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 :الممخص
وتدزملز  د لى، وانيلا الحماتمل  التواصلو اجتتالا ف  لف الددملد الي الاتلاجتستخدى شبكات ت       

دللللد تملللله الشللللبكات لات يىاملللل  بالللللل  محتللللا   لميللللا ال اللللل  لمتواصللللو  اممتللللف التدمللللمى والللللتدمى  وت  
يحلللد تمللله اادوات ااكيلللي شلللدبم   )اللللواتب   (دلللد م  و  الاسلللتاي بمنلللو وبلللمي ي يانلللو واللل  يسلللاتلتو 

 لللا التدلليم  مللا  البحلل  ا  للللا ىللدم ىلللوالالليتب  باليللاتم الاحاللوو الدللالى وااوسلل  انتشللايا   للف
  لف د لى وتدزملز وتسلليمو  اممل  اللتدمى  لف ا لليي)الللواتب   ( دوي شلبكات التواصلو اجتتالا ف 

كللوي اللي ي يلل  ا تللى توزملل  اسللتبمايو  ،تاادلل  صللندا  بخللوجي ل مبلل  كمملل  التيبملل  (2)التدمللمى ت نمللات
الاسلتو  اليابل  (  البلا  و البل  تلى اختملايىى  شلوانما الي  مبل  140اي ) تكونتيتزا   ما  من  

 خوجي تااد  صندا  بكمم  التيبم  ب
 للف د للى  )الللواتب   (شللبكات التواصللو اجتتاللا ف ل كبمللي ويد دموتلل وويظيلليت النتللان  ينلل     

اسلتخداى اللواتب      للا الددملد الي التوصلمات انيلاي ت دملو بحل ، و د توصو الالدامم  التدممام 
  ف التدممى كبمن  لمدامم  التدممام  

 تب    اتكنولوتما التدممى، شبكات التواصو اجتتاا ف، الو  الكممات المفتاحية:
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Abstract 

      Social media networks are used in many fields including supporting 

and strengthening the teaching and learning processes. These networks 

are of great importance for the student to continuously communicate with 

their peers and with thier teachers. 

     WhatApp is one of the most popular and widely used mobile social 

programs in the world. The aim of this study is to identify the role of 

social media networking in supporting, promoting and facilitating the 

learning processes in Technology Education. 

    A questionnaire consisting of three parts was distributed to a sample of 

(140) male and female students selected randomly from level-four 

students in the College of Education, Sana'a University. 

   The results have shown that there is a great role of Social Media   

Networks(WhatsApp) in supporting the educational processes. The study 

has suggested many recommendations including: activating the use of 

whatsApp as an education environmental of the learning. 

Key words: Technology Education, Social Media Networking, 

whatsApp. 
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 :المقدمة
م دللللد اجتصللللاو  للللف الاتللللاو التدمماللللف فلللليويم حتاملللل   لن للللو اا كللللاي والادمواللللات بللللمي تاملللل     

اا ليام الاشللايك   للف الداممل  التدمماملل  بتاملل   للين اجتصلاو، كاجتصللاو الشلل يف والكتللابف، يو 
باستخداى اجتصاو اجلكتيونف  ي  يمن ت نمات اجتصاو الحدمي  التلف ييبتلت يي ليلا ال لديم  ملا 

 سيمو  امم  اجتصاو التدمماف ت
للا يصبحت التكنولوتما لات يىام  لنظى التدملمى  لف تامل  ينحلا  الدلالى، حمل  يدت تكنولوتملا    

اجتصللاجت والادمواللات  لللا حللدو  ن ملل  نو ملل   للف ىلللا الاتللاو، وكللاي لظيللوي شللبكات التواصللو 
 ملا الاتتبل  لمتكنولوتملا اسلاىا  اجتتاا ف ييي  داو  ف تسيمو وتدزمز  امم  التدمى، وج مخ ا 

 تمه الشبكات  ف تام  توان  الحمام  باا  ف لله التدممى  
 –جمللم بلللووي –الللواتب    –تلللومتي –ا ملل  ايلللوي )ال للمب بللوه ي شللبكات التواصللو ا تتا      
  pinterest - Vine - tumblr - google plus - موتملو  –لمكنلد  ي –تاتلد –يويكلت

تللليا  الاحاديلللات ال ويمللل ، وغميىلللا(، يتاحلللت تبللل ادو ا لللا   ال ملللدمو والصلللوي واشلللايك  الام لللات وا 
 .والتواصو والت ا و الاباشي بمي تايوي الاتم مي

وتدتبي ىله الت نم  ااكيي انتشاي ا  ملا شلبك  ا نتينلت، لالا تاتمكلو الي خصلانا تامزىلا  لي     
حللا  الدللالى  مللا ا  بللاو الاتزامللد الاوا لل  ا لكتيونملل ، االلا شللت  اتصلل حف ا نتينللت اللي كا لل  ين
  مميا  ف الو ت اللي تيات   مو ا  باو  ما الاوا   ا لكتيونم  

بلاليغى الي  (web 2.0) 2وتوصلم شلبكات التواصلو اجتتالا ف  ملا ينيلا الي ت بم لات الومل 
 لف ىو اللي ن و الاستخدى اي اتليد اتم 2  وم دد التمو اليانف اي الوم 2ينيا ينشنت  بو الوم 

غمي ات ا و  لا استخدى  داو واشايه  ف الخلداات والت بم لات، والي التيكملز  ملا الاحتوملات 
اسلللللب   ا  لللللداد  للللللا وسلللللان  ت ا ممللللل  ملللللتى  نتاتيلللللا  بلللللي الاسلللللتخدى ومشلللللايه  ميلللللا اللللل   خللللليمي 

(  كاللا يد   لللا سللي   تبللادو الادمواللات الانشللويم والادونلل  خاصلل   مللا 453، 2102) اللياي،
   (Millan & Bromage,2011,148)اجتتاا ف  شبكات التواصو

 ي اصللل مل التواصلللو اجتتالللا ف بشلللكو ابسللل  ىلللو  اممللل  التواصلللو اللل   لللدد الللي النلللاب      
)ي اي ، زا  ، يصد ا ،   (  ي  يمن اوا   وخداات الكتيونم  تو ي سي   توصمو الادمواات 
 ما ن ان واس   يف اوا   ج تد مه ادمواات     بو تتزااي وتت ا و اده يينلا   الداده بتمله 

ن ان شبكته وبلله تكوي يسمو  لتبادو الادمواات بشلكو  لويي  لي  يملن شلبك   الادمواات  ف
 (  23، 2104اجنتينت )الا دادي،
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ي بأنيا  بلايم  لي اوا ل   ملا ا نتينلت ت سسليا شليكات ت ديَّم شبكات الّتواصو اجتتاا فّ و      
ااالللات وتبلللادو كبلللي  ت لللدى خلللداات التواصلللو بلللمي ا ملللمي الاسلللتخدامي واشلللايك  اانشللل   واجىت

تلليا  الاحاديللات  يسللاو اليسللانو الخاصلل  وا  نشللا  الاللدونات وا  الام للات والصللوي وا للا   ال مللدمو وا 
ال ويم  والدخوو  ف غيم الديدش  ووف  اج  نات وتبادو اآليا  والبح   ي تكلومي صلدا ات  

 لللللي وم اكلللللي ال لللللوو بلللللأيَّ شلللللبكات الّتواصلللللو اجتتالللللا ّف ىلللللف  بلللللايم (  032، 2104)ي املللللزي،
اميا اللي اشللاياك  اا كللاي واجىتاااللات، با فللا    لللا تكللومي  اتتادللات ا تيافللّم  ت اُكللي ا سللتخد 

 صدا ات تدمدم 
الاوا   اجلكتيونم  التف تلو ي  ميلا ت بم لات اجنتينلت خلداات لاسلتخداميا ماكي ال وو ينيا و      

مي، وتلللو ي وسلللمم  تتلللمل ليلللى  نشلللا  صللل ح  شخصلللم  اديوفللل  لمدااللل  فلللاي او للل  يو نظلللاى ادللل
اتصللاو اللل  ادللايم انشلللو الصلل ح  يو اللل  غملليه الللي اسللتخداف النظلللاى، وتللو ي خلللداات لتبلللادو 

 الادمواات بمي استخداف لله الاو   يو النظاى  بي اجنتينت 
 لانى  ملا  تدممالفبأنلو يسلمو   اجتتالا فو ما لله ماكي تديمم التدممى بشبكات التواصلو      

تح ملللن التواصللو بلللمي  ناصللي  اممللل    للف اجتتالللا فات التواصللو توظمللم يدوات وخللداات شلللبك
حلللوو اوفلللول اللللتدمى بديتللل   المللل  الللي  التشلللايكف الاتتادلللفالتدملللمى واللللتدمى الللي خللل و اللللد ى 

 ا مو ي بمن  تدممام  ج تت مد باكاي احدٍد يو و ٍت ادمٍي الدمناامكم  والت ا مم  اي خ و نظاا  
 لل  االتدملمى التللاادف  ملا او    لف اتللاو التواصلو وا  بلاو  مبلل لالاتسللاي و لف ظلو ىلللا الت لدى      

اللللي اممي متدلللااموي اللل  ىلللله   التواصلللو يصلللبحت التاادلللات تتداالللو اللل  تملللو الللي ال مبلللشلللبكات 
الشبكات بشلكو كبملي، وينيلى ااكيلي  لف التليدد  ملا شلبكات التواصلو اجتتالا ف حمل  يوفلحت 

% اللي اسللتخداف شللبكات 69يي  (Ophus&Abbitt,2009,639-648) يو للمب ويبمللت دياسلل 
وتيتل  ااىامل  الاتزاملدم ليلللا   سلن 41 -01التواصلو اجتتالا ف الي الللمي تتلياوا ي اللايىى بلمي 

النول اي اجتصاجت اي خ و ادي ل  يي ىنلاه بدلل الايلايات التلف ج ماكلي لم الل  الحصلوو 
لتواصللو اجتتاللا ف مللتى التواصللو والحللواي الل   مميللا بللال ين الت ممدملل ، ولكللي اللي خلل و شللبكات ا

الاحاديللل  يو الاياسلللم  يو البيمللللد  ياآلخللليمي الللي خللل و تو ميىلللا  لللدم  للللين اتنو للل  لمت ا لللو ايلللو
يىلا اللي غماجلكتيونلف، وت لدى خلداات ايللو اليسلانو الخاصل  وال ملدمو والتللدومي واشلايك  الام لات و 

ل  لف تامل  الاياحلو التدممامل  بشلكو كبملي،  ا الي الشلبا ا كبملي  الخداات، ويصبحت تست      ا  
التاادات اي يكيي ال نات التف تستخدى اوا   شبكات التواصلو اجتتالا ف بأنوا يلا   مب ومدتبي 

  ف الماي 
 وتكاي يىام  استخداى شبكات التواصو اجتتاا ف  ف الدامم  التدممام  بالتاادات  ماا ممفي
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و اجتتالا ف لم نل  الدايمل   لف التدملمى اجتتالا ف، تزامد ي لداد الاسلتخدامي لشلبكات التواصل -0
 وبالتالف  إي توظم يا  ف الدامم  التدممام  تكوي يكيي  اندم ليى 

ماكللللي ال مللللاى بتن مللللل اانشلللل   التدمماملللل  والواتبللللات واا اللللاو الاختم لللل  اللللي خلللل و شللللبكات  -2
 اشايكاتيى التواصو اجتتاا ف ااا م سا د ال مب   ما ا بدال واجبتكاي اي خ و 

 تكس  الايايات التكنولوتم  ال مب  وتوظم يا  ف الدامم  التدممام   -4
 تناف ايايات التدمى التداونف بمي الزا   اي خ و الانا ش  التاا م  لمادي   واستكشا يا  -3
 تستخدى شبكات التواصو اجتتاا ف الوسان  الاتدددم اي  بو الادمى لتح من ااىدام  -5
ت ج مكسلللللبيا ال صلللللو الت مملللللدي، كلللللإديا  الام لللللات الصلللللوتم  والاينمللللل  تكسللللل  ال مبللللل  ايلللللايا -9

 واشايكتيا، وال ديم  ما  نشا  وتحيمي وتحامو الام ات وتيتم  ام ات الصوي 
اكانمل  اليتلول  لميلا لمتأكلد الي الادموالات واا كلاي   -7 تتامز بالا نا ، والايون ، والت ا ممل ، وا 

 يو اياتدتيا، وسيول  الوصوو  لميا 
اسللتاياي اجتصللاو والتواصللو بللمي ال لل   ين سلليى وبللمي ي فللا  ىمنلل  التللديمب خللاي  يو للات  -1

 الداو اليسام  
د للى اشللايك  ال مبلل   للف  للف  ييللي اسللتخداى شللبكات التواصللو اجتتاللا ف ي ييويمكننن القننول     

 التلديمبوي فلا  ىمنل  ال مبل  وينيا يدت  للا تدلاوي ي الن بلمي  ،بشكو امتابف الدامم  التدممام 
(Arquero&Romero,Frias,2013,238-249) ، والتواصو  لم مب ،وي دت اادا  ااكادماف

وت لللومي ايلللاياتيى ااساسلللم  ايلللو ، (Bateman&Willems,2012,53-54) يىبملللناجتتالللا ف 
ومصللبل الادماللمي امسلليممي، والاتدماللمي مشللايكوا  للف  ،التدللاوي وا بللدال وال مللادم بك للا م تكنولوتملل 

للل نتلللا   التلللف سللليمت  (WiFi)  اللل  وتلللود انتتلللات ن الللل  الاحتلللو  التدممالللف ومدم لللوا  مملللو، وخاص 
   (Millan&Bromage,2011,149)اجتصاو بالشبكات  ف يي و ت ويي اكاي 

  للللف الدامملللل  التدمماملللل  ي لللليام دوي  للللف ( الت للللوي2116،1) الداللللودي غللللادم دياسلللل  ولكلللليت   
 :ممف كاا البياتمات اجتتاا م 

 الللتدمى تسليمو حلوو متاحللوي الادملى دوي صلايي اجتتاا مل  البياتمللات  لف الادملى دوي ت لوي -0
 التفللللخى اسللللتيااي خلللل و اللللي التدمللللدم اللاتملللل  ادللللاي يى تولمللللد  للللف لاسللللا دتو الاتدماللللمي ود للللى

 .الادموااتف
 الادي ل   نتلا   ملا تيكلز التدممامل  النالال  تدلد للى ا لكتيونلفي التدمماف الاحتو  بنا  ت وي -2
 .الخاص  احتماتاتو و ن التدمماف احتواه لبنا  لماتدمى ال يص   تاح   ما بو
 التيبوم  النظيمات اي اليانف التمو  ف اجتصالم  النظيم  ظييت حم  التيبم  نظيمات ت وي -4

 .الاتتادم  التتاي  اي شبكات داخو بالت نم  التيبم  ليب  ت سب والتف
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 تاكللي التللف ال لين ابتكللاي  للا التدمماللف الاحتلو  تللو مي الي التدمماملل  الا سسل  وظم لل  ت لوي -3
 تيل  الي الاشاكو حو  ما ال ديم الاتدمامي اكتسا  بيدم والت ومى البح  ايايات اي الاتدمامي
مصاو  .يخي  تي  اي اآلخيمي  لا الادي   وا 
( 2100) (0)حلددىا يحالدكالا  بالشلبكات اجتتاا مل  التدملمى  لف التلديمب ىمنل   فلو دوي ومتايو

 :ممف ااب
 .اا تدممام  اادم  مميى مديل يي -0
 .ديوسيا اي ديب كو وحوو الاادم حوو ون اشيا  فاما بإيايم والحواي الاشايك  -2
  لمللو توصلو لاللا النيى كللو  يسلاو وا  للادم  نيلا البحلل  النيى م ملل  يلى التكللالمم ليلى مفل  يي -4

 .خاص  يسال  و ا  يدم  ب يم  
 .الاشكم  تمه  ما يده انيى كو مف  يي انيى وم م  اا اشكم   مميى مديل يي -3
 الللديب يو الاللادم وتيللي  ديوسلليا يحللد يو بالاللادم تتدمللن و مللدمو صللوي وا للا   صللوي  فللا   -5

 والتدمملن انت لانيى الي يو الالتدمى يو الادملى  نتلا  الي  الا وتكلوي ي فلو بشلكو  يالو  ما وتسا د
 . مميا

فا   اشايك  -9  وانا شل   مميلا والتدممن التدممام  الاادم ا نتينت تييي  ما لص حات يواب  وا 
 .احتواىا

  مللا يده ومتنظللي )التللديمب ىمنلل  ) فللو الاتاو لل  ل انللد سلل اج   موتللو يي  فللو اي ماكللي -7
 .الس او ىلا
 لمليد ن سلو الو لت  لف  مبتلو ال   ملو متواتد اسب ا او دا   محدد يي التديمب ىمن  لدفو ماكي -1

 .اا اوفول حوو لمتحاوي يو است ساي يي  ما  ويا  
 الادمللى بللمي الللديب  ناصللي بدللل بانا شلل  الللواتب     للف الاوتللودم الديدشلل  اللي اجسللت ادم -6

 .ين سيى الاتدمامي بمي يو بدفيى يو والاتدمامي
 .وديوسيا الاادم تييي يي شأنيا اي تدمدم ت بم ا   ينشا  - 01

  ف ودخوليا اجتتاا ف، التواصو شبكات انتشاي ا  ينو ،  مي (2)(2104،0اهلل ) خمم ياا     
دايم واكتبللات وينشلل   تدمماملل  ووسللانو وانللاى  واللتدمى ادمللى اللي  ناصلليه بتاملل  التدمللمى اتللاو  وا 

 الدياسلم  والاناى  الا ييات ت دمى يسمو  و ا التدممى  ف تدمد نظاى ظيوي  لا ىلا يد  تدممام ،

                                                 
1
-3ثاريخ الوصول  docs.com\cod6(. اسحخذام شبكة الحواصل الاجحماعي فيسبوك في الحعليم. محاح 1111أحمذ، ياسر ) - 

 م.11-1116
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  لللا      نصللي ا الاللتدمى  ميللا مكلللوي ت ا مملل  تدمماملل  بمنلل  خملللن يتللو اللي التدمماملل  واجسللتياتمتمات
 وايشللد ا اوتي للا الاللتدمى  ميللا ومكللوي الللتدمى  تح مللن  للف واسللاىاا   التدمماملل ، الاسللنولم   للف مشللايه

لللا، يالللا  ال الللل و  الادملللى لتدلللاوي واشلللايك  نتاتلللا   يصلللبحت بلللو غ  لللمي بلللمي تدلللد  ملللى الكتللل  وا وا 
 يصلبل الدللالى بللو التاادل  يو الاديسل   لف اكتبلل  احصللويم تدلد للى الللتدمى اصلادي ويمفلا وا دايم،

 .لمتام   بي الوم  ا توح  الكتيونم  اكتب  كمو
بلللو شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف   لللد  لللاى  لللدد الللي  ىامللل  التلللف ت لللوىلملللدوي البلللال  اا اونظلللي       

حاولللللت ادي لللل  تأيميىلللا  مللللا التوانللل  التيبوملللل  والتدمماملللل   البلللاحيمي بالددمللللد الللي الدياسللللات التلللف
 لللا يي يىللى التللأيميات ا متابمللل   (2104 ، بللد الحللف  و 2109اللياد،لم لل  ،  توصللمت دياسلل  )

تكللللومي صللللدا ات و   للللات اتتاا ملللل  تدمللللدم وزمللللادم التحصللللمو  لشللللبكات التواصللللو اجتتاا ملللل ،
 م  ايايات الحواي وتبادو الخبيات الادي ف  ف اتاو التدممى والتدمى والداو، وتنا

اىام  شلبكات التواصلو اجتتالا ف  لف الداممل  التدممامل  بالتاادلات تلا ت  لدم دياسلات و       
( التلف 2107،شمتوتدياس  ) توفل اد   ا مم  ىله الاوا    ف الدامم  التيبوم  والتدممام  انياي

 للف اللدايب التدمللمى الدللاى  وتوصللمت  توصللمت  لللا يىاملل  الشللبكات اجتتاا ملل  كانصللات تدمماملل 
(  لللللا يىامللللل  اسللللتيااي شللللبكات اجتتاا مللللل   ال مسللللبوه   للللف التدملللللمى 2109دياسلللل  )الدايوسللللف،

 ،مللييبالداجلكتيونللف، لتح مللن ادللاممي التللودم الدالاملل   للف تللديمب الا للييات اجلكتيونملل   ودياسلل  )
 اللللل   للللف التاادللللات خمصللللت  لللللا يي اسللللتخداى شللللبكات التواصللللو  للللف خدالللل  الالتللللف ( 2104

بديتللل  فلللدم  ، ويي يىامتيلللا  لللف تحسلللمي خداللل  ال الللل   المللل ، ولكلللي  االسلللدودم  كلللاي اوتلللود  
ل ا جسلتخداى شلبكات تواتييا  دم صلدوبات تحلد الي اسلتخداايا  لف خدال  ال الل ، و لدات ا تيح 

 التواصو اجتتاا ف  ف تحسمي خداات ال ال   ف التاادات السدودم  
دوي او للل  التواصلللو اجتتالللا ف ال مسلللبوه يسللليى  لادي للل ( 2104 ،الزىيانلللفوتلللا ت دياسللل  )    

كممل  التيبمل  بتاادل  يى ال لي  يينلا   تليم التلديم    مب بديت  كبميم  ف حو الاشك ت التف تواتو 
ال  بدفليى اللبدل، وال  الاشليم التيبلوي الللي مالدىى  ال مبل الدامف، ولله  ي  يمن تواصو 

 ك ت بشكو  ويي وسيم  بالتدمماات وحموو لماش
 ات مللللا التحصلللمو الدياسلللف  تلللا ت دياسللللاجتتاا مللل  الشلللبكات  و ا ممللل  يالللا  لللف اتلللاو تللللأيمي

 ،الدنللللزي  و 2105  والسلللل مانف، 2109يحاللللد،  و 2107  والتينللللف،2107والا لللليودي،، لحسللللي)
دم ا لللللا  ا مملللل  شللللبكات التواصللللو اجتتاللللا ف  للللف زمللللنتللللان  تملللله الدياسللللات  (، وتوصللللمت2104

  م تدمماالدامم  الواجتتاه نحو اتتا  الادي  ، ويوصت بفيويم توظم يا  ف  صموتحال
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اىتاللللت بتوظمللللم شللللبكات التواصللللو  السللللاب    مللللا الاسللللتو  الديبللللفوم حللللظ يي الدياسللللات      
اجتتاللا ف اللي زوامللا اتدللددم اوفللح  دويىللا  للف الدامملل  التدمماملل  وي لل  اسللتواىا وتحسللمنيا وحللو 

 اشك تيا 
ي ىلللله الشلللبكات  لللف الداممللل  ىتلللا ت الدياسلللات اجتنبمللل  لتيلللتى بشلللكو يكيلللي بتلللو  لللف حلللمي     

 Ophus&Abbitt,2009  Brady et al,20  Arquer et (التدممام ، واي يىى ىله الدياسات
al,2011 Miah et al,2012 )  توصمت  للا يي الشلبكات اجتتاا مل  ىلف بمنلات تدممامل  التف

ت ومديللا لمتدمللمى والللتدمى، وجبللد يي ينشلل تيا لات ادنللا، ومللتى داتيللا  للف لتدمللمى ي فللو  للف حللاو 
تسلال بازملد الي التدلاوي الاتكليي ال   ، وينيلاب يم ل  تت لن ال  يغبلات ال ل   وتصلوياتيى التدممى
تسلال بازملد الي ، و ينيا تسلا د  ملا التواصلو خلاي   صلوو الدياسل  ب ا ممل  واسلتايايم ، و الزا  

 اانش   ال ص م  بشكو كبمي و  ف حو الواتبات و و اج كاي ديى والن اش وتباالت كمي ال داو لدم
توصلللمت  للللا يي ال للل   مللليوي يي اسلللتخداى التلللف  (Buzzetto,2012)بموزمتلللو وتلللا ت دياسللل  

ا  لف تدزملز اجتصلاجت وبنلا  الاتتال  وزملادم اشلايك  ال ل   ا وامتابم لالشبكات اجتتاا م  ا ملد  
وا تبايىا تز ا  اي  امم  التدممى والتدمى وتشت  ي فا  ىمن  التديمب جسلتخداايا  لف  ف التدممى 

 التدممى 
  al,2009 Hamid et)دياسلل  يويدمنللف وسللانديب ، و حامللد و خلليوي  كللو اللي دياسلل وتوصللمت

Oradini& Sanders,2008 ) لللا يي ال لل   يكللدوا يي اسللتخداى ىللله الشللبكات تتح للن  انللدم 
يىامللل  شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف  لللف د لللى و لددملللد الللي اانشللل   ااكادمامللل ، كبمللليم ليلللى  لللف ا

اانش   التدممام  التف مكمم بيا ال   ، وينيا لات  ا ممل   لف ىلله اانشل  ، وكللا  لف التنشلن  
 اجتتاا م  لم    

 امم  التدمى لدميا  اكانم  كبميم لد ى التف الت بم ات اي يىى  التدممى  ف الواتب    وم دد توظمم
االلا مسللال اباشلليم الوصللوو  لللا  وجيتبا للو يكيللي بللاليواتم اللكملل ،  يللاي كبملليم  مللا التيبملل ، اوليلل

الكيملللي الللي الالللوايد  ملللا اجنتينلللت، والازملللد الللي التيكملللز  ملللا ال مبللل ، وا بلللدال، واجسلللت  لم ، 
  والاس ولم 

اليواتم اللكمل ، وملتى اسلتخداى انيا    ىو ت بمن اتانف مداو  بي انصات اتدددم  الواتبو    
بللمي  لل   الايحملل  التاادملل ، وكلللا اياحللو  للف الدامملل  التدمماملل  ىلللا الت بمللن  مللا ن للان واسلل  

التدمللمى الاختم لل ،  يسللاو يسللانو الوسللان  الاتدللددم ايللو الصللوي، وال مللدمو، والتسللتم ت الصللوتم  
 با نتينت   تنبا  لا تن  ا  اليسانو النصم  البسم  ، شيم   اجتصاو 
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استخداى الواتب    مداو  ما تبادو الكيملي الي الادموالات، وماكلي يمفلا الوصلوو  لميلا  ي     
 لللا يي  ) (Sonia & Alka,2017,19-20سللونما والكللا  ويشللايت دياسلل    للف الو للت الح م للف

 الواتب    مو ي الددمد اي الاامزات ايوي 
واليسللللانو النصللللم  والصللللوي والاكالاللللات  ل مللللدمو،الوسللللان  الاتدللللددم تسللللال لماسللللتخدى لتبللللادو ا• 

 الصوتم  
 ديدش  الاتاو   تد ى الت ا و بمي ي فا  الاتاو   • 
 للدد اليسللانو غمللي احللدود، اللي خلل و اجشللتياه با نتينللت لفللااي ن للو البمانللات الاسللتاي  بللي • 

 انصات اليواتم اللكم  
وال ملدمو،  )اليسلانو النصلم ، والصلوي، والت ا و ا  يتيلزم اختم ل  تاكلي وصلوو تددد الانصات• 

 والتدمم ات الصوتم ( 
يو خلاي  ان  ل   باانتينت نداا مكوي التياز غمي ايتب   متى ح ظ اليسانو دوي اتصاو تم انما• 

 التل م  
يي لاى    ج محتا   لا تلكي كماات الايوي يو اسى الاستخدى كاا مداو  بلي الاستخدى لمواتب • 

 ا   نواي الاستخدى  الياتم ومتكااو 
 ومتلللاي   2105و خلليوي، التيمسللف   و 2109وتوصللمت الددمللد اللي الدياسللات )تاملللو و خلليوي،

 ا ممللل  اللللواتب     لللف الداممللل  (  للللا Levent Cetinkaya,2017  2109زاىلللد، و   2109
متابم  شبك  التدمى التداونم   ف  متاد بمن  اشايك  وتداوي لتبادو الادمواات التدممام  و  واصادي ا 

يىامل  ت بملن اسلتياتمتمات التلديمب التلف تدتالد  ملا اجنتينلت وت بم لات بلياا  و  وايات  الا ليي،
  التواصو اجلكتيونف الواتب   ، وكلله اجستياتمتمات الاتايكزم حوو ال ال 

يي شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف ايلللو اللللواتب    وال مسلللبوه ومتفلللل الللي خللل و الللا سلللبن     
يلا دوي كبملي وتلأيمي لالتدممى التاادف اي ناحمل ، ويصلبل   بمي  مب انتشيتتمو   د والتومتي والمو 

وافل  ف الدامم  التدممام  بالتاادات اي ناحم  يخي ، وىو الا يظييتلو الدياسلات الاختم ل ، و لد 
بلللديت الددملللد الللي اللللدوو اجتنبمللل  والديبمللل   لللف ت بم يلللا  لللف الكمملللات والتاادلللات، وخاصللل   بدلللد 

يللا الددمللد اللي الاامللزات التللف تتدللو للتللف يفللا ت ا بيللا 2اللي خللداات وت بم للات الوملل  اجسللت ادم
دويىلللا  لللف الداممللل  التدممامللل   دلللاج  وبديتللل  كبمللليم وتمبلللف اجحتماتلللات التدممامللل  باسلللتخداى شلللبكات 

  ف تزامد وتفا م استاي  يم التواصو اجتتاا ف وي داد الاستيد
 ي اسلتخداى شلبكات التواصلو اجتتالا ف بالا  لف للله ت نمل  اللواتب    بلمي  يوخالصة القنول   

 ملللا ا  يصلللبل وافلللحا وتمم للل ،الاتدمالللمي وانا شللل  الاشلللاكو التلللف مواتيونيلللا  لللف اللللديوب الدمامللل 
 .اللتدمى اليغى اي التبامي بمي بدل البحو   ف يىام  تمه الشلبكات للد ى وتدزملز وتسليمو  اممل 
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ينو موتد اىتااى  ،(Ophus&Abbitt,2009  2102كدياس  ) اياي،  تاي ىله الدياسا ومتفل
كبمللي بيللا، وىنللاه يغبلل  وا بللاو شللدمد جسللتخداايا  للف الدامملل  التدمماملل  بالتاادللات والكممللات  للف 
الددمللد اللي الللدوو، لاللا ليللا اللي  وانللد اتدللددم وينيللا لات تللدو  كبملليم و وانللد اتدللددم، ويي توظم يللا 

واكبلل  الت للوي التكنولللوتف، ويي توظم يللا  للف التدمللمى مي لل  اسللتو  تودتللو، ا لاا فلليويم  يصللبل ياللي  
وبالتالف تصبل الحات  امح   تيا  الازمد اي الدياسات  نيا  ف الدالى بصل    اال  و لف الدلالى 

 دياسلل ك حملل  يوصللت الددمللد اللي الدياسللات الديبللف بصلل   خاصلل  و للف الللماي  مللا نحللٍو يخللا،
 & Baruch ؛7100؛ وسللل،م   7107ون ملللل     ؛7102القرنللل  ؛ 7102شلللت،    )

Hershkovitz,2011 ؛Boyed&Ellison,2010) بفللليويم  تللليا  الازملللد الللي  والتلللف يوصلللت
دياسللل   الدياسلللات حلللوو  سللليااات ىلللله الشلللبكات اجتتاا مللل   لللف الداممللل  التدممامللل ، كالللا يوصلللت

اجتتاا ملل   للف فلليويم اسللتخداى الشللبكات بGulbahar,2013)  2105و خلليوي،  ،التيمسللف)
ل  الشلبكات اجتتاا مل  الايتب ل  باليلاتم التدممى بالتاادات وكو ا سسلات   لداد الالتدمى ، وخاص 

الحلالف لمو لوم  ملا دوي البحل  واي ىنا تا ت  كيم   حتا مواك  الت وي التكنولوتفالاحاوو 
دوي شلبكات   لف والللي تايلو  ف د ى الدامم  التدممام )الواتب   ( شبكات التواصو اجتتاا م  

تديمب ا يي ت نمات التدممى ل مب  كمم  التيبمل  بخلوجي   ف د ى)الواتب   ( التواصو اجتتاا م  
 تااد  صندا  

 

 البحث:مشكمة 
المواملل ، كالللا يصللبل اجىتاللاى بيلللا متزامللد لحللو بدلللل  محمللااليصللبحت التكنولوتمللا تللز   الللي      

  اي اشاكو الدامم  التدممام  الاشاكو اجتتاا م ، وللا تزامد اجىتااى بيا لحو اا مواتو
اىاملل  شللبكات التواصللو اجتتاللا ف  للف الدامملل  التدمماملل  بحلل   ولللله نبلل  اجحسللاب باشللكم  ال 

ل  اللواتب    الاليتب  كت بملناي تان ،  توصلمات الددملد  الي خل وو باليلاتم الاحالوو،  وخاص 
و خلليوي،  ،التيمسللف  2109   وتللاي، Levent Cetinkaya,2017)كدياسلل  اللي الدياسللات 

بفيويم  تيا  دياسات  ما ت دمو ىله الشبكات  ف التدممى اي تان   خي، وخاص    ف ( 2105
لالكممات التاادم  التف تدتبي ىف ا سسات   داد ااتملاو والتلف م ا تل  يي تدلده حتلا مكلوي اما 

 بكو الت ويات التكنولوتم  الحدمي   ف اتاو التدممى والتدمى 
والللي ىنلللا تلللا ت فللليويم التدللليم  ملللا دوي الشلللبكات اجتتاا مللل  )اللللواتب   (  لللف د لللى      

 لف التواصلو، ود لى الاحتلو  الادي لف، واانشل   التدممامل  بكممل   (2التدملمى) تديمب ا يي ت نمات
 ي بتااد  صندا  التيبم  خوج
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منننا دور شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي ي التلللالف  لللف السللل او اللللينمب ىللللا البحللل وتتبملللوي اشلللكم  
 :الس او تنبين ااسنم  ال ي م  التالم ىلا واي  العممية التعميمية؟ في دعم (الواتس آب)
 العممية التعميمية؟ في دعم (الواتس آب)ما دور شبكات التواصل االجتماعي  -0
 ؟الطمبةشبكات التواصل االجتماعي )الواتس آب( في دعم التواصل بين ما دور  -8
 ما دور شبكات التواصل االجتماعي )الواتس آب( في دعم المحتوى التعميمي؟ -3
 ما دور شبكات التواصل االجتماعي )الواتس آب( في دعم األنشطة التعميمية؟  -4
جتماعي )النواتس آب( فني دور شبكات التواصل االهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -5

، دعنننم المحتنننوى الطمبنننةالتواصنننل بنننين وبحسنننب )عنننزى لمت ينننر الجننننس ت  العممينننة التعميمينننة 
 ؟ التعميمي، دعم األنشطة التعميمية(

 

 البحث:أهداف 
 : لا تح من ااىدام التالم  بح الىلا س  
  ال مب   (  ف د ى التواصو بمي  التديم  ما دوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب -0
 التديم  ما دوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  ف د ى الاحتو  التدمماف  -2
 التديم  ما دوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  ف د ى اانش   التدممام   -4

 :البحثأهمية 
 ياآلتف ف  البح  ىلاتكاي يىام  

  ت نملللات بال لللانامي  ملللا الدمامللل  التدممامللل   لللف التاادلللات ووزايم التيبمللل  والتدملللمى الدلللالف  الللداد
اجلكتيونلللف الايتب للل  بشلللبكات التواصلللو التدملللمى  اسلللتياتمتم تدملللدم تسلللا دىى  ملللا ت بملللن 

 .اجتتاا ف
   اسلتخداى شلبكات التواصلوب فا   تدملدم  لف الدياسلات المانمل  والديبمل  الاتدم ل  الدياس  تدد 

   ف التدممى اجتتاا ف)الواتب   (
   سليى  لف اسلتخداى شللبكات  الداد ال لانامي  ملا الداممل  التدممامل   لف التاادللات بادموالات  لد ت

   ف التدممى التواصو اجتتاا ف)الواتب   (
  التلف ماكلي اسلتخداايا  لف  الايتب ل  باليلاتم الاحالوو التكنولوتمل اسلتحديات الالتديم  ملا

 .التاادفالتدممى 
 حدود البحث:

ي تصلللي البحللل   ملللا يشللليي شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   ( الايتب للل  بلللاليواتم  -0
  ايىا وحاميا، لد ى  امم  التديمبالاحاول  لسيول  انتش
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 لف  ا مدميكمم  التيبم  خوجي  ف تااد  صندا  والب مب  الاستو  الياب   ي تصي البح   ما -8
  2 ف ا يي ت نمات التدممىى 2101/ 2107 التاادفال صو ااوو لمداى 

 

 :البحثمصطمحات 
  دد اي الاص محات ماكي تديم يا كاا ممفي البح  اويد  ف ىل    

 مللا  البحلل  ا للف ىلل امدي يلا الباحلل   تيانم ل Social Network:شنبكات التواصننل االجتمنناعي
اجتتاا م  بمي  التف تسا د  ما ت دمو الد  ات الايتب   بالياتم الاحاوو ينياي تمه الت بم ات

والتواصلللو  الللي خللل و شلللبك  ا نتينلللت، وتلللد ى  امملللات الت ا لللو( 2)ا للليي ت نملللات التدملللمى  مبللل 
واا كلاي   ملا اشلايك  بدفليى اللبدل  لف الادموالات ل مبل اجتتاا ف، وتو ي خلداات تسلا د ا

وصللويم و مللدمو، ولللله بيللدم تناملل  ونتللاتيى ال كلليي  للف شللكو وسللان  اتدللددم اللي نللا وصللوت 
  نش  اا

واللللي مداللو  بللي لمتياسللو ال للويي ت بمللن مدي للو الباحلل   تيانم للا بأنللو  WhatsApp اب الننواتس
بلللمي  لل   الايحمللل  التاادمللل   يسلللاو  ومتللليي اسلللتخدااواليواتلللم الاحوللل  انصلل  اتدلللددم  ملللا 

صللوتم  تنبللا  لللا تنلل  الل  يسللانو يسللانو الوسللان  الاتدللددم ايللو الصللوي وال مللدمو والتسللتم ت ال
 نصم  

 

 :البحثإجراءات 
  البح ىدام يتح من  ف  لاناسبتو، الاسحفاني  الوص ف ال ما  الباح  ا تاد :البحثمنهج 

ي سلاى كممل  التيبمل  واآلدا  والدملوى بخلوجي  الي تامل   مبل  البحل تكلوي اتتال   :البحنثمجتمع 
البلال  ى، 2101/ 2107 لتلاادفااوو لمداى ا  ال صو الاستو  الياب  تااد  صنداالا مدمي  ف 

 (  البا و الب  251 ددىى )
كمم  التيبم  خوجي  ف تااد  صندا  باي  مب  الاستو  الياب   البح تكونت  من   :البحثعينة 

بملل    ل، 2 للف ا لليي ت نمللات التدمللمىى 2101/ 2107 التللاادف للف ال صللو ااوو لمدللاى  ا مللدميوال
 ا و الب    الب  ( 031 ددىى )

 

 :البحثأداة 
  (Sonia & Alka,2017كدياسل  بدلد ا ل ل الباحل   مللا  لدد الي الدياسلات السللاب  ،    

Levent Cetinkaya,2017 ،واادوات الاسلتخدا   ميلا ( 2109  الدايوسلف،2109   وتلاي
 للاى بت للومي اسللتبان  خاصلل  اللي يتللو التدلليم  مللا دوي شللبكات التواصللو اجتتاللا ّف  للف د للى 

، ود لى الاحتلو  التدممالف، ود لى اانشل     لف التواصلو بلمي ال مبل 2التدملمى ت نماتتديمب ا يي 
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تفللاي دوي شللبكات  و للد تكونللت اادام  للف صللويتيا النيانملل  اللي ي يلل  احللاويي ااوو التدمماملل  
واليللانف دوي شللبكات التواصللو    التواصللو اجتتاللا ف )الللواتب   (  للف د للى التواصللو بللمي ال مبلل

اجتتاللا ف )الللواتب   (  للف د للى الاحتللو  التدمماللف  والياللل  دوي شللبكات التواصللو اجتتاللا ف 
ملل  التيبملل  كمب مبلل  الاسللتو  اليابلل   )الللواتب   (  للف د للى اانشلل   التدمماملل   اللي وتيلل  نظللي 

(   ليم، وز لت  ملا اللي   الاحلاوي 45) حمل  بمل   لدد ىلله ال  ليات خوجي  ف تاادل  صلندا  
 ه ( مبمي لل0الينمسم ، والتدوو ي ى )
 ( ًوضح عدد فقساث الاسدباهت موشعت على مداوزها الثالزت1حدول )

 عدد الفقساث املدــــــــــــــــــاوز 

 11 الواحس آب ( في دعم الخواصل بين الطلبتدوز شبكاث الخواصل الاحخماعي )

 11 دوز شبكاث الخواصل الاحخماعي )الواحس آب( في دعم املدخوى الخعليمي

 11 دوز شبكاث الخواصل الاحخماعي )الواحس آب( في دعم ألاوشطت الخعليميت

باجتتلاه   ال  ليات  و لد بنملت التدي خااسّف  تى تصامى اجستبان   ما يساب ا ماب )لمكيت( و د
ت السلاب   ديتلات، لتلتى ادالتتيللا اا متلابّف حسل  ديتل  اللدوي، وتلى    لا  كلو  بلايم الي الدبلاي 

اوا للن بشللدمي خاللب ديتللات، اوا للني ييبلل  ديتللات، احامللدي يلل   : ا  مللا النحللو التللالف حصللانم  
 .ديتات، غمي اوا ني ديتتاي، غمي اوا ن بشدمي ديت  واحدم

و لد ، 45   45×  0وي لو ديتل    ، 075   45×  5الا ملاب   وبلله تكوي ي ما ديت   لف 
تلى (، بدلد للله 5– 0 3تى تحدمد  وو خ ما ا ماب لمكليت الخااسلف، حمل  تلى حسلا  الالد  )

تللى و  (3/ 5 0.80ت سللماو  مللا  للدد خ مللا الا مللاب لمحصللوو  مللا  للوو الخمملل  الصللحمل يي )
 م  الا ماب وىف الواحد الصلحمل وللله لتحدملد فا   ىله ال ما   لا ي و  ما   ف الا ماب يو بدا

 الحد اا ما ليله الخمم ، وىكلا يصبل  وو الخ ما نحو كو  بايم باخت م الاحوي الاياد  ماسو
 :كاا ممف

 .مايو غمي اوا ن بشدم 11 0 لا ي و اي  11 0اي   -
 .مايو غمي اوا ن 91 2 لا ي و اي  11 0اي   -

  .مايو احامد 31 4 لا ي و اي  91 2اي  - 
 .مايو اوا ن 21 3 لا ي و اي  31 4اي  - 
 .مايو اوا ن بشدم 11 5 لا  21 3اي  - 

 :صدق األداة
 اسلتخدى الباحلل  نلو مي اللي الصلدن، اللي يتلو  حللا صلدن اادام وىاللاي الصلدن الظللاىيّي،    

، اللللمي اسللتتابوا  مميللا بسلليول  سللتتمبمي الي اتتالل  البحلل  مللا  للدد اللي الا وللله بتوزملل  اادام
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ال  لللليات وافللللح  بالنسللللب  ليللللى، و للللد كللللاي لللللله ا شللللي  مللللا صللللدن اادام  وبمسللللي، حملللل  كانللللت
   الظاىييّ 

استخدى الباح  صدن الاحكامي، حم   اى الباح ، بديل اادام  ما  لدد الي الاحكالمي  وكلا
تمللا التدمللمى والانللاى  و مللى  للف تكنولو  اللي ي فللا  اليمنلل  التديمسللم  اللي لوي الخبلليم واجختصللاا

 بللللإتيا الملللللمي يبللللدوا ا حظللللاتيى  مللللا اادام، واللللي يللللى  للللاى الباحلللل ،  الللللن ب بتاادلللل  صللللندا ،
 التددم ت الاناسب  التف يشايوا  لميا 

 :البحثثبات أداة 
ب يم لل  التتزنلل  النصلل م  لحسللا  يبللات و ب يم لل  يل للا كيونبللا   جسللتبانواللي يبللات ى التأكللد تللول للد 

  و ما  التتزن  النص م ادااو يل ا كيونبا   ( مبمي  ما 2، والتدوو ي ى )اجستبان 
 لالسدباهت( ًوضح قيمت معامل ألفا كسوهبار و قيمت الخجصئت الىصفيت للدزحت الكليت 2حدول )

 ومداوزها.

 املداوز  م
قيمت معامل 

 ألفا كسوهبار

معامل 

 الازجباط

قيمت الخجصئت 

 الىصفيت

1 

الخواصـــــــــــل الاحخمـــــــــــاعي  دوز شـــــــــــبكاث

)الـواحس آب ( فـي دعـم الخواصـل بــين 

 الطلبت

1..1 1..0 1.00 

1 

دوز شـــــــــــبكاث الخواصـــــــــــل الاحخمـــــــــــاعي 

)الــــــــــــواحس آب( فــــــــــــي دعــــــــــــم املدخــــــــــــوى 

 الخعليمي

1..0 1... 1..1 

1 

دوز شـــــــــــبكاث الخواصـــــــــــل الاحخمـــــــــــاعي 

)الـــــــــــواحس آب( فـــــــــــي دعـــــــــــم ألاوشـــــــــــطت 

 الخعليميت

1... 1... 1... 

 ...1 ...1 ...1 الدزحت الكليت

كلللله لكللو ، و ت ايت لل  لمديتلل  الكمملل  ل سللتبان تتامللز بيبللا جسللتبان اوىللله ال للمى تللدو  مللا يي     
  احوي اي احاوي اجستبان 

 :بواسطة تطبيق الواتس آبتدريس ال دعماإلجراءات التي اتبعها الباحث في 
بواسل   ت بملن  2لا ليي ت نملات التدملمىتلديمب ال د لى اى الباح  بلا تيا ات ال زال  لتخ لم     

 :و د تايمت باآلتف، الواتب   
تحدمللد  منلل  البحلل  اللي الملللمي مسللتخداوي ت بمللن الللوتب     مللا ىللوات يى الاحاوللل ، ويخللل  -0

 يساانيى ويي اى ىوات يى 

 



 د/أحوذ هحوذ الٌىيهي        ......        التعلين قٌياتدعن تذريس هقرر ت)الىاتس آب( في دور شبكات التىاصل االجتواعي   

 
16 

 2018  يىليى ( 3) العذد                          اإلًساًية                   تهجلة العلىم التربىية والذارسا  

 نشللا  اتاللو تمي باسللى الا لليي  مللا شللبك  التواصللو اجتتاللا ف الللواتب     حللداىاا لملللكوي  -2
 كاا  ف الشكو التالفي نا  وااخي  لإل

  
 تى  فا   يساا  ال    وال البات  لا الاتاو تمي  -4
 كاا  ف الشكو التالفيتى وف  ااىدام الا موب  اي  نشا  اتاو تف الواتب     -3

 
كاا  ف الشكو   فا   الاحافيات ا لكتيونم   لا الاتاو تمي، لكو اسبول تديمسف  -5

 التالف
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كاا  الاصاحب  لكو احافيم  لا الاتاو تمي، لكو اسبول تديمسف  فا   اانش    -9

  ف الشكو التالف

 
وف  تو مت زانف لم ا  الاباشي ا  يستال الا يي )الباح ( لإلتاب   ما اجست سايات  -7

 والتللم  الياتد   ما اانش   
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 االساليب االحصائية المستخدمة:
سب  لمبمانات باستخداى حزا  البياا  ا حصانم  لمدملوى تى استخداى اجسالم  اجحصانم  الانا     

 (، وىفيSPSSاجتتاا م  )
 الاتوس ات الحسابم   -
 T– testاختباي  ت    -
 :ومناقشتها البحثنتائج  

مننا دور شننبكات التواصننل االجتمنناعي )الننواتس  ا  ملل واللللي مللنا ااوولإلتابلل   للي السلل او    
 واليتبلل تللى حسللا  الاتوسلل ات الحسللابم  واجنحيا للات الادمايملل   آب( فنني دعننم العمميننة التعميميننة؟

جسللتتابات ي لللياد الدمنللل  حللوو دوي شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف )الللواتب   (  لللف د لللى الداممللل  
 (  4وتا ت النتان  كاا  ف التدوو ) خوجي تااد  صندا بكمم  التيبم    التدممام  ل مب

افات املعيارية والرثبة السحجابات أفراد العيىة حول دور شبكات ( املحوسطات الحسابية والاهحر 2جذول )

 الحواصل الاجحماعي )الواجس آب( في دعم العملية الحعليمية.

دوي شبكات التواصو ا تتاا ف )الواتب   (  ف اليال   يي الاحوي( 4)متفل اي التدوو     
 بملل حملل   البحلل  يتبلل  ااولللا  للف اسللتتابات  منلل ا   للد حصللو  مللا ال د للى اجنشلل   التدمماملل 

دوي شلللبكات    يلللى ممملللو الاحلللوي ااوو44377.انحيام ادملللايي بللل  4.2607الاتوسللل  الحسلللابف  
الحسلللابف   اتوسللل ال  ل بمللل    د لللى التواصلللو بلللمي ال مبللل التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   (  لللف 

دوي شلللبكات التواصلللو   لللف حلللمي يتلللا الاحلللوي اليلللانف  40313.انحيام ادملللايي  بللل   4.2601
 د للللى الاحتللللو  التدمماللللف   للللف الايتبلللل  الياليلللل  باتوسلللل  حسللللابف   (  للللف اجتتاللللا ف )الللللواتب 

 للللللللف حللللللللمي يي الاتوسلللللللل  الحسللللللللابف للللللللل دام ككللللللللو   42604.  وانحلللللللليام ادمللللللللايي  4.2286 
  37986. وانحيام ادمايي 4.2486 

 التواصللللللللو شللللللللبكات ومتفللللللللل اللللللللي  لللللللليل نتللللللللان  البحلللللللل  الايتب لللللللل  بالسلللللللل او ااوو يي     
 اانشللل   د لللى الللي كلللو  لللف ليلللا دوي كبملللي  لللف د لللى الداممللل  التدممامللل  اجتتالللا ف)الواتب   (

 املدوز 
املخوسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 
 السجبت

جسجيب املدوز 

 في الاسدباهت

 1 1 44377. 4.2607 دعم الاوشطت الخعليميت

 1 1 40313. 4.2601 دعم الخواصل بين الطلبت

 1 1 42604. 4.2286 دعم املدخوى الخعليمي

   37986. 4.2486 املجموع
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 التدممالللف   ج يي اللللدوي ااكبلللي لشلللبكات الاحتلللو  ود لللى بلللمي ال مبللل ، التدممامللل ، ود لللى التواصلللو
 ومدلزو الباحل  للله  للا يي التدممامل   اجتتالا ف)الواتب   ( متايلو  لف د لى اانشل   التواصو

 مللا الللواتب    وال مبلل  امللزامي  2لا لليي ت نمللات تدمللمى التدمماملل ىنللاه تدمماللات لوفلل  اانشلل   
يتللا يانمللا    د للى التواصللو بللمي ال مبلل احللوي بحللو تملله اانشلل   واتابدتيللا يوج  بللأوو  للف حللمي يي

 تللا و  يى الللبدل فللولللله لادي لل  الاسللتتدات الايتب لل  بحللو اانشلل   وزانيللا والتحللاوي الل  بد
ويخميا   د مدز   لا ينلو موتلد كتلا  ا ليي ماكلي يي ميتل   لملو  احوي د ى الاحتو  التدمماف ياليا  

  ال مب  ااا تدو الاحوي مأتف  ف الايتب  اليالي  واجخميم  
   Oradini& Sanders,2008كلللو الللي ) اللل  نتلللان  دياسللل   وتت لللن نتمتللل  ىللللا السللل او    

al,2009 Hamid et   Arquer etal,2011  Miah et al,2012  Buzzetto,2012) 
اانش   الدامم  التدممام  و يىام   ف د ى دوي و شبكات التواصو اجتتاا ف ل التف يشايت  لا يي

   ، ويي ىله اانش   لات  ا مم  التدممام  التف مكمم بيا ال مب
للبدث والـري ًـىع علـى  مـا دوز شـبكاث الخواصـل الاحخمـاعي )الـواحس آب(  الثاويلإلحابت على السؤال  

ي دعــــم الخواصــــل بــــين الطلبــــتت فقــــد جــــم خســــاب املخوســــطاث الحســــابيت والاهدسافــــاث املعياز ــــت والسجــــب فــــ

الخواصــــل بــــين  الســــخجاباث أفــــساد العيىــــت خــــول دوز شــــبكاث الخواصــــل الاحخمــــاعي )الــــواحس آب( فــــي دعــــم

 .( ًوضح هره الىخائج0الطلبت. والجدول )

رية والرثبة السحجابات أفراد العيىة حول دور شبكات ( املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيا3جذول )

 الحواصل الاجحماعي )الواجس آب( في دعم الحواصل بين الطلبة.
 

 السجبت

 

 السقم

 

 العبازة
املخوسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

دزحت 

 الدوز 

1 1 
الدشجيع على اسخسدام الخقىياث الركيت وشبكت الاهترهذ في 

 الخدزيس
4.5500 .59161  

 
 كبيرحدا

 كبيرحدا 67289. 4.4786 الاسهام في جىوع الخبراث بين الطلبت 1 2

 كبيرحدا 88263. 4.4286 جقىيت فعالت لسفع كفاءة العمليت الخعليميت 11 3

 كبيرحدا 77642. 4.4071 مخابعت مسخجداث املقسز الدزاس ي 5 4

5 11 
 جكو ن اججاهاث اًجابيت لدى الطلبت من زالل جبادل الازاء

 واملوضوعاث
 كبيرحدا 64257. 4.3929

6 . 
سهولت الخواصل بين الطالب وأعضاء هيئت الخدزيس زازج 

 الجامعت
 كبيرحدا 86436. 4.3500

 كبيرحدا 74621. 4.3000 مىاقشت املقسز بشكل حعاووي 0 7

 كبير 76135. 4.2857 سهولت الوصول للطلبت من قبل عضو هيئت الخدزيس 0 8

 كبير 95131. 4.1929 خث الطلبت على حسليم ألاوشطت والخعييىاث  . 9

 كبير 70441. 4.0857 إشالت خاحصالخجل والسهبت لدى الطلبت 1 10

 كبير 98631. 3.8357 ش ادة الخىافس بين الطلبت 11 11

12 . 
اسخسدام الهاجف الركي في الدزول الى شبكاث الخواصل الواحس 

 اب
 كبير 94134. 3.8143

 كبير 40313. 4.2601 املخوسط الحسابي
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للللدوي شلللبكات نللل  مالد ي للليادت الحسلللابف الدلللاى جسلللتتابا الاتوسللل يي  (3)التلللدوو  موفلللل       
كمملل  التيبملل  خللوجي  مبلل   لللد د للى التواصللو بللمي ال مبلل   للف التواصللو اجتتاللا ف )الللواتب   ( 

( ومدتبللي دوي كبمللي  مللا اسللتو  الاحللوي ككللو، 4.2601اللي وتيلل  نظلليىى بملل  ) تاادلل  صللندا 
(، حم  تا ت  بايم 3.8143 -4.5500 ف حمي تياوحت الاتوس ات لدبايات الاحوي اابمي )

( بلأ ما اتوسل  حسلابف  ل التشتم   ملا اسلتخداى الت نملات اللكمل  وشلبك  اجنتينلت  لف التلديمب)
للا   وداى اليلاتم الللكف  لف اللدخو اسلتخ  وتلا ت  بلايم ( وبديت  لمدوي كبمي تلدا  4.5500بم  )

   وبديت  لمدوي كبمي 3.8143اتوس  حسابف بم   بأ و    شبكات التواصو الواتب 
تدمى اجتتاا مل  اللواتب     لف د لى التواصلو كل لشلبك دوي ا  متابمل ومدزي الباح  لله  لا     

دمنلل   لللا  متابملل  شللبك      للد يشللاي ي للياد ال2ت نمللات تدمللمى  لا للييوكاسللتياتمتم  تللديمب  تدللاونف 
  للف  متللاد بمنلل  اشللايك  وتدللاوي لتبللادو الادمواللات واصللاديحملل  يسللت اد ال مبلل  الللتدمى التداونملل  

الي نلواحف التواصلو والتدلايم وتخ لف حلواتز الختلو  ميى،كاي تأيمي التتيب   متابم لا  ملو ، التدمى
يسللتال الا للليي  للف يي و لللت،   وسللليول  التواصللو اللل  والحللي   لللف الاشللايك  ال كيمللل  وتبللادو اآليا 

  وحييى  ما تسممى اانش   
 وا  لللاي السلللاب   الدياسلللات فلللو  وانا شلللتيا  لللف الحالمللل  الدياسللل  نتلللان   للليل الللي متفلللل    

 ال مب   بمي التواصو د ى كبمي  ف دوي ليا اجتتاا ف التواصو شبكات يي النظيي
    Brady et al,2010و الللي )متبللمي يي نتمتللل  ىللللا السللل او تت لللن اللل  نتلللان  دياسللل  كلللو     

Buzzetto,2012   وتامللللو،   2105و خلللليوي،  ،التيمسللللف  و 2104 ،يسللللاا   بللللد الحللللف
  Sonia & Alka,2017  2109انلللاو زاىلللد،   و 2109و لللا   ومتلللاي،   2109و خللليوي،

Levent Cetinkaya,2017يىاملل  دوي و شللبكات التواصللو اجتتاللا ف ل ( التللف يشللايت  لللف يي
  بمي ال مب التواصو  ف د ى 

منا دور شنبكات التواصنل االجتمناعي والللي ملنا  ملا   بحل لم لل لإلتاب   ملا السل او اليا    
تللى حسللا  الاتوسلل ات الحسللابم  واجنحيا للات   للد  ؟)الننواتس آب( فنني دعننم المحتننوى التعميمنني

(  لف جستتابات ي ياد الدمن  حوو دوي شبكات التواصو اجتتالا ف )اللواتب   واليت  الادمايم  
  .( موفل ىله النتان 5د ى الاحتو  التدمماف  والتدوو )
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( املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية السحجابات أفراد العيىة حول دور شبكات الحواصل الاجحماعي )الواجس 4جذول )

 آب( في دعم املححوى الحعليمي.

 السجبت
 السقم

 
 العبازة

املخوسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

دزحت 

 الدوز 

1 11 
 –صوث -عسض املدخوى الخعليمي بأشكال مخعددة)صوزة  

 فيدًو(
4.5143 .77260  

 
 كبير حدا

  68383. 4.5000 مىاقشت آلازاء وألافكاز مع عضو هيئت الخدزيس .1 1
 
 كبير حدا

  63780. 4.4429 مخابعت الازباز الجدًدة املسجبطت باملقسزالدزاس ي 10 1
 
 كبير حدا

  61411. 4.4357 جبادل الوسائط الخعليميت بين الطلبت وعضو هيئت الخدزيس 10 0
 
 كبير حدا

  1.18076 4.3071 جفاعل مجموعت الطلبت في الواحس آب إلزساء املقسز الدزاس ي .1 5
 
 كبير حدا

 كبير 63229. 4.2143 جىميت مهازاث البدث عن املعسفت عىد الطلبت 15 .

 كبير 89978. 4.1786 معسفت أداء الطلبت خول موضوع مقترحاملساعدة في  11 .

 كبير 87279. 4.1714 املساعدة في حعل عمليت الخعليم والخعلم أكثر مخعت 11 .

0 10 
مخابعت املدخوى الخعليمي من مصادز مخىوعت في هفس 

 الوقذ
 كبير 69190. 4.1571

11 11 
على شبكاث الخواصل الاحخماعي  وضع املدخوى االخعليمي

 الواحس آب
 كبير 1.10488 4.1286

 كبير 84997. 4.0643 الاسهام في جىميت مهازاث الخعلم املسخمس .1 11

 كبير 78850. 3.9357 جديذ الخعبير عن آلازاء الشخصيت خول املدخوى الخعليمي 15 11

 كبير 93738. 3.9214 الاسهام في هقل مىظومت الخعليم إلى مىظومت الخعلم 11 11

 كبير 42604. 4.2286 املخوسط الحسابي
 

لللللدوي شللللبكات نللل  مالد ي لللليادت الحسللللابف الدللللاى جسلللتتابا الاتوسللل يي  (5)التللللدوو  موفلللل      
كممللل  التيبمللل  خلللوجي  مبللل  للللد  الاحتلللو  التدممالللف د لللى  لللف التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   ( 

( ومدتبللللي دوي شللللبكات التواصللللو اجتتاللللا ف 4.2286اللللي وتيلللل  نظلللليىى بملللل  ) تاادلللل  صللللندا 
)الللواتب   ( كبمللي  مللا اسللتو  الاحللوي ككللو،  للف حللمي تياوحللت الاتوسلل ات لدبللايات الاحللوي 

لتدممالللللللف بأشلللللللكاو  للللللليل الاحتلللللللو  ا(، حمللللللل  تلللللللا ت  بلللللللايم )3.9214 -4.5143الللللللابمي )
للللدوي يم ( وبديتللل  كبمللل4.5143، بلللأ ما اتوسللل  حسلللابف بمللل  ) ملللدمو( –صلللوت-اتدددم)صلللويم 

اجسياى  ف وتا ت  بايم )  الاحتو  التدممافد ى  ف شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   ( 
(، ومدبللي  للي ديتلل  3.9214( وباتوسلل  حسللابف بملل  )ن للو انظوالل  التدمللمى  لللا انظوالل  الللتدمى

   الاحتو  التدممافد ى  ف لدوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   ( كبميم 
 اح  لله  لا ااسبا  اآلتم يومدزي الب 
 اجتتاللللا ف التواصللللو شللللبك   مللللا 2وفلللل  الاحافلللليات ا لكتيونملللل  لا لللليي ت نمللللات التدمللللمى -

 لللا تبللادو الكيمللي اللي الادمواللات، واكللي يمفللا الوصللوو  لميللا  للف الو للت  )الللواتب   ( يد 
  الاناس ، وكانت  ف اتناوو ال ال   ما ىات و الاحاوو 
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سلللال )اللللواتب   ( االللا  اجتتالللا ف التواصلللو شلللبك   ملللاالوسلللان  الاتدلللددم د لللى الاحتلللو  ب -
الدا ا  لا ليي ت نملات  والاكالاات الصوتم  ،والصوي ،واليسانو النصم  لتبادو ال مدمو،لم مب  
  2التدممى

ىا  لف د للى الاحتلو  الادي للف لا ليي ت نمللات الت ا للو بلمي ي فللا ات و ديدشلل  الاتاو لييليت   -
  2التدممى

 النظيي وا  اي الساب   الدياسات فو  وانا شتيا  ف الحالف البح  نتان   يل اي تفلم    
متبللمي و   الاحتللو  التدمماللف د للى كبمللي  للف دوي ليللا)الللواتب   (  اجتتاللا ف التواصللو شللبكات يي

  2104 ، بللد الحللفو     2104 ،الدنللزييي نتمتلل  ىلللا السلل او تت للن الل  نتللان  دياسلل  كللو اللي )
  2109زاىللد،   و  2109 ومتللاي،   و 2109وتامللو، و خلليوي،  2105و خلليوي،  ،التيمسللفو 

Sonia & Alka,2017  Levent Cetinkaya,2017شبكات التواصو ل ( التف اشايت  لف يي
  الاحتو  الادي ف يىام   ف د ىدوي و اجتتاا ف 

مــاعي )الــواحس آب( لإلحابــت علــى الســؤال السابــع للبدــث والــري ًــىع علــى  مــا دوز شــبكاث الخواصــل الاحخ

فـــــي دعـــــم ألاوشـــــطت الخعليميـــــتت فقـــــد جـــــم خســـــاب املخوســـــطاث الحســـــابيت والاهدسافـــــاث املعياز ـــــت والسجـــــب 

السخجاباث أفساد العيىت خول دوز شبكاث الخواصل الاحخماعي )الواحس آب( فـي دعـم ألاوشـطت الخعليميـت 

  .الىخائج( ًوضح هره 5حامعت صىعاء. والجدول )كليت التربيت زوالن  لطلبت
( املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية والرثب السحجابات أفراد العيىة حول دور شبكات الحواصل الاجحماعي 5جذول )

 )الواجس آب( في دعم ألاوشطة الحعليمية.

بت
سج

ال
قم 

لس
ا

 
 العبازة

املخوسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

دزحت 

 الدوز 

1 11 
فيدًو للمداضسة لدسهيل إضافت صوز وأشكال ومقاطع 

 وصول املعلومت إلى الطلبت
4.4786 .73424 

 
 
 كبيرحدا

 كبيرحدا 76000. 4.4286 حساعد عضو هيئت الخدزيس في مىاقشت ألاوشطت 11 1

 كبيرحدا 77817. 4.3143 جوفس الوقذ للطلبت وأعضاء هيئت الخدزيس في حسليم ألاوشطت 15 1

 كبيرحدا 70860. 4.3071 ألوشطت الطلبت حسهل في وصول الخغرًت الساحعت .1 0

 كبير 80351. 4.2429 حسهم في إدازة ألاوشطت الخعليميت .1 5

 كبير 76441. 4.2357 جىمي مهازاث املشازكت الاحخماعيت بين الطلبت 11 .

. 11 
ازساء الاوشطت من زالل الخواصل بين الطلبت وأعضاء هيئت 

 الخدزيس زازج الجامعت 
4.1929 1.01709 

 كبير

 كبير 76121. 4.1571 جوفس حهد الطالب وعضوهيئت الخدزيس 10 .

 كبير 82169. 4.1500 حسهم في جىوع ألاوشطت الخعليميت 10 0

11 1. 
اسخسدام الهاجف الركي لسفع ألاوشطت على شبكاث الخواصل 

 الاحخماعيت )الواحس آب(
4.1000 .88391 

 كبير

 كبير 44377. 4.2607 املخوسط الحسابي
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لللللدوي شللللبكات نلللل  مالد ي لللليادت الحسللللابف الدللللاى جسللللتتابا الاتوسلللل يي  (9)التللللدوو  موفللللل     
كممللل  التيبمللل  خلللوجي  مبللل  للللد  اانشللل   التدممامللل   د لللى لللف التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   ( 

( ومدتبللللي دوي شللللبكات التواصللللو اجتتاللللا ف 4.2607اللللي وتيلللل  نظلللليىى بملللل  ) تاادلللل  صللللندا 
الللواتب   ( كبمللي  مللا اسللتو  الاحللوي ككللو،  للف حللمي تياوحللت الاتوسلل ات لدبللايات الاحللوي )

 فلللللا   صلللللوي ويشلللللكاو وا لللللا    ملللللدمو (، حمللللل  تلللللا ت  بلللللايم )4.1000 -4.4786الللللابمي )
( وبديتل  4.4786، بلأ ما اتوسل  حسلابف بمل  )لماحافيم لتسليمو وصلوو الادموال   للا ال مبل 

وتلا ت  بلايم   اانشل   التدممامل د لى  لف تالا ف )اللواتب   ( لدوي شبكات التواصو اجتكبميم 
)اللواتب   ( وباتوسل   شلبكات التواصلو اجتتاا مل   ملا لي   اانش  استخداى الياتم اللكف )

للدوي شلبكات التواصلو اجتتالا ف )اللواتب   ( (، ومدبي  ي ديت  كبمليم 4.1000حسابف بم  )
   اانش   التدممام د ى  ف 

 الباح  لله  لا ااسبا  اآلتم يومدزي 
 سيول  ي   اانش    ما شبك  التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  -
 التدزمز الاتواصو اي يستال الا يي ما شبك  التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  -
  2التنا ب ا متابف بمي ال مب  لتسممى اانش   الاصاحب  لا يي ت نمات التدممى -

 يي النظليي وا  لاي السلاب   الدياسات فو  وانا شتيا  ف الحالف بح ال نتان   يل اي متفل
  اانش   التدممام  د ى كبمي  ف دوي ليا اجتتاا ف التواصو شبكات

 Oradini& Sanders,2008  al,2009)  وتت لن نتمتل  ىللا السل او ال  نتلان  دياسل  كلو الي
Hamid et   Arquer etal,2011  Miah et al,2012   Buzzetto,2012  التيمسلف، 
  شلللللللللمتوت، 2109زاىلللللللللد،   2109 ومتلللللللللاي،   2109تاملللللللللو، و خللللللللليوي،  2105و خللللللللليوي، 

2107 Sonia & Alka,2017  Levent Cetinkaya,2017) شلبكات ل التلف يشلايت  للا يي
  اانش   التدممام يىام   ف د ى دوي و التواصو اجتتاا ف 

هنل توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية "ا  ملاوالللي ملن الخااب البح  ولإلتاب   ي س او    
تعننزى لمت يننر الجنننس دور شننبكات التواصننل االجتمنناعي )الننواتس آب( فنني العمميننة التعميميننة لنن

تلى   لد  ؟، دعم المحتنوى التعميمني، دعنم األنشنطة التعميمينة(ةالتواصل بين الطمبوبحسب )دعم 
 ( 7) و( كاا  ف التدو t-testحسا  دال  ال يون اي خ و احتسا  ) 
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عزى ملحغير دور شبكات الحواصل الاجحماعي )الواجس آب( في العملية الحعليمية ( يوضح دالة الفروق في 6جذول )
ُ
ج

 .الحواصل بين الطلبة، دعم املححوى الحعليمي، دعم ألاوشطة الحعليمية(وبحسب )دعم الجيس 

(  α 0.05)  يون لات دجل  احصانم   ند استو  دجل   دى وتود( 7متفل اي التدوو )     
التواصو د ى دوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  ف النول  ما احويي  لميمدز  لات
د للى الاحتللو  التدمماللف  بمناللا  للف دوي شللبكات التواصللو اجتتاللا ف )الللواتب   ( ،  بللمي ال مبلل
 مدلز  لاتدملي النلول  ملا احلوي (α  0.05) لات دجل  احصلانم   نلد اسلتو  دجلل  موتد  يون

 د ى اانش   التدممام  ولصالل ا نا    دوي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  ف
 ومدزي الباح  لله  لا ااسبا  اآلتم ي

  2دممىت نمات التالاصاحب  لا يي ا نا  يكيي ت ا    ا  اانش   التدممام   -
اللي البمللت،  تحلليا  مللا ايبللات ال تللام  تحللد اللي خلليو والتللف  الللمايالظلليوم اجتتاا ملل   للف  -

  دياتيا وت و يا 
    ف ظو اتتا  احا ظ بمد  ال تام التف تسدا  لا  يبات وتودىا  -

 النظلليي وا  للاي السللاب   الدياسللات فللو  وانا شللتيا  للف الحالملل  البحلل  نتللان   لليل اللي متفللل
 ييي
دوي  لف النلول  لمليمدلز  لات (α  0.05) يون لات دجل  احصانم   ند استو  دجل  جموتد -

   التواصو بمي ال مبد ى شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب    (  ما 
دوي  لف النلول  لمليمدلز  لات( α  0.05)جموتد  يون لات دجل  احصانم   ند استو  دجل  -

  الاحتو  التدمماف د ى ما شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب    ( 
دوي  للف النللول  لمليمدللز  لات (α  0.05)موتلد  لليون لات دجلل  احصللانم   نللد اسلتو  دجللل  -

  ولصالل ا نا  ،اانش   التدممام  د ىشبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (  ما 

 الداللت الىوع املخوسط T Df Sig املدوز 

 1.728 الطلبتالخواصل بين دعم 

138 

 ذكوز  4.1982 082.
 غير دال

 إهار 4.3153

 1.949 دعم املدخوى الخعليمي
 ذكوز  4.1550 053.

 غير دال
 إهار 4.2942

 2.530 دعم ألاوشطت الخعليميت
 ذكوز  4.1621 013.

 دال
 إهار 4.3486

 2.291 املجموع
.023 

 

  ذكوز  4.1719

 إهار 4.3170
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 Oradini& Sanders,2008  al,2009) وتت لن نتمتل  ىللا السل او ال  نتلان  دياسل  كلو الي 
Hamid et  Arquer etal,2011  Miah et al,2012   Buzzetto,2012   ،ومتلاي 

( التلف يشلايت Sonia & Alka,2017  Levent Cetinkaya,2017  2109زاىلد،   2109
 لا  دى وتود  يون تدز  لاتلمي النول لدوي شبكات التواصو اجتتاا ف  ف الدامم  التدممام    

  اانش   التدممام  د ى ف حمي تختمم اديا  ف وتود  يون تدز  لصالل اجنا   ف 
 االستنتاجات
 الحالف  لاي البح يشايت نتان  

ليلللللا دوي كبملللللي  لللللف د لللللى الداممللللل  التدممامللللل ،  اجتتالللللا ف)الواتب   ( التواصلللللو شللللبكات يي -
  37986. وانحيام ادمايي 4.2486وباتوس  حسابف 

د للى التواصللو بللمي ال مبلل ،  للف ليللا دوي كبمللي شللبكات التواصللو اجتتاللا ف )الللواتب   (  يي -
   40313.  وانحيام ادمايي 4.2601  حسابف وباتوس 

د لللى الاحتلللو  التدممالللف،  لللف ليلللا دوي كبملللي شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   (  يي -
   32913   وانحيام ادمايي 4.2286  حسابف وباتوس 

د لللى اانشللل   التدممامللل ،  لللف ليلللا دوي كبملللي شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف )اللللواتب   (  يي -
   44377.  وانحيام ادمايي 4.2607  حسابف وباتوس 

  لفالنلول  لمليمدلز  لات( α  0.05)   يون لات دجل  احصانم   ند استو  دجلل  دى وتود -
دوي شللبكات ،  التواصللو بللمي ال مبللد للى دوي شللبكات التواصللو اجتتاللا ف )الللواتب   (  للف 

 د ى الاحتو  التدمماف  ف التواصو اجتتاا ف )الواتب   ( 
دوي  للف النللول  لمليمدللز  لات (α  0.05)موتلد  لليون لات دجلل  احصللانم   نللد اسلتو  دجللل  -

  ولصالل ا نا  ،اانش   التدممام  د ىاجتتاا ف )الواتب   (  ما  شبكات التواصو
 توصيات البحث
 موصف الباح  باا ممفيلبح  اىلا  ف فو  نتان  

التواصلللو لشلللبكات  المانمللل التاادلللات تاادللل  صلللندا  و  لللف   اسلللتخداى ال مبللل اجسلللت ادم الللي  -
 م  التدمماالدامم   ف  )الواتب   (اجتتاا ف 

الداممل   ف  الواتب   استخداى المانم  لتديمبيى  ما  ف التاادات  لم مب  دويات تديمبم   د   -
 م  التدمما

المانمل  لتلديمبيى  ملا تصلامى وتن ملل  ف التاادلات ا فا  ىمن  التديمب    د دويات تديمبم   -
 .الديوب  بي شبكات التواصو اجتتاا ف )الواتب   (
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 لللف   ل مبلللا للللد ى تلللديمب بأسلللاا  الا لللييات  لللف اللللواتب   اتاو لللات الدالللو  ملللا  نشلللا    -
  .المانم التاادات 

 التواصلللو اجتتالللا فالمانمللل  بأىامللل  وتوظملللم اسلللتخداى شلللبكات التاادلللات  نشلللي اللللو ف  لللف  -
  م  التدمماالدامم   ف  الايتب   باليواتم الاحاول 

 مقترحات البحث:
جتتاللللا ف)الواتب   ( الايتب لللل  باليللللاتم التواصلللو ا اتحللللوو ييلللي اسللللتخداى شللللبك دياسلللل  تللليا  

  الا ييات التدممام  الاحاوو  ما تديمب
 

 المراجع العربية
ييللي اسللتخداى وسللانو التواصللو اجتتاللا ف )ال مسللبوه(  للف  ( 2109يحاللد، افللي  بللدالاندى ) -

التحصمو والت كمي اجبدا ف  ف اادم التايمخ لد      الصم الياب  اادبف  لف احا ظل  
التيبوملل ، تاادلل  الشللين ااوسلل ،  كمملل  الدمللوى الللدمي  للف الدلليان  يسللال  ااتسللتمي صلل ا
 اايدي 

دوا للل  اسلللتخداى  مبللل  التاادلللات اايدنمللل  لاوا للل  التواصلللو  ( 2104)وسلللاى  املللو  ،البشابشللل  -
 يااس   ما  مب  التااد  اايدنم  وتااد  البتلي د ( مب بوه وتومتي) اجتتاا ف واشبا اتيا

 ، تااد  البتيا، اجيدي كمم  اآلدا  والدموى يسال  ااتستمي  يناولتا
 اجتتالا ف التواصلو اوا    ف الن او الياتم ت بم ات (  ييي2105و خيوي ) ج   ،التيمسف -

 فني األردنينة المجمةنحوىا   واتتاىيي  مب  تااد  ل البات الكيمى ال ي ي وتدممى تدمى  ما
  05-0(، ا 0)00 ،التربوية العموم

 ، الدااى ،اكتب  الاتنبف 0(  التدممى ا لكتيونف ويدواتو  2104ي امزي، تامو يحاد سالى ) -
(  دياس  اجياي اجمتابم  لت بملن  اللواتب ا    لف الداممل  2109تامو، امناب اظ يو خيوي) -

  2016-2013(، ا9،ل)29الاتمدمجمة كمية التربية لمبنات جامعة ب داد التدممام   
ييلللي اسلللتخداى شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف  ملللا  ( 2107) خاللللد  بلللداهلل الاممبلللف ،التينلللف -

  البح  واصادي الادمواات لمايحم  اليانوم  ال     ف تنام  التحصمو الدياسف  ف اادم
  049-029(، ا3)0، غزم،  مس مي، مجمة العموم التربوية والنفسية

تياتمتم  التدمللمى الادكللوب باسللتخداى نظللاى الب كبللويد  دالملل  اسلل ( 2109انللاو  بللداهلل )، زاىللد -
وت بمللن الللواتب     مللا التحصللمو اجكللادماف واجتتللاه نحللو اسللتخداى اجنتينللت  للف التدمللمى 
  لللد   البلللات  سلللى اج تصلللاد الانزللللا بكممللل  التيبمللل  بتاادللل  اااملللي سللل اى بلللي  بلللدالدزمز

  54-45ا (، 1)2  المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث
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شننكالت التنني مدور مواقننع التواصننل االجتمنناعي فنني حننل ال( 2104)احسللي تللابي لزىيانللف، ا -
 .تااد  يى ال ي ،كمم  التيبم ،يسال  دكتوياه،اهطالب التربية العممية واتجاىاتهم نحو ه تواج

( دوي شلبكات التواصلو اجتتالا ف  لف تح ملن 2105الس مانف،  دناي بي   مل  بلي شلمماي ) -
مللل   يسلللال  التيبمللل  ال نمللل  للللد   مبللل  التدملللمى الدلللاى بالللدايب ان  للل  ال لللانم التدمما ايلللايات

 تااد  يى ال ي ، السدودم    ،ااتستمي، كمم  التيبم 
(  ديتلل  تللأيمي بدللل نظللى التياسللو ا لكتيونملل   للف حللو 2100سلل ا ،  بللد الحللا ظ احاللد ) -

مجمنننة دراسنننات اشلللك ت التيبمللل  الداممللل  للللد   للل   كممللل  الادمالللمي واتتاىلللاتيى نحوىلللا  
   001 -1(، ا 00ت السدودم ي اليمال، الددد)ي تادم  الاكتبات والادموااالمعمومات

 يي بيناا  تديمبف ا تيا  انى  ما الا ييات ا توح  الاصدي(  ي2107شمتوت، احاد شو ف) -
(MOOCS) امللل  لتنامللل  ايلللايات توظملللم شلللبكات التواصلللو اجتتالللا ف كانصلللات تدمم

  311-474ا(،4) ،(2)25اصي   مجمة العموم التربويةلادماف ادايب التدممى الداى 
تواصننل الثقنافي لندى أع نناء األبعناد التربوينة لم(  2104 بلد الحلف، يسلاا  اليلادي  بللياىمى ) -

، كممللل  ، يسللال  دكتللوياهالمجتمعننات االفترا ننية ودور المؤسسنننات التربويننة فنني مواجهتهنننا
 التيبم ، تااد  الانصويم 

اسننتخدام شننبكات التواصننل االجتمنناعي فنني تحسننين خنندمات (  2104الدبملليي،  يللد حاللداي ) -
دكتلوياه، كممل  التيبمل ، تاادل  يى   يسلال  الطالب فني الجامعنات السنعودية )تصنور مقتنرح(

 ال ي  
(  توظمللللم الشللللبكات اجتتاا ملللل   ال مسللللبوه   للللف 2109الدايوسللللف، نمممللللف حسللللمي كااللللو ) -

ويييىلا  ملا تنامل  ايلايات الت كملي اجبلدا ف للد   QMالتديمب اجلكتيونف و ن ادلاممي اللل 
  ا اللايات الديبملل  تاادلل-المجمننة الدوليننة لثبحنناث منلل  اللي  البللات تاادلل  الاملله خالللد  

  046-013(، ا0)31 ،الاتحدم
(   ا مملل  اسللتخداى الاللدونات  للف تللديمب التليا مللا  ملللا 2102 اللياي، خالللد  بللد الم مللم ) -

التحصللمو الادي للف وتناملل  ايللايات البحلل  التليا للف والدا دملل  لمتدمللمى لللد   لل   الصللم 
  325-454(، ا40لددد )، االمجمة التربوية لكمية التربية بسوهاجااوو اليانوي  

(  البياتملللات اجتتاا مللل   لللف انظواللل  اللللتدمى الادتالللد  ملللا 2116الدالللودي، غلللادم  بلللداهلل ) -
للللا  وي لللل   اللللو اشللللايك   للللف  "المننننؤتمر األول لمتعمننننيم الوملللل  الشللللبكات اجتتاا ملللل  ناولت 

 09-0،الاامك  الديبم  السدودم ،اااللكتروني عن بعد، بعنوان صناعة التعمم لممستقبل"



 د/أحوذ هحوذ الٌىيهي        ......        التعلين قٌياتدعن تذريس هقرر ت)الىاتس آب( في دور شبكات التىاصل االجتواعي   

 
28 

 2018  يىليى ( 3) العذد                          اإلًساًية                   تهجلة العلىم التربىية والذارسا  

اجتتالللا ف  لللف   ا ممللل  اسلللتخداى شلللبكات التواصلللو ( 2104)ظلللاىي احالللد تلللواىي الدنلللزي، -
تحصمو الدموى واجتتاه نحو اتتا  الادي   لد   البلات الصلم اليالل  الاتوسل  بالادمنل  

 .الاامك  الديبم  السدودم  ،تااد  يى ال ي  الانويم، )يسال  دكتويام(،
  ت مللمى اسللتخداى ت بمللن الواتسللا   نشللا  شللبك  تدمللى تداونملل  (2109)و للا  سللممااي ،  وتللاي -

لا لليي ابللادق ال مللاب والت للومى التيبللوي اللي وتيلل  نظللي  البللات كمملل  الدمللوى واآلدا  بللاليب 
  411-431ا  ،(01، الددد)مجمة جامعة المدينة العالمية ف تااد  ال صمى  

التواصو  لشبكات تبوه تااد   مب  ىاستخدا (  ييي2104) اليز ف اهلل  بد بي ال ينف، حسي -
-0206(، ا02)2، المجمننة الدوليننة التربويننة المتخصصننة اجتتاللا ف  مللا سللموكاتيى 

0231  
(  ديتل  اسللتخداى ال مبل  التلاادممي لشلبكات التواصلو اجتتاا ملل  2109الياد،  لودم سلممااي) -

، ايديا  العمننننننوم التربويننننننة دراسننننننات: للللللف الدامملللللل  التدمماملللللل  وصللللللدوبات اسللللللتخداايا  
  0716-0964ا (، 3)، امحن (34مد)اتال

(  ييي التديمب بالتدمى التداونف 2107لحسي، يمال  بداليحاي والا يودي،  انش  صالل ) -
(  للللف التحصللللمو الدياسللللف لا لللليي Edmodo بللللي الشللللبك  اجتتاا ملللل  التدمماملللل   داللللودو)

  031-005ا(، 3)30اجاايات، تااد المجمة الدولية لمبحوث التربوية،الحاس  اآللف 
داي الن للللانب ، 0  .ثننننورة الشننننبكات االجتماعيننننة ( 2104)خالللللد غسللللاي موسللللم ، الا للللدادي -

 اايدي  يلمنشي
(  اسلللتخداى اوا للل  الشلللبكات اجتتاا مللل  وتلللأيميه  ملللا الد  لللات 2102نوالللاي، اللليمى نمالللاي ) -

 ف التزاني(  يسال  ااتستمي، تااد  الحا   اجتتاا م   )دياس   ما استخداف ال مسبوه
 لخفي بالتزاني  

(   ا ممللل  الشلللبكات اجتتاا مللل  ا لكتيونمللل   لللف ت لللومي  اممللل  2104نلللويه سلللدود )، اليزانلللف -
المجمنة الدولينة لثبحناث   التدممى والتدمى لد   البلات كممل  التيبمل   لف تاادل  الامله سلدود

 .093-041(، ا44الددد)الاتحدم ، تااد  ا اايات الديبم  التربوية
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