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المدرسية التفاعمية عمى موقع التواصؿ   اإلذاعة  في الثانويةاشتراؾ طالب المرحمة 
 االجتماعيةو  االنفعاليةوعالقته بدعـ وتنمية اتجاهاتهـ  فيس بوؾ االجتماعي

 "دراسة ميدانية"
 : ةعربيال البحث بالمغة ُممخص
 اػػػ  الثانويػػػةاشػػػتراؾ طػػػالب المر مػػػة  مػػػد لتعػػػرؼ عمػػػا إلػػػا  اىػػػدات الدراسػػػة  

وعالقتػػو بػػدعـ  اػػيس بػػوؾ االجتمػػاع اإلذاعػػة المدرسػػية التفاعميػػة عمػػا موقػػ  التوا ػػؿ 
استخدـ البا ث المنيج الو ف ، وتمثمت ، وقد  االجتماعيةو  االنفعالية اتجاهاتهموتنمية 

عمػ  عينػة لطػالب المر مػة الثانويػة موجػو أداة الدراسة ا  استبانة كػدداة لجمػ  البيانػات 
 : وتو مت الدراسة إلا  مجموعة مف النتائج أىميا، ( طالب وطالبة 022) قواميا

 ( 005.22اإلذاعػػة المدرسػػية التفاعميػػة ب ػػفة دائمػػة ) اػػ راؾ تجػػام مػػد  االشػػ %
اإلذاعػػة  اػػ جػػامت مػػدة االشػػتراؾ ، و  % (205.2نػػادرا) ) و% ( 2.522أ يانػػا )و 

ثػػالث و %(، ..أكثػػر مػػف سػػنة وأقػػؿ مػػف ثػػالث سػػنوات )و %(،  .0أقػػؿ مػػف سػػنة )
 %(025سنوات ادكثر )

 المدرسػػية التفاعميػػة   ؿ مػػف  يػػث دوااػػ  االشػػتراؾ اػػ  اإلذاعػػةو جػػام اػػ  الترتيػػب األ
مػػف  يػػث الموتػػوعات المفتػػؿ االشػػتراؾ اييػػا و وقيػػادة الفريػػؽ(،  الجمػػاع )العمػػؿ 

دواا  ) ػػب الظيػػور الػػخيػػر مػػف  يػػث اػػ   ػػيف جػػام اػػ  الترتيػػب األ ( االجتماعيػػة)
 (5 االقت اديةمف  يث الموتوعات) ،و والسيطرة (

 اإلذاعػػػة المدرسػػػية التفاعميػػػة و ػػػمت درجػػػة دعػػػـ وتطػػػوير الميػػػارات  اػػػ االشػػػتراؾ ب
 اػ ، اػراد العينػة أمػف  (% 02)  إجمػال  اػ ( %  02 ) عمػا مػفأ إلػا االنفعالية

 (% 02 ) عمػػا مػػفأ إلػػا  االجتماعيػػةو ػػمت درجػػة دعػػـ وتطػػوير الميػػارات   ػػيف
 العينة 5 أاراد ا 
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The participation of secondary school students in the 

interactive school radio on the social networking site Facebook 

and its relationship to supporting and developing their 

emotional and social trends. " Empirical Study " 
Abstract   :  
The study aimed to identify the extent to which secondary 

school students participate in the interactive school radio on the 

social networking site Facebook and its relationship to supporting 

and developing their emotional and social attitudes and The study 

tool was a questionnaire as a data collection tool for secondary 

school students on a sample of (200) male and female students 

The study reached a set of results, the most important of which 

are: 

 The extent of subscription to interactive school radio was 

permanent (92.500%), sometimes (05.00%) and rarely 

(02.50%), and the period of subscription to radio was less than 

a year (25%), more than a year and less than three years 

(55%). Three years or more (20%). 

 It was ranked first in terms of motives for participating in the 

interactive school radio (teamwork and leadership), and in 

terms of preferred topics to participate in (social), while it 

came in the last rank in terms of motives (love of appearance 

and control), and in terms of topics (economic) . 

 Participating in the interactive school radio, the degree of 

support and development of emotional skills reached more 

than (80%) in a total of (70%) of the sample members, while 

the degree of support and development of social skills reached 

more than (80%) of the sample members. 
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  المقدمة :

أ ػػدث اإلعػػالـ الجديػػد ثػػورة اػػ  عػػالـ االت ػػاؿ مػػف خػػالؿ شػػبكة ات ػػاؿ عالميػػة 
مسػػػموعة ومرئيػػػػة، اعمػػػؿ اإلعػػػػالـ الجديػػػد عمػػػػا تػػػواير منػػػػاخ مػػػف ال ريػػػػة والديم راطيػػػػة 
يسػػتطي  بموجبػػو المػػواطف التفاعػػؿ وال ػػوار والن ػػاش تػػمف مػػا يمطمػػؽ عميػػو  المجتمعػػات 

ي ػػـو عمػػا  اإلعػػالـ الجديػػدراايػػة ،وأ ػػب  الجغ تاالاتراتػػية ، والتػػ  اخت ػػرت المسػػااا
(، 2016) ايػد بػف عبػد الػر مف  تداؽ المعمومػات عبػر شػبكة االنترنػت واليػاتؼ الجػواؿ

اعمميػػة االت ػػاؿ ا ػػب ت تسػػع  لت  يػػؽ أىػػداؼ عامػػة وىػػو التػػدثير اػػ  المسػػت بؿ  نػػ  
ه تت  ػػػؽ المشػػػاركة اػػػ  الخبػػػرة مػػػ  المرسػػػؿ وقػػػد يتطمػػػب ذلػػػؾ التػػػدثير عمػػػ  تعػػػديؿ أاكػػػار 

 0( ,18:19Shahzad ahmed,2005وتغييرىا أو تغيير اتجاىاتو أو ميارتو )
تكنولوجيػػا  اػػ وقػػد  ػػا ب ثػػورة  تكنولوجيػػا اإلت ػػاالت والمعمومػػات ثػػورة أخػػر  

الوسائط المتعددة ، وكاف ال اسب اإللا وتطبي اتو وخ و ػا اإلنترنػت ػػػ وىػو أ ػد أىػـ 
كػػؿ تمػػؾ الثػػورات ، ات ػػوؿ العػػالـ إلػػا  شاشػػة  ػػغيرة  اػػ تطبي اتػػو ػػػػ ليمػػا الػػدور الكبيػػر 

نفس  ا العالـ  ا أ  مكاف  ا يستطي  الفرد مف خالليا أف يتجوؿ وي ابؿ أ  شخص 
 الم ظة 5

 ؛اػػ  كػػؿ المجػػػاالت اىميتيػػأزادت  ،عػػداد مسػػتخدم  شػػػبكة اإلنترنػػتأزيػػادة ومػػ  
  االجتمػػاع وا ػػؿ ممػػا جعػػؿ مواقػػ  الت ىػػذه الشػػبكة اال  ػػدود ليػػا عمػػ اينػػاؾ معمومػػات

Google العالـ بعد م رؾ الب ث جوجؿ  ا وت ديدا الفيس بوؾ األكثر زيارة 
 يث  (1)

مميػػار ون ػػؼ مميػػار مسػػتخدـ نشػػط اػػ  الربػػ  األوؿ مػػف عػػاـ  تجػػاوز عػػدد مسػػتخدميو
استخدامو كم ػدر لممعمومػات  ا مف أكثر األنشطة اإللكترونية شعبية ىو و  (2) 2014

ت ػػاد الػػدول  اػػاد ت ريػػر جديػػد  ػػادر عػػف اإلوقػػد أ بجانػػب كونػػو أداة توا ػػؿ اجتمػػاع  ،
إلػػا   2020 اػػ  العػػاـ عػػدد مسػػتخدم  االنترنػػت لالت ػػاالت بدنػػو مػػف المتوقػػ  أف ي ػػؿ

 5 العالـ % مف مجموع سكاف60مميار شخص أي مايعادؿ 4.1
العػالـ  اػ مجاؿ التربيػة والتعمػيـ  ا   االجتماع وقد برزت أىمية مواق  التوا ؿ 

أوؿ موقػػػ   اػػػ عنػػػدما ظيػػػرت أوؿ م اولػػػة عمػػػا مسػػػتو  التوا ػػػؿ بػػػيف زمػػػالم الدراسػػػة 
 (ـ1995) عػاـ األمريكيػة ظيػربالواليػات المت ػدة لطالب المدارس  االجتماع لمتوا ؿ 
 Classmates.com 5(3)وىو موق 
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اىتمػػػاـ وزارة التربيػػػة  اػػػ وعمػػػا المسػػػتو  الم مػػػا شػػػيدت األعػػػواـ األخيػػػرة زيػػػادة 
 313والتعمػػيـ باألنشػػطة المدرسػػية عامػػة واإلعالميػػة خا ػػة ب ػػدور ال ػػرار الػػوزار  رقػػـ 

الػػػذ  اسػػػتبدؿ ممػػؼ اإلنجػػػاز بػػػالت ويـ التربػػػو  الشػػامؿ ،وتبػػػ  ذلػػػؾ ال ػػػراريف  2011لعػػاـ 
شػػػػطة المدرسػػػػية ومػػػػف بينيػػػػا ال ػػػػ ااة واإلذاعػػػػة وأ ػػػػب   ل ن 274و  273الػػػػوزارييف 

زيػادة أىميػة اإلذاعػة المدرسػية التفاعميػة  اػ المدرسية   ػص خا ػة بيػا ، ممػا سػاىـ 
؛ لت ػػػب  نااػػػذة لخدمػػػة العمميػػػة  االجتمػػػاع عمػػػا الفػػػيس بػػػوؾ كدشػػػير مواقػػػ  التوا ػػػؿ 

عمػا  التعميمية يطؿ منيا الطالب كؿ  باح عمػا كػؿ مػا  يػدور  ػوليـ ويتعراػوف منيػا
 كؿ ما يفيدىـ 5

 اإلذاعػػػة وخا ػػػة الثانويػػػة المر مػػػة اػػػ  المدرسػػػية األنشػػػطة أىميػػػو مػػػف ىنػػػا تبػػػرز
 اػػ  المسػػت بمية و ياتػػو اإلنسػػاف شخ ػػيو تكػػويف اػػ  الواتػػ  لػػدورىا المدرسػػية التفاعميػػة

 لمػػا التعمػػيـ والمسػػت بؿ العممػػا والمينػػا لمطالػػب اػػ كمر مػػة اارقػػة  تمػػؾ المر مػػة بالػػذات
اتػػرة ظيػػور  اجػػات وميػػوؿ  ايػػ ال يػػاة  نػػوا   مختمػػؼ اػػ  آثػػار مختمفػػة مػػف ي ػػا بيا

لػذا ال  الن ػديواتجاىات عديدة ، ويتسـ طالب المر مة الثانوية بعدة سمات منيػا ال ػس 
الم تػو  الم ػدـ  اػ ي ت ر دورىـ عما كونيـ متم ييف سػمبييف ا ػط بػؿ يتفػاعموا ويػؤثروا 

ب تػػاياىـ ،  مرتبطػػا ليػػـ موجػػو رسػػالو م تػػو  كػػاف اذا خا ػػو سػػريعة ليػػـ اػػردود اعميػػـ
الػػػؼ  150 يػػػث يػػػتـ ت ميػػػؿ مػػػف   االجتمػػػاع وىػػػـ األكثػػػر اسػػػتخداما لمواقػػػ  التوا ػػػؿ 

ثانيػة  46الؼ م ط  ايديو عما موق  اليوتيوب متوسػط مػدة الم طػ  دقي تػاف و 200إلا
 5(4)سنة  26إلا   6ومتوسط عمر مف ي ـو بت ميميا مف 

اإلذاعػػة  المدرسػػية  اػػ وعميػػو اػػرف دراسػػة مػػد  اشػػتراؾ طػػالب المر مػػة الثانوبػػة  
اػػيس بػػوؾ وعالقتػػو بػػدعـ وتنميػػة اتجاىػػاتيـ  االجتمػػاع التفاعميػػة عمػػا موقػػ  التوا ػػؿ 

 تطور العممية التعميمية 5 ا يمكف أف يسيـ  االجتماعيةو  االنفعالية
مػػف خػػالؿ عممػػو كموجػػو لػػذلؾ قػػاـ البا ػػث بجمػػ  المعمومػػات عػػف ىػػذا الموتػػوع 

إعػػداد وت ػػديـ وت يػػيـ األنشػػطة اإلعالميػػة وخا ػػة اإلذاعػػة  اػػ اعػػالـ تربػػو  ومشػػاركتو 
المدرسية داخؿ المدارس وما يتعمؽ بيا مف مساب ات، ومػف خػالؿ اإلطػالع عمػا العديػد 

 مف الدرسات الساب ة التا ترتبط كميا أو جزئيا بيذا الموتوع أو أ د جوانبو 5
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 يمكف ت سيـ الدراسات الساب ة إلا  م وريف أساسييف : :  ابقةالدراسات الس
 : الدراسات التا اىتمت باإلذاعة المدرسية لطالب المر مة الثانوية 5ؿ و الم ور األ 

 والفيس بوؾ 5  االجتماع الم ور الثانا:  الدراسات التا اىتمت بمواق  التوا ؿ 
 المدرسية. أوال : المحور األوؿ : دراسات أهتمت باإلذاعة 

بعنػػواف   بنػػام أدام ل يػػاس عوامػػػؿ ( 0202حسػػيف بػػػف عمػػي الخروصػػػي ) دراسػػة  15
،  اسػػتيدات الدراسػػة (5)عػػزوؼ الطمبػػة عػػف المشػػاركة اػػ  بػػرامج اإلذاعػػة المدرسػػية 

بنام أدام ل ياس عوامؿ عػزوؼ الطمبػة عػف المشػاركة اػ  بػرامج اإلذاعػة المدرسػية، 
طب ػػػت لدراسػػػة عمػػػا عينػػػة مػػػف طػػػالب واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػا المػػػنيج الو ػػػف ، 

( طالب)ػػا تػػـ  121ال ػػفيف العاشػػر وال ػػادي عشػػر بسػػمطنة عمػػاف، وكػػاف عػػددىـ ) 
اختيار العينة بطري ة العينة لمتا ة؛ نظر)ا ل ربيا مف البا ثيف ومواا ة إدارة المدرسة 
عما إجرام الدراسة وكانػت أىػـ نتػائج الدراسػة أف نشػاط اإلذاعػة المدرسػية لػو  أثيػر 

 إيجاب  عما الت  يؿ العمم  لمطالب5
بعنػػواف  اسػػتخداـ اإلذاعػػة المدرسػػية التعميميػػة ( 0202دراسػػة شػػيمال جػػالؿ السػػيد) 25

لمغػػػة اإلنجميزيػػػة لػػػد  طػػػالب المر مػػػة بايػػػة الشػػػفيية ئلت سػػػيف ميػػػارات الطالقػػػة ال را
ىػدات  ( 6)ثر ذلؾ عما اتجاىاتيـ ن و المغػة اإلنجميزيػة كمغػة أجنبيػة   أعدادية و اإل

الدراسة إلا معراػة أثػر اسػتخداـ اإلذاعػة المدرسػية التعميميػة اػ  تنميػة ميػارات تمؾ 
، الطالقة ال رائية الشفيية بالمغة اإلنجميزية، واعتمدت الدراسة عما المنيج التجريب 

اسػتبياف لت ديػد اتجاىػات و إلنجميزيػة اعما )اختبار الطالقة ال رائية الشػفوية بالمغػة و 
مـ المغة اإلنجميزية(، وطب ػت عمػا عينػة مػف طػالب بال ػؼ األوؿ الطالب ن و تع

، وكانػػػػت أىػػػػـ نتػػػػائج الدراسػػػػة الت سػػػػف المم ػػػػوظ ل ػػػػال   35اإلعػػػػدادي وعػػػػددىـ 
 التطبيؽ البعدي ا  اختبار الطالقة ال رائية الشفيية بالمغة اإلنجميزية5

 تعزيػر اػ  ودورىػا المدرسػية اإلذاعػةبعنػواف    ( 0202دراسة هبة إبراهيـ جودة )  35
دراسػة كيفيػة  ىػدات إلػا( 7)   م ػر اػ  األساسػ  التعمػيـ تالميذ لد  الفكري األمف

ت  يؽ األمف الفكري لتالميذ المر مة اإلعدادية مف خػالؿ نشػاط اإلذاعػة المدرسػية، 
واعتمػػدت الدراسػػة عمػػا المػػنيج الو ػػف ، وطب ػػت الدراسػػة عمػػا عينػػة مػػف الطػػالب 

(  44، )  ( تمميػػػػػػذ)ا 173ل ميوبيػػػػػػة قواميػػػػػػا ) ا –الجيػػػػػػزة  –مػػػػػػف م ااظػػػػػػات ال ػػػػػػاىرة
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أخ ػػائيا، واسػػتخدمت أداة االسػػتبياف لم  ػػوؿ عمػػا المعمومػػات المطموبػػة، وكانػػت 
أىػػـ النتػػائج التػػ  تو ػػمت ليػػػا الدراسػػة أف اإلدارات المدرسػػية ال تشػػج  عمػػا اكػػػرة 

 توعية التالميذ بخطر االن راؼ الفكري5
 اػػ  المدرسػػية اإلذاعػػة دوربعنػػواف    ( 0203دراسػػة حسػػف محمػػد عمػػي خميػػؿ )  45

ت ديػػػد  سػػػعت إلػػػا(  8) المكفواػػػوف   التالميػػػذ يراىػػػا كمػػػا ال يػػػاة جػػػودة أبعػػػاد ت سػػػيف
قائمػػػة بدبعػػػاد ت سػػػيف جػػػودة ال يػػػاة، وبنػػػام م يػػػاس لمتعػػػرؼ عمػػػا اسػػػتفادة الطػػػالب 
المكفػػػػوايف مػػػػف المشػػػػاركة اػػػػ  نشػػػػاط اإلذاعػػػػة المدرسػػػػية أو االسػػػػتماع إلػػػػا ا راتيػػػػا 
لت سيف أبعػاد جػودة ال يػاة، واعتمػدت الدراسػة عمػا مػنيج المسػ ، وطب ػت الدراسػة 

ا مف المر مة اإلعدادية، واسػتخدمت الدراسػة ( تمميذ)ا مكفوا)  61 ) عما عينة قواميا
االستبياف كدداة لجم  البيانات، وتو مت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا توجػد 
اػػروؽ ذات داللػػة إ  ػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات التالميػػذ المكفػػوايف المشػػاركيف 
 ا  نشاط اإلذاعة المدرسية  متوسطات درجات غير المشاركيف عمػا م يػاس جػودة

 ال ياة ل ال  المكفوايف5
 اػػ  المدرسػػية اإلذاعػػة دوربعنػػواف    ( 0203دراسػػة مػػراـ بنػػت نػػايؼ بػػف عمػػي )  55

 نظػػر وجيػػة مػػف الخػػرج بم ااظػػة المتوسػػطة المر مػػة لطالبػػات الفكػػري األمػػف تعزيػػز
عمػػا دور اإلذاعػػة المدرسػػية اػػ  تعزيػػز  ىػػدات الدراسػػة إلػػا التعػػرؼ( 9) المعممػػات 

األمػػػف الفكػػػري لطالبػػػات المر مػػػة المتوسػػػطة بم ااظػػػة الخػػػرج، واسػػػتخدمت الدراسػػػة 
المنيج الو ف ، واعتمدت عما االسػتبياف كػدداة لجمػ  البيانػات  يػث طب ػت عمػا 

( مف المعممات، وقػد تو ػمت الدراسػة إلػا مجموعػة مػف النتػائج  61عينة قواميا ) 
بػػيف وجيػػة  4045توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إ  ػػائية عنػػد مسػػتو  داللػػة أىميػػا أنػػو 

نظػػػر المعممػػػات  ػػػوؿ دور اإلذاعػػػة المدرسػػػية اػػػ  تعزيػػػز األمػػػف الفكػػػري لطالبػػػات 
المر مة المتوسػطة اػ  مجػاؿ التوعيػة البينيػة ترجػ  إلػا نػوع التعمػيـ كمتغيػر وكانػت 

 ل ال  المدارس ل كومية5
اىتمػػػت بػػػالتعرؼ عمػػػا أثػػػر األنشػػػطة  William j.h  (0202 ) (10)دراسػػػة  - 65

اإلذاعيػػػة عمػػػا انتمػػػام التالميػػػذ مسػػػت بال) لعتػػػوية الجمعيػػػات األىميػػػة، وكانػػػت أىػػػـ 
النتػػائج التػػ  تو ػػمت ليػػا الدراسػػة أف نشػػاط اإلذاعػػة المدرسػػية لػػو دور اػػ  اإلسػػياـ 
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 اػػ  زيػػادة النػػوا   األخالقيػػة لمتالميػػذ وتراػػ  روح التعػػاوف والمشػػاركة بيػػنيـ وبالتػػال 
  5 يعدونيا منتد   ر لمتعبير عف آرائيـ وأاكارىـ بمساعدة المشرؼ عما النشاط

 المراى يف استخداـ ااعميةبعنواف    ( 2418)  دراسة إلهاـ محمود موسى وآخريف 75
ىػدات لمتعػرؼ عمػا ااعميػة (11) لػدييـ   الخجؿ بمستو  وعالقتيا المدرسية لإلذاعة

وعالقتيػػػػا بمسػػػػتو  الخجػػػػؿ لػػػػدييـ، وتنتمػػػػا اسػػػػتخداـ المػػػػراى يف لإلذاعػػػػة المدرسػػػػية 
الدراسػػػة إلػػػا الدراسػػػات الو ػػػفية اػػػ  جانبيػػػا الميػػػدان  وشػػػبو التجريبػػػ  اػػػ  جانبيػػػا 

 15التطبي   وطب ت عما عينة مف تالميذ المر مة اإلعدادية ممف يتراوح أعمػارىـ 
 12مػا بػيف )  -( سنة مػف الػذكور واإلنػاث، واسػتخدمت م يػاس الخجػؿ مػف إعػداد 

ثػػة واسػػتمارة اسػػتبياف وم يػػاس المسػػتو  االقت ػػادي واالجتمػػاع ، وكانػػت مػػف البا 
أىػػـ نتػػائج الدراسػػة توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إ  ػػائية بػػيف متوسػػطات رتػػب الػػدرجات 
المجموعػػػة التجريبيػػػة اػػػ  ال يػػػاس ال بمػػػ  وال يػػػاس البعػػػدي؛ لتطبيػػػؽ م يػػػاس مسػػػتو  

 عدي5الخجؿ لد  المب وثيف عينة الدراسة ل ال  ال ياس الب

دور اإلذاعػػة  المدرسػػية اػػ  تنميػػة  ـ(." 0200)أميػػرة صػػبين حسػػف سػػالـ دراسػػة  85
ىػذه الدراسػة لمتعػرؼ  سػعت( 12) " لد  طالب المر مة الثانوية االجتماعيةالميارات 

ف ت ػػػػػوـ بػػػػػو اإلذاعػػػػػة  المدرسػػػػػية اػػػػػ  تنميػػػػػة الميػػػػػارات أعمػػػػػ  الػػػػػدور الػػػػػذي يمكػػػػػف 
المػػػنيج  وقػػػد اسػػػتخدمت البا ثػػػةلػػػدي طػػػالب مر مػػػة الثانويػػػة العامػػػة5  االجتماعيػػػة

،وكػاف مػف أىػـ سػتبياف كػدداة لجمػ  البيانػات عمػ  اإل تالو ف  الت ميم  ، واعتمد
النشػاط  االت ػد مجػىػا أاإلذاعػة  المدرسػية النتائج التا تو مت إلييا الدراسة أف 

مػ  العديػد إلػا  جنػب ؼ جنبا داخؿ المدرسة وى  ت  المدرس  ، وت تؿ مكانا بارزا) 
نشػػػطة المدرسػػػية ، وذلػػػؾ بيػػػدؼ بمػػػورة شخ ػػػية الطالػػػب، ومسػػػاعدتو عمػػػ  مػػػف األ

بػؿ  – االجتماعيػةك –التكيؼ م  المجتم  المدرس  ، واكتسػاب الميػارات المختمفػة 
 أوالتػردد  أوكػوف واقعػا ت ػت تاثيرىػا مثػؿ الخجػؿ يوعالج بعض السمبيات التػ  قػد 

بالرتػػػا واالىتمػػػاـ والعمػػػؿ  هىميػػػة شػػػعور أعػػػدـ االنتمػػػام، و  أو،  نطػػػوامنعػػػزاؿ واإلاإل
ىػػ   االجتماعيػػةاجتماعيػػا5 وتعػػد الميػػارات  والجمػاع ، ومسػػاعدة االخػػريف، وتطبيعػػ

تمػػػؾ المر مػػػة العمريػػػة الميمػػػة ،وىػػػا  اػػػ خا ػػػة  سػػاس اػػػ  بنػػػام شخ ػػػية الفػػػرداأل
   5 كعتو اعاؿ ا  المجتم  و، وقبولمر مة الثانوية العامة 
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دور بػرامج اإلذاعػة  المدرسػية اػ  بعنػواف   ـ( 0223) الفي سػعيد المصػريدراسة  95
(31) " نتمام الوطن تعزيز قيـ اإل

ىدات الدراسة إل  معراة دور اإلذاعة  المدرسػية  
اػػ  تعزيػػز ال ػػيـ والمعػػارؼ الوطنيػػة والمشػػاركة وال ػػوار واالنتمػػام لمػػوطف ومكتسػػباتو 

البا ػػث المػػنيج الو ػػف  الت ميمػػ  ، واعتمػػد عمػػ  لػػدي طػػالب الثانويػػة ، واسػػتخدـ 
تبػيف أف المعممػيف عينػػة أنػػو  الدراسػةمػف  جنػػت، وقػد  سػتبياف كػدداة لجمػػ  البيانػاتاإل

الدراسػػػة يواا ػػػوف عمػػػ  أف لإلذاعػػػة دور كبيػػػر اػػػ  تعزيػػػز ال ػػػيـ والمعػػػارؼ الوطنيػػػة 
ت دمة مف انوف بما  نتمام لموطف لدي طالب المر مة الثانويةوالمشاركة وال وار واإل

إعالميػػة إذاعيػػة مختمفػػة وأف ىنػػاؾ داللػػة إ  ػػائية بػػيف بػػرامج اإلذاعػػة  المدرسػػية 
 وتعزيز قيـ الوالم واإلنتمام لموطف5  

 التعمػػػيـ مػػػف خػػػالؿ اإلذاعػػػة  :بعنػػػواف    ـ (0222)  وليػػػاـ بيانتشػػػيدراسػػػة  145

ىػػدات الدراسػػة لمعراػػة تػػاري  اإلذاعػػة  الموجيػػو 14) )13  دارس امريكػػا عمػػا اليػػواممػػ
دراسة و فية تاريخية تت دث عػف تطػور اإلذاعػة  التربويػة الموجيػة لممدارس وىا 

  تػا  1929الفتػرة مػف  اػ االمريكيػة لمجموعة مف المػدراس اػ  الواليػات المت ػدة 
اػػػ  عػػػدة واليػػػات وىػػػ   ممػػػة اعالميػػػة تربويػػػة بالمشػػػاركة مػػػ  الجامعػػػات و  1975

ىج والبرامج اعالمية تربوية مرتبطة م  المنإرس بيدؼ ربط الطالب بمنظومة امدال
ومػػف أىػػـ نتػػائج تمػػؾ الدراسػػة ال ػػام التػػوم عمػػا أىميػػة مػػا  الث اايػػة والفنيػػة المنوعػػة

 التربية والتعميـ 5 ا ت دمو اإلذاعة  المدرسية  مف برامج واثرىا الفعاؿ 
دور   5ـ( بعنػػػواف 2445) درانيػػػا االخػػػرس عبػػػدالرحمف دسػػػوقى محمػػػدراسػػػة  115

تنمية وعا طالب المر مة الثانوية بػبعض قتػايا  ا ال  ااة واإلذاعة  المدرسية 
 اػػ تنػػدوؿ الب ػػث دور كػػؿ مػػف اإلذاعػػة  وال ػػ ااة  (15)   المجتمػػ  دراسػػة ت ويميػػة

قت ػػادية تنميػػة وعػػا طػػالب المر مػػة الثانويػػة بػػبعض قتػػايا المجتمػػ  السياسػػية واإل
والتربويػػة والث اايػػة مػػف خػػالؿ ت ػػويـ واقػػ  كػػؿ منيمػػا مػػف خػػالؿ ت ميػػؿ  االجتماعيػػةو 

(،  المجػػػالت ال ػػػ فية، المجػػػالت ال ائطيػػػة، البػػػرامج اإلذاعيػػػة اليوميػػػة )متػػػموف 
إلػػػػا   الدراسػػػػة تتو ػػػػمو ـ5 2444 -2444مػػػػف  وذلػػػػؾ خػػػػالؿ اتػػػػرة إجػػػػرام الب ػػػػث

مػػة الثانويػػة تنميػػة وعػػا طػػالب المر  اػػ وتػػوح دور ال ػػ ااة واإلذاعػػة  المدرسػػية 
، وأف لالذاعػػة المدرسػػية وال ػػ ااة  لنػػوا ا اإليجابيػػة والنػػوا ا السػػمبيةوذلػػؾ مػػف ا
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تنمية وعا وادراؾ طالب المر مة الثانويػة بمػا يػدور  ػوليـ  ا المدرسية دور كبير 
 جمي  المجاالت تؤثر عما  ياتيـ ومست بميـ 5 ا مف ا داث وقتايا مختمفة 

مشػػػاركة الطػػػالب اػػػ  البػػػرامج  بعنػػػواف   ـ (0222)  سػػػاندرا ويمسػػػوفدراسػػػة  125
ىدات الدراسة إلا  دراسة االخػتالؼ  (16)   ذاعية المدرسية : دراسة  الة م ارنةاإل
اإلذاعػة  المدرسػية  يػث اختبػرت  اػ مشػاركة التالميػذ  اػ الريػؼ عػف ال تػر  ا 

خػر  وأريفيػة  ا ػداىاربة نادي اإلذاعة  المطبػؽ اػ  مدرسػتيف اساسػيتيف جالدراسة ت
ندية ت وي طالب مف ال ؼ الخامس ويشاركوف ا  اعداد  ترية  يث كانت األ

يكتسػػبونو مػػف ميػػارات لغويػػة نػػتج مػػف أثػػر ذلػػؾ عمػػا مػػا ذاعيػػة و مػػا الن ػػوص اإل
غنػػام البػػرامج االذاعيػػة اػػ  والػػذكام التوا ػػم  وميػػارات الت ػػدث والكتابػػة وال ػػرامة إل

راسػػػة وجػػػود اػػػروؽ ذات داللػػػة ا  ػػػائية بػػػيف 5 ونػػػتج مػػػف تمػػػؾ الد النػػػادي الطالبػػػ 
البػػرامج االذاعيػػة المدرسػػية ومػػد  تدثيرىػػا  اػػ المشػػاركة  اػػ تالميػػذ الريػػؼ وال تػػر 

 مياراتيـ الع مية والمغوية 5 ا 
اإلذاعة  المدرسية بيئة ـ( بعنواف   2441)العقيمي عبد العزيز بف محمددراسة  135

واقػػ  اإلذاعػػة  المدرسػػية اػػ  عمػػا ىػػدات الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ  (17)  تعمػػـ وات ػػاؿ 
شرااا  عدادا وا  المدارس المتوسطة والثانوية ا  مدينة الرياض وجودا) وأدام) وااعمية وا 

واستخدـ البا ث المنيج الو ف  واعتمد ا  جم  البيانػات عمػ   ،وت ديما) ومتابعة 
دارس تبػيف مػف خػالؿ النتػائج أف أكثػر المػو  معمما)  286االستبياف عم  عينة قواميا 

ومػػػا ت دمػػػو تمػػػؾ التػػػ  مثمتيػػػا عينػػػة الب ػػػث تيػػػتـ باإلذاعػػػة  أثنػػػام طػػػابور ال ػػػباح 
اإلذاعة  مف برامج إذاعية متنوعة خالؿ اترة الطػابور ال ػبا ا اليػوما مػف إعػداد 

 و ت ديـ الطالب5
مػػدارس واليػػة تكسػػاس عمػػا اليػػوام :  بعنػػواف   ـ( 0331)  انجػػيال هيػػؿدراسػػة  145

ىدات الدراسة لمعراة مد  نجاح اإلذاعػة   (18)   التعميميةم دولة لتكريس اإلذاعة  
عػف التجربػة  الدراسػةتت ػدث تبسيط المواد الدراسية وىا دراسػة مسػ ية و ػفية  ا 
رس اػػ  واليػػة تكسػػاس االمريكيػػة و التػػ  كانػػت تغطػػ  اذاعيػػة التعميميػػة اػػ  المػػداإل

اػػ   االجتماعيػػةو  ،والعمػػـو الطبيعيػػة ،المغػػاتو  ،متػػاميف منيجيػػة مػػف خػػالؿ الفنػػوف
وتنػػػػػاقش تطورىػػػػػا تاريخيػػػػػا واثرىػػػػػا  ؛ذاعػػػػػ  كمسمسػػػػػالت و بػػػػػرامج منوعػػػػػة إم تػػػػػو  
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 يث كاف مف نتائجيا أف المواد الدراسية التا تبثيا اإلذاعة  التعميم  عما المدارس 
قالب غير ت ميد  مثؿ مسمسؿ أو برامج  وارية غير ت ميدية اكثػر قػدرة وااعميػة  ا 
 واألثر التعميم 5الفيـ ،واإلستيعاب،  ا 

 .  االجتماعيثانيا: المحور الثانى : دراسات أهتمت بشبكات التواصؿ 
تػاثير وسػائؿ التوا ػؿ االجتمػاع  بعنػواف "  ( ۰۲۰۲ ) دراسة ) رالال منصور 155

اسػػتيدات التعػػرؼ عمػػا  (19)  اػػ  دعػػـ قتػػايا المواطنػػو واالنتمػػام لػػد  الػػراي العػػاـ
الدور الذي يمكف أف ت ـو بو وسائؿ التوا ؿ االجتماع  اػ  دعػـ قتػايا المواطنػة 
واالنتمػػػػام لػػػػػد  الػػػػػػرأي العػػػػاـ ، وأنمػػػػػاط كثااػػػػة تعػػػػرض الشػػػػػباب لوسػػػػائؿ التوا ػػػػػؿ 
االجتمػػػاع  ، ومػػػد  أىميػػػػة ىػػػػذا التعػػػرض مػػػف نا يػػػة ، وأيتػػػا مػػػد  تػػػدثير ىػػػػذه 

، واعتمػػػػدت الدراسػػػة عمػػػا نظريػػػة المجػػػاؿ العػػػاـ ، وتػػػـ الوسػػػائؿ لػػػػد  الػػػػرأي العػػػػاـ 
مفػػػردة مػػف الم يمػػػيف اػػ  ال ػػػاىرة  444تطبيػػؽ االسػػتمارة عمػػػا عينػػة عمديػػػة قواميػػا 
والميتمػػيف ب تػػايا االنتمػػػام  االجتمػػػاع الكبػػر  مػػف المتعرتػػػيف لوسػػائؿ التوا ػػػؿ 

 الػة ا  ػايواليوية والمواطنة ، وقد أوت ت نتائج الدراسػة وجػػود عالقػة عكسػية دا
المعمومػػات التػػ  توارىػػا مواقػػ  ب بػػيف معػػدؿ اسػػتخداـ وسػػائؿ التوا ػػؿ االجتماوالث ػػة 

التوا ػػػؿ االجتمػػػاع  ، ممػػػا يعنػػػ  انػػػػو كممػػػا زاد معػػػػدؿ اسػػػتخداـ وسػػػائؿ التوا ػػػؿ 
االجتماع  قؿ معدؿ الث ة ا  المعمومات الت  توارىا مواقػ  التوا ؿ االجتماع  ، 

يادة انتشار المعمومػات الزائفػة والشائعات والتػ  انتشػرت وى  نتيجة طبيعية نتيجة ز 
عبػػر مواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاع  وزادت  ػػدتيا وتزايػػد أوقػػات االنتخابػػات واأل ػػداث 

نػػػو توجػػػد عالقػػػة دالػػػة ا  ػػػائيا بػػػػف معػػػػدؿ اسػػػتخداـ مواقػػػ  أالسياسػػػية الميمػػػة كمػػػا 
مػا زاد معدؿ استخداـ التوا ؿ االجتماع  وممارسة المواطنة ، وىو ما يعن  أنػو كم

وسػػػػػائؿ التوا ػػػػػؿ االجتمػػػػػاع  زادت ممارسػػػػػة عمميػػػػػة المواطنػػػػػػة ، والتػػػػػػ  تتتػػػػػمف 
المشاركة السياسية واال ساس باليوية والشعور باالنتمام ،  ػت إف مواقػ  التوا ػؿ 

 االجتماع  تتي  التفاعمية التشاركة والتعبير عف الرأي مف خالليا 
 واثرىػا االجتمػاع  التوا ػؿ وسػائؿبعنػواف   ( ٠٢٠٢دراسة ) عامر الشػهري   165

 عمػػػا مطب ػػػة ميدانيػػػو دراسػػػو ، (20)المجتمػػػ    ااػػػراد بػػػيف االجتمػػػاع  التفاعػػػؿ عمػػػا
 تاسػػػػتيدا  االجتماعيػػػػو لمعمػػػػوـ ال ػػػػر  اـ جامعػػػػو الجػػػػامعا  الشػػػػباب مػػػػف مجموعػػػػو



 

 745 

 2023يناير ػ الرابع واألربعوف  ػ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التعػػرؼ عمػػا تػػدثير وسػػائؿ التوا ػػؿ االجتمػػاع  واتسػػاب عمػػا التفاعػػؿ االجتمػػاع  
بػػػيف أاػػػراد المجتمػػػ  ، وىػػػػ  مػػػػف الدراسػػػات الو ػػػفية ،  يػػػث اعتمػػػدت عمػػػا مػػػنيج 
المس  االجتماع  بالعينػة ، وتػـ تطبيػػؽ اسػتمارة اسػتبياف عمػا عينػة عمديػة قواميػا 

واإلنػػاث اػػ  مرا ػػؿ المسػػتو   الػػذكور فممػػف يسػػتخدموف واتسػػػاب مػػػ -مفػػردة 244
الخامس والسػادس والسػاب  والثػامف بالكميػػة الجامعيػة بالميػث 5 وقػد تو ػمت الدراسػة 
إلػا عػػدة نتػػائج ، مػف أىميػػا : أف الواتسػػاب لػو تػػدثير عمػػا التفاعػؿ االجتمػػاع  اػػ  
م ػػيط األسػػرة ، وذلػػؾ عمػػا عكػػس مػػا ىػػػو شػائػػػ  مػػػف أف اسػػتخداـ وسػػائؿ التوا ػػؿ 

ؤدي إلػػػا تػػػعؼ وقطػػػ  ال ػػػالت بػػػػيف أاػػػػراد األسػػػرة ، وتػػػؤدي إلػػػا االجتمػػػاع  تػػػ
اغتراب وعزلة أاراد األسرة عف بعتيـ البعض ، كذلؾ أكػدت الدراسة أف الواتسػاب 
يستخدـ لمتروي  وتبادؿ الطػرؼ واألخبػار أولػا بػدوؿ ، وأف الموتوعات الدينية جام 

عمييػػا تمييػػا الموتػػوعات  اػػ  م دمػػة الموتػػوعات التػػ  يػػتـ تناوليػػا عبػػر الواتسػػاب
 األسرية 5

 مػػػ  نمػػػاط تفاعػػػؿ الشػػباب الجػػػامعا  أ بعنػػػواف (۰۲۰۰)یدراسػػة محسػػػف مهنػػػ 175
 ال تػػػػػايا بعػػػػػض ن ػػػػػو باتجاىػػػػػاتيـ وعالقتيػػػػػا االجتمػػػػػاع  التوا ػػػػػؿ مواقػػػػػ  أخبػػػػػار

ػاط تعػػرض الشػػباب الجػػامع  مػػ  أخبػػار مػػسػػعت إلػػا التعػػرؼ عمػػا أن( 21) الم ػػريو 
مواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاع  وعالقتيػػا بدتجاىػػاتيـ ن ػػو بعػػض ال تػػايا الم ػػرية ، 
وتنتمػػػػا ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػا الب ػػػػوث الو ػػػػفية التػػػػ  تسػػػػتخدـ المػػػػنيج المسػػػػي   ، 

مػػػػف الشػػػػباب  385مػػػػف عينػػػػة شػػػػممت  بيانػػػػاتانو لجمػػػػ  البسػػػػتدواسػػػػتعانت الدراسػػػػة ب
قػػد تو ػػمت الدراسػػة لعػػدة نتػػائج ، مػػف أىميػػا : أف الشػػاب الجػػامع  الم ػػري ، و 

الجػػػامع  يسػػػتخدـ مواقػػػ  التوا ػػػؿ االجتمػػػاع  بكثااػػػة مرتفعػػػة ، ويتفػػػاعموف معيػػػا 
بطري ػػػا متوسػػطة ، ويتػػابعوف ىػػذه المواقػػ  بغػػرض التعػػرؼ عمػػا مسػػتجدات األخبػػار 

ف اػػ  ىػػذه  ػػو ثالمجتمعيػػة الم ػػرية ، وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف أنيػػـ ي وال تػػاياوايػػـ الواقػػػ  
المواقػػػػ  بػػػدرج متوسػػػطة ، كمػػػا أشػػػارت المتػػػائج إلػػػا عػػػدـ وجػػػود اػػػروؽ ذات داللػػػة 
ا  ػػائية اػػ  درجػػة اتجػػاه الشػػباب الجػػامع  ن ػػو ال تػػايا الم ػػرية التػػ  تتناوليػػا 

 المواق    يذهنماط استخداميـ لاخبار مواق  التوا ػؿ االجتماع  وا ا أل
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 الت  ػػؽ اػػ  الم ػػري الجميػػور أليػػات بعنػػواف " ( 0200دراسػػة ) أحمػػد جمػػاؿ  185
 (22) بمواقػػ  التوا ػػؿ االجتماعيػػو  التفاعميػػة بدنمػػاطيـ وعالقتيػػا الزائفػػو األخبػػار مػػف

الكشػػؼ عػػف ر ػػد آليػػات ت  ػػؽ الجميػػور الم ػػري مػػف األخبػػار الدراسػػة اسػػتيدات 
الزائفػة وا ػػا النمػاط تفػػاعميـ مػ  مواقعػػو التوا ػؿ االجتمػػاع  ، وتنمػا ىػػذه الدراسػػة 

الو ػػػفية ، واعتمػػػدت عمػػػا اسػػػتراتيجية المعاينػػػة العشػػػوائية لسػػػ ب عينػػػة لمدراسػػػات 
مفػردة  47، وتـ تطبيؽ أسمارة الستبياف عما عينة قواميا  م ر ممثمة لمجميور ال

مف مستخدما مواق  التوا ؿ االجتمػاع  ، وقػد خم ػت الدراسػة إلػا عػدة نتػائج ، 
 االجتماعيةػة المن ات مف أىميا : ت در مواق  التوا ؿ واتساب وايس بوؾ قائم

سػػموؾ أكثػػر  ن ػػاؼاألكثػػر اسػػتخداما مػػف قبػػؿ الم ػػرييف ، وأشػػارت الدراسػػػة إلػػا ا
مف ن ؼ عينة الدراسة باالستخداـ المشػاىد ) الػنمط السػمب  ( ، بينمػا تشػارؾ أقػؿ 
مف ن ؼ عينة الدراسة باق  االنماط التفاعمية ) الػنمط االيجػاب  ( ، وذلػؾ بػالرغـ 

ػػػيـ اػػ  ت ثاـ عينة الدراسة المواق  التوا ؿ ، وو ػؼ أاػراد العينػػة مف كثااة استخد
التو ػػػؿ االجتمػػػاع  بدنيػػا متوسػػػطة ، وأثبتػػت الدراسػػػة عػػػدـ  واقػػ م ػػادر أخبػػػار م

اليػات ت  ػؽ الجميػػور الم ػر  مػف االخبػار الزائفػػة  اػ وجػود اػروؽ دالػة ا  ػػائيا 
 5 االجتماع وا ا النماط تفاعميـ م  مواق  التوا ؿ 

اسػتخداـ وسػائؿ التوا ػؿ  بعنػواف  Beneyam Lake Yimer (۰۲۰۲)دراسػة  195
إلػػػػا  وىػػػػدات(23)واألدام األكػػػػاديم     االجتماعيػػػػةاالجتمػػػػاع  ، الرااىيػػػػة النفسػػػػية و 

ا ص العالقػة المتبادلػة بػيف اسػتخداـ وسػائؿ التوا ػؿ االجتمػاع  والرااىيػة النفسػية 
الو ػػػػػفية ، وتػػػػػـ إجػػػػػرام  سػػػػػاتواألدام األكػػػػػاديم  ، وتنتمػػػػػ  إلػػػػػا الدرا االجتماعيػػػػػةو 

طالػب مػف طػالب  ٠٢٠٢عمػا عينػة قواميػا  االجتماعيةاستبيانات الرااىية النفسية و 
، وكشػػػػفت النتػػػػائج أف : الطػػػػالب الػػػػذكور  Dire Dawa Polytechnicكميػػػػة  

وأف الطػالب يستخدموف وسائؿ التوا ؿ االجتمػاع  لغػرض إقامػة عالقػات جديػدة ، 
5 يػػؤثر ذلػػؾ  Whatsappمتبوعػػا ب  Facebookالػػذيف ي تػػوف وقتػػا أطػػوؿ عمػػا 

، اػ   االجتماعيػةعما األدام األكاديم  لدييـ سػمبا) وبشػكؿ كبيػر باسػتخداـ الوسػائط 
  يف أنيا مرتبطة بشكؿ إيجاب  با تراـ الذات 5 
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بعنواف     Ashraf Muhammad Azeem and others(  2421دراسة )  245
إلػا ت ميػؿ  وىدات (24)سائؿ التوا ؿ االجتماع  ت سف األدام األكاديم  لمطالب  و 

الفجوة األدبية بيف مجتمعات الطػالب الػذيف يسػتخدموف وسػائؿ التوا ػؿ االجتمػاع  
، والت  ليا تدثيرات إيجابية عما ا  التعميـ العػال  ال ػين  ، وتنتمػ  إلػا الدراسػات 

( ونمػػػػػػوذج قبػػػػػػوؿ  SCTالو ػػػػػػفية ، واعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة عمػػػػػػا النظريػػػػػػة البنائيػػػػػػة ) 
مفيـو إطار العمؿ ، وتػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػ  عينػة  ( ل ياغة TAMالتكنولوجيا ) 

( باسػتخداـ أداة االسػتبياف  ٠٢٢مف طالب الطب الدولييف ا  ال ػيف مكونػة مػف ) 
مػػػف خػػػالؿ طري ػػػة المسػػػ  5 تػػػـ ت ميػػػؿ البيانػػػات التػػػ  تػػػـ  ٠٢٠٢جمعيػػػا اػػػ  ينػػػاير 

،  Smart PLS 3جمعيػػا مػػف خػػالؿ ت نيػػات نمذجػػة المعػػادالت الييكميػػة باسػػتخداـ 
وكشػػفت النتػػائج أف الفائػػدة المت ػػورة وسػػيولة االسػػتخداـ والتفػػاعالت مػػ  األقػػراف ليػػا 

إيجابيا عما لمطالب  رتدثير إيجاب  وىاـ ، باإلتااة إلا ذلؾ أظيرت لممشاركة تدثي
لمجمسػػػات الدراسػػػية عبػػػر االنترنػػػت واالسػػػتخداـ  Google Classroom، وأ ػػػب  

 تؤ واليواتؼ الم مولة 5الواس  لمتكنولوجيا مثؿ اجيزة الكمبيو 

أىػػػػـ المخػػػاطر المرتبطػػػة بعنػػػواف    ( 0202)  دراسػػػة السػػػيد محمػػػػود عػثمػػػػاف 215
است  ام الػدور وىدات إلا  (25)  االجتماع بدستخدامات المراى يف لمواق  التوا ؿ 

الػػػػذي توديػػػػػو ممارسػػػػة أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ المدرسػػػػ  اػػػػ  تنميػػػػة وعػػػػ  المػػػػراى يف بيػػػػذه 
المخػػاطر ، وذلػػؾ سػػعيا إلبػػراز ىػػذا الػػدور وترشػػيده ، واسػػتخدـ البا ػػث مػػنيج المسػػ  

( مفػػػردة مػػػػف طػػػػالب المر مػػػة الثانويػػػة ،  444األعالمػػػ  ، وكانػػػت عينػػػة الدراسػػػة ) 
ػود اػػػػػروؽ ذات داللػػػػة ا  ػػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات وتو ػػػػمت نتػػػػائج الدراسػػػػة إلػػػػا وجػػػػ

درجػػػػػػات المػ ػػػػػػوتيف الممارسػػػػػيف ألنشػػػػػػطة اإلعػػػػػالـ المدرسػػػػػ  ومتوسػػػػػطات درجػػػػػػات 
المب وثيف غيػر الممارسػيف ليػا عمػا م يػاس الػوع  اإلعالمػ  ، كمػػا كػشػػفت النتػائج 
أف ممارسػػػػة أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ المدرسػػػػ  جػػػػامت بدرجػػػػة متوسػػػػطة اػػػػ  تنميػػػػة الػػػػوع  

 اق  التوا ؿ االجتماع  5بمخاطر مو 

دور مواق  التوا ؿ االجتماع  اػ  دعػـ  بعنواف  (0202دراسة سامية عواج ) 225
اسػػتيدات ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػ    ( 26)   الػػتعمـ عػػف بعػػد لػػدي طػػالب الجامعػػة

أغراض ومجاالت توظيؼ أطػراؼ العمميػة التلعميميػة لمواقػ  التلوا ػؿ االجتمػاع  اػ  
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( ، YouTube( واليوتيػػػوب )Face bookمػػػوقع  الفايسػػػبوؾ )التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد ، 
واسػػتخدمت ىػػذه الو ػػف  التل ميمػػ  بيػػدؼ شػػرح موا ػػفات التكنولوجيػػة الرقميػػة كيػػؼ 
أثلػػرت عمػػا عمميػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد ، واعتمػػدت الدراسػػة اػػ  جمػػ  البيانػػات عمػػ  أداة 

غ عػػػددىـ االسػػػتمارة بيػػػدؼ جمػػػ  المعمومػػػات مػػػف أاػػػراد عينػػػة مجتمػػػ  الب ػػػث والبػػػال
أفًّ  إلػػ ( أسػػتاذ تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ ق ػػدي، وتو ػػمت الدراسػػة 35( طالػػب و)197)

( واليوتيػػػػػػػػػػوب Facebookمواقػػػػػػػػػػ  التوا ػػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػػاع  خا ػػػػػػػػػػة الفايسػػػػػػػػػػبوؾ )
(YouTube  (، تمعب دورا) اعَّاال) ا  عممية التعميـ عف بعد، وتسػاىـ بشػكؿ كبيػر اػ

اسػػة بتػػرورة ال يػػاـ بتجػػارب لمتعمػػيـ تػػذليؿ عيػػوب التعمػػيـ الت ميػػدي، كمػػا أو ػػت الدر 
 عبر مواق  التوا ؿ االجتماع  وتعميميا عما مستو  الجامعات5

دور مواقػ  التوا ػؿ االجتمػاع   بعنػواف  (0202دراسة دعػال حامػد المغربػي ) 235
اسػػػػتيدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػ  معراػػػػة مػػػػدي   (27)  اػػػػ  إدراؾ المػػػػرأة الم ػػػػرية ل  وقيػػػػا

مواقػػػ  التوا ػػػؿ االجتمػػػاع  لتعريفيػػػا ب  وقيػػػا كااػػػة ، اعتمػػػاد المػػػرأة الم ػػػرية عمػػػ  
ومعراة مدي مػواطف ال ػوة والتػعؼ التػ  يمكػف أف تػؤثر بيػا ىػذه المواقػ  اػ  مسػيرة 
تمكيف المرأة الم رية مف ال  وؿ عم    وقيا ، استخدمت البا ثة منيج المس  ، 

المسػتويات ، مفرده مف المرأة الم رية بمختمػؼ األعمػار و  444بالتطبيؽ عم  عينة 
تفػػػوؽ مواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاع  اػػػ   وقػػد تو ػػمت الدراسػػة لعػػػدد مػػف النتػػائج ىػػ :

جػػػذب جميػػػور المػػػرأة الم ػػػرية، ويعػػػزز ذلػػػؾ ال ريػػػة اػػػ  نشػػػر المعمومػػػات بيػػػا ممػػػا 
التفاعػػؿ اػػػ  ىػػذه المواقػػػ  أتػػاح لممػػػرأة ال ػػدرة عمػػػ  و انعكػػس اػػػ   ريػػة التعبيػػػر والرأي5
وكػػذلؾ ال ػػدرة عمػػ  الت ػػدور والتفاعػػؿ مػػ  ا خػػريف  الت ػػدور والتوا ػػؿ بػػيف األاػػراد ،

وجػػػدت و  والتعػػػرؼ عمػػػ  وجيػػػات النظػػػر المختمفػػػة ممػػػا يكسػػػبيا ثػػػرام معمومػػػات  كبيػػػر
الدراسػػػة أف موقػػػ  الفػػػيس بػػػوؾ   ػػػد المركػػػز األوؿ اػػػ  التفاعػػػؿ والتػػػدثير اػػػ   ػػػيف 

 تراجعت باق  المواق 5

الشػػباب العربػػ    اسػػتخداـبعنػػواف  (0202) دراسػػة عبػػد الكػػريـ صػػالن باحػػاج 245
سػػعت ىػػذه الدراسػػة إلػػا  ت  يػػؽ   (28)لمواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاع : دراسػػة ميدانيػػة  

ىدؼ رئيس  يتمثؿ ا  التعرؼ عما دواا  استخداـ الشػباب العربػ  لمواقػ  التوا ػؿ 
االجتماع ، و ددت المشكمة الب ثية ا  ر د طبيعػة عالقػة الشػباب العربػ  بمواقػ  
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وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إجػػرام دراسػة ميدانيػػة عمػػا عينػػة مػػف الشػػباب التوا ػؿ االجتمػػاع ، 
أف مواقػػػػ  التوا ػػػػؿ االجتمػػػػاع  عمػػػػا  وكػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ نتائجيػػػػا 23العربػػػػ  قواميػػػػا 

بنسػبة االنترنت جامت ا  م دمة المواق  والتطبي ات الت  يسػتخدميا الشػباب العربػ  
ورا) وم ػػاط  عينػػة الدراسػػة، وأظيػػرت النتػػائج أف المواقػػ  التػػ  تنشػػر  ػػ% مػػف 3,98

يمييػا مواقػ   ،%8339أعمػا نسػب االسػتخداـ  ،Flickr و ،Youtubeايمميػة مثػؿ موقػ  
 بنسػػػبة MySpace،و Facebookالتوا ػػػؿ اإلجتمػػػاع  التػػػ  تػػػوار بيئػػػة ااتراتػػػية مثػػػؿ 

7532 5% 
بعنواف التمػػػػاس المعمومػػػػات  (0202دراسػػػػة ايمػػػػاف محمػػػػد حسػػػػني عبػػػػد ا  ) 255

السياسػػػػية مػػػػف شػػػػبكات التوا ػػػػؿ االجتمػػػػاع  وعالقتػػػػو باالتجاىػػػػات التع ػػػػبية لػػػػد  
سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػا  الكشػػػؼ عػػػف مػػػد  توااػػػؽ عمميػػػة   (29)"الشػػػباب الم ػػػري 

التماس المعمومػات السياسػية مػف شػبكات التوا ػؿ االجتمػاع ، وأسػس ومبػادئ اكػرة 
د ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػا مػػػنيج المسػػػ  اإلعالمػػػ  وأسػػػموب الديم راطيػػػة ال ديثػػػة، وتعتمػػػ

الم ارنة المنيجية ،وكاف مف نتائجيا أف ىناؾ ارتباط موجب شديد الداللة بيف نوعية 
م ػػػادر التمػػػاس المعمومػػػات السياسػػػية مػػػف شػػػبكات التوا ػػػؿ االجتمػػػاع ، ومسػػػتو  

ات المعرايػة االتجاىات التع بية لد  المب وثيف5 وأف ىناؾ اروؽ وا ػا) لعػدد المتغيػر 
بػػث المعمومػػات وبالتػػرلا   اػػ واالت ػػالية والديموجراايػػة وأف لتمػػؾ الشػػبكات دور كبيػػر 

 التدثير عما االتجاىات5
زيػادة مشػاركة الطػالب اػ  مناقشػات بعنواف    ـ( 0202)  سكوت ميممردراسة  265

ىػػػدات الدراسػػػة إلػػػا   (30)   بػػػوؾ المجموعػػػة عمػػػا االنترنػػػت مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة الفػػػيس
مسػػتو  مشػػاركة و تفاعميػػة الطمبػػة و سػػرعة االسػػتجابة مػػ  المعمػػـ و م ارنتيػػا قيػػاس 

بػػوؾ و اػػ  مجموعػػة خا ػػة اعػػدىا  بػػالطرؽ ال ػػفية العاديػػة مػػف خػػالؿ شػػبكة الفػػيس
زيػادة مشػاركة الطػالب  ونػتج عنيػا البا ث لمناقشة تعميـ و دة اػ  الفمػؾ بػيف الطمبػة

وا ػػب وا اكثػػر  بػػوؾ ة الفػػيساػػ  مناقشػػات المجموعػػة عمػػا االنترنػػت مػػف خػػالؿ شػػبك
 التعميـ  ا استجابة وتفاعؿ عف الطرؽ الت ميدية 

بعنػواف:  ردود الفعػؿ العاطفيػة أثنػام  ـKevin Wise et.al ( ،0202)دراسػة  275
تطرح الدراسة اكرة التفاعػؿ عمػا الموقػ   (31)الب ث عف معمومات عما الفيس بوؾ  
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االجتمػػاع  اػػيس بػػوؾ مػػف خػػالؿ ا تمػػاليف، األوؿ تعػػرض سػػمب  لكػػؿ مػػا يػػدت  عمػػا 
ال سػػاب الشخ ػػ  لمفػػرد ومػػف خػػالؿ الت ػػديثات التم ائيػػة ، والثػػان  تعػػرض إيجػػاب  

 اػػػػػ اختيػػػػػاري مػػػػػف خػػػػػالؿ الب ػػػػػث عػػػػػف  ػػػػػف ات األ ػػػػػدقام ا خػػػػػريف والمشػػػػػاركة 
والتعػػػػرؼ عمػػػػا المؤشػػػػرات الفسػػػػيولوجية لالنفعػػػػاؿ مػػػػف خػػػػالؿ  المجموعػػػػات المختمفػػػػة

موق  الفيسػبوؾ تػـ إجػرام الدراسػة  ا مشاركا  36التعامؿ م  الفيس بوؾ؛ مف خالؿ 
عمػػػػييـ، وتسػػػػػجيؿ أنشػػػػطتيـ التفاعميػػػػػة الخا ة،واسػػػػتجاباتيـ الفسػػػػػيولوجية المرتبطػػػػػة 

 بدوااعيـ وعاطفتيـ، وتو مت الدراسة إلا: 
 مػػف الوقػػت اػػ  ت ػػف  الت ػػديثات التم ائيػػة والتػػا تػػدتييـ بشػػكؿ  ي تػ  األاػػراد المزيػػد

بالب ػػػػػث اإلجتمػػػػػاع  عػػػػػف األاػػػػػراد ا خػػػػػريف   سػػػػػمب  أكثػػػػػر مػػػػػف تفػػػػػاعميـ اإليجػػػػػاب
 الموجوديف ا  قائمة أ دقائيـ5

   أشارت البيانات الت  ظيرت عما الجياز المستخدـ ا  الدراسة لدراسػة االنفعػاالت
عمػػا سػػط  الجمػػد أف النشػػػاط العػػاطف  متػػدن  المسػػػتوي خػػالؿ الت ػػف  السػػػمب  أو 
الت ػػف  اإليجػػاب ،  يػػث لػػـ تظيػػر أي زيػػادة اػػ  النشػػاط العػػاطف  أو التػػدثر عمػػا 

 سط  الجمد5

 رات الوجػػػو أف المب ػػػوثيف األكثػػػر خبػػػرة اػػػ  أشػػػارت البيانػػػات المال ظػػػة عمػػػا تعبيػػػ
ظيػػػرت عمػػػييـ تعبيػػػرات أكثػػػر لطف)ػػػا أثنػػػام  االجتماعيػػػةالتعامػػػؿ مػػػ  مواقػػػ  الشػػػبكات 

الب ػػػػث االجتمػػػػاع  اإليجػػػػاب  عػػػػف  ػػػػف ات أ ػػػػدقائيـ م ارنػػػػة بػػػػالتعرض السػػػػمب  
 Social Browsing5لمت ديثات التم ائية أو 

الدراسػػات السػػاب ة ارنػػو يمكػػف  اػػ جػػام مػػف خػػالؿ مػػا  التعميػػؽ عمػػى الدراسػػات السػػابقة:
   ر أىـ ن اط التعميؽ عمييا ايما يما :

  العمميػة التعميميػػة و  اػ لإلذاعػة المدرسػية كد ػد األنشػطة المدرسػية دور كبيػر واعػاؿ
 ت  يؽ األىداؼ التربوية والتعميمية لوزارة التربية والتعميـ 5 ا االسياـ 

  اػػ بنػػام الشخ ػػية  اػػ وموقػػ  الفػػيس بػػوؾ دور كبيػػر   االجتمػػاع لشػػبكة التوا ػػؿ 
لتمػػؾ الشخ ػػية نظػػرا  االنفعاليػػةو  االجتماعيػػةمعظػػـ بػػالد العػػالـ وخ و ػػا الجوانػػب 

 العتماد االاراد عمييا كوسيمة توا ؿ وم در معمومات 5 
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  معظػػػػـ الدراسػػػػات الخا ػػػػة باسػػػػتخدامات الشػػػػباب تناولػػػػت الشػػػػباب الجػػػػامع  ، بينمػػػػا
 التطبيؽ عم  طالب المر مة الثانوية 5 تسع  ىذه الدراسة

  اجمعػػػت أكثػػػر مػػػف دراسػػػة عمػػػ  أىميػػػة مواقػػػ  التوا ػػػؿ اإلجتمػػػاع  ، وجػػػامت نسػػػب
استخداـ الجميور الم ػري ليػا مرتفعػة عامػة ؛ بمػا اػ  ذلػؾ موقػ  الفػيس بػوؾ الػذي 

 تسعا الدراسة لب ثو مف خالؿ اذاعة تفاعمية عما أ د  ف اتو 5
  أف العامػػؿ التكنولػػوج  يعػػد العامػػؿ الرئيسػػ  ورام التطػػور اظيػػرت الدراسػػات السػػاب ة

 االت ال  ، ايذه التكنولوجية ا  تطور مستمر ، وىذا ما أكدتو أكثر مف دراسة5
مف أساسيات الب ث العمما ل ؿ مشكمة ب ثيػة  : أوجه االستفادة مف الدراسات السابقة

موتػوع الب ػث ككػؿ  اػ ما ووتػ   مػوؿ ليػا ىػو اإلاطػالع عمػا الدراسػات السػاب ة 
 أو أ د جوانبو وذلؾ لت  يؽ عدة أمور منيا :

 5دراستيا ا ذىف البا ث  تا يبدأ  ا ورسوخيا  تعميؽ المشكمة الب ثية وأىميتيا 
  اختيػار اػ اإلسػياـ المساعدة ا   ياغة تساؤالت الدراسة واروتيا، باإلتااة إلا 

 5اتؿ النتائج المناسبة مف أجؿ الو وؿ إلا أ ت ميـ أدوات الدراسةو 
 تعػػػرؼ البا ػػػث عمػػػا مػػػا قدمتػػػو الدراسػػػات السػػػاب ة اػػػ  موتػػػوعات متغيػػػرات الدراسػػػة 

 5مجاؿ الب ث  ا نتيا إليو األخروف ألمبداية بما 
 مشكمة الدراسة :

معظػـ  اػ مف خالؿ عمؿ البا ث كموجو اعالـ تربو  ال ظ أف اإلذاعة  المدرسػية 
ذلؾ الثانويػة ال تتعػد  سػو  مػف ثػالث إلػا  سػت دقػائؽ خػالؿ طػابور  ا المدارس بما 

ال ػػػباح ولػػػيس ليػػػا إال مسػػػاب ة وزاريػػػة و يػػػدة طػػػواؿ العػػػاـ الدراسػػػا كمػػػو بػػػؿ إف أغمػػػب 
اخ ػػػائا اإلعػػػالـ التربػػػو  غيػػػر مػػػدربيف أو خبػػػرتيـ قميمػػػة بالعمػػػؿ اإلعالمػػػا المدرسػػػا 

مر مػة  اػ المر مػة الثانويػة واإلذاعة  المدرسػية عمػا وجػو الخ ػوص ، كمػا أف طػالب 
 االجتمػػػاع عمريػػػة اارقػػػة لمػػػا اييػػػا مػػػف تغيػػػرات اسػػػيولوجية تػػػؤثر عمػػػا سػػػموؾ الطالػػػب 

االنشػطة الال ػفية ومنيػا  اػ واالنفعرلا ، اي تاج إلا تعامػؿ واىتمػاـ خػاص بمشػاركتو 
،  االجتمػاع األشػير لمتوا ػؿ  اإلذاعػة المدرسػية ، ومػ  ظيػور موقػ  الفػيس بػوؾ وىػو

لممعمومات ، ابنظرة عف كثب نجد أف نسبة كبيرة مف الطػالب تسػتخدمو لػيس وكم در 
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والتسػػػمية، والترايػػػو مػػػ    االجتمػػػاع ل غػػػراض التعميميػػػة ا ػػػط ولكػػػف بغػػػرض التوا ػػػؿ 
 الزمالم 5
دور المتم   أو المشاىد أو المستم  تغير مف كونو متم ػ  لممعمومػات ا ػط إلػ  وألف 

ػ كاإلذاعػػة  المدرسػػية ، وىػػذه ال نػػوات  ،تػػوي مشػػارؾ، بػػؿ ومؤسػػس و ػػان  ليػػذا الم 
فرتػو ت ومؤثر ا  مجتمعو ومتفاعال معو ، وىػذا مػابؿ  ػ   االجتماع ومواق  التوا ؿ 

، ودراسػة أ مػد  (32)طبيعة الوسيمة ، وىذا ما أكدتو كال مف دراسػت  أشػرؼ جػالؿ  سػف
 5(33)  سمير م مد5

اشتراؾ طالب المر مة الثانوبة  ما ىو مد   ا انطالقا مما سبؽ تتبمور مشكمة الدراسة 
وعالقتػو بػدعـ وتنميػة   االجتمػاع اإلذاعة  المدرسية التفاعمية عما مواق  التوا ؿ  ا 

 5  االجتماعيةو  االنفعاليةاتجاىاتيـ 
 أهمية الدراسة :  

 نا يتيف أساسيتيف األولا النظرية والثانية العممية 5 ا تتمثؿ أىمية الدراسة 
 : الناحية النظرية مف أوال

اإلذاعػػة  اػػ وجػود خطػػوات م ػػددة ومنظمػة لمشػػاركة الطػػالب بالمر مػة الثانويػػة  15
المدرسػػػػية التفاعميػػػػة ومػػػػا يمكػػػػف أف ت تويػػػػو مػػػػف بػػػػرامج عمػػػػا مواقػػػػ  التوا ػػػػؿ 

 تخدـ طالب المر مة الثانوية   االجتماع 

 وجػػػود مرجػػػ  عػػػف اإلذاعػػػة المدرسػػػية التفاعميػػػة يسػػػتفيد منػػػو اخ ػػػائا اإلعػػػالـ 25
 التربو  بالمدارس وكذلؾ الميتميف بدمر اإلذاعة  المدرسية 5

التعػػرؼ عمػػا مػػد  إمكانيػػة تعمػػيـ تمػػؾ التجربػػة ) اإلذاعػػة المدرسػػية التفاعميػػة (  35
 باقا مرا ؿ التعميـ قبؿ الجامعا ) االبتدائية واالعدادية ( 5 ا 

 : مف الناحية العممية ثانيا
وجػػػود نااػػػذة يطػػػؿ منيػػػا المعمػػػـ عمػػػا طالبػػػو وولػػػا األمػػػر عمػػػا أوالده وتسػػػاند وزارة  15

 ادام دورىا التربو  والتعميما مف خالؿ االدارة المدرسية 5 ا التربية والتعميـ 

توعيو مدير  المدارس عمػا كيفيػة اعػداد بػرامج إذاعيػة متكاممػة ونشػرىا عمػا مواقػ   25
ميػػة التعميميػػة بالمدرسػػو ومراعػػاة الجوانػػب بكػػؿ مػػا يخػػص العم  االجتمػػاع التوا ػػؿ 
 واالجتماعبة لطالب المر مة الثانوية أو ا  مر مة أخر 5 االنفعالية
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 أهداؼ الدراسة :
تطػوير العمميػة التعميميػة واألنشػطة  اػ اإلسياـ  ا يتمثؿ اليدؼ األساسا لتمؾ الدراسة 

المدرسػية خ و ػػا وأيتػػا لفػت نظػػر المسػػئوليف عػػف التربيػة والتعمػػيـ لتػػرورة اإلسػػتفادة 
مف التكنولوجيا ال ديثة وتكنولوجيا المعمومات واإلت االت وعدـ اإلقت ار عما الطػرؽ 

 اطار اليدؼ االأساسا ما يما : ا الت ميدية ومف أىـ االىداؼ التا تدور 

با تياجػػات طػالب المر مػػة الثانويػة وتعبػػر عػنيـ وتت ػػدث  فػ وجػود بػرامج إذاعيػػة ت 15
وربطيػـ برذاعػػة   االجتمػاع بمغػتيـ مػ  اإلسػتفادة مػػف إقبػاليـ عمػا مواقػ  التوا ػػؿ 

 تنطمؽ مف خالليـ وتتوجو الييـ 5

تنمية الوالم لموطف لد  طالب المر مة الثانوية وتنميػة وعػييـ بال تػايا التػا ت ػيط  25
 بيـ و مايتيـ مف أ  تدثير سمبا لتمؾ ال تايا 5

توثيػؽ العالقػة بػيف اطػراؼ العمميػػة التعميميػة وىػا اإلدارة المدرسػية والمػنيج والمعمػػـ  .2
  والطالب وولا األمر وا  داث تفاعؿ بيف تمؾ األطراؼ 5

 تساؤوالت وفروض الدراسة :
 تسعا الدراسة لإلجابة عف التساؤالت التالية :

البرنامج اإلذاعا مف اعداده وبثو مف خػالؿ  ػف ة اػيس بػوؾ  ا ما مد  النجاح  15
 لطالب الثانو  ؟  االجتماعيةو  االنفعاليةلدعـ وتنمية ال يـ 

المشػػػاركة واالعػػػداد لمبػػػرامج االذاعيػػػة  اػػػ مػػػا مػػػد  نجػػػاح الطػػػالب بالثػػػانو  العػػػاـ  25
 التفاعمية ؟

ميػػػة عمػػػا الفػػػيس بػػػوؾ والموجيػػػو مػػػا مػػػد  اإلسػػػتفادة مػػػف اإلذاعػػػة  المدرسػػػية التفاع 35
  االنفعاليػةدعػـ وتنميػة االتجاىػات  ا لطالب المر مة الثانوية ونجاح تمؾ اإلذاعة  

 لمطالب  ؟ االجتماعيةو 

 فروض الدراسة :
 وتسعا الدراسة لمت  ؽ مف   ة الفروض التالية 5

ىػػات اإلذاعػػة  المدرسػة واالتجا اػ توجػد عالقػة ذات داللػػة ا  ػائية بػػيف اإلشػتراؾ  15
 لمطالب 5 االجتماعيةو  االنفعالية
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توجػػد عالقػػة ذات داللػػة ا  ػػائية بػػيف المشػػاركة اػػ  اعػػداد إذاعػػة مدرسػػة ونجػػاح  25
 5 االجتماعيةو  االنفعاليةاالرت ام باتجاىاتو  ا الطالب 

الػػتمكف مػػف الميػػارات التكنولوجيػػة  اػػ اإلذاعػػة   اػػ توجػػد اػػروؽ ل ػػال  المشػػاركيف  35
اعداد واخراج البرامج اإلذاعية وراعيا عما موق  الفيس بوؾ والتفاعؿ معيا مف  ا 

 خالؿ العمؿ التعاونا 5

 عمػا اإلجابػة أجػؿ مػف ف عمػا المػنيج الو ػ الدراسػة ىػذه اعتمػدتمػنه  الدراسػة 

 واختبار اروتيا ومعراة مد  ت  ي يا ألىداايا  5 تساؤالت الدراسة
اإلذاعػػػة   اػػػ اشػػػتراؾ طػػػالب المر مػػػة الثانوبػػػة مػػػد  لاسػػػتمارة اسػػػتبياف أدوات الدراسػػػة 

وعالقتػػو بػػدعـ وتنميػػة  اػػيس بػػوؾ  االجتمػػاع  ػػؿ االمدرسػػية التفاعميػػة عمػػا موقػػ  التو 
 5   االجتماعيةو  االنفعاليةاتجاىاتيـ 

 مدارس الثانو  العاـ بادارة المنيا 5مجتمع الدراسة : 

سػػػب  مػػػدارس ثانويػػػة عامػػػة مػػػف الطػػػالب  اػػػ تػػػـ تطبيػػػؽ  الدراسػػػة عينػػػة الدراسػػػة : 
 جماعة اإلذاعة  المدرسية 5 ا األعتام 

 م ااظة المنيا الحدود المكانية لمدراسة : 

 2019/    2018العاـ الدراسا الحدود الزمنية لمدراسة : 

 مصطمحات الدراسة:
: ىػا إذاعػة مػف أعػداد واخػراج الطػالب وتػدور عػف كػؿ مػا لػو  إذاعة مدرسػية تفاعميػة

 عالقة بيـ ومف خالليا يتـ التفاعؿ بيف اإلذاعة  والطالب 5

تتػػػي   عمػػػا شػػػبكة اإلنترنػػػت  جتماعيػػػة تفاعميػػػةا : مواقػػػ  االجتماعيػػػةمواقػػػع الشػػػبكات 
 ت ،وأ  مكاف مف العالـ طالما ىناؾ ات اؿ باإلنترنالتوا ؿ لمستخدمييا ا  أي وقت 

إلػػا  م ػػدر لالخبػػار وأشػػيرىا الفػػيس بػػوؾ   االجتمػػاع وزاد دورىػػا مػػف مواقػػ  لمتوا ػػؿ 
 ىذه الدراسة 5 ا وىو الم  ود مف تمؾ المواق  

ايس بػوؾ   االجتماع اإلذاعة  المدرسية التفاعمية عما موق  التوا ؿ  وتعرؼ الدراسة
المختمفػػػة التػػػا تتنػػػدوؿ العديػػػد مػػػف  ػػػػػػػػػ بدنيػػػا مجموعػػػة مػػػف الف ػػػرات االذاعيػػػة اجرائيػػػاػػػػػػػػػػ 

شػػكؿ انػػوف اعالميػػة  اػػ المر مػػة الثانويػػة ، وتم ػػدـ  اػػ الموتػػوعات التػػا تيػػـ الطالػػب 
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االعػػداد واإلخػػراج والنشػػر  اػػ اذاعيػػة مختمفػػة اعتمػػادا عمػػا تكنولوجيػػا الوسػػائط المتعػػددة 
 عما  ف ة الفيس بوؾ 5

   : نتائ  البحث
 :الدراسة الميدانية وتفسيرىا، مف خالؿ ا ت نتائج  عرضوؿ ىذا الجمزم ايتن

البيانات األساسية لعينة الدراسة: أجريت الدراسة الميدانية عما عينة عشوائية شممت 
، ومف خالؿ ا ص البيانات يممكف ت ديـ طالب وطالبة مف المر مة الثانوية ( 200)

 إجابات العينة عما الن و ا ت :
  .اإلذاعة  فيمدة االشتراؾ 

 5اإلذاعة  ا مدة االشتراؾ  (1جدوؿ )

 النسبة المئوية التكرار اإلذاعة  فيمدة االشتراؾ 

 %50 05 أقؿ مف سنة

 %00 335 أكثر مف سنة وأقؿ مف ثالث سنوات

 %55 05 ثالث سنوات فأكثر

 %355.55 555 االجمالي

%(، اػ   ػيف  25أقػؿ مػف سػنة ) اإلذاعػة  اػ االشػتراؾ مدة  أف( 1يتت  مف جدوؿ )
%(، ا   يف 55أكثر مف سنة وأقؿ مف ثالث سنوات ) اإلذاعة  ا مدة االشتراؾ جام 
 %(205ثالث سنوات ادكثر ) اإلذاعة  ا مدة االشتراؾ جام 
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 .االشتراؾ في اإلذاعة  المدرسية التفاعميةدوافع 
 االشتراؾ ا  اإلذاعة  المدرسية التفاعميةدواا   (2جدوؿ )

االشػتراؾ اػ  اإلذاعػة  جام ا  الترتيب األوؿ مف  يث دوااػ   أنو (2يتت  مف جدوؿ )
خيػر الترتيػب األ(، اػ   ػيف جػام اػ  العمػؿ الجمػاعا وقيػادة الفريػؽ) المدرسية التفاعميػة

 (5 ب الظيور والسيطرة )
 .اإلذاعة  المدرسية التفاعمية ها عبر االشتراؾ فيالموضوعات التي ُتفضؿ 

 5اإلذاعة  المدرسية التفاعميةيا عبر االشتراؾ ايالموتوعات الت  تمفتؿ  (3جدوؿ )
 النسبة المئوية التكرار الموضوعات

 %00.00 335 إخبارية

 %10.00 86 إقتصادية

 %05.00 365 اجتماعية

 %00.05 330 دينية

 %65.05 380 تكنولوجية

 %60.00 375 فنية

 %88.50 311 رياضية

 %100.00 200 إجمال  مف سئموا

 النسية المئوية التكرار الدواا 

 %85.00 355 المذاعالستباط أفكار جديدة مف الُمحتوى 

 %10.00 75 اظهار المواهب وتنميتها

 %55.00 05 والترفيهالتسمية 

 %15.00 85 قضال وقت فراغ

 %05.00 365 لمتفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف

 %80.00 315 ُمتابعة األخبار واألحداث الجارية

 %85.05 350 اليوميُجزل مف الروتيف 

 %37.05 10 حب الظهور والسيطرة

 %00.55 305 العمؿ الجماعى وقيادة الفريؽ

 %355 555 إجمالي مف سئموا
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فتػػػؿ المجػػػام اػػػ  الترتيػػػب األوؿ مػػػف  يػػػث الموتػػػوعات  أف( 3يتتػػػ  مػػػف جػػػدوؿ )
 ػػػيف جػػػام اػػػ   (، اػػػ اجتماعيػػػة  5 )اإلذاعػػػة  المدرسػػػية التفاعميػػػةيػػػا عبػػػر االشػػػتراؾ اي

 (5اقت ادية  الترتيب االخير )
 اإلذاعة  المدرسية التفاعمية  فياالشنراؾ مدى 

 اإلذاعة  المدرسية التفاعمية ا االشنراؾ مد   (4جدوؿ )
 النسبة المئوية التكرار االشتراؾمدى 

 %05.055 185 دائما

 %50.55 35 أحياناً 

 %55.05 5 نادراً 

 %355.55 555 االجمالي

 اإلذاعػة  المدرسػية التفاعميػػة اػػ االشػنراؾ ػ جػػام مػدي مػد  أف ( 4يتتػ  مػف جػدوؿ )
ا   يف (  %05500أ يانا )االشنراؾ ا   يف جام نسبة (  %925500ب فة دائمة )

 ( %02550نادرا) )االشنراؾ جام نسبة 
اإلذاعػػة  المدرسػػية التفاعميػػة لػػدعـ اسػػتفادتؾ العمميػػة مػػف خػػالؿ ُمشػػاركتؾ فػػي مػػدى 

  االنفعاليةوتنمية االتجاهات 
  اإلذاعة  المدرسية التفاعمية لدعـ وتنمية االتجاىات االنفعال استفادتؾ العممية مف خالؿ ممشاركتؾ ا  مد   (5جدوؿ )

 النسبة المئوية التكرار االشتراؾ ببرنام  اإلذاعة  المدرسية التفاعمية : ـ

 %61.55 388 الشعور بالسعادة والمتعة . يولد لدي 3

 %65.05 383 ُيشبع رغباتي وميولي . 5

 %67.05 370 ُيتين لي ُفرص التعبير عف نفسي . 1

 %70.55 305 ُيحسف مف حالتي النفسية. 0

 %60.55 375 ُيساعدني عمى التخمص مف القمؽ . 0

 %80.55 315 ُيجدد لي الطاقة لمواجهة أعبال الحياة. 8

 %70.55 305 َيجعمني أشر بالرضا عف نفسي . 7

 %65.55 385 ُيشعرني بحالة مف اتزاف نفسي . 6

 %61.05 387 فرصة كبيرة لتجديد نشاطي . 0

 %00.55 305 ُينمي لدي الثقة بالنفس . 35
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اإلذاعة  المدرسية التفاعمية لدعـ استفادتؾ العممية مف خالؿ ُمشاركتؾ في مدى 
 . االجتماعيةوتنمية االتجاهات 

اإلذاعػة  المدرسػية التفاعميػة لػدعـ وتنميػة استفادتؾ العممية مف خػالؿ ممشػاركتؾ اػ  مد   (6جدوؿ ) 
 5 االجتماعيةاالتجاىات 

 ما يم :  (6جدوؿ )و  (5يتت  مف جدوؿ )
  يمسػػيـ اػػ  تفريػػغ االنفعػػاالت المكبوتػػة اإلذاعػػة  المدرسػػية التفاعميػػة  اػػ أف االشػػتراؾ

لػػد  الطالػػب ويعمػػؿ عمػػا تخفيػػؼ درجػػات ال مػػؽ والتػػوتر النفسػػ  ، ويمػػن  الطالػػب 
لش ف طاقاتيـ لمواجية متطمبات السعادة والسرور والرتا النفس  ، كما أنو وسيمة 

%  84إلا  اعمػا مػف  االنفعاليةوقد و مت درجة دعـ وتطوير الميارات  ال ياة  
 5% مف ااراد العينة  74اجمرلا   ا 

  سػػػػاىـ اػػػػ  تنميػػػػة وتطػػػػوير ال ػػػػيـ اإلذاعػػػػة  المدرسػػػػية التفاعميػػػػة ي اػػػػ أف االشػػػػتراؾ
مػف خػالؿ إشػباع  اجػات والدور الذي تمعبػو اػ  اإل ػالح االجتمػاع   االجتماعية
وقػػػػد و ػػػػمت درجػػػػة دعػػػػـ وتطػػػػوير الميػػػػارات وتنميػػػػة مياراتػػػػو  االجتماعيػػػػةالطالػػػػب 

 5ااراد العينة  ا %  84إلا  اعما مف  االجتماعية
 

 النسبة المئوية التكرار االشتراؾ ببرنام  اإلذاعة  المدرسية التفاعمية : ـ

 %60.55 375 ُيسهـ في تكويف صداقات جديدة . 3

 %67.05 370 ُيتين فرص تنمية عالقاتي الودية بيف زمالئي . 5

 %05.55 365 ُيبعدني عف االنحرافات والتيارات الُمتطرفة . 1

 %60.55 375 ُيوفر لي فرص االنتمال لمجموعة مف الزمالل. 0

 %00.55 305 ُيعطيني الفرصة لممارسة خبرات  جديدة  . 0

 %05.55 365 ُيمكنني مف ُمساعدة اآلخريف. 8

 %03.05 361 ُيسهـ في تنمية روح الجماعة . 7

 %07.05  300 ُيكسبني قيـ اجتماعية كالتعأوف وااللتزاـ . 6

 %06.55 308 ُيساعدني عمى تحقيؽ التواصؿ مع اآلخريف. 0

 %60.05 360 . االجتماعيةُيساعدني عمى ُمشاركة اآلخريف في األنشطة  35
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 توصيات البحث :
o  العمميػة اإلذاعة  المدرسية التفاعمية ا  تفعيؿ مجاالت ترورة التركيز عم  أىمية

ت يػػػؽ  اػػػ مػػػف خػػػالؿ دورىػػػا التربػػػوي التوا ػػػؿ االجتمػػػاع   عبػػػر مواقػػػ  التعميميػػػة
كسػػاب الطػػالب ميػػارات االت ػػاؿ اإلذاعػػ  والمغػػوي وتنميػػة  أىػػداؼ تمػػؾ العمميػػة وا 

 اإلبداع واالبتكار 5

o   و المجاالت  فمختمؼ الفنو   ا اإلىتماـ بتمنية قدرات الطالب بالمر مة الثانوية
 االنفعاليػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػيـ واالتجاىػػػػػػػػاالتربويػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ األدب ، والموسػػػػػػػػي   ، وتنميػػػػػػػػة ال

 مثؿ التعاوف ، وا تراـ ا خريف،  ومشاعرىـ والن د البنام5 االجتماعيةو 

  مقترحات بحثية:

o لػػدي طػػالب المر مػػة  ةدور اإلذاعػػة  المدرسػػية اػػ  تمنيػػة ميػػارات التربيػػة الموسػػي ي
 الثانوية5

o  المر مػة دور اإلذاعة  المدرسػية اػ  تنميػة  ميػارات االت ػاؿ المغػوي لػدي طػالب
 اإلعدادية5
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 المراجع والمصادر
 

 (1)Alexa Web Search Top 500. 2015. available at:  

http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com  last access on 18/3/2015. 

 (2) http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-

active-facebook-users-worldwide/last access on 18/3/2015. 

   5االجتمػػػػػػػاع م مػػػػػػػد جػػػػػػػابر خمػػػػػػػؼ ،   نشػػػػػػػدة وتطػػػػػػػور مواقػػػػػػػ  التوا ػػػػػػػؿ  ( 3
http://kenanaonline.com AT  

 80اإللكترون  اػ  م ػر الواقػ  والت ػديات   ، ت ػارير معموماتيػة ، العػدد  اإلعالـ(   4
، )مجمػػس الػػوزرام الم ػػري ، مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػػاذ ال ػػرار ،  السػػنة الرابعػػة ، 

 (0202ابراير 
 عػػزوؼ عوامػػؿ ل يػػاس أدام بنػػام  (  0202)  وآخػػروف الخرو ػػ  عمػػا بػػف  سػػيف  (5

 مج ، ل ب اث النجاح جامعة مجمة  ، المدرسية اإلذاعة برامج ا  المشاركة عف الطمبة
 02025 -0000 ص ص(  00)  ۶ ،(  084) 
 لت سػػػػيف التعميميػػػػة المدرسػػػػية اإلذاعػػػػة اسػػػػتخداـ  ( 5 0202)  السػػػػيد جػػػػالؿ مماشػػػػي  (6

 واثػػر اإلعداديػػة المر مػػة طػػالب لػػد  اإلنجميزيػػة بالمغػػة الشػػفيية ال رآنيػػة الطالقػػة ميػػارات
 جامعػػة ، التربيػػة كميػػة مجمػػة ، أجنبيػػة  كمغػػة اإلنجميزيػػة المغػػة ن ػػو اتجاىػػاتيـ عمػػا ذلػػؾ
  002 - .0 ص ص(  000)  ع(  80)  م  بنيا

 الفكػػري األمػػف تعزيػػر اػػ  ودورىػػا المدرسػػية  اإلذاعػػة( 5  0202)  جػػودة ـإبػػراىي ىبػو( 7
 مػج ، شػمسعيف  جامعة ، التربية كمية مجمة ، م ر  ا  األساس  التعميـ تالميذ لد 
 5 002 000 ص مف(  0) ع (  44) 
 جػػودة أبعػاد ت سػيف اػ  المدرسػية اإلذاعػة  دور(  0200)  خميػؿ عمػ  م مػد  سػف( 8

 االعميػػ الدراسػػات كميػػة ، الطفولػػة دراسػػات مجمػػة  ، المكفواػػوف التالميػػذ يراىػػا كمػػا ال يػػاة
 ، ( 02-0ص ص ،(  00)  مج ،(  08)  العدد ، شمس عيف جامعة ، فولةلمط

 األمف تعزيز ا  المدرسية اإلذاعة دور  (  0200)  العنزي عم  بف نايؼ بنت مراـ (9
 مجمػة ، المعممػات   نظػر وجيػة مػف الخرج بم ااظة المتوسطة المر مة لطالبات الفكري
 5 .8.-408ص ص(  .8)  مج ،(  8)  العدد وطأسي جامعة ، التربية كمية

http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
http://kenanaonline.com/
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10   ( William j.h. and Abernathy ( 2016 ) Al adult Voluntary association 

and adolescents sociological early 2018 , Paper Presented at conference 

of in school , Vol.15 .. 
 المػػػػػراى يف اسػػػػػتخداـ  ااعميػػػػػة( 5  0200)  خػػػػػروفأو  م مػػػػػد موسػػػػػا م مػػػػػود إليػػػػػاـ( 11

 كميػػػة ، الطفولػػػة تدارسػػػا مجمػػػة ، لػػػدييـ  الخجػػػؿ بمسػػػتو  وعالقتيػػػا المدرسػػػية لإلذاعػػػة
 ص ،(  00)  مػػػج ،(  00)  العػػػدد ، شػػػمس عػػػيف جامعػػػة ، لمطفولػػػة العميػػػا الدراسػػػات

 445-80ص
دور اإلذاعػػة المدرسػػية اػػ  تنميػػة الميػػارات  (، 0200) سػػالـ5 أميػػرة  ػػبي   سػػف(  00

 ،كميػة التربيػة ،جامعػة بنيػا - ماجستيررسالة   ،لد  طالب المر مة الثانوية االجتماعية
 التربوي5 اإلعالـقسـ 
دور برامج اإلذاعة المدرسية ا  تعزيز قيـ االنتمام   ـ0220الا  سعيد الم ري(  08

جتماعيػػػة ، كميػػػة الدراسػػػات غيػػػر منشػػػورة ، قسػػػـ العمػػػـو اال  رسػػػالة ماجسػػػتير  الػػػوطن  
 ، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية5  العميا

13
  

14 ( :WaliAm – biantshay. Education by Radio: America’s Schools of 

the Air, TechTrends • March/April 2008 Volume 52, Number 

دور ال ػػػػػػ ااة واإلذاعػػػػػػة ـ  .022 رانيػػػػػػا االخػػػػػػرس عبػػػػػػدالر مف دسػػػػػػوقا م مػػػػػػد (.0
   المدرسية اا تنمية وعا طالب المر مة الثانوية ببعض قتايا المجتم  دراسة ت ويمية

 5 كمية التربية، م ر ،جامعة الزقازيؽ -رسالة ماجستير
16 ( "Sadra .Welso" Student participation in school radio programs: A 

comparative case study" Ph.D  "  – tampl univiersty-usa  

   ،اإلذاعػػة المدرسػػية بيئػػة تعمػػـ وات ػػاؿ  0220 الع يمػػ  عبػػد العزيػػز بػػف م مػػد ( 00
 سػػعود، مركػز الب ػوث التربويػة ، عمػادة الب ػث العممػ  ، كميػة التربيػة ، جامعػة الممػؾ

متاح علي  ،الرابط ducationrc.ksu.edu.sa/content/thesespubbyus2935  .  

 18 ) Anglia Hile. The Texas School of the Air: An educational radio 

endeavor. Message Ph.D. - Texas University --1997 

 قتػػايا دعػػـ اػػ  االجتمػػاع  التوا ػػؿ وسػػائؿ تػػدثير   0200 من ػػور ا مػػد رالػػال  (11
 كميػػػػو 8 ج 0. ع يػػػػةاإلعالم الب ػػػػوث مجمػػػػو العػػػػاـ  ، الػػػػراي لػػػػد  واالنتمػػػػام المواطنػػػػة
 5 األزىر جامعو ، اإلعالـ
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 التفاعػؿ عمػا واثرىػا االجتمػاع  التوا ػؿ وسػائؿ  0200 الشيري سعيد بف عامر ( 20

 الشػػػباب مػػػف مجموعػػػو عمػػػا مطب ػػػة ميدانيػػػو دراسػػػة  ،  المجتمػػػ  أاػػػراد بػػػيف االجتمػػػاع 
 5ال ر  اـ ، جامعو 0 ع ،08، مج ، االجتماعية لمعموـ ال ر  اـ جامعو  الجامع 

 مواقػػ  أخبػػار مػػ  الجػػامع تفاعػػؿ الشػػباب  أنمػػاط (  0200 )مينػػ  يوسػػؼ م سػػف  (21
 الب ػوث مجمػو  الم ػرية ال تػايا بعػض ن ػو باتجاىػاتيـ وعالقتيػا االجتماع  التوا ؿ

 5المنيا ، جامعو النوعية التربية ، كميو 40 ع ، النوعية التربية مجاالت ا 
 األخبػػار مػػف الت  ػػؽ اػػ  الم ػػري الجميػػور ليػػاتأ (  0200)  سػػف جمػػاؿ ا مػػد  (22

 الب ػػػػػوث  مجمػػػػػو االجتماعيػػػػػةبمواقػػػػػ  التوا ػػػػػؿ  التفاعميػػػػػة بدنمػػػػػاطيـ وعالقتيػػػػػا الزائفػػػػػو
 5 األزىر ، جامعو بال اىرة اإلعالـ كميو ، 0. ،ع 0 ،ج يةاإلعالم

23 ( ) Beneyam Lake Yimer:" Social Media Usage, 

PsychosocialWellbeing and Academic Performance" International 

Quarterly of, Community Health Education, Psychology Department, 

College of Education and Behavioural Science, Bahir Dar University, 

Ethiopia, Available at : 5/3/2022, journals.sagepub.com/home/qch. 

24    ( Ashraf Muhammad Azeem and others:" Social Media Improves 

Students’ Academic Performance: Exploring the Role of Social Media 

Adoption in the Open Learning Environment among International 

Medical Students in China", Healthcare Journal, Research Institute, of 

Educational Science , Hunan University , Changsha, 9, 1272. Available 

at4/3/2022,. 
وعالقتيػػػػا  المدرسػػػػية اإلعػػػػالـ أنشػػػػطو ممارسػػػػو  ( 0202) السػػػػيد م مػػػػود عثمػػػػاف  ( 25

لػػػد  المػػػراى يف  ، مجمػػػو الب ػػػوث  االجتماعيػػػةالػػػوع  بمخػػػاطر مواقػػػ  التوا ػػػؿ  بتنميػػػة
ص  02 02،  4.الجػػػػػزم الثالػػػػث ، عػػػػػدد ، األزىػػػػرجامعػػػػو  اإلعػػػػػالـ، كميػػػػو يػػػػةاإلعالم
0200 5 

(  دور مواقػػ  التوا ػػؿ االجتمػػاع  اػػ  دعػػـ الػػتعمـ عػػف بعػػد 0202سػػامية عػػواج )  (26
 العممػ  العمميػة الب ػث جيػؿ لمركز عشر ال ادي الدول  المؤتمرلدي طالب الجامعة ، 

  ػػوؿ  0202 أبريػػؿ 04و 08و 00 أيػػاـ لبنػػاف طػػرابمس اػػ  تيبػػازة جامعػػة مػػ  بالتعػػاوف
واالت ػػاؿ ،  اإلعػػالـ، كميػػة  بالتعػػاوف العمميػػةالجزائػػر  الرقميػػة التكنولوجيػػا بع ػػر الػػتعمـ

 05جامعة سطيؼ
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 المػػػرأة إدراؾ اػػػ  االجتمػػاع  التوا ػػػؿ مواقػػػ  دور   (0204)المغربػػ   امػػػد دعػػام ( 27

 العشػػػػروف الػػػػدول  العممػػػػ  لممػػػػؤتمر م ػػػػدـ ب ػػػػث) ميدانيػػػػة دراسػػػػة ،  ل  وقيػػػػا الم ػػػػرية
 5 اإلعالـ كمية ، ال اىرة جامعة ، 0204 دستور ظؿ ا  الم ري اإلعالـ مست بؿ:

اسػػػتخداـ الشػػػباب العربػػػ  لمواقػػػ  التوا ػػػؿ (5  0208با ػػػاج، عبػػػد الكػػػريـ  ػػػال 5 )(28) 
، معيػػد الب ػػوث والدراسػػات رسػػالة ماجيسػػتير غيػػر منشػػورةاالجتمػػاع  : دراسػػة ميدانيػػة5 

 ية، جامعة الدوؿ العربية5 اإلعالمالعربية، قسـ الدراسات 
(5  التمػػػػاس المعمومػػػػات 0208أبريػػػػؿ  .0 -00م مػػػػد  سػػػػن 5 ) إيمػػػػافعبػػػػد ا ،  (29)

السياسية مف شػبكات التوا ػؿ االجتمػاع  وعالقتػو باالتجاىػات التع ػبية لػد  الشػباب 
، وث ااػػػة الديموقراطيػػػة اإلعػػػالـب ػػػث م ػػػدـ لممػػػؤتمر الػػػدول  التاسػػػ  عشػػػر، الم ػػػري ، 

 5 اإلعالـال اىرة: جامعة ال اىرة، كمية 
 Kros Melar. Increasing Student Participation in Online Group ـــ ) 30

Discussions Via Facebook. Astronomy Education Review 2013, AER, 

12(1), 

(31) Kevin Wise et.al.- "Emotional Responses During Social 

Information Seeking on Facebook"  p. 555-562, Cyber psychology, 

Behavior, and Social Networking, Volume 13, Number 5, 2010. 
أشرؼ جالؿ  سف م مد ،   دور الشبكات االجتماعية  ا  تكويف الرأي العاـ اػ   ( 32

المجتم  العرب  ن و الثورات  العربية   دراسة ميدانية م ارنة عمػ  الجميػور العربػ  اػ  
م ػػػدـ لممػػػؤتمر العممػػػ   الثػػػامف الػػػيمف ( ،ب ػػػث  –سػػػوريا  –ليبيػػػا  –تػػػونس  –) م ػػػر 

 (0200يوليو  0 – 0وبنام الدولة ال ديثة (،) ال اىرة ، مف  اإلعالـ، ) عشر
( ،   اسػػػػػتخدامات الجميػػػػػور  0228أ مػػػػػد سػػػػػمير م مػػػػػد عبػػػػػد الغنػػػػػ   مػػػػػاده ، ) ( 33

دراسة ميدانيػة م ارنػة عمػ  عينػة مػف الجميػور العػاـ وال ػائميف  اإلنترنتالم ري لشبكة 
  5اإللكترونية  رسالة ماجستير  اإلعالـا  وسائؿ  باالت اؿ


