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موا جامعةأثر طلبة لدى دبية الذائقة تنمية ع جتما التواصل قع

ا نحو م واتجا وصفية: تبوك ية م اسة   رد

الغفار عبد بانرجس   زسعيد

ية العر اململکة تبوک، جامعھ املجتمع، لية ساسية، اسات والد العلوم رقسم

 السعودية 

ي و لك يد   com.gmail@zahra.nehad: ال

  :صم

إ الية ا اسة الد دبيةقياسردفت الذائقة تنمية ع جتما التواصل مواقع أثر

ا نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة اتبحسبلدى س،: (متغ اا الد راملستو ،ى

ستخدام معدل م .)التخصص، وطالبة )200( تم سو طالب نيد عينةك تبوكجامعةر

اسة الباحثةمننمقياس عرالد و. إعداد املقياس اعداد التواصلملعرفة لتم مواقع أثر

تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة تنمية ع يو،جتما الثا اتاتجا ملعرفةاملقياس

اديمية و جتماعية و النفسية جتمااستخدام نحوالطلبة التواصل تنميةلمواقع

منو .دبيةالذائقة الباحثة استخدمت اسة الد داف أ تحقيق رلغرض ِ
التحلياملّ

عاده رت. املختلفةبأ إحصائيانتائجأظ دالة عالقة ناك أن اسة الد
ً

استخدامر ن مواقعب

جتما لدىوالتواصل دبية الذائقة منتنمية اسة الد تبوكرعينة جامعة كما .طلبة

رت اسةأظ قعدم رالد فر إحصائيةووجود داللة مستوذات ع )05,0 (الداللةىعند

ملتغلوقياسامل س،يعز إحصائيةوجودوا داللة ذات ق مستووفر  الداللةىعند

مل )05,0( اىعز الد املستو رتغ اسةلل لوقياساملعالتخصصو ى نتاكما .رد رت جئأظ

اسة إحصائيةرالد داللة ذات ق فر مسووجود ملتغ )05,0 (الداللةىتوعند معدليعز

مقياسستخدام اسةع   .رالد

لمات ، :املفتاحية ال جتما التواصل دبية مواقع تبوك،الذائقة   .جامعة
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The Effect of Social Media Websites on Developing Literary 
Appreciation among Tabuk University Students and Their 

Attitudes Towards It: A Descriptive Survey Study 
Narges Abdul Ghaffar Saeed Bazhair 
Department of Science and Basic Studies, Community College, 
University of Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: nehad.zahra@gmail.com 
ABSTRACT: 
The present study aimed to assess the impact of social media on 
developing the literary appreciation of Tabuk University students and 
their attitude towards it in the light of the variables of: gender, 
academic level, specialization, rate of use. 200 male and female 
students studying at Tabuk University were surveyed as a sample of 
the study through two scales prepared by the researcher. The first 
scale was prepared to identify the effect of social media on the 
development of literary appreciation among students of Tabuk 
University, and the second scale was to depict the psychological, 
social and academic attitudes of students towards using social 
networking sites to develop literary taste. In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher used the analytical survey 
method with its various dimensions. The results of the study showed 
that there is a statistically significant correlation between the use of 
social networking sites and the development of literary taste among 
the study sample of students of Tabuk University. The study also 
showed that there are no statistically significant differences at the 
level of significance 0.05 on the first scale due to the variable of sex. 
There is a statistically significant differences at 0.05 level of 
significance due to the variable of academic level and specialization 
on the first scale of the study. The results of the study also showed 
that there are statistically significant differences at 0.05 level of 
significance due to the variable of use rate on the study scale. 
Keywords: social networking sites, literary taste, University of 
Tabuk. 
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  :مقدمة
الطالب شأ خاللوالطالباتي من ن خر مع الدائم باالتصال سم ي عالم اليوم

ج التواصل مواقع وخاصة ديثة ا التقنيات حيثتوظيف ، أدواتتما شار ان م س
الطالب مساعدة جتما التواصل الواقوالطالباتمواقع العالم مع التواصل ع

ة بصو ا ف عرو يوجب ذا و ومتصلة، متواصلة معلومات لديھ يتوافر حيث تفاعلية،
ات تجا ملواكبة ة اللغو ات ا امل ا بي من وال املختلفة اتھ ا م تنمية مية أ رالطالب ر

ديثة   ).2015،150الشرمان،(ا
أ ي حيث ي، واملر الشف املكتوب للتواصل وسيلة جتما التواصل مواقع عد و

اءإل مناقشة خالل من ن خر مع املتبادل للتواصل الشباب وخاصة فراد را
كة، املش تمامات و رواملوضوعات تطو وكذلك والديناميكية، بالتفاعلية املواقع ذه سم ت

التواصل عمليات املستخدمة اللغة ا بي من وال مختلفة، ات ا م وتنمية م لثقاف رفراد
النصر،أب(   ).2017،150و

لفاو ا جتما) 2011،43(يوأضاف التواصل مواقع دفأن نتس ن ل تحو
من باملستفيد نتقال و ا، م املستفيدين ن و ا بي وديناميكية تفاعال أك سانية إ شبكة إ

ً

مسئولية لديھ املستفيد أصبح فقد والفعال، املنتج دو إ لك املس ردو املحتور ىعن
مية بأ املستفيد شعر مما دقيقة، ة لغو ة بصو للمحتو املستفيد ومشاركة ، رواملضمو ى ن
ا اتجا املستفيد و و لإلبداع، فرصة ا باعتبا وذلك ، جتما التواصل مواقع ودو
ً

ن ر ر
املستفيدين الطالب ك شا م س و ، جتما التواصل مواقع املشاركة رألسلوب

كةمجمو مش تمامات وا ات اتجا ذات تفاعلية   .عات
اسة د منروأكدت ،ل يح)2014(يالشمر بدير،)2017(،؛ ي،)2018 (؛ س سوسن ؛

ي،)2018( بلعز التو )2019 (و؛ مواقع مية أ ي،جتمااصلع سا التواصل عمليات
العر اللغة استخدام خالل من وذلك ، ام ا الشباب ن ب استخدامالسليمةيةخاصة أو

التواصل أثناء ينة ال جتماتطبيقات عاللغة ع. التواصل ا أشار تداو وكما ة لخطو ر
غز خالل من وذلك ية، العر لغتنا ديد جتما التواصل مواقع ع ينة ال واللغة

ية العر اللغة باعتبار وذلك ديدة، ا جبال إ ينة ال وأداةاملفردات اجتماعية رة ظا
ية العر اللغة استعمال ع التأكيد خالل من املجتمع، أفراد لتواصل السليمةأساسية

و اللغو س ا لتنمية وذلك ا، قواني وصيانة ا قواعد مستويوضبط ىفع دبيةر الذائقة
امعات ا او لطلبة ا   .ارم

اليومية ياة ا ر مظا من ا ر جو را مظ اللغة ل ش
ً ً

حياة ا بار عنصرا تمثل كما ،
ً ً
ز

حيث ة، شر ال ة ضا ا نبض عن ع ا أ كما والتخاطب، للتعب وسيلة تمثل ف رفراد،
اللغة عت و ة، ضا ا واملنجزات ف واملعا ات ا ونقل ا خالل من التواصل فراد رستطيع ر

وا املجتمعات بناء ستمر حيث ، شر ال للعنصر حيثيامتداد اللغة، خالل من ات رضا
ذا نقل ع عمل وال اللغة، خالل من اتھ وإنجا وثقافتھ املجتمع فكر بناء فراد زستمر

شر ال س ا تم امل مت نظام فاللغة الالحقة، جيال إ اث يال ٌ)، ع محمد، شذى
2011،207.(  

اتةقدو ا) 2004،310(أضاف ة القد تنمية امعاترأن ا لطالب واملبدعة القة
ا طوعو و ا و طو و سانية املعرفة تجو ي م ف لألمة، الذ الرصيد م رباعتبا ن ر

فالطالب ندماجوالطالباتللتطبيق، خالل من وذلك ومعرفية، عقلية ات لقد رنتاجا
ً
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إنتاج سر ي حيث املختلفة، عمره مراحل بالفرد يحيط اجتما ،سياق بدا داء
املختلفة، املجتمع مؤسسات مع بالتعامل للطالب دبية الذائقة مختلفةوتنمية وسائل ع

ا جتماوم التواصل   .ومواقع
عبابدة واملطالعة) 2010،141(أشار دبية الذائقة اعدأن ر وجو أساسيا عنصرا

ً ً ً

ي د نتاج و التلقي حيثعملية عن، مدىع واملستمر ي الذا التعلم ع سان ة رقد
للطالب املطالعة ة ا م وتن ياة، اوالطالبةرا ا بي من مختلفة، أدوات خالل لكتبمن

جتما التواصل   .ومواقع
ي السلطا و) 2015،52(أكد بناء املؤثرة العوامل من مجموعة ناك الذائقةأن تنمية

لدى لطلبةدبية وطلبةش امعاتعام خاصا ل وتتمثل،ش ية، بي عوامل ا م
حسية ات تأث ا ل محددة ئات ب تتوافر وال جتماعية، و الطبيعية واص ا مجموعة
منية ات ف خالل من شأ ت ال املستحدثة بالعوامل تتعلق و منية، وعوامل ة، زممتا ز ز

ت أحداث س ا عامل يؤثر كما عملياتمحددة، خالل من دبية للذائقة ة مم ات أث
كما اك، د و م ب لوسائال تلعبرالف ةال املختلفة و التواصل سائل شيةوو ت ا بار ا زدو ر

دو ع باإلضافة   .واملجتمعسرةرالطلبة
مناع طعيمة، دبية) 2000،36(وأضاف الذائقة ات ا م وتنمية اللغة ساب اك رأن

عندما اللغة،تحدث ذه ن بالناطق فيھ يتصل مستمر ل ش و متعددة لفرص الفرد يتعرض
لديھ يصبح ذلك و املجتمع، ثقافة نغمس و ا يم مفا ستوعب و ا تراكي يمتص ذلك و
ي تلقا ل ش اللغة استعمال للفرد سر ي مما لمة، ل ودالالت لغو حس من لديھ بما اك يإد ر

مقصود   .غ
اسة د سعودي،منلروأكدت يم، تميم،)2013(الناقة،وإبرا آل ،)2015(؛ العامر ي؛

)2015(، سناو وا ، قعاو ال ي؛ ،)2016(ي الطر ،)2016(؛ التمي ،)2018(؛ ر الش ي؛
وتوجيھ ،)2019(عتوم،و امعات، ا الطالب لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية مية أ رع

ي العر باللغة ن تم امل اللغوعناية س ا مراعاة خالل من دبية الذائقة ات ا م نوع ب ية ر
التعليمية ات واملقر ونيةراملنا لك و  .التقليدية

بحثية قضية عت الية ا اسة الد أن يت سبق مةرمما مواقعم أثر ع للتعرف
جتما سبوكمثلالتواصل اوتو ،ف ات املتغ عض ضوء ستجرام لديموغرافية،ا

س ا شمل ا)طالبة-طالب(وال الد املستو ر، وس(ى الو اه-ماجست–رب ،)ردكتو
ي-عل(التخصص ستخدام)يإدار-أد معدل ا-متقطع–مستمر(، ناد

ً
لتنمية)ر وذلك ،

امعات ا طالب لدى دبية الذائقة ات ا   .رم
اسة الد لة   :رمش

جتما التواصل مواقع س (:عد ستجرام-تو-بوكالف التعلم،)ا وسائط من ،
حيث املختلفة، والتعليمية جتماعية املجاالت وأساسيا ا ر جو ا دو تلعب وأصبحت

ً ً ً
ر

ع يجابية ا أثا ثارالسياقرتنعكس خالل من امعات، ا طلبة وخاصة ام ا
و ة، والفكر اديمية و جتماعية و اسةقدالنفسية د منرأكدت الرحيم،ل ؛)2013(عبد

، نجم،)2014 (عو املستخدمة) 2018(عباد،و؛)2017 (؛ اللغة مالمح صد مية أ رع
ع والتعليقات ات شو امل صد خالل من وذلك ، جتما التواصل رمواقع تطبيقاتر
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ية العر اللغة موقع لرصد وذلك ، جتما شالسليمةالتواصل ا،و م ي عا ال اليات
والذائقة اللغو س ا لتنمية ا تصو نحو امعاتدبيةيوالس ا طلبة أكدت.لدى كما

ك اسات الد من النجا،رالعديد أبو اسة صالح،)2008(رد حلبية،)2011(؛ ان)2012(؛ أ ؛
اغوب؛)2013(الشديفات، ر)2017(،ا الش اسة؛)2019(عتوم،وي؛ ع) 2019( طلبة،رود

امعات ا طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية مية تورأ خالل التقنياتظمن ديثةيف ا
جتما التواصل مواقع ا ضم ا.ومن ا البحث لة مش تحديد يمكن سبق ما ضوء و

ي س الرئ السؤال ع جابة تن :محاولة ع جتما التواصل مواقع أثر ميةما
ا؟ نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة لدى دبية   الذائقة

و فرعية؛ أسئلة عدة السؤال ذا من ثق   :  وان

 التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ول
سبوك( جتما ستجرام -تو -الف س)ا ا ملتغ عز دبية الذائقة تنمية يع

 ؟)طالبة-لبطا(
 التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ول

سبوك( جتما ستجرام -تو -الف املستو )ا ملتغ عز دبية الذائقة تنمية ىع ي
ا وس(رالد الو اه-ماجست-رب  ؟)ردكتو

 مقياس ع الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد التواصلول مواقع أثر
سبوك(جتما ستجرام -تو - الف ملتغ) ا عز دبية الذائقة تنمية يع

ي–عل(التخصص  ؟)يإدار-أد
 التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ول

سبوك(جتما ستجرام -تو -الف دب) ا الذائقة تنمية معدلع ملتغ عز يية
ا- متقطع–مستمر(ستخدام ناد

ً
 ؟)ر

 اتما تبوكوطالباتطالباتجا جتماجامعة التواصل مواقع سبوك( نحو  - الف
ستجرام -تو ا)  ا دبيةواستخدام الذائقة   ؟لتنمية

اسة الد داف  :رأ
تيةسعت داف تحقيق إ الية ا اسة   :رالد

 ع جتماأثالتعرف التواصل مواقع سبوك( ر ستجرام -تو -الف الذائقةع) ا
تبوك جامعة طلبة لدى  .دبية

 جتما التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب ق الفر سبوك( وقياس  -تو -الف
ستجرام س) ا ا ملتغ وفقا دبية الذائقة تنمية ع

ً
 ).طالبة-طالب(

 عن جتماالكشف التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب ق سبوك( والفر  -الف
ستجرام -تو ا)ا الد املستو ملتغ وفقا دبية الذائقة تنمية رع ى

ً
وس( الو -رب

اه-ماجست  ).ردكتو
 جتما التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب ق الفر سبوك( وقياس  -تو -الف

ستجر التخصص) اما ملتغ وفقا دبية الذائقة تنمية ع
ً

ي–عل(  ).يإدار-أد
 جتما التواصل مواقع أثر مقياس ع الطلبة ن ب ق الفر اسة ود سبوك( ر  -تو -الف

ستجرام ستخدام) ا معدل ملتغ وفقا دبية الذائقة تنمية ع
ً

-متقطع-مستمر(
ا ناد
ً
 ).ر
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 ات اتجا تبوكوطالباتطالبقياس جتماجامعة التواصل مواقع  نحو
سبوك( ستجرام -تو -الف ا )ا دبية؟واستخدام الذائقة  لتنمية

اسة الد مية   :رأ

 باه ان نلفت نالقائم تم وامل عام ل ب ام ا التعليم يةع العر اللغة س ربتد
ع ن ل خاص اوواملسؤ ل ميةش يمكنبأ الذي تلعبھربالدو التواصلتطبيقات أن

طالب لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية امعاتوطالباترجتما  .ا
 جتما التواصل مواقع الستخدام السلبية وانب وا يجابية وانب ا ع التعرف

طالب لدى دبية الذائقة ات ا م امعاتوطالباترتنمية  .ا
 منا مخططي أنظار ميةتوجيھ أ إ امعية ا املرحلة ية العر سائلاللغة رودو

ع جتما لطالبالتواصل دبية الذائقة ات ا م امعاتوطالباترتنمية  .ا
 دبية الذائقة ات ا م لتنمية اسات الد من د مز إلجراء ن الباحث أمام املجال رفتح ر

امعات ا جتمالطلبة التواصل تطبيقات  .ع
 يجابيةا وانب ا ع وانبلتعرف جتماالسلبيوا التواصل مواقع الستخدام  ة

سبوك( ستجرام -تو -الف دبية)  ا الذائقة طالبتنمية امعاتوطالباتلدى   .ا

اسة الد   :رحدود
املوضوعية دود جتما: ا التواصل مواقع أثر اسة الد سبوك( رتبحث  -تو -الف

ستجرا ا)ما نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة تنمية   .ع
ة شر ال دود تبوك:ا جامعة   .طلبة

الزمنية  دود تطبيق:ا لعامأدواتتم ي الثا ا الد الفصل اسة رالد   .ـ1441/ 1440ر
انية امل دود تبوك:ا   .جامعة

اسة الد ات  رمتغ
املستقلة ات   املتغ

 التوا جتمامواقع سبوك( صل ستجرام -تو - الف   .)ا
 س  ).طالبة-طالب(ا
 ا الد راملستو وس(ى الو اه-ماجست–رب  ).ردكتو
 ي–عل(التخصص  ).يإدار-أد
 ستخدام ا–متقطع–مستمر(معدل ناد

ً
  ).ر

عة التا ات  :املتغ

 دبية الذائقة ات ا  .رم

اسة الد  :رأدوات

 أثر اسة د جتمارمقياس التواصل سبوك( مواقع ستجرام -تو - الف تنمية )ا ع
تبوك جامعة طلبة لدى دبية  .الذائقة
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 تجا نحومقياس جتمااستخدامات التواصل دبيةمواقع الذائقة  .لتنمية

اسة الد ض رفر   :و

 داللة ذات ق فر مستو إحصائيةوتوجد العي)05,0 (الداللةىعند أفراد ن عب نة
جتما التواصل مواقع أثر سبوك( مقياس ستجرام -تو -الف الذائقة) ا تنمية ع

س ا ملتغ عز  ).طالبة-طالب(يدبية
 إحصائية داللة ذات ق فر مستووتوجد ع)05,0 (الداللةىعند العينة أفراد ن ب

جتما التواصل مواقع أثر سبوك( مقياس الذائقة) ستجراما -تو -الف تنمية ع
ا الد املستو ملتغ عز ردبية ى وس(ي الو اه-ماجست-رب  ).ردكتو

 إحصائية داللة ذات ق فر مستووتوجد ع)05,0 (الداللةىعند العينة أفراد ن ب
جتما التواصل مواقع أثر سبوك( مقياس ستجرام -تو -الف الذائقة) ا تنمية ع

التخصصدبية ملتغ ي-عل(يعز  ).يإدار-أد
 إحصائية داللة ذات ق فر مستووتوجد ع)05,0 (الداللةىعند العينة أفراد ن ب

جتما التواصل مواقع أثر سبوك( مقياس ستجرام -تو -الف الذائقة) ا تنمية ع
ستخدام معدل ملتغ عز ا-متقطع–مستمر(يدبية ناد

ً
 .)ر

اسة الد ات   :رمصط
جتما التواصل   :مواقع

جتماعية ات الشب أو جتما التواصل مواقع مصط ع)Social Media(ُيطلق
م بي فيما التواصل من ن املستخدم تمكن ال ونية لك التطبيقات من عمجموعة

واملسموع ي املر أو املكتوب املحتو استقبال أو سال ىإ   . ر
اموا) 2014،86(عزميعرف أ ع جتما التواصل أو: قع تفاعليةمواقع"تطبيقات

صائص ا من بمجموعة سم وت والتكنولوجيا، ال ش التنوع من حالة إ ش
للمستفيدين املباشر ي يجا والتفاعل التواصل عمليات ساع ا خالل من   ."الديناميكية،

، العمر نيل عرفت مداوو وكما آل جتما) 2016،549(يعب التواصل مواقع
ا ملستخدمي: "بأ قدمت حيث وتفاعلية، ديناميكية أك نت ن مواقع عل رت ظ تقنيات

صال جتما التواصل والتغيمواقع التحكم من م تمك صية حيات ال لإلعدادات وفقا
ً

املستخدم جانب من ا ضبط يتم   ."ال
دبيةالذائ   :قة

اتة ا) 2004،146(عرف أ ع دبية تبدو: "الذائقة جمالية تأملية ة خ
الطالب بھ ع لغو سلوك عد كما اتب، ال أو الشاعر أحسھ بما السامع أو القار ىإحساس ئ
ذه عن للتعب ا سم ال طة ا و ي، د النص ا إل يرمي ال بالفكرة إحساسھ رعن

  ."رةالفك
الشديفات ان أ ا) 2013،58(وعرف بأ دبية وفك: "الذائقة تأملية ة ةخ ر

اوانف إل يتوصل املعرفية) طالبة وأ طالب(ئالقارعالية وانب با ستمتاع خالل من
دبية و ة اللغو واملواقف لألعمال واللفظية   ."والعاطفية

الناقة سعودي، يم، إبرا عرف ا) 2013،158(كما أ ع دبية ع: "الذائقة ة رالقد
نفسية، سانية إ مواقف من بھ ما وتحديد وتحليلھ، وتأملھ فيھ غماس و النص شة معا
حساس و املواقف، ذه حملت ال ة واملع املوحية اكيب وال ، الرا اللغو للوعاء عرف يو
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ما و بجمالھ، تتصل أدبية حقائق من النص ھ يحتو واجتمابما نف جو من سوده
طالبة(ئالقارُتمكناستمتاعيةودالالت أو عليھ )طالب جما حكم إصدار   ."من

النظر   :يطار
جتما التواصل   :مواقع

ا ا العصر ع طلق و ياة، ا مجاالت ش ا كب ا تطو اليوم العالم د ش
ً ً

ر
و واملعر التق نفجار و التكنولوجيا ععصر أوجب ذا و ن، خر مع والتواصل الثقا

ة ا م سب يك أن منھ يتطلب ذا و معھ، ش والتعا ومسايرتھ التطو ذا مواكبة رسان ر
، اسب ا الدوليةواستخدام املعلومات شبكة من نت(ستفادة ،)Internetن

جتما التواصل سائل النصر، ((Social Media)وو   ). 2017،145أبو
من) 2015،150(الشرمانذكر ن خر مع الدائم باالتصال سم ي اليوم عالم أن

يجعل دوات ذه شار فان ، جتما التواصل مواقع خاصة و ديثة ا التكنولوجيا خالل
يجر ملا دائمة عة متا لديھ فأصبح ، ا ف و الواق محيطھ مع تواصل ع يبقي يالطالب

م العديدةحولھ القنوات خالل من إليھ تصل وأحداث أخبار اليوميةالن حياتھ غذي
املعل من واملتصلةسيل املتواصلة   .ومات

جتما التواصل مواقع ف   :عر
النصر أبو ا) 2017،150(عرف أ ع جتما التواصل تواصل" مواقع وسيلة

امل شبكة ستخدم ونية، إلك ي ومر وشف الدوليةمكتوب نت(علومات ا)ن إل أ و ،
منية، ات ا ا ف بما ومية ا السلطات من با تقر قابة بدو الشباب وخاصة الناس

ً
ر ن

ن آخر مع ن اتجا املتبادل   . للتواصل
فواز ب اد س ام) 2018،297(عرفت أ ع جتما التواصل يتمالالعملية " واقع

ت ا خالل يمن و إلك وسيط خالل من النظر ات ج و والثقافات ار ف نت(وبادل ن) ن ب
أك أو ن أنطرف لوجھندو ا وج مباشرة ة مواج ناك و ي

ً
  .ن

ممو ام س امواقع) 2019،198(عرفت بأ جتما وتقدم "التواصل ب و مواقع
دمات ا من نمجموعة والللمستخدم ة الفو املحادثة يدرمثل وال اصة، ا رسائل

تلك أن الوا ومن دمات، ا من ا وغ امللفات، ومشاركة ن والتدو والفيديو ي و لك
اص ن ب واملشاركة تصال كيفية ا كب ا غ أحدثت قد جتماعية ات الشب

ً ً

املعلومات وتبادل   ."واملجتمعات
مواقع مية جتماأ   :التواصل

مواقعت إيح جتما عنالتواصل للتعب سان أمام واسعا املجال تاحة
ً

و ه شاركةمنفسھ ا وأف اءهرمشاعره م،روآ ثقافا وع م عل والتعرف ن خر مع اتھ و و
علمية، حقيقة ناك وأن اجتماووخاصة، ائن سان ،(Social Human Being)أن

بمفر ش ع أن يمكن ال سانبطبيعتھ أخيھ عن عزلة النصر(ده  ).2017،150 ،أبو
فواز ب اد س من) 2018،297(وأضافت بع ت جتما التواصل مواقع مية أ أن

فراد قبل من التواصل من النوع ذا اصة ا للمواقع ستخدام عمليات ايد ال خالل
وإحد جتماعية العالقات ع ات تأث من لھ الوما وأش العالقات ذه ات التغي اث
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إحداث الوسائل أك من ونية لك الوسائل ذه عت إذ التواصل، وأساليب التفاعل
ية ب ة جذ ات الناسرغي ن ب جتماعية   .العالقات

اسة د ا بي ومن اسات، الد من العديد روأكدت الرحيم،(ر ة2013عبد نو ر؛
ان، الش2014الصو ،؛ ،2014يمر ي نجم،2017؛ بدير،2017؛ شيماء سوسن2018؛ ؛

ي، عباد،2018س شايب،2018؛ ي،2018؛ بلعز سليمة بو2019و؛ كدم،2019ترعة، ؛ آل ؛
حي) 2019 فراد، ن ب التواصل ن تحس جتما التواصل مواقع مية أ منع د تز ث

بي جتما كممالتفاعل املجتمع، سانيةداخل اجات ا شبع جتماعيةُا منو وذلك ،
ن خر مع والتواصل التفاعل   .خالل

العوأضاف مداونيل آل وعب ؛ يمر م)2016،91 (و أبر من التواصلزأن واقع
ا ر وأش سمنصةجتما ستجرامتو بوك،ف يوا اآل ا ف عر مكن و ، : 

سموقع   :(Facebook)بوكف
اجتما شبكةو عام ،تواصل إوم،2004تأسس الدخو مجانا،للمكن يھ

ً
اتدير

سبوكشركة كية ف ومر ا، ل خاصة منيماملوقعكملكية ن املستخدم والتفاعل التواصلكن
والتفاعلمع ن املسموعة،فيماخر واملقاطع والكتب والصو املوضوعات مشاركة رع

دة يمك،واملشا وأيضاإضافةموكذلك م، إل الرسائل سال وإ م أصدقا قائمة إ أصدقاء
ً

ر
م بأنفس صدقاء ف عر و صية ال م ملفا   .تحديث

  :(Twitter)توموقع
اجتماشبكةو ملستخدميھ تقدمتواصل سمح مصغر ن تدو سالخدمة رإ

م، حال عن منتحديثات ا وغ ة املصو واملقاطع الصو مشاركة انية إم رمع صفحاتر
نت تحديثات،ن ر نوتظ منصفحةاملستخدم ليتمكنوا منصدقاء مباشرة ا قراء

ال املستخدم ملف ة ا أو سية الرئ م رصفح  .ز
ستجرامموقع  :)Instagram(ا

شبك عن ة ر اجتماعيةةرعبا أكتو ا إطالق وم 2010تم س س كيفن يد ع
كيجر سالثيبح ،Mike Kriegerو Kevin Systrom ومايك إ من ن املستخدم رتمكن
و والفيديواملوضوعات ارالصو عل والتعليق ن خر مع ا   .ومشارك

دبية   :الذائقة
يد   :تم

را مظ اللغة ل ش
ً

فراد، حياة ا بار وعنصرا اليومية، ياة ا ر مظا من
ً ً
ز

تدخل ف والتخاطب، التعب وسيلة ا و ل كمافباإلضافة والعلوم، املعرفة ع فر وافة
تقل وت جيال ا خالل من تتواصل ال الوحيدة الوسيلة ا أل ة شر ال ة ضا ا نبض رعت
العنصر امتداد تجسد فاللغة آلخر، جيل من ة ضا ا واملنجزات ف واملعا ات ا ا رع ر

ينقطع ال سان فاإل املتعاقبة، خية التا قب ا ع شر رال البيولوي موتھ بمجرد ياة ا عن
عمل ال اللغة خالل من اتھ وإنجا وثقافتھ فكره ع فاظ با جوده و بناءه ستمر زوإنما و

ا ذا نقل فاللع الالحقة، جيال إ اث يتمغل خاصية ا باعتبا امل مت ونظام وم مف رة
خر املخلوقات افة عن شر ال س ا ىا محمد،(ي ،شذي   ).2011،207ع

صا أن) 2016،32(وأضاف ا وم شر، ال لغة ا تتم ة كث مواصفات ناك أن
إ ش أن ا يمك كما الواقع، عالم محسوسة أشياء إ ش أن ستطيع سان لغة
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فالفعال عن ع أن أيضا ا ا إم و املخلوقات من ه غ أو سان ا نيةًيؤد الذ ار
  . املجردة

دبية الذائقة ف   :عر
يم، إبرا والناقةعرف ا) 2013،158(،سعودي، أ ع دبية ع"الذائقة ة رالقد

نفسية، سانية إ مواقف من بھ ما وتحديد وتحليلھ، وتأملھ فيھ غماس و النص شة معا
ة واملع املوحية اكيب وال ، الرا اللغو الوعاء حساسلايوتمثل و املواقف، ذه حملت

واجتما نف جو من سوده ما و بجمالھ، تتصل أدبية حقائق من النص ھ يحتو بما
عليھ جما حكم إصدار من الطالب تمكن   ."ودالالت

طلب عرف دبية) 2019،212 (ھكما اسةالذائقة الد اراملنا من"بأ مجموعة
والوجدانية العقلية ةالشطة املقر دبية النصوص س يد حيث الطالب، ا ريقوم ر

ع فيقبل ساليبقراءةعليھ، و اكيب ال ف عر خالل من وتذوقھ وتحليلھ ي، د النص
النف و وا املتضمنة، والقيم النص، مالية ا الصو أثر وتحديد ا،   ."رودالل

دبية الذائقة مية   :أ
الذ ات ا م تنمية لترعد اما عنصرا دبية ائقة

ً ً
م، صي امل وت الطالب نمو امل

يقوو حيث الطالب، لدى بجوانبھ ستمتاع و بھ حساس و مال ا ية يمّتر د قالتذو
الطلبةصي ذة و

ّ
م وسلوكيا م وأخالق م طباع دبية .ب الذائقة تنمية مية أ تت

وانب ا تحقيق الطالب نللطالبتيةلدى ب سعودي،كما يم، ،2013 (الناقةو إبرا
160(: 

 عناية ة املختا الدقيقة اكيب وال املوحية لفاظ تحديد خالل من مال ا اك رإد ر
ي د م ذوق ن و ت ذلك فيؤثر ديب، قبل  .من

 من م ونطق م لغ العرب اكيب ل املوافق كيب ال وحسن النظم جودة تحديد
مالتراكيب با إحساسا النفوس تث عية بد ة لغو وأساليب ات شب و ية عر

ً

ستمتاع  .و
 سانية و النفسية وانب ا نائھالتنمية و ي د العمل تأليف  .تؤثر
 وأساليب ات عب و وتراكيب أقوال من مال ا لعناصر واملتذو املتلقي اة قمحا

تط ثم ومن ي، د العمل عة اتھشا عب و أقوالھ العناصر تلك  .بيق
 ح من ي د العمل جوانب م وانبتقو ا ذه ن ب التماسك للتعبويث ا توظيف

العمل جماليات  .عن
 الضمنية ي املعا استخالص خالل من التفك ات ا م لفاظالرتنمية ا تو

د تحديد ع ة القد لديھ تنمو كما النص، داخل ساليب لماترو ال الالت
اكيب غرضھالوال تحمل ثم ومن اتھ، واتجا ديب ات خ ا طيا تحمل

ي د العمل بناء من دفھ و س  .الرئ

دبية الذائقة تنمية   :مراحل
سية ا الفوار اك وإد ي، د العمل خصائص ع التعرف إ دبية الذائقة قدف ر

ات ر وا لوان و ال ش ن للتعبب يال ا وتنمية والتفاعل سة، باملما غام و صوات رو
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ان بداع و داء و والوصف، املالحظة ع ة القد وتنمية ارـ ف و واملواقف نفعاالت رعن
تية املواقف بتطبيق ي د النص مال ا يتذو أن ي،(قللمتعلم   ):2015،49السلطا

 ح املركز باه ن و النصالتوقف مالية ا اللمسة أو ما ا املوضوع  .لو
 العالم عن عزلھ و املتلقي، باه بان املوضوع ستأثر أن ع و الوحدة، أو العزلة

بھ  .املحيط
 ع ، د ا نةاملوقف ال عمليات يوقف املتلقي أمام املاثل املوضوع أن

و ما إ دفعھ و ، العق ستدالل إمفاو منھفيميل ينفر أو  .املوضوع
 لدى خاصة وانفعاالت س أحاس الف املوضوع يث ي الوجدا أو العاطفي ع الطا

موقف وإنما فحسب، عقليا موقفا س ل ما ا املوضوع أن ع ذا املتلقي،
ً ً

انفعاال ث و عاطفة يفيض ي وجدا
ً

. 
 دات املشا تؤثر ماضية ات ذكر نفعاالت تث ، قدالتدا واملاضية، الية ا

القائم الف العمل بتذو حساس ة تقو إ فتؤدي ا ا د واملش  .قتتفق
 مشاركة وتتحقق الف ثر موضع نفسھ املتلقي يضع وفيھ ي، الوجدا التوحد

شعر املتلقي يجعل ذا و داخلية، اة محا أو وجدانية، نبأآلمعاطفية القائم
م س وأحاس الف  .بالعمل

الذائقة ن تكو   :دبيةمصادر
ي السلطا ا،) 2015،51(أكد م و تت مصادر عدة دبية للذائقة ىنأن ا،و عل

تية العناصر ا تحديد مكن و مستمعا، أو ئا قا املتلقي عند نمو و
ً ً

  :ر

 والبالغة الفصاحة قمة يمثل ونھ م الكر  .القرآن
 ف الشر النبو ديث  .يا
 العر مأشعار صايا و م وخط  .وب
 الفن لعباقرة العاملية ع ا الر ومطالعة دب جال من ة املختا الصفوة ومخالطة ر ر

الد ا البيان من الرفيعة مثلة طالعوقراءة مو وأذواق النقاد ات اتجا ع
م  .وتطبيقا

 والعالئ ب ت وال والقصد التناسب يحكم الذي العقل بھ ع و ، امل قنالعقل
أن مال ا اك إد أسباب ومن والغاية، قة الطر ن و يجة والن ب الس ن ب كة راملش

فضا أو استحسانا الناقد ب قتناع و قائق ا إيضاح ما م ا دو للعقل
ً ً ً ً

ر  .ر

ا دبيةالعوامل الذائقة تنمية   ملؤثرة
يأكد املؤثرة) 2015،52(السلطا العوامل من مجموعة ناك الذائقةأن تنمية

اوالدبية، عرض مكن و وتدنيھ، تواضعھ أو وترقيتھ سماتھ ن عي دو ا ل و ري ن
تية   :العناصر

 ئة جتماعية:الب و الطبيعية واص ا ا راد فيماالو فتؤثر ما ان م تتوافر
ة ممتا حسية ات تأث بھ   .زتحيط

 املستحد: الزمان العوامل بھ قصد معينةالثةو منية مدة ما لشعب  .زتتوافر
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 العر أو س الواحد: قا صل أو س ا مع ألن والزمان ان امل ثمرة عت و
طائفة م ف شأت ف لة طو ودا ع لعواملھ م حيا وخضعوا واحدا انا م سكنوا

ً ً ً

اك د و م الف وطرائق خالق و العادات  .رمن
 بية آثار: ال ناو اصةلوت ا شئة والت والتعليم  .سرة
 دبية: قالتذو الذائقة تنمية املؤثرات أخص من العامل ذا مثل او وألصق

الناحية من فراد باختالف ختلف و العقلية، ياة ا عناصر من و بالناقد،
 .الوجدانية

اللغةنظر ساب اك   :ات
ات النظر من العديد رت ظ ساباللقد اك اتفسر أبر ومن شذي(زاللغة،

، ع   ): 2011،219محمد،
أوال

ً
السلوكية:  ة   :النظر

آخر، سلوك أي علم عن يختلف ال اللغة ساب اك ان ة النظر ذه اب أ عتقد
، للغ اتھ ومحا تقليده خالل ومن ئة، الب مع تفاعلھ خالل من اللغة سب يك الطفل أن حيث

وع ة النظر ذه اب أ عتقد موكما ستجابات" سك"رأس أنھالأن أي قوة زعز
اللغة ساب اك ذلك بما السلوك أنواع جميع شكيل يتم ز   .بالتعز

ة: ًثانيا الفطر ة   :النظر
تقليد، عن ناتج سلوك اللغة وأن سبة مك اللغة انت إذا من ة النظر ذه انطلقت

العالم مثل ف(Chomsky)و و ة، النظر ذه ة(Chomsky)ضصاحب فطر أداة وجود
ام ا ة اللغو املعطيات ة ومعا ن بتخز تقوم سان عند اللغة ساب االالك سمع

و والثابتة املتناسقة شبھ ة اللغو القواعد من مجموعة توليد من وتمكنھ ماالالطفل ر
ة اللغو القواعد عن الراشدوالتختلف ا   .نستخدم

ثالثا
ً

ة:    :املعرفيةالنظر
إطار تھ بي مع الطفل تفاعل يجة ن يحدث اللغة ساب اك أن ة النظر ذه تؤكد
ناك أن بياجيھ ؤكد و ، املعر الفرد نمو ضوء و معرفيا، املعلومات ة معا ع ة القد

ً
ر

ة اللغو واملفردات الرمو مع التعامل ع الفرد ساعد متعلمة بنائية ة لغو عالزتركيبات
س ا املرحلة و و املرحلة منذ تھ بي مع الطفل تفاعل من شأ ت يم مفا حركية،-عن

عن باستقاللية املعر البناء تنمية املعرفية العمليات ودو ئة الب دو ع يركز بذلك و رو ر
اثية الو رالقو   .ى

عا ًا املعلومات: ر تحليل ة   :نظر
شومس م وأبر ة النظر ذه اب أ زير العالمى من ان م ل طفال أن ي

ساب اك ائلة ال السرعة ذه وتو ائلة، سرعة التعقيد بالغة ة لغو قواعد نيتعلمو
البيانات تحليل ق طر عن اللغة ساب الك لھ يؤ خاص تركيب ذو سان بأن اللغة قواعد

كيبا ال بناء كيفية حو الفرضيات ن و وت ا سلم ي ال ة ذهلاللغو ع طلق و ة، اللغو ت
اثيا و ميال سان لدى وأن ساسية الكفاءات د تز ا دو اثية الو العوامل بأن ة النظر
ُ ً

ر و ر ر
ُ

اللغة ساب ،(الك   ).2016،33صا
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لجراءات ية اسةاملن   :رلد
اسة الد   :رمن

البحو إ اسة الد ذه ت ت حيث ، التحلي الوصفي املن اسة الد ت رتب الوصفية،ر ث
بوصف تم الذيوال جتماتطبيقات تلعبھقدثر س ك(التواصل –تو–بوكف

ستجرام اا الطالب،)وغ نع امعي ا خاللوالطالبات ممن اتمشارك شو رامل
واملقاالت التطبيقاتوالتعليقات تلك اسة .ع الد ت تب أروقد من التحلي الوصفي جلاملن

ع لةالتعرف قالبحثمش طر اعن جوان تجميعتحليل ع اعتمادا ا وخصائص ا وطبيع
ً

نعالبيانات ثمولذلكأعدا نمحكممقياس غرضماتحليلمن النتائج واستخالص
النتائج ذه عميم ثم ومن لة، املش ة   .معا

ا وعين اسة الد   :رمجتمع
اسة الد   :رمجتمع

ا الد مجتمع و رت جميعن من للعامطلبةسة ي الثا ا الد للفصل تبوك رجامعة
ا العليا1440/1441رالد اسات والد وس، الو الب مرحلة ن اس الد رـ، ،(رر ماجست

اه م)ردكتو عدد والبالغ وطالبة) 30000(،   .طالب
اسة الد   :رعينة

اسة الد عينة اختيار سيطةبرتم عشوائية قة نمن طر تبوكجوطالبات بطالب امعة
ا الد للعام ي الثا ا الد رللفصل لغـ،1440/1441ر ةعددو الصا بانات س

يان) 200 (لالستخدام ناست املقياس اسة،لكال الد عينة لت    .رش

اسةواتأد   :رالد
ذه أغراض اسةال لتحقيق وتمرد ر نمقيااستخدامتطو مواقعملعرفةلو. س أثر

ع جتما تالتواصل جامعة طلبة لدى دبية الذائقة لرصدو. بوكتنمية مقياس ي الثا
دبيةاتجا الذائقة تنمية جتما التواصل مواقع استخدام نحو الطلبة وذلكات ،

اسة الد بيانات جمع وصف .رغرض ي اسةملقيافيما   :رالد
أوال

ً
ج:  التواصل مواقع أثر الذائمقياس تنمية ع دبيةتما   قة

بمواقع املرتبطة السابقة اسات والد ة بو ال ات تجا و ة النظر دبيات مراجعة رتم
، جتما والذيالتواصل اسة الد مقياس ر تطو التواصلرغرض مواقع أثر لقياس دف

ا نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة تنمية ع املقياس.جتما و نت
جات) 28(من د خمس من املقياس فقرات ع جابة ونت وت   : التاالنحوعرفقرة،

جة جدا): 5(رالد مرتفع الطالب لدى دبية الذائقة مستو أن ع
ً

  .ى
جة مرتفع): 4(رالد الطالب لدى دبية الذائقة مستو أن   .ىع
جة الطالب): 3(رالد لدى دبية الذائقة مستو أن   .متوسطىع
جة منخفض): 2(رالد الطالب لدى دبية الذائقة مستو أن   .ىع
جة جدا): 1(رالد منخفض الطالب لدى دبية الذائقة مستو أن ع أن ع

ً
  .ى

املقياس ع الطالب ا عل يحصل أن يمكن ال الدنيا جة الد فإن ) 28(روعليھ
القصو جة والد جة، ىد ر جة) 140(ر   .رد
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مقي جصدق التواصل مواقع أثر دبيةاس الذائقة تنمية ع   تما
صدق من التأكد اسةقياسمتم عرالد املقياس عرض ق طر ن) 10(عن محكم

ن منمختص يةمجالل العر سقوطراللغة التعليم، مجالكذلكو ارتد حيث تقنيات
الفقر بطبيعة عالقة لھ فيما م حا مق املحكمو القياسنأبدى ا ومالءم ا ولغ و .ات

ن، املحكم مالحظات عضةالباحثتقام ضوء بعاد واس ات العبا عض صياغة ربإعادة
الغامضة ات منحيث رالعبا ائية ال تھ صو املقياس و رت    .فقرة) 28 (ن

ج التواصل مواقع أثر مقياس دبيةثبات الذائقة تنمية ع   تما
الستخراجباةالباحثتقام ملقياسمعامل اسة ثبات ختبارباستخدام رالد قة طر

ختبار وذلك)test-eR( وإعادة بلغتعد، اسة الد خارج من عينة ع اطالب) 25(رتطبيقھ
معاملوطالبة باستخدام الثبات معامل حساب تم ذلك عد و أسبوعان، مدتھ م زبفار ق

ل الثبات معامل لغ و ، سو ب نتباط لر ك و)0,89(لمقياس الباحثة، تھ اعت مناسباالذي
ً

اسة الد   .رألغراض

الطالب: ثانيا ات اتجا التواصلوالطالباتمقياس مواقع جتمانحو
دبية الذائقة   :لتنمية

اسات الد من والعديد ، جتما التواصل مواقع أدبيات إ بالرجوع الباحثة رقامت
مقيا بناء تم حيث لتنميةالسابقة، جتما التواصل مواقع نحو الطالب ات اتجا لقياس س

تھ صو املقياس و وت دبية، رالذائقة ائين ع30 منةال عت تو مجاال زبندا تثالثة
سية مجالرئ عل   :فقراتعشرة ىاحتو

و النفسيةمجالتضمن:لالقسم ات عتجا القسم ذا واشتمل بندا) 10(،
ً

.  
يالق الثا مجال :سم جتماعيةتضمن ات عتجا القسم ذا واشتمل بندا) 10(،

ً
.  

الثالث مجال :القسم اتتضمن عةاديميتجا القسم ذا واشتمل بندا) 10(،
ً

.  
من ونة م عينة ع املقياس ذا ن بتقن الباحثة و) 25(وقامت وطالبة، ثمًطالبا تممن

املقي وثبات صدق ياسحساب فيما توضيحھ تم س  .كما
التواصل مواقع نحو الطالب ات اتجا مقياس دبيةصدق الذائقة لتنمية   جتما

من ن املحكم من مجموعة ع ولية تھ صو عرضھ تم املقياس صدق من رللتحقق
ذ ا شملت التعديالت عض إجراء تم م ا وتوج م ا آ ضوء و ن، املتخصص فرساتذة

الية، ا اسة الد العينة طبيعة مع ناسب ي بما ضافة تھحرو بصو املقياس تطبيق رتم
الية ا اسة الد عينة ع للتطبيق ائية   .رال

التواصل مواقع نحو الطالب ات اتجا مقياس دبيةثبات الذائقة لتنمية   جتما
استخدمت املقياس، ثبات مدى أل (الباحثةلقياس نباخمعادلة كر ثبات) وفا من للتأكد

من ونة م استطالعية عينة ع اسة الد العينة)25(رأداة من ا بعاد اس تم وقد لية، ،ال
و املقياس:)1(لجدوو ومحاو عاد أل نباخ كر ألفا ثبات رمعامالت   .و
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املقياس:)1(لجدو ومحاو عاد أل نباخ كر ألفا ثبات رمعامالت   .و
  املجال

  املجال/ البعد
البنود نباخمعامل  عدد كر ألفا   وثبات

أوأل
ً

ات:  تجا   84,0  10  .ةالنفسيمجاالت

ثانيا
ً ات: ً تجا مجاالت

 .ةجتماعي
10  93,0 

ثالثا
ً

ات:  تجا مجاالت
  .ةاديمي

10  94,0 

للمقياس الك   93,0  30  .الثبات

جدو من املق) 1(ليت محاو افة ل الثبات معامل قيم بلغرأن حيث مرتفعة، ياس
ن) 93,0( ب ما املحاو ثبات تراوح فيما املقياس، فقرات ن) 84,0(رإلجما و ي، أد ) 94,0(كحد

مؤشرا عطي مما الثبات، من عالية جة بد يتمتع املقياس أن ع يدل ذا و ، أع كحد
ً

ر
مس نتائج إعطاء انية وإم الية ا اسة الد داف أ لتحقيق ا ورمناسب إعادةتقرة حال ثابتة

اسةاملقياستطبيق للد ي امليدا نرالتطبيق س ر و نان مقياس  -264: 1994(بحسب
جاء)265 عالم، أبو عن نقال القيمة) 2005(ر، اعتمدا والذين التعلم، م تقو ) 70,0(كتابة

البحث ألغراض نباخ كر ألفا ثبات ملعامل ي أد   .وكحد

حصائية   :ساليب

 الوصفيأسال حصاء ة(يب املعيا نحرافات و سابية ا  ).راملتوسطات
 سو ب تباط معامل نحساب ألد(Pearson)ر الداخ ساق صدق تاوساب

اسة  .رالد

 اختبار املستقلة) ت(استخدام عنIndependent Sample T-Testللعينات للكشف
س ا متغ ن ب الفر  .قداللة

 اختبار حادياستخدام تحليل ن(ANOVA)نتائج ب الفر داللة عن قللكشف
 .املجموعات

 جتماعية للعلوم حصائية امج ال حزمة ات(SPSS)استخدام املعا إلجراء
  .حصائية

اسة الد   :رنتائج
ان وتفس ا ومناقش اسة الد   :رتائج

اسة الد ض فر ة راختبار   .و
و الفرض ة   :لاختبار

ف ة ،رضالختبار و اسة لالد أنھوالذير ع داللة "نص ذات ق فر وتوجد
الذائقة تنمية ع جتما التواصل مواقع أثر مقياس ع العينة أفراد ن ب إحصائية

س ا ملتغ عز جدو،)"طالبة- طالب(يدبية ن) ت(اختبارنتائج) 2(ليو ت لعي
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ن عتاالستجاب(Independent Samples)مستقلت تبوك جامعة اسةطلبة الد ،رمقياس
س ل وفقا

ً
  :يكما)طالبة-طالب(

ن) ت (اختبار تحليل نتائج :)2(لجدو ت ن لعي الستجابات )Independent Samples( مستقلت
ع تبوك، جامعة الذائقةمقياسطلبة ات ا م تنمية ع جتما التواصل مواقع رأثر

جامعة طلبة لدى سدبية ل وفقا تبوك
ً

  ).طالبة-طالب(
متغ

س   ا
  العدد

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  )ت(ةقيم
القيمة

  حتمالية
الداللة

  حصائية

 455,10 3263,104  95  طالب

 60442,11 1714,104  105  طالبة
099,0  271,0  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

مو و جدوكما جات متوسط أن) 2(لمن  بانحراف) 3263,104 (قيمتھ بلغ الطالب رد
ب ،)455,10 (يمعيار ق جات متوسط من و والذيالطالبات رد ) 1714,104 (قيمتھ بلغ ،

 )271,0( احتمالية بقيمة) 099,0)  (ت (اختبار نتائج جاءت كما ،)60442,11 (يمعيار بانحراف
يعمما  ،)05,0 (الداللة ىمستو من أصغر حصا الفرض ،رفض عدمممالو يؤكد

استجابات ن ب تفاوت الذائقةألالطلبةوجود ات ا م تنمية ع جتما التواصل مواقع رثر
تبوك جامعة طلبة لدى س،دبية ا متغ إ يعز ُ

ب الس عز يوقد وجودٌ تمامإ ا
امعة ا طلبة دبيةلدى الذائقة ات ا اربم ع ملد وتنمي ق فر وبدو سن ا ملتغ   .ىز

ي الثا الفرض ة   :اختبار
أنھنص ع ي الثا اسة الد مستو"رفرض عند إحصائية داللة ذات ق فر ىتوجد و

الذائقة) 05,0 (الداللة تنمية ع جتما التواصل مواقع أثر مقياس ع العينة أفراد ن ب
ا الد املستو ملتغ عز ردبية ى وس(ي الو اه-ماجست-رب جدو. )"ردكتو ) 3(ليو

ع تبوك جامعة طلبة الستجابات حادي التباين تحليل اسةمقياس نتائج ذا رالد ة
إحصائيةبوجودلفرض داللة ذات ق املوفقا وفر الد املستو رتغ مقياس ى اسةع   .رالد
حادي:)3(لجدو تحليل ع(ANOVA)نتائج تبوك، جامعة طلبة أثرمقياس الستجابات

وفقا تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية ع جتما التواصل مواقع
ً

ر
ا الد املستو رملتغ وس(ى الو اه-ماجست-رب   )ردكتو

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيم
ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

املجموعات ن   867,72 2  734,145  ب

داخل
  املجموعات

261,14135 197 514,122  

   199 995,24280  الك

595,0  553,0  

جدو من ت فأعاله)3(لو قيمة ع)595,0(أن ا الد املستو ملتغ سبة ربال ى
اسة الد مستوو،رمقياس عند إحصائيا ىدالة

ً
الفرض)05,0 (الداللة قبو إ يؤدي مما ل،
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ي يالثحصا ؤكد.ا الطلبةذاو استجابات ن ب املستووالالتفاوت متغ إ ىعز ي ُ

ا سإرالد حيث العليا، العلمية الت املؤ لصا الت املؤ معظم ن ب ق فر ووجود
واتفقت مستمر، ل ش ة اللغو م ا ا م ر وتطو م أنفس ر تطو إ العليا الت املؤ اب رأ

الية ا اسة الد يجة مقدادرن عبد اسة د نتائج يدي)2008(رمع الز ن سر ،)2011(،
ال ، عطا)2012(يالظف ، وار ، بدو سمر ي، عطية)2015(ي حاب   ).2018(ر،

الثالث الفرض ة   :اختبار
الثالث، اسة الد فرض ة أنھوالذيروالختبار ع داللة"نص ذات ق فر وتوجد

مستو عند التواصلب)05,0 (الداللةىإحصائية مواقع أثر مقياس ع العينة أفراد ن
التخصص ملتغ عز دبية الذائقة تنمية ع ي– عل(يجتما و)"يإدار- أد و ،

ع) 4(لجدو تبوك جامعة طلبة الستجابات حادي التباين تحليل اسةنتائج الد رمقياس
للتخصصوف قا

ً
ي-عل(   ).يإدار-أد

حادينت:)4(لجدو تحليل ع(ANOVA)ائج تبوك، جامعة طلبة أثرمقياسالستجابات
تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية ع جتما التواصل وفقارمواقع

ً

التخصص ي-عل(ملتغ   ).يإدار-أد

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيم
ة   املحسو

ىومست
  الداللة

ملجموعات ن   642,211  2  284,423  ب

املجموعات   105,121  197  711,23857  داخل

    199  995,24280  الك

748,1  177,0  

جدوكما من ف) 4(ليت قيمة التخصص)748,1(أن ملتغ سبة مقياسعبال
اسة ورالد مستوقيمة، عند إحصائيا ىدالة

ً
يؤد)05,0 (الداللة مما الفرض، قبو إ لي

ي الطلبةتتفاوتحيث،الثالث حصا رتبحسباستجابات أظ حيث التخصص، متغ
ال سب يك حيث ي، د التخصص لصا التخصصات معظم ن ب ق فر وجود طلبةوالنتائج

ات ا امل من عز مما دبية، واملنا لألدبيات التخصص باعتبار ي د التخصص اب رأ ز
ل مقداددبية اسة د نتائج مع الية ا اسة الد نتائج واتفقت م، رد يم)2008(ر إبرا هللا بة ،

العقيل)2012( حمدي)2012(، اشيدي)2013(، ال قوت)2017(، إيمان   ).2018(ز،
  

ع الرا الفرض ة   :اختبار
أنھ ع نص والذى ع، الرا اسة الد فرض ة داللة "روالختبار ذات ق فر وتوجد

مستوإحص عند التواصل)05,0 (الداللةىائية مواقع أثر مقياس ع العينة أفراد ن ب
ستخدام معدل ملتغ عز دبية الذائقة تنمية ع ا-  متقطع-مستمر(يجتما ناد

ً
 ،)"ر

الباحثة عاستخدمت تبوك جامعة طلبة الستجابات حادي التباين مقياستحليل
اسة وجو،رالد ن احصائياوتب دالة ق فر ستخدامود معدل ملتغ وفقا

ً
-متقطع-مستمر(

ا ناد
ً
توضيحھ)ر تم س   .)5(لجدوكما



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 

105  

حادي:)5(لجدو تحليل ع(ANOVA)نتائج تبوك، جامعة طلبة أثرمقياسالستجابات
وفقامو تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية ع جتما التواصل اقع

ً
ر

ستخدام معدل ا-متقطع-مستمر(ملتغ ناد
ً
  ).ر

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيم
املحسو

  بة

ىمستو
  الداللة

ملجموعات ن   633,2821  1  633,2821  ب

داخل
  املجموعات

362,21459  198  381,108  

    199  995,24280  الك

034,26  001,0  

جدو من ف) 5(ليت قيمة ع) 034,26(أن ستخدام معدل ملتغ سبة مقياسبال
الذا ات ا م تنمية ع جتما التواصل مواقع تبوكرأثر جامعة طلبة لدى دبية ،ئقة

مستو عند إحصائيا ىدالة
ً

ي)05,0 (لةالدال حصا الفرض قبو إ يؤدي مما عل، ذا.الرا و
النتائج رت أظ حيث ستخدام، معدل متغ إ عز الطلبة استجابات ن ب تفاوت ييؤكد ُ

الطلبة معظم ن ب ق فر استخدامالصاووجود ة ."مستمر "ك منفك ترفع ستخدام
تن ع جتما التواصل ملواقع الذائقثر مع ،دبيةةمية الية ا اسة الد نتائج رواتفقت

العقيل اسة د حمدي)2012(رنتائج اشيديو،)2013(،   . )2017(ال
اتقياس جتماوالطالباتالطالباتجا التواصل مواقع سبوك( نحو  -الف

ستجرام -تو دبية)  ا الذائقة   :لتنمية
امس ا السؤال ط: نص ات اتجا التواصلوطالباتالبما مواقع نحو تبوك جامعة

سبوك( جتما ستجرام-تو-الف تم)  ا السؤال ذا عن ولإلجابة دبية؟، الذائقة لتنمية
ةاستخدام املعيا سابية،رنحرافات ا جدوكماواملتوسطات ا   ). 6(ليو

سب:)6(لجدو الستجاباتال سابية ا واملتوسطات ة مقياساملئو ع اسة الد رعينة
دبية الذائقة لتنمية جتما التواصل مواقع نحو الطالب ات   .اتجا

املقياس   مجاالت
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

و ات: لاملجال تجا   3 186,6 92,22  .ةالنفسيمجاالت

ي الثا ات: املجال تجا  2 444,5 1,24 .ةجتماعيمجاالت

الثالث ات: املجال تجا  1  0325,1 07,25  .ةاديميمجاالت

التواصل)6(لجدووي مواقع نحو الطالب ات اتجا مقياس ع الطلبة إجابات
و املرتبة جاء وقد دبية، الذائقة لتنمية ات: جتما تجا ،ةاديميمجاالت

معيار بانحراف ي) 0325,1(يوذلك حسا الثانية)07,25(ومتوسط املرتبة وجاء مجاالت،
ات معيارةجتماعيتجا انحراف بقيمة ي) 444,5(ي، حسا متوسط كما،)1,24(وقيمة
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ة خ املرتبة اتجاء تجا معيارةالنفسيمجاالت انحراف بقيمة وقيمة) 186,6(ي،
ي حسا أن)92,22(متوسط ع يدل ذا و الطالب، ات اتجا مقياس ات تجا معظم

إ ذلك ب الس عز وقد إيجابية، دبية الذائقة لتنمية جتما التواصل مواقع ينحو ُ

عينةفئةال ا إل ت ت حيثال اسة، عامتمرالد ل ش اسة الد سةرمجتمع ومما اسة ربد ر
الوسائط ع ا س مما خالل من ية، العر وراللغة املختلفة، ونية مواقعاللك ا بي من

جتما   .التواصل
مكن أغلبيةو بأن يجة الن ذه اسةتفس الد ومنرعينة تبوكطالب جامعة طالبات

اديمية ا ات توج م جتمااستخدام لد التواصل سبوك(مواقع ستجرام -تو -الف ،)ا
ت بالتخصرتبطحيث وثيق ل ش م ا علمناصتوج اذا امعية ا اسة تبوكروالد جامعة أن

يةتت العر باللغة س ورالتد ملا حالفا أساسية لغة امعة ا قاعات داخل الفص
أخر جامعات بھ ىمعمو ز،ل عبدالعز امللك ية،كجامعة نجل اللغة ة خ ب ت حيث

ا وقاعا ا ق أر داخل للتواصل عز .ووسط قد تلكم زكما جتماعيةن ات لدىتجا
اتامللطالبا املتوفرةم صائص جتماوا التواصل يمواقع الفو رالتفاعل

ي الطلبة،والتعاو ساعد جتماعيةوال ة القد تنمية بيرع بالثقةمفيما حساس و ،
الرا من عز مما ن، خر من والتقبل بالراحة والشعو زالنفس، النفسيةر تجعلالحة

بقيمتھ شعر   .الذاتيةالطالب
أنكما النتائج من ر يظ و قد غبةطالباتطالب م لد امعة ورا التفاعلالتواصل

م، ا آ عن والتعب م أنفس لتقديم وذلك ، جتما التواصل مواقع خالل من ن خر رمع
من حيث جتما التواصل مواقع م معنعبالتمكن ومشاعر م يةوالتعرفذوا عر بلغة

ساب واك ن خر ات مشار ع التعرف ومن مختلفةسلسة بيانية وصو خاللرأساليب
ن خر طلبة .كتابات أن النتائج ت بي ذلك ستخدموجامعةومع التواصلنتبوك مواقع

سبوك( جتما ستجرام -تو -الف اديم )ا م حاجا ذايةإلشباع حل حيث اك ل ش
أوال والنف،املجال جتما ن املجال جاء ثم عومن عندوذلك بالوحدة الشعو رتناقص

الطالب ادواتتفاعل جتماع الفعالالتواصل االتصال ات مم من بھ تتم وما
ا وغ سئلة وطرح اء وابداء التعليقات وكتابة ة الفو روالرسائل وكذلكر الدائمالس،

م تطو م س مفيدة معلومات ع صو ا رنحو لل ش والتخص عام ل ش املعر
مخاص داف أ تحقيق ع ينعكس بما والنفسية، جتماعية و ذهاديمية نتائج وتتفق ،

من ل اسة د مع اسة رالد و( :ر ي؛2010،رز خليل،العنا عة، ا ؛2014،صايل؛2012ر،
عبد2014،خضر ز؛ أمينة2015،العز ي؛ حو2015،الديجا ،2015،ل؛ التمي حنان ؛
سار،2017 كمال،2017،يالبوعزاو؛2017؛ آمال محمدي،2017؛ أحمد،2017؛ ؛2018،

بافل،بولنوار دنيا ،2019(.  
السؤال عن للبحثجابة   :الرئ

و السؤال  طلبة لدى دبية الذائقة تنمية ع جتما التواصل مواقع أثر ما " :لنص
م تبوك جامعة ا واتجا ة"؟نحو املئو سب ال استخدام تم السؤال ذا عن ولإلجابة ،

جدو ا يو سابية، ا    .)7(لواملتوسطات
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ع) 7(لجدو اسة الد عينة الستجابات سابية ا واملتوسطات ة املئو سب أثرمقياسرال
ج التواصل تبوكمواقع جامعة طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م تنمية ع   .رتما

موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
ة  شدة   رالعبــا

%  % % % % 

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جتما التواصل مواقع م س
ات ا م ساب اك دوافع ن رتحس

اللغو س وا يالتذو   .ق
5,17  0,52 0,19 5,11 --- 7550,3 87682,0 

ية العر اللغة باستخدام تم ا
ة بصو جتما التواصل رمواقع

دقيقة ة   .لغو
5,22 5,56 0,10 0,7  0,4 8650,3 97547,0 

ية العر اللغة باستخدام م أل
امعات وا املنا املستخدمة

ع الرسمية عالم سائل وو
جتما التواصل   .مواقع

0,25 5,58 5,7 0,7 0,2 9750,3 88787,0 

اللغة استخدام ع أحرص
ع ة املكتو املحادثات ية العر

جتما التواصل   .مواقع
5,37 0,42 0,10 5,8 0,2 0450,4 99898,0 

ر مظا عن بتعاد إ أس
ية العر اللغة عن نحراف

ع ات شو امل كتابة رالسليمة
التواصل   .جتمامواقع

0,50  5,41 --- 5,6 0,2 3100,4 92095,0 

ة بالل ي أصدقا مع أتواصل
كتابة سيطة ال العامية

التواصل مواقع ع ات شو رامل
  .جتما

5,19 0,56 5,7 5,14 5,2 7550,3 00999,1 

تخلط ال ينة ال باللغة أتواصل
ف وحر ية العر اللغة ف حر ن وب و

ية نجل سيةاللغة والفر
مواقع ع ات شو امل ركتابة

جتما   .التواصل

5,7 0,10 5,7 0,33 0,42 0800,2 25358,1 

ر مظا عن بتعاد إ أس
ية العر اللغة عن نحراف
املحادثات كتابة السليمة

5,37 0,47 5,8 5,4  5,2 1250,4 92393,0 
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موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
ة  شدة   رالعبــا

%  % % % % 

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ة   .املكتو

ة بالل ي أصدقا مع أتواصل
كتابةاملحل سيطة ال ية

مواقع ع ة املكتو املحادثات
جتما   .التواصل

0,17 5,60 5,12 0,10 --- 8450,3 82119,0 

تخلط ال ينة ال باللغة أتواصل
ف وحر ية العر اللغة ف حر ن وب و

سية والفر ية نجل اللغة
ة املكتو املحادثات   .كتابة

--- 5,24 0,10 0,21 5,44 1450,2 22944,1 

اللغو الضعف من ي يأعا
التواصل مواقع ع ي كتابا

  .جتما
--- 0,12 0,17 5,38 5,32 0850,2 98622,0 

عة الشا املفردات بكتابة تم ا
اللغة واملتداولة فة وواملعر

ي كتابا عن التعب عند ية العر
جتما التواصل مواقع   .ع

5,12 5,69 0,7 0,11 --- 8350,2 78156,0 

كتابات شر و بتقديم تم ا
خطاء من خالية ات شو روم

مالئية خطاء و ة كتابة. اللغو
التواصل مواقع ع ات شو رامل

  .جتما

0,52 5,40 5,2 5,2 5,2 3700,4 8536,0 

عة الشا املفردات بكتابة تم ا
ا ولك واملتداولة، فة وواملعر

جديدة ي معا ت س اللغةاك
ي كتابا عن التعب عند ية العر

جتما التواصل مواقع   .ع

0,15 5,58 5,21 0,5 --- 8350,2 73517,0 

جتما التواصل مواقع تقدم
وقد ة، مم ة لغو حسابات
البال س ا ر تطو مت سا

لدى دبية   .والذائقة

5,27 5,49 5,14 0,6 5,2 9350,3 94085,0 

بكتا تم ديدةا ا املفردات بة
ع رت ظ ال ية العر اللغة

عند جتما التواصل مواقع

5,7 0,67 5,16 5,6 5,2 7050,3 80074,0 
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موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
ة  شدة   رالعبــا

%  % % % % 

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

مواقع ع ي كتابا عن التعب
جتما   .التواصل

ة مم ة لغو ن ملضام التعرض
التواصل مواقع حسابات

التذو تنمية م س قجتما
و اللغوياللغو الفكر   .يناء

5,32 5,47 --- 5,13 5,6 0600,4 84853,0 

مواقع حسابات عة بمتا تم ا
ثراء تقدم ال جتما التواصل

دبية الذائقة ين   .يلغو
0,40 0,39 0,12 0,9 --- 1000,4 93508,0 

خالية كتابات شر و بتقديم تم ا
خطاء و ة اللغو خطاء من

عامل. مالئية ة املكتو حادثات
جتما التواصل   .مواقع

5,44 5,48 5,2 5,4 --- 3300,4 73744,0 

جتما التواصل مواقع تقدم
املحتو بناء م س ىكتابات

اللغو ي   .يالعر
5,27 5,49 5,7 0,13 5,2 8650,3 04028,1 

مواقع مع والتفاعل باملشاركة تم ا
م س ال جتما التواصل
م س مما ، لغو محتو ىبناء ى

س وا التذو ات ا م ر قتطو ر
  .ياللغو

5,30 0,54 0,7 0,9 --- 0500,4 85508,0 

الفص ية العر اللغة استخدم
جتما التواصل   .مواقع

0,20 0,37 0,20 5,18 5,4 4950,3 13862,1 

العامية ة الل استخدم
واملراسالت اليومية املحادثات

  .اصةا
0,24 5,53 5,12 5,7 5,2 8900,3 93931,0 

برامج ناك و ي أن نأفضل
لتجنب زة جا لغو ىتدقيق
ع مالئية و ة النحو خطاء

جتما التواصل   .مواقع

5,48 5,41 5,2 5,5 5,2 2850,4 92632,0 
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موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
ة  شدة   رالعبــا

%  % % % % 

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

والتعليقات ات وا ا أن رأشعر
ع اليومية العامية باللغة العابرة

ا امواقع ل جتما لتواصل
دائمة غ ا ولك آنية ات   .تأث

0,20 0,56 5,21 5,18 --- 9100,3 79692,0 

جتما التواصل مواقع م س
دبية الذائقة ات ا م ن   .رتحس

0,35 0,42 5,9 0,11 5,2 9600,3 05545,1 

ع سابات ا معظم ستخدم
جتما التواصل مواقع

اللغو واللغةساليب السليمة ة
الفص ية   .العر

0,15 5,39 0,22 0,16 5,7 3850,3 14601,1 

التواصل مواقع ع اعتمد
ي ا ا م ن تحس رجتما

ة   .اللغو
5,17 5,22 0,32 5,23 5,4 2500,3 13310,1 

ن الطلبة)7(لجدويب إجابات تنميةسب جتما التواصل ملواقع أثر لحو
اسةالذائقة الد مقياس بحسب ا نحو م ا واتجا تراوحت. ردبية ل فقد جةجابة موافق"رد

ن"شدة ب جة %)0,52 – % 5,7(ما د وتراوحت ن"موافق"ر، ب نما، %)5,69 – % 0,10(ما ب
ل جابات جةتراوحت ن"محايد"رد ب تراوحت، %)0,32 – % 5,2(ما ن جةح غ"رد

ن"موافق ب ل،)5,38 – % 5,2(ما الطلبة إجابات تراوحت ا جةوأخ شدة"رد موافق ما"غ
ن    ).% 5,44 – % 0,2(ب

جدوأيضا من ات) 5(ليت ةرالتكرا املئو سب أثروال حو العينة أفراد لالستجابات
الذا ات ا م تنمية ع جتما التواصل تبوكرمواقع جامعة طلبة لدى دبية حيثئقة ،

عجاءت تنص ال الفقرة و منأ(املرتبة خالية ات شو وم كتابات شر و بتقديم رتم
جتما التواصل مواقع ع ات شو امل كتابة مالئية خطاء و ة اللغو وذلك)رخطاء ،

ي حسا متوسط قيمو،)3700,4 (بلغبقيمة معيار املرتبة.)8536,0 (تھيانحراف وجاء
عالثانية تنص ال بتقديمأ(الفقرة كتاباتتم شر خطاءو و ة اللغو خطاء من خالية

جتما مالئية التواصل مواقع ع ة املكتو يب،)املحادثات حسا قيمتھمتوسط
معيارو،)3300,4( تنص.)73744,0(بلغيانحراف ال الفقرة ة خ املرتبة جاءت فيما

يةأتوا (ع نجل اللغة ف وحر ية العر اللغة ف حر ن ب تخلط ال ينة ال باللغة وصل و
جتما التواصل مواقع ع ات شو امل كتابة سية قيمتھ) روالفر ي حسا بمتوسط

معيارو،)0800,2( ع ).25358,1 (بلغ يانحراف يدل ذا يمكنو الذي بالدو ن املبحوث رو
التوا مواقع تلعبھ تمنيةأن جتما اصل ا ةرم اللغو نتائجم من يت كما  مقياس،

عملھ ثر جتماالذي التواصل جامعةمواقع طلبة لدى دبية الذائقة ات ا م رتنمية
إ ذلك ب الس عز وقد ا، نحو م واتجا يتبوك مُ ع و امعات ا لطلبة تمام ا ووجود
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ميةب مأ ا ا م التواصلرتنمية تطبيقات من ستفادة ا باإلضافة ة واللغو دبية
و م لتعلم ا و اجتما ا م   .دبيةمرتنمية

  :خاتمة
سان، باإل وثيقا تباطا ا اللغة ًترتبط ً

التواصلفر الفرد ستطيع حيث سانية، إ صفة
وت دافھ، أ دمة ا يطوع أن ستطيع كما بھ، يحيط بما تصال حاجاتھ،و والسلبية

التعليمية املؤسسات ة ؤ و سالة تحقيق رنحو ةالر ؤ و سالة تحقيق وكذلك ا، ريرتبط ر
بأكملھ املجتمع دم   .املجتمع،

التواصل ع عتمد حيث نفسية، عملية اللغة عد فراد،ياللغوُو ن عمليةفب
مختلفة، ومراحل عاد أ ع عتمد مثفنفسية التفاعلتمثل وعملية فراد، ن ب للتفاعل

عاد لألفرادبأ دبية الذائقة تن الوسائطعا من فرادالالعديد ا ستخدم
جتماوالالتواصل، التواصل مواقع ا بي   .من

فراد، ن ب التواصل سبل م أ من جتما التواصل مواقع اعت ستخدم الطلبةو
ا نا الطالبمعي ن ب ة املكتو اللغة وأنماط ة لغو سمات خالل من وذلك مستمر، ل ش

والتفاعل نقدو .للتواصل ب عا سر دشة الد لغة شرت ان
ً

نر امعي ا عندالطلبة عامةبل
ح البعضالناس، اليومية استخدماصبح وحياتھ نتائجقد، من العديد أكدت

اس تأث بحاث و اسات ومورالد عام ل ش نت ن لتخدام ش جتما التواصل اقع
سبوكخاص ستجراموتو ،الف ة ،ا اللغو ن املستخدم ات قد ميةرع ووأ ادة ز

منالشباب امعاتبةطلوالشابات عا م يةوغ العر اللغة السليمةاستخدام
، جتما الوالتواصل اللغة ع املحافظة ة يةورضر قةالسليمةعر بطر ا واستعمال ،

ية نمن ال او ينة ال اللغة استخدام عن عيدا
ً

التواصلاملقصودياللغو تجنب ومحاولة
ا ستخدم من   .مع

اسةوقد الد نتائج ت رأشا اتر ا م لتنمية جتما التواصل مواقع استخدام ز رعز
دبية تنطلقالذائقة حيث دعم، من اسة الد يةرنتائج العر ستخداماأثناء السليمةاللغة

عام، ل ش للطالب ة اللغو ات ا امل تنمية تأكيد خالل من وذلك ، جتما التواصل رمواقع
خاص، ل ش دبية الذائقة ات ا الطالبروم تواصل أن يةحيث العر م السليمةباللغة س

ودعم يىمحتوبناء نعر و ة سليم اللغو ات برالقد ات، ا تراكم تحقيق إ يؤدي ما
ن وتحس ا، وتوظيف دائية و النفسيةاملعرفية ثار من عز ذا و للطالب، اللغو زداء ي

ية العر اللغة يحةاستخدام اتال ا م تنمية ع ينعكس بما الطالب، ن ب رالتواصل
الطالب لدى دبية   .الذائقة

اسة الد   :رتوصيات
نتائج تيةضوء التوصيات تقديم يمكن اسة،   :رالد

 الذائقة نمية ب ات طلبة لدى دبية تمام ا م ع ك ال خالل من امعات، را
ية العر اللغة واستخدام ياتية ا  .السليمةالطالب

 و ديثة، ا التكنولوجيا من التواصلخصوصافادة اتجتمامواقع ا امل رتنمية
لط ة مبةلاللغو ستفادة وكذلك امعات، ذبا مالية ا شطة تنمية ا

دبية للنصوص الطالب باه  .ان
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 طلبة لدى دبية ات ا امل م لتقو اسة الد عنھ أسفرت ال يان ست من رفادة ر
امعات اا أجل من وضع ال دود ا  .ضمن

 ية العر اللغة ط ام طلبةباستخدامالسليمةر منعاتا جتما التواصل ملواقع
لدرفعخالل مية مالو التلقيوأ مصادر ع عتنو حساباتدبية عاستعراض
مةالذائقبرفع لد   .دبية

 لطلبة املختلفة وافز ا خاللتقديم السليمة ية العر اللغة سة مما ع امعات را
ز لتعز جتما التواصل مواقع اللغرفعودبية ائقةالذاستخدام ات ا مةرم  .لد

 خر بإعداد داب ليات و بية، ال ليات تمام ا ادة يةومعلز العر واللغة نيمتل
مة الال من زالكفايات م تمك تمال كقنوات جتما التواصل مواقع  استخدام

خاللب من دبية وترشرالذائقة املتنوعةـ دبية التذوالنصوص ع الشباب قية
ي  . تكنولوجياد
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املالحق   .قائمة
ق   )1(م

لدى دبية والذائقة الفكر بناء ع جتما التواصل مواقع جامعةطلبةأثر
ا نحو م واتجا ي: تبوك م اسة   .ةوصفيةرد

الرحيم الرحمن هللا   سم
الطالب ز   ……………………………………/ الطالبة-يعز

اتھ ر و هللا حمة و عليكم   .رالسالم
عد أما طيبة   :تحية

عنوان اسة د تجر الباحثة رفإن تنمية: "ى ع جتما التواصل مواقع أثر
ا نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة لدى دبية الذائقة ات ا اسة: رم يةرد م

ا"وصفية م لتنمية بو ال امليدان حاجة مدى معرفة يتطلب ذا و دبيةي، الذائقة رات
طالب امعاتلدى ا   .وطالبات

طالب احتياج مدي لتحديد البطاقة ذه إعداد تم اسة الد دف رولتحقيق
جامو دبيةطالبات الذائقة ات ا مل تبوك تنميةرعة ع جتما التواصل مواقع وأثر ،

ة ا امل ذه م إملام مدي ع والتعرف دبية، الذائقة ات ا رم   .ر
  

دكم ج تقدر إذ ائكم،والباحثة عاونكمروآ حسن ع مقدما شكركم و
ً

د سرعة روتأمل
عليھ جابة عد يان ست   .ذا

  
والتقدير الشكر خالص   .ولكم

  الباحثة
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موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
  شدة

ة  م   رالعبــا

5  4 3 2 1 

1  
التواصــل مواقـع م ــسابـس اك دوافـع ن تحــس ـ جتمـا

اللغو س وا التذو ات ا يم ق   .ر
      

2  
التواصـل مواقـع ية العر اللغة باستخدام تم جتمـاا

ة دقيقةربصو ة   .لغو
     

3  
باســــــــتخدام م ــــــــ املنــــــــاأل ــــــــ املــــــــستخدمة يــــــــة العر اللغــــــــة

التواصـــل مواقـــع ـــ ع الرســـمية عـــالم ســـائل و امعـــات ووا
  .جتما

     

4  
ـــة املكتو املحادثــات ــ يــة العر اللغــة اســتخدام ــ ع أحــرص

جتما التواصل مواقع   .ع
     

5  
يـــة العر اللغـــة عـــن نحـــراف ر مظـــا عـــن بتعـــاد ـــ إ أســـ

جتما التواصل مواقع ع ات شو امل كتابة   .رالسليمة
      

6  
ـــس ال العاميــــة ــــة بالل ي أصـــدقا مــــع كتابــــةأتواصـــل ــــ يطة

جتما التواصل مواقع ع ات شو   .رامل
     

7  
ية العر اللغة ف حر ن ب تخلط ال ينة ال باللغة وأتواصل

ـ ع ات ـشو امل كتابـة سية والفر ية نجل اللغة ف روحر و
جتما التواصل   .مواقع

     

8  
يـــة العر اللغـــة عـــن نحـــراف ر مظـــا عـــن بتعـــاد ـــ إ أســـ

ة املكتو املحادثات كتابة   .السليمة
     

9  
كتابــــة ــــ ــــسيطة ال املحليــــة ــــة بالل ي أصــــدقا مــــع أتواصــــل

جتما التواصل مواقع ع ة املكتو   .املحادثات
     

10  
ية العر اللغة ف حر ن ب تخلط ال ينة ال باللغة وأتواصل

املحا كتابــــــة ــــــ ــــــسية والفر يــــــة نجل اللغــــــة ف دثــــــاتووحــــــر
ة   .املكتو

     

11  
كتابــا ــ اللغــو الــضعف مــن ي التواصــليأعــا مواقــع ــ ع ي

  .جتما
     

12  
اللغـة ـ واملتداولـة فة واملعر عة الشا املفردات بكتابة تم وا
التواصـــــــل مواقـــــــع ـــــــ ع ي كتابــــــا عـــــــن ـــــــ التعب عنـــــــد يــــــة العر

  .جتما
     

13  
بتقــــدي ـــتم ــــشرا و اتم ـــشو وم خطــــاءركتابــــات مــــن خاليــــة

مالئيــة خطــاء و ــة مواقـــع. اللغو ــ ع ات ــشو امل كتابــة رـــ
جتما   .التواصل

     

14  
ــا ولك واملتداولــة، فــة واملعر عة الــشا املفــردات بكتابــة ــتم وا
عــــن ــــ التعب عنــــد يــــة العر اللغــــة ــــ جديــــدة ي معــــا ت ـــس اك

جتماكتابا التواصل مواقع ع   .ي
     

15  
وقـد ة، ـ مم ـة لغو حسابات جتما التواصل مواقع تقدم

لدى دبية والذائقة البال س ا ر تطو مت   .سا
     

16  
ــرت ظ ـ ال يـة العر اللغـة ــ ديـدة ا املفـردات بكتابـة ـتم ا

ـ ع ي كتابـا عـن ـ التعب عند جتما التواصل مواقع ع
جتما التواصل   .مواقع

     

17  
التواصــل مواقـع حــسابات ـ ة ـ مم ــة لغو ن ملـضام التعـرض
الفكـــــــر نـــــــاء و اللغـــــــو التـــــــذو تنميـــــــة ـــــــ م ـــــــس يجتمـــــــا ق
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موافق
  شدة

  محايد  موافق
غ

  موافق

غ
موافق
  شدة

ة  م   رالعبــا

5  4 3 2 1 
  .ياللغو

18  
تقـدم ال جتما التواصل مواقع حسابات عة بمتا تم ا

دبية الذائقة ينمى لغو   .يثراء
     

19  
ــــــشر و بتقـــــــديم ــــــتم خطـــــــاءا مــــــن خاليـــــــة ـــــــةكتابـــــــات اللغو

مالئيـــــــــة خطــــــــاء مواقـــــــــع. و ـــــــــ ع ـــــــــة املكتو املحادثــــــــات ـــــــــ
جتما   .التواصل

     

20  
بنــــــاء ــــــ م ــــــس كتابــــــات جتمــــــا التواصــــــل مواقــــــع تقــــــدم

اللغ ي العر   .يوىاملحتو
     

21  
ـ ال جتما التواصل مواقع مع والتفاعل باملشاركة تم ا

ممـــا ، لغــــو محتـــو بنـــاء ـــ م ىـــس تطـــى ـــ م اتـــس ــــا م ر رو
اللغو س وا يالتذو   .ق

     

22  
يـــــــــة العر اللغـــــــــة التواصـــــــــلالفــــــــصاســــــــتخدم مواقـــــــــع ـــــــــ

  .جتما
     

23  
واملراســـالت اليوميـــة املحادثـــات ــ العاميـــة ـــة الل اســتخدم

اصة   .ا
     

24  
لتجنــــب زة جـــا لغـــو تـــدقيق بــــرامج نـــاك يكـــو أن ىأفـــضل ن

مال و ة النحو جتماخطاء التواصل مواقع ع   .ئية
     

25  
العاميــــــــة باللغــــــــة العــــــــابرة والتعليقــــــــات ات ــــــــوا ا أن رأشــــــــعر
آنيـــــة ات تــــأث ـــــا ل جتمــــا التواصـــــل مواقــــع ـــــ ع اليوميــــة

دائمة غ ا   .ولك
     

26  
الذائقـة ات ـا م ن تحـس ـ جتمـا التواصـل مواقع م رس

  .دبية
     

27  
معظــم جتمــاــستخدم التواصــل مواقــع ــ ع ــسابات ا

ية العر واللغة السليمة ة اللغو   .الفصساليب
     

28  
ي ا ــــا م ن تحـــس ـــ جتمـــا التواصــــل مواقـــع ـــ ع راعتمـــد

ة   .اللغو
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ق   )2(م
دبية الذائقة لتنمية جتما التواصل مواقع نحو ات تجا   .مقياس

  
الرحم هللا الرحيمسم   ن

  
الطالب ز   ……………………………………/ الطالبة-يعز

اتھ ر و هللا حمة و عليكم   .رالسالم
عد أما طيبة   :تحية

عنوان اسة د تجر الباحثة رفإن الذائقة: "ى ات ا م تنمية ع جتما التواصل مواقع رأثر
ا نحو م واتجا تبوك جامعة طلبة لدى اسة: دبية وصفيةرد ية يت"م ذا و مدى، معرفة طلب

طالب لدى دبية الذائقة ات ا م لتنمية بو ال امليدان رحاجة امعاتي ا   .وطالبات
ذه إعداد تم اسة الد دف اتلتحديداملقياسرولتحقيق تبوكطلبة اتجا مواقعنحوجامعة

جتما سبوك(التواصل ستجرام -تو -الف دبيلتنمية)  ا   .ةالذائقة
  

إ دكموالباحثة ج تقدر ائكم،ذ يانروآ ست ذا د سرعة وتأمل عاونكم حسن ع مقدما شكركم رو
ً

عليھ جابة   .عد
  

والتقدير الشكر خالص   .ولكم
  الباحثة
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موافق
 شدة

 محايد موافق
غ

 موافق

غ
موافق
ة م شدة   رالعبــا

5 4 3 2 1 

أوال
ً

النفسية:  ات تجا  .مجال

1 
ذاتيــــــــــــة ز ــــــــــــ ت جتمــــــــــــا التواصــــــــــــل ) ـــــــــــــصية(مواقــــــــــــع

إيجابا أو ان سلبا يكتبو فيما م ساني وإ ن  .ناملستخدم
     

2 
دبــاء مــن مختلفــة فئـات ــر تظ جتمــا التواصــل مواقـع
ي د م لصو سو ينصتو ال الذين وخصوصا ىالكتاب  .ن

     

3 
املـــــستخد لـــــدى جتمــــا التواصـــــل مواقـــــع ــــ وعتن ـــــ ال م

ــــــــاب حـــــــصد ــــــــ ع ـــــــي د ــــــــو الظ ســـــــتعراض رنحـــــــو
 .والتعليقات

     

4 
لتجـــــــــــــاو ن تمكـــــــــــــ وســـــــــــــيلة جتمـــــــــــــا التواصـــــــــــــل زمواقـــــــــــــع

دبيــة الكتابــة اثنــاء دد ــ وال ــل ا النفــسية ات الــصعو
ا عل والتعليق النصوص  .واستعراض

     

5 
املـــست ة قـــد فـــع ـــ جتمـــا التواصـــل مواقـــع م رـــس خدمر

عاطفــــــــــة والــــــــــشعو الـــــــــذات عــــــــــن نفعـــــــــا ــــــــــ التعب ـــــــــ رع
ن خر لدى ا ومعان  .النصوص

     

6 
ـــــــ التمي ـــــــ ع ة القـــــــد جتمـــــــا التواصـــــــل مواصـــــــل رعـــــــز ز

وآخر أسلوب ن ب  .واملفاضلة
     

7  
عـن ـ التعب ـ ع الطـالب جتمـا التواصـل مواقع ساعد

ات ـــــا م عـــــز ممـــــا وابـــــداع ـــــة بحر ـــــم ا رآ دبيـــــةزر الذائقـــــة
م  .لد

     

8 
ن بـــ النفـــ ب التقــا ـــ جتمـــا التواصــل مواقـــع م رــس

ــــــــ ع التعــــــــرف ــــــــ ع والكتــــــــاب والــــــــشعراء دبــــــــاء و الطلبــــــــة
والنفسية سانية م  رتجا

     

9 
بنفــسھ الطالــب الثقــة مــن جتمــا التواصــل مواقــع ـ تن

دب و املعرفية ذاتھ عن التعب خالل قيودمن دو  .نية
     

10 

ـــــــادة ـــــــ ع الطـــــــالب جتمـــــــا التواصـــــــل مواقـــــــع زـــــــساعد
م تجـــــــــا وعـــــــــرض دبيـــــــــة م لـــــــــذائق ـــــــــصية ال رالقيمـــــــــة

ة بحر والنفسية   .سانية
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موافق
 شدة

 محايد موافق
غ

 موافق

غ
موافق
ة م شدة   رالعبــا

5 4 3 2 1 

جتماعية: ًثانيا ات تجا  .مجال

1 
ـــــــسان أمـــــــام املجـــــــال جتمـــــــا التواصـــــــل مواقـــــــع ـــــــيح ت

ومشاركة نفسھ عن اتـھللتعب و و اءه وآ ه ـا وأف رمشاعره ر
م ثقافا وع م عل والتعرف ن خر  .مع

     

2 
تبـــادل ـــ ع ـــساعد ـــا أل جتمـــا التواصـــل بمواقـــع ــتم أ
داخــــــل م واقــــــرا الطــــــالب ن بــــــ ــــــسرعة دبيــــــة املعلومــــــات

س التد قاعات  .روخارج
     

3 
جتمــــ الــــو لرفــــع وســــيلة جتمــــا التواصــــل امواقــــع

عام ل ش العال دب و ية العر واللغة ي والعر  .باألدب
     

4 
قــــــــل حــــــــال ــــــــ ملتجئــــــــا جتمــــــــا التواصــــــــل مواقــــــــع أجـــــــد

ن املتخصص غ من حو ممن ي العر باألدب ن تم  .امل
     

5 
يـــــة جما ــــساع ا ــــ جتمـــــا التواصــــل مواقــــع مت ســــا

وإتاحــــة دبيــــة الذائقــــة ــــ ع وأثـــرت النقــــددب الفرصــــة
عام ل ش  .والبالغة

     

6  
لــــــدى تــــــصال ات ــــــا م جتمـــــا التواصــــــل مواقــــــع رعـــــز ز
ة وإثــا ــي د ــم ذوق تنميــة ــ ع تــنعكس ــ وال ن راملــستخدم

م  .تفك
     

7  
أســــــــرع وســــــــيلة ــــــــا أل جتمــــــــا التواصــــــــل بمواقــــــــع ــــــــتم أ

س التد يئة وأعضاء الطالب ن ب  .رلالتصال
     

8  
ــارأر أف ن تحــس ــ م ــس جتمــا التواصــل مواقــع أن ى

م ـــ وغ م معلمـــ وتجـــاه م أنفـــس تجـــاه الطـــالب وســـلوكيات
والكتاب والشعراء دباء  .من

     

9  
للتعــــرف مالئمــــا انــــا م جتمــــا التواصــــل مواقــــع ــــ أجــــد
م مؤلفــا حــو ــم مع والتواصــل ن خــر نظــر ــات وج ــ لع

ش امل دبية ةوالنصوص  .رو
     

10  
ن بــــ التواصــــل ــــة تقو ــــ جتمــــا التواصــــل مواقــــع زعــــز

ا ج وخا امعة ا التعليمة ات دا و رالطالب  .ر
     

ثالثا
ً

اديمية:  ات تجا  .مجال

1 
ســــة ملما لة ســــ ب تــــد وســــيلة جتمــــا التواصــــل رمواقــــع ر
النــــــــصوص ــــــــ ماليــــــــة ا والــــــــصو للقــــــــيم ي الـــــــذا اك رد ر

ياملكتو الذا التعلم ن ع ا نوع ان أيا  .ة
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موافق
 شدة

 محايد موافق
غ

 موافق

غ
موافق
ة م شدة   رالعبــا

5 4 3 2 1 

2 
ـــ ع قــائم إثــراء وســـيلة جتمــا التواصــل مواقـــع ــ أجــد
والتـــذو ات ــا م تنميـــة ــ ــساعد و ـــة املوج ــرة ا قالقــراءة ر

واملسموعة ءة املقر النصوص مختلف وتلقي ي  .ود
     

3 
ـــــة نظر ــــ ع قـــــائم اثــــراء جتمـــــا التواصــــل مواقـــــع تقــــدم
ــي د والتــذو بداعيــة القــراءة ات ــا م تنميــة ــ قالتلقــي ر

ن املتخصص الطلبة  .لدى
     

4 
مــــن العديــــد تفعيـــل مــــن جتمــــا التواصـــل مواقــــع تمكـــن
ـساعد ممـا يعاب س و الذاتية املراقبة اتيجيات س

ن املتخصص الطلبة لدى ي د التذو ات ا م قتنمية  ر
     

5 
حــــــاتـــــساعد املق تبــــــادل ــــــ جتمـــــا التواصــــــل مواقــــــع

الطلبة لدى ي د التلقي مستو فع و ىاديمية  .ر
     

6 
تنميــة ــ ع ي ــساعد ــا أل جتمــا التواصــل مواقــع تــاد رأ
النـــــصوص ونقــــد تفــــس ات ـــــا م وتنميــــة ــــة اللغو ات رالقــــد ر

ن خر لدى  .دبية
     

7  
ــ م جتمــا التواصــل املعلومــاتمواقــع ملــشاركة مالئــم ان

واملواقــــــف حــــــداث ــــــط و التعلــــــيم بموضــــــوعات راملــــــرتبط
ياة ا بواقع التعليمية املنا  .التعليمية

     

8 
ســــــة ملما ــــــ دافعي مــــــن جتمــــــا التواصــــــل املواقــــــع رادت ز
والتعليقـــــــات املواضـــــــيع كتابـــــــة ـــــــ ع ـــــــا وآدا يـــــــة العر اللغـــــــة

خر ات شو م ع  .نروالتعليق
     

9  
ن لتحــــس مالئمــــة ئــــة ب جتمـــا التواصــــل مواقــــع ــــ أجـــد

للطالب ي د و املعر   .داء
     

10 
تنميـــة ـــ مت ســـا قـــد جتمـــا التواصـــل مواقـــع أن أجـــد
ـاليف والت الواجبات إنجاز املشاركة ع ي التعاو التعلم

تفاع ل ش و مجموعات اسية  .رالد
     

 


