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 الممخص

 مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور إلى التعرؼىدفت الدراسة       

التعرؼ فيما اذا كاف ، و التعميميةبمنطقة الجيراء  الثانوية االجتماعي في المدارس التواصؿ وسائؿ

لجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات ىنالؾ فروؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير ا

تـ توزيع  ومعممة، معمماً ( 511) مف مكونة البسيطة العشوائية بالطريقة عينة اختيار ، وتـالخبرة

قدير معممي ومعممات المدارس الثانوية في توصمت الدراسة إلى أف درجة تأداة الدراسة عمييـ، و 

 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات منطقة الجيراء التعميمية لدور

وجود فروؽ ذات داللة توصمت الدراسة إلى عدـ جاءت بدرجة متوسطة، و  االجتماعي التواصؿ

 مخاطر مواجية في الكويت دولة في درسيةالم اإلدارات لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدورإحصائية 

 مف التحذيرسنوات الخبرة، عند مجالي  متغيرو الجنس،  لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ

دور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ و  ،االجتماعي التواصؿ وسائؿ سمبيات

اساليب اإلدارة  فراد عينة الدراسة نحو لتقديرات أوجود فروؽ ذات داللة إحصائية ، و االجتماعي

سنوات  المؤىؿ العممي و لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر المدرسية في مواجية



 ل
 

 01أكثر مف الخبرة )المؤىبلت العممية المرتفعة و ذوي وجاءت الفروؽ لصالح ذوي الخبرة، 

 .(سنوات

 مواجية في المدرسية االدارات دور تعزيزمنيا  بمجموعة مف التوصيات وصت الدراسةوأ

 وسائؿ مع بالتعاوف دورىـ لتفعيؿ استراتيجية إيجاد خبلؿ مف االجتماعي اصؿالتو  وسائؿ مخاطر

 توعية حمبلت لعمؿ التربوي المرشد مع المدرسية اإلدارات وتعاوف .والمعمموف واألسرة االعبلـ

 .الدراسي تحصيميـ وعمى الطمبة عمى االجتماعي التواصؿ لوسائؿ السمبية لآلثار لمطمبة

 .الكويت دولة ،االجتماعي التواصؿ سائؿو  مخاطرالمدرسية،  اإلدارات الكممات المفتاحية:
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 Abstract 

The study aimed to identify The role of schools management in State 

of Kuwait in facing dangers of social media in secondary schools in Jahra 

district, and see the impact of each of the variables of gender, academic 

qualification, and years of experience, has been selected sample randomly 

Statistics composed of (500) teachers, were distributed to study them a tool, 

the study found that the degree of appreciation teachers in secondary 

schools in Jahra educational role of school administrations in the State of 

Kuwait in the face of the Dangers of social media came to a medium 

degree, the study found that there were no statistically significant 

perceptions teachers in secondary schools differences about the role of 

school administrations in the State of Kuwait in the face of the Dangers of 

social media due to the variable sex, study also concluded that there were 

no statistically significant differences of perceptions of teachers in 

secondary schools about the role of school administrations in the State of 



 ن
 

Kuwait in the face of the Dangers of social media attributed to years of 

experience differences when the areas of the warning of the downsides and 

social media, and the role of school management to take advantage of 

social media, and the presence of significant differences of perceptions of 

teachers in secondary schools about methods of school management in the 

face of the Dangers of social media attributed to years of experience, and 

came differences in favor of the experienced (10+ years). 

The study recommended a series of recommendations, including 

strengthening the role of school administrations in the face of the Dangers 

of social media through the creation of a strategy to activate their role in 

collaboration with the media, family and teachers. And cooperation with 

school administrations educational guide to the work of awareness 

campaigns for students to the negative effects of the means of social 

communication on the students and on academic achievement. 
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 األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خمفية

 :مقدمة

 بػيف التواصػؿ يمكػف التػي الصػغيرة كالقريػة العػالـ أصػبح الحديثػة، االتصػاالت وسػائؿ رتطػو ت       

 تفاعميػة عبلقػات عمػى تقػوـ اجتماعيػة ظػاىرة التواصػؿ ي عػد حيػث ويسػر، بسػيولة فػييـ يروالتػأث أىميػا

 واسػتقباؿ إرسػاؿ خبلليػا يػتـ التفػاعمي الرقمػي االتصػاؿ وسػائؿ بواسػطة متزامنػة غيػر أو متزامنػة

 أكثر. أو طرفيف بيف المعمومات

 نقمػة الماضػي، القػرف مػف التسػعينات عقػد منتصػؼ فػي الحديثػة التكنولوجيػة التطػورات وأحػدثت     

 وربطت المعمورة، أرجاء كافة في اإلنترنت شبكة انتشرت حيث االتصاؿ، عالـ في حقيقية وثورة نوعية

 وتبػادؿ والتعارؼ لمتقارب المجتمعات لكافة الطرؽ وميدت الواسع، بفضائيا المترامية العالـ ىذا أجزاء

 المواقػع ظيػرت ثػـ  والجماعػات، األفػراد بػيف ؿالتواصػ لتحقيػؽ وسػيمة أفضؿ وأصبحت واألفكار، اآلراء

 الحػديث اإلعػبلـ وشػكؿ مضػموف غيػرت التػي المحادثػة، وشػبكات الشخصػية والمػدونات اإللكترونيػة

 (.8103 المنصور،)

 الظػروؼ أممتػو مػا بحكػـ العمميػة اوتطبيقاتيػ ،التكنولوجيػا فػي كبيػراً  توسػعاً  العالـ شيد ما وبعد       

 العقػػؿ ىػػو المػػدير وأصػػبح األمػػـ، تقػػدـ فػػي الحاسػػـ العنصػػر اإلدارة أصػػبحت ات،والمسػػتجد والتغيػػرات

 أف اعتبػػار وعمػػى. والتقػػدـ بػػالخير ككػػؿ والمجتمػػع مؤسسػػتو عمػػى يعػػود بمػػا األنشػػطة لتوجيػػو المػػدبر

 العامػة السياسػة تنفيػذ أجػؿ مػف كبيػرة ولياتؤ بمس تقوـ التي التعميمية اإلدارة مف جزء المدرسية اإلدارة

 فػػػي الجماعيػػة الجيػػػود لتنظػػيـ ميمػػػة وسػػيمة فأنيػػػا لممجتمػػع، والعميػػػا العامػػة األىػػػداؼ لتحقيػػؽ يـلمتعمػػ
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 البيئة وظروؼ واستعداداتو لقدراتو وفقا ومتوازنة متكاممة شاممة تنمية الطالب تنمية اجؿ مف المدرسة

 (.8117 العاجز،)أسرتو وأمور أموره لتسيير المعمـ يحتاجيا كما فييا، يعيش التي

 عمميػػػة مجػػػرد تعػػػد فمػػػـ الحاضػػػر، الوقػػػت فػػػي مجاليػػػا واتسػػػع المدرسػػػية اإلدارة أىػػػداؼ وتغيػػػرت      

 اصػػبحت بػػؿ معينػػة، وتعميمػػات قواعػػد وفػػؽ روتينيػػاً  سػػيراً  المدرسػػة شػػؤوف تسػػيير إلػػى تيػػدؼ روتينيػػة

  تنظيـو  التدريس وطرؽ والمناىج المدرسة في والمعمميف بالطمبة يتصؿ ما وبكؿ الفنية بالنواحي تعنى

 مدرسػػػتو وتنظػػػيـ إدارة فػػػي حيويػػػاً  عنصػػػراً  المدرسػػػة مػػػدير جعػػػؿ ممػػػا المحمػػػي، المجتمػػػع مػػػع العبلقػػػة

 (.8104 عطوي،)

وفػي دولػة الكويػػت انتشػرت مواقػػع التواصػؿ االجتمػػاعي بدرجػة كبيػػرة منػذ سػػنوات عديػدة ففػػي         

 تمعػباالنترنػت حيػث  اشػار فييػا إلػى أف الطمبػة يسػتخدموف (AL-Najran, 1998)دراسػة قػاـ بيػا 

 .تكنولوجية كوسيمة اإلنترنت استخداـ انتشار في بارزاً  دوراً  فئة االصدقاء

والستخداـ وسائؿ التواصػؿ االجتمػاعي العديػد مػف االثػار السػمبية عمػى العبلقػات االجتماعيػة         

 سػػاعات عػػدد متوسػػط ارتفػػاع إلػػى( 8110) والقشػػعاف الكنػػدريفػػي دولػػة الكويػػت حيػػث اشػػارت دراسػػة 

 ذلػؾ تجاوزت بينما ،8298 واإلناث ساعة، 3286 لمذكور بالنسبة العادية األياـ في اإلنترنت استخداـ

 سػموكاً  أوجػد مما لئلناث، بالنسبة 4243و لمذكور، ساعة 5243 إلى لتصؿ واألجازات العطؿ أياـ في

لمواجيػػػة ىػػػذه  ممػػػا يتطمػػػب البحػػػث عػػػف حمػػػوؿ .االجتماعيػػػة عبلقاتػػػو مجمػػػؿ فػػػي الفػػػرد عمػػػى سػػػمبياً 

 المخاطر، ومف ىنا برز دور مديري المدارس في مواجية مخاطر وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 مدرسػػية إدارات وجػػود عمػػى أساسػػي بشػػكؿ غاياتػػو تحقيػػؽ فػػي التعميمػػي النظػػاـ نجػػاح ويعتمػػد

 رؼالتعػ فػي الباحػث لػدى الدراسػة فكػرة بػرزت ىنػا مػف. بنجػاح منيػا مطموب ىو بما القياـ عمى قادرة
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 مػػف االجتمػػاعي التواصػػؿ وسػػائؿ مخػػاطر مواجيػػة فػػي الكويػػت دولػػة فػػي المدرسػػية اإلدارات دور إلػػى

 الجيراء. محافظة في الثانوية المرحمة في المعمميف نظر وجية

 :الدراسة مشكمة

لمتغييػػر فػػي المجتمػػع، لكنيػػا أصػػبحت عامػػؿ  الػػرئيستمثػػؿ وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي العامػػؿ      

متطمبػػات التغييػػر عػػف طريػػؽ تكػػويف الػػوعي, فػػي نظػػرة اإلنسػػاف إلػػى مجتمعػػو والعػػالـ.  ميػػـ فػػي تييئػػة

ػػو بػػو عبػػر رسػػائؿ إخباريػػة أو ثقافيػػة أو ترفيييػػة أو غيرىػػا، ال يػػؤدي بالضػػرورة  فالمضػػموف الػػذي تتوجه

 تتػيحف ذلػؾ عمػى وبنػاءً إلػى إدراؾ الحقيقػة فقػط، بػؿ إنػو يسػيـ فػي تكػويف الحقيقػة، وحػؿ اشػكالياتيا، 

 داخػؿ بيػـ المناطػة االجتماعيػة بمسػؤولياتيـ والقيػاـ الػتعمـ فػرص لمطمبػة االجتمػاعي التواصػؿ اقػعمو 

ويقػع عمػى عػاتؽ اإلدارات  والمجتمػع، األسػرة داخػؿ بيا يقوموف التي أدوارىـ خبلؿ مف وذلؾ المجتمع،

مدرسػة والمجتمػع في ظؿ التوجيات الحديثة لئلدارة العديػد مػف الميػاـ والمسػؤوليات تجػاه ال ،المدرسية

  والمعمميف والطمبة.

 أسئمة الدراسة:

 االجابة عمى االسئمة البحثية االتية: الدراسة حاولت

 االجتمػاعي التواصػؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور ما -0

 ؟الجيراء محافظة في الثانوية المرحمة في المعمميف نظر وجية مف

تقػػديرات أفػػراد  يفػػ(  ≥ 1215) الداللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ ىنػػاؾ ىػػؿ -8

 التواصػؿ وسػائؿ مخػاطر مواجيػة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورل عينة الدراسة

 ؟(العممي المؤىؿو  الخبرة، الجنس،) لمتغيرات تعزى االجتماعي
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 الدراسة: أهداف

 يمي: ما إلى الدراسة تىدف

 التواصػػؿ وسػػائؿ مخػػاطر مواجيػػة فػػي الكويػػت دولػػة فػػي المدرسػػية داراتاإل دور إلػػى التعػػرؼ -0

 .بمنطقة الجيراء التعميمية الثانوية االجتماعي في المدارس

 اإلدارات لػػدور الثانويػػة المػػدارس ومعممػػات معممػػي نظػػر وجيػػات فػػي االخػػتبلؼ إلػػى التعػػرؼ -6

 لمتغيػرات تعػزى ياالجتمػاع التواصػؿ وسػائؿ مخػاطر مواجيػة في الكويت دولة في المدرسية

 (.العممي المؤىؿو  الخبرة،و  الجنس،)

 الدراسة أهمية

 يمي: بما الدراسة ىذه أىمية تتمثؿ

 تؤديػو أف الممكػف مػف الػذي الػدور عػف تصػور تقػديـ فػي الدراسػة نتػائج تسػيـ أف الممكػف مػف .0

 صؿالتوا وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في الثانوية ةالمرحم في المدرسية اإلدارات

 .أداءىـ عمى ينعكس الذي األمر االجتماعي،

 وسػائؿ وىػي العصػر بموضوعات ت عنى التي الدراسات مف أنهيا في الدراسة ىذه أىمية تكمف .8

 .تجاىيا المدرسية اإلدارة دور وتنامي االجتماعي التواصؿ

ذي إلييػا الدراسػة لمتخػ تتقديـ التوصيات والمقترحات المناسبة في ضػوء النتػائج التػي توصػم .3

 القرار في وزارة التربية.
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 واإلجرائية: االصطالحية التعريفات

 تعريفيا: الضروري مف يرى المصطمحات مف عدد الباحث ستخدـا

 الثاني الجيؿ مع ظيرت اإلنترنت شبكة عمى المواقع مف مجموعة": االجتماعي التواصل وسائل -

 يجمعيػـ افتراضػي مجتمػع بيئػة فػي األفػراد بػيف التواصؿ تتيح (8 ويب )باسـ يعرؼ ما أو لمويب

 إرسػاؿ مثؿ  التواصؿ خدمات طريؽ عف يتـ ىذا كؿ انتماء شبكات أو اىتماـ مجموعات حسب

 الشػيري،) "ومعمومػاتيـ أخبػارىـ ومعرفػة لآلخػريف الشخصػية الممفػات عمػى االطػبلع أو الرسػائؿ

8103 :05.) 

 فػي الطمبػة يسػتخدميا التػي رونيػةااللكت المواقػع مجموعػة :إجرائيداً : االجتماعي التواصل وسائل -

وتقاس بالدرجة  .واليوتيوب أب، والواتس والتويتر، كالفيسبوؾ، غيرىـ وبيف بينيـ فيما التواصؿ

الكمية السػتجابات افػراد عينػة الدراسػة عمػى المقيػاس المعػد والمحػدد بالمجػاالت اآلتيػة )اسػاليب 

تمػػػػاعي، والتحػػػػذير مػػػػف سػػػػمبيات االدارة المدرسػػػػية فػػػػي مواجيػػػػة مخػػػػاطر وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ االج

 التواصؿ االجتماعي، ودور االدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي(.

 ومحدداتها: الدراسة حدود

 دولػػػػة فػػػي المدرسػػػية اإلدارات دور موضػػػػوع عمػػػى الدراسػػػة اقتصػػػػرت :الموضدددوعية الحددددود -

 .االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت

 فػػي الثانويػػة المرحمػػة ومعممػػات معممػػي مػػف عينػػة عمػػى الدِّراسػػة تقتصػػر ا: البشددرية حدددودال -

 .ـ8105/8106 الدراسي لمعاـ الكويت بدولة التعميمية الجيراء منطقة
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الثانويػػة فػػي منطقػػة الجيػػراء التعميميػػة  ةعمػػى المرحمػػ الميػػداني التطبيػػؽ تػػـ :المكانيددة الحدددود -

 بدولة الكويت.

 الدراسػػي العػػاـ خػػبلؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف الدِّراسػػة ىػػذه تطبيػػؽ تػػـ: الزمانيددة الحدددود -

 .ـ8105/8106

 وموضػػوعية ودقػػة الدِّراسػػة، أداة وثبػػات صػػدؽ ضػػوء فػػي تػػـ الحاليػػة الدِّراسػػة نتػػائج تعمػػيـ إف -

 الدِّراسة. أداة فقرات عمى الدِّراسة عينة أفراد استجابات
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 الفصل الثاني

 سابقةاألدب النظري والدراسات ال

 وسػػػػائؿ" الدِّراسػػػػة بموضػػػػوع المتعمقػػػػة السػػػػابقة والدراسػػػػات النظػػػػري األدب الفصػػػػؿ ىػػػػذا تنػػػػاوؿ       

 ، وتـ تقسيـ الفصؿ إلى قسميف كاآلتي:"االجتماعي التواصؿ

 :النظري األدب: أوالً 

 التواصػػػؿ وسػػػائؿ موضػػػوع وىػػػو الدِّراسػػػة بموضػػػوع المتعمػػػؽ النظػػػري األدب القسػػػـ ىػػػذا تنػػػاوؿ       

 أخطارىػػػا مواجيػػػة فػػػي المدرسػػػية اإلدارة ودور ومجاالتيػػػا، وأىميتيػػػا مفيوميػػػا حيػػػث مػػػف جتمػػػاعياال

 :منيا والحد

 حياة عمى جذريا تأثيراً  أثرت التي االختراعات مف الكثير ظيور تاريخيا عبر البشرية شيدت

 والتمفزيوف ارةالسي مثؿ بالغة تقنية ابتكارات ظيور المثاؿ سبيؿ عمى الماضي القرف شيد فقد الناس،

 في تزيد ال التأثيرات تمؾ أف إال أحدثتو، الذي الكبير التأثير مف وبالرغـ والتي والكمبيوتر والراديو

مكاناتو وانتشاره وعمقو التأثير ذلؾ سرعة حيث مف اليـو اإلنترنت بيا تقـو التي تمؾ عمى أىميتيا  وا 

 مف العالمي الفرد يتحوؿ الشبكات تمؾ ضؿوبف ،القميؿ سوى اآلف حتى منيا يظير لـ التي الكامنة

 الترابط أواصر محدثة الجماعية التجارب في الشديدة المساىمة إلى المشاركة ومحدودية االنعزاؿ

 .(8118)ساري،  الفاعمية

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي واهميتها:

 خصائص مف تمتمكو لما إلنترنتا شبكة عمى انتشاراً  األكثر اإللكترونية التواصؿ وسائؿ ت عد          

 عمػى العػالـ أنحػاء كافػة مػف اإلنترنػت متصػفحي شػجع ممػا األخػرى، اإللكترونيػة المواقػع عػف تميزىػا

 الدواـ، عمى االجتماعية الشبكات ليا تتعرض التي الشديدة االنتقادات مف بالرغـ عمييا المتزايد اإلقباؿ
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 المفػاىيـ وتقريػب وتفككػو، المجتمػع عمػى والمباشػر مبيالسػ التػأثير فييػا يرى مف ىناؾ المقابؿ في لكف

 المختمفػة، الشػعوب ثقافػات بػيف وااللتحػاـ لمتنػامي ميمػة وسػيمة والتعػرؼ واإلطػبلع اآلخػر، مػع والػرؤى

 (.8108 الزىراني،)ناجعة اتصاؿ كوسيمة والمتميز الفاعؿ لدورىا إضافة

 تػوفر اإلنترنػت شػبكة عمػى مواقػع فعػ عبػارة ىػي الرقميػة االجتمػاعي التواصػؿ ووسػائؿ        

 الشخصية الممفات خبلؿ مف والمشكبلت واألفكار واآلراء المعمومات وتبادؿ لمحوار فرصة لمستخدمييا

 ويوتيػوب، والتػويتر، الفيسػبوؾ، ذلػؾ عمػى األمثمػة ومػف ذلػؾ، وغيػر الدردشػة وغػرؼ الصػور وألبومػات

 التفاعػؿ نتيجػة روابػط لػدييـ منظمات أو أفراد ينشئيا اجتماعية ىويات مجموعة إلنشاء سبيس، وماي

 وتفعيػؿ توسػيع أجػؿ مػف تنشػأ وىػي اجتماعيػة، لجماعػة دينػاميكي شػكؿ أو ىيكػؿ ويمثميػا االجتمػاعي،

 .(68: 8103 والطاىات، الدبيسي)الصداقة عبلقات أو المينية العبلقات

 عمػػػى الخػػػدمات مػػػف مجموعػػػة المسػػػتخدميف تعطػػػي مواقػػػع ىػػػى االجتماعيػػػة التواصػػػؿ ووسػػػائؿ       

 مػػػف ونظػػاـ شخصػػية، بصػػػفحة خػػاص محتػػوى ببنػػػاء لؤلفػػراد تسػػمح التػػػي الويػػب تكنولوجيػػات أسػػاس

 وبنػػاء عػػرض قيػػود، دوف بعػػد مػػف معيػػـ والتواصػػؿ اآلخػػريف ومشػػاركة المتعػػددة االجتماعيػػة العبلقػػات

 امػػاتواالىتم الػػروابط مػػف مجموعػػة خػػبلؿ مػػف والتفاعػػؿ التعػػاوف مػػف إطػػار فػػى المحتػػوى وتشػػكيؿ

 عػػػف عبػػػارة: "بأنػػػو االجتمػػػاع التواصػػػؿ مواقػػػع مفيػػػوـ حػػػوؿ تػػػدور فكػػػرة مضػػػمونيايتبنػػػى و  .المشػػػتركة

 بػػيف والتفاعػػؿ التواصػػؿ لتحقيػػؽ لمويػػب الثػػانى الجيػػؿ نظػػـ عمػػى قائمػػة الكترونيػػة تكنولوجيػػة تطبيقػػات

 االتصػاؿ حقيػؽت مػع والمرئيػة والمسػموعة المكتوبػة بالمراسػبلت العػالـ حوؿ المنتشريف األفراد مختمؼ

: 8103 اهلل، خمػؼ)بعػد مػف لمتواصػؿ موقع فى الشعوب لتجميع فائدة أكبر يحقؽ بما والمرجأ الفورى

0.) 
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لمصطمح " وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي " إلػى اسػتعماؿ التكنولوجيػا فػي عمميػة تحويػؿ اويشير       

صػػعد، وقػػد تػػـ تعريفيػػا االتصػػاالت مػػف مجػػرد اتصػػاالت عاديػػة إلػػى تفاعػػؿ عمػػى كافػػة المسػػتويات وال

عمى أنيا التطبيقات التي تعتمد في عمميا عمى وجود شبكة اإلنترنت، والتي يػتـ بناؤىػا عمػى القواعػد 

واألساسات التكنولوجية. حيث تتيح وسائؿ التواصؿ االجتماعي التواصؿ والتفاعؿ بيف المسػتخدميف، 

وا بنشر أفكارىـ وصورىـ ومقاطع الفيديو وبشكؿ كبير جدًا نظرًا إلى أنو بإمكاف المستخدميف أف يقوم

اإلنسػاف أو المسػتخدـ أف ينشػره،  ديػير فة إلػى المقػاطع الصػوتية وأي شػيء التي يودوف نشرىا باإلضا

مكانيػػة تعمػػيقيـ عمييػػا  وتتػػيح أيضػػًا تفاعػػؿ المتمقػػيف ليػػذه المنشػػورات معيػػا، بػػالتعبير عػػف إعجػػابيـ وا 

الثبلثػة مػػف وسػػائؿ التفاعػؿ متعمقػػة بشػػبكة الفػػيس الوسػػائؿ  باإلضػافة إلػػى إمكانيػػة إعػادة نشػػرىا، وىػػذه

بوؾ لمتواصؿ االجتماعي وىي نفسيا متواجدة بالشبكات األخرى ولكف أشكاليا متغيرة مف شػبكة إلػى 

 . (8105)محمد،  أخرى

 الشبكات مف منظومةبأنيا ": االجتماعي التواصؿ وسائؿ( 83: 8113) راضي ويعرؼ

 نظاـ طريؽ عف ربطو ثـ مف و بو، خاص موقع بإنشاء فييا مشترؾمل تسمح التي اإللكترونيهة

 .".واليوايات اإلىتمامات نفس لدييـ آخريف أعضاء مع إلكتروني اجتماعي

 والتكنولوجيا االشكاؿ في التنوع مف حالة إلى االجتماعي التواصؿ وسائؿتشير و "

 حاالت باعبلء يتعمؽ فيما يماس ال ،التقميدية عف المستحدثة الوسائؿ حممتيا التي والخصائص

فو  .وتأتياف نتيجة لميزة رئيسة ىي التفاعمية ،والتخصيص الفردية  ىو والفردي الشخصي االعبلـ ا 

 يسمح بما الموروث االتصالي لمنموذج انقبلبي تغيير مف ذلؾ عف ينتج وما. الجديد القرف اعبلـ

 وليس االتجاىات متعددة بطريقةو  ،ريدي ذيال الوقت في يريد مف إلى رسالتو ايصاؿ العادي لمفرد

 الواقع تطبيقات المواقع ىذه تبني عف فضبلً . التقميدي االتصالي النموذج وفؽ اسفؿ الى أعمى مف
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 والحدود الوطنية الدولة لمفيوـ وتجاوزه والتخصيص الفردية لميزات وتحقيقو االفتراضي

 (.07: 8118 صادؽ،")الدولية

يستخدميا مف يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكؿ  ائؿوسعي ت عد وسائؿ التواصؿ االجتما

 ،التواصؿ االجتماعي إعبلمًا بديبلً  وسائؿعده ت  و  . مكتوب أو مسموع أو مرئي، "متعدد الوسائط

 فضاءات اإلنترنت شبكة بفضؿ تتشكؿ صبحتوأ ،"النقد فيو يمارس الذي الموقع" بو ويقصد

فو  ،إفتراضية أمكنة بمثابة ىي عدة تواصمية  فضاءات أنهياو  ،المكاف فوبيا نياية ىامزايا بيف مف ا 

 األنظمة عمى بالثورة وانتياء واالنطواء الخجؿ عمى التمرهد مف بداية – والثورة لمتمرهد مفتوحة

 . (8108 الراوي،) السياسيهة

 :االجتماعي التواصل شبكات مميزات

 مفو  المميزات، مف بالعديد سـتت أنيا إال االجتماعي التواصؿ مواقع سمبيات مف بالرغـ

 :(8108 الصاعدي،) أبرزىا

 مجموعة يجمع تقني افتراضي مجتمع في التواصؿ مف جو إيجاد االجتماعية وسائؿ يدؼت -

 ومستوياتيـ وجياتيـ تختمؼ واحدة، موقع عمى مختمفة ودوؿ مناطؽ مف األشخاص مف

 .التقنية لغتيـ وتتفؽ وألوانو،

 الترفيو لمجرد أو التشاور أو التعاوف أو التعارؼ سواء اليدؼ وحدة عمى يكوف االجتماع إف -

 .واالكتشاؼ لبلستطبلع حب أو جديدة، عبلقات وتكويف فقط

 ويشارؾ، ويكتب ويقرأ ويستقبؿ يرسؿ أنو أي ؿ،اعف عضو المجتمع ىذا في الشخص إف -

 صاحب ورود فقط، واالطبلع االستماع مف السمبي الدور تجاوز ىنا فدوره ويتحدث، ويسمع
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 لمتواصؿ الموقع توجيو ومحاولة االطبلع أي فقط، الرقيب دور الشبكات ىذه في الموقع

 .اإليجابي

 حيث الدولية، الحدود فييا وتتحطـ والمكانية، الجغرافية الحواجز تمغى حيث :العالمية -

 .وسيولة بساطةب الغرب، في الفرد مع التواصؿ الشرؽ في الفرد يستطيع

 السمبية تمغي فيي ومشارؾ، وكاتب مرسؿ فيو وقارئ، مستقبؿ أنو كما فييا دفالفر  :التفاعمية -

 بيف الفاعمة لممشاركة حيًزا وتعطي الورقية والصحؼ التمفاز - القديـ اإلعبلـ في المقيتة

 .والقارئ المشاىد

 الناس، وتعميـ عممو لبث والعالـ لمتعمـ، الطالب فيستخدميا االستعماالت، وتعدد لتنوعا -

 .القراء مع لمتواصؿ اتبوالك

 تستخدـ المغة، وبساطة لمحروؼ باإلضافة تستخدـ االجتماعية فالشبكات :االستخداـ سيولة -

 .التفاعؿ لممستخدـ تسيؿ التي والصور الرموز

 االشتراؾ مجانية ظؿ في والماؿ، والوقت الجيد في اقتصادية :واالقتصادية التوفير -

 وليست االجتماعي، لمتواصؿ الشبكة عمى حيز بلؾامت يستطيع البسيط فالفرد والتسجيؿ،

 .أخرى دوف جماعة عمى حكًرا أو األمواؿ، أصحاب عمى حكًرا ذلؾ

 االجتماعي التواصؿ لوسائؿ اإليجابية اآلثار تعدد (8108) الشيري دراسة نتائج وأكدت

 مف أسيؿ قعالموا ىذه خبلؿ مف فالتواصؿ ،التواصؿ عممية تسييؿ أىميا وتويتر الفيسبوؾ ومنيا

 االجتماعي التواصؿ شبكات وتساعد التكمفة، وقميؿ مكاف أو بوقت مقيد غير ألنو لوجو وجيا التواصؿ

 في المتواجدوف اآلخريف لؤلفراد وتوصميا المعمومات وتنقؿ قيود، أو عوائؽ دوف المعمومات نشر عمى
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 تواجدىـ أماكف عف لنظرا بصرؼ تزامني، آني ظرؼ وفي شديدة بسرعة الشبكة مف األخرى األطراؼ

 .والزمنية الجغرافية الفضاءات تتجاوز وكذلؾ المعموماتي، التخطي بظاىرة عادة عميو يطمؽ ما أو

فرة لدى اإلنساف اعمى تفعيؿ الطاقات المتو يمكف أف تعمؿ مواقع التواصؿ االجتماعي و 

حبلؿ الجديد مف قيـ "ويوجييا لمبناء واإلبداع في إطار  وسموؾ، وزيادة مجاالت تطوير القديـ وا 

ف االتصاؿ لو إالمعرفة لمجميور، وازدياد قدرتيـ عمى التقمص الوجداني وتقبميـ لمتغيير، وبيذا ف

تقديـ شكؿ الواقع، واستيعاب السياؽ االجتماعي والسياسي بؿ دور ميـ، ليس في بَث معمومات، 

 (.8108)الراوي،  الذي توضع فيو األحداث

 :االجخًاعي خىاصمان وسائماسخخذاو  يخاطز

 األسػػػػػػري التواصػػػػػػؿ فػػػػػػي سػػػػػػمبي بشػػػػػػكؿ   أث ػػػػػػرت االجتمػػػػػػاعي التواصػػػػػػؿ وسػػػػػػائؿ أف   يخفػػػػػػى ال        

 المباشػػر االجتمػػاعي التواصػػؿ ميػػارات فػػي تأثيرىػػا جانػػب إلػػى اإلنسػػانية، العبلقػػات فػػيو  واالجتمػػاعي

 االجتماعيػة العبلقػات ؼي ضع الوسائؿ ىذه استخداـ في االستغراؽ أف  و  المجتمع، أفراد مف كثير لدى

 العائميػػة، والمقػػاءات الزيػػارات قمػػة خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ األسػػرة، محػػيط فػػي االجتمػػاعي التفاعػػؿ مػػف وي قمػػؿ

 ميػارات فػي سػمباً  تأثيرىػا جانػب إلػى ومجػتمعيـ، الشػباب بػيف النفسػي االغتػراب مػف أيضػاً  تزيػد أن يػاو 

 ال السػػموؾ مػػف نمػػاذج باسػػتيراد سػػماحيا وكػػذلؾ اجتماعيػػة، عزلػػو ي سػػبهب قػػد مػػا االجتمػػاعي، التواصػػؿ

 بمػػا الجنسػيف بػيف عبلقػات لبنػاء المجػاؿ فسػحت حيػػث واالجتماعيػة، الدينيػة مجتمعنػا ثقافػة مػع تتفػؽ

 (.8105 الرياض، جريدة) ومعاييره المجتمع قيـ مع يتعارض

 :(8118 ساري،) فيي االجتماعي التواصؿ وسائؿ عف تنتج قد التي السمبيات أبرزاما و         

 فػػي والمبالغػػة اإلشػػاعات كثػػرةو  ،بالمسػػؤولية المسػػتخدميف بعػػض شػػعور وعػػدـ الرقابػػة غيػػاب -

 .األحداث نقؿ
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 إضػاعة إلى باإلضافة ،اآلخر الرأي تقبؿ وعدـ المتبادؿ االحتراـ عف النقاشات بعضابتعاد  -

 .فائدة دوف والممفات الصفحات بيف التنقؿ في الوقت

 فػػي مشػاركتيـ وعػف األسػػري واقعيػـ عػف والمػػراىقيف شػبابال عػزؿ إلػػى المواقػع تصػفحيػؤدي  -

 .المجتمع يقيميا التي الفعاليات

 العربيػة المغػة تضػعؼ أف شػأنيا مػف واإلنجميزيػة العربيػة بػيف الشػباب بػيف جديدة لغة ظيور  -

ضاعة  .ىويتيا وا 

 .ومادية ونفسية معنوية أضرار إلى يؤدي الذي الخصوصية انعداـ  -

 الفرد عمى االجتماعي االتصاؿ وسائؿ مخاطر مف مجموعة( 8104) نوف كزمر  وذكر             

 :منيا والمجتمع،

 المعتقػػػدات تػػػوىيفو  .الثقػػػافي والحػػػوار واالنفتػػػاح الحريػػػة باسػػػـ واإليمػػػاف والتػػػديهف الػػػديف محاربػػػة -

 اتوالػدعو  اليدهامػة واألفكػار والمنحرفػة الباطمػة لمعقائػد التػرويجو  .التعبير حرية باسـ والمقدهسات

 .اإللكترونية الدردشة غرؼ تأثير خبلؿ مف والديني الفكري الضبلؿ إلى باإلضافة .الخبيثة

 المواقػػع إلػػى الػػدخوؿو  ،عاليػػة فكريػػة بحصػػانة يتمتهعػػوف ال مػػف خاصػػة الطمبػػة عقائػػد فػػي التػػأثير -

 .اإلباحية المناظر خبلؿ مف وتيييجيا الجنسية الغريزة شحفو  ،والجنس اإلباحية

 عمِّػػػـوت   ،اإلنترنػػػت عبػػػر الوسػػػائؿ بكػػػؿ ليػػػا التػػػرويج ويػػػتـ مواقعيػػػا تنتشػػػر والتػػػي القمػػػار ممارسػػػة -

 .الخمرة ومعاقرة المخدهرات، وتعاطي السرقة أساليب

 .والتزوير واالبتزاز والتحايؿ مشيف، شيء لعمؿ شابة أو كاف شاباً  بالمستخدـ التغرير مكانيةإ -
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 ومػػف وجسػػمية نفسػػية أعػػراض مػػف شػػبكةبال اتصػػالو انقطػػاع عنػػد اإلنترنػػت عمػػى المػػدمف يعػػاني -

 وتخػػيهبلت وأحػػبلـ قيػػري، بشػػكؿ اإلنترنػػت عمػػى تفكيػػره وتركهػػز والقمػػؽ، الحركػػي، النفسػػي التػػوتهر

 .باإلنترنت مرتبطة

 مػف القمػؽ صػاحبيا عمػى يسػيطر حيػث السػابقة الحالػة عكػس ىػي الحالػة ىذه: اإلنترنت ر ىاب -

 ر ىػػاب صػػورة فػػي ليصػػبح القمػػؽ ىػػذا ويتطػػوهر أضػػرارىا مػػف يخشػػاه لمػػا نظػػراً  اإلنترنػػت اسػػتخداـ

 المصػاب تػأخهر عميػو يترتهب ما الصحيح االستخداـ واستخداميا الشبكة مف االقتراب مف يمنعو

 .اإلنترنت استخداـ يتطمهب ممها وعممو دراستو كانت إذا عممو وفي دراستو في الر ىاب بيذا

 .أسرىـ في األطفاؿ دوتيدي الزوجية الحياة وانييار األسرة استقرار تيديد -

 المحتػػرفيف المختػػرقيف ق َبػػؿ مػػف لبلختػػراؽ األجيػػزة فػػي الموجػػودة المعمومػػات خصوصػػية تعػػرهض -

 الخصوصػػػية وانتيػػػاؾ والعامػػػة، الخاصػػػة الحقػػػوؽ وانتيػػػاؾ التجسهػػػس، وبػػػرامج االختػػػراؽ وىػػػواة

 .الشخصيات وانتحاؿ

 بطريقػػة ولػػيس تووصػػبل أسػػبلؾ عبػػر يحصػػؿ التواصػػؿ إف حيػػث االجتمػػاعي التفاعػػؿ فقػػداف -

 .وخارجية مباشرة طبيعية

 عمى يؤثِّر قد ما فائدة، أية بدوف كبير وقت ىدر الفارغة، الدردشة غرؼ خبلؿ مف الوقت قتؿ -

 خػػػبلؿ مػػػف الغالبيػػػة عنػػػد منفعػػػة غيػػػر فػػػي الشػػػباب أوقػػػات وتضػػػييع ،لمطمبػػػة الدراسػػػي المسػػػتوى

 .والتسمية األلعاب

 .جامعاتوال المدارس ةطمهب عند الدراسي التأخهر -

 الدقيقػػة غيػػر المعمومػػات مػػف العديػػد نشػػر ومػػف والشػػائعات الكاذبػػة المعمومػػات مػػف كثيػػراً  ي عطػػي -

 .رقابة دوف الشبكة عمى
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  :في تتضح االجتماعي التواصؿ لوسائؿ السمبية االثار أف إلى( 8118) عسكر يشيرو 

 الصغار بناءاأل متناوؿ إلى ووصوليا الباطمة واألدياف والممؿ اليدامة األفكار تسرب 

 .األيماف وضعاؼ واألمييف

 أمنياً  اإلسبلمية العربية الدوؿ طبيعةو  يتناسب ال ما نشرو  ،سمبية أفكار إلى االستدراج 

 .بأنواعو البغاء وتجارة كالمخدرات المحرمات في والتجارة وحضارياً  وعقائدياً 

 فييا المرغوب غير المواد حجب في الرقابة فشؿ. 

 األشخاص أو البنكية أو الحكومية الجيات بعض خصوصيات إلى األفراد بعض دخوؿ 

 .الشرعية بالطرؽ الييا بالوصوؿ يسمح ال قد سرية معمومات إلى والوصوؿ

 المجتمع في الشرعية القنوات خبلؿ مف اال بيا المصرح غير العمميات بعض ابراـ. 

 عمى تجرى التي المونتاج عمميات خبلؿ مف الشرعية غير الممارسات أشكاؿ بعض وجود 

رساليا االشكاؿ أو الصور  .عادييف أشخاص إلى وا 

 التواصؿ وسائؿ مع تعامميـ أثناء الطمبة ليا يتعرض التي المخاطر بعض استعراض يمكفو        

 :االتية النقاط في االجتماعي

 وعرضو نشره يتـ ما كؿ ليس أف الدراسات أثبتت وقد: دقيقةال غير المعمومات مف العديد نشر -

 المصدر ودقة سبلمة مف التأكد و الحذر توخى ينبغي ولكف بالمصداقية يتسـ اإلنترنت شبكة ىعم

 .(8113 والسرطاوي، سعادة) المعمومات  استيفاء في المستخدـ
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 الكحوليات مثؿ الضارة المواد عف واإلعبلف الشبكة عمى منتجاتيا بطرح التجارية الشركات قياـ -

 العديد وتكسب المشاعر تؤذى والتي يووالتشو  التعذيب عمميات تصور تيال والمواقع المخدرة والمواد

 (.8115 اليادي،) محببةال غير العادات مف

 لمصور عرض تتضمف التي الرسائؿ مف العديد إرساؿ خبلؿ مف: اإلباحية المواقع عف اإلعبلف -

 لمتعامؿ لمستفيديفا مف معينة أنماط تستقطب أف الممكف مف التي و الحياء تخدش التي اإلباحية

 إمكانية عدـ ظؿ وفي. الشبكة مع تعامبلً  الفئات أكثر باعتبارىـ واألطفاؿ الشباب وخاصة معيا

، بعد يوما انتشارا تزداد التي اإلباحية البرامج ىذه منع  الطمبة لدى يكوف إف في يكمف الحؿ فاف يـو

 التي والمواقع البرامج مشاىدة مف اذاتي يمنعيـ ما واألخبلقي والثقافي الديني الوازع مف أنفسيـ

 .(8113 والسرطاوي، سعادة) اإلنساف وقيـ بأخبلؽ تضر

 رسائؿ  أيضا وىناؾ  الشبكة مستخدمي إخافة محاولةو : التيديدية الرسائؿ إرساؿ -

 عديدة الرسائؿ ىذه ومخاطر اإللكتروني البريد  طريؽ عف المستفيديف إلى ترسؿ  اليوية  مجيولة

نما فقط واستغبلليـ المستفيديف مضايقة  عمى قتصرت ال ألنيا  في تتسبب أف الممكف مف وا 

 .(8115 اليادي،)الممفات مف العديد  ضياع

 مقدار في تراجع االجتماعي التواصؿ وسائؿ سمبيات مف أف( 8108) الشيري دراسة أكدت 

 الشباب بيف النفسي واالغتراب العزلة مف حالة ووجود أسرىـ، وبيف الطمبة بيف اليومي التفاعؿ

 .مجتمعيـ وبيف بينيـ باعد
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  مثػؿ االجتماعية والمفاىيـ: والتي تتعارض والعادات واالخبلؽ الديف مع متنافية مفاىيـنشر 

 .الكثير وغيرىا بأنواعو الجنسي والشذوذ والتطرؼ لبلنتحار والدعوة والعنصرية اإلرىاب

 تنجػػذب الطمبػػة مػػف أخػػرى فئػػة ىنػػاؾو : اآلخػػر الجػػنس مػػع عبلقػػات وبنػػاء والتعػػارؼ التسػػمية 

  فينصب كانت، ميما اآلخر الجنس مع عبلقات وبناء والتعارؼ التسمية بيدؼ فقط لئلنترنت

 والنكػػػػػػػػت والمنتػػػػػػػػديات والدردشػػػػػػػػة واأللعػػػػػػػػاب األغػػػػػػػػاني مواقػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى لممواقػػػػػػػػع اسػػػػػػػػتخداميـ

 .(8115 اليادي،)"والطرائؼ

 لػػػدى فكريػػػة انحرافػػػات إلػػػى يػػػؤدي مػػػا وىػػػو: والمضػػػممة الضػػػالة األفكػػػار لتػػػرويج مواقػػػع وجػػػود 

 أو والحياة لمديف الفمسفية الرؤية يفقدوف أو محصنة وثقافة خبلقاً  فكر يممكوف ال ممف الطمبة

 االسػػػتفادة ضػػػرورة عمػػػى التأكيػػػد فيجػػػب اجػػػوؼ، سػػػطحي بشػػػكؿ إال الحيػػػاة فمسػػػفة يفقيػػػوف ال

 االىتمػػػػاـ مػػػػع يرىػػػػا،وغ والتكنولوجيػػػػة والثقافيػػػػة العمميػػػػة الجوانػػػػب فػػػػي االنترنػػػػت مػػػػف ىالمثمػػػػ

 المواقع تؤدي حتى العرض أسموب في الحديثة التقنيات مف واالستفادة والمحتوى بالمضموف

 .(8113 والسرطاوي، سعادة)وجو خير عمى رسالتيا

 البيتيػػة  سػػيولة الغػػش: مػػف معوقػػات اسػػتخداـ اإلنترنػػت فػػي تنفيػػذ الواجبػػات المختمفػػة وال سػػيما

منيػػا سػػيولة الغػػش. وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قػػص النصػػوص مػػف اإلنترنػػت ولصػػقيا فػػي األبحػػاث 

العمميػػة المختمفػػة دوف بػػذؿ أي أدنػػى جيػػد فػػي ذلػػؾ، وكػػذلؾ نسػػ  أو حتػػى شػػراء أبحػػاث أو 

تقػػارير جػػاىزة، ويزيػػد ىػػذا الغػػش بسػػبب اكتسػػاب الطمبػػة لممزيػػد مػػف الخبػػرة فػػي التعامػػؿ مػػع 

 .(8115 عيسى،)اإلنترنت

 لقمػػؽ مػػف التخػػبط: نظػػرا ألف الشػػبكة تحػػوي عمػػى مميػػارات الصػػفحات مػػف المعمومػػات فيتولػػد ا

القمػػؽ لػػدى الطالػػب مػػف كثػػرة المعمومػػات والتػػي تظيػػر بشػػكؿ عشػػوائي ممػػا يولػػد فػػي نفوسػػيـ 
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وذلؾ لعدـ اسػتقرار المواقػع  كثيرة لمعرفة كؿ شئ عف الشبكة وىو المستحيؿ بعينو.تساؤالت 

 .(8115 اليادي،)جدىا غداً تجد المعمومة اليـو وال تفقد 

   قمة إنجاز الواجبات التعميمية: التركيز في التعميـ عػف طريػؽ اإلنترنػت ينصػب عمػى النتػائج

بػػة قػػد اسػػتوعبوا كػػػؿ شػػيء ومػػا إذا كػػانوا قػػػد الفعميػػة، فػػالمعمموف لػػف يعرفػػوا مػػػا إذا كػػاف الطم

أنجػػػزوا كػػػؿ واجبػػػا تيػػػـ المدرسػػػية بأنفسػػػيـ، بسػػػبب وجػػػود رقابػػػة أقػػػؿ عمػػػى الميػػػاـ والواجبػػػات 

 .(8115 عيسى،)المدرسية التي تعطى الطالب عمى اإلنترنت

  مشكبلت حقوؽ التأليؼ والنشر: وتظيػر ىػذه المشػكمة بسػبب قيػاـ بعػض المتعممػيف وخاصػة

نيـ باالسػػتفادة مػػف معمومػػات الشػػبكة دوف توثيقيػػا بشػػكؿ يحفػػظ لصػػاحبيا حقوقػػو البػػاحثيف مػػ

العممية. ولذلؾ يجب إتباع قواعد اقتباس المعمومات وحفظ حقوؽ التأليؼ والنشر األماف فػي 

 .(8113 والسرطاوي، سعادة)النقؿ

 :المدرسية اإلدارة دور

 عمميػػػة مجػػػرد تعػػػد فمػػػـ الحاضػػػر الوقػػػت فػػػي مجاليػػػا وأتسػػػع المدرسػػػية اإلدارة وظيفػػػة تغيػػػرت

 عمػى كالمحافظػة معينػة وقواعػد تعميمػات وفػؽ روتينيػاً  سػيراً  المدرسة شؤوف تسيير إلى تيدؼ روتينية

 األبنيػػػػة وصػػػيانة الدراسػػػػية، المقػػػررات وحفظيػػػػـ وحضػػػورىـ، الطمبػػػػة غيػػػاب وحصػػػػر المدرسػػػة، نظػػػاـ

 صػػػػارت بػػػػؿ. المدرسػػػػة داخػػػػؿ أعمػػػػاليـ ومتابعػػػػة المعممػػػػيف عمػػػػى واإلشػػػػراؼ وتجييزاتيػػػػا، المدرسػػػػية

 واإلمكانػات الظػروؼ كػؿ تػوفير إلى وتسعى الطالب، عمميا محور إنسانية عممية ذلؾ إلى باإلضافة

 لتحقيػؽ التربويػة العمميػة تحسػيف عمػى وتعمػؿ والروحػي والبػدني العقمػي نمػوه توجيػو عمػى تسػاعد التي

 .(8108)التبلوي، النمو ىذا
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 ليػا الحػديث التوجػو وبحسػب تشػمؿ بػؿ فقػط والطمبػة المػدير ليسػت الحديثػة المدرسية اإلدارةو 

 إداريػيف ومدرسػيف ومعػاونيف، مػدير، مف المدرسة في يعمؿ مف كؿ تتضمف فيي فرد، مف أكثر عمى

 يسػاىموف ممػف وغيػرىـ البيئػة، فػي التعمػيـ بشػؤوف والميتمػيف األمور، وأولياء وطمبة، وعماؿ وفنييف،

 اإلدارة أىميػػة إف حيػػث. "التربويػػة غاياتيػػا وتحقيػػؽ بمياميػػا القيػػاـ فػػي مباشػػر غيػػر أو مباشػػر يشػػكؿ

 العمػػؿ وتنظػيـ بالمدرسػػة، العمػؿ نظػاـ وتطػػوير تسػييؿ بميمػة قياميػػا خػبلؿ مػف تػػأتي اليػوـ المدرسػية

 تسػػاعد أنيػػا إلػػى باإلضػػافة فيػػي.  وفعػػاؿ ميسػػر بشػػكؿ ربويػػةالت العمميػػات تػػتـ أف شػػأنيا مػػف بطريقػػة

 ليقومػػوا والطمبػػة لممدرسػػيف مدرسػػية خػػدمات مػػف تقدمػػو فيمػػا تكمػػف أىميتيػػا أف إال الطمبػػة تعمػػيـ عمػػى

 الػػدليمي،")المتبػػادؿ واالحتػػراـ المحبػػة تسػػوده واإلخػػاء التعػػاوف مػػف جػػو فػػي وتحصػػيميـ عمميػػـ بتأديػػة

8101 :684 .)  

 :المدرسة مدير مهام

 :(8108 الطعاني،) يمي ما المدرسة مدير ومسؤوليات واجبات أىـ مف

 الحديثة التربوية بالتطورات واإللماـ بالمدرسة التربوية العممية مستوى رفع وىي: الفنية المسؤوليات -أ

 وتخطيط الفصوؿ وزيارة األوائؿ المدرسيف وتوجيو وتقويـ المختمفة النشاط نواحي عمى واإلشراؼ

 المدرسية التربوية التشريعات مضموف إدراؾ منو ذلؾ ويقتضي تنفيذىا، عمى واإلشراؼ الختباراتا

 .وتنفيذىا

عادة أخرى مدارس مف والمحوليف الجدد الطمبة قبوؿ في وتتمثؿ: اإلدارية المسؤوليات-ب  في قيدىـ وا 

 دراسي، عاـ كؿ ايةبد في الدراسية الصفوؼ عمى الطمبة وتوزيع لذلؾ، المنظمة التعميمات حدود

 قد المدرسية واألبنية المبلعب أف مف والتأكد ،التدريس ىيئة أعضاء عمى المدرسة أعماؿ وتوزيع

 .المدرسة عمؿ تعوؽ ال بحيث وجو أكمؿ عمى أعدت
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 المدرسة بيف العامة العبلقات برامج خطط وضع مثؿ :العامة بالعبلقات الصمة ذات المسؤوليات -ج

 الحموؿ واقتراح أبنائيـ مشكبلت ومناقشة الطمبة أمور أولياء ومقابمة تنفيذىا، مىع واإلشراؼ والبيئة

 وىيئات منظمات مف فييا بما المحمية والبيئة المدرسة في العامميف بيف وصؿ بحمقة ويقـو ليا، المناسبة

 .وطنية

 التربويػػة اشػػؤوني جميػػع عمػػى المشػػرؼ وىػػو مدرسػػتو فػػي األوؿ وؿؤ المسػػ المدرسػػة مػػدير وي عػػد        

 مسػػؤولياتو فػػي يػػدخؿ و وسػػموكاً  أداء لزمبلئػػو الحسػػنة القػػدرة وىػػو واالجتماعيػػة واإلداريػػة والتعميميػػة

 فػي جػاء لمػا وفقػاً  طبلبيػا خصػائص التعػرؼ إلػىو  وتفيميػا المرحمػة بأىػداؼ الكاممة الكاممة اإلحاطة

 ،الجوانػػب جميػػع مػػف ونمػػوه الطالػػب شخصػػية لبنػػاء الصػػالحة التربويػػة البيئػػة تييئػػة، و التعمػػيـ سياسػػة

كسػػػػابو  بػػػػيف والتكامػػػػؿ التعػػػػاوف آفػػػػاؽ وفػػػػتح االجتمػػػػاعي المدرسػػػػة دور تعزيػػػػز، و الحميػػػػدة الخصػػػػاؿ وا 

، المدرسػػة أىػػداؼ تحقيػػؽ فػػي اإلسػػياـ عمػػى القػػدرة لػػدييـ ممػػف وغيػػرىـ الطمبػػة أمػػور وأوليػػاء المدرسػػة

عدادو   (.8108)التبلوي، متكاممة تربية وتربيتيـ النشء ا 

 :المدرسية لإلدارة الحديثة المقومات

 في المدرسة مدير دور رسـيتـ  ياخبلل مف والتي المدرسية لئلدارة الحديثة المقومات أىـ إف      

 (:8110 احمد،) يأتي ما االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية

 ؾالتمس حيث مف معو لمعامميف طيبة قدوة المدرسة مدير يكوف ضوئيا وعمى: الطيبة القدوة 

 بمظيره االعتناء فعميو اآلخر الجانب مف أما جانب مف ىذا بو واعتزازه إيمانو وفي بعممو،

 وأخاً  أباً  بوصفو وطمبة مدرسيف مف معو العامميف مع ويتعامؿ وسيرتو، وخمقو وثقافتو

 .ومرب  
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 مكاناتو بقدراتو الثقة يزرع أف الحديثة المدرسة مدير عمى: الثقة تبادؿ  فةكا في اإلدارية وا 

 المتبادلة الثقة يبادليـ كما وعمالو، وطمبتو ومدرسيو موظفيو نفوس في والنشاطات المجاالت

 . المدرسية اإلدارة لنجاح األولى الدعامة ىي التي

 و التفاىـ وحسف والطمأنينة االستقرار أساس عمى المناسب المناخ خمؽ إف: المناسب المناخ 

 واأللفة والمودة والتعاوف التعاطؼ عمى والحرص والتباغض والخبلفات العنؼ عف االبتعاد

 . والناجحة الحديثة المدرسية اإلدارة مقومات أىـ مف تعد التامة واليقظة

 بعض معو العامميف مف اءياألكف بتفويض المدرسة مدير يقوـ أف وىي: السمطات تفويض 

 لضروريةا السمطات كؿ الوقت نفس في ومنحيـ وااللتزامات، والمسؤوليات الصبلحيات

 .منيا جزء بأنو و لممدرسة بممكيتو مدرس كؿ وتعريؼ أعماليـ، لتنفيذ

 خبلؿ مف معو العامميف عمى المدرسة مدير يتعرؼ أف يعني وىذا: العامميف التعرؼ إلى 

مكاناتيـ واستعداداتيـ ومواىبيـ قدراتيـ عمى الوقوؼ سناد وا   مع منيـ لكؿ المناسب العمؿ وا 

رشادىـ توجيييـ  منيـ المجديف مكافأة ذلؾ إلى باإلضافة. والصحيحة السميمة رؽبالط وا 

 .بيـ واالرتقاء المقصريف بيد واألخذ وتشجيعيـ

 والقيادة الذاتي، والحكـ الديمقراطية، عمى األسموب ىذا ويقوـ: الرشيدة القيادة أسموب 

 إنجاز في يالدكتاتور  النمط عف والبعد التنفيذ، مركزية وال التخطيط، ومركزية الجماعية،

 .المطموبة األعماؿ

 مدير عمييا يعتمد التي الركائز بمثابة ىي المدرسية لئلدارة والمقومات الدعائـ ىذه أف يبدو 

 بالعامميف محاطاً  نفسو يجد وصيانتيا تقويتيا عمى يعمؿ الذي المدرسة مدير أف وبالتأكيد المدرسة،
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 بيا يؤمف التي المقومات ىذه إرساء في دعموو  مؤازرتو، عمى يعمموف وكميـ بطمبتو ومحاطاً  معو،

 . أجميا مف ويعمؿ

   :االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهة في المدرسة ورد

 المدرسة دور تفعيؿ في االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في المدرسة ورد يتمثؿ

 عمى التأكيد في والمدرسة تالبي بيف والتعاوف المدرسي والكتاب المعمـ دور عمى التأكيد خبلؿ مف

 :(8118 عسكر،)التالية النواحي في يتمثؿ والذي التقنية استخداـ في الرشيدة األساليب

 ألغراض مبسطة، بصورة لمنشء وتقديميا الحياة وأنماط االجتماعي السموؾ بدراسة االىتماـ 

 الزلؿ دائرة في وقوعيـ عدـ يضف وبما المجتمع في نافعيف أعضاء ليكونوا المدنية التربية

 . واالنحراؼ

 المحيطة الظروؼ تفيـ عمى والقدرة التصرؼ وحسف االنضباط عمى النشء وتعويد تدريب 

 . إطارىا في المتزف والتعامؿ

 يييئ مصغر مجتمع فالمدرسة بيا، إلمامو وضماف االجتماعية، بوظائفو الطالب تعريؼ 

 الجيود تكامؿو  .معموماتية تكوف أف بؿق اجتماعية إنسانية وظيفة فالتعميـ الكبير، لممجتمع

 فوقؼ حقوقو عرؼ نافع، جيؿ تكويف أجؿ مف والمجتمع، والمدرسة البيت بيف التربوية

 .المطموب الوجو عمى فأداىا واجباتو وعرؼ عندىا،

 مف المختمفة، المجتمعية الفئات مع والتفاعؿ اإلنسانية والعبلقات التعامؿ نطاؽ دائرة توسيع 

 بالجيود والتعميمية التربوية األنشطة ربطو . فييا والعامميف وأساتذتيا بطبلبيا ةالمدرس خبلؿ

 مما واألخبلقية الدينية القيـ مف بسياج محاط وسوي متوازف نشء إيجاد أجؿ مف المجتمعية،

  . فعاالً  وعضواً  مشاركاً  عنصراً  ويجعمو فيو يعيش الذي المحيط مع اتساقو إلى يؤدي
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 واإلبداع التجديد روح بث مع أمتيـ، بتراث وتعريفيـ المجتمع في السائدة فةبالثقا الطمبة ربط 

 والثوابت األسس يخالؼ ال فيما الحضارية والمتغيرات المستجدات مع تجاوبا والتألؽ،

 تكويف أجؿ مف االجتماعية، التنشئة عممية بمواصمة التربوية المؤسسات قياـو  .اإلسبلمية

 . حولو بما وإلمام وضماف الطالب، شخصية

 الى الرسمية الجيات داعيا العنؼ، وثقافة اإلرىابي الفكر نشر الرقمي، اإلعبلـ مخاطر 

 المدارس، في االعبلمية الثقافة مادة وتدريس عممية بأساليب الكراىية خطاب مواجية

 .منيا المخالؼ وحجب المواقع ىذه مراقبة إلى إضافة منيا، والحذر لمتيقظ توعيةالو 
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 :السابقة الدراسات: اً ثاني

 ترتيػػب وتػػـ واألجنبيػػة، منيػػا العربيػػة الدِّراسػػة، بموضػػوع المتعمقػػة السػػابقة الدراسػػات تنػػاوؿ تػػـ        

 يمي: كما األحدث، إلى األقدـ مف زمنياً  السابقة الدراسات

 ةشػػػػبك اسػػػتخداـ واقػػػع التعػػػرؼ إلػػػىبدراسػػػة ىػػػدفت  (AL-Najran, 1998) النجػػػراف قػػػاـ

 طالبػػػاً ( 598) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة وتكونػػػت الكويػػػت، جامعػػػة فػػػي الطمبػػػة لػػػدى اإلنترنػػػت المعمومػػػات،

 مسػتخدمي غالبيػة أف ىػو الدراسػة إلييػا تتوصػم التي النتائج ابرز مفو  الكويت، جامعة مف وطالبة،

 الصػفات مػف بعػض مػع بارتباطيا التقنية ليذه المستخدميف فئة وتتسـ  اليندسة، كمية مف ىـ الشبكة

 فػػػي عاليػػػة بمعػػػدالت والتميػػػز الحاسػػػوب، بػػػرامج اسػػػتخداـ فػػػي الميػػػارة مثػػػؿ الشخصػػػية والخصػػػائص

 األصػدقاء فئػة اف إلػى الباحػث وخمػص.  اإلنجميزيػة المغػة اسػتخداـ عمى عالية بقدرة والتميز الدراسة،

 بعػػض عػػف دراسػػةال عكسػػت فقػػد. تكنولوجيػػة كوسػػيمة اإلنترنػػت اسػػتخداـ انتشػػار فػػي بػػارزاً  دوراً  تمعػػب

 والخصػػائص الميػػارات بػػبعض ارتػػبط لئلنترنػػت فاسػػتخداميـ. اإلنترنػػت لمسػػتخدمي اإليجابيػػة السػػمات

 أو لممسػتخدـ الخاصػة الميػارات مػف بعض التقنية ىذه مثؿ استخداـ حاجة إلى إشارة فيي. اإليجابية

 .المستفيد

واقػع اسػتخداـ  إلػىالتعػرؼ دراسػة ىػدفت  (Nie and Erbing, 2000) واربيػنج نػاي وأجػرى

 عػدد  متوسػط زاد  كممػا نػو، وتوصػمت الدراسػة إلػى أفي الواليات المتحدة االنترنت وأسباب استخدامو

 عبلقػػػات وتكػػػويف حقيقيػػػيف أنػػػاس مػػػع يقضػػػيو الػػذي الوقػػػت قػػػؿ لئلنترنػػػت، اإلنسػػػاف اسػػػتخداـ سػػاعات

 العزلػة مف كبيرة موجو مؽيخ سوؼ اإلنترنت باف األمريكياف العالماف فيحذر. معيـ مباشرة اجتماعية

 دوراً  وجػػود دوف ذرات عػػالـ إلػى يتحػػوؿ أف الممكػف مػػف العػالـ وأف المتحػػدة، الواليػات فػػي االجتماعيػة

 بػػػدالء أشخاصػػا اإلنترنػػت مسػػتخدمي مػػػف الكثيػػر لػػدى اصػػبح قػػد بأنػػػو الباحثػػاف ويػػرى. فيػػو لمعاطفػػة
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 توجػد وال الشػبكة عبػر موجػوديف الواقػع فػي ىػـ األشػخاص وىػؤالء معيـ، الشخصية العبلقات لتكويف

 االجتماعيػػػة والعبلقػػػة االتصػػػاؿ مػػػف يضػػػعؼ أثػػػره عمػػػى والػػػذي معيػػػـ، لوجيػػػو وجيػػػاً  لمتفاعػػػؿ حاجػػػة

 مػػف تتكػػوف التػػي العينػػة حجػػـ مػػف% 04 مػػف يقػػارب مػػا أشػػار ولقػػد. واألقػػارب األصػػدقاء مػػع المباشػػرة

% 31 أشػار بينمػا إلنترنػتا باسػتخداـ أسػبوعيا ساعات 01 مف أكثر يقضوف بأنيـ شخصًا، 42003

 حجػػـ مػػف% 34 أف إلػػى أيضػػا الدراسػػة أوضػػحت ولقػػد. فػػأكثر سػػاعات 5 مػػف يقضػػوف بػػأنيـ مػػنيـ

 فػي اقػؿ وقتػاً  يقضػوف مػنيـ% 59 كػاف فيمػا والمجػبلت، الصػحؼ قػراءة فػي أقػؿ وقتػاً  يقضػوف العينة

 ومشػػاىدة القػػراءة معػػدالت انخفػػاض عمػػى اإلنترنػػت اسػػتخداـ تػػأثير إلػػى إشػػارة وىػػذه. التمفػػاز مشػػاىدة

 .األخرى والنشاطات التمفاز

 بالعزلػػة اإلنترنػػت شػػكة اسػػتخداـ عبلقػػة تعػػرؼ ىػػدفت( 8110) والقشػػعاف الكنػػدري دراسػػة وأمػػا

 أىػـ ومػف وطالبػة، طالبػاً ( 597) مػف عينػة عمػى أجريػت فقد. الكويت جامعة طبلب لدى االجتماعية

 تعمموىػػا قػػد لبلنترنػػت المسػػتخدميف الدراسػػة ةعينػػ مػػف تقريبػػاً %( 47) أف إلييػػا توصػػمت التػػي النتػػائج

 خػبلؿ مػف اإلنترنػت اسػتخداـ تعممػوا قػد العينة إجمالي مف%( 85) وأف أحد، مساعدة ودوف بمفردىـ

 األيػػاـ فػػي اإلنترنػػت اسػػتخداـ سػػاعات عػػدد متوسػػط ارتفػػاع إلػػى النتػػائج وأشػػارت. واألقػػراف األصػػدقاء

 واألجػازات العطػؿ أيػاـ فػي ذلػؾ تجػاوزت بينمػا ،8298 ثواإلنػا سػاعة، 3286 لمػذكور بالنسبة العادية

 فػػػي الفػػػرد عمػػػى سػػػمبياً  سػػػموكاً  أوجػػػد ممػػػا لئلنػػػاث، بالنسػػػبة 4243و لمػػػذكور، سػػػاعة 5243 إلػػػى لتصػػػؿ

 . االجتماعية عبلقاتو مجمؿ

 االجتمػػاعي، التواصػػؿ فػػي اإلنترنػػت ثقافػػة  واقػػع تعػػرؼ( 8115) سػػاري حممػػي دراسػػة وىػػدفت

 الدوحة مدينة-قطر شباب مف عينة عمى أجريت حيث االنترنت، الستخداـ السمبيةو  االيجابية واآلثار

 تخػػص والتػػي الدراسػػة، إلييػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ ومػػف(. 478) حجميػػا بمػػ  الجنسػػيف كػػبل مػػف

 اسػػتخداـ عمػػى اإلدمػػاف عػػف الناجمػػة واالجتماعيػػة النفسػػية العزلػػة مشػػكمة ىػػو الدراسػػة، ىػػذه موضػػوع
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 بسػػػبب الشػػػباب أسػػػر وتػػػذمر واإلحبػػػاط، والتػػػوتر القمػػػؽ انتشػػػار أعراضػػػيا أىػػػـ ومػػػف اإلنترنػػػت، شػػػبكة

 تػػػذمر حيػػػث مػػػف بعػػػائبلتيـ االجتماعيػػػة الشػػػباب عبلقػػػات عمػػػى والتػػػأثير باإلنترنػػػت، أبنػػػائيـ انشػػػغاؿ

 .األقارب زيارات مف الشباب

 العبلقػػػػػات عمػػػػػى اإلنترنػػػػػت اسػػػػػتخداـ أثػػػػػر تعػػػػػرؼ ىػػػػػدفت دراسػػػػػة( 8117) المجػػػػػالي وأجػػػػػرى

 طمبػػة مػػف عينػػة آراء اسػػتطبلع خػػبلؿ مػػف األردنػػي، المجتمػػع فػػي الجػػامعي الشػػباب لػػدى تماعيػػةاالج

 كشػفت ما أىـ ومف. عشوائية بطريقة اختيارىا تـ ومبحوثو، مبحوثاً ( 385) تعدادىا بم  مؤتو جامعة

 ـاسػػػتخدا حالػػة فػػي يػػػزداد االجتماعيػػة العبلقػػات عمػػػى اإلنترنػػت اسػػتخداـ أثػػػر أف الدراسػػة نتػػائج عنػػو

 اإلنترنػػت أمػػاـ وقػػتيـ الطمبػػة قضػػاء حػػاؿ فػػي األثػػر ىػػذا يتنػػاقص حػػيف فػػي بمفػػرده، لبلنترنػػت الطالػػب

 اسػػػتخداـ أثػػػر ارتفػػػع اإلنترنػػػت اسػػػتخداـ سػػػاعات عػػػدد زاد كممػػػا أنػػػو تبػػػيف وكػػػذلؾ اآلخػػػريف، بمشػػػاركة

 مػف نػتاإلنتر  اسػتخدامات أكثػر بػأف كػذلؾ، النتػائج، وأوضػحت. االجتماعيػة العبلقػات عمػى اإلنترنت

 وأظيػػرت الجػػامعي، الحػػـر داخػؿ تػػتـ استخػػػداماتو أكثػر وأف  وبحثيػػة. عمميػػة لغايػات العينػػة أفػػراد قبػؿ

 عمػػػى منػػػو الػػػذكور لػػػدى االجتماعيػػػة العبلقػػػات عمػػى أكبػػػر أثػػػراً  اإلنترنػػػت السػػػتخداـ أف الدراسػػػة نتػػائج

 طمبػة لػدى منػو العممية تالكميا طمبة لدى أكبر األثر ىذا أف تبيف فقد الكمية نوع حسب أما.  اإلناث

 أثػػػر انخفػػػض الطمبػػػة لػػػدى الدراسػػػي المسػػػتوى ارتفػػػع كممػػػا أنػػػو الدراسػػػة بينػػػت كمػػػا. اإلنسػػػانية الكميػػػات

 كممػا أنػو حيػث العمػري، لمتوزيػع بالنسػبة الحػاؿ وكػذلؾ االجتماعيػة، العبلقات عمى اإلنترنت استخداـ

 الػدخوؿ بمسػتوى يتعمػؽ وفيما. جتماعيةاال العبلقات عمى اإلنترنت استخداـ أثر انخفض العمر ازداد

 انخفػض الطمبػة ألسػر الشػيري الػدخؿ ارتفػع كممػا أنػو الدراسػة نتػائج بينػت فقػد الطمبػة، ألسر الشيرية

 .لدييـ االجتماعية العبلقات عمى اإلنترنت استخداـ أثر

 موقػع اسػتخداـ أثػر التعػرؼ إلػى إلػى ىػدفت بدراسػة( Karbinsiki, 2010) كارنيسػي وقػاـ       

 االجتمػاعي المسػح مػنيج عمػى وتـ االعتمػاد الجامعات، طمبة لدى الدراسي التحصيؿ عمى "فيسبوؾ"
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 وتوصػمت نيويػورؾ في جامعياً  طالباً  ( 809)المعمومات، وطبقت الدراسة عمى  لجمع كأداة واالستبياف

 وتصػفح نترنػتاإل شػبكة عمػى المػدمنوف الجامعػات طػبلب عمييػا يحصػؿ التي الدرجات أف إلى الدراسة

 عمييػا يحصػؿ التػي تمػؾ مػف بكثيػر أدنػى اإلنترنػت عمػى االجتماعيػة الشػبكات أكبػر "فيسػبوؾ" موقػع

 الطالب يمضيو الذي الوقت ازداد كمما أنو النتائج أظيرت كما .الموقع ىذا يستخدموف ال الذيف نظراؤىـ

 الطمبػة مػف %(79) فأ حيػث االمتحانػات، فػي درجاتػو تػدنت كممػا الموقػع ىػذا تصػفح فػي الجػامعي

  .الدراسػي تحصػيميـ عمػى سػمبيا يػؤثر بػوؾ الفػيس موقػع عمػى اعترفػوا الدراسػة شػممتيـ الػذيف الجػامعييف

 أقصػر وقتػا يخصصػوف اإلنترنػت عمػى أطػوؿ وقتػا يقضػوف الػذيف األشػخاص أف النتػائج دلػت كػذلؾ

 وحػؿ "الدردشػة" سػتخدـلمم يتػيح الموقػع ىػذا وأف تجذبػو اىتمامػات جيػؿ لكػؿ أف إلػى مشػيرا لمدراسػة

بداء الفوازير  .قدامى أو جدد أصدقاء عف البحث و األمور مف كثير في رأيو وا 

 التواصػؿ شػبكات اسػتخداـ أثػر لػىإ لتعػرؼا ىػدفتدراسػة  (Vansoon,2010) فانسػوف وأجػرى     

 بيافاالسػت وأداة التحميمػي الوصػفي المػنيج الباحػث واسػتخدـ االجتماعيػة، العبلقػات عمػى االجتمػاعي

 التواصػؿ شػبكات مسػتخدمي مػف شػاب (0611قواميػا ) عينػة عمػى طبقػت المعمومػات، وقػد لجمػع

 الػذيف البػالغيف األشػخاص نصػؼ مػف أكثػر أف أىميػا نتػائج عػدة إلػى الدراسػة بريطانيػا فػي االجتمػاعي

 ذلػؾ مػف اإلنترنػت شػبكة عمػى أطػوؿ وقتػا واليوتيػوب( يقضػوف الفيسػبوؾ) بينيػا مػف مواقػع يسػتخدموف

 غيػرت االجتماعيػة التواصػؿ وسػائؿ أف أيضػا الدراسػة وأظيػرت أصػدقائيـ، مػع يقضػونو الػذي الوقػت

 .العينة أفراد مف%( 53) حياة نمط

 ينظميا التي الحمبلت في الشباب مشاركة دوافع تعرؼ( 8100) منصور دراسة وىدفت

 الدراسة واعتمدت الموقع، رعب فييا الشباب يشارؾ التي اإلعبلمية الحمبلت أىـ التعرؼ إلىو  الموقع،

 الممتحقيف الطمبة مف(851) مف وتكونت الجامعية، الشباب جميور مف لعينة المسح منيج عمى

 لجمع كأداة استبياف استمارة عمى الدراسة واعتمدت بورسعيد، بمحافظة السويس قناة جامعة بكميات
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 األوؿ الترتيب في االجتماعية لمواقعا جاءت ، الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىـ ومف البيانات،

 جاء الجامعي الشباب لدى استخداما وأكثرىا االجتماعية المواقع ألىـ وبالنسبة ،%(4128) بنسبة

 نسبي بوزف( تويتر)  موقع الثاني الترتيب في ويميو%( 824) نسبي بوزف األوؿ الترتيب في بوؾ الفيس

 الشباب فييا يشارؾ التي الحمبلت أىـ كانت ريةالمص السمع عف الترويج حمبلت وكانت ،%(828)

 في تمثمت فقد االجتماعية المواقع الشباب تفضيؿ أسباب عف أما ،%(3820) بنسبة وذلؾ المصري

 .األصدقاء مف مجموعات وتشكيؿ اآلخريف مع التواصؿ

 لدى تنميتيا المراد التكنولوجية المفاىيـ تحديد ىدفت( 8108) عطية أبو أجراىا دراسة وفي

 التاسع الصؼ لطالبات تنميتيا المراد االنترنت ميارات وتحديد بغزة، األساسي، التاسع الصؼ طبلب

 مف الدراسة عينة وتكونت التجريبي، والمنيج التحميمي، الوصفي المنيج استخداـ وتـ بغزة، األساسي

 والتعميـ التربية ارةلوز  التابعة غزة شماؿ محافظة مدارس في األساسي التاسع الصؼ طالبات مف( 41)

 تـ ،8108 لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في أسبوعيا حصتيف، بواقع التكنولوجيا مادة يدرسف والبلتي

 أىـ ومف طالبة، (81) ضابطة وأخرى طالبة،( 81) تجريبية مجموعة مجموعتيف، إلى تقسيميـ

 يعتبر ممونة، وكتابة ممونة، صورو  فيديو  شكؿ عمى الدروس تقديـ الدراسة، إلييا توصمت التي النتائج

 أكثر التعميـ يجعؿ الويكي، االجتماعي التواصؿ شبكة عبر التعمـ وأف لمتعميـ، مشوؽ تربوي أسموب

 التفاعؿ لمطمبة تتيح الويكي، شبكة وأف والجماعية، التعاونية األنشطة يدعـ أنو حيث وفعالية تأثيراً 

مكانية البعض بعضيـ مع والمشاركة  .عمييا والتعديؿ الموقع عبر المعروضة لمادةا حرير وا 

 فػي االشػتراؾ إلػى تػدفع التػي األسػباب التعػرؼ إلػى ىػدفت بدراسػة( 8108) الشػيري وقػاـ         

 عػف والكشػؼ المواقػع، ىػذه عبػر االجتماعيػة العبلقػات طبيعػة التعػرؼ إلػىو  وتػويتر الفيسػبوؾ مػوقعي

 اعتمػدت األىػداؼ ىػذه تحقيػؽ أجػؿ ومػف .المواقػع تمػؾ اـاسػتخد عػف الناتجػة والسػمبية اإليجابيػة اآلثػار

 البحث تطبيؽ تـ حيث البيانات لجمع االستبياف أداة واستخدمت االجتماعي المسح منيج عمى الدراسة
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 وقػد .قصػدية بطريقػة اختيػارىف تػـ طالبػة (051) مػف مكونػة عينػة عمػى العزيػز عبػد الممػؾ جامعػة فػي

 السػتخداـ الطالبػات تػدفع التػي األسػباب أقػوى مػف أف :أىميا تائجالن مف مجموعة إلى الدراسة توصمت

 الطالبػات أف كػذلؾ النتػائج وأشػارت واتجاىػاتيف، آرائيػف عػف التعبيػر سػيولة ىػي وتػويتر الفيسػبوؾ

 كانػت االجتمػاعي لمتواصػؿ السػمبية االثػار مػف وأف  صػداقات، تعزيػز فػي المػوقعيف ىػذيف مف استفدف

 .األسري التفاعؿ قمة

 التواصؿ شبكات استخداـ تفعيؿ إلى (Badge, 2012) باجي بيا قاـ التي الدراسة فتوىد

 الوصفي المنيج اتبع حيث التعميمية، بالعممية الطمبة ارتباط مدى لتحديد معيار أو كوسيمة االجتماعي

 قسـ ةالمتحد المممكة في يسيتر ال جامعة طمبة مف طالبًا، (851) مف الدراسة وتكونت عينة التحميمي،

 أليا ومعممييـ الطمبة بيف حصؿ الذي التواصؿ بيانات جمع تـ ثـ .سنتيف ولمدة بالموقع األحياء عمـو

 صغيرة شبكات يكونوف الطمبة أف إلى الدراسة وتوصمت .الموقع يتيحيا برمجية واجيات طريؽ عف

 الدراسة توصمت كما. كاممة األكاديمية الشبكة مع التواصؿ عمى قدرتيـ مف الرغـ عمى وذلؾ الحجـ،

 أكثر مجتمع ىو األوؿ المجتمع مجتمعات، ثبلث االجتماعية الشبكات عمى العبلقات عدد أف إلى

 األكاديمية الييئة أعضاء مع التواصؿ يفضموف والذيف األغمبية وىـ الطمبة مف اكاديما ونشاطا ارتباطا

 وأخيرا   فقط، بينيـ فيما التواصؿ موفيفض والذيف ارتباطا األقؿ مجتمع يمييا زمبلئيـ، إلى باإلضافة

 .معممييـ مع وأحياناً  زمبلئيـ مع أحيانا ويتواصموف الحياد عمى يقفوف الذيف االرتباط متوسطو

 الرأي تشكيؿ في االجتماعي التواصؿ شبكات دور معرفة ىدفت بدراسة( 8108) عابد وقاـ

 مف لعينة المسح منيج عمى الدراسة ىذه اعتمدت وقد ، الفمسطينية الجامعات طمبة جميور لدى العاـ

 طمبة مف وطالبة، طالباً ( 511) مف الدراسة عينة وتكونت غزة، قطاع في الفمسطينية الجامعات طمبة

 شبكات مواقع باقي عمى االلكتروني البريد تفوؽ الدراسة نتائج وأوضحت  الفمسطينية، الجامعات

 الجامعات طمبة أف  الدراسة نتائج وأظيرت ى،األول المرتبة في االستخداـ حيث مف االجتماعي
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 منازليـ، في االولى المرتبة في االجتماعي التواصؿ شبكات يستخدموف غزة قطاع في الفمسطينية

 لغات أكثر أف إلى الدراسة وتوصمت ساعات، 3 مف اقؿ الى الساعة بيف ما ليا استخداميـ مدة وتتراوح

 ىي االجتماعي التواصؿ لشبكات استخداميـ أثناء فمسطينيةال الجامعات طمبة لدى تداوالً  التواصؿ

 .متوسطة بدرجة لدييـ العاـ الرأي تشكيؿ في بو تقـو الذي وبالدور بيا يثقوف وأنيـ العربية، المغة

 التربيػة طػبلب تواجػو التػي المشػكبلت التعػرؼ إلػى ىػدفت بدراسػة( 8103) الزىرانػي وقػاـ         

 التػي المشػكبلت حػؿ فػي فيسػبوؾ االجتمػاعي التواصػؿ موقػع ودور . العمميػة التربيػة فتػرة أثنػاء العمميػة

 بدرجة أسيـ الفيسبوؾ أف النتائج ظيرتأو وطالبة، ( طالبًا 849، وتكونت عينة الدراسة مف )ـيتواجي

 اتجاىات ىناؾ وأف العممية، التربية فترة أثناء العممية التربية طمبة واجيت التي المشكبلت حؿ في كبيرة

 التربيػة طػبلب واجيػت التػي المشػكبلت حػؿ فػي الفيسػبوؾ اسػتخداـ نحػو الدراسػة مجتمػع لػدى ايجابيػة

 اشػارت كمػا متوسػطة، بدرجػة الفيسػبوؾ اسػتخداـ مػف تحػد معوقػات وجػود النتػائج أظيػرت كمػا العممية،

 إلػى ت عػزى الدراسػة مجتمػع اسػتجابات متوسػطات بػيف إحصػائيا دالػة فػروؽ وجػود عػدـ إلػى النتػائج

 . والمعدؿ التخصص

 طمبػة اسػتخداـ معػدالت معرفػة إلػى ( ىػدفت8103الدبيسػي والطاىػات ) أجراىػا دراسػة وفػي        

 تشػكيؿ فػي المػؤثرة العوامػؿ عػف والكشػؼ الرقميػة، االجتمػاعي التواصػؿ لشػبكات األردنيػة الجامعػات

 اإلعػبلـ لوسػائؿ االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات منافسػة ومسػتوى الطمبػة، لػدى العػاـ الػرأي اتجاىػات

 تصميـ طريؽ عف الوصفي المنيج الباحثاف واستخدـ .والمعمومات لؤلخبار مصادر باعتمادىا التقميدية

 ثػـ والمعمومػات، الحقػائؽ وجمػع ، ( طالػب و طالبػة890) الذي بم  عػددىـ الطمبة آراء لمسح استبانة

 بػيف االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات اسػتخداـ انتشػار أبرزىػا نتػائج عػدة إلػى الدراسػة وخمصػت .تحميميػا

 التي والمعمومات األخبار عمى حصوليـ مصادر مف مصدراً  تشكؿ أصبحت الشبكات تمؾ وأف الطمبة،

 فػي اإللكترونيػة والصػحافة التقميديػة اإلعػبلـ لوسػائؿ ومنافسػة العاـ، الرأي تشكيؿ في التأثير شأنيا مف
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 مبياسػ اآلخػر والػبعض واالنتمػاء، والػوالء الوطنيػة الروح تعزيز مثؿ إيجابيا معموماتيا بعض وكاف ذلؾ،

 تبثو ما مصداقية في والتشكيؾ الداخمي، بالوضع المجاورة الدوؿ في الجارية األحداث ربط محاولة مثؿ

 اإلضػراب، أو االعتصػاـ أو التظػاىر عمػى والتحػريض الرسمية، وشبو الرسمية الوطنية اإلعبلـ وسائؿ

 تػدعو التػي والفعاليات ألنشطةا لمقاطعة الدعوة أو المجتمع، أفراد سموؾ إلثارة الديني العامؿ واستخداـ

 .الحكومة إلييا

 :منها الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات ممخص

 :يمي ما الباحث يبلحظ السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف        

 الحاضر العصر في االجتماعي التواصؿ وسائؿ أىمية عمى السابقة الدراسات اتفقت -

 لمباحث الحالية الدراسة وتتفؽ ونموىـ، الطمبة ةشخصي صقؿ في أىمية مف ليا لما

 .المجاؿ ىذا في

( عمى 8117اختمؼ موضوع الدراسة في الدراسات السابقة، فركزت دراسة المجالي ) -

تأثير استخػداـ اإلنترنت عمى العبلقات االجتماعية لػدى الشباب الجامعي، وكذلؾ 

 جميور عمى اإلجتماعي التواصؿ شبكات تأثير تناولت ،(8103) المنصوردراسة 

 ،أنموذج العربية" اإللكترونية والمواقع اإلجتماعية لممواقع مقارنة دراسة المتمقيف

 اإللكترونية التواصؿ شبكات استخداـ أثر كذلؾ تناولمت (8108) الشيري ودراسة

( ركزت 8118ساري ) ودراسة ،نموذجاً  وتويتر بوؾ الفيس"االجتماعية العبلقات عمى

تأثير االتصاؿ عبر االنترنت في العبلقات االجتماعية. وركزت بعض عمى دراسة 

الدراسات عمى تأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى تشكيؿ الرأي العاـ لدى الطمبة 

(. في حيف ركزت بعض الدراسات 8108(، وعابد )8103مثؿ دراسة الدبيسي )
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 دراسة مثؿ اجوتو  التي المشكبلت حؿ في االجتماعي التواصؿ مواقع دورعمى 

 (.8103)  الزىراني

 كأداة واالستبانة الدراسة، في الوصفي المنيج استخداـ عمى السابقة الدراسات ركزت -

 لطبيعة لمبلءمتو المنيج ىذا استخداـ عمى الحالية الدراسة وتركز البيانات، لجمع

 .واىدافيا الدراسة

 االدارات دور موضوع عمى التركيز في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تختمؼ -

 المعمميف نظر وجية مف االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في المدرسية

 .الكويت بدولة الجيراء محافظة في

تمؾ الدراسات السابقة في بناء  مف الباحث استفاد السابقة الدراسات عرض ضوء في -

عداد أداة الدراسة.  األدب النظري، وا 
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 الثالث الفصل

 واالجراءات الطريقة

 يتضمف كما ،اختيارىا وطريقة وعينتيا ومجتمعيا الدِّراسة، لمنيج عرضاً  الفصؿ ىذا تضمف      

 .الدِّراسة ومتغيرات ،المستخدمة اإلحصائية والمعالجة وثباتيا، صدقيا ودالالت الدِّراسة، ألداة عرضاً 

 :الدِّراسة منهج

 .الدراسة وأىداؼ طبيعة لمبلءمتو نظراً  المسحي الوصفي المنيج اتبع الباحث      

 :الدِّراسة مجتمع

 دولة في التعميمية الجيراء منطقة في الثانوية المرحمة معممي جميع مف الدِّراسة مجتمع تكوف      

 . معممة( 0149)و معمماً ( 733) منيـ ومعممة معمماً ( 0788) عددىـ والبال  الكويت،

 :الدراسة عينة

 الجيراء منطقة في الثانوية المرحمة ومعممات معممي مف( 511) مف الدراسة عينة تكونت

 :ذلؾ يوضح( 0) والجدوؿ تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة، الكويت، دولة في التعميمية

 (0دوؿ )الج

 الجنس و المؤىؿ العممي و الخبرة ات الدِّراسةع أفراد عينة الدِّراسة حسب متغير توز 

 النسبة المئوية العدد غير الجنسمت

 1251 851 ذكر

 1251 851 أنثى

 1.100 511 المجموع

 النسبة المئوية العدد متغير المؤهل العممي
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 8726 438 بكالوريوس

 0824 68 دراسات عميا

 01121 511 المجموع

 النسبة المئوية العدد متغير عدد سنوات الخبرة

 8826 003 سنوات 5أقؿ مف 

 08211 91 سنوات 5-01

 5924 897 سنوات 01أكثر مف 

 01121 511 المجموع

 داة الدِّراسة:أ

 المدرسية اإلدارات دور بموضوع المتعمقة السابقة الدراسات عمى باالعتماد استبانة تطوير تـ       

 التدريس ىيئة أعضاء بعض وآراء االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في

 كارنيسيمثؿ دراسة كؿ مف  .المجاؿ ىذا في والكويتية، األردنية الجامعات مف عدد في

(Karbinsiki, 2010) انيميكا، و (2102) الشيري، و (Aniemeka, 2013 ) الدبيسي والطاىات ، و

 بأفراد والمتعمقة الدِّراسة متغيرات تناوؿ منيا األوؿ الجزء جزأيف مف الدِّراسة أداة وتكونت ،( 2102)

 المجاالت فتناوؿ الثاني القسـ وأمها ،(الخبرة وسنوات العممي، والمؤىؿ الجنس،) الدِّراسة عينة

 .االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورب المتعمقة

 والمتمثؿ في اآلتي: ،الخماسي ليكرت مقياس استخداـ وتـ 

 (.5) وت عطى الوزفكبيرة جدًا  تقديردرجة  -

 (.4الوزف ) وت عطىكبيرة  تقديردرجة  -

 ( 3الوزف) وت عطىمتوسطة  تقديرجة در  -
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 (8الوزف) وت عطى منخفضة تقديردرجة  -

 (.0الوزف ) وت عطىجدًا  منخفضة تقديردرجة  -

واعتمد الباحث المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لتكوف مؤشرًا عمى درجة التقدير 

ية، وذلؾ بتقسيـ درجات باالعتماد عمى المعيار التالي في الحكـ إلى تقدير المتوسطات الحساب

التقدير إلى ثبلثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( باالعتماد عمى المعادلة التالية وىي معيار 

 التصحيح. 

 0233=   0-5الحد األدنى لمبدائؿ  =      –الحد األعمى لمبدائؿ        

 3عدد المستويات                                           

 وتمثؿ درجة منخفضة. (.8233 - 0: )ألولالمدى ا

 وتمثؿ درجة متوسطة. (.3267 - 8234) المدى الثاني:

 وتمثؿ درجة مرتفعة. (.5 – 3268) المدى الثالث:

 :األداة صدق

 االختصاص ذوي مف المحكميف مف لجنة عمى عرضيا تـ الدِّراسة أداة صدؽ مف لمتحقؽ

لتربوية وعمـ النفس التربوي وأصوؿ التربية والتخطيط، مف مف أساتذة اإلدارة ا ،(8) وعددىـ والخبرة

 (،8)ممحؽ،  أساتذة الجامعات األردنية وجامعة الكويت، وكمية التربية األساسية في دولة الكويت

 مف ومبلحظاتيـ رأييـ إبداء منيـ وطمب التحكيـ، لجنة أعضاء ومقترحات بتوجييات األخذ تـ حيث

 :حيث

 اؿ لممجاؿ الذي يندرج ضمنو.مة فقرات المجءمدى مبل -

 .مدى سبلمة الصياغة المغوية لكؿ فقرة  -

 .فقرات يمكف إضافتيا أو حذفيا أو تعديميا -
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%( 81)مف المحكميف بعد ذلؾ وتـ إعادة صياغتيا وفؽ ما وافؽ عميو  االستباناتوجمعت         

ب موضوع الدراسة (؛ حيث استقرت غالبية أرائيـ وفؽ ما يناس8المحكميف، كما في ممحؽ )مف 

( فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت، 40حيث كانت عدد فقرات االستبانة بصورتيا األولية مكونة مف )

ضافة ( فقرات3(، وتـ حذؼ )0كما ىو مبيف في ممحؽ ) لتصبح  منيا، بدالً  أخرى فقرات( 3) وا 

 ( فقرة.40االستبانة بصورتيا النيائية بعد تحكيميا )

 :الدِّراسة داةأ ثبات

 .ألفا كرونباخ بطريقة الداخمي التجانس ثبات معامبلت حساب تـ األداة، ثبات مف لمتأكد          

 ( يوضح ذلؾ:8والجدوؿ )

 (8جدوؿ )ال

 قيـ معامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا

معامل الثبات  المجال
 كرونباخ ألفا

 1293 االجتماعي التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير

 1288 االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجيةدارة المدرسية في اساليب اإل

 1290 دور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي
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 جراءات الدِّراسة:إ

 :اآلتية باإلجراءات الباحث قاـ بالنتائج ولمخروج الدِّراسة إعداد جؿأ مف

 دوربالدِّراسة، والمتعمقة  بموضوع العبلقة ذات سابقةال والدراسات النظري األدب مراجعة .0

االجتماعي، وتـ  التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات

 صورتيا في الدِّراسة أداة تصميـ في السابقة والدراسات النظري األدب عمى االعتماد

 عمى عرضيا خبلؿ مف وثباتيا سةالدِّرا أداة صدؽ دالالت مف األولية، ومف ثـ التحقؽ

 معامؿ حساب وتـ ،ومقترحاتيـ بآرائيـ األخذ وتـ المختصيف المحكِّميف مف مجموعة

 .وثباتيا الدِّراسة أداة صدؽ مف والتأكد التحقؽ الداخمي، وبعد لبلتساؽ ألفا كرونباخ

مى جميع ع االستبانة توزيع عممية لتسييؿ الجامعة مف ميمة تسييؿ كتاب عمى الحصوؿ تـ .8

 .عمى أفراد عينة الدراسة حيث تـ توزيع االستبانة ،أفراد عينة الدِّراسة

حرص الباحث عمى استرجاع جميع ، وفرزىا بحيث مف قبؿ الباحثجمع االستبانات تـ  .3

 ( استبانة.  511االستبانات مف افراد عينة الدراسة والبال  عددىا )

 برنامج باستخداـ المناسبة اإلحصائية ميبلتالتح إجراء ثـ ومف حاسوبيًا، البيانات تفري  .4

دب النظري تحميؿ النتائج ومناقشتيا في ضوء األ ثـ ومف (.Spss) االحصائي التحميؿ

 والدراسات السابقة.

 .التي توصمت إلييا الدِّراسة تقديـ التوصيات والمقترحات المبلئمة في ضوء النتائج .5
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 :الدِّراسة متغيرات

 ة متغيرات مستقمة ومتغير تابع وىي:ثاسة عمى ثبلاشتممت الدر         

 :المستقمةالوسيطة  المتغيرات

 (.أنثى ذكر،) فئتاف ولو: الجنس -

 (.عميا دراسات بكالوريوس،) فامستوي وليا العممي المؤىؿ -

أكثر مف  سنوات، 01 -5 مف سنوات، 5 مف أقؿ) فئات ثبلثة وليا: الخبرة سنوات عدد -

 (.سنوات 01

 التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور: عالتاب المتغير

 .االجتماعي

 المعالجة اإلحصائية:  

حيث  ،الدِّراسة عينة عمى ةالموزع االستبانة نتائج استخراج في( SPSS) برنامج استخداـ تـ       

 تـ استخداـ االختبارات االحصائية اآلتية:

 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخداـ تـ: ؿاألو  السؤاؿ عف لئلجابة -

 تحميؿالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  استخداـ تـ: الثاني السؤاؿ عف لئلجابة -

 فروؽ وجود حالة في البعدية لممقارنات شيفيو اختبار استخداـ إلى باإلضافة الثبلثي، التبايف

 .الحسابية طاتالمتوس بيف احصائية داللة ذات
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 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدِّراسة 

 تناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدِّراسة، وتـ تناوؿ النتائج وفقًا ألسئمة الدِّراسة، كما يمي:     

 مخاطر مواجهة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورما النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

 ؟الجهراء محافظة في الثانوية المرحمة في المعممين نظر جهةو  من االجتماعي التواصل وسائل

 في المدرسية اإلدارات دورلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3يظير الجدوؿ ) 

 المرحمة في المعمميف نظر وجية مف االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة

 :الجيراء محافظة في الثانوية

 (3وؿ )دالج

 تنازلياً  مرتبة لمجاالت أداة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

رقم  الرتبة
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

0 
 مواجيةاساليب اإلدارة المدرسية في  8

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر

 كبيرة 1253 3268

8 
 التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير 0

 االجتماعي

 متوسطة 1256 3265

3 
دور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف  3

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي

 متوسطة 1259 3260

 متوسطة 1655 5665 األداة ككل
درجػػة تقػػدير معممػػي ومعممػػات المػػدارس الثانويػػة فػػي منطقػػة الجيػػراء أف ( 3يبػػيف الجػػدوؿ )  

، االجتمػاعي التواصػؿ وسػائؿ مخػاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات التعميمية لدور

نحػػػراؼ معيػػػاري )3265جػػػاءت بدرجػػػة متوسػػػطة وبمتوسػػػط حسػػػابي ) جػػػاء فػػػي المرتبػػػة ، و (1253( وا 

بمتوسػػػط  االجتمػػػاعي التواصػػػؿ وسػػػائؿ مخػػػاطر اسػػػاليب اإلدارة المدرسػػػية فػػػي مواجيػػػةاألولػػػى مجػػػاؿ 



41 
 

نحراؼ3268حسابي )  سػمبيات مف التحذير( ضمف درجة تقدير كبيرة، تبله مجاؿ 1253معياري ) ( وا 

نحػػراؼ معيػػاري )3265فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمتوسػػط حسػػابي ) االجتمػػاعي التواصػػؿ وسػػائؿ ( 1256( وا 

دور اإلدارة المدرسػية فػي االسػتفادة مػف ضمف درجة تقدير متوسطة، وجاء في المرتبة األخيرة مجػاؿ 

( ضػمف درجػة تقػدير 1259( وانحػراؼ معيػاري )3260بمتوسػط حسػابي ) جتمػاعيوسائؿ التواصؿ اال

 متوسطة.

 :االجتماعي التواصل وسائل سمبيات من التحذيرالنتائج المتعمقة بالمجال األول: 

 الدِّراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 4يظير الجدوؿ )

 :االجتماعي التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير مجاؿ فقرات عمى

 (4جدوؿ )ال

 التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير مجاؿ " لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تنازلياً  مرتبة " االجتماعي

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

0 
 وسائؿ استخداـ في الجيدو  الوقت ىدر مف التحذير 0

 االجتماعي التواصؿ

4231 1277 
 كبيرة

8 
 وسائؿ باستخداـ الحقائؽ وتحريؼ تشويو مف التحذير 8

 االجتماعي التواصؿ

 كبيرة 1278 3288

3 
 الوحدة زعزعة بيدؼ الفتف إثارة مف الطمبة تنبيو 5

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ عبر الوطنية

 كبيرة 0216 3283

4 
 االجتماعي التواصؿ وسائؿ تأثير مف الطمبة وتنبي 03

 الدراسي التحصيؿ عمى
 كبيرة 0211 3279

5 
 التواصؿ وسائؿ عبر باألفراد التشيير مف الطمبة تنبيو 4

 االجتماعي

 كبيرة 1289 3271

 كبيرة 0211 3269 محيطيـ عف والعزلة الوحدة مف الطمبة توعية 01 6
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 االجتماعي

7 
 االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ مف التحذير 3

  الشائعات لترويج

 متوسطة 1269 3265

 استخداـ نتيجة بالنفس الثقة ضعؼ مف الطمبة تنبيو 07 8
 االجتماعي التواصؿ وسائؿ

 متوسطة 1291 3263

 واالجتماعي العاطفي بالفراغ الشعور مف الطمبة توعية 00 8

 .االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ نتيجة
 متوسطة 0214 3263

01 
 استخداـ نتيجة النفسية اآلثار مف الطمبة توعية 05

 طويمة لفترة االجتماعي التواصؿ وسائؿ
 متوسطة 1288 3268

00 
 في االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ مف التحذير 7

  والتقاليد والعادات لمقيـ اإلساءة

 متوسطة 1299 3259

08 
 والتجمعات دامةالي  األفكار نشر مف الطمبة توعية 06

 لمقانوف المخالفة
 متوسطة 0281 3257

03 
 نتيجة الطمبة مف العنؼ ممارسة مف التحذير 9

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداميـ
 متوسطة 1297 3254

04 
 وسائؿ استخداـ عند الماؿ إضاعة مف الطمبة توعية 08

 االجتماعي التواصؿ
 متوسطة 1295 3249

04 
 وسائؿ الستخداـ الجسدية اآلثار مف الطمبة توعية 04

 االجتماعي التواصؿ

 متوسطة 0214 3249

06 
 وعدـ   األسرة مع التفاعؿ عمى الطمبة تنبيو 08

 .االجتماعي التواصؿ بوسائؿ االنشغاؿ
 متوسطة 1294 3247

07 
 التواصؿ وسائؿ استخداـ خطورة مف التنبيو 8

 والعنؼ الكراىية نشر في االجتماعي

 توسطةم 1295 3246

08 
 التواصؿ وسائؿ استخداـ خطورة مف التنبيو 6

  والديف األخبلؽ مع يتنافى ما نشر في االجتماعي

 متوسطة 0213 3241

 متوسطة 1256 3265 المجال ككل
 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورأف ( 4) الجدوؿ يبيف

 مجاؿعند  الجيراء محافظة في الثانوية المرحمة في مميفالمع نظر وجية مف االجتماعي التواصؿ
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وبم  المتوسط الحسابي لمجاؿ  ،جاء متوسطاً االجتماعي  التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير

نحراؼ معياري )3265) االجتماعي التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير  الفقرة اءت، وج(1256( وا 

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ في والجيد الوقت رىد مف التحذير "عمى  تنص والتي( 0) رقـ

نحراؼ معياري ) ،(4231) بم  حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في"  ( ضمف درجة تقدير 1277وا 

 باستخداـ الحقائؽ وتحريؼ تشويو مف التحذير " عمى تنص والتي( 8) رقـ الفقرة جاءت، و كبيرة

نحراؼ معياري  (3288) لثانية، وبمتوسط حسابي بم " في المرتبة ا االجتماعي التواصؿ وسائؿ وا 

 استخداـ خطورة مف التنبيو "ونصيا ( 6( ضمف درجة تقدير كبيرة، بينما جاءت الفقرة رقـ )1278)

 وبمتوسط األخيرة بالمرتبة"  والديف األخبلؽ مع يتنافى ما نشر في االجتماعي التواصؿ وسائؿ

نحراؼ معياري ) (3241) بم  حسابي   .متوسطة( ضمف درجة تقدير .0.0وا 

 انخىاصم وسائم يخاطز يىاجهتاسانيب اإلدارة انًذرسيت في النتائج المتعمقة بالمجال الثاني: 

 :االجخًاعي

 الدِّراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5يظير الجدوؿ )

 :االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓحاعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ  مجاؿ فقرات عمى

 (5جدوؿ )ال

 يٕاجٓحاعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ  مجاؿ " لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تنازلياً  مرتبة "االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم يخاغش

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 1290 4231 الوقت بأىمية تتعمؽ ندوات عقد 80 0

8 
 استخداـ أثناء وقتيـ تنظيـ عمى الطمبة مساعدة 86

 االجتماعي التواصؿ مواقع
 كبيرة 1289 3280

 كبيرة 1294 3279 دونيـ ىـ لمف الكبار الطمبة مراقبة فكرة استخداـ 89 3
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 سناً 

3 
 عةلممطال الوقت بعض تخصيص عمى الطمبة تشجيع 85

 الذاتي ولمتثقيؼ
 كبيرة 0215 3273

5 
 عف تتحدث المدرسية اإلذاعة عبر كممة إلقاء 88

 االجتماعي التواصؿ مواقع وسمبيات ايجابيات
 كبيرة 1278 3269

6 
 وسائؿ مخاطر مف الطمبة بتوعية المعمميف تكميؼ 84

 الصفية الحصة بداية في االجتماعي التواصؿ

 متوسطة 1290 3263

7 
 التواصؿ وسائؿ مخاطر تبيف ممصقات ؽتعمي 83

 االجتماعي
 متوسطة 1279 3254

7 
 التواصؿ وسائؿ بمخاطر تعريفية نشرات إعداد 09

 االجتماعي

 متوسطة 1283 3254

9 
 عند الطالب مف المحموؿ الياتؼ مصادرة 87

 المدرسة إلى اصطحابو
 متوسطة 1283 3250

 متوسطة 1297 3250 أيور  إلى واالستماع الطالب مع حوار إجراء 88 9

 متوسطة 0218 3248 الطمبة لتوعية اليادفة الدينية الدروس عقد 81 00

 كبيرة 1655 5668 المجال ككل

 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورأف ( 5) الجدوؿ يبيف

 مجاؿعند  الجيراء حافظةم في الثانوية المرحمة في المعمميف نظر وجية مف االجتماعي التواصؿ

وبم   جاء بدرجة كبيرة، ،االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓحاعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر اساليب اإلدارة المدرسية في مواجيةالمتوسط الحسابي لمجاؿ 

نحراؼ معياري )3268)  تتعمؽ ندوات عقد"عمى  صتن والتي( 80) رقـ الفقرة جاءتو (، 1253( وا 

نحراؼ معياري ) ،(4231) بم  حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" الوقت بأىمية ( ضمف 1290وا 

 وقتيـ تنظيـ عمى الطمبة مساعدة " عمى تنص والتي( 86) رقـ الفقرة جاءت، و درجة تقدير كبيرة

 (3280) وسط حسابي بم " في المرتبة الثانية، وبمتاالجتماعي التواصؿ مواقع استخداـ أثناء



44 
 

نحراؼ معياري )  عقد "ونصيا ( 81( ضمف درجة تقدير كبيرة، بينما جاءت الفقرة رقـ )1289وا 

نحراؼ  (3248) بم  حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة"  الطمبة لتوعية اليادفة الدينية الدروس وا 

 .متوسطة( ضمف درجة تقدير 0210معياري )

دور اإلدارة انًذرسيت في االسخفادة ين وسائم انخىاصم لثالث: النتائج المتعمقة بالمجال ا

 :االجخًاعي

 الدِّراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6يظير الجدوؿ )

 :فادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعيدور اإلدارة المدرسية في االست مجاؿ فقرات عمى

 (6جدوؿ )ال

دور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف  مجاؿ " لفقرات المعيارية واالنحرافات حسابيةال المتوسطات

 تنازلياً  مرتبة " وسائؿ التواصؿ االجتماعي

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

0 
 التواصؿ وسائؿ دور تفعيؿ في الطمبة حث 38

 والمعرفة افةالثق اكتساب في االجتماعي
3283 1296 

 كبيرة

8 
 مواقع عبر اآلخريف مشكبلت حؿ في المساىمة 35

 االجتماعي التواصؿ
 كبيرة 1296 3280

3 
 التواصؿ مواقع مف لبلستفادة الطمبة توجيو 30

 القومي االنتماء زيادة في االجتماعي
 كبيرة 1288 3278

 كبيرة 0213 3276 العالـ في الجارية باألحداث المعرفة زيادة 41 3

5 
 تذكير في االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ 37

 والوطنية واالجتماعية الدينية لمناسباتا في الطمبة
 متوسطة 1294 3270

6 
 مواقع عبر لآلخريف المساعدة تقديـ في المساىمة 36

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ
 متوسطة 0210 3263

 متوسطة 1299 3268 التواصؿ ئؿوسا عبر المجتمعية القضايا متابعة 39 7
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 االجتماعي

7 
 حؿ في االجتماعي التواصؿ مواقع مف االستفادة 34

 المدرسية الواجبات
 متوسطة 1291 3250

9 
 في االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ تفعيؿ 33

 األسرية العبلقات توثيؽ
 متوسطة 0213 3251

01 
 يزتعز  في االجتماعي التواصؿ وسائؿ دور تفعيؿ 40

 الطمبة لدى المجتمعية المسؤولية
 متوسطة 0214 3247

00 
 تعزيز في االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ 38

 الطمبة بيف االيجابية العبلقات
 متوسطة 1297 3237

08 
 التواصؿ مواقع مف لبلستفادة الطمبة توجيو 31

 في السياسية األوضاع إلى التعرؼ في االجتماعي
 العربي الوطف

 متوسطة .1.8 3236

 متوسطة 1259 3260 المجال ككل
 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورأف ( 6) الجدوؿ يبيف

 مجاؿعند  الجيراء محافظة في الثانوية المرحمة في المعمميف نظر وجية مف االجتماعي التواصؿ

وبم  جاء بدرجة متوسطة،  ،االجتماعيدور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ 

 دور اإلدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعيالمتوسط الحسابي لمجاؿ 

نحراؼ معياري )3260)  في الطمبة حث "عمى  تنص والتي( 38) رقـ الفقرة اءتوج(، 1263( وا 

 وبمتوسط األولى المرتبة في"  فةوالمعر  الثقافة اكتساب في االجتماعي التواصؿ وسائؿ دور تفعيؿ

نحراؼ معياري ) ،(3283) بم  حسابي ( 35) رقـ الفقرة جاءت، و ( ضمف درجة تقدير كبيرة1296وا 

" في المرتبة االجتماعي التواصؿ مواقع عبر اآلخريف مشكبلت حؿ في المساىمة" عمى تنص والتي

نحراؼ معياري ) (3280) الثانية، وبمتوسط حسابي بم  ضمف درجة تقدير كبيرة، بينما ( 1296وا 

 التعرؼ في االجتماعي التواصؿ مواقع مف لبلستفادة الطمبة توجيو "ونصيا ( 31جاءت الفقرة رقـ )
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نحراؼ  (3236) بم  حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" العربي الوطف في السياسية األوضاع إلى وا 

 .متوسطة( ضمف درجة تقدير 1287معياري )

 ≤ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هلقة بالسؤال الثاني: النتائج المتعم

 في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور في استجابات افراد عينة الدراسة حول (1615

 من وجهة نظر المعممين في منطقة الجهراء التعميمية االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهة

 ؟(والخبرة العممي، والمؤهل س،الجن) لمتغير تعزى

 تـلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و          

 تقديرات في إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ كاف أف   لمعرفة الثبلثي التبايف تحميؿ تباراخ ـااستخد

 مخاطر مواجية في الكويت دولة في مدرسيةال اإلدارات لدور الثانوية المرحمة ومعممات معممي

( 7) والجدوؿ ،(والخبرة العممي، والمؤىؿ الجنس،) لمتغيرات تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ

 :ذلؾ يوضح

 (7جدوؿ )ال

 في المدرسية اإلدارات لدور أفراد عينة الدراسة تقديراتل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 والمؤىؿ الجنس،) متغيرات حسب االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر جيةموا في الكويت دولة

 (والخبرة العممي،

   فئات المتغير المتغير

 ين انخحذيز

 وسائم سهبياث

 انخىاصم

 االجخًاعي

اسانيب اإلدارة 

انًذرسيت في 

 يخاطز يىاجهت

 انخىاصم وسائم

 االجخًاعي

دور اإلدارة 

انًذرسيت في 

االسخفادة ين 

صم وسائم انخىا

 االجخًاعي

 األداة ككل

 الجنس

 3261 3259 3257 3263 س ذكر

 1248 1254 1246 1250 ع

 3257 3261 3239 3270 س أنثى

 1260 1269 1259 1265 ع



47 
 

   فئات المتغير المتغير

 ين انخحذيز

 وسائم سهبياث

 انخىاصم

 االجخًاعي

اسانيب اإلدارة 

انًذرسيت في 

 يخاطز يىاجهت

 انخىاصم وسائم

 االجخًاعي

دور اإلدارة 

انًذرسيت في 

االسخفادة ين 

صم وسائم انخىا

 االجخًاعي

 األداة ككل

 3268 3257 3267 3260 س بكالوريوس المؤىؿ العممي

 1231 1234 1289 1238 ع

 3254 3268 3287 3274 س دراسات عميا 

 1276 1285 ...1 1280 ع

 الخبرة

 3254 3248 3248 3261 س سنوات 5أقؿ مف 

 1257 1264 1255 1260 ع

 3253 3254 3248 3256 س سنوات 01 -5مف 

 1275 1284 1278 1281 ع

 3264 3269 3256 3280 س سنوات 01أكثر مف 

 1268 1276 1266 1278 ع

 = المتوسط الحسابي    ع=االنحراؼ المعياريس

 تقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات في ظاىرياً  تبايناً ( 7) الجدوؿ يبيف 

 مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات لدور الثانوية المرحمة ومعممات معممي

في ، في المجاالت و (والخبرة العممي، والمؤىؿ الجنس،) لمتغيرات تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ

 ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايفاألداة ككؿ. 

 (.8جدوؿ )الكما في  الثبلثي عمى المجاالت
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 (8جدوؿ )ال

 في المدرسية اإلدارات دور عمى مجاالتالجنس والمؤىؿ العممي والخبرة  ألثر الثبلثي التبايف تحميؿ

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية يف الكويت دولة

 انًجاالث يصذر انخباين
يجًىع 

 انًزبعاث

درجاث 

 انحزيت

يخىسط 

 انًزبعاث
 قيًت ف

انذالنت 

 اإلحصائيت

 انجنس

 12154ْٕذهُج=

 12310ح=

 ٔعائم عهثٛاخ يٍ انرحزٚش

 االجرًاػٙ انرٕاصم
.396 1 .396 1.25 .26 

اعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح

 االجرًاػٙ

2.741 1 2.741 10.53 .001* 

دٔس اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

االعرفادج يٍ ٔعائم انرٕاصم 

 االجرًاػٙ

.021 1 .021 .05 .80 

 57. 31. 086. 1 086. انكهٙ

 انًؤهم انعهًي

 12147ْٕذهُج=

 12377ح=

 ٔعائم عهثٛاخ يٍ انرحزٚش

 االجرًاػٙ انرٕاصم
.462 1 .462 1.46 .22 

اعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح

 االجرًاػٙ

8.044 1 8.044 30.9 .00* 

دٔس اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

االعرفادج يٍ ٔعائم انرٕاصم 

 االجرًاػٙ

.022 1 .022 .064 .80 

 20. 1.60 447. 1 447. انكهٙ

 سنىاث انخبزة

 900ٔٚهكظ=

 12373ح=

 ٔعائم عهثٛاخ يٍ انرحزٚش

 االجرًاػٙ انرٕاصم
1.835 2 .918 2.90 .05 

اعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح

 االجرًاػٙ

1.653 2 .827 3208 .04* 

دٔس اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

االعرفادج يٍ ٔعائم انرٕاصم 

 االجرًاػٙ

.925 2 .463 0238 .26 

 33. 0200 310. 2 620. انكهٙ

 ٔعائم عهثٛاخ يٍ انرحزٚش انخطأ

 االجرًاػٙ انرٕاصم
154.448 489 .316   

اعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح

 االجرًاػٙ

127.264 489 .260   

دٔس اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

االعرفادج يٍ ٔعائم انرٕاصم 

 االجرًاػٙ

171.988 489 .352   

   279. 489 136.188 انكهٙ

 ٔعائم عهثٛاخ يٍ انرحزٚش انكهٙ

 االجرًاػٙ انرٕاصم
6834.966 500    
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 انًجاالث يصذر انخباين
يجًىع 

 انًزبعاث

درجاث 

 انحزيت

يخىسط 

 انًزبعاث
 قيًت ف

انذالنت 

 اإلحصائيت

اعانٛة اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح

 االجرًاػٙ

6910.099 500    

دٔس اإلداسج انًذسعٛح فٙ 

االعرفادج يٍ ٔعائم انرٕاصم 

 االجرًاػٙ

6697.563 500    

    500 6795.654 انكهٙ

 (α  =1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *

 ما يمي: ( 8) الجدوؿ مف يتبيف      

لتقديرات أفراد   (α ≥ 1215)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدـ  -

 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور عينة الدراسة نحو 

اساليب اإلدارة المدرسية في  مجاؿ باستثناءالجنس،  لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة ، حيث االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية

 احصائية تعزى لمتغير الجنس، وجاءت الفروؽ لصالح المعمموف الذكور.

لتقديرات أفراد   (α ≥ 1215)توى الداللة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسعدـ  -

 وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور عينة الدراسة نحو 

اساليب اإلدارة المدرسية  مجاؿ باستثناءالمؤىؿ العممي،  لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات ، حيث االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر في مواجية

داللة احصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وجاءت الفروؽ لصالح حممة درجة 

 البكالوريوس.

لتقػػػديرات أفػػػراد   (α ≥ 1215)وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة عػػػدـ  -

 وسػػػائؿ مخػػاطر جيػػةموا فػػي الكويػػت دولػػػة فػػي المدرسػػية اإلدارات دور عينػػة الدراسػػة نحػػو 

اسػػاليب اإلدارة المدرسػػية  مجػػاؿ باسػػتثناءسػػنوات الخبػػرة،  لمتغيػػر تعػػزى االجتمػػاعي التواصػػؿ
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أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات ، حيػػث االجتمػػاعي التواصػػؿ وسػػائؿ مخػػاطر فػػي مواجيػػة

راء اختبار شػيفيو داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة مصادر الفروؽ تـ اج

(Scheffe،) ( يوضح ذلؾ:9والجدوؿ ) 

 (9) دوؿالج

 مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات لدور البعدية لممقارنات شافيو اختبار نتائج

 سنوات الخبرة لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ

اعانٛة اإلداسج يجال 

 انًذسعٛح فٙ يٕاجٓح

 ٔعائم يخاغش

 االجرًاػٙ اصمانرٕ

انًرٕعػ 

 انحغاتٙ

 5ألم يٍ 

 عُٕاخ

أكصش يٍ  عُٕاخ 01 - 5

 عُٕاخ01

3248 3248 
3256 

    3248 عُٕاخ    5ألم يٍ 

   1216 3248 عُٕاخ    01 -5

  1218 *1204 3256 عُٕاخ01 أكصش يٍ

 (α  1215ذات داللة إحصائية ) *

 (α  1215)لة إحصائية عند مستوى الداللة ( وجود فروؽ ذات دال9يتبيف مف الجدوؿ )       

 تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور

 01أكثر مف سنوات( وبيف ذوي الخبرة ) 5بيف ذوي الخبرة القميمة )اقؿ مف  سنوات الخبرة لمتغير

 (.سنوات 01أكثر مف برة )( مف جية أخرى وجاءت الفروؽ لصالح ذوي الخسنوات
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 تناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدِّراسة، وتـ تناوليا وفقًا ألسئمة الدِّراسة، كما يمي:     

 مواجهة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورما مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

 محافظة في الثانوية المرحمة في المعممين نظر وجهة من االجتماعي لتواصلا وسائل مخاطر

 ؟الجهراء

توصمت الدراسة إلى أف درجػة تقػدير معممػي ومعممػات المػدارس الثانويػة فػي منطقػة الجيػراء 

 االجتمػاعي التواصػؿ وسػائؿ مخػاطر مواجيػة فػي الكويػت دولػة في المدرسية اإلدارات التعميمية لدور

متوسطة. وقد تعزى ىذه النتيجة إلى كثرة األعباء اإلدارية والفنية التي تقع عمػى عػاتؽ جاءت بدرجة 

مػػػديري المػػػدارس، واقتصػػػار دورىػػػـ عمػػػى التحػػػذير مػػػف مخػػػاطر وسػػػائؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى 

 االرشادات التي يمقييا مديري المدارس عمى الطمبة في االذاعة المدرسية، والتحذير مف ىدر الوقت.

 :االجتماعي التواصل وسائل سمبيات من التحذيرالنتائج المتعمقة بالمجال األول:  مناقشة

توصمت الدراسة إلى أف درجة تقدير معممي ومعممات المدارس الثانوية في منطقة الجيراء 

 التواصؿ وسائؿ سمبيات مف التحذير في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات التعميمية لدور

رجة متوسطة، وجاءت بعض الفقرات بدرجة تقدير كبيرة مثؿ الفقرة التي تشير جاءت بد االجتماعي

 التواصؿ وسائؿ استخداـ في والجيد الوقت ىدر مف التحذيرإلى اف مديري المدارس يقوموف ب

 ىذه وتعزى ،االجتماعي التواصؿ وسائؿ باستخداـ الحقائؽ وتحريؼ تشويو مف التحذيرو  ،االجتماعي

دراؾ عيو  مدى إلى النتيجة  ولخطورة االجتماعي، التواصؿ وسائؿ لمخاطر المدرسية اإلدارات وا 

 التحذير الى المدارس مديري مف العديد يسعى لذلؾ المراىقة، مرحمة وىي لمطمبة الثانوية المرحمة

 اإلدارة مسؤوليات تعدد إلى المتوسطة الدرجة تعزى وربما االجتماعي، التواصؿ وسائؿ سمبيات مف
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 ووسائؿ والمسجد كاألسرة الجيات مف العديد اشتراؾ آخر جانب ومف ، جانب مف المدرسية،

 الفرد عمى السمبية وآثارىا وسمبياتيا االجتماعي التواصؿ وسائؿ مف التحذير جانب في االعبلـ

 .والمجتمع

  كمما نوتوصمت إلى أ التي (Nie and Erbing, 2000) واربينج ناي دراسة أكدتو ما وىذا

 حقيقييف أناس مع يقضيو الذي الوقت قؿ لئلنترنت، اإلنساف استخداـ ساعات عدد متوسط زاد

 موجو يخمؽ سوؼ اإلنترنت باف األمريكياف العالماف فيحذر. معيـ مباشرة اجتماعية عبلقات وتكويف

 ذرات عالـ إلى يتحوؿ أف الممكف مف العالـ وأف المتحدة، الواليات في االجتماعية العزلة مف كبيرة

 .فيو لمعاطفة دورا وجود فدو 

 ارتفاع إلى أشارت التي( 8110) والقشعاف الكندري دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه واتفقت

 واإلناث ساعة، 3286 لمذكور بالنسبة العادية األياـ في اإلنترنت استخداـ ساعات عدد متوسط

 .االجتماعية عبلقاتو مجمؿ في الفرد عمى سمبياً  سموكاً  أوجد مما ،8298

 وسائم يخاطز يىاجهتاسانيب اإلدارة انًذرسيت في مناقشة النتائج المتعمقة بالمجال الثاني: 

 :االجخًاعي انخىاصم

توصمت الدراسة إلى أف درجة تقدير معممي ومعممات المدارس الثانوية في منطقة الجيراء 

جاءت بدرجة  ماعياالجت التواصؿ وسائؿ مخاطر ساليب اإلدارة المدرسية في مواجيةالتعميمية أل

 تنظيـ عمى الطمبة مساعدةو  ،الوقت بأىمية تتعمؽ ندوات عقدكبيرة، حيث يقوـ مديري المدارس ب

 دونيـ ىـ لمف الكبار الطمبة مراقبة فكرة ستخداـوا ،االجتماعي التواصؿ مواقع استخداـ أثناء وقتيـ

لقاءو  ،الذاتي ولمتثقيؼ لممطالعة الوقت بعض تخصيص عمى يـتشجيعو  ،سناً   اإلذاعة عبر كممة ا 

 إلى النتيجة ىذه تعزى وقد ،االجتماعي التواصؿ مواقع وسمبيات ايجابيات عف تتحدث المدرسية

 التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في أساليبيـ تفعيؿ جانب في المدارس مديري يبديو الذي االىتماـ
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 الدراسي، تحصيميـ وعمى الطمبة، عمى الوسائؿ ىذه خطورة مف معروؼ ىو لما االجتماعي

 .ومحيطيـ أ سرىـ مع االجتماعية وعبلقاتيـ

دور اإلدارة انًذرسيت في االسخفادة ين وسائم انخىاصم مناقشة النتائج المتعمقة بالمجال الثالث: 

 :االجخًاعي

توصمت الدراسة إلى أف درجة تقدير معممي ومعممات المدارس الثانوية في منطقة الجيراء 

جاءت بدرجة  إلدارة المدرسية في االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعيدور االتعميمية ل

 في االجتماعي التواصؿ وسائؿ دور تفعيؿ في الطمبة حثمتوسطة، حيث يقوـ مديري المدارس ب

 ،االجتماعي التواصؿ مواقع عبر اآلخريف مشكبلت حؿ في المساىمةو  ،والمعرفة الثقافة اكتساب

 المعرفة زيادةو  ،القومي االنتماء زيادة في االجتماعي التواصؿ مواقع مف ةلبلستفاد الطمبة توجيوو 

 إلى المدارس مديري قبؿ مف االىتماـ مف المتوسطة النتيجة تفسر وقد ،العالـ في الجارية باألحداث

 .منيا والتحذير االجتماعي التواصؿ لوسائؿ السمبية الجوانب عمى تركيزىـ

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هلسؤال الثاني: مناقشة النتائج المتعمقة بال

(α ≥ 1615) في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور في استجابات افراد عينة الدراسة حول 

 من وجهة نظر المعممين في منطقة الجهراء التعميمية االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهة

 ؟(والخبرة العممي، مؤهلوال الجنس،) لمتغير تعزى

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة نحو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية توصمت الدراسة إلى عدـ 

 تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور

 في المدرسية اإلدارات لدوروقد تعزى ىذه النتيجة في اتفاؽ المعمموف والمعممات  الجنس، لمتغير

 التواصؿ وسائؿ مخاطر أف إلى ،االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في الكويت دولة

 والمعممات المعمموف آراء يجعؿ مما الطالبات، أو لمطبلب بالنسبة سواء واحد تأثيرىا االجتماعي
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 التواصؿ وسائؿ طرمخا مواجية في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور مجاالت في متفقة

 .االجتماعي

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة نحو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وتوصمت الدراسة إلى 

الجنس،  لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر اساليب اإلدارة المدرسية في مواجية

مموف يروف أف طبيعة إلى أف المع وجاءت الفروؽ لصالح المعمموف الذكور، وتعزى ىذه النتيجة

الطبلب الذكور في مرحمة المراىقة تتطمب مف مديري المرسة ايجاد اساليب مبلءمة لتحذيرىـ مف 

 مخاطر وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

لتقديرات أفراد عينة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ وتوصمت الدراسة كذلؾ إلى 

 التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في لكويتا دولة في المدرسية اإلدارات دور الدراسة نحو 

المؤىؿ العممي، وقد تعزى ىذه النتيجة إلى عدـ تأثير المؤىؿ العممي عمى  لمتغير تعزى االجتماعي

االدارات المدرسية، التفاقيـ عمى أىمية ىذا الدور الذي تقـو بو  لدوراستجابات المعمموف والمعممات 

 تواصؿ االجتماعي.االدارات المدرسية نحو مخاطر وسائؿ ال

لتقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وتوصػػػمت الدراسػػػة أيضػػػًا إلػػػى عػػػدـ 

 التواصػػػػؿ وسػػػػائؿ مخػػػػاطر مواجيػػػػة فػػػػي الكويػػػػت دولػػػػة فػػػػي المدرسػػػػية اإلدارات دور الدراسػػػػة نحػػػػو 

 التواصػػػػػؿ وسػػػػػائؿ سػػػػػمبيات مػػػػػف التحػػػػػذيرسػػػػػنوات الخبػػػػػرة، عنػػػػػد مجػػػػػالي  لمتغيػػػػػر تعػػػػػزى االجتمػػػػػاعي

، وقػػد تعػػزى ىػػذه دور اإلدارة المدرسػػية فػػي االسػػتفادة مػػف وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعيو  ،تمػػاعياالج

النتيجػػة إلػػى اف مػػديري المػػدارس مػػف الػػذكور واالنػػاث يتفقػػوف مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف عمػػى أىميػػة 

االسػػػػتفادة مػػػػف وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ  جانػػػػب إلػػػػى ،االجتمػػػػاعي التواصػػػػؿ وسػػػػائؿ سػػػػمبيات مػػػػف التحػػػػذير

 في نفس الوقت. االجتماعي
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لتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية وتوصػػمت الدراسػػة أيضػػًا إلػػى 

سػنوات  لمتغيػر تعػزى االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر اساليب اإلدارة المدرسية في مواجية نحو 

نتيجػػة إلػػى أف (، وقػػد تعػػزى ىػػذه السػػنوات 01أكثػػر مػػف وجػػاءت الفػػروؽ لصػػالح ذوي الخبػػرة )الخبػػرة، 

المعممػػػػوف والمعممػػػػات ذوي الخبػػػػرة الطويمػػػػة بحكػػػػـ عبلقػػػػاتيـ بػػػػاإلدارات المدرسػػػػية يػػػػروف أف مػػػػديري 

 مػػف واالسػػتفادة ،االجتمػػاعي التواصػؿ وسػػائؿ مخػػاطر مواجيػػةالمػدارس يحػػاولوف التنويػػع فػػي أسػاليب 

 .تماعياالج التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في لتوظيفيا المدرسة في المتاحة االمكانات
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 :والمقترحات التوصيات

 :ٚأذٙ تًا ٕٚصٙ انثاحس فئٌ انذساعح إنٛٓا ذٕصهد انرٙ انُرائج ػهٗ تُاء       

 خبلؿ مف االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر مواجية في المدرسية االدارات دور تعزيز 

 .والمعمموف واألسرة االعبلـ وسائؿ مع بالتعاوف دورىـ لتفعيؿ استراتيجية إيجاد

 السمبية لآلثار لمطمبة توعية حمبلت لعمؿ التربوي المرشد مع المدرسية اإلدارات عاوفت 

 .الدراسي تحصيميـ وعمى الطمبة عمى االجتماعي التواصؿ لوسائؿ

 تواصؿ شبكة تأسيس يمكف االجتماعي التواصؿ لوسائؿ السمبية اآلثار مف لمتخفيؼ 

 في والشباب والمسمـ العربي الشباب بيف التواصؿ تعزيز شأنيا مف إسبلمية  عربية اجتماعي

 العربية الثقافة ونشر والمعمومات المعرفة مصادر تنويع فرص زيادة في لممساىمة العالـ،

 .السهمحة اإلسبلـ وقيـ اإلسبلمية،

 في الثانوية المرحمة طمبة لدى االجتماعي التواصؿ مواقع استخداـ دوافع حوؿ دراسة إجراء 

 .نظرىـ وجية مف الكويت دولة

 مواجية في الكويت دولة في الثانوية المرحمة ومعممات معممي دور حوؿ دراسة إجراء 

 .االجتماعي التواصؿ وسائؿ مخاطر
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 المراجع ائمةق

 المراجع العربية:

، كيث جرينت، القاىرة: ىنداوي لمتعميـ القيادة: مقدمة قصيرة جداً (، 8108التبلوي، حسيف )

 والثقافة.

 09، اٞستؼاء وسائم انخىاصم االجخًاعي66عالقاحنا األُسزيت في خطز(، 8105جريد الرياض )

 07189انؼذد  -و 8105أتشٚم  8 -ْـ  0436جًادٖ اٜخشج 

، مقالة متوفرة عمى الرابط مفهوم مواقع التواصل االجتماعي(، 8103خمؼ اهلل، محمد جابر )

gaper/posts/512902-http://kenanaonline.com/users/azhar  تاري ،

 ـ.8105-08-4االسترجاع 

الرأي  تشكيؿ في االجتماعي التواصؿ شبكات (، دور8103الدبيسي، عبدالكريـ، والطاىات، زىير )

: الجامعة يةواالجتماع اإلنسانية العموم دراسات،األردنية،  الجامعات طمبة لدى العاـ

 .80-66(: 0) 4االردنية، 

 مقالة ،نظري مدخل/ التغيير في االجتماعي التواصل مواقع دور (.8108الراوي، بشرى جميؿ )

-3-3 االسترجاع تاري  ، ww.philadelphia.edu.jo/arts االنترنت عمى متوفرة

 .ـ8106

 المشكالت حل في جتماعياال التواصل مواقع دور ،(8103) عواض بف جابر بف محسف الزىراني،

 منشورة، غير ماجستير رسالة ،نحوها واتجاهاتهم العممية التربية طالب تواجه التي

 .السعودية المكرمة، مكة القرى، اـ جامعة

(، تاثير االتصاؿ عبر االنترنت في العبلقات االجتماعية: دراسة ميدانية في 8118ساري، حممي )

 .350-895(: 8+0) 84 ،مجمة جامعة دمشقالمجتمع القطري، 

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/512902
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/512902
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استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين  (.8113) سعادة، جودت أحمد؛ والسرطاوي، عادؿ فايز

 .دار الشروؽ لمنشر والتوزيع :عماف التربية والتعميم،

 العالقات عمى اإللكترونية التواصل شبكات استخدام أثر ،(8108) شعشوع بنت حناف الشيري،

 جامعة طالبات من عينة عمى ميدانية دراسة "نموذجا وتويتر بوك الفيس"االجتماعية

 عبدالعزيز، الممؾ جامعة مشنورة، غير ماجستير رسالة ،بجدة العزيز عبد الممك

 .السعودية الرياض،

(، الشبكات االجتماعية خطر اـ فرصة، مقالة متوفرة عمى 8108الصاعدي، سمطاف )

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/  تاري ،

 .8106-3-3االسترجاع 

 نظر وجية مف اإلشرافية لمياميـ المدارس مديري ممارسة درجة ،(8108) أحمد حسف الطعاني،

 489-453(: 8) 88 ،دمشق جامعة مجمة األردف، في المعمميف

 رييالتغ نحو نييالفمسط العاـ الرأي تعبئة في االجتماعي التواصؿ شبكات دور (. 8108) زىير بد،عا

-37(: 6) 86 ،ةياإلنسان العموم لألبحاث النجاح جامعة مجمة. اسييوالس االجتماعي

69. 

 بالثقافة وعالقته غزة بمحافظة الثانوية المدرسة لمدير االجتماعي الدور(. 8117) فؤاد العاجز،

 الجودة"  الثالث التربوي المؤتمر إلى مقدـ بحث ،الجودة مبادئ ضوء في التنظيمية

 الفترة في غزة - اإلسبلمية بالجامعة  عقد الذي"  لمتميز كمدخؿ_  العاـ التعميـ في

 .ـ8117 نوفمبر 08 -07

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/
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 في درسةالم تواجو التي التحديات مواجية في الثانوية المدرسة مدير دور .(8118) محمد عاشور،

-879(: 4) 4 ،األردن التربوية، العموم في األردنية المجمة والعشريف، الواحد القرف

895. 

 .والتوزيع لمنشر الثقافة دار: عماف ،الحديثة المدرسية االدارة .(8104) عزت جودت عطوي،

 .دار الكتاب الجامعيالعيف:  ، 0ط ،تقنيات تربوية حديثة (.8115) عيسى، مصباح الحاج

(. استخػداـ اإلنترنت وتأثيره عمى العبلقات االجتماعية لػدى الشباب 8117جالي، فايز )الم

 .097-061(: 7) 03، المنارة، ال البيتالجامعي: دراسة ميدانية، 

، مقالة متوفرة عمى االنترنت هي وسائل التواصل االجتماعي(، ما 8105محمد، محمد )

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA 08-3، تاري  االسترجاع-

 ـ.8105

 مقارنة دراسة المتمقين جمهور عمى اإلجتماعي التواصل شبكات تأثير .(8103) محمد المنصور،
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 (0الممحق )

 االستبانة بصورتها األولية

 الموضوع: تحكيـ استبانة.
  اسم المحكم

  لرتبة العمميةا

  التخصص الدقيق

  الجامعة

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو:
 مواجهة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور ": بعنواف دراسة بإجراء الباحث قوـي      

مف جامعة آؿ  التربويةاإلدارةلنيؿ درجة الماجستير في ".  االجتماعي التواصل وسائل مخاطر
 دور لقياس استبانو بتصميـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽمف أجؿ و  ، األردف البيت في

االجتماعً من وجهة  التواصل وسائل مخاطر مواجهة فً الكوٌت دولة فً المدرسٌة اإلدارات

 فقرات عف االستجابة في الخماسي ليكرت مقياس عتمديس الباحث بأف عمماً  ،نظر مدٌري المدارس
 عممية، وكفاءة خبرة مف بو تتمتعوف ولما ،(جداً  قميمة قميمة، متوسطة، كبيرة، جدًا، كبيرة) االستبانة

بداء ،االستبانة فقرات بقراءة التكـر منكـ الباحث رجوي لذا  بلمةس) حيث مف عمييا مبلحظاتكـ وا 
 ،الفقرات مف المناسب غير حذؼو  ،لمجاالتيا الفقرات انتماء مدىو  ،لمفقرات المغوية الصياغة

 .(مناسبة ترونيا مبلحظات أيةو  ،مبلئمة ترونيا فقرات أي ضافةا  و 

 عممًا بأف ىذه المعمومات لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 مبلحظة: االستبانة تتكوف مف محوريف.

 شاكرًا لكـ حسف تعاونكـ
 عبدالعزيز سامي العنزيالباحث: 
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 أواًل: معمومات عامة:
 لمربع المناسب : ( في ا√يرجى وضع إشارة) 

 أنثى □ذكر               □:             الجنس
 دراسات عميا □بكالوريوس        □:    المؤهل العممي
 سنوات 01أكثر مف    □سنوات  01- 5   □سنوات   5أقؿ مف  □:  سنوات الخبرة

 انصإَٚح□ المتوسطة     □االبتدائية   □المرحمة التعميمية:       
 :االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دور: ثانياً 

انتماء الفقرات  وضوح الصياغة مناسبة الفقرات الفقرة الرقم
 للمجال

 التعديل

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  واضحة
 واضحة

غير  منتمية
 منتمية

 جتماعياال التواصل وسائل سلبيات من التحذير: األول المجال
 :يلي بما المدرسة مدير يقوم
 والجهد الوقت هدر من التحذٌر 0

 التواصل وسائل استخدام فً
 االجتماعً

       

 وتحرٌف تشوٌه من التحذٌر 8

 التواصل وسائل باستخدام الحقائق
 االجتماعً

       

 وسائل استخدام من التحذٌر 3
 لتروٌج االجتماعً التواصل

  الشائعات

       

 باألفراد التشهٌر من الطلبة تنبٌه 4

 االجتماعً التواصل وسائل عبر

       

 بهدف الفتن إثارة من الطلبة تنبٌه 5

 عبر الوطنٌة الوحدة زعزعة
 االجتماعً التواصل وسائل

       

 استخدام خطورة من التنبٌه 6
 فً االجتماعً التواصل وسائل
  والدٌن األخالق مع ٌتنافى ما نشر

       

 وسائل استخدام من التحذٌر 7
 اإلساءة فً االجتماعً التواصل

  والتقالٌد والعادات للقٌم

       

 استخدام خطورة من التنبٌه 8
 فً االجتماعً التواصل وسائل
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 والعنف الكراهٌة نشر

 من العنف صدور من التحذٌر 9
 وسائل استخدامهم نتٌجة الطلبة

 االجتماعً التواصل

       

 والعزلة الوحدة من الطلبة توعٌة 01

 االجتماعً محٌطهم عن

       

 بالفراغ الشعور من الطلبة توعٌة 00

 نتٌجة واالجتماعً العاطفً
 التواصل لوسائل االستخدام
 .االجتماعً

       

 مع التفاعل على الطلبة تنبٌه 08
 بوسائل االنشغال نتٌجة األسرة

 .االجتماعً التواصل

       

 وسائل تأثٌر من الطلبة ٌهتنب 03
 على االجتماعً التواصل
 الدراسً التحصٌل

       

 الجسدٌة اآلثار من الطلبة توعٌة 04
 التواصل وسائل الستخدام

 االجتماعً

       

 النفسٌة اآلثار من الطلبة توعٌة 05
 التواصل وسائل استخدام نتٌجة

 طوٌلة لفترة االجتماعً

       

  األفكار نشر من الطلبة توعٌة 06
 المخالفة والتجمعات الهدامة
 للقانون

       

 الثقة ضعف من الطلبة تنبٌه 07
 وسائل استخدام نتٌجة بالنفس

 االجتماعً التواصل

       

 المال إضاعة من الطلبة توعٌة 08
 التواصل وسائل استخدام عند

 االجتماعً

       

 االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهةاساليب اإلدارة المدرسية في : الثاني المجال
 بمخاطر تعرٌفٌة نشرات إعداد 09

 االجتماعً التواصل وسائل

       

 الهادفة الدٌنٌة الدروس عقد 81
 الطلبة لتوعٌة

       

        الوقت بأهمٌة تتعلق ندوات عقد 80
 المدرسٌة اإلذاعة عبر كلمة إلقاء 88

 وسلبٌات اٌجابٌات عن تتحدث
 االجتماعً التواصل قعموا

       

 مخاطر تبٌن ملصقات تعلٌق 83
 االجتماعً التواصل وسائل
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 من الطلبة بتوعٌة المعلمٌن تكلٌف 84
 التواصل وسائل مخاطر

 الحصة بداٌة فً االجتماعً
 الصفٌة

       

 تخصٌص على الطلبة تشجٌع 85

 وللتثقٌف للمطالعة الوقت بعض

 الذاتً

       

 وقتهم تنظٌم على الطلبة ساعدةم 86
 التواصل مواقع استخدام أثناء

 االجتماعً

       

 من المحمول الهاتف مصادرة 87
 إلى اصطحابه عند الطالب
 المدرسة

       

 الطالب مع حوار إجراء 88
 رأٌه إلى واالستماع

       

 الطلبة مراقبة فكرة استخدام 89
 سنا   دونهم هم لمن الكبار

       

 المجال الثالث: دور اإلدارة المدرسية في االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي
 مواقع من لالستفادة الطلبة توجٌه 31

 التعرف فً االجتماعً التواصل
 الوطن فً السٌاسٌة األوضاع إلى

 العربً

       

 مواقع من لالستفادة الطلبة توجٌه 30
 زٌادة فً االجتماعً التواصل
 القومً االنتماء

       

 وسائل دور تفعٌل فً الطلبة حث 38
 اكتساب فً االجتماعً التواصل

 والمعرفة الثقافة

       

 التواصل وسائل استخدام تفعٌل 33
 العالقات توثٌق فً االجتماعً
 األسرٌة

       

 التواصل مواقع من االستفادة 34
 الواجبات حل فً االجتماعً
 المدرسٌة

       

 مشكالت حل فً مةالمساه 35

 التواصل مواقع عبر اآلخرٌن
 االجتماعً

       

 المساعدة تقدٌم فً المساهمة 36
 وسائل مواقع عبر لآلخرٌن
 االجتماعً التواصل

       

 التواصل وسائل استخدام 37
 فً الطلبة تذكٌر فً االجتماعً
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 واالجتماعٌة الدٌنٌة لمناسباتا

 والوطنٌة
 التواصل لوسائ استخدام 38

 العالقات تعزٌز فً االجتماعً
 الطلبة بٌن االٌجابٌة

       

 عبر المجتمعٌة القضاٌا متابعة 39

 االجتماعً التواصل وسائل
       

 الجارٌة باألحداث المعرفة زٌادة 41

 العالم فً
       

 التواصل وسائل دور تفعٌل 40
 المسؤولٌة تعزٌز فً االجتماعً
 لبةالط لدى المجتمعٌة
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 (2الممحق )

 محكمي أداة الدراسة

رقم 

 الفقرة

 الجامعة التخصص اسم المحكم

 البيت آؿ جامعة تربوية إدارة الحراحشة عبود محمد أ.د 1

 البيت آؿ جامعة  تربية أصوؿ الخوالدة تيسير أ.د 2

 البيت آؿ جامعة  تربية أصوؿ المقدادي محمود د. 3

 البيت آؿ جامعة  تربية أصوؿ الشرفات صالح د. 4

 جامعة الكويت تربوية إدارة الديحاني غالب سمطاف د. 5

 جامعة الكويت تربوية إدارة العنزي سبلمة احمد د. 6

 جامعة الكويت تربوية إدارة الراشد احمد صالح د. 7

 جامعة الكويت تربوية إدارة المسيميـ يوسؼ محمد د. 8
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 (3الممحق )

 تها النهائيةاالستبانة بصور 

 انغالو ػهٛكى ٔسحًح هللا ٔتشكاذّ:

 يذٚش/يذٚشج انًذسعح222222222222222222222222222222222انًحرشو/انًحرشيح2

 ذحٛح غٛثح ٔتؼذ،،،

 يىاجهت في انكىيج دونت في انًذرسيت اإلداراث دور : "تؼُٕاٌ دساعح تئجشاء انثاحس ٚمٕو      

انرشتٕٚح يٍ جايؼح آل  ٛم دسجح انًاجغرٛش فٙ اإلداسجنُ"2  االجخًاعي انخىاصم وسائم يخاطز

 اإلداساخ دٔس نمٛاط اعرثاَّ ترصًٛى انثاحس لاو انذساعح أْذاف ٔيٍ أجم ذحمٛك ، انثٛد فٙ اٞسدٌ

 ،انًؼهًٍٛاالجرًاػٙ يٍ ٔجٓح َظش  انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٕاجٓح فٙ انكٕٚد دٔنح فٙ انًذسعٛح

ػهًاً تأٌ ْزِ  يٕظٕػٛح، تكم ػهٛٓا ٔاالجاتح االعرثاَح، فمشاخ مشاءجت انركشو يُكى انثاحس ٚشجٕ نزا

 2انًؼهٕياخ نٍ ذغرخذو إال ٞغشاض انثحس انؼهًٙ فمػ

 شاكشاً نكى حغٍ ذؼأَكى

 انثاحس: ػثذانؼضٚض عايٙ انؼُض٘

 أوالً: يعهىياث عايت:

 ( فٙ انًشتغ انًُاعة : √ٚشجٗ ٔظغ إشاسج) 

 أَصٗ □           ركش     □:             انجنس

 دساعاخ ػهٛا □تكانٕسٕٚط         □:     انًؤهم انعهًي

 عُٕاخ 01أكصش يٍ    □عُٕاخ     01- 5   □عُٕاخ   5ألم يٍ  □:     سنىاث انخبزة
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 :االجتماعي التواصل وسائل مخاطر مواجهة في الكويت دولة في المدرسية اإلدارات دورثانيًا: 
 جت انخقذيزدر انفقزة انزقى

كبيزة 

 جذاً 

 قهيهت جذاً  قهيهت يخىسطت كبيزة

 االجخًاعي انخىاصم وسائم سهبياث ين انخحذيز: األول انًجال

 :يهي بًا انًذرست يذيز يقىو

 ٔعائم اعرخذاو فٙ ٔانجٓذ انٕلد ْذس يٍ انرحزٚش 0

 االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 ائمٔع تاعرخذاو انحمائك ٔذحشٚف ذشّٕٚ يٍ انرحزٚش 8

 االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 نرشٔٚج االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم اعرخذاو يٍ انرحزٚش 3

  انشائؼاخ

     

 انرٕاصم ٔعائم ػثش تاٞفشاد انرشٓٛش يٍ انطهثح ذُثّٛ 4

 االجرًاػٙ

     

 انٕغُٛح انٕحذج صػضػح تٓذف انفرٍ إشاسج يٍ انطهثح ذُثّٛ 5

 االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم ػثش

     

 فٙ االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم اعرخذاو خطٕسج يٍ انرُثّٛ 6

  ٔانذٍٚ اٞخالق يغ ٚرُافٗ يا َشش

     

 فٙ االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم اعرخذاو يٍ انرحزٚش 7

  ٔانرمانٛذ ٔانؼاداخ نهمٛى اإلعاءج

     

 فٙ االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم اعرخذاو خطٕسج يٍ انرُثّٛ 8

 ٔانؼُف انكشاْٛح َشش

     

 اعرخذايٓى َرٛجح انطهثح يٍ انؼُف صذٔس يٍ انرحزٚش 9

 االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم

     

      االجرًاػٙ يحٛطٓى ػٍ ٔانؼضنح انٕحذج يٍ انطهثح ذٕػٛح 01

 ٔاالجرًاػٙ انؼاغفٙ تانفشاؽ انشؼٕس يٍ انطهثح ذٕػٛح 00

 2االجرًاػٙ انرٕاصم نٕعائم االعرخذاو َرٛجح

     

 االَشغال َرٛجح اٞعشج يغ انرفاػم ػهٗ طهثحان ذُثّٛ 08

 2االجرًاػٙ انرٕاصم تٕعائم

     

 ػهٗ االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم ذأشٛش يٍ انطهثح ذُثّٛ 03

 انذساعٙ انرحصٛم

     

 انرٕاصم ٔعائم العرخذاو انجغذٚح اٜشاس يٍ انطهثح ذٕػٛح 04

 االجرًاػٙ

     

 ٔعائم اعرخذاو َرٛجح انُفغٛح اٜشاس يٍ انطهثح ذٕػٛح 05

 غٕٚهح نفرشج االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 ٔانرجًؼاخ انٓذايح  اٞفكاس َشش يٍ انطهثح ذٕػٛح 06

 نهمإٌَ انًخانفح

     

 ٔعائم اعرخذاو َرٛجح تانُفظ انصمح ظؼف يٍ انطهثح ذُثّٛ 07

 االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 مٔعائ اعرخذاو ػُذ انًال إظاػح يٍ انطهثح ذٕػٛح 08

 االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 االجخًاعي انخىاصم وسائم يخاطز يىاجهتاسانيب اإلدارة انًذرسيت في : انثاني انًجال

      االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم تًخاغش ذؼشٚفٛح َششاخ إػذاد 09



69 
 

 جت انخقذيزدر انفقزة انزقى

كبيزة 

 جذاً 

 قهيهت جذاً  قهيهت يخىسطت كبيزة

      انطهثح نرٕػٛح انٓادفح انذُٚٛح انذسٔط ػمذ 81

      انٕلد تأًْٛح ذرؼهك َذٔاخ ػمذ 80

 اٚجاتٛاخ ػٍ ذرحذز انًذسعٛح اإلراػح ػثش كهًح إنماء 88

 االجرًاػٙ انرٕاصم يٕالغ ٔعهثٛاخ

     

      االجرًاػٙ انرٕاصم ٔعائم يخاغش ذثٍٛ يهصماخ ذؼهٛك 83

 انرٕاصم ٔعائم يخاغش يٍ انطهثح ترٕػٛح انًؼهًٍٛ ذكهٛف 84

 انصفٛح انحصح تذاٚح فٙ االجرًاػٙ

     

 نهًطانؼح انٕلد تؼط ذخصٛص هٗػ انطهثح ذشجٛغ 85

 انزاذٙ ٔنهرصمٛف

     

 يٕالغ اعرخذاو أشُاء ٔلرٓى ذُظٛى ػهٗ انطهثح يغاػذج 86

 االجرًاػٙ انرٕاصم

     

 إنٗ اصطحاتّ ػُذ انطانة يٍ انًحًٕل انٓاذف يصادسج 87

 انًذسعح

     

      سأّٚ إنٗ ٔاالعرًاع انطانة يغ حٕاس إجشاء 88
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