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 المقدمة . 1

، ولتحقیق نظام تعلیمي جید یتطلب ذلك في المقام األول إعادة أھم المھن باعتباره عملیة أساسیة في تكوین األجیال وإعدادھم للحیاة بمجاالتھا المختلفة لتعلیم من  ة اتعد مھن
المعلم عصب الع  النظر في ح وتطویر التعلیم، ویتوقف علیھ نجاح التربیة  صالملیة التعلیمیة والعنصر األساسي في أي مسعى إل مستوى أداء وكفاءة المعلم، حیث یُعد 

یضا بنمو شخصیة الطالب وتكاملھا من كل جوانبھا والعملیة التعلیمیة لیست نقل المعلومات والمعارف العلمیة فقط بل تعنى أ  أھدافھا.بأنواعھا العامة والخاصة في تحقیق  
خصیة الطالب ومكملة للعملیة التربویة والتعلیمیة وجزء مھما ال یتجزأ منھا حیث یعنى ویسھم في تنمیة ش  مةتمدھا فإن خدمات اإلرشاد التربوي في المدرسة تأتي موأبعا

الجھود والخدمات االنس الخدمة االجتماعیة  أبعادھا تمثل  تقدم بطرق علمیة منظمة ومعروفة یمارسھا أخمن كل  التي  إعدادا علمیا  انیة  تم إعدادھم  صائیون اجتماعیون 
ضوا في الجماعة أو المجتمع من خالل المؤسسات االجتماعیة التي  دمات العالجیة والوقائیة واإلنمائیة بما تساعد على مقابلة احتیاجات اإلنسان كفرد أوال وعلخا  لتقدیم

من خال االجتماعیةتمارس  الخدمات  مھمة  ،   لھا  المدرسلو .)2019(القعدان  في  والسلوكیة  التربویة  المشكالت  أصبحت  تشقد  عاة،  المدرسة  كل  تحقیق  دون  یحول  ئقا 
تمام العدید من الباحثین  اھب  ھاالمؤسسات التربویة وأسالیب مواجھت  ؛ ظي موضوع المشاكل السلوكیة والتربویة صة من حیث تعطیل سیر العملیة التعلیمیة، وح ألھدافھا خا

ة تحول دون تحقیق المدرسة ألھدافھا خاصة من حیث تعطیل سیر العملیة  مشكل  لشكت  خاصة بعد أن أصبحت ھذه المشكالت الصفیة السلوكیة  السیكولوجیین والتربویین، 
حاق األذى  رة منھا ما ھو سلوك لیس الدافع وراءه التعدي أو إل ح المعلم یواجھ في المدرسة مشكالت سلوكیة مرفوضة من بعض الطالب، وھذه األخیالتعلیمیة؛ فأصب

أیضا على النظام آثارھا على اآلخرین، وتؤثر سلبا على االنضباط داخل الصف المدرسي، و  ھاة تلقي من خاللجوھری   یةوكباآلخرین، ومنھا ما یأخذ شكل مشكالت سل
 . )2019التربوي بشكل عام (على، 

ام داخل الصف  النظ  ى فرضلمشكالت السلوكیة والتربویة ترتبط بقدرتھ عللمین لة خاصة، خاصة نظرة المعالتي یولیھا المعلمون عنای  فمشكالت السلوك أھم المسائل
بعید   إلى حد  یركز على مدى سیطرتھ على الصف، ونجاحھ في فرض الھدوء والنظام، والھدف من ھذا أن  والتحكم فیھ، فمعیار تقییم المدرس الناجح في عملھ یعتمد 

المعلو وتوصیل  التدریس  عملیة  على  جھده  ومجھوده  المدرس  انتباھھ  یتشتت  فال  التعلیم،  لتالمیذ  باالھتبمة  العارضةمام  السلوكیة  المعاطي،   المشكالت    . ) 2015(أبو 
لتربوي، ورغم أن مھمة المدرسة كواقع طبیعي نتیجة  وإدارة المدرسة ھو انتشار المشكالت السلوكیة التي تعتبر عامل تحدي للنظام اوبالتالي أصعب ما یوجھھ المعلم  

التعلا على  تقتصر  ال  المجتمع  في  المستجدة  بلوالت  میلمتغیرات  بمساعدة    ربیة  إال  بذلك  ینجح  ولن  عامة،  بصورة  المشاكل  لھذه  الحلول  لتجد  ذلك  من  تتجاوز  وتوجیھ 
بتطبیق الطرق واألسالیب العالجیة والوقائیة حالمختصین، ومنھم األخصائي االجتماعي المدرسي؛ ألنھ الوحید الذي ی  سب ما تتطلبھ الحالة، وقد أكدت الدراسات  تمتع 

ا أن  العملیالسلوك  شكالتملعلى  عن  مسئول  فرد  وكل  جانب  من  المدرسة  لدور  تحدیا  تشكل  أصبحت  المدارس  في  التربویة  یة  واإلدارة  اآلباء،  ومن  التربویة  ة 
دیدة في الشتھ  رغبیر معینھ أھمھا: شخصیة ھذا األخصائي االجتماعي، وخصائي االجتماعي المدرسي وفق معایى أھمیة دور األومن ھنا تظھر مد.  )2007(برقاوي، 

العملیة التعلیمیة بشكل كامل، بحیث تعكس شا الطالب للحصول على  خصیة األخصائي االجتماعي وقدرتھ وإقبالھ للعمل في المجال المدرسي بكل حب  لعمل لمساعدة 
علھ متمیزا عن غیره بشكل یجعل لكل  كل فرد تجلالشخصیة ذلك یختلف من شخصیة لألخرى. فالسمات كررة، ور واعتزاز وعزیمة ومقاومة لكل إحباطات العمل المتوفخ

  )2016لوجیة والوراثیة في الشخصیة (عسكر،  النفس في تعریفھم للشخصیة بإبراز أھمیة االستعدادات الفردیة والجوانب البیو  فرد تمیزا لھ بحد ذاتھ ولھذا اھتم علماء
علیمیة وخاصةً في  والتعلیم نحو التجدیدات التربویة والتالزدھار فتوجھت وزارة التربیة نحو النمو وا سلطنة عمان التطور في المجاالت التربویة التعلیمیة في ر عجلةوتسی

ال جمیع  في  أبنائھا  جمیع  إلى  الطالبي  والتوجیھ  اإلرشاد  جزءمجال  الخدمات  ھذه  أن  من  انطالقا  وذلك  ا  ا مدارس؛  األخصائي من  فأصبح  التعلیمیة،  التربویة  لعملیة 
جزءا  االجت المؤأسماعي  في  بجمیع  اسیا  والتعلیم  التربیة  لوزارة  التابعة  المدارس  كل  في  التربویة  والتكاملي،  سسة  واألساسي  العام،  السلطنة  في  المتبعة  التعلیم  نظم 

ان البد من االھتمام  رسة، ولھذا كمدطالب في الالقیام بكافة خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للاعي في المدارس العمانیة ھو الشخص الذي یوكل لھ فاألخصائي االجتم
االجتماعي (وزارة التربیة  علمیة وشخصیة ممتازة، فخدمات اإلرشاد یعتمد نجاحھا في المدرسة على األخصائي    في اختیار ھذا الشخص اختیارا جیدا یقوم على أسس

 ). 2010والتعلیم، 
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ف على الدور الذي یقوم بھ األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة لدى الطالب في  ھدفت الدراسة إلى التعر
المدارس العمانیة سواء المرتبطة بعالقاتھم االجتماعیة أو بعالقاتھم األسریة أو تحصیلھم الدراسي التي نجمت من وراء  

) من األخصائیین االجتماعیین في عدد 156من (سائل التواصل االجتماعي، وقد تكونت عینة الدراسة الفعلیة  استخدام و
التحلیلي،   الوصفي  المنھج  الباحث:  استخدم  وقد  عمان  سلطنة  محافظات  من  محافظات  ثالث  في  العمانیة  المدارس  من 

سة في استمارة استبیان مطبقة على عدد من األخصائیین  واعتمد علي منھج المسح االجتماعي بالعینة، وتمثلت أداة الدرا
ماعیین. وتوصلت الدراسة إلي تنامي الدور الذي یقوم بھ األخصائي االجتماعي خاصة في ظل جائحة كورونا التي  االجت

(سنا  : مثل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  دور  وفعلت  والعلم  المعرفة  الطالب  الكتساب  وسیلة  بعد  التعلیم عن  ب  جعلت 
خدام الطالب  لوسائل التواصل االجتماعي یومیاً، وكثرت  شات، واتس آب، إنستجرام، ثم الفیس بوك) فزادت ساعات است

أو  األسریة  المشكالت  أو  االجتماعیة  بالمشكالت  المرتبطة  سواء  الطالب  لدى  ذلك  عن  الناجمة  السلوكیة  المشكالت 
 مشكالت التحصیل الدراسي. 

اسة ملخص الدر  
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 مشكلة الدراسة . 2

ة كورونا التي دفعت وزارة التربیة والتعلیم الیوم الدراسي خاصة في ھذه اآلونة مع جائح  جزءا من  ي سلطنة عمانف  خل المدرسةأصبحت مواقع التواصل االجتماعي دا
ی مما  بعد)  (عن  اإللكتروني  التعلیم  نحو  قدما  الصفالمضي  داخل  وأقرانھ  معلمیھ  مع  التواصل  الطالب  المختل  لزم  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  فة،  الدراسي 

اب  الخاصة أو  وزارالمدرسة  اشراف  وتحت  الرسمیة  التعلیمیة  والمنصات  المنصرملمواقع  للعام  الطالبیة  المخالفات  سجل  خالل  من  عمان  بسلطنة  والتعلیم  التربیة   ة 
سي في سلطنة  لتعلیم األسا ا  الب بمرحلةالمشكالت السلوكیة خالل المواقع والمنصات من الط  حیث رأى الباحث تصاعدا تدریجیا في  ذلك ھذا العام) وك2019-2020(

ل استبیان موجھ لھم األمر والمشاكل الیومیة في ذات الحقل مقابلة بعض المعلمین وسؤالھم عن  ھذه الحاالت السلوكیة من خال  عمان ولقرب الباحث من المیدان التربوي، 
اقع ب لذلك برزت أھمیة  موضوع دراسة سلوك الطالب في موحة شؤون الطالئرجوع إلى ال ایة للوقوف على أسباب ھذه السلوكیات، وكذلك تم الالذي جعل ھذا البحث بد 

ھو مطمئن في ذاتھ العملیة التعلیمیة وتشتت تركیز الطالب فیصبح ال  التواصل االجتماعي بمدارس التعلیم األساسي بسلطنة عمان؛ ألن ھذه السلوكیات تتنافى مع روح  
نافع ھو  وال  للتعلم  جاھز  ھو  ب  وال  منسبلمجتمعھ  یجده  ما  ا  ب  التحصیل  وتدنى  المنزلیة  الواجبات  وإھمال  للطالبتھدیدات  بسلطنة    لدراسي  والتعلیم  التربیة  (وزارة 

ومحافظة مسقط    محافظة ظفارالثانیة من التعلیم األساسي ب  ب في الحلقةض مظاھر االنحراف السلوكي لدى الطال وتتبلور مشكلة الدراسة في انتشار بع  )2020عمان، 
الباطنة  ومحا للسلوك،  عبر موفظة شمال  الضابطة  العادات والتقالید  التواصل االجتماعي متمثلة في استبدال  فاقع  القیمیة والبتقالید غربیة منخفضة  خلقیة،  ي مضامینھا 

و الصور  بعض  العمانيونشر  المجتمع  وقیم  تتنافي  التي  ا   .التعلیقات  خبرة  المیداومن خالل  في  ووجوده  لباحث  التربوي  الن  الھیئة  من  بالمجموعات تدریسیكعضو  ة 
األمر مع تراجع دور   على المدرسة، وتفاقم ھذاائل التواصل االجتماعي  النحراف السلوكي عبر وساس ااالفتراضیة التابعة للمدرسة في التواصل االجتماعي الحظ انعك

االبتزاز فیما بینھم وإھمال الواجبات المنزلیة وتدنى التحصیل  ى التنمر بین الطالب أو  صدي لمثل ھذه المشكالت تفشفي الت األخصائي االجتماعي؛ وقد یؤدى ھذا التراخي
ة مع سلطنة عمان قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة تمثلت في مقابل  المشاكل السلوكیة  بمدارسصائي االجتماعي في حل  ولمعرفة واقع دور األخ  .الدراسي للطالب

ات للطالب من وجھة المشكالت السلوكیة في تلك المدارس، وقد أظھرت النتائج وجود مجموعة من السلوكیم حول واقع دورھم في حل  ینة الدراسة الستطالع آرائھع
دون أداء  المحیطة بھا أو التي تحول  لمخاطر  تضمن المشكالت الطالبیة التي تواجھ المدرسة في الوقت الحاضر واود قاعدة بیانات محددة ت العینة تمثلت في عدم وجنظر  

ألجنبیة التي تناولت  ث والدراسات العربیة وا الل االطالع على األبحا ومن خ  .دم كفاءة وفاعلیة دور المدرسة في حل المشكالت؛ مما یؤدي إلى استفحالھاالعمل فیھا، وع
عي في حل المشكالت السلوكیة  لت دور األخصائي االجتمادرة في الدراسات التي تناولباحث نشكالت السلوكیة عبر وسائل التواصل االجتماعي لدى الطالب الحظ االم

سة االفتراضیة في كافة البرامج خالقیة في مجموعات المدرمثلة في: نشر صور غیر أ ساسي بسلطنة عمان والمتعبر وسائل التواصل االجتماعي مع طالب التعلیم األ
باأل التنابز  وكذلك  وا االفتراضیة؛  اللقاب  الھیئة  بأعضاء  الخرالستھزاء  والحض على  التي  تدریسیة،  القرارات  بكافة  االلتزام  بعدم  وذلك  للمدرسة،  العام  النظام  على  وج 

 لھا إلى ساحة أخبار اجتماعیة ال عالقة لھا بالحقل التعلیمي. مي)لھذه المجموعات وتحویعن الھدف العام (التعلیھیئة المدرسة والخروج   تصدرھا
 
   الدراسة  ھدف. 3
 : التالیة  األھداف تحقیق إلى  ةالیالح  الدراسة ھدفت

 یر األخصائي االجتماعي على حل مشاكل الطالب في مواقع التواصل االجتماعي في سلطنة عمان.معرفة مدى تأث. 1
 
 البحثي  الطارا. 4

 البحثي التالي: اإلطارتقدم الدراسة الحالیة 

 
 طار البحثي اال: 1شكل 

 ات دبیاألمراجعة . 5
 
 أدوار األخصائي االجتماعي في الفكر التربوي المعاصر  5.1
  لتغیرات التي طرأت على رسالة المدرسة ووظیفتھا،واجھت المؤسسات التربویة لمسایرة االتي  أدوار األخصائي االجتماعي في المدرسة استجابة لعدد من التحدیات  د  تع

لفة التي كان من أھمھا الخدمة االجتماعیة  . األمر الذي أدى إلى استعانة المدرسة ببعض األنظمة االجتماعیة المختدةفرصورة منعن القیام بدورھا ب  والتي جعلتھا عاجزة
المجت أنشأه  جدید  اجتماعي  األخرى  كنظام  األنظمة  لیساند  وأصمع؛  التربوي،  النظام  االجتماع وبخاصة  الخدمة  لبحت  وجھین  والتعلیم  أول یة  لقد  واحدة،  التربعملة    یةت 

باعتباره عملیا اھتماما خاصاً  للطالب  التنشئة االجتماعیة  المجتمع لحدیثة عملیة  المدرسة وفي  الطالب في  إلى دمج  البدایة  تربویة أساسیة، تھدف في  یتفاعل  ة  ، وجعلھ 
درسیة، والتي أولت عنایة خاصة بمجتمع الطالب  الم  اعیة الخدمة االجتم  ي مع مفھومحدیثة تلتقالتربیة ال وإن مبادئ    )2015،   یة مع من حولھ (أبو المعاطيبصورة إیجاب

لب. وعلى ذلك یمكن إغفالھا في تنمیة الطاالمؤثرات األسریة التي ال    م بالجوانب االجتماعیة والثقافیة والمادیة حتى ال تتعارض رسالة المدرسة معالبیئي واألسري، وتھت 
المدرس فالخد االجتماعیة  ترتكز  مة  مھنیة  خدمة  ومخططة ومباأسس  على  یة  منظمة  بصورة  وتؤدي  الشخصیة  لمكونات  شاملة  تربویة  وأھداف  التكیف    دئ  لتحقیق 

وخارج المدرسة  داخل  لجماعات  وكذلك  الفرد،  للطالب  االج االجتماعي  التنشئة  على  والعمل  ورعاھا  للطالب  السلیمة  قدراتھتماعیة  وتنمیة  لھیتھم  خدمة  وإبداعاتھم  م م 
الم الوطن    )2008، جید  ولمجتمعھم (عبد  في  نسبیاً  الحدیثة  المھن  الخدمة االجتماعیة من  العربي بصورة عامة، وفي سلطنة عمان بصورة خاصة. وكان وتعتبر مھنة 

بھا في    االھتمام  والتوسع  العالي  التعلیم  ثورة  جاءفي  لما  وإنفاذاً  والجامعات،  الشاملباالستر  المدارس  القومیة  الخدماتیجیة  إدخال  مجال  في  بالمؤسسات    ماعیةاالجتة  ة 
لكفاءة  لمدرسة باألسرة بھدف زیادة االمدرسیة في معاونة الطالب على عالج مشاكلھم االجتماعیة والنفسیة، وربط ا  التربویة والعالجیة؛ نظراً ألھمیة الخدمة االجتماعیة

الت وتحقیق  للطالالتحصیلیة  النفسي  الوافق  تشكل  ذلك  كل  من  للخدمةب؛  المھنیة  في اعیة  الجتما  ممارسة  التغیر  وإحداث  المشكالت،  معالجة  في  مھما  عامالً  المدرسیة 
 .)2015وانب السلوكیة والتعلیمیة والثقافیة واالجتماعیة (أبو المعاطي ، الج

 
ً ة غامرحل ي. فالطالب في ھذه الخرجات التعلیم األساسغالباً في مإلیجابیات والسلبیات والتي ظھرت  ولعل ھذه التغیرات صاحبتھا بعض ا  ما تواجھھم بعض المشكالت    لبا

ا الجھة المنوط  ت التربیة والتعلیم، باعتبارھ یة والنفسیة التي تصاحب ھذه المرحلة، والتي تتطلب رعایة خاصة من قبل مؤسساالتغیرات الفسیولوج باالجتماعیة وذلك بسب
وزارة التربیة  خصائي االجتماعي في المدرسة والتي یصاحبھا ممارسة مھنیة (إحصائیات  األ   دورمیة  أدى إلى االھتمام بأھواجتماعیاً، وھذا ما  الب اكادیمیاً  بھا إعداد الط

  في مجتمع البحث حدیثة  یة في الطالب. والخدمة االجتماعیة المدرسیةویقوم األخصائي االجتماعي المدرسي لمواجھة المشكالت وإحداث تغیرات إیجاب  )2019والتعلیم ، 
ط بھ تطبیق مبادئ وأسس وأخالقیات مھنة الخدمة االجتماعیة  بدأ متأخراً بسبب الحاجة لوجود األخصائي االجتماعي المدرسي والمنو بھا  مام  ھتالممارسة، حیث إن اال 
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للمنھج الالخدمة االجتماعیة المدرسیة ا  المدرسیة عبر طرق الب، وھذا  الط  ؤالءلھأھمیة مرحلة التأسیس    أھمیة موضوع البحث من  مرسوم، وتأتى لمتعارف علیھا وفقاً 
طي تعلیمیا واجتماعیا (أبو المعا  ھم ومحاولة حلھا، وإحداث التغییر أي االستفادة الكاملة من البیئة المدرسیةالقطاع الكبیر من الطالب یستحقون البحث أو دراسة مشكالت

 ،2015 .( 
 
  طلبة أشھر وسائل التواصل االجتماعي التي یستخدمھا ال  2. 5

ا التواصل  فتعددت وسائل  الطلبة  القریب منھملتي یستخدمھا  المجتمع  التواصل مع اآلخرین سواء في  الوسیلة وسھولة    ي  تبعا لشھرة  بینھم  والبعید، واختلف االستخدام 
 :وسائل شھر تلك الوصعوبة استخدامھا وغیر ذلك ومن أ

  :(whatsApp) واتس آب
وھو یدعم  SMS م الھاتف الشخصي وھو یحل محل الرسائل القصیرةالمحمول ویعتمد على رق  ة فوریة عن طریق الھاتفودردشادثة  ومحاصل اجتماعي  ھو برنامج تو

 . )2017إرسال الرسائل النصیة والصوتیة والصور ومقاطع الفیدیو (القمیزي، 
  :(Snapchat) سناب شات

ء أخر یرغب بھ وإرسالھ إلي صدیق ویتمیز وإضافة تعلیق أو أي شيتقاط صور أو فیدیوھات  نیة ال م إمكایث یتیح للمستخدھو تطبیق تراسل لتقاسم وتشارك اللحظات بح
م بعد  بخاصیة  تلقائیا  الفیدیوھات  أو  الصور  بجعل    ۲٤سح  تسمح  التي  واألقنعة  والفالتر  التطبیق،  على  تحمیلھا  من  أكثر  لاساعة  مسلیة  الخاصة  الفیدیو  ومقاطع  صور 

 ). 2017رتیح، (ش
  :(YouTube) الیوتیوب

كانیة التحمیل علیھ أو منھ لعدد ھائل من مقاطع الفیدیو، ویسمح للمستخدمین برفع  شھیرة وھو موقع لمقاطع الفیدیو ومتفرع من جوجل یتیح إماالجتماعیة ال ھو أحد المواقع
بواسطة   2005فبرایر سنة    14ي  م بشكل مجاني، تأسس فاألفال   ومشاركةتحمیل أو تنزیل  نھ یسمح ویدعم نشاط  یدیو بشكل مجاني.كما أھدة ومشاركة مقاطع الف ومشا

بال)   (باي  في شركة  سابقین  موظفین  فالشثالثة  األدوبي  تقنیة  ویستخدم  األمریكیة،  المتحدة  الوالیات  في  كریم)،  و(جاود  تشین)  و(ستیف  ھیرلي)  (تشاد  لعرض   ھم 
كتوبر  موظفا. في أ  67واة، وغیرھا. وھو حالیاً مزود بـ  یو المنتج من قبل الھون، والموسیقى، الفیدالتلفزیفالم، وع بین مقاطع األالمقاطع المتحركة. محتوى الموقع یتنو 

مقابل   Google أعلنت شركة  2006 الموقع  لشراء  التفاقیة  یعادل    1.65الوصول  ما  أي  أمریكي,  دوالر  ویب    1.31ملیار  مواقع  من  یعتبر  وھو  یورو.  .  2.0ملیار 
 ). ا الحرةیكیبیدی( موسوعة و

وتصبح مادة سخریة واستھزاء وتطاول على الغیر خالل التعلیقات    على ھذا الموقع یومیاً في یوتیوب وتكون مضیعة للوقتفیدیو فاضحة تعرض  لألسف توجد مقاطع  
 ) 2019 لدلیمي، موقع (اھدتھا في ھذا اللوكیات الخاطئة بعد مشا ین والشباب بعض السد حیث یقلد المراھقالتي تعرض ، أو مادة تقلی

  :(FaceBook) الفیس بوك
معلومات والملفات والصور الشخصیة ومقاطع  الم وھو یعمل على تكوین األصدقاء ویساعدھم علي تبادل الیعتبر من أوائل وأكبر الشبكات االجتماعیة على مستوي الع

وا الدردالفیدیو  أو  المحادثة  وإمكانیة  علیھا  ویسلتعلیق  الفوریة،  إمكانی شة  عھل  تكوین  قصیرة  فترة  في  االقات  إمكانیة  وكذلك  وتبادل  ة،  والجدد  القدامى  األصدقاء  لتقاء 
 ) 2017وآخر األنباء والتطورات معھم (القمیزي،  المعلومات

لومات وغیرھا مع  وتبادل المعھم الشخصیة  ھا إدخال بیاناتیة على موقع على اإلنترنت تتیح لمستخدمیشبكة اجتماع2004وھذا الموقع أسسھ طالب بجامعة ھارفرد عام  
تراك مع زمالء لھ. كانت عضویة الموقع مقتصرة في بدایة األمر على طلبة جامعة ھارفارد،  وقد قام (مارك زوكربیرج) بتأسیس الفیس بوك باالش مستخدمي الموقع،  
) عاًما  13العمر(  ًرا أي شخص یبلغ منارس الثانویة، وأخیم طلبة المدلب جامعي، ث وقع لتشمل أي طاكلیات أخرى. ثم اتسعت دائرة الممل  لتشلك  ولكنھا امتدت بعد ذ

 .فأكثر
قلیلة الماضیة. فقد تم حظر استخدام  تخدم على مستوى العالم، وقد أثیر الكثیر من الجدل حول موقع الفیس بوك على مدار األعوام الأكثر من ملیار مس  یضم الموقع حالیًا

ن إھدار أوقاتھم  إلثناء الموظفین ع  عدید من جھات العمل وإیران كما تم حظر استخدام الموقع في ال  یاورفترات متفاوتة، كما حدث في سقع في العدید من الدول خالل  المو
قع. (وداعة كالت التي یواجھھا رواد الموبشأن الحفاظ على الخصوصیة واحدة من المشفي استخدام تلك الخدمة. كذلك، مثلت انتقادات موجھة إلى الفیس بوك مخاوف  

 . )2020هللا، 
  :(Twitter) رتویت

 اسع للرسائل القصیرة والروابط والملفات التي یمكن تبادلھا بین مشتركیھ،یوفره من انتشار و واصل االجتماعي لمایعد من أھم وأشھر مواقع الت
الشابة في العالم في الوقت الحالي    قولالعي، الذي یعتبر من أحد أبرز  من طرف الشاب جاك دورس  2006م  ر) الذي تم تأسیسھ عا كرمز لموقع (تویت  تم اختیار العصفور

مع إمكانیة التفاعل مع    اعي الشھیر (تویتر). فالخبر ال یستغرق من الوقت إال قلیال لیصل إلي أكبر عدد من المشتركینوقع التواصل االجتمصاحب فكرة ومؤسس م  فھو
 ) .2020اصة. (وداعة هللا، لتعلیق والدردشات العامة والخالخبر بالرد وا 

  :(Instagram)ستجرامناإل
االت یعتمدطریقة من طرق  والتواصل  ال  صال  على  أساسي  الھواتف  بشكل  على  یعمل  برنامج  وبسیطة، ھو  بطریقة سھلة  بتحدیثھا  ویسمح  القصیرة  والفیدیوھات  صور 

وتر وتخصص لكل  (الھاشتاغ) مثال (#) عالم احتراف الكمبی  و ما یمیزه أنھ یتیح لنا خاصیةامج ومواقع التواصل االجتماعي  الذكیة یستخدم لمشاركة الصور عبر البرن
  ر و إضافة تأثیرات علیھا عن طریق أدوات فیھ صورك ویراھا أحبابك أو المھتمین في نفس التخصص باإلضافة إلى إمكانیة التعدیل على الصوبة (ھاشتاغ) لتنشر  مناس

المخصصة للمبتدئین, و الخبرامختلفة لمعالجة الصور, الفالت یدیوھات عن دمین مشاركة صور وف ثیرات ویتیح للمستخء في عالم معالجة الصور و إضافة بعض التأ ر 
 ). 2019صور والفیدیوھات (الدلیمي، حیاتھم الشخصیة وتبادلھا باالعتماد على (سلسلة الفلتر) للتالعب والتعدیل في ال

 نظریة الحضور االجتماعي  5.3
بینھم، وحیث یرتبط    فیمال االجتماعي بین األفراد أثناء تواصلھم  نظریة الحضور االجتماعي التي تقوم على فكرة التفاعیستي)  ) و(كرامزیل یمن (شورت)، و(وكل    أطلق

ومع جودي الجسدي مع بعضھم البعض.  لوا  علھمل المباشر مع األخرین وتفاألفراد، الذي، بدوره، یعتمد على التواصھذا التفاعل بدرجة الحضور االجتماعي لھؤالء ا
التواصل اال  النظریة تصنف مواقع   (Short , J, Williams , E   ،Christie  ،1976) المتعددة جتماعي ومواقعھ  انتشار مواقع  أن ھذه  ، رأي (سالناس) وزمالؤه  

غیر و  غیر الثابتتفاعل االفتراضي  بدرجة وعي الشخص اآلخر بال  ماعياالجتجتماعي. تقاس درجة الحضور  لفة، نسبة إلى معیار واحد من الحضور االالتواصل المخت 
نفعاالت اللفظیة، كاإلشارات واال  ة المستخدمة اللفظیة وغیروخلف الجدار. وقد تناولت ھذه النظریة قوة التأثیر في االتصال المباشر من خالل اللغ  واقعي من وراء الشاشة

 . )Sallnas et al ،2000 نترنتإلانفس المستوى في االتصال عبر فر بیتو  ت وغیرھا ...، األمر الذي الوالصو 
ن  وبالتالي،  تقدیم أنفسھم اجتماعیا وعاطفعرف الحضور ا یمكننا أن  المشاركین في مجتمع التواصل عبر اإلنترنت، على  یا، كأشخاص حقیقیین الجتماعي على أنھ قدرة 

 . )2009حسن، (المستخدمة تصال م وانفعاالتھم عبر وسیلة االوصادقین في آرائھ
 

الحدی أھمی  تبرز  كما التواصل  وسائل  انتشار  ضوء  في  النظریة  ھذه  تأثیرة  مدى  على  الدراسات  ركزت  حیث  العنكبوتیة،  الشبكة  عبر  العالقات    ثة  على  المواقع  ھذه 
االج والتفاعل  الحضوراالجتماعیة  لقلة  نظرا  األفراد  بین  المباشر    تماعي  والتواصل  أملوج  وجھااالجتماعي  مستخدمیھا،  عند  النعناصر    اھ  ثالث:  ھذه  فھي  ظریة، 

 )2009والمخرجات (حسن، المدخالت، العملیات التفاعلیة 

ام • (استخدام  المجتمعیة  السمات  الشخصیة،  سمات  بنفسھ،  الفرد  ثقة  الدوافع،  نذكر:  المدخالت،  (إمكانین  الوسیلة  متغیرات  النص  لكمبیوتر)  استخدام  ة 
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  .(جتماعية وطابعھا النفسي وااللرسالة جاذبیة وفائدة الرسالباسم مستعار)، متغیرات ا لتسجیل باالسم الحقیقي أوحركة، اورة والوالصوت والص
ن  موعة أو من فرد لمجموعة م اء من فرد لفرد، أو من مجموعة المجأما العملیات التفاعلیة فتشمل دخول األفراد في عملیات تواصل اجتماعیة تفاعلیة سو •

  .التواصل االجتماعي المنتدیات، والدردشة عبر مواقعوالبرید اإللكتروني، و صیة، والرسائل الفوریة، رسائل الن خالل ال
 .تشمل المخرجات الحوار والتفاعل بینما •

حدید  ي، وفي تفسیر النتائج وتل االجتماعاقع التواصوافع ومبررات استخدام مونظریة الحضور االجتماعي في معرفة دالدراسة الحالیة تستفید من    یرى الباحث أن  بالتالي
 ھذه المواقع، ومدى تفاعلھ معھم إیجابا كان أو سلبا.المستخدم بأصدقائھ من خارج مستوى تأثیر معرفة 

 
 مواقع التواصل االجتماعي المشكالت السلوكیة لدى الطالب في  5.4

 تعریف المشكلة السلوكیة  •
 

ومن ثم تؤثر في النسق االجتماعي سواء  ور في دائرة تبدأ من الفرد وتنتھي إلى األفراد؛  انحراف یتم داخل إطار المجتمع، ید  تعریف المشكلة السلوكیة باآلتي: ھيكن  ویم
 )1997توفیق، (سلبیاً كان المدرسة أو األسرة أو غیرھا من األنساق األخرى تأثیراً 

جتمعیة، وال تستطیع قدرات الطالب على مواجھتھا مما ب في مختلف مراحل التعلیم، نتیجة لمؤثرات شخصیة أو مدرسیة أو أسریة أو مالطال وھي الصعوبات التي تواجھ 
 )1997الصعوبات. (توفیق،  على مواجھة تلك یعوق تكیفھ مع المدرسة، ویؤثر بالتالي على حیاتھ الدراسیة وحیاتھ العامة، كما یتطلب التدخل لمساعدتھ

 
 طبیعة اآلثار أو المشكالت المرتبطة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي  •

 
عّما داخل اإلنسان، فنعبر    یتم استخدام مواقع التواصل االجتماعي من جانب روادھا في التعرف علي اآلخرین والتفاعل معھم بشكل قد یساعد في تفریغ الشحنات السلبیة 

بالراح المقربین ونشعر  التعامل مع  ة، ونشعر بھ مع  یعلمنا مھارات  الممكن أن  االجتماعي من  التواصل  إن  المشكالت، كما  البعض في حل  یمكن أن یساعدوا بعضھم 
 .بأنفسنااألشخاص، والتي یمكن استخدامھا في مختلف مجاالت العمل، حیث یعرفنا نقاط القوة والضعف في شخصیتنا ویزید من ثقتنا 

عي في اآلونة األخیرة، فلم تعد تقتصر على كونھا نافذة للتواصل بین األفراد، وإنما باتت تشكل أھم أدوات التأثیر في صناعة الرأي جتماتعاظم دور وسائل التواصل اال 
حركة   تقود  أن  یمكن  أنھا  على  البعض  إلیھا  وینظر  بل  سیاسیاً،  وتثقیفھ  الشباب  وتنشئة  وتشكیلھ  الالعام  في  لكنھا  العربي.  العالم  في  مثالیة  مقابالتغییر  منصة  باتت  ل 

 .للجماعات المتطرفة واإلرھابیة لنشر أفكارھا الھدامة وتجنید النشء والشباب وغسل أدمغتھم
  ةلقدروااد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ویقف وراء تنامي تأثیر وسائل التواصل االجتماعي في العالم والمنطقة العربیة عدة عوامل منھا: التزاید المستمر في أعد

 )2020ني قصیر (العیسوي، على التأثیر في الرأي العام حیث تشكل وسائل التواصل االجتماعي نقلة نوعیة في عالم اإلعالم الرقمي ومن ثم التفاعل المكثف في وقت زم
 

 إیجابیات مواقع التواصل االجتماعي •
 

ل االجتماعي والمدونات متصل بدرجة كبیرة حیث یسھل على أي شخص التعبیر عن لتواصان أفكارھم: أصبح العالم في ظل مواقع  إتاحة فرص للشباب في التعبیر ع
 .أفكاره وجمع المھتمین لھا من كل أنحاء العالم

نفس   على دعم اآلخرین أو سماع خبراتھم حولالحصول على الدعم والمشاركة: تشیر بعض األبحاث إلى أن مجرد مشاركة الشخص لمشاكلھ والتعبیر عنھا والحصول  
 .لمشكلة وكیفیة حلھا یسھل على الشخص تخطي التجربة بشكل أفضلا

نات إلبراز مھارات الحصول على فرص عمل والتسویق ألنفسھم: باإلضافة إلى ظھور ما یسمى بمھارات تسویق والتي یستخدم فیھا مواقع التواصل االجتماعي والمدو 
 .نجازاتھ في العملالشخص وتوثیق إ

ئل التسویق التي تستخدمھا الشركات الكبرى والشباب وأصحاب األفكار الجدیدة  ألفكار الرائدة: تعتبر مواقع التواصل االجتماعي إحدى أھم وسا یرة لفتح آفاق جدیدة وكب
 .ما یسمى بالتسویق اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي ولتسویق منتجاتھم وخدماتھم، وھ

ھا العدید من الشباب، مثل: كاتب المحتوى التسویقي،  بح ھناك فرص للعمل الكامل أو الجزئي، والتي یستطیع القیام بصدة: أ خلق فرص عمل وظھور مسارات مھنیة جدی
 .عيأخصائي التسویق لمنصات التواصل االجتماعي، مصمم جرافیك متخصص لتصمیم إعالنات المنتجات على منصات التواصل االجتما

ة في حالة وجود كل منھم في دولة أو مدینة أخرى، ولكن اآلن أصبح كن لدینا الفرصة للبقاء على اتصال دائم مع األصدقاء والعائلی ي لم  االتصال الدائم بالعالم: في الماض
 .للتواصل مع أي شخص في أي مكان. وھذا یفتح فضاءات كثیرة للعمل وألخذ المعلومات من كل مكان األمر سھال

تعلق بتنمیة الوعي والتأثیر في الرأي العام والدفاع عن قضایا  لتواصل االجتماعي العدید من األدوار اإلیجابیة، سواء في ما یائل اإال أنھا في الوقت الذي تلعب فیھ وس  
ذي یتم نشره وى الھا ال تخضع ألطر أو قوانین تضبط المحتالحریات العامة، إال أنھا في المقابل یساء توظیفھا بصورة تھدد األمن والسلم في الدول العربیة، خاصة أن

أدا إلى  األخیرة  اآلونة  في  تحولت  أنھا  بل  وإثارة  علیھا،  الشائعات  نشر  وفي  والكراھیة،  العنف  على  والتحریض  الھدامة  األفكار  نشر  في  المتطرفة  التنظیمات  تساعد  ة 
 )2000ي، لعیسوالتي تؤثر بشكل أكبر علي المراھقین (االفوضى واالضطراب  وأیضاَ العدید من المشكالت السلوكیة 

 
 سلبیات مواقع التواصل االجتماع  •

 
ساعات یومیا    9حوالي  یقضون  سنة    18و  13ما بین    من األفراد، وخاصة المراھقین  اكثیر  أن (Business Insider) مجلة حصائیة تم اإلشارة إلیھا في  اإلدمان: حسب إ

تطیع قضاء ساعة كاملة والشراب وغیرھا من األنشطة، حتى یصل البعض إلى أنھ ال یسلطعام  جتماعي، وذلك أكثر من ساعات النوم وا في استخدام مواقع التواصل اال
 .بدون تصفح منصات التواصل االجتماعي

األخرى، حیث   الحیاة  جوانب  كبیر وسلبي على  بشكل  ذلك  أو  إنھویؤثر  اإلنترنت على حساب  استخدام  في  الوقت  قضاء  شعویتم  بال  والدراسة  والعمل  العائلة  ر. قات 
  كل عام ویسبب تشتت التفكیردمان على استخدام ھذه المنصات یؤثر كذلك على تركیزنا بشواإل

عوائل یقضي  و أن تجد  العزلة االجتماعیة ووھم التواصل االفتراضي: قد یصل األمر إلى أن نجد عائلة في بیت واحد تتواصل من خالل وسائل التواصل االجتماعي، أ
تراضي. وقد تؤدي مثل ھذه الممارسات إلى ضعف تطور الشخص  تف دون أي تواصل شخصي فعال، ویكتفي الجمیع بالتواصل االفالھوا  أفرادھا ساعات في استخدام

 .اجتماعیا ومھنیا بسبب عدم قدرتھ على التفاعل اإلیجابي والطبیعي مع جوانب الحیاة المختلفة
جتماعي؛ مما یسبب اإلحباط والیأس ھار الجانب اإلیجابي والمثالي فقط على وسائل التواصل االفي إظ  والنظر إلى مظاھر الترف: یتعمد البعضمراقبة أحوال اآلخرین  

 للبعض من كثرة تتبع المشاھیر والمؤثرین وأخبارھم. 
 

 طبیعة المشكالت السلوكیة بمواقع التواصل االجتماعي 5.5
السلوكیة   المشكالت  التواصل  تنوعت  وسائل  استخدام  من  فاالالناجمة  العالقات  جتماعي  على  تؤثر  التي  والمشكالت  األسریة  العالقات  على  تؤثر  التي  المشكالت  منھا 

  :االجتماعیة والمشكالت التي تؤثر على مستوى التحصیل الدراسي وھي كالتالي 
وال- األسریة  العالقات  والمتمثلة في ضعف  األسریة:  العالقات  الفردمشكالت  الطابع  حیث ساد  النسبیة  أفراد  ب   عزلة  أفراد ین  بین  االجتماعي  التفاعل  وانخفض  األسرة 

لیلة مما أدي إلي ضعف  االسرة إلي أدني حد وتأثرت العالقات األسریة بالسلب بسبب استخدام مواقع التواصل االجتماعي فأصبحت ساعات التواصل بینھم محدودة أو ق
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) الذي ساھم في  ۲۰۱۷لطالب داخل األسرة إلي التقلید والمحاكاة للنموذج الغربي (محمد،  وانصرف ا  بة وبالتالي عدم وجود التوجیھ والرقا  العالقات داخل نسق االسرة
 .ضعف التوجیھ واإلرشاد وتقدیم المساعدة خاصة فیما یخص الناحیة التعلیمیة التي ھي مجال اھتمامنا

في-  وتتمثل  االجتماعیة:  العالقات  الحیاة    مشكالت  عن  واالبتعاد  الطالب  یعاكس  جتماعیة  االعزلة  معرفیا  ارتباكا  لھم  یسبب  مما  مغلوطة  معلومات  على  وحصولھم 
قیم ج وتكوین  االجتماعیة  القیم  وتغییر  السلبیة  العادات  وانتشار  بینھم  العنف  باإلضافة النتشار  المدرسة  من  علیھا  یتحصل  التي  مما المعارف  المجتمع  قیم  تناقض   دیدة 

 ) 2020ة النتشار األفكار الھدامة بین الشباب واالندماج في العالم االفتراضي عن العالم الحقیقي (الطعاني، ة باإلضافبییجعلھم یمیلوا لتقلید الحیاة الغر
و  أث في األغلب في أمور لیس لھا قیمة  مشكالت التحصیل الدراسي: تتمثل أھم المشكالت في إضاعة الوقت في التنقل عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي والتحد - 

مم وتفائدة  الفرد  شخصیة  تنمي  التي  والھوایات  واألنشطة  المواھب  دفن  إلى  باإلضافة  للوقت  إضاعتھم  بسبب  التعلیمي  المستوي  في  التدني  إلى  یؤدي  صقلھا  ا 
علیمیة، و تحدید المشكلة  لعملیة التاة ألھدافھا خاصة من حیث تعطیل سیر  )؛ لذلك تعد المشكالت السلوكیة في المدرسة عائقا یحول دون تحقیق المدرس2017(القمیزي، 

لتواصل االجتماعي التي  بشكل مفصل من حیث أنواع المشكالت السلوكیة في المدرسة وكیفیة التعرف علیھا. وھدف البحث تناول المشكالت السلوكیة للطالب في مواقع ا
ھ وآثار  عدواني،  سلوك  في صورة  أحیانا  األختنعكس  ودور  الطالب،  على  المشكالت  االجتمصذه  بالمشكالت  ائي  الرتباطھا  المشكالت  ھذه  عالج  في  المدرسي  اعي 

 األخرى.

  ة الدراس  منھجیة. 6
مست تقییم  حول  وتحلیلھا  البیانات  جمع  خالل  من  ودقیقاً  شامالً  وصفاً  الدراسة  موضوع  لوصف  التحلیلي  الوصفي  المنھج  على  الدراسة  داعتمدت  األخصائي  وى  ور 

ومات الكمیة والكیفیة المالئمة التي تؤدي  خالل الخبرة والتدریب المھني في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان باستخدام المعلوك الطالب من  االجتماعي في مواجھة سل
 ). 2007، الظاھرة (ملحم یقود إلى حل المعضلة المتعلقة بھذه  إلى فھم طبیعة ھذه الظاھرة، ثم صیاغة استنتاجات علمیة تساعد على كشف الغموض المحیط بھا الذي  

السلوكیة للطالب من خ المشكالت  تقییم دور األخصائي االجتماعي في حل  الدراسة  بجانب  الدراسة على إجراء  الوزارة. كما اعتمدت  تلك  التعاون مع األسرة في  الل 
 .ابلة للتعمیم، واالستفادة منھاالمیدانیة على عینة من مجتمع الدراسة للوصول إلى نتائج ق

 .مسقط) بسلطنة عمان -شمال الباطنة –خل المدارس الحكومیة بمحافظات (ظفار إجراء البحث داتم 
ن في تلك ائییع الدراسة من االخصائیین في المدارس في بعض محافظات السلطنة. ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة، فقد تم اختیار عینة عشوائیة من االخصتمثل مجتم

ي لغیره عند االختیار. وھنا یكون لكل ر أفراد العینة بشكل عشوائي، وإعطاء كل فرد من مجتمع الدراسة نفس الفرصة التي تُعطائیة یتم اختیاالمدارس. وفي العینة العشو
  600دد  وقد تم توزیع عبھ مساویاً أي فرد آخر في المجتمع.  فرد من أفراد المجتمع فرصة متكافئة في االختیار أو یكون نصیب كل فرد من احتمالیة سؤالھ أو استجوا 

استمارة صالحة لتحلیل بیاناتھا من إجمالي   553تمارة، وتم االعتماد على تحلیل عدد  اس  553استبانة على عینة عشوائیة من االخصائیین في تلك المدارس، وتم استرداد  
ظفار)  – شمال الباطنة –ین في المحافظات (مسقط ی جتماع صائیین االخاعتمد الباحث على استبیان موجھ لأل. و%92.2ما تم توزیعھ من استمارات. بلغت نسبة االستجابة 

الغالف التي تضمنت نبذة عن الدراسة وعنوانھا والھدف منھا،    تضمنت ھذه االستبانة مجموعة من العبارات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتكونت االستبانة من صفحة
عبارة، وقد تكونت   11آرائھم على العبارات التي وردت باالستبانة، وقد تضمنت االستبانة عدد    س لتحدیدار األخصائیین االجتماعیین في بعض المد  وطلب التعاون من

 االستبانة من البیانات الشخصیة، ومحور واحد رئیسي.
 درجات مستویات الموافقة على فقرات االستبانة. یف ن) تص1الجدول رقم (

 ال أحیانا  نعم المستوى 
 1 2 3 الدرجة 

 
   شةق النتائج والمنا. 7

یحتوي ھذا الجزء على اختبار العینات السكانیة و موثوقیة البیانات و احصاءات العالقات .  ناتلتي تمت على البیانات المجمعھ من العییستعرض ھذا الجزء االختبارات ا 
 . بین متغیرات الدراسة

 
 اختبار البیانات السكانیة 1 .7

 ا للمتغیرات الدیموغرافیة لعینة الدراسة. قً ) اآلتي خصائص أفراد عینة البحث وف2یوّضح الجدول (

 ) توزیع العینة وفقاً للمتغیرات الدیموغرافیة لعینة الدراسة 2الجدول رقم (
 % التكرار المتغیرات 

 النوع 
 %36.00 199 ذكر
 %64.00 354 أنثي 

 %100 553 المجموع 

 المحافظات 

 %34.50 191 سقطم
 %41.00 227 شمال الباطنة 

 %24.50 135 ظفار
 %100 553 المجموع 

 الخبرة 

 %23.00 127 سنة  5اقل من 
 %25.00 138 10الى اقل من  5من 

 %52.00 288 سنة 10أكثر من 
 %100 553 المجموع 

فرد من الذكور  199%، بینما ھناك 64 فرد من اإلناث بنسبة 354سبة للنوع؛ یوضح الجدول أن ھناك ) البیانات العامة والوظیفیة ألفراد العینة. بالن2یوضح جدول رقم (
  135% من محافظة مسقط، وأخیراً ھناك34.5فرد بنسبة    191% من محافظة شمال الباطنة، وھناك  41فرد بنسبة    227%. وفیما یتعلق بالمحافظات؛ ھناك  36بنسبة  

سنوات فأكثر، كما أن ھناك   10% ممن تبلغ سنوات خبرتھم 52لعینة بنسبة افرد من  288ة؛ ھناك ظفار. وفیما یتعلق بعدد سنوات الخبر % من محافظة24.5افراد بنسبة 
 سنة. 5ن % ممن تبلغ سنوات خبرتھم اقل م23فرد من العینة بنسبة 127راً ھناك سنوات، وأخی 10الى اقل من  5% ممن تتراوح سنوات خبرتھم من 25فرد بنسبة  138
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 ثبات األداة (معامل ثبات ألفا كرونباخ) 7.2

وذلك للتأكد من إمكانیة االعتماد على نتائج ھذه الدراسة   )، كرونباخ ألفا(معامل جل التحقق من ثبات أداة الدراسة؛ تم إجراء اختبار الثبات واالتساق الداخلي باستخدام أ من
 باخ).) نتائج اختبار معامل (ألفا كرون3م (وتعمیمھا على المجتمع الكلى. ویوضح جدول رق

 كلیة وأبعادھا الستبانة العامالت ثبات ألفا كرونباخ لم) 3الجدول رقم (
)كرونباخألفا (معامل  المحور العناصر عدد    

تعاون  من خالل ال ل المشكالت السلوكیة للطالبدور األخصائي االجتماعي في ح :المحور
سرة  مع األ  

0.943 11 

دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب من خالل التعاون مع األسرة   رات االستبانة للمتغیي فقرجمالأن معامل الثبات ال  )3جدول رقم (یوضح  
غراض البحث، بحیث یمكن تفعة وجیدة أل% )، وتدل ھذه القیمة على أنھا ذات داللة مر70(تبلغ  ). وھذه القیمة أكبر من القیمة المقبولة لمعامل الثبات والتي  0.943(

 عدت ألجلھ، كما یمكن من خاللھا االعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة في تعمیم النتائج. أُ ماد علیھا لقیاس ما االعت
 
 تحلیل إجابات السؤال األّول في االستبانة (دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب) 7.3

الن الجدول رقم (تظھر  ا4تائج في  المتوسط  أن  أفلحساب)  الكلي الستجابات  السلوكیة للطالب من خالل    ادر ي  المشكالت  العینة على دور األخصائي االجتماعي في حل 
لعینة فإن ھذا المتوسط الحسابي یشیر )، وبناء على المعیار المستخدم في ھذا الدراسة واستجابات أفراد ا 0.59) بانحراف معیاري قدره (2.55التعاون مع األسرة قد بلغ (

ً اال ن مستوي دور األخصائيإلى أ  .جتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب من خالل التعاون مع األسرة في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان قد كان مرتفعا
 ."سریة بسریةت االالتي تشیر إلى "أقوم بمعالجة المشكال)، و2.63) بمتوسط حسابي بلغ (9وقد جاء في المرتبة األولى مضمون العبارة رقم (

 .")، والتي تشیر إلى "أدعم نمو الطالب التفاعلي بین البیئة المدرسیة واألسریة2.63) بمتوسط حسابي بلغ (7مرتبة الثانیة مضمون العبارة رقم (ال وجاء في
 ."یة واالسریةرجاالمدرسة والبیئة الخ  ت بینوالتي تشیر إلى "أھتم بتقویة العالقا)، 2.41) بمتوسط حسابي بلغ (10وجاء أخیراً مضمون العبارة رقم (

 
وى الموافقة على فقرات دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب من خالل ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومست4الجدول رقم (

 التعاون مع األسرة 
 مستوي الموافقة  لفقرة ترتیب ا  االنحراف المعیاري  ط الحسابي المتوس الفقرات 

 مرتفعة 4 0.71 2.62 معالجة مشكلة الطالب ور االسرة في دأفعل  .1
أھتم بعقد اجتماعات دوریة مع أولیاء األمور لحل بعض  .2

 األزمات الخاصة بالطالب 
 مرتفعة 5 0.72 2.60

بشفافیة   .3 الطالب  سلوك  عن  تقاریر  عرض  على  أحرص 
 اقیة لألسرة ومصد

 مرتفعة 9 0.75 2.51

 مرتفعة 8 0.79 2.53 بطابور الصباح مدرسة لافئة الطالب األمناء با م بمكأقو .4
بشفافیة   .5 الطالب  سلوك  عن  تقاریر  عرض  على  أحرص 

 ومصداقیة 
 مرتفعة 7 0.74 2.53

بالمشكالت   .6 الخاّصة  المعلومات  تبویب  على  أحرص 
 ألسرة السلوكیة للطالب لیسھل الّرجوع إلیھا ل 

 مرتفعة 3 0.71 2.62

 مرتفعة 2 0.68 2.63 لمدرسیة واألسریة اب التفاعلي بین البیئة الطالأدعم نمو  .7
لتعزیز  .8 والمدرسة  االسرة  بین  مشتركة  خطط  أعد 

 السلوكیات اإلیجابیة بین الطالب 
 مرتفعة 6 0.73 2.54

 مرتفعة 1 0.67 2.63 أقوم بمعالجة المشكالت االسریة بسریة  .9
بت .10 اأھتم  والبیئة  المدرسة  بین  العالقات  یة  لخارجقویة 

 .واالسریة
 مرتفعة 11 0.81 2.41

 مرتفعة 10 0.82 2.44 أقوم بمتابعة الطالب في مشاكلھم األسریة  .11
 

 مرتفعة  0.59 2.55 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
 
 اختبار معامل االرتباط  7.4

 :ك، ویوضح الجدول التالي ذلتبانةمحور المقیاس مع الدرجة الكلیة لالس ارتباط بیرسون بین تم حساب معامل

 معامل ارتباط محور المقیاس مع الدرجة الكلیة لالستبانة ) 5الجدول رقم (

الداللة مستوى  معامل االرتباط  البعد  م  
ل المشكالت السلوكیة للطالب دور األخصائي االجتماعي في ح  1  0.973 0.01 

 

)، وھو ما 0.01ستوى الداللة المعنویة (لي لالستبانة كانت ذات داللة إحصائیة عند مكال  االستبانة والمقیاسحور  بین م) إلى أن معامل االرتباط  5جدول رقم (تبین نتائج ال
ما  وھو    ل االجتماعي في سلطنة عماندور األخصائي االجتماعي على حل المشكالت السلوكیة للطالب في مواقع التواص بین    إحصائیةلة  وجود عالقة ذات دالیشیر إلى  

 ھدف الذي صممت من أجلھ. ال ققیح
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 المناقشة  .8

ا لتربیة والتعلیم بسلطنة  أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب من خالل التعاون مع األسرة في وزارة 
وفقاً   وذلك  مرتفعة  كانت  قد  العمان  لالستجابات  العام  الحسابي  د2.55(بالغ  للمتوسط  درجات  أعلى  وكانت  السلوكیة  ور  )،  المشكالت  حل  في  االجتماعي  األخصائي 

یة دنى درجات دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكللطالب من خالل التعاون مع األسرة تتمثل في أقوم بمعالجة المشكالت االسریة بسریة، فیما كانت أ
 المدرسة والبیئة الخارجیة واالسریة.  بینل في أھتم بتقویة العالقات تتمث للطالب من خالل التعاون مع األسرة

أروقتھا لیدخل في بیوت الطالب وغرفھم وذلك من رس واأصبح دور األخصائي في حل مشكالت المنحرفین سلوكیا فعاال والبد منھ فقد خرج األخصائي من ساحات المد 
وسائ ومرشدخالل  مراقب  فھو  االجتماعي  التواصل  عومعا  ل  ویتعرف  الطالب  یتابع  من على  ویتعرف    لیھملج؛  تعدل  التي  الید  لھ  لیكون  بینھم؛  الفردیة  الفروق  أھم 

الكثیر من الدول والتي كانت  ا خاصة في تلك الجائحة التي جعلت التعلیم عن بعد سیاسة  سلوكیاتھم الخاطئة وتمنحھم الثقة، والعین التي تراقب الطالب المنحرفین سلوكی
سة على ذلك الدور وأھمیتھ وفاعلیتھ؛ لذلك زاد اطالعھم بكل جدید في التواصل االجتماعي واستخدام ذلك في دفع الطالب  نة الدراطنة عمان، وقد أكدت عی ھم سلمن أوائل

 .الجتماعياصل ا أصبح لدیھم أنشطة توعویة بصفحات التو حیحة وإیجابیة، فقد أصبحت لدیھم الخبرة بتلك الوسائل، و الستخدام الوسائل بطریقة ص
ن  أشارت  الدوقد  األخصائي  تائج  دور  درجات  أعلى  وكانت  مرتفعاً،  كان  قد  للطالب  السلوكیة  المشكالت  حل  في  االجتماعي  األخصائي  دور  مستوي  أن  إلى  راسة 

ماعي في  ئي االجتأدنى درجات دور األخصاكانت  عززھا، فیما  اواحترام الذات للطالب    جھة المشكالت السلوكیة للطالب في المدرسة تتمثل في أقوياالجتماعي في موا
كثرة الملقاة على عاتق لمواجھة المشكالت السلوكیة للطالب في المدرسة تتمثل في أدرب المدرسین على مھارات حًل المشكالت المتوقعة للطالب وھذا بسبب الوظائف ا

 .األخصائي االجتماعي
مرتفعا، وكانت أعلى   لوكیة للطالب من خالل التعاون مع األسرة قد كانكالت الساالجتماعي في حل المش  خصائينتائج الدراسة إلى أن مستوى دور األ  وكذلك أشارت

ریة بسریة ألن األسرة ھي  التعاون مع األسرة تتمثل في أقوم بمعالجة المشكالت األسدرجات دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت السلوكیة للطالب من خالل  
 ونا فھو أصبح حبیس المنزل.ئحة كورالطالب خاصة في ظل جا يیحتو الوعاء الذي
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تائج  وء ن عرضاً لمناقشة أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة باإلضافة إلى تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات التي خرج بھا الباحث على ضیتضمن ھذا القسم  
ر األخصائي االجتماعي في سلطنة في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان لمعرفة " دو دارس الة على االخصائیین في بعض ملدراسالدراسة ومناقشتھا. حیث أجریت ا

تلك  ر الحدیث وانغماس الكبیر والصغیر في  وبعد سیطرت تلك المواقع على العص  حل المشكالت السلوكیة لدي الطالب في مواقع التواصل االجتماعي بسلطنة عمان".
بعض األحرف في ما نشر على الصفحة الشخصیة أو مكتوبة في تعلیق عند أحدھم أو    ىت الحیاة صارت حیاتنا ال شيء سو وضغوطا  واقع للھروب من مسؤولیاتھلما

ن بصدده وھا ھي تنتھك  نحن ما  على أحد مواقع التواصل لتشرح لألخری  مراجعة تلك األحرف عند اآلخرین حتى صارت حیاتنا موضوعة في الثالثین ثانیة الموضوعة
 .ھا في المنشور كذاا وأبوابھا المغلقة وعمل عالقات غیر شرعیھ وأصبحنا نتباھى بعدد األصدقاء والمتابعین وكم عدد اإلعجابات أو التعلیقات التي حصلت علیھ بیوتنحرم

یھ التوازن في استخدام تلك المواقع والتصدي  ھا وكیفك المواقع لتوعیھ مستخدمیتلوجھ لحیاتنا دون المبالغة، وأن علینا الت  إن التواصل االجتماعي خطر یھدد كل تفاصیل
طالبنا خاصة  السلبیة  والجوان  .آلثارھا  السلبیة  التأثیرات  عالج  وكذا  االجتماعي  التواصل  لوسائل  اإلیجابي  التأثیر  إظھار  علي  قادر  االجتماعي  غیر واألخصائي  ب 

 ا.نھجمة عالمرغوب فیھا أو المشكالت النا
 مة خطة معینة لتقلیل ساعات االستخدام الیومي لھذه الوسائل من قبل الطلبة، یشترك في إعدادھا األخصائي االجتماعي واألسرة والطالب. إقاالى ة حالیوصي الدراسة الت
 
 العربیة لمراجعا

جامعة بنھا  -وطرق التدریس ببعض كلیات التربیة الریاضیة، كلیة التربیة الریاضیة لمناھج ). واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة والصعوبات التي تواجھھا في تدریس مادة ا2016عثمان، أیمن على أحمد. ( . 
) دوافع استخدام طالبات الجامعة وطالبات المدارس لشبكة التواصل االجتماعي تویتر2019الجار هللا، أمل صالح (  Twitter ربیة، جامعة لیة التوعالقتھا بتحصیلھن األكادیمي : دراسة مقارنة تقنیات التعلیم، ك

 .األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، المملكة العربیة السعودیة
) . الماجریات ، دار الحضارة للنشر والتوزیع2015السكران، إبراھیم عمر(  .  
). دلیل عمل األخصائي االجتماعي في المدارس. دائرة األنشطة والتوعیة التربویة: مسقط2010وزارة التربیة والتعلیم( .  

لھا سلطنة عمان، تجریبیة): دلیل مھام الوظائف المدرسیة واألنصبة المعتمدة 2014ربیة والتعلیم (ارة التوز .  
)، الكتاب السنوي لإلحصاءات التعلیمیة، سلطنة عمان2019وزارة التربیة والتعلیم( .  

ةلمركز الدیموقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادییجیة: ا).تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على االمن المجتمعي للدول الخل2019قاسمي، أحمد(  .  
)، الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي، الریاض: دار الزھراء2015أبو المعاطي، ماھر( . 
كة المكرمة جامعة أم  میدانیة مطبقة على المرشدات والمرشدین الطالبیین بمدارس مدینة م -اسة لیھا در، الصعوبات المھنیة التي تواجھ المرشدات والمرشدین الطالبیین وآلیة التغلب ع2007برقاوي ، بن یوسف  

 .القرى
). دراسة الشخصیة عن طریق خط الید. القاھرة، مكتبة النھضة المصریة2002عسكر، رأفت السید( . 

جتماعیة، المھندس للطباعة، القاھرةخدمة اال): المدخل الى الممارسة العامة في ال2008عبد المجید، ھشام سعید وآخرون ( . 
واصل االجتماعي: تأثیرات متنامیة وأدوار شائكة في العالم العربي) وسائل الت2020العیسوي، أشرف (    . 

ةیمكتبة األنجلو المصر ة،ی). الخدمة االجتماعیة المدرس2002( بیمحمد نج  ق،یتوف .  
االجتماعیة. جامعة القاھرة، مصر الخدمة )، تنظیم المجتمع في 2000قوت القلوب( محمد، . 
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