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االهــــــــــــداء 

إلیك یا سندي في هذه الحیاة إلیك یا من زرعت في طموحًا صار یدفعني نحو األمام إلى مستقبل  

يء ِبَحیاتي ففي نظري الى من جعلني َفتاَة ُمَدللة ..َرُجل ال َمثیل َله.. ُهو َمصدر ِثَقتي وكُل شَ  ناجح

 .أحبك یا أبي، انت العالم

رید أن أكونه، مدین به ألّمي، فأنت كل شي في هذه الحیاة فأنت الروح والحیاة كّل ما أنا وكّل ما أ

والحاضر والمستقبل أنت القلب الصافي ونبع الحنان فحققت حلما كنت تریدین أن تحقیقه وتعبت من 

 .أجل أن توصلني الى هنا أتمنى أن تفتخري بي دائما

لدرب خطوة بخطوة ، الى ضحكتي الى الى عزوتي وسندي في هذه الدنیا الى من سرت معه ا

كریات الطفولة وأحالم الشباب وان كنت سأتحدث عن نعیم الحیاة صدیقي الى الروح  الى ذ

 فسأختصرها بأخي .

الى نصفي األخر ورفیق الدرب الى هدیة الخالق لي فأنت الشخص الذي یكفیني عن كل أحد 

 :خطیبي.

خاالتي وخالي  ي في جمیع مراحل حیاتي الى عزوتي الى من ساندني منذ الصغر الى الیوم وشجعن

وجدتي 

األصدقاء الحقیقیون یصعب إیجادهم، یصعب تركهم، ویستحیل نسیانهم الى أحب وأعز وأغلى الناس 

 أصدقائي.الى قلبي 

 ساندرا فرید زرینة





 ب 

ر الشكر والتقدی

الى كل من ساهم في اعداد هذه الرسالة والوصول الى هذا الیوم الممیز الذي هو نتاج تعب وسهر 
أشكر اهللا الذي وقف معي في كل خطوة من هذا الطریق الطویل ولكن نهایته جمیلة جدا ، . لیالي

ارات الشكر إلى صاحب التمّیز واألفكار النّیرة الى من قدم لي من خبرته وأفكاره فأفدم أسمى عبف
عفیف زیدان لما  الدكتور والتقدیر الى االستاذ الدكتور ومشرف رسالتي الى أرقى شخصیة األستاذ

والشكو سالتي فله كامل الشكر واالحترام بالرغم من الصعوبات إلتمام ر  وٕارشادبذل من جهد وتوجیه 
اعطاء أرائهم في مناقشة والتقدیر أیضا للدكتور ابراهیم عرمان والدكتور مجدي جیوسي لمشاركتهم و 

 رسالة الماجستیر فلهم كل االحترام.
كما أتقدم بالشكر الى كافة أعضاء الهیئة التدریسیة في برنامج أسالیب التدریس العامة الذین قدموا ما 

 لدیهم من خبرة وعلم وما قدموه لنا كرسالة في هذه الحیاة.
أصل الى هذا الیوم فلكم مني كل الشكر  والشكر خاصة الى كل من وقف بجانبي، فلوال دعمكم لم

 والتقدیر.

 الباحثة
 ساندرا فرید زرینة



 ج 

 :الملخص
واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم، ل التعرفهدفت الدراسة إلى 

والمستوى متغیرات الجنس، والتخصص،  دور، كذلك التعرف على وعالقته بذكائهم االجتماعي
كل من واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماع، والذكاء  فيالدراسي، 
مجتمع تكون ، و  واستخدمت الباحثة المنهج المسحي الوصفي لمناسبته ألهداف الدراسة. االجتماعي

نت ، وتضم2017/  2016ة البكالوریوس للفصل الصیفي طالبًا وطالبة، من طلب 3298من  الدراسة
ًة، كما استخدمت  طالبُا وطالب 330حیث بلغت العینة مجتمع الدراسة ، % من 10عینة الدراسة 

األولى: واقع توظیف طلبة الجامعة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم، للدراسة أداتین  الباحثة
، وتحلیل البیانات وبعد توزیع االستبانات، وجمعها واألداة الثانیة الذكاء االجتماعي لطلبة الجامعة.

للعلوم االجتماعیة، اشارت النتائج إلى عدم وجود فروق   SPSSباستخدام برنامج الرزم االحصائیة 
ذات داللة احصائیة بین أفراد العینة تعزى لمتغیرات الدراسة في المجالین: واقع توظیف شبكات 

القة ارتباطیة ایجابیة بین توظیف التواصل االجتماعي في التعلم، والذكاء االجتماعي وأنه كان هناك ع
شبكات التواصل والذكاء االجتماعي لطلبة الجامعة، كما أظهرت النتائج أن معظم فقرات المجال األول 

)، وهي فقرة تعزیز التعلم كوظیفة أساسیة 4.44كانت بدرجة كبیرة وأعلى قیمة فیها كانت بقیمة( 
االطالع على الخبرات التعلیمیة ) حول 4.35بقیمة ( للتواصل االجتماعي، إضافة إلى الفقرة التالیة 

، مما یدل على أهمیة التواصل االجتماعي في التعلم، أما في المجال الثاني حول درجة المتنوعة
"أقدر الناس الذین ) ونص الفقرة 4.30) بقیمة ( 17الذكاء االجتماعي فكانت أعلى قیمة للفقرة (

، أتعلم من المواقف االجتماعیة المختلفة) ونصها: 19تالها في المقام الثاني الفقرة (أتعامل معهم" 
قیمة ، بلدي القدرة على تكوین صداقات) ونصها: 3)، ثم في المقام الثالث الفقرة (4.24بقیمة (

ة واقع توظیف طلبكل من  في دالة احصائیاً . ولم تظهر الدراسة فروقًا ) وجمیعها بدرجة كبیرة4.20(
وكانت هناك  تعزي لمتغیرات الدراسة. جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماع، والذكاء االجتماعي

ل االجتماعي في واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصبین  عالقة موجبة دالة احصائیاً 
 .ذكائهم االجتماعيالتعلم، و 

وع نفسه، كما دعت إلى التركیز على وقد أوصت الباحثة بضرورة إجراء دراسات عدیدة على الموض
تعزیز البرامج القائمة على العروض التدریسیة المتنوعة لكي یتمكن الطلبة من االستفادة منها في 

كما دعت الباحثة من خالل النتائج إلى تعزیز قیمة االعتراف بالخطأ أمام التواصل مع بعضهم. 
 ماعي.اآلخرین لطلبة الجامعة كإحدى معاییر الذكاء االجت
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Abstract  
 
The study aimed to identify the reality of employment of students of Al-Quds 
University for social networking in learning, and their relationship to their social 
intelligence. 
The study also examined the impact of gender variables, specialization and level of 
education on the reality of the employment of students of Al Quds University for 
social networking networks, social intelligence of the study society, which 
included (3298) male and female students from the undergraduate students for the 
summer semester (2016). The researcher used the descriptive method for the 
purpose of the study. 
 The sample included 10% of the university students enrolled in the summer 
semester (2016). The sample was 330 students.  
A questionnaire consisting of two areas: the reality of university students' 
employment of social networks in learning, and the second area of social 
intelligence for university students. 
 
 
After the distribution of the questionnaires, the collection and analysis of the data 
using the SPSS program for social sciences, the results indicated that there were no 
statistically significant differences between the respondents due to the study 
variables in the two fields: the reality of employing social networks in learning, 
social intelligence and that there was a positive correlation Between the 
employment of networks and the social intelligence of university students. 
 
The results showed that most of the areas of the first field were highly valued at 
(4.44), which is the promotion of learning as a basic function of social 
communication, in addition to the following paragraph (4.35) about the access to 
various educational experiences, In the second area, the highest level of social 
intelligence was the highest value of paragraph (17) in value (4.30). The text of the 
paragraph "I appreciate the people I deal with" was followed in the second place by 
paragraph (19): I learn from different social attitudes, (4.24), then in the third place, 
paragraph (3), which reads: I have the ability to adjust make friends, worth (4.20) 
and all of them significantly. 
 



 ه 

The researcher recommended the need to conduct many studies on the same subject, 
and called for focusing on strengthening programs based on the various teaching 
presentations so that students can benefit from them in communication with each 
other. The researcher also called on the results to enhance the value of recognizing 
mistakes in front of others to university students as a criterion of social intelligence. 
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 الفصل األول

 خلفیة الدراسة ومشكلتها

 المقدمــة: 1.1

 الدراسیة، القدیم للمناهج المفهوم بقصور المربون أحس والنفسیة التربویة والنظریات الدراسات ورتط مع

 الخبرات من على مجموعة یشتمل الدراسیة للمناهج جدید مفهوم نحو فاتجهوا والسلبیة التربویة وآثاره

 النمو للتالمیذ حققلكي ت وخارجها جدرانها داخل لتالمیذها المدرسة بها تقوم التي األنشطة وأوجه

 األنشطة ذلك أصبحت ضوء وفي .التربویة ألهدافها طًبقا سلوكهم تعدیل في وتساعدهم الشامل

 داخل سواءً  الفراغ وقت في الحدیثة االتصاالت تكنولوجیا تهیؤها التي المختلفة والترویحیة االجتماعیة

 تربیة عوامل من مهم عامل إن الترویحف هذا وعلى التربویة العملیة من مهما جزءا خارجها أم المدرسة

 ).١٩٩٨ ،البشري (نبیلة وأهداف تربویة أسس من منطًلقا كان إذا وبخاصة األفراد

 في تربیة مهم بدور تقوم التي المهّمة المؤسسات من الیوم االجتماعي التواصل مواقع أصبحت وقد

 اهتمت وقد االجتماعي تغییرال أدوات من مهمة وأداة صحیحة وسلوكیات عادات وٕاكسابهم النشء

 إشغال من االستفادة بقصد وذلك للطالب، واألنشطة البرامج بوضع والتربویة االجتماعیة المؤسسات

 ،الطالب شخصیة في وتنمیتها مهمة وأمور جوانب زرع بقصد وكذلك یفیدهم، بما الشباب وقت

 من الطالب شخصیة لبناء مفیدة عملیة هي وٕانما فقط للدارس تلقین مجرد لیست التعلیمیة فالعملیة

 ،الحیاة المسؤولیات في وتحمل بالذات، واالعتداد االجتماعیة المسؤولیة روح وبث النواحي، جمیع

 ).1991 ،الصادي (الشخصیة جوانب جمیع في المتكامل التوازن إیجاد ومحاولة
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ـاإلعالم االجتماعي أضحت مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت، مثل "الفیس بـوك" تعـرف ب 

الجدید، الذي یشهد حركة دینامیكیة من الطور واالنتشار، وقد كان في بدایاته مجتمعـا افتراضیا على 

نطاق ضیق ومحدود، ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت لیتحول من أداة إعالمیة نصیة مكتوبة إلى أداة 

هم، بضغوط مـن القوة المؤثرة التي تستخدم إعالمیة سمعیة وبصریة تؤثر في قرارات المتأثرین واستجابات

في تأثیرها األنماط الشخصیة للفرد (السمعي، والبصري، والحـسي)، باعتبار أن المتأثر وأنماطه محور 

مهم في عملیة التأثیر مستغلة (أي القوة المؤثرة)، أن الـسمعي: سریع في قراراته ألن طاقته عالیة 

لبصري: حذر في قراراتـه ألنها مبنیة على التحلیل الدقیق ویتخیل ما یتحدث به أو یسمعه، وا

لألوضاع، والحسي: یبني قراراتـه علـى مـشاعره وعواطفـه المستنبطة من التجارب التي مر بها، في 

محاولة من أولئك المـؤثرین لتغییـر اآلراء والمفـاهیم واألفكار، والمشاعر، والمواقف، والسلوك. وبما أن 

االجتماعي أسهمت في تفعیل المشاركة لتحقق رغبة كل فئة مشتركة في االهتمامات  مواقع التواصل

واألنشطة نفسها، فإن لها أیـضا دورًا في التشبیك والمناصرة والضغط والتفاعل والتأثیر بقیادات غیـر 

جید، فقد منظمـة، وفـي تحقیـق المسؤولیة المجتمعیة إذا ما أحسن استثمارها واستغاللها وتوجیهها بشكل 

اسـتطاعت أن تحول األقوال واألفكار والتوجهات إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفیـذ، لـذا ال یمكـن أن 

 ).2008 نعـّد التواصل عبر الشبكات االجتماعیة موضة شبابیة تتغیر مع مرور الزمن (خالد،

المعلومات بصفة  اأصبحت عملیة التواصل االجتماعي بفعل التكنولوجیا الحدیثة عموما وتكنولوجی

خاصة من وسائل االتصال الرئیسیة التي غیرت من مسار االتصاالت فأصبح من السهل الحصول 

 .على المعلومات بشكل منظم وسریع من خالل الحواسب والهواتف الشخصیة على مدار الساعة

مقدمة وغیرها ) لتصبح في  -واتس أب  -التویتر -وبرزت مواقع التواصل االجتماعي (الفیسبوك

إنجازات ثورة المعلومات دون منافس، حیث ربطت شبكة المعلومات األشخاص بعضهم ببعض في 

جمیع أنحاء العالم لتجعل من العالم قریة صغیرة إذ تتضمن تلك التقنیة كّما هائال من المعلومات في 

ة وغیرها، وقد تمیزت كافة مناحي الحیاة الصحیة واالجتماعیة والسیاسیة والتعلیمیة والتجاریة والترفیهی

مواقع التواصل بسهولة االستخدام وسرعة االنتشار، إذ یستطیع أي فرد أن ینغمس لفترات طویلة جدا 

ویبحر في صفحاته بسهوله ویسر دون أن یشعر كم من الوقت قد مضى وهذا یشیر إلى اتساع نطاق 

فأسالیب التواصل یستخدمها  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي واعتبارها سمه ممیزه لهذا العصر
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األطفال والمراهقین والراشدین وكبار السن أي كافة فئات أفراد المجتمع العمریة وأیضا كافة طبقات 

فأصبحت مواقع التواصل االجتماعي تغزو كافة مجاالت  ،المرتفع لالدخ يالمجتمع محدودة الدخل وذو 

والمعلومات فضال عن المجاالت السیاسیة الحیاة االجتماعیة كوسیلة لالتصال وتبادل األفكار 

واالقتصادیة, والتعلیمیة ورغم الفائدة العظیمة التي قد تحققها مواقع التواصل االجتماعي في كافة 

مجاالت الحیاة, إال إنها في الوقت ذاته قد تشكل خطرا على مستخدمیها، إذ أن هناك جدال متواصال 

 ي في انخفاض العالقات األسریة واالجتماعیة.حول مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماع

) . 2012(منصور 

) أن ارتفاع عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي الرئیسیة على 2012( أظهرت دراسة منصور

ملیون مستخدم عربي، ) 70.3(شبكة االنترنت (فیس بوك، تویتر، لینكد) لیسجل مؤخرا ما مجموعه 

) لهم صفحات 17-12صف أطفال المرحلة السنیة من عمر(وبحسب الدراسة، إن أكثر من ن

الكترونیة، ومقاطع فیدیو، ومدونات الكترونیة، ومواقع على شبكات التواصل االجتماعي خاصة بهم، 

) أمام االجهزة االلكترونیة 17-12ویصل عدد الساعات التي یقضیها كثیر من االطفال من عمر (

 .الیومومواقع التواصل إلى ثماني ساعات في 

أما في ما یتعلق بالذكاء االجتماعي، فقد اختلف الباحثون في علم النفس حول العدید من القضایا 

 ع واحد من الذكاء أم عدة أنواع ؟ الخاصة بمفهوم الذكاء. ومنها هل یوجد نو 

ي: ولقد أفرزت البحوث والدراسات في هذا المجال من قبل الباحثین وجود أنواع متعددة من الذكاء وه

اللفظي والریاضي والمكاني والمیكانیكي والمجرد الشخصي والموسیقى واالجتماعي والوجداني، ولقد مّر 

مفهوم الذكاء ونظریاته بتطورات كثیرة إلى أن أدرك المتخصصین في القیاس النفسي الطبیعة المعقدة 

 ).2000ید، (الس .لهذا المفهوم فقاموا باستخدام التحلیل العاملي للتعرف على مكوناته
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القدرة على وهو  ) إلى ثالثة أنواع من الذكاء هي: الذكاء المجردThorndikeوتوصل ثورندایك (

، والذكاء العیانیة القدرة على معالجة األشیاء والموادأي  والرموز، والذكاء المیكانیكي معالجة األفكار

تضمن القدرة على فهم الناس والتعامل القدرة على التعامل بفعالیة مع اآلخرین، ویویعني  االجتماعي

 ).2003، (حسین المواقف االجتماعیة معهم والتصرف في

یعد الذكاء من الصفات التي یجب أن یتحلى بها جمیع األشخاص لكي یعیش اإلنسان حیاة أفضل 

 من الذكاء، وهناك العدید من المواقف والقصص التي تدل على اً ویعالج أمور حیاته ومشكالته بنوع

ذكاء أصحابها في التعامل مع أمور الحیاة بما فیها من مشكالت وأمور حیاتیة فیصبح التعامل بذكاء 

 ). 2017 هو أسلوب حیاة (الجفیري،

 فهو القدرة ،االجتماعي سیاقها في واالنفعاالت الشخصیة انفعاالت بین یجمع االجتماعي فالذكاء

 یعطي الوجدان أن و ،الشخص في واالجتماعي لعقليا الجانب بین التفاعل خالل تعمل التي العقلیة

 أن أجل من لها ویستجیب ،منها ویستفید یفسرها، تجعله المعلومات وهذه أهمیة ذات معلومات اإلنسان

 إدراك على القدرة یشمل والذكاء االجتماعي .أكثر بشكل المتوتر الموقف أو المشكلة مع یتوافق

 على والقدرة االجتماعیة، والمعرفة فهم االنفعاالت على القدرة ویشمل عنها والتعبیر وتقییمها االنفعاالت

 تنظیم على القدرة أیضاً  ویشمل ،معهم التعامل اآلخرین وكیفیة وفهم إلیها والوصول المشاعر تولید

 فرداً  یعتبر وجدانیاً  أو انفعالیاً  أو اجتماعیاً  الذكي فالفرد االجتماعي والعقلي، النمو یعزز بما االنفعاالت

 على القدرة لدیه فإن یغضب فعندما ، اآلخرین وانفعاالت انفعاالته التعرف على في غیره من أفضل

 مع التعاطف إظهار على القدرة لدیه أن كما وصوت، وجهه مالمح على انفعال الغضب عكس

 على لدیه القدرة أن كما .الغضب ،بالذنب الشعور بین كالتمییز انفعاالته وتحلیل وفهم اآلخرین

 ).2005،حالوة أبو (. العقلیة قدراته تنمي بطریقة انفعاالته على السیطرة

مع  التعامل على الفرد بقدرة یرتبط لكونه الشخصیة في الهامة الجوانب من االجتماعي الذكاء ویعتبر

على  بالقدرة متمتع الشخص یكون ما بقدر أنه أي ناجحة اجتماعیة عالقات تكوین وعلى اآلخرین
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 الذكاء علیه یطلق ما وهذا ذكیا یكون ما بقدر اآلخرین مع عالقة وٕاقامة االجتماعي اعلالتف

 ).2004 (الدیب، االجتماعي

 

بالذكاء  خاص األول الشخصي الذكاء من متمایزین عاملین وجود إلى ( 2003 ) الكیال وتوصل

الذكاء  بین عالقة وجود على وأكد االجتماعي الشخصي بالذكاء خاص والثاني الموضوعي الشخصي

 .المعلومات لتجهیز المتوسط والمستوى االجتماعي

 

 مضطربة، فهناك حیاة یعیش الیوم فالفرد التفكیر في تتمیز قدرة لدیه اجتماعیاً  الذكي الفرد أن كما

 عن العقول والبحث ،التحدي هذا وجه في یقف أن علیه فبات مجتمعه في یواجهها التي المشكالت

 اآلخرین یتعامل مع تجعله قد الحلول تلك المشكالت، لتلك متحدیة جریئة بحلول لتأتي ةالمبتكر  الناقدة

 تطور على یعانیه وتساعده الذي الصراع حدة من وتخفِّف اضطرابه من وتهدئ ،وفهم وذكاء بحكمة

 )1998 (الشیمي،  وتقدمه مجتمعه

 

ظیف هذه الوسائل اإللكترونیة وخاصة وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الجوانب التعلیمیة في تو 

لطلبة جامعة القدس، للتعرف على واقع توظیف طلبة الجامعة لشبكات التواصل االجتماعي في عملیة 

التعلم، وعالقتها بذكائهم االجتماعي، لما لهذا األمر من تأثیر واضح على اكتساب المعلومات عبر 

 شبكات التواصل االجتماعي وأغلبها الفیس بوك.

 

21T2.1 21T :مشكلة الدراسة 

لمست الباحثة من خالل دراستها الجامعیة امكانیة استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلم من 

خالل تبادل الملفات والصور التعلیمیة والحوار الجماعي الذي یختص بالمساقات التعلیمیة، والحظت 

ة الطلبة على التصرف في المواقف التفاوت في االستفادة من هذه الشبكات بین الطلبة تبعا لقدر 

 االجتماعیة والذي یجعل اإلنسان أكثر مرونة في تعامله مع اآلخرین.

فمع التطور التقني الكبیر والمتسارع لشبكات التواصل االجتماعي وزیادة أعداد المستخدمین لها والتي 

جاهات أخرى كالتعلم والسیاسة لم تبقى فقط مواقع للتعارف من الناحیة االجتماعیة وانما امتدت لتأخد ات
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واالقتصاد وغیرها ،ولكن مع ازدیاد حاجات الطلبة الجامعیین بشكل ملحوظ والشباع حاجاتهم ورغباتهم 

أصبح االقبال على مواقع التواصل االجتماعي الخیار األول واالهم واألسرع للوصول الى أهدافهم في 

فعالة تتیح زیادة الروابط بین األصدقاء أقل وقت ممكن . حیث أصبحت مواقع التواصل وسائل 

واألقارب وبین أشخاص في مجتمعات أخرى، وبالتالي ساهمت في بناء شخصیة الطلبة والوعي ولكن 

من ناحیة أخرى تستخدم بشكل سلبي حیث ال یوجد رقابة على ما یتم نشره . فلذلك للذكاء دور مهم 

التالي كیفیة استغالله واالستفادة منه في الحیاة في حیاة كل انسان ویختلف مستواه من شخص ألخر وب

العملیة ، فتبرز مدى الفهم والخبرة لبناء المستقبل وخاصة للطلبة وربط مستوى الذكاء بتعلیمهم وتطبیقه 

 واقعیا .

 وعلیه ففد تمحورت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئیس التالي:

لتعلم وعالقته بذكائهم ات التواصل االجتماعي في اما واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبك

 ؟االجتماعي

: أسئلة الدراسة  1 .3

 هذه الدراسة لالجابة عن األسئلة التالیة: حاولت 

 ما واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم ؟ السؤال األول:

 لبة جامعة القدس؟الذكاء االجتماعي لدى ط : ما درجةنيالسؤال الثا

اقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات لو المتوسطات الحسابیةهل تختلف  السؤال الثالث:

 التخصص، والمستوى الدراسي)؟و باختالف (الجنس، التواصل االجتماعي في التعلم 

، الجنساختالف (ب : هل یختلف مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدسالسؤال الرابع

 ، والمستوى الدراسي)؟  تخصصالو 
: ما العالقة االرتباطیة بین واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل السؤال الخامس

 ؟االجتماعي في التعلم وذكائھم االجتماعي
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 فرضیات الدراسة :  4ـ  1
راســة ســعت الد الرابــع والخــامس الــى فرضــیات صــفریة حیــثقامــت الباحثــة بتحویــل الســؤال الثــاني و 

 لفحص الفرضیات الصفریة التالیة : 

في  ≥ α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (  األولى: الصفریة الفرضیة

متوسطات واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تعزى 

 لمتغیر الجنس. 

 

في  ≥ α) 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( ال توجد فروق  الثانیة: الصفریة الفرضیة

متوسطات واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تعزى 

 لمتغیر التخصص.

 

في  ≥ α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة(  الثالثة: الصفریةالفرضیة 

امعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تعزى متوسطات واقع توظیف طلبة ج

 لمتغیر المستوى الدراسي.

 

في  ≥ α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (  الرابعة: الصفریةالفرضیة 

 متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغیر الجنس. 

 

 ≥ α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (  الخامسة: الصفریةالفرضیة 

 في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغیر التخصص.

 

 ≥ α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (  السادسة: الصفریةالفرضیة 

 امعة القدس تعزى لمتغیر المستوى الدراسي.في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طلبة ج

 

واقع ) بین α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ( ارتباطیة ال توجد عالقةالسابعة:  الصفریةالفرضیة 

  .توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم و الذكاء االجتماعي
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 أهمیة الدراسة 5ـ  1

 ل أنها: تبرز أهمیة هذه الدراسة من خال 
 التي تبحث في العالقة االرتباطیةتعتبر ھذه الدراسة في حدود علم الباحثة من الدراسات القلیلة  -

بین واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم وذكائھم 
االجتماعي.

القدس من المتوقع أن تغني األدب التربوي بأبحاث تسد الفجوة في توظیف طلبة جامعة  -
 لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم وذكائھم االجتماعي. 

أن تقدم تصور لتطویر توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي  من المتوقع -
في التعلم.

:أهداف الدراسة 6ـ  1

 هدفت الدراسة إلى:

في التعلم. التعرف الى واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي   -
لشبكات  جامعة القدسالتعرف إلى دور بعض المتغیرات المستقلة في واقع توظیف طلبة   -

التواصل االجتماعي في التعلم. 
التعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس.  -
التعرف على أثر بعض المتغیرات المستقلة في مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة  -

 لقدس.ا
التعرف إلى العالقة االرتباطیة بین واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل  -

 االجتماعي في التعلم وذكائھم االجتماعي. 

 الدراسة: محددات 7ـ  1

 تیة:الحدود اآل تقتصر نتائج الدراسة على

 المحدد البشري: طلبة جامعة القدس في مرحلة البكالوریوس. -

 امعة القدس الحرم الجامعي الرئیس.المحدد المكاني: ج -

 .2016/2017الفصل الصیفي من العام الدراسي : المحدد الزماني -

 اقتصرت نتائج هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهیم الواردة فیها. المحدد المفاهیمي: -
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 مصطلحات الدراسة: 8ـ  1

ر التعلیم العالي للفلسطینیین في هي جامعة فلسطینیة عامة ومعتمدة، هدفها توفی جامعة القدس:      

كلیة، ومجموعة  )13( ). وتضم1931فلسطین، ومقرها في مدینة القدس، بدأت فكرة إنشائها عام (

من المعاهد والمراكز، وَتقِدم جامعة القدس خدماتها األكادیمیة إلى الطلبة في مختلف التخصصات في 

 درجتي البكالوریوس والماجستیر.

  (Social Networks) :الجتماعيّ شبكات الّتواصل ا

 على أّنها مواقع إلكترونّیة مبنّیة على ُأُسس ُمعیَّنة؛ ُتمكِّن الّناس من الّتعبیر عن أنفسهم، والتعرُّف

على أشخاص آخرین ُیشاركونهم االهتمامات نفسها، وُیمكن القول بأنَّ شبكات الّتواصل االجتماعي 

ن ُمستخِدمیها من مشاَركة األفكار واالهتمامات، باإلضافة إلى هي عبارة عن مجتمعات افتراضّیة ُتمكِّ 

 ).2017Daniel ,تكوین صداقات جدیدة، (

كما ترى الباحثة ھو مصطلح اطلق على:  (Social Networks)شبكات التواصل االجتماعي 

لتواصل فیما الخدمة االلكترونیة التي تقدمھا شبكة االنترنت الى االفراد والجماعات حیث تتیح لھم ا
بینھم حسب اھتماماتھم.

): Social Intelligenceالذكاء االجتماعي (

ھو مقدرة اإلنسان على إدارة عالقاتھ مع اآلخرین وتطویعھا لصالحھ وصالحھم، وال تتأتى ھذه القدرة 

بة، وھو العملیة البسیطة المكتس. عن طریق القدرة على فھم األشخاص بأجناسھم وتقدیر مشاعرھم إال

بل على العكس تماما فإنّھا عملیة مرھقة متعبة تحتاج لضبط النفس والھدوء، والمجاملة والمحادثات 
التي قد تكون مطولة والثناء. ینظر بعض الناس للذكاء االجتماعي على أنھ سالح ذو حدین، فالبعض 

وتذكیرھم بما  یرى فیھ وسیلة لكسب األشخاص وتحبیبھم فیھ، إذ إنّھ یتجنب االصطدام باآلخرین
یكرھون، بینما یرى البعض االخر أنّھ وسیلة للوصول الى المآرب وتحقیق الغایات وخصوصا المادیة 

 ).2014والوظیفیة، فھم یصفونھ بالتملق(مروان،
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 الفصل الثاني:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  2.1

 الدراسات السابقة 2.2

 التعقیب على الدراسات السابقة 3.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 1.2

 مقدمة :

ذي یحتاج عّدة أیام أو أقّل من ذلك أو أكثر بكثیر كان الناس سابقًا یتواصلون عبر البرید الورقّي ال

وهذِه الوسیلة من التواصل تحتاج إلى عنواٍن ، لتصل الرسالة منَك إلى شخٍص في مكاٍن ما عبر العالم

أو أن تستلمها من عنوان ، بریدَي لك وللمرسل إلیه حّتى یستطیع الساعي البریدّي أن یوصلها إلیك

كن في هذا العصر التكنولوجّي ُهناك البرید اإللكترونّي الذي تستطیع إنشاء ول، البرید الخاّص بمنطقتك

بحیث تستطیع استقبال وٕارسال الرسائل والصور ومقاطع الوسائط المتعّددة من ، عنواٍن خاصٍّ لك علیه

لَك  ویعني عنوان البرید اإللكترونّي أن یكون، خالله وكّل ذلك یتطّلب اتصالك بشبكة االنترنت العالمّیة

اسم للدخول وتسجیل في هذا الموقع الذي تتوّصل من خالله إلى إنشاء حساب أو عنوان یحمل اسمك 

ومن أمثلة امتدادات المواقع التي تستطیع من ، أو أي اسم خاّص بَك وبكلمة مرور سرّیة تخّصك

  Yahoo, Hotmail, Google ,Outlookعء عنواٍن بریدّي خاصٍّ بك هو موقخاللها إنشا

.. .SN,M الخ. ومن خالل إنشاء عنواٍن بریدَي خاّص بك تستطیع أن تدخل إلى مواقع التواصل

االجتماعیة مثل الفیس بوك والتویتر وغیره ومن دون وجود عنوان بریدّي لك ال تستطیع أن تسّجل في 

ة للتواصل معك كما أّن وجود عنوان برید إلكترونّي عندك ُیعتبر بمثابة طریقة الكترونیّ ، أحد الُمنتدیات

 ).2015، الشوابكة ( مثلُه مثل رقم الهاتف الخلوّي الخاّص بك
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 .استخدامات البرید اإللكتروني .2.1.2

تبادل الرسائل الصغیرة بین العدید من مستخدمي هذه المواقع. إرسال رسائل بأشكال مختلفة؛ كالوثائق 

وهذا یساعد على توفیر ، الشركات المختلفة المهّمة التي یحتاجها الباحثین عن العمل إلرسالها إلى

  ,ppt)والملفات المختلفة الموجودة بصیغ، كما یمكن تحمیل الصور، والجهد على المستخدم، الوقت

pdf, doc, jpeg)  بین المستخدمین وخاصًة طالب المدراس والجامعات. ُتستخدم في األعمال

ة. تستخدم في تدریب العدید من األفراد المبتدئین تخص نوع التجار ، التجارّیة المختلفة كإرسال سندات

والتي ال یمكن ، وروابط الفیدیو الخاصة، حول العدید من البرمجیات؛ كإرسال مجموعة من الملفات

قبل البدء ببیع وشراء ، كتعلم كیفیة بیع وشراء األسهم على الجهاز بصورٍة وهمّیة، ألّي شخص رؤیتها

العدید من المؤسسات اإلعالمّیة اإللكترونّیة التي تعمل على إرسال األسهم بشكلها الحقیقي. توجد 

ویكون لكّل موظف في هذه الشبكة ، والقصیرة من خالل هذه المواقع، واألخبار الطویلة، الملفات

حساب خاص یستطیع من خالله التواصل مع الموظفیین في نفس الشبكة. أصبحت وسیلة إبالٍغ 

فقد یحتاج المدرس إلبالغ الطالب عن أّي حدث یستجد معه ، وطالبه وخاصًة بین المدّرس الجامعي

ویمكن ربط البرید ، فیمكنه إبالغ الطالب عن طریق إرسال برید واحد لجمیع الطالب، في وقت ما

، والبعثات، والمنح، والمؤتمرات، واألحداث، اإللكتروني بإدارة الجامعة إلرسال آخر أخبار الجامعة

وهذا یساعد على توفیر الوقت والجهد بین جمیع األطراف. نظام ، یهم الطالبوكل ما ، والوظائف

واألمان؛ بحیث تضع للمستخدمین ، األمان تتمّتع هذه المواقع التي تتیح هذه الخدمة بالخصوصّیة

وبالتالي یصعب على العدید من ، والواردة، والرسائل المرسلة، نظامًا یستطیع حمایة جمیع المعلومات

ومن أسالیب األمان المتبعة في ذلك: وضع الرمز ، المعروفین بالهكرز اختراق الحسابات األشخاص

یتیح لك الموقع خدمة إرسال رسالة نصّیة إلى ، وفي حالة تّمت معرفة الرمز، السرّي من أرقام وحروف

 ).2015، (العقلةلتفادي وقوع األضرار ، عند الدخول إلى حسابك، هاتفك المحمول

 

 

 

 

 



14 
 

 :التواصل االجتماعي .3.1.2

وشبكات ، تعتبر شبكات التواصل االجتماعي من أبرز وأهم ما توصل إلیه البشر في العصر الحدیث

التواصل االجتماعي هي تلك المواقع اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت التي تتیح لألفراد االتصال 

تصال الودي فیما بینهم. أحدثت واال، والمعلومات، ونقل األفكار، المباشر والدائم مع بعضهم البعض

حیث صار بمقدور ، ونقل المعلومات، شبكات التواصل االجتماعي نقلة نوعیة في عالم االتصاالت

، وفي أي وقت، ومن أي مكان، وبشكل مستمر، كافة الناس استخدام هذه الشبكات بطریقة سهلة

وهذا اإلقبال الكبیر ، ن بعضهم البعضوالتقرب م، مما أتاح الفرصة لهم لالتصال فیما بینهم، وبالمجان

من قبل األفراد على استعمال شبكات التواصل االجتماعي أتاح استثمارها بشكل أكبر وأوسع من مجرد 

 ).2015، مروان( تناقل المعلومات واألفكار

 

ك وأفادت دراسة بعنوان "شبكات التواصل في منطقة الشرق األوسط إحصاءات واتجاهات" أن موقع الفیسبو 

% وان مستخدمي 3.9 % یلي ذلك شبكة التویتر بنسبة5.82هو األكثر شعبیة واستحوذ على نسبة 

وان عدد مستخدمي ، االنترنت في منطقة الشرق األوسط تقوم باستعمال شبكات التواصل بشكل یومي

بنهایة  -یون) مل15% وفى المملكة العربیة السعودیة (30 ) ملیون بزیادة125االنترنت في العالم العربي (

وان السعودیین یحتلون المرتبة األولي عربیا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي وتشیر  2012عام 

% في 46الى  2001% عام 5هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات إن عدد مستخدمي االنترنت ارتفع من 

د والثالثون على مستوى العالم وان السعودیة باتت في المرتبة الواح 2011 نهایة الربع الثالث للعام

فكثیر من الشباب السعودي یعتمد على شبكة االتصاالت االجتماعیة بصورة رئیسیة ، لمستخدمي الفیس بوك

 .)2013، كأداة لالتصال والتعبیر عن الرأي والحصول على المعلومات (الخضر

 

ویتعدد ، شارا في الوقت الحاليتعتبر مواقع التواصل االجتماعي من أشهر مواقع األنترنت وأوسعها انت

فنجد من یستخدمها لمشاركة تفاصیل ، استخدام مواقع التواصل االجتماعي بحسب المستخدمین لها

ونجد البعض األخر یستخدمها لنشر األفكار واآلراء ، أو صور وفیدیوهات مع األصدقاء، حیاته الیومیة

وغالبا ما  ة فعالة لترویج السلع والخدمات.ونجد من یستخدمها كأداة تسویقی، والدعوات مع األخرین

له فمثال نجد من هو ، تتأثر الشخصیة اإللكترونیة المتمثلة فى حساب المستخدم بالشخصیة الواقعیة
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وصفحات الریاضیین على ، مهتم بالریاضة غالبا ما یقوم بمتابعة الصفحات والمجموعات الریاضیة

ونجد من هو ، بالتعلیق ومشاركة هذه األخبار مع أصدقائهبل وأیضا یقوم ، مواقع التواصل االجتماعي

ومتابعًا لصفحات المواقع اإلخباریة والتي تنشر األحداث ، مهتم بالسیاسة شغوفا بمعرفة أخر األخبار

وال یخفى على أحد الدور الفعال  ها على مواقع التواصل االجتماعي.على مدار الساعة عبر صفحات

حیث كانت من ، االجتماعي في ثورات الربیع العربي بتونس ومصر ولیبیا الذي لعبته مواقع التواصل

، وذلك إما عن طریق الصفحات الشخصیة لهم، أهم الوسائل التي أستخدمها الثوار للدعوة للتظاهرات

 ).2012، أو المجموعات المشتركین بها (العبدلي، أو عن طریق الصفحات

 

 :.مفهوم الشبكات االجتماعیة4.1.2

  (Network) : الشبكةأوالً 

الشبكة: على أنها نظام المعلومات العالمّي الذي یتصل ببعضه بواسطة عناوین متفردة معتمدة على 

 .)2010، لواحقه وتوابعه الفرعیة (الغریبأو ، IP بروتوكول اإلنترنت

لتكون شبكة ، مجموعة من الحواسیب مرتبطة بعضها ببعض بأنها )2011( كما عرفها الغامدي

 . وشبكات االتصال، میةعال

من الحاسبات اآللیة حول العالم مرتبطة ، على انها عبارة عن مئات المالیین )2012(القدهي وعرفها

، أمكن إرسال الرسائل اإللكترونیة بینها، ومع ترابط هذا العدد الهائل من الحاسبات، بعضها ببعض

 . واألصوات، أو المتحركة، ور الثابتةوالصّ ، إضافة إلى تبادل الملفات، بلمح البصر

الشبكة ال تملكها دولة أو جهة حكومیة بل تشرف علیها مجموعة من الشركات والمؤسسات تسمى و 

(ISOC) International Society وظیفتها وضع المقاییس والمعاییر للشبكات التي تشرف علیه ،

 .الفیستطیع أّي حاسب آلي االرتباط بالشبكة والتواصل واإلرسال واالستقب

 فالشبكة من التعاریف السابقة تتمیز بالتالي:

 .إنها نظام عالمّي خارج حدود المنطقة والدولة -

 .إنها عالم افتراضي تقنيّ  -

 .إنها تعتمد على بروتوكوالت لنقل المعلومات -

 ).2012، ( الجرجاني وأجهزة إلكترونیة، إّن االتصال فیها یتّم من خالل عناوین خاصة -
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 ثانیًا: االجتماع

والجیم ، وأصل الكلمة من( َجَمَع)، ا البعضواالجتماع تقارب اجسام ببعضه، جتماع ضد االنفراداال

والعالقات االجتماعیة ضد الفردیة ، یدل على تضام الشيء واجتماعه، والمیم والعین أصل واحد

 ).2001، عطیة(

 

  (Social Network): ثالثًا: الّشبكات االجتماعیة

بعدة مسمّیات أخرى؛ كشبكات التواصل   Social Networkingیة أوالشبكات االجتماعتسمى 

االجتماعي، ومواقع التواصل االجتماعي أیضًا، وهي مواقع إلكترونیة تؤدي دورًا اجتماعیًا عبر شبكة 

االنترنت من خالل تقدیمها حزمة من الخدمات التي توّطد أواصر التفاعل والتواصل بین مستخدمیها، 

ال طلبات التعارف والصداقة، والمحادثات الفوریة المجانیة، وٕانشاء صفحات أو ویتمثل ذلك بإرس

مجموعات تستقطب ذوي االهتمام الواحد. یمكننا تعریف الشبكات االجتماعیة أیضًا بأنها مجموعة من 

 التطبیقات التكنولوجیة اإللكترونیة التي تعتمد على نظم الجیل الثاني لإلنترنت، وجاءت لغایات تحقیق

التواصل والتفاعل بین مستخدمي شبكة اإلنترنت حول العالم، سواء كان ذلك بالمراسالت المسموعة أو 

  ,Facebook, Twitterألمثلة شیوعًا من هذه الشبكات؛ المكتوبة أو حتى المرئیة؛ ومن أكثر ا

 ).2016(الحیاري،

 

 : عنكبوتیة بعدة ممیزات من أبرزهاأّن الشبكات االجتماعیة تتمیز عن غیرها من المواقع في الشبكة الو 

یجمع مجموعة من ، تقني، إّن هدف المواقع االجتماعیة خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي  

وتتفق ، على موقع واحد تختلف وجهاتهم ومستویاتهم وألوانهم، ودول مختلفة، األشخاص من مناطق

أو لمجرد ، أو التشاور، أو التعاون، اء التعارفٕاّن االجتماع یكون على وحدة الهدف سو و  .لغتهم التقنیة

الشخص في هذا المجتمع كما أن .أو حّب لالستطالع واالكتشاف، وتكوین عالقات جدیدة، الترفیه فقط

فدوره هنا تجاوز ، ویتحدث، ویسمع، ویشارك، ویكتب، ویقرأ، ویستقبل، أي أّنه یرسل، عضو فاعل

الُمساهمة في نقل ویساعد في  ودور صاحب الموقع.، قطالدور السلبّي من االستماع واالطالع ف

الُمتعّلمین بالُمشاركة في من خالل ُمطالبة جمیع ، إلى مرحلة التكامل، التعلیم من مرحلة التنافس

وُمعایشة على ، وحیویة، جعل التعلیم والتعلُّم أكثر ُمتعةوله دور مهم في  .الحوار وجمع المعلومات
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حیث ُیمكن للُمعّلم إشراك ُطالَّبه في تنفیذ مشاریع تتعلَّق ، ركة التحدِّيشاموأیضا  .مدار الساعة

والعمل على  .ومدى ثقتهم بأنفسهم، بهدف قیاس مواهبهم واثراء ُقدراتهم، بالترویج لمؤسساتهم التعلیمیة

 .ینوُتعزز روح الُمشاركة والتواصل بین الُمتعّلم، ُتشجَّع على طرح األفكار، إدخال أسالیب جدیدة

ُیتیح للُطالَّب خاللها التواصل معه وطرح ل تمكین الُمعّلم من أن یضع لنفسه ساعات مكتبیةوأخیرا 

 ).(Serrat, 2012 األسئلة وتلّقي اإلجابات

 

 :أنواع الشبكات االجتماعیة .5.1.2 -

 :واالهتمام إلى ثالثة أنواع رئیسیة هي، تتعدد تقسیمات الشبكات حسب االستخدام -

 تمكنهم من التعارف، ومجموعة أصدقاء، وأفراد، وهي لشخصیات محددة شبكات شخصیة: -

 .(Facebook) مثل، وانشاء صداقات بینهم -

، وتجمع المهتمین بموضوع أو علم معین، شبكات ثقافیة: وهي تختص بفّن معین -

 .(Library thing)مثل

، ریبیة فاعلةوتد، لخلق بیئة تعلیمیة، شبكات مهنیة: وهي تهتم بأصحاب المهن المتشابهة -

 (Linked In).مثل

 : هي، كما یمكن تقسیمها حسب الخدمات وطریقة التواصل إلى ثالثة أنواع أیًضا -

 .شبكات تتیح التواصل الكتابي -

 .شبكات تتیح التواصل الصوتي -

 شبكات تتیح التواصل المرئيّ  -

حاجات جمیع  حتى تلبي، وتتنافس الشبكات االجتماعیة الیوم في توفیر أكثر من طریقة للتواصل

 ) 2011، شرائح المجتمع االفتراضي (عبد الجواد
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 : یقسم الشبكات االجتماعیة إلى قسمین، هناك تقسیم ثالث

 :(Internal Social Networking): شبكات داخلیة خاصة

یمثل األفراد داخل ، أو خاّصاً ، تمثل مجتمعًا مغلقاً ، تتكون هذه الشبكات من مجموعة من الناس

، ویتحّكم في دعوة هؤالء األشخاص فقط، أو منظمة، أو داخل مؤسسة تعلیمیة، أو تجّمع ما ،شركة

، من تدوین وتبادل آراء وملفات، والمشاركة في أنشطته، ولیس غیرهم من الناس یسمح للدخول للموقع

 .وغیرها من األنشطة، والدخول في مناقشات مباشرة، وحضور اجتماعات

 

 :(External Social Networking) شبكات خارجیة عامة

، بل صّممت خصیصًا لجذب المستخدمین للشبكة، هي شبكات متاحة لجمیع مستخدمي اإلنترنت

ویسمح فیها للعدید من المستخدمین بالمشاركة في أنشطته بمجّرد أن یقوم المستخدم بالتسجیل في 

 .)2012، المنصور Facebook (وتقدیم نفسه للموقع مثل شبكة، الموقع

 

  :ممیزات الشبكات االجتماعیة .6.1.2

 : ما یلي، تتمیز الشبكات االجتماعیة بعدة ممیزات منها

فیستطیع الفرد ، وتتحطم فیها الحدود الدولیة، العالمیة: حیث تلغى الحواجز الجغرافیة والمكانیة -

 .في بساطة وسهولة، في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب

، لذا فهي تلغي السلبیة، هو مرسل وكاتب ومشارك، تقبل وقارئالتفاعلیة: فالفرد فیها مس -

 .وتعطي حیز للمشاركة الفاعلة من المشاهدین والقراء

والكاتب ، التنوع وتعدد االستعماالت: فیستخدمها الطالب للتعلم والعالم لبّث علمه وتعلیم الناس -

 .للتواصل مع القراء وهكذا

أو الرموز والصور التي تسهل ، تستخدم الحروف، ةسهولة االستخدام : فالشبكات االجتماعی -

 .للمستخدم التفاعل

 فالفرد، أو التسجیل، والمال في ظل مجانیة االشتراك، والوقت، التوفیر واالقتصادیة: في الجهد -

 فهي لیست حكرًا على ، یستطیع امتالك حیز على الشبكة للتواصل االجتماعيّ ، البسیط -

  )2012، (المنصور جماعة دون أخرىأو حكرًا على ، أصحاب األموال -
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 :نماذج من الشبكات االجتماعیة .7.1.2

وال یدل هذا ، على نماذج من الشبكات االجتماعیة الموجودة على الشبكة، یكون الكالم في هذا المبحث

، وخاصة على المستوى العربي، والتداول، االختیار على األفضلیة بقدر ما یشیر إلى سعة االنتشار

 :ن تلك الشبكات ما یليومن بی

 

 :(Facebook) الفیس بوك

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

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

والرائدة للتواصل ، هر المواقع على الشبكة العالمیةویعد موقع الفیس بوك واحدًا من أش، والمكان

واتخذه الشباب الیوم بدیًال لألحزاب ، وأصبح موقع الفیس بوك الیوم منبرا افتراضیا للتعبیر، االجتماعي

 )2012، ( المنصور السیاسیة العاجزة الفاشلة

 :(Twitter) تویتر

 تسمح لمستخدمیه بأرسال تحدیثات والتي، هو موقع شبكات اجتماعیة یقدم خدمة تدوین مصّغر

Tweets  وذلك مباشرة عن طریق موقع تویتر أو ، حرف للرسالة الواحدة 140عن حالتهم بحد أقصى

أو برامج المحادثة الفوریة أو التطبیقات التي یقدمها ، (SMS) عن طریق إرسال رسالة نصیة قصي

صفحة المستخدم ویمكن لألصدقاء المطورون مثل الفیس بوك وتویتر وتظهر تلك التحدیثات في 

وكذلك یمكن استقبال الردود ، أو زیارة ملف المستخدم الشخصي، قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئیسیة

 .)2012، والتحدیث (المنصور

 

 :جوجل أو جوجل بلس

وهذه ، أو غوغل بلس هي إحدى الخدمات التي تقّدمها شركة غوغل العمالقة المعروفة غوغلاّن  

هي إحدى الخدمات التي لها عالقة بالتواصل االجتماعي العدیدة على شبكة اإلنترنت مثل  الخدمة

ویمّیزها عن شبكات ، تویتر والفیسبوك. وقوقل بلس لها من المّیزات اإلیجابّیة والتقنیة ما تمتاز به

یزات بلس من م قت یوجد لدیها ما یعیبها مّیزات غوغلوفي نفس الو ، التواصل االجتماعي األخرى
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قوقل بلس اإلیجابّیة هي امتالكها مساحًة قصوى من الخصوصّیة لمستخدمي هذه الخدمة؛ حیث نجد 

عندها خصوصّیًة ال تمتلك حجمها شبكات التواصل االجتماعي األخرى مثل: الفیسبوك وتویتر 

شبكات  كذلك تتمّیز بامتالكها لتقنیات وأسالیب وطرق عدیدة وغیر موجودة عند البقّیة من، وغیرها

وٕاجراء المحادثات المرئّیة بین ، مثل التنّوع في شكل عرض الصور والفیدیو، التواصل االجتماعي

باإلضافة إلى مّیزات تحدید وتقسیم المعارف واألصدقاء واألقارب إلى دوائر وحلقات؛ ، المستخدمین

ب األكاونت في بحیث یمكن منح كّل دائرة أو حلقة صالحّیات ولوج محدودة ومحّددة من قبل صاح

غوغل بلس. ولهذا السبب نجد أنّ قوقل بلس تستهدف وتتوّجه إلى المستخدمین والعمالء المستاءین 

وتعمل على ضّمهم إلیها واستقطابهم ، من شبكات التواصل االجتماعي األخرى العدیدة والمختلفة

لى أعلى درجات لیجدوا الفرق الواضح عندها عن غیرها فیما یتعّلق بهذا األمر؛ كالحفاظ ع

 ).2015، الخصوصّیة واألمان فیما یتعلق بمحتویات المستخدم من صور (الكسواني

 

 :Weblogs)المدونات ( 

إال أّن انتشارها على نطاق واسع لم ، (John Barger)على ید، )1997ظهرت المدونات في عام (

فیه آراءه ومواقفه حول یدون ، وهو موقع شخصّي على شبكة اإلنترنت، )1999یبدأ إال بعد عام (

وهذه المدونات منظمة تنظیمًا ، زمنیًا تصاعدیا، ومرتبة، وتكون هذه المدونات مؤرخة، مسائل متنوعة

فضًال ، والتعلم عبر تبادل األفكار والمعلومات، تساعد األفراد على التفاعل من خالل المشاركة، ذاتیا

 .)2011، والساموك قاز َة (عبد الر یعن حّل المشكالت االجتماعیة والسیاس

 : ممیزات المدونات

فهناك الكثیر من القوالب ، أو خبرة بلغات البرمجة، فال تحتاج لمعرفة كبیر، سهولة اإلنشاء -

 .الجاهزة المساعدة في اإلنشاء والتصمیم

والحجر على األفكار ، والخروج عن األنظمة التعقیدیة التحجیریة، سهولة التدوین والنشر -

 .واآلراء

ومن ، في أي وقت شاء من لیل أو نهار، التدوین، فیمكن للمدون، اجز الوقت والمكانكسر ح -

 .كل ما یحتاجه جهاز وشبكة وفكر فقط، أي مكان كان فیه

 .واإلخراجات، والتدوینات، والكتابات، لألفكار، حفظ حقوق النشر والطباعة -
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فیمكن للجمهور ، (Feedback) وهو ما یسمى بالتغذیة الراجعة، إمكانیة التفاعل مع الجمهور -

 .على الموضوع المدون، والمشاركة، الردّ 

من مخلفات ، وفیه حفظ للبیئة، والتوزیع، والطباعة، التوفیر في الوقت والجهد في التدوین -

 المطابع

یمكن الرجوع إلیها سواء من الكاتب أو القارئ ، والتدوینات زمنیا تصاعدیا، أرشفة آلیة للكتابات -

 متى شاء

 .في التدوین، والفیدیوهات (الملتیمیدیا)، ة استخدام الصوتیاتإمكانی -

 ).2009، منصور( للمدونة (Style) واختیار الشكل العام، مساحة حرة للتطویر البرمجيّ  -

 

الذي ّمیز ، واالتصاالت، أّن التقدم التكنولوجّي الهائل في تكنولوجیا المعلومات، ومما ال شك فیه

العصر الرقمي؛ مما یشیر إلى اتساع نطاق استخدام ، على هذا العصرالعصر الحالي؛ جعلنا نطلق 

فاإلنترنت یستخدمه األطفال والراشدون والمتقدمون في .واعتباره السمة الممیزة لهذا العصر، اإلنترنت

فأصبح ، وأیضًا طبقات المجتمع الراقیة كاّفة ومحدودة الدخل، أي فئات المجتمع العمریة كاّفة، السن

، او لمجاالت االقتصادیة، كوسیلة لالتصال، یغزو مجاالت الحیاة االجتماعیة كاّفة اإلنترنت

األمر الذي یترتب علیه أّن أّي مجتمع یعجز عن المشاركة في هذا التقدم ، وغیرها، والسیاسیة

 .التكنولوجّي الرقمّي الهائل

ففي الماضي ، السریعة العمیقة وعن مالحقة التطورات، ال شّك في أّنه یختلف عن بقیة األمم المتقدمةو 

فقد أشارت مجلة ، أما الیوم فهم مدمنون على إلنترنت، كان هناك أطفال مدمنون على التلفاز

، اسماعیل( یعانون من إدمان اإلنترنت الشدید، % من مستخدمي شبكة اإلنترنت3.2(النیوزویك) أّن 

2004(. 

 

 :االستخدامات االیجابیة للشبكات االجتماعیة

 :تخدامات االتصالیة الشخصیةاالس

ولعل الشارة األولى للشبكات االجتماعیة الیوم كانت بهدف التواصل ، وهو االستخدام األكثر شیوعاً 

ویمكن من خالل الشبكات االجتماعیة ، الشخصي بین األصدقاء في منطقة معینة أو مجتمع معین
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كما أنها مجال رحب للتعارف ، فیدیوالخاصة تبادل المعلومات والملفات الخاصة والصور ومقاطع ال

وان اختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستویاتهم العلمیة ، وخلق جو مجتمع یتمیز بوحدة األفكار، والصداقة

 ).2011(الصاعدي، والثقافیة

 

 :االستخدامات التعلیمیة

ة الجانب إن الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعیة في تطویر التعلیم اإللكتروني وتعمل على إضاف

والمشاركة من كل األطراف في منظومة التعلیم بدایة من مدیر المدرسة والمعلم وأولیاء ، االجتماعي له

 وٕابداءوعدم االقتصار على التركیز على تقدیم المقرر للطالب للتواصل واالتصال والمناقشة ، األمور

 ).2011(الصاعدي، الرأي

 

 :االستخدامات الحكومیة

بهدف ، دوائر الحكومیة للتواصل مع الجمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعياتجهت كثیر من ال

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

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

ونشر ، لمباشر للمستفید األول. ویمكن االستفادة من الشبكات االجتماعیة في حجز المواعید وتأكیدهاا

 وابداء المالحظات والمقترحات، والتواصل مع المسؤول مباشرة، التعلیمات واإلجراءات

 ).2011(الصاعدي،

 

 :االستخدامات اإلخباریة والدعویة

وهي أخبار تتمیز ، مصادر األخبار لكثیر من روادها أصبحت الشبكات االجتماعیة مصدر أصیل من

ال احترافیة والستخدامات مختلفة سیاسیة أو ، بأنها من مصدرها األول وبصیاغة فردیة حرة غالباً 

دعائیة هذا باإلضافة الى كونها فتحت الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرین من مسلمین وغیر مسلمین 

 ).2012، (الصاعدي مباختالف لغاتهم وأجناسهم وبلده
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 : االستخدامات السلبیة للشبكات االجتماعیة

وهذا البّث یحدث خلًال أمنیا .بّث األفكار الهدامة والدعوات المنحرفة والتجمعات الفاسدة المفسدة

، واغوائهم، مما یسهل اغرائهم، وبخاّصة أّن أكثر رواد الشبكات االجتماعیة من الشباب، وفكریا

وقد یكون وراء ذلك منظمات ، والتدمیر، بل هي للهدم، من اإلصالح شیئا بدعوات ال تحمل

لقد ذكرت وزارة العدل األمریكیة في دراسة لها أن تجارة و  بل ودول لها أهداف تخریبیة.، وتجمعات

ولها أواصر وثیقة ، یبلغ رأس مالها ثمانیة ملیار دوالر، تجارة رائجة جداً ، واإلباحیة الخلقیة، الدعارة

، وأشرطة الفیدیو، والمجالت، وتجارة الدعارة تشمل وسائل عدیدة: كالكتب.بطها بالجریمة المنظمةتر 

أّن تجارة  (FBI) واإلنترنت. وتفید اإلحصائیات االستخباریة األمریكیة، والقنوات الفضائیة اإلباحیة

 ).2012، هي(القد الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجریمة المنّظمة بعد المخدرات والقمار

 

وهي أخالقیة تظهر على الشبكة .والتزویر، االبتزاز، التحایل، التشهیر والفضیحة والمضایقة

وهي أخالقیات ال تحتاج بالضرورة إلى ، على الشبكة، والتخفي، لسهولة التدوین، العنكبوتیة بشكل عام

فال یحتاج ، د شرعي حقیقيوال تستند في الغالب العام إلى مستن، والبرمجیات، معرفة تامة بالبرمجة

ال تملك الرد الرادع لمثل هذه ، وقوانین، كل هذا تقابله أنظمة اإلثباتصاحبها للتدلیل أو التعلیل أو 

وهي من أكثر صور االبتزاز ، أو مقاطع فیدیو خاصة، واالبتزاز قد یكون أخالقیا بصور، التصرفات

أو ، أو من قبل عاملین في مؤسسة، شخاصوقد یكون مالیًا من قبل أ، على الشبكات االجتماعیة

أو ، فیساوم صاحب المؤسسة، فقد تكون بحوزته معلومات، أو الفصل، عند ترك العمل، شركة خاصة

ویتم ، والتزویر من أكثر جرائم نظم المعلومات انتشارا على اإلطالق .الشركة على تلك المعلومات

، أو تعدیل بیانات الموجودة، بیانات خاطئة منها على سبیل المثال إدخال، التزویر في صور شتى

انتهاك و أو وضع صورة مخالفة للواقع ، أو العمر، وتزویر البیانات الخاصة للشخص مثل الجنس

من ، أو الخصوصیة االعتباریة للمواقع، الخصوصیة الشخصیة الخاصة.الحقوق الخاصة والعامة

وقد أدى ، یستحق صاحبها العقاب والتجریم والتي یعتبر االعتداء علیها جرماً ، الحقوق المحفوظة

إلى ، للشخص والمواقع، بما تحمله من خصوصیة اجتماعیة، انتشار الشبكة وبخاصة االجتماعیة

، أو باالستغالل السلبّي لها، أو التغییر، إّما بالتعطیل، سهولة هتك ستار الحقوق والتالعب بها

أو ، ق منها: انتحال الشخصیة الخاصة لالفرادیتم من عدة طر ، وانتهاك الخصوصیة.ولمعلوماتها
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بخاصة الشخصیات و ، اعتباریة حقوقها المحفوظةفلكل شخصة فردیة و ، الشركاتاالعتباریة للمواقع و 

لكثیر من ، والثقة االعتباریة، والشهرة، استغالًال للنفوذ، وأصحاب الرئاسات الكبرى، والمتمیزة، المهّمة

 ). 2011، الشخصیات والمواقع (داود

 

 شبكات التواصل االجتماعي: .8.1.2

ومن ثم ربطه ، التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء مواقع خاصة بهم، منظومة من الشبكات االلكترونیة 

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

 ).2003، (راضيأصدقاء الجامعة أو الثانویة 

 

ویقصد بها إجرائیا: مواقع على شبكة اإلنترنت تسمح لروادها بإنشاء حساب أو صفحات خاصة بهم 

انشاء  یتمثل فيو ، وربطها بنظام اجتماعي إلكتروني یتیح فرصة الحوار وتبادل الثقافات بین أعضائها

 تعلیمیة تساهم في زیادة تحصیل الطلبة.صفحات تحوي مواد دراسیة و 

 

 :واصلمواقع الت .9.1.2

انها مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجیل الثاني للویب وتتیح التواصل بین   

، االفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعهم حسب مجموعات اهتمام او شبكات انتماء (بلد جامعة

الملفات وشركة) من خالل خدمات التواصل المباشر مثل ارسال الرسائل او االطالع على  ، مدرسة

الشخصیة لألخرین  ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي یتیحونها للعرض كما تضم مواضیع خاصة 

 ).2009، سلیمان،وخلیفة ( وعامة من كتابات وصور وافالم ودردشات وتعارف

 

 التعریف االجرائي : 

خدمیها من خالل مواقع اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستوتعرف الباحثة مواقع التواصل على أنها 

واقع افتراضي اللتقاء األصدقاء والمعارف واألهل یماثل الواقع الطبیعي من خالل تكوین عالقات مع 

تجمعهم اهتمامات ونشاطات مشتركة ، األصدقاء من مختلف األعمار واألجناس ومن كافة أنحاء العالم

للتعبیر عما یدور في عقول وهي عبارة عن منافذ ، بالرغم من اختالف وعیهم وتفكیرهم وثقافتهم
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یتبادل من خاللها المشتركون التجارب والمعارف والمعلومات والملفات ، النفوس من أفراح وأحزان

مثل: البرید ، إضافة إلى تقدیم العدید من الخدمات األخرى لمستخدمیها، والصور ومقاطع الفیدیو

 .بحت وسیلة مهمةأصخاصة والمحادثة الفوریة وغیرها و اإللكتروني والرسائل ال

 

 شبكة االنترنت:

انها شبكة ضخمة من اجهزة الحاسوب التي ترتبط بعضها ببعض تصل المالیین من اجهزة الحاسوب  

 حول العالم تحتوي كما هائال من المعلومات.

 

 موقع التواصل االجتماعي: 

طه بالمواقع تسمح للمستخدم إنشاء موقع خاص به مع إمكانیة رب  شبكة الكترونیة  عبارة عن 

 التابعة لألصدقاء من اجل التعرف علیهم ومعرفة هوایاتهم وأخبارهم.  األخرى

 

 :  Facebookفیسبوك : 

وَترجع فكرة إنشاء موقع الفیسبوك إلى األمریكي مارك جزكربیرج؛ وقد كان طالبًا بجامعة هارفارد  

حیث ، وكریس هیوز)، ن موسكوفیتزوقد استعان باثنین من زمالئه بالجامعة وهما: (داستی، األمریكیة

 .قاموا بتصمیم موقعًا للتواصل بین طالب الجامعة لیمكنهم من تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم

، لجامعة هارفارد التابع   Face Matchوقد انطلق موقع الفیسبوك في البدایة من موقع فیس ماش

وهو موقع یعتمد على نشر صور لمجموعة من األشخاص ثم یتم اختیار رواد الموقع للشخص األكثر 

أكتوبر عام  28في  بابتكار الفیس ماش  مارك جزكربیرج وقد قام، جاذبیة من بین تلك الصور

  .وقد كانت العضویة قاصرة في البدایة على طالب جامعة هارفارد، )2003(

وهو موقع یتبع ، )2004في فبرایر عام ( (feedback) :وقد انطلق موقع الفیسبوك بمسماه الحقیقي

ویسمح هذا الموقع باالنضمام إلى عدة شبكات فرعیة من نفس الموقع تصب ، یسبوك الخاصةشركة ف

وغیرها من األماكن التي تساعد على ، في فئة معینة مثل منطقة جغرافیة محددة أو مدرسة معینة

كما أنه یعمل على تكوین ، اكتشاف المزید من األشخاص الذین یتواجدون في نفس فئة الشبكة

ویسهل إمكانیة ، ویساعدهم على تبادل المعلومات والصور ومقاطع الفیدیو، ن األصدقاءمجموعات م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
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ویساعد على االشتراك في شبكة أو أكثر على الموقع نفسه؛ مثل ، تكوین عالقات في فترة قصیرة

واستمر موقع الفیسبوك في   .المدارس أو أماكن العمل أو مناطق جغرافیة أو مجموعات اجتماعیة

ثم قرر جزكربیرج أن یخطو خطوة ، على طالب الجامعات والمدارس الثانویة لمدة سنتین اقتصاره

وكانت النتیجة طفرة في ، أخرى لألمام؛ وهى أن یفتح أبواب موقعه أمام كل من یرغب في استخدامه

) إلى 2006شهر دیسمبر عام ( ) ملیون مستخدمًا في12عدد مستخدمي الموقع؛ إذ ارتفع العدد من (

ثم أخد موقع الفیسبوك في االنتشار ،  )2007) ملیون مستخدما في بدایة عام (40ر من (أكث

وتعددت اللغات التي یدعمها حتى أصبح الفیسبوك أكثر مواقع التواصل ، والتطویر في تقنیاته

وأخذ في االنتشار حتى فاق عدد مستخدمیه الملیار ومائة ملیون مستخدمًا ، االجتماعي استخداماً 

، خلف اهللا ( الجتماعيوتربع الفیسبوك على عرش مواقع التواصل ا، )2012ة دیسمبر عام (بنهای

2013(. 

 

 Instagram :اإلنستغرام

هو عبارة عن تطبیق یسمح للمستخدم بأخذ الصور و إجراء التعدیالت الرقمیة والفالتر علیها حسب  

في عام  التطبیق دأ تطویر هذاعي بثم مشاركتها مع األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتما ،الرغبة

بهدف تقدیم طریقة مباشرة  ،padi ،iPhone،iPod Touchأبل بشكل خاص ألجهز (2010)

على األجهز مع قائمة األصدقاء الخاصة على مواقع التواصل االجتماعیة  لمشاركة الصور الموجودة

رواجا بدأ بتطویر نسخة أخرى منه للعمل على األجهزة التي تدار  التطبیق حین لقى هذا، و المختلفة

حتى أن أكثر من ملیون مشترك قام بتحمیل  ،إذ القى شعبیة كبیرة ،أندروید بستخدام نظام التشغیل

الذین و  ستغراماالن  یبلغ عدد المشتركین في ،ساعة فقط من طرحه 12على جهازه خالل  التطبیق هذا

خالل عامین فقط من  ،ملیون مشترك 30أكثر من  اآلنیتبادلون الصور من خالل حساباتهم علیه 

 ).2017، یحملون و یتشاركون مئات المالین من الصور على حسابتهم الشخصیة (الحاسي ،عمله

د حظي وق، خاص بنشر الصور والفیدیوهات، : موقع من مواقع التواصل االجتماعياإلنستغرام 

 ).2013، (سبتي، وأصبح له مریدوه وعشاقه، ونافس الموقع االجتماعي الشهیر تویتر، بشعبیة كبیرة

http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
http://www.weziwezi.com/news/?p=2107
http://www.weziwezi.com/news/?p=2107
http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
http://www.weziwezi.com/news/?p=2808
http://www.weziwezi.com/news/?p=2808
http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
http://www.weziwezi.com/news/?p=6114
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الكویت أصبحت من أكثر الدول استخداما لوسائل التواصل السیما االنستغرام الذي لم یعد مجرد موقع 

فكر في فرض للتواصل االجتماعي وٕانما تحول إلى مشروع تجاري واستثماري مما جعل البعض ی

 ) 2013، ضرائب على تلك المشاریع االنستغرامیة (خلیفة

 

 YouTube:   یوتیوب

ویسمح لمستخدمیه ، عبارة عن موقع إلكتروني یعرض فیدیوهات متنّوعة في شّتى المجاالت الیوتیوب 

شاء أو إن، ودون الحاجة إلى تحمیل للفیدیو، من مشاهدة حّیة للفیدیوهات التي یعرضها بشكل مباشر

كما ویمنح مشاهدیه فرصة التعبیر عن رأیهم بالفیدیو عن طریق إبداء إعجابهم به ، حساب للمشاهدة

باإلضافة إلى تقدیمه خدمات ، أو عن طریق إضافة تعلیقهم على الفیدیو الذي یشاهدونه، أو عدمه

انشاء ستلزم ولكن هذه الخدمات ت، مثل رفع فیدیوهات أو إنشاء قناة على الیوتیوب، أخرى مجانیة

 .)2016، حساب على الیوتیوب (أبو عیاش

 

 Whatsappالواتساب : 

إن الواتس آب تطبیق یتم تحمیله على الهواتف المتنقلة فقط و لم یتم إصدار أي نسخة منه للحواسیب 

ویستخدم برنامج  ،وكما أن ال یوجد أي نیة إلصدار مثل هذه النسخ في المستقبل، أو ألجهزة التابلیت

تس آب في التواصل عن طریق الرسائل القصیرة أو المصورة وكما یمكن أرسال مقاطع فیدیو عن الوا

یَطلع على قائمة األسماء الموجودة مسبقا في الهاتف و بشكل تلقائي ، عند تحمیل هذا البرنامج ،طریقه

لواتس آب ویعتمد برنامج ا، یضیف كل من یستخدم هذا البرنامج لقائمة األسماء الخاصة بالبرنامج

حیث یتوجب وجود اتصال بشبكة األنترنت لكي یعمل  ،بشكل أساسي الهواتف على خدمة األنترنت في

عند ارسال الرسال أو استقبالها ال یوجد أي تكلفة إضافیة یتم اقتطاعها من قبل شبكة و ، البرنامج

، ضافیةلتجنب التكلفة اإلیتم احتساب فقط خدمة األنترنت و  الهاتف المنتقل التي تزود الخدمة حیث

 .یمكن االشتراك بالحزم التي تقدمها مختلف شركات الهواتف المتنقلة

 

http://www.weziwezi.com/news/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84/
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 ؟ مصممیه هم من و البرنامج أسم یعني ماذا

و التي تستخدم بین  (what’s up) هيمج من عبارة باللغة اإلنجلیزیة و تم استنتاج اسم البرنا

رنامج مكون من شخصین كانا إن فریق العمل الذي ابتكر هذا الب، األصدقاء للسؤال عن كل جدید

 كانت فكرتهم إیجاد بدیل للرسائل النصیة القصیرة التقلیدیةلمدة عشرین عاما في شركة یاهو و  یعمالن

 .)2017، الحاسي (

ایجابیات الواتس آب یستخدم كوسیلة تواصل سهلة ویسیرة وسریعة بین األصدقاء واألهل قریبي 

شویش في هذا التطبیق وسریع االستجابة. هذا التطبیق وبعیدي المسافة حیث أنه ال عوائق وال ت

لذا فإنه یتوفر لدى األغلبیة من األشخاص ویتمتعون بخدماته دونما مقابل سوى ، مجاني عدیم التكلفة

، شبكة اإلنترنت. یمكن لألشخاص تبادل المعلومات الثقافیة والدینیة واالجتماعیة من خالل الواتس آب

یعتبر هذا التطبیق ترفیهیًا ومسلیًا ومفیدًا. یمكن من خالله إرسال الصور وكذلك النكات وغیره ال 

وٕارضاء اآلخرین من خالل االطمئنان على بعضهم من ، وٕارسال ملفات أیضاً ، والفیدیوهات والصوت

أو األقارب في مجموعة واحدة ، خالل الواتس آب. عمل مجموعات طالبیة أو أصدقاء العمل جمیعهم

والتواصل ، ما بینهم یستمتعون بها في التحدث وٕاثارة األحادیث مع بعضهم البعضلفتح محادثة فی

 كأنهم في جلسٍة واحدة دونما لقاء شخصي. 

وعدم ، سلبیات الواتس آب إضاعة الوقت واالنشغال عن األمور المهمة للتسلیة على الواتس آبأما 

استخدام الواتس آب بالشكل إنجاز األعمال بالشكل المطلوب وحدوث كوارث في البیوت بسبب 

الخاطئ والجلوس فترات طویلة أمام الهاتف الستخدامه. على الرغم من أن الواتس آب قرب البعید 

وتعد ، ویتم من خالله التواصل بسهولة إال أنه أغناهم عن اللقاء مع بعضهم البعض بشكل شخصي

هذه ، . دخول قراصنة الواتس آبهذه مشكلة ألنه ال شيء یغني عن اللقاءات واألحادیث وجهًا لوجه

المشكلة التي هددت الكثیرین لإلستیالء على صورهم ومعلوماتهم المهمة وملفات ال یستطیع أحد 

الحصول علیها إال من خالل التجسس على المعلومات عن الواتس آب. قدرة أي شخص على الدخول 

تعرض لإلزعاجات وعدم مراعاة لمحادثة اآلخرین على الواتس آب بمجرد معرفة الرقم الشخصي. ال

 ساعات النوم أو الراحة لدى اآلخرین؛ لذا یفضل البعض عدم استخدامه.
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وأنه مهما بلغت ، یجب أن نعلم أن كل تقنیة حدیثة لها إیجابیاتها وسلبیاتها تبعًا لطریقة استخدامها 

      حد اإلیجابي من ذلكواستخدام ال، التقنیة درجة من األمان یجب الحذر منها وعدم االعتماد علیها

  .)٢٠١٦، شلش (

 

  Snap Chatالسناب شات : 

وهو من اول التطبیقات ، التواصل االجتماعي في الوقت الحاضر تطبیقات السناب شات هو احد أهم

من قبل مجموعة من المطورین المشهورین مثل ایفان شبیغل وروبرت  2011 التي صدرت عام

القى التطبیق نجاحا كبیرا واخذ بالتطور لذلك عرض على المطورین للسنابشات بیع التطبیق ، مورفي

ملیار دوالر امیركي لكن الرئیس التنفیذي للموقع ایفان شبیغل رفض هذا  4لشركة جوجل مقابل 

قائال بأن قیمة التطبیق ، ملیار دوالر 3العرض المقدم من ادارة الفیسبوك مقابل  العرض كما انه رفض

 .زیادة اقبال المستخدمین علیهیجة التطور الذي یشهده التطبیق و تتجاوز تلك المبالغ نتسترتفع و 

 

 شات السناب تطبیق میزات

 :ما یلي التطبیق من أهم خصائص و ممیزات

 .سرعةارسال مقاطع الفیدیو والصوت والرسائل النصیة بسهولة و   -

 .امكانیة مشاركة مقاطع الفیدیو المصوره مع جهات االتصال  -

 .امكانیة اضافة التعلیقات على الفیدیو الذي تمت مشاركته  -

 .لنصوص الى الصورامكانیة اضافة ا  -

 .القدرة على استخدام الملصقات في المحادثة  -

 .الصور المتبادلةیحتوي على مؤثرات للفیدیو و  - 

 

 

 

 

http://www.weziwezi.com/news/tag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/
http://www.weziwezi.com/news/tag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/
http://www.weziwezi.com/news/tag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/
http://www.weziwezi.com/news/tag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/
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 شات السناب عیوب

لكل برنامج یستخدم للتواصل االجتماعي عیوب ومن ضمنها السناب شات الذي تتلخص عیوبة في ما 

 :یلي

 .سهولة الحصول على المعلومات الشخصیة -

 .سهولة الحصول على المحادثات او الصور الموجودة على التطبیق -

 .) 2017، البدور( تتم حذف الدردشة بعد فترة قصیرة من ارسالها -

 

 :)لمحة تاریخیة( االجتماعیة المواقع .10.1.2

 

أو  ،هي البدایة الحقیقیة لظهور المواقع االجتماعیة ،تعتبر أعوام التسعینات األولى من القرن الماضي 

حین صمم (راندي كونرادز) موقعًا اجتماعیًا  ،التي تسمى شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت

وأطلق علیه أسم  ،)1995للتواصل مع أصدقائه وزمالئه في الدراسة في بدایة عام (

)Classmates.com(، .وبهذا الحدث سجل أول موقع تواصل إلكتروني افتراضي بین سائر الناس 

حیث أنشئ موقع ، واقع التواصل االجتماعي في الظهور في منتصف التسعینیاتبدأت م

)Classmates.com وموقع، للربط بین زمالء الدراسة (1995) ) عام Six Degrees.com 

وظهرت في تلك المواقع الملفات ، الذي ركز على الروابط المباشرة بین األشخاص  1997 عام

 ).2008، الشخصیة للمستخدمین وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من األصدقاء (خالد

  فمع بدایة العام ظهرت 2002المیالد الفعلي للشبكات االجتماعیة كما نعرفها الیوم كان سنة 

Friendster   لكن لم یتم التوافق ، 2003إلى محاولة شرائها سنة  )جوجل(التي حققت نجاحًا دفع

 (Sky rock) ظهرت في فرنسا شبكة، في النصف الثاني من العام نفسه، على شروط االستحواذ

وقد استطاعت بسرعة ، 2007ثم تحولت بشكل كامل إلى شبكة اجتماعیة سنة ، كمنصة للتدوین

إلى المركز السابع في ترتیب الشبكات ، 2008حسب إحصائیات ینایر ، انتشار واسع لتصلتحقیق 

 .)2010، االجتماعیة حسب عدد المشتركین. (عمار

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
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 :التواصل شبكات

شهد العالم في السنوات األخیرة نوعًا من التواصل االجتماعي بین البشر في فضاء إلكتروني 

وسمي هذا النوع من ، وألغى الحدود وزاوج بین الثقافاتقرب المسافات بین الشعوب ، افتراضي

وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع  ، التواصل بین الناس (شبكات التواصل االجتماعي)

، ولعبت األحداث السیاسیة والطبیعیة في العالم دورًا بارزًا في التعریف بهذه الشبكات، من المتلقین

لهذه الشبكات في إیصال األخبار السریعة والرسائل النصیة ومقاطع  وبالمقابل كان الفضل أیضاً 

، األمر الذي ساعد في شهرة وانتشار هذه الشبكات وأهمها: (الفیس بوك، الفیدیو عن تلك األحداث

 ).2013، ( ابو شنب والیوتیوب)، تویتر

  

  : Facebook بوك الفیس

هو شبكة اجتماعیة استأثرت بقبول وتجاوب كبیر من الناس خصوصًا من الشباب في  بوك: الفیس

في  ،)2004وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصیة في بدایة نشأتها في شباط عام ( ،جمیع أنحاء العالم

كانت و  ،من قبل طالب یدعى (مارك زوكربیرج) ،جامعة (هارفارد) في الوالیات المتحدة األمریكیة

الطالب  ،مدونته (الفیس بوك) محصورة في بدایتها في نطاق الجامعة وبحدود أصدقاء (زوكربیرج)

ولم یخطر بباله هو وصدیقین له إن هذه المدونة ستجتاح العالم  ،المهووس في برمجة الكمبیوتر

والیات فتخطت شهرتها حدود الجامعة وانتشرت في مدارس ال ،االفتراضي بفترة زمنیة قصیرة جداً 

 وظلت مقتصرة على أعداد من الزوار ولو أنها كانت في زیادة مستمرة. ،المتحدة األمریكیة المختلفة

إال أن هذه المدونة لم تحقق تمیزًا على المواقع االجتماعیة األخرى التي سبقتها مثل موقع (ماي 

لهذه الشبكة   یدةحیث حقق القائمون على الموقع إمكانیات جد ،)2007حتى عام ( ،سبیس) وغیره

بحیث تجاوز  ،إتاحة فرصة للمطورین مما زادت هذه الخاصیة من شهرة موقع الفیس بوك ،ومنها

وتجاوز عدد المسجلین في هذه الشبكة في  ،حدود الوالیات المتحدة األمریكیة إلى كافة دول العالم

یما بینهم الملفات یزورنها باستمرار ویتبادلون ف ،) النصف ملیار شخص2010األول من تموز (

ویعلقون على ما ینشر في صفحاتهم من آراء وأفكار ومواضیع متنوعة  ،والصور ومقاطع الفیدیو

 یضاف إلى ذلك المشاركة الفعالة وغالبًا ما تكون في المحادثات والدردشات. ،وجدیدة

http://facebook.com/
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غوغل وتحتل شبكة الفیس بوك حالیًا من حیث الشهرة واإلقبال المركز الثالث بعد موقعي (

 ).2015، (فضالة ) ملیون شخصاً 800ومایكروسوفت), وبلغ عدد المشتركین فیها أكثر من (

 

 : Twitter تویتر

ولعبت دورًا كبیرًا في ، التي انتشرت في السنوات األخیرة، هو أحدى شبكات التواصل االجتماعي

وتصدرت هذه الشبكات ، وخاصة في منطقة الشرق األوسط، األحداث السیاسیة في العدید من البلدان

لعبت دورًا مهمًا جدًا في أحداث ما یسمى بثورات (الربیع ، في اآلونة األخیرة ثالثة مواقع رئیسیة

یوتیوب). وأخذ (تویتر) أسمه من مصطلح (تویت) الذي یعني  –تویتر  –العربي) وهي: (فیس بوك 

لمغردین إرسال رسائل نصیة قصیرة وهو خدمة مصغرة تسمح ل، وأتخذ من العصفورة رمزًا له، (التغرید)

 ویجوز للمرء أن یسمیها نصًا موجزًا مكثفًا لتفاصیل كثیرة".، ) حرفًا للرسالة الواحدة140ال تتعدى (

من ، ویمكن لمن لدیه حساب في موقع تویتر أن یتبادل مع أصدقائه تلك التغریدات (التویتات)

، ولهم على صفحة المستخدم صاحب الرسالةأو في حالة دخ، خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصیة

، إمكانیة الردود والتحدیثات عبر البرید اإللكتروني، وتتیح شبكة تویتر خدمة التدوین المصغرة هذه

كانت بدایات میالد هذه  ).SMS) عبر الرسائل النصیة (RSSكذلك أهم األحدث من خالل خدمة (

) األمریكیة على إجراء Obviousما أقدمت شركة (عند، )2006الخدمة المصغرة (تویتر) أوائل عام (

ثم أتاحت الشركة المعنیة ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة ، بحث تطویري لخدمة التدوین المصغرة

باعتباره خدمة حدیثة في مجال ، ومن ثم أخذ هذا الموقع باالنتشار، الناس في أكتوبر من نفس العام

، الشركة ذاتها بفصل هذه الخدمة المصغرة عن الشركة األم بعد ذلك أقدمت، التدوینات المصغرة

إن تویتر هو موقع  ).2007واستحدثت لها أسمًا خاصًا یطلق علیه (تویتر) وذلك في أبریل عام (

ویقدم خدمة مصغرة ، تواصل اجتماعي ال یقل أهمیة عن الفیس بوك ویعتبر المنافس األكبر له

) حرفًا للرسالة 140إرسال تحدیثاتهم برسالة ال تزید على (تمكنهم من ، لمستخدمیه من المغردین

ویتمیز تویتر بسرعة ، ویمكن للزوار قراءتها وكتابة الردود علیها، الواحدة إلى صفحاتهم الخاصة

 إیصال المعلومات خصوصًا اإلخباریة".
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 ؟تویتر موقع یعمل كیف

طریق التسجیل من خالل الصفحة  "یمكن للمستخدمین االشتراك في موقع تویتر بشكل مباشر عن

حیث تظهر آخر التحدیثات بترتیب ، وبذلك یتكون لدیهم ملف شخصي باسم الحساب، الرئیسیة للموقع

والتي ال تتجاوز ، )What are you doingماذا تفعل اآلن؟ (“زمني. تدور التحدیثات حول السؤال 

 رسل تلك التحدیثات إلى األصدقاء".) حرفًا. وبعد أن یقوم المستخدم بتحدیث حالته ت140الـ (

التي كانت الوحیدة المستخدمة في خدمة تویتر قد ، ومن األمور الالفتة للنظر أن اللغة اإلنكلیزیة

وتزایدت بشكل ملفت أعداد ، ) ظهر الموقع باللغة الیابانیة2008حیث أنه في عام (، تطورت

واستطاع ، یتر الیاباني على التویتر اإلنكلیزيبحیث تفوق التو ، المستخدمین من المواطنین الیابانیین

وهذا ما لم یكن متوفرًا باللغة ، وذلك من خالل إضافة اإلعالنات إلیها، الیابانیون تطویر نسختهم

) وصل عدد المغردون 2010حتى نهایة عام (و  ن ثم تعددت لغات التویتر األخرى.وم، اإلنكلیزیة

وذلك لسهولة االشتراك في هذه المدونة ، ) ملیون مغرد200الذین یستخدمون تویتر إلى أكثر من (

ویصبح للمستخدم ، حیث ال یتطلب األمر سوى فتح حساب على الموقع الرئیسي في تویتر، المصغرة

بترتیب زمني ، وتبدأ التحدیثات بالظهور على صفحته الخاصة، بعد ذلك ملف بحسابه الشخصي

وكلما حدث المستخدم صفحته كلما ، ) حرفاً 140ضمن (، تتمحور حول سؤال محدد (ماذا تفعل اآلن)

وفي تویتر یستطیع المرء أن یقوم بعملیة البحث عن أشخاص أو  تلقى تحدیثات جدیدة من األصدقاء.

یمكنهم تبادل ، باعتباره تجمعًا من مجموعة أصدقاء في كافة أنحاء العالم، عناوین ومواضیع مختلفة

هذا ما یقوم به ،  یهمهم إن كان هؤالء األصدقاء قریبون أم بعیدونوال، األخبار القصیرة فیما بینهم

بهدف التعارف والصداقة من خالل تبادل الرسائل ، الكثیر من المستخدمین في البحث عن أصدقاء

غیر أن المدونین یرون في تویتر أداة تدوین مصغرة تساعدهم في رفد مدوناتهم ، النصیة القصیرة

ومن األمور الالفتة للنظر أن تویتر دأب دائمًا على إضافة .  وجزة واآلنیةبار واألحداث المباألخ

إمكانیات جدیدة لمستخدمیه ومنها مثًال: هناك الكثیر من یتابعونك على صفحاتك الشخصیة 

)Followers( ،فهناك من تتابعهم ، ولكن لیس بالضرورة أن تقوم بمتابعتهم والعكس صحیح

)Following( ، فضالةوال یعني ذلك) 2015، أنهم سوف یتابعونك.( 
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 :YouTube  الیوتیوب

والذي استطاع بفترة زمنیة قصیرة الحصول على مكانة متقدمة ، هو أحد المواقع االجتماعیة الشهیرة

وخصوصًا في دوره المتمیز في األحداث األخیرة التي جرت ووقعت ، ضمن مواقع التواصل االجتماعي

ات الجماهیریة والثورات م منها: الكوارث الطبیعیة والتحركات واالنتفاضفي أنحاء مختلفة من العال

یرى الباحث أن الیوتوب هو: موقع لمقاطع الفیدیو متفرع من  إذن فما هو موقع الیوتیوب؟ الشعبیة.

وهناك أعداد كبیرة ، یتیح إمكانیة التحمیل علیه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفیدیو، (غوغل)

التي لم ، وتستفید منه وسائل اإلعالم بعرض مقاطع الفیدیو، ه ویزوره المالیین یومیاً للمشتركین فی

كما یستفید مرتادي الفیس بوك من مقاطع الفیدیو التي ، تتمكن شبكات مراسیلها من الحصول علیها

تتعلق باالنتفاضات الجماهیریة في كل البلدان العربیة والشرق األوسط وعرضها على صفحات الفیس 

تأسس الیوتیوب من قبل ثالثة موظفین . كات التواصل االجتماعیة الهامةویعتبر الیوتوب من شب، بوك

) في والیة (كالیفورنیا) في الوالیات المتحدة 2005") عام (PayPalل "كانوا یعملون في شركة (باي با

ویشتمل الموقع ، ویعتمد الیوتیوب في عرض المقاطع المتحركة على تقنیة (أدوب فالش)، األمریكیة

) 2006على مقاطع متنوعة من أفالم السینما والتلیفزیون والفیدیو والموسیقى. وقامت (غوغل) عام (

ویعتبر الیوتوب من الجیل الثاني أي من مواقع ، ) ملیار دوالر أمریكي65، 1مقابل (بشراء الموقع 

) شبكة التواصل األولى حسب اختیار مجلة (تایم) 2006وأصبح الیوتیوب عام (، )2.0الویب (

 ).2015(فضالة،  ریكیةاألم

 

عن طریق (تشاد  وحول تاریخ الموقع تقول موسوعة ویكیبیدیا العالمیة انه: "تأسس موقع یوتیوب

). قبل ذلك درس هرلي PayPalوهم موظفون سابقون في شركة (، وجاود كریم)، وستیف تشن، هرلي

بینما درس تشن وكریم علوم الحاسوب في جامعة ، التصمیم في جامعة إندیانا بوالیة (بنسیلفینیا)

ثم تم العمل ومن ، )2005) فبرایر (15) نشطًا في (YouTube.com(إیلینوي). أصبح النطاق (

وافتتح رسمیًا بعد ستة ، )2005على تصمیم الموقع لبضع أشهر. أفتتح الموقع كتجربة في مایو (

ویعتبر موقع ، یشهد موقع الیوتیوب إقباًال كبیرًا من الشباب والمراهقین خصوصًا ومن الجنسینو  أشهر

هرة التي وصل إلیها الموقع تعد إال أن الش، الیوتیوب موقعًا غیر ربحیًا لخلوه تقریبًا من اإلعالنات

بحیث أصبح الیوتیوب أكبر مستضیف ألفالم ، مكسبًا كبیرًا لهؤالء الثالثة الذین قاموا بإنشائه وتأسیسه
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وأصبح یتردد أسم الیوتیوب عندما تذكر ، إن كانت على الصعید الشخصي أو شركات اإلنتاج، الفیدیو

والتي تحتل موقعًا مهمًا على شبكة ، على الصعید العالميأسماء الشركات التكنولوجیة الكبرى الفاعلة 

لم یعد حكرًا على مؤسسات إعالمیة أو قنوات تلیفزیونیة ، ٕان موقع الیوتیوب واسع االنتشارو  اإلنترنت.

بل أصبح متاحًا لكل من یرغب بالحصول على ، أو أشخاص مهتمین من الصحفیین وغیرهم، فضائیة

إلى عامة الناس بمختلف فئاتهم العمریة ، بار القادة والمسؤولین في العالمابتداًء من ك، موقع خاص به

لما یقوم به هذا الموقع من خدمات ممیزة خصوصًا دوره البارز في أحداث ، وخصوصًا الشباب منهم

العالم األخیرة. لقد أصبح الیوتیوب جزء ال یتجزأ من اهتمامات المالیین من الناس على اختالف 

كما وأنه أضاف خدمة كبیرة وفاعلة لوسائل اإلعالم واالتصال ، ختلف اهتماماتهمأعمارهم وبم

 ).2015، الجماهیري الحدیثة (فضالة

 

 الذكاء 2.2 
 اءمفهوم الذك

تمیز به هذا الموضوع من  وذلك لما، لقد اهتم علماء النفس والمربون بدراسة مفهوم الذكاء والتعمق فیه

كثیر من المجاالت والجوانب االجتماعیة والتعلیمة والتربویة بل وحتى انعكاسات متوقعه على التأثیر و 

یهتم العامة بمفهوم الذكاء لما یتوقع أن یحققه لهم من مردود سواء على المستوى و ، اإلداریة منها

ویعد مفهوم الذكاء من أكثر المفاهیم السیكولوجیة التي یدور حولها  .النفسي أو اإلجتماعي أو العملي

كالمسئولین عن إتخاذ القرارات في ، ین علماء النفس ومستخدمي نتائج دراسات علماء النفسنقاش ب

ولما لذلك المفهوم من تأثیر على حیاة ، مختلف المجاالت سواء التربویة أو النفسیة واإلجتماعیة منها

فهوم الذكاء فم، األفراد ومعالجة المشكالت النفسیة لعدم وضوح المقصود منه واإلجتماعیة والتربویة

یتسم بتعدد تعریفاته وتنوعها نظرا على وجه التحدید مما أدى إختالف وجهات نظر علماء النفس حول 

إال أن ، بل وصل األمر إلى عدم االتفاق على مقیاس موحد للذكاء، تعریفه تعریف علمي لهذا المفهوم

م لتعریف الذكاء وبناء مقاییس هذا لم یمنع علماء النفس والمستفیدین منه من اإلستمرار في محاولته

 .) 2003، للذكاء تتمیز بالثبات والصدق في التنبؤ بمستوى الذكاء لألفراد ( حسین
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عبارة عن تكوین فرضي أي أن الذكاء مثله كمثل الكهرباء أو المغناطیسیة فهذه تكوینات فرضیة أي  

 ). 2000، ( جمل ائجها"أنَّنا ال نالحظه مباشرة وٕانَّما نستدل على وجودها بآثارها ونت

 

ویعرفه وكسلر  ویعرفه سبیرمان بأنَّه " القدرة على إدراك العالقات وخاصة العالقات الصعبة أو الخفیة

بأنَّه "القدرة العقلیة لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكیر المنطقي والتعامل المجدي مع البیئة 

 ).1998، (محمود

ن قیاسه عن طریق مالحظة بعض االستجابات العادیة والمتوقعة من ویعرف بأنَّه " تكوین فرضي یمك

 .) 2002، الفرد في حل المشكالت والقدرة علي التمیز المعرفي" (عبَّاس

 

 الذكاء االجتماعي

ویعرف في المعجم التربوي بأنه:" مهارة الفرد في التكیف االجتماعي وبناء عالقات اجتماعیة سـلیمة 

 ). 1980 مع اآلخرین " (الخولي،

ُویعّرف الذكاء االجتماعي في قاموس العلوم االجتماعیة بأنه " قدرة الفـرد علـى التعامـل فـي المواقف 

 ).1982"(بدوي، الجدیدة التي تنطوي على عالقات متبادلة مع أعضاء الجماعة 

یتوسـله الفرد وفي موسوعة علم النفس تم تعریف الذكاء االجتماعي بأنه " ذلك النوع من الذكاء الـذي 

في معاملته مع اآلخرین من الناس، وفي ممارساته االجتماعیة "، وأن الذكاء االجتماعي العالي مرادف 

لمفهوم الباقة والبراعة والقدرة على التكیف وسط البیئة االجتماعیة، والنجاح في العالقات االجتماعیة 

 ).1977(رزق، 

 

ل و النساء و الفتیـان والفتیـات والـتحكم فـیهم وٕادارتهم بحیث "القدرة على فهم الرجا :الذكاء االجتماعي

 ).1990، یؤدون بطریقة حكیمة في العالقات اإلنسانیة" (أبو حطب

وفي العالقات ، ویعرفه دریفر بأنه:" ذلك النوع من الذكاء المستخدم في تعامل الفرد مع اآلخرین

 )2000، ي مرادف لمفهوم اللباقة"(المطیريویشیر إلى أن الذكاء االجتماعي العال، االجتماعیة
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االستجابة و التعامـل مـع البیئـة بنجـاح و ، ویعرفه الغول بأنه: " القدرة على فهم مشاعر و أفكار اآلخرین

االستجابة له لخصائص الموقف تقدیًرا صحیًحا و  بطریقة ذكیة في المواقف االجتماعیة وتقدیر الشخص

 .) 1993، االجتماعي (الغول بطریقة مالئمة بناء على وعیه

 

وفهم الناس والتفاعل معهم وحسن ، قدرة الفرد على إدراك العالقات االجتماعیة ویعرفه زهران بأنه:

ح الفـرد فـي حیاتـه ونجـا، مما یؤدي إلى التوافق االجتماعي، التصرف في المواقف االجتماعیة

 ).2000، (زهراناالجتماعیة 

القدرة على التعامل مع الناس كما تظهر في القدرة علـى إصـدار األحكام في  یعرفه الدریني بأنه بأنهو 

والقدرة على التعرف علـى حالة المتكلم ، الوجوهوالقدرة على تذكر األسماء و ، المواقف االجتماعیة

 1984 ).،المداعبة" ( الدرینيرة على مالحظة السلوك اإلنساني وأخیًرا روح المرح و والقد، النفسیة

 

الذكاء االجتماعي إجرائیًا بأنه الدرجة التي یحصل علیها الطالب على استبانة الذكاءً   ةعرف الباحثتو 

لقدرة على التعامل مع اآلخرین، كبارا، أفرادً  وصغارا اي الدراسة الحالیة والتي تقیس: االجتماعي ف

اصل معهم وفهم وجماعات، بحكمة وعقالنیة في المواقف االجتماعیة والحیاتیة من خالل التو 

مقاصدهم واالستجابة لها وفق ما یتطلب الموقف االجتماعي، وامتالك القدرة على التأثر والتأثیر 

 .واإلبداع في المواقف االجتماعیة

 

 .. تطور مفهوم الذكاء االجتماعي1.2.2

في  صحیح وكان ذلكیعد ثورندایك من األوائل الذین كشفوا عن مفهوم الذكاء االجتماعي بمعناه ال

وقد مثل هذا التعریف نقطة البدایة التي انطلق منها المنظرون للخوض  Hober في مجلةمقال نشره 

 .) 2011، الصاحبعبداالجتماعي (في مفهوم الذكاء 

م 1926لعل أول دراسة عملیة أجریت في میدان الذكاء االجتماعي تلك التي قام بها ثور ندیك عام 

، عیة التي یتألف منها اختبار جورج واشنطن للذكاء االجتماعيوالذي حلل فیها االختبارات الفر 

 .) 2003، (المغازي
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، وبقیاسها عن طریق المفاهیم الخلقیة والعادات، بعد ذلك بدراسة عن الخبرات االجتماعیة لألفراد 

والتقالید السائدة في المجتمع وأكدت هذه الدراسة على الخصائص الوظیفیة للذكاء االجتماعي 

 .) 1984، یني(الدر 

 

 :  أبعاد الذكاء االجتماعي.2.2.2

 مكونات الذكاء االجتماعي: 

التعامل مع االخرین والتكیف معهم :  یرى محمد عماد الدین اسماعیل أن الذكاء االجتماعي  )1

هو القدرة على التعامل مع االخرین وأنه یمكن تحلیل مظاهر التعامل مع االخرین الى عدة 

 عن مظهر بسیط من مظاهر الذكاء االجتماعي: قدرات تعبر كل منها 

التصرف في المواقف االجتماعیة: وتعني القدرة على حسن التصرف مع االخرین أو النجاح   -

 في التعامل معهم بكفاءة.

التعرف على الحالة النفسیة للمتكلم: وتعني القدرة على فهم االخرین والتعرف على حالتهم   -

 النفسیة من أحادیثهم.

االسماء والوجوه وتعني القدرة على االحتفاظ بأسماء االشخاص ومالمحهم وتذكرها بدقة تذكر   -

 ویدل على شدة االهتمام بهم. 

مالحظة السلوك االنساني : وتعني القدرة على مالحظة سلوكیات االخرین والتنبؤ ببعض   -

 المظاهر السلوكیة البسیطة لآلخرین.

 فهم النكت واالشتراك مع االخرین في مرحهم ودعابتهمروح الدعابة والمرح وتعني القدرة على  -

 )2003، حسنو  (عثمان

 

 التواصل مع االخرین :   )2

ان التواصل مع االخرین یعكس قدرة الفرد على التعامل معهم ومدى تكیفه معهم ومراعاة حاالتهم 

طراف االجتماعیة المزاجیة  وتحفیزهم والتواصل االجتماعي بدوره یوصل الفرد الى االستفادة من كل اال

كما أن هذا   الحیاة المحیطة به ویعد االنسان في الحقیقة میتا دون عالقات اجتماعیة فالتواصل یعني

بمسمى "االتصال الشخصي"  تتضح قدرة الفرد على التواصل وادراك  االجتماعيالبعد من الذكاء 
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األصدقاء الحمیمین وشركاء قدرة من یستطیع تكوین عالقات مثل هي  القدرة. أما مشاعر االخرین

أن الضروریة للجاذبیة االجتماعیة والنجاح االجتماعي و  أن هذه المهارات هي المكوناتالعمل وتذكر 

من یتمتع بالذكاء االجتماعي یستطیع التواصل مع اآلخرین بسهولة ویسر ویقرأ مشاعرهم واستجاباتهم 

على دراسة مفهوم الذكاء االجتماعي یركز كما  .ویستطیع أن ینظم ویقود ویعالج الخالفات وهم القادة

المهارات األساسیة لالتصال االجتماعي الذي عدوه حجر األساس في الذكاء االجتماعي وهذه 

اجتماعیًا المهارات تكون ضروریة حتى یكون الفرد ذكیًا ألنها تمثل البنیة األساسیة للذكاء االجتماعي 

مهارة ، مهارة الحساسیة االنفعالیة، مهارة التعبیر االنفعالي، وتنقسم مهارات التواصل االجتماعي إلى

ومهارة الضبط ، مهارة الحساسیة االجتماعیة، مهارة التعبیر االجتماعي، الضبط االنفعالي

 ).2011، (حسین.االجتماعي

 

 ..مكونات الذكاء االجتماعي:3.2.2

 یتكون الذكاء االجتماعي من مجموعة من العناصر 

، أن یبدأ بتنسیق جهود مجموعة مشتركة من األفراد، : تستلزم المهارة الالزمة للقائدعاتتنظیم المجمو 

، والعسكریون، أو منتجو األعمال المسرحیة، هذه هي القدرة العقیلة التي یتمتع بها المخرجون

 .ورؤساء المنظمات والوحدات المختلفة المؤثرون في العاملین معهم

سیط الذي یستطیع أن یمنع وقوع المنازعات أو یستطیع إیجاد الحلول : موهبة الو الحلول التفاوضیة

یتفوقون في عقد ، هؤالء الوسطاء الذین لدیهم هذه القدرة، للنزاعات التي تنشب بالفعل

أو في ، وفي السلك الدبلوماسي، والتوسط في النزاعات، وفي قضایا التحكیم، الصفقات

 .التحكیم القانوني

وهذا یسهل ،  شك في أن موهبة بعض الناس هي موهبة تعاطف وتواصل: الالعالقات الشخصیة

إنه فن ، أو التعرف على مشاعر الناس واهتماماتهم بصورة مناسبة، القدرة على المواجهة

 .العالقات بین البشر

ومعرفة اهتماماتهم ودوافعهم ، : القدرة على اكتشاف مشاعر اآلخرین ببصیرة نافذةالتحلیل االجتماعي

، هذه القدرة تؤدي إلى سهولة إقامة العالقات الحمیمة، وكیف یشعرون بهم، فة الناسلمعر 

 . )2010(أبو شعیرة، وغباري،  واإلحساس بالوئام
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 :الذكاء االجتماعي إلى عدة عناصر هي ویقسم

 .: إدراك معطیات الموقف والوعي بهاالعنصر األول

ن وهل تقدر مشاعرهم وتستشعر إن لم یصرحوا ویقصد كارل ألبرشت  هنا هل تشعر بأحاسیس اآلخری 

أو في ، ویشیر الى أنه ال یتفاعل البشر مع بعضهم البعض إال نوایاهم، بها أو یعلنوا عنها

  سیاق مواقف اجتماعیة ویجب على الفرد إدراك معطیات اآلخرین والوعي بها.

التواصل معهم ویركز كارل  : الحضور  هو اسلوبك في التأثیر على اآلخرین من خاللالعنصر الثاني

ألبرشت على االهتمام بترك انطباعات خاصة ألن هذا یؤهل الفرد لالستزادة من الذكاء 

 االجتماعي

: األصالة : وتعبر األصالة عن مصداقیتك مع نفسك ومع اآلخرین وهذه خطوة على العنصر الثالث

والتملق وكسب ثقة طریق الوصول للذكاء االجتماعي واألصالة تعني البعد عن الزیف 

 .اآلخرین من خالل سلوك قوامه التفاهم المتبادل والتواصل الفعال

ویقص د كارل ألبرشت بالوضوح هو التعبیر عن آرائك وأفكارك ونوایاك   .: الوضوحالعنصر الرابع

 بصراحة دون تردد أو خجل وبعبارة أخرى "هل تقول ما تعني وتعني ما تقول.

التعاطف ویتمثل التعاطف في قدرتك على استیعاب آراء اآلخرین وتفهمك : التفهم و العنصر الخامس

(أبو شعیرة، وغباري،  خرینلمشاعرهم وال یكو ن التعاطف إال من خالل الشعور اإلیجابي لآل

2010( 

 

 .ممیزات الذ كي اجتماعیًا:4.2.2

 :یتمیز من یتمتع بهذا الذكاء بالصفات التالیة -

 .االنفرادیستمتع بصحبة الناس أكثر من  -

 یبدو قائدا للمجموعة.  -

 یعطي نصائح لألصدقاء الذین لدیهم مشكالت.  -

 یحب االنتماء للنوادي والتجمعات.  -

  .یستمتع بتعلیم اآلخرین بشكل كبیر -
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  .لدیه صداقة حمیمة مع اثنین أو أكثر -

 .یبدي تعاطفًا واهتمامًا باآلخرین -

  .یسعى اآلخرون لمشورته وطلب نصحه -

 •األنشطة والریاضة الجماعیةیفضل األلعاب و  -

 یسعى للتفكیر في مشكلة ما بصحبة اآلخرین -

 یعبر عن مشاعره وأفكاره واحتیاجاته. • .أفضل مما یكون بمفرده -

 یحب المناقشات الجماعیة واإلطالع على وجهات نظر اآلخرین وأفكارهم. -

 .وتسمیتها، یمكنه التعرف على مشاعر اآلخرین -

  .الت المزاجیة لآلخرینیمكنه اإلنتباه لتغیر الحا -

  .یحب الحصول على أراء اآلخرین ویضعها في اعتباره -

  .ال یخشى مواجهة اآلخرین -

 .یمكنه التفاوض -

  .یمكنه التأثیر في اآلخرین -

  .یمكنه عمل مناخ جید أثناء وجوده -

 .)2010، وغباري، ( أبو شعیرة یمكنه تحفیز اآلخرین لیقوموا بأفضل ما لدیهم -
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 :ت السابقة.الدراسا3.2
واجهت الباحثة صعوبات جمة في البحث عن دراسات سابقة مشابهة للدراسة الحالیة ومعظم الدراسات 

عن التواصل االجتماعي كانت أثر التواصل االجتماعي على الجوانب السیاسیة واالجتماعیة أو 

قته بالذكاء ولكن لم یتوفر دراسات حول التواصل االجتماعي وعال، عالقتها بالتحصیل الدراسي

 وتم عرض بعض الدراسات التي تقاربت مع الدراسة الحالیة ومنها:، االجتماعي

 

 :دراسات حول شبكات التواصل االجتماعي .1.3.2

 الطلبة استخدام درجة عن الكشف إلى الحالیة الدارسة هدفت  )2016(حاسنة مو  مراد دراسة

 على ولإلجابة، استخدامها تعلیمیة وصعوباتال العملیة في االجتماعیة التواصل لمواقع الجامعیین

 لمواقع الجامعیین الطلبة استخدام درجة عن للكشف استبانة بتطویر الباحثان قام، الدراسة أسئلة

 175 من الدراسة عینة تكونت حیث، استخدامها وصعوبات التعلیمیة العملیة في االجتماعیة التواصل

 درجة أن نتائج الدراسة وأظهرت .الجامعیة الشوبك كلیة طلبة من عشوائیاً  اختیارهم تم وطالبة؛ طالباً 

 كما، متوسطة بدرجة كانت التعلیمیة العملیة في االجتماعیة التواصل لمواقع الجامعیین الطلبة استخدام

 ) تعزىα >0.05داللة (   مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت

 داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت .للطالب الدراسي والمستوى، الدراسي مجوالبرنا، الجنس لمتغیر

 في التواصل االجتماعیة مواقع استخدام في الجامعیین الطلبة تواجه التي الصعوبات في إحصائیة

 ألثر تعزى معنویة فروقاً  النتائج تظهر ولم، الدراسي البرنامج متغیر ألثر تعزى التعلیمیة العملیة

 الباحثان أوصى نتائج؛ من الدراسة الیه توصلت ما ضوء الدراسي). وفي والمستوى، ري (الجنسمتغی

 .التدریس هیئة قبل أعضاء من وتعزیزه االجتماعیة التواصل مواقع استخدام بضرورة

 

وهي تصور مقترح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة  )2013دراسة كانوح (

اك األخصائیین االجتماعیین ألهمیته في محافظة طولكرم. وتمثلت مشكلة االجتماعیة ومدى إدر 

الدراسة باإلجابة على السؤال الرئیسي التالي: ما هو التصور المقترح الستخدام مواقع التواصل 
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ألهمیتها في مدینة ، االجتماعي في الخدمة االجتماعیة؟ ومدى إدراك األخصائیین االجتماعیین

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع األخصائیین ، باحثة المنهج الوصفي التحلیليطولكرم؟ استخدمت ال

، اخصائیا اجتماعیا في مدینة طولكرم )2570حیث بلغ عددهم (، االجتماعیین في مدینة طولكرم

وقد تم اختیارهم بطریقة العینة ، وأخصائیة اجتماعیة، ) أخصائیا40وتكونت عینة الدراسة من (

، ) فقرة35حیث بلغ عدد الفقرات (، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة، مالیةالقصدیة غیر االحت

واستخدمت الباحثة برنامج الرزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة ، وزعت على أربعة مجاالت رئیسیة

SPSS. 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسة كانوح:

، مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة استخدام

، والعمر ،  مدینة طولكرم تبعا لمتغیر الجنس ومدى إدراك األخصائیین االجتماعیین ألهمیته في

 وسنوات الخبرة).

 

 في االلكترونیة االجتماعیة الشبكات فاعلیة تعّرف إلى هدفت والتي )2013الهزاني ( دراسة وفي

 الدراسة من عینة تكونت، سعود الملك جامعة في التربیة كلیة طالبات لدى والتعلم مالتعلی عملیة تطویر

من  الدراسة أهداف لتحقیق كأداة االستبانة الباحثة واستخدمت، التربیة كلیة طالبات من طالبة  ( 33 )

 كما، االجتماعیة الشبكات یستخدمن الطالبات من (% 73) أن نتائجها من وكان، الباحثة تصمیم

 إثراء في ساهمت االجتماعي التواصل شبكات أن وجدت العینة %) من 75أن ( الدراسة نتائج أظهرت

 االجتماعیة الشبكات أهمیة مدى الدراسة نتائج أظهرت كما، لدیهن التخصص في المعرفیة الحصیلة

 وخلصت، ذلك على العینة ) من% 87أجمعت( حیث، وعلمیة بحثیة مجموعات وتكوین، في التواصل

 عملیة في اإللكترونیة االجتماعیة التواصل مواقع استخدام تفعیل أهمها: من كان توصیات إلى الدراسة

 .والتعلم التعلیم

 

 القرى أم بجامعة المعلومات علم قسم طالب استخدام في  اتجاهاتتختص  )2013معتوق (دراسة 

 علم قسم وطالبًات البط استخدام سقیا هدفت الدراسة إلى االجتماعیة دراسة تحلیلیة" التواصل لمواقع

 خالل الدراسة مجتمع على الدراسة تطبیق تم، االجتماعي التواصل لمواقع القرى أم بجامعة المعلومات
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 التحلیلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الهدف هذا ) ولتحقیق2013 -2012( الدراسي العام

 تستخدم %)94الدراسة( مجتمع غالبیة أن :راسةالد نتائج من وكان، اإللكترونیة باالستبانة مستعیناً 

 الشبكات من مختلفة مواقع یستخدمون العینة ثلثي أن النتائج بینت وقد، االجتماعي التواصل مواقع

 المرتبة في جاءت الذكیة الهواتف أن إلى، الدراسة توصلت كما (یوتیوب) وباألخص االجتماعیة

 التواصل مواقع استخدام أغراض عن أما، االجتماعي التواصل مواقع استخدام أدوات كأحد األولى

 األصدقاء. مع التواصل هو الغالبیة اغراض فكانت االجتماعي

 

 سعت هذه الدراسة إلى اقتراح تصور لتوظیف الشبكة االجتماعیة  )2012دراسة الدحدوح (

Facebook من قبل كل  في الجامعات الفلسطینیة وذلك من خالل دراسة واقع استخدام هذه الشبكة

من الطلبة واألكادیمیین الجامعیینً  إلى باإلضافة إلى دراسة واقع استخدام اإلدارات الجامعیة لهذه 

الشبكة وقد بنى الباحث تصوره مستندا نتائج هذه الدراسة الخاصة بواقع االستخدام. وقد اختار الباحث 

وقد استخدم من أدوات ، وصفه وتحلیلهالمنهج الوصفي التحلیلي لتوضیح واستجالء هذا الواقع ومن ثم 

منشورا من منشورات الصفحات الرسمیة ألربع من الكلیات والجامعات  )440البحث تحلیل محتوى 

وذلك للتعرف على واقع استخدام إدارات هذه الجامعات والكلیات   Facebook الفلسطینیة على شبكة

رونیة فقام بتصمیم استبانة الكترونیة خاصة ثم استخدم االستبانة اإللكت، لهذه الشبكة االجتماعیة

واستبانة أخرى ، أكادیمي 902باألكادیمیین وأرسلها لهم عن طریق البرید اإللكتروني واستجاب له منهم 

 220تخص الطلبة قام الباحث بنشرها على المواقع األكثر زیارة في فلسطین فاستجاب له منهم 

ا الباحث كالتالي: تستخدم إدارات الجامعات الفلسطینیة وقد كانت النتائج التي توصل إلیه .طالب

%) وتستخدم إدارات الجامعات 81ألغراض العالقات العامة بنسبة ( Facebook الشبكة االجتماعیة

والطلبة أكثر ، %) فقط16لألغراض األكادیمیة بنسبة (  Facebook الفلسطینیة الشبكة االجتماعیة

والطلبة أكثر استعدادا من األكادیمیین الستخدام الشبكة االجتماعیة .یننشاطًا على الشبكة من األكادیمی

واألكادیمیون ، ویحجم األكادیمیون عن استخدام الشبكة االجتماعیة في التعلیم، في العملیة األكادیمیة

وكذلك ، والتطبیقات والطلبة على حد سواء یفضلون استخدام الصفحات على استخدام المجموعات

 ضعیفة بین معدل الطالب ونشاطه على شبكة الفاسبوك.توجد عالقة 
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هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على المتغیرات التي تتعلق بدور شبكات  )2012دراسة عابد(

التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغییر االجتماعي والسیاسي باإلضافة لتوضیح 

وأثرها على الرأي العام لدى طلبة الجامعات  سلبیات وایجابیات شبكات التواصل االجتماعي

) طالب وطالبة من 800وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لعینة مكونة من( .الفلسطینیة

وهم من أكثر ، طلبة الجامعات األكثر استخدامًا لإلنترنت و شبكات التواصل الفلسطینیة في قطاع غزة

حظي   توصل الباحث لنتائج متعددة نذكر منها التالي: فئات المجتمع الفلسطیني االجتماعي وقد

وحظي  %.11البرید اإللكتروني بنسبة أعلى من حیث االستخدام من قبل أفراد العینة بنسبة تزید عن 

والدافع وراء  %.10موقع الفاسبوك على المرتبة الثانیة من حیث االستخدام من قبل أفراد العینة بنسبة 

هذه الشبكات  من عینة الدراسة هو اعتقادهم أن %68االجتماعي بنسبة  استخدام شبكات التواصل

من عینة  %62هي وسیلة فعالة للتواصل االجتماعي بین الشباب على مختلف توجهاتهم. وأجاب 

% من المشاركین أن شبكات 68یعتبر  .الدراسة أنهم یهتمون لمناقشة القضایا االجتماعیة والسیاسیة

أكثر القضایا التي یناقشها شباب  .المجتمعي وم بدور فعال في تعزیز السلمالتواصل االجتماعي تق

واللغة األكثر استخدامًا في  %.64بنسبة  الجامعات هي حریة الرأي والتعبیر في المجتمعات المختلفة

% من أفراد العینة 40التواصل من خالل شبكات التواصل االجتماعي هي اللغة العربیة وما یزید عن 

 .الوقت في استخدام شبكات التواصل االجتماعي لعة آرائهم یقضون من ساعة إلى ساعتین منالمستط

: ضرورة وضع معاییر لضبط الدخول لشبكات التواصل االجتماعي من  ومن أهم توصیات الدراسة 

 .كي ال تستخدم هذه الشبكات للطعن والقذف والتشهیر قبل الشركات المالكة
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام موقع التواصل :   (2012) دراسة عوض

على درجة تقدیر الذات لدى فئة الشباب في محافظة طولكرم بفلسطین، ومن  جتماعي الفاسبوكاال

ستبانة كأداة االأجل تحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وقد تم استخدام 

ناث االمن مستخدمي هذا الموقع من الذكور و ) ى100( نات من عینة قصدیة عددهارئیسیة لجمع البیا

 من فئة الشباب. وجاءت النتائج كالتالي

جتماعي الفاسبوك االأن استخدامهم لموقع التواصل %) 76(عبر عدد كبیر من عینة الدراسة بنسبة  

 .یزید من تقدیر الذات لدیهم

رجة أثر استخدام موقع الفاسبوك على تقدیر الذات بین الذكور توجد فروق ذات داللة إحصائیة في د 

 ناثاالناث لصالح ااالو 

ى المشمولة بالدراسة من األخر بین الفئات العمریة  األولىفي المرتبة ) 20-15(تعتبر الفئة العمریة  

 حیث تأثرها بتقدیر الذات من خالل استخدام موقع الفاسبوك

ئیة في درجة أثر استخدام موقع التواصل الفاسبوك على تقدیر عدم وجود فروق ذات داللة إحصا 

 العلميلمتغیر المؤهل الذات وفقًا 

إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات مختلفة ومنها مجتمع طلبة الجامعات  :توصیات الدراسة 

جتماعي في تنمیة االنشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور وأثر مواقع التواصل  و والمدارس

 .یاتهم رشادهمشخص

 

 جامعة في البكالوریوس طلبة استخدام درجة : تعّرف إلى هدفت دراسة ( 2012 ) البالونة وأجرت

 طالباً   40من الدراسة  عینة تكونت حیث، واالجتماعي األكادیمي التواصل في الفیسبوك الیرموك

، الطلبة استخدام درجة أن سةالدرا نتائج وأظهرت، البیانات لجمع االستبانة الباحثة واستخدمت، وطالبة

 للفیسبوك الطلبة استخدام درجة كانت بینما، متوسطة بدرجة كانت األكادیمي التواصل في للفیسبوك

 استخدام مجال في إحصائیاً  دالة فروق وجود النتائج وأظهرت، مرتفعة االجتماعي التواصل في

 الذكور. ولصالح الجنس لمتغیر تعزى الفیسبوك
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 من االجتماعیة الشبكات موقع استخدام عن )&Argan, 2011  Akyıldız(ارجان اكلدز و  دراسة

  عینة من على دراسة الباحثان  أجرى التركیة حیث في الجامعات البكالوریوس مرحلة طالب قبل

(  حوالي أن دراستهما نتائج أظهرت وقد، الفیسبوك استخدام أغراض على للتعرف ، طالب  1300

 یومیاً  مرة من أكثر الشبكة هذه یستخدمون العینة وبقیة، الفیسبوك في حساب لیس لدیهم %) فقط7

  نسبة. أعلى األصدقاء مع والتواصل االتصال سجل وقددقیقة  ) 30-15( ویستغرق استخدامها حوالي

 

 المنتظمین الطالب توجه عن دراسته في  ) Sultan Al Dahani 2010 الدهاني ( سلطان وبحث

 الماجستیر مرحلة في Wisconsin-Milwaukee األمریكیة المتحدة زئي بالوالیاتالج التفرغ وطالب

 على أجریت التي الدراسة نتائج وأظهرت، االجتماعیة الشبكات استخدام ونحو الكویت جامعتي في

 الشبكات مع %) یتعاملون89العینة ( أفراد معظم أن الجامعتین من ) طالباً 132 (من مكونة عینة

 التعاوني والتألیف، الفیدیو مشاركة  :التالیة التطبیقات یستخدمون أنهم الباحث وجد كما، االجتماعیة

 أرجع وقد، الملفات ومشاركة الصور تبادل مثل التطبیقات ببقیة مقارنة االستخدام األعلى في هي

 التي المهمة النتائج ومن، التطبیقات هذه مثل على التدریب ضعف هو ذلك وراء الباحث السبب

 أفادت وقد، المؤسسي االنتماء أساس على الطالب بین كبیرة فروق وجود أیضاً  الباحث وصل إلیهات

الوصول  على المفروضة القیود مثل العقبات بعض إلى یرجع الفروق هذه وراء السبب أن عینة الدراسة

 من ) 22(من  مكونة عینه خالل ومن .وتقنیة وسیاسیة أمنیة ألسباب االجتماعیة المواقع بعض إلى

 . الكویت بدولة التطبیقیة العلوم ومعاهد بكلیات التدریس هیئة وأعضاء طالب

  

  ) , Aren  Karbiniski 2010 ( دراسة أرین كاربنسكي

عن أثر استخدام موقع "فیس بوك" على التحصیل الدراسي لدى طلبة الجامعات. وتمحورت مشكلة 

یل ما أثر استخدام موقع" فیس بوك " على التحص الدراسة باالجابة على السؤال الرئیس التالي:

من الطالب  )79(  ،) طالبًا جامعیا219طبقت الدراسة على (الدراسي لدى طلبة الجامعات؟ و 

اعترفوا بأن إدمانهم على موقع" الفیس بوك أثر سلبیا على تحصیلهم ، الجامعیین الذین شملتهم الدراسة

و االستبانة كأداة دارسة للحصول على معدالت ، تحلیليالدراسي. وقد استخدم المنهج الوصفي ال
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العامة للطلبة أفراد العینة. واستخدم برنامج الرزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة من أجل معالجة 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسة أرین كاربنسكي:، البیانات

وتصفح موقع "فیس ، لى شبكة االنترنتإن الدرجات التي یحصل علیها طالب الجامعات المدمنون ع

كما أظهرت ، بوك" أدنى بكثیر من تلك التي یحصل علیها نظراؤهم الذین ال یستخدمون هذا الموقع

النتائج أنه ازداد الوقت الذي یمضیه الطالب الجامعي في تصفح هذا الموقع كلما تدنت درجاته في 

 االمتحانات.

 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف واقع استخدام شبكة  ) , Lee Sing 2009  (دراسة لي سنج

وذلك من خالل دراسة حالة ، الفاسبوك كأداة من أدوات بناء العالقات بین العاملین داخل المؤسسة

وقد استخدم الباحث لتحقیق ذلك المقابلة من خالل  .للبرمجیات“ سیرینا”شركة التكنولوجیا العالمیة 

أعتبر الباحث أن شبكات التواصل االجتماعي بنت عالقات ، هذه الشركة عامال في 02اإلیمیل لعدد 

التوجه العام للمشاركین في الدراسة تجاه استخدام الفاسبوك هو اتجاه   :بینهم وقد بینت النتائج ما یلي

العدد األكبر من المشاركین في هذه الدراسة اعتبروا أن استخدام الفاسبوك من قبل العاملین  ، إیجابي

عبرت الغالبیة العظمى من العاملین المشاركین في ، المؤسسة فیما بینهم یعتبر من اإلیجابیات يف

ما یزید ، على بناء العالقات بین العاملین في المؤسسة الدراسة عن التأثیر اإلیجابي لشبكة الفاسبوك

نها " تحدیث وم عن نصف المشاركین في الدراسة یستخدمون بعضًا من تطبیقات الفاسبوك المختلفة

وقد أوصى الباحث عدة توصیات منها: إجراء المزید من الدراسات التي تتعلق ، الحالة " باستمرار

باستخدام الشبكة االجتماعیة الفاسبوك في بناء وتقویة العالقات بین الموظفین بمؤسسات أخرى ذات 

 .حجم مختلف ونظام إداري مختلف وهیكل اداري مختلف

 

أثر استخدام مواقع التواصّل االجتماعي على  عن )Scott ,1999 وین (سكوت وكن واددراسة 

التحصیل الدراسي وخبرات التعلم الناتجة من ذلك االستخدام لدى مجموعة من الطلبة الجامعیین. 

باإلجابة على السؤال الرئیس التالي: ما أثر استخدام مواقع التواصل ، وتمحورت مشكلة الدراسة

وخبرات التعلم الناتجة من ذلك االستخدام لدى مجموعة من ، یّل الدراسياالجتماعي على التحص

و قسمت العینة إلى ، طالبًا من طلبة الماجستیر )31الطلبة الجامعیین؟ وقد تكونت عینة الدراسة من (
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حیث استخدم مع أفرداها التعلم ، وأخرى تجریبیة، مجموعة ضابطة طبقت علیها وسائل التعلم التقلیدیة

ومن أهم النتائج التي أشارت إلیها دراسة (سكوت وكن وادوین): عدم وجود فروق .ل اإلنترنتمن خال

بینما كانت الفروق ، بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التحصیل األكادیمي دالةً  إحصائیًا في

الناتجة وخبرات التعلم ، نحو المادة الدراسیة، فیما یخص اتجاهات الطلبة، واضحة بین المجموعتین

وتلك الفروق كانت لصالح الطلبة الذین اعتمدوا على اإلنترنت في عملیة ، عن استخدام اإلنترنت

 التعلم.

 

 على وتأثیرها االجتماعیة الشبكات عن شاملة أجریتا  دراسة )2009( وخلیفة سلیمان  من كلّ  دراسة

 تلك على المعلومات اتمؤسس تواجد على دراستهما في ركزتا وقد، والمكتبة أخصائي المكتبات

 لتبادل الفیسبوك موقع یلعبه الذي الدور أهمیة :التالیة النتائج أهم إلى الباحثتان وقد توصلت، الشبكة

 وأن، وتواجدهم مشاركاتهم خالل من وذلك األخصائیین وبین ومستفیدین منها المكتبة اآلراء بین

 الدراسة كشفت كما، تطوراً  أكثر خدمات تقدیم من األخصائي تمكن الحدیثة للتقنیات استخدام المكتبات

 المشروعات إلى إضافة الفیسبوك یوفرها التي الكبیرة لإلمكانیات العربیة المكتبات استفادة عن محدودیة

 الشبكة مشروع بعنوان أهمها من ولعل االجتماعیة الشبكات استخدام مجال في العدیدة البحثیة

 ویهدف Joint Information Systems Committee of the UK (jisc)، األكادیمیة االجتماعیة

 بینهم مفتوحة اجتماعیة شبكة وتصمیم إنشاء خالل من والطالب األكادیمیین ربط إلى المشروع هذا

 .والتعلم التعلیم عملیة تعزز والتي والتطبیقات االستخدامًات أكثر على تحتوي، المصدر

 

 اتجاهات تعّرف إلى هدفت التي ،)Mohammad & Al Karaki, 2008محمد والكركي ( دراسة 

 لمتغیرات تبعاً ، الهاشمیة الجامعة في التقلیدي التعلم طریقة مع االنترنت واستخدام دمج نحو الطلبة

، وطالبة طالباً  ( 502 ) من الدراسة عینة تكونت، الحاسوب استخدام في والخبرة، والتخصص، الجنس

نتائج الدراسة  أظهرت، الدراسة أهداف لتحقیق قبلهما من مةالمصم االستبانة الباحثان واستخدم

 داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما، الجامعي التعلیم في االنترنت استخدام درجة انخفاض

 تبعاً  معنویة فروق عن النتائج تكشف لم حین في، الحاسوب استخدام في الخبرة لمتغیر تبعاً  إحصائیة

، في التعلیم االنترنت استخدام نحو للطلبة االیجابي االتجاه وأظهرت، تخصصال أو الجنس لمتغیر
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 الكافیة التسهیالت توفیر ضرورة :أهمها من كان التوصیات ببعض أوصت الدراسة نتائجها ضوء وفي

 التدریبیة الدورات عمل، الجامعي التعلیم في االنترنت استخدام تفعیل ضرورة، االنترنت شبكة الستخدام

 وٕادارة هیئة التدریس أعضاء قبل من وتحفیزهم الطلبة وتشجیع، التعلیم في االنترنت استخدام في بةللطل

 .االنترنت الستخدام الجامعة

 

 التدریس هیئة أعضاء استخدام درجةدراسة هدفت الى تعرف  )(Savery,2002 يسیفر  أجرى

 مدرساً  (41) الدراسة عینة شملت یثح، التدریس في الحدیثة االلكترونیة الجامعیین للتقنیات والطلبة

الدراسة أن  نتائج من وكان، أمریكیا في للتربیة الغربي الوسط كلیة في التدریس هیئة أعضاء من

 یستخدمون الشرائح منهم%  70، االلكتروني البرید یستخدمون التدریس هیئة أعضاء %) من90(

 الدراسة أوصت نتائجها ضوء وفي .المرئیة األشرطة یستخدمونو  .%)45 (، التقدیمیة والعروض

 .التعلیم في االلكتروني االجتماعیة التواصل لمواقع الفعال االستخدام على بشكل أكبر التركیز بضرورة

 

 شبكة استخدام فاعلیة تعّرف إلى هدفتدراسة )   (Schrum&Lamp, 2001والمب شروم أجرى

 تعلیمیة ووسیلة كأداة االنترنت شبكة استخدام أهمیة الدراسة نتائج أظهرت حیث، التعلیم في االنترنت

 دالله ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج أشارت كما، التعاوني والتعلیم بعد عن للتعلم مهمة

 التعلیم. في االنترنت شبكة استخدام أهمیة تحدید في الجنسین بین إحصائیة
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 :.دراسات حول الذكاء االجتماعي2.3.2

العقل ومهارات الذكاء االجتماعي المطلوبة لمعلم الفلسفة واالجتماع في  عادات )2011( عریاندرس 

هدفت الدراسة إلى تحدید أهم عادات العقل وتحدید مهارات الذكاء  ".القرن الحادي والعشرین

االجتماعي وتحدید المهارات الفرعیة الالزمة لتحقیق كل منها وتحدید درجة أهمیة المهارات الفرعیة 

ي تحقق كل منها وكمنت أهمیة الدراسة في توجیه أنظار القائمین على تدریب معلم الفلسفة لالهتمام الت

، بتضمین هذه العادات وتلك فردا أو عدتً  المهارات في برنامج تدریب المعلم في أثناء الخدمة

 االجتماعي.ومهارات الذكاء ، الباحثة كل من استبانة عادات العقل )75وتكونت عینة الدراسة من (

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة في مهارات الذكاء االجتماعي وهي مرتبة بحسب أهمیتها

 المرتبة األولى : االبتسامة على الوجه باستمرار. 

 المرتبة الثانیة : إدارة األزمات بحكمة.

 المرتبة الثالثة : حسن التصرف في المواقف االجتماعیة. 

 سالمة الحكم على السلوك اإلنساني. المرتبة الرابعة : 

 المرتبة الخامسة : التعرف إلى الحالة النفسیة لآلخرین والتصرف في ضوئها. 

 األخیرة فكانت من نصیب النجاح االجتماعي ونال درجة أهمیة. المرتبة السادسة : و 

 

جتماعي والمسئولیة هدفت الدراسة إلى التعرف إلى نوع العالقة بین كل من الذكاء اال المنابري ةسادر 

االجتماعیة والتخصص الدراسي لدى طالبات اإلعداد التربوي في كلیة التربیة بجامعة أم القرى بمكة 

المكرمة والكشف عن الفروق بین درجات طالبات التخصصات العلمیة واألدبیة في الذكاء االجتماعي 

) طالبة من طالبات اإلعداد 629وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتكونت عینة الدراسة من (

ومقیاس ، وقد استخدمت الباحثة كل من مقیاس الذكاء االجتماعي وهو من إعداد الباحثة، التربوي

هـ ) وذلك بعد إجراء بعض التعدیالت على ، 1415المسئولیة االجتماعیة من إعداد الحارثي (

 .العبارات
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 يومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یل

 وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین كل من الذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة. -

 عدم وجود عالقة ارتباطیة بین كل من الذكاء االجتماعي والتحصیل الدراسي. -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات العینة على مقیاس الذكاء االجتماعي  -

 وفقا لمتغیر التخصص.

 

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بین الذكاء االجتماعي والتفكیر الناقد وعالقته ببعض عسقول  ةرساد

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وتكونت عینة الدراسة من ، المتغیرات لدى طلبة الجامعة

الدراسي الثاني من وطبقت الدراسة في الفصل ، وتم اختیارهم بالطریقة العشوائیة، ) طالبًا وطالبة381(

األقصى) وطبقت ، األزهر، ) على الجامعات في محافظة غزة وهي (اإلسالمیة2008/ 2007العام (

على طلبة التخصصات العلمیة واألدبیة وقد استخدم الباحث مقاس الذكاء االجتماعي ألحمد الغول 

 .سلیمان ) واستخدم الباحث مقیاس التفكیر الناقد لفاروق عبد السالم ومحمود1993(

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

وجود مستوى متدني من الذكاء االجتماعي ومستوى فوق المتوسط من التفكیر الناقد عند طلبة 

  .عدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي لطلبة الجامعة تعزى إلى اختالف الجنسو  .الجامعة

 

  )Meijs,2008 دراسة میجس وآخرون (

هدفت الدراسة لتعرف إلى العالقة  .تماعي وعالقته بالمحیط االجتماعي واإلنجاز األكادیميالذكاء االج

بین الذكاء االجتماعي والمحیط االجتماعي واإلنجاز األكادیمي وطبقت الدراسة على عینة تتكون من 

اء الباحث في الدراسة مقیاس الذك ) واستخدم15-14) طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بین (512(

وجود عالقة   :االجتماعي والمحیط االجتماعي واإلنجاز األكادیمي وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

ارتباطیة موجبة بین الذكاء االجتماعي والمحیط االجتماعي واإلنجاز االكادیمي وٕامكانیة التنبؤ 

 .یميبالمحیط االجتماعي من خالل التفاعل بین الذكاء االجتماعي واالنجاز األكاد
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هدفت الدراسة إلى قیاس أثر استخدام بعض نماذج التعلم البنائي على تنمیة  )2007فودة ( ةرساد

في أداء مهارات البیع والتوزیع لدى طالب مدارس اإلدارة ، مهارات التفكیر والذكاء االجتماعي

مقرر البیع كأحد وحدات ، وكانت الدراسة تتكون من وحدة مهارات التعامل مع العمالء، والخدمات

) طالبًا من 72والتوزیع لطالب شعبة المعامالت بمدارس طنطا لإلدارة وتمثلت عینة البحث من (

وقد ، طالب الصف الثالث الثانوي التجاري بمدارس اإلدارة والخدمات بإدارة التعلیم الفني بطنطا

ع من إعداد الباحث استخدم الباحث اختبار لقیاس مهارات التفكیر في أداء مهارات البیع والتوزی

ولقد أشارت ، واستخدم أیضا مقیاس الذكاء االجتماعي في مجال البیع والتوزیع وهو من إعداد الباحث

تفوق طالب المجموعة التجریبیة على طالب المجموعة الضابطة في أدائهم  :النتائج في الدراسة إلى

بین مهارات التفكیر لدى الطالب  ووجود عالقة ارتباطیة موجبة، على مقیاس الذكاء االجتماعي ككل

 .لتنمیة ذكائهم االجتماعي في مجال البیع والتوزیع

 

البنیة النفسیة للذكاء الموضوعي والذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي وعالقته ):2003درس الكیال(

وهي دراسة عاملیه توكیدیة  بمستویات تجهیز المعلومات في ضوء الجنس والتخصص األكادیمي

لدراسة إلى التحقق من ثالث أهداف تتمثل في معرفة مدى تمایز أنواع الذكاء الثالثة هدفت ا

الشخصي) وكذلك معرفة مدى اختالف البنیة النفسیة بین أنواع الذكاء ، االجتماعي، (الموضوعي

وأیضا التحقق من عالقة بین كل نوع من أنواع الذكاء الثالثة ، باختالف كل من الجنس والتخصص

) طالب وطالبة من طالب  545وأجریت الدراسة على عینة قوامها ( ، ت تجهیز المعلوماتبمستویا

واستخدم الباحث ، الفرقة الرابعة بكلیة التربیة في جامعة عین شمس من التخصصات العلمیة واألدبیة

اعي مقیاس مهام مستویات تجهیز المعلومات واختبار القدرات العقلیة األولیة ومقیاس الذكاء االجتم

ومجموعة من المهام لقیاس التوقع المباشر لألداء على هذه االختبارات كمحك للذكاء الشخصي 

وجود عاملین متمایزین للذكاء الشخصي األول خاص بالذكاء  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

 ،ولم یظهر عامل عام للذكاء، الشخصي الموضوعي والثاني خاص بالذكاء الشخصي االجتماعي

واختالف البنیة النفسیة لألنواع الثالثة من الذكاء جزئیا لدى الذكور عنه لدى اإلناث وال تختلف 

وعدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین الثالث أنواع من الذكاء ، باختالف التخصص الدراسي

كاء االجتماعي وجود عالقة ارتباطیة موجبة ودالة بین الذ ومستوى تجهیز المعلومات السطحي وكذلك
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والمستوى المتوسط لتجهیز المعلومات وسالبة مع الذكاء الشخصي االجتماعي لدى التخصصات 

، ووجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء الموضوعي ومستوى التجهیز العمیق للمعلومات، األدبیة

كاء الشخصي وكذلك وجود عالقة سالبة ودالة إحصائیا بین مستوى التجهیز العمیق وكل من الذ

 .الموضوعي والذكاء الشخصي االجتماعي

 

، هدفت إلى محاولة تحدید مفهوم الذكاء االجتماعي األخرى ، )2003( حسنو  عثمان ةسادر 

والتخصص الدراسي والفرقة الدراسیة والتفاعالت الثنائیة والتفاعل ، والتعرف إلى اثر متغیرات النوع

ماعي كدرجة كلیة أو فرعیة إلى مكوناته واختیرت العینة على درجات الذكاء االجت، الثالثي بینهم

من طالب وطالبات الفرقتین األولى والرابعة بكلیة التربیة بجامعة الزقازیق ، بطریقة عشوائیة طبقیة

من  )137طالب وطالبة منهم ( )335موزعة على األقسام العلمیة واألقسام األدبیة وتكونت من (

من األقسام األدبیة  54طالب من األقسام العلمیة و )155ابعة منهم (من الر  )198الفرقة األولى (

ومقیاس ، ومقیاس الخجل من إعدادهما، واستخدم الباحثان مقیاس الذكاء االجتماعي من إعدادهما

وجود تأثیر موجب دال  وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة:، الشجاعة أعده مدحت أبو النصر

ماعي على كل من التحصیل والشجاعة والدافعیة للتعلم  ووجود تأثیر سالب دال إحصائیا للذكاء االجت

ووجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في أبعاد ، إحصائیا للذكاء االجتماعي على الخجل

وجود فروق بین طالب طالبات الفرقة األولى وطالب وطالبات الفرقة الرابعة في ، الذكاء االجتماعي

عاد الذكاء االجتماعي وفي الدرجة الكلیة للذكاء االجتماعي وذلك لصالح طالب وطالبات جمیع أب

وكذلك وجود تأثیر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي بین النوع والفرقة ، الفرقة الرابعة في جمیع المجاالت

ة التفاعالت الدراسیة في بعدین فقط من أبعاد الذكاء االجتماعي وعدم وجود تأثیر دال إحصائیا لبقی

الثنائیة والثالثي بین النوع والفرقة الدراسیة والتخصص على جمیع األبعاد والدرجات الكلیة للذكاء 

 .االجتماعي
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حـول الـذكاء الشخصي وعالقته بالذكاء االجتماعي والذكاء الموضوعي  )٢٠٠١دراسة أبو ناشى (

ة النوعیة بالمنوفیة وجود تمایز بین هذه األنواع طالبـًا وطالبة بكلیة التربی )١٥٥لدى عینة مكونة مـن (

والمواقف السـلوكیة ، من الـذكاء حیـث تشبعت أبعاد الذكاء االجتماعي ( المواقف السلوكیة االجتماعیة

والدرجة الكلیة معـًا على عامل واحد تم  )والتعبیرات االنفعالیة، والمواقف السلوكیة المصورة، اللفظیة

وكذلك وجـود ارتبـاط موجـب دال إحصائیًا بین الذكاء الشخصي والذكاء ، جتماعيتسمیته بالذكاء اال

  .االجتماعي

 

هدفت الدراسة إلى بحث عالقة متغیر القدرة على حل المشكالت االجتماعیة  ) 1998العدل ( ةرساد

وهي ، ربیةفي البیئة العربیة ببعض المتغیرات االجتماعیة األخرى التي نالت حظ أوفر في البیئة الع

وكذلك عالقته بالتحصیل الدراسي ، الذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة ومفهوم الذات االجتماعیة

بحث تأثیر متغیرات الذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة مفهوم ، الذي یعتبر جوهر عملیة التعلیم

والثالثیة والتفاعل الرباعي بینهم على  وكذلك التفاعالت الثنائي، الذكاء االجتماعي والتحصیل الدراسي

القدرة على حل المشكالت االجتماعیة وبحث إمكانیة التنبؤ بدرجات الطالب في القدرة على حل 

من خالل درجاتهم في الذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة ومفهوم الذات ، المشكالت االجتماعیة

راسة من طالب الصف األول الثانوي العام بمحافظة االجتماعي والتحصیل الدراسیة كانت عینة الد

تلمیذ  )360تلمیذ استطالعینا ( )135تلمیذ منهم ( )495اإلسماعیلیة وبلغ عدد تالمیذ العینة إجماال (

) واستخدم الباحث مقیاس القدرة 14.3عینة نهائیة وجمیع أفراد العینة من البنین بلغ متوسط أعماره (

وجود عالقة ارتباطیة بین حل  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:  ).عیةعلى حل المشكالت االجتما

المشكالت االجتماعیة والذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة والتحصیل الدراسي ویمكن التنبؤ 

 .بدرجات حل المشكالت االجتماعیة من الذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة والتحصیل الدراسي
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 :السابقة التعقیب على الدراسات

 بشبكات التواصل االجتماعي  المتعلقة •

 :الحظت الباحثة ما یلي بعد استعراض الدراسات السابقة ومراجعتها 

اجمعت معظم الدراسات على أن نسبة مرتفعة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي في التعلیم وخاصة 

) 2013، ودراسة (كانوح، )2016، اسات: دراسة ( مرادومن بین هذه الدر ، في المرحلة الجامعیة

للخدمة االجتماعیة حیث أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائیة دالة لدرجة استخدام مواقع 

، )2013ودراسة (معتوق ، )2013، ودراسة ( الهزاني، التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر الجنس

ودراسة ، )2012، ودراسة ( البالونة، )2012 ،وكذلك دراسة (عابد، )2012، ودراسة (الدحدوح

 ).2002، ودراسة ( سیفري، )2010، (الدهاني

كما أكدت بعض الدراسات على ضرورة أن یوظف األكادیمیون في الجامعة شبكات التواصل 

 مواقع استخدام أن الدراسات بعض نتائج وأظهرت االجتماعي ضمن األنشطة التعلیمیة في الجامعات.

 .منخفضة بنسبة كان التعلمیة التعلیمیة العملیة في جتماعیةاال التواصل

 

 المتعلقة بالذكاء االجتماعي: •

بعد االطالع على بعض دراسات الذكاء االجتماعي الحظت الباحثة أن غالبیة الدراسات تمحورت 

، ودراسة (  الكیال، )2001، حول عالقة الذكاء االجتماعي بالذكاء الشخصي كدراسة (ابو ناشي

) حول عالقة الذكاء 2008، ودراسة (میجس، ) حول البیئة النفسیة للذكاء االجتماعي2003

حول عالقة الذكاء االجتماعي بالتفكیر ، )2009، ودراسة ( عسقول، االجتماعي بالمحیط االجتماعي

وكذلك ، ) حول عالقة الذكاء االجتماعي بالمسؤولیة االجتماعیة2010، ودراسة (المنابري، الناقد

 ) حول تحدید مهارات الذكاء االجتماعي.2011، راسة ( عریاند

 

وعلیه لم یتوفر للباحثة دراسات مشابهة لعالقة واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي بالذكاء 

 االجتماعي.
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لقد تمیزت هذه الدراسة بأنها تناولت موضوع مهم وهو شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالذكاء 

لدى الطلبة وركزت في تناولها شبكات التواصل االجتماعي على الفیسبوك التي لم تتناوله  االجتماعي

 الدراسات السابقة والتي تعتبر الوسیلة األسرع لكثیر من الشعوب. 

وحاولت الدراسة الحالیة الوصول الى عالقات واضحة ذات طابع غلمي یمكن تعمیمها ، وتكمن هذه 

 لتواصل االجتماعي. العالقة بقوة ودور وشبكات ا

وتمیزت الدراسة عن الدراسات السابقة في محاولتها دراسة العالقة التي تربط شبكات التواصل 

،لم یتطرق االجتماعي مع الذكاء االجتماعي لطلبة جامعة القدس وأهمیتها في التعلم بشكل ایجابي 

 ل مركز .شكبقین باالیها باحثین س

 التطرق ومحاولة جوانبها بكافة البحثیة الفكرة بلورة في السابقة اساتالدر  من االستفادة تم فقد وأخیرا
 .الدراسات  تلك تبحثها لم التي المتغیرات لبعض
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 ءات الدراسةإجرا  5ـ  3

 متغیرات الدراسة   6ـ  3

 المعالجة اإلحصائیة  7ـ  3
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 الفصل الثالث

 الطریقة واإلجراءات

التي  لإلجراءات  تناول هذا الفصل المنهج المتبع في هذه الدراسة، وتضمن ایضًا وصفًا تفصیلیًا 

تمع الدراسة وعینتها، والطریقة اتبعتها الباحثة في تنفیذ هذه الدراسة من حیث منهج الدراسة ووصف مج

التي اختیرت بها أدوات الدراسة وصدقها وثباتها، وتصمیم الدراسة وٕاجراءاتها، ومتغیرات الدراسة، 

 والمعالجة االحصائیة المستخدمة الالزمة لتحلیل البیانات والوصول الى النتائج. 

 . منهجیة الدراسة:1.3

اطي، لقیاس واقع توظیف شبكات التواصل االجتماعي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتب

 وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس لمناسبته ألهداف الدراسة. 

 :. مجتمع الدراسة2.3
 2016/2017تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الجامعة الملتحقین بالفصل الصیفي لعام  

ات، وقد بلغ عددهم حسب إحصائیات مكتب ضمن برنامج البكالوریوس في كافة التخصص

) اناث . 1886) ذكور و(1412)  طالبا وطالبة ، منهم (3298التسجیل في الجامعة (
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 .عینة الدراسة :3.3
%) من مجتمع 10استخدمت الباحثة في اختیار عینة الدراسة العینة العشوائیة بسیطة بنسبة ( 

، حیث 2016) للفصل الصیفي 330راد العینة ( الدراسة من طلبة جامعة القدس، كان عدد أف

) استبانة صالحة 330) استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد (340قامت الباحثة بتوزیع (

)  1للتحلیل، وبعد إتمام عملیة جمع البیانات تم إجراء التحلیل اإلحصائي لها، ویبین الجدول(

 توزیع أفراد العینة حسب متغیرات الدراسة.

 خصائص العینة الدیمغرافیة :)1.3( جدول
 النسبة المئویة العدد المتغیر الرقم

  الجنس 1

 50.6% 167 ذكر 

 49.4% 163 انثى

  التخصص 2

 42.4% 140 علوم طبیعیة 

 57.6% 190 علوم انسانیة

  المستوى الدراسي 3

 

 21.5% 71 سنة أولى

 24.8% 82 سنة ثانیة

 32.4% 107 سنة ثالثة

 21.2% 70 سنة رابعة فأعلى

 %100 330 المجموع  
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 أدوات الدراسة  4.3
: واقع توظیف طلبة استبانة  بحیث تكونت األداة األولى من أداتینفي هذه الدراسة  استخدمت الباحثة 

: الذكاء االجتماعي استبانة الجامعة لمواقع التواصل االجتماعي في عملیة التعلم، واألداة الثانیة من 

 :أدوات الدراسة وفي یاتيلطلبة ، ل

 

 استبانة واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي: اوال:  1 .4ـ  3

اعتمدت الباحثة أدوات خاصة للدراسة ( استبیانات للشبكات التواصل االجتماعي) بناء على اطالع 

بحیث قامت  داةم تطویر هذه األالموضوع، ثم تالباحثة على االدب التربوي السابق الخاص بهذا 

الباحثة بإضافة بعض التعدیالت على هذه الفقرات من حیث تغییر بعض العبارات والكلمات حتى 

، وقد 2016)( محاسنةو  مرادتتالءم مع طلبة جامعة القدس من خالل االستبانة الخاصة بدراسة 

هداف الدراسة، واستخدمت مقیاس ) فقرة، وكانت فقراتها تتناسب مع أ30تكونت هذه االستبانة من (

 لیكرت الخماسي ( بدرجة كبیرة جدا، بدرجة كبیرة ، بدرجة متوسطة، بدرجة قلیلة ، بدرجة قلیلة جدا )

 .  )2( كما في الملحق

 

 استبانة واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي وثباتها:صدق 
نة) من خالل عرضها على محكمین من ذوي الخبرة تم التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبا

التربویین والمتخصصین من مدرسین جامعیین من حملة الدكتوراه أو الماجستیر في واالختصاص 

من أجل إبداء الرأي في  )،1 الملحق( میس من جامعة القدس وجامعة بیت لحالتربیة وأسالیب التدر 

لفقرات، وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إلیها مدى مالءمتها، ومدى سالمة الصیاغة اللغویة ل

تم إعادة صیاغة بعض الفقرات، وحذف بعضها ، حتى خرجت االستبانة في والذین نصحوا بالتعدیل و 

) فقرة ، لإلجابة علیها باالعتماد على مقیاس لیكرت 30بحث تكونت االداة من ( شكلها النهائي

ي لالداة وهي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة واستخرجت الباحثة الصدق االحصائ ،الخماسي
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قامت الباحثة بتطبیق االستبانة على   للتحقق من ثبات االستبانةو  ).5وهي موضحة في الملحق (

معادلة  حسب تم احتساب معامل الثباتاذ  تها،عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة، وخارج عین

مما یدل على أنها تتمتع بدرجة عالیة من ) 0.87( ، حیث بلغ)Cronbach's Alphaكرونباخ الفا (

 الثبات.

 ثانیًا: استبانة الذكاء االجتماعي:  2 .4ـ  3

بناء على اطالع الباحثة على االدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الذكاءات المتعددة 

حثة استبانة الذكاء االجتماعي والذكاء االجتماعي وعناصره ومؤشراته بشكل خاص، فقد أعدت البا

باالستعانة بمقیاس الذكاء االجتماعي  مقیاس فاتن فودة بحیث تتناسب مع طلبة جامعة القدس 

) فقرة،، 30، وقد تكونت االستبانة بصورتها النهائیة من ( )2003حسن (مقیاس عثمان و و ) ، 2007(

حاید، معارض، معارض بشدة) و (موافق بشدة، موافق، م واستخدمت كذلك مقیاس لیكرت الخماسي

 ). 3( االستبانة مرفقة في الملحق

 : استبانة الذكاء االجتماعي وثباتهاصدق 
من ذوي الخبرة  تم التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خالل عرضها على محكمین

لتدریس التربویین والمتخصصین من مدرسیین جامعیین وحملة الدكتوراة في أسالیب اواالختصاص 

من أجل إبداء الرأي في مدى مالءمتها )، 1 الملحق(والتربیة في جامعة القدس وجامعة بیت لحم 

ألهداف الدراسة، ومدى سالمة الصیاغة اللغویة للفقرات، وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إلیها 

ى خرجت تم إعادة صیاغة بعض الفقرات، وتم حذف بعض الفقرات، حتواللذین نصحوا بالتعدیل 

) فقرة ، لإلجابة علیها باالعتماد على  مقیاس 30بحث تكونت االداة من ( االستبانة في شكلها النهائي

واستخرجت الباحثة الصدق االحصائي لالداة وهي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة ،لیكرت الخماسي 

باحثة بتطبیق االستبانة قامت ال  للتحقق من ثبات االستبانةو  ).6الكلیة وهي موضحة في الملحق (

معادلة  حسب معامل الثبات تم احتساباذ  تها،استطالعیة من مجتمع الدراسة، وخارج عین على عینة

نها تتمتع بدرجة عالیة من مما یدل على أ )0.79( ، حیث بلغ)Cronbach's Alphaكرونباخ الفا (

 . الثبات
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 اجراءات الدراسة:  .5.3
 ات الالزمة لتنفیذ هذه الدراسة وذلك من خالل:قامت الباحثة بإتباع اإلجراء

 اعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة. -

 تصمیم أداة الدراسة واستخدامها لجمع البیانات. -

 تحدید عینة الدراسة من مجتمع الدراسة بالطریقة العشوائیة الطبقیة. -

 .)4 حقالمل( توزیع االستباناتمن مكتب التسجیل لتسهیل مهمة  تم الحصول على -

 استبانة صالحة لإلدخال. 330استبانة واسترجع منها  340تم توزیع  -

 ).SPSSتم ادخال البیانات وتحلیلها احصائیا باستخدام برنامج الرزم االحصائیة ( -

 تحلیل هذه البیانات وتفسیر النتائج ومناقشتها. -

 وضع التوصیات واالقتراحات. -

 متغیرات الدراسة: .6.3

 المتغیرات المستقلة: 

 تضمنت المتغیرات المستقلة :

 الجنس وهو بمستویین:( ذكر، انثى). -

 التخصص وهو بمستویین:( علوم طبیعیة ، علوم انسانیة). -

 المستوى الدراسي وهو بأربعة مستویات ( سنة أولى، ثانیة، ثالثة، رابعة فأعلى).  -

 المتغیرات التابعة: 

ه الدراسة بالدرجة التي یحصل علیها ویقاس في هذ واقع توظیف شبكات التواصل االجتماعي :

 .الطالب على استبانة شبكات التواصل االجتماعي التي اعدت خصیصا لهذه الدراسة

ویقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على استبانة الذكاء  الذكاء االجتماعي :

 االجتماعي التي اعدت خصیصا لهذه الدراسة.
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 صائیةالمعالجة اإلح 7.3
اســـتخدمت الباحثـــة طرقـــًا إحصـــائیة وصـــفیة وتحلیلیـــة، حیـــث تمثلـــت الطـــرق الوصـــفیة فـــي 
المتوســطات الحســابیة واالنحرافـــات المعیاریــة. وتمثلــت الطـــرق التحلیلیــة فــي اختبـــار ( ت) 

، ومعادلـة كرونبـاخ (One Way ANOVA)، وتحلیـل التبـاین األحـادي للعینـات المسـتقلة 
إلیجــــاد معامــــل ثبــــات االتســــاق الــــداخلي، ومعامــــل ارتبــــاط  (Cronbach Alpha)ألفــــا 

، وذلــك باســـتخدام الحاســوب و برنـــامج الــرزم اإلحصـــائیة بیرســون لفحــص العالقـــة بــین المتغیـــرات
)SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(. 

 التالي: مفتاح التصحیحواستخدمت الباحثة 

           _ 
  2.33≤ X                    بدرجة منخفضة 

          _ 
2.33 < X ≤ 3.66           بدرجة متوسطة 

_ 
3.66 < X                     بدرجة مرتفعة 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.  2. 2. 4
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5. 2. 4
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  رابعل الالفص

 

 نتائج الدراسة 1.  4

 

واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم هدفت الدراسة إلى معرفة 

، وفیما یلي عرضا للنتائج التي تم التوصل إلیها وتحلیلها بغیة التحقق من وعالقته بذكائهم االجتماعي

 فرضیات الدراسة.

 ول:النتائج المتعلقة بالسؤال األ 

 ؟واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلمما 

واقـــع توظیـــف طلبـــة جامعـــة القـــدس لشـــبكات اســـتبانة  بتطبیـــق الباحثـــةت قامـــ الســـؤال هـــذا عـــن لإلجابـــة

لیكـرت الخماســي كمـا یلـي (بدرجـة كبیــرة لإلجابــة علیهـا ضـمن مقیـاس  ،التواصـل االجتمـاعي فـي الـتعلم

 كمـا). 1، بدرجـة قلیلـة جـدًا = 2، بدرجـة قلیلـة = 3، بدرجـة متوسـطة = 4درجة كبیـرة  = ، ب5جدًا = 

 .)1:4( الجدول في
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واقع توظیف طلبة  على الدراسة عینة الستجابات الحسابیة المتوسطات :)1.4( الجدول
 مرتبة تنازلیاً  جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم

 الفقرة الرقم
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 مرتفعة 0.69 4.44 تعزیز التعلم. 25

 مرتفعة 0.79 4.35 االطالع على الخبرات التعلیمیة المتنوعة.  1

 مرتفعة 0.85 4.33 التواصل التعلیمي. 26

 مرتفعة 0.88 4.29 سد النقص في المعلومات العلمیة.  27

 مرتفعة 0.71 4.28 التعلم المشوق. 24

 مرتفعة 0.76 4.22 التأكد من المحتوى العلمي للمساقات. 23

 مرتفعة 0.88 4.13 اختصار الوقت الالزم للوصول الى الهدف التعلیمي. 15

 مرتفعة 0.90 4.11 التقلیل من الوقت والجهد الالزم للوصول للمعلومات. 7

 مرتفعة 0.86 4.10 اثراء المعلومات الدراسیة. 28

 مرتفعة 0.89 4.09 اصل مع زمالئي من خالل المجموعات التعلمیة.التو  16

 مرتفعة 0.78 4.08 التواصل مع زمالئي في الشعب الدراسیة األخرى.  3

 مرتفعة 0.76 4.07 االطالع على نماذج وتدریبات تعلیمیة.  2

 مرتفعة 0.90 4.02 ارسال واستقبال الملفات الخاصة بالمقررات الدراسیة.  14

 مرتفعة 0.89 3.96 الحوار حول المادة الدراسیة.  4

 مرتفعة 0.94 3.91 تقویة قدراتي في التعبیر عن أفكاري. 9

 مرتفعة 0.95 3.90 التواصل مع المدرسین . 6

 مرتفعة 0.96 3.90 ترسیخ المفاهیم والمصطلحات الدراسیة. 8

 مرتفعة 1.01 3.87 تصمیم تطبیقات للمادة التعلیمیة. 5

 مرتفعة 0.88 3.80 بادل الخبرات التعلیمیة مع زمالئي .ت 13

 مرتفعة 1.04 3.78 االطالع على االعالنات الدراسیة. 7

 مرتفعة 1.04 3.78 االستعالم عن المؤتمرات والنشاطات العلمیة. 10

 مرتفعة 0.92 3.75 متابعة التطورات في مجال تخصصي. 12

 مرتفعة 0.98 3.71 تعلیمیة.الحصول على حلول متنوعة للقضایا ال 11
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 متوسطة  0.98 3.66 اثراء الدروس التي اتلقاها في الجامعة. 18

 متوسطة  0.93 3.55 تنمیة خبراتي في التعلم الذاتي. 19

 متوسطة  0.92 3.54 الحصول على تغذیة راجعة من مدرسي. 29

 وسطة مت 0.94 3.52 تثبیت  المعلومات التي یحتویها المساق الدراسي. 20

 متوسطة  1.03 3.42 الوصول للمعارف والمعلومات المطلوبة. 21

 متوسطة  1.08 3.35 الحصول على مصادر علمیة . 30

22 
الحصول على المعلومات العلمیة من خالل العروض 

 التدریسیة المتنوعة.
3.31 1.04 

 متوسطة 

 كبیرة 0.91 3.90 الدرجة الكلیة 

 
،  بقیمة تعزیز التعلم: ) والتي نصها25ن أعلى متوسط حسابي للفقرة (ا )أ.1.4(الجدول  یتبین من

االطالع على الخبرات التعلیمیة ) ونصها: 1) وهي درجة كبیرة، تالها في المقام الثاني الفقرة (4.44(
سد النقص في المعلومات ) ونصها: 27)، تالها في المقام الثالث الفقرة (4.35، بقیمة (المتنوعة

 ).4.27قیمة (العلمیة، ب
الحصول على المعلومات العلمیة من خالل العروض  ) وهي:22وكان أقل متوسط حسابي للفقرة (

 ) وهي:30) وهي درجة متوسطة، والفقرة (3.31، بمتوسط حسابي مقداره (التدریسیة المتنوعة
 . )3.35، بمتوسط حسابي مقداره (الحصول على مصادر علمیة

واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم، لبینما كانت الدرجة الكلیة 
 ) وهي درجة مرتفعة.3.90بمتوسط حسابي مقداره (

 

 :.النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.1.4

 ؟ الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدسما درجة 

الـذكاء االجتمـاعي لـدى سـتبانة حـول القسم الثاني مـن اال بتطبیق الباحثةت قام السؤال هذا عن لإلجابة

، 5لیكـرت الخماسـي كمـا یلـي (بدرجـة كبیـرة جــدًا = لإلجابـة علیهـا ضـمن مقیــاس  ،طلبـة جامعـة القـدس

 الجـدول فـي كمـا). 1، بدرجـة قلیلـة جـدًا = 2، بدرجة قلیلة = 3، بدرجة متوسطة = 4بدرجة كبیرة  = 

)4 . 2.( 
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الذكاء  على الدراسة عینة الستجابات سابیةالح والمتوسطات األعداد :)2.4(الجدول
 مرتبة تنازلیاً  االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 مرتفعة 0.74 4.30 أقّدر الناس الذین أتعامل معهم. 17

 مرتفعة 0.82 4.24 أتعلم من المواقف االجتماعیة المختلفة. 19

 مرتفعة 0.80 4.20 ي القدرة على تكوین صداقات.لد 3

 مرتفعة 0.79 4.18 أهتم بأراء األخرین . 18

 مرتفعة 0.86 4.15 أمتاز بعالقات مع زمالئي.  4

 مرتفعة 0.93 4.14 أستطیع اقناع األخرین والتأثیر فیهم. 20

 مرتفعة 0.94 4.09 أشعر بالقلق في بعض المواقف االجتماعیة. 22

 مرتفعة 1.01 4.07 هشني ما یفعله الناس.ید  24

 مرتفعة 0.87 4.06 أتعامل مع من هم أكبر مني سنًا. 1

 مرتفعة 0.95 4.06 .ارتبك في بعض المواقف االجتماعیة 21

 مرتفعة 0.91 4.05 استمتع لمجرد وجودي مع أصدقائي. 7

 تفعةمر  0.98 4.04 أستطیع التعامل مع األشخاص في أي موقف اجتماعي.  5

 مرتفعة 0.99 4.04 أشعر بعدم الثقة في الناس الجدد الذین أتعرف علیهم . 23

 مرتفعة 0.99 3.98 توافق فكري بیني وبین زمالئي في المواقف االجتماعیة  6

 مرتفعة 0.82 3.98 .التفاعل مع جمیع األفراد 2

 مرتفعة 1.034 3.91 یسهل علي االندماج في المواقف االجتماعیة الجدیدة. 25

 مرتفعة 1.085 3.78 أجد صعوبة في التواصل مع األخرین . 8

 مرتفعة 1.029 3.76 أهتم بانفعاالت األخرین  9

 مرتفعة 1.071 3.75 أحرص على تلبیة مطالب األخرین. 11

 مرتفعة 1.116 3.74 أحتاج وقت طویل للتعرف جیدا على الناس. 26

 مرتفعة 1.007 3.70 أستجیب لمتطلبات الجماعة. 16

27 
أواجه صعوبة في ایجاد مواضیع جذابة للحدیث مع 

 األخرین.
 مرتفعة 1.129 3.70

 متوسطة  1.149 3.61 أفهم ما یقصده األخرین بسهولة . 10

 متوسطة  1.093 3.57 أحتاج وقتًا لالستجابة لمطالب األخرین. 12
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 متوسطة  1.165 3.51 ار.امتلك المبادرة للتحدث مع جمیع األفراد وبمختلف األعم 28

 متوسطة  1.150 3.43 أبادر لتقدیم المساعدة والعون لألخرین. 13

 متوسطة  1.213 3.31 لدي القدرة لحل المشكالت االجتماعیة التي تواجهني. 29

 متوسطة  1.316 2.92 یتضایق األخرین من تصرفاتي . 15

 متوسطة  1.294 2.84 ینزعج األخرین مني بسبب عدم التزامي بالوقت. 14

 متوسطة  1.313 2.67 أعترف بأخطائي أمام األخرین . 30
 كبیرة 1.01 3.79 الدرجة الكلیة 
 

أقدر الناس : ) والتي نصها17ان أعلى متوسط حسابي للفقرة ( تظهر البیانات الواردة في الجدول
) ونصها: 19لثاني الفقرة () وهي درجة كبیرة، تالها في المقام ا4.30،  بقیمة (الذین أتعامل معهم

) ونصها: 3)، تالها في المقام الثالث الفقرة (4.24، بقیمة (أتعلم من المواقف االجتماعیة المختلفة
 ).4.20، بقیمة (لدي القدرة على تكوین صداقات

 
، بمتوسط حسابي مقداره أعترف بأخطائي أمام األخرین ) وهي:30وكان أقل متوسط حسابي للفقرة (

، ینزعج األخرین مني بسبب عدم التزامي بالوقت ) وهي:14هي درجة متوسطة، والفقرة () و 2.67(

 . )2.84بمتوسط حسابي مقداره (

الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس، بمتوسط حسابي مقداره لدرجة بینما كانت الدرجة الكلیة 
 ) وهي بدرجة كبیرة.3.79(

 ث:.النتائج المتعلقة بالسؤال الثال3.1.4

واقـــع توظیـــف طلبـــة جامعـــة القـــدس لشـــبكات التواصـــل هـــل تختلـــف اســـتجابة عینـــة الدراســـة حـــول 

 باختالف (الجنس، التخصص، والمستوى الدراسي). االجتماعي في التعلم

 انبثق عن السؤال الثالث ثالث فرضیات صفریة، فیما یلي نتائجها:
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 :األولى الصفریة .النتائج المتعلقة بالفرضیة1.3.1.4

فــي متوســطات واقــع توظیــف  ≥ α) 0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة

 ).لمتغیــر الجــنس (ذكــر، أنثــى لشــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي الــتعلم تعــزى جامعــة القــدسطلبــة 

 حیوض) 3:4( والجدول مستقلتین، لعینتین) t-test) (ت( اختبار استخدام تم األولى الفرضیة والختبار

  :ذلك

واقع توظیف طلبة للعینات المستقلة ل )t-test) (ت( اختبار نتائج :)3.4( الجدول
 جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر الجنس

 

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة (ت) 
الداللة 
 المحسوبة

 0.41 3.91 167 ذكر 
0.18 0.85 

 0.41 3.90 163 انثى 
 

)، أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  3.4تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول (

)α  ≤ 0.05(  واقـع توظیــف طلبـة جامعـة القــدس لشـبكات التواصــل االجتمـاعي فــي  متوســطاتفـي

)، وعلیـه 0.05) وهـي أكبـر مـن (0.85وذلك ألن قیمة الداللة تسـاوي ( تبعًا لمتغیر الجنس ، التعلم

نقبــل الفرضــیة الصــفریة بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة تبعــًا لمتغیــر الجــنس ویظهــر ذلــك مــن 

 .تقارب المتوسطات الحسابیة للذكور واالناث

 :الثانیة الصفریة بالفرضیة المتعلقة .النتائج2.3.1.4
فــي متوســطات واقــع توظیــف  ≥ α) 0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة

لمتغیــــر التخصــــص (علــــوم لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي فــــي الــــتعلم تعــــزى  جامعــــة القــــدسطلبــــة 

 طبیعیة، علوم انسانیة).



72 

) 4:4( والجــــدول مســــتقلتین، لعینتــــین) t-test) (ت( اختبــــار اســــتخدام تــــم الثانیــــة الفرضــــیة والختبــــار 

  :ذلك یوضح

واقع توظیف طلبة ل ) للعینات المستقلةt-test) (ت( اراختب نتائج :)4.4( الجدول
 جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر التخصص

 العدد التخصص 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت) 

الداللة 
 المحسوبة

 43. 3.87 140 علوم انسانیة
1.13 0.25 

 39. 3.92 190 علوم طبیعیة
 

)، أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  4.4تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول (

)α  ≤ 0.05(  واقـع توظیــف طلبـة جامعـة القــدس لشـبكات التواصــل االجتمـاعي فــي  متوســطاتفـي

 )،0.05) وهــي أكبــر مــن (0.25وذلــك ألن قیمــة الداللــة تســاوي ( تبعــًا لمتغیــر التخصــص، الــتعلم

وعلیــه نقبــل الفرضــیة الصــفریة بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة تبعــًا لمتغیــر التخصــص ویظهــر 

 .ذلك من تقارب المتوسطات الحسابیة بین التخصصات الطبیعیة واالنسانیة

 :الثالثة الصفریة بالفرضیة المتعلقة .النتائج3.3.1.4
في متوسطات واقع توظیف  ≥ α) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

 لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تعزى لمتغیر المستوى الدراسي. جامعة القدسطلبة 

لواقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التباین األحادي  تحلیل استخدام تم الفرضیة هذه الختبار

 .تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي التواصل االجتماعي في التعلم

لواقــع توظیــف طلبــة جامعــة القــدس لشــبكات التواصــل الحســابیة  المتوســطات)  5:4 ( الجــدول ویبــین  

 تحلیـل اختبـار نتـائج یبـین)  6:4  ( والجـدول ،تبعًا لمتغیر المستوى الدراسـي االجتماعي في التعلم

 .األحادي التباین
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قع توظیف طلبة لواالمعیاریة  واالنحرافات الحسابیة المتوسطات):  5.4 ( الجدول
 تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 0.42 3.90 71 سنة أولى
 0.44 3.91 82 سنة ثانیة
 0.40 3.89 107 سنة ثالثة
 0.40 3.91 70 سنة رابعة

لواقع توظیف طلبة جامعة القدس ): نتائج تحلیل التباین األحادي  6.4الجدول ( 
 .لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط مجموع 
 المربعات

 قیمة (ف) 
الداللة 
 المحسوبة

 00. 3 02. بین المجموعات
0.04 
 

0.98 
 

 17. 326 56.53 المجموعات داخل
  329 56.55 المجموع

 

   مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق إلى عدم وجود)  7.4 ( الجدول في الواردة النتائج تشیر

  )α ≤ 0.05 (تبعًا  لواقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم

)، 0.05) وهي أكبر من (0.98مة الدالة اإلحصائیة (، وذلك ألن قیلمتغیر المستوى الدراسي

وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجود فروق دالة إحصائیًا تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي ویظهر 

 ذلك من تقارب المتوسطات الحسابیة.

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:4.1.4
اخـتالف (جـنس الطالـب، وتخصصـه،  القـدس جامعـةهل یختلف مسـتوى الـذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة 

 والمستوى الدراسي)؟  

 انبثق عن السؤال الرابع ثالث فرضیات صفریة، فیما یلي نتائجها:
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 :رابعةال الصفریة بالفرضیة المتعلقة .النتائج1.4.1.4
فــــي متوســــطات الــــذكاء  ≥ α) 0.05( ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة 

 اختبار استخدام تم رابعةال الفرضیة والختبارتعزى لمتغیر الجنس.  جامعة القدسلدى طلبة االجتماعي 

  :ذلك یوضح) 7:4( والجدول مستقلتین، لعینتین) t-test) (ت(

لذكاء االجتماعي لدى لللعینات المستقلة ) t-test) (ت( اختبار نتائج :)7.4( الجدول
 طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الجنس.

 

 العدد لجنس ا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت) 

الداللة 
 المحسوبة

 38. 3.77 167 ذكر 
95. 0.43 

 38. 3.81 163 انثى 
 

أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  )، 7.4ل (لــواردة فــي الجــدوا تشــیر النتــائج

)α  ≤ 0.05(  تبعـًا لمتغیـر الجـنس لـدى طلبـة جامعـة القـدس الـذكاء االجتمـاعي متوسـطاتفـي، 

)، وعلیــه نقبــل الفرضــیة الصــفریة بعــدم 0.05) وهــي أكبــر مــن (0.43وذلــك ألن قیمــة الداللــة تســاوي (

وجــود فــروق ذات داللـــة احصــائیة تبعـــًا لمتغیــر الجـــنس ویظهــر ذلـــك مــن تقـــارب الموســطات الحســـابیة 

 .للذكور واالناث

 :خامسةال الصفریة لفرضیةبا المتعلقة .النتائج2.4.1.4
فــــي متوســــطات الــــذكاء  ≥ α) 0.05( ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة 

 تعزى لمتغیر التخصص. جامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 

) 8:4( والجـــدول مســـتقلتین، لعینتـــین) t-test) (ت( اختبـــار اســـتخدام تـــم ةخامســـال الفرضـــیة والختبـــار

 :ذلك یوضح
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لذكاء االجتماعي لدى عینات المستقلة للل) t-test) (ت( اختبار نتائج :)8.4( جدولال
 طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر التخصص

 

 العدد التخصص 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت) 

الداللة 
 المحسوبة

 39. 3.77 140 علوم انسانیة
0.64 0.51 

 37. 3.80 190 علوم طبیعیة
 

أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  )، 8.4ل (لــواردة فــي الجــدوا تشــیر النتــائج

)α  ≤ 0.05(  تبعـًا لمتغیـر التخصـص الـذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة جامعـة القـدس متوسـطاتفـي، 

بعــدم )، وعلیــه نقبــل الفرضــیة الصــفریة 0.05) وهــي أكبــر مــن (0.51وذلــك ألن قیمــة الداللــة تســاوي (

وجود فروق ذات داللة احصائیة تبعًا لمتغیر التخصص ویظهـر ذلـك مـن تقـارب المتوسـطات الحسـابیة 

 .بین التخصصات الطبیعیة واالنسانیة

 :سادسةال الصفریة بالفرضیة المتعلقة .النتائج3.4.1.4
فــــي متوســــطات الــــذكاء  ≥ α) 0.05( ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة 

 تعزى لمتغیر المستوى الدراسي. جامعة القدسالجتماعي لدى طلبة ا

 الـذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة جامعـة القـدسالتبـاین األحـادي  تحلیـل اسـتخدام تـم الفرضـیة هذه الختبار

 .تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي

تبعًا لمتغیر  قدسللذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة الالحسابیة  المتوسطات)  9.4 ( الجدول ویبین  

 .األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یبین)  10:4 ( والجدول ،المستوى الدراسي
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للذكاء االجتماعي لدى  9.4الجدول ( 
 طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي.

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 0.36 3.77 71 سنة أولى
 0.38 3.82 82 سنة ثانیة
 0.38 3.78 107 سنة ثالثة
 0.41 3.78 70 سنة رابعة

 

للذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة ): نتائج تحلیل التباین األحادي  10.4الجدول ( 
 القدس تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط مجموع 
 المربعات

 قیمة (ف) 
الداللة 
 المحسوبة

 0.04 3 12. بین المجموعات
0.28 

 
0.83 

 
 0.14 326 48.51 داخل المجموعات

  329 48.64 المجموع
 

   مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق إلى عدم وجود)  10.4 ( الجدول في الواردة النتائج تشیر

  )α ≤ 0.05( وذلك تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي للذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس ،

)، وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجود 0.05) وهي أكبر من (0.83ألن قیمة الدالة اإلحصائیة (

 فروق دالة إحصائیًا تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي ویظهر ذلك من تقارب المتوسطات الحسابیة.
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:.5.1.4 
ما العالقة االرتباطیة بین واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم 

 وذكائهم االجتماعي؟

 لفحص السؤال الخامس تم تحویله إلى الفرضیة اآلتیة.

لبة جامعة القدس لشبكات واقع توظیف طبین ) α  ≤ 0.05(ال توجد عالقة عند مستوى الداللة 

 .التواصل االجتماعي في التعلم و الذكاء االجتماعي 

بــین واقـــع  ) Pearson Correlationمعامــل ارتبــاط بیرســـون ( اســـتخدام تــم الفرضـــیة هــذه الختبــار

) 0.57وكانــــت قیمــــة ارتبــــاط بیرســــون (، توظیــــف شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي وذكــــائهم االجتمــــاعي

) وعلیــه نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل البدیلــة بوجــود عالقــة بــین 0.001قیمــة (والداللــة االحصــائیة ب

 توظیف شبكات التواصل االجتماعي والذكاء االجتماعي.
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 .الفصل الخامس5

 مناقشة النتائج والتوصیات1.5

واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في هدفت الدراسة إلى التعرف على 

 ، لذا جاءت الرسالة لتجیب على أسئلة الدراسة وهي:التعلم وعالقته بذكائهم االجتماعي

طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في واقع توظیف ما السؤال األول: نتائج  مناقشة

 ؟التعلم

واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات  استبانة بتطبیق ةالباحث تقام السؤال هذا عن لإلجابة

، حیث تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التواصل االجتماعي في التعلم

 للفقرة حسابي متوسط أعلى ان )2:4(الواردة في الجدول ائج  الستجابات أفراد العینة، وكانت النت

) 1كبیرة، تالها في المقام الثاني الفقرة () وهي درجة 4.44،  بقیمة (تعزیز التعلم: والتي نصها) 25(

) 27)، تالها في المقام الثالث الفقرة (4.35، بقیمة (االطالع على الخبرات التعلیمیة المتنوعةونصها: 

 ).4.27النقص في المعلومات العلمیة، بقیمة ( سدونصها: 

الحصول على المعلومات العلمیة من خالل العروض  :) وهي22وكان أقل متوسط حسابي للفقرة (

الحصول  ) وهي:30متوسطة، والفقرة () وهي درجة 3.31، بمتوسط حسابي مقداره (التدریسیة المتنوعة

 . )3.35، بمتوسط حسابي مقداره (على مصادر علمیة

، اقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلملو بینما كانت الدرجة الكلیة 

 ) وهي درجة مرتفعة.3.90بمتوسط حسابي مقداره (
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وتعزو الباحثة هذه النتیجة المرتفعة لمعظم فقرات هذا المجال حول واقع توظیف طلبة الجامعة 

نتشار ظاهرة استخدام االنترنت والمواقع المختلفة للتواصل لشبكات التواصل االجتماعي، إلى ا

االجتماعي، وخاصة في عملیة التعلم مستفیدین من ذلك في تعزیز التعلم وتبادل الخبرات والتشویق 

وسد النقص في المعارف العلمیة، إضافة إلى التواصل من خالل المجموعات التعلیمیة، التي یوجه 

افة إلى تبادل الملفات واألخبار العلمیة والتجارب المختلفة المتوفرة في المشرفون طلبتهم إلیها، إض

 العدید من شبكات التواصل االجتماعي.

أما الفقرات التي نالت درجة متوسطة وهي قلة المعلومات الناتجة في الحصول على المعلومات 

فین على اإلكثار من التدریسیة من خالل العروض التدریسیة المتنوعة وهذا یدفعنا إلى حث المشر 

العروض التدریسیة عبر شبكات التواصل االجتماعي وتوجیه الطلبة لتلك العروض، كذلك الدرجة 

) حول تثبیت المعلومات التي یحتویها المساق الدراسي، مما یدل حسب رأي 20المتوسطة في فقرة( 

في شبكات التواصل الباحثة أن المعلومات التي ترتبط بالمساقات ال زالت بحاجة إلى تعزیز 

 االجتماعي.

 

 وقد اتفقت نتائج السؤال األول مع دراسة كل من: 

حول مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الخدمة االجتماعیة ومدى  ) 2013دراسة (كانوح ، 

 .أهمیتها

 عملیة یرتطو  في االلكترونیة االجتماعیة الشبكات فاعلیة تعّرف إلى هدفت والتي)  2013،  الهزاني (

 من)  (% 73 ) أن نتائجها من وكان، سعود الملك جامعة في التربیة كلیة طالبات لدى والتعلم التعلیم

 أن وجدت العینة من) % 75( نأ الدراسة نتائج أظهرت كما االجتماعیة، الشبكات یستخدمن الطالبات

 أظهرت كما لدیهن، التخصص في المعرفیة الحصیلة إثراء في ساهمت االجتماعي التواصل شبكات

 .التواصل في االجتماعیة الشبكات أهمیة مدى الدراسة نتائج

 واألكادیمییندراسة واقع استخدام هذه الشبكة من قبل كل من الطلبة  خاللمن  ) 2012، الدحدوح(

ي وقد كانت النتائج الت، الجامعیة لهذه الشبكة اإلداراتواقع استخدام  دراسةإلى  باإلضافةالجامعیینً  

 Facebook االجتماعیةتستخدم إدارات الجامعات الفلسطینیة الشبكة : توصل إلیها الباحث كالتالي

 االجتماعیةتستخدم إدارات الجامعات الفلسطینیة الشبكة %) و 81(العامة بنسبة  العالقات ألغراض
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Facebook  ن الطلبة أكثر نشاطًا على الشبكة م%) فقط، و 16(بنسبة  األكادیمیة لألغراض

في العملیة  االجتماعیةالشبكة  الستخدام األكادیمیینالطلبة أكثر استعدادا من األكادیمیین، و 

 .األكادیمیة

 المعلومات علم قسم وطالبات البط استخدام قیاس هدفت الدراسة إلىالتي  ، )2013دراسة (معتوق، 

 الدراسة( مجتمع غالبیة أن :الدراسة نتائج من وكان االجتماعي، ، التواصل لمواقع القرى أم بجامعة 

 مواقع یستخدمون العینة ثلثي أن النتائج بینت وقد االجتماعي، التواصل مواقع تستخدم ) 94%

 .( یوتیوب) وباألخص االجتماعیة الشبكات من مختلفة

 استخدام درجة عن الكشف إلى هدفت) التي 2016كما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (مراد، 

 أظهرتو ، استخدامها وصعوبات التعلیمیة العملیة في االجتماعیة التواصل لمواقع جامعیینال الطلبة

 التعلیمیة العملیة في االجتماعیة التواصل لمواقع الجامعیین الطلبة استخدام درجة أن نتائج الدراسة

 .متوسطة بدرجة كانت

 

 ؟جامعة القدس الذكاء االجتماعي لدى طلبةما درجة السؤال الثاني: مناقشة نتائج 

 الذكاء االجتماعي لدى القسم الثاني من االستبانة حول بتطبیق ةالباحث تقام السؤال هذا عن لإلجابة

لیكرت الخماسي، وقد كانت النتائج كما یلي من  مقیاس ضمن علیها لإلجابة ،قدسال عةطلبة جام

أقّدر الناس الذین : "صهاوالتي ن) 17( للفقرة حسابي متوسط أعلى ) حیث كان3:4الجدول (الجدول 

أتعلم من ) ونصها: 19كبیرة، تالها في المقام الثاني الفقرة () وهي درجة 4.30، بقیمة (أتعامل معهم"

"لدي القدرة ) ونصها: 3)، تالها في المقام الثالث الفقرة (4.24، بقیمة (المواقف االجتماعیة المختلفة

 ).4.20، بقیمة (على تكوین صداقات"

، بمتوسط حسابي مقداره أعترف بأخطائي أمام األخرین"" :) وهي30متوسط حسابي للفقرة (وكان أقل 

، "ینزعج األخرین مني بسبب عدم التزامي بالوقت" ) وهي:14متوسطة، والفقرة () وهي درجة 2.67(

 . )2.84بمتوسط حسابي مقداره (

قدس، بمتوسط حسابي مقداره ال ةعطلبة جام الذكاء االجتماعي لدىلدرجة بینما كانت الدرجة الكلیة 

 ) وهي بدرجة كبیرة.3.79(
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تعزو الباحثة ارتفاع درجة الذكاء االجتماعي لمعظم فقرات االستبانة إلى نسبة الوعي االجتماعي الذي 

یتحلى به طلبة الجامعة، وهم من مختلف المناطق والمستویات التعلیمیة، مما یدل على تمیز الطلبة 

اعیة، وخاصة بصفة التقدیر والقدرة على تشكیل صداقات مناسبة، والتمیز في العالقات االجتم

بالعالقات والقدرة على اإلقناع، والتأثیر في اآلخرین، والقدرة على التعامل مع كافة الفئات من طلبة 

الجامعة، بینما كانت الدرجة المتوسطة في الذكاء كانت أهمها: ضعف القدرة على حل المشكالت، 

تراف باألخطاء أمام اآلخرین وترى الباحثة أن السبب في ذلك نقص المهارات التي تعلمها وعدم االع

 الطلبة الجامعیین في المراحل األساسیة في استخدام اسلوب حل المشكالت في العملیة التعلیمیة.

د ) التي بحثت في مهارات الذكاء االجتماعي، وق2011وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (عریان، 

أظهرت النتائج نسبة عالیة من األهمیة في مهارات الذكاء االجتماعي من بینها: " االبتسامة على 

 اإلنساني. السلوك على الحكم وسالمة ،الوجه باستمرار، وٕادارة األزمات بحكمة

 

 االجتماعي الذكاء بین العالقة في بحثت التي )،2009 عسقول، دراسة( مع الدراسة نتائج تعارضت كما

 في الجامعات طلبة لدى االجتماعي الذكاء من متدن مستوى وجود النتائج أظهرت حیث الناقد، والتفكیر

 غزة.

 االجتماعي. التواصل اقعمو  استخدام بواقع االجتماعي الذكاء عالقة حول دراسات للباحثة یتوفر ولم

 

واقع توظیف طلبة جامعة هل تختلف استجابة عینة الدراسة حول  الثالث: السؤالمناقشة نتائج 

 ؟باختالف (الجنس، التخصص، والمستوى الدراسي)القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم 

 بالجنس تتعلق صفریة فرضیات ثالث الباحثة استخدمت فقد الثالث السؤال نتائج على وللحصول

 باختبار فكانت  الثالثة الفرضیة أما أیضًا، (ت) اختبار باستخدام والتخصص (ت)، اختبار باستخدام

 یلي: كما النتائج وكانت األحادي، التباین تحلیل

واقع توظیف  متوسطات في )α  ≤ 0.05(  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال  أنه

وذلك ألن قیمة  تبعاً لمتغیر الجنس ، لقدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلمطلبة جامعة ا

وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجود فروق ذات  ،)0.05) وهي أكبر من (0.85الداللة تساوي (

 .داللة احصائیة تبعًا لمتغیر الجنس ویظهر ذلك من تقارب المتوسطات الحسابیة للذكور واالناث
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 وتعرضهم واإلناث، الذكور من لكل التعلیمیة واألوضاع الظروف تشابه إلى النتیجة هذه الباحثة وتعزو

 نفسها. االجتماعي التواصل شبكات واستخدامهم ، التعلیمیة األسالیب لنفس جمیعاً 

 

 دراسة مع اختلفت بینما )،2013 كانوح، ( ودراسة ، )2016 ، مراد ( دراسة مع النتیجة هذه اتفقت وقد

 اإلناث. لصالح الفروق وكانت واإلناث الذكور بین الذات تقدیر حول )2012 (عوض،

 

 انسـانیة) علـوم طبیعیـة، علـوم ( التخصـص لمتغیـر تبعـاً  احصـائیة داللـة ذات فروق النتائج تظهر لم كذلك

واقـع توظیـف طلبـة جامعـة القـدس لشـبكات التواصـل  متوسـطات في )α  ≤ 0.05(  الداللة مستوى عند

) وهي أكبـر مـن 0.25وذلك ألن قیمة الداللة تساوي ( تبعاً لمتغیر التخصص، جتماعي في التعلماال

وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائیة تبعـًا لمتغیـر التخصـص  ،)0.05(

 .ویظهر ذلك من تقارب المتوسطات الحسابیة بین التخصصات الطبیعیة واالنسانیة

ث هـــذه النتیجـــة إلـــى تشـــابه الظـــروف للطلبـــة مـــن كافـــة التخصصـــات، إضـــافة إلـــى الواقـــع وتعـــزو الباحـــ

ــــوم  ــــة ونظــــرائهم مــــن تخصــــص العل ــــوم الطبیعی ــــي العل ــــة ذوي التخصــــص ف االجتمــــاعي المتشــــابه للطلب

 االنسانیة.

ولم تظهر ایضًا فروق ذات داللة حسب متغیر المستوى الدراسي لطلبة الجامعـة( مسـتوى أول، مسـتوى 

 مــن أكبــر وهــي) 0.98( اإلحصــائیة الدالــة قیمــة ألن وذلــك، مســتوى ثالــث، مســتوى رابــع فــأعلى)، ثــاني

وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیًا تبعـًا لمتغیـر المسـتوى الدراسـي  ،)0.05(

، 3.89بـین المسـتویات المختلفـة حیـث كـان أقـل متوسـط  ویظهر ذلك من تقـارب المتوسـطات الحسـابیة

 ومن المالحظ انها متقاربة جدًا. 3.91و 3.90لطلبة المستوى الثالث، أما باقي المستویات فكانت بین 

تعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إجابات أفراد العینة حسب المتغیرات 

ین كافــة أفــراد العینــة بــ المســتقلة ( الجــنس، والتخصــص، والمســتوى الدراســي) إلــى تقــارب وجهــات النظــر

كونهم من نفس البیئـة االجتماعیـة المتشـابهة فـي الثقافـة والـوعي االجتمـاعي إضـافة إلـى انتشـار ظـاهرة 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي الشائعة بین طلبة الجامعة وهي بكثرة الفیس بوك والتویتر وغیرها 
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یــرات المســتقلة متقاربــة، لــذلك لــم تظهــر فــروق افــة طبقــات المتغكوعلیــه كانــت إجابــات أفــراد العینــة مــن 

 ذات داللة إحصائیة.

 

الذكاء االجتماعي لدى  مستوى هل تختلف استجابة عینة الدراسة حولالسؤال الرابع: نتائج  مناقشة

 ؟باختالف (الجنس، التخصص، والمستوى الدراسي) طلبة جامعة القدس

 نتائجها كما یلي: وانبثق عن السؤال الرابع ثالث فرضیات صفریة كانت

 متوســطاتفـي  )α  ≤ 0.05(عنـد مسـتوى الداللــة  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة  -

ویظهـر ذلـك مـن خـالل تقـارب  تبعـًا لمتغیـر الجـنس الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس

 .المتوسطات الحسابیة

 متوســطاتفـي  )α  ≤ 0.05(عنـد مسـتوى الداللــة  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة  -

ویظهــر ذلــك مــن تقــارب  تبعــًا لمتغیــر التخصــص الــذكاء االجتمــاعي لــدى طلبــة جامعــة القــدس

 .المتوسطات الحسابیة

 متوســطاتفـي  )α  ≤ 0.05(عنـد مسـتوى الداللــة  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة  -

 تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي. الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس

باحثة أیضًا أن تقارب الذكاء االجتماعي بین كافة فئات الطلبة من جامعة القدس كان وراء عدم ترى ال

وجود فروق ذات داللة إحصائیة، وذلك حسب رأي الباحثة بسبب تشابه المستوى العلمي والثقافي 

عي والتنشئة االجتماعیة المتشابهة بین فئات المجتمع، والذي انعكس على مستوى الذكاء االجتما

 العالي نسبیًا بین طلبة الجامعة من كال الجنسین.
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واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات ما العالقة االرتباطیة بین السؤال الخامس: نتائج  مناقشة

 ؟ذكائهم االجتماعيو التواصل االجتماعي في التعلم 

توجد عالقة عند مستوى  الللحصول على نتائج السؤال الخامس تم تحویله إلى فرضیة صفریة: " 

 واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلمبین  )α  ≤ 0.05(الداللة 

 .والذكاء االجتماعي 
 

بین واقع توظیف  ) Person Correlationمعامل ارتباط بیرسون ( استخدام تم الفرضیة هذه الختبار

) والداللة 0.57وكانت قیمة معامل ارتباط بیرسون (، ماعيشبكات التواصل االجتماعي، وذكائهم االجت

) وعلیــه نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل البدیلــة بوجــود عالقــة بــین توظیــف 0.001االحصــائیة بقیمــة (

 شبكات التواصل االجتماعي والذكاء االجتماعي.

 

االجتمــاعي إلــى  تعــزو الباحثــة وجــود العالقــة بــین واقــع توظیــف شــبكات التواصــل االجتمــاعي وذكــائهم

 تمتع الطلبة بعالقات اجتماعیة طیبة، وتمسكهم بصفات اجتماعیة وقیم المجتمع الذي یعیشون فیه.
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 التوصیات 2.5

 :يباحثة توصي بما یأتفي ضوء النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة فإن ال

عي، فـي التعلـیم توظیـف شـبكات التواصـل االجتمـا علـىاألكادیمیین وأعضاء هیئـات التـدریس  حث -

وخاصة العروض العلمیة.

دعوة الباحثین إلجراء دراسات متشابهة مع الدراسة في مواقع مختلفة. -

.استخدام الحواسیب وتوظیفها في التعلمحث طلبة الجامعات على امتالك مهارات  -

عقــــد دورات وورشــــات عمــــل حــــول توظیــــف شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي المختلفــــة فــــي المجــــال  -

التعلیمي.

دعــوة إدارة الجامعــات إلــى تفعیــل اشــتراكاتها فــي شــبكات التواصــل االجتمــاعي المختلفــة فــي محــیط  -

لیتسنى للجمیع توظیف التواصل االجتماعي في العملیـة التعلیمیـة، واعتمـاد رقابـة خاصـة  ،الجامعة

على استخدامها.

ـــالنفس واالعتـــراف باألخطـــاء حـــین وق  - ـــة ب ـــة بالثق ـــادة وعـــي الطلب ـــى زی وعهـــا، مـــن خـــالل العمـــل عل

 .نشاطات تدریبیة في الجامعة
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 . (رسالة ماجستیر غیر منشورة).غزة اإلسالمیة، الجامعة ة.الجامع طلبة

 
متوفر عبر موقع  .استخدامات البرید االلكتروني). 2015العقلة، إحسان(

http://mawdoo3.com،  15/6/2017تاریخ الدخول الى الموقع 
 

ع  ،األهرام مجلة ."بوك للفیس المصري الشباب استخدام ودوافع أنماط" .2010)( الحص عمار،
 . 20 – 15ص ص  .مصر شمس،جامعة عین ، )22(

 
سبوك یمنشورة في صحیفة القدس الفلسطینیة بعنوان "أثر استخدام الف دراسة. )2012(سنيعوض، ح

عدد  –ملحق القدس الرقمي  .على تقدیر الذات لدى فئة الشباب في محافظة طولكم"
6/8/2012. 

 
ت النفسیة الببعض المشك القتهوع االنترنتتردد المراهقین على مقاهي ). 2011( الغامدي، عبد اهللا

 السعودیة. جامعة أم القرى، المملكة العربیة. ب المرحلة الثانویة بمكة المكرمةاللدى عینة من ط
 (رسالة ماجستیر غیر منشورة).

 
ع  ،كادیمیة العربیة المفتوحةاأل مجلة . "االنترنتفكرة عامة عن شبكة ". )2010(الغریب، زاهر 

 .17 . صالدنمارك، بحوث التربویةالمركز العربي لل )، 1(

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 العوامل ببعض وعالقتهما االجتماعي والذكاء الذاتیة الكفاءة ).1993الغول، أحمد عبد المنعم(
، التربیة كلیة .االكادیمي طالبهم وانجاز التربویین وغیر التربویین المعلمین لدى الوجدانیة

 (رسالة دكتوراة غیر منشورة).مصر ،أسیوط جامعة
 
 

. متوفر عبر الموقع مواقع التواصل االجتماعیة االلكترونیة). 2015، عظیم(فضالة
https://www.linkedin.com،  20/8/2017تاریخ الدخول الى الموقع 

 
جتماعي اثر استخدام بعض نماذج التعلم البنائي على تنمیة مهارات التفكیر اال" .) 2007(، فاتنفوده

مجلة دراسات في المناهج  ."في أداء مهارات البیع والتوزیع لدى طالب مدارس اإلدارة والخدمات
 .176 - 121ص  ص)، مصر. 127ع ( ،وطرق التدریس

 
 .والمجتمع الفرد على وأثرها االنترنت شبكة على اإلباحیة المواقع). 2012مشعل عبد اهللا ( القدهي،

 ، الریاض. الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة وحدة خدمات االنترنت، مدینة
  

جتماعیة الماعي في الخدمة ااالجتتصور مقترح استخدام مواقع التواصل  .)2013( كانوح، هناد
جتماعیة االكلیة التنمیة  .جتماعیینْ لهمیته في مدینة طولكرماالخصائیین األومدى إدراك 

 رسالة ماجستیر غیر منشورة).( ین.، فلسطسریة، جامعة القدس المفتوحة، طولكرماالو 
 

تاریخ  ،http://mawdoo3.com  الموقعمتوفر عبر ). ما هو جوجل بلس. 2015الكسواني، عبداهللا (
 15/8/2017الدخول الى الموقع 

 
 الشخصي لذكاءوا االجتماعي والذكاء الموضوعي للذكاء النفسیة البنیة" ).2003، مختار(الكیال

 كلیة مجلة ."األكادیمي والتخصص الجنس ضوء في المعلومات تجهیز بمستویات وعالقته
 .280 -159  ،)27( 1 ،التربیة

 
 لشبكات الجامعیین الطلبة استخدام درجة" .2016)( موسى عمر محاسنة،و  سلیمان عوده مراد،

)، 1)، ع (43، م ج (دراسات . مجلة"ااستخدامه وصعوبات التعلیمیة العملیة في االجتماعیة التواصل
 . 1709-1693الجامعة األردنیة، األردن. ص 

 

https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
http://mawdoo3.com/
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 الذات ومفهوم التطلع ومستوي الناقد التفكیر علي القدرة بین العالقة دراسة" ).1998( مانأ ،محمود
 . 260 - 236 ،)5( 4 ،تربویة دراسات ".بالجامعة العلیا الدراسات طلبة لدي

 
عبر الموقع  متوفر. فوائد شبكات التواصل االجتماعي .)2015د (مروان،محم

http://mawdoo3.com20/6/2017الدخول الى الموقع  ، تاریخ 
 ، تاریخhttp://mawdoo3.comعبر الموقع  متوفر. ما هو الذكاء االجتماعي). 2014مروان،محمد (

 22/6/2017الدخول الى الموقع 
 

 الطالب بین مقارنة استكشافیة دراسة :المتفوقین لدي االجتماعي الذكاء ).2000( الدخ ، المطیري
 جامعة، العلیا الدراسات كلیة .تالكوی بمدارس الثانویة المرحلة في المتفوقین وغیر عقلیاً  المتفوقین

 سالة ماجستیر غیر منشورة).(ر  .البحرین، العربي الخلیج
 

 القرى أم بجامعة المعلومات علم قسم طالب استخدام اتجاهات .)2013( سلیمان بن خالد معتوق، 
 ، المملكة العربیة السعودیة.القرى أم جامعةت، المعلوما علم قسم  .االجتماعیة التواصل لمواقع

 ( دراسة تحلیلیة).
 

 مكتبة .والعشرین الحادي والقرن والوجداني االجتماعي ءالذكا ).2003، إبراهیم محمد (المغازي
 .مصر المنصورة، االیمان،

 
الـــذكاء االجتمـــاعي والمســـئولیة االجتماعیـــة والتحصـیل . )2010فاطمـــة عبـــد العزیـــز( ،المنـــابري

جامعة أم  .لمكرمـةالدراسـي لـدى عینـة مـن طالبـات كلیـة التربیـة بجامعـة أم القـرى بمكـة ا
 (رسالة دكتوراة غیر منشورة). .القرى، المملكة العربیة السعودیة

 
). 5ع (الكویت،  ،المعلومات راساتد مجلة ،"اإللكترونیة المدونات). "2009، عصام (منصور 

 .4ص
 

 مقارنة : دراسةالمتلقین جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثیر ).2012محمد ( المنصور،
 العربیة، األكادیمیةمجلس كلیة األداب، جا". أنموذ العربیة"ة االلكترونی والمواقع االجتماعیة واقعللم

 ).منشورة غیر ماجستیر رسالة. (الدنمارك
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 والتعلم العلیم عملیة تطویر في االلكترونیة االجتماعیة الشبكات فاعلیة)." 2013(نورة سعود  ،الهزاني
 ،)33ع ( ،التربویة لألبحاث الدولیة المجلة ".سعود الملك جامعة يف التربیة كلیة طالبات لدى

 .164  -129 صص  اإلمارات العربیة. ،العربیة اإلمارات جامعة
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 .وات الدراسة): قائمة بأسماء المحكمین ألد1ملحق (

 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس .د.ابراهیم عرمان  1

 بیت لحمجامعة  .أ.ابراهیم مطر  2

 جامعة القدس .أشرف أبو خیران د.  3

جامعة القدس  .أمیرة الرماويد.  4

جامعة القدس  .ایناس ناصرد.  5

جامعة القدس  .اجةزیاد قبد.  6

جامعة القدس    .سعید عوضد.  7

جامعة القدس  .سمیر شقیرد.  8

جامعة بیت لحم  .فایز الفسفوسأ.  9

  القدسجامعة  .د.محسن عدس 10

جامعة بیت لحم  .یوسف عدوي أ. 11
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 توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم استبانة): 2ملحق (

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العلیا

 استبانة

 حضرة الطالب/ة المحترم/ة:ـ
واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 
"، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في أسالیب التدریس  وعالقته بذكائهم االجتماعي

 معة القدس.من جا
یرجى من حضرتك التعاون في استكمال البیانات من خالل االجابة على  جمیع فقرات االستبانة، 

) أمام كل فقرة وتحت درجة التقدیر التي تراها مناسبة، علما بان جمیع إجاباتك Xبوضع إشارة (
 ستستخدم لغایات البحث العلمي فقط.

 وشكرا لكم على حسن تعاونكم
درا فرید زرینه     سانالباحثة : 

 القسم األول:
 في المكان المناسب لوضعك. × ) المعلومات العامة : الرجاء وضع إشارة ( 

 أنثى      ذكر            ـ الجنس:                   1
 علوم إنسانیة          علوم طبیعیة ـ التخصص:              2
 ثانیة           ثالثة         رابعة فما فوق                 أولى     ـ المستوى الدراسي :   3
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 توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم 
 
  الرقم

 استخدم مواقع التواصل االجتماعي بهدف
 بدرجة

 قلیلة جدا قلیلة  متوسطة كبیرة كبیرة جدا

      عة. االطالع على الخبرات التعلیمیة المتنو  1
      االطالع على نماذج وتدریبات تعلیمیة.  2
      التواصل مع زمالئي في الشعب الدراسیة األخرى.  3
      الحوار حول المادة الدراسیة.  4

      تصمیم تطبیقات للمادة التعلیمیة. 5
      التواصل مع المدرسین . 6
      للمعلومات.التقلیل من الوقت والجهد الالزم للوصول  7
       ترسیخ المفاهیم والمصطلحات الدراسیة. 8
      تقویة قدراتي في التعبیر عن أفكاري. 9

      االستعالم عن المؤتمرات والنشاطات العلمیة. 10

      الحصول على حلول متنوعة للقضایا التعلیمیة. 11

      متابعة التطورات في مجال تخصصي. 12

      الخبرات التعلیمیة مع زمالئي .تبادل  13

      ارسال واستقبال الملفات الخاصة بالمقررات الدراسیة.  14

      اختصار الوقت الالزم للوصول الى الهدف التعلیمي. 15

      التواصل مع زمالئي من خالل المجموعات التعلمیة. 16

      االطالع على االعالنات الدراسیة. 17

      الدروس التي اتلقاها في الجامعة. اثراء 18

      تنمیة خبراتي في التعلم الذاتي. 19

      تثبیت  المعلومات التي یحتویها المساق الدراسي.  20

      الوصول للمعارف والمعلومات المطلوبة. 21

الحصــول علــى المعلومــات العلمیــة مــن خــالل العــروض  22
 التدریسیة المتنوعة.
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      التأكد من المحتوى العلمي للمساقات. 23

      التعلم المشوق. 24

      تعزیز التعلم. 25

      التواصل التعلیمي. 26

      سد النقص في المعلومات العلمیة.  27

      اثراء المعلومات الدراسیة. 28

      الحصول على تغذیة راجعة من مدرسي. 29

      یة .الحصول على مصادر علم 30

 
 انتهت االستبانة
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 جامعة القدس لدى طلبة االجتماعي الذكاء ): 3ملحق (
 

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العلیا
 

 
 

 استبانة
 

 حضرة الطالب/ة المحترم/ة:ـ
التعلم واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 
"، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في أسالیب التدریس  وعالقته بذكائهم االجتماعي

 من جامعة القدس.
یرجى من حضرتك التعاون في استكمال البیانات من خالل االجابة على  جمیع فقرات االستبانة، 

تي تراها مناسبة، علما بان جمیع إجاباتك ) أمام كل فقرة وتحت درجة التقدیر الXبوضع إشارة (
 ستستخدم لغایات البحث العلمي فقط.

 
 وشكرا لكم على حسن تعاونكم

 ساندرا فرید زرینه     الباحثة : 
 

 
 القسم األول:

 في المكان المناسب لوضعك. × ) المعلومات العامة : الرجاء وضع إشارة ( 
 أنثى          ذكر         ـ الجنس:                  1
 علوم طبیعیة          علوم إنسانیة  ـ التخصص:              2
 أولى                 ثانیة           ثالثة         رابعة فما فوق ـ المستوى الدراسي :       3
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 جامعة القدس لدى طلبة االجتماعي الذكاء 
 
موافق  الفقرة الرقم

 بشدة
معارض  رضمعا محاید موافق

 بشدة
      أتعامل مع من هم أكبر مني سنًا. 1
      .التفاعل مع جمیع األفراد 2
      لدي القدرة على تكوین صداقات. 3
      أمتاز بعالقات مع زمالئي.  4
أستطیع التعامل مع األشخاص في أي موقف  5

 اجتماعي. 
     

      جتماعیة توافق فكري بیني وبین زمالئي في المواقف اال 6
      استمتع لمجرد وجودي مع أصدقائي. 7
      أجد صعوبة في التواصل مع األخرین . 8
      أهتم بانفعاالت األخرین  9

      أفهم ما یقصده األخرین بسهولة . 10
      أحرص على تلبیة مطالب األخرین. 11
      أحتاج وقتًا لالستجابة لمطالب األخرین. 12
      أبادر لتقدیم المساعدة والعون لألخرین. 13
      ینزعج األخرین مني بسبب عدم التزامي بالوقت. 14
      یتضایق األخرین من تصرفاتي . 15
      أستجیب لمتطلبات الجماعة. 16
      أقدر الناس الذین أتعامل معهم. 17
      أهتم بأراء األخرین . 18
      ف االجتماعیة المختلفة.أتعلم من المواق 19
      أستطیع اقناع األخرین والتأثیر فیهم. 20
      ارتبك في بعض المواقف االجتماعیة. 21
      أشعر بالقلق في بعض المواقف االجتماعیة. 22
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      أشعر بعدم الثقة في الناس الجدد الذین أتعرف علیهم . 23
      یدهشني ما یفعله الناس.  24
      یسهل علي االندماج في المواقف االجتماعیة الجدیدة. 25
      أحتاج وقت طویل للتعرف جیدا على الناس. 26
أواجه صعوبة في ایجاد مواضیع جذابة للحدیث مع  27

 األخرین.
     

امتلك المبادرة للتحدث مع جمیع األفراد وبمختلف  28
 األعمار.

     

      ت االجتماعیة التي تواجهني.لدي القدرة لحل المشكال 29
      أعترف بأخطائي أمام األخرین . 30

 
 انتهت االستبانة
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 ) كتاب تسهیل المهمة.4ملحق (
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 ) نتائج معامل ارتباط بیرسون لالتساق الداخلي لفقرات الدراسة.5ملحق (

معامل  الرقم
 االرتباط

الداللة 
 االحصائیة

معامل  الرقم
 االرتباط

اللة الد
 االحصائیة

علم
الت

ي 
ي ف

اع
جتم

 اال
صل

توا
 ال

ات
شبك

س ل
لقد

ة ا
مع

جا
ة 

طلب
ف 

ظی
تو

 

1 .401** 0.00 16 .374** 0.001 
2 .375** 0.00 17 .577** 0.001 
3 .411** 0.00 18 .526** 0.00 
4 .509** 0.00 19 .493** 0.001 
5 .584** 0.00 20 .555** 0.00 
6 .593** 0.00 21 .488** 0.001 
7 .364** 0.00 22 .464 0.00 
8 .491** 0.00 23 .255** 0.00 
9 .546** 0.00 24 .316** 0.001 

10 .542** 0.00 25 .272** 0.00 
11 .565 0.00 26 .400** 0.00 
12 .485** 0.00 27 .426** 0.00 
13 .503** 0.00 28 .461** 0.00 
14 .351** 0.00 29 .394** 0.00 
15 .265** 0.00 30 .446** 0.00 
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 ) نتائج معامل ارتباط بیرسون لالتساق الداخلي لفقرات الدراسة.6ملحق (

المجــــــــال 
 الثاني

معامل  الرقم
 االرتباط

الداللة 
 االحصائیة

معامل  الرقم
 االرتباط

الداللة 
 االحصائیة

س
لقد

ة ا
مع

جا
ة 

طلب
ى 

 لد
عي

تما
الج

ء ا
ذكا

ال
 

1 .301** 0.00 16 .236** 0.001 
2 .369** 0.00 17 .321** 0.00 
3 .377** 0.00 18 .377** 0.00 
4 .300** 0.00 19 .358** 0.001 
5 .473** 0.00 20 .411** 0.00 
6 .427** 0.00 21 .422** 0.00 
7 .452** 0.00 22 .398 0.00 
8 .520** 0.00 23 .357** 0.00 
9 .448** 0.00 24 .376** 0.00 

10 .506** 0.00 25 .413** 0.00 
11 .347 0.00 26 .457** 0.00 
12 .412** 0.00 27 .453** 0.00 
13 .339** 0.00 28 .386** 0.00 
14 .378** 0.00 29 .377** 0.00 
15 .173** 0.001 30 .194** 0.00 
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 فھرس الجداول

 الصفحة عنـــوان الجـــــدول رقم الجدول

 60 .خصائص العینة الدیمغرافیة) 1.3(

)1.4 (
واقع توظیف طلبة  على الدراسة عینة الستجابات الحسابیة والمتوسطات األعداد 

 .تنازلیاً  مرتبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم
67 

)2.4 ( 
الذكاء االجتماعي على الدراسة عینة الستجابات الحسابیة والمتوسطات األعداد 

 .لیاً مرتبة تناز  لدى طلبة جامعة القدس
69 

)3.4 ( 
واقع توظیف طلبة جامعة متوسطات في للفروق) t-test) (ت( اختبار نتائج 

  القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر الجنس.
71 

)4.4 ( 
واقع توظیف طلبة جامعة متوسطات في للفروق) t-test) (ت( اختبار نتائج

 .القدس لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر التخصص
72 

)5.4 ( 
المعیاریة لواقع توظیف طلبة جامعة القدس واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

  .لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي
73 

)6.4 ( 
لواقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصلانتائج تحلیل التباین األحادي 

  .االجتماعي في التعلم تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي
73 

)7.4 ( 
الذكاء االجتماعي لدى طلبة متوسطات في للفروق) t-test) (ت( اختبار نتائج

 جامعة القدس تبعًا لمتغیر الجنس.
74 

)8.4( 
الذكاء االجتماعي لدى طلبة متوسطات في للفروق) t-test) (ت( اختبار نتائج

 .جامعة القدس تبعًا لمتغیر التخصص
75 

)9.4( 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة 

  س تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي.القد
76 

)10.4( 
للذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة القدس تبعًانتائج تحلیل التباین األحادي 

 .لمتغیر المستوى الدراسي
76 
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 فهرس المالحق

 رقم الصفحة العنـــــــــوان رقم الملحق

 98 لجنة التحكیم 1

توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل استبانة واقع  2
 االجتماعي في التعلم

99 

 102  جامعة القدس لدى طلبة االجتماعي الذكاء  استبانة 3

 105 تسهیل مهمة 4

استبانة  نتائج معامل ارتباط بیرسون لالتساق الداخلي لفقرات 5
 .واقع التوظیف

106 

استبانة رسون لالتساق الداخلي لفقرات نتائج معامل ارتباط بی 6
 .والذكاء االجتماعي

107 
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 فهرس المحتویات
رقم الموضوع 

 الصفحة
 أ اإلقرار

 ب الشكر والتقدیر
 ج الملخص بالعربیة

 د الملخص باالنجلیزیة

 الفصل األول:خلفیة الدراسة وأهمیتها
 2 المقدمة

 6 مشكلة الدراسة
 7 اسئلة الدراسة

 8 فرضیات الدراسة
 9 اهمیة الدراسة
 9 اهداف الدراسة

 9 محددات الدراسة
 10 مصطلحات الدراسة

 الفصل الثاني: االطار النظري والدراسات السابقة
 12 االطار النظري

 42 الدراسات السابقة

 الفصل الثالث:الطریقة واالجراءات
 59 منهج الدراسة

 59 مجتمع الدراسة
 60 الدراسة عینة

 61 أدوات الدراسة
 61 واقع توظیف طلبة جامعة القدس لشبكات التواصل االجتماعياستبانة  

 61 اوثباته ستبانةصدق اال
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 62 استبانة الذكاء االجتماعي 

 62 صدق االستبانة وثباتها
 63 اجراءات الدراسة
 63متغیرات الدراسة 

 64 المعالجة االحصائیة

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 66 النتائج المتعلقة بالسؤال االول
 68 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 70 لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا
 73 رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
 77 خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

 الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة
 79 تائج السؤال االولمناقشة ن

 81 مناقشة نتائج السؤال الثاني
 82 لثمناقشة نتائج السؤال الثا
 84 رابعمناقشة نتائج السؤال ال
 85 خامسمناقشة نتائج السؤال ال

 86 التوصیات
 87 المراجع العربیة

 96         المراجع االجنبیة
 98 المالحق
 107 الفهارس
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