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  ك+*و3ي ع12 ال+0ييف ,ل
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  : املستخلص 

اسة ��� تجاه الطالب و تطو�ر إ� ر
دفت الد ر دو أخصائي,ن العمل مع ا&�ماعات  "! ا �ال املد ر

نما يتعرضو لھ من تضليل من خالل مواقع التواصل =جتما:! بصفة خاصة و8ن67نت بصفة 

ر، و التوصل إ� تصو مق67ح لتطو�ر دو أخصاJي العمل مع ا&�ماعات لGHد من Fثار عامة ر

Nييف 8لك67وQ7ال �Rاسات الوصفية،, يامل67تبة ع اسة للد 
ذه الد �VتWرت اسة ر ر حيث Yعت6X الد

ع6X ع[\ا  اسات نظرا ألa\ا Yعتمد عR�  وصف الظا
رة وصفا دقيقا ، ̂و الوصفية e� أNسب الد
ً ً ً

ر

س الواقع  ركيفيا بوصفnا وتوضيح خصائصnا، وكميا بإعطاk\ا وصفا وقيما، واملنhi الوصفي يد
ً ً ً ً


ا مع تحديد دقيق أل
م املفا
يم الفعR! للظا
رة و�حللnا، و� رحدد أsعاد
ا وعواملnا ومظا
ر
ا وأثا

اسة منhi املwx الشامل لألخصائي,ن 8جتماعي,ن باملعا
د املرتبطة t\ا ر، واستخدمت الد

�ق  اة شر الزقا ز8عدادية والثانو�ة إلد اسة من , قر عينة من Fخصائي,ن  ) 61( روت�ونت عينة الد

اسة أن 
ناك sعض القصو "! أداء FخصاJي =جتما:! لGHد من أثب8جتماعي,ن ، و ر�ت نتائج الد ر

نFثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي، و كذلك sعض املعوقات ال�� تحو دو قيام FخصاJي  ل

ه لGHد من Fثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي    .ر=جتما:! من أداء دو

  .الQ7ييف 8لك67وNي، ر الدو ،و�ر  التط:الkلمات املفتاحية 
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ABSTRACT 

The study aimed to develop the role of specialists working with groups 
in the school field towards students and the misinformation they are 

exposed to through social media sites in particular and the internet in 

general. The study also aimed to develop a suggested proposal to 

develop the role of specialist working with groups to reduce the effects 

of electronic counterfeiting. The study belongs to the descriptive 

studies, where descriptive study is the most appropriate studies since it 

depends on the accurate description of the phenomenon, expressed 

qualitatively as clarifying its characteristics, quantitatively by giving it 

a description and values; the descriptive approach examines and 
analyzes the status quo of the phenomenon. The study used the method 

of comprehensive survey of social workers in the preparatory and 

secondary institutes to manage east Zagazig. The study sample 

consisted of (61) social workers, and the results of the study proved 

that there were some shortcomings in the performance of the social 

worker to reduce the effects of electronic counterfeiting, as well as 

some obstacles to the social worker from performing his role to reduce 

the effects of electronic counterfeiting. 

Keywords: Development, Role, Electronic Counterfeiting. 
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اسة    :رأوال مدخل ملشkلة الد

  لقــد أصــبحت التكنولوجيــا eــ! املفتــاح Fسا�ــ�� للتنميــة و التقــدم "ــ! ا �تمــع املعاصــر، و ذلــك "ــ! 
جــاء ا �تمــع، محدثــة Yغي,ــ6ا كب,ــ6ا "ــ! طر�قــة N8ــسان "ــ! العــ�ش و التخاطــب و اك�ــساب  رمختلــف أ

ة ا&Gـــدود ا&�غرافيـــة و الــسياسية، و قـــد أثـــرت 
ـــذه التكنولوجيــا "ـــ! ترجمـــة أمـــال زاملعرفــة، متجـــاو 
   ) .20م، ص 2015غرايبة، ( N8سان و تطلعاتھ إ� واقع �ع�شھ "! ا&Gياة املعاصرة

�ة "! حياة الفرد اليوميـة، كمـا �عـد =سـتغناء ع[\ـا �عـد  ور    ولقد أصبح 8ن67نت وسيلة اتصال ضر
ًأمرا صعبا و قد ي�و مستحيال لدى البعض، نظرا ملا تقدم ًً

ن ھ من خدمات مختلفة و مم,ـQة "ـ! شـ�� ً
ة عن تقنية Yشغل جزءا 
ائال  )7، ص2009عبدالفتاح، ( مجاالت ا&Gياة ، كما أصبح 8ن67نت عبا

ً ً
ر

، حيـث Yعـد شـبكة Miyake, 2018, p24 )( من حياة الناس اليومية و sش�ل خاص حياة املـرا
ق,ن
نحـاء العـالم كمـا Yـساعد عRـ� =تـصال ل8ن67نـت مثـال واق§ـ! لGHـصو عRـ� املعلومـات مـن مختلـف أ

 ,Lawal (بالعالم "! أسرع وقت و بأقل ت�لفة مما يدفع العديد من مختلف العالم الH�وء لإلن67نت
2018, P 45. (  

ـــــصاالت وتقنيـــــــة  عة "ـــــــ! مجــــــال =تــ ـــــ6ات الــــــس̂ر ــــن التغ,ــ ـــــالم املعاصـــــــر مجموعــــــة مـــ ـــــذا و �ـــــــشnد العـ 
ـ
ضية "! أجزاء من املعلومات، مما جعل العالم قر�ة ¯ونية تWتق F أنحاء الكرة �رل ف°\ا املعلومات إ

ات التكنولوجيــة ا&Gديثـــة "ــ! منتــصف عقـــد ال�ــسعيWيات مــن القـــر  نالثانيــة، فقــد أحـــدثت التطــو ر
جــاء  ̄افــة أ ة حقيقيــة "ـ! عــالم =تـصال حيــث ان�ــشرت شـبكة 8ن67نــت "ـ!  راملا±ـ�� نقلــة نوعيـة وثــو ر

ـــالم، حيـــــث ²طـــــت أجـــــزاء 
ــــذا العــ ة و راملعمــــو  مnــــدت الـــــشبكة العامليـــــة الطر�ــــق ل�افـــــة ا �تمعـــــات ر
ـــــ,ن Fفـــــــراد  اء وFف�ـــــــار وأصـــــــبحت الوســـــــيلة لتحقيـــــــق التواصـــــــل بــ ف، وتبـــــــادل ³ رللتعــــــاو والتعـــــــا ر ن

   ).12م، ص2015الشعي�µ، ( وا&�ماعات

، ُ     إن املرا
ق,ن 
م أك¸6 الفئات ال�� يخ¶�� عل°\ا من مخاطر 8ن67نت و من ثم الQ7ييف 8لك67وNي
م، 2011دمحم، ( و ذلـــك ملـــا لnـــم مـــن خـــصائص نفـــسية تجعلnـــم أك¸ـــ6 عرضـــة للمخـــاطر و =نحرافـــات

   ).2ص

اسي,ن "� مجال العلوم =جتماعية وذلك ملا  ة للد ر  و Yعد مرحلة املرا
قة من أك¸6 مراحل النمو إثا ر
تتمثـل "ــ� اتخــاذ لnـا مــن طبيعـة خاصــة، حيــث يواجـھ الفــرد "ــ! تلـك املرحلــة العديــد مـن املnــام وال�ــ� 


داف ال�� يحدد
ا لنفسھ عR� مختلف Fصعدة F تحديد �ات ذات مع¼� "! ا&Gياة تقوده إ رالقرا
لذلك من املnم جدا تفnم 
ذه املرحلة واس�يعاt\ا سواء من املرا
ق أو من ا �تمع ح�� تمر sسالم 

ً

و²التا! نضمن ال½Gة النفسية و=جتماعية للمرا
ق لي�و فردا من
ً تجا وفعاال "! ا �تمعن

ً ً
خالد، ( 

   ).335م، ص2007

ه ا ¿تلفـة ال�ــ�  ر    
ـذا و Yعـد مرحلـة املرا
قـة مـن أخطـر املراحـل ال�ـ� يمـر t\ـا N8ـسان ضـمن أطـوا
ت�سم بالتجديد املستمر و الÁ67! "! معارج الصعود نحو الكمال N8ساNي الرشـيد، و يكمـن ا&¿طـر 

Nتقل باإلWذه املرحلة ال�� ت
سان من الطفولة إـ� الرشـد "ـ! التغ,ـ6ات "ـ! مظـا
ر النمـو ا ¿تلفـة "! 
ــــن  جيـــــة، ومـــــع 
ـــــذا التغ,ـــــ6 تظnـــــر العديـــــد مـ ــا لـــــصراعات داخليـــــة و خا رحيـــــث يتعـــــرض N8ـــــسان ف°\ـــ
املشكالت و 8حتياجات، وإن لم يجد املرا
ق التوجيھ املناسب و الفnم الدقيق ملطالبھ فلن تخلـو 

   ) .2م، ص2007، العتي�µ( حياتھ من 8ضطراب 
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ز     أن مواقع التواصل =جتما:! e! الظا
رة =بر "! عاملنا اليوم ¯وa\ا Yستقطب شر�حھ كب,6ه 

ا من اك¸6 تأث,6ا "! اي مجتمع بما يمثلونھ من طاقھ  رمن فئات ا �تمع وخاصھ املرا
ق,ن باعتبا

لش مرحلھ تحو ك6X اخQ7 من وقابليھ للتغي,6 والتطو�ر ومما الشك فيھ ان العالم املعاصر �ع� ي ل
خاللnا عامل الزمن وأصبحت الشب�ات =جتماعية e! البديل املناسب لألNشطة املا±�� التقليدية 
وحالھ التفاعل ب,ن مجتمعات اليوم مع الب�ئة و ا Gيط e! ال�� Yسيطر عR� النظام =قتصادي 

جھ الفتھ للنظر و
و ما يؤكد حدوث تحو كR! جذر "! ادوا يبد ل ت التخاطب والتعب,6 كما ان 
ذه ر
الشب�ات يق��Ç ف°\ا العديد من الشباب واملرا
ق,ن وقتا طو�ال جدا "! التفاعل مع sعضnم 
 �ه حقيقيھ وYغ,6ات جو
ر�ھ ماسة &�ميع مجاالت ا&Gياة، وملا قد ي�بادر ا رالبعض مما ادي ا� ثو

رتما:! 
و تأث,6اÈ\ا السياسية والدو الذ
ن 
ذه =يام عند ا&Gديث عن تأث,6 شب�ات التواصل =ج
اسة ا
داف ايضا ا� تنميھ و:!  ات الر²يع العرÉي ا� ان 
ذه الد رالذي قامت بھ "! تحر�ك ثو ر
املرا
ق,ن من sعض الفيديو
ات املز�فة ال�� تؤثر بالسلب عR� توجnات الشباب و املرا
ق,ن الذين 

قلھ، ( 
م نواة ا �تمع    ).332م، ص2011ربن و

، بما لدÊ\ا من وسائل و و
نا سnا متخصصو ن ي6Xز دو ا&¿دمة =جتماعية كمnنة إNسانية يما ر ر
أساليب فنية و مnنية، باإلضافة لل67اكم املعر"! و امل�Ë "! مجاالÈ\ا ا ¿تلفة، Fمر الذي أسnم بأن 

ري�و لnا دو "! تدعيم الو:! لدى املرا
ق,ن     ) .246، ص 2018جادهللا، ( ن

لمكن القو بأن ا&¿دمة =جتماعية مnنة إNسانية تتعامل مع N8سان وحاجاتھ وأ
دافھ         و�
وأساليبھ وتفك,6ه و²يÍتھ و
ذا =تجاه ي�يح لألخصاJي =جتما:! استخدام ¯ل ما يتوفر لديھ من 

فرد ، ( أدوات ونظر�ات وأساليب عمل "� ضوء حاجات ومشكـــالت العمـــالء عR� ¯ل املستو�ـــات
  ).              عضو "� جماعھ ، عضو "� مجتمع

     فا&¿دمة =جتماعية كث,6ا ما تتدخل للتأث,6 "! الب�ئة =جتماعية و È\يئÎ\ا بما يجعلnا صا&Gة 
ً

نللتWشئة وYشكيل 8تجا
ات، وكث,6ا ما ت�و من خالل ا&�ماعات و تصميم ال6Xامج ال�� تكسب  ً

ات و ت�و  نا&¿6Xات و تن�V املnا 8تجا
ات السليمة و الÏ¿صيات الصا&Gة، و العمل مع ر
ا  ا&�ماعات "! ا&¿دمة =جتماعية YسÎ\دف الكشف عن العقو و ا&Gاالت الذ
نية ال�� تحتل دو
ً
ر ل


م ا&�ما:!  رمركز�ا "! التفاعل =جتما:! ألعضاء ا&�ماعة لتقييم ا&�ماعة وتصو
ً

)( Hackel, 
2014, P15 !" !:ي =جتماJة ، فاألخصا سة يقوم بالعمل مع الطالب و ³باء و املعلم,ن و 8دا راملد ر

سية، "! ¯ل املواقف ال�� ترتبط باألÒ¿اص، إ� جانب العمل مع ا&�ماعات و تنظيم ال6Xامج  راملد
̄افة املسئول,ن عن إعداد ا&�يل ا&�ديد الذي  الثقافية و =جتماعية، كما أa\ا تحظي با
تمام 


ا البناء سوف يتحمل مسئوليات امل سية "! دو ّستقبل، فإذا نGÓت ا&¿دمة =جتماعية املد ر ر
رت�و قد سا
مت "! تحقيق أ
داف التنمية الفكر�ة و تطو ا �تمع    ).5م، ص2009منجود، ( ن

ر        و "! ظل العصر التكنولوÖ! أصبح لدو FخصاJي =جتما:! م�انة كب,6ة و خصوصا "! ظل 
 ا ¿تلفة ع6X وسائل 8عالم ا&�ديد فعليھ أن يواجھ ذلك من خالل رظnو ان�شار أش�ال التضليل

أيا أو انطباعا ألحد : قعدة طر لعل من أ
مnا ًأن يفر ب,ن ا&¿6X والرأي؛ فوسائل 8عالم قد تWشر  ً ر ّق

أى ��Ù¿Ò ما �ستد:! =ن�باه وا&Gذر من قراءة  رالعامل,ن ف°\ا، وقد يتم املزج ب,ن صياغة خ6Xية و
رWشو "! أي وسيلة إعالمية حيث يرجع ذلك إ� خلفية 
ذه الوسيلة 8عالمية، فالبد من ا&¿6X امل

ه اوال أي معرفة املصدر التدقيق "! ا&¿6X املWشو نفسھ، ومعرفة مصد
ً

ر  الذي اعتمدت عليھ ر
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 �الوسيلة 8عالمية "! نقل ا&¿6X ح�� ال ت�سÚب وسائل 8عالم ا&�ديد "! توجيھ املتفاعل,ن إ
̄ي ال يقع اتجا  6X6، فعليھ أال يصدق ¯ل خXل خ 
ات سلبية، وإذا ¯ان املرء ال �ستطيع التدقيق "!̄ ّ


مية لدو املعلم لGHد من تلك الشاJعات F ̄انت ه لآلخر�ن، لذلك  رGÜية التضليل، و�مر َ رُ ِ
ّ َ

س م، 2019إبرا
يم، ( روالتضليل 8عالمي خاصة وأنھ يتفاعل مع أعداد كب,6ة من الطالب باملدا
  ) .76ص 

اسة الرا
نة إ� التوصل إ� معرفة القصو "! أداء FخصاJي =جتما:!  رومن ثم Yس§� الد ر
���، و من  ���، و كذلك املعوقات و العراقيل ال�� تواجھ FخصاJي =جتما:! "! ا �ال املد راملد ر

رثم إ� الوصو إ� تصو مق67ح من منظو طر�قة العمل مع ا&�ماعات لتفعيل ر ر FخصاJي  دول
  .=جتما:! لGHد من ³ثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي  

اسات ال�q تناولopا مما ساعد ع12 إمkانية التوصل  تبط owذا املوضوع عدد كبr* من الد روقد ا ر
�ن كما ي2?  اسات عن طر�ق محو رإ�1 مشkلة بحثية ~? =ذا الصدد و�مكن توضيح =ذه الد   :ر

لا��و Pو   . أ اسا: ر ��� رد رت تناولت دو Pخصا"ي Jجتما�? ~? ا��ال املد   :ر
اسة  - تقو�م Fداء امل�Ë لألخصاJي =جتما:! "! تنمية " sعنوان ) م 2013ناصف، ( رد

اسة مطبقة عs �Rعض معا
د  رمفnوم املواطنة لدى أعضاء جماعة ا&¿دمة العامة  د

ر بمحافظة الدقnلية  F يالثانو اسة ال" زي رتوصل لتصو مق67ح ملا يWبà! راسÎ\دفت الد

رأن ي�و عليھ دو أخصاJي ا&�ماعة لتنمية مفnوم املواطنة لدى أعضاء جماعة  ن

ر�ة، و التعرف عR� دو  F د الثانو�ة
س الثانو�ة باملعا را&¿دمة العامة باملدا ز ر

السياسية، =جتماعية، "قFخصاJي =جتما:! "! تنمية مفnوم حقو املواطنة 

ر و =قتصادية، F د الثانو
ي الثقافية  لدى أعضاء جماعة ا&¿دمة العامة بمعا زي

السياسية، "رالتعرف عR� دو FخصاJي =جتما:! "! تنمية مفnوم واجبات املواطنة 
ي=جتماعية، =قتصادية، الثقافية لدى أعضاء جماعة ا&¿دمة العامة ملعا
د الثانو 

اسة ا&Gالية  
ر   استخدمت الد Fر اسة ا� أن ) نhi املwx =جتما:!م(يز رتوصلت الد
قدو FخصاJي "! توضيح مفnوم املواطنة وحقو املواطنة مá\م بالWسبة للطالب   .ر

اسة  - اسة حو معوقات تفعيل دو FخصاJي " sعنوان ) م 2019عطاâ، ( رود رد ل ر
اسة التعرف عR� معوقات ت" =جتما:! "! مراكز الرعاية ا&¿اصة  فعيل راسÎ\دفت الد

ردو FخصاJي =جتما:! كعضو فر�ق عمل "! مراكز الرعاية ا&¿اصة املتعلقة 
، استخدمت 
ذه "ربالتوصيف الوظيفي ملnام دو FخصاJي =جتما:! بفر�ق عمل املركز

اسة إ� وجود معوقات تفعيل دو  اسة منhi املwx الشامل، توصلت 
ذه الد رالد ر ر
"! مراكز الرعاية ا&¿اصة املتعلقة باالعداد املF �ËخصاJي =جتما:! كعضو فر�ق عمل 

 �Ëي =جتما:! نظر�ا و علميا، و أيضا عدم وجود التخصص الدقيق لإلعداد املJلألخصا
اسات النظر�ة و الواقع  رلألخصاJي =جتما:! مع املعاق,ن، و وجود فجوة ب,ن الد

سة املnنية    .رالتطبيقي للما
اسة  - رتصو مق67ح لتفعيل دو FخصاJي " sعنوان ) م 2019ح، أحمد عبدالفتا( رب�نما د ر

س عام للتخفيف من حدة اضطراب الnو�ة لدى املرا
ق,ن  اسÎ\دفت " ر=جتما:! كمما
س  اسة تحديد طبيعة الدو الفعR! الذي يقوم بھ =خصاJى =جتما:! كمما ر
ذه الد رر

ك تحديد أ
م املعوقات نعام تجاه املرا
ق,ن الذين �عانو من اضطراب الnو�ة ، وكذل
س عام أثناء Yعاملھ مع املرا
ق,ن الذين �عانو  نال�� تواجھ =خصاJى =جتما:! كمما ر
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اسة  
ا د اسة منhi املwx الشامل باعتبا رمن اضطراب الnو�ة، استخدمت 
ذه الد ر ر
اسة إ� وجود قصو "! دو FخصاJي =جتما:! "! Yعاملھ مع  روصفية، توصلت 
ذه الد ر ر


ق,ن مضطرÉي الnو�ة و كذلك وجود معوقات تؤثر عR� أداء FخصاJي 8جتما:! املرا.  
اسة  - ��µ مق67ح لتنمية Fداء املs " �Ëعنوان ) م 2020ش,6ين يماNي، ( رو د ربرنامج تد

 ��� اسة " رلألخصاJي =جتما:! "! العمل مع جماعات الWشاط املد راسÎ\دفت 
ذه الد
��µ لتنمية  Fداء امل�Ë لألخصاJي =جتما:! لدى جماعات الWشاط رتحديد برنامج تد

ة الnرم التعليمية،  اسة عF �Rخصائي,ن 8جتماعي,ن بإدا ���، طبقت 
ذه الد راملد ر ر
اسة إ� تحديد املعوقات ال�� تواجھ Fداء امل�Ë لألخصائي,ن  رتوصلت 
ذه الد

�Ëم امل
  .8جتماعي,ن، و التوصل إ� ملق67حات لز�ادة أداء
اسات تناولت مواقع التواصل Jجتما�? وال+0ييف : را��و الثا3ي   . ب رد

 :,لك+*و3ي  

اسـة  - ، ( رد او يعب,ـ6 الـز اسـة إـ� التوصـل إـ� برنـامج مق7ـ6ح ) م 2007و راسـÎ\دفت 
ـذه الد
لطر�قة خدمة ا&�ماعة للتخفيف مـن مـش�لة 8دمـان عRـ� 8ن67نـت، و اسـتخدمت 
ـذه 

ـــة املــــــنhi التجر�µـــــــ� و اســـ ـــــة البعديـــــــة رالد ـــــ! التجر²ـــــــة القبليـ ـــــدد "ـ التــــــصميم التجر�µـــــــ� ا Gـ
ىباســــتخدام مجمــــوعت,ن أحــــدا
ما تجر�Úيــــة وFخــــر ضــــابطة ، حيــــث تــــم القيــــاس القبRــــ! 
للمجموعت,ن قبل إجراء التجر²ة ، ثم ت�و�ن عالقة مع ا&�ماعة التجر�Úية ، وعدم إقامة 

نت ا �موعـة التجر�Úيـة دو أي عالقة مع ا&�ماعة الضابطة ، ثم التدخل امل�Ë مـع حـاال
ق بــــ,ن  نــــات وحــــساب الفــــر والــــضابطة ثــــم القيــــاس البعــــدي للمجمــــوعت,ن ثــــم إجــــراء املقا ر
اسـة إـ� وجـود عالقـة بـ,ن اسـتخدام ال6Xنـامج  رالقياس القبR! والبعدي، توصـلت 
ـذه الد
ًاملق7ـــ6ح لطر�قـــة خدمـــة ا&�ماعـــة والتخفيـــف مـــن مـــش�لة إدمـــان 8ن67نـــت و أيـــضا توجـــد 

ن اســـتخدام ال6Xنـــامج املق7ـــ6ح لطر�قـــة خدمـــة ا&�ماعـــة والتخفيـــف مـــن العزلـــة عالقـــة بـــ,
ـــد عالقـــــة بـــــ,ن ال6Xنـــــامج املق7ـــــ6ح لطر�قـــــة خدمـــــة ا&�ماعـــــة وتنميـــــة  =جتماعيـــــة، كمـــــا توجــ

  .=نتماء الوط¼� للشباب 

اسة   - شب�ات التواصل =جتما:! "  sعنوان Perry Viscountye, and others, 2009)(رود
اسة عR� أن 
ناك الكث,ـ6 مـن القـضايا القانونيـة ال�ـ� تواجـھ " نو القانو  رأكدت 
ذه الد

عات  ـــ6ز 
ــــذه القــــضايا ن�يجــــة عــــدم وجــــود Yــــش̂ر مواقــــع التواصــــل 8جتمــــا:! اليــــوم، و تXـ
قانونيــة جديــدة Yــستطيع التعامــل مــع التــداعيات القانونيــة الســتخدام وســائل التواصــل 

 و – اتفاقيات ال67خيص للمستخدم ال[\اJي (=جتما:!، و من أك¸6 
ذه القضايا شيوعا 
�ــة املــx�لة –قانÎ\ا¯ــات حقــو الطبــع والWــشر   و القــذف و –ر و انÎ\ا¯ــات العالمــات التجا

ــــنة –Yـــــــشو�ھ الـــــــسمعة  ـــ��ï – و القرصـــ ـــار – و التحـــــــرش ا&�Wــــ ـــــ� 8نتحــــ ، و ) و ا&Gـــــــث عRــ
ســـات ناتجــــة عــــن حداثــــة مواقــــع التواصــــ اســــة إــــ� أن ¯ــــل 
ــــذه املما رتوصـــلت 
ــــذه الد ل ر

ع القـانوNي للتطـو التكنولــوÖ! ا&Gاصـل، و بالتـا! وجــود  ر=جتمـا:!، وعـد مـسايرة ال�ــش̂ر
ع املقñن لnا  سة و ال�ش̂ر   .رفجوة ب,ن املما

اســـة و - ة التكنولوجيــــا " sعنــــوان ) ( Aren Karbiniski, 2012رد " رالفــــ�س بـــوك و ثــــو
اســة التعـــرف عRــ� أثــر اســتخدام موقـــع الفــ�س بــوك عRــ�  التحـــصيل راســÎ\دفت 
ــذه الد
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اسة املـنhi الوصـفي، و طبقـت 
ـذه  ا��� لدى طلبة ا&�امعات، استخدمت 
ذه الد رالد ر
اســـــة عRـــــ� عينـــــة مـــــن  اســـــة إـــــ� أن ) 219( رالد رمـــــن طلبـــــة ا&�امعـــــة، و توصـــــلت 
ـــــذه الد

جات ال�ــ� يحــصل الطــالب املــدمنو للمواقــع 8لك67ونيــة أدNــى بكث,ــ6 مــن تلــك الــذي  نالـد ر
ن ا داد الوقت الذي وحصل عل°\ا الطالب ³خر زلذين ال يرتادو تلك املواقع، و أنھ ¯لما ا ن

جاتـھ "ـ! 8متحانـات، و أن  % 79ريمضيھ الطالب ا&�ام§! "! تصفح 
ذه املواقع تدنت د
ــة أثــــــر بالــــــسلب عRــــــ� تحــــــصيلnم  ـــــأن إدمــــــاa\م للموقــــــع 8لك67ونيــــ ــــالب اع67فــــــوا بـ ـــن الطــ مـــ

اسة إ� أن ÒF¿اص الذين ا���، كما أكدت 
ذه الد رالد 
ذه ر �Rل يقضو وقتا أطو ع ًن

اسة، مش,6ة أيضا إ� أن ¯ل جيل لھ ا
تمامات تجذبھ،  ًاملواقع يخصصو وقتا أقل للد ر ً ن
�ر، و كـــذلك إبــــداء الـــرأي "ــــ!  دشـــة، وحــــل الفـــوا زو أن 
ـــذه املواقـــع ت�ــــيح للمـــستخدم الد ر

، و البحث عن أصدقاء جدد أو قدامى    .  رالكث,6 من Fمو

اسة  - ي( رو د راسÎ\دفت التعرف عR� دو شب�ات التواصل ) م 2014، رسلطان النو
=جتما:! "! تنميھ الو:! =جتما:! والثقا"! والسيا��� و=قتصادي لدى الشباب "! 
منطقھ ا&�وف "! اململكة العر²ية السعودية والتعرف عR� م6Xرات استخدام التواصل 

شباب عند استخدام ز=جتما:! وكذلك التعرف عR� ابر 8شباعات ال�� يحققnا ال
زشب�ات التواصل =جتما:! ومعرفھ ابر =يجابيات والسلبيات لدى الشباب ال�� 
ريحققnا استخدام شب�ات التواصل =جتما:! والتعرف ا� دو شب�ات التواصل 
 ���=جتما:! املستخدمة لدي الشباب "! تنميھ الو:! الثقا"! و=جتما:! والسيا

ق الفردية "! مستو الو:! الثقا"! و=جتما:! و=قتصادي وكذلك التعرف ى عR� الفر و
والسيا��� لدى الشباب "! منطقھ ا&�وف "! اململكة العر²ية السعودية توصلت 
ذه 
م افراد العينة �ستخدمو =ن67نت  اسة ا� مجموعھ من النتائج الnامھ م[\ا النمر ال نالد ز ر

اصل 8جتما:! كما ان استخدام نsش�ل يومي و يقضو معظم اوقاÈ\م عR� وسائل التو
ل
م لألن67نت ي�و "! العمل او "! املQñ و �ستخدمونھ sش�ل يومي كما اظnرت النتائج  ن
ا� ان شب�ات التواصل =جتما:! Yسا
م "! تنميھ الو:! الثقا"! و=جتما:! وخصوصا 

�اده معرفة الفرد ب قضايا لم زاa\ا Yسا
م "! Nشر الو:! ببعض املعالم ا&�غرافية و"! 
يكن �عرفnا سابقا و بنفس الوقت فان شب�ات التواصل =جتما:! Yعمل عR� تنميھ 
الو:! السيا��� و=قتصادي حيث اa\ا Yعد وسيلھ اتصال نا÷Gة "! التأث,6 عR� الراي 

ا 
اما "! Nشر  ات العر²ية وتلعب دو رالعام وتؤثر "! حدوث الثو قافھ =سÎ\الك و ثر
ع عمليھ التنمية =قتصادية  حمايھ املسÎ\لك و Yعم  .ل عY �Rس̂ر

اسة  - جب، ( رد ردو أخصاJي خدمة الفرد "! ترشيد استخدام "  sعنوان ) م 2021رNسمة 
س  اسة " ر8ن67نت و عالقÎ\ا باملعاي,6 =جتماعية لدى الطالب "! املدا ر
دفت 
ذه الد

القÎ\ا باملعاي,6 رإ� تحديد دو أخصاJي خدمة الفرد "! ترشيد استخدام 8ن67نت وع
س بمدينة  اسة إ� أ
مية 6ر=جتماعية لدى الطالب باملدا ر أكتو²ر، توصلت 
ذه الد

رالدو امل�Ë لألخصاJي =جتما:! "! ترشيد استخدام 8ن67نت ملا لnا من تأث,6 عY �Rشكيل 
س    . راملعاي,6 =جتماعية لدى الطالب "! املدا

اسة ا��الية Jستفادة م اسات السابقة ع12 النحو التا�? رو�مكن للد  :رن الد

اســـات الــــسابقة و²يانÎ\ــــا للعوامــــل و8جــــراءات  -1 اســــة ا&Gاليــــة مــــن الد رلقـــد اســــتفادت الد ر
 .ال67بو�ة واملnنية ال�� Yعا&h مش�لة الQ7ييف =لك67وNي وعالقÎ\ا بتضليل املرا
ق,ن 
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 مــدى تأث,6
ــا عRــ� كــذلك التعــرف عRــ� ا
ــم املــشكالت الناتجــة عــن الQ7ييــف 8لك67وNــي و -2
 .و:! املرا
ق,ن 

ــة تز�يــــف الــــو:! عــــن طر�ــــق مواقــــع و  -3 معرفــــة املعوقــــات ال�ــــ� يتعــــرض لnــــا املــــرا
ق,ن ن�يجــ
شــــب�ات التواصــــل =جتمــــا:! وكــــذلك =خــــصائي,ن =جتمــــاعي,ن وال�ــــ� Yعــــوقnم عــــن أداء 


م امل�Ë ملواجnة تلك املش�لة واملق67حات ملواجnة 
ذه املعوقات  . ردو
رـــ� وضـــع تـــصو مق7ـــ6ح لـــألدوار املnنيـــة لألخـــصائياالجتماعيفي التخفيـــف ³ثـــار التوصــل ا -4

 .امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي 

ثانيا 
ً

اسة :    :رمفا=يم الد

 :التطو�ر  .1

�ø! الذي " يقصد بالتطو�ر ~? اللغة بأنھ  ،و �ع¼� التغ,6 التد ه، حولھ، و 
و مشتق من الطو رطو ر ر
�ø! الذي يحدث "! تركيبة يحدث "! ب�ئة ال�ائنات ا&Gية  رو سلوكnا و يطلق عليھ أيضا التغ,6 التد

ً

  . ) 57م، ص 2004الوج0r، ( ا �تمع أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيھ 

�ة Yعتمد عR� نظر�ات " يقصد بالتطو�ر ~? قاموس ا�Kدمة Jجتماعية بأنھ  رأساليب فنية و إدا
انية لتدعيم أعضاء ا&�ماعة عR� حل املشا¯ل معا، و تحقيق NFساق و توجnات العالقات N8س

ً

إتصال أك¸6 فاعلية فيما بي[\م و كفاءة أك6X "! 8نتاج عن طر�ق ÏY�يع 8بت�ار و التWسيق، 
، ( وتنمية التنظيم     .  )354، ص2000يالسكر

اسة بأنھ رو يقصد بالتطو�ر إجرائيا ~? =ذه الد
ً

ضل و 8عداد ا&�يد لعملية التغ,6 و التحو لألف " 
ف، و 8نتقال من مستو أقل إ� مستو أفضل، و كذلك  ات و العا ىعن طر�ق الQ7و�د باملnا ى ر ر

عة    .رمواكبة التغ,6ات ا&Gديثة و امل�سا

  : رمفRوم الدو  .2

انـــا اى التـــف او طـــاف حـــو الـــ¶��ء  ودار حولـــھ عـــاد اـــ� " ر يقـــصد بالـــدو ~ـــ1 اللغـــة  ل�ع¼ـــ� دار ، دو ً
ر

   . )521، ص2004الوج0r، (  منھالوضع الذى بدأ

قنموذج ي67كـز حـو sعـض ا&Gقـو والواجبـات و�ـرتبط بوضـع  " رو�عرف الدو ~1 علم Jجتماع بأنھ ل
   . )97م، ص1998يا��و=ر ، ( محدد للم�انھ داخل ا&�ماعة او موقف اجتما:� مع,ن

ك الفـــرد والـــذى الـــنمط الثقـــا"� ا Gـــدد لـــسلو " رو�عـــرف الـــدو ~ـــ1 م��ـــم العلـــوم Jجتماعيـــة بأنـــھ
�شغل م�انھ معينھ و
و ايضا املعيار الذى يتصف بھ مركز اجتما:� 

ً
�ش،  ( مع,ن    ) .143م، ص 1998ودر

نماذج محددة ثقافيـا وملزمـھ للفـرد الـذى يحتـل م�انـھ  " رو�عرف الدو ~1 ا�Kدمة Jجتماعية بأنھ
ً

، ( معينھ محددة و²معيار اجتما:� مرتبط بوضع اجتما:� مع,ن    . )135م، ص 2000يالسكر

نمط السلوك الذى تWتظرة ا&�ماعھ وتتطلب من فرد ذو مركز  " رو�عرف الدو ~1 علم النفس بأنھ
ىمع,ن ف°\ا و
و سلوك يم,Q الفرد عن غ,6ة ممن �شغلو مراكز أخر    . )233م، ص 1973را�A، ( ن
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اسة بأنھ رو�عرف الدو إجرائيا ~1 أطار =ذه الد سnا مجموعة =فعال والسلوكيات"ر ر ال�� يما
=خصاJى =جتما:� اثناء عملھ مع مجموعة من املرا
ق,ن لGHد من ³ثار امل67تبة عR� الQ7ييف 

  .8ليك67وNي 

  :مفRوم ال+0ييف ,لك+*و3ي  .3

�ر الوثائق :يقصد بال+0ييف ~? اللغة  ر ، ساعده عR� تز و مصدر ز تز�يفnا، تلفيقnا، 8تيان : و
   . )231م، ص2004، الوج0r( بوثائق غ,6 أصلية

 عرض جزء من ا&Gقيقة أو البناء ا&¿اطئ عR� حقائق واGÜة :     و ~? Jصطالح �شار اليھ بأنھ 
لوثابتھ وموثقة وذلك للوصو إ� تحقيق الnدف من وجود 
ذا البناء ا&¿اطئ "! املفا
يم أو ا&¿لط 

     . )94م، ص 1994حاتم،  ( أك�*ب,ن مفnوم,ن أو 

ة او فيديو أو معلومات :يف ,لك+*و3ي كما يقصد بال+0ي ر 
و ¯ل خ6X أو معلومة أو²يان أو صو
ننصية أوغ,6 نصية يتم Nشر
ا أو مشاركÎ\ا ع6X املواقع 8لك67ونية بو:� أو بدو و:� بمضمو  ن


ا   . )94م، ص 2020عبدا��افظ، ( ر
ذا ا&¿6X أو املعلومة وعدم التأكد من مصداقيÎ\ا او الثقة "� مصد

̄اذبة و مقصودة تقدم فائدة من :ذا و يقصد بال+0ييف ~? ,عالم      = ة عن معلومات  ربأنھ عبا
نأجل التالعب بالو:! و التحكم بھ، و ي�و ذلك إما عن طر�ق تقديم معلومات ناقصة، أو 

̄املة و لك[\ا غ,6 مفيدة، باإلضافة إ� تحر�ف جزء م[\ا "! الوقت نفسھ م، ص 2015ال �ف، ( معلومات 

11 (.  

 ب�ونھ التعامل غ,6 املوضو:! وغ,6 :=ذا و يقصد بال+0ييف Jلك+*و3ي ~? ا�Kدمة Jجتماعية 
نالصر�ح سواء مع مشكالت ا �تمع أو مشكالت Fفراد، و ي�و ذلك من خالل الÎ\و�ل و املبالغة 

È\ا و التú¿يم من شأa\ا ، ( ر"! û�م املش�لة من حيث خطو    . )228م، ص 2009رالصقو

راNع�اس مغلوط مشوه للواقع =جتما:!، و �شمل 
ذا الQ7ييف تصو قضايا : كما �عرف بأنھ       ّ

نومشكالت ا �تمع بطر�قة معينة، و تحديد
ا عR� نحو قد يحقق مصا&w معينة، و ا&Gيلولة دو 
اك أسباt\ا ا&Gقيقية   .)25م، ص2014أحمد، ( رإد

و �عرف أيضا بأنھ 
ً

نلة دو معرفة ا&Gقيقة بالواقع، وما يحتو�ھ Nشاط مقصود Ê\دف إ� ا&Gيلو: 
اك ا&Gقيقي لألسباب Fساسية لnذه املشكالت رمن مشكالت، ودو 8د     . )93م، ص1989عبداملعطي، ( ن

اسة بكونھ    :رو ~? ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد املقصود بال+0ييف Jلك+*و3ي ~? الد

ائفة منافية ¯ل ما يتم تداولھ من خالل املواقع 8لك67وني ̄اذبھ و  زة من معلومات و اخبار 

م، و وع°\م، مما  رللواقع من خالل الوسائل ا&Gديثة ال�� تجذب ان�باه املرا
ق,ن لQ7ييف أف�ا

ا غ,6 إيجاÉي تجاه ا �تمع  ًريجعلnم يتخذو مسا   . ن

ثالثا
ً

اسة :    :رأ=مية الد

اسة من خالل النقاط التالية    : ريمكن توضيح ا=مية =ذه الد

إن 8خصاJي =جتما:! 
و الواجnة ا&Gقيقية وممثل مnنة ا&¿دمة، ولذا فإن تمكينھ  .1
ة ال  ��� و التغلب عR� املعوقات التو تواجnھ ضر ه "! ا �ال املد رمن القيام بأداء دو ور ي ر

Á� املnنة    .رغ¼� ع[\ا من أجل تقدم و
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2. nمية املرحلة العمر�ة ال�� تتصدى ل
اسة من ا اسة حيث رتWبع ا
مية 
ذه الد را 
ذه الد
ة  ور�ش�ل املرا
ق,ن شر�حھ عر�ضة "! ا �تمع حيث تنá\ت ح�ومات العالم إ� ضر
العناية بتلك الشر�حة الnامة من ا �تمع، واملنوطة "! القر�ب العاجل بتحمل 

تقاء با �تمعات "! ش�� ا �االت وامليادين املتنوعة  .رمسئوليات ومnام ال[\وض و=
امل,ن "! مجال ا&¿دمة =جتماعية ا� أ
مية التعامل مع الQ7ييف و توجيھ انظار الع .3


ذه املرحلة العمر�ة وما يWتاt\ا من احتياجات ومشكالت ناتجة عن التأث,6  �Rتأث,6ة ع

ذه املشكالت وتلبية 
ذه  �Rلوسائل التواصل =جتما:! وكيف يمكن التغلب ع �µالسل

  .=حتياجات 
اسات السا .4 ة الد رقلة وند علم (بقة "! محيط مnنة ا&¿دمة =جتماعية "! حدود ر

 .ال�� ا
تمت بمشكالت الQ7ييف 8لك67وNي و تأث,6ه عR� و:! املرا
ق,ن ) الباحث

ا¤عا 
ً

اسة : ر   : رأ=داف الد

اسة ا��الية إ�1 تحقيق مجموعة من P=داف ولعل من أ=مRا ما ي12    : ر¦س¥1 الد

��� رتحديد مدى تطو�ر دو Fخصائي,ن = .1 
م "! ا �ال املد رجتماعي,ن من القيام بأدوا ر
نتجاه الطالب و ما يتعرضو لھ من تضليل من خالل مواقع التواصل =جتما:! بصفة 

 .خاصة و8ن67نت بصفة عامة 
���  اثناء  .2 رتحديد أ
م املعوقات ال�� تواجھ Fخصائي,ن =جتماعي,ن "! ا �ال املد

 . للQ7ييف 8لك67وNينYعاملnم مع الطالب الذين يتعرضو
رالوصو ا� تصو مق67ح من منظو طر�قة العمل مع ا&�ماعات لتفعيل دو FخصاJي  .3 ر ر ل

  .=جتما:! "! التخفيف من ³ثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي 

خامسا 
ً

اسة :    : ر¦ساؤالت الد

ــــــن 
ثــــــــار امل+*تبــــــــة ع2ــــــــ1 ال .1 ~ــــــــ? التخفيــــــــف مــ ــــا�?  ـــــا =ــــــــو دو Pخــــــــصا"ي Jجتمــــ ييــــــــف +0رمـــ
 ؟,لك+*و3ي

 :و ينÚثق عنھ 

 رما دو FخصاJي =جتما:! "! مواجnة ³ثار النفسية امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي ؟  - أ
امل67تبة عR� الQ7ييف رما دو FخصاJي =جتما:! "! مواجnة ³ثار 8جتماعية   - ب

 ؟8لك67وNي
���  أثن .2 اء ¦عاملھ مع الطالب الذين رما املعوقات ال�q تواجھ Pخصا"ي Jجتما�? املد

 :و ينÚثق عنھ نيتعرضو لل+0ييف ,لك+*و3ي؟ 
اجعھ لألخصاJي =جتما:! نفسھ ؟  - أ  رما املعوقات ال�� تواجھ FخصاJي =جتما:! و 

ة املؤسسة ما املعوقات ال�� تواجھ FخصاJي =جتما:! و   - ب س,ن و إدا راجعھ للمد ر  ؟ر
رمــا التـــصو املق+ـــ*ح مـــن منظـــو طر�قــة ال .3 رعمـــل مـــع ا��ماعـــات لتفعيـــل دو Pخـــصا"ي ر

  Jجتما�? ~? التخفيف من 
ثار امل+*تبة ع12 ال+0ييف ,لك+*و3ي ؟
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سادسا 
ً

اسة :    :ر,جراءات املن¬�ية للد

اسة ومن¬�Rا    :رنوع الد

اسة  اسات الوصفية:رنوع الد اسة ا&Gالية  تWت�V إ� الد ر الد  .ر

  :  املن¬ املستخدم 

ــــــفي - ــــــاعي,ن العــــــــــامل,ن املـــــــــنhi الوصـــ ـــــــصائي,ن =جتمـــ ـــــwx 8جتمــــــــــا:! الـــــــــشامل لإلخــ ـــ باســـــــــتخدام املـ
ة  �ق ( رباملعا
د 8عدادية و الثانو�ة التاsعة إلدا زشر الزقا   )  .ق

اسة    :رأدوات الد

اسة ا&Gالية عR� أداة &�مع البيانات وال�� تتمثل    : راعتمد الباحث "! الد

ــــــ-1 ـــــــــصاJي =جتمــــــــ ـــــــل دو Fخـــــ ـــ ــــوقفي لتفعيــــ ــــــــ ــــــــاس مــ ـــــــع ر مقيــــــ ـــــــل مـــــــ ــــة العمـــــــ ــــــــ ــــــو طر�قــ ــــــــــن منظــــــــ را:! مــــ
  .ا&�ماعات لGHد من ³ثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي 

اسة     :رمجاالت الد

اســـة عRـــ� مـــwx شـــامل لإلخـــصائي,ن =جتمـــاعي,ن : ى ا �ـــال الÚـــشر -1 راشـــتمل ا �ـــال الÚـــشر للد ى
ة  �ق ( رالعــــامل,ن باملعا
ـــــد 8عداديــــة و الثانو�ـــــة إلدا زشــــر الزقـــــا 
ر�ـــــة التاsعــــ) ق F زة للمنطقـــــة

  .بالشرقية 

اسـة ا&Gاليـة "ـ� عينـة مـن املعا
ـد 8عداديـة و الثانو�ـة :  ا �ال امل�اNى -2 ريتمثل ا �ـال امل�ـاNى للد

ر الشر�ف   .زالتاsع,ن لأل

اسة امليدانية من الف67ة : ا �ال الزم¼� -3    .3/2/2022 وح��13/1/2022راستغرقت الد

سا¤عا 
ً

اسة النتائج العامة لل:    :رد
رمقياس موقفي لتفعيل دو FخصاJي =جتما:! من منظو طر�قة العمل مـع ا&�ماعـات   . أ ر

  :لGHد من Fثار امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك67وNي 
P ولية البيانات:  

  :النوع -أ
   )1(لا&�دو 

^ع  اسة من حيث النوعزتو    )61= ن(   رعينة الد
  %  ك  النوع  م

 59.02  36  ذكر  1

 40.98  25  أن��  2

  %100 61  ا �مـــوع

قـم مـن  را&�ــدو  آلYي مـن 
ــم ذ¯ــو : يتــwú أن ) 1( ل اســة مـن حيــث النــوع جـاءت ¯ــا ^ــع عينـة الد رتو رز
   %.40.98، ب�نما 8ناث بWسبة  % 59.02بWسبة 
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  :سنوات ا&¿6Xة "! ا �ال-ب

   )2(لا&�دو 

^ع  اسة من حيث مدة ا&¿6Xةزتو   . "! ا �الرعينة الد

   )61= ن(

  %  ك  ا&¿6Xةمدة   م

 11.48  7   سنوات                                      5أقل من   1

 18.03  11   سنوات                  10 سنوات إ� أقل من 5من   2

 22.95  14   سنة                  15 سنوات إ� أقل من 10من   3

 47.54  29   سنة فأك¸6                                    15من   4

  %100 61  ا �مـــوع

قم من  را&�دو  ̄اآلYي : يتwú أن) 2(ل اسة من حيث مدة ا&¿6Xة "! ا �ال جاءت  ^ع عينة الد رتو ز
 سنة  15 سنوات إ� أقل من 10، ب�نما من 
م من  % 47.54 سنة فأك¸6 15من 
م مدة خÈ6X\م من 

، بنما من 
م أقل  % 18.03ت  سنوا10 سنوات إ� أقل من 5،  ب�نما من 
م من  % 22.95بWسبة 
   % .11.48 سنوات بWسبة 5من 

ا��� -ج   :راملؤ=ل الد

   )3(لا&�دو 

^ع  ا���زتو اسة من حيث املؤ
ل الد رعينة الد   ر

   )61= ن(

ا���  م   %  ك  راملؤ
ل الد

 13.11  8  مؤ
ل متوسط  1

 11.48  7  قمؤ
ل فو املتوسط  2

3  � 72.13  44  مؤ
ل عا

 3.28  2  ماجست,6  4

  %100 61  عا �مـــو

قم من  را&�دو  ا��� جاءت ¯اآلYي من : يتwú أن ) 3(ل اسة من حيث املؤ
ل الد ^ع عينة الد رتو ر ز
 �،  % 13.11، ب�نما من 
م حاصل,ن عR! مؤ
ل متوسط بWسبة  % 72.13
م حاصل,ن مؤ
ل عا
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، ب�نما من 
و حاصل عR!  % 11.48قب�نما من 
م حاصل,ن عR! مؤ
ل فو متوسط بWسبة 
   %.6,3.28 بWسبة ماجست

لا��و Pو  ��� : ر رقياس طبيعة Pدوار الذى يقوم owا Pخصا"ي Jجتما�? املد
نتجاه الطالب و ما يتعرضو لھ من تز�يف و�? من خالل املواقع ,لك+*ونية و 

  :تتضمن 

ردو Pخصا"ي Jجتما�? ~? مواجRة Pثار النفسية امل+*تبة ع12 : لالبعد Pو 
   :لك+*و3ي و يتضمن املواقف التاليةال+0ييف ,

" الحظت عs �Rعض الطالب حاالت من التوتر ن�يجة ا&�لوس الكثيف عR� 8ن67نت " موقف -أ
  ماذا تفعل ؟

قم  رجدو     ) 4(ل

  .الحظت عs �Rعض الطالب حاالت من التوتر ن�يجة ا&�لوس الكثيف عR� 8ن67نت" موقف 

  ).61=ن  (

  ستجابة8

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
رأحث أولياء Fمو بمتاsعة أبناk\م 

"! ا&�لوس عR� 8ن67نت خارج 
سة  .راملد

24 22 15 131 2.15 71.58 
2  

2  
 �Rلوس ع�م بتقن,ن ا&nG½أن

8ن67نت ح�� ال تحدث 
 .مضاعفات

20 27 14 128 2.10 69.95 
3  

3  

ا حالة مرضية  رأتجا
لnا باعتبا

 .تحتاج لتدخل طب�ب
18 15 28 132 2.16 72.13 

1  

 % 71.33 2.14 391  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  الحظت عs �Rعض الطالب حاالت من التوتر ن�يجة " موقف : أن ) 4(ل
Nي  وجاءت  % ) 71.33( W²سبة و ) 2.14( زا&�لوس الكثيف عR� 8ن67نت جاء بمتوسط و

̄ال   :تا�Fستجابات املوقفية للبعد 


ا حالة مرضية تحتاج لتدخل طب�ب: (ل"! ال67ت�ب Fو  - ( بWسبة ) رأتجا
لnا باعتبا
72.13.(%   
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رأحث أولياء Fمو بمتاsعة أبناk\م "! ا&�لوس عR� 8ن67نت خارج : ("! ال67تب الثاNي -
سة    %).71.58( بWسبة ) راملد

) أن½nGم بتقن,ن ا&�لوس عR� 8ن67نت ح�� ال تحدث مضاعفات: ("! ال67ت�ب الثالث  -
  %).69.95(بWسبة 

سrن طالب �عانو من إدمان ,ن+*نت والذي �عرف بأنھ "  موقف -ب نحو إليك ¤عض املد رل
  ماذا تفعل ؟" حالة من ,ستخدام املر¶�� 

قم  رجدو     )5( ل

س,ن "  موقف  رحو إليك sعض املد نطالب �عانو من إدمان 8ن67نت والذي �عرف بأنھ حالة من ل
  ".8ستخدام املر±�� 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! حد موافق  8ستجابة املوقفية
  ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
أعقد ندوات توعية 

بمخاطر إدمان 
 8ن67نت

22 25 14 130 2.13 71.04 
2  

2  
أن½nGم بقراءة الكتب 

العلمية لإلبتعاد عن 
 املواقع 8لك67ونية

25  20 16 131  2.15 71.58 
1  

3  
ان½nGم باستخدام 

8ن67نت "! حدود 
 ال67فيھ

21 18 22 123 2.02 67.21 
3  

 متوسطة % 70 2.10 384  ا �موع

قم  ريتwú من ا&�دو  س," موقف : أن ) 5(ل رحو إليك sعض املد نن طالب �عانو من إدمان ل
Nي " 8ن67نت والذي �عرف بأنھ حالة من 8ستخدام املر±��   70( W²سبة و ) 2.10( زجاء بمتوسط و

̄ال% )    :تا�وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

) أن½nGم بقراءة الكتب العلمية لإلبتعاد عن املواقع 8لك67ونية: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).71.58( بWسبة 

   %).71.04( بWسبة ) أعقد ندوات توعية بمخاطر إدمان 8ن67نت: ("! ال67تب الثاNي -

  %).67.21(بWسبة ) ان½nGم باستخدام 8ن67نت "! حدود ال67فيھ: ("! ال67ت�ب الثالث  -
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نأثناء تجولك ~? ف�¹ة الطالب الحظت ¤عض الطالب �عانو من ,نطواء ن¸يجة " موقف -ج
املن¸شرة ع   ماذا تفعل ؟" 12 ,ن+*نت ر¤عض Pخبا

قم  رجدو     ) 6(ل

نأثناء تجولك "! فGxة الطالب الحظت sعض الطالب �عانو من 8نطواء ن�يجة sعض " موقف 
املن�شرة عR� 8ن67نت    ".رFخبا

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! افقمو  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
أقوم بإشراك مثل 
ؤالء الطالب 

"! NFشطة ا&�ماعية للتغلب 
 عR� ذلك

23 21 17 128 2.10 69.95 
1  

2  
أÒ�ع الطالب عR� املشاركة "! 

 NFشطة الفردية
19 25 17 124 2.03 67.76 

2  

3  

ا مش�لة نفسية  رأتجا
لnا باعتبا

��ïي نفJتتطلب أخصا 
22 24 15 115 1.89 62.84 

3  

 متوسطة % 67 2.01 367  ا �موع

قم  ريتwú من ا&�دو  أثناء تجولك "! فGxة الطالب الحظت sعض الطالب " موقف : أن ) 6(ل
املن�شرة عR� 8ن67نت  ر�عانو من 8نطواء ن�يجة sعض Fخبا Nي " ن   زجاء بمتوسط و

̄ال% ) 67(W²سبة و) 2.01(   :�تاوجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

أقوم بإشراك مثل 
ؤالء الطالب "! NFشطة ا&�ماعية للتغلب عR� : (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).69.95( بWسبة ) ذلك

   %).67.76( بWسبة ) أÒ�ع الطالب عR� املشاركة "! NFشطة الفردية: ("! ال67تب الثاNي -


ا مش�لة نفسية تتطلب أخصاJي نف�ï: ("! ال67ت�ب الثالث  - بWسبة ) �رأتجا
لnا باعتبا
)62.84.(%  
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ماذا " الكثيف ع12 ,ن+*نت الحظت طالب �عا3ي من القلق ن¸يجة ا��لوس "  موقف –د 
  ؟تفعل

قم  رجدو     ) 7(ل

  ".الحظت طالب �عاNي من القلق ن�يجة ا&�لوس الكثيف عR� 8ن67نت " موقف 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
سة sعض  رأقوم بتوج°\ھ إ� مما

 Fنطة ا Gببة إليھ
21 26 14 129 2.11 70.49 

1  

2  
أن½nGم باالبتعاد عن ا&�لوس 

 عR� 8ن67نت
19 22 20 121 1.98 66.12 

2  

3  
نأتجا
ل ذلك فقد ي�و القلق 

ف أسر�ة  وناتج عن ظر
23 18 20 119 1.95 65.03 

3  

 % 67.33 2.02 369  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  الحظت طالب �عاNي من القلق ن�يجة ا&�لوس الكثيف " موقف : أن ) 7( ل
Nي " عR� 8ن67نت  وجاءت Fستجابات املوقفية  % ) 67.33( W²سبة و ) 2.02( زجاءت بمتوسط و

̄ال   :تا�للبعد 

- F ببة إليھ: (لو "! ال67ت�بG نطة اF عضs سة  70.49( بWسبة ) رأقوم بتوج°\ھ إ� مما
.(%  

    %).66.12(بWسبة ) أن½nGم باالبتعاد عن ا&�لوس عR� 8ن67نت: ("! ال67تب الثاNي -

ف أسر�ة: ("! ال67ت�ب الثالث  - وأتجا
ل ذلك فقد ي�و القلق ناتج عن ظر بWسبة ) ن
)65.03.(%  
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التك الحظت أحد الطالب مضطرب نفسيا ن¸يجة فيديو من خالل ¼�"  موقف –=ـ
  ماذا نفعل ؟" يمفX*ك ع12 ,ن+*نت يحتو ع12 عنف مبالغ فيھ 

قم  رجدو     ) 8(ل

من خالل ��التك الحظت أحد الطالب مضطرب نفسيا ن�يجة فيديو مف6Xك عR� " موقف 
  ".ي8ن67نت يحتو عR� عنف مبالغ فيھ 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
ف عن  رأقدم لnذا الطالب معا

 الفيديو
ات املف6Xكة
19 22 20 121 1.98 66.12 

3  

2  
أن½w الطالب sعدم مشا
دة 

ذه النوعية من الفيديو
ات 

28 24 9 141 2.31 77.05 
1  

3  
 !Rىأر أنھ ل�س من صميم عم

 التدخل "! مثل 
ذا املوقف
14 29 18 126 2.07 68.85 

2  

 % 70.67 2.12 388  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  من خالل ��التك الحظت أحد الطالب مضطرب " موقف : أن ) 8(ل
Nي " ينفسيا ن�يجة فيديو مف6Xك عR� 8ن67نت يحتو عR� عنف مبالغ فيھ  ( زجاءت بمتوسط و

̄ال % ) 70.67( W²سبة و) 2.12   :تا�وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

( بWسبة ) أن½w الطالب sعدم مشا
دة 
ذه النوعية من الفيديو
ات: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
77.05.(%   

( بWسبة ) ىأر أنھ ل�س من صميم عمR! التدخل "! مثل 
ذا املوقف: ("! ال67تب الثاNي -
68.85.(%   

ف عن الفيديو
ات املف6Xكة: ("! ال67ت�ب الثالث  -  66.12(بWسبة ) رأقدم لnذا الطالب معا
.(% 
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ردو Pخصا"ي Jجتما�? ~? مواجRة Pثار ,جتماعية امل+*تبة ع12 : البعد الثا3ي 
  :ال+0ييف ,لك+*و3ي و يتضمن املواقف التالية 

عزل,ن عن غ,6
م ن�يجة 8ستخدام املفرط الحظت sعض ا&Gاالت من الطالب من" موقف -أ
  ماذا تفعل ؟" لإلن67نت 

قم  رجدو     ) 9(ل

الحظت sعض ا&Gاالت من الطالب منعزل,ن عن غ,6
م ن�يجة 8ستخدام املفرط " موقف 
  ".لإلن67نت 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
أقوم بإشراكnم "! NFشطة 

ا&�ماعية للتفاعل مع الطالب 
 ³خر�ن

21 26 14 129 2.11 70.49 
1  

2  
أقوم بتوعية الطالب املنعزل,ن 
با ¿اطر ال�� قد تحدث لnم 

 مستقبال

18 31 12 128 2.10 69.95 
2  

3  
أYعامل معھ عR� أنھ طالب طبي§! 

ضةو أa\ا   رمش�لة عا
23 19 19 118 1.93 64.48 

3  

 % 68.31 2.05 375  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  الحظت sعض ا&Gـاالت مـن الطـالب منعـزل,ن عـن غ,ـ6
م " موقف : أن ) 9(ل
Nــي " ن�يجـة 8ســتخدام املفــرط لإلن67نــت  وeــ! Nــسبة  % ) 68.31( W²ــسبة و ) 2.05( زجــاء بمتوســط و

̄الوجاءت Fستجابات    :تا�املوقفية للبعد 

) أقوم بإشراكnم "! NFشطة ا&�ماعية للتفاعل مع الطالب ³خر�ن: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).70.49( بWسبة 

) أقوم بتوعية الطالب املنعزل,ن با ¿اطر ال�� قد تحدث لnم مستقبال: ("! ال67تب الثاNي -
   %).69.95( بWسبة 

ضةأYعامل معھ : ("! ال67ت�ب الثالث  - بWسبة ) رعR� أنھ طالب طبي§! و أa\ا مش�لة عا
)64.48.(%  
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جاء إليك أحد الطالب �شكو من مشkلة جلوس والده ع12 ,ن+*نت و قد س¿ب "  موقف -ب
  ماذا تفعل ؟" ذلك مشkلة أسر�ة 

قم  رجدو     ) 10(ل

لك جاء إليك أحد الطالب �ش�و من مش�لة جلوس والده عR� 8ن67نت و قد سÚب ذ" موقف 
  ".مش�لة أسر�ة 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
تناقشة "! املش�لة و أقدم لھ 

 اق67احات للتغلب عل°\ا
19 28 14 127 2.08 69.40 

1  

2  
Yستمع إليھ أوال ثم تؤجل 

ً

 شة &G,ن انÎ\اء العمل   املناق
22 21 18 126 2.07 68.85 

2  

3  
تفضل 8بتعاد عن مثل 
ذه 
 ىاملشكالت و تر أa\ا ال تخصك

24 22 15 113 1.85 61.75 
3  

 % 66.67 2.00 366  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  جاء إليك أحد الطالب �ش�و من مش�لة جلوس والده " موقف : أن ) 10( ل
Nــي " 67نــت و قــد ســÚب ذلــك مــش�لة أســر�ة عRــ� 8ن  % ) 66.67( W²ــسبة و ) 2.00( زجــاء بمتوســط و

̄ال   :تا�وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

 69.40( بWسبة ) تناقشة "! املش�لة و أقدم لھ اق67احات للتغلب عل°\ا: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
.(%  

Yستمع إليھ أوال ثم تؤ: ("! ال67تب الثاNي -
ً

( بWسبة ) جل املناقشة &G,ن انÎ\اء العمل   
68.85.(%   

بWسبة ) ىتفضل 8بتعاد عن مثل 
ذه املشكالت و تر أa\ا ال تخصك: ("! ال67ت�ب الثالث  -
)61.75.(%  
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اسة "  موقف -ج اسيا ن¸يجة الشا"عات املتداولة بإلغاء الد ر=ناك ¤عض الطالب متأخر�ن د " ر
  ماذا تفعل ؟

قم  رجدو     ) 11(ل

اسة " موقف  اسيا ن�يجة الشاJعات املتداولة بإلغاء الد ر
ناك sعض الطالب متأخر�ن د   ".ر

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
أقدم املعلومات ال½Gيحة 

 للطالب
27 22 12 137 2.25 74.86 

1  

2  
أقوم بتوج°\nم باال
تمام 

ربا&Gضو و =نتظام "! العملية 
 التعليمية

19 25 17 124 2.03 67.76 
2  

3  
ة  رأترك أمر التوضيح إلدا

 املؤسسة
22 23 16 116 1.90 63.39 

3  

 % 68.67 2.06 377  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  اسيا ن�يجة الشاJعات 
ناك sعض الطالب متأخ" موقف : أن ) 11(ل رر�ن د
اسة  Nي " راملتداولة بإلغاء الد وN !eسبة وجاءت  % ) 68.67( W²سبة و ) 2.06( زجاء بمتوسط و

̄ال   :تا�Fستجابات املوقفية للبعد 

   %).74.86( بWسبة ) أقدم املعلومات ال½Gيحة للطالب: (ل"! ال67ت�ب Fو  -

) رام با&Gضو و =نتظام "! العملية التعليميةأقوم بتوج°\nم باال
تم: ("! ال67تب الثاNي -
   %).67.76( بWسبة 

ة املؤسسة: ("! ال67ت�ب الثالث  -   %).63.39(بWسبة ) رأترك أمر التوضيح إلدا
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جاء اليك أحد الطالب يطلب منك كيفية شغل أوقات فراغھ ¤عد انopاء اليوم " موقف - د
ا���    ماذا تفعل ؟" رالد

قم  رجدو     ) 12(ل

ا��� " ف موق   ".رجاء اليك أحد الطالب يطلب منك كيفية شغل أوقات فراغھ sعد انÎ\اء اليوم الد

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
أساعده "! وضع خطة ت�ناسب 

 مع ميولھ
18 29 14 126 2.07 68.85 

2  

2  
ة NFشطة ا Gببة  رأن½Gھ بمما

 إليھ
24 22 15 131 2.15 71.58 

1  

3  
ه حر�ة  رأتجا
ل Fمر باعتبا

 Ò¿صية
19 27 15 118 1.93 64.48 

3  

 % 68.31 2.05 375  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  جاء اليك أحد الطالب يطلب منك كيفية شغل أوقات " موقف : أن ) 12(ل
ا��� ف Nي " رراغھ sعد انÎ\اء اليوم الد وN !eسبة  % ) 68.31( W²سبة و ) 2.05( زجاء بمتوسط و

̄ال   :تا�وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

ة NFشطة ا Gببة إليھ: (ل"! ال67ت�ب Fو  -    %).71.58( بWسبة ) رأن½Gھ بمما

   %).68.85( بة بWس) أساعده "! وضع خطة ت�ناسب مع ميولھ: ("! ال67تب الثاNي -

ه حر�ة Ò¿صية: ("! ال67ت�ب الثالث  -   %).64.48(بWسبة ) رأتجا
ل Fمر باعتبا
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نالحظت غياب متكر ��موعة من الطالب و بمتا¤عة Pمر تبrن لك اoÃم oÂرSو من " موقف -=ـ ر
سة ل��لوس ~? سايX* مدعوم باإلن+*نت    ماذا تفعل ؟" راملد

قم  رجدو     ) 13(ل

نحظت غياب متكر  �موعة من الطالب و بمتاsعة Fمر تب,ن لك اa\م Ê\ر²و من ال" موقف  ر
سة لH�لوس "! ساي6X مدعوم باإلن67نت    ".راملد

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
كحاالت فردية أYعامل معnم 

ب  وملعرفة أسباب الnر
20 27 14 128 2.10 69.95 

1  

2  
أعقد ندوات توعية مخصصة 
 لnؤالء الطالب لدعمnم Yعليميا

18 24 19 121 1.98 66.12 
2  


م من تكرار 
ذا بال�سرب  3   3 60.66 1.82 111 14 22 25 رأحذ

 % 65.57 1.97 360  ا �موع
 متوسطة

قـم  ريتـwú مـن ا&�ـدو  رالحظـت غيـاب متكـر  �موعـة مـن الطـالب و بمتاsعــة " موقـف : ن أ) 13(ل
سـة لH�لـوس "ـ! سـاي6X مـدعوم باإلن67نـت  رFمر تب,ن لك اa\م Ê\ر²ـو مـن املد Nـي " ن ( زجـاء بمتوسـط و

̄ال % ) 65.57( W²سبة و ) 1.97   :تا�وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

بأYعامل معnم كحاالت فردية: (ل"! ال67ت�ب Fو  -   69.95(بWسبة ) و ملعرفة أسباب الnر
.(%  

بWسبة ) أعقد ندوات توعية مخصصة لnؤالء الطالب لدعمnم Yعليميا: ("! ال67تب الثاNي -
 )66.12.(%   


م من تكرار 
ذا بال�سرب: ("! ال67ت�ب الثالث  -   %).60.66(بWسبة ) رأحذ
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��� أثناء ¦عاملRم مع املعوقات الذى تواجھ Pخصائيrن Jجتماعيrن : را��و الثا3ي  راملد
  :نالطالب الذين يتعرضو لل+0ييف ,لك+*و3ي و تتضمن 

اجعھ لألخصا"ي Jجتما�? و يتضمن املواقف التالية : لالبعد Pو    :رمعوقات 

جاء إليك أحد الطالب بمش�لة مستحدثة و متصلة بالQ7ييف 8لك67وNي و لم ت�ناولnا " موقف -أ
  ماذا تفعل ؟" من قبل 

قم  رجدو     ) 14( ل

جاء إليك أحد الطالب بمش�لة مستحدثة و متصلة بالQ7ييف 8لك67وNي و لم ت�ناولnا من " موقف 
  ".قبل

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
G&الكتب ا �Rذا أطلع ع
ديثة "! 

ا �ال ح�� أواكب املتغ,6ات 
 املستحدثة

24 22 15 131 2.15 71.58 
1  

2  
أYعامل معnا "! ضوء معلوماYي  و 

 خ6XاYي السابقة
26 18 17 131 2.15 71.58 

  م1

3  
ىأر أa\ا مش�لة مستحدثة و 

 سQ7ول مع الوقت
19 25 17 120 1.97 65.57 

2  

 % 69.58 2.09 382  ا �موع
 متوسطة

قم يت رwú من ا&�دو  جاء إليك أحد الطالب بمش�لة مستحدثة و متصلة " موقف : أن ) 14( ل
Nي " بالQ7ييف 8لك67وNي و لم ت�ناولnا من قبل  و69.58 ( %  !e( W²سبة و ) 2.09( زجاء بمتوسط و

  :تا�Nسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد ¯ال

ة "! 
ذا ا �ال ح�� أواكب املتغ,6ات أطلع عR� الكتب ا&Gديث: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).71.58( بWسبة ) املستحدثة ، أYعامل معnا "! ضوء معلوماYي  و خ6XاYي السابقة

   %).65.57( بWسبة ) ىأر أa\ا مش�لة مستحدثة و سQ7ول مع الوقت: ("! ال67تب الثاNي -
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 و اك¸شفت أن ¦عرض أحد الطالب ملشkلة و ¦عاملت معRا ~? ضوء نظر�ة علمية"  موقف -ب
  ماذا تفعل ؟" =ذه النظر�ة غr* مالئمة لطبيعة املشkلة ال�q يتعرض لRا الطالب 

قم  رجدو     ) 15(ل

Yعرض أحد الطالب ملش�لة و Yعاملت معnا "! ضوء نظر�ة علمية و اك�شفت أن 
ذه " موقف 
  ."النظر�ة غ,6 مالئمة لطبيعة املش�لة ال�� يتعرض لnا الطالب 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
اجع نف��ï "! ا&Gال و استخدم  رأ
النظر�ة املالئمة لطبيعة مش�لة 

 الطالب  

27 22 12 137 2.25 74.86 
1  

2  
اYعامل مع مش�لة الطالب "! 

ة مع استخدام ضوء تلك النظر�
 ىنظر�ات أخر متصلة باملش�لة

19 27 15 126 2.07 68.85 
2  

3  
ىأر أن التعامل بأي من النظر�ات 

 يحقق النتائج املطلو²ة
22 25 14 114 1.87 62.30 

3  

 % 68.67 2.06 377  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  ! ضوء Yعرض أحد الطالب ملش�لة و Yعاملت معnا "" موقف : أن ) 15(ل
" نظر�ة علمية و اك�شفت أن 
ذه النظر�ة غ,6 مالئمة لطبيعة املش�لة ال�� يتعرض لnا الطالب 

Nي  وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد   % ) 68.67(W²سبة و ) 2.06( زجاء بمتوسط و
  :تا�¯ال

اجع نف��ï "! ا&Gال و استخدم النظر�ة املالئمة لطبي: (ل"! ال67ت�ب Fو  - عة مش�لة رأ
   %).74.86( بWسبة ) الطالب  

اYعامل مع مش�لة الطالب "! ضوء تلك النظر�ة مع استخدام نظر�ات : ("! ال67تب الثاNي -
   %).68.85( بWسبة ) ىأخر متصلة باملش�لة

بWسبة ) ىأر أن التعامل بأي من النظر�ات يحقق النتائج املطلو²ة: ("! ال67ت�ب الثالث  -
)62.30.(%  
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 جاء إليك أحد الطالب ي¸سم بجسم أكX* من سنة و ¦عاملت معھ ع12 أنھ أكX* من " موقف -ج
  ماذا تفعل ؟" عمره العق2? 

قم  رجدو     ) 16(ل

جاء إليك أحد الطالب ي�سم بجسم أك6X من سنة و Yعاملت معھ عR� أنھ أك6X من عمره " موقف 
 !Rالعق."  

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
 مجموع

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
عا و أYعامل معھ  ك Fمر س̂ر رأتدا

!Rعمره العق �Rًبناء ع 
23 19 19 126 2.07 68.85 

2  

2  
أستكمل العالج مع Fخذ "! 

ا&Gسبان املرحلة العمر�ة ال�� 
 يWت�V لnا

27 22 12 137 2.25 74.86 
1  

3  
أتجا
ل ذلك ألنھ غ,6 مؤثر "! 

 خطة العالج
17 24 20 125 2.05 68.31 

3  

 % 70.67 2.12 388  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  جاء إليك أحد الطالب ي�سم بجسم أك6X من سنة و " موقف : أن ) 16(ل
 !R6 من عمره العقXأنھ أك �Rعاملت معھ عY " يN و70.67 ( %  !e( W²سبة و) 2.12( زجاء بمتوسط و

  :تا�Nسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد ¯ال

) أستكمل العالج مع Fخذ "! ا&Gسبان املرحلة العمر�ة ال�� يWت�V لnا: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
    %).74.86( بWسبة 

عا و أYعامل معھ بناء عR� عمره العقR!: ("! ال67تب الثاNي - ك Fمر س̂ر ًأتدا ( بWسبة ) ر
68.85.(%   

  %).68.31(بWسبة ) أتجا
ل ذلك ألنھ غ,6 مؤثر "! خطة العالج: ("! ال67ت�ب الثالث  -

̄املة ب�افة " موقف -د اية  رsعض املشكالت املتعلقة بالQ7ييف 8لك67وNي تتطلب بأن ت�و عR� د ن
  ما 
و موقفك من املتغ,6ات ا �تمعية ا&Gديثة ؟" املتغ,6ات ا �تمعية ا&Gديثة 
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قم  رجدو     ) 17(ل

̄املة ب�افة " موقف  اية  رsعض املشكالت املتعلقة بالQ7ييف 8لك67وNي تتطلب بأن ت�و عR� د ن
  ".املتغ,6ات ا �تمعية ا&Gديثة 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
ائما باإلطالع عR� ¯ل ما 
و أقوم د

 جديد
21 27 13 130 2.13 71.04 

2  

2  
أتاsع Fخبار ع6X القنوات 

الرسمية و املواقع الرسمية من 
 ب,ن ح,ن و آخر

29 14 18 133 2.18 72.68 
1  

  3 67.76 2.03 124 19 25 17 ال أتاsع مثل تلك املتغ,6ات  3

 % 70.49 2.11 387  ا �موع
 متوسطة

قم يتwú من ا& ر�دو  sعض املشكالت املتعلقة بالQ7ييف 8لك67وNي تتطلب " موقف : أن ) 17(ل
̄املة ب�افة املتغ,6ات ا �تمعية ا&Gديثة  اية  ربأن ت�و عR� د Nي "ن W²سبة و ) 2.11( زجاء بمتوسط و

̄ال % ) 70.49(    :تا�وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

خبار ع6X القنوات الرسمية و املواقع الرسمية من ب,ن ح,ن و أتاsع F: (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).72.68( بWسبة ) آخر

   %).71.04( بWسبة ) أقوم دائما باإلطالع عR� ¯ل ما 
و جديد: ("! ال67تب الثاNي -

  %).67.76(بWسبة ) ال أتاsع مثل تلك املتغ,6ات: ("! ال67ت�ب الثالث  -
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رك Oأخصا"ي و تجد صعوSة بالغة ~? إ3شاء عالقة طالب مشاغب  ال يتقبل دو"  موقف -=ـ
  ماذا تفعل ؟" مRنية معھ 

قم  رجدو     ) 18( ل

̄أخصاJي و تجد صعو²ة بالغة "! إNشاء عالقة مnنية " موقف  ك  رطالب مشاغب  ال يتقبل دو
  ".معھ

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  تقدير�ةال

%  

  ال67ت�ب

1  
أعمل عR� إNشاء عالقة مnنية 
ات و تكني�ات  رباستخدام مnا

 ا&¿دمة =جتماعية

22 25 14 130 2.13 71.04 
2  

2  
رأقوم بتوضيح دو FخصاJي 

=جتما:! للطالب و مدى أ
ميتة 
 داخل املؤسسة التعليمية

27 23 11 138 2.26 75.41 
1  

3  
قوم بتطبيق خطوات العالقة أ

ناملnنية دو النظر ملدى استجابة 
 الطالب لت�و�ن العالقة املnنية

18 24 19 123 2.02 67.21 
3  

 % 71.22 2.14 391  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  ̄أخصاJي و تجد " موقف : أن ) 18(ل ك  رطالب مشاغب  ال يتقبل دو
Nي " عھ صعو²ة بالغة "! إNشاء عالقة مnنية م و71.22 ( %  !e( W²سبة و ) 2.14( زجاء بمتوسط و

  :تا�Nسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد ¯ال

رأقوم بتوضيح دو FخصاJي =جتما:! للطالب و مدى أ
ميتة داخل : (ل"! ال67ت�ب Fو  -
   %).75.41( بWسبة ) املؤسسة التعليمية

ات و تكني�ات ا&¿دمة أعمل عR� إNشاء عالقة : ("! ال67تب الثاNي - رمnنية باستخدام مnا
   %).71.04( بWسبة ) =جتماعية

نأقوم بتطبيق خطوات العالقة املnنية دو النظر ملدى استجابة : ("! ال67ت�ب الثالث  -
  %).67.21(بWسبة ) الطالب لت�و�ن العالقة املnنية
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ة املؤسسة و يتضم: البعد الثا3ي  سrن وإدا اجعھ للمد رمعوقات  ر ن املواقف ر
  :التالية 

س,ن غ,6 مع67ف,ن بدو FخصاJي =جتما:! داخل املؤسسة التعليمية " موقف -أ رsعض املد ماذا " ر
  تفعل ؟

قم  رجدو   س,ن غ,6 مع67ف,ن بدو FخصاJي =جتما:! داخل املؤسسة " موقف ) 19(ل رsعض املد ر
  ".التعليمية 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
موع مج

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
رأعمل عR� إبراز دو FخصاJي 
س,ن و ا&�ميع  ر=جتما:! للمد

 داخل املؤسسة التعليمية

23 22 16 129 2.11 70.49 
2  

2  
س,ن بدو  رأحاو اقناع املد ر ل

FخصاJي من خالل التعامل مع 
 البمشكالت الط

27 22 12 137 2.25 74.86 
1  

3  
ي  رأر أن ذلك غ,6 مؤثر عR� دو ى

 ¯أخصاJي داخل املؤسسة
20 21 20 122 2.00 66.67 

3  

 % 70.67 2.12 388  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  س,ن غ,6 مع67ف,ن بدو FخصاJي =جتما:! " موقف : أن ) 19(ل رsعض املد ر
Nي جاء" داخل املؤسسة التعليمية  وN !eسبة وجاءت  % ) 70.67( W²سبة و ) 2.12( ز بمتوسط و

̄ال   :تا�Fستجابات املوقفية للبعد 

س,ن بدو FخصاJي من خالل التعامل مع مشكالت : (ل"! ال67ت�ب Fو  - رأحاو اقناع املد ر ل
   %).74.86( بWسبة ) الطالب

س,ن و ا&�ميع داخل رأعمل عR� إبراز دو FخصاJي =جتما:! ل: ("! ال67تب الثاNي - رلمد
   %).70.49( بWسبة ) املؤسسة التعليمية

ي ¯أخصاJي داخل املؤسسة: ("! ال67ت�ب الثالث  - رأر أن ذلك غ,6 مؤثر عR� دو بWسبة ) ى
)66.67.(%  

^��ï دو 8ع67اف با&�انب "  موقف -ب س,ن يقومو باال
تمام با&�انب التد نsعض املد رن ر
  اذا تفعل حيال ذلك ؟م" ي=جتما:! و ال67بو للطالب 
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قم  رجدو     )20(ل

^��ï دو 8ع67اف با&�انب =جتما:! "  موقف  س,ن يقومو باال
تمام با&�انب التد نsعض املد رن ر
  ".يو ال67بو للطالب 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
ا حد م

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
س,ن  رأقوم sعقد ندوات للمد

لتوضيح أ
مية ا&�انب =جتما:! 
 يو ال67بو "! العملية التعليمية

19 17 25 116 1.90 63.39 
3  

2  
س,ن بأ
مية  رأحاو اقناع املد ل
يا&�انب =جتما:! و ال67بو "! 

���ا  رعملية التحصيل الد

26 21 14 134 2.20 73.22 
1  

3  
اص يأر أنھ ل�س من اختص

س,ن =
تمام بمثل 
ذه  راملد
 ا&�وانب

21 19 21 122 2.00 66.67 
2  

 % 67.76 2.03 372  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  ^��ï " موقف : أن ) 20( ل س,ن يقومو باال
تمام با&�انب التد رsعض املد نر
يدو 8ع67اف با&�انب =جتما:! و ال67بو للطالب  Nي " ن  67.76( W²سبة و  )2.03( زجاء بمتوسط و

̄ال% )    :تا�وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

س,ن بأ
مية ا&�انب =جتما:! و ال67بو "! عملية : (ل"! ال67ت�ب Fو  - يأحاو اقناع املد رل
���ا    %).73.22( بWسبة ) رالتحصيل الد

س,ن =
تمام بمثل 
ذه: ("! ال67تب الثاNي - رأر أنھ ل�س من اختصاص املد )  ا&�وانبي
   %).66.67( بWسبة 

س,ن لتوضيح أ
مية ا&�انب =جتما:! و : ("! ال67ت�ب الثالث  - رأقوم sعقد ندوات للمد
  %).63.39(بWسبة ) يال67بو "! العملية التعليمية
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��� الفصل ¤عدم التعاو معك ~? اعطائك املعلومات الkافية عن "  موقف -ج نقام أحد مد ر
  ماذا تفعل ؟" ب املشkلة ا�Kاصة بأحد الطال

قم  رجدو     ) 21( ل

��� الفصل sعدم التعاو معك "! اعطائك املعلومات ال�افية عن املش�لة " موقف  نقام أحد مد ر
  ".ا&¿اصة بأحد الطالب 

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
 حد ما

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  

لأحاو ا&Gصو عن املعلومات  ل
ال�افية عن الطالب من خالل 
ىمصادر أخر ذات صلة قو�ة 
بالطالب ¯األسرة و جماعات 

 الرفاق

25 21 15 132 2.16 72.13 

2  

2  
لأحاو ا&Gصو عR� املعلومات  ل

 ال�افية من الطالب نفسھ
27 22 12 137 2.25 74.86 

1  

3  
ة املؤسس رأقوم برفع ش�و إلدا ة ى

س رلعدم Yعاو املد  ن
19 13 29 132 2.16 72.13 

  م2

 % 73.04 2.19 401  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  ��� الفصل sعدم التعاو معك "! " موقف : أن ) 21( ل نقام أحد مد ر
Nي " اعطائك املعلومات ال�افية عن املش�لة ا&¿اصة بأحد الطالب   ) 2.19( زجاء بمتوسط و

̄ال )  W² )73.04%سبة و   :تا�وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

لأحاو ا&Gصو عR� املعلومات ال�افية من الطالب نفسھ: (ل"! ال67ت�ب Fو  - ( بWسبة ) ل
74.86.(%   

لأحاو ا&Gصو عن املعلومات ال�افية عن الطالب من خالل مصادر : ("! ال67تب الثاNي - ل
̄األسرة و ج ة ىأخر ذات صلة قو�ة بالطالب  رماعات الرفاق، أقوم برفع ش�و إلدا ى

س راملؤسسة لعدم Yعاو املد    %).72.13( بWسبة ) ن
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سrن بتوSيخ الطالب ل��وء إليك و ذلك العتقاده بأن ما يحدث ~? "  موقف - د رقام أحد املد
  ماذا تفعل ؟" الفصل =و سر خاص owم و ال يمكن مشاركتھ مع أي KÊص حÉq أنت 

قم  رجدو     ) 22( ل

س,ن بتو²يخ الطالب لH�وء إليك و ذلك العتقاده بأن ما يحدث "! الفصل " ف موق رقام أحد املد

و سر خاص t\م و ال يمكن مشاركتھ مع أي Ò¿ص ح�� أنت ."  

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  

س بأن دو  رأقنع 
ذا املد ر
FخصاJي "! العملية التعليمة 
و 

س و ال  ه كمد ردو يخدم دو ر ر
 يWتقص منھ ���ء

21 25 15 128 2.10 69.95 

2  

2  
أقوم sعمR! تجاه 
ذا الطالب 

س  رمتجا
ال 
ذا املد
27 22 12 137 2.25 74.86 

1  

3  
أقوم بتصعيد Fمر إ� مدير 

 املؤسسة التعليمية
18 19 24 128 2.10 69.95 

  م2

 % 71.58 2.15 393  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  س,ن بتو²يخ الطالب لH�وء إليك و ذلك " موقف : أن ) 22( ل رقام أحد املد
" العتقاده بأن ما يحدث "! الفصل 
و سر خاص t\م و ال يمكن مشاركتھ مع أي Ò¿ص ح�� أنت 

Nي  وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد  % ) 71.58 (W²سبة و ) 2.15( زجاء بمتوسط و
  :تا�¯ال

س: (ل"! ال67ت�ب Fو  -  74.86( بWسبة ) رأقوم sعمR! تجاه 
ذا الطالب متجا
ال 
ذا املد
.(%  

س بأن دو FخصاJي "! العملية التعليمة 
و دو يخدم : ("! ال67تب الثاNي - رأقنع 
ذا املد ر ر
س و ال يWتقص منھ  ه كمد ردو ) ���ء ، أقوم بتصعيد Fمر إ� مدير املؤسسة التعليميةر

  %).69.95( بWسبة 
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ة املؤسسة التعليمية بتkليفك بأعمال ال تمت بصلة لعملك Oأخصا"ي "  موقف -=ـ رقامت إدا
  ماذا تفعل ؟" إجتما�? 

قم  رجدو     ) 23( ل

ة املؤسسة التعليمية بت�ليفك بأعمال ال تمت بصلة " موقف  ̄أخصاJي إجتما:! رقامت إدا لعملك 
."  

  ).61=ن  (

  8ستجابة

  م

  

إ! موافق  8ستجابة املوقفية
حد ما 

  ال
مجموع 

Fان   زو
املتوسط 

Nي   زالو

الWسبة 
  التقدير�ة

%  

  ال67ت�ب

1  
ي الرئ���ï و  رأحاو إيضاح دو ل

ي¯ونھ جو
ر يخدم العملية 
 التعليمية

21 19 21 122 2.00 66.67 
3  

2  
F أقوم بتلك !Rعمال بجانب عم

 ¯أخصاJي
25 20 16 131 2.15 71.58 

1  

3  
أس�سلم لتلك Fعمال املتواضعة 

ة مات مع 8دا رتجنبا &Gدوث أ ز
ً

 
20 19 22 124 2.03 67.76 

2  

 % 68.67 2.06 377  ا �موع
 متوسطة

قم  ريتwú من ا&�دو  ة املؤسسة التعليمية بت�ليفك بأعمال ال" موقف : أن ) 23( ل  رقامت إدا
Nي " تمت بصلة لعملك ¯أخصاJي إجتما:!  وN !eسبة  % ) 68.67(W²سبة و ) 2.06(زجاء بمتوسط و

̄ال   :تا�وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

̄أخصاJي: (ل"! ال67ت�ب Fو  -  !Rعمال بجانب عمF أقوم بتلك ( سبةWب )71.58.(%   

أس�سلم لتلك Fعمال املتواضعة تجنبا: ("! ال67تب الثاNي -
ً

ة مات مع 8دا ر &Gدوث أ ) ز
   %).67.76( بWسبة 

ي الرئ���ï و ¯ونھ جو
ر يخدم العملية : ("! ال67ت�ب الثالث  - يأحاو إيضاح دو رل
  %).66.67(بWسبة ) التعليمية
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  :تحليل النتائج   . ب

لا��و Pو  ��� تجاه : ر رطبيعة Pدوار الذى يقوم owا Pخصا"ي Jجتما�? املد
  :نضو لھ من تز�يف و�? من خالل املواقع ,لك+*ونية و تتضمن الطالب و ما يتعر

ردو Pخصا"ي Jجتما�? ~? مواجRة Pثار النفسية امل+*تبة ع12 : لالبعد Pو 
  :ال+0ييف ,لك+*و3ي و يتضمن املواقف التالية 

67وNي جاءت رجاء دو FخصاJي =جتما:! "! مواجnة Fثار النفسية امل67تبة عR� الQ7ييف 8لك
Nي  ̄ال % ) 69.33( W²سبة و ) 2.08( زبمتوسط و   :تا�وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

الحظت عs �Rعض الطالب حاالت من التوتر ن�يجة ا&�لوس الكثيف عR� :( ل"! ال67ت�ب Fو 
   % ).71.33( بWسبة ) 8ن67نت 

د الطالب مضطرب نفسيا ن�يجة فيديو مف6Xك من خالل ��التك الحظت أح:( "! ال67ت�ب الثاNي 
   % ).70.67( بWسبة ) يعR� 8ن67نت يحتو عR� عنف مبالغ فيھ 

س,ن طالب �عانو من إدمان 8ن67نت والذي �عرف :(  "! ال67ت�ب الثالث  نحو إليك sعض املد رل
   % ).70( بWسبة ) بأنھ حالة من 8ستخدام املر±��

( بWسبة )  طالب �عاNي من القلق ن�يجة ا&�لوس الكثيف عR� 8ن67نت الحظت:(  "! ال67ت�ب الراsع 
67.33.(%   

نأثناء تجولك "! فGxة الطالب الحظت sعض الطالب �عانو من 8نطواء :("! ال67ت�ب ا&¿امس
املن�شرة عR� 8ن67نت    % ).67(بWسبة ) رن�يجة sعض Fخبا

Rة Pثار ,جتماعية امل+*تبة ع12 ردو Pخصا"ي Jجتما�? ~? مواج: البعد الثا3ي 
  :ال+0ييف ,لك+*و3ي و يتضمن املواقف التالية 

Nي  وN !eسبة وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد  % ) 67.67( W²سبة و ) 2.03( زجاء بمتوسط و
  :تا�¯ال

اسيا ن�يجة الشاJعات املتداولة : (ل"! ال67ت�ب Fو  - ر
ناك sعض الطالب متأخر�ن د
اسةبإلغاء     %).68.67( بWسبة ) رالد

الحظت sعض ا&Gاالت من الطالب منعزل,ن عن غ,6
م ن�يجة : ("! ال67تب الثاNي -
8ستخدام املفرط لإلن67نت ، جاء اليك أحد الطالب يطلب منك كيفية شغل أوقات 

���ا    %).68.31( بWسبة ) رفراغھ sعد انÎ\اء اليوم الد

طالب �ش�و من مش�لة جلوس والده عR� 8ن67نت جاء إليك أحد ال: ("! ال67ت�ب الثالث  -
  %).66.67(بWسبة ) و قد سÚب ذلك مش�لة أسر�ة

رالحظت غياب متكر  �موعة من الطالب و بمتاsعة Fمر تب,ن لك : ("! ال67ت�ب الراsع  -
سة لH�لوس "! ساي6X مدعوم باإلن67نت راa\م Ê\ر²و من املد   %).65.57(بWسبة ) ن
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��� أثناء ا: را��و الثا3ي  رملعوقات الذى تواجھ Pخصائيrن Jجتماعيrن املد
  :ن¦عاملRم مع الطالب الذين يتعرضو لل+0ييف ,لك+*و3ي و تتضمن 

اجعھ لألخصا"ي Jجتما�? و يتضمن املواقف التالية : لالبعد Pو    :رمعوقات 

Nي  ̄الوجاءت Fستجابات املوقفية  % )70( W²سبة و ) 2.10( زجاءت بمتوسط و   :تا�للبعد 

̄أخصاJي و تجد صعو²ة بالغة "! : (ل"! ال67ت�ب Fو  - ك  رطالب مشاغب  ال يتقبل دو
   %).71.22( بWسبة ) إNشاء عالقة مnنية معھ

جاء إليك أحد الطالب ي�سم بجسم أك6X من سنة و Yعاملت معھ عR� : ("! ال67تب الثاNي -
!R6 من عمره العقXأنھ أك ( سبةWب )70.67.(%   

نsعض املشكالت املتعلقة بالQ7ييف 8لك67وNي تتطلب بأن ت�و عR� : (ل67ت�ب الثالث "! ا -
املة ب�افة املتغ,6ات ا �تمعية ا&Gديثة اية̄    %).70.49(بWسبة ) رد

جاء إليك أحد الطالب بمش�لة مستحدثة و متصلة بالQ7ييف : ("! ال67تب الراsع -
   %).69.58( بWسبة ) 8لك67وNي و لم ت�ناولnا من قبل

Yعرض أحد الطالب ملش�لة و Yعاملت معnا "! ضوء نظر�ة علمية : ("! ال67ت�ب ا&¿امس  -
بWسبة ) و اك�شفت أن 
ذه النظر�ة غ,6 مالئمة لطبيعة املش�لة ال�� يتعرض لnا الطالب

)68.67.(%  

ة املؤسسة و يتضمن املواقف : البعد الثا3ي  سrن وإدا اجعھ للمد رمعوقات  ر ر
  :التالية 

Nي جاء ̄التا� % )70.33( وW²سبة ) 2.11( ز بمتوسط و   :وجاءت Fستجابات املوقفية للبعد 

��� الفصل sعدم التعاو معك "! اعطائك املعلومات :(ل"! ال67ت�ب Fو  - نقام أحد مد ر
   %).73.04(بWسبة ) ال�افية عن املش�لة ا&¿اصة بأحد الطالب

س,ن بتو²يخ :("! ال67ت�ب الثاNي  - الطالب لH�وء إليك و ذلك العتقاده بأن ما رقام أحد املد
بWسبة ) يحدث "! الفصل 
و سر خاص t\م و ال يمكن مشاركتھ مع أي Ò¿ص ح�� أنت

 )71.58.( %   
س,ن غ,6 مع67ف,ن بدو FخصاJي =جتما:! داخل :("! ال67ت�ب الثالث  - رsعض املد ر

   %).70.67(بWسبة ) املؤسسة التعليمية
ة املؤسسة التعليمية بت�ليفك بأعمال ال تمت بصلة لعملك قا:("! ال67ت�ب الراsع  - رمت إدا

   % ).68.67( بWسبة ) ̄أخصاJي إجتما:!
^��ï دو :("! ال67ت�ب ا&¿امس  - س,ن يقومو باال
تمام با&�انب التد نsعض املد رن ر

  % ).67.76( بWسبة ) ي8ع67اف با&�انب =جتما:! و ال67بو للطالب
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سا¤عا 
ً

اسة :    :رمق+*حات الد

1.  �Rثار امل67تبة عF م للتعامل معnل
�Úية لألخصائي,ن =جتماعي,ن ال�� تؤ ات تد رعقد دو ر
 .الQ7ييف 8لك67وNي

 .توعية Fخصائي,ن بما يحدث "! ا �تمع من Yغ,6ات مستحدثة   .2

�د Fخصائي,ن =جتماعي,ن با&�وانب املعرفية املرتبطة بالQ7ييف 8لك67وNي  .3  .وتز

 .,ن =جتماعي,ن عR� الكتابات وFبحاث العلمية  t\ذا ا �ال  اطالع Fخصائي .4

 .نالتعاو 8يجاÉي ب,ن FخصاJي =جتما:! وفر�ق العمل داخل املؤسسة  .5

6.  �Rثار امل67تبة عF خصائي,ن =جتماعي,ن للتعامل معF ب� ر=ستعانة باأل¯اديمي,ن لتد
 .الQ7ييف 8لك67وNي 

ة أن يتوفر لدي Fخ .7 ات ال�� Yساعد
م ورضر رصائي,ن =جتماعي,ن مجموعة من املnا

م بكفاءة وفاعلية    .رعR� أداء أدوا

 .ا
تمام Fخصائي,ن =جتماعي,ن ب�شكيل البناء املعر"! السليم للطالب  .8


م  املnنية  بكفاءة وفاعلية  .9  .رتوف,6 8م�انيات ال�� Yساعد Fخصائي�نعR� أداء أدوا

10. F ة توعية أفراد  .سرة بأ
مية تلك املرحلة العمر�ة ورضر
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  :املراجع العرSية 

مدى اندماج الشباب العرÉـي "ـ! مجتمـع املعرفـة العـال�V، عمـان، ): م2015(غرايبھ ،فيصل محمود 
  .منتدى الشباب العرÉي

اسة "! آليات التفاعل " 8ن67نت و الشباب): م 2009( عبدالفتاح،علياء سامي  ، القا
رة، دار "رد
  . لعرÉيالعالم ا

³ثار السلبية امل67تبة عR� استخدام طالبات ا&�امعة ملواقع ): م 2015(الشعي�µ ،حصة سعد دمحم 
رالتواصل =جتما:! ودو ا&¿دمة =جتماعية "! ضوء النموذج املعر"!، بحث مWشو  ر

ىبمجلة أم القر للعلوم =جتماعية، جامعة أم القر    .ى
العالقة ب,ن إدمان Fلعاب عR� =ن67نت و السلوك العدواNي لدى ): م2011(دمحم،ليR! نوار إبرا
يم 

س،  سالة ماجست,6، ¯لية ال67بية، جامعة الس̂و    . 2، ص 2011رطالب املرحلة الثانو�ة، 
نة ب,ن الطلبة املرا
ق,ن ذوىالتحصيل :الnو�ة الذاتية ): م2007( خالد،دمحم سليمان اسة مقا رد ر
�كسو النفسية املتدNي "! ضوء نظر�ة/املرتفع  ن إ 
ر ، غزة سلسة ,ر F زمجلة جامعة

  .العلوم N8سانية
sعض أساليب املعاملة الوالدية وعالقÎ\ا t\و�ة =نا لدى ) : م 2007( مصطفى،دمحم اشرف احمد

ابطة Fخصائي,ن النفسي,ن املصر�ة   .رطالب ا&�امعة ، املؤتمر =قلي�V لعلم النفس 
الوظيفة املnنية لH¿دم =جتماعية "! التعامل مع ): م 2007(العتي�µ، من,6ة متعب سلطان 

احتياجات و مشكالت املرا
قات لطالبات املرحلة الثانو�ة بمدين�� الر�اض و جدة، 
  . رسالة ماجست,6، السعودية، ¯لية ³داب، جامعة امللك سعود 

قلة،نادية  :! السيا��� و=جتما:! ردو شب�ات التواصل =جتما:! "! تنمية الو): م 2013( ربن و
اسات و أبحاث، جامعة ا&�لفة رلدى الشباب العرÉي، بحث مWشو بمجلة د  ، 11العدد . ر

2013 .   
سة العامة لH¿دمة ) : م 2018( جادهللا،السيد حسن الÚساطي  ربرنامج مق67ح من منظو املما ر

، القا
رة، بحث  رمWشو ي=جتماعية "! تنمية و:! الشباب ا&�ام§! باألمن الفكر
  .با&�معية املصر�ة لألخصائي,ن 8جتماعي,ن، مجلة ا&¿دمة =جتماعية، جامعة حلوان

جب   �
ردو أخصاJي خدمة الفرد "! ترشيد 8ن67نت و عالقÎ\ا باملعاي,6 ): م 2021( ردمحم،Nسمة يح
اسات "! ا&¿دمة  س، القا
رة، بحث مWشو بمجلة د ر=جتماعية لدى الطالب "! املدا رر

  . اعية، جامعة حلوان =جتم
 âس، السعودية ): م 2009( منجود،املعز با   .ردليل منا�h عمل FخصاJي =جتما:! باملدا


ا "! التصدي ألساليب الQ7ييف ):م 2019( إبرا
يم، 
بھ إبرا
يم جودة  سة الذكية ودو راملد ر
لعلوم ال67بو�ة ر8عالمي من وجnة نظر معلم°\ا ، بحث مWشو ا �لة الدولية للبحوث "! ا

  . املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل-
 �
تقو�م Fداء امل�Ë لألخصاJى =جتما:� "� تنمية مفnوم ) : م 2013( ناصف، عR! يح
� يح

اسة مطبقة عs �Rعض معا
د الثانو  ىاملواطنة لدى أعضاء جماعة ا&¿دمة العامة د ر
اسات 
ر بمحافظة الدقnلية، بحث مWشو بمجلة د Fر رز  "! ا&¿دمة =جتماعية ى

  .والعلوم  N8سانية ¯لية ا&¿دمة =جتماعية جامعة حلوان 



 دور أخصائي العمل مع الجماعات بالمجال المدرسي للحد من اآلثار  تطوير 
 المترتبة على التزييف اإللكتروني
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اسة حو معوقات تفعيل دو FخصاJي =جتما:! "! ): م 2019( الطفي!،شموخ عطا هللا  رد ل ر
رمراكز الرعاية ا&¿اصة، بحث مWشو بمجلة ا&¿دمة =جتماعية، ا&�معية املصر�ة 

  . لألخصائي,ن 8جتماعي,ن 
س عام ) : م 2019(عبدالفتاح، أحمد دمحم  رتصو مق67ح لتفعيل دو FخصاJي =جتما:! كمما ر ر

سالة ماجست,6، القا
رة، ¯لية  رللتخفيف من حدةاضطراب الnو�ة لدى املرا
ق,ن، 

ر -ال67بية  F ز جامعة .  

��µ لتنمية Fداء امل�Ë لألخصا) : م 2020( يماNي، ش,6ين حسان  Jي =جتما:! "! العمل ربرنامج تد
اسات "! ا&¿دمة =جتماعية،  ���، بحث مWشو بمجلة د رمع جماعات الWشاط املد رر

 . القا
رة ، جامعة حلوان
 !Rعب,6 حسن ع ، او يالز برنامج مق67ح لطر�قة خدمة ا&�ماعة للتخفيف من ³ثار ) : م 2007(و

اه، ¯لية سالة دكتو رالسلبية الستخدام 8ن67نت، القا
رة،  
ر– ال67بية ر F ز جامعة.  
ي، سلطان بن خلف  ردو شب�ات التواصل =جتما:! "! تنميھ الو:! لدي ) : م 2014( رالنو

اسات العليا ا&�امعة  اه ب�لية الد سالة دكتو رالشباب "! منطقھ ا&�وف "! السعودية،  رر
دنية Fر . 

جب   �
د استخدام 8ن67نت و ردو أخصاJي خدمة الفرد "! ترشي) : م 2021( ردمحم، Nسمة يح
اسات "!  س، بحث مWشو بمجلة د رعالقÎ\ا باملعاي,6 =جتماعية لدى الطالب "! املدا رر

  .ا&¿دمة =جتماعية، القا
رة، ¯لية ا&¿دمة =جتماعية ، جامعة حلوان

ب، القا
رة، مكتبة Fنجلو املصر�ة، الع: 8عالم والدعاية) : م 1994( حاتم، دمحم  دد رنظر�ات وتجا
3. 

ىالشاJعات ع6X مواقع التواصل =جتما:! و عالقÎ\ا بمستو ): م 2020( عبدا&Gافظ، نادية دمحم 
 ، �ق، ا �لة ( يالقلق السيا��� لدى الشباب املصر ز¯لية ال67بية النوعية، جامعة الزقا

 .1، العدد )املصر�ة لبحوث الرأي 

�ا، دار عالء الدين للWشر و الدعاية و التضليل 8ع) : م 2015( الGÏف، فر�د حاتم  رالمي، سو
^ع، العدد    .1زالتو

 w&صا ، 
ران ) : م 2009( رالصقو  .زموسوعة ا&¿دمة =جتماعية املعاصرة، عمان، دار 

ل8عـــالم و تجر�ـــف العقـــل ا&�م§ـــ! "ـــ! مرحلـــة التحـــو الـــديموقراطي، ) : م 2014( أحمـــد، دمحم ســـيد 
^  .ع زالقا
رة، الرحمة للطباعة والWشر و التو

ـــد املعطي،عبدالباســـــط  يأســـــاليب تز�يـــــف الـــــو:! املـــــصر املعاصـــــر، القـــــا
رة، مجلــــــة ) : م1989(عبــ

رام F ا&¿ليفة، مؤسسة.  

  .ق، مكتبة الشر الدولية ، القا
رة ) م 2004(امل��م الوج,Q: م��م اللغة العر²ية 
، عبدالnادى  �ة قاموس علم =جتماع ، املكتب ا&�ام§� ا&G)  : م1998( يا&�و
ر   .رديث ، =سكند
^ــــش، يــــ� حــــسن  ـــع ، ) : م 1998(ودر ^ـ زقــــاموس ا&¿دمــــة =جتماعيــــة ، الnيئــــة العامــــھ للWــــشر والتو

  .القا
رة  
، احمــــــد شــــــفيق  ــــة وا&¿ــــــدمات =جتماعيـــــــة ، دار ): م 2000( يالــــــسكر ـــــة =جتماعيــ ـــاموس ا&¿دمـ قــــ

�ة    .راملعرفھ =جتماعية ، 8سكند
�ة علم النفس، املكتب امللاصو) :م 1973( را÷w، احمد عزت  رصر ا&Gديث للطباعھ ، =سكند  .ى



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

189 

  :املراجع Pجن¿ية 

Miyake, M., Takeuchi Y (2018) :Variations of perspectives of junior 
high schoolstudents who have participated in Smartphone 
Summit for appropriate usage of the Internet and smartphones 
Pastoral Care in Education, 36 (2) . 

Lawal, A.M., Idemudia, E.S Gender difference(2018): class level and 
the role of internet addiction and loneliness on sexual 
compulsivity among secondary school students International 
Journal of Adolescence and Youth,23(4).  

Hackel M. Leor and others (2014 ): Group membership alters the 
threshold for mind perception the     role of social identity, 
collective identification, and intergroup threat, USA, Journal of 
Expermintal social psychology, volume 52. 

Hazel Kemshall: (2014) ,Risk Rationalities in Contemporary Social 
Work Policy and Practice, The  British Journal of social work, 
Volume 40 . 

Perry Viscount, Jennifer Archie, FarnazAlemi and Jenny 
Allen,(2009):"Social Networking and the Law," Business Law 
Today, Vol. 18, no. 4. 

Aren Karbiniski (2009): Facebook and Technology revolution, N, Y, 
spectrum publication. 

  


