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  استخدام طالب املرحلة الثانوية ملواقع التواصل االجتماعي

 يف مصر لقضايا التعليم إدراكهمانعكاس ذلك على و

 ()ريم نجيب زناتي .د      

 مقدمة :

يواجه التعليم في مصر الكثير من المشكالت التيي هدي م مقيت األ ااجييلق ال لممي  

   في الاالم.وهعرقأل التنمي  االقتصلمي  والث لفي  واالجتملعي

وعلى م ار الع ي ين اايييرين د ي  مر مر لي  الثيلدوا العيلب ميرت اعي   مرا يأل 

االمتحلديلت دايلب هنقييل ال ايوق  ومييلو المنيلج  ال راييي   يي  النايلب ومختلف  مين 

ريالت ااييييير  التيييي سيييمل  هقييي اا ييي ا  إليييىالل لمعيييلت ....الييي  اجيييةا ال  يييلف  

ايرا المشيكالت التعليميي  فيي مصير مصياح  مين   تى االمتحلدلت والغش وغيرجل ا

الاوااي  الرييقيي  و الن ط  الحرجي  للتعلييم اايلييي ي  همثأل مر ل  التعليم الثلدوا اا

 التي ينطلل من ياللدل اافرام لل لمعلت.

وقضييليل التعليييم ي يي  مر جييةا ال ضييليل ه ييية  ا عييالبوالمتتاييل للعالقيي  اييين مجديي   

دل هن أل وجدي  الناير الرييمي  التيي هعاير عنديل ييليي  و ار   ي ا ليس ا ليأل ا ي  مد

وعايير عندييل المقييقولور  التعليييم علييى جيقيي  ه ييلرير وقييوادين وميية رات ومشييروعلتا

 يةل  هعاير ميضيل عين الفكير يطي  مو غيرجيل اعليى جيقي  م يلالت مو  م يلديل  ايللو ار  

ور والمث فيور المتخصصي  عنه قييلمات المسيقيلت الفكريي  وغير الريمي ا مل يتح 

اصييفه علمييه مناييرا  واريييل جلمييل ل ضييليل التعليييم  ا عييالباوذليي   لييه ي عييأل ويييليأل 

 وم  اثه ال لري .

سيياك  االدترديي   –هيي اق  وال –وال م يي  ينكيير اليي ور المدييم والكاييير الييةا ممهييه 

امختلف مواقعدل وعليى مختليف ااصيع   ييوان  لدي  اجتملعيي  مو ييلييي  مو فكريي  

غرس اآلران وااله لجلت  إلىوهفقيرجل للوصوق  يم المعلوملت ودشرجلامن يالق ه  

 المرام هوصيلدل لل مدور امل يقدم في  يلم  ق ر  

ال ضليل والمشكالت التي يعلدي مندل الفرم والم تمل ايلصي   إمراكاافرام على 

التييي يتعييرا لدييل الشييال  علميي  والطييال  اصييف  يلصيي  هلعيي  مورا ومر المعلومييلت 

ل في هكيوين االه لجيلت والمييوق وهيسثر عليى عمليي  ا تقيلاه للمعيلرف المختلفي  رييقي

وم ح  ساك  االدترد  متمثل  فيي مواقيل اكأل مل يحيط من  ولها  إمرا هم ى  وعلى

التواصأل االجتملعي وييل  اهصلق مسثر  في اا ي ا  اليوميي  وال ضيليل الدلمي   يي  

                                                           

 .جلمع  المنوفي  –كلي  اآلما  ا( م رس ا قم ا عالب *)
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المعرف  والمعلوميلت واايايلر ا يةل  د يأل  مهل   الفرص  ل ميل مفرام الم تمل هالمق

 مفكلرجم ومنلقش  قضليلجم.

ادطالقل من جةا الح ليل هقعى جةا ال راي  الى التعرف على طايعي  اييتخ اب  

طييال  المر ليي  الثلدوييي  لمواقييل التواصييأل االجتمييلعي  ييي  يمثييأل الم تمييل الطالاييي 

ن هراطدم عالقلت يلص  وه معديم م تمعل  متمي ا دارا لتر ياته المتمي   افراما الةي

مج اف مو ي   فيي  يأل م تميل ي يير ايللكثير مين المشيكالت وال ضيليل المختلفي  التيي 

هعوق العملي  التعليميي  فيي مصير افكيلر الاي  مين التعيرف عليى مور مواقيل التواصيأل 

يل فيي هشيكيأل وعيي االجتملعي في طير  ومنلقشي  قضيليل التعلييم التيي  ا مدم  هلعي  مور 

 مشكالهه المعلصر .لطال  دحو قضليل التعليم وعرف  امو

 :مشكلة الدراسة 

   اعتميي ت الال ثيي  فييي هح ييي  مشييكل  ال راييي  علييى دتييلي  ال رايييلت القييلا 

ا على مال اتديل العلميي  الخلصي  ات ايي  االجتميلب الرييمي والم تمعيي ا ضيليل  اوانلن 

ممنديل ال يومي ت األ ال ول  وايتراهي ي  همس مق التعليم يوان ال لمعي العتالرجل قضليل

او ةا في  ون اا  ا  ال لري  الخلص  امشكالت التعليم الثلدوا اوميل يتصيأل اي ور 

مواقل التواصأل االجتملعي على ايتالف مدواعدل وميللي  هغطيتدل لأل ي ا  وال ضيليل 

 الطال  لدل. إمراكالتعليمي  ومثرجل على 

عالقيي  اييين ايييتخ اب طييال  وهتحيي م المشييكل  الاحثييي  فييي رصيي  ومراييي  ال 

ليييم الطييال  ل ضييليل التع إمراكالمر ليي  الثلدوييي  لمواقييل التواصييأل االجتمييلعي واييين 

وذل  من يالق مراي  المتغييرات الويييط  التيي قي   اوم  اثه ال لري  من جد  ميرى

ايين و شياكلت التواصيأل االجتميلعيال التعيراه وا مو هضيعف مين قيو  العالقي  ايين 

والتفلعيأل  التعليمي  من  ي  المتغيرات ال يموجرافي  ومدملط التعيراال ضليل ا إمراك

 والن لش  وق ال ضليل المطرو  .

 أهمية الدراسة : 

 تنبع أهمية الدراسة في ضوء بعض االعتبارات أهمها :

هعييي  مشيييكل  الاحييي  مييين المو يييوعلت الدلمييي  الخلصييي  الييييتخ اب سييياكلت  

يي  جيةا المو يوي فيي  يأل اا ي ا  و مجموهاي  التواصأل االجتملعي من قاأل الطيال ا

االمتحلديييلت والغيييش  وإعيييلم مييين هقيييريالت  ييييير  التيييي سيييد هدل المر لييي  الثلدويييي اا

 وال روس الخصوصي ...وغيرجل.

ى مي ممان سياكلت التواصيأل االجتميلعي و هحلوق ال راي  ه  يم ه ييم لفعللييلت 

الطييال   إمراكميي ى ود ل دييل فييي طيير  ومنلقشيي  قضييليل ومشييكالت التعليييم الثييلدوا ا

 لدةا المشكالت.
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المر ليي  الثلدوييي  مايييأل يقييتم  جييةا المو ييوي مجميتييه ميين طايعيي  فقيي  طييال   

ي  ييلر الم تميل وهحتيل  مسثر  فدةا الفق  هع  طلق  اشري  مدم  ومورجل افالم تمل و

 الدل والوقوف على اعض ال واد  والن لط المدمي  المحلفا  عليدل لت مين مقتللعنلي  و

سيلمل  التيي لميي  والمسثر  في هنلوق المو وعلت المملثل  لمو وعنل جةا اصيور  عو

قيدم فيي هح ييل التيرا م هضيف الم يي  مين المتغييرات الميسثر  فيي جيةا ال رايي  اميل ي

 الاحثي.المعرفي  و

 أهداف الدراسة :

 لى التعرف على:إتهدف الدراسة 

 مع ق هعرا الطال  لمواقل التواصأل االجتملعي. -

 مشكالهه.لمواقل اجتململ ا ضليل التعليم وا مجم -

 ال ضليل التي مثيرت اش ر التعليم. -

في متلاع  قضليل مواقل التواصأل االجتملعي مرج  اعتملم الطال  على  -

 التعليم.

ميال  اعتملم الطال  على مواقل التواصأل االجتملعي في متلاع  قضليل  -

 التعليم.

تواصأل االجتملعي اش ر قضليل مقتوا ث   الطال  فيمل هنشر  مواقل ال -

 التعليم.

 يملت هفلعأل الطال  مل مواقل التواصأل االجتملعي اش ر قضليل التعليم. -

تخ اب مواقل التواصأل اعض ال واد  والن لط المدم  والمسثر  في اي -

 مشكالت التعليم في مصر.االجتملعي اوعالقتدل اإمراك قضليل و

 االطار النظري للدراسة :

يأل االعتميلم النارا وانيلن فرو يدل عليى مي  إطلرجل راي  في هعتم  جةا ال 

العتايلرا مين مجيم المي ايأل التيي هقيتد ف التعيرف عليى الطيرق  اا عيالبعلى وييليأل 

عالقيلت  وإدشيلندويي  لمواقيل التواصيأل االجتميلعي التي يقتخ مدل طيال  المر لي  الثل

ورا  فييي الايقييي  ايي ر االدترديي  م يي ث  هطيي اوقيي  م يي ت اييوق رو يييتش اعتمييلم عليدييل

ومدييه ي يي  هحيي ي   ا عالميييوفييي العالقييلت القييلي   اييين المتل ييي والناييلب  اا عالمييي 

 يي  قيلب االدتردي  اتيوفير مور ا (1)داري  االعتملم في  ون جةا المتغييرات ال  يي   

متمي  وج ي  او درت ميقل  مدم  في  لج  لإلجلا  عليدل  وق  يفيي  قييلب االدتردي  

 إليىت اعتملم اافرام على ويليأل االهصلق الت لي ي  و يف ممت ا دتردي  اتغيير عالقل

 .(2) دور عالقلت اعتملم ج ي   
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جيةا ال رايي  فيي إطيلر مي يأل االعتميلم يال يا مر جنيلك مجميي   إليىواللنار  

فيل وااله لجيلت الاحثيي  لتطايل فروا الناري  عليى وييليأل االهصيلق الح يثي  مميل يت

عليدل ماحل   لفي  افمن  من اايقل  الاحثي  التي يدي ف قييلس  التي ي رىللناري  و

 ا عييالبا جلايي  عليدييل جييو يييساق  جييأل ه ييي  ويييليأل  ا عييالباالعتمييلم علييى ويييليأل 

 مل يفي  جةا الم يأل فيي معرفي  مي ى  ا(3) الح يث  من اعتملمدل مب ه علنل م ثر ايت رارا  

فيي ه ويي جم اللمعلوميلت عين قضيليل اعتملم الطال  على مواقل التواصأل االجتميلعي 

أل االجتميلعي فيي يقلع  في هح ي  الو ر النقاي الةا ه وب اه مواقيل التواصيو التعليما

ر م موعييي  مييين ايتايييل ا الشييي ر ا يييةل  يفيييي  فييييللمعلوميييلت فيييي جيييةا الطيييال  إمييي ام

 قضليل التعليم. إمراكل في على متغير االعتملم على هل  المواقالمتغيرات التي هسثر 

 الدراسات السابقة :

 ع التواصل االجتماعيمواق اتاستخدامطبيعة الدراسات التي تناولت  المحور األول:

اعتميلم  م ىالتعرف على   إلىج ف  التي  (4)(5201) شرحبيل ابوسويلمدراسة  .1

الحصييوق علييى سيياكلت التواصييأل االجتمييلعي فييي طلايي  ال لمعييلت اارمدييي  علييى 

مر سيياكلت التواصييأل االجتمييلعي يييلجم  فييي ااياييلر اوهوصييل  ال راييي  الييى 

ه وييي  الطلايي  الاياييلر والمعلومييلت اللمرهايي  االولييى هالجييل الشيياكلت االلكترودييي  

 هيييويتر-Face bookااليالريييي  اومجيييم جيييةا الشييياكلت اللترهيييي  )الفييييس ايييوك

Twitter- اليوهيو Youtuob).  

مرايي   إليىايي  جي ف  جيةا ال رالتيي  (5)(2014) إبمراهيمدراسة ياسممي  محممد  .2

قيي  و ارمس المييلق االجتمييلعيخ اب مواقييل الشيياكلت االجتملعييي  والعالقيي  اييين ايييت

ال دي  الفييس ايوك يعتاير اييتثملر للوقي  وايتخ اب موقيل مر  إلىيلص  ال راي  

ر فييي هشييكيأل الشيياكلت التييي لدييل مولحفييل  علييى العالقييلت االجتملعييي  واديي ف ا

 عي اليييةا يييي عم االدييي مل  االجتميييلعياهنشيييأ رمس الميييلق االجتميييلاالجتملعيييي  و

ايوك وهح ييل  اي لاي  اين االيتخ اب المكثيف لموقيل الفييس إرهالطي هوج  عالق  و

عالقيلت ج يي   للحصيوق  وإدشيلنالي عم االجتميلعي المشلر   الم دي  والقيليي  و

 على معلوملت من يالق المنلقشلت التي ه را  وق ال ضليل ذات االجتملب العلب.

اييلر مور سياكلت التواصيأل  التي اييتد ف  (6)(2013حمد يونس محمد )دراسة أ .3

هح يي  و فلقيطيني فيي ال ضيليل الم تمعيي ااالجتملعي في هنمي  مشلر   الشيال  ال

ومو يح  ال رايي  مر  م ى االيتفلم  التي يح  دل الشيال  مين سياكلت التواصيألا

هنميي  المشيلر    ال ور الةا ه وب اه ساكلت التواصيأل االجتميلعي مين مجيأل هفعييأل

 ريي   القيليييا ييلم  اليوعي الث يلفي و جميي  جييدحو ال ضليل الم تمعي  وف ل  لأل

هتيييف فرصيي  و االتعاييير اطالقيي  عيين ااو ييلي الم تمعييي  القييلي   فييي الم تمييل

لمشييكالت هقييلجم فييي  ييأل  ثييير ميين او ا   ومنلقشيي  ال ضييليل الم تمعييي المشييلر

 االقتصلمي .القيليي  واالجتملعي  و
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التعرف على ال ور الةا ي وب اه  إلى التي يع  (7) (2013سامه محمد )دراسة أ .4

االدترديي  والشيياكلت االجتملعييي  فييي دشيير المعرفيي  القيليييي  فييي مويييلط الشييال  

ال لمعي القورا ورص  مي ى اعتميلم الشيال  عليى مواقيل التواصيأل االجتميلعي 

مر االسيتراك فيي موقيل  إليىال رايي  ق  يلصي  القيلييي او في ايت لن معلوميلهدم

 فيييس اييوك فييي الحصييوق علييى معلومييلت عيين ال ضييليل القيليييي  واالجتملعييي ا

الغللاي  العامى من الماحوثين يعت  ور مر المنلقشلت على موقل فيس اوك ويييل  

 دم القيليي .لتعاير عن آرايوا ج ي   للمشلر   في ال ضليل القيليي ا

التعيرف عليى  إليىجي ف  التيي  (8) (2012دراسة حنان بنمت شعشموا الشمهري ) .5

التعيرف عليى االسيتراك فيي ميوقعي الفييس ايوك وهيويتر و إلىالتي ه فل  اايال 

مين مر  إليىت االجتملعي  عاير جيةا المواقيل اوقي  هوصيل  ال رايي  طايع  العالقل

ي ييدول  التعايير هيويتر جيل الطللالت اليتخ اب الفيس ايوك ومجم اايال  التي ه ف

 لميل وقتطعن التعاير عندل في الم تميل اي ه لجلهدن الفكري  التي الاعن آرايدن و

عاير  ا عالديلتمتلاعي  لمل قيأل مافيل التعايير عين اآلران و ام المقتوى ال رايي  

 الفيس اوك و هويتر. 

  اييين ايييتخ اب العالقيي رصيي  التييي ايييتد ف  (9) (2011دراسممة عمممرو محمممد ) .6

 Youtubeاليوهيييو  و  Face bookقعي الفيييس اييوك الشييال  المصييرا لمييو

المواقيل الترفيديي  فيي  مر إلىق  هوصل  ال راي  ووه ثيرا على قيمدم الم تمعي  ا

ا تليي     ميين الشييال  عايير موقييل اليوهيييو  ومشييلج اا ثييرم  ميي  مواقييل الفييي يو 

طييال   إليدييلم موعييلت الن ييلش الترفيدييي  م  ميي  م موعييلت الن ييلش التييي ادضييم 

اقيييط  هليدييل يييتم ميين ياللدييل هنييلوق المو ييوعلت ال ال لمعيي  علييى الفيييس اييوك

 .القيليي المو وعلت ال يني  واالجتملعي  و

 شييييف مور مواقييييل الشيييياكلت  إلييييىجيييي ف  التييييي  (10) (2010دراسممممة بممممودا  ) .7

 إليييىاالجتملعييي  مثييأل موقيييل فيييس اييوك وهيييويتر فييي مفييل المقيييتخ مين الاييللغين 

ال مديور  مر إليىوصل  ال راي  وق  ه ااامريكي التصوي  في ادتخلالت الريلي  

والتلف يييور  المعلومييلت  ا ذاعيي الت لي ييي  مثييأل   ا عييالبميين ويييليأل يقييت ي العييلب 

رغم مل قلب اه موقل فييس ايوك ال واد  القيليي  اايرى والخلص  الالدتخلالت و

مر مورجييم ال ييي اق  إال وهييويتر ميين مور مدييم فييي ادتخلاييلت الريلييي  اامريكييي ا

 الت لي ي . ا عالبد  اويليأل مح وما  م لر

الكشييف عيين مور مواقييل الشيياكلت  إلييىالتييي جيي ف   (11) (2009دراسممة هممايس ) .8

رفي  والمشيلر   القيلييي  لي ى المعم  فلعليي  اليتعلم القيلييي واالجتملعي  في  ييل

فيي المو يوعلت يشيلر ور اعض الطيال  مر  إلىوق  هوصل  ال راي   الشال ا

الت في مواقل الشاكلت االجتملعي  ا مل ال يا الطيال  وال ضليل الخلص  الالدتخل

هوجييي  عالقييي  ن فيييي هلييي  المواقيييل اوهفلعيييأل مصييي قليدم ميييل المرسيييحين القيليييييي
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ييليييي  طرمييي  اييين ايييتخ اب مواقييل الشيياكلت االجتملعييي  اغييراا  إرهالطييي 

 المشلر   القيليي  ل ى طال  ال لمع . مع الت المعرف  وو

الكشيف عين اييتخ اب طيال  ال لمعي   إليىجي ف  التيي  (12)(2008دراسة والتر ) .9

قييلس مورجيم فيي مفيل لشاكلت االجتملعي  مثأل فييس ايوك وميلا ييايس ولمواقل ا

مين  %89دقيا   مر إليىق  هوصل  ال راي  و االطال  دحوجل للمشلر   القيليي 

 ميلا ييايساا دشلط ييليي في ميوقعي فييس ايوك والطال  مددل ال هشلرك في م

مددييم ال  إاليشييلرك الطييال  فييي الواليييلت المتحيي   فييي العملييي  القيليييي  اينمييل قيي  

 اريلق معلوملت ييليي  اشكأل  اير.قل فيس اوك اليت الق ويقتخ مور مو

بقضممايا التعلمميم فممي  اإلعممالمالدراسممات التممي تناولممت عالقممة وسمما ل  المحممور الثمماني:

 مصر:

لكشيييف عييين موقيييف التيييي اييييتد ف  ا (13) (2014دراسمممة محممممود علمممم المممدي  ) .1

الصييحف ال ومييي  والح اييي  والمقييت ل  ميين اعييض قضييليل التعليييم ال ييلمعي يييالق 

ينييلير وه ثيرجييل علييى الحيييل  ال لمعييي   25الخمييس ييينوات اايييير  اومور ثييور  

وعلى الصحلف  اوهوصل  ال راي  الى هنوي مقل   االجتملب التي مولتديل صيحف 

واي م االجتميلب اللتغطيي  االيالريي  فيي ال راي  ل ضليل التعليم ال يلمعي فيي مصير 

اواهقييم  انايير  هحليلييي  معمييل فييي م ييلالت االياييلر واجتميي  المصييرا اليييوب 

صييفح  التعليييم فييي الوفيي  اللت ييلرير والتح ي ييلت ولييو ا فييي الصييحف الييثال  قليي  

 ينلير. 25المقل لت المخصص  ل ضليل التعليم ال لمعي اع  ثور  

التييي اييتد ف  الكشييف عيين اجتمييلب الصييحلف   (14) (2014دراسمة محمممد عبممد  ) .2

االلكترودييي  الل ضييليل التعليمييي  مايييأل الم تمييل المصييرا وذليي  اتحليييأل عيي م ميين 

قضيييليل التعلييييم ال يييلمعي وقايييأل ال يييلمعي فيييي الصيييحلف  االلكتروديييي  اوهوصيييل  

ال راي  الى اجتملب الصحف االلكترودي  ا ضليل هعليميي  مور ااييرى اف ي  مولي  

دييل ايياعض قضييليل التعليييم ال ييلمعي ممثليي  فييي التحيي يلت التييي هواجيي  التعليييم اجتملم

الاح  العلمي ا ل اجتم  ا ضيليل التعلييم معي وقضليل معضلن جيق  الت ريس وال ل

الغيش ثلي  فيي هطيوير المنيلج  ال راييي  والي روس الخصوصيي  وقاأل ال لمعي مم

 في االمتحلدلت.

التييي ايييتد ف  التعييرف علييى مور  (15) (2009دراسممة محمممد عبممد  اسممماعيل ) .3

الصحلف  في هغيير االه لجلت دحو قضليل اصال  التعليم قايأل ال يلمعي مين ييالق 

اامان الصحفي اوق  هوصل  ال راي  الى هنوي ال ضليل المطرو ي  فيي الصيحلف  

وسييمل  قضييليل ااانييي  التعليمييي  وهطييوير المنييلج  وقضييليل التمويييأل واليي روس 

ر  ميين التعليييم والم لدييي  و الغييش ال مييلعي وقضييليل ه جيييأل الخصوصييي  والتقيي

المعلميييين ورفيييل  فيييلنهدم اوميييل هنيييوي ادتميييلنات الصيييحف مييين  يييي  القيليييي  
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التحريري  وااله لجلت القيليي  وهرهي  مولويلت االجتملب اتل  ال ضليل ممل هايلين 

 و هنوي معه ميللي  وطرق  أل مشكالت التعليم ومعلل   قضليل اصال ه.

ايييتد ف  التعييرف علييى مور  التييي (16) (2007اسممة عبممد الجممواد سممعيد ربيممع )در .4

االجتمييلب ا ضييليل التعليييم ليي ى ال مدييور  ويييلتلموالصييفحلت التعليمييي  فييي هرهييي  

وجيوم ه يلر  فيي الترهيي  عي   دتيلي  مجمديل  إلىصل  ال راي  ق  هووالمصرا ا

 ييلم  الخلصي  او ايي  و  اكيأل مين الصيحف الحاين مجن   ال ضليل التعليمي  المثيلر

يل التيي ق ر  الصحف المصري  في هرهي  مولويلت ال مدور المصرا دحو ال ضيل

 .هتقم الل ر  ال غرافي

ايتد ف  التعرف على مالميف المضيمور التي  (17)(2006دراسة سحر الصادق ) .5

علت هطيوير الخلص   وق مو والصحفي المنشور اللصحف ال ومي  والح اي  و

ايييتالف عيي   دتييلي  ميين مجمدييل  إلييىال راييي   اوهوصييل فييي مصيير  التعليييم العييللي

المقتخ م  في ه  يم مالمف هطوير التعلييم العيللي فيي مصير ايين  ا يالري ااطر 

 -ملكيتدل )قوميي مدملط يتالف دوعيلهدل )جراي  وم الت( وصحف ال راي  على ا

 يلص (. -  اي 

ميأل التيي ا  التعرف على العوايتد فالتي  (18)(2006سامة عبد الرحيم )دراسة أ .6

 االمصيييري  هيييسثر فيييي معلل ييي  الصيييحفيين ل ضيييليل هطيييوير التعلييييم فيييي الصيييحلف 

العيني  ييرور مر الصيحلف  المصيري   إجميلليمن  %90مر  إلىال راي   وهوصل 

داييرا  الجتمييلب ال وليي  ادييةا ال ضييي   هييولي اجتملمييل   ايييرا  ل ضييي  هطييوير التعليييما

ح  التعلييم اللصيحف المصيري  ا جميي  هطيوير التعلييم اقتنلي المقيقولين عين صيفو

 االه لا العللمي هحو التح ي  والتطوير. إطلرافي 

قضيليل هطيوير التي ايتد ف  التعيرف عليى ( 19)(2006دراسة ثروت فتحي كامل) .7

المعلل يي   مر إلييي وهوصييل  ال راييي  ااجييراباالتعليييم قاييأل ال ييلمعي فييي جرييي   

قضليل هطيوير التعلييم ف ي  غطي  معايم عنلصير  ع هنو الصحفي  ل ري   ااجراب

وجييلنت قضييليل الم لدييي   ييلييييلت هعليمييي  ومنييلج  ومانييي االعملييي  التعليمييي  ميين 

م  م  االجتملميلت فيي  يين اهقيم  المعلل ي  لايلقي في و ملر ال وم  والمنلج  

وه ييلو ت  يي وم هشييخيق الواقييل المتيي جور للتعليييم  اال ضييليل اللتنلفييأل ال  يييي

 تطويرا وإصال ه.ل الرؤىطر  الع ي  من  إليصرا الم

 ا عييالبايييتد ف  التعيرف عليى مور وييليأل  (20)(2006) دراسمة سمهير ابمراهيم .8

 هوصييل قيي  و االمقييلجم  فييي هطويرجييلودييي  فييي معييم العملييي  التعليمييي  وااللكتر

 الميواممتلاع  عين  الم رييين للايرام  و اين إرهالطي جنلك عالق  مر  إلىال راي  

 .ا عالبالتعليمي  في ويليأل 

اييييتد ف  رصييي  وهفقيييير  (21) (2003) ماجمممدب عبمممد المرضمممى سمممليمان دراسمممة .9

مواقف واه لجلت الصحلف  المصري  امختلف ادتملناهدل القيليي  والفكريي  ييالق 
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ر االدتمييلنات م إليييوهوصييل  ه ييلا قضييليل التعليييما  1951 – 1923الفتيير  ميين 

المواقيييف وااله لجيييلت التيييي اهخيييةهدل التييييلرات ثيييرت عليييي فكريييي  مالقيلييييي  وال

الصحفي  المختلف  من قضيليل التعلييم وفيي م ي متدل م لديي  التعلييما  يفيي  اييتثملر 

 .التعليم ال يني إصال التعليم ال لمعيا 

لييى التعييرف علييى التو يييف إيييع  ال راييي   (22)(2002دراسممة نمموال الصمم تي ) .10

االلتي اب  ومو يح  النتيلي ا الح ايي  هطوير التعلييم فيي الصيحفالقيليي ل ضي  

 االح اي في معلل   الصحيفتين وهرهي  مولويلت االجتميلب ا ضيليل هطيوير التعلييم

هطيوير التعلييم فيي الصيحف غل  الطيلال ا يايلرا عليي دميط المعلل ي  ل ضيليل و

التكنولوجيييل الح يثيي  وهطييوير المنييلج  وادشييلن  إميييلقجييلنت عملييي  الح اييي  او

 اجتملب الصحف ا ضليل هطوير التعليم.  م ثرم ارس ج ي   

ايييتد ف  التعييرف علييى مالمييف  التييي (23)(2002دراسممة محمممود منصممور هيبممة ) .11

المضمور الصحفي في جري هي ااجراب والوف  ل ضيي  هطيوير التعلييم ييالق فتير  

 إصيال الثملدينلت وا اي  التقعينلت والتي سد ت اجتملب  ايير مين ال ولي  ا ضيليل 

الصيحيفتين ايل مار   ع   دتلي  منديل اجتميلب إليوصل  ال راي  التعليم وهوهطوير 

التعليمييي  العتالرجييل ميين العنلصيير الرييقييي  للعملييي  التعليمييي  وار هفوقيي  صييحيف  

الصيحيفتين ا ضيليل هموييأل  إجميلقالوف  علي صحيف  ااجراب في جةا الم لق هايين 

اجتم  صحيف  الوفي  ا  مل الصحيفتينالتعليم  ي  ا تل  المرها  اايير  في  لتل 

 ا ضليل المعلم عن اجتملب صحيف  ااجراب ادل. 

معرفيي   يفييي  معلل يي   إلييىجيي ف  التييي  (24)(2001دراسممة إبممراهيم أبممو المجممد ) .12

وهوصيييل  مصراالصيييحلف  المصيييري  لييياعض قضيييليل التعلييييم قايييأل ال يييلمعي فيييي 

 ييأل ميين صييحيفتي فييي معلل يي   إ صييليي وجييوم فييروق ذات مالليي   إليييال راييي  

ااجراب والوف  ل ضليل الثلدويي  العلمي ا والي روس الخصوصيي ا و يغط المر لي  

االات ايييي  وذليي  لصييللف صييحيف  ااجييرابا ادخفييض اجتمييلب صييحيف  الوفيي  ااييلقي 

 ال ضليل التعليمي  عن صحيف  ااجراب دارا  الجتملمدل ا ضليل التعليم ال لمعي. 

التييي ايييتد ف  التعييرف علييى عيين  (25) (1200دراسممة ياسممر اسممماعيل محمممود ) .13

مفدوب الح   لل يم راطيي ا وادعكلييلهدل عليي معلل ي  الصيحف الح ايي  لل ضيليل 

ا ضييليل التعليييم والت ميي  اجتميي  صييحيف  الوفيي  مر  إليييوهوصييل    االجتملعييي 

اللتوجييه الليارالييي فييي المعلل يي  الصييحفي   ييي  مافعيي  عيين التعليييم فييي الميي ارس 

جل ه ي ب مقيتوا هعليميي معليي مين المي ارس الحكوميي ا فيي  يين الخلص  العتالر

الت مي  صيحفي  ااجيللي   ميلا مغفل  ال يم التراوي  التي هتانلجل المنيلج  التعليميي 

ارؤي  ميلييي  للتعلييم العتايلرا   يل لكيأل ميواطن وجلجمي  الي روس الخصوصيي  

  .الم لدي  في التعليم إلغلنوجلجم  معلوا 
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 حدود االست ادب منها :راسات السابقة والتعليق على الد

الت ايي  المطيرم فيي اييتخ اب االدتردي   وااجنايي  شف  معام ال راييلت العرايي   -

ثيلر مميل يضيفي مجميي   ايرا عليي مرايي  آ جتملعيي ويلص  مواقيل التواصيأل اال

 االدتشلر يوان ال ي ل  مو القل .

التييي هراو يي  معمييلرجم ميين ارهفييلي دقييا  التمثيييأل لفقيي  الشييال  ميين مفييرام العينيي   -

قيي  يييلع  ذليي  عييلب او 18لفقيي  العمرييي  االقييأل ميين ( وجييةا يعكييس غيييل  ا18-30)

 الال ث  في هح ي  الفق  العمري  للعين   جران ال راي  عليدل.

م  ت اعض ال رايلت التي هنلولي  فيي اعيض مج ايديل هعيرا ال مديور لمواقيل  -

ميي ى مدييور والمضييمور الم يي ب واييين ال  التواصييأل االجتمييلعي االرهاييلط الشيي ي 

 ه ثرجم اه.

هولي الصحلف  المصري  اجتململ  ايرا ا ضليل التعليم و هتنوي فيي ااطير الخاريي   -

والفنييور التحريرييي  المقييتخ م  فييي معلل يي  قضييليل التعليييم اممييل مفييلم الال ثيي  فييي 

ى مرايي  قضيليل التعلييم علي إلىالتعرف على مجم قضليل التعليم المطرو   ومفعدل 

 ال  ي  )الا يأل(. ا عالبمواقل التواصأل االجتملعي التي همثأل وييل  من ويليأل 

ح يييي  هقيييلؤالت ال رايييي  وفرو يييدل ييييلع ت ال راييييلت القيييلا   الال ثييي  فيييي ه -

 صيلغتدل امل يتالنب مل ج ف ال راي .وواطلرجل النارا 

 تساؤالت الدراسة :

لمواقل التواصأل  -عين  ال راي – جي مع الت ومدملط هعرا الطال  لم -

 االجتملعي؟

 مل مجم اادشط  التي ي وب ادل الطال  على مواقل التواصأل االجتملعي؟ -

 ؟قضليل التعليم في متلاع  مواقل التواصأل االجتملعي الطال  على اعتملممل م ى  -

 ؟اش ر قضليل التعليممواقل التواصأل االجتملعي  مل مقوى ث   الطال  فيمل هنشرا -

 ؟ومشكالت التعليم في مصر ميال  م ملتجي مل  -

 مواقل التواصأل االجتملعي؟ ليم التي  اي  الجتملبمل جي مجم قضليل التع -

 المسثر  في  أل مشكالت التعليم في مصر؟مل جي ال وا الفلعل  و -

طييال   وإمراكما ميي ى هييسثر مواقييل التواصييأل االجتمييلعي فييي هنمييي  وعييي  إلييى -

 المر ل  الثلدوي  ا ضليل التعليم في مصر؟



 قع التواصل االجتماعي وانعكاس ذلك على إدراكهم لقضايا التعليم في مصراستخدام طالب المرحلة الثانوية لموا

 484                              عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 روض الدراسة :ف

لمتغيييرات ال يموجرافييي  اييين ااييين الماحييوثين  إ صييليي هوجيي  فييروق ذات مالليي   -1

قضييليل متلاعيي  مرجيي  اعتمييلم الطييال  علييى مواقييل التواصييأل االجتمييلعي فييي و

 التعليم.

مرجيي  ث ييي  ايييين المتغيييرات ال يموجرافيييي  و إ صييليي هوجيي  فييروق ذات ماللييي   -2

  جتملعي عن قضليل التعليم.الطال  فيمل هنشرا مواقل التواصأل اال

اييين المتغيييرات ال يموجرافييي  للطييال  عينيي   إ صييليي هوجيي  فييروق ذات مالليي   -3

ال راييي  وميي ى هفييلعلدم مييل مواقييل التواصييأل االجتمييلعي ميين يييالق المشييلر   

 قضليل التعليم. إ انااللكترودي  

اقيل اين  ثلف  هعرا الطال  عين  ال راي  لمو إ صليي هوج  فروق ذات مالل   -4

 إ انالتواصأل االجتملعي وم ى هفلعلدم معديل مين ييالق المشيلر   االلكتروديي  

 قضليل التعليم.

اين مرج  اعتملم الطال  على مواقل التواصيأل  إ صليي هوج  فروق ذات مالل   -5

مييييال  عليييى معلوميييلت عييين قضيييليل التعلييييم و االجتميييلعي  مصييي ر للحصيييوق

 عليدل. االعتملم

 م اهيم الدراسة :

جو مصطلف يطلل على م موع  من المواقيل عليى سياك   التواصل االجتماعي:مواقع 

االييةا يتيييف  2االدترديي   دييرت مييل ال يييأل الثييلدي للوييي  امو مييل يعييرف اليييم وييي 

التواصأل اين اافيرام فيي ايقي  م تميل افترا يي ي معديم  قي  م موعيلت اجتميلب مو 

يييتم عيين طريييل ييي ملت (  ييأل جييةا م رييي  اسيير  ...ال  جلمعيي ا تمييلن )اليي اسيياكلت اد

شخصيي  لخييرين عليى الملفيلت ال ا طياليالرييليأل مو  إرييلقالتواصأل المالسر مثيأل 

 . (26)معلوملهدم التي يتيحوددل للعرا معرف  ميالرجم وو

التيي يعيلدي منديل النايلب التعليميي اا ميلت الم صيوم اديل المشيكالت و قضايا التعلميم :

مييلب العملييي  لعييلب والتييي همثييأل علي ييل    ي يييل  ماالمصييرا الخييلر امر ليي  هعليييم الثييلدوا 

مثأل هقري  االمتحلدلت والغش والي روس الخصوصيي  والمنيلج  اي  وهطورجل التعليم

 .(27)غيرجلو ايلو  االمتحلدلت ودالب هنقيل ال اوق الل لمعلت ...ل رايي  وا

 اا ل امييالم صوم اديم طيال  المر لي  ااييير  مين التعلييم  طالب المرحلة الثانوية:

ليدييل التعليييم العييللي ي( ووا عيي امااايليييي )االاتيي ايي يقييال جييةا المر ليي  التعليييم 

 .(28)علمل 18 إليعلمل  14لرجم مل اين يتراو  معم)ال لمعي( و

هعتايير جييةا ال راييي  ميين ال رايييلت الوصييفي  التييي هقييتد ف  منهجهمما:نمموا الدراسممة و

 ا عالمييالاحي  عليى ميند  المقيف   اعتميح يليل والايلديلت عين  يلجر  ميل اوجمل ال
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موصلف عن الايلجر  معلوملت وللحصوق على ايلدلت و يع  جةا المند  جد ا منامل  و

المعلوميلت ال لع   اايلييي  مين الايلديلت و في و عدل الحللي اد ف هكوين ا عالمي 

هييم مقييف عينيي  ميين طييال  المر ليي   إطييلرافييي و ا(29)المطلوايي  فييي م ييلق التخصييق 

 إمرا ديماالجتميلعي عليى  لمواقيل التواصيأل هعر يدمي  اد ف التعرف على مثير الثلدو

  ضليل التعليم.ل

هعتميي  ال راييي  علييى صييحيف  االيت صييلن مييل عينيي  ميين طييال   أدوات جمممع البيانممات:

ال  لل يلس لتح ييل مجي اف الاحي  المر ل  الثلدوي  هضمن  قيلس متغيرات ال راي  ال ل

 غيراهه.هضمن قيلس العالق  اين متو

 اعتم ت الال ث  في عين  الاح  على عين  عم يي  مين طيال   مجتمع وعينة الدراسة:

طلليي   400توصييأل االجتمييلعي اواقييل )مر ليي  الثييلدوا العييلب( المقييتخ مين لمواقييل ال

طللا  من طال  م ارس الثلدوا العلب مو ع  مل اين الم ارس الحكوميي  والمي راس و

ذليي  امحييلفاتي و قييتوى االجتمييلعي واالقتصييلمااالخلصيي  لمراعييل  التنييوي فييي الم

علميل  18 إلييعلميل  15لعمريي  مين هحي م م تميل الاحي  فيي الفقي  اال لجر  والمنوفي  او

( اطري يي  الصييف الثلليي  الثييلدوا –ي الثييلدوا الصييف الثييلد –الصييف ااوق الثييلدوا )

ل المقيتويلت ييممثييأل جهي مر ل  التعليم الثيلدوا العيلب وهقمف اتمثيأل الثال  ينوات ف

 االقتصلمي .االجتملعي  و

 توافر بها الشروط اآلتية:بالنسبة لعينة الدراسة و

ال  فقيلت م قمين ليثا جميل مفرمات العين  من مقتخ مي مواقل التواصأل االجتملعي 

 (.الصف الثلل  الثلدوا -الصف الثلدي الثلدوا -)الصف ااوق الثلدوا 

 للطال  عين  ال راي . االجتملعيهنوي المقتوى االقتصلما و

 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات التابعة المتغيرات الوسيطة المتغيرات المستقلة

التعرا لمواقل التواصأل 

 االجتملعي.

الصف ا )النوي المتغيرات ال يموجرافي 

 .(االجتملعيالمقتوى االقتصلما ا ال رايي

عين  -الطال  إمراك

 ل ضليل التعليم.-ال راي 

فيي  المنو  من م يلن من محلفاتي ال يلجر  ويحا  الال ث  العين العينة:خطوات سحب 

)المقيييتوى المرهفيييل والمتوييييط همثيييأل المقيييتويلت االقتصيييلمي  واالجتملعيييي  اليييثال  

اتصينيف ايترس ت الال ث  في يحادل لأل ييلن للمقيتويلت االقتصيلمي  و والمنخفض(ا

وقي  . و  القلا   من دل يي  مييرىالاحمن دل ي  و وا  صلنال دل  المر  ا للتعاق  

ايييتغرق العمييأل المييي ادي فييي هو يييل االيييتملر  الييى الطييال  و ايييترجلعدل ميي   سييدر 

ب اوجيو الم يلق ال منيي لل رايي  2016-10-1الى ب2016-9-1وجي الم   الواقع  اين

        :  التي يو حدل ال  اوق التللي   ون ذل  هم يح  العين  ال رايافي 
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 (1جدول رقم )
 %   النوا

 % 44.8 179 ذ ور

 % 55.3 221 إدل 

 %100 400 الم موي

 (2جدول رقم )
 %   الصف الدراسي

 %26 104 ااوق الثلدوا

 % 39.3 157 الثلدي الثلدوا

 % 34.8 139 الثلل  الثلدوا

 %100 400 الم موي

 (3جدول رقم )
 %   االجتماعي - االقتصادي المستوى

 % 30.3 121 عللي

 %64 256 متويط

 % 5.8 23 منخفض

 %100 400 الم موي

 اختبار صدق االستمارب:

يييتملر  علييى للتح ييل ميين صيي ق االيييتملر  سييكال  و مضييمودل  هييم عييرا اال 

للت  ييي  مييين صيييال ي   ()ا عيييالبالمحكميييين مييين مييييلهة  م موعييي  مييين المختصيييين و

االيييتملر  فييي جييةا هييم هعيي يأل و يييل مجيي اف ال راييي  االيييتملر  وميي ى قيي رهدل علييى هح

 التوجيدلت.

  االستمارب:ثبات 

للت  يي  ميين ثاييلت االييييتملر  اقلميي  الال ثيي  اعميييأل ايتاييلر قالييي لالييييتملر   

ميين  %10يي  انقييا  مفييرم  عشييوا 40علييى عينيي  قوامدييل  اايطييلنلت راتدييل للحيي  ميين 

مميل  %91 إليىهيم  قيل  معلميأل الثايلت ايين االيتايلرين اليةا وصيأل م تمل العيني  و

صيلغ  اعض اايقل  ليتاليم فديم  هم هغييرصال يتدل للتطايل وااليتملر  او   ثالت يس

 ايتيعل  ال مدور.و

                                                           

 ميملن المختصين والمحكمين من ميلهة  ا عالب:( *)

 جلمع  المنوفي . -عا  ال وام يعي  رايل .ميتلذ ورييس ققم الصحلف  اكلي  اآلما   /م.م  -

  .جلمع  المنوفي -رفع  الا را .ميتلذ الصحلف  المقلع  اكلي  اآلما   /م.م  -

 جلمع  المنوفي . -د ي  ال ل ي .ميتلذ الصحلف  المقلع  اكلي  اآلما   /م.م  -

 جلمع  اني يويف. -منى جلسم .م رس الصحلف  اكلي  ا عالب  /م  -

 جلمع  اني يويف. -ممني  عا  الر من .م رس الصحلف  اكلي  ا عالب  /م  -
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 :اإلحصا يةالمعالجة 

العلمي لل راي  المي اديي  عليى عيني  ال رايي  هيم مراجعي   ا جراناع  هطايل  

  الايلدييلت للحلييي  اآللييي ميين يييالق اردييلم وإميييلقوهرمي جييل  االيييتملر  وهرهيادييلا

SPSS : وق  هم االيتفلم  من جةا الاردلم  على ع   مقتويلت فيمل يلي 

  قل  التكرارات والنق  المقوي . -

  قل  المتويط الحقلاي واالدحراف المعيلرا. -

- Test  ذات ال الل  اين متويطلت متغيرات ال راي . ا  صليي لمعرف  الفروق 

 اختبار ال روضنتا ج الدراسة و

 الطالب لمواقع التواصل االجتماعي:أوالً : معدل تعرض 

 تعرض الطالب لمواقع التواصل االجتماعييوضح  (4جدول رقم )
 % ك م ا االدتالب

 % 46.3 185 الدتالب

 %34 136 م يلدل

 % 19.8 79 دلمرا

 %100 400 الم موي

يتاين من ال  وق القلال مر جميل مفرمات العين  يتعر ور لمواقل التواصيأل  

يتعر يور  %34يتعر يور لتلي  المواقيل اشيكأل منيتام و %46,3ميندم  ااالجتملعي

ممييل يكشييف مر مواقييل التواصييأل ميين الممكيين مر يكييور لدييل مورا   ايييرا فييي لدييل م يلدييل  ا

ر يتيلاعو ديلمرا  ميلجيم  %19,8ذل  في م لايأل و ضليل التعليم االطال  ا وإمراكهوعي  

 هل  المواقل.

 التعرض اليومي لمواقع التواصل االجتماعي متوسط عدد ساعاتيوضح  (5جدول رقم )
 % ك متويط ع م يلعلت التعرا

 % 22.5 90 مقأل من يلع 

 % 33.5 134 مقأل من ثال  يلعلت إلىمن يلع  

 %30 120 مقأل من يمس يلعلت إلىمن ثال  يلعلت 

 %14 56 م ثر من يمس يلعلت

 %100 400 الم موي

عيني  ال رايي  يتعر يور  إجميللي مين %33.5يتاين من ال ي وق القيلال مر  

 %30و مقيأل مين ثيال  ييلعلت فيي الييوب إليىلمواقل التواصيأل االجتميلعي مين ييلع  

 مقيأل مين يميس ييلعلتا إلىيتعر ور امع ق يومي مل يتراو  اين من ثال  يلعلت 

 %14وذلي  فيي م لايأل  يتعر ور لدل امعي ق مقيأل مين ييلع  وا ي   يومييل ا %22.5و

 إليىلعيأل ذلي  يرجيل و لعلت يومييل اامع ق م ثر من يميس يي ف ط جم الةين يتعر ور

وميضيل مشيلر    امقتخ موا المواقيل االجتملعيي  وقي  هصيفحدمالمتع  التي يشعر ادل 
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اليةا يقييتغرقوده فييي  مصي قليدم فييي مختليف اآلران ممييل ي علديم ال يعيييرور  يم الوقيي 

 المواقل.هل  هصفف 

 مواقع التواصل االجتماعي : األنشطة التي يقوم بها الطالب عبر ثانياً:

 األنشطة التي يقوم بها الطالب عبر مواقع التواصل االجتماعييوضح  (6جدول رقم )
 % ك اادشط  التي ي وب ادل الطال  عار مواقل التواصأل االجتملعي

 Twitter. 115 29%هويتروFacebook على صفحلت المقتخ مين مثأل  ا طالي

 %12 48 حتي الشخصي .في صفNotes  تلا  المة رات 

 % Links. 86 21.5ايتخ اب التطاي لت االلكترودي   

% youtube. 89 22.3على مشلج   م لطل الفي يو   

 % 6.3 25 هعلي لت إريلق

 %3 12 .ا يالري متلاع  المواقل 

 %5.8 23 التواصأل عار غرف ال رمس .

 %100 400 الم موي

عيني  ال رايي   –اادشيط  التيي ي يوب اديل الطيال  ر م ثير يتاين من ال  وق القلال م 

 Face book  الفييييييس ايييييوك عليييييى صيييييفحلت المقيييييتخ مين مثيييييأل ا طييييياليجيييييي  –

لييى يييدول  إلعييأل ذليي  يرجييل و ا%29جييلنت فييي المرهايي  ااولييى  انقييا   Twitterهييويترو

 انوإايي فيمييل ايييندم معلومييلت الفييي هاييلمق ااياييلر و اللنقييا  للطييال  ايييتخ اب جييةين المييوقعين

علييى ييي هي فييي المرهايي  الثلدييي  مشييلج   م ييلطل الفييي يو آرايدييم فييي مختلييف المو ييوعلت او

tube you   ددليييه ا عاييي  المييينعم)جيييةا النتي ييي  هتفيييل ميييل مرايييي  و %3.22وذلييي  انقيييا

مر ي المييراج ين يقييتخ مور اليوهيييو  وجمييللإميين  %70مثاتيي  مر  ييوالي التييي  (30)(2016

هييييو  فيييي  ييييل  جيييةا يو يييف مور اليو  فقيييلت الشيييال  وعنييي ال مميييلرسيييايه اييييتخ امدم ليييه 

اثييم ييي هي فييي المرهايي  الثللثيي  ايييتخ اب التطاي ييلت يلصيي  المييراج ين مقييتخ مي االدترديي  و

فيييي  Notesالمرهاييي  الرااعييي   تلاييي  المييية رات  اوفيييي %21.5انقيييا   Linksااللكتروديييي  

 %6.3ي يييلت انقيييا  التعل إرييييلقفيييي المرهاييي  الخلمقييي  و ا%12صيييفحتدم الشخصيييي  انقيييا  

انقيا   ا يالريي عي  المواقيل يييرا  متلااوم %5.8انقيا   ايليدل التواصأل عاير غيرف ال رمسي 

قل اا ثير سيعاي  مثييأل اجتميلب الطلاي  فيي جيةا الفقي  العمريي  ايللموا إليىلعيأل ذلي  يرجيل و 3%

 . ا يالري اليوهيو  على  قل  المواقل الفيس اوك وهويتر و

  :قضايا التعليم متابعةالطالب على مواقع التواصل االجتماعي في  درجة اعتماد ثالثاً: 

جتماعي في درجة اعتماد الطالب على مواقع التواصل االيوضح  (7جدول رقم )

 قضايا التعليم متابعة
 % ك مرج  االعتملم

 %28.7 115     اير  إلىمعتم  عليدل 

 %57.5 230    مل  إلىمعتم  عليدل 

 %13.8 55 ج  قليل معتم  عليدل ا ر 

 %100 400 الم موي
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ر الغللاييي  العامييى ميين الطييال  يعتميي ور علييى يتاييين ميين ال يي وق القييلال م 

يعتمي ور  %57.5ميندم   %86.2قضليل التعلييم انقيا   لعي  في متلاع  المواقل االجتم

اجتميلب  إلىيعتم ور عليدل ا رج   اير  اولعأل ذل  يرجل  % 28.7   مل و إلىعليدل 

التيي هميس  يلصي   التعلييم  لمدم  من مرا أل ال راي  ا ضيليلطال  في جةا المر ل  اال

ف يط مين يعتمي ور  %13.8ذل  فيي م لايأل م الشخصي  ومقت الدم ال رايي اومصلحتد

 على هل  المواقل ا رج  قليل .

مدي اعتماد الطالب على المواقع االجتماعية المختل ة في متابعة قضايا رابعاً: 

 التعليم 

 درجة اعتماد الطالب على المواقع االجتماعية في متابعة يوضح  (8جدول رقم )

 قضايا التعليم

 الموقل
 المتويط الحقلاي ا رج   عيف  ا رج  متويط  ا رج   اير 

 % ك % ك % ك

 2.1525 %26.5 106 %33.8 135 %39.8 159 الفيس اوك

 1.8657 %42 168 %31.3 125 %26.8 107 هويتر

 2.0825 %30.5 122 %21 84 %48.5 194 يو اليوه

 1.9950 %36.8 147 %34.8 139 %28.5 114 ملا ايايس

 1.8200 %36.3 145 %27 108 %36.8 147 ادقت راب

 2.3050 %24.5 98 %29.8 119 %45.8 183 جوجأل

 1.7875 %49.5 198 %31.5 126 %19 76 جلا فليف

فيي المرهاي   جوجيألموقل تملم الطلا  على اع إلى هشير ايلدلت ال  وق القلال 

 إليىولعأل ذل  يرجيل  ا2.3050ذل  امتويط  قلاي التعليم و قضليلولى في متلاع  اا

مر موقل جوجأل ي  ب للطلل   أل مل يري  من مقتن ات وصور وفي يوجلت فيقدأل علي  

 اومن ثيم الحصيوق عليى جمييل الايلديلت والمعلوميلت الخلصي  اتلي  ال ضيليل ايتخ امه

 إلييىورامييل يرجييل ذليي  2.1525فييي المرهايي  الثلدييي  امتويييط  قييلاي  الفيييس اييوكيلييي  

 إليىالفرصي  لألصي قلن للوصيوق  وإهل ي يدول  هالمق اايالر والمعلوملت فيمل اييندم 

ملفلهدم الخلص  ف   مصاف الفيس اوك ال يسثر ف ط فيي دطيلق الم تميل االفترا يي ايأل 

وهتفييل جييةا جتملعييي  والقيليييي  والث لفييي  وال ينييي  امثيير علييى واقييل  يييل  المتعييلملين اال

مر الفييس ايوك جيلن فيي  إليىالتيي هوصيل   (31)(2012 جييرا علا النتي   مل مراي )

فيي  اليوهييو موقيل جيلن ثيم  المرها  الثلدي  اع  الاري  االلكترودي من  ي  االييتخ ابا

لقيييدول   اييييتخ اب وهرجيييل الال ثييي  ذلييي   ا2.0825المرهاييي  الثللثييي  امتوييييط  قيييلاي 

اليوهيييو  فييي متلاعيي  الاييرام  التلف يودييي  التييي هتنييلوق قضييليل التعليييم الخلصيي  ادييةا 

ثييم موقييل ا1.9950فييي المرهايي  الرااعيي  امتويييط  قييلاي  مييلا ايييايسيلييي   االمر ليي 

جييلن فييي الترهييي  القييلمس وا1.8657 امتويييط  قييلاي فييي المرهايي  الخلمقيي  هييويتر

موقييل جييلا فييليف يلييي  فييي الترهييي  القييلال ثييم  ا1.8200امتويييط  قييلاي ادقييت راب 

  .1.7875امتويط  قلاي 
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 ً  قضايا التعليم في متابعةأهداف اعتماد الطالب على مواقع التواصل االجتماعي :  خامسا

في أهداف اعتماد الطالب على مواقع التواصل االجتماعي يوضح  (9جدول رقم )

 قضايا التعليم متابعة

 قضايا التعليم قع في متابعةموااللى أهداف االعتماد ع
 ال نعم

  %   % 

 %81.5 326 %18.5 74  دويمر ل  الثلللالخلص  امعرف  مختلف قضليل التعليم 

 %91.5 366 %8.5 34 لمعرف  مختلف اآلران لل ضلن على جةا المشكالت

 %86.3 345 %13.8 55 للتقلي  وقضلن وق  فراغ

 %88.3 353 %11.8 47 اآليرينمل  مدلقشدل ي لم مو وعلت 

 %86.8 347 %13.3 53 هقلع دي في هكوين رما اشلر قضليل التعليم

 %84.3 337 %15.8 63  اددل همس مصلحتي الشخصي 

 %87.8 351 %12.3 49 اآليرينعلى مران  ومهعرفقدول  معار عن رميي ا

 %82.5 330 %17.5 70 المو وعي  والحري  في هنلوق م ملت التعليم

 %83.3 333 %16.8 67 من م ثر من مص ر  اايالرلمراجع  

 %82.5 330 %17.5 70 جةاا  في عر دل للمو وعلت من  ي  الشكأل 

 %70.5 282 %29.5 118 وجوم في يو وصور

 %72 288 %28 112 هتقم الآلدي  والفوري  في متلاع  اا  ا 

 %66.8 267 %33.3 133 هعرا اا  ا  اشكأل مختصر

مر مييال  اعتميلم الطيال  عيني  ال رايي  عليى  إليى ال ي وق القيلالير ايلدلت هش

قضيليل التعلييم هي هي مولويلهديل فيي مدديل هعيرا متلاعي   يمواقل التواصأل االجتميلعي في

المرهاي  الثلديي  وجيوم الفيي يو  اثم يليديل  فيي %33.3اا  ا  في سكأل مختصر انقا  

التيي  (32)(2010جايه ا راييل  ميل مرايي  )هتفل جةا النتي يوا %5.29الصور انقا  و

ي يي  مين  ا يالريي والينق فيميل ينشير عليى المواقيل  مثات  مر وجوم الفي يو والصيور

ثيم فيي المرهاي  الثللثي  مدديل هتقيم الآلديي  والفوريي  فيي المتصفحين على قرانهديل ا إقالق

التعليييم و فييي المرهايي  الرااعيي  معرفيي  مختلييف قضييليل و %28متلاعيي  اا يي ا  انقييا  

 فيي المرهاي  الخلمقي وا %18.5ذلي  انقيا  و مشكالهه الخلص  امر ل  الثيلدوا العيلب

المو وعي  والحري  في هنلوق م ملت التعليم  وجةاا  فيي عر يدل للمو يوعلت مين 

ياييلر ميين م ثيير ميين مصيي ر انقييا  ا ثييم يليدييل مراجعيي  اا %17.5نقييا   ييي  الشييكأل ا

 فييو %15.8مس مصلحته الشخصي  انقا  ه مددلوجلن في المرها  القلاع   ا16.8%

وجيلن فيي الترهيي   ا%13.8قضيلن وقي  الفيراغ انقيا  التقيلي  و الترهي  الثيلمن جيلن

وفيي الترهيي   %13.3التليل هقلع  في هكوين رما اشلر قضيليل التعلييم وذلي  انقيا  

واليي يوق فييي د ييلش  اآليييرينعلييى مران  ومهعييرفالعلسيير  معايير عيين رميييي اقييدول  

 %11.8 انقييا  اآليرينمييل  مدلقشييدلثييم   ي ييلم مو ييوعلت  %12.3عدييم  انقييا  م

  انقييا   فيي الترهييي  ااييير  لمعرفيي  مختليف اآلران لل ضييلن عليى جييةا المشيكالتاو

 يييي  مر هلييي  المواقيييل  اآلرانقلييي  عيييرا مختليييف  إليييىلعيييأل ذلييي  يرجيييل و ا8.5%
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ممييل ال يقيييمف ال ضييليل الاليتصييلر فييي عييرا المو ييوعلت و هتصييفاالجتملعييي  

 اعرا مختلف اآلران ووجدلت النار  وق ال ضي  المطرو  .

قضمايا التعلميم عبمر  إزاءأشكال المشاركة االلكترونية التي يقموم بهما الطالمب سادساً: 

 مواقع التواصل االجتماعي :

 ( يوضح أشكال المشاركة االلكترونية التي يقوم بها الطالب ازاء 10جدول رقم )

 قضايا التعليم
 %   قضايا التعليم إزاءأشكال الت اعل والمشاركة االلكترونية 

 %41.3 165 رميي  وق قضليل التعليم ومشكالهه. إا ان

 %35.5 142 ال يوق في د لسلت مل ااص قلن  وق قضليل التعليم ومشكالهه.

 %13,5 54 يلص  ا ضليل التعليم و مشكالهه. ميالردشر 

 %5 20 يل التعليم و مشكالهه.دشر صور وفي يوجلت يلص  ا ضل

 %4.8 19 هعلي لت يلص  الل ضليل التعليم و مشكالهه المطرو  . إ لف 

 %100 400 الم موي

من الطال  عين  ال راي  يتفيلعلور ميل  %41.3هشير ايلدلت ال  وق القلال  

مرايديم  يوق  إاي انقضليل التعليم المنشور  عار مواقل التواصأل االجتميلعي مين ييالق 

مواقل التواصيأل االجتميلعي همكيندم  مر إلىولعأل ذل  يرجل  المو وعلت المطرو  ا

هحييررا  و  رييي  وااقييأل  اا ثييرميين التعاييير عيين مرايدييم اكييأل  رييي  فدييي هعيي  الفرصيي  

رقلا  اوجلن في الترهي  الثلدي  ال يوق في د لسلت مل ااص قلن  يوق قضيليل التعلييم 

يلصي   ميايلروجلن في الترهي  الثللي  دشير  اإجمللي عين  ال راي من  %35.5دقا  

اويييي هي فيييي الترهيييي  الراايييل دشييير صيييور  %13.5ا ضيييليل التعلييييم ومشكالهه.انقيييا  

هعلي ييلت  إ ييلف ومييييرا  ا%5وفييي يوجلت يلصيي  ا ضييليل التعليييم ومشييكالهه انقييا  

 .%4.8يلص  الل ضليل التعليم ومشكالهه المطرو   انقا  

 قضايا التعليمع  ما تنشرب مواقع التواصل االجتماعى فيدرجة ثقة الطالب سابعاً : 

 شرب مواقع التواصل االجتماعيثقة الطالب فيما تنمستوى يوضح  (11جدول رقم )

 ع  

 قضايا التعليم
 %   درجة الثقة

 %22,3 89 مثل ا رج   اير 

 %44,8 179 مثل ا رج  متويط 

 %33 132 ال مثل فيدل مطل ل

 %100 400 الم موي

عيني  ال رايي  يث يور  إجميلليمين  %44.8مر دقيا   إليىهشير ايلديلت ال ي وق القيلال 

مر و جتميلعي ل ضيليل التعلييم فيي مصيراا رج  متويط  في هغطي  مواقل التواصأل اال

ع ب اعتميلم مواقيل التواصيأل  إلىرامل يرجل ذل  و اا طالقال يث ور فيدل على  33%
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عيين مصيي ر صييحفي مو  اايييةفييي  ييلالت  إال لألياييلراالجتمييلعي مصيي را  موثوقييل  

يث يور فيديل ا رجي   %22,3 ذل  فيي م لايألو موثوق ين أل عن  الخارامعتم  و إعالمي

  اير  .

 ً   التي أثيرت على مواقع التواصل االجتماعي قضايا التعليم أهم :  ثامنا

التي أثيرت على مواقع التواصل  أهم قضايا التعليميوضح  (12جدول رقم )

 ياالجتماع

 القضايا
المتوسط  بدرجة ضعي ة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرب

 %   %   %   الحسابي

 1.9600 %30.3 121 %35.5 142 %34.3 137 هقري  االمتحلدلت

 2.1150 %35.5 134 %44.5 178 %22 88 الغش

 1.8352 %28.8 99 %34 136 %46.3 165 ال روس الخصوصي  

 2.0550 %38.3 153 %29 161 %32.8 131 المنلج  التعليمي  

 2.4925 %65.8 263 %17.8 71 %16.5 66 الل لمعلت ال اوقدالب 

 1.8000 %25 100 %30 120 %45 180 هطوير التعليم

 1.8025 %12.3 78 %28.5 165 %59.3 157 الم لدي  

 1.5100 %13.5 54 %24 96 %62.5 250 الت ريس اللم ارس

 1.6950 %12.3 85 %37 148 %41.8 167 التحويأل

مر قضي  دالب ال اوق الل لمعيلت جيلنت فيي  إلىهشير ايلدلت ال  وق القلال  

ه امن جةا ال رايي   إلىهرجل الال ث  ذل  و ا2.4925المرها  ااولى امتويط  قلاي 

الاحي  العلميي ام ليس النيوا  لتعي يأل سيروط اقترا يلت مين جلدي  ل ني  التعلييم ومل 

هطييوير سييلمل  هتمثييأل فييي و ييل امتحييلر قيي رات ل يطيي  ال اييوق الل لمعييلت ليكييور وفيي

وهختلف جةا النتي   مل مراي  )عاي   ا لد  التنقيل ليكور سرط ال اوق الل لمعلتا

 ي  جلنت قضي  هطوير المنلج  التعليمي  في م  م  قضليل التعلييم (33)( 2014امحم 

اييملعيأل امحمي  وهختليف ميضيل ميل مرايي  )قاأل ال لمعي فيي الصيحلف  االلكتروديي  ا

 ي  جلنت قضي  اااني  التعليميي  وهطيوير المنيلج  التعليميي  فيي  (34) (2009عا   

وجلن في المرها  الثلدي  الغيش م  م  قضليل اصال  التعليم قاأل ال لمعي في الصحلف  ا

 يلجر  الغيش فيي الفتير  ااييير   ادتشيلر إليىويرجل ذلي   ا2.1150امتويط  قلاي 

وفيي المرهاي  ال لدوديي ا   لدور لتوعيي  الطيال  امخيلطر جيةا المخللفيلتدشر ع وا  الو

وهتفييل جييةا النتي يي  مييل مراييي   ا2.0550الثللثيي  المنييلج  التعليمييي   متويييط  قييلاي 

 يملر ال يوم  والمنيلج  التعليميي  يي  جيلنت الم لديي  و  (35) (2006ثروتا فتحي)

يليديل فيي ( ا2005-2004ق الفتير  )في م  م  ال ضليل التي هانتدل جريي   ااجيراب ييال

مييل لييى إوذليي  يرجييل  ا1.9600المرهايي  الرااعيي  هقييري  االمتحلدييلت امتويييط  قييلاي 

 يي   العييلب المل ييي ميين هقييريالت المتحلدييلت الثلدوييي  العلميي  ممييل جعلدييل فييي م  ميي  

ثييم جييلن فييي المرهايي  الخلمقيي   ال ضييليل المطرو يي  علييى مواقييل التواصييأل االجتمييلعيا

في المرها  القلميي  م لديي  التعلييم و ا1.8352امتويط  قلاي  خصوصي ال روس ال

فييي المرهاييي  القييلاع  هطيييوير التعليييم امتوييييط  قيييلاي وا 1.8025امتويييط  قيييلاي 
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التيي هوصيل   (36) (2006ميلم  اعا  الر يمهختلف جةا النتي   مل مراي  )و 800.1

هييولي اجتملمييل   ايييرا   العينيي  يييرور مر الصييحلف  المصييري  إجمييلليميين  %90 مر إلييى

 ا1.6950متوييط  قيلاي التحوييأل فيي المرهاي  الثلمني  اجلن اثم ل ضي  هطوير التعليم 

 .1.5100مييرا الت ريس اللم ارس امتويط  قلاي و

 ً  أزمة التعليم في مصر أسباب :  تاسعا

 أسباب أزمة التعليم في مصريوضح  (13جدول رقم )

 القضايا
المتوسط  بدرجة ضعي ة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرب

 %   %   %   الحسابي

المخصصلت المللي  قل  

 للتطوير 
100 25% 48 12% 252 63% 2.3800 

 1.4475 %8 32 %28.7 115 %63.2 253 المسجلين علميل   غير علمينالم

في للعلملين  ااجور عف 

 قطلي التعليم 
216 54% 143 35.8% 41 10.3% 1.5625 

موا ا  الم ررات غير ال

 للعصر
202 50.5% 153 38.3% 45 11.3% 1.6075 

 1.4550 %7.5 30 %30.5 122 %62 248 المنتشر في الم راس   ا جملق

 1.9400 %37.8 151 %18.5 74 %43.8 175 التخطيط ال ي    إلىاالفت لر 

 يلم  مع ام الطال  في الفصأل 

 الوا  

248 62% 107 26.8% 45 11.3% 
1.4925 

 1.6450 %17.3 69 %30 120 %52.8 211    م الت ري  الكلفيع ب وجو

 1.5925 %12.8 51 %33.8 135 %53.5 214 التقر  من التعليم

 مييال عي    إليىومشيكالت التعلييم فيي مصير  م ملت ميال يرجعور الطلا   

 2.38ذليي  امتويييط  قييلاي دل قليي  المخصصييلت المللييي  للتطييوير وجييلن فييي م يي مت

ي ر ور مجمي  الموارم المللي  في  أل م ملت التعليم من ييالق هيوفير  فدسالن الطال ا

وجيلن فيي المرهاي   هو ييف التكنولوجييل الح يثي  فيي التعلييم وغيرجيلاالمالدي ال  ي   و

جايلر  هايةلدل  مفالا  من جدوا1.94التخطيط ال ي  امتويط  قلاي  إلىالثلدي  االفت لر 

هيولي راوا اصف  مقيتمر  واصيور  علمي  ول التالتعليم لتطوير دالمدو ار  التراي  و

التغيير القيلير فيي معايم الي ار العيللم يلص   تى يوا   الت ي ب و  ا عنليالتعليم الثلدو

 ا1.64 امتوييط  قيلاي عي ب وجيوم التي ري  الكيلفي للطلاي  اي هي في الترهيي  الثللي 

فالاي  مين  1.60في الترهي  الراال الم ررات غيير موا اي  للعصير امتوييط  قيلاي و

مملي  المعلميين اثيم يي هي فيي الترهيي  ومن ثم هطوير الكت  الم رييي  و هطوير المنلج 

هي في الترهيي  القيلمس  يعف ا ي 1.59الخلمس التقر  من التعليم امتويط  قلاي 

 القيلالويي هي فيي الترهيي   ا1.56للعلملين في قطيلي التعلييم امتوييط  قيلاي  ااجور

 الثيلمنفيي الترهيي  و ا1.49امتوييط  قيلاي  لفصيأل الوا ي   يلم  مع ام الطال  في ا

ومييرا المعلمين غيير الميسجلين  ا1.45نتشر في الم ارس امتويط  قلاي مال ا جملق

  .1,44علميل  امتويط  قلاي 
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 رب في حل مشكالت التعليم في مصر المؤثلقوى ال اعلة و: ا عاشراً 

 في حل مشكالت التعليم في مصر يوضح القوى ال اعلة والمؤثرب (14جدول رقم )
 %   القوب ال اعلة في مشكالت التعليم

 %34 136 الحكوم 

 %20 80 المسيقلت الريمي  في ال ول  

 %23.3 93 التعليم و ير التراي  و

 %9 36 العلملين في قطلي التعليم 

 %4.5 18 المعلمين 

 %5.5 22 ا عالبويليأل 

 %100 400 الم موي

من الطال  عين  ال رايي   يس ي ور  %34ال  وق القلا   مر دقا   هشير ايلدلت

 يي  ال و  الفلعل  والمسثر  في  يأل مشيكالت التعلييم فيي مصير  م ثرمر الحكوم  جي 

ير مي اديي  ملليي   يخم  لتح ييل هطيو يرور  هخصييق الحكومي   ي ر ور الطال  

مين راميل ذلي  و %23.3انقيا  و يير الترايي  والتعلييم  في المرها  الثلدي  يليدلالتعليم ا

ال ضيلن عليى موجي  ال صيور التيي يعيلدي التعلييم وهطيوير ويالق و ل يطيط هنميي  و

انقيا  في المرهاي  الثللثي  المسيقلت الريمي  في ال ول  هي ه ثم  امندل التعليم في مصر

ثييم ويييليأل  ا%9العييلملين فييي قطييلي التعليييم انقييا  فييي المرهايي  الرااعيي  ايليدييل  20%

 .%4.5  لمعلمين انقاا ومييرا   ا%5.5انقا  في المرها  الخلمق   با عال

 التحقق م  ال روض :

درجمة بي  المتغيرات الديموجرافيمة و إحصا يةال رض األول: توجد فروق ذات داللة 

 :قضايا التعليم في متابعة مواقع التواصل االجتماعي اعتماد الطالب على 

درجة اعتماد الطالب متغيرات الديموجرافية وقة بي  الالعاليوضح  (15جدول رقم )

 قضايا التعليمفي متابعة على مواقع التواصل االجتماعي 

 المتغيرات
 المتوسط الحسابي

Mean 

 درجات الحرية Fقيمة 

df 

 مستوى المعنوية

Sig 

 0.73 2 2.637 0.648 النوي

 0.000 2 8.055 4.679 الصف ال رايي

 0.258 2 1.358 0.408 االقتصلما –المقتوا االجتملعي 

ايين مي ى اعتميلم  إ صيليي يتضف مين ال ي وق القيلال وجيوم فيروق ذات ماللي  

متغييير الصييف قضييليل التعليييم وفييي متلاعيي  الطييال  علييى مواقييل التواصييأل االجتمييلعي 

جيةا يعنيي اديه  لميل ه ي ب الطللي  للصيف الثيلدي ثيم و ا0.00ال رايي امقيتوى معنويي  

اعتميلم  عليى مواقيل  التواصيأل االجتميلعي فيي متلاعي  قضيليل الثلل  الثلدوا  لميل  ام 

ضيليل التعلييم اجتميلب طيال  الصيف الثللي  الثيلدوا ا  إليىوهرجل الال ثي  ذلي   التعليما

 يةل  التعيرف  اوالغيشالصيف الثللي  الثيلدوا المتحلدلت من هقري   م  اثه الحللي و
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 ا عيالبةا هتحي   عني  وييليأل ( اليالاو ليي امتحلر الثلدوي  العلم  ال  يي  )على دمط 

 ال راي . إجرانفتر   مثنلن

ايين مي ى اعتميلم الطيال  عليى مواقيل  إ صيليي اينمل ال يوج  فروق ذات مالل  

المقيتوى االجتميلعي  -التواصأل االجتملعي في متلاعي  قضيليل التعلييم ومتغيير )النيوي 

واقييل التواصييأل واالقتصييلما(  ييي  ال يييسثر جييةا المتغييير فييي مرجيي  االعتمييلم علييى م

 االجتملعي في متلاع  قضليل التعليم.

بممي  المتغيممرات الديموجرافيمممة  إحصمما يةال ممرض الثمماني : توجممد فممروق ذات داللمممة 

 درجة ثقة الطالب فيما تنشره مواقع التواصل االجتماعي ع  قضايا التعليم :و

طالب ثقة ال ومستوىقة بي  المتغيرات الديموجرافية العاليوضح  (16جدول رقم )

 فيما تنشره مواقع التواصل االجتماعي ع  قضايا التعليم

 المتغيرات
 الحسابي المتوسط

Mean 
 Fقيمة 

درجات 

 الحرية

Df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 0.047 2 3.076 0.755 النوي

 0.020 2 3.968 2.351 الصف ال رايي

 0.143 2 1.952 0.584 االجتملعي  - االقتصلماالمقتوا 

ايين الطيال  عيني   إ صيليي ذات ماللي   عالقي وق القيلال وجيوم يتضف من ال  

   فيمل هنشرا مواقل التواصيأل االجتميلعي يتعليل ا ضيليل ثومرج  الللنوي ال راي  وف ل  

                       الة ور. لصللف ا0.047المعنوي   ي  الغ  مقتوى  التعليم في مصرا

للصيف  وف يل  عين  ال رايي  الطال   اين إ صليي ذات مالل   عالق  ةل  يوج  و

تواصيييأل االجتميييلعي  امقيييتوى معنويييي  مييي ا ث يييتدم فيميييل هنشييير  مواقيييل الال راييييي و

وجي عالق  عكقي  فكلمل ه  ب الطلل  في الصف ال رايي  لمل قل  ث ت  فيميل  ا0.020

 هنشرا مواقل التواصأل االجتملعي يتعلل ا ضليل التعليم.

 االقتصيلما لمقيتوىاين الطيال  وف يل  ل إ صليي ل  اينمل ال يوج  فروق ذات مال

 امقضيليل التعلييعين فيمل هنشرا مواقيل التواصيأل االجتميلعي الث   مرج  و االجتملعي -

ث يي  الطييال  فيمييل هنشييرا مواقييل التواصييأل مقييتوى  ييي  ال يييسثر جييةا المتغييير فييي 

 .ما ضليل التعلي عناالجتملعي 
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بممي  المتغيممرات الديموجرافيممة  إحصمما يةلممة توجممد فممروق ذات دالال ممرض الثالمم  : 

للطممالب عينممة الدراسممة ومممدى ت مماعلهم مممع مواقممع التواصممل االجتممماعي ممم  خممالل 

 .قضايا التعليم المطروحة إزاءالمشاركة االلكترونية 

الطالب بي  المتغيرات الديموجرافية ومشاركة العالقة يوضح  (17جدول رقم )

 االلكترونية 
 الحسابيالمتوسط  المتغيرات

Mean 

 درجات الحرية Fقيمة 

Df 

 مستوى المعنوية

Sig 

 0,04 2 5,676 1,375 النوي

 0,0,009 2 4,748 2,802 الصف ال رايي

 0,010 2 4,616 1,364 االقتصلما–المقتوا االجتملعي

ايين الطيال  عيني   إ صيليي ذات ماللي   عالقي يتضف من ال  وق القيلال وجيوم 

 ى هفلعلدم مل مواقل التواصأل االجتملعي مين ييالق المشيلر   للنوي ومال راي  وف ل  

 اا دييل  لصييللفا0.04المعنوييي  ا ييي  الغيي  مقييتوى  قضييليل التعليييم إ انااللكتروديي  

 وهتفييييييييييييييييييييييييييييل جييييييييييييييييييييييييييييةا النتي يييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييييل مراييييييييييييييييييييييييييييي 

الفتيييلت فييي التعاييير عيين آرايديين  إقاييلقالتييي م يي ت علييى ( 37)(2015 نييلر االشييدرا)

 .يقتطعن التعاير عندل صرا    في الم تملواه لجلهدن الفكري  التي ال 

  ال رايي  وف يل   للصيف اين الطال  عين إ صليي  ةل  يوج  فروق ذات مالل  و

مييي ى هفيييلعلدم ميييل مواقيييل التواصيييأل االجتميييلعي مييين ييييالق المشيييلر   ال راييييي و

وجييي عالقيي  طرمييي  فكلمييل  ا0.009 قضييليل التعليييم امقييتوى معنويي   إ انااللكتروديي  

فييي الصييف ال رايييي  لمييل  امت مشييلر تدم و هفييلعلدم عايير مواقييل التواصييأل ه يي موا 

ارهالط معام ال ضليل فيي الصيف الثللي  الثيلدوا مميل  إلىولعأل ذل  يرجل  االجتملعي

 ي علدم م ثر اجتململ  وهفلعال  مل هل  ال ضليل.

 - االقتصييلماللمقييتوى  اييين الطييال  وف ييل   إ صييليي يوجيي  فييروق ذات مالليي  و

ومييي ى هفيييلعلدم ميييل مواقيييل التواصيييأل االجتميييلعي مييين ييييالق المشيييلر   لعي االجتمييي

فكلمل  لر وجي عالق  طرمي   ا0.010امقتوى معنوي   قضليل التعليم إ انااللكترودي  

صييأل معلييى  لمييل هفلعييأل الطييال  مييل مواقييل التوا االجتمييلعي  -االقتصييلما المقييتوا

فيي المقيتوى  ااعليىالطيال  مر  إليىولعأل ذل  يرجل  قضليل التعليما إ اناالجتملعي 

الم يلجي مميل يي فعدم للتفلعيأل و منيل لدماالقتصلما م ثر ايتخ امل  لشاك  االدترد  فيي 

 مل هل  المواقل.
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بممي  كثافممة تعممرض الطممالب عينممة  إحصمما يةتوجممد فممروق ذات داللممة ال ممرض الرابممع: 

مشمماركة الدراسممة لمواقممع التواصممل االجتممماعي ومممدى ت مماعلهم معهمما ممم  خممالل ال

 قضايا التعليم. إزاءااللكترونية 

ة مدى ت اعل الطالب بالمشاركيوضح العالقة بي  كثافة التعرض و (18جدول رقم )

 االلكترونية

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

 Fقيمة 
درجات الحرية 

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 0.000 2 10.666 5.224    االلكترودي  المشلر  ثلف  التعرا و 

اييين  ثلفيي   إ صييليي ذات مالليي   عالقيي  يي وق القييلال وجييوم يتضييف ميين ال 

هعرا الطال  عيني  ال رايي  لمواقيل التواصيأل االجتميلعي ومي ى هفيلعلدم معديل مين 

 يي  و ذليي  امقييتوى معنوييي  قضييليل التعليييم المطرو إ انيييالق المشييلر   االلكترودييي  

صيأل االجتميلعي واقيل التواكلميل  ام هعيرا الطيال  لمف جي عالق  طرميي ا و0.000

و هعلي يلت مو دشير م اآلران اإاي انجةا ال ضليل ييوان  إ انمشلر تدم  لمل  ام هفلعلدم و

 غيرجل.مو صور و ميالر

بمي  درجمة اعتمماد الطمالب علمى  إحصما يةتوجمد فمروق ذات داللمة : الخمامسال رض 

  .عليها دأسباب االعتماقضايا التعليم و ع التواصل االجتماعي في متابعةمواق

العالقة بي  درجة اعتماد الطالب على مواقع التواصل يوضح  (19جدول رقم )

 عليها أسباب االعتمادقضايا التعليم و في متابعةاالجتماعي 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

 Fقيمة 
درجات الحرية 

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 0,09 2 4,733 0,702                                              هه مشكالمعرف  مختلف قضليل التعليم و

 0,016 2 4,207 0,492 هقلع دي في هكوين رما اشلر قضليل التعليم

 0,02 2 6,139 0,622 اددل همس مصلحتي الشخصي 

 0,054 2 2,941 0,607 وجوم في يو وصور

 0,000 2 15,785 3,270 هعرا اا  ا  اشكأل مختصر

 عدب نتا ج : إلىالسابق جدول تشير بيانات ال

   عرا مواقل التواصأل االجتميلعي لأل ي ا    اين إ صليي ذات مالل   فروقهوج

عن  مقيتوى في متلاع  قضليل التعليم  عليدلمرج  اعتملم الطال  و اشكأل مختصر

 .3.270اوالغ المتويط الحقلاي  000.معنوي  

   مختلييف قضييليل التعليييم معرفيي  الطييال  ا اييين إ صييليي هوجيي  عالقيي  ذات مالليي

 افي متلاع  قضليل التعلييممرج  اعتملم الطال  على مواقل التواصأل االجتملعي و

وهتفيل جيةا النتي ي   ا0.702اواليغ المتوييط الحقيلاي  0.09عن  مقتوى معنويي  
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جنيلك عالقي  ايين ليى مر إالتي هوصل   (38)(2015سر ايأل اماويويلممل مراي  )

ه ويي  الطيال  و مواقيل التواصيأل االجتميلعيعلى  مرج  اعتملم طال  ال لمعلت

 .والمعلوملت الايالر

 اين مرج  اعتميلم الطيال  عليى مواقيل التواصيأل  إ صليي ق  ذات مالل  هوج  عال

ا 0.02عني  مقيتوى معنويي  اين مر جةا في متلاع  عن قضليل التعليم واالجتملعي 

ال ضليل همس المصيلح   ذل  يعني اده  لمل  لد او0.622الغ المتويط الحقلاي و

قضيليل فيي متلاعي  الشخصي  للطال   لميل  ام اعتميلم الطيال  عليى هلي  المواقيل 

 التعليم.

 اين مرج  اعتميلم الطيال  عليى مواقيل التواصيأل  إ صليي ق  ذات مالل  هوج  عال

ر قضيليل ايين مفيل الطيال  لتكيوين رما اشي قضليل التعلييم ومتلاع   فياالجتملعي 

افكلمل اعتمي  0.492اوالغ المتويط الحقلاي  0.016قتوى معنوي  التعليم اعن  م

قضيليل التعلييم  لميل ييلع جم فيي متلاعي  الطال  على مواقل التواصأل االجتميلعي 

 .ين رما اشلر قضليل التعليمفي هكو

 :النتا ج العامة للدراسة 

  ال راي   ثلف  هعرا الطال  لمواقل التواصيأل االجتميلعي مميل ييسثر عليى مثات 

 مرج  متلاعتدم ل ضليل التعليم.

  ا طياليمن م ثر اادشط  التي ي وب ادل الطال  عار مواقل التواصأل االجتميلعي 

ومشلج   م يلطل الفيي يو عليى  على صفحلت المقتخ مين مثأل الفيس اوك وهويترا

 موقل اليوهيو .

 مثاتيي  ال راييي  مر الغللاييي  العامييى ميين الطييال  يعتميي ور علييى مواقييل التواصييأل 

الفيس -)جوجألاللترهي  ل جم جةا المواقع  قضليل التعليم ومن ماجتملعي في متلاال

ر هلي  للطيال  عاياليوهيو ( وهتر   مسكلق التفلعأل والمشلر   االلكتروديي  -اوك

 يوق قضيليل التعلييم ميل ااصي قلن آرايديم والي يوق فيي د لسيلت  إا انالمواقل في 

 المطرو  .

  لى مواقل التواصأل االجتميلعي  مصي ر للحصيوق يال  اعتملمجم عمجم موجلنت

 ا  اشييكأل مختصيير قضييليل التعليييم فييي مددييل هعييرا اا يي علييى معلومييلت عيين

  مل مددل هتقم الآلدي  والفوري  في متلاع  اا  ا . اووجوم الفي يو والصور ادلا

  مثات  ال راي  مر الغللاي  العامى من الطال  يث ور ا رج  متوييط  فيميل هنشيرا

 التواصأل االجتملعي عن قضليل التعليم. مواقل

  ميين مجييم ال ضييليل التييي مثيييرت علييى مواقييل التواصييأل االجتمييلعي داييلب ال ايييوق

ميال  م مي  التعلييم  ويرجعور الطال  مجم الل لمعلت والغش والمنلج  التعليمي ا
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التخطيييط ال ييي  اوجيييلنت  إليييىفييي مصيير قليي  المخصصيييلت المللييي  اواالفت ييلر 

لتراييي  والتعليييم فييي م  ميي  ال ييوى الفلعليي  والمييسثر  فييي  ييأل وو ييير االحكوميي  

 مشكالت التعليم في مصر.

   اييين مقييتوى ث يي  الطييال  فيمييل هنشييرا مواقييل  إ صييليي وجييوم فييروق ذات مالليي

 الصف ال رايي(. –التواصأل االجتملعي عن قضليل التعليم ومتغير )النوي 

   شلر تدم االلكتروديي  عاير الطال  ومين هفلعأل ا إ صليي وجوم فروق ذات مالل

قضيليل التعلييم والمتغييرات ال يموجرافيي  )النيوي  إ انمواقل التواصأل االجتميلعي 

 المقتوى االقتصلما واالجتملعي(.-الصف ال رايي –

   اين مرج  اعتملم الطال  عليى مواقيل التواصيأل  إ صليي وجوم فروق ذات مالل

 صف ال رايي.االجتملعي في متلاع  قضليل التعليم ومتغير ال

   اييين  ثلفيي  هعييرا الطييال  لمواقييل التواصييأل  إ صييليي وجييوم فييروق ذات مالليي

 قضليل التعليم. إ اناالجتملعي وم ى هفلعلدم اللمشلر   االلكترودي  

   اين مرج  اعتملم الطال  عليى مواقيل التواصيأل  إ صليي وجوم فروق ذات مالل

 .تملم عليدلوميال  االع االجتملعي في متلاع  قضليل التعليم

 التوصيات:

  ييرور  االلتيي اب اللمدنييي  وال قيي  فييي جميييل المييوام التييي يييتم دشييرجل علييى مواقييل 

 التواصأل االجتملعي.

   ي ي  عليى الطييال  عي ب دشير ما مو ييوي مور الت  ي  مين صييحته وذلي  لت نيي

 هضليأل ال مدور دارا  لقرع  ادتشلر المعلوملت و اايالر.

 ن قاييأل ال دييلت التييي هعنييي اطييال  المر ليي  ع يي  مييسهمرات ومورات هث يفييي  ميي

الثلدوييي  لتييوعيتدم اللقييلايلت واالي لايييلت للمييوام وال ضييليل التييي هعر ييدل مواقييل 

 التواصأل االجتملعي او يفي  التعلمأل مل جةا المواقل اللطري   الصحيح .
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