
 يشن حداد وحمىد وكابمة وحمىد املبيضني وسياد الشيود ...................................... دور وواقع التواصن االجتىاعي

 

 

                                                                                 (503)                                                          6262ً، 3 العدد ،62 اجملمداملٍارة، 

 

دور وواقع التواصن االجتىاعي يف ٌشز الجكافة الزياضية لدى طمبة وضاقي 

  نزة الضمة ونزة الكدً جباوعة الريووك

يــشن مسيــز حــداد
(1)

حمىـد عاده وكابمـة 
(2)

 

حمىد أمحد املبيضني
سيـــاد فـالح الشيــود (3)

(4) 

 م23/9/2119تاريخ قبػله لمظشخ:  م18/2/2119تاريخ تسمع البحث: 
 

 ملخص

التعخف إلىى درر وػاقىا التػا ىال اماتطىاي  فى  لشىخ الالافىة الخيا ىلة لىج  شمبىة إلى هجفت الجراسة       
وسىىاق  ةىىخس السىىمة رةىىخس اللىىجمع ةىىحلظ التعىىخف الىىى درافىىا الصمبىىة فىى  اسىىتاجام وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي ع 

ا التػا ىىىال اماتطىىىاي  فىىى  لشىىىخ الالافىىىة رأيضىىىال التعىىىخف الىىىى الرىىىخرر فىىى  نراح أفىىىخاد الع ظىىىة  ىىىػ  درر وػاقىىى
الخيا لة تبعال لطتغ خات )السىظة الجراسىلةع ونىال السىنغع وعىج  اسىتاجام ا لتخلىت  ػولىالع الطسىار(. رأسىتاجم 

( شالى  رشالبىة تىع إاتلىارهع رالصخيلىة العشىػا لة. 211البا اػل الطظهج الػ ر  رتكػلت ي ظة الجراسىة وىغ )
( فلىىىىىخس وػزيىىىىىة يمىىىىىى تمتىىىىىة و ىىىىىامت )اماتطىىىىىاي ع 22تبلال رتكىىىىىػل وىىىىىغ )رقىىىىىام البىىىىىا اػل  تصىىىىىطلع امسىىىىى

التكظػلػا ع الالاف (. رتىع اسىتاجام ااسىال   ام صىا لة ةالطتػسىس الحسىا   راملحىخاف الطولىارلع رتحم ىال 
 (Scheffe)ع روعاوىىىال امرتبىىىاو   خسىىىػلع روعادلىىىة ةخرلبىىىاخ ألرىىىاع رااتبىىىار (MANOVA)التبىىىا غ الطتعىىىجد 

لمكشف يغ الرخرر ف  ااداس ةنال. رقىج أضهىخت الظتىا ج إلىى  (ANOVA)البعجيةع رتحم ال التبا غ  لمطلارلات
أل درافا الصمبة ف  استاجام وػاقا التػا ال اماتطاي  ةال وخترعال ف  و ال  )التكظػلػا  رالالىاف ( رةىال 

و ىامت الجراسىة تبعىال  وتػسصال ف  و ا  )اماتطاي (ع ةطا أضهىخت الظتىا ج راىػد فىخرر ضاهخيىة فى  اطلىا
 لطتغ خات )السظة الجراسلةع ونال السنغع وعج  استاجام املتخلت  ػولالع الطسار(.

 

 وػاقا التػا ال اماتطاي ع فلسبػكع الالافة الخيا لةع ةخس السمةع ةخس اللجم. الكممات المفتاحية:

 

                                                 

 .عة ال خوػكااو (1)
 .ااوعة ال خوػك( 2)
 .ااوعة يطال ااهملة( 3)
 .ااوعة ال خوػك( 4)
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Abstract 
       This study aimed to identify role of the social media in spreading the sports culture 

among students enrolled in the basketball and soccer courses. Another purpose of the 

study was to identify students' motivation of using social media. We aimed to explore 

whether significant diffrernces would exist according to (academic year، residence place، 

the rate of internet consumption per day، and course). Study sample consisted of two 

hundred students (n= 200) from the factuly of physical education at Yarmouk unviersity 

who were selected randomly.The researchers developed a questionnaire that consisted 

(22) items distributed among three domains (social، technological، and cultural). The 

mean، Standard Deviation and multivariate of analysis (MANOVA)، Pearson correlation 

coefficient، Cronbach's alpha equation، Test (Scheffe) comparisons posteriori، Analysis of 

variance (ANOVA) to detect differences in the tool as a whole were used to analyze the 

data. Study results showed that students' motivation of using social media were high in the 

field of technology and culture whereas medium level was achieved regarding social 

domain. Additionally، significant differernces existed across all study variables (academic 

year، residence place، the rate of internet consumption per day، and course). 
 

Key Words: Social Media، Facebook، Sports Culture، Basketball، Soccer. 

 
 .املكدوة

لولر  اللىال فى  يصىخ التصىػرات التكظػلػالىة رأهطهىا إلىبنة ا لتخلىت روػاقىا التػا ىال اماتطا لىة 
الت  التشخت ام  العلج الطا   رغ خت شخيلة ترايال اافخاد وا رعضىهع رىودرات التػا ىال الرخيىجسع رلىع 

ا ىىىىج فهىىىى  يىىىىالع ورتىىىىػح لكىىىىال اافىىىىخاد تلتصىىىىخ هىىىىحا التصىىىىػرات يمىىىىى فىىىىخد درل ا اىىىىخ أر يمىىىىى و ىىىىا  ر 
رالط تطعاتع رتستاجم وػاقا التػا ال اماتطاي  رشنال ةب خ رراسا ف  الخيا ة سىػاح ةىال فى  تػا ىال 
الخيا ى  غ وىىا رعضىهع أر تػا ىىمهع وىا الطع بىى غ رالطتىارع غع رهىىحا الطػاقىا تتىىلا تتبىا ناىىخ ااابىار يىىغ 

 وا الكملات رال اوعات العخبلة رالعالطلة.الخيا ة ريغ الرخر الخيا لة رإوناللة التػا ال 
( إلىىىى ألظىىىا لوىىىلر يصىىىخال واتمرىىىال ةىىىال اماىىىتمف يىىىغ العصىىىػر التىىى  ياإلىىىىها 2111يشىىى خ ام ىىىال )

أسمفظاع روا وغ يصخ إلىهج تغ ىخات وتم لىة فى  فتىخس زوظلىة قصى خس لسىبلال ريمىى وسىتػيات يج ىجس ةعصىخلا 
التصىىػر الها ىىال فىى  ألططىىة امتصىىا  رالتػا ىىالع فغىىجا هىىحاع رلعىىال أهىىع ااسىىبا  لتسىىارغ هىىحا الطتغ ىىخات هىىػ 

 ا يمم أكاخ أهطلة وغ أل رقت وضى رتحػلت لج  البعس الى غاية أكاخ وظه رس مة.
أ بحت الرخر الخيا لة تستاجم رسىا ال التػا ىال اماتطىاي  لتصىػيخ لػ لىة ا دارس رتشى لا 

ال اماتطىىىاي  رصخيلىىىة فخيىىىجس ةملىىىات الترايىىىال اماتطىىىاي  لىىىج  الطسىىىتاجو غع ةطىىىا زردت رسىىىا ال التػا ىىى
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الػسىىا ال الخيا ىىة رتسىىتخاتل لة لبظىىاح رتػش ىىج العمقىىات وىىا الطع بىى غع رالطحافطىىة يمىىى تػااىىج قىىػل لهىىحا 
 .Coyle, 2010)) راستاجاوها رعج التحلق وغ فايم تها

طا راالعا  الخيا لة ةنخس اللجم رةخس السمة لها إلهخس ةب خس راسعة يمى وستػ  العالع ةنالع ة
لهطا إلعبلة ها مة ضهخت ف  إلجس ا قبىا  يمىى وطارسىتها فى  العج ىج وىغ در  العىالع فكىخس اللىجم رقىع 
را ىىج يمىىى وسىىتػ  الطتارعىىة يالطلىىال رةىىخس السىىمة تعىىج فىى  العج ىىج وىىغ الىىجر  الموبىىة اارلىىى الطشىىهػرس 

ا   تصػرات يج ىجس كالػميات الطتحجس ااوخينلة   ث إل وظتابها اار  يالطلالع رقج وخت هحا االع
 إلىى أل اسىىتصعظا أل لخاهىىا فىى  هىحا الصىىػرس الحج اىىة وىىغ اىىم  وػاقىا التػا ىىال اماتطىىاي  رأ ىىبحظا لسىىتطتا

 رطشاهجس وبارياتها.
( تعبخ الالافة  ص مة الطعمػوىات التى  يطتمكهىا الرىخد فى  و ىامت 2111 ر س  )العتػم رناخرلع

رولىىه راىىال أوىىػر واتمرىىة رل ىىج فىىخدال يحىىارر رتلطىىام للىىػ   يج ىىجسع فرىى  الط ىىالذ يظىىجوا  تحىىارر اافىىخاد فىى 
والفع رالالافة الخيا لة ه  وا يطتمىظ الرىخد وىغ وعىارف روهىارات فى  واتمىف االعىا  رالط ىامت 
الخيا لةع ةطا رتاتمىف الػسىا ال الطسىتاجوة لمحصىػ  يمىى الطعمػوىات رتشىن ال الطعخفىة لىج  الرىخد 

ع رم تلتصىىىخ الالافىىىة يمىىىى وصالعىىىة ال خا ىىىج أر قىىىخاحس الكتىىى  وىىىغ ابىىىخات الطا ىىى  را تلااىىىات الطسىىىتلبال
رالكتارىىةع فالتعاوىىال وىىا اماىىخيغ رالطظطػوىىات اماتطا لىىة تكسىى  الرىىخد ابىىخات رع ىىجس يىىغ الكتارىىة راللىىخاحسع 

 رتؤتخ ف  سمػك الرخد رتظط  فكخا رتديج وغ تلافته.
 غ اافخاد رساهطت رشىنال وػاقا التػا ال اماتطاي  إلنمت وسخ ال لتباد  رللال الحضارات  

ومحىىػف فىى  رفىىا وسىىتػ  ترك ىىخ رتلافىىة الرىىخدع رالالافىىة وصىىصما يصىىع  ترسىى خا أر ال لحصىىخا فىى  رعىىس 
كمطىىاتع فلىىه وىىا  ىىج  يمىىى زرايىىة ل فكىىار رال ىىلع دااىىال الرىىخد ةطىىا ريعبىىخ يىىغ الططهىىخ الخر ىى  لمط تطىىاع 

أل الالافىة للىال لػاقا اماتطىاي ع   ىث ره  ات اهات ياوة ولبػلة روتػقعة  تعمطهىا الرىخد وىغ اتصىاله رىا
 (.2111لمتخاث رابخات الطا   الى ااالا  اللادوة )ام الع 

تسىىايج وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  وتصىىرح ها يمىىى تكىىػيغ يمقىىات فلطىىا   ىىظهع رذلىىظ  تبىىاد  
ػاقىا ااابار رالطعمػوات رتصػر اا جاث الخيا ىلة رالصبلولىة رالسلاسىلة راماتطا لىةع رإل هىحا الط

ه  لتاج لماػرس التكظػلػالة   ث ألها ر عت أساس لاجوة وستاجو هاع رم يطنغ أل تلىػد اطايىة 
أر أفخاد ال درل رغبتهع ار إرادتهع الى يػالع أاخ  تؤتخ سمبال يمى الطػاقا اماتطا لة لهؤمح الظاسع 

أل ينىػل فعىمل  سىظال فه  ةول أداس  ىالحة لمسىتاجام يلىخر وسىتاجو ها الرعىال الىحل سىتؤديهع فتوىا 
رهحا وا  ظصبق رالرعىال يمىى  عيستر ج وظه الرايال روغ  ػله أر فعمل س ئال يضخ رالطستاجم را اخيغ
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 اسىتاجاوهاوػاقا التػا ال اماتطاي ع رسىخ التشىارها ينطىغ فى    ػيىة رفايملىة وسىتاجو ها رالهىجف وىغ 
 (.2112)الطظصػرع 

 
 .وشهمة الدراصة

تتغ خ وغ ا ال  اخ رتاتمف وعها شخر للال الطعمػوات رااابىار  دشخر التػا ال   غ اافخا
رامتصا ع   ث الظا لولر فى  يصىخ تصىػر ها ىال لمتكظػلػالىا راملتخلىت رالهػاتىف الحةلىة رالطػاقىا 
اماتطا لة الت  ااتا ت العىالعع ريعىج الط تطىا امردلى  وىغ أكاىخ و تطعىات العىالع لسىبة الىى يىجد 

قىىا التػا ىىال اماتطىىاي ع رفىى  ال اوعىىات راا ىىة فىى  ةملىىة التخبلىىة الخيا ىىلة السىىنال اسىىتاجاوال لطػا
رام ىىافة الىىى التشىىارا  ىى غ أيضىىاح اله ئىىة  (facebook)ينىىاد م يامىىػ فىىخدال وىىغ اوتمكىىه لحسىىا  يمىىى 

وىىغ اىىم  التجريسىلة را داريىىةع رتم ىىو ادارس الكملىىة ار الطجرسىى غ ف هىىا لظشىخ ا يملىىات ار ااابىىار الطهطىىة 
الطػقا ةػله رس مة وباإلخس رفعالة لتػ  ال الطعمػوات الى الصمبةع هحا وا إلنال هجفال وغ تكػيغ  هحا

 جاقات رإلشاح رتكػيغ الط طػيات يمى الطػقا   غ الطجرس غ رالصمبةع رقج ل و أغم  الصمبىة الىى 
 ىىةع وىىغ التػا ىىال رالترايىىال وىىا الطجرسىى غ رالعىىاوم غ فىى  ال اوعىىة ياوىىة رةملىىة التخبلىىة الخيا ىىلة اا

 ام  التعم ق الطباإلخ ار الخسا ال الظصلة  هجف للال الطعمػوة ار الحصػ  يم ها.
إلىى أل لطػاقىا التػا ىال اماتطىىاي  درر  Moyer, 2012))رتؤةىج العج ىج وىغ الجراسىات ةجراسىىة 

أكىجت رىول التى   Wallace, 2011))را ا ف  تػاله سمػك الطستاجم لحػ الظا لة ا ي ا لىةع ردراسىة 
روىىىغ اىىىم   ت ةملىىىات التخبلىىىة الخيا ىىىلة تعطىىىال يمىىىى تصىىىػيخ ا دارس رالتغصلىىىة التسىىىػي لة لىىىج هاعوظططىىىا

ت خبىىة البىىا اػل رابىىخاتهع الطباإلىىخس تبىى غ ألىىه وىىغ اىىم  الترايىىال وىىا وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  فالىىه 
ح غ فسىػف تتكىىػل هظىىاك يمقىىات ااتطا لىىة ريمطلىىة رش ىىجس فلطىىا  ىى غ ايضىىاح ه ئىىة التىىجريذ رالصمبىىة الىى

يسىىتاجوػل وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  رشىىنال اي ىىا   رلىىلذ سىىمب ع روىىغ هظىىا تبمىىػرت وشىىنمة الجراسىىة 
رتكىػيغ ف  التعخف الى وج  فايملة وػاقا التػا ىال اماتطىاي  فى  لشىخ الطعمػوىات العمطلىة رالعطملىة 

 تلافة ريا لة لج  شمبة وساق  ةخس السمة رةخس اللجم ر اوعة ال خوػك.
 

 .صةأهىية الدرا
تشنال وػاقا التػا ال اماتطاي  ونال لتباد  رللىال الحضىارات  ى غ اافىخاد فى  الط تطىا رقىج 

 :وت ساهطت رشنال ومحػف ف  رفا وستػ  ترك خ رتلافة الرخدع   ث تبخز أهطلة الجراسة رطا ي
 تكػيغ تلافة ريا لة راسعة رتباد  ااابار رالطعمػوات الخيا لة رتصػر اا جاث الخيا لة. .1
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 يف الصمبة يمى اللػال غ رالاصس الاا ة راالعا  الخيا لة ةنخس السمة رةخس اللجم.تعخ  .2
تباد  الطعمػوات الخيا لة رتػش ج يمقات الصمبة وا أيضاح ه ئة التىجريذ فى  ةملىة التخبلىة  .3

 الخيا لة ريمى تػش ج يمقة الصمبة فلطا   ظهع.
 

 .أهداف الدراصة
 هجفت الجراسة التعخف إلى:

كىخس ف  لشخ الالافة الخيا لة لىج  شمبىة وسىاق   (facebook)ا التػا ال اماتطاي  درر وػاق .1
 السمة رةخس اللجم ر اوعة ال خوػك.

 (facebook)درافىىا شمبىىة وسىىاق  ةىىخس السىىمة رةىىخس اللىىجم فىى  اسىىتاجام وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي   .2
 تبعال لط امت الجراسة )اماتطاي ع التكظػلػا ع الالاف (.

نراح شمبىىىة وسىىاق  ةىىىخس السىىمة رةىىخس اللىىىجم  ىىػ  درر وػاقىىىا التػا ىىال اماتطىىىاي   الرىىخرر فىى  .3
(facebook)  ف  لشخ الالافة الخيا لة لج هع تبعال لطتغ ىخات )السىظة الجراسىلةع ونىال السىنغع

 وعج  استاجام ا لتخلت  ػولالع الطسار(.
 

 :أصئمة الدراصة
 فى  لشىخ الالافىة الخيا ىلة لىج  شمبىة (facebook)هال هظاك درر لطػاقا التػا ىال اماتطىاي   .1

 وساق  ةخس السمة رةخس اللجم ر اوعة ال خوػك؟
اسىىتاجام وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  وىىا هىى  درافىىا شمبىىة وسىىاق  ةىىخس السىىمة رةىىخس اللىىجم فىى   .2

(facebook) تبعال لط امت الجراسة )اماتطاي ع التكظػلػا ع الالاف (؟ 
ةىىخس السىىمة رةىىخس اللىجم  ىىػ  درر وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  وىا هىى  الرىىخرر فىى  نراح شمبىة وسىىاق   .3

(facebook)  ونىىىال السىىىنغع فىىى  لشىىىخ الالافىىىة الخيا ىىىلة لىىىج هع تبعىىىال لطتغ ىىىخات )السىىىظة الجراسىىىلةع
 وعج  استاجام ا لتخلت  ػولالع الطسار(؟

 
 .حدود الدراصة

 ربجع ااردل.كملة التخبلة الخيا لة ف  ااوعة ال خوػكع وج ظة إ الحثود المكانية: .1
 (.2119-2118تطت هحا الجراسة ف  الرصال الجراس  اار  وغ العام ال اوع  ) الحثود الزمانية: .2
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شمبىة البنىالػريػس فى  ةملىة التخبلىة الخيا ىلة رالطسى م غ لطسىاق  ةىخس السىمة  الحثود البذرية: .3
 رةخس اللجم.

( facebookماتطىاي  )قتصىخت هىحا الجراسىة لمبحىث فى  وػقىا التػا ىال االحثود المهضهعية: ا .4
 لج  شمبة وساق  ةخس السمة رةخس اللجم ر اوعة ال خوػك.

 
 .وصطمحات الدراصة

ونال لتبىاد  الطعمػوىات رالطعىارف  ى غ اافىخاد التى  تسىهع  جراىة ةب ىخس  مهاقع التهاصل االجتماعي:
 ف  رفا وستػ  ترك خ رتلافة الرخد اذا استاجوت رالشنال الصحلا "تعخيف إاخا  ".

( رولها "وىا يطتمكىه الرىخد وىغ وعىارف روهىارات فى  2111يعخفها العتػم رناخرل ) ثقافة الرياضية:ال
واتمف االعا  الخيا لةع رتشطال الالافة يمىى وصالعىة ال خا ىج رقىخاحس الكتى  رالكتارىة رالتعاوىال وىا 

 كتارىة راللىخاحسعاماخيغ رالتعاير وا الطظطػوىات اماتطا لىة   ىث ألهىا تكسى  الرىخد ابىخات رع ىجس يىغ ال
 رتؤتخ ف  سمػك الرخد رتظط  فكخا رتديج وغ تلافته".

 
 .الدراصات الضابكة

قام البا اػل رطخااعىة وصىادر الطعمػوىات رقػايىج البلالىاتع رتىع الحصىػ  يمىى دراسىات ذات 
الجراسىات يمقة راسىتاجاوات وػاقىا التػا ىال اماتطىاي  فى  الط ىا  الخيا ى ع رفلطىا  مى  يخ ىال لهىحا 

 عخبلة راااظبلة.ال
 

 أواًل: الثراسات العربية:
فى  تعمىع شمبىة  (facebook)( هجفت التعخف إلى دراة استاجام ا  2114دراسة السبلع  )

الطخ مة الاالػية رات اهاتهع لحػاع راستاجم البا ث الطظهج الػ ر    ث تع تصطلع امستبالة ةىاداس 
( شالبىىال وىىغ وظصلىىة اىىجسع راإلىىارت 358الجراسىىة وىىغ )( فلىىخسع ربمغىىت ي ظىىة 41الجراسىىة التىى  تكػلىىت وىىغ )

ال ادلىىىى ا ىىىخز الظتىىىا ج ال هظىىىاك وسىىىتػ  وخترىىىا لبعىىىج الحصىىىػ  يمىىىى الطعخفىىىة التعملطلىىىة روتارعتهىىىاع ةطىىىا 
 وستػ   سا   لموتظاغ يغ تصرا الطػقا رط خد التهاح الجراسة.

 ػك لمصمبىة ريمقتهىا( هجفت التعىخف إلىى تلصى  درافىا اسىتاجام ال لسىب2114دراسة السػاي خ )
رالتحصىى ال امكىىاديط ع راتبعىىت البا اىىة الصخيلىىة الصب لىىة العشىىػا لة   ىىث قاوىىت  تصىىطلع امسىىتبالة ةىىاداس 
لمجراسة التى  تكػلىت وىغ اطسىة ارعىاد )التسىملة رالتخفلىه رتطضىلة الػقىتع التػا ىال وىا ام ىجقاحع وتارعىة 
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ع روعخفىىة التلظلىىات الحج اىىة(ع   ىىث إلىىطمت الطسىىت جات العمطلىىةع البحىىث يىىغ الطعمػوىىات رااىىخاح البحىىػث
( شال  رشمبة وغ شمبة البنالػريذ ف  ال اوعة امردللة رشمبىة الطىجارس فى  1211ي ظة الجراسة يمى )

رادل السىى خع اضهىىخت الظتىىا ج ال ا ىىخز درافىىا مسىىتاجام ال لسىىبػك ةالىىت لمتسىىملة رالتخفلىىه رتطضىىلة الػقىىت 
ا ال شمبىىة ال اوعىىة اكاىىخ اسىىتاجاوال لمطػقىىا وىىغ شمبىىة الطىىجارس روتارعىىة الطسىىت جات رلصىىالا الىىحةػرع ةطىى

فىى  و ىىا  وتارعىىة الطسىىت جاتع ةطىىا ال هظىىاك يمقىىة ارتباشلىىة ينسىىلة  ىى غ التحصىى ال امكىىاديط  ردرافىىا 
 استاجام هحا الطػقا لغخض التسملة رالتخفله رالتػا ال وا ام جقاح روتارعة الطست جات.

خف إلىىىى تىىىوت خ ال لسىىىبػك يمىىىى شمبىىىة ااوعىىىة الحسىىى غ  ىىىغ ( هىىىجفت التعىىى2113دراسىىىة الهىىىممت )
شىىم  وىىغ وظطىىػر اظىىجرل لكىىم ال ظسىى غع إسىىتاجوت البا اىىة الطىىظهج الػ ىىر  التحم مىى  رتكىىػل و تطىىا 

( شالىىى  رشالبىىىةع راإلىىىارت 439( رتىىىع ااتلىىىار ي ظىىىة قصىىىجية وىىىغ الط تطىىىا  مغىىىت )8781الجراسىىىة وىىىغ )
بىال الصمبىة رلكىم ال ظسى غع   ىث ةالىت الهػاتىف الظلالىة هى  الظتا ج ال هظاك اهتطام ةب خ رال لسبػك وىغ ق

امكاخ استعطامل لغايات تصرا ال لسبػكع رامستاجام امكاخ لصالا لمصمبىة الىحةػرع ةطىا ال هظىاك فىخرر 
ال فىىخرر رفىىق لطنىىال السىىنغ دالىىة ا صىىا لال يمىىى الصمبىىة الىىحةػر لطتغ ىىخ الطسىىتػ  الجراسىى ع رلىىع تطهىىخ 

 لكم ال ظس غ.
( هىىجفت التعىىخف إلىىى فحىىز أتىىخ وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  فىى  تظطلىىة 2111يىىػض ) دراسىىة

( إلىا  رفتىاس 18الطسؤرللة الط تطولة لىج  فئىة الشىبا ع قىام البا ىث  تصب ىق البخلىاوج التىجريب  يمىى )
وغ إلبا  الط مىذ رتىع ااتلىارهع رشىنال ولصىػدع تىع ااىح ال لاسىات قبىال تصب ىق وحتىػ  البخلىاوج الىحل 

( ايىامع رتىع تحج ىج ا اىخاحات ةاومىة ةطىا 5( سىايات لرىحت اىم  )4( للاحات لكال للاح )5تكػل وغ )
إسىىتاجم البا ىىث رسىىا ال وتعىىجدس  ل ىىاح البخلىىاوجع أضهىىخت لتىىا ج الجراسىىة الىىى راىىػد فىىخرر ذات دملىىة 
إ صىىىا لة  ىىى غ وتػسىىىصات دراىىىات أفىىىخاد الط طػيىىىة قبىىىال ربعىىىج تصب ىىىق البخلىىىاوج رلصىىىالا رعىىىج تصب ىىىق 

 ع رلع تشخ الظتا ج الى أية فخرر   غ الحةػر را لاث.البخلاوج
 

 .ثانيًا: الثراسات االجنبية
فىى  تعخيىىف الرىىخر  (facebook)هىىجفت التعىىخف إلىىى يمقىىة اسىىتاجام  Moyer, 2012))دراسىىة 

الصىحة الظرسىلة "رهػ  بىارس يىغ لطىػذج  (Wann’s 2006c)الخيا لةع راستاجام البا ث لطػذج رالد 
ل طا الطعمػوات رالتعخف يمى ا  تلااات الرخدية ردرافا التػا ال وىا الرخيىق وىغ لتعخيف الرخيق" 

رةىىحلظ تػا ىىال الرخيىىق وىىا رعضىىه رعضىىال الىىى وىىج  أرعىىجع  ىىجأت هىىحا الجراسىىة  (facebook)اىىم  
رتعخيىىىف الرخيىىىق رتػالىىىه السىىىمػك لحضىىىػر الطبىىىاراس  (facebook)رتكتشىىىاف العمقىىىة  ىىى غ اسىىىتاجام 
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( فخدال تع إاتلىارهع وىغ اىم  البخيىج ا لكتخرلى  الطػاىػد 571ظة الجراسة )رشنال لطػذا ع  مغت ي 
يمىىى قىىػا ع الطػاقىىا ا لكتخرللىىة الجيىىة ةىىخس اللايىىجس )البلسىىبػ ( فىى  رميىىة و مىىػة  )رميىىة اوخينلىىة(ع 

فى  البحىث ( Milwaukee Brewers)أضهخ الظتا ج إرتباشات اي ا لة ومطػسة لظادل و مػة   ىخررز 
رتعخيىف الرخيىىقع رامسىتاجام السىىا ق لهىحا الصىىرحة  (facebook)طسىىتاجو غ وىغ  ىىرحة يىغ ر ىا ال

و طػيىىة  كىىال را ىىحال فىى  تعخيىىف الرخيىىق رتػالىىه سىىمػك الطسىىتاجم إي ا لىىالع ةطىىا أسسىىت هىىحا الجراسىىة
 قلاسات وػتػقة ر حلحة لشخيحة سارلة لتعخيف الرخيق.

اقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  ةىىوداس هىىجفت التعىىخف إلىىى اسىىتاجام وػ  Wallace, 2011))دراسىىة 
؛ (facebook)(  ىىىرحة 22ادارس وعتطىىىجس فىىى  ال اوعىىىات الخيا ىىىلةع تىىىع اطىىىا البلالىىىات وىىىغ اىىىم  )

( اتحىىىادات ريا ىىىلة 12(  ىىىرحات تارعىىىة لمخارصىىىة الػشظلىىىة لخيا ىىىة ال اوعىىىات ر ىىىرحات اكبىىىخ )11)
يمى الطػقا ام   (ع أإلارت الظتا ج الى راػد فخرر ف  )وحتػ  الظشخ2111-2111ام  وػسع )

الطػسعع لػغ ادرات ا تصا  ررد فعال الطع ب غ(ع ةطا أإلارت الى أل وػاقا التػا ال اماتطىاي  هىحا 
تلىىجم وعىىال  إسىىتخاتل لة لكملىىات رأقسىىام ال اوعىىات الخيا ىىلة فىى   ظىىاح يمقىىة راسىىاة رقػيىىة روتػا ىىمة 

الطجررسىىة راىىجت  (facebook)ع  ىىرحات (facebook)تىىدرغ وىىغ اىىم  العمقىىات وىىا وسىىتاجو  
لتحسع ةلف لطظططات ةملات الخيا ة تصػيخ ا دارس رالتغصلة التسػي لة لج هاع الظتل ة وىغ تحم ىال هىحا 

 .(facebook) وستاجو الطحتػ  يطنغ أل يستاجم لظشخ الشعاراتع التسػيقع رتػاله سمػك 
يمىىىىى  (facebook)هىىىىجفت التعىىىىخف إلىىىىى أتىىىىخ اسىىىىتاجام وػقىىىىا  karbiniski, 2010))دراسىىىىة 

( شالبىال ااوولىالع   ىث أضهىخت 219التحص ال الجراس  لىج  شمبىة ال اوعىاتع رقىج شبلىت الجراسىة يمىى )
الظتىىا ج أل الىىجراات التىى  يحصىىال يم هىىا شىىم  ال اوعىىات الطىىجوظػل يمىىى إلىىبنة املتخلىىت رتصىىرا وػقىىا 

(facebook)  يم هىىىىا أكبىىىىخ الشىىىىبنات اماتطا لىىىىة يمىىىىى ا لتخلىىىىت أدلىىىىى رنا ىىىىخ وىىىىغ تمىىىىظ التىىىى  يحصىىىىال
زوم هع الح غ م يستاجوػل هحا الطػقاع ةطا أضهخت الظتىا ج ألىه ةمطىا ازداد الػقىت الىحل يطضىله الصالى  
ال ىىاوع  فىى  تصىىرا هىىحا الطػقىىىا ةمطىىا تىىجلت درااتىىىه فىىى  اموتحالىىاتع ةطىىا   ظىىت الظتىىا ج أل ااإلىىاا  

 خال إلىىىى أل لكىىىال ا ىىىال الىىىح غ يلضىىىػل رقتىىىال أشىىىػ  يمىىىى املتخلىىىت ياصصىىىػل رقتىىىىال أقصىىىخ لمجراسىىىة وشىىى
%( وىىغ الصىىم  ال ىىاوع  غ الىىح غ إلىىطمتهع الجراسىىة ايتخفىىػا رىىول 79اهتطاوىىات ت حرىىهع رب ظىىت الظتىىا ج إل )

 أتّخ سمبلال يمى تحص مهع الجراس . (facebook) إدوالهع يمى وػقا
هىجفت التعىخف إلىى أتىخ اسىتاجام إلىىبنات التػا ىال اماتطىاي   Vansoon, 2010))دراسىة 

( إلىىا  وىىغ وسىىتاجو  1611قىىات اماتطا لىىةع رقىىج شبلىىت الجراسىىىة يمىىى ي ظىىىة  مىىى  قػاوهىىىا )يمىىى العم
ااإلىاا  البىالغ غ إلبنات التػ ال اماتطىاي  فى   خيصاللىاع رقىج أضهىخت الظتىىا ج ال أكاىخ وىغ لصىف 
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ى الح غ يستاجوػل الطػاقا وغ   ظها )ال لسبػك رال ػت ػ ( قىج ايتخفىػا رىولهع يلضىػل رقتىال أشىػ  يمى
ػله وىىىا أ ىىجقا هع الح لل ىى غ أر وىىا أفىىخاد أسىىخهعع رقىىىج   ظىىت  ىىىضئ إلىىبنة ا لتخلىىت وىىغ ذلىىظ الػقىىىت الىىىحل يلأ

%( وىغ الىح غ إلىارةػا فى  الجراسىة الطسىحلة تغ ىخت ألطىاو  لىاتهعع رةشىرت الجراسىة 53الجراسة أله لحػ )
ػا ىال اماتطىاي ع ولارلىىةل يىغ ألَّ لصف وستاجو  ا لتخلت ف   خيصاللا هىع أيضىاح فى  أ ىج وػاقىا الت

 الػميات الطتحجس. %( ف 41%( ف  اللارالع ر)33%( فلس ف  فخلساع ر)27 ى)
 

 التعميق عمى الثراسات الدابقة:
تظارلىىت يىىجد وىىغ الجراسىىات تىىوت خ اسىىتاجام وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  لىىج  شمبىىة ال اوعىىاتع 

ع ردراسىة karbiniski, 2010))ة ردراسى Wallace, 2011))( ردراسىة 2113كجراسة الهىممت )
ردراسىة (ع 2114تظارلت اتخ استاجام وػاقا التػا ىال اماتطىاي  لىج  شمبىة الطىجارس ةجراسىة السىبلع  )

 (.2114اطعت   غ شمبة البنالػريػس رشمبة الطجارس ةجراسة السػاي خ )
 تخ اسىتاجام وػاقىا التػا ىالأ Vansoon, 2010))( ردراسة 2111رتظارلت دراسة يػض )

 (facebook)يمقىة اسىىتاجام  Moyer, 2012))اماتطىاي  لىج  فئىة الشىبا ع رأا ىىخال تظارلىت دراسىة 
 ف  تعخيف الرخر الخيا لة.

 

 :يأتيإستفاد الباحثهن من الثراسات الدابقة بما 
 . التعخف يمى الطظهج العمط  الطظاس 
 .إيجاد ااداس الطظاسبة لهحا الجراسة 
 .كل لة ااتلار ي ظة الجراسة 
 .التعخف يمى ااسال   ا  صا لة الطظاسبة الت  يطنغ استاجاوها ف  هحا الجراسة 

التخبلىة رقج تط دت الجراسة الحاللىة رولهىا دراسىة  ج اىة رتىع تصبللهىا يمىى ي ظىة وىغ شمبىة تاصىز 
 الخيا لة ف  وخ مة البنالػريػس.

 
 :وٍوجية الدراصة وإجزاءاتوا

 

 :الدراصة إجزاءات
لجراسة رو تطا الجراسة رالع ظة رأداس الجراسىةع رإاىخاحات الصىجر رالابىات تشطال ر رال لطظهج ا

 ل داس الطستاجوة ف  الجراسةع ةطا تتظار  ر رال لمطعال ات ا  صا لة الطستاجوة ف  تحم ال البلالات.
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 :.وٍوج الدراصة
 استاجم البا اػل الطظهج الػ ر  رذلظ لطم طته رشبلعة هحا الجراسة.

 

 .جمتىع الدراصة
السىمة تكػل و تطا الجراسة وغ شمبة البنالػريذ ف  ةملة التخبلة الخيا لة رالطس م غ لطسىاق  ةىخس 

 ( شال  رشالبة.225رةخس اللجم ر اوعة ال خوػكع ربم  يجدهع )
 

 .عيٍة الدراصة
( شالىى  رشالبىىةع تىىع ااتلىىارهع رالصخيلىىة العشىىػا لةع رال ىىجر  211تكػلىىت ي ظىىة الجراسىىة وىىغ )

 تػزيا ي ظة الجراسة رفلال لطتغ خات الجراسة.أدلاا  ب غ 
 

 (1جثول )
 تهزيع عينة الثراسة وفقًا لمتغيرات الثراسة

 الندبة المئهية العثد الفئة المتغير

 الدنة الثراسية

 14.0 28 األولى
 30.0 60 الثانية
 26.0 52 الثالثة
 30.0 60 الرابعة
 100.0 200 المجمهع

 مكان الدكن

 58.0 116 مثينة
 40.0 80 قرية
 2.0 4 مخيم
 100.0 200 المجمهع

معثل استخثام االنترنة 
 يهمياً 

 36.0 72 ساعة 2أقل من  -1
 24.0 48 ساعة 4أقل من  -2
 18.0 36 ساعة 6أقل من  -4

 22.0 44 فما فهق  6
 100.0 200 المجمهع

 المداق
 54.0 108 كرة الدمة
 46.0 92 كرة القثم

 100.0 200 مهعالمج
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 .أداة الدراصة
استراد البا اػل وغ الطخااا رالجراسىات السىارلة فى  تصىطلع أداس الجراسىة رالطتطامىة را سىتبالةع 
رذلظ ل طا الطعمػوات رالبلالات المزوة  تطىام الجراسىةع   ىث تكػلىت أداس الجراسىة وىغ تمتىة و ىامت 

 ذلظ.(  ب غ 1( فلخسع رالطمحق رقع )22))إاتطاي ع تكظػلػا ع رتلاف ( ربعجد فلخات  مغت 
 

 .صدم األداة
( وىىغ الطحنطىى غ رالابىىخاح فىى  التخبلىىة 7لمتوكىىج وىىغ  ىىجر أداس الجراسىىة قىىام البىىا اػل  تػزيعهىىا يمىىى )

رو امتهىىا لىىتم ع الخيا ىىلةع رشمىى  وىىظهع إ ىىجاح أرا هىىع رولتخ ىىاتهع  ىىػ  وىىج   ىىم لة فلىىخات ا سىىتبالة 
ى أسئمتها رقج أإلاررا إلى أل امستبلال يحلق الغخض الحل ر عت وىغ أهجاف الجراسة را اارة يم

 (  ب غ ذلظ.2أامهع رالطمحق رقع )
 

 .ثبات االداة
رغخض إستاخاج تبات أداس الجراسة تع تصبللها وخت غ ررىارر زوظى  اسىبػي غ يمىى ي ظىة اسىتصم لة 

  خسىىػل  ىى غ وىىال امرتبىىاو ( شالىى  رشالبىىة وىىغ اىىارج الع ظىىة اا ىىملةع رتىىع  سىىا  وعا25تكػلىىت وىىغ )
ع ةطىىا تىىع تصب ىىق وعادلىىة )كخرلبىىاخ ألرىىا( يمىىى (Test.Retest)التصبللىى غ اسىىتاخاج تبىىات اميىىادس 

 لالىىىات الع ظىىىة ام ىىىملة ل طلىىىا و ىىىامت الجراسىىىة رااداس ةنىىىال اسىىىتاخاج تبىىىات امتسىىىار الىىىجاام ع 
 رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.

 (2جثول )
 ميع المجاالت واألداة ككلمعامالت ثبات أداة الثراسة لج

 قيمة كرونباخ ألفا عثد الفقرات المجال الرقم
ثبات االعادة 

(Test.Retest) 
 0.85 0.83 8 االجتماعي 1

 0.89 0.88 5 التكنهلهجي 2
 0.83 0.81 9 الثقافي 3

 0.916 0.89 22 األداة ككل
 

 ( ةىىال أ خزهىىا1.88 – 1.81( أل وعىىاومت الابىىات الىىجاام  تخار ىىت  ىى غ )2يطهىىخ وىىغ اىىجر  )
( رهى  1.89لمط ا  التكظػلػا ع رأدلاها لمط ا  الالاف ع ربم  وعاوال الابات الجاام  لى داس ةنىال )
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قلع وخترعة رتج  يمى دراة تبات ياللة رولبػلة لتصب ىق أداس الجراسىةع ةطىا تخار ىت وعىاومت تبىات 
رتىىج  ( 1.91اوىىال الابىىات الكمىى  )( ربمىى  وع1.89 – 1.83لمط ىىامت  ىى غ ) (Test.Retest) اميىىادس

 يمى دراة تبات ياللة رولبػلة لتصب ق أداس الجراسة.
 

 .تٍفيذ الدراصة امليداٌية
رعج الخاػغ الى ااد  الظطخل رالجراسات السارلة ذات العمقة رطػ ػغ الجراسة قىام البىا اػل 

( فلىىىخاتع الط ىىىا  8)  تصىىىطلع امسىىىتبلال وىىىغ تمتىىىة و ىىىامت هىىى : الط ىىىا  اماتطىىىاي  الىىىحل تكىىىػل وىىىغ
( فلىخاتع رأسىتاجم البىا اػل سىمع 9( فلىخاتع الط ىا  الالىاف  رالىحل تكىػل وىغ )5التكظػلػا  رتكػل وىغ )

للنىخت الاطاسى  )وػافىق رشىىجسع وػافىقع وحا ىجع م أرافىىقع م أرافىق رشىجس( رأيص ىىت الىجراات يمىى الظحىىػ 
( لعىىجم أهطلىىة رأيىىه فىى  1ج رتيصىىاحا يموىىة )(ع رتىىع اسىىتبعاد رأل الطحا ىى1ع 2ع 1ع 4ع 5التىىال  رالتسىىمال )

الجراسىىىةع رقىىىام البىىىا اػل رالشىىىخح لمتوكىىىج وىىىغ فهىىىع وحتىىىػ  روضىىىطػل امسىىىتبلال رتطىىىت ا اارىىىة يىىىغ ةافىىىة 
امسترسارات أتظاح تعبئة الطحتػ ع ربعىج ذلىظ تىع اطىا امسىتبلالاتع تىع قىام البىا اػل  ترخيى  البلالىات يمىى 

الطعال ىىىىات ام صىىىىا لة الطظاسىىىىبة ع رإاىىىىخاح (SPSS)  صىىىىا لةالحاسىىىىػ  ربػاسىىىىصة  خلىىىىاوج الىىىىخزم ام
 رالتػ ال الى الظتا ج روظاقشتها رالاخرج رالتػ لات.

 

 .أصاليب وعادتة البياٌات وحتميموا
 لإلاارة يمى اسئمة الجراسة راستاخاج الظتا ج تع استاجام الطعال ات ام صا لة التاللة: 
 الطتػسس الحسا   راملحخاف الطولارل. .1
لمكشىىىف يىىىغ الرىىىخرر  ىىى غ الطتػسىىىصات الحسىىىا لة فىىى   (MANOVA)حم ىىىال التبىىىا غ الطتعىىىجد ت .2

 .و امت الجراسة
وعاوال امرتباو   خسػل   غ التصبلل غ استاخاج تبات اميىادسع روعادلىة ةخرلبىاخ ألرىا ل طلىا  .3

 و امت الجراسة.
 لمطلارلات البعجية يمى و امت الجراسة. (Scheffe)تصب ق ااتبار  .4
 لمكشف يغ الرخرر ف  ااداس ةنال. (ANOVA)تحم ال التبا غ  تصب ق .5

 

 .وتغريات الدراصة
 .أواًل: المتغيرات المدتقمة

 السظة الجراسلةع لها أربا فئات: )اارلىع الااللةع الاالاةع الخارعة(. -
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 ونال السنغع رلها تمث فئات: )وج ظةع قخيةع والع(. -
 4الىىى أقىىال وىىغ  2سىىايةع وىىغ  2ات: )أقىىال وىىغ وعىىج  اسىىتاجام املتخلىىت  ػولىىالع لىىه أربىىا فئىى -

 سايات(. 6سايةع أكاخ وغ  6الى أقال وغ  4سايةع وغ 
 الطسارع رله فئتال )كخس السمةع ةخس اللجم(. -
 

 .ثانيًا: المتغيرات التابعة
 ي ظة الجراسة لرلخات امستبلال رطحاررا الطاتمرة. إست ارات أفخاد -
 

 .ٌتائج الدراصة ووٍاقشتوا

 (Facebook)هؤل هنؤاك دور مهاقؤع التهاصؤل االجتمؤاعي  تعمقة باإلجابة عن الدؤاال األول:النتائج الم
 في نذر الثقافة الرياضية لثى طمبة مداقي كرة الدمة وكرة القثم بجامعة اليرمهك؟

فلىىخات لإلاارىىة يىىغ هىىحا التسىىات  تىىع إسىىتاخاج الطتػسىىصات الحسىىا لة را لحخافىىات الطولاريىىة ل طلىىا 
 ةع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ:رو امت الجراس

 

 (3جثول )
 المتهسطات الحدابية واإلنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الثراسة

 الثرجة الرتبة اإلنحراف المعياري  المتهسط الحدابي المجال الرقم
 وتػسصة 3 0.55 3.65 االجتماعي 1
 وخترعة 1 0.68 4.22 التكنهلهجي 2
 وخترعة 2 0.62 3.74 الثقافي 3

   0.50 3.81 المتهسط العام
 

(ع رةىىال 4.22-3.65( أل الطتػسىىصات الحسىىا لة لمط ىىامت تخار ىىت  ىى غ )3يطهىىخ وىىغ اىىجر  )
( ربجراىىة وخترعىىةع 3.74أ خزهىىا لمط ىىا  "التكظػلىىػا " تىىع اىىاح رعىىجا الط ىىا  "الالىىاف " رطتػسىىس  سىىا   )

( ربجراىىة وتػسىىصةع 3.65 مىى  )راىىاح أقىىال الطتػسىىصات الحسىىا لة لمط ىىا  "اماتطىىاي " رطتػسىىس  سىىا   
( ربجراىىة وخترعىىة. ريرسىىخ البىىا اػل السىىب  فىى  ذلىىظ إلىىى أل 3.81كطىىا  مىى  الطتػسىىس العىىام لىى داس ةنىىال )

الط ا  التكظػلػا  يعتبخ الػس مة العصخية ف  التػا ال  ى غ الصمبىة رالط تطىا الطحمى  رالعىالط ع هىحا لطىا 
الطاتمرىىىة رارتباشهىىىا الطسىىىتطخ را لتخلىىىت التىىى  ا ىىىبا تتلحىىىه إلىىىخةات امتصىىىا  رالتكظػلػالىىىا وىىىغ اماهىىىدس 

 ظصى  فى  تتبىا امابىار اقتظا ها وغ الحااات امساسلة رالضخررية لمرخدع ةطىا يطهىخ ال اهتطىام الصمبىة 
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رالتعخف يمى الطست جات الطاتمرة وغ ام  هحا التلظلات رسهػلة الحصػ  يم هاع رهحا  ج  يمى 
  لشخ الالافة الخيا ىلة لىج  الصمبىةع اوىا الترايىال اماتطىاي  ف (facebook)ال هظاك درر لطػقا 

كال ااخ اهتطاوات الصمبة  طغ  جرد هحا الجراسةع رتترق هحا الظتل ة وا لتل ة دراسىات ةىال وىغ 
الىى الت  أإلارت  Wallace, 2011))(ع 2111(ع )كخاسظةع 2114(ع )السػاي خع 2114)السبلع ع 

  ال اماتطاي  يمى ال طهػر ار الطستاجو غ.أل هظاك توت خ را ا لطػاقا التػا
 

ما هي دوافع طمبة مداقي كرة الدمة وكرة القثم في النتائج المتعمقة باإلجابة عن الداال الثاني: 
التكنهلؤهجي  تبعًا لمجاالت الثراسؤة )االجتمؤاعي   (Facebook)استخثام مهاقع التهاصل االجتماعي 

 الثقافي(؟
   و امت الجراسة ره : س لماارة يغ هحا التسات 

 

 .أواًل: المجال االجتماعي
تىىع اسىىتاخاج الطتػسىىصات الحسىىا لة را لحخافىىات الطولاريىىة ل طلىىا فلىىخات الط ىىا  اماتطىىاي ع 

 رالطتػسس العام لمط ا  الكم ع ال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.
 

 (4جثول )
 المتهسطات الحدابية واإلنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال االجتماعي

المتهسط  الفقرة الرقم
 الحدابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 الثرجة الرتبة

 وخترعة 3 0.92 3.80 أتعخف الى أ جقاح اجد وغ ام  وػاقا التػا ال اماتطاي . 1
وعىىىال  وىىىغ اىىىم   (facebook)تىىىظعنذ إلاصىىىلة الرىىىخد يمىىىى وػقىىىا  2

 الطشارةات الت   بجل رأيه ف ها.
 وخترعة 5 0.90 3.70

 وخترعة 1 0.81 4.10 ألتط  إلى الط طػيات الخيا لة الت  تتطاإلى وا تلال ج الط تطا. 3
 وخترعة 2 1.07 3.98 يمى التػا ال وا الطجرس غ ف  الكملة. (facebook)يسايج  4
 وتػسصة 8 0.96 3.12 الامق الخيا   السملع. (facebook) ظط   5
 وخترعة 4 1.06 3.76 يمى التعخف إلى الخيا   غ اللجاوى. (facebook)يسايج  6
 وتػسصة 7 1.19 3.14 و ػ  الرخد لمعجراللة وغ ام  ولاشا الر ج ػ العظلرة. (facebook) ا خ  7
 وتػسصة 6 1.03 3.56 اافخاد يمى تصػيخ الطهارات الخيا لة الطاتمرة. (facebook)يش ا  8

 متهسطة  0.55 3.65 المتهسط العام
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( أل الطتػسىىىصات الحسىىىا لة لرلىىىخات الط ىىىا  اماتطىىىاي  تخار ىىىت  ىىى غ 4يطهىىىخ وىىىغ اىىىجر  )
(ع ريبخز اهتطام الصمبة ف  الطخاتى  اارلىى فى  املتطىاح الىى 3.65( رالط ا  ةنال )3.12-4.11)

اػل السىىب  فى  ذلىظ ال و تطعظىىا و طػيىات ريا ىلة تخايىى  يىادات رتلال ىج الط تطىىاع ريرسىخ البىا 
تهىىتع رىىامامر الحط ىىجس رالسىىمػك الحسىىغع ةطىىا يسىىايج وػقىىا  يعتبىىخ وىىغ الط تطعىىات الطحافطىىة التىى 

(facebook)  يمىىىى تػا ىىىال الصمبىىىة وىىىا وجرسىىى هع فىىى  الحصىىىػ  يمىىىى الطعمػوىىىات رالطػ ىىىػيات
الامىق  (facebook) تىظز يمىى " ظطى  ( التى 5الطاتمرةع رف  الطختبىة اما ىخس اىاحت الرلىخس رقىع )

الخيا   السملعع ريرسخ البا اػل السب  فى  ذلىظ ال الطػاقىا اماتطا لىة ياوىة تتىلا لمطسىتاجو غ 
وشىىارةة الطظشىىػرات درل رقارىىة وطىىا قىىج يسىىتاجوه الرىىخد لظشىىخ الطعمػوىىات رالصىىػر ار  تىىى ولىىاشا 

ترىىق هىىحا الظتل ىىة وىىا لتل ىىة الر ىىج ػ التىى  تتظىىافى وىىا امامقلىىات رالسىىمػةلات الطلبػلىىة ااتطا لىىالع رت
ع Wallace, 2011))(ع 2113(ع )الهىىممتع 2114(ع )السىىػاي خع 2114دراسىىات ةىىال وىىغ )السىىبلع ع 

(Moyer, 2012)  التىى  أتبتىىت أهطلىىة(facebook)  لكملىىات الخيا ىىة رال اوعىىات فىى  التػا ىىال وىىا
ألىىىه تعتبىىىىخ الطػاقىىىىا ( إلىىىىى 2112الصمبىىىة رتدريىىىىجهع رالطعىىىارف الخيا ىىىىلة الطاتمرىىىةع ريشىىىى خ وظصىىىػر )

قىج م " ظطى   (facebook)اماتطا لة وظبخال ورتػ ىال قىج  تعىج  يمىى ال ىلع رالطبىادال راماىمرع فطػقىا 
يىىىغ وضىىىطػل لطحتىىىػ  الامىىىق الخيا ىىى " لىىىحلظ إ تمىىىت هىىىحا الرلىىىخس الطخةىىىد ااا ىىىخع فالصالىىى   بحىىىث 

  تطاإلى وا وا تخبى يمله.
 

 .ثانيًا: المجال التكنهلهجي
لطتػسىىصات الحسىىا لة راملحخافىىات الطولاريىىة ل طلىىا فلىىخات الط ىىا  التكظػلىىػا ع تىىع اسىىتاخاج ا

 رالطتػسس العام لمط ا  الكم ع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.
 (5جثول )

 المتهسطات الحدابية واإلنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال التكنهلهجي
المتهسط  الفقرة الرقم

 الحدابي
اإلنحراف 
 المعياري 

 الثرجة ةالرتب

رسىىهػلة  (facebook)أوتمىظ هىاتف ذةىى   ىج ث  تىلا لىى  اسىتاجام  1
 أكبخ.

 وخترعة 1 0.92 4.40

 وخترعة 2 1.19 4.28 أستاجم الهاتف الظلا  رالتصرا يمى ا لتخلت أكاخ وغ الحاسػ . 2
الهاتف الظلىا  اا ىت  وىدرد را لتخلىت اىارج الطظىد  وطىا  بل ظى   3

 يمى تػا ال وا أ جقا  .
4.28 0.92 2 

 وخترعة
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المتهسط  الفقرة الرقم
 الحدابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 الثرجة ةالرتب

سىىخية التحط ىىال يمىىى ا لتخلىىت تسىىطا لىى  رطتارعىىة ولىىاشا الر ىىج ػ  4
 .(facebook)الخيا لة يمى 

4.06 0.93 4 
 وخترعة

س وتمىظ سىىخية إلتخلىىت فىى  الطظىىد  تىىػفخ لىى  وتارعىىة اا ىىجاث الخيا ىى أ 5
 الطباإلخس.

4.06 1.07 4 
 وخترعة

 مرتفعة  0.68 4.22 المتهسط العام
 

( أل الطتػسىىىصات الحسىىىا لة لرلىىىخات الط ىىىا  التكظػلىىىػا  تخار ىىىت  ىىى غ 5ال ىىىجر  )يطهىىىخ وىىىغ 
(ع راىاحت فى  الطخاتى  اارلىى اوىتمك الصمبىة لهىحا الهػاتىف 4.22( رالط ا  ةنال )4.16-4.41)

رسىىهػلة اكاىىخ روتعىىة  (facebook)تتىىلا لهىىع التصىىرا يمىىى وػقىىا  الحج اىىة الطىىدردس راملتخلىىت التىى 
محاسػ ع ريرسخ البىا اػل السىب  فى  ذلىظ   ىث لطىا يعاللىه ااردل اقتصىاديال اكبخ وغ استاجاوهع ل

رغمح ف  الطولشة رإرتراغ تكمرة إإلتخاكات ا لتخلت رالتحنع رسخيتها رسخية التحط ال إلىنمت يا لىال 
أوام الصمبة لطتارعة اا جاث الخيا لة الطباإلخس أر  تى وشاهجس ولاشا الر ج ػ اا ة ةب ىخس الح ىع 

( إلىىى أل هظىىاك اهتطىىام ةب ىىخ وىىغ الصمبىىة رىىالطػقا رأل 2113رهىىحا وىىا اإلىىارت إللىىه الهىىممت )وظهىىاع 
 (facebook).الصمبة يستاجوػل الهػاتف الظلالة رصػرس أكبخ ف  تصرا

 

 .ثالثًا: المجال الثقافي
رالطتػسىىس اسىىتاخات الطتػسىىصات الحسىىا لة راملحخافىىات الطولاريىىة ل طلىىا فلىىخات الط ىىا  الالىىاف ع 

 عام لمط ا  الكم ع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.ال
 (6جثول )

 المتهسطات الحدابية واإلنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال الثقافي
 

المتهسط  الفقرة الرقم
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 الثرجة الرتبة

 وخترعة 4.24 0.93 1 .(facebook)أ صال يمى ااابار الخيا لة وغ ام   1
 وخترعة 3 0.80 3.96  دردل  رالطعمػوات الخيا لة. (facebook)اك  ف   رحات إإلتخ  2
 وخترعة 3 0.75 3.96 أتظاقر وا اا جقاح وغ ام  التعمللات يمى الطظشػرات الخيا لة. 3
 وخترعة 5 0.80 3.92 وظشػرات يغ فػا ج وطارسة الخيا ة. (facebook)يلجم  4
 وتػسصة 6 1.11 3.50 .رلػال غ االعا  الخيا لة الطاتمرة  تعخيف الرخد (facebook)يلػم  5
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 وخترعة 2 0.91 3.98 التعخف إلى وست جات الخيا ة الطحملة. (facebook) تلا ل   6
 وتػسصة 7 0.95 3.44 الرخد رصخر تظطلة الملاقة البجللة. (facebook) درد  7
 وتػسصة 3.44 1.03 7 .(facebook) أتعخف يمى أهجاف التخبلة الخيا لة وغ ام  استاجام 8
 وتػسصة 9 1.06 3.24 الخيا   راصس المع  ف  واتمف االعا . (facebook) درد  9

 مرتفعة  0.62 3.74 المتهسط العام
 

-3.24( ال الطتػسىصات الحسىا لة لرلىخات الط ىا  الالىاف  تخار ىت  ى غ )6يطهخ وغ ال ىجر  )
اهتطىىام الصمبىىة فىى   (facebook)التػا ىىال اماتطىىاي   (ع ي ىىح  وػقىىا3.74( رالط ىىا  ةنىىال )4.24

الحصىىػ  يمىىىى امابىىىار رالتعىىىخف الىىىى الطسىىىت جات الخيا ىىلة الطحملىىىة   ىىىث ا تمىىىت الطخاتىىى  اارلىىىىع 
ريرسىىخ البىىا اػل السىىب  فىى  ذلىىىظ إلىىى أل اإلىىتخاكهع فىى  الصىىىرحات الخيا ىىلة رالتحىىارر وىىا وظتسىىىب ها 

تترىىق هىىحا الظتل ىىة وىىا لتل ىىة دراسىىات ةىىال وىىغ )السىىبلع ع تعطىىال يمىىى زيىىادس الالافىىة الخيا ىىلة لىىج هعع ر 
( المىح غ Vansoon, 2010ع )Moyer, 2012)) (ع2111(ع )يىػضع 2114(ع )السىػاي خع 2114

أإلاررا الى تلجيع هحا الطػاقا وادس إابارية وتظػيةع الحصػ  يمى الطعخفىة التعملطلىةع وتارعىة الطسىت جاتع 
ع رااح فى  الطخاتى  اما ىخس لشىخ الالافىة التاصصىلة (facebook)ربظاح يمقات راساة قػية وغ ام  

كتظطلة يظا خ الملاقة البجللةع اهجاف التخبلة الخيا لةع رلشخ اصس المعى  لطاتمىف الخيا ىاتع رهىحا وىا 
رأدرات امتصىىىىىا  يمىىىىىىى ( الىىىىىى ال هظىىىىىاك فىىىىىخرر فىىىىى  وحتىىىىىػ  الظشىىىىىخ 2111) Wallaceاإلىىىىىار اللىىىىىه 

  (facebook).وػقا
 

مؤا هؤي الفؤروق فؤي  راب طمبؤة مدؤاقي كؤرة الدؤمة الدؤاال الثالؤت: عمقة باإلجابؤة عؤن النتائج المت
فؤي نذؤر الثقافؤة الرياضؤية لؤثي م  (facebook)وكرة القثم حهل دور مهاقع التهاصل االجتمؤاعي 

 تبعًا لمتغيرات )الدنة الثراسية  مكان الدكن  معثل استخثام اإلنترنة يهميًا  المداق(؟
لمكشف يغ الرخرر  (MANOVA)السؤا ع تع تصب ق تحم ال التبا غ الطتعجد لإلاارة يغ هحا 

  غ الطتػسصات الحسا لة ف  و امت الجراسة رالطتطامة  ى )اماتطاي ع التكظػلػا ع رالالىاف ( تبعىال 
لمطتغ خات )السظة الجراسلةع ونال السنغع وعج  اسىتاجام املتخلىت  ػولىالع الطسىار(ع رتصب ىق تحم ىال 

 ( لمكشف يغ الرخرر ف  ااداس ةنالع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.Way ANOVA -4) التبا غ
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 (7جثول )
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الثراسة واألداة ككل تبعًا لممتغيرات )الدنة الثراسية  

 مكان الدكن  معثل استخثام االنترنة يهميًا  المداق(
 االنحراف المعياري  لمتهسط الحدابيا الفئات المتغير المجال

 االجتماعي

 الدنة الثراسية

 0.54 3.71 األولى

 0.48 3.44 الثانية

 0.53 3.52 الثالثة
 0.53 3.86 الرابعة

 مكان الدكن
 0.58 3.73 مثينة
 0.46 3.58 قرية
 0.00 2.63 مخيم

معثل استخثام 
 اإلنترنة يهمياً 

 0.45 3.64 ساعة 2أقل من 
 4الى أقل من  2من 

 ساعة
3.83 0.43 

 6الى أقل من  4من 
 ساعة

3.74 0.79 

 0.49 3.38 ساعات 6أكثر من 

 المداق
 0.56 3.57 كرة الدمة
 0.52 3.73 كرة القثم

 التكنهلهجي

 الدنة الثراسية

 0.35 4.60 األولى
 0.77 4.08 الثانية
 0.55 4.28 الثالثة
 0.77 4.03 الرابعة

 مكان الدكن
 

 0.62 4.35 مثينة
 0.74 4.04 قرية
 0.00 3.80 مخيم

معثل استخثام 
 االنترنة يهمياً 

 0.72 4.02 ساعة 2أقل من 
 4الى أقل من  2من 

 ساعة
4.18 0.74 

 0.39 4.60 6الى أقل من  4من 
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 االنحراف المعياري  لمتهسط الحدابيا الفئات المتغير المجال
 ساعة

 0.64 4.25 ساعات 6أكثر من 

 المداق
 0.69 4.26 كرة الدمة
 0.52 3.73 كرة القثم

 الثقافي

 الدنة الثراسية

 0.58 3.70 األولى
 0.69 3.62 الثانية
 0.71 3.64 الثالثة
 0.40 3.92 الرابعة

 مكان الدكن
 0.52 3.89 مثينة
 0.65 3.59 قرية
 0.00 2.44 مخيم

معثل استخثام 
 االنترنة يهمياً 

 

 0.67 3.67 ساعة 2أقل من 
 4الى أقل من  2من 

 ساعة
3.83 0.51 

 6الى أقل من  4من 
 ساعة

3.69 0.75 

 0.53 3.80 ساعات 6أكثر من 

 المداق
 0.71 3.70 كرة الدمة
 0.49 3.79 كرة القثم

 األداة ككل

 الدنة الثراسية

 0.37 3.91 األولى
 0.52 3.66 الثانية
 0.51 3.74 الثالثة
 0.46 3.92 الرابعة

 مكان الدكن
 

 0.42 3.94 مثينة
 0.52 3.69 قرية
 0.00 2.82 مخيم

معثل استخثام 
 االنترنة يهمياً 

 

 0.53 3.74 ساعة 2أقل من 
 4الى أقل من  2من 

 ساعة
3.91 0.39 

 0.64 3.91 6الى أقل من  4من 
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 االنحراف المعياري  لمتهسط الحدابيا الفئات المتغير المجال
 ساعة

 0.40 3.75 ساعات 6أكثر من 

 المداق
 0.55 3.78 كرة الدمة

 0.42 3.86 القثم كرة
 

( راىىػد فىىخرر ضاهخيىىة  ى غ وتػسىىصات إاارىىات أفىىخاد ي ظىىة الجراسىىة فىى  7يطهىخ وىىغ ال ىىجر  )
اطلا و امت الجراسة تبعال لمطتغ ىخات التاللىة )السىظة الجراسىلةع ونىال السىنغع وعىج  اسىتاجام املتخلىت 

حم ىىىىىال التبىىىىىا غ الطتعىىىىىجد  ػولىىىىىالع الطسىىىىىار(ع رلطعخفىىىىىة الجملىىىىىة ا  صىىىىىا لة لتمىىىىىظ الرىىىىىخرر تىىىىىع تصب ىىىىىق ت
(MANOVA) .يمى اطلا و امت الجراسةع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ 

 

 (8جثول )
لمكذف عن الفروق في مجاالت الثراسة تبعًا لممتغيرات  (MANOVA) نتائج تحميل التباين المتعثد

 )الدنة الثراسية  مكان الدكن  معثل استخثام االنترنة يهميًا  المداق(

 النمط المتغير
مجمهع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 المربعات

 "f"قيمة 
الثاللة 
 اإلحرائية

 قيمة ههتمنج )المداق(
Value (0.013) 

F (0.383) 
Sig (0.765) 

 0.347 0.894 0.182 1 0.182 االجتماعي
 0.496 0.467 0.183 1 0.183 التكنهلهجي

 0.613 0.257 0.084 1 0.084 الثقافي

 نة الثراسية(قيمة ويمكس )الد
Value (0.662) 

F (3.242) 
Sig (0.00) 

 0.001 *5.305 1.079 4 4.315 االجتماعي
 0.047 *2.509 0.986 4 3.946 التكنهلهجي

 0.239 1.405 0.460 4 1.842 الثقافي

 قيمة ويمكس )مكان الدكن(
Value (0.823) 

F (2.965) 
Sig (0.009) 

 0.002 *6.702 1.363 2 2.726 االجتماعي
 0.062 2.869 1.128 2 2.256 التكنهلهجي

 0.002 *6.922 2.269 2 4.538 الثقافي

 قيمة ويمكس )معثل االستخثام(
Value (0.637) 

F (4.797) 

 0.000 *6.974 1.418 3 4.254 االجتماعي
 0.011 *3.931 1.546 3 4.637 التكنهلهجي
 0.729 0.435 0.142 3 0.427 الثقافي
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 النمط المتغير
مجمهع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 المربعات

 "f"قيمة 
الثاللة 
 اإلحرائية

Sig (0.00)  

 الخطأ
   0.203 89 18.098 االجتماعي
   0.393 89 34.988 التكنهلهجي
   0.328 89 29.172 الثقافي

 المجمهع المرحح
    99 29.710 االجتماعي
    99 45.734 التكنهلهجي
    99 37.602 الثقافي

 (α≤0.05* ذات دملة إ صا لة يظج وستػ  الجملة )
 

( فىىى  α≤0.05فىىىخرر ذات دملىىىة إ صىىىا لة يظىىج وسىىىتػ  الجملىىىة )( راىىػد 8يطهىىخ وىىىغ ال ىىىجر  )
الط ىىال غ )اماتطىىاي ع رالتكظػلىىػا ( ريىىجم راىىػد هىىحا الرىىخرر فىى  الط ىىا  )الالىىاف ( تبعىىال لطتغ ىىخل السىىظة 
الجراسىىىلة روعىىىج  اسىىىتاجام املتخلىىىت  ػولىىىالع ةطىىىا أضهىىىخت الظتىىىا ج راىىىػد فىىىخرر ذات دملىىىة إ صىىىا لة يظىىىج 

( فىىى  الط ىىىال غ )اماتطىىىاي  رالالىىىاف ( ريىىىجم راىىىػد هىىىحا الرىىىخرر فىىى  الط ىىىا  α≤0.05وسىىىتػ  الجملىىىة )
)التكظػلىىىػا ( تبعىىىال لطتغ ىىىخ ونىىىال السىىىنغع ريىىىجم راىىىػد فىىىخرر ذات دملىىىة إ صىىىا لة يظىىىج وسىىىتػ  الجملىىىة 

((α≤0.05  تبعىال لطتغ ىخ الطسىارع   ىث ) ف  اطلا و ىامت الجراسىة )اماتطىاي ع التكظػلىػا ع رالالىاف
إلىىىىى وسىىىىتػ  الجملىىىىة ا  صىىىىا لةع رلطعخفىىىىة وػاقىىىىا هىىىىحا الرىىىىخررع تىىىىع تصب ىىىىق ااتبىىىىار  "f"قىىىىلع لىىىىع تصىىىىال 
(scheffe)  لمطلارلىىىات البعجيىىىة يمىىىى و ىىىامت الجراسىىىة )التىىى  راىىىج ف هىىىا فىىىخرر( تبعىىىال لمطتغ ىىىخات )السىىىظة

 الجراسلةع ونال السنغع روعج  استاجام املتخلت  ػولال(ع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.
 

 (9جثول )
لممقارنات البعثية عمى المجالي "االجتماعي  والمجال "التكنهلهجي" تبعًا  (scheffe)نتائج تطبيق اختبار 

 لمتغيرات )الدنة الثراسية  معثل استخثام االنترنة يهميًا  مكان الدكن(
 

 الفئة المتغير المجال
المتهسط 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الحدابي

 المجال "االجتماعي
الدنة 
 الثراسية

 -0.15 0.19 0.27 - 3.71 األولى
 -0.42 -0.1 -  3.44 الثانية
 -0.34 -   3.52 الثالثة
 -    3.86 الرابعة
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 الفئة المتغير المجال
المتهسط 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الحدابي

المجال 
 "التكنهلهجي"

الدنة 
 الثراسية

 الفئة
المتهسط 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الحدابي

 0.57 0.32 0.52 - 4.60 األولى
 0.05 -0.2 -  4.08 الثانية
 0.25 -   4.28 الثالثة
 -    4.03 الرابعة

المجال 
 "االجتماعي"

معثل 
استخثام 
االنترنة 
 يهمياً 

المتهسط  الفئة
 الحدابي

 2أقل من 
 ساعة

الى  2من 
 4أقل من 
 ساعة

الى  4من 
 6أقل من 
 ساعة

 6أكثر من 
 ساعات

 2أقل من 
 0.26 -0.1 -0.19 - 3.64 ساعة

الى  2من 
 4أقل من 
 ساعة

3.83  - 0.09 0.45 

الى  4من 
 6أقل من 
 ساعة

3.74   - 0.36 

 6أكثر من 
 -    3.38 ساعات

المجال 
 "التكنهلهجي"

معثل 
استخثام 
االنترنة 
 يهمياً 

المتهسط  الفئة
 الحدابي

 2أقل من 
 ساعة

الى  2من 
 4أقل من 
 ساعة

الى  4من 
 6أقل من 
 ساعة

 6أكثر من 
 ساعات

 2أقل من 
 -0.23 -0.58 -0.16 - 4.02 ساعة

الى  2من 
 4أقل من 
 ساعة

4.18  - 0.42- 0.07- 

الى  4من 
 6أقل من 
 ساعة

4.60   - 0.35 

 6أكثر من 
 -    4.25 ساعات

 مخيم قرية مثينةالمتهسط  الفئةمكان المجال 
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 الفئة المتغير المجال
المتهسط 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الحدابي

 الحدابي الدكن "االجتماعي"
 1.1 0.15 - 3.73 مثينة
 0.95 -  3.58 قرية
 -   2.63 مخيم

مكان  المجال "الثقافي"
 الدكن

 الفئة
المتهسط 
 مخيم قرية مثينة الحدابي

 -1.45 0.3 - 3.89 مثينة
 1.15 -  3.59 قرية
 -   2.44 مخيم

 

( أل وػاقا الرخرر ف  الط ا  "اماتطاي " تبعال لطتغ ىخ السىظة الجراسىلة 9يطهخ وغ ال جر  )
غ شمبىة السىظت غ )الااللىة رالخارعىة( رلصىالا السىظة الخارعىةع رفى  الط ىا  "التكظػلىػا " ةالىت كالت  ى 

  غ شمبة السظت غ )اارلى رالخارعة( رلصىالا السىظة الخارعىة ايضىالع ريرسىخ البىا اػل السىب  فى  ذلىظ 
ل التعاوىال روله قج ينػل الصال  قج إلنال وعارف اج جس اكتسبها رتبمػرت وا الحلاس ال اوولةع ةطا ا

رالحصىىىػ  يمىىىى الىىىجراات رت ىىىلع الطجرسىىى غ رغ خهىىىا  تصمىىى  وعخفىىىة فىىى  اموىىىػر فىىى  إلىىىنملات التسىىى  ال 
التكظػلػالىىةع ةطىىا تطهىىخ يمقىىات ااتطا لىىة اج ىىجس  بظ هىىا الصالىى  وىىا زو مىىه ريىىادس وىىا  م ىىو لىىه شمبىىال فىى  

ظ ىىاحع رهىىحا وىىا يطهىىخ الطسىىايجسع   ىىث يوىىلر الصمبىىة فىى  و تطىىا ترىىايم   تعىىارلػل فلطىىا   ىىظهع لتحل ىىق ال
الرىىخرر لصىىالا شمبىىة السىىظة الخارعىىة المىىح غ تخاكطىىت لىىج هع الابىىخات التكظػلػالىىة رالعمقىىات اماتطا لىىة وىىا 

( ال Vansoon, 2010(ع )2111وىخرر سىظػات الجراسىةع رهىحا يطهىخ فى  دراسىات ةىال وىغ )يىػضع 
  لاس اافخاد. الطػاقا اماتطا لة تظط  الطسؤرللة الط تطولة رتسب  ف  تغ خ الطاو

ريطهىىىخ وىىىغ ال ىىىجر  أل وػاقىىىا الرىىىخرر تبعىىىال لطتغ ىىىخ وعىىىج  اسىىىتاجام املتخلىىىت  ػولىىىال فىىى  الط ىىىا  
سىاية رأكاىخ وىغ  4الى أقال وغ  2ةالت   غ الصمبة الح غ يستاجوػل املتخلت رطعج  )وغ  ""اماتطاي 

سىىىاية(ع رفىىى   4وىىىغ  الىىىى أقىىىال 2سىىايات( رلصىىىالا الصمبىىىة الىىىح غ يسىىىتاجوػل املتخلىىىت رطعىىىج  )وىىىغ  6
الىى  4سىاية روىغ  2الط ا  "التكظػلػا " ةالت   غ الصمبة الىح غ يسىتاجوػل املتخلىت رطعىج  )أقىال وىغ 

سىىاية(ع  6الىىى أقىىال وىىغ  4سىىاية(ع رلصىىالا الصمبىىة الىىح غ يسىىتاجوػل املتخلىىت رطعىىج  )وىىغ  6أقىىال وىىغ 
ت اقال لمتػا ىال اماتطىاي  فلطىا ريرسخ البا اػل السب  ف  ذلظ إلى أل الصمبة يحتااػل الى يجد سايا

  ظهعع رهحا ينطغ ف  امتصا  الطباإلخ فلطا   ىظهع أتظىاح تػااىجهع فى  ال اوعىة وطىا يطهىخ الرىخرر لصىالا 



 يشن حداد وحمىد وكابمة وحمىد املبيضني وسياد الشيود ...................................... دور وواقع التواصن االجتىاعي

 

 

                                                                                 (526)                                                          6262ً، 3 العدد ،62 اجملمداملٍارة، 

الصمبة الح غ يستاجوػل املتخلت رطجس زوظلة أقالع ريمى العنذ وىغ ذلىظ قىج يحتىاج الصالى  الىى سىايات 
تتبعهىا سلاسىة ال اوعىة رغ خهىا وىغ الطػاقىا املكتخرللىة التى   اكاخ لرهع راتلال الحااىات التكظػلػالىةع التى 

قىىج يسىىتطتا الصالىى  فىى  الطشىىارةة روتارعىىة ا ىىجاتهاع رقىىج ينىىػل هىىحا سىىب  لديىىادس اسىىتاجام املتخلىىت اكاىىخ 
( ال امإلىاا  يلضىػل رقىت اشىػ  فى  (Karbiniski 2010سىايات  ػولىالع هىحا وىا أإلىار إللىه  6وغ 

 ال اهتطاوات اا ة ره.فمكال ا  (facebook)تصرا 
 ىى غ الصمبىىة  "أوىا رالظسىىبة لطتغ ىىخ ونىىال السىنغ تطىىة فىىخرر فىى  الط ىىال غ "اماتطىاي  رالالىىاف 

الىىح غ يسىىنظػل فىى  )الطج ظىىة رالطاىىلع( رلصىىالا الصمبىىة الىىح غ يسىىنظػل فىى  الطج ظىىةع ريرسىىخ البىىا اػل 
مرىة العخبلىة ياوىة رااردللىة السب  ف  ذلظ إلى أل ةملة التخبلة الخيا ىلة ت طىا تلافىات الطىجل الطات

اا ة رتاتمف وعها رعىس العىادات رالتلال ىج  ى غ الطج ظىة راللخيىة رالطاىلعع   ىث ال وىا هىػ ولبىػ  
ف  الطج ظة قج ينػل وحخم ف  الطالع هحا را  ىافة الىى ال و تطىا الطج ظىة وظرىتا رشىنال اكبىخ وظىه 

ارسا ريظط  لج هع تلافات واتمرىة قىج لج  الطالعع وطا يشنال يظج الصمبة يمقات ااتطا لة رصػرس 
 ف  الطالطات. م تتاح لج  اافخاد

لمكشف يىغ الرىخرر فى  ااداس ةنىال تبعىال لمطتغ ىخات  (ANOVA)كطا تع تصب ق تحم ال التبا غ 
 )السظة الجراسلةع ونال السنغع وعج  استاجام املتخلت  ػولالع الطسار(ع رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.

 

 (10جثول )
لمكذف عن الفروق في األداة ككل تبعًا لممتغيرات )الدنة  (Way ANOVA -4) تحميل التباين نتائج

 الثراسية  مكان الدكن  معثل استخثام االنترنة يهميًا  المداق(

 المتغير
مجمهع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 المربعات

 "f" قيمة
 "f" داللة

 اإلحرائية
 0.400 0.714 0.138 1 0.138 المداق

 0.036 2.693 0.520 4 2.079 الدنة الثراسية
 0.000 8.378 1.617 2 3.233 مكان الدكن

 0.075 2.378 0.459 3 1.377 معثل االستخثام
   0.193 89 17.175 الخطأ

    99 24.313 المجمهع المرحح
 

( α≤0.05( راىىػد فىىخرر ذات دملىىة إ صىىا لة يظىىج وسىىتػ  الجملىىة )11يطهىخ وىىغ ال ىىجر  )
إ صىىا لة ااداس ةنىىال تبعىىال لطتغ ىىخل )السىىظة الجراسىىلةع رونىىال السىىنغ(ع ريىىجم راىىػد فىىخرر ذات دملىىة  فىى 
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( فىى  ااداس ةنىىال تبعىىال لطتغ ىىخل )الطسىىارع روعىىج  اسىىتاجام املتخلىىت α≤0.05يظىىج وسىىتػ  الجملىىة )
ر تىع تصب ىق " إلى وستػ  الجملة ا  صىا لةع رلطعخفىة وػاقىا هىحا الرىخر f ػولال(   ث لع تصال قلع "

 لمطلارلات البعجية يمى أداس الجراسة تبعال لطتغ خل )السظة الجراسلةع رونىال السىنغ(ع (scheffe)ااتبار 
 رال جر  أدلاا  ب غ ذلظ.

 (11جثول )
 لممقارنات البعثية عمى األداة ككل تبعًا لمتغير (scheffe) نتائج تطبيق اختبار

 )الدنة الثراسية  مكان الدكن(
 الرابعة الثالثة الثانية األولى المتهسط الحدابي فئةال المتغير

 الدنة الثراسية
 

 -0.01 0.17 0.25 - 3.91 األولى
 -0.26 -0.08 -  3.66 الثانية
 -0.18 -   3.74 الثالثة
 -    3.92 الرابعة

 مكان الدكن
 

  مخيم قرية مثينة المتهسط الحدابي الفئة
  12.1 0.25 - 3.94 مثينة
  0.87 -  3.69 ةقري

  -   2.82 مخيم
 

( أل وػاقىا الرىخرر فى  ااداس ةنىال تبعىال لطتغ ىخ السىظة الجراسىلة ةالىت 11يطهخ وىغ ال ىجر  )
 ىىى غ شمبىىىة السىىىظت غ )الااللىىىة رالخارعىىىة( رلصىىىالا السىىىظة الخارعىىىةع ريرسىىىخ البىىىا اػل السىىىب  فىىى  ذلىىىظ إلىىىى أل 

سىىة لهىىا الىىجرر البىىارز فىى  تشىىن ال يمقىىات ااتطا لىىة الابىىخات التىى  يطضىى   هىىا الصمبىىة اىىم  سىىظػات الجرا
راماتطا لىة رغ خهىا راسعة رتصػيخ الطعخفة التكظػلػالىة راسىتاجام املتخلىت رالطػاقىا الطاتمرىة امكاديطلىة 

كطىىا  ىىؤدل الىىى  ىىلال تلافىىة الصالىى  رتصىىػيخ وسىىتػ  ترك ىىخا رتعاومىىه وىىا ا اىىخيغع رهىىحا ضىىاهخ وىىغ 
 لصالا شمبة السظة الخارعة. لرخرر   غ اافخادام  الظتا ج السارلة وا اعال ا

ربالظسبة لطتغ خ ونال السنغ ةالىت الرىخرر  ى غ الصمبىة الىح غ يسىنظػل فى  )الطج ظىة رالطاىلع( رلصىالا 
الصمبة الح غ يسنظػل ف  الطج ظةع ريرسخ البا اػل السب  ف  ذلظ إلى أل الطج ظة هى  البىؤرس التى  تحىػل فى  

اوىىاكغ الطاتمرىىة التىى  قىىج يشىىبا  هىىا الصمبىىة  ااىىاتهع الطاتمرىىةع اموىىخ الىىحل  ىىؤدل شلاتهىىا اطلىىا الط ىىامت را
رنا ىىخ وىىغ سىىنال الطاىىلع الىىى التػاىىه الىىى الطج ظىىة  إلىىباغ تمىىظ الحااىىات فىى  رقىىت وىىاع فىى   ىى غ الهىىا وتا ىىة 

 م غ الطج ظة ف  ال رقت ةال رهحا وا اعال الرخرر تت ه لصالا الصمبة سنال الطج ظة.
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 .والتوصياتاالصتٍتاجات 
 االستنتاجات:

 وغ ام  يخض الظتا ج السارلة تػ ال البا اػل الى امستظتااات ا تلة:
 الط ىىا  التكظػلىىػا  يعتبىىخ الػسىى مة العصىىخية فىى  التػا ىىال  ىى غ الصمبىىة رالط تطىىا الطحمىى  رالعىىالط  .1

 رذلظ لمتصػر الها ال ف  إلخةات امتصا  رالتكظػلػالا.
ماتطىىاي  فىى  لشىىخ الالافىىة الخيا ىىلة التىى  تتطاإلىىى وىىا تلال ىىج الىىجرر الرعىىا  لطػاقىىا التػا ىىال ا .2

 موبىة الط تطاع   ث أ بحت الصخيق ااواال رااسخغ لمحصػ  يمىى ااابىار الخيا ىلة الاا ىة 
 كخس السمة رةخس اللجم.

الابىىىىخات التىىىى  يطضىىىى   هىىىىا الصمبىىىىة اىىىىم  سىىىىظػات الجراسىىىىة لهىىىىا درر رىىىىارز فىىىى  تشىىىىن ال يمقىىىىات  .3
الصالى  وغ املها تصىػيخ الطعخفىة التكظػلػالىةع ةطىا  ىؤدل الىى  ىلال تلافىة ااتطا لة راسعة ريتع 

 رتصػيخ وستػ  ترك خا رتعاومه وا ا اخيغ.
 

 .التهصيات
 وغ ام  امستظتااات  ػ   البا اػل رطا يوت :

العطىىىال يمىىىى لرىىىت لطىىىخ ةملىىىات التخبلىىىة الخيا ىىىلة الىىىى اسىىىتاجام وػاقىىىا التػا ىىىال اماتطىىىاي   .1
(facebookرذلظ ل ).طا تػفخا وغ وعمػوات تسج  ااات الصمبة رتشبا رغبات اافخاد 

( فىى  زيىىادس تلافىىة الصمبىىة فىى  واتمىىف facebookامسىىترادس وىىغ وػاقىىا التػا ىىال اماتطىىاي  ) .2
 ال ػال  راالعا  الخيا لة.

  ث الصمبة يمى استاجام هحا الطػاقا رصػرس إي ا لة رةل لة التعاوال وعها رصخر أوظه. .3
 

 .صادراملزاجع وامل
 .أواًل: المراجع العربية

 ( .2111ام الع لؤل .)ع دار أساوة لمظشخع يطالع ااردل.اإلعالم الرحفي 
 ( .2114السىبلع ع وسىىمع .) اسؤؤتخثام مهقؤؤع التهاصؤؤل االجتمؤؤاعي )الفيدؤؤبهك( فؤؤي تعمؤؤيم طمبؤؤة

ع رسىىىالة وااسىىىت خ غ ىىىخ المرحمؤؤؤة الثانهيؤؤؤة فؤؤؤي المممكؤؤؤة العربيؤؤؤة الدؤؤؤعهدية واتجاهؤؤؤات م نحؤؤؤه 
 ظشػرسع ال اوعة امردللةع يطالع امردل.و

 ( .2114السػاي خع هظج .) التهاصلدوافع استخثام الطمبة الجامعيين وطمبة المثارس لذبكة 
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 ع رسىالة وااسىت خ غ ىخ وظشىػرسعوعالقت ؤا بتحرؤيم م االكؤاديمي facebook االجتماعي الفيدبهك
 ال اوعة امردللةع يطالع امردل.

  .رالظشىىخع يىىالع الكتىىا  الحىىج ث لمصبايىىة  عالتهاصؤؤل االجتمؤؤاعي(. 2111)يتىىػمع يىىجلال رناىىخرل
 يطالع امردل.

 ( . 2111يػضع  سظ .) أثر مهاقع التهاصل االجتماعي في تنمية المدؤاولية المجتمعيؤة
ع  خلاوج التظطلة اماتطا لىة رااسىخيةع ااوعىة اللىجسع لثى الذباب تجربة مجمس شباب عال

 اللجسع فمسص غ.
 تأثير شبكات التهاصل االجتماعي عمى جم هر المتمقيؤين دراسؤة (. 2112دمحم. ) الطظصىػرع

ةملىة اادا   رسالة وااست خ غ ىخ وظشىػرسع عمقارنة لممهاقع االجتماعية والمهاقع اإللكترونية
 رالتخبلةع امكاديطلة العخبلة الطرتػ ة ف  الجلطارك.

 ( .2113الهىىممتع الىىا .)امعؤؤة الحدؤؤين بؤؤن طؤؤالل مؤؤن من ؤؤهر تؤؤأثير الفيدؤؤبهك عمؤؤى طمبؤؤة ج
 ع رسالة وااست خ غ خ وظشػرسع ال اوعة امردللةع يطالع امردل.جنثري 
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 (1) املمحل
 يةاالصتبيان بصورتى الٍوائ

 
 ...عزيزي الطالب/ؤة: تحية طيبة وبعث

دور مهاقؤؤؤع التهاصؤؤؤل االجتمؤؤؤاعي فؤؤؤي نذؤؤؤر الثقافؤؤؤة "يلىىىػم البىىىا اػل رىىىتاخاح دراسىىىة رعظىىىػال 
ع لىحا  خاىى تعبئىة البلالىات الاا ىة "الرياضية لثى طمبة مداقي كرة الدؤمة وكؤرة القؤثم بجامعؤة اليرمؤهك

الطظاسىىبةع يمطىىال ( أوىىام ا اارىىة xل  ػ ىىا إإلىىارس )رالطعمػوىىات الشاصىىلة را اارىىة يمىىى فلىىخات امسىىتبلا
 رول ةافة الطعمػوات ستعاوال رسخية تاوة رلغايات البحث العمط  فلس.

 شاكرًا لحدن تعاونكم
 

 أواًل: معمهمات شخرية عن أفراد العينة:
 الدنة الثراسية:

 (.   )د. الخارعة    (.   )ج. الاالاة    (.   ) . الااللة    (.   )أ. اارلى 
 

 مكان الدكن:
 (.   )ج. والع    (.   ) . قخية    (.   )أ. وج ظة 

 
 معثل استخثام اإلنترنة يهميًا:

 (.   )ساية  4الى أقال وغ  2 . وغ                       (.   )ساية  2أ. أقال وغ 
 (.   )سايات  6د. أكاخ وغ            (.   )ساية  6الى أقال وغ  4ج. وغ 

 
 المداق:

 (.   ) . ةخس اللجم    (.   ). ةخس السمة أ
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 ثانيًا: فقرات االستبيان ومجاالته المختمفة.
 

 أواًل: المجال االجتماعي:
مهافق  الفقرة الرقم

 بذثة
ال  محايث مهافق

 أوافق
ال أوافق 
 بذثة

      اماتطاي .أتعخف الى أ جقاح اجد وغ ام  وػاقا التػا ال  1
وىىغ اىىم   (facebook)مىىى وػقىىا تىىظعنذ إلاصىىلة الرىىخد ي 2

 وعال  الطشارةات الت   بجل رأيه ف ها.
    

 

      ألتط  إلى الط طػيات الخيا لة الت  تتطاإلى وا تلال ج الط تطا. 3
      يمى التػا ال وا الطجرس غ ف  الكملة. (facebook)يسايج  4
      الامق الخيا   السملع. (facebook) ظط   5
      يمى التعخف إلى الخيا   غ اللجاوى. (facebook)يسايج  6
و ىىػ  الرىىىخد لمعجراللىىة وىىىغ اىىم  ولىىىاشا  (facebook) ا ىىخ  7

 الر ج ػ العظلرة.
    

 

اافخاد يمىى تصىػيخ الطهىارات الخيا ىلة  (facebook)يش ا  8
 الطاتمرة.

    
 

 ثانيًا: المجال التكنهلهجي:
مهافق  الفقرة الرقم

 بذثة
ال  محايث مهافق

 أوافق
ال أوافق 
 بذثة

 (facebook)أوتمىىىظ هىىىاتف ذةىىى   ىىىج ث  تىىىلا لىىى  اسىىىتاجام  1
 رسهػلة أكبخ.

    
 

أسىىىىتاجم الهىىىىاتف الظلىىىىا  رالتصىىىىرا يمىىىىى ا لتخلىىىىت أكاىىىىخ وىىىىغ  2
 الحاسػ .

   
  

الهىىىاتف الظلىىىا  اا ىىىت  وىىىدرد را لتخلىىىت اىىىارج الطظىىىد  وطىىىا  3
  بل ظ  يمى تػا ال وا أ جقا   

   
  

لتحط ىىال يمىىى ا لتخلىىت تسىىطا لىى  رطتارعىىة ولىىاشا الر ىىج ػ سىىخية ا 4
 .(facebook)الخيا لة يمى 

   
  

أوتمىىىظ سىىىخية إلتخلىىىت فىىى  الطظىىىد  تىىىػفخ لىىى  وتارعىىىة اا ىىىجاث  5
 الخيا لة الطباإلخس.
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 ثالثًا: المجال الثقافي:
مهافق  الفقرة الرقم

 بذثة
ال  محايث مهافق

 أوافق
ال أوافق 
 بذثة

      .(facebook)اابار الخيا لة وغ ام  أ صال يمى ا 1
 دردلىىى  رالطعمػوىىىات  (facebook) إإلىىىتخاك  فىىى   ىىىرحات  2

 الخيا لة.
    

 

أتظىىىاقر وىىىا اا ىىىجقاح وىىىغ اىىىم  التعمللىىىات يمىىىى الطظشىىىػرات  3
 الخيا لة.

    
 

      وظشػرات يغ فػا ج وطارسة الخيا ة. (facebook)يلجم  4
ف الرىىخد رلىىػال غ االعىىا  الخيا ىىلة  تعخيىى (facebook)يلىىػم  5

 الطاتمرة.
    

 

      التعخف إلى وست جات الخيا ة الطحملة. (facebook) تلا ل   6
      الرخد رصخر تظطلة الملاقة البجللة. (facebook)  درد 7
 أتعىىىخف يمىىىى أهىىىجاف التخبلىىىىة الخيا ىىىلة وىىىغ اىىىم  اسىىىىتاجام 8

(facebook). 
    

 

      الخيا   راصس المع  ف  واتمف االعا . (facebook) درد  9

 
 (2) املمحل

 أمساء احملهىني واخلرباء وختصصوي الدقيل ووهان عىموي

 

 مكان العمل التخرص الثقيق سماال الرقم
 الطظاهجع ةخس السمة ال اوعة ااردللة أ. د.  ادر الحايظ 1
 يمع اماتطاغ الخيا   ااوعة ال خوػك أ. د. لب ال إلطخرخ 2
 اسال   التجريذ ال اوعة ااردللة أ. د. يبج السمم اا خ 3
 يمع الظرذ الخيا   ااوعة وؤته أ. د. زيغ العا ج غ  ظ  هال  4
 كخس اللجم ااوعة وؤته د. يصام ا ػ إلها  5
 كخس اللجم ال اوعة الهاإلطلة د.  سغ الاالجل 6
 كخس السمة ااوعة ال خوػك أ. رل ج  بارحه 7

 
 


