
  
 
 

 

 

 

 

 فاعلية التواصل االجتماعي في تطوير التدريس في المرحلة االبتدائية
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 : الملخص

 لمحتوىا مشاركة من األفراد تمكين إلى تهدف التي والتطبيقات المواقع إلى االجتماعي التواصل يشير

 لىع الحصول الصعب من. طالب كل حياة في مهمة وظيفة الويب على القائمة الحياة تفترض. بسرعة

 رتباطاال على المعلمين االجتماعية المراحل تساعد. الويب على القائمة الحياة طريق عن ونقلها البيانات

 التجمعات عقد خالل من للتوجيه كطريقة الويب على القائمة الحياة األساتذة يستخدم. طالبهم مع

 على التركيز االختبار هذا يقترح. فعال بشكل البيانات على الحصول يمكن حيث للطالب والسجالت

 التدريب طارإ بها يعمل التي الطريقة اإلنترنت على القائمة الحياة تغير خاللها من التي المختلفة األساليب

ا إجراء   الويب على القائمة الحياة تخلق أن يمكن طريقة وبأي  .األولي التدريب في مفيد 
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Abstract: 

Social media refers to websites and apps that aim to enable individuals to share 

content quickly. The web-based life assumes an important function in every 

student's life. Data is difficult to obtain and transmit via web-based life. The 

social stages help teachers bond with their students. Professors use web-based 

life as a way of guiding through the holding of gatherings and records for 

students where the data can be obtained effectively. This test suggests focusing 

on the different ways in which internet-based life changes the way the training 

framework works and in what way the web-based life can create a useful 

procedure in initial training. 
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 المقدمة

ا االجتماعي التواصل أصبح  ويمكنهم البعض ببعضهم والطلبة المدربون يرتبط. حياتنا من يتجزأ ال جزء 

ا أن حقيقة من الرغم على. البيانات ومشاركة التدريب إلنشاء المراحل هذه من االستفادة  من جزء 

 نهمم الكثير هناك أن إال ،المختلفة واألغراض للمشاركة اإلنترنت عبر الحياة أنظمة يستخدمون الطالب

 .والتعليم التعلم في القيمة األشياء من العديد لتطوير حق ا يستخدمونها

 

ا الويب على القائمة الحياة اكتسبت ا انتشار   احللمر مفتوح كمنبع األخيرة السنوات مدار على واسع 

 إلى وارتفع الوجه دفتر يستخدمون السكان من ٪16 كان( 8002) عام في. والمعلومات البيانات مشاركة

 تكلفة اإلنترنت على القائمة الحياة تتحمل واآلن ،8060 عام في ٪22 إلى ووصل 8002 عام في 28٪

 للمعلمين تالمراسال من كنوع استخدامه تم لقد. والتعليم التعلم لتحسين مختلفة فرص لديهم الذين الطالب

ا كانوا الذين والطالب  تكوين على القدرة ساعدت وقد ،اإلنترنت عبر التدريبية الدورة من جزء 

 تالبيانا ربط في المعلمين مساعدة على الويب إلى المستندة الشبكات وسائط وجهات عبر مجموعات

 .تدريجي بشكل ومشاركتها

 



  
 
 

 

 

 بحث مشكلة

ا أصبحا قد المحوسب والعالم اإلنترنت عبر الشبكات أن ينكر أن يستطيع أحد ال ا جزء   يتم. اتناحي في مهم 

 على لللحصو تقريب ا الجميع قبل من ويوتيوب وتويتر الوجه كتاب مثل االجتماعية الهياكل استخدام

 وجيهالت في اإلنترنت على القائمة الحياة استخدام مزايا ندرس سوف التحقيق هذا في لذلك. البيانات

 .التعليم في اإلنترنت على الحياة تؤثر أن يمكن طريقة وبأي األساسي التدريب في والتعلم

 -: المصاحبة االستفسارات على االمتحان هذا سيرد

 الويب؟ على القائمة الحياة هي ما -6

 اإلنترنت؟ على الشبكات استخدام إيجابيات ما -8

 االلكترونية؟ الشبكات استخدام في الضعف نقاط هي ما -3

 األساسية؟ التعليمات على اإلنترنت على الحياة تؤثر هل -4

  

ا مفيدة كأداة االجتماعي التواصل وسائل مع السابقة الدراسات تتعامل  وند المعلومات على للحصول جد 

 ثحي ،آخر شيء أي مثل ولكن. االجتماعي التواصل وسائل استخدام في واالحتياطات المخاطر مناقشة

ا هناك ،االجتماعي التواصل وسائل الستخدام ميزة توجد  .دائياالبت التعليم في الستخدامها عيوب أيض 

 في ياالجتماع التواصل وسائل استخدام وكيفية االجتماعي التواصل وسائل استخدام فوائد يوضح وهنا

 .مخاطر دون التعليم

 النظري:اإلطار 

 االجتماعي؟ التواصل وسائل هي ما .1

 إلى تندتس والتي اإلنترنت على القائمة التطبيقات من مجموعة بأنها االجتماعي التواصل وسائل تُعرَّف

 اإلنترنت عبر مجتمعات المستخدمون ينشئ خاللها من. للويب والتكنولوجية األيديولوجية األسس

 لالتواص وسائل على األمثلة من. الفيديو ومقاطع الشخصية والرسائل واألفكار المعلومات لمشاركة

ا األكثر االجتماعي  face و pinteres و word press و Twitter هي التعليم في المستخدمة شيوع 

book "(تاريخ بدون ،"التعليم في االجتماعي التواصل وسائل دور.) 

 االجتماعي التواصل وسائل استخدام مزايا .2

 موضوع أي في المتخصصين مع بالتواصل يسمح 1.2



  
 
 

 

 

 .قليلة ثوان غضون في أخرى مؤسسة أو التعليمية مؤسستهم من أساتذة مع التواصل للطالب يمكن

 ياالجتماع التواصل لوسائل يمكن كيف)" مختلفة تجارب من رائعة معلومات لديهم الطالب يجعل وهذا

 (.8062 ،"التعليم؟ في تساعد أن

 المعلومات عن البحث يسهل 2.2

ا محتوى تنشر التي الويب صفحات معظم نشر يتم  هذه يف السبب ولهذا ،االجتماعية الشبكات في قيم 

 .كبيرة وبسرعة أسهل بشكل المعلومات على العثور يمكننا الوسيلة

 لذينا المحترفين متابعة خالل من المستمر التعلم على الطالب االجتماعي التواصل وسائل ستساعد

 ،"االجتماعي التواصل لوسائل وعيوب ميزة 63 أفضل)" مختلفة منصات على علمي ا محتوى ينشرون

 (.تاريخ بدون

 البيانات لىع للحصول استثنائي بشكل مفيد كجهاز الويب على القائمة الحياة السابقة االختبارات تدير

 أي لمث ،حال أي على. اإلنترنت على الحياة استخدام في االحترازية والتدابير المخاطر عن التحدث دون

ا هناك ،اإلنترنت على القائمة الحياة الستخدام مفضل موقع هناك يكون حيث ،آخر شيء  عوائق أيض 

 .األولي التعليم في الستخدامها

 في نتاإلنتر عبر الشبكات من االستفادة وكيفية الويب على القائمة الحياة استخدام مزايا سيمثل ،هنا

 .تهديدات دون التدريب

 اإلنترنت؟ على الحياة هي ما

 أليديولوجيةا بالمؤسسات يتعلق فيما تعمل التي الويب تطبيقات تجمع بأنها اإلنترنت على الحياة تتميز

 األفكارو البيانات لمشاركة اإلنترنت عبر شبكات بإنشاء خاللها من العمالء يقوم. للويب والميكانيكية

 التدريب يف استخدامها يتم والتي اإلنترنت على شهرة األكثر الحياة حالة. والتسجيالت الفردية والرسائل

 في االجتماعي التواصل وسائل دور)" الوجوه وكتاب Pinteres و Word Press و Twitter هي

 (.تاريخ بدون ،"التعليم

 

 الويب على القائمة الحياة من االستفادة مزايا

 موضوع أي في الخبراء مع بالتحدث يسمح -6



  
 
 

 

 

 ضعب غضون في أخرى مؤسسة أو بهم الخاصة التعليمات منظمة من المعلمين مع التحدث للطالب يمكن

 .لحظات

 التواصل لوسائل يمكن كيف)" مختلفة تجارب من مذهلة بيانات على الطالب حصول إلى هذا يؤدي

 (.8062 ،"التعليم؟ في تساعد أن االجتماعي

 البيانات عن البحث على يشجع -8

 يف السبب هو وهذا الشخصية المنظمات في مهمة مادة توزع التي الويب مواقع صفحات معظم تنتشر

 .وأسرع أبسط بشكل البيانات اكتشاف يمكننا الوسيط هذا

 وزعوني الذين الخبراء اتباع خالل من المستمر التعلم إلى الطالب اإلنترنت على القائمة الحياة ستدفع

 بدون ،"االجتماعي التواصل لوسائل وعيوب مزايا 63 أفضل)" مختلفة منصات على منطقية مادة

 (.تاريخ

 العلمي للتنفيذ مقنعة أداة بمثابة -3

 لتوجيه ائكإقص تم إذا ،المثال سبيل على. للتعاون فعال بشكل اإلنترنت عبر الحياة مراحل استخدام يمكن

ا المهمة عن والتحدث الويب على االجتماع األسهل فمن ،مجموعتك مع معينة نقطة حول البحث  مع 

 (.8062 ،"التعليم في للطالب االجتماعية الوسائط استخدام مزايا)"

 التأليف قدرات تحسين على المساعدة -4

 اسياألس التقدم تمأل صفية مدونة خالل من األفكار مشاركة على الطالب اليوم المدربين من العديد يحث

 .ومنهجية تأليف قدرات إلنشاء الطالب توجيه في

 ماعيةاالجت الشبكات وتهتم ،الفصل في التحدث يمكنهم وال لوجه وجها   بالخجل الطالب من العديد يتسم

 .افتراضه عن التعبير شخص ألي ويمكن المشكلة بهذه اإلنترنت شبكة على

 اإلنترنت على القائمة الحياة خالل من الطالب مع تتحدث المؤسسات -5

 ،المثال سبيل على ،اإلنترنت على القائمة الحياة أنظمة خالل من الطالب مع التفاعل للمدارس يمكن

facebook و Google إلى باإلضافة YouTube .بيانات الطالب لمنح القنوات هذه استخدام يمكن 

 .قيمة

 اإلنترنت على الحياة عيوب

 الوقت إضاعة -6



  
 
 

 

 

 ونيستخدم ال الذين الطالب أن إلى الدراسة أشارت. حياتك طوال اإلنترنت عبر الحياة تتحكم أن يمكن

 من أعلى اختبار درجات على الحصول إلى األمر بهم ينتهي الويب إلى المستندة االجتماعية الشبكات

 إلى لمستندةا الشبكات وسائط مواقع عبر تقضيه الذي الوقت إلى ذلك ويرجع. اإلنترنت على القائم العميل

 نم مذهلة قطع: االجتماعية الشبكات عيوب)" الطالب دراسة أثناء تحدث قد التي واالنقطاعات الويب

 (.8062 ،"المراهقين من المعرفة

 ضدنا استخدامها يمكن التي الفردية البيانات نشر -8

. جهدال من الكثير بذل دون اإلنترنت شبكة على ومشاركتها والحماية الفردية المعلومات اختراق يمكن

 كسجل اختراق لألفراد يمكن. خطورة اإلنترنت على القائمة الحياة عيوب أكثر من واحدة هي القرصنة

 الشبكات وسائط عبر عرضها أو الخاصة معلوماتك وأخذ الويب على القائمة الشبكات وسائط عبر

 .الويب على القائمة

 الشخصية المنظمات على اإلدمان -3

 وهم اسعو نطاق على تضمينهم تم لقد. الويب على القائمة الحياة على باالعتماد تأثرا   األكثر هم الشباب

 .اإلنسانية العالقة من ويقللون المجتمع عن الطويل المدى على معزولون

 صحتك على االجتماعي التواصل وسائل تؤثر أن يمكن -4

 األفراد نم العظمى الغالبية. الرفاهية على سلب ا اإلنترنت عبر للحياة المفرط االستخدام يؤثر أن يمكن

 نتيجة ليجع مما. الويب إلى المستندة االجتماعية للشبكات المفرط االستخدام بسبب بالخمول يصابون

 .القياسية الحياة في مشكلة لذلك

 اإللهاء -5

 مراحل الشباب يستخدم. حولك آخر شيء يوجد ال أنه تشعر ،االنقطاعات تسبب الويب على القائمة الحياة

ا الويب على القائمة الحياة  .واألهمية بالشهرة ليشعروا عنهم بعيد 

 أو ،الوجوه كتاب رفقاء من المزيد لديه من ويتأملون ،البعض بعضهم مع باستمرار الشباب يتناقض

 ثمرتواست شيء كل بتحويل قمت فقد ،الشخصي الرقمي المساعد على حصلت ما بقدر. تويتر مؤيدي

 (.8062 ،للطالب االجتماعي التواصل لوسائل فوائد 5 أهم)" وعائلتك رفاقك مع أقل طاقة

 

 



  
 
 

 

 

 خاتمة

 لطريقةبا له استخدامنا عدم حالة في التدريب إنشاء في الويب على القائمة الحياة من االستفادة يمكننا

 من لموالتع للتعليم جديدة طرق إيجاد في البعض بعضهم مساعدة والطالب للمدربين يمكن. الصحيحة

 ستثنائيةا قيمة ذات أداة اإلنترنت عبر الشبكات تعد. اإلنترنت عبر للتواصل مميزة مراحل استخدام خالل

 .للتعلم

 

 نتائج البحث

 يط ابس التحقيق يجعل. المدربين إلى باإلضافة الطالب تدريب مراحل أفضل هو االجتماعي التواصل

ا الويب إلى المستندة الحياة مراحل تكون أن يمكن. لهم بالنسبة للغاية ا جهاز   لتدريبا في للتوجيه مقنع 

 .األساسي

 معتادةال الطريقة هي هذه ،للبعض وبالنسبة الويب على القائمة الحياة مع طفولة الطالب اختبر ،اليوم

 .اإلنترنت على القائمة الحياة استخدام عن نعرف أن يجب ولكن للتواصل

 .سوالمدار للطالب التعليم أساليب لتحسين الفرص من مجموعة الرسمية غير المنظمات وجهات توفر

 

 والمقترحات التوصيات

 ةالقائم الحياة مراحل من االستفادة على الطالب مساعدة التعليمية والمنظمات المعلمين على يجب -6

 .التعليمي اإلجراء لتعزيز صحيحة بطريقة اإلنترنت على

 تعرضك دق ألنها الرسمية غير المنظمات في وحياتك نفسك عن البيانات من المزيد تقديم في تفرط ال -8

 .الشخصية في الغش لخطر

 .المصدر صحة من والتحقق أصلية عليها تحصل التي البيانات أن من التأكد الضروري من -3

 

 المراجع

 من االسترجاع تم(. 8062. )التعليم في للطالب االجتماعي التواصل وسائل استخدام مزايا -

education-media-social-https://www.academiaapps.com/advantages/ 

https://www.academiaapps.com/advantages-social-media-education/


  
 
 

 

 

 من االسترجاع تم(. 8062) التعليم؟ في تساعد أن االجتماعي التواصل لوسائل يمكن كيف -

education-media-https://www.psychreg.org/social/ 

 من االسترجاع تم(. تاريخ بدون. )التعليم في االجتماعي التواصل وسائل دور -

education-in-media-social-of-role-https://www.lcibs.co.uk/the/ 

 من استردادها(. تاريخ بدون. )االجتماعي التواصل لوسائل وعيوب مزايا 63 أهم -

-marketing-media-marketing/social-https://www.webfx.com/internet

disadvantages.html-and-advantages 

 من االسترجاع تم(. 8062. )للطالب االجتماعي التواصل وسائل من فوائد 5 أهم -

-media-social-benefits-5-https://emertxe.com/blog/2019/02/top

students.html 
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