
االستخدامات التربوية لشبكات التواصل االجتماعي بين طلبة الدراسات العليا في 
الجامعات الفلسطينية وسبل االرتقاء بها

نيُب زيبد صجيح. دسًر سهًبٌ  أثى شعجبٌ                                   . د

أستبر أصىل انترثيخ انًسبعذ       أستبر انتعهى االنكتروَي وطرق انتذريس انًسبعذ

انًتفرغ غيرحغس-األزهر جبيعخ



أهداف البحث

إنً انكشف ػن االسزخذايبد انزشثىَخ نشجكبد انزىاطم  هذف انجؾش

االعزًبػٍ نذي طهجخ انذساسبد انؼهُب، ورؾذَذ أكضش انشجكبد اسزخذايب 

نذَهى، ورقذَى سجم نالسرقبء انزشثىٌ نشجكبد انزىاطم االعزًبػٍ فٍ 

.يشؽهخ انذساسبد انؼهُب



حدود البحث

رى رطجُق انذساسخ ػهً ػُنخ ين طهجخ انذساسبد انؼهُب ركىس وإنبس ضًن 

انزخظظبد انؼهًُخ واإلنسبنُخ انزٍ رطشؽهب عبيؼزٍ األصهش واإلساليُخ 

.2014/ 2013فٍ قطبع غضح فٍ انفظم انذساسٍ األول ين انؼبو انغبيؼٍ 



منهج البحث

.نزؾقُق أهذاف انجؾش رى اسزخذاو انًنهظ انىطفٍ انزؾهُهٍ



أداة البحث

رى االسزفبضخ ين األدة انزشثىٌ نزؾذَذ االسزخذايبد انزشثىَخ نشجكبد انزىاطم 

االعزًبػٍ وإػذاد انظىسح انًجذئُخ نالسزجبنخ؛ وانزٍ ركىنذ ين صالس أسئهخ

:   انسؤال انثبَيػن أكضش انشجكبد االعزًبػُخ اسزخذايب، رزضًن  انسؤال األول

ػجبسح رذوس ؽىل االسزخذايبد انزشثىَخ نشجكبد ( 26)صالصخ يؾبوس، وَشزًم ػهً 

ل يفزىػ ػن أهى سجم االسرقبء اسؤ :وانسؤال انثبنثانزىاطم االعزًبػُخ، 

ثبالسزخذايبد األكبدًَُخ، وانضقبفُخ، واالعزًبػُخ نشجكبد انزىاطم االعزًبػُخ نذي 

.طهجخ انذساسبد انؼهُب فٍ انغبيؼبد انفهسطُنُخ ثًؾبفظبد غضح



الدراسةوعينة مجتمع 
انًجًىعانكهيبد اإلَسبَيخ انكهيبد انعهًيخانجبيعخ 

انًغًىع إنبسانًغًىعإنبسانًغًىعإنبس

12132149913436201664جبيعخ األزهر

21168066316858742365انجبيعخ اإلسالييخ

32210011162302814944029انًجًىع 

انذنيم اإلحصبئي انسنُى  يؤسسنبد نتعهنيى (. 2013)تى تصًيى انجذول يٍ قجم انجبحثتيٍ ثعذ انرجىع إنى وزارح انترثيخ وانتعهيى انعبني انفهسطيُيخ

. انعبني انفهسطيُيخ، راو هللا، فهسطيٍ

ناث موزعين عمى الكميات العممية والكميات اإلنسانية بالطريقة العشوائية، ب %( 5)ة نسبتم اختيار عينة الدراسة من طمبة الدراسات العميا ذكور وا 
استبانة كعينة ، وقد تم عمل حصر شامل لجميع االستبانات بعد استبعاد االستبانات غير المكتممة والتي ( 201)ووزعت من المجتمع األصمي، 

من المجتمع األصمي%( 74.6)استبانة فقط، أي ما نسبته( 150)لم تصل، وبعد الحصر قامت الباحثة بإجراء اإلحصاءات عمى 



االستخدام االجتماعي  لشبكات التواصل االجتماعي

انىزٌ انجُىدو

انُسجي

انترتيت 

811األطذقبءوانزىاطم يغ األهم 11.

53.47ثنبء ػالقبد اعزًبػُخ يغ أشخبص ين خبسط انجهذ 12.

585طشػ وينبقشخ قضبَب اعزًبػُخ 13.

54.46انجؾش ػن وظُفخ14.

68.24إنشبء واالشزشاك ثظفؾخ انؼبئهخ ويزبثؼخ أخجبسهى االعزًبػُخ15.

78.62رجبدل انزهبنٍ وانزؼبص16ٌ.

74.83انزسهُخ وانزشفُه ػن اننفس17.



االستخدام األكاديمي لشبكات التواصل االجتماعي
انىزٌ انجُىدو

انُسجي

انترتيت 

79.62انجؾش ػن أثؾبس ػهًُخ11.

79.62يزبثؼخ أخجبس انغبيؼخ 12.

80.21انزىاطم األكبدًٍَ يغ األطذقبء13.

72.127إنشبء واالشزشاك يغ يغًىػبد رزؼهق ثبنًسبقبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ14.

66.89ينبقشخ االيزؾبنبد يغ انطالة فٍ انزخظض نفسه15.

74.24إسسبل واسزقجبل يهفبد رؼهًُُخ رزؼهق ثبنًسبقبد األكبدًَُخ 16.

69.48رجبدل انخجشاد واألخجبس واألنشطخ األكبدًَُخ17.

72.26االشزشاك فٍ طفؾخ ويغًىػخ انغبيؼخ 18.

60.611طشػ وينبقشخ انًشكالد األكبدًَُخ انًزؼهقخ ثبنغبيؼخ 19.

50.812انزىاطم يغ أػضبء هُئخ انزذسَس 10

64.210انذخىل إنً انًكزجبد انؼهًُخ11

72.65يزبثؼخ انظفؾبد انخبطخ ثبنزخظض 12



االستخدام الثقافي لشبكات التواصل االجتماعية 

انىزٌ انجُىد.و

انُسجي

انترتيت 

821اكزسبة يؼهىيبد عذَذح ويزنىػخ11.

69.24انًشبسكخ فٍ انًغًىػبد انؼهًُخ انًخزهفخ12.

77.62االطالع ػهً انًغًىػبد اإلخجبسَخ 13.

66.25نشش ثىسزشاد ػهًُخ وصقبفُخ 14.

73.83انزؼشف ػهً صقبفبد اِخشَن15.

50.211يشبهذح األفالو 16.

55.210اكزسبة نغبد أخشي17.

58.49كزبثخ ونشش انخىاطش 18.

61.068رظفؼ طفؾبد انشؼشاء واألدثبء وانًضقفُن19.

646نشش انضقبفخ وانقضُخ انفهسطُنُخ 10

646يؼشفخ أخجبس انفن وانًىضخ11



أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما من قبل طلبة 
الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

)%(انتكرارشجكخ انتىاصمو)%(انتكرارشجكخ انتىاصمو

whatsapp"21.5" انىاتس اةfacebook"132885"انفيس ثىك 1

flickr"21.5" انفهكرyoutube"21.56"انيىتيىة 2

Tango "21.5 "انتبَجىtwitter"53.37"انتىيتير 3

 Fiber"53.3" انفيجر4



سبل االرتقاء باالستخدامات التربوية لشبكات التواصل االجتماعي بين طلبة 
الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

:إَشبء صفحخ نكهيخ انذراسبد انعهيب تخص كم جبيعخ يٍ انجبيعبد انفهسطيُيخ يتى فيهب•

.  نشش انقىانُن وانزؼهًُبد انخبطخ ثكم رخظض ين رخظظبد انذساسبد انؼهُب •

.نشش يىاػُذ االيزؾبنبد•

.سفغ ينبقشبد ػهًُخ نشسبئم انًبعسزُش•

.نشش دنُم نشسبئم انًبعسزُش انخبطخ ثكم رخظض رطشؽه انغبيؼخ•

.انشد ػهً اسزفسبساد انطهجخ فًُب َخض ثبنزؼهًُبد وانقىانُن•

...(. انغبصاد ػهًُخ، يؤرًشاد، وسش ػًم، نذواد ، دوساد رذسَجُخ، )نشش أخجبس نهغبيؼخ •

.انؼًم ػهً رفؼُم انًغًىػبد انجؾضُخ ورجنً انغبيؼخ ألفكبسهى انجؾضُخ•

.سثظ انشجكبد االعزًبػُخ ثؼىايم انضجظ انؼهًُخ•

.رؼضَض انطهجخ انًشبسكُن فٍ انظفؾبد انؼهًُخ وانضقبفُخ•

.رىعُه انطهجخ نالسزفبدح ين  انًكزجبد انؼبنًُخ•



سبل االرتقاء باالستخدامات التربوية لشبكات التواصل االجتماعي بين طلبة 
تابع/ الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

:  إَشبء صفحبد خبصخ ثأعضبء هيئخ انتذريس نتفعيم  انتىاصم األكبديًي ثيٍ انطهجخ وانًذرسيٍ يتى فيهب•

.نشش ورجبدل انًؼهىيبد واألخجبس األكبدًَُخ ثُن انطالة•

.طشػ قضبَب ويشكالد أكبدًَُخ يزخظظخ وؽش انطهجخ ػهً ؽههب وإثذاء آسائهى فُهب•

.ػشع انًبدح انؼهًُخ انزٍ رؼشع ين خالل انًؾبضشاد•

.نشش يىاد وأثؾبس ػهًُخ راد اخزظبص، ورضوَذ انطهجخ ثًشاعغ ػهًُخ•

.رضوَذ انطالة ثًىاقغ خبطخ ثبنكزت االنكزشونُخ انًشاد رذاونهب خالل انفظم انذساسٍ يغ أسبرزح انًبدح •

.انشد ػهً اسزفسبساد انطهجخ انؼهًُخ واألكبدًَُخ انًزؼهقخ ثبنًسبقبد انذساسُخ•

.يزبثؼخ انغبص انطهجخ•



تصًيى يكتجبد عهًيخ تسخر ثبنعهىو انًختهفخ نطهجخ انذراسبد انعهيب•

:  إَشبء يجًىعخ يهتقي طالثي نهذراسبد انعهيب يتى فيه •

.  رىضُؼ كُفُخ اسزخذاو يىاقغ انجؾش انؼهًٍ ين خالل ػشع ػن طشَق انُىرُىة•

.ؽش انطالة ػهً االشزشاك ثىسشبد ورذسَجبد ػبنًُخ ين خالل رىظُف انشجكبد•

.اقزشاػ ثشايظ رطىَشَخ ورنًىَخ نًهبساد انجؾش انؼهًٍ•

.االشزشاك فٍ يكزجبد ػبنًُخ•

.ػًم وسشبد ػًم نهشقٍ ثبنًهبساد انجؾضُخ نطهجخ انذساسبد انؼهُب•

(.ػًم ؽهقخ نقبش ؽىل قضُخ يؼُنخ) طشػ قضبَب ػهًُخ خبطخ ثبنًسبقبد نهنقبش انغًبػٍ•

.طشػ قضبَب يغزًؼُخ رخض انقضُخ انفهسطُنُخ وانؼًم ػهً نششهب ين خالل انزىاطم انؼبنًٍ•

.نشش اإلثذاػبد انؼهًُخ واألدثُخ نهطهجخ انًزًُضَن•

سبل االرتقاء باالستخدامات التربوية لشبكات التواصل االجتماعي بين طلبة 
تابع/ الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية


