نفسيا 
ودراسيا حيث ال يسمح ليم بالتعبير ويستخدم ضدىم العنف المفظي خاصة الجسدي مما 

. يترك األثر الواضح عمى سموكيم وتفكيرىم الذي يميل لميرب أو االنتحار

: المستوى االقتصادي2.2

يؤثر ىذا العنصر عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ تأثيرا مباشرا لمتمميذ ألنو يحمل في 
مينة الوالدين خاصة خاصة "طياتو عدة عناصر يبنى عمييا مستقبل التمميذ نذكر منيا 

فمثبل إذا كانت أحوالو المادية جيدة "األب ونوعية الدخل الشيري وطبيعة السكن وغيرىا
وتوفر جل متطمبات العيش الكريم فستساىم حتما في الرفع من مستواه التعميمي والنفسي 

، وعمى عكس تبلميذ العائبلت محدودة الدخل فيم ال 2وعمى تكيفو مع المجتمع المحيط بو
يمقون الدعم الكافي والتشجيع من طرف األسرة وال يقومون بمراقبة تعميميم وال ييتمون 
بنتائجيم أو نجاحيم من عدمو بسبب انشغاليم بتوفير لقمة العيش وتوفير ابسط شروط 

                                                           
.33عمر عبدالرحٌم نصرهللا، المرجع السابق،ص

1
  

.61عمر عبد الرحٌم نصر هللا، المرجع نفسه،ص
2
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الحياة الكريمة مما يدفع التبلميذ إلى التسرب المدرسي خاصة الذكور فيتجيون إلى العمل 
لمساعدة العائمة أو االنحراف ومرافقة رفقاء السوء، غير أن الحرمان والفقر قد يكون سبب 
في نجاح التمميذ من خبلل اإلصرار عمى تخطي األوضاع المزرية والمعاناة االقتصادية 

. واإلجتماعية والذىاب بعيدا في مشوارىم الدراسي

:  المستوى االجتماعي3.2

تعتبر المستوى اإلجتماعي لؤلسرة من الجوانب التي ليا أىمية خاصة في حياة التبلميذ 
حيث الذين يعيشون في إطار أسرة كثيرة األفراد مما يؤدي إلى انخفاض مستواىم 

الدراسي، أما التبلميذ الذين يعيشون داخل أسر عدد أفرادىا قميل فان ذلك يؤثر تأثيرا 
ايجابيا عمى شخصياتيم وتطورىم العام في معظم مشوارىم الدراسي حيث أن االىتمام بيم 

. ومتابعتيم يجعميم يجتيدون في دروسيم

أسموب التنشئة االجتماعية الخاطئ والصارم يشكل أثر سمبي  عمى تطور قدرة التمميذ 
عمى التحصيل الجيد فإذا كانت العبلقات التي تبنييا األسرة مع أبنائيا تسير نحو األحسن 

جال لمتمميذ لمتعبير عن مشاكمو وطموحاتيم وأفكاره ومرافقة التمميذ ممن حيث اإلفساح ال
من طرف الوالدين في الدراسة متابعتو في المدرسة تجعميم محل ثقة وبالتالي يرتقي 

التمميذ في دراستو وتجعمو يبذل جيد لتشريف نفسو وتحقيق طموحات الوالدين في نجاح 
،فاآلباء الذين يتمسكون بالنفاىيم التقميدية في اساليب التنشئة غالبا ما يحاولون 1االبن

السيطرة التامة عمى الطفل ضمانا لحسن تنشئتو كما أنيم قد يتجنبون في إظيار حبيم 
وعطفيم خشية أن يكبر مدلبل وقد يفرضون عمييم الييبة الشديدة كأسموب لظبط سموكيم 

والذي ينشأ في مثل ىذا الجو نجده خجوال وقمقا يخاف السمطة بمختمف أشكاليا مما 
يجعمو يقبل عمى الدراسة مجبرا وخائفا من الفشل والتكرار مما يدفعو لمتفكير في التخمص 

                                                           
.65عمر عبد الرحٌم نصرهللا، المرجع السابق، ص

1
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من ىذا الواقع بشتى الطرق مثل اليروب والفرار من المنزل يعكفون عمى االنتقام من 
. اآلباء عن طريق إىمال الدراسة

الدالل المفرط لؤلبناء خاصة من جانب األم يسبب الكثير من الصعوبات في التكيف 
المدرسي بالنسبة إلييم ألنيم اعتادوا المعاممة السيمة ويتوقعون نفسيا من قبل المعمم 
والزمبلء وعند إدراكيم الختبلف المعاممة المتوقعة يقبمون عمى اإلنزواء وكثرة الشكوى 

 1.والحزن والتيرب من الدراسة والتحجج بالمرض واإلرىاق

: المستوى الثقافي والتعميمي لموالدين4.2

إن ثقافة الوالدين واألسرة ككل تعتبر عامبل ميما في حياة التمميذ وتفوقو التعميمي ألن 
الوالدين الذين يممكان رصيد معرفي ثري وعالي يؤثر عمى أبنائيم ايجابيا كما أن اتجاىات 
الوالدين التعميمية والثقافية دور حاسم في نجاح التمميذ من عدمو ولقد أثبتت دراسة أجرتيا 

أن التبلميذ الذين يعيشون في بيئة ثقافية غنية يتفوقون لغويا 1973سنة "إيفمين سبيشني"
ودراسيا عن باقي التبلميذ، أما التبلميذ الذين يكون أولياء أمورىم ذو مستوى دراسي 

 2.متدني نجدىم أقل مستوى من النوع األول المشار إليو سمفا

مما شك أن في أن انخفاض المستوى الثقافي لؤلبوين واإلخوة يترتب عنو نشأة الطالب 
في بيئة ثقافية متخمفة ففي مثل ىذه البيئة ال ييتم اآلباء بالتعميم وال يشعرون بالتقدير 

لمعممية التربوية وذلك نتيجة النخفاض الوعي الثقافي واالجتماعي مما يترك أثرا كبيرا عمى 
اتجاىات األبناء نحو الدراسة ويؤدي إلى إىماليم لؤلعمال المدرسية والتقميل من أىميتيا، 
كما أنو في ىذه البيئة نجد بعض اآلباء من ال يعرف الصف أو المرحمة الدراسية التي 
يتمدرس فييا ابنو بل انيم يمقون العبء كمو عمى المدرسة ويحمميا المسؤولية كاممة عن 

تعميم ابنو وتربيتو وال يستجيب لمقائمين عمى المدرسة إذا تم استدعاءه لمناقشة أمور 
                                                           

.158سعٌد رشدي األعظمً، المرجع السابق،ص
1
  

.69عمرعبد الرحٌم نصر هللا،المرجع السابق،ص
2
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وطبيعي أن يكون مستوى الطموح في مثل ىذه الثقافة والمناطق منخفض 1.تخص ابنو
. جدا لمغاية ولذلك فإن التحصيل الدراسي منخفض لدى األبناء

ويذكر أيضا أن المستوى التعميمي لموالدين ومعرفتيم بمجال الدراسة يسيم في معرفة 
مشاكل أبنائيم الدراسية ألن مستوى اآلباء الثقافي يؤثر ويمعب دورا واضحا في معرفة 

ذا كان الوالدان حاصمين عمى مستوى عالي من التعميم  رغبة األبناء وتوجييم إلى التعمم وا 
فانو من المتوقع أن يصل األبناء إلى نفس مستوى اآلباء أو أكثر غير أننا نجد أحيانا 

بعض التبلميذ في ىذه الفئة ينتقمون من أبائيم بسبب الضغط أو المعاممة القاسية 
رغاميم عمى تخصص غير مرغوب فيو  2.وا 

: العوامل المدرسية.3

عممية التعميم والتربية والتنشئة االجتماعية تنبع من المدرسة فيي التي تحدد مستقبل 
األجيال واتجاىاتيم في الحياة فالمدرسة ىي األسرة الثانية لمتمميذ فيي تكمل ما يبدأه 

. المحيط األسري من تييئة نفسية واجتماعية

ويبرز دور المدرسة في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي من خبلل مجموعة من 
المحافظة عمى االلتزام واالنضباط داخل الصفوف المدرسية وتييئة :الوظائف تتمثل في

رشاد التبلميذ باإلضافة إلى إفساح المجال ليم  كل الظروف المناسبة لمتمدرس الجيد وا 
لمتعبير عن مشاكميم ألن أساس العمل التربوي مبني عمييم باإلضافة إلى تنظيم لقاءات 

شراكيم في ايجاد حمول لمشاكميم، كذلك 3مع األولياء و إطبلعيم عمى نتائج أبنائيم وا 
وضع خطة لمعمل التربوي وفي حال توفر كل ىذه المعطيات فإنيا تؤدي إلى تحصيل 

جيد لمتبلميذ، غير أنو قد تكون المدرسة من مسببات ضعف التحصيل الدراسي من خبلل 
: العوامل التالية

                                                           
.69عمر عبد الرحٌم نصرهللا، المرجع السابق، ص

1
  

.157سعٌد رشدي االعظمً، المرجع السابق، ص
2
 

.97-95عمرعبد الرحٌم نصر هللا، المرجع السابق، ص ص
3
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  اعتقاد إدارة المدرسة أن األسرة تقع عمى عاتقيا المسؤولية األكبر في توعية وتربية
 .األبناء وأن نشاطيا ينتيي بانتياء أسوار المدرسة

  عدم قيام المدرسة بمراقبة التبلميذ وحضورىم إلى المدرسة باستمرار يشجع بعض
التبلميذ عمى الحضور إلى الصف أو التأخر أو التسرب من حين إلى آخر وىو 

 .ما يؤثر سمبا عمييم
  عدم وجود تنسيق بين الطاقم اإلداري لممدرسة والمعممين فيما يتعمق بسموكيات

التبلميذ مما يخمق الفوضى في الصفوف المدرسية بسبب عدم تطبيق التعميمات 
 .الوزارية المتعمقة بالسموك والمواظبة

  اضطراب الييئة اإلدارة مع ىيئة التدريس وضعف شخصية المعمم والمدير وتأكد
 1.الطالب من عدم عقابو من أي فرد في المدرسة

: المنهاج الدراسي

المناىج الدراسية بأنيا المحتوى الشكمي وغير "ماهر إسماعيل الجعفرييعرف الدكتور 
الشكمي أي النظامي وغير النظامي والعممية التي عن طريقيا يكتسب المتعممون المعرفة 
   2."والفيم وتطيرالميارات وتعديل االتجاىات وتنمية التذوق واكتساب القيم بإشراف المدرسة

يقصد أيضا بالمناىج المدرسية ىي تمك البرامج التي تقدم لمتبلميذ في مختمف مراحميم 
التعميمية التي يدرسونيا مع مراعاة عدة عوامل تتعمق بالقدرات العقمية والفروق الفردية 
الموجودة بينيم وتشمل ىذه المناىج كل ما يقدم لمتمميذ من معارف أكاديمية وطرق 

التدريس والوسائل التعميمية واألنشطة الصفية والبد من توفر مناىج دراسية مناسبة لنموىم 
العقمي واالجتماعي مع مراعاة عامل السن وقدرة الفيم واالستيعاب حيث أن ىذه المناىج 

                                                           
.136عمر عبد الرحٌم نصر هللا، المرجع السابق،ص

1
  

.5،ص2007المنشراوي للبحوث والدراسات، عمان، ادوار المعلم فً التعلٌم الفعال، محمد عوض الترتوري،
2
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ليا دور أساسي في تكوين المعارف والمعمومات كما تساىم في تنظيم حياة التمميذ 
    1.المدرسية

يجب أن يكون مناسبا في طولو الدراسي فبل يجب أن يكون قصيرا يؤدي إلى تحصيل 
قصير غير فعال لنمو المتعممين وال طويبل ال يقوى المتعمم عمى تحصيمو باإلضافة إلى 
أن يكون صالحا في محتواه األكاديمي لما يمتمكو التبلميذ من معرفة متخصصة سابقة 

ولكي تتم عممية بناء 2ويربي في نفس الوقت لدييم سموكا أو معرفة أو ميارات جديدة
المناىج وتطويرىا بشكل عممي البد أن ترتكز عمى أسس عممية رصينة ومن خبلل أدوات 

 3.تتصف بالصدق والموضوعية ويعد التقويم األداة المناسبة لتحقيق ذلك

يمكن أن يكون لممناىج الدراسية أثار سمبية عمى التمميذ خاصة عندما تكون غير منظمة 
فقد تجعمو عبارة عن آلة لحفظ المعمومات والدروس دون فيميا كما أنيا ال تيتم وال تراعي 
الفروق الفردية داخل الصفوف المدرسية وبالتالي فان التبلميذ ضعيفي المستوى الدراسي 
ال يستوعبو وىذا ما يجعل عبلماتيم تنخفض مما يعني الرسوب، إضافة إلى ذلك تحوي 
بعض المقررات التي يتضمنيا المنياج أخطاء جسيمة ال ينتبو ليا التمميذ مما تنعكس 
سمبا عمى مردوده الدراسي، كذلك كثرة المعمومات والمفاىيم وتراكميا تجعل التمميذ في 
حيرة من أمره حول استخداميا ومدى التركيز عمييا مما ينتج عنيا انخفاض تحصيمو 

. الدراسي

: النشاط المدرسي 

برامج تنفذ بإشراف المدرسة :"تعرف دائرة المعارف األمريكية النشاط المدرسي بأنو
وتوجييييا، وتتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية وأنشطتيا المختمفة ذات االرتباط 

بالمواد الدراسية أو الجوانب االجتماعية أو البيئية أو األندية ذات االىتمامات الخاصة 
                                                           
.310عمرعبدالرحٌم نصرهللا، المرجع السابق، ص 

1
  

.20محمد زٌاد حمدان، المرجع السابق،ص
2
  

.16، ص2010دار الٌازوردي العلمٌة للنشروالتوزٌع، عمان،  ،المناهج الدراسٌة فلسفتها بناؤها تقوٌمهاماهرإسماعٌل الجعفري، ا
3
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، ويمثل النشاط المدرسي لمتبلميذ أىمية في حين يشكل ىاجسا "بالنواحي العممية أوالعممية
لدى الكثير من أوليائيم فيرونو عمى أنو إضاعة لموقت في أشياء الفائدة منيا مما يجعميم 

. يوجيون التمميذ إلى تركيز عمى جيودىم عمى التحصيل في المواد الدراسية فقط

األنشطة المدرسية تساعد التبلميذ عمى النجاح والتفوق، حيث تثبت الدراسات التربوية أن 
لمنشاط الذي يمارس من خبلل جماعات النشاط المدرسي تأثيرا ايجابيا لممواد المتصمة 
بيذا النشاط كما يسيم في تحقيق أىداف المقرر المدرسي ويسيم في تثبيت المفاىيم 

دراكيا أثناء عممية التعمم وفي الحقيقة فإن األمر عمى خبلف ما يعتقده بعض اآلباء  وا 
والمربيين الذين يمنعون أبناءىم االشتراك في النشاط المدرسي أو يقممون من قيمتو 
ومردوده عمى تحصيل التمميذ، فباإلضافة إلى دور النشاط في ترغيب الطبلب إلى 

. المدرسة وجعميا أكثر فعالية والمشاركة في التنمية الشاممة

كما أن الطبلب الذين يشاركون في النشاط لدييم قدرة عمى اإلنجاز األكاديمي، وىم 
 1.يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أنيم ايجابيون بالنسبة لزمبلئيم ومعممييم

: عوامل تنظيمية.4

يعتمد النجاح في المدرسة إلى حد كبير عمى عادة أمور تنظيمية لتسيير عممية الفيم 
واالستيعاب والقدرة عمى االستذكار واسترجاع المعمومات ويمكننا تقسيم ىذه األمور 

: التنظيمية إلى العناصر التالية

: تحديد الوقت1.4

لموقت المنتظم أىمية كبيرة في عممية االستذكار والمراجعة في المنزل ألن ليا نفس أىمية 
المراجعة في المدرسة ألنيا تكمل ما تبدأه المدرسة من خبلل المعمومات التي يتمقاىا 

                                                           
1

النشاط تربٌة ":ورقة عمل منشورة ضمن أعمال اللقاء التربويدور النشاط المدرسً فً التحصٌل الدراسً، صالح بن عبد العزٌز النصار، 

.7،ص2007 ماي 12-10، اإلدارة العامة لنشاط الطالبات، جامعة الملك سعود، الرٌاض، الفترة من "وتعلٌم   
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ويجب أن يكون لدى التمميذ وقت تحترمو األسرة واألصدقاء ويحترمو التمميذ نفسو قبل 
اآلخرين كما أن تحديد وقت منتظم لبلستذكار في وقت مبكر في حياة التمميذ المدرسية 

 1.يقضي عمى مشكمة تذكيره باستمراروتنبييو إلى عمل و واجباتو المدرسية

: وضع خطة االستذكار والمراجعة2.4

يحتاج التبلميذ خاصة في المرحمة االبتدائية إلى بعض المساعدة في وضع خطة منتظمة 
لمراجعة الدروس فبل توجد ليم خبرة كافية لوضعيا ويمكن لآلباء واألساتذة أن يساعدوىم 

عمى وضع نظام لكيفية تمضية وقتيم ثم يراجعوا معيم ليرو كيف يمكن االقتصاد في 
الوقت الضائع ويجد اإلشارة إلى أن اعتماد الخطة يجب أن يكون مبني عمى حاجات 

مكانيات التمميذ نفسو وليس والداه ويجب أن تجرب الخطة لمدة معينة قصد معرفة كل  وا 
 2.خمل أن وجد باإلضافة إلى ايجابيات الخطة

: تخصيص مكان منتظم3.4

يجب أن يكون لكل تمميذ مكان منتظم يساعده عمى التركيز عمى عممو وليس بالضرورة 
نما  أن يكون فخما أو راقيا مع توفر أجيزة تكنولوجية مثل الكمبيوتر وخدمة االنترنت وا 

توفر مكان مريح جيد اإلضاءة ومن األحسن أن يكون لو مكتب صغير داخل غرفتو إن 
 3.وجد بعيدا عن مركز نشاط األسرة

: العوامل السياسية واألمنية.5

تمعب الظروف السياسية واألسباب األمنية دورا في تدني التحصيل بسبب البيئة والمحيط 
الذي يعيش فييا التمميذ فيي تؤثر تأثيرا واضحا في سموكيم من خبلل الخوف والقمق 
والتوتر الذي يمر بيا الطالب وعدم االستقرار النفسي نتيجة لؤلوضاع التي تمر بيا 

                                                           
2

، 2مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، الطبعةكٌف نساعد أطفال على النجاح فً المدرسة، بس جود ٌكونثر، ترجمة سامً علً الجمال، 

.52،ص1965   
.54بس جود ٌكونثر، ترجمة سامً علً الجمال، المرجع نفسه،ص

2
  

.56بس جود ٌكونثر، ترجمة سامً علً الجمال، المرجع نفسه، ص
3
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المنطقة والتي تؤدي إلى عدم اإلحساس باألمن التي تعتبر من الحاجات األساسية حتى 
يستطيع الطالب إنجازما يطمب منو بأفضل مستوى ممكن باإلضافة إلى أنيا تضع قيود 
خاصة وواضحة عمى سموك األفراد وتمنع بذليم لكل مجيود ممكن كما أن مشكمة نزوح 

عائبلت عديدة إلى مناطق أخرى تشكل أمرا خطيرا وجسميا يمقي بظبللو عمى كاىل 
 1.بعض التبلميذ حيث يجعميم يتوقفون عن الدراسة مرغمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.39عمر عبد الرحٌم نصرهللا، المرجع السابق، ص

1
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ركائز التحصيل الدراسي :المبحث الخامس
إن التحصيل الدراسي عممية معقدة التركيب ومتعددة الجوانب تؤثر فييا مجموعة من 

المتغيرات، ولقد استمر الباحثون في دراستو بمختمف المراحل التعميمية ألجل تحديد أىم 
. العوامل والعناصر الرئيسية المؤثرة فيو، كبل حسب المرحمة التعميمية

وأشارت العديد من الدراسات والبحوث في ىذا المجال إلى وجود مجموعة من األسباب 
فبعض الدراسات عزت أسباب النجاح . من شأنيا أن تؤثر عمى ىذا األداء إيجابا أوسمبا

أو اإلخفاق إلى الطالب نفسو، وتحدثت عن جدية الطالب ودافعيتو لمتعمم، وتنظيمو السميم 
لوقت المذاكرة، وكيفية استثمار الوقت، وحماسو وكثرة أسئمتو المتعمقة بالمادة المتعممة، 

. وتحديده لؤلىداف إلى جانب نشاطو الذىني
وقد بينت الدراسات أن الفشل أو التدني في مستوى التحصيل الدراسي مرجعو إلى 

كما كانت لؤلسرة نصيب في ىذا . (اإلدارة والمعممين وطرائق التدريس المتبعة)المدرسة 
الفشل وذلك من خبلل إتباعيا أساليب تنشئة خاطئة ادت إلى تكوين شخصيات إعتمادية 

تكالية أو عدوانية لدى أبنائيم المتعممين . وا 
وىكذا استمرت الجيود لتحديد مستوى التحصيل الدراسي من خبلل العوامل األساسية 

رشادىم مما  الميمة أو الفاعمة كي يتم بناء برامج خاصة لتدريب المعممين وتوجيو اآلباء وا 
يحتم عمى الجميع أن يساىم في تييئة المتعمم ومساعدتو لموصول إلى مستوى تحصيمي 
مقبول، كما أن نجد أن المدرسة واألسرة يركزون عمى الطالب باعتباره المسؤول األول 

واآلخير عن الناتج التعميمي حيث يحاسب من قبل المدرسة واألسرة بشدة، وليذا نجد أن 
. التحديد الدقيق لركائز التحصيل الدراسي يفرض عمينا اإلجابة عن مجموعة من األسئمة

 ماىي العوامل الرئيسية التي تسيم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمطالب؟ -
 1ماىي العوامل الرئيسية التي تسبب انخفاض مستوى التحصيل الدراسي لمطالب؟ -

 
                                                           

.115، ص2011دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، التحصٌل الدراسً، لمعان مصطفى الجاللً،
1
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 1من ىو المسؤول في كمتا الحالتين؟ -

فيذه األسئمة تقودنا إلى دراسة وتحميل جميع الدراسات ذات العبلقة بالتحصيل الدراسي 
. منيا اإلرتباطية والتنبؤية المتوفرة في البيئات الثقافية المختمفة العربية واألجنبية

ومن مبلحظة ىذه الدراسات والبحوث التي أجريت عمى عينات من المراحل التعميمية 
المختمفة بدءا بالمرحمة اإلبتدائية ومرورا بالمرحمة اإلعدادية والثانوية وانتياءا بالمرحمة 

اإلعدادية والثانوية وانتياءا بالمرحمة الجامعية بتخصصاتيا المختمفة، وتوصمت نتائج ىذه 
الدراسة والبحوث إلى تحديد مجموعة من المتغيرات المتعددة التي ليا عبلقة مباشرة 

. (الدراسية)بالطالب نفسو والبيئة األسرية والبيئة المدرسية

وقد اتفقت نتائج الدراسات والبحوث في ىذا الميدان بأىمية القدرة العقمية العامة كأحد 
عوامل التكوين العقمي في تحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب في جميع 

المراحل الدراسية خصوصا في المراحل األولى من التعميم الدراسي وذلك لتحديد الطرف 
عمى فيم واستيعاب ما  (الطمبة)والوسائل التي تساعد عمى إرشاد وتوجيو ىؤالء التبلميذ

. يقدم ليم من المقررات الدراسية

كما أكدت جميع الدراسات والبحوث عمى أىمية الجانب الدافعي لمطالب، إذ يسيم الدافع 
إلى اإلنجاز، واإلنجاز الواقعي كجزء ذو أىمية وعبلقة إرتباطية موجبة مع مستوى 

التحصيل الدراسي لمطالب، فيو يواظب عمى الدوام ويثابر ويحدد أىدافو، وينظم أوقات 
المذاكرة بشكل دائم وفعال، ويرغب في الدراسة بدون ىوادة، فقد يكون في المراحل األولية 

من التعميم نجاح الطالب وتفوقو يرجع إلى مجموعة من العوامل تسيم فييا المدرسة 
االنفعالية )واألسرة، فضبل عن وجود عوامل خاصة بالطالب إال أن العوامل الشخصية

فكمما ألف لمطالب البيئة الدراسية استطاع أن يتوافق . تعتبر أساسية لنجاحو (واالجتماعية
                                                           

.115المرجع نفسه، ص ، لمعان مصطفى الجاللً 1  
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معيا بجوانب شخصيتو التي يمكن أن يكيف نفسو ضمن ىذه البيئة ويستطيع بيذا أن 
إال أنو كمما كان جديدا عمى البيئة . يحقق مستويات النجاح بأساليب وطرق مناسبة ليا

التعميمية كان بحاجة إلى وجود عوامل مساعدة كاإلدارة، المعممين، الزمبلء، ألنو في 
البداية يكون قميل خبرة ووجود المدرس الناجح والفعال يوفر توجييا ورعاية فردية لمطالب، 

فالمدرس الذي يبدي اىتماما ويظير حماسا واتجاىا ايجابيا نحو المواد التي يقوم 
 مناسبة يدفع الطالب باتجاه 1بتدريسيا، كما تقديمو لؤلمثمة والجوانب التطبيقية بطريقة

ايجابي نحو المادة الدراسية، ويؤدي بيم إلى التركيز والمثابرة اكثر باإلضافة إلى 
. معايير تقييم واضحة (المدرس)استخدامو

وتعددت االتجاىات والمناحي لتحديد الركائز األساسية لمتحصيل الدراسي، ونحن نرى أنو 
ليس من السيولة أن نؤكد عمى أحد الركائز دون اآلخر، فالركيزة األساسية التي يمثميا 

الطالب بجميع خصائصو الشاخصة الموروثة والمكتسبة، والركيزة الثانية المتمثمة باألسرة 
التي أسيمت بشكل جوىري في تكوين شخصيتو التي تساىم في توجيو سموكو وتحديد 
تكالو عمى اآلخرين وتردده  شخصيتو من الثقة بالنفس والرضا عن النفس أو ضعفو وا 

ىمالو في أداء ميامو، فيو يتمقى التعميم في المؤسسة التربوية والمتمثمة بالركيزة الثالثة  وا 
وىي المدرسة والتي تتضمن اإلدارة، والمعممين، وطرائق التدريس المناسبة لممواد الدراسية 
المتعممة، وتقويم موضوعي واضح ودقيق فضبل عن دراسة المشكبلت التي قد يعاني منيا 

. الطالب في بيئتو الدراسية واألسرية من قبل مرشدين نفسيين وتربويين

 2:ويمكن توضيح ىذه الركائز بالنقاط التالية

: خصائص الطالب الموروثة والمكتسبة، وتتضمن:الركيزة األولى-أ

 الذكاء 
                                                           

.117-116لمعان مصطفى الجٌاللً، مرجع سابق، ص ص
1
  

.117لمعان مصطفى الجٌاللً، مرجع نفسه، ص 
2
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 الذاكرة 
 االنتباه 
 الدافع إلى اإلنجاز 
 عادات وميارات االستذكار 

: البيئة األسرية، وتتضمن:الركيزة الثانية-ب

 المناخ النفسي األسري السائد 
 المستوى االجتماعي الثقافي لؤلسرة 
 أساليب التنشئة الوالدية 

: وتتضمن (المدرسية)البيئة الدراسية:الركيزة الثالثة-ج

  اإلدارة المدرسية 
 المعممون 
  المناىج الدراسية 
 الزمبلء 
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:السمات العامة  

:الجنس  

:يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (01)جدوؿ رقـ  

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكور 30 %50

 إناث 30 %50

 المجموع 60 %100

مفردة بالنسبة لمذكور، 30يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أنو قد تـ توزيع عينة الدراسة مناصفة 

مفردة بالنسبة لئلناث وكاف ذلؾ بناءا عمى أساس عينة البحث أال وىي العينة 30و

.                                                                           الحصصية  

:السن  

:يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير السف (02)جدوؿ رقـ  

 السن التكرار  النسبة المئوية

سنة17 19 %31.66  

سنة18 14 %23.33  

فمافوؽ19 27 %45  

 المجموع 60 %100
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 18، والسف %31.66بمغت نسبة 17مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتبيف أف نسبة السف 

 .%45فمافوؽ بمغ 19، والسف %23.33بمغت 

 . فمافوؽ أخذت نسبة كبيرة مقارنة بالسنوات األخرى19نستقرأ ىنا أف السف 

:التخصص  

:يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب التخصص (03)جدوؿ رقـ  

 التخصص التكرار النسبة المئوية

 عمـو تجريبية 10 %16.66

 تقني رياضي 10 %16.66

 رياضيات 10 %16.66

 آداب وفمسفة 10 %16.66

 آداب ولغات 10 %16.66

 تسيير واقتصاد 10 %16.66

 المجموع 60 %100

بما أف العينة كانت حصصية وكاف ىناؾ ست تخصصات بالنسبة لطمبة البكالوريا، 

مفردة فالنسب قد كانت واضحة جدا بحيث كاف ىناؾ 60ومجموع مفردات العينة 

 .%16.66مفردات لكؿ تخصص وقدر ذلؾ بنسبة 10
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دوافع اشتراك طمبة البكالوريا في موقع الفايسبوك:المحور األول  

يمثؿ أىداؼ اشتراؾ طمبة البكالوريا في موقع الفايسبوؾ (04)جدوؿ رقـ  

 األىداف التكرار النسبة المئوية

 التواصؿ مع األصدقاء واألىؿ 27 %45

 التسمية والترفيو 12 %20

 التثقيؼ 05 %8.33

 التخمص مف الممؿ 06 %10

 التعارؼ عمى أشخاص جدد 08 %13.33

 التخمص مف الفراغ 02 %3.33

 المجموع 60 %100

عند التأمؿ في الجدوؿ يتضح مف نتائجو أف تقريبا نصؼ العينة يستخدموف موقع 

ويمييا التسمية والترفيو بنسبة %45الفايسبوؾ بدافع التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء بنسبة 

كانوا %10 ونجد أف ما مجموعو %13.33 ثـ التعارؼ عمى أشخاص جدد بنسبة 20%

 في %08.33يستخدموف الموقع بدافع التخمص مف الممؿ، أما فيما يخص التثقيؼ قدر بػ

حيف نجد مبحوثيف يستخدماف موقع الفايسبوؾ بيدؼ التخمص مف الفراغ وذلؾ بنسبة 

03.33%. 
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يمثل أىداف اشتراك طمبة البكالوريا في موقع الفايسبوك حسب متغير  (05)جدول رقم

.الجنس  

  الجنس  ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت %  األىداف              

التواصؿ مع  14 %46.66 13 %43.33 27 %45

 األصدقاء واألىؿ

 التسمية والترفيو 6 %20 6 %20 12 %20

 التثقيؼ 4 %13.33 1 %3.33 5 %8.33

 التخمص مف الممؿ 2 %6.66 4 %13.33 6 %10

التعارؼ عمى  4 %13.33 4 %13.33 8 %13.33

 أشخاص جدد

 التخمص  مف الفراغ 00 00 2 %6.66 2 %3.33

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

أغمبية ذكور العينة يستخدموف موقع الفايسبوؾ بيدؼ التواصؿ مع األىؿ : تبيف النتائج أف

، ويأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لمذكور ىدؼ التسمية %46.66واألصدقاء بنسبة 

، يميو في المرتبة الثالثة ىدفا التثقيؼ مف جية والتعارؼ عمى %20والترفيو بنسبة
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،ويأتي ىدؼ التخمص مف الممؿ (%13.33)اشخاص جدد مف جية أخرى بنفس النسبة

 . أما بالنسبة لمتخمص مف الفراغ فبل توجد نسبة. %06.66بنسبة 

وفيما يخص جنس اإلناث فإنيف يستخدمف موقع الفايسبوؾ بدرجة أكبر بدافع التواصؿ 

، يميو ىدفا %20، ويميو التسمية والترفيو بنسبة %43.33مع األىؿ واألصدقاء بنسبة 

التخمص مف الممؿ مف جية والتعارؼ عمى أشخاص جدد مف جية أخرى بنفس 

 %03.33، ونجد أف %06.66، ثـ ىدؼ التخمص مف الفراغ بنسبة (%13.33)النسبة

 .يستخدمونو بغرض التثقيؼ

ءيمثل تصرف أفراد العينة حيال طمبات الصداقة من الغربا (06)جدول رقم  

 الموافقة التكرار النسبة المئوية

 نعـ 26 %43.33

 ال 34 %56.66

 المجموع 60 %100

مف بيف ما يميز موقع الفايسبوؾ خدمة طمبات الصداقة حيث يمكف ألي شخص دخؿ 

حديثا أف يرسؿ طمبات صداقة إلى عدد مف األشخاص الذيف يعرفيـ واقعيا أو " الفايسبوؾ"

الذيف يعتقد أنيـ يبادلونو اإلىتماـ، كما يقترح الموقع عمى المستخدـ الجديد أيضا قائمة 

، ويتمقى مستخدـ الموقع "أشخاص ربما تعرفيـ"مف األصدقاء في حاؿ الضغط عمى عبارة 

طمبات صداقة مف أشخاص قد يعرفيـ أو أشخاص غرباء بالنسبة لو وتختمؼ استجابات 
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 مف أفراد العينة ال %56.66أف  (06)المستخدميف حياؿ ذلؾ حيث يوضح لنا الجدوؿ

منيـ عمى %43.33يوافقوف عمى طمبات الصداقة مف أشخاص غرباء، في حيف يوافؽ 

 .طمبات الصداقة مف الغرباء

ويمكف تفسير عدـ موافقة أفراد العينة عمى طمبات الصداقة مف اشخاص غرباء بكونيـ ال 

 .يثقوف في األشخاص اآلخريف

يمثل تصرف أفراد العينة حيال طمبات الصداقة من الغرباء حسب متغير  (07)جدول رقم

.الجنس  

  الجنس  ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % الموافقة

 نعـ 12 %40 14 %46.66 26 %43.33

 ال 18 %60 16 %53.33 34 %56.66

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

تصرؼ ذكور وأفراد العينة حياؿ طمبات الصداقة مف أشخاص غرباء،  (07)يبيف الجدوؿ

وتبيف النتائج بأف أغمبية الذكور ال يوافقوف عمى طمبات الصداقة مف اشخاص غرباء  

عمييا، ومف جية أخرى نبلحظ بأف أغمبية %40، في حيف يوافؽ %60وذلؾ بنسبة 

مقابؿ  %53.33اإلناث ترفضف طمبات الصداقة مف أشخاص غرباء بنسبة 

 .توافقف عمييا46.66%
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يمثل دوافع موافقة أفراد العينة عمى طمبات الصداقة من أشخاص  (08)جدول رقم

.غرباء  

 الدوافع التكرار النسبة المئوية

 التعرؼ عمى أشخاص جدد 07 %26.92

 التسمية وتمضية الوقت 02 %07.69

 تبادؿ المعارؼ والخبرات 17 %65.38

 المجموع 26 %100

يتضح مف نتائج الجدوؿ أف أغمبية أفراد العينة يوافقوف عمى طمبات الصداقة مف الغرباء 

، تمييا الموافقة لمتعرؼ عمى أشخاص جدد %65.38لتبادؿ المعارؼ والخبرات بنسبة 

 .%07.69، ثـ بيدؼ التسمية وتمضية الوقت بػ%26.92بنسبة 

يمثل دوافع موافقة أفراد العينة عمى طمبات الصداقة من أشخاص  (09)جدول رقم

.غرباء حسب متغير الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % الدوافع

التعرؼ عمى أشخاص  02 %16.66 05 %35.71 07 %26.92

 جدد

 التسمية وتمضية الوقت 02 %16.66 00 %00 02 %07.69
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 تبادؿ المعارؼ والخبرات 08 %66.66 09 %64.28 17 %65.38

 المجموع 12 %100 14 %100 26 %100

يوافؽ ذكور العينة عمى طمبات الصداقة مف أشخاص غرباء بدافع تبادؿ المعارؼ 

 يميو كؿ مف التعرؼ عمى أشخاص جدد %66.66والخبرات في المرتبة األولى بنسبة 

 . %16.66والتسمية وتمضية الوقت بنسبة 

لتبادؿ المعارؼ والخبرات في حيف توافؽ  (%64.28)مف جية أخرى تميؿ أغمبية اإلناث 

 عمى طمبات الصداقة مف الغرباء لمتعرؼ عمى أشخاص جدد، أما بالنسبة 35.71%

 .لمتسمية وتمضية الوقت فبل توجد نسبة

ت الصداقة من أشخاص غرباءلبايمثل دوافع رفض أفراد العينة عمى ط (10)جدول رقم  

 الدوافع التكرار النسبة المئوية

ال تثؽ في األشخاص اآلخريف  19 %55.88

 الخوؼ مف اختراؽ حسابؾ عمى الموقع 15 %44.11

 المجموع 34 %100

 مفردة 34يوضح الجدوؿ أف أفراد العينة الذيف يرفضوف طمبات الصداقة مف الغرباء يبمغ 

:مف المجموع الكمي لؤلفراد العينة وتتوزع النسب كاآلتي  

 %55.88التثؽ في األشخاص اآلخريف بنسبة 

 %44.11الخوؼ مف اختراؽ حسابؾ عمى الموقع بنسبة 
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يمثل دوافع رفض أفراد العينة عمى طمبات الصداقة من أشخاص غرباء  (11)جدول رقم

.حسب متغير الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % الدوافع

%

55.88 

ال تثؽ في األشخاص  13 %72.22 6 %37.5 19

 اآلخريف

%

44.11 

الخوؼ مف اختراؽ  5 %27.77 10 %62.5 15

 حسابؾ عمى الموقع

 المجموع  18 %100 16 %100 34 %100

 نتيجة %72.22يوضح الجدوؿ أف الذكور يرفضوف طمبات الصداقة مف الغرباء بنسبة 

 لئلناث ونجد أف خوؼ أفراد العينة %37.5لعدـ ثقتيـ في األشخاص اآلخريف، مقابؿ 

 عند الذكور في حيف نجدىا عند %27.77مف اختراؽ حسابيـ عمى الموقع  كانت بنسبة 

 .%62.6اإلناث 

.يمثل الحاجات التي يمبييا موقع الفايسبوك ألفراد العينة (12)جدول رقم  

 الحاجات التكرار النسبة المئوية

التواصؿ والتفاعؿ مع  26 %43.33

 اآلخريف
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 الحصوؿ عمى المعمومات  25 %41.66

 لمعرفة مستجدات األصدقاء 9 %15

 المجموع 60 %100

الحاجات التي يمبييا موقع الفايسبوؾ ألفراد العينة، ويتبيف مف  (12)يوضح الجدوؿ

 تمييا ،%43.33الجدوؿ أف األغمبية كانت بحاجة لمتواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف بنسبة 

 ثـ في المرتبة الثالثة لمعرفة ،%41.66حاجة الحصوؿ عمى المعمومات بنسبة 

 .%15مستجدات األصدقاء بنسبة 

وتؤكد نتائج الجدوؿ أف موقع الفايسبوؾ نجح في تمبية حاجة التواصؿ مع األىؿ 

واألصدقاء مف خبلؿ شبكة العبلقات التي يقـو المستخدـ ببنائيا، ويعتقد أفراد العينة أف 

أىـ حاجة ساعدىـ الفايسبوؾ في تمبيتيا ىي التواصؿ مع اآلخريف، ذلؾ أف دافع 

التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء عبر ىذا الموقع تصدر قائمة الدوافع بالنسبة ألفراد العينة 

 (.05)حسب الجدوؿ

يمثل الحاجات التي يمبييا موقع الفايسبوك ألفراد العينة حسب متغير  (13)جدول رقم

.الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي 

 ت % ت % ت % الحاجات

التواصؿ والتفاعؿ مع  15 %50 11 %36.66 26 %43.33
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 اآلخريف

 الحصوؿ عمى المعمومات 10 %33.33 15 %50 25 %41.66

لمعرفة مستجدات  05 %16.66 04 %13.33 09 %15

 األصدقاء

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

حيث : تبيف نتائج الجدوؿ أف ترتيب الحاجات بالنسبة لمذكور واإلناث جاء بنسب متفاوتة

 يعتقدوف أف الفايسبوؾ ساعدىـ في تمبية حاجة التواصؿ والتفاعؿ %50نجد عند الذكور

 .  مف اإلناث يعتقدوف ذلؾ% 36.66مع اآلخريف في حيف أف

وحسب ترتيب الحاجات بالنسبة لمذكور كانت الحاجة لمحصوؿ عمى المعمومات في 

 .%16.66 ثـ معرفة مستجدات األصدقاء بنسبة %33.33المرتبة الثانية بنسبة 

أما بالنسبة لئلناث فنبلحظ بأف حاجة الحصوؿ عمى المعمومات جاءت في المرتبة األولى 

 .%13.33 ثـ معرفة مستجدات األصدقاء في المرتبة الثالثة بنسبة %50بنسبة 

يمثل ثقة أفراد العينة بما ينشر عمى موقع الفايسبوك (14)جدول رقم  

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية

 نعـ 11 %18.33

 ال 49 %81.66

 المجموع 60 %100
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يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدوؿ أف أغمبية أفراد العينة ال يثقوف فيما ينشر عمى موقع 

 . بما ينشر عمى موقع الفايسبوؾ%18.33، في حيف يثؽ %81.66الفايسبوؾ بنسبة 

يمثل ثقة أفراد العينة بما ينشر عمى موقع الفايسبوك حسب متغير  (15)جدول رقم

.الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % اإلجابات

 نعـ 06 %20 05 %16.66 11 %18.33

 ال 24 %80 25 %83.33 49 %81.66

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

 اليثقوف فيما ينشر عمى %80مف خبلؿ الجدوؿ أعبله تبيف أف أغمبية ذكور افراد العينة 

 . يثقوف فما ينشر عمى الموقع%20موقع الفايسبوؾ، في حيف 

 اليثقوف فيما ينشر عمى موقع الفايسبوؾ عند اإلناث، في حيف %83.33ونجد أف 

  .%16.66نجدىـ يثقوف بما ينشر عمى الموقع بنسبة 

.يمثل شعور أفراد العينة في حال غيابيم عن موقع الفايسبوك (16)جدول رقم  

  التكرار النسبة المئوية

 الفراغ 15 %25

 القمؽ والتوتر 08 %13.33
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 ال يشعرؾ بشيء 37 %61.66

 المجموع 60 %100

أجاب أغمب أفراد العينة أنيـ اليشعروف بشيء في حاؿ غيابيـ عف الفايسبوؾ لفترة بنسبة 

 وىذا مؤشر عف وقع العديد مف %25 في حيف يشعر منيـ بالفراغ بنسبة 61.66%

مستخدمي الفايسبوؾ ضحايا اإلدماف الذي يجعؿ المستخدـ يحس بأنو يفتقد شيئا ما في 

حاؿ عدـ دخولو لمموقع حيث يعتبر القمؽ والتفكير المفرط في الفايسبوؾ وما يحدث فيو 

عندما يكوف المستخدـ بعيدا عف الكمبيوتر واالنترنت ىو مؤشر مف مؤشرات اإلدماف 

 يشعروف بالقمؽ والتوتر في حاؿ غيابيـ %13.33وفي المرتبة الثالثة بنسبة .عمى الموقع

 .عف الموقع

ناث العينة في حال غيابيم عن الموقع (17)جدول رقم .يمثل شعور ذكور وا   

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % اإلجابات

 الفراغ 06 %20 09 %30 15 %25

 القمؽ والتوتر 03 %10 05 %16.66 08 %13.33

 اليشعرؾ بشيء 21 %70 16 %53.33 37 %61.66

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
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تظير بيانات الجدوؿ أعبله أف أغمبية الذكور ال يشعروف بشيء في حاؿ غيابيـ عف 

 بالنسبة لئلناث، في حيف نبلحظ بأف اإلناث أكثر %53.33، و%70الموقع بنسبة 

 مف الذكور، في %20 مقابؿ %30إحساسا بالفراغ في حاؿ غيابيـ عف الموقع بنسبة 

 مف اإلناث بالقمؽ والتوتر في حاؿ الغياب عف موقع الفايسبوؾ، %16.66حيف تشعر 

 .  مف الذكور بذلؾ%10في حيف يشعر 

يمثل تجنب أفراد العينة لبعض الكممات أو المناقشات من خبلل (18)جدول رقم

.استخداميم لموقع الفايسبوك خوفا من العقوبات أواإلنتقام  

  التكرار النسبة المئوية

 دائما 06 %10

 أحيانا 22 %36.66

 نادرا 07 %11.66

 الأبدا 25 %41.66

 المجموع 60 %100

مبحوثا اليتجنبوف الكممات أو المناقشات مف خبلؿ 25يوضح الجدوؿ أعبله أف 

، فيما نجد أف %41.66استخداميـ لموقع الفايسبوؾ خوفا مف العقوبات أو اإلنتقاـ بنسبة 

مف أفراد العينة 7منيـ يتجنبوف أحيانا لبعض الكممات أوالمناقشات، وىناؾ 36.66%
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يتجنبوف دائما %10، فيما نجد أف ما مجموعو %11.66يتجنبوف ذلؾ نادرا بنسبة 

 .الكممات والمناقشات خوفا مف العقوبات واإلنتقاـ

يمثل تجنب أفراد العينة لبعض الكممات أو المناقشات من خبلل  (19)جدول رقم

. استخداميم لموقع الفايسبوك خوفا من العقوبات أواإلنتقام حسب متغير الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت %

 دائما  02 %06.66 04 %13.13 06 %10

 أحيانا  11 %36.66 11 %36.66 22 %36.66

 نادرا 04 %13.33 03 %10 07 %11.66

 الأبدا 13 %43.33 12 %40 25 %41.66

 المجموع 30 100 % 30 %100 60 %100

ناث العينة يشكموف نفس النسبة المقدرة  عند التأمؿ في الجدوؿ نجد أف ذكور وا 

، أما بخصوص مف يتجنبوف أحيانا مف الذيف يتجنبوف الكممات والمناقشات %36.33بػػ

 ، %13.13 ما يقابمو عند اإلناث بنسبة %06.66 عند الذكور فقدرت النسبة بػدائما

 ما يقابمو %13.33 عند الذكور قدرت بنسبة بنادرا في حيف نجد أف مف كانت اجاباتيـ 

، باإلضافة إلى أننا نجد مف ينعدـ تجنبيـ لمكممات والمناقشات %10عند اإلناث بنسبة 
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 أما جنس الذكور نجد %40كاف بنسب متقاربة ما بيف الجنسيف فالبنسبة لئلناث فقدرت بػ

43.33%. 

يمثل األسباب الرئيسية التي أعطت موقع الفايسبوك ىذه األىمية  (20)جدول رقم

.وبقوة  

 األسباب التكرار النسبة المئوية

 انخفاض تكاليؼ االنترنت 08 %13.33

 انخفاض تكاليؼ االلكترونيات 00 %00

 سيولة اإلستخداـ 52 %86.66

 المجموع 60 %100

مف خبلؿ الجدوؿ يتضح لنا أف أكثر مف نصؼ العينة رأوا بأف مف بيف األسباب الرئيسية 

التي أعطت موقع الفايسبوؾ ىذه األىمية وبقوة نجد في المرتبة األولى سيولة اإلستخداـ 

، يميو بعد ذلؾ في المرتبة الثانية إنخفاض تكاليؼ االنترنت بنسبة %86.66بنسبة 

 .، أما فيما يخص انخفاض تكاليؼ االلكترونيات فبل توجد نسبة13.33%

يمثل األسباب الرئيسية التي أعطت موقع الفايسبوك ىذه األىمية وبقوة  (21)جدول رقم

.حسب متغير الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % األسباب
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 إنخفاض تكاليؼ االنترنت 04 %13.33 04 %13.33 08 %13.66

انخفاض تكاليؼ  00 %00 00 %00 00 %00

كترونياتؿاال  

 سيولة االستخداـ 26 %86.66 26 %86.66 52 %86.66

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

أف مف بيف األسباب التي اعطت موقع الفايسبوؾ ىذه األىمية وبقوة  (21)يبيف الجدوؿ

ناث العينة نجد في المرتبة األولى سيولة االستخداـ بنفس النسبة  حسب ذكور وا 

، باإلضافة كذلؾ نجد إنخفاض تكاليؼ االنترنت بنفس النسبة لكبل الجنسيف ما 86.66%

 .، مع انعداـ النسبة بخصوص انخفاض تكاليؼ االلكترونيات%13.33يعادؿ 

يمثل الوقت المستغرق ألفراد العينة في تصفح موقع الفايسبوك أيام  (22)جدول رقم

.الدراسة  

 الوقت المستغرق التكرار النسبة المئوية

 مف ساعة إلى ساعتيف 39 %65

ساعات4 إلى 2مف 14 %23.33  

ساعات4أكثر مف  07 %11.66  

 المجموع 60 %100
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عدد ساعات استخداـ الفايسبوؾ أياـ الدراسة بالنسبة ألفراد العينة،  (22)يبيف الجدوؿ

ونبلحظ بأف أغمبيـ يقضوف في تصفحيـ لمموقع مف ساعة إلى ساعتيف وذلؾ بنسبة 

 في استخداـ %23.33 في حيف يقضي منيـ مف ساعتيف إلى أربع ساعات بنسبة 65%

 . أكثر مف أربع ساعات%11.66الفايسبوؾ يمييـ 

ناث العينة في تصفح موقع الفايسبوك  (23)جدول رقم يمثل الوقت المستغرق لذكور وا 

.في أيام الدراسة  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % الوقت

 مف ساعة إلى ساعتيف 23 %76.66 16 %53.33 39 %65

ساعات4إلى 2مف  03 %10 11 %36.66 14 %23.33  

ساعات4أكثر مف  04 %13.33 03 %10 07 %11.66  

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

الوقت الذي يستغرقو الذكور واإلناث في استخداـ الفايسبوؾ، وتبيف النتائج (23)الجدوؿ 

أف الذكور يقضوف وقتا أطوؿ في استخداـ الفايسبوؾ مقارنة باإلناث، حيث تبيف نتائج 

مف الذكور يستغرقوف أكثر مف أربع ساعات في االستخداـ، في %13.33الجدوؿ أف 

 مف ساعة إلى ساعتيف %76.66 مف اإلناث نفس الفترة، مقابؿ %10حيف تقضي نسبة 
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 مف ذكور %10 لئلناث في نفس الفترة، ويقضي %53.33عند الذكور، في حيف نجد 

  .%36.66العينة مف ساعتيف إلى أربع ساعات، أما اإلناث بنسبة 

.يمثل معايير اختيار أفراد العينة ألصدقائيم في موقع الفايسبوك (24)جدول رقم  

 المعايير التكرار النسبة المئوية

 زمبلء الدراسة 10 %16.66

 المستوى المعرفي والثقافي 07 %11.66

 عبلقة القرابة والصداقة 31 %51.66

 ال يوجد أي معيار 12 %20

 المجموع 60 %100

 مف أفراد العينة يختاروف أصدقائيـ بناءا 31، تبيف لنا أف (24)بفحص نتائج الجدوؿ

 منيـ %16.66 في حيف يختار %51.66عمى عبلقة القرابة والصداقة بنسبة 

 يختاروف أصدقاءىـ حسب %11.66أصدقاءىـ بناءا عمى زمبلء الدراسة، مقابؿ 

 مف أفراد العينة عبلقات صداقة مع 12المستوى المعرفي والثقافي، في حيف يقيـ 

  .%20أشخاص بطريقة عشوائية دوف أي معيار وذلؾ بنسبة 

وتبيف النتائج أف نسبة البأس بيا مف الطمبة مستخدمي الفايسبوؾ يستخدمونو لمتواصؿ مع 

أصدقائيـ وأقاربيـ في حيف يسعى البعض لمتعمـ ورفع المستوى الثقافي وىذا ما يحيمنا 
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عمى اإلتجاىيف المذيف تطرقنا ليما في الفصوؿ النظرية والمتعمقة بتأثير الفايسبوؾ مف 

 .الناحية اإليجابية

ر اختيار أفراد العينة ألصدقائيم في موقع الفايسبوك حسب ييمثل معاي (25)جدول رقم

.متغير الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % المعايير

 زمبلء الدراسة 04 %13.33 06 %20 10 %16.66

المستوى المعرفي  05 %16.66 02 %6.66 07 %11.66

 والثقافي

 عبلقة القرابة والصداقة 16 %53.33 15 %50 31 %51.66

 اليوجد أي معيار 05 %16.66 07 %23.33 12 %20

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف معظـ أفراد العينة يختاروف أصدقاءىـ بناءا عمى عبلقة 

، أما %53.33مفردة وىوما يقابمو بنسبة 16القرابة والصداقة بحيث نجد عند الذكور 

، في حيف تختار ستة مبحوثات %50 مفردة وىوما يقابمو بنسبة 15بالنسبة لئلناث فنجد 

، في حيف اتضح مف استجابات %20أصدقاءىف بناءا عمى أساس زمبلء الدراسة بنسبة 

 مبحوثات ال تستندف إلى أي معيار يختاروف أصدقاءىـ 7إناث ىذه العينة أف ىناؾ 
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ثنتاف منيـ تقوماف باختيار اصدقائيف عمى حسب . %23.33بطريقة عشوائية بنسبة  وا 

 .%06.66المستوى المعرفي والثقافي بنسبة 

مف جيتيـ، يختمؼ الذكور في اختيارىـ ألصدقائيـ مقارنة باإلناث حيث يختار 

 منيـ أصدقاءىـ عمى أساس زمبلء الدراسة، ثـ يميو معيار المستوى المعرفي 13.33%

 ( .%16.66)والثقافي مف جية واليوجد أي معيار مف جية أخرى بنفس النسبة 

مف خبلؿ الجدوؿ نسنتج أف اإلناث ىـ األكثر استخداما لمفايسبوؾ  بطريقة عشوائية مف 

الذكور بدوف االستناد إلى أي معيار، في حيف نجد نسب جد متقاربة مابيف الجنسيف  

 .يختاروف أصدقاءىـ بناءا عمى عبلقة القرابة والصداقة

مف أفراد العينة يستخدمونو " الفايسبوؾ"تبيف النتائج أنو تقريبا نصؼ العينة مف مستخدمي 

لمتواصؿ مع أصدقائيـ وأقاربيـ وىو ما يحقؽ اليدؼ األوؿ مف ىذه المواقع والتي ترتكز 

عمى التواصؿ الشخصي مع األصدقاء إضافة إلى األقارب ألف األسس والمنطمقات 

األولى لمشبكات اإلجتماعية اليـو كانت بيدؼ التواصؿ الشخصي بيف األصدقاء في 

منطقة معينة أو مجتمع معيف، ويمكف مف خبلؿ الشبكات اإلجتماعية الخاصة إقامة 

 1.عبلقات خاصة والحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا في مختمؼ المواضيع

.يمثل مستوى خبرة تعامل أفراد العينة مع موقع الفايسبوك (27)جدول رقم  

 المستوى التكرار النسبة المئوية 

                                                           
1
 .178 عصام بن ٌحً الفٌاللً، المرجع السابق،  ص 
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 ضعيؼ 06 %10

 متوسط 32 %53.33

 جيد 22 %36.66

 المجموع 60 %100

يتضح مف الجدوؿ أف أكثر مف نصؼ العينة ليـ خبرة متوسطة في التعامؿ مع الموقع 

، في حيف %53.33مفردة وذلؾ بنسبة 60مفردة مف مجموع 32النتائج تبيف أف ىناؾ 

ليـ خبرة جيدة في التعامؿ مع موقع الفايسبوؾ، أما مف %36.66مفردة بنسبة 22نجد أف 

اليمتمؾ أي خبرة في استخداـ الموقع فيو ضئيؿ بالمقارنة مع أفراد العينة وكاف ذلؾ 

 .%10بنسبة 

يمثل مستوى خبرة تعامل أفراد العينة مع موقع الفايسبوك حسب متغير  (28)دول رقمج

.الجنس  

 الجنس ذكور إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % المستوى

 ضعيؼ 03 %10 03 %10 06 %10

 متوسط 13 %43.33 19 %63.33 32 %53.33

 جيد 14 %46.66 08 %26.66 22 %36.66

 المجموع الكمي 30 %100 30 %100 60  %100
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يتضح مف الجدوؿ أف أكثر مف نصؼ العينة ليـ خبرة متوسطة في التعامؿ مع موقع 

، %63.33، ما يقابمو عند اإلناث بنسبة %43.33الفايسبوؾ حيث نجد عند الذكور نسبة 

عند الذكور، مايقابمو عند اإلناث %46.66في حيف نجد مف ليـ خبرة جيدة بنسبة 

، أما بخصوص مف ليـ مستوى ضعيؼ في التعامؿ مع الموقع فكانت النسبة 26.66%

 .عند كبل الجنسيف%10قميمة مقارنة بالنسب السابقة حيث قدرت بػ

وتبيف ىذه النتائج أف الذكور ىـ مف ليـ مستوى جيد في التعامؿ مع الموقع أكثر مف 

اإلناث، باإلضافة إلى اإلناث أكثر مف الذكور مف ليـ مستوى متوسط في التعامؿ مع 

 .الموقع 
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اآلثار اإليجابية لموقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لطمبة : المحور الثاني

.                                                                             البكالوريا  

 الجنس   ذكور        إناث المجموع الكمي

 ت % ت % ت % العبارات

موافؽ  12 %40 11 %36.66 23 %38.33

 تماما

االشتراؾ في -1
موقع الفايسبوؾ 
يساىـ في تنمية 
المغات األجنبية 

.لمطالب  
 موافؽ 09 %30 13 %43.33 22 %36.66

 محايد 05 %16.66 04 %13.33 09 %15

غير  02 %06.66 01 %03.33 03 %05

 موافؽ

غير  02 %06.66 01 %03.33 03 %05

موافؽ 

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

اإلشتراؾ -2 موافؽ تماما 05 %16.66 02 %06.66 07 %11.66
في موقع 
الفايسبوؾ 

ينمي التفكير 

 موافؽ 12 %40 14 %46.66 26 %43.33

 محايد 09 %30 04 %13.33 12 %20
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اإلبداعي  غير موافؽ 01 %03.33 08 %26.66 09 %15
بطرؽ 
.مختمفة غير موافؽ  03 %10 02 %06.66 05 %08.33 

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موقع -3 موافؽ تماما 06 %20 08 %26.66 14 %23.33
الفايسبوؾ 

يوفر فرص 
اإلطبلع 

عمى الخبرات 
التعميمية 
.المتنوعة  

%48.33 29 %53.33 16 %43.33 

 

 موافؽ  13

 محايد 06 %20 03 %10 09 %15

 غيرموافؽ 04 %13.33 03 %10 07 %11.66

غيرموافؽ  01 %03.33 00 %00 01 %01.66

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

استخداـ -4 موافؽ تماما 09 %30 05 %16.66 14 %23.33
موقع 

الفايسبوؾ 
يعظـ الدور 
اإليجابي 

لمطالب في 
.الحوار  

 موافؽ  12 %40 10 %33.33 22 %36.66

 محايد 05 %16.66 08 %26.66 13 %21.66

 غير موافؽ 04 %13.33 05 %16.66 09 %15

غيرموافؽ  00 %00 02 %06.66 02 %03.33
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 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

متابعة ما -5 موافؽ تماما 07 %23.33 05 %16.66 12 %20
يستجد مف 

معمومات في 
المدرسة عف 

طريؽ 
استخداـ 
موقع  

.الفايسبوؾ  
 

 موافؽ  12 %40 15 %50 27 %45

 محايد 03 %10 05 %16.66 08 %13.33

 غير موافؽ 05 %16.66 04 %13.33 09 %15

غيرموافؽ  03 %10 01 %03.33 04 %06.66

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موقع -6 موافؽ تماما 15 %50 16 %53.33 31 %51.66
الفايسبوؾ 

يمكف الطالب 
التواصؿ مع 

زمبلئو 
ومناقشة 
.دروسيـ  

 موافؽ  08 %26.66 11 %36.66 19 %31.66

 محايد 03 %10 02 %06.66 05 %08.33

 غيرموافؽ 02 %06.66 01 %03.33 03 %05

غيرموافؽ  02 %06.66 00 %00 02 %03.33

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
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مسابقات -7 موافؽ تماما 03 %10 03 %10 06 %10
عممية عمى 

موقع 
الفايسبوؾ 

تثري 
الحصيمة 

العممية لدى 
.الطالب  

 موافؽ  13 %43.33 09 %30 22 %36.66

 محايد 08 %26.66 10 %33.33 18 %30

 غيرموافؽ 03 %10 05 %16.66 08 %13.33

غيرموافؽ  03 %10 03 %10 06 %10

 تماما 

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

غرس -8 موافؽ تماما 02 %06.66 05 %16.66 07 %11.66
الطموح في 

نفوس الطمبة 
مف خبلؿ 
تشجيعيـ 

عمى إنشاء 
وتصميـ 
تطبيقات 

جديدة عمى 
الفايسبوؾ 

تخدـ المادة 
.التعميمية  

 موافؽ  11 %36.66 10 %33.33 22 %36.66

 محايد 10 %33.33 10 %33.33 20 %33.33

 غيرموافؽ 03 %10 03 %10 06 %10

غيرموافؽ  04 %13.33 02 %06.66 06 %10

 تماما

 المجموع 30 %100 0 %100 60 %100

االشتراؾ -9 موافؽ تماما 06 %20 12 %40 18 %30
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في موقع  موافؽ 09 %30 07 %23.33 16 %26.66
الفايسبوؾ 

يمكف الطالب 
مف التواصؿ 
مع األستاذ 

خارج 
ساعات 
الدواـ 

. المدرسي  

 محايد 05 %16.66 04 %13.33 09 %15

 غيرموافؽ 05 %16.66 04 %13.33 09 %15

غيرموافؽ  05 %16.66 03 %10 08 %13.33

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موقع -10 موافؽ تماما 08 %26.66 08 %26.66 16 %26.66
الفايسبوؾ 
يتيح التعمـ 

.عف بعد  

 موافؽ  12 %40 09 %30 21 %35

 محايد 04 %13.33 04 %13.33 08 %13.33

 غيرموافؽ 02 %06.66 04 %13.33 06 %10

غيرموافؽ  04 %13.33 05 %16.66 09 %15

 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
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 العرض والتحميل

 .في موقع الفايسبوك يساىم في تنمية المغات األجنبية لمطالب اإلشتراك -

أف أغمبية أفراد العينة موافقوف عمى أف اإلشتراؾ في موقع  (29)تبيف نتائج الجدوؿ

الفايسبوؾ يساىـ في تنمية المغات األجنبية لمطالب، حيث يمثؿ الموافقوف تماما نسبة 

، ثـ غير %15، تمييا نسبة المحايديف بنسبة %36.66، أما الموافقيف نسبة 38.33%

 .%05الموافقيف وغير الموافقيف تماما كانت بنفس النسبة وقدرت بػ

ناث ىذه العينة وافقوا عمى ىذه العبارة بنسب متقاربة، فالذكور وافقوا تماما بنسبة  ذكور وا 

 أما بخصوص الموافقيف %36.66عمى ىذا الطرح، مايقابمو عند اإلناث بنسبة 40%

 مف قبؿ %43.33، مايقابمو عند اإلناث بػ%30ليذه العبارة عند الذكور نجد نسبة 

مفردات، مايقابمو 5 عند الذكور مف قبؿ %16.66مفردة، أما بالنسبة لممحايديف نجد 13

إضافة إلى غير الموافقيف وغير الموافقيف . مفردات4 مف قبؿ %13.33عند اإلناث 

، أما %06.66تماما توزعت إجاباتيـ بالتساوي بنفس النسبة حيث بمغت عند الذكور 

 .%03.33اإلناث فقدرت ب

 . اإلشتراك في موقع الفايسبوك ينمي التفكير اإلبداعي بطرق مختمفة-

، %43.33يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف نسبة الموافقيف عمى ىذه العبارة بمغت 

 مفردة، 12مف المحايديف مف قبؿ  %20، تميو نسبة %11.66والموافقيف تماما بنسبة 
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غير أف نسبة غير الموافقيف وغير الموافقيف تماما تمثؿ نسب بعيدة نوعا ما مف النسبة 

 .تماما عمى ذلؾ%08.33عمى ىذا الطرح، واليوافؽ %15األولى، بحيث اليوافؽ 

ناث العينة نجد الذكور يوافقوف تماما بنسبة  والموافقوف %16.66أما بالنسبة لذكوروا 

 منيـ عمى أف اإلشتراؾ في موقع الفايسبوؾ ينمي التفكير اإلبداعي بطرؽ %40بنسبة

 .مختمفة

 والموافقات نسبة %06.66أما فيما يخص اإلناث بمغت نسبة الموافقات تماما

منيف رأييا واختارت موقؼ %13.33مفردة، في حيف لـ تبد 14مف خبلؿ 46.66%

، في حيف بمغت نسبة غيرالموافقيف %30الحياد، ما يقابمو عند الذكور بنسبة 

 مف %26.66عند الذكور، أما بخصوص اإلناث غيرالموافقات بمغت النسبة 03.33%

عند %06.66عند الذكور، و%10أما غير الموافقيف تماما نجد .  مبحوثات8قبؿ 

 .اإلناث

تبيف مف ىذه النتائج أف اإلناث البلتي كف غير موافقات عمى ىذا الطرح أكثر مف الذكور 

، باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف الذكور %03.33في حيف نسبة الذكور %26.66بنسبة 

 .%13.33 في حيف نجد عند اإلناث نسبة %30كانوا محايديف أكثر مف اإلناث بنسبة 

 .موقع الفايسبوك يوفر فرص اإلطبلع عمى الخبرات التعميمية المتنوعة -

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ تبيف لنا أف تقريبا نصؼ العينة يوافقوف عمى أف موقع الفايسبوؾ 

 29مف خبلؿ %48.33يوفر فرص اإلطبلع عمى الخبرات التعميمية المتنوعة بنسبة 
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منيـ لـ يبدوا برأييـ %15في حيف . مف الموافقيف تماما%23.33مبحوثا، تميو نسبة 

وغيرالموافقيف %11.66واتخذوا موقؼ الحياد، أما فيما يخص غيرالموافقيف فكانت النسبة 

 .%01.66تماما بمغت النسبة

مف الذكور عمى أف الفايسبوؾ يوفر فرص اإلطبلع عمى الخبرات %20يوافؽ تماما-

مف اإلناث الموافقات تماما، في حيف يعارض %26.66التعميمية المتنوعة وتنظـ إلييـ 

مف اإلناث بينما نجد نسبة البأس بيا مف الموافقيف %10مف الذكور، مقابؿ 13.33%

ناث ىذه العينة بحيث نجد عند الذكور  عند %53.33، مقابؿ %43.33مف ذكور وا 

اتخذوا موقؼ الحياد، أما %20 مف الذكور، في حيف %03.33اإلناث وعارضيـ تماما 

 .منيف لـ يبديف برأييف وكف محايدات كذلؾ%10فيما يخص اإلناث 

 .استخدام موقع الفايسبوك يعظم الدور اإليجابي لمطالب في الحوار- 

مبحوثا يوافقوف عمى أف استخداـ موقع الفايسبوؾ يعظـ 22أف  (29)يتبيف مف الجدوؿ

مف الموافقيف %23.33ويدعميـ %36.66الدور اإليجابي لمطالب في الحوار بنسبة 

 مبحوثا رأيو في الموضوع واتخذوا اتجاه الحياد 13في حيف لـ يبد . تماما عمى ىذه العبارة

ودعميا %15فيما لـ توافؽ نسبة ضئيمة عمى ىذا الطرح %21.66ممثميف نسبة 

 .بعدـ الموافقة تماما03.33%

مف الذكور عف موافقتيـ تماما ليذا الطرح، وأيدىـ في ذلؾ الموافقيف %30لقد عبر -

 .آراءىـ %16.66في حيف لـ يبد 40%
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 ودعمتيف في ذلؾ نسبة %16.66أما بخصوص اإلناث فمـ توافقف عمى ذلؾ بنسبة -

 .منيف عف رأييا حياؿ ىذا الطرح%26.66مفردة، فيما لـ تعبر 06.66%

مف الذكور عف معارضتيـ ليذا الطرح، اما بالنسبة لغير الموافقيف %13.33لقد عبر -

 .تماما فبل توجد نسبة

 ودعمتيف في ذلؾ %16.66بمغت نسبة اإلناث الموافقات تماما ليذه العبارة -

 . مبحوثات10مفردة مف الموافقات مف خبلؿ %33.33نسبة

 .متابعة ما يستجد من معمومات في المدرسة عن طريق استخدام موقع الفايسبوك- 

مف أفراد العينة عف موافقتيـ ليذا األثر اإليجابي لموقع الفايسبوؾ، ليأتي %45عبر 

 .الممثميف غير الموافقيف%15، تمييا نسبة %20الموافقوف تماما في المرتبة الثانية بنسبة 

 .%06.66ليمييـ غيرالموافقيف تماما بنسبة %13.33أما المحايدوف فمثموا نسبة 

مف غير الموافقيف %10منيـ عمى ىذه العبارة ، وأيدىـ %16.66ذكور العينة لـ يوافؽ -

 في %40، يمييـ الموافقوف بنسبة %23.33تماما في ذلؾ ، ليمثؿ الموافقوف تماما نسبة 

 .عف آرائيـ %10حيف لـ يعبر 

، %16.66، وأتت الموافقات تماما بنسبة %50أما اإلناث الموافقات فمثمت نسبتيف 

 بحيث أيدتيف غير %13.33وبخصوص غيرالموافقات عمى ذلؾ فقدرت النسبة بػ

 .%16.66، تمييف المحايدات %03.33الموافقات تماما في ذلؾ بنسبة 
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 16.66ونبلحظ مف خبلؿ ىذه النتائج أف اإلناث كانوا أكثر حيادا مف الذكور بنسبة 

 .%10في حيف  الذكور بمغت النسبة %

 .موقع الفايسبوك يمكن الطالب التواصل مع زمبلئو ومناقشة دروسيم -

مبحوثا عف موافقتيـ التامة عمى أف موقع الفايسبوؾ يمكف الطالب التواصؿ مع 31عبر 

، (الموافقوف)%31.66وأيدىـ في ذلؾ %51.66زمبلئو ومناقشة دروسيـ، ممثميف نسبة 

لـ يوافقوا عمى ىذا %05منيـ موقؼ الحياد، وفي المقابؿ نجد بأف %08.33ليأخذ

منيـ تماما عمى ذلؾ، ونبلحظ بأف النسب متباعدة جدا %03.33الطرح، فيما لـ يوافؽ 

بيف الموافقيف تماما وغير الموافقيف وىو ما يبيف أف أغمبية أفراد العينة يعتقدوف بأف موقع 

 .الفايسبوؾ يمكف الطالب التواصؿ مع زمبلئو ومناقشة دروسيـ

 :أما استجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس فكانت اإلجابات كمايمي

 وأيدىـ في ذلؾ %50عبر ذكور العينة عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة -

في .  منيـ عف آرائيـ واتخذوا موقؼ الحياد%10في حيف لـ يبد . (الموافقوف)26.66%

 .تتساوى مع نسبة المعارضيف تماما% 06.66حيف نجد نسبة غير الموافقيف 

 وأيدتيف في ذلؾ %53.33مبحوثة عف موافقتيا التامة ليذه العبارة بنسبة 16عبرت -

منيف اتخذف موقؼ %06.66، حيث تمييا في المرتبة الثالثة بنسبة (الموافقات)36.66%

 لـ توافقف عمى ىذا الطرح، أما غير الموافقات تماما %03.33 الحياد، وفي المقابؿ نجد

 .فبل توجد نسبة
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ىـ أكثر ميبل لمموافقة تماما عمى أف  إف المتأمؿ في ىذه النتائج يجد بأف اإلناث

 .الفايسبوؾ يمكف الطالب التواصؿ مع زمبلئو ومناقشة دروسيـ

 .مسابقات عممية عمى موقع الفايسبوك تثري الحصيمة العممية لدى الطالب -

مفردة موافقوف عمى أف 22أف ىناؾ  (29)مف الجدوؿ(07)يتضح مف خبلؿ نتائج العبارة 

المسابقات العممية عمى موقع الفايسبوؾ تثري الحصيمة العممية لدى الطالب بنسبة 

 مفردة، وغير 18مف قبؿ %30بحيث يأتي في المرتبة الثانية المحايديف بنسبة 36.66%

كما نجد أف النسب كانت متساوية بالنسبة .  في المرتبة الثالثة%13.33الموافقيف بنسبة 

 .%10لمموافقيف تماما وغير الموافقيف تماما بنسبة 

ناث ىذه العينة عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنفس النسبة - ، في (%10)عبر ذكور وا 

 13منيف برأييف، وبمغ عدد الموافقيف ليذا الطرح عند الذكور %33.33حيف لـ تبد 

 لـ توافقف عمى %16.66في حيف نجد .  مف الموافقات%30، و%43.33مفردة بنسبة 

منيـ برأييـ واتخذوا %26.66مف الذكور، في حيف لـ يبد %10ذلؾ وأيدىـ في ذلؾ 

 .%10موقؼ الحياد، أما المعارضيف تماما فكانت النسب متساوية لكبل الجنسيف وقدرت بػ

غرس الطموح في نفوس الطمبة من خبلل تشجيعيم عمى إنشاء وتصميم تطبيقات - 

 .جديدة عمى الفايسبوك تخدم المادة التعميمية
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لمذيف لـ يبدوا %33.33عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح، تمييا نسبة %36.66عبر 

منيـ عمى موافقتيـ التامة عمى ذلؾ، %11.66بآرائيـ واتخذوا موقؼ الحياد، وعبر 

 .لغير الموافقيف، ونفس النسبة لغير الموافقيف تماما%10و

ودعمتيف في ذلؾ %16.66إناث العينة عبروا عف موافقتيـ التامة ليذه العبارة بنسبة -

مف الموافقات، في حيف كانت نسبة المحايدات كذلؾ نفسيا مع الموافقات 33.33%

ممف لـ توافقف تماما %06.66 منيف عمى ذلؾ، وأيدتيف %10، فيما لـ توافؽ 33.33%

 .عمى ذلؾ

وأيدىـ %06.66ذكور العينة مف جيتيـ عبروا عف موافقتيـ التامة ليذه العبارة بنسبة -

عف رأييـ وكانوا محايديف، %33.33، في حيف لـ يعبر (الموافقوف)%36.66في ذلؾ

 مف غير %10منيـ تماما عمى ىذا الطرح، ودعميـ في ذلؾ %13.33فيما لـ يوافؽ 

 .الموافقيف

اإلشتراك في موقع الفايسبوك يمكن الطالب من التواصل مع األستاذ خارج ساعات - 

 .الدوام المدرسي

مف أفراد العينة وافقوا تماما عمى أف اإلشتراؾ في موقع %30أف: تبيف مف نتائج الجدوؿ

تأتي في . الفايسبوؾ يمكف الطالب مف التواصؿ مع األستاذ خارج ساعات الدواـ المدرسي

 ياتي في المرتبة الثالثة كبل مف المحايديف وغير %26.66المرتبة الثانية الموافقوف بنسبة 

 . غيرالموافقيف تماما%13.33 ، و%15الموافقيف بنفس النسبة 
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 مف الموافقيف، في حيف لـ %30مف الذكور تماما عمى ىذه العبارة، وأيدىـ %20وافؽ -

برأييـ، وبمغت نسبة غيرالموافقيف مف جية والمعارضيف تماما مف جية %16.66يبد 

 .%16.66أخرى نفس النسبة 

 ،وتنظـ إلييف %40مف جيتيـ عبر إناث العينة عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة-

، تمييا في المرتبة الثالثة كؿ مف المحايدات مف جية والمعارضات (الموافقات)23.33%

 .%10، فيما لـ توافقف تماما عمى ذلؾ بنسبة %13.33مف جية أخرى بنسبة

 .موقع الفايسبوك يتيح التعمم عن بعد- 

 مف أفراد العينة وافقوا عمى أف موقع الفايسبوؾ يتيح التعمـ عف بعد 21تبيف أف-

 مف عبروا عف موافقتيـ التامة ليذه %26.66، يميو في المرتبة الثانية بنسبة %35بنسبة

، في حيف لـ يبد %15مبحوثا، يأتي بعدىا المعارضيف تماما بنسبة 16العبارة مف قبؿ 

 منيـ عمى أف موقع الفايسبوؾ يتيح التعمـ %10منيـ برأييـ، فيما لـ يوافؽ 13.33%

 .عف بعد

وينظـ  العبارة، بموافقتيـ التامة ليذه أجابوا منيـ%26.66العينة ذكور-

عمى ذلؾ، في حيف بمغت نسبة المحايديف %06.66، فيما لـ يوافؽ (الموافقوف)%40إلييـ

. %13.33مف جية والمعارضيف تماما مف جية أخرى نفس النسبة التي قدرت بػ

أمابخصوص إناث العينة فنسبة الموافقة التامة كانت متساوية مع نسبة -

 (%26.66)الذكور
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، في حيف %16.66، تمييا نسبة غيرالموافقات تماما(الموافقات)%30ودعمتيف في ذلؾ 

 .براييف وكانت نفس النسبة بخصوص المعارضات%13.33لـ تبد

اآلثار السمبية لموقع الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لطمبة : المحور الثالث

:                                                                            البكالوريا  

 
 المجموع الكمي

 الجنس  ذكور إناث
 
 ت % ت % ت % العبارات

موافؽ  10 %33.33 12 %40 22 %36.66
 تماما

موقع الفايسبوؾ -1
يعد الممر السيؿ 

والسريع لبث األفكار 
 .اليدامة

 موافؽ 09 %30 09 %30 18 %30
 محايد 04 %13.33 05 %16.66 09 %15

غير  05 %16.66 02 %06.66 07 %11.66
 موافؽ

غيرموافؽ  02 %06.66 02 %06.66 04 %06.66
 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
موافؽ  11 %36.66 14 %46.66 25 %41.66

 تماما
تدني التحصيؿ -2

الدراسي لمطالب جراء 
إدمانو عمى إستخداـ 

.موقع الفايسبوؾ  
 موافؽ 10 %33.33 09 %30 19 %31.66
 محايد 04 %13.33 03 %10 07 %11.66

 غيرموافؽ 02 %06.66 04 %13.33 06 %10
غيرموافؽ  03 %10 00 %00 03 %05

 تماما
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 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
موافؽ  11 %36.66 16 %53.33 27 %45

 تماما
استخداـ موقع -3

الفايسبوؾ قد يدخؿ 
بعض الممارسات 
التي تتعارض مع 

الديف والثقافة 
.اإلسبلمية  

 موافؽ 10 %33.33 08 %26.66 18 %30
 محايد 02 %06.66 03 %10 05 %08.33
 غيرموافؽ 03 %10 01 %03.33 04 %06.66

غيرموافؽ  04 %13.33 02 %06.66 06 %10
 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
موافؽ  13 %43.33 15 %50 28 %46.66

 تماما
دخوؿ الطالب -4

بالمواقع اإلباحية 
الموجودة عمى موقع 
الفايسبوؾ، ومشاىدة 

.صور غيرأخبلقية  

 موافؽ 08 %26.66 06 %20 14 %23.33
 محايد 04 %13.33 04 %13.33 08 %13.33

 غيرموافؽ 02 %06.66 04 %13.33 06 %10
غيرموافؽ  03 %10 01 %03.33 04 %06.66

 تماما
 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موافؽ  10 %33.33 16 %53.33 26 %43.33
 تماما

إضاعة الوقت -5
.والماؿ  

 موافؽ 09 %30 07 %23.33 16 %26.66
 محايد 05 %16.66 03 %10 08 %13.33

 غيرموافؽ 03 %10 03 %10 06 %10
غيرموافؽ  03 %10 01 %03.33 04 %06.66

 تماما
 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
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موافؽ  13 %43.33 17 %56.66 30 %50
 تماما

التعب الجسدي -6
والتأثير في الصحة 

.والنظر  موافؽ 14 %46.66 07 %23.33 21 %35 
 محايد 02 %06.66 03 %10 05 %08.33
 غيرموافؽ 01 %03.33 01 %03.33 02 %03.33
غيرموافؽ  00 %00 02 %06.66 02 %03.33

 تماما
 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موافؽ  14 %46.66 17 %56.66 31 %51.66
 تماما

إىماؿ المواد -7
الدراسية، واإلنشغاؿ 
.عف أداء الواجبات  موافؽ 08 %26.66 07 %23.33 15 %25 

 محايد 04 %13.33 03 %10 07 %11.66
 غيرموافؽ 01 %03.33 01 %03.33 02 %03.33
غيرموافؽ  03 %10 02 %06.66 05 %08.33

 تماما
 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100

موافؽ  11 %36.66 11 %36.66 22 %36.66
 تماما

موقع الفايسبوؾ -8
يعد أداة مناسبة 

لئلساءة لآلخريف، 
.والتحايؿ واإلبتزاز  

 موافؽ 05 %16.66 08 %26.66 13 %21.66
 محايد 08 %26.66 04 %13.33 12 %20
 غيرموافؽ 03 %10 03 %10 06 %10

غيرموافؽ  03 %10 04 %13.33 07 %11.66
 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
موافؽ  12 %40 11 %36.66 23 %38.33 قمة االنتباه -9
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والتركيز، أو النـو  تماما
داخؿ قاعات 

.التدريس  
 موافؽ 06 %20 09 %30 15 %25
 محايد 05 %16.66 04 %13.33 09 %15
 غيرموافؽ 05 %16.66 04 %13.33 09 %15

غيرموافؽ  02 %06.66 02 %06.66 04 %06.66
 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
موافؽ  07 %23.33 12 %40 19 %31.66

 تماما
التعرؼ عمى -10

قامة  أصدقاءالسوء، وا 
.عبلقات مشبوىة  موافؽ 08 %26.66 05 %16.66 13 %21.66 

 محايد 08 %26.66 06 %20 14 %23.33
 غيرموافؽ 04 %13.33 04 %13.33 08 %13.33

غيرموافؽ  03 %10 03 %10 06 %10
 تماما

 المجموع 30 %100 30 %100 60 %100
مبحوثا عمى أف موقع الفايسبوؾ يعد الممر السيؿ والسريع لبث األفكار اليدامة، 22يوافؽ 

منيـ موقؼ %15منيـ عمى ذلؾ، وأخذ %11.66، في حيف يعارض %30ممثميف نسبة 
 .تماما%06.66تماما عمى ىذا الطرح، وتعارضو نسبة %36.66الحياد، في حيف يوافؽ

مف الذكور في حيف احتمت %30الموافقوف عمى ىذا الطرح مف أفراد العينة مثموا نسبة -
ولقد احتؿ المحايدوف مف الذكور . مف الموافقات%30، مقابؿ %06.66نسبة المعارضات

، في حيف احتمت المحايدات المرتبة الثالثة بنسبة %13.33المرتبة الرابعة بنسبة 
16.66%. 
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ناث ىذه - ولقد احتؿ المعارضيف تماما ليذا الطرح المرتبة الخامسة بالنسبة لذكور وا 
مف ذكور العينة عمى %16.66، فيما لـ يوافؽ %06.66العينة، إذ مثموا نفس النسبة

 .ذلؾ

يعد موقع الفايسبوك الممر السيل والسريع لبث األفكار اليدامة وتدني التحصيل * 
لقد وافؽ زىاء الدراسي لمطالب جراء إدمانو عمى االستخدام المتواصل ليذا الموقع 

نصؼ العينة عمى أف تدني التحصيؿ الدراسي لمطالب ناتج عف إدمانو عمى استخداـ 
مف الموافقيف %31.66، تمييا في المرتبة الثانية %41.66موقع الفايسبوؾ ممثميف نسبة 

فيما لـ يوافؽ . عف آرائيـ في المرتبة الثالثة%11.66عمى ذلؾ، في حيف لـ يبد
 .مف المعارضيف تماما% 05عمى ىذه العبارة، وأيدىـ في ذلؾ10%
مف ذكور العينة أبدوا موافقتيـ التامة عمى أف %36.66يتبيف مف خبلؿ ىذه النتائج أف-

تدني التحصيؿ ناتج عف إدماف موقع الفايسبوؾ، وأيدىـ في ذلؾ بنسبة 
مف المعارضيف %10عمى ذلؾ ودعميـ %06.66، فيما لـ يوافؽ (الموافقيف)33.33%

 .برأييـ%13.33تماما ليذه العبارة، في حيف لـ يبد
وأيدتيف في %46.66مبحوثة عف موافقتيا التامة ليذه العبارة بنسبة14عبرت-

، لتأتي في المرتبة الرابعة %13.33، فيما لـ توافؽ عمى ذلؾ نسبة (الموافقات)%30ذلؾ
 .، أما فيما يخص المعارضات تماما فمـ تكف ىناؾ نسبة%10المحايدات بنسبة

إن استخدام موقع الفايسبوك قد يدخل بعض الممارسات التي تتعارض مع الدين * 
 .والثقافة اإلسبلمية

يتبيف لنا أف تقريبا نصؼ العينة عبروا عف موافقتيـ التامة بأف  (30)بفحص نتائج الجدوؿ
استخداـ موقع الفايسبوؾ قد يدخؿ بعض الممارسات التي تتعارض مع الديف والثقافة 

في المرتبة األولى، في حيف لـ يوافؽ تماما عمى ذلؾ %45اإلسبلمية ممثميف نسبة 



97 

 

، ليأتي المحايدوف %30، وقد احتؿ في المرتبة الثانية الموافقوف بنسبة %10بنسبة
 .لـ يوافقوا عمى ىذا الطرح%06.66في المرتبة الرابعة، في حيف نجد%08.33بنسبة

 :أما استجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس فكانت اإلجابات كمايمي
 11مف خبلؿ %36.66بحيث عبر ذكور العينة عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة-

منيـ عف آرائيـ %06.66، في حيف لـ يبد(الموافقوف)%33.33مبحوثا وأيدىـ في ذلؾ
 .في ذلؾ%13.33، ودعميـ %10واتخذوا موقؼ الحياد، في حيف نجد نسبة المعارضيف

ودعمتيف %53.33إناث العينة مف جيتيـ عبروا عف موافقتيـ التامة ليذه العبارة بنسبة-
عف رأييف واتخذف موقؼ %10، في حيف لـ تبد(الموافقات)%26.66في ذلؾ نسبة 

مف المعارضات %06.66، وتنظـ إلييف %03.33الحياد، أما المعارضات بمغت النسبة 
 .تماما ليذا الطرح

 انتشار المواقع اإلباحية والصور الغير أخبلقية عمى موقع الفايسبوك* 
عبروا عف %46.66يتضح لنا مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أف تقريبا نصؼ العينة بنسبة 

موافقتيـ التامة ليذا األثر السمبي لموقع الفايسبوؾ، فيما لـ يوافؽ تماما عمى ذلؾ 
مف غير الموافقيف، في حيف لـ %10مفردات، وأيدىـ في ذلؾ4مف قبؿ 06.66%

بآرائيـ واتخذوا موقؼ الحياد، أما الموافقوف ليذا الطرح فقدرت %13.33يبد
 .%23.33النسبة

، لتأتي المحايدات مف جية %03.33بمغت نسبة المعارضات تماما ليذه العبارة-
، %20، فيما بمغت نسبة الموافقات %13.33والمعارضات مف جية أخرى بنفس النسبة

 .عبرف عف موافقتيف التامة ليذه العبارة %50ونجد
في %10 ودعميـ %06.66الذكور مف جيتيـ عبروا عف رفضيـ ليذه العبارة بنسبة -

، في %13.33وقد احتؿ المحايدوف المرتبة الثالثة بنسبة . ذلؾ مف المعارضيف تماما
 .في لؾ%26.66ودعميـ %43.33المقابؿ نجد مف أبدوا موافقتيـ التامة بنسبة 
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 :توضح لنا نتائج ىذا الطرح، مايميحيث . إضاعة الفايسبوك لموقت والمال* 
مبحوثا، في حيف 26 تماما عمى ىذا الطرح، ما يمثمو استجابات%43.33موافقة نسبة 

عمى أف موقع الفايسبوؾ %10عف موافقتيـ التامة، مقابؿ عدـ موافقة %26.66عبر
ختارت موقؼ الحياد في حيف لـ يوافؽ %13.33مجرد إضاعة لموقت والماؿ، أما نسبة 

 .تماما عمى ذلؾ06.66%
مف ذكور العينة عبروا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة 10نبلحظ بأف -

منيـ إلى موقؼ الحياد، وفي %16.66، في حيف لجأ %30ونسبة الموافقيف33.33%
 .(غيرالموافقيف وغيرموافقيف تماما)%10المقابؿ نجد نسبة 

مبحوثة بموافقتيا التامة عمى أف استخداـ موقع الفايسبوؾ مجرد 16أما اإلناث فقد عبرت-
. (الموافقات)%23.33، وتدعميا في ذلؾ%53.33إضاعة لموقت والماؿ ممثمة نسبة

، فيما لـ %10بحيث احتؿ في المرتبة الثالثة كؿ مف المحايدات والمعارضات نفس النسبة
 .تماما عمى ذلؾ%03.33توافؽ 

 .التعب الجسدي والتأثير في الصحة والنظر* 
وافؽ نصؼ العينة عمى أف موقع الفايسبوؾ يسبب التعب الجسدي والتأثير في الصحة -

 %08.33، في حيف لـ يبد %35، يميو في المرتبة الثانية الموافقوف%50والنظر بنسبة
 .، ونفس النسبة لممعارضيف تماما%03.33بآرائيـ اتجاه ىذا الطرح، ولـ يوافؽ عمى ذلؾ

مف الذكور وافقوا تماما عمى ىذا الطرح، ودعميـ في %43.33نبلحظ أف -
 برأييـ واتخذوا موقؼ الحياد، %06.66، في حيف لـ يبد(الموافقوف)%46.66ذلؾ

 .منيـ عمى ذلؾ، وبالنسبة لغير الموافقيف تماما فمـ تكف ىناؾ نسبة%03.33وعارض
، %56.66إناث العينة مف جيتيـ عبروا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة -

منيف موقؼ الحياد، فيما لـ توافؽ %10، بحيث اختارت (%23.33)والموافقات
 .مف المعارضات%03.33منيف بشدة عمى ذلؾ، وأيدتيف 06.66%

 .إىمال المواد الدراسية، واإلنشغال عن أداء الواجبات* 
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 %51.66عبر أكثر مف نصؼ العينة عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح، ممثميف نسبة
مبحوثيف عف عدـ موافقتيـ لذلؾ 5كما عبر.  مف الموافقيف%25ليؤيدىـ في  ذلؾ نسبة 

 . مف أفراد العينة %03.33، وأيدىـ في ذلؾ %08.33وقدرت النسبة بػ
مف ذكور العينة عبروا عف موافقتيـ التامة عمى أف استخداـ موقع الفايسبوؾ 46.66%-

يتسبب في إىماؿ المواد الدراسية، واإلنشغاؿ عف أداء الواجبات وشاركيـ الرأي 
، فيما عبر %13.33، بحيث يحتؿ المرتبة الثالثة المحايديف نسبة(الموافقوف)26.66%
 .في ذلؾ%10عف عدـ موافقتيـ ليذا الطرح، وأيدىـ 03.33%

، وانضمت %56.66إناث العينة عبروا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة  -
منيف بآرائيف واتخذت موقؼ الحياد، أما %10في حيف لـ تبد. (الموافقات)%23.33إلييف

 .مف المعارضات بشدة%06.66ودعمتيف %03.33بالنسبة لممعارضات فقدرت النسبة 
 .موقع الفايسبوك أداة مناسبة لئلساءة لآلخرين، والتحايل واإلبتزاز* 

مبحوثا مف أفراد العينة عبروا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح، 22: بفحص النتائج تبيف أف
، بعدىا المرتبة %21.66، يأتي في المرتبة الثانية الموافقوف بنسبة %36.66بنسبة 

مبحوثيف 7، فيما لـ يوافؽ تماما عمى ذلؾ %20الثالثة المحايدوف  بنسبة 
 . عمى ذلؾ%10مبحوثيف بنسبة 6، ويدعميـ %11.66بنسبة

، وتؤيدىا %36.66مبحوثة عف موافقتيا التامة ليذا الطرح ممثمة نسبة 11عبرت -
 منيف عمى ذلؾ، أما فيما يخص %10، في حيف لـ توافؽ (الموافقات)26.66%

 .%13.33المحايدات والمعارضات بشدة فالنسب كانت متساوية وقدرت بػ
نسبة الموافقة التامة لمذكور كانت نفسيا مع اإلناث، بحيث شاركيـ الرأي -

، أما المعارضوف %26.66، ليحتؿ المحايدوف المرتبة الثانية بنسبة(الموافقوف)16.66%
 .%10والمعارضوف بشدة فالنسب كانت متساوية وقدرت بػ

 .قمة اإلنتباه والتركيز، أو النوم داخل قاعات التدريس* 
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مبحوثا مف أفراد العينة عف موافقتيـ التامة ليذا األثر السمبي لموقع الفايسبوؾ 23عبر
، وقد احتؿ في المرتبة الثالثة كبل مف (الموافقوف)%25، ويؤيدىـ %38.33ممثميف نسبة

مبحوثيف عف عدـ موافقتيـ تماما ليذا 4، فيما عبر %15المحايديف والمعارضيف بنسبة
 .%06.66الطرح بنسبة

، وبمغ عدد الموافقيف %40مف ذكور العينة أجابوا بموافقتيـ التامة ليذه العبارة بنسبة 12-
منيـ بآرائيـ، ليأتي المعارضوف كذلؾ %16.66، في حيف لـ يبد%20 ممثميف نسبة6

 . منيـ عبروا عف رفضيـ التاـ ليذا الطرح%06.66و. بنفس النسبة
 %36.66مف إناث العينة عمى ىذا الطرح، في المقابؿ نجد نسبة%06.66لـ توافؽ -

مف الموافقات، بحيث احتمت %30منيف عبرف عف موافقتيف التامة ليذا الطرح وأيدتيف 
 .%13.33في المرتبة الثالثة كبل مف المحايدات والمعارضات بنفس النسبة المقدرة بػ

قامة عبلقات مشبوىة*   التعرف عمى أصدقاء السوء، وا 
 في المرتبة األولى، يميو %31.66مبحوثا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة 19عبر 

في المرتبة الثانية المحايدوف، بعدىا تأتي في المرتبة الثالثة الموافقوف، ثـ المعارضيف في 
 .%10بنسبة5المرتبة الرابعة، وآخيرا المعارضيف بشدة في المرتبة 

 مف إناث العينة لـ توافؽ عمى أف اإلشتراؾ في موقع الفايسبوؾ يؤدي 13.33%-
قامة عبلقات مشبوىة وأيدتيا في ذلؾ  بالطالب إلى التعرؼ عمى أصدقاء السوء، وا 

. منيف بآرائيف واتخذف موقؼ الحياد%20في حيف لـ تبد. في ذلؾ (غير الموافقات)10%
 مف %16.66وشاركتيا في ذلؾ %40في المقابؿ نجد أف نسبة الموافقات تماما بمغت 

 .اإلناث الموافقات
، وأيدىـ %23.33ذكور العينة مف جيتيـ عبروا عف موافقتيـ التامة ليذا الطرح بنسبة -

منيـ برأيو كذلؾ، أما غير %26.66، في حيف لـ يبد(الموافقوف)%26.66الرأي 
 .لممعارضيف بشدة%10، في حيف بمغت النسبة %13.33الموافقيف فقدرت النسبة بػ
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 :النتائج والخاتمة* 
عمى خمفية معطيات اإلطار التطبيقي، فقد تبيف بأف التواصؿ عبر موقع الفايسبوؾ، 

يحمؿ في طياتو جوانب إيجابية يقابميا في ذلؾ جوانب اخرى سمبية، فخير ىذا الفضاء 
يجابية عف ىذا . يماثؿ شره ومما تمخضت عنو الدراسة بما يحمؿ جوانب مضيئة وا 

 :الفضاء مايمي
. في موقع الفايسبوؾ يساىـ في تنمية المغات األجنبية لمطالب اإلشتراؾ إف* 
.  اإلشتراؾ في موقع الفايسبوؾ ينمي التفكير اإلبداعي بطرؽ مختمفة*
.  استخداـ موقع الفايسبوؾ يعظـ الدور اإليجابي لمطالب في الحوار*
. موقع الفايسبوؾ يوفر فرص اإلطبلع عمى الخبرات التعميمية المتنوعة* 
.  متابعة ما يستجد مف معمومات في المدرسة عف طريؽ استخداـ موقع الفايسبوؾ*
. موقع الفايسبوؾ يمكف الطالب التواصؿ مع زمبلئو ومناقشة دروسيـ* 
. مسابقات عممية عمى موقع الفايسبوؾ تثري الحصيمة العممية لدى الطالب* 
                          غرس الطموح في نفوس الطمبة مف خبلؿ تشجيعيـ عمى إنشاء وتصميـ تطبيقات *

. جديدة عمى الفايسبوؾ تخدـ المادة التعميمية    
    اإلشتراؾ في موقع الفايسبوؾ يمكف الطالب مف التواصؿ مع األستاذ خارج ساعات *

. الدواـ المدرسي   
.  موقع الفايسبوؾ يتيح التعمـ عف بعد*

: لمفايسبوكالسمبية المظممة والجوانب 

يعد موقع الفايسبوؾ الممر السيؿ والسريع لبث األفكار اليدامة وتدني التحصيؿ * 
 .الدراسي لمطالب جراء إدمانو عمى االستخداـ المتواصؿ ليذا الموقع

إف استخداـ موقع الفايسبوؾ قد يدخؿ بعض الممارسات التي تتعارض مع الديف * 
. والثقافة اإلسبلمية



102 

 

انتشار المواقع اإلباحية والصور الغير أخبلقية عمى موقع الفايسبوؾ * 
 .إضاعة الفايسبوؾ لموقت والماؿ* 

. التعب الجسدي والتأثير في الصحة والنظر* 
. إىماؿ المواد الدراسية، واإلنشغاؿ عف أداء الواجبات* 
. موقع الفايسبوؾ أداة مناسبة لئلساءة لآلخريف، والتحايؿ واإلبتزاز* 
. قمة اإلنتباه والتركيز، أو النـو داخؿ قاعات التدريس* 
قامة عبلقات مشبوىة*   .التعرؼ عمى أصدقاء السوء، وا 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

_مستغانم_جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس   

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

العلوم اإلنسانٌة                                            شعبة علوم اإلعالم واالتصالقسم   

 

:تقدٌم  

علوم اإلعالم واالتصال، فً إطار إنجاز مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً 

  وسائل اإلعالم والمجتمع، نتقدم الٌكم بهذا االستبٌان حول موضوع موسوم :تخصص

راجٌن منكم ". موقع الفاٌسبوك وأثره على التحصٌل الدراسً لدى طلبة البكالورٌا : " بــ

مع ضمان سرٌة البٌانات .   أمام اإلجابة المناسبة(X )اإلجابة على أسئلته بوضع عالمة

 . التً لن تسخر إالّ ألغراض البحث العلمً، شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

 

 :البيانات الشخصية

 : أنثى :ذكر: الجنس

  :السن

 :..............................................................................المستوى الدراسً

 :......................................................................................التخصص

 

 

:دوافع اشتراك طلبة البكالوريا في موقع الفايسبوك: المحور األول  

هل لدٌك حساب فاٌسبوك ؟    نعم                ال-   

.إذا كانت اإلجابة بنعم، واصل اإلجابة على األسئلة الموالٌة*   

ما هو هدفك من اإلشتراك فً هذا الموقع؟/ 1  

 للتواصل مع األصدقاء واألهل         التسلٌة و الترفٌه            التثقٌف
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التخلص من الملل               التعارف على أشخاص جدد                             

 التخلص من الفراغ        

:..................................................................................أخرى  

:هل توافق على طلبات الصداقة من أشخاص غرباء-2  

 نعم                                 ال    

..فذلك بدافع" بنعم"إذا كانت إجابتك   

 التعرف على أشخاص جدد           التسلٌة و تمضٌة الوقت     

  تبادل المعارف و الخبرات

:........................................................................................أخرى  

..فذلك بدافع" ال"إذا كانت إجابتك   

 ال تثق فً األشخاص اآلخرٌن              الخوف من إختراق حسابك على الموقع

.....................................................................................أخرى تذكر  

"الفاٌسبوك"ماهً الحاجات التً ٌلبٌها لك موقع- 3  

 التواصل والتفاعل مع اآلخرٌن        الحصول على المعلومات        

 لمعرفة مستجدات األصدقاء

.....................................................................................أخرى تذكر  

ٌنشر على موقع الفاٌسبوك؟هل تثق بما -4  

 نعم                     ال 

............................................................................................لماذا؟

..................................................................................................

.................................................................................................. 

:لفترة ٌشعرك بـ" الفاٌسبوك"غٌابك عن - 5  

 الفراغ                      القلق والتوتر                   ال ٌشعرك بشًء
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.....................................................................................أخرى تذكر  

 خوفاً من موقع الفاٌسبوكهل تتجنب بعض الكلمات أو المناقشات من خالل استخدامك -6

 العقوبات أو االنتقام؟

 دائما           أحٌانا              نادرا              ال أبدا

.....................................................................................أخرى تذكر  

 حسب رتب ؟ بقوة و األهمٌة هذه الفاٌسبوك موقع أعطى الذي الرئٌسً السبب ماهو- 7

.االهمٌة  

اإلستخدام سهولة      اإللكترونٌات تكالٌف إنخفاض     اإلنترنت تكالٌف إنخفاض  

..................................................................................أخرى تذكر  

كم عدد الساعات التً تقضٌها لتصفح هذا الموقع ٌومٌا فً أٌام الدراسة؟-8  

ساعات4ساعات          أكثر من 4إلى2من ساعة إلى ساعتٌن            من   

:على أي أساس تختار أصدقاءك فً الفاٌسبوك-9  

زمالء الدراسة           المستوى المعرفً والثقافً       عالقة القرابة و الصداقة     

 الٌوجد أي معٌار

.....................................................................................أخرى تذكر  

ماهو مستوى خبرتك فً التعامل مع موقع الفاٌسبوك؟-10  

 ضعٌف                        متوسط                             جٌد

 

اآلثار اإليجابية لموقع الفايسبوك على التحصيل الدراسي لطلبة :المحورالثاني

:البكالوريا  

موافق  موافق  محاٌد غٌر موافق غٌر موافق تماما
 تماما 

 العبارات

االشتراك فً موقع الفاٌسبوك ٌساهم -1     

. فً تنمٌة اللغات األجنبٌة للطالب  
االشتراك فً موقع الفاٌسبوك ٌنمً -2      

.التفكٌر اإلبداعً بطرق مختلفة  
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موقع الفاٌسبوك ٌوفر فرص -3     

اإلطالع على الخبرات التعلٌمٌة 
.المتنوعة  

استخدام موقع الفاٌسبوك ٌعظم الدور -4     

.اإلٌجابً للطالب فً الحوار  
متابعة ما ٌستجد من معلومات فً -5     

المدرسة عن طرٌق استخدام موقع 
.الفاٌسبوك  

موقع الفاٌسبوك ٌمكن الطالب -6     

.التواصل مع زمالئه ومناقشة دروسهم  
مسابقات علمٌة على موقع الفاٌسبوك -7     

.تثري الحصٌلة العلمٌة لدى الطالب  

غرس الطموح  فً نفوس الطلبة من -8     

خالل تشجٌعهم على إنشاء وتصمٌم 
تطبٌقات جدٌدة على الفاٌسبوك تخدم 

.المادة التعلٌمٌة  
االشتراك فً موقع الفاٌسبوك ٌمكن -9     

الطالب من التواصل مع األستاذ خارج 
.ساعات الدوام المدرسً  

موقع الفاٌسبوك ٌتٌح التعلم عن بعد -10     

. 
 

اآلثار السلبية لموقع الفايسبوك على التحصيل الدراسي لطلبة :المحور الثالث

:البكالوريا  

غيرموافق 
 تماما

موافق  موافق محايد غيرموافق
 تماما

 العبارات

موقع الفاٌسبوك ٌعد الممر السهل -1     

.والسرٌع لبث األفكار الهدامة  
تدنً التحصٌل الدراسً للطالب -2     

جراء إدمانه على استخدام موقع 
.الفاٌسبوك  

استخدام موقع الفاٌسبوك قد ٌدخل -3     

بعض الممارسات التً تتعارض مع 
.الدٌن والثقافة اإلسالمٌة  
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دخول الطالب بالمواقع اإلباحٌة -4     

الموجودة على موقع الفاٌسبوك، 
.ومشاهدة صور غٌر أخالقٌة  

.إضاعة الوقت والمال-5       
التعب الجسدي والتأثٌر فً الصحة -6     

.والنظر  
إهمال المواد الدراسٌة، واالنشغال -7     

.عن أداءالواجبات  
موقع الفاٌسبوك ٌعد أداة مناسبة -8     

لإلساءة لآلخرٌن، والتحاٌل و اإلبتزاز 
. 

قلة اإلنتباه والتركٌز، أوالنوم داخل -9     

.قاعات التدرٌس  
التعرف على أصدقاء السوء، -10     

.وإقامةعالقات مشبوهة  
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