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  :الملخص
 في ترشيد استخدام أخصائي خدمة الفرددور تحديد هدفت الدراسة الحالية إلى 

 أكتوبر وتكونت ٦بمدينة  االجتماعية لدي الطالب في المدارس عالقتها بالمعاييراالنترنت و
 للعام سبع مدارس من  اخصائي اجتماعي٣٤و   طالب و طالبة٢١٠لدراسة منعينة ا

 استبيان موجهه لألخصائيين االجتماعين واستخدمت الباحثة ٢٠٢٠-٢٠١٩ الدراسي
 واستبيان  في ترشيد استخدام االنترنتن االجتماعينلألخصائيي للتعرف علي الدور المهني

االخصائي االجتماعي في لي انعكاس دور اخر يطبق علي الطالب في المدارس للتعرف ع
اظهرت .   تشكيل الحقائق االجتماعية لدي الطالبعالقتها بترشيد استخدام االنترنت و

لما  االخصائي االجتماعي في ترشيد استخدام االنترنت الدور المهني أهميةالدراسة  نتائج
  .دارس االجتماعية لدي الطالب في الم المعاييرتشكيللها من تأثير على 

  .دور أخصائي خدمة الفرد، االنترنت، المعايير االجتماعية: المفتاحيةالكلمات 
Abstract  
           The current study aimed to evaluate the role of the social worker 
in rationalizing the use of the Internet and its relationship to shaping 
social facts among students in schools in 6th of October City. The study 
sample consisted of 210 students from two institutions on October 6 in 
the academic year 2019/2020. The researcher used a questionnaire 
addressed to social workers. To learn about the professional role of 
social workers in rationalizing the use of the Internet, and another 
questionnaire applied to students in schools, to identify the reflection of 
the social worker’s role in rationalizing the use of the Internet and its 
relationship to shaping social facts among students. The results of the 
study resulted in the importance of the professional role of a social 
worker in rationalizing the use of the Internet and its relationship to 
forming social facts among students in schools  
Keywords: The role of caseworker- Internet- social standards 

   :ة الدراسمقدمة-اوال
المفتاح األساسي للتنمية والتقدم في المجتمع المعاصر، " تكنولوجيا المعرفة"     أصبحت 

 محدثة تغييرا كبيرا في طرائق االنسان بالعيش والتخاطب المجتمع،في مختلف أرجاء و
 ومتجاوزة الحدود الجغرافية واإلنتاج،واكتساب المعرفة، وفي تنظيم حقول العمل 

 ترجمة آمال االنسان وتطلعاته الى واقع الرقمية علىالسياسية، وقد عملت هذه التكنولوجيا و
  )٢. ص ،٢٠١٥ غرايبه،. (معاش في الحياة االنسانية المعاصرة
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 من خاللها الزمن اختزلمما ال شك فيه ان العالم المعاصر يعيش حالة تحول       
 ، وحالة التفاعل بين التقليدية الماضي ألنشطهالشبكات االجتماعية هي البديل أصبحت و

  بدرجه الفته ةاالتصالي والمحيط هي التي تسيطر علي النظام البيئةمجتمعات اليوم مع 
 وهو ما يؤكد حدوث تحول جذري في ادوات التخاطب كما ان هذه الشبكات يقضي  ،للنظر

بعضهم لبعض مما ادي فيها العديد من الشباب والمراهقين وقتا طويال جدا في التفاعل مع 
ولكن ) ٨ . ص,٢٠١٤  ,ورقله (وتغيرات جوهريه مست جميع المجاالت  الي ثوره حقيقيه

على الجانب اآلخر هناك مخاوف من اآلثار السلبية الجسدية والنفسية واالجتماعية والثقافية 
٤٠٠ . ص, ٢٠٠٠ ,صيملحا( التي قد تحدثه(  

يمكن . جزءا هائالً من حياة الناس اليوميةغل تش عبارة عن تقنية أصبح االنترنت       
وجد أن وصول الطالب إلى اإلنترنت له تأثير . أن يؤثر على األداء األكاديمي للطالب

االستخدامات المختلفة لإلنترنت بالسلب  ال تؤثر ذلك،ومع . إيجابي على أدائهم األكاديمي
  .)Miyake, M. , 2018,P.24(بين الطالب على أدائهم األكاديمي

تعد شبكة اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف        
أنحاء العالم فهي تساعد على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة، ولذلك أكد خبراء 

على توفير أكثر من طريقة في التدريس للمعلمين، يساعد اإلنترنت ان تكنولوجيا التعليم 
 بمثابة مكتبة كبيرة تتوفر فيه جميع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة، وترنت هذلك أن اإلن

 Lawal ,2018( كما أنه يوجد في اإلنترنت بعض البرامج التعليمية بمختلف المستويات
,P.45(  

ن يعلي المراهق أثر مواقع التواصل االجتماعي ) ٢٠١٣(سبتي اسة راشارت د     
اتف المحمولة في إشباع نزواتهم في غياب التوعية والشباب من تقنيات أجهزة الهو

واإلرشاد العملي لألسرة والمدرسة ، أن أجهزة التكنولوجيا سلبت عقول الصغار والكبار 
 البد من بذل الجهود من الحكومات واألسر واألفراد لحماية الناس من ووعطلت تفكيرهم 

ة وممارسة األلعاب االلكترونيّة عبر مشاهدة البرامج التلفزيونيّ، منها سلبيات هذه األجهزة
ويالحظ من خالل . ، إلى جانب تصفُّح االنترنت عبر أجهزتهم المحمولة أجهزتهم الذكيّة

مشاهدة األنماط السلوكية االجتماعية على أرض الواقع، بأن هناك زيادة مستمرة وإقباالً 
لإلنترنت، وبخاصة فئة الشباب من مختلف فئات المجتمع المستخدمين  مرتفعاً ألعداد الناس

فيهم، قد يصل استخدامهم، إلى درجة اإلدمان، مما قد يؤثر على السلوك اإلنساني، وشبكة 
العالقات االجتماعية، وطرق التفكير في التعامل مع متغيرات الحياة، والذي من شأنه تعزيز 

شترك الذي يمثل عنصراً القيم الفردية بدالً من القيم االجتماعية، وقيم العمل الجماعي الم
  .هاماً في ثقافة المجتمع
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أن االشخاص الذين يقضون وقتا اطـول علـي     ) ٢٠١٤ ( عوض أوضحت دراسة       
 مشير ان كل جيل له اهتماماتـه وان      ةاالنترنت يخصصون وقت اقصر علي متابعة للدراس      

 مـن االمـور      وحل الفوازير وابداء الري في الكثيـر       ةيح للمستخدم الدردش  تتالتي  قع  االمو
ـ    %   ٧٩والبحث عن اصدقاء جدد او قدامي وقد توصلت الدراسة ان            ين ذمن الطـالب ال

  .الدراسييستخدمون االنترنت اثر سلبا علي مستواهم 
الي وجود تأثيرات سلبية لمواقع شبكات التواصل       ) ٢٠١٥(فتحي  توصلت دراسة         

 التفاعليتقليلها للحوار الشخصي     على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب         االجتماعي
بين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر وجود تأثيرات سلبية لمواقع شـبكات التواصـل    

 التفاعلي على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحوار الشخصي            االجتماعي
  .خل المنزلبين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر هذه الشبكات االجتماعية دا

 ينبغي على الوالدين متابعةُ أبنائهم اثنـاء      الى انه   ) ٢٠١٣(عبداهللا  راسة  توصلت د       
مارس األلعاب الرقمية، وما فيها من اتصال       عند م  مواقع الشبكات االجتماعية، أو      تصفحهم

        كره؛ األمر  محدد بال قيود بالعالم الخارجي، ال يقف خطره عند حدع المجال لذسالذي ، وال ي 
. يتطلَّب ضرورة متابعة أبنائهم بصورة ال تُشعرهم بالتجسس عليهم، أو فقـد الثقـة فـيهم               

ضرورة العمل على تقوية الرقابة الذاتية لمستخدمي اإلنترنت، بما يساعد علـى االسـتخدام    
 وتحقيقها، من خالل    الذاتيةإعطاء الطالب مساحةً أكبر من الحرية إلثبات        . األمثل لإلنترنت 

يار نوع الدراسة المتناسبة مع قدراته وميوله تخصيص مرشد أكـاديمي ونفـسي يقـدم        اخت
خدمات اإلرشاد الفردي والجمعي لتالميذ المدارس إدخال مفهوم جودة الحياة فـي بعـض              

ضرورة توجيه وإرشاد التالميذ، وخاصة مدمني شـبكات التواصـل    و ،مقررات علم النفس  
استبدال تصفح اإلنترنت بالتمرينات الرياضـية وغيرهـا مـن          االجتماعية، بتعليمهم كيفية    

  .الهوايات واألنشطة المتنوعة لالعتدال في استخدام اإلنترنت
وجد عالقة إيجابية بين استخدام ت انه الى ) ٢٠١٤(العامر دراسة توصلت      

  يوجد فروق بين الذكور واالناث في استخدامالانه واالنترنت والمستوي االقتصادي ، 
خالل تنظيم الوقت  يتم من  البد انلإلنترنتشبكة االنترنت ، ان استخدام طالب المدراس 

 السليم لشبكات التواصل االجتماعي  لالستخدام  ضرورة التوعية واألسرةوتحت اشراف من 
وعمل  المعلوماتية كةبالش علىالهامة  المواقع بطبيعة التعريففي  األسرة  دورواهمية
  توعيةالتبحم القيام خالل من ذلك تحقيق يمكن اإلرشادات هذه من ستفادةلال للطلبة ندوات

   . شبكة االنترنت  مع التعامل ترشيد تتناول في المدارس
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توصلت الي ان لمواقع التواصل االجتماعي تأثير سلبي ) ٢٠١٤(اديب دراسة        
 الناتجة االثار طبيعةي المستوي التعليمي لالم علكما يؤثر  لألبناء،علي التحصيل الدراسي 

 تأثيرات ارتفع معه الاالم،عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي فكلما ارتفع مستوي تعليم 
                                                          .   الدراسيحصيل تستوي الم علي ات السلبيةثيرتأ الةقلو اإليجابية 

 ان من االثار السلبية علي مستخدمي االنترنت )٢٠٠٧ (لي عاظهرت نتائج دراسة        
تتمثل في الدخول الي مواقع محظور الدخول اليها او اباحية مما قد تؤثر سلبا علي العالقات 

 مواقع التواصل االسرية والحياة االجتماعية والمستوي الدراسي، والتأثير االخالقي عبر
 .اقرنهم من لمضايقاتاالجتماعي يتعرضن 

االنترنت بين ن ادمامن توجد نسبة انه  )٢٠٠٨ ( محمد دراسة نتائجاوضحت        
توجد عالقة بين ادمان االنترنت من جهة االنترنت، كما  مستخدميطالب المرحلة الثانوية 

توجد فروق دالة ناتجة عن النوع اخرى، و  الذات و حب االستطالع من جهة وتنظيم 
 و مرتفعيتوجد الفروق الدالة بين لإلنترنت، حلة الثانوية  ادمان طلبة المرفي) انثى-ذكر(

 حب منخفضي ومرتفعيتوجد الفروق الدالة بين االنترنت،  ادمان في تنظيم الذات منخفضي
 .                                                     االنترنت ادمان فياالستطالع 

هم في معالجة سلبيات ايس  االنترنتعلي ان) ٢٠٠٩ ( كامل دراسةكشفت نتائجو     
  االنترنت ،م مفاهيم ومهارات التعامل مع شبكةيعلتطرق التدريس التقليدية المتبعة في 

 التالميذ على فهم المجردات المختلفة وتوضيح الحقائق العلمية بشكل مرئي  االنترنتيساعد
 ينادى به المربون في يمثل استجابة موضوعية لما ومن خالل االستخدام الفعال للبرنامج

الوقت الحاضر من ضرورة إعادة النظر في بناء المقررات الدراسية وتقديمها بطرق جديدة 
هم في تحقيق ا يس ،تتمشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية بما يحقق األهداف المنشودة

عدادي وضح نوع العالقة االرتباطية بين تحصيل تالميذ الصف األول اإل، تمبدأ التعلم 
   . واتجاههم نحو اإلنترنتالمهارىوأدائهم 
 عالقة بين اإلدمان على  وجودعلى )٢٠٠٠(الحمصي دراسة نتائج أسفرت         

توجد فروق ذات داللة في  ،اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي لدى العينة المدروسة
ال توجد فروق في . اثاإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلن

ال توجد فروق في . اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي
  .اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير التخصص العلمي

 على العالقاتيؤثر أن استخدام اإلنترنت  على )2000(  الجماليدراسة كشفت       
، في حين يتناقص ه بمفردلإلنترنت في حالة استخدام الطالب دادويز االجتماعية والمعايير
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نه أهذا األثر في حال قضاء الطالب وقتهم أمام اإلنترنت بمشاركة اآلخرين، وكذلك تبين 
ثر استخدام اإلنترنت على العالقات أكلما زاد عدد ساعات استخدام اإلنترنت ارتفع 

بر على العالقات االجتماعية لدى الذكور منه كأ ستخدام اإلنترنت أثراًاأن و . االجتماعية
ثر أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي لدى الطلبة انخفض أ كما بينت الدراسة اإلناث،على 

 وكذلك الحال بالنسبة للتوزيع العمري، حيث ،استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية
  .استخدامهثر أنه كلما ازداد العمر انخفض أ

  من أفراد العينة يستخدمون٢٣الي أن ) ٢٠١٥ (  غرابية دراسةنتائج اوضحت    
% ٣٥,٧، كذلك فإن %٤١,١أي ما نسبته )  ساعات٣ –ساعة واحدة (االنترنت في حدود 

يستخدمون االنترنت ألقل من ساعة واحدة، أي أنه ال توجد مشكلة في حجم االستخدام، 
أن أكثر المواقع التي  و ستخدام المعقولحيث أن معدالت االستخدام طبيعية وفي حدود اال

يليها مواقع المحادثة % ٤٨,٢يقبل عليها الشباب الجامعي المواقع الفنية واألغاني بنسبة 
، وقد تعود األسباب لهذا اإلقبال إلى الحاجة الملحة للترويح عن %٤٢,٩والدردشة بنسبة 

في تحانات، حيث يجد الشباب النفس بعد قضاء يوم طويل بين أروقة الجامعة والكتب واالم
أما بالنسبة للمواقع العلمية والثقافية فقد . االنترنت المتنفس الوحيد بعيدا عن أجواء الدراسة

 وذلك ألن االنترنت مكتبة ثقافية علمية تحتوي على جميع ،%٢٨,٦حصلت على نسبة 
 .المعارف

عالقات الفـرد    عبر اإلنترنت يساعد علي توسيع شبكة        االتصال  ان الباحثةوتري  
االجتماعية مع اآلخرين على كافة المستويات سواء المستوى المحلي واإلقليمي والدولــي،   

ويتيح اإلنترنـت لإلفـراد   ث وتوسيع شبكات العالقات االجتماعية    وايضا يتيح مساحه للتحد   
 ولكن البـد    .، ودون قيود  بحرية كبيرة  Self-Presentation"فرصة تقديم أنفسهم لآلخرين     

يكون في حدود وضوابط ومراقبه الستخدام شبكه االنترنت وخـصوصا للطالـب فـي              ان  
  . غير مرغوب فيهاتسلوكيا لعدم اكتساب حتىالمدارس 

 وجود تأثيرات سلبية لمواقع شـبكات التواصـل           ) ٢٠١٥(عمر دراسة   واكدت
 تفاعليال على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحوار الشخصي            االجتماعي

  .بين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر هذه الشبكات االجتماعية داخل المنزل
 اآلخـرين  مع التواصل يريد الذي اإلنسان إن) ٢٠١١(رجب أوضحت دراسة و

 كانعدام نفسية عوامل كانت سواء به، العوامل ، المحيطة من وعةجمبم إيجابا أو سلبا يتأثر
والقلق عوامل اجتماعية مثل قطـع صـالت االرحـام     الغضبو والشعور النفسي التوافق

 مـن   والـسخرية قات شخصيه مثل التسرع ومقاطعة االخرين والتهكم        واالجتماعية  ، ومع   
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غيره مثل االجتماعي  التواصل نمع االخرين و ا المجادلة المعوقات هذه أهم االخرين ومن
 والشعور النفسي التوافق  منها عدمرتبط بالكثير من العواملتمن الظواهر االجتماعية التي 

 والغـش االجتمـاعي وعوامـل    غضالتبا مثل اجتماعية والغضب وعوامل والقلق باليأس
  السياسي كاالستقرار سياسية

 مـسؤولية تقـع   هوان استخدام اإلنترنت  Yildiz (2016) توصلت دراسة يلدز
ب من خطـر اإلدمـان        ، من حيث توعية الطال      واألخصائيينعلى عاتق اآلباء والمعلمين     

على اإلنترنت فإنه يجب عليهم تنظيم ساعات العمل عليه، أو ساعات الترفيه لتكون ساعتين              
فقط في اليوم، كما يجب على اآلباء متابعة أبنائهم من حيث فتـرة اسـتخدامهم لإلنترنـت                 

اقـع  وطبيعة االستخدام وماهية البرامج التي يستعملونها، باإلضافة إلى إرشادهم إلـى المو           
 أن تحظر المواقع غير األخالقية والمواقع غير المفيدة وأن تضع جـدوالً             و المفيدة والهادفة 

  .زمنياً الستخدام اإلنترنت للفرد
يسعي مـستخدم االنترنـت      الى انه    Pagán) 2018(أبرزت نتائج دراسة باجان     

ؤدي إلى إمضاء   حول المعرفة الموجودة وانبهاره بالكم الهائل من المعلومات، األمر الذي ي          
حيث يبدأ الفرد باالسـتغناء عـن حياتـه         : إدمان الدردشة . العديد من الساعات في التصفح    

 عدم اإلشباع العاطفي    االنترنت عن وعالقاته الواقعية ودخوله لعالم اإلنترنت ويرجع ادمان        
  .معينةلدى الفرد أو معاناته من مشاكل نفسية 
يعـرِض اسـتخدام اإلنترنـت    KankaM (2018(أوضحت نتائج دراسة كانكام 

الطالب لمخاطر حيث يكسبه سلوكيات غير سـليمة و أظهـرت النتـائج أن التـصورات                
أي (اإليجابية للمعلمين فيما يتعلق بسلوك اإلنترنت المحفوف بالمخاطر في سـن المدرسـة           

نت ترتبط بشكل مباشر وإيجابي بردودهم مما يثير استخدام اإلنتر        ) مدى الوعي و االدراك     
 .مشاكل بين طالب المدارس

 إلى أن الجهود المبذولة لزيادة      Touloupis) 2018(أكدت نتائج دراسة تولوبيس     
الوصول إلى اإلنترنت في المدارس يمكن أن تؤدي إلى قدر أكبر من التحـسين فـي األداء       
األكاديمي للطالب إذا تم دمجها مع مبادرات السياسة لزيادة الوصول إلى اإلنترنـت فـي                

  .المنزل ودمج األدوات التعليمية القائمة على اإلنترنت في المدارس
) 2018( ودراسة يبـواه  2018) Badasyan (كما توصلت نتائج دراسة بادسيان

Yebowaah             أن اإلنترنت يقدم الفرصة للطالب لتوسيع معارفهم بوتيرة سـريعة، حيـث 
إن الوصول إلى اإلنترنت لـه  ومع ذلك ، ف . يمكنهم الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات      

  جانب سلبي أيضا حيث ال تكون جميع المعلومات ذات نوعية جيدة
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 مراقبـة المدرسـة   اهميـة Touloupis (2018(أسفرت نتائج دراسة تولوبيس 
 كمـا أكـدت     . والرقابة االجتماعية  واهميةالستخدام الطالب لإلنترنت لالنضباط المدرسي      

 اهمية التثقيف الجنسي الشامل والتدخالت الوقائية مع        García(2018(نتائج دراسة كارسيا    
التركيز على التواصل المكثف بين الوالدين والطفل باإلضافة إلـى الـتحكم فـي اسـتخدام       

  .اإلنترنت للتنشئة السليمة لألطفال 
 تزداد )ادمان االنترنت (ظاهرة  من خالل مشاهداتها إن هذهةالحظت الباحثوقد 

 يؤثر عليهم من حيث جوانب بما فئة الشباب واالطفال بينرها السلبية  آثاونسبة انتشارها 
هم وبيئاتهم وانهم أكثر مستخدميها ألمور تتعلق سواء بالدراسة أو العمل أو تتتعلق بشخصي

ارات ادمان االنترنت يؤثر على مهكيفيه استغالل اوقات الفراغ ومن المالحظ أيضاً 
 مع اآلخرين بطريقة إيجابية فعالة تمكنه من هتفاعلمما يؤثر على العالقات االجتماعية 

  .التوافق
تعد مهنة الخدمة االجتماعية من المهن التي تسعي لمساعده الطالب فـي مجتمـع     
المدرسة، حيث تتعدد ادوار االخصائي االجتماعي في المدرسة مع الطـالب منهـا تنميـة            

 لزيـاده  ودالـك  المحيطـة ة  االجتماعيباألنساقشخصياتهم وايضا يعمل علي ربط الطالب     
ق لدي الطالب في المدراس وايضا توجيه الطالب فـي المـدارس      فمستويات التكيف والتوا  

  .االنترنتنحو االستخدام السليم لشبكات 
فاألخصائي االجتماعي في المدرسة يقوم بالعمل مع الطالب واآلبـاء والمعلمـين            

 سـواء فـي معالجـة    المدرسـية، رة  في كل المواقف التي تتصل بالخب  المدرسية،واإلدارة  
 إلى جانب العمل مـع الجماعـات وتنظـيم          باألشخاص،مشكالت سوء التكيف التي ترتبط      

البرامج الثقافية واالجتماعي، كما أنها تحظى باهتمام كافة المسؤولين عـن إعـداد الجيـل               
سية في   فإذا نجحت الخدمة االجتماعية المدر     المستقبل،الجديد الذي سوف يتحمل مسؤوليات      

 ،٢٠٠٩:منجود. (دورها البناء تكون قد ساهمت في تحقيق أهداف التنمية وتطور المجتمع            
   )٥.ص

ضرورة االعتماد عليه في  يستمد التقويم أهميته األساسية في مختلف الميادين من
كل ميدان وبخاصة في مهنة  قياس وتقدير مدى تحقق األهداف المنشودة من كل عملية وفي

                      ,عـوض  ) (العمـل مـع االفـراد واالسـر     (الفرد ماعية بشكل عام وخدمة     الخدمة االجت 
  )   ٢٨٧.ص  ,٢٠١١

 بتقويم ادوار االخـصائي االجتمـاعي فـي    المتعلقةولقد اجريت بعض الدراسات     
 االحتياجـات  المدرسي وايضا مجـال ذوي       االسري والمجال  منها المجال    متعددةجاالت  م

   .الخاصة
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من المتوقع أن يكون األخـصائيون   Carpenter (2011(قد اوضحت دراسة كاربينتر    و
 الطالبيـة الجتماعيون في المدرسة قادرين على تبسيط وتعزيز التدخالت وتقديم الخدمات           ا

 علـى   PLCsكان الغرض من هذه الدراسة هو تقيـيم تـأثير           . PLCsمن خالل استخدام    
يئة المدرسة الحضرية تعمق وعي الطالب بحلـول  ممارسة العمل االجتماعي المدرسي في ب   

المشكالت التي يعاني منها ، وتنمية روح المساءلة لدى الطلبة وتنمية روح تقبل النقد والنقد              
  الذاتي

العمـل علـي تأهيـل وتـدريب       Alvarez 2012)(الفـاريز   توصلت دراسـة    
الجتماعيين لمساعدتهم  وضع دليل عمل لألخصائيين ا    / ٢. األخصائيين االجتماعيين أكاديمياً  

إتاحة الفرصة لألخصائيين االجتماعيين في وسائل اإلعـالم        / ٣علي أداء واجباتهم المهنية     
  لكي يبصروا المجتمع بأهمية مهنة الخدمة االجتماعية

 أن هناك العديد من المعوقات التي Wagner (2015(  واجنردراسةنتائج أكدت 
واختتمـت الدراسـة    . إنجازه وتجاوز التحـديات   تواجه عمل األخصائي االجتماعي وتعيق      

بتقديم عدد من االقتراحات والتوصيات من أجل تعزيز كفاءة الطالب من خـالل البـرامج               
تعاني مـن   مدرب   المدارس التي بها أخصائي اجتماعي       ان. المقدمة إلى المجاالت المختلفة   

ة أن هناك العديد مـن      أكدت الدراس .  اجتماعي اخصائيمشاكل أقل من تلك التي ليس لديها        
واختتمـت  .  تحديات وتمثلالمعوقات التي تواجه عمل األخصائي االجتماعي وتعيق إنجازه         

الدراسة بتقديم عدد من االقتراحات والتوصيات من أجل تعزيز كفاءة الطالب مـن خـالل               
  .البرامج المقدمة إلى المجاالت المختلفة

 بعض األخصائيين ر ال يشع انهGarrett (2005(اوضحت نتائج دراسة جاريت 
 للعمل وأيضاً ضعف إعدادهم المهنـي       استعدادهمبالرضا عن عملهم وهذا يؤثر على مدى        

 وجود معوقات متعلقة باإلمكانيات والموارد ترجع إلى نسق األسـرة والطالـب             .والتدريب
ـ        هناك   وان .والمدرسة ول جهود لعالج المهددات االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي تح

 – النفس   علم( استيعاب خريجي الكليات المتخصصة      .الدراسيةدون تكيف الطالب مع بيئته      
 بأهمية التوعية المجتمعية    .التعليمية في كل المؤسسات     )االجتماعية الخدمة   –علم االجتماع   

  . المدرسية واالعتراف المجتمعي بهةاالجتماعيالخدمة 
  يسعي االخصائي االجتماعي Whitfield (2000(اسفرت نتائج دراسة وايتفيلد  

تنمية الجانب المعرفي والجانب االجتماعي والنفس و االنتماء لدى تالميذ وقيم الي تنمية ال
توجد انه ال ) ٢٠١٧(صدقي كما اوضحت نتائج دراسة.  المدرسفيحركي لدى طفل 

الخبراء فروق جوهريه داله احصائيا بين استجابات االخصائيين االجتماعيين واستجابات 
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 ومستوي المعرفيةمن اعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتحديدهم لمستوي المهارات 
 اإلدراكية ومستوي تقيم المهارات الدور،، ومستوي تقيم اإلنسانيةمهارات العالقات 
 االجتماعي في التعامل لألخصائيين المهنية ومستوي المهارات التأثيرية،ومستوي المهارات 

   االسري ككلمع حاالت العنف
ان االخصائي االجتماعي يقوم بأدوار ) ٢٠١٧ ( مفلحوايضا توصلت دراسة    

قوم االخصائي االجتماعي ي التوحد وايضا ألطفال منها ممارسه انشطه ترفيهيه متعددة
بتحديد العوائق التي تحول دون اشباع هذه الحاجات لدي االطفال وايضا يقوم بدراسة 

  .االطفال بموقف رتبطةالمات والمتطلبات جاحال
 مما سبق عرضه تبين ضرورة توجيه وإرشاد التالميذ، وخاصة مدمني شـبكات            

، بتعليمهم كيفية استبدال تصفح اإلنترنت بالتمرينـات الرياضـية وغيرهـا مـن              االنترنت
الهوايات واألنشطة المتنوعة؛ لالعتدال في استخدام اإلنترنت لذلك تسعي هذه الدراسة الـي            

وعالقاتهـا بالمعـايير     في ترشـيد اسـتخدام االنترنـت         أخصائي خدمة الفرد    دور تحديد
  .المدارسلدي الطالب في االجتماعية 

  : وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة فيما يلي 
   :مشكلة الدراسة

              :مؤداهوبناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي 
وعالقاتها  في ترشيد استخدام االنترنت ألخصائي خدمة الفرد المهنيةما هي االدوار 

  ؟المدارسلدي الطالب في بالمعايير االجتماعية 
 وجود تأثيرات سلبية لمواقع شـبكات التواصـل         السابقة الي توصلت نتائج الدراسات     - ١

 على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحـوار الشخـصي             االجتماعي
ين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر وجود تـأثيرات سـلبية لمواقـع              ب التفاعلي

 على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بـسبب تقليلهـا           االجتماعيشبكات التواصل   
 بين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر هذه الـشبكات           التفاعليللحوار الشخصي   

 االجتماعية داخل المنزل
 يوجد عالقة إيجابية بـين اسـتخدام االنترنـت      السابقة انه ت     اسفرت نتائج الدراسا   - ٢

 فروق بين الذكور واالناث في استخدام شـبكة         عن عدم وجود   االقتصادي،والمستوي  
 البد ان خالل تنظيم الوقت وتحـت        لإلنترنت ان استخدام الطالب المدراس      االنترنت،

  االجتماعي  السليم لشبكات التواصلالستخدام والتوعية األسرةاشراف من 
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 انه يوجد عالقة إيجابية بـين اسـتخدام االنترنـت           السابقة اوضحت نتائج الدراسات     - ٣
 فروق بين الذكور واالناث في اسـتخدام شـبكة          هناكليس  و االقتصادي،والمستوي  
 البد ان خالل تنظيم الوقت وتحت       لإلنترنتان استخدام الطالب المدراس     و االنترنت،

   السليم لشبكات التواصل االجتماعي  لالستخدام والتوعية األسرةاشراف من 
  أهميه الدراسة -ثانيا

 انتشار ظاهرة ادمان االنترنت بين الطالب في المدارس  .١
خطورة االستخدام السلبي لشبكات التواصل االجتماعي لدي الطالب في المدارس وما            .٢

 يترتب عليه انحراف الطالب في المدارس 
  في المدارس ئيينلألخصاعدم وضوح الدور المهني  .٣
ين يماعجت اال األخصائيين مدي قدرة    علىأهمية التقويم واعتباره وسيله اساسيه لتعرف        .٤

 علي توجيه الطالب نحو االستخدام االيجابي لشبكات التواصل االجتماعي
  أهداف الدراسة -ثالثا

  هدف رئيس 
 وعالقتها في ترشيد استخدام شبكه االنترنتالتعرف على دور االخصائي االجتماعي -

  لدي الطالب في المدارسبالمعايير االجتماعية 
   :ويتحقق ذلك من خالل مجموعة من االهداف الفرعية وهي

الذي يقوم به لترشيد استخدام شبكه التعرف على الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي - ١
 الطالب في المدارساالنترنت لدي 

الذي يقوم به لترشيد استخدام شبكه اعي التعرف على الدور الممارس لألخصائي االجتم- ٢
  الطالب في المدارساالنترنت لدي 

 في ترشيد استخدام شبكة تحد من اداء دور االخصائي االجتماعي المعوقات التي تحديد- ٣
  :علياالنترنت لدي الطالب في المدارس وتشتمل 

   المعوقات التي ترجع الي الطالب تحديد- أ
  لألخصائي المعوقات التي ترجع تحديد-ب
   المعوقات التي ترجع للمدرسة تحديد-ج
االجتماعية  المعاييرتشكيل واالنترنت االرتباطية بين إجراءات استخدام عالقة ال تحديد- ٤

   الطالب في المدارسلدي
في ترشيد لمواجهة صعوبات أداء االخصائي واالجتماعي لدورة  المقترحة تحديد االدوار- ٥

   الطالب في المدارس استخدام شبكه االنترنت لدي 
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 ةسامفاهيم الدر-رابعا
   المعايير االجتماعية-٣ االنترنت ترشيد– ٢ الدور- ١
  :مفهوم الدور-

      يعرف الدور بانه العملية ولكنها مستخدمة بمعني اكثـر قربـا مـن معنـي مفهـوم        
االجراءات التي تساعد في تحقيق هدف معين أي ان المقصود بدور االخصائي هنا هو كل               

 ,٢٠٠٧,ابـراهيم   (ما يقوم به االخصائي هنا تحقيقا ألهـداف وحـدات العمـل المهنـي               
  )٢٧٩.ص

     يعرف ايضا الدور علي انها هي مجموعة من انماط الـسلوك المرتبطـة بـالمراكز               
  )١٧١.  ص,٢٠١٧,عبد المجيد واخرون (االجتماعية في البناء االجتماعي 

 او عدة مكانات فالفرد الذي يحتل مكانـة الطالـب          وايضا يعرف انها المكانة االجتماعية    
يمكن ان يشغل مكانة االبن والزميل واالخ وعلي ذلك فالمكانة تعبر عن الوضع االجتماعي              
الذي يشغله الفرد وقد تكزن المكانة الممنوحة ال دخل الفرد في اكتسابها ككونه ابن، ذكـر                

ة من خالل التعليم او طريقـة تفكيـر        من عائلة فالن جميل الشكل وقد تكون المكانة مكتسب        
  )٢٤٩. ص,٢٠١٨,احمد (الفرد او العمل او االجتهاد 

    يعرف الدور علي انه نمط من االفعال والسلوكيات التي يمارسها شخص معـين فـي               
  )١٠٢.  ص,٢٠٠٦,زيدان(موقف معين 

المنظمـة  ويمكن تعريف دور أخصائي خدمة الفرد إجرائيا هي األنشطة والعمليات المهنية            
التي يسعي الي تحقيقها اخصائي خدمة الفرد مع عينة البحث من خالل األهداف والنظريات              

  .العلمية والمهارات ونوع التقويم الذي يستخدمه األخصائي االجتماعي في المدرسة
   االنترنت ترشيد-

ظيم او      ويعرف الترشيد في االدارة هو مزيد من التقنين واالتساق والتنسيق داخل التن
احمد ذكي (هو ذلك السلوك الموجه نحو حقيق اهداف محدده في االطار المفروض علية  

  )٣٤٦، ٢٠٠٦:بدوي 
ويمكن تعريف الترشيد حسن استخدام الموارد المتاحة سواء كانت مرتبطة الغذاء        

  )٧.، ص٢٠١٧:حنان محمد صفوت(او المالبس او المسكن وعدم االسراف في استخدمها 
هو تلك الشبكة االلكترونية المكونة من مجموعة من الشبكات ويعرف االنترنت        

التي تربط الناس والمعلومات، من خالل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الرقمية، بحيث تسمح 
 . ص,٢٠٠٧ ,المجالي (المعلومات باالتصال بين شخص وآخر، وتسمح باسترجاع هذه 

٤٣٢.  (  

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

٧٨ 
 

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

تي تسمح للمشترك بإنشاء موقع خاص به ومن ثم ربطه هي شبكه الكترونيه الو     
ت والهويات نفسها اظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء اخرين لديهم االهتمامنمن خالل ك

هي تلك  و ) .٤٣ .ص , ٢٠١٤ ,عوض  (الثانوية أو الجامعةأو جمعه من أصدقاء 
 المختلفة حسب الشبكات التي تسعي إلي ربط األعضاء مع بعضهم البعض بغرض التعارف

 االجتماعية فـي النواحي الرسالةالتخصصات التي تربط بينهم في صناعة مضمون 
  )٦.   ص, ٢٠١٤ , محمد(واالقتصادية والسياسية والثقافية 

 ويمكن للباحثة تعريف ترشيد االنترنت اجرائيا على انها عملية توجيه من قبل       
من خالل عدد ساعات االستخدام لإلنترنت، االخصائيين االجتماعيين لطالب في المدارس 

ونوع المواقع والمنتديات التي يمكن االستفادة منها، وشرح المخاطر الناتجة عن االستخدام 
  .السيء، تعديل اتجاهات نحو استخدام االنترنت

   المعايير االجتماعية-
لشيء فهو يعرف المعيار علي انه نموذج او قياس مادي لما ينبغي ان يكون علية ا      

في االخالق نموذج السلوك الحسن وقاعدة العمل السديد وفي االكسيولوجيا مقياس الحكم 
  )٢٨٧صـ، ٢٠٠٦,بدوي (علي القيم 

والتوقعات ) الرسمي وغير الرسمي(    وايضا يعرف المعايير على انها قواعد السلوك 
يحيي حسن (ذاته التي يفرضها النمط الثقافي، ونظام الجماعات والمنظمات والمجتمع 

وتعرف ايضا المعايير االجتماعية علي انها هي محددات ثقافية ). ١١٣، ص٢٠٠٧,درويش
  )٣٢.ص,٢٠٠٦,ابو حمادة (للسلوك المرغوب فيه اجتماعيا 

   ويمكن ان يعرف ايضا مجموعة من القواعد والمقاييس التي تحكم افعال االنسان كما 
  )١٢٥.، ص٢٠١٦,الحوتي (تحكم ردود أفعاله تجاه افعال االخرين 

   ويمكن ان تعريف الباحثة للمعايير االجتماعية اجرائيا علي انها مجموع الدرجات التي 
يحصل عليها الطالب لتعرف علي مدي التزام الطالب بهذه المحددات الثقافية، والشخصية، 

  .والنفسية 
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة -خامسآ

   الدراسة فروض -١ 
 في ترشيد استخدام شبكه االنترنتالقة بين الدور الفعلي االخصائي االجتماعي توجد ع- ١

  لدي الطالب في المدارسوعالقتها بالمعايير االجتماعية 
  :وينبثق من هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية وهي االتية
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  يوجد أهداف تساعد في ترشيد استخدام االنترنت- أ
  ي االجتماعي في ترشيد استخدام االنترنتيوجد ادوار يقوم به االخصائ-ب
  يوجد مهارات التي يقوم بإكسابها للطالب لترشيد استخدام االنترنت-ج
 توجد عالقة بين إجراءات استخدام االنترنت وتشكيل المعايير االجتماعية- ٢
 في ترشيد استخدام شبكة تحد من اداء دور االخصائي االجتماعيمعوقات توجد - ٣

  :لطالب في المدارس وتشتمل علي االنترنت لدي ا
   المعوقات التي ترجع الي الطالب تحديد- أ

  لألخصائي المعوقات التي ترجع تحديد-ب
   المعوقات التي ترجع للمدرسة تحديد-ج
في ترشيد توجد مقترحات من خاللها يتم رفع مستوي أداء دور االخصائي االجتماعي - ٤

   دارس استخدام شبكه االنترنت لدي الطالب في الم
في ترشيد استخدام شبكه االنترنت لدي تحديد الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي - ٥

   الطالب في المدارس 
   نوع الدراسة -٢

دور تحديد وصف  التي تستهدف  التحليلية الدراسة الوصفيةهذه إلىتنتمي 
   األخصائي االجتماعي في ترشيد استخدام شبكه االنترنت لدي الطالب في المدارس

  :المنهج المستخدم -٣
 في المدارس وأداء العاملين االجتماعين نلألخصائييمنهج المسح االجتماعي الشامل - ١

أخصائي خدمة الفرد لدورة في ترشيد استخدام شبكه االنترنت لدي الطالب في 
  المدارس

   الدراسة من الطالب في المدارسلمفردات العشوائيةالمسح االجتماعي بطريقة العينة - ٢
  ادوات الدراسة-٤
صحيفة استبيان بعنوان دور األخصائيين االجتماعيين في ترشيد استخدام شبكه االنترنت  - ١

  لدي الطالب في المدارس من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين
صحيفة استبيان بعنوان دور األخصائيين االجتماعيين في ترشيد استخدام شبكه االنترنت  - ٢

 جهة نظر الطالب في المدارسلدي الطالب في المدارس من و
، والخبراء العاملين في المجال ندليل الخبراء من االساتذة في المتخصصين االكاديميي - ٣

وقد تم االستفادة من نتائج هذه االداة في التحليل الكيفي ووضع توصيات ) ١٢( وعددهم
  الدراسة

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

٨٠ 
 

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  :مراحل اإلعداد ألداة البحث 
ه المرحلة جمع عدد من العبارات المرتبطة مرحلة جمع وصياغة العبارات تم خالل هذ  ) أ

بموضوع الدراسة، حيث اعتمدت الباحثة على عدة مصادر منها االطالع علي التراث 
النظري المرتبط بموضوع الدراسة باإلضافة الي ما توصلت إليها الدراسات السابقة وتم 

 :ي كالتاليتحديد المؤشرات التالية لألداة المرتبطة باألخصائيين االجتماعيين وه
من االخصائيين ) وصف مجتمع الدراسة( يحتوي علي بيانات اولية :المؤشر االول

االجتماعيين وتتمثل في اعلي مؤهل، الدورات التدريبية، المهارات التي يتطلبها ، 
  النظريات العلمية المستخدمة 

خدام  ويحتوي على الدور الفعلي ألخصائي خدمة الفرد في ترشيد است:المؤشر الثاني
  االنترنت 

 المعوقات التي تواجهه ممارسة أخصائي خدمة الفرد في ترشيد استخدام :المؤشر الثالث
  االنترنت 

   ما الدور المتوقع من أخصائي خدمة الفرد في ترشيد استخدام االنترنت :المؤشر الرابع
  :لتاليوأيضا تم تحديد المؤشرات التالية لألداة المرتبطة بالطالب في المدارس وهي كا

   بيانات أولية لطالب ويحتوي السن المستوي الدراسي دخل األسرة :المؤشر األول
 إجراءات االستخدام ومن أهم ما يحتويه هذا المؤشر علي هل تملك :المؤشر الثاني

  االنترنت، الفترات الصباحية، عدد الساعات التي يقضيها علي االنترنت، 
أهم ما يحتويه هذا المؤشر المواقع والصعوبات  محتوي االستخدام ومن :المؤشر الثالث

 التي تواجهه الطالب عند االستخدام 
  وتحتوي علي محددات ثقافية، ودينية، وعقلية، ونفسي : االستبيان المعايير االجتماعية

تم اختبار صدق محتوها بعرضها علي عدد من المحكمين وتم : مرحلة صدق االداة-ب
  . رات واضافة بعض العباراتتعديل وحذف واضافة بعض العبا

قامت الباحثة بحساب الثبات من خالل إعادة االختبار عن طريق إعادة : مرحلة الثبات-ج
من االخصائيين االجتماعيين لفاصل ١٠من الطالب وايضا ١٥االختبار علي عينه قومها 

  .زمني بين التطبيقين االول والثاني مدة خمسة عشر يوما 
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عن طريق الستبيان المطبق علي األخصائيين االجتماعيين بات يوضح الث )١(جدول رقم 
  إعادة االختبار

  مستوي الداللة  معامل االرتباط  المؤشرات
  دال ,٦٧٨  إجراءات االستخدام
  دال ,٨٠٤  محتوي االستخدام

  دال ,٧٧٠  تفاعل الشباب مع محتويات االنترنت

  عيةالستبيان المعايير االجتمايوضح الثبات  )٢(جدول رقم 
  مستوي الداللة  معامل االرتباط  المؤشرات

  دال ,٧٨٥  محددات ثقافية
  دال ,٨٧٣  محددات عقلية
  دال ,٦٧٨  محددات نفسية

عن طريق الستبيان المطبق علي األخصائيين االجتماعيين يوضح الثبات  )٣(جدول رقم 
  إعادة االختبار

معامل   المؤشرات
  االرتباط

مستوي 
  الداللة

  دال ,٨٥٣  ألخصائي خدمة الفرد في ترشيد استخدام االنترنتالدور الفعلي 
المعوقات التي تواجهه ممارسة أخصائي خدمة الفرد في ترشيد استخدام 

  االنترنت
  دال ,٦٩٠

  دال ,٨٥٤  الدور المتوقع من أخصائي خدمة الفرد في ترشيد استخدام االنترنت

هدف التعرف علي مدي التزام استخدمت الباحثة استبيان عن المعايير االجتماعية ب - ١
 .الطالب بهذه المعايير من خالل محددات ثقافية، وشخصية، ونفسية، وعقلية 

وبالنسبة لصحيفة االستبيان تهف الي تحديد دور األخصائيين في صحيفة الي تحديد دور  - ٢
األخصائيين االجتماعيين في ترشيد استخدام شبكه االنترنت لدي الطالب في المدارس 

   نظر األخصائيين االجتماعينمن وجهة
 االجتماعين األخصائيينمدي االستفادة من وبالنسبة لصحيفة االستبيان تهف الي تحديد  - ٣

 . وجهة الطالب في المدارسمن
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   ة مجاالت الدراس– ٥
 المجال البشري _ أ
   ةعينة الدراس 

اعيين  االجتمن أخصائي اجتماعي وهم كل األخصائيي٣٤بلغت عينة الدراسة من : اوال
 اكتوبر ويمكن تحديد خصائص ألفرد ٦ اكتوبر المدارس ب٦سبع مدارس بمدينة 

  العينة كالتالي 
 من حيث ) االخصائيين( توزيع عينة الدراسة يوضح )٤(جدول رقم 

  ) .النوع ، السن ، المؤهل و الوظيفة ( 
  النسبة  التكرار  االستجابة  الصفة

  %٢١  ٧  ذكور
  %٧٩٫٤  ٢٧  إناث

        النوع

  %١٠٠  ٣٤  االجمالي
  %٠  -   سنه٢٥اقل من 

  %٠  -  ستة٣٥اقل من ٢٥من 
  %٧١  ٢٤  سنة٤٥ اقل من ٣٥من 
  %٢٤  ٨  فأكثر ٤٥

  %١٠٠  ٣٤  االجمالي
  %٦٨  ٢٣  بكالوريوس خدمة اجتماعية

  %٩  ٣  ليسانس آداب
  %١٨  ٦  دراسات عليا

  
     السن

  %١٠٠  ٣٤  المجموع
  %٧١  ٢٤  يأخصائي اجتماع

  %١٨  ٦  اخصائي اول
  %٧١  ٢٤  مشرف نشاط

  
       الوظيفة

  %١٠٠  ٣٤  االجمالي

 ةمن الطالب بمحافظه الجيز% ١٠ طالب تمثل نسبه ٢١٠ من ةتكونت عينة الدراس: ثانيا
 ة التي انطبقت عليهم شروط العينالمفرداتوتم اختيارهم من بين ) أكتوبر ٦(

 :التالية وذلك فق الخطوات ة العشوائيةبالطريق
   مجتمع البحث دتحدي) ١(

طفل موزعين ) ٢١٧٠(وهو مجموع الطالب التي تمثل المجال المكاني وعددهم 
  :التاليو حعلي الن
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والمستوى التعليمي  يوضح توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب الجنس )٥(جدول رقم 
  .والنسبة المئوية لكل متغير

جموعالم النسب المئوية مجموع العدد  متغيرات الدراسة  
    %١٠٠  %51,75  1620  إناث

  ١٢٦٠  ذكور  الجنس
2880 

48,24%  ١٠٠%  
 100%  %33,97 960 األولى
  %١٠٠ %26,73 ٩٦٠ الثانيه

  المرحلة التعليمية

 960 الثالث
٢880 

39,30% ١٠٠%  

 )الدراسة خصائص المجتمع األصلي للدراسة موزعة حسب متغيرات كانت     
من 48,24%ذكر بنسبة ١٠٤٧() ن مجتمع الدراسة وم ٥١,٧٥%أنثى بنسبة ١١٢٣(

) حين بلغ عددهم وفق المرحلة التعليمية إلى في. وذلك حسب متغير الجنس,مجتمع الدراسة 
تلميذ وتلميذة 580)و ٣٣،٩٧) %بنسبة تلميذ وتلميذة بالنسبة للسنة أولى اعدادي٧٣٧(

تلميذة بالنسبة للسنة الثالثة و تلميذ٨٥٣(و 26,73% )بنسبةبالنسبة للسنة الثانية اعدادي 
  39,30 .%اعدادي بنسبة 

   :الدراسةشروط عينة )  ٢(
   النحو التالي علىتم تحديد شروط عينة الدراسة 

منذ ميالدهم مع ) وأبناء وأم أب(  العينة من األطفال التي لديهم اسر مكونه من اختيار- ١
  الوفاة أو السفر أواستبعاد حاالت الطالق 

 بحيث يكون فوق المتوسط وتم ةعينة من مستويات اجتماعية واقتصاديه متقارباختيار ال- ٢
 عبد العزيز إعداد(التأكد من ذلك من خالل استمارة المستوي االقتصادي واالجتماعي 

  ) ٢٠٠٦,محمد 
   الجسمية والعقلية والصحية اإلعاقة يكون الطالب خالي من ان- ٣
  ٢٠٢١-٢٠٢٠لدراسي ان يكون الطالب مقيد بالمدرسة للعام ا- ٤
  عاما١٢إلي ١٦ نما بي أعمارهم تراوحت- ٥
   ةإطار العين) ٣(

 العدد من ١٩٧٠المتبقي وأصبح ٣١٠بعد تطبيق شروط العينة تم أستعاد عدد
 أكتوبر ٦ مدارس بسبعه ذكور موزعين علي ٨٩٠ و إناث ١٠٨٠ منهموالذكور،اإلناث 

  : وذلك علي النحو التالياإلعداديةبطالب المرحلة 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

٨٤ 
 

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 ٦علي مدارس المرحلة اإلعدادية بمحافظة  يوضح توزيع إطار عينة البحث )٦(جدول 
  .أكتوبر

  النسبه المئويه  المجموع  ذكور  إناث  اسم المؤسسة  م
  %١١  ٢٢٠  -  ٢٢٠  مدرسة أم المؤمنين  ١
  %١٣  ٢٥٦  ١٢٦  ١٣٠  مدرسة الحي السابع  ٢
  %١٥  ٣٠٥  ١٣٥  ١٧٠  مدرسة الحي الخامس  ٣
  %١٥  ٣٠٣  ١٦٣  ١٤٠  ثانيمدرسة الحي ال  ٤
  %١٦  ٣١٠  ١٦٠  ١٥٠  مدرسة النصر التجريبي  ٥
  %١٥  ٢٩٠  ١٤٠  ١٥٠  مدرسة الحي هشام كمال طعمة  ٦
  %١٢  ٢٤٦  ١٢٦  ١٢٠  مدرسة الرؤية  ٧

  %١٠٠  ١٩٧٠  ٨٩٠  ١٠٨٠  المجموع الكلي 

 بمحافظة اإلعدادية توزيع إطار عينة البحث علي مدارس المرحلة )٥(يوضح جدول رقم 
  : الجدول يتضح ما يلي وباستقراء ةالجيز

 ة من العين%١٠وذلك بنسبه ٢٧٤ بلغ عددهم اإلناث من ةاكبر نسبه من العين -
 % .١٠وذلك بنسبه  ٢٢٦  تليها من الذكورالكلية،

 عينة من% ٢٥باختيار نسبة) ةالبسيط (ة العشوائية باستخدام الطريقةقامت الباحث - ١
 وزعين حسب الجنس  تلميذا وتلميذة م٢١٠الدراسة األساسية 

  .اسماء المدارس يوضح  )٧(جدول : المجال المكاني  - ب
  مدرسة النصر التجريبي       مدرسة الحي الثاني

  مدرسة الحي هشام كمال طعمه  مدرسة الحي الخامس
  مدرسة الرؤية  مدرسة ام المؤمنين

  :مبررات اختيار المجال المكاني 
موافقة المسئولين -٣ إجراء وتطبيق الدراسة علىموافقة العينة - ٢البحث توفر عينه  - ١

   إجراء الجانب التطبيقي على
 التي تستغرقها الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي والمتوقع تكون المدة: الزمنيالمجال 

  .٢٠٢٠ ديسمبرالي ٢٠٢٠شهور من مارس ٩
  : المعالجة اإلحصائيةاألساليب-سادسا

لحساب المتوسـط الحـسابي واالنحـراف     excel sheetاستخدمت الباحثة برنامج       
  .المعياري
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   نتائج الدراسة :سابعا
    الدراسةفروضالنتائج المرتبطة 

 في ترشيد استخدام شبكه االنترنتتوجد عالقة بين الدور الفعلي االخصائي االجتماعي - ١
  لدي الطالب في المدارسوعالقتها بالمعايير االجتماعية 

  :األتية ئيسي فروض فرعية هيوينبثق من هذا الفرض الر
   تحقق ترشيد استخدام االنترنت تساعد في األهداف توجد- أ

   تحقق ترشيد استخدام االنترنتتساعد فياألهداف  )٨ ( رقمجدول
  االستجابات

  العبارة
ال حد   نعم

  ال  ما
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

تزويد وعي الطالب في 
 3 1.02 4.71 80.00 4 14 16 استخدام االنترنت

تعديل اتجاهات الطالب نحو 
 ٦ 0.62 4.35 74.00 7 14 13 استخدام شبكات االنترنت

تبصير الطالب لالستخدام 
 ٤ 0.76 4.53 77.00 6 13 15 الصحيح لشبكات االنترنت

تغير االفكار المغلوطة لدي 
 3 1.02 4.71 80.00 4 14 16 الطالب

ق القيم والمعايير لدي تعمي
 5 0.75 4.47 76.00 6 14 14 الطالب

تبصير األسرة بأهمية متابعة 
 2 1.39 5.00 85.00 1 15 18 ابناءهم

تنمية معارف الطالب عن 
 ١ 1.55 5.18 88.00 0 14 20 االستخدام السيء

 االجتماعيين ناألخصائيييتضح من الجدول السابق ان االهداف من وجهه نظر 
شيد استخدام االنترنت ومن أهم االهداف التي يسعي االخصائيين االجتماعيين في في تر

واخذ الترتيب .٤,٧١ االنترنت بمتوسط حسابياستخدامتحقيقها هي تزويد وعي الطالب في 
واخذ ٤,٣٥عديل اتجاهات الطالب نحو استخدام شبكات االنترنت بمتوسط حسابي ت ، الثالث

 ٤,٥٣الب لالستخدام الصحيح لشبكات االنترنت بمتوسط  ، تبصير الطالسادسالترتيب 
واخذ الترتيب ٥,٠٠ بأهمية متابعة ابناءهم بمتوسط األسرة ،تبصير الرابعواخذ الترتيب 

 ، تعميق الثالث واخذ الترتيب ٤,٧١ لدي الطالب بمتوسط المغلوطة ، تغير االفكار الثاني
، تنمية معارف الطالب عن لخامسا واخذ ٤,٤٧القيم والمعايير لدي الطالب بمتوسط 

   .االول واخذ الترتيب ٥,١٨االستخدام السيء بمتوسط 
الي وجود تأثيرات سلبية لمواقع شبكات التواصل       ) ٢٠١٥(فتحي  توصلت دراسة     
 التفاعلي على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحوار الشخصي            االجتماعي

 الحوار عبر وجود تأثيرات سلبية لمواقع شـبكات التواصـل   بين أفراد األسرة مع استسهال 
 التفاعلي على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحوار الشخصي            االجتماعي

  .بين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر هذه الشبكات االجتماعية داخل المنزل
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ى الوالدين متابعةُ أبنائهم اثناء ينبغي عل ) ٢٠١٣(عبد اهللا نتائج دراسةقد اوضحت    
مواقع الشبكات االجتماعية، أو يمارس األلعاب الرقمية، وما فيها من اتصال بال قيود بالعالم 
الخارجي، ال يقف خطره عند حد، وال يسع المجال لذكره؛ األمر الذي يتطلَّب ضرورة 

ضرورة العمل على . الثقة فيهممتابعة أبنائهم بصورة ال تُشعرهم بالتجسس عليهم، أو فقد 
 .تقوية الرقابة الذاتية لمستخدمي اإلنترنت، بما يساعد على االستخدام األمثل لإلنترنت

  . ترشيد استخدام شبكات االنترنتل ادوار مهنيه يقوم االخصائي االجتماعي بها  يوجد- ب
رشيد استخدام تلدوار المهنيه التي يقوم االخصائي االجتماعي بها الا ) ٩( جدول رقم 

   .شبكات االنترنت
    االستجابات

  ال  ال حد   نعم  العباة
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  ٥ 1.26 4.88 83.00 2 15 17 اقوم بأقامة عالقة مهنيه مع التالميذ
عمل مبادره عن االستخدام السيء 

 لمواقع االنترنت
18 14 2 84.00 4.94 1.28 ٤  

عمل لوحة ارشاديه عن اضرار 
وخطورة االستخدام السي لشكات 

 االنترنت

22 8 4 86.00 5.06 1.44 
٣  

  ٣ 1.38 5.06 86.00 2 12 20 التواصل مع األسرة ومتابعة ابناءهم
استخدام طالب قدوه مثل ان يكون 

 متفوق دراسيا
16 14 4 80.00 4.71 1.02 ٧  

دة مساعدة الطالب عن كيفية االستفا
 من مواقع االنترنت

15 12 7 76.00 4.47 0.66 ٨  

توعية الطالب بمخاطر استخدام 
 شبكات االنترنت

25 9 0 93.00 5.47 1.86 ١  

توجيه الطالب نحو االستفادة 
 اإليجابية من شبكات االنترنت

23 8 3 88.00 5.18 1.57 ٢  

تحويل بعض الحاالت الي مؤسسات 
 اخري

18 10 6 80.00 4.71 0.97 ٧  

عمل مناظره نحو مؤيد ومعارض 
 استخدام شكات االنترنت

16 15 3 81.00 4.76 1.14 ٦  

 التي يقوم االخصائي االجتماعي بها المهنيةيتضح من الجدول السابق ان االدوار 
  عالقة مهنيه مع التالميذبإقامةاقوم  وان اهم ذلك ما يلي ترشيد استخدام شبكات االنترنت

  عن االستخدام السيء لمواقع االنترنتمبادرة عمل ترتيب الخامس ، واخذ ال٤,٨٨بمتوسط 
 ماالستخداعمل لوحة ارشاديه عن اضرار وخطورة  واخذ الترتيب الرابع ، ٤,٩٤بمتوسط 

 ومتابعة األسرةالتواصل مع  واخذ الترتيب الثالث، ١,٤٤ بمتوسط السي لشكات االنترنت
استخدام طالب قدوه مثل ان يكون متفوق  ،  واخذ الترتيب الثالث١,٣٨ بمتوسط ابناءهم

 من االستفادةمساعدة الطالب عن كيفية  واخذ الترتيب السابع ،  ١,٠٢دراسيا بمتوسط 
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 توعية الطالب بمخاطر استخدام واخذ الترتيب الرابع ، ٠,٦٦ بمتوسط مواقع االنترنت
 االستفادةحو توجيه الطالب ن واخذ الترتيب االول ، ١,٨٦ بمتوسط شبكات االنترنت

تحويل بعض الحاالت  واخذ الترتيب الثاني ، ١,٥٧ بمتوسط اإليجابية من شبكات االنترنت
 عمل مناظره نحو مؤيد  واخذ الترتيب السادس ،٠,٩٧ بمتوسط الي مؤسسات اخري

  . واخذ الترتيب السادس ١,١٤ بمتوسط  ومعارض استخدام شكات االنترنت
  . خدمة الفرد في المدارس ألخصائيلفعلي  مهارات يتطلبها الدور اتوجد-ج

   . خدمة الفرد في المدارسألخصائيمهارات يتطلبها الدور الفعلي ال) ١٠(جدول رقم 
    االستجابات

ال حد   نعم  العباة
  ما

  ال
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  ولاال 1.44 5.06 86.00 4 8 22  تكوين عالقة مهنية
  الثاني  1.24 4.94 84.00 3 12 19  تقدير احتياجات الطالب

القدرة علي العمل مع فريق 
  العمل

  الثالث 1.02 4.71 80.00 4 14 16

  الرابع 0.66 4.47 76.00 7 12 15  التعامل مع استجابات الطالب
مساعدة األسرة في التعامل 

  مشكالت الطالب
  الخامس 0.50 4.35 74.00 8 12 14

المهارات التي يتطلبها الدور الفعلي الخصائي خدمة  ان  من الجدول السابقيتضح
 واخذ الترتيب 5.06 بمتوسط تكوين عالقة مهنية وان اهم ذلك ما يلي الفرد في المدارس

القدرة علي العمل  واخذ الترتيب الثاني ، 4.94 بمتوسط تقدير احتياجات الطالباالول ، 
 التعامل مع استجابات الطالباخذ الترتيب الثالث ، و4.71  بمتوسط مع فريق العمل

 مساعدة االسره في التعامل مشكالت الطالب واخذ الترتيب الرابع ، 4.47بمتوسط 
  . واخذ الترتيب الخامس 4.35بمتوسط 

:الي النتائج التاليه ) ٢٠١٥ (  غرابيةوقد اوضحت دراسة  
أي ما )  ساعات٣ –ساعة واحدة (د  من أفراد العينة يستخدمون االنترنت في حدو٢٣ أن -

يستخدمون االنترنت ألقل من ساعة واحدة، أي أنه % ٣٥,٧، كذلك فإن %٤١,١نسبته 
ال توجد مشكلة في حجم االستخدام، حيث أن معدالت االستخدام طبيعية وفي حدود 

  .   المعقول االستخدام 
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  .يوجد طرق الستخدام التقويم داخل  المدرسة -د
  .يوجد طرق الستخدام التقويم داخل  المدرسة ) ١١(جدول رقم 

    االستجابات
ال حد   نعم  العباة

  ما
  ال

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

التقويم المستمر للدور الذي يقوم 
  بة اخصائي خدمة الفرد

  االول 0.94 4.06 69.00 14 5 15

دمات التقويم المستمر للمدرسة للخ
  التي تقدمها المدرسة للطالب

  الثاني 0.33 4.59 78.00 7 13 14

 يستخدمه االخصائي االجتماعي ومنها نوع التقويم الذي يتضح من الجدول السابق
 واخذ الترتيب االول ، 4.59 يقوم بة اخصائي خدمة الفرد التقويم المستمر للدور الذي

   واخذ الثاني4.06 بمتوسط ها المدرسة للطالبالتقويم المستمر للمدرسة للخدمات التي تقدم
  توجد عالقة بين إجراءات استخدام االنترنت وتشكيل المعايير االجتماعية: الثاني الفرض

اجراءات االستخدام وتشكيل المعايير يوضح معامالت االرتباط بين ) ١٢(جدول رقم 
  .االجتماعية

        المعايير االجتماعية
محددات   محددات ثقافية  ترنت        استخدام االن

  محددات نفسية  شخصية

 ,٦٧٠ ,٧٠١ ,٦٥٣  اجراءات االستخدام
  ,٧٦١  ,٨٨٠  ,٨٠٣  محتوي االستخدام

  ,٩٣٢  ,٧٤٦  ,٧٩٠ تفاعل الطالب مع محتويات االنترنت

اجراءات  بين إحصائيا إيجابية داله ة وجود عالقإلييتضح من الجدول السابق 
 وبعد اجراءات االستخدام لبعد ة وبالنسب االجتماعية اإلناثاالستخدام وتشكيل المعايير

، كما يتضح وجود عالقة ايجابية بين )653( حيث بلغ معامل االرتباط محددات ثقافية
كما يتضح وجود ، )٧٠١(حيث بلغ معامل االرتباط  اجراءات االستخدام محددات شخصية

 حيث بلغ معامل ية محددات ثقافيةمحددات نفسمحتوي االستخدام وبين عالقة ايجابية بين 
محددات محتوي االستخدام وبين  وجود عالقة ايجابية بين حكما يتض،  )٨٠٣(االرتباط 
محتوي كما يتضح وجود عالقة ايجابية بين ، ) ٨٠٣(حيث بلغ معامل االرتباط شخصية 

ما يتضح ك، )٨٨٠( حيث بلغ معامل االرتباط محددات نفسية محددات ثقافيةاالستخدام وبين 
 حيث بلغ محددات نفسية محددات ثقافيةمحتوي االستخدام وبين وجود عالقة ايجابية بين 

 تفاعل الطالب مع محتويات االنترنت وبين  لبعدةوبالنسبوايضا ،)٧٦١(معامل االرتباط 
كما يتضح وجود عالقة ايجابية بين ، ) ٧٩٠(حيث بلغ معامل االرتباط محددات شخصية 
 حيث بلغ معامل محددات نفسية محددات ثقافيةع محتويات االنترنت وبين تفاعل الطالب م

تفاعل الطالب مع محتويات كما يتضح وجود عالقة ايجابية بين ،  )٧٤٦(االرتباط 
  ).٩٣٢( حيث بلغ معامل االرتباط محددات نفسية محددات ثقافيةاالنترنت وبين 
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  :يوضح اجراءات االستخدام -
  .ملك الطالب لإلنترنت المنزلي يوضح ت) ١٣( جدول رقم 

  النسبة  ك  هل تملك انترنت في المنزل
  %٩٠  ١٨٨  نعم
  %١٠  ٢٢  ال

يتضح من الجدول السابق ان اكبر نسبة من الطالب يستخدمون االنترنت من 
  من الطالب يقوموا باستخدام االنترنت% ٩٠الطالب وتأخذ المركز االول بنسبة 

  لطالب لإلنترنتيوضح بداية استخدام ا) ١٤(جدول 
  النسبة  ك  منذ متي وانت تستخدم االنترنت

  %٤١  ٨٧  اقل من سنة
  %٦٥  ٧٩  اكثر من سنة

  %٢٥  ٥٣  سنتين في اكثر
يتضح من الجدول السابق ان اكبر نسبة من الطالب يستخدمون االنترنت اكثر من 

  % ٢٥، ثم يليها سنتين في اكثر ٤١%، ثم يليها اقل من سنه بنسبة ٦٥سنه بنسبة 
  .كيفية تعلم الطالب لإلنترنت) ١٥(جدول 

  النسبة  ك  كيف تعلمت االنترنت-
  %٢٥  ٥٣  تكوين خاص

  %١٠  ٢٢  والديك
  %٥٢  ١٠٩  زمالئك
  %|١٢  ٢٦  لوحدك

يتضح من الجدول السابق ان اكبر نسبة من الطالب تعلموا االنترنت من الزمالء 
، ثم يليها لوحدك %٢٥بسبة ، ثم يليها تكوين خاص % ٥٢واخذ المركز االول بنسبة 

  %.١٠، ثم يليها والديك بنسبة %١٢
  .يوضح مدى تردد الطالب على االنترنت ) ١٦(جدول 

  النسبة  ك  هل تبحر في استخدام االنترنت
  %٥١  ١٠٧  يوميا

  %٢٤  ٥٠  يوم في االسبوع
  %٢٥  ٥٣  يومين في اكثر

ا النترنت يومييتضح من الجدول السابق ان اكبر نسبة من الطالب يستخدمون ا
  %.  ٢٥بنسبة  فاكثر ثم يومين،%٢٤بنسبة  االسبوع في ،ثم يوم%٥١المركز االول وذلك بنسبة 

  فترات استخدام االنترنت ) ١٧( جدول 
  النسبة  ك  ما الفترات التي تستخدم فيها االنترنت

  %١٦  ٣٣  الفترات الصباحية
  %٣٧  ٧٨  الفترات المسائية
  %٤٧  ٩٩  الفترات الليلية
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 اكبرنسبة في الفترا الفترات التي تستخدم فيها االنترنتضح من الجدول السابق يت
  %.١٦ثم يليها الفترات الصباحية ،% ٣٧، ثم يليها المسائية بنسبة %٤٧الليلية وذلك بنسبة 

  .يوضح عدد ساعات االبحار في االنترنت  ) ١٨( جدول 
  النسبة  ك  مواقع االنترنتما هي عدد الساعات التي تقضيها يوميا في االبحار في 

  %٢٦  ٥٤  ساعة
  %٦٨  ١٤٣  ساعتين

  %٦٢  ١٣  اكثر من ثالث ساعات
عدد الساعات التي تقضيها يوميا في االبحار في مواقع يتضح من الجدول السابق 

، ثم يليها ساعة %٦٢، ثم يليها اكثر من ثالث ساعات % ٦٨ وان اكبر ساعتين نسبة االنترنت
  % .٢٦بنسبة 

  .يوضح المواقع التي يداوم تصفحها  ) ١٩( جدول 
  النسبة  ك  ما هي المواقع التي تداوم على تصفحها باالنترنت

  %٢٥  ٥٣  المواقع العلمية
  %٢٦  ٥٤  مواقع الدردشة

  %١١  ٢٣  المواقع االخبارية
  %١٤  ٣٠  المواقع الثقافية

  %١٠  ٢٢  المواقع السياسية
  %١١  ٢٤  مواقع دينية

  %٢  ٤  مواقع الجنس
ثم يليها % ٢٦ح من الجدول ان مواقع الدردشة تأتي في المركز االول وذلك بنسبة يتض

، ثم يليها المواقع السياسية %١١المواقع العلمية، ثم المواقع الثقافية، ثم االخبارية والدينية بنسبة 
  %.٢،ثم يليها مواقع الجنس بنسبة%١٠بنسبة 

  يوضح التفاعل على االنترنت) ٢٠( جدول 
  النسبة  ك  عل مع محتويات االنترنتكيف تتفا

  %١٨  ٣٧  عن طريق تبادل الرسائل االلكترونية
  %٢٥  ٥٢  منديات التحاور الدردشة

  %٤٠  ٨٤  منتديات الفيس
  %٢٢  ٤٦  منتديات الدردشة

يتضح من الجدول السابق كيف تتفاعل مع محتويات االنترنت وتاخذ منتديا الفيس 
ا منتديات الدردشة ، ثم يليها طريق تبادل الرسائل ، ثم يليه% ٤٠المركز االول بنسبة 

  .١٨االلكترونية بنسبة 
  المنتديات التي يجد فيها متعتة ) ٢١( جدول 

  النسبة  ك  ما هي المنتديات التي تجد فيها متعتك
  %٥  ١١  الندوات

  %٢٨  ٥٩  مواقع اليوتيوب
  %٣٥  ٧٤  منتديات التحاور

  %٣١  ٦٦  منتديات الفيس بوك
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جدول السابق المنتديات التي تجد فيها راحتكم تأخذ منتديات التحاور يتضح من ال
، ثم يليها الندوات % ٣١، ثم يليها منتديات الفيس بوك بنسبة % ٣٥المركز االول بنسبة 

 %.٥، ثم الندوات بنسبة %٢٨بنسبة 
   االجتماعية  لدي المراهقالمعاييرعالقة االنترنت بتشكيل يوضح ) ٢٢( جدول 

  الستجاباتا

موافق   العباة
غير   موافق  جدا

  متأكد
غير 
  موافق

غير 
موافق 

  جد

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

استخدامك لإلنترنت 
اخذ معظم أوقات 

  فراغك
  الخامس  ١٫٣٦ 13.24 .225 15 25 25 50 95

ساعدك االنترنت في 
تكوين عالقات 

اجتماعية جديدة مع 
ختلفة من أشخاص م

  العالم

  االول 1.51 16.76 .285 25 26 62 45 52

استخدامك لإلنترنت 
جعلك تضبط أمورك 
  وتتحكم في أعصابك

75 55 12 23 45 212. 12.47 2.17   

تشعر ان االنترنت 
ساهم في تطوير 
مواهبك وقدراتك 
  العقلية والفكرية

63 21 48 52 26 211. 12.41 1.64   

زاد التحصيل 
حسن المدرسي وت

مستواك بفضل 
  استخدامك لإلنترنت

  الثاني 0.89 15.53 .264 23 56 50 36 45

تبادل االفكار واآلراء 
مع االشخاص الذين 

تتحاور معهم عبر 
االنترنت مهم 

  بالنسبة اليك

  السابع 1.96 12.41 .211 35 64 36 25 50

استخدامك لإلنترنت 
عزز من ثقتك 

  باألشخاص االخرين
  الثالث 0.91 15.29 .260 45 55 50 35 25

ساعدتك االنترنت 
في ان تكون انسان 
  اكثر طموحا للحياة

  الخامس 1.39 14.12 .240 50 55 25 45 35

ساعدتك االنترنت 
في التخلص من 
العزلة والمشاكل 
 التي تعاني منها

  الثامن 0.88 11.47 .195 60 45 30 30 45

تشعر بان عالقاتك 
مع اسرتك تطورت 

مك بفضل استخدا
  لإلنترنت

  الرابع 0.52 14.71 .250 50 45 35 45 35

أصبح االنترنت 
جزءا مهما في 

امورك اليومية وال 
تستطيع االستغناء 

  عنه

  الخامس 1.23 12.35 .210 60 35 50 25 40

تعلمت امور كثيرة 
ومهمة حول ما يدور 

في محيطك 
 االجتماعي

  السابع 0.71 13.53 .230 45 35 30 45 55
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  الستجاباتا

موافق   العباة
غير   موافق  جدا

  متأكد
غير 
  موافق

غير 
موافق 

  جد

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

االنترنت ساعدني 
التعرف علي عادات 
  وتقاليد شعوب كثيرة

  السادس 2.48 13.53 230 36 77 33 29 35

تتمني ان تعيش في 
مجتمع اخر غير 

  مجتمعك
  التاسع 1.03 11.18 190 90 30 20 40 30

سبب االنترنت في 
الحادي  1.56 13.12 223 58 61 36 30 25  انحراف الشباب

  عشر
العالقات الشخصية 

تها عبر التي كون
االنترنت سببت لك 

  مشاكل عديدة

  العاشر 0.53 13.88 236 55 36 46 36 37

يساهم االنترنت في 
تضيع الوقت وإهمال 

  الفرائض الدينية
66 34 27 33 50 189  11.12 0.39   

 المعاييرتشكيل واالنترنت بين استخدام عالقة يتضح من الجدول وجود 
ه  اخذ معظم أوقات فراغلإلنترنت هتخدام اس ، اذ اناالجتماعية  لدي المراهق

 في تكوين عالقات اجتماعية جديدة مع أشخاص  ساعدهاالنترنت ، ثم ان 13.24بمتوسط
تحكم في ي وأمورهمضبط ي له جعلإلنترنت هاستخدام، ثم 16.76 بمتوسط مختلفة من العالم

 العقليةتك تشعر ان االنترنت ساهم في تطوير مواهبك وقدرا ، 12.47ه بمتوسط أعصاب
 زاد التحصيل المدرسي وتحسن مستواك بفضل استخدامك  ،12.41 بمتوسط والفكرية

 مع االشخاص الذين تتحاور معهم عبر واآلراء تبادل االفكار ،15.53لإلنترنت بمتوسط 
 عزز من ثقتك لإلنترنت استخدامك  ،12.41 بمتوسط االنترنت مهم بالنسبة اليك

 ساعدتك االنترنت في ان تكون انسان اكثر طموحا ،15.29 بمتوسط  االخرينباألشخاص
ساعدتك االنترنت في التخلص من العزلة والمشاكل التي تعاني  ، 14.12 بمتوسط للحياة
لإلنترنت تشعر بان عالقاتك مع اسرتك تطورت بفضل استخدامك  ، 11.47 بمتوسط منها

 االستغناء تستطيعية وال أصبح االنترنت جزءا مهما في امورك اليوم ، 14.71بمتوسط 
 تعلمت امور كثيرة ومهمة حول ما يدور في محيطك االجتماعي، 12.35 بمتوسط عنه

 بمتوسط  ساعدني االنترنت التعرف علي عادات وتقاليد شعوب كثيرة،13.53بمتوسط 
سبب االنترنت  ، 11.18 بمتوسط  تتمني ان تعيش في مجتمع اخر غير مجتمعك ،13.53

 العالقات الشخصية التي كونتها عبر االنترنت سببت ،13.12 بمتوسط بابفي انحراف الش
يساهم االنترنت في تضيع الوقت وإهمال الفرائض ، 13.88 بمتوسط لك مشاكل عديدة

   .11.12 بمتوسط الدينية
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يسعي مستخدم االنترنت حول  Pagán) 2018(  باجانابرزت نتائج دراسة
لهائل من المعلومات، األمر الذي يؤدي إلى إمضاء العديد المعرفة الموجودة وانبهاره بالكم ا

حيث يبدأ الفرد باالستغناء عن حياته وعالقاته : إدمان الدردشة. من الساعات في التصفح
 عدم اإلشباع العاطفي لدى الفرد االنترنت عنالواقعية ودخوله لعالم اإلنترنت ويرجع ادمان 
 (كانكامحت نتائج دراسة  و اوضأو معاناته من مشاكل نفسية معينة

KankaM(2018 يعرض استخدام الطالب لإلنترنت بمخاطر خطيرة واكساب سلوكيات
غير سليمة أظهرت النتائج أن التصورات اإليجابية للمعلمين فيما يتعلق بسلوك اإلنترنت 

تتنبأ بشكل مباشر وإيجابي ) أي الوعي المدرك العالي(المحفوف بالمخاطر في سن المدرسة 
  ودهم يثير استخدام اإلنترنت للمشاكل بين طالب المدارسبرد

   شبكات االنترنت استخدامو حترشيد الطالب نفي تواجهك   صعوباتتوجد - الفرض الثالث
  االخصائي االجتماعيصعوبات ترجع الي يوضح ال) ٢٣(جدول 

  االستجابات
  العبارة

ال حد   نعم
  ال  ما

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

عدم تقبل الطالب لألخصائي االجتماعي 
  االول 1.47 2.12 36.00 15 2 0  ودوره داخل المدرسة

الخبرة السيئة عند االخصائي 
  الثاني 1.35 2.06 35.00 16 1 0  االجتماعي

عدم اهتمام الطالب بممارسة االنشطة 
  الرابع 1.92 1.71 29.00 4 7 6  والبرامج

  الثالث 0.67 1.76 30.00 6 6 5  طالب المتكررغياب ال
  الرابع 2.38 1.71 29.00 7 5 3  عدم تعاون الطالب مع زمالئه

  الخامس 1.02 1.06 18.00 3 4 7  كثره المشكالت السلوكية لديهم
  االول 0.95 2.12 36.00 15 2 0  عدم متابعة األسرة ألبنائهم

 استخدامهك لترشيد الطالب نجو الصعوبات التي تواج يتضح من الجدول السابق
 االجتماعي لألخصائيصعوبات ترجع الي الطالب عدم تقبل الطالب منها شبكات االنترنت 

 عن االخصائي السيئة  واخذ الترتيب االول ، الخبرة2.12 بمتوسط ودوره داخل المدرسة
 بمتوسط مجعدم اهتمام الطالب بممارسة االنشطة والبرا الثاني ، 2.06 بمتوسط االجتماعي

 واخذ الترتيب الرابع ، 1.71 بمتوسط غياب الطالب المتكرر اخذ الترتيب الثاني ، 1.71
 عدم تعاون الطالب مع زمالئه اخذ الترتيب الثالث ، 1.76 بمتوسط غياب الطالب المتكرر

 اخذ 1.71 بمتوسط عدم تعاون الطالب مع زمالئه اخذ الترتيب الثالث ، 1.76بمتوسط 
عدم متابعة  بمتوسط اخذ الترتيب الخامس ،  لديهمالسلوكية المشكالتكثره رابع ، الترتيب ال

  .  واخذ الترتيب االول 2.12ألبنائهم بمتوسط  األسرة
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  الطالبصعوبات ترجع الي يوضح ال) ٢٤( دول ج
    االستجابات

  ةرالعبا
ال حد   نعم

  ال  ام
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

  االول 1.92 2.00 34.00 14 2 1  عدم تقبل اسره الطالب لألخصائي
  الثاني 2.14 1.65 28.00 11 2 4  قله تعاون بين الطالب واالخصائي 

عدم التزام ولي امر الطالب 
  الثالث 0.92 1.59 27.00 6 5 5  بالحضور الي المدرسة لتوجيههم

عدم تفهم األسرة بخطورة 
  الرابع 0.89 1.41 24.00 3 6 8  النترنتاستخدام شبكات ا

استخدام احد الوالدين لشبكات 
  الخامس 0.95 1.12 19.00 2 5 10  االنترنت

  السادس 0.69 0.88 15.00 0 5 12  قلة ضيق اسره الطالب
  الرابع 1.92 1.41 24.00 0 8 9  عدم متابعة اسره الطالب ألبنائهم

 عدم تقبل الطالب وتتمثل فيع الي ترجالتي يتضح من الجدول السابق صعوبات 
قله تعاون بين الطالب  واخذ الترتيب االول ، 2.00لألخصائي بمتوسط اسره الطالب 

 عدم التزام ولي امر الطالب بالحضور  واخذ الترتيب الثاني،1.65 بمتوسط واالخصائي
خطورة  باألسرة عدم تفهم ويأخذ الترتيب الثالث ،1.59 بمتوسط الي المدرسة لتوجيههم

استخدام احد الوالدين  وتأخذ الترتيب الرابع ، 1.41 بمتوسط استخدام شبكات االنترنت
 بمتوسط قلة ضيق اسره الطالب واخذ الترتيب الخامس، 1.12 بمتوسط لشبكات االنترنت

 وتأخذ 1.41ألبنائهم بمتوسط عدم متابعة اسره الطالب  واخذ الترتيب السادس، 0.88
 .الترتيب الرابع 

  المدرسية والبرامج لألنشطةترجع التي صعوبات يوضح ال) ٢٥( ول جد
  االستجابات

  العبارة
ال حد   نعم

  ال  ما
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

عدم مالءمة البرامج واالنشطة 
  االول 1.84 1.94 33.00 12 3 2  الحتياجات الطالب

النشطة مما عدم التنوع في البرامج وا
  الخامس 1.57 1.65 28.00 11 2 4  يؤدي الي الشعور بالملل

  الرابع 0.87 1.71 29.00 7 5 3  عدم االهتمام باألنشطة الترويحية
عدم تخصيص عدم وجود انشطة تسمح 

  السادس 0.87 1.65 28.00 5 6 3  بتبادل الخبرات

عدم وجود انشطه تدعم الجانب القيمي 
  الثالث 0.82 1.76 30.00 9 4 2 لدي الطالب

عدم وجود انشطة تسمح بتبادل 
  الثاني 1.05 1.82 31.00 8 5 2  الخبرات والمعارف

  الثالث 1.33 1.76 30.00 6 6 3 1.82
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المدرسية  والبرامج لألنشطةترجع التي صعوبات يتضح من الجدول السابق ان ال
عدم التنوع في  ،1.94حسابي  بمتوسط العدم مالءمة البرامج واالنشطة الحتياجات الطالب
 باألنشطةعدم االهتمام  ، 1.65 بمتوسط البرامج واالنشطة مما يؤدي الي الشعور بالملل

 عدم تخصيص عدم وجود انشطة تسمح بتبادل الخبرات ، 1.71 بمتوسط الترويحية
عدم  ، 1.76 بمتوسط عدم وجود انشطه تدعم الجانب القيمي لدي الطالب ، 1.65بمتوسط 

عدم وجود انشطة تسمح ، 1.82 بمتوسط انشطة تسمح بتبادل الخبرات والمعارفوجود
 .1.82 بمتوسط بتبادل الخبرات والمعارف
  ترجع الي اداره المدرسةالتي صعوبات ال) ٢٦(جدول 

 االستجابات
 العبارة

ال حد  نعم
 ال ما

مجموع 
 االوزان

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

هم إدارة المدرسة لدور عدم تف
  االول 1.54 1.76 30.00 12 2 3 االخصائي االجتماعي

عدم عقد اجتماعات دوريه 
  السادس 1.57 0.82 14.00 7  11 إلخصاءين االجتماعين لمتابعة

  الثالث 0.95 1.65 28.00 11 2 3 عدم توفر مكان مناسب
نقص عدد االخصائيين مع تعدد 

  الخامس 0.86 1.00 17.00 4 3 10 ادوارهم

عدم وجود تنسيق وتعاون بين 
  الثاني 1.16 1.71 29.00 4 7 6 المدرسة والمؤسسات األخرى

  الرابع 1.03 1.47 25.00 5 5 7 ضعف العالقة بين المدرسة واألسرة

عدم تفهم  ومنها صعوبات ترجع الي اداره المدرسةيتضح من الجدول السابق 
ت دوريه ا عقد اجتماعم، عد1.76 بمتوسط ماعي المدرسة لدور االخصائي االجتإدارة

، 1.65 بمتوسط عدم توفر مكان مناسب، 0.82 بمتوسط ن االجتماعين لمتابعةيالخصائيا
 وتعاون بين تنسيقعدم وجود ،  1.00 بمتوسطنقص عدد االخصائيين مع تعدد ادوارهم

سرة واألضعف العالقة بين المدرسة ، 1.71األخرى بمتوسط المدرسة والمؤسسات 
  1.47بمتوسط 

يعرض استخدام الطالب KankaM)2018(اوضحت نتائج دراسة كانكام 
لإلنترنت بمخاطر خطيرة واكساب سلوكيات غير سليمة أظهرت النتائج أن التصورات 

أي (اإليجابية للمعلمين فيما يتعلق بسلوك اإلنترنت المحفوف بالمخاطر في سن المدرسة 
كل مباشر وإيجابي بردودهم يثير استخدام اإلنترنت للمشاكل تتنبأ بش) الوعي المدرك العالي
  .بين طالب المدارس 
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 توجد مقترحات من خاللها يتم رفع مستوي أداء دور االخصائي -الفرض الرابع
   في ترشيد استخدام شبكه االنترنت لدي الطالب في المدارس االجتماعي 
  االنترنت رشيد استخدم االجتماعي في تلألخصائي يوضح المقترحات) ٢٧( جدول

  العبارة  االستجابات
  ال  ال حد ما  نعم

  الترتيب  االنحراف  المتوسط

توفير االمكانيات في المدرسة لجذب الطالب 
  الثاني 1.51 2.53 4 6 7  لممارسة االنشطة

  االول 1.59 3.06 1 11 5  عمل محاضرات وندوات توعية
  الخامس 2.52 1.53  3 14  االهتمام بالجانب الديني لدي الطالب

  الخامس 2.52 1.53  3 14  تقديم الحافز المادي لم يشارك
تفعيل جس الريادة ليتسع المجال لمناقشة 

  التاسع 3.37 1.00 0 0 17  الطالب في مشكالتهم

تكليف الطالب بعمل ابحاث عن اضرار 
  التاسع 3.37 1.00 0 0 17  االستخدام السيئ 

يقاظ الحماس االهتمام بالنشاط الرياضي إل
  التاسع 3.37 1.00 0 0 17  لدي الطالب والرغبة في المشاركة

توضيح خطورة االنشغال الدائم بشبكات 
  السابع 2.87 1.24 2 0 15  االنترنت

عقد دورات تدريبيه لتنمية مهارات 
  التاسع 3.37 1.00 0 0 17  االجتماعين في هذا المجال

التنسيق بين المدرسة والمؤسسات األخرى 
بالمجتمع للحصول علي خدمات في مجال 

 شبكات االنترنت
  الثالث 2.16 1.82 1 4 12

  الرابع 2.36 1.59 2 2 13  عقد جلسات نقاشيه بخطورة هذه المشكلة
  السادس 2.42 1.41 1 2 13  التحديد الدقيق لحجم الظاهرة

توعية األسرة بمخاطر االستخدام المفرط 
  الثامن 3.02 1.18 0 1 16  لشبكات االنترنت

مقترحاتك لتفعيل دور االخصائي االجتماعي في ترشيد يتضح من الجدول السابع 
توفية االمكانيات في المدرسة لجذب الطالب لممارسة ومنها استخدم شبكات االنترنت 

االهتمام  ، 3.06 بمتوسط عمل محاضرات وندوات توعية، 2.53 بمتوسط االنشطة
   بمتوسط افز المادي لم يشاركحتقديم ال ،1.53ط  بمتوسبالجانب الديني لدي الطالب

 ، 1.00بمتوسط    تفعيل جس الريادة ليتسع المجال لمناقشة الطالب في مشكالتهم  1.53
 االهتمام بالنشاط ،1.00السيئ بمتوسط  عن اضرار االستخدام أبحاثتكليف الطالب بعمل 

 حتوضي ، ١,٠٠ بمتوسط  في المشاركةوالرغبة لدي الطالب الحماس إليقاظالرياضي 
عقد دورات تدريبيه لتنمية  ،1.24 بمتوسطخطورة االنشغال الدائم بشبكات االنترنت

التنسيق بين المدرسة والمؤسسات 1.00  بمتوسط مهارات االجتماعين في هذا المجال
عقد  ،1.82 بمتوسط  بالمجتمع للحصول علي خدمات في مجال شبكات االنترنتاألخرى
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الظاهرة بمتوسط  التحديد الدقيق لحجم ،1.59المشكلة بمتوسط بخطورة هذه جلسات نقاشيه 
 ، و 1.18 بمتوسط  توعية االسره بمخاطر االستخدام المفرط لشبكات االنترنت ،1.41

 مراقبة المدرسة الستخدام اهميةTouloupis (2018(اسفرت نتائج دراسة تولوبيس 
 و  اكدت نتائج دراسة ة والرقابة االجتماعيةالطالب لإلنترنت لالنضباط المدرسي والمراقب

 يوصى بالتثقيف الجنسي الشامل والتدخالت الوقائية مع التركيز García(2018(كارسيا
على التواصل المكثف بين الوالدين والطفل باإلضافة إلى التحكم في استخدام اإلنترنت 

  للتنشئة السليمة لألطفال
  : ره ند استخدام االنترنت من وجهه نظ مشكالت التي تواجهه الطالب عتوجد -

  .همشكالت التي تواجهه الطالب عند استخدام االنترنت من وجهه نظريوضح ال) ٢٨(جدول
    االستجابات

  العبارة
ال حد   نعم

  ال  ما
مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

  التاسع 2.06 21.47 365 100 65 45  يساهم االنترنت ضياع الوقت
يساهم االنترنت التقصير في اداء 

  السادس 1.90 22.00 374 100 56 54  واجباتي 

  الخامس 1.82 23.12 393 96 45 69  يسبب االنترنت احساسي بالعزلة 
يؤثر االنترنت على تصرفاتي 

  الثامن 1.92 21.65 368 96 70 44  باألخرين 

اشعر بعدم االرتياح عند انقطاع 
  الثالث 1.23 23.35 397 89 55 66  نترنتشبكة اال

اتعرض للتحرش من قبل 
  السابع 1.16 25.24 429 75 51 84  اشخاص مجهولين

اتعرض لالبتزاز علي شبكة 
  الثالث 1.93 24.47 416 88 38 84  االنترنت

يؤثر شبكة االنترنت سلبي علي 
  الرابع 2.30 23.35 397 99 35 76  صحتي

شبكة تقليد بعض ما اراه علي 
  العاشر 2.96 21.18 360 85 100 25  االنترنت

البحث عن عالقات عاطفية عن 
  االول 1.49 27.00 459 57 57 96  طريق استخدام االنترنت 

من الصعب التحكم في عدد 
  الثاني 1.61 23.82 405 90 45 75  ساعات الدخول علي االنترنت

استخدام االنترنت للدخول علي 
  السابع 1.70  ٢٫٩٠  ٤٦٥٫٠٠ 55 55 100  مواقع إباحية 

المشكالت التي تواجهه الطالب عند استخدام االنترنت يتضح من الجدول السابق 
يساهم ،21.47 بمتوسط  يساهم االنترنت ضياع الوقت ومنهامن وجهه نظر الطالب

يسبب االنترنت احساسي بالعزلة ،22.00بمتوسط اداء واجباتي  االنترنت التقصير في
اشعر بعدم 21.65 بمتوسط يؤثر االنترنت علي تصرفاتي باالخرين  ، 23.12بمتوسط 
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اتعرض للتحرش من قبل اشخاص ،23.35 بمتوسط االرتياح عند انقطاع شبكة االنترنت
يؤثر  ،24.47 بمتوسط اتعرض لالبتزاز علي شبكة االنترنت ، 25.24 بمتوسط مجهولين

د بعض ما اراه علي شبكة تقلي ،23.35 بمتوسط شبكة االنترنت سلبي علي صحتي
البحث عن عالقات عاطفية عن طريق استخدام االنترنت  ، 21.18 بمتوسط االنترنت
 بمتوسط من الصعب التحكم في عدد ساعات الدخول علي االنترنت ، 27.00بمتوسط 
23.82  

وجود تأثيرات سلبية : إلى العديد من النتائج هي  ) ٢٠١٥ (عمرتوصلت دراسة 
 على عالقة المبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها االجتماعيلتواصل لمواقع شبكات ا

 بين أفراد األسرة مع استسهال الحوار عبر هذه الشبكات التفاعليللحوار الشخصي 
  .االجتماعية داخل المنزل

 ترشيد يقوم به في االجتماعي الذي الفرض الخامس تحديد الدور المتوقع لالخصائي
    .ن وجهة نظر الطالب في المدارس استخدام االنترنت م

 يقوم بها االخصائي في ترشيد االدوار مدي االستفادة من يوضح) ٢٩( جدول رقم 
  استخدام االنترنت من وجهة نظر الطالب في المدارس

  االستجابات
  العبارة

ال حد   نعم
  ال  ما

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

ي علي تصفح مواقع تعليمية مساعدت
  العاشر 3.37 30.00 510 8 104 98  وعلمية

مساعدتي على الحصول علي معلومات 
الحادي  3.60 29.82 507 5 113 92  تشغل اهتمامي

  عشر
مساعدتي علي التعرف علي تأثير شبكة 

الثالث  3.44 29.12 495 10 115 85  االنترنت علي سلوكي
  عشر

 تأثير تقليد ما مساعدتي علي التعرف علي
  الثامن 2.92 30.18 513 21 75 114  اراه علي شبكة االنترنت

ساعدني باالستفادة من شبكة االنترنت في 
  التاسع 3.61 30.06 511 4 111 95  اداء واجباتي المدرسية

الثاني  2.62 29.59 503 29 69 112  مساعدتي علي تصفح المواقع االدبية
  عشر

  الثاني 5.88 34.94 594 13 10 187  في وجود االهلجعلني ا تصفح االنترنت 
قام بمساعدتي بتحديد عدد معين من 

  الخامس 4.26 32.65 555 15 45 150  الساعات الستخدامي لإلنترنت

  السابع 3.74 30.41 517 1 111 98  موضوع معين قام بمساعدتي في البحث عن
تعديل اتجاهات الطالب نحو استخدام 

   3.37 27.47 467 20 123 67  شبكات االنترنت

يحاول االخصائي شرح المخاطر التي تنجم 
  الرابع 4.49 32.71 556 20 34 156  عن االستخدام الخاطئ لإلنترنت

يسعي االخصائي تعديل اتجاهات الطالب 
الرابع  2.61 28.35 482 24 100 86  نحو استخدام االنترنت

  عشر
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  االستجابات
  العبارة

ال حد   نعم
  ال  ما

مجموع 
  االوزان

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

الخامس  2.56 28.24 480 25 100 85  تغير االفكار المغلوطة لدي الطالب
  عشر

تنمية معارف الطالب عن االستخدام السيء 
  االول 5.99 35.41 602 8 12 190   نحو استخدام االنترنتعن شبكات االنترنت

  الثالث 5.33 34.41 585 10 25 175  تدعيم االستخدام االيجابي لألنترنت
  السادس 3.49 31.35 533 9 79 122  يقوم االخصائي بعمل ندوات عن االنترنت  

اصبحت اكثر قدرة علي تنظيم وقت 
السادس  0.99 25.47  433 56 85 69  استخدام االنترنت

  عشر

االدوار الذي يقوم بها االخصائي في ترشيد استخدام يتضح من الجدول السابق 
االنترنت من وجهة نظر الطالب في المدارس تيضمن مساعدتي علي تصفح مواقع تعليمية 

 ، مساعدتي علي الحصول علي معلومات تشغل اهتمامي بمتوسط ٣٠,٠٠ة بمتوسط وعلمي
 29.12 بمتوسط  مساعدتي علي التعرف علي تأثير شبكة االنترنت علي سلوكي ،29.82

، ٣٠,١٨مساعدتي علي التعرف علي تأثير تقليد ما اراه علي شبكة االنترنت بمتوسط ، 
، ٣٠,٠٦ اداء وجاباتي المدرسية بمتوسط ساعدني باالستفادة من شبكة االنترنت في

جعلني ا تصفح االنترنت في وجود  ،29.59مساعدتي علي تصفح المواقع االدبية بمتوسط 
 لإلنترنتقام بمساعدتي بتحديد عدد معين من الساعات الستخدامي  ،34.94االهل بمتوسط 

،   30.41   بمتوسطقام بمساعدتي في البحث عن موضوع معين  ، 32.65بمتوسط 
، يحاول االخصائي 27.47تعديل اتجاهات الطالب نحو استخدام شبكات االنترنت بمتوسط 

 ، يسعي 32.71 بمتوسط لإلنترنت الخاطئشرح المخاطر التي تنجم عن استخدام 
تغير االفكار  ، 28.35االخصائي تعديل اتجاهات الطالب نحو استخدام االنترنت بمتوسط

تنمية معارف الطالب عن االستخدام السيء عن  ، 28.24  لدي الطالب بمتوسطالمغلوطة
تدعيم االستخدام االيجابي  ،35.41 بمتوسط  نحو استخدام االنترنتشبكات االنترنت

،يقوم االخصائي بعمل ندوات عن االنترنت بمتوسط 34.41 بمتوسط لإلنترنت
   .25.47،اصبحت اكثر قدرة علي تنظيم وقت استخدام االنترنت بمتوسط 31.35

 تأهيل وتدريب األخصائيين على العمل Alvarez 2012)(الفاريز       توصلت دراسة 
وضع دليل عمل لألخصائيين االجتماعيين لمساعدتهم علي أداء / ٢. االجتماعيين أكاديمياً
إتاحة الفرصة لألخصائيين االجتماعيين في وسائل اإلعالم لكي / ٣واجباتهم المهنية 

  ة مهنة الخدمة االجتماعيةيبصروا المجتمع بأهمي
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  يسعي االخصائي االجتماعي Whitfield (2000(وايتفيلد اسفرت نتائج دراسة 
الي تنمية القيم و االنتماء لدى تالميذ وتنمية الجانب المعرفي والجانب االجتماعي والنفس 

  حركي لدى طفل في المدرس
  :توصيات الدراسة-ثامنا

  :اآلتيةقديم بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة فأنة يمكن ت
   استخدام االنترنت لدي الطالب في المدارسعمل برامج تدريبه للحد من مشكالت  -
بأهمية متابعة ابنائهم وارشاد ابنائهم نحو استخدام  ألسربرامج تدريبيه لتوعية عمل  -

 االنترنت
سلبي نحو التأثير ال لتعميم برنامج لتعامل مع مشكالت ةقيام وزارة الشئون االجتماعي -

 استخدام االنترنت
  المراجع العربية :اوال 

 .،ىدار السحاب٧اساسيات الممارسة في خدمة الفرد ،القاهرة ،ط). ٢٠١٧ (هشام سيد واخرون,عبد المجيد 
 .الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية، القاهرة سمير للطباعة ). ٢٠٠٧ (عبد العزيز فهمي,ابراهيم 

 النهضة المصرية  خدمة الفرد،القاهرة،مكتبة  مختارة في  نظريات ونماذج).٢٠١٨(احمد ض الناصر عودعب,احمد
 .نماذج ونظريات معاصرة في خدمة الفرد ، القاهرة ، دار النشر بجامعة حلوان).٢٠٠٦ (علي حسين,زيدان 
جامعة دمشق  لدي طلبة المتعريات االنترنت وعالقته ببعض   المعلوماتية الشبكة ادمان   .)٢٠١٤ (خالد,العامر  

 ٣٠، مجله جامعة دمشق ، العدد االول ، مجلد 
 مـن   لألبناء اثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي علي التحصيل الدراسي          .)٢٠١٤ (  رشا اديب  ,محمد  

 .وجهه نظر ربات البيوت ، جامعة القدس ، كليه التنميه االجتماعية تخصص خدمة اجتماعية 
،االسكندرية ، ١ر االجتماعية الستخدام االنترنت لدي الشباب في االمارات طاالثا). ٢٠٠٧ (مريم محمد,علي 

  االمارات العربية المتحدة–الشارقة 
 .اإلنسانية مجلة العلوم بسكره، جامعه محمد خضير ليبيا، التعليمي، التقويم والقياس .)٢٠٠٠ ( علوانييحي

 .العزيز الملك بن عبد سعودية، جامعةالشرعية، ال منهج العلوم .)٢٠٠٠ (عمار بن مرزوق,العتيبي 
دراسة :  استخدام االنترنت وتأثيره على العالقات االجتماعية لـدى الشباب الجامعي         .)٢٠٠٧ (فايز,المجالي  

  .٧، العدد ١٣ ، المجلد المنارة مؤت،ميدانية، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع، جامعة 
  غزه ، اإلسالمية، الجامعة ومعوقاته، االجتماعي انواعه واثاره  التواصل.)٢٠١١( رجب ماجد العبد

 . .حلول. سلبيات: أثر مواقع التواصل االجتماعي على طلبة المدارس والجامعات         . )٢٠١٣(عباس  ,سبتي  
  مركز المنشاوي للدراسات والبحوث، تمقترحا

 االنترنت عند الشباب وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي دراسة ميدانية          نإدما). ٢٠٠٠ ( روال ،الحمصي
 على عينة من طالب جامعة دمشق

مدى اندماج الشباب العربي في مجتمع المعرفة العالمي ، عمان، منتـدى            . )٢٠١٥ ( فيصل محمود  ,غرايبه
 الشباب العربي
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نت و عالقته بتنظيم الذات وحب االستطالع لدى طالب المرحلـة  إدمان االنتر)٢٠٠٨ ( محمد صـالح  ,محمد
 .قسم الصحة النفسية. كلية التربية.  جامعة الفيوم-) ماجستير(الثانوية، رسالة 

 نحـو  اتجـاههم فاعلية برنامج في تنمية تحصيل تالميذ المدارس الذكية و          )٢٠٠٩ (جميلة كامل ,عبد الحميد   
 قسم .التربيةكلية .  جامعة المنيا-) دكتوراه(لتعامل معها ، رسالة االنترنت و إكسابهم بعض مهارات ا

 . التدريسوطرق المناهج 
  ، السعوديةدليل مناهج عمل االخصائي االجتماعي بالمدارس ، ) ٢٠٠٩ (المعتز باهللا,منجود 
 ،جامعة يةالسعود االجتماعية ، ،ةالمسؤولياثر مواقع التواصل االجتماعي علي تنميه ) ٢٠١٤ (حسني,عوض 

   .المفتوحةالقدس 
 لألخصائيين االجتماعيين في التعامل مع حاالت العنف        المهنيةتقيم المهارات   ) ٢٠١٧ (طارق محرم ,صدقي  

  ، الجزء السادس ٥٧االسري ، بحث منشور بمجلة الخدمة االجتماعية ، العدد 
 في مراكز التوحد، بحث منشور ييناالجتماع لألخصائيين المهنية الممارسةواقع ) ٢٠١٧ ( هاجر محمد  ,مفلح

  ، الجزء السادس ٥٧بمجلة الخدمة االجتماعية ، العدد 
 قاموس اللغة اإلنجليزية ، القاهرة ، العلم للماليين منير ) ٢٠٠٥( منير ,البعلكي

 العربية النهضة ، دار القاهرةمعجم علم النفس والتحليل النفسي ، ) ٢٠٠٩( فرج ,عبد القادر
  .الجلفةلجزائر،جامعه ادور الشبكات التواصل االجتماعي في تنميه الوعي السياسي،) ٢٠١٤( بنناديه,ورقله 
جامعة عـين  دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي االمان ،        ) ٢٠١٤(  عبد المحسن بدوي     ,محمد

    .٥٤شمس ، كلية ادأب ، المجلد 
ياب المعايير االجتماعية ، القاهرة ، ادأب عـين  الزواج العرفي للقاصرات وغ ) ٢٠١٦ (فتحية سيد .الحوتي  

  .٤٤شمس ، المجلد 
اثر برنامج باستخدام اللعب التمثيلي في تنميـة مفـاهيم وسـلوكيات ترشـيد         ) ٢٠١٧ ( حنان محمد  ,صفوت

  . التعلم ، دارة البحوث والنشر العلمي ، كلية رياض االطفالتاالستهالك لدي اطفال صعوبا
 العليا بالمعايير االجتماعية المستنبطة من القران تمددي التزام طلبة الدارسا) ٢٠٠٦ ( سعدي محمـد  ,حمادة

  .والسنه ، غزة، كلية تربية قسم اصول التربية 
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