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االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة 

  .واالشباعات المتحققة منها 

  

  

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل 

ج المسح االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة واالشباعات المتحققة منها ، واستخدمت منه

بالعینة، وطبق استبیان الدراسة على عینة من طالب المرحلة الثانویة بمحافظة المنوفیة بلغ 

  : مفردة ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ٤٠٠قوامها 

وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین معدل استخدم طالب المرحلة الثانویة لشبكات  -

 .علیم واإلشباعات التي یحققها هذا االستخدامالتواصل االجتماعي في الت

وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین معدل استخدم طالب المرحلة الثانویة لشبكات  -

 .التواصل االجتماعي في التعلیم ودوافع التعرض لهذه الشبكات

ت وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین دوافع استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكا -

  .التواصل االجتماعي في التعلیم وبین اإلشباعات المتحققة من استخدامها لدیهم

The educational uses of the social networks of high school students 
and the innovations achieved from them 

The study aimed to identify the relationship between the educational 
uses of the social networks of secondary school students and the innovations 
that were achieved. The survey methodology was used in the sample and the 
questionnaire was applied to a sample of secondary students in Menoufia 
Governorate with a total of 400 individuals. The study reached a number of 
results, the most important of which are: 

- There is a statistically significant correlation between the rate of 
secondary students' use of the social networks in education and the 
satisfaction achieved by this use. 

- There is a statistically significant correlation between the rate of 
secondary students' use of social networks in education and the motives for 
exposure to these networks. 

- There is a statistically significant correlation between the motives of 
the use of secondary school students in the social networks in education and 
the expectations derived from their use. 
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  :مقدمة

ًأصبح الحاسب اآللي وتطبیقاته جزءا ال یتجزأ من حیاة المجتمعات العصریة وقد أخذت 

، فاستطاعت  تغزو كل مرفق من مرافق الحیاةتقنیة المعلومات المبنیة حول الحاسب اآللي

ّهذه التقنیة أن تغیر أوجه الحیاة المختلفة في زمن قیاسي، ثم ولدت شبكة اإلنترنت من رحم 

  . في مختلف المجاالت ًتقنیة فأحدثت طوفانا معلوماتیاهذه ال

وباتت مواقع شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت من أهم وسائل التواصل 

الحدیثة التي أحدثت ثورة في مجال االتصاالت بین أفراد المجتمع وامتد استخدامها لیشمل كل 

 شبكات التواصل االجتماعي على أنها مناشط الحیاة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة، وتصنف

ذلك الجیل من " ، ٢ بالرغم من أنها أنشئت قبل الویب (Web 2.0)من تطبیقات الویب 

تطبیقات الویب الذي نقل المستخدم من مجرد متلقي غیر متفاعل إلى مستخدم فعال ومشارك 

 وسائط تفاعلیة یتم في الخدمات والتطبیقات، ومن التركیز على المحتویات مسبقة اإلعداد إلى

كما أدى أیضا إلى سرعة تبادل  ،)١(إنتاجها عبر المستخدم ویتشارك فیها مع اآلخرین

   .)٢(المعلومات المنشورة والمدونة خاصة على شبكات التواصل االجتماعي

وال یخفى على المتتبع للتكنولوجیا مساهمة تلك الشبكات في جمیع جوانب الحیاة، بما 

 من ه الشبكات في تسهیل وتعزیز عملیة التعلموترجع األهمیة المتزایدة لهذ. في ذلك التعلیم

خالل معرفة أن هناك بعض المهارات التي ال یمكن للطالب الحصول علیها بالطرق التقلیدیة، 

واالتصال  التواصل والحوار مع اآلخرینعبر شبكات التواصل االجتماعي وهو ما تتیحه 

تسمح بالتعلیم عن بعد وتهیئ فرص أوسع ه من المزایا التي المتزامن وغیر المتزامن وغبر

  .للتعلیم اإللكتروني وملحقاته 

 االتصالیة شبكات یزداد جمهور هذه الوسیلة یوما بعد یوم فقد كسبت هذه الحیث 

وأصبحت منافسا قویا لوسائل اإلعالم ، الجدیدة جمهورا عریضا من مختلف فئات الجماهیر

  .التقلیدیة 

ًان لزاما على كل مجتمع یرید اللحاق بعصر المعلومات أن ینشئ أجیاله على       فك

وكیفیة استخدامها إیجابیا بما یؤهلهم لمجابهة  اتطبیقاتهكیفیة األستفادة من االنترنت ّتعلم 

لذا قامت بعض الدول بوضع خطط معلوماتیة وّالتغیرات المتسارعة في هذا العصر؛ 

ًصرا أساسیا في المنهج التعلیميعنوتطبیقاتها شبكة اإلنترنت استراتیجیة ومن ضمنها جعل و ً 

والمتتبع لواقع استخدام شبكة اإلنترنت في مجال التعلیم في العالم یجد أن نسبة االستخدام  ،
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تزداد بسرعة منقطعة النظیر متخطیة بذلك العوائق والمشاكل والصعوبات ما استطاعت إلى 

  .ذلك سبیال

بالدرجة األولى على مستخدمیها في تشغیلها وتغذیة محتواها، وتعتمد هذه الشبكات 

وتوفر هذه الشبكات طرقا عدة ومتنوعة للمستخدمین للتفاعل من خالل المحادثة أو المراسلة 

أو عن طریق البرید اإللكتروني، كما تتیح تبادل األفكار واآلراء والتجارب، وتقدم خدمات مثل 

   .)٣( ین ومشاركة الملفات وغیرها من الخدماتالرسائل الخاصة والفیدیو والتدو

ونظرا لما تتمتع به تلك الشبكات من خصائص وما تتیحه من مزایا اتصالیه وتواصلیة 

أصبح من  ، فقدفقد أصبحت تستقطب قطاعا كبیرا من الشباب في جمیع مراحل التعلیم 

والبحث ارات الطالب تنمیة قدرات ومهما قد تسهم به تلك الشبكات في إلى النظر الضروري 

في االستخدامات التعلیمیة لها وما قد تحققه من فوائد تعد إضافة حقیقیة بدال من استخدامها 

في قضاء وقت الفراغ واإلبحار عبر اإلنترنت بال هدف لقضاء وقت الفراغ وغیره من 

 ، خاصة وأن طالب الجامعات من أكثر الفئات التيالستخدامات السلبیة لتلك الشبكاتا

  .تستخدم مواقع شبكات التواصل االجتماعي بأنواعها المختلفة في مصر

االجتماعي لدى  التواصل شبكاتاالستخدامات التعلیمیة للذلك فقد وجدت الباحثة أن 

لدیهم موضوعا یستحق عناء البحث العلمى طالب المرحلة الثانویة واالشباعات التى تحققها 

  . صل إلیه التومعرفته ووهو ما ستحاول الدراسة 

   :مشكلة الدراسة

وخاصة بعد االستفادة من خدمات  ،بكات التواصل االجتماعيمما تتمیز به شإنطالقا 

 النشاط األول لمستخدمي اإلنترنت عالمیا هو واستنادا إلى أن بها، ٢وتطبیقات الویب 

 تمرأعداد المستخدمین لها في تزاید وتضاعف مسوأن شبكات التواصل االجتماعي استخدام 

  خاللما تستهدفه عملیة اصالح التعلیم منتمشیا مع ووخاصة بین المراهقین والشباب، 

 زمان یحدها ال التي الحدیثة التقنیات باستخدام تعلیمیة التركیز على المتعلم عبر توفیر بیئة

 ،  مختلف المهاراتتسابٕواك المعرفي الطالب للتعلم والتطور دافعیة من یزیدبما  مكان أو

 التعاون روح وبث الذاتي التعلم في واالستقصاء الفهم تثیر التي باألسالیب الحدیثة خذألاو

  .من جانب آخر  والمشاركة

 وندرة إلكترونیة، تعلم بیئة إلعدادمصر  في لتعلیماو التربیة وزارة توجهات ظهور معو

 تواصلاالستخدامات التعلیمیة لشبكات ال على التعرفالتي تناولت  العربیة الدراسات
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  .وما تحققه من اشباعات لدى طالب المرحلة الثانویة  االجتماعي

ا بین ممن تعدد االستخدامات لشبكات التواصل االجتماعي لباحثة ومع ما الحظته ا

علم النشط التي التعلم الذاتي والتشبكات في وضعف استخدام هذه ال، التسلیة واالتصال والتعلیم

البحث عن مواقع ال تمت ها من قبل المراهقین كخدام السیئ لاالست وكثرة ،یقوم علي المتعلم

ومشاهدة بعض مقاطع الفیدیو أو إجراء حوارات كتابیة أو اتصاالت صوتیة لدراستهم بصلة 

، وهو ما یقل معه قضاء الوقت في المذاكرة ویقود إلي فقد المهام وانخفاض المستوي وغیرها

  .  التعلیمي

ما :  فى التساؤل الرئیسي التاليشكلة البحث الحاليًتأسیسا على ما سبق تتمثل م

االشباعات المرحلة الثانویة وما الستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل االجتماعي لطالب ا

  المتحققة منها؟

  :ویتفرع منه التساؤالت التالیة

  التواصل االجتماعي في التعلیم ؟معدل تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات ما  -١

 ؟تماعي لدى طالب المرحلة الثانویةستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل االجما اال -٢

 ما دوافع استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم ؟ -٣

ما االشباعات التي یحقهها طالب المرحلة الثانویة من استخدام شبكات التواصل  -٤

 االجتماعي في التعلیم ؟

ن معدل تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في ما العالقة بی -٥

 التعلیم واإلشبابات التي یحققها ذلك التعرض ؟

ما العالقة بین دوافع تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في  -٦

 التعلیم واالشباعات التي یحققها ؟

في معدل استخدامهم لشبكات التواصل هل تؤثر المتغیرات الدیموجرافیة للمبحوثین  -٧

 االجتماعي في التعلیم ؟

   : أهمیة الدراسة

االستخدامات التعلیمیة لشبكات تأتي أهمیة الدراسة الحالیة من خالل موضوعها حول 

في ضوء ، ثانویة واالشباعات المتحققة منهاالتواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة ال

ات ، وضرورة استخدام هذه الشبكصبحت قضیة قومیة في مصرم والتي أاالهتمام بجودة التعلی
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 وتقلیص االستخدامات هافي تحقیق تعلم نشط وایجابي من قبل المتعلم وتعظیم جوانب النفع من

  . السیئة لها

كما تنبع أهمیة تلك الدراسة فى المقام األول من النقص الملحوظ فى الدراسات واألبحاث 

ات لخدمات االتصال المقدمة عبر شبكمراهقین ت استخدام الالمحلیة والعربیة التي تناول

 . في التعلیم واالشباعات التي تحققها لهم التواصل االجتماعي 

  -:وتنحصر أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلى 

ــ - فــي شبكات التواصــل االجتمــاعي نــدرة الدراســات التــي تناولــت خــدمات االتــصال المقدمــة ب

ثانویــة المرحلــة الطــالب خدامات واالشــباعات وخاصــة لــدي التعلــیم فــي إطــار نظریــة االســت

حیث قامت الباحثة بمسح التراث العلمـي فـي مجـال موضـوع الدراسـة فوجـدت أن الدراسـات 

لالسـتخدامات التعلیمیـة لـشبكات التي تناولت مدخل االسـتخدامات واالشـباعات لـم تتعـرض 

 .ه من إشباعات لدیهم التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة وما تحقق

ــــة تطبیــــق بعــــض فــــروض مــــدخل االســــتخدامات واالشــــباعات فــــي مجــــال خــــدمات  - محاول

  .االتصال باالنترنت والتعلیم لدى األطفال في البیئة المصریة 

كمــا ترجــع أهمیــة الدراســة الحالیــة فــى أنهــا تــساعد اآلبــاء والمعلمــین فــى اختیــار األســلوب  -

وتعلیمیـــا لكیفیـــة االســـتفادة مـــن خـــصائص شـــبكات افیـــا األمثـــل لتوجیـــه أبنـــائهم وطالبهـــم ثق

وتوجیــه هــذا االســتخدام نحــو تحقیــق أقــصي إشــباع ممكــن التواصــل االجتمــاعي فــي التعلــیم 

  .في الجوانب التعلیمیة في مثل هذه المرحلة العمریة 

ضـــمن تطبیقـــات االنترنـــت وقـــد ســـهلت أكثـــر انتـــشارا شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي تطبیـــق  -

لذا فهى مجـال ،  األوقات واألماكن وبات غیر مكلفول استخدامه في مختلفأجهزة المحم

  .حدیث التناول وفى حاجة للبحث والدراسة 

ــــال ات التواصــــل االجتمــــاعي التزایــــد المــــستمر لعــــدد مــــستخدمي شــــبك - وخاصــــة بــــین األطف

إلـــي كیفیـــة هم والمـــراهقین كمـــا تـــشیر الدراســـات العلمیـــة ممـــا یـــستوجب معـــه ضـــرورة تـــوجیه

 .دام هذه الشبكة ایجابیا استخ

كبیئــة للــتعلم والتعلــیم لمــا تتمیــز بــه مزایــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي تــسلیط الــضوء علــي  -

، فقـــد مكانـــات للتعلـــیم الـــشامل والمتطـــورمـــن انعـــدام الحـــدود وانخفـــاض التكـــالیف وتـــوفر اال

ســطتها أثبتــت هــذه التقنیــات قــدرتها كوســیط فعــال فــي الــتعلم بأوســع معنــى، حیــث یمكــن بوا
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وباالعتماد على شبكات الحاسب المختلفة تطبیق التعلم في جمیع مراحـل التعلـیم وبمختلـف 

  .أنواعه من التعلیم المدرسي إلى التعلیم الجامعي

لـذا البـد مــن مـراهقین إلـى شــبكات التواصـل االجتمـاعي انطالقــا مـن دوافـع مختلفــة، الیتجـه  -

ت نتیجـــة هـــذا االســـتخدام خاصـــة فـــي معرفـــة دوافعـــه ورغباتـــه ومـــا یتحقـــق لـــه مـــن اشـــباعا

 .المجال التعلیمي 

مرحلــه ذات طــابع  ) ١٧ – ١٥( المرحلــة العمریــة التــي تتناولهــا الدراســة وهــي مــن طبیعــة  -

خاص من حیث كونها المرحلة التي یتم فیها تكـوین االتجاهـات األساسـیة للطالـب وتـشكیل 

ي المستقبل، والبد من إعـداد هـذا مفاهیمه تجاه نفسه ومجتمعه والدور الممكن أن یقوم به ف

أجــــل بنــــاء اإلحــــساس بالثقــــة  الجیــــل للتعامــــل بأهلیــــة كاملــــة مــــع المــــستقبل ، وذلــــك مــــن

 .والمسؤولیة لدیهم

  :أهداف الدراسة 

یتمثل الهدف الرئیسي لهذه الدراسة في الكشف عن العالقة بین االستخدامات التعلیمیة 

الثانویة واالشباعات المتحققة منها، وذلك من لشبكات التواصل االجتماعي لطالب المرحلة 

  :خالل 

  .معرفة معدل تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم -١

 .تحدید االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة -٢

 .اصل االجتماعي في التعلیمات التوحصر دوافع استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبك -٣

الوقوف على االشباعات التي یحقهها طالب المرحلة الثانویة من استخدام شبكات  -٤

 .التواصل االجتماعي في التعلیم 

الكشف عن العالقة بین معدل تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل  -٥

 .االجتماعي في التعلیم واإلشبابات التي یحققها ذلك التعرض

ید طبیعة العالقة بین دوافع تعرض طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل تحد -٦

 .االجتماعي في التعلیم واالشباعات التي یحققها 

المتغیرات الدیموجرافیة للمبحوثین في معدل استخدامهم لشبكات التعرف على مدى تأثیر  -٧

 .التواصل االجتماعي في التعلیم 

  

 



  

 ٥٩ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :حـدود الدراسـة 

تقتصر الدراسة الحالیة علي عینة من طالب المرحلة الثانویـة بالمـدارس : نیة الحدود المكا -١

  .في محافظة المنوفیة الحكومیة  

 تقتــصر الدراســة الحالیــة علــي معرفــة العالقــة بــین اســتخدام طــالب :الحــدود الموضــوعیة  -٢

هــا المرحلــة الثانویــة لــشبكات التواصــل االجتمــاعى فــي مجــال التعلــیم واالشــباعات التــي تحقق

  .لهم 

تقتصر الدراسة علي عینة من طالب المدارس الحكومیـة فـي الفئـة العمریـة : حدود بشریة  -٣

 .ًعاما ١٧ – ١٥من 

 ٢٠١٣خالل الفصل الدراسي األول للعـام الدراسـي تم تطبیق الدراسة الحالیة : حدود زمنیة -٤

 . م ٢٠١٣ خالل شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٤ –

: مصطلحات الدراسة   

احثــــة فــــي هــــذا الموضــــع بتقــــدیم بعــــض التعریفــــات المختــــصرة للمــــصطلحات تكتفــــي الب  

ًالمـــستخدمة فـــي هـــذه الدراســـة ، وذلـــك نظـــرا ألنـــه ســـوف یـــتم عـــرض هـــذه المـــصطلحات علمیـــا 

  .وربطها بالتراث النظري المتوفر حولها كل في موضعه من هذه الدارسة 

 :االستخدام -١

تمـــــــاعي یتحـــــــول إلـــــــى نـــــــشاط یـــــــافیس فرونـــــــسوا لوكویادیـــــــك ، بأنـــــــه نـــــــشاط اج"یعرفـــــــه  

عـــــادي فـــــي المجتمـــــع بفـــــضل التكـــــرار والقـــــدم، فحینمـــــا یـــــصبح االســـــتعمال متكـــــرر وینــــــدمج 

  ).٤(في ممارسات وعادات الفرد یمكن حینئذ الحدیث عن االستخدام

 : شبكات التواصل االجتماعى -٢

هى مواقع التي تعطي المستخدمین مجموعة من الخدمات على أساس تكنولوجیات 

 تسمح لألفراد ببناء محتوى خاص بصفحة شخصیة، ونظام من العالقات الویب التي

االجتماعیة المتعددة ومشاركة اآلخرین والتواصل معهم عن بعد دون قیود، وعرض وبناء 

وتشكیل المحتوى فى إطار من التعاون والتفاعل من خالل مجموعة من الروابط واالهتمامات 

  . المشتركة 

  :طالب المرحلة الثانویة  -٣

ــا فــي هــذه الدراســة بطــالب المرحلــة الثانویــة العامــة بمــصر مــن المــراهقین   یقــصد  إجرائی

  .عام  ١٧: ١٥الذین تتراوح أعمارهم ما بین 



  

 ٦٠ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  Gratification :االشباعات -٤

یقـصد بهــا الفوائــد والنتــائج التـي یــسعى طــالب المرحلــة الثانویـة إلــي تحقیقهــا مــن تعرضــهم 

  . سواء كانت اشباعات توجیهیه أو اجتماعیة لخدمات سبكات التواصل االجتماعى

 :الدوافع  -٥

حالة فسیولوجیة أو نفـسیة توجـه الفـرد إلـي القیـام بـسلوك "یعرفها محمد عبد الحمید بأنها   

   .)٥"(معین یقوي استجابته إلي مثیر ما أو یشبع أو یرفض حاجة ما

  :مدخل االستخدامات واالشباعات : اإلطار النظري للدراسة 

ن تطور علوم االتصال  یعنى بالباحثین في مجال تأثیرات وسائل اإلعالم ال شك أ

ونظریاتها إلى تغییر رؤیتهم إلى مدى وقوة هذا التأثیر على الفرد ،وتحول االنتباه من الرسالة 

  )6(.اإلعالمیة إلى الجمهور الذي یستقبل هذه الرسالة

على اختیار الوسیلة والرسالة فنشأت نظریات تؤكد على ایجابیة ونشاط الجمهور وقدرته 

" نظریة االستخدامات واالشباعات"التي یتفاعل معها وكان من ابرز هذه النظریات 

  .واهتماماتها

ویعتبر هذا المدخل نقطة تحول هامة في دراسات اإلعالم حیث تحول التساؤل الرئیسي 

 اإلعالم ؟ ویقوم من ماذا تفعل وسائل اإلعالم؟ بالجمهور إلى ماذا یفعل الجمهور بوسائل

إن الجمهور یختار وسیلة إعالمیة معینة أو رسائله إعالمیة :المدخل على مقولة رئیسیة هي 

  )٧(.معینة إلشباع حاجة أو حاجاته معینة لدیة

یهتم مدخل االستخدامات واالشباعات  بدراسة االتصال الجماهیري دراسة وظیفیة 

ن أدى إلى إدراك عواقب الفروق الفردیة  منظمة ،فخالل عقد األربعین من القرن العشری

والتباین االجتماعي إلى إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم إلى بدایة  منظور جدید للعالقة 

وكان ذلك قوة من رؤیة الجماهیر على أنها عنصر سلبي . بین الجماهیر ووسائل اإلعالم 

ها ومضمونها من خالل وسائل االعالم غیر فعال إلى رؤیتها على أنها فعالة في انتقاء أفراد

  )٨(.المختلفة

وترى  نظریة االستخدامات واالشباعات أن األفراد لیسوا ضحایا تأثیرات وسائل اإلعالم 

ٕالمختلفة وانما هم قادرین على تحدید أي وسائل اإلعالم التي یریدون استخدامها والى 

ویفترض مدخل ، لدیهم المضامین التي یریدون التعرض لها إلشباع حاجات معینة

االستخدامات واالشباعات أن قیم الناس واهتماماتهم أو أدوارهم االجتماعیة لها القدرة المسبقة 



  

 ٦١ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

في صناعة واختیار ما یؤمنون به من خالل ما یقرؤونه أو یشاهدونه أو یسمعونه من وسائل 

  .اإلعالم

ة فمن خالل منظور وجاءت هذه النظریة كرد فعل لمفهوم قوة وسائل اإلعالم الطاغی

وكلهم ،االستخدام ال تعتد الجماهیر مجرد مستغلین سلبیین لرسائل وسائل االتصال الجماهیریة 

  )٩(.مشاركون فاعلون وایجابیون في عملیة االتصال 

حیث توجد لدیهم ، أي أن األفراد یقومون بدور أیحابى ونشیط في العملیة االتصالیة 

كما ،ل االتصال ومن هنا ظهر مصطلح االستخدامات دوافع تدفعهم إلى استخدام وسائ

یفترض أن احتیاجات األفراد یمكن أن تشبع من خالل التعرض لوسائل االتصال وبالتالي 

  )١٠(.ظهر مصطلح االشباعات

كیف :ویسمح لنا مدخل االستخدامات واالشباعات باإلجابة على سؤالین أساسیین هما 

 أي ما هي الدوافع التي تجعل الفرد یتعرض لوسائل ولماذا یستخدم الفرد وسائل اإلعالم؟

اإلعالم؟ وما هي االشباعات التي تتحقق له من هذا التعرض؟ وما طبیعة هذه االشباعات؟ 

فهذا المدخل یعد محاولة لشرح كیفیة استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم إلشباع حاجاتهم 

  )١١(.في هذا المدخلوتحقیق أهدافهم ومن ثم فالجمهور یحظى بأهمیة كبیرة 

  : الدراسات السابقة

بعد اإلطالع على التراث العلمي المتاح لم یتم العثور على دراسات عربیة مماثلة لهذه 

 وقد وجدت بعض من الدراسات السابقة التي تقترب - وذلك على حد علم الباحثة–الدراسة 

ة أو األجنبیة، وفیما یلي من موضوع الدراسة أو تتناول أحد متغیراتها البحثیة سواء العربی

عرض هذه الدراسات علي أساس الترتیب الزمني لها من األقدم إلي األحدث وكذلك أوجه 

  : االستفادة منها

 االجتماعي على التواصل شبكات أثر ،لمعرفة )١٢) (٢٠٠٧( ریان دراسة سعت دراسة

 إلى الدراسة صلتوتو المتوسطة، المدارس مستوى في التعاون نحو الحسي واإلدراك التحصیل

 المجموعات ؛مناقشة بین التحصیل في إحصائیة دالة فروق وجود منها عدم النتائج من عدد

  .التعاوني التعلم لمهارة المالحظة ببطاقة الصلة ذات النتائج

 على استخدام الویكي فاعلیة معرفة) ١٣)(٢٠٠٧(روجون كوتینهو راسةدوأستهدفت 

 بالبرتغال، مینهو جامعة في التدریس طرق في علیا اساتدر مقرر طالب لدى التعاوني التعلم

 إلى 4.14 من( الخماسي التدریج في عالیة ًقیما سجلوا الطالب أن إلى الدراسة حیث توصلت



  

 ٦٢ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 أهداف تحقیق في ساعدني الویكي باستخدام األنشطة عمل أحب :التالي من لكل) 4.76

 على الویكي ساعدتني المعلومات، نظیملت الویكي لدي دفعتني المعرفة دعمت الویكي التعلم،

 المعرفة، لتوزیع ًمهما خالل الویكي من الفریق عمل جعل جدیدة، تعلیم طرق على التعرف

التي  المعرفة بناء في مشاركتي أن أشعر)  ( 4.7للحفز عامل أعلى المقرر مدرس مالحظات

 التعاوني التعلیم ولوح .تعلمي یسرت الویكي في التي المصادر جید، عمل الویكي تضمنتها

 في الجماعي العمل ،3.3 أعلى  جودة ینتج التعاوني العمل :النتائج التالیة االستبانة تضمنت

  .)4.51(تعلمي  من یسر الویكي

إلى أن الطالب في جامعة ) ١٤( )٢٠٠٨(وتوصلت دراسة أوردیني وساندرس

بكات في العدید من األنشطة وستنمنستر أكدوا أنه تتحقق فائدة كبیرة لهم من استخدام هذه الش

األكادیمیة، وأنها تحقق لهم منافع أكادیمیة وتعلیمیة مباشرة، وأن مستقبل التعلیم یكمن في 

شبكات خططت بعنایة وبشكل متكامل، وأیضا أعضاء هیئة التدریس شجعوا طالبهم على 

التصال بالطالب االنخراط في استخدام هذه الشبكات في التعلیم، وأضافوا أنها تساعدهم على ا

  . بشكل أفضل

 الستخدام شبكات التواصل ً مقترحاًتصورا) ١٥()(2009وقدمت دراسة مازمان وكوكس

االجتماعي في العملیة التعلیمیة، واقترحت ضرورة مراعاة األعراف االجتماعیة وخصائص 

ذلك الطالب عند تعلیمهم وضرورة مراعاة االنتماء وتنمیته وتوفیر فرص لتشكیل الهویة ، و

باإلضافة إلى التعلیم ویتطلب ذلك توفیر مهارات معینة عند المستخدمین مثل إتقان التعامل 

  .مع هذه التقنیات

(2009(وأكدت دراسة أوفیس وأبیت   من طالب التعلیم الجامعي 95.5أن ) ١٦)

بأمریكا یستخدمون الفیسبوك، وأن الشبكات االجتماعیة هي بیئات تعلیمیة لتعلیم أفضل في 

 تطویعها للتعلیم والتعلم، والبد أن تكون أنشطتها ذات مغزى، ویتم دمجها في التعلیم حال

  .بطریقة تتفق مع رغبات الطالب وتصوراتهم

 التدوین( التغرید استخدام على فاعلیة)  ١٧) (2010 (وآخرون  جانكو، دراسةوركزت 

وتحصیلهم،  طالبال مشاركة على التعلیمیة األغراض في) االجتماعیة والشبكات المصغر

 المجموعة من ومشاركة ًتفاعال أكثر كانت التجریبیة المجموعة أن النتائج أظهرت حیث

 التدوین على أجریت التي التحالیل وأظهرت التجریبة، المجموعة ًوارتفاعا لمعدالت الضابطة،

 التعلیم طریقة نشاطات تتجاوز والعاملین هیئة التدریس وأعضاء الطالب بأن واالتصال



  

 ٦٣ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .التقلیدیة

حول استخدام تقنیة الشبكات االجتماعیة في  ) ١٨((2010)هیش  هینغ، وكشفت دراسة

التعلیم العالي، أن الغالبیة العظمى من المشاركین ارتبطوا بتواصل قوي اجتماعي، وبرزت 

مشاعر إیجابیة بخصوص خبرات التعلم في الفصول الدراسیة، حیث تم استخدام مواقع 

یة كأداة تكمیلیة لمعالجة صعوبات التعلم، واهتمامات المدربین حول الشبكات االجتماع

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعیة في التعلیم، وأوصت الدراسة بالمزید من البحوث 

  .والممارسات في مجال استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي

 بیئة في یترتو أهمیة استخدام توضیح إلى-)١٩) (٢٠١١(راث لوجان وهدفت دراسة

 بین اجتماعي حس تكوین في تویتر فاعلیة ودراسة العالي، التعلیم في اإلنترنت عبر التعلم

  .ًجدا مرتفعة نسبة وهي باإلیجاب، ٪ 86 أجاب حیث اإلنترنت، عبر التعلم الطالب في

)) ٢٠١١(وأستهدفت دراسة بدریة الجنیبي،  20 معرفة وسیلة التواصل االجتماعي (

 من قبل الجمهور عینة الدراسة والي اي مدي یثق المستخدمون في شبكات األكثر اختیارا

التواصل االجتماعي وما هي فوائد شبكات التواصل االجتماعي واهم تحدیاتها واستخدام 

الباحث كال المنهجین الكمي و الكیفي عن طریق تطبیق استمارة استبیان علي عینة قوامها 

اصل االجتماعي من مواطني دولة االمارات العربیة  مبحوثا من مستخدمي شبكات التو٥٥٦

المتحدة وجاءت الدراسة بعدة نتائج أهمها، أثبت الیوتیوب تقدمه من حیث الشبكات 

االجتماعیة األكثر استخداما في مجال تبادل ومشاهدة مقاطع الفیدیو وأن الیوتیوب یستخدم 

من % ٥٠ ویستخدم أكثر من اساسا في اغراض الترفیه وأحیانا في األغراض التعلیمیة،

% ٦٠المبحوثین عینة الدراسة شبكات التواصل االجتماعیة ألكثر من عامین، ویثق أكثر من 

عینة % ٧٠من المستخدمین عینة الدراسة في شبكات التواصل االجتماعیة، وافق اكثر من 

عیة عند الدراسة ان شبكات التواصل االجتماعیة تساهم في تطویر مهارات التواصل االجتما

 . المستخدمین 

حول استخدام التوتیر في التعلیم لتعزیز تعلم  )٢١()2011(دراسة یفي  ل–وأجرى لوي 

ًالطالب لمادة التسویق، فنظرا إلى االنتشار السریع والواسع لنطاق التكنولوجیات استعین في 

علم المفاهیم لتسهیل عملیة التعلم في دورات التسویق، وتیتر السنوات األخیرة ببرنامج التو

 –االستبانة ( واستخدمت أدوات البحث –التسویقیة، وأصبحت قیمة لمحتوى المناهج المعاصرة 

لتقییم نتائج التعلیم، ودلت النتائج على إیجابیة النتائج الستخدام التوتیر في المناهج، ) المقابلة



  

 ٦٤ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .فأوصت الدراسة باعتماد التوتیر في مناهج التسویق

 باستخدامات واشباعات موقع التویتر (22) )٢٠١١(د، كوري ليواهتمت دراسة باالر

وهدفت إلي معرفة كیفیة انتفاع مستخدمي التویتر من وظائفه كما عنت الدراسة بمعرفة 

 االشباعات التي یسعي إلیها مستخدمو الموقع واالشباعات المتحققة بالفعل من استخدامها

باعات المتحققة من استخدام التویتر عن أهمها أختالف االش، ،أظهرت الدراسة عدة نتائج

 ١٤، ویقضي المستخدمون عینة الدراسة یقها المستخدموناالشباعات التي یسعي الي تحق

ساعة اسبوعیا في استخدام مواقع شبكة التواصل االجتماعي وهذا الرقم یتفق مع دراسات كثیرة 

ات المتحققة من استخدام اهتمت بدراسة شبكات التواصل االجتماعي، وتلخصت فئات االشباع

  .التویتر في الترفیه والحصول علي المعلومات وتوطید العالقات االجتماعیة 

من  أعضاء هیئة  % ٧٤أن ) ٢٣(( 2011)وأضافت دراسة تریاك أوغلو وفرزیورم 

التدریس بجامعات تركیا موافق على ضرورة اعتماد الفیسبوك في العملیة التعلیمیة، وأنهم 

  .ت إیجابیة الستخدام الفیسبوك في التعلیم لما له من العدید من الممیزاتیحملون اتجاها

من طالب بجامعة غرناطة  % ٨٨أن ) ٢٤((2011)وأظهرت دراسة أركیرو وآخرون 

منهم وافقوا على أن هذه الشبكات تسهم بدور  % ٨٣في أسبانیا یستخدمون هذه الشبكات، 

ن الطالب یفضلون التعلیم عن طریقها أفضل م % ٨٣.٣كبیر في العملیة التعلیمیة، ونسبة 

من الطرق التقلیدیة ووافقوا على أن هذه الشبكات تعزز األفكار الخاصة وتسهل العمل كفریق 

وتساعدهم على إبداء الرأي حول القضایا والمشكالت وتساعدهم على التنسیق مع أقرانهم 

  .لألنشطة التعلیمیة

 معرفة نوع العالقة بین استخدام مواقع ليإ(25) )٢٠١١(هدفت دراسة فانغ، لینغ 

الوقت ، عدد أصدقاء المستخدمین: مثل، ةالشبكات االجتماعیة والحاجات االجتماعیة والمعرفی

وقد تم ، كثافة استخدامهم لتلك المواقع ، البحث عن المعلومات ، المنقضي علي تلك المواقع 

سوري األمریكیة میة بوالیة میحدي الجامعات الحكوإ طریق مسح آراء عینة من طالب ذلك

 كما استخدم الباحثون مدخل االستخدامات واالشباعات كاطار نظري  طالبا،٤٧٦قوامها 

جاءت اإلناث في مقدمة  ،لي عدة نتائج أهمهاإوقد توصلت الدراسة  محدد لهذه الدراسة،

 مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعیة كما جاء طالب األقلیات من حیث العرق أكثر

ن الطالب الذي لدیهم عدد أكثر من األصدقاء علي أاستخداما لتلك المواقع ،اثبتت الدراسة 

ن تلك المواقع تستخدم بشكل كبیر الشباع أتلك المواقع یقضون وقتا أكبر داخلها مما یثبت 
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  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تهم ن الشباب یستخدم تلك المواقع الشباع حاجاأوضحت الدراسة أ كما ،الحاجات االجتماعیة

  .العتماد علي مواقع الشبكات االجتماعیة كمصدر للمعلومات واألخبار ة من خالل االمعرفی

حول استخدام الفیسبوك لعینة ممن طالب ) ٢٦((2012)وأظهرت دراسة أرون ومكابي 

ٕأن الطالب یستخدمون الفیس بوك ألغراض تعلیمیة، وانهم " أونتاریو"المدارس الثانویة في 

  .تماعي لتنفیذ البرامج التعلیمیةبحاجة إلى برامج التواصل االج

من الطالب تستخدم هذه  % ٧٠أن ) ٢٧(( 2012)وأوضحت دراسة برادي وآخرون 

من الطالب وافق بشدة على أن هذه الشبكات تسمح % ٧٠الشبكات في العملیة التعلیمیة، 

اصل على أنها تساعد على التو % ٨٢بمزید من التعاون المتكرر مع األقران والزمالء، ووافق 

منهم رأوا أنها تسمح بمزید من التفكیر  % ٧٤خارج فصول الدراسة بفاعلیة واستمراریة، 

  .الفعال لدیهم والنقاش وتبادل األفكار

من الطالب بجامعة % ٩٧إلى أن ) ٢٨((2012)وتوصلت دراسة بیتروفیك وآخرون 

أنه % ٤.٥وافق بلجراد أكدوا أن الفیسبوك ساعد على زیادة معارفهم من البیئة المحیطة، و

وافق على أنه غیر أنماط سلوكهم ومشاركتهم في عملیة  % ٩٠.٩ساعد على الوعي البیئي 

التعلیم والتعلم باكتساب المعا رف والمعلومات باعتباره بیئة تعلیمیة عالیة الجودة، وأكدوا أنه ال 

  . یمكن االستغناء عنه في التعلیم والبد من دمجه مع التعلیم التقلیدي

من مستخدمي  % ٤٥أن )  ٢٩(( 2012)رت جاءت دراسة ستانسیو وآخرون وأظه

من مستخدمي تویتر یستخدمونه في العملیة التعلیمیة هذا بالنسبة للطالب  % ٥٥الفیسبوك، 

بأكادیمیة الدراسات االقتصادیة في بوخارست برومانیا، أما أعضاء هیئة التدریس فوجد أن 

ح لالستخدام في العملیة التعلیمیة في الجامعات منهم یرون أن هذه الشبكات تصل% ٣٠

  .والكلیات

أن الطالب یستخدمون هذه الشبكات في ) ٣٠ )(2012(یا وآخرون اوبینت دراسة م

، وأفادتهم في حل %١١وأنها أفادتهم في التعلیم بنسبة  % ٤٢التواصل مع األصدقاء بنسبة 

  .صفیة بشكل كبیروأنهم استخدموها في األنشطة الال% ١٢الواجبات بنسبة 

أن استخدام شبكات التواصل  أن الطالب یرون 2012)(31)(وبرهنت  دراسة بازیتو 

ٕمفید وایجابي في تعزیز االتصاالت وبناء المجتمع وزیادة مشاركة الطالب في التعلیم 

تشجیع أعضاء هیئة التدریس كما كشفت عن واعتبارها جزءا من عملیة التعلیم والتعلم 

  .التعلیمالستخدامها في 
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  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بالنسبة لتأثیر شبكات التواصل االجتماعي على الجوانب التربویة والتعلیمیة األخرى و

إلى أن أهم التأثیرات اإلیجابیة لهذه ) ٣٢)(٢٠١٣(للطالب فتوصلت دراسة أسماء عبد الحي 

المشكلة من وجهة نظر طالب جامعة المنصورة هي تكوین صداقات وعالقات اجتماعیة 

لتحصل المعرفي في مجال التعلیم والتعلم والعمل، وتنمیة مهارات الحوار وتبادل جدیدة وزیادة ا

  .الخبرات ومن سلبیاتها هدر الوقت وممارسة الحریة المطلقة، واالستقطاب السیاسي

إلى أن استخدام شبكات التواصل في خدمة )٣٣)(٢٠١٣(وخلصت دراسة فهد العبیري 

ا بدرجة ضعیفة، وأن أهمیتها في تحسین خدمة الطالب في الجامعات السعودیة كان موجود

الطالب عالیة، ولكن تواجهها عدة صعوبات تحد من استخدامها في خدمة الطالب، وقدمت 

تصورا مقترحا الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسین خدمات الطالب في الدراسة 

  .الجامعات السعودیة

 أن موقع التواصل االجتماعي إلى) ٣٤)(٢٠١٣(وتوصلت دراسة محسن الزهراني 

الفیسبوك أسهم بدرجة كبیرة في حل المشكالت التي تواجه الطالب بكلیة التربیة بجامعة أم 

القرى أثناء فترة التدریب العملي، وذلك عن طریق تواصل الطالب مع بعضهم البعض، ومع 

  .المشرف التربوي الذي یمدهم بالتعلیمات وحلول للمشكالت بشكل فوري وسریع

التي أجریت على طالب جامعة مونبلییه ؛ أنه ) ٣٥(( 2013)وأثبتت دراسة بانكریست 

 بكفاءة في النواحي التعلیمیة من أجل تعلیم تعاوني، ٢.٠یمكن استخدام هذه الشبكات والویب 

وتحقق فاعلیة عالیة مادامت تتم في بیئة تربویة یشارك فیها المعلمون والطالب وأولیاء 

ون المعلمون مستعدون لبذل الجهد والوقت مع شبكة تم هیكلتها والتخطیط لها األمور، وأن یك

  .بشكل جید من أجل التعلیم والتعلم

 حول تطویر وتقییم لمراقبة شبكة اإلنترنت (2013) (36)وفي دراسة ناوي ورخرون 

 هدفت هذه الدراسة إلى تطویر وتقییم Ning Social Network" نینغ"للشبكة االجتماعیة 

 الستخدامها في التدریب والتدریس للمعلمین لتحسین Ningقع الشبكات االجتماعیة نینغ مو

راسة حالة لمجموعة تتكون من تسعة مدربین، من خالل التركیز على دمهاراتهم التعلیمیة، و

وجد أن جمیع الطالب المعلمین لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو استخدام موقع التواصل 

تؤدي  منهجیة االشراف والممارسة التعلیمیة المعتمدة علي الشبكة نینغ نأو "نینغ" الجتماعيا

القدرة على مساعدة الدارسین والمحاضرین والطلبة المعلمین على إتباع منهجیة إلى تنمیة 

  .موحدة مناسبة تقوم على التأمل الذاتي
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  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 االستفادة من الدراسات السابقة 

محـل  السابقة فیما یتعلـق بالمعالجـة البحثیـة تعددت أوجه استفادة الباحثة من الدراسات    

  : فیما یلي تلك األستفادة تمثلت وقد الدراسة 

 .تحدید وبلورة مشكلة البحث ووضع تساؤالت وفروض الدراسة  -

االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل  تحدید مجال الدراسة بالتركیز علي دراسة -

  .شباعات التي تحققها لهم وااللدى طالب المرحلة الثانویة االجتماعى  

اختیار المنهج المناسب لتناول موضوع الدراسة كما ساهمت الدراسات السابقة في مساعدة  -

  . الباحثة فیما یتعلق بتحدید الشروط الالزمة الختیار عینة الدراسة المیدانیة 

الوقوف علي اإلطار النظري المالئم لموضوع الدراسة وهو نظریة االستخدامات  -

  .اعات واالشب

مصطلحات الدراسة واختیار بعض تحدید استفادت الدراسة الحالیة من هذه الدراسات في  -

 .أدوات جمع البیانات

   :فروض الدراسة

توجــد عالقــة ارتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین معــدل اســتخدم طــالب المرحلــة الثانویــة لــشبكات  -١

   .التواصل االجتماعي في التعلیم ودوافع التعرض لهذه الشبكات 

توجــد عالقــة ارتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین معــدل اســتخدم طــالب المرحلــة الثانویــة لــشبكات  -٢

   .التواصل االجتماعي في التعلیم واإلشباعات التي یحققها هذا االستخدام 

توجــد عالقــة ارتباطیــة دالــة إحــصائیا بــین دوافــع اســتخدام طــالب المرحلــة الثانویــة لــشبكات  -٣

  .وبین اإلشباعات المتحققة من استخدامها لدیهم التواصل االجتماعي في التعلیم 

 - التخــــصص الدراســــي–النــــوع (تــــؤثر المتغیــــرات الدیموجرافیــــة لطــــالب المرحلــــة الثانویــــة  -٤

علـى معـدل اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التعلــیم )  الـصف الدراسـي -اإلقامـة 

  .لدیهم 

  : اإلجراءات المنهجیة للدراسة

  : الدراسة نوع

تقــوم بدراســة الحقــائق الراهنــة المتعلقــة التــي  الدراســة مــن الدراســات الوصــفیة تعــد هــذه

بطبیعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة مـن النـاس أو األحـداث واألوضـاع وذلـك بهـدف الحـصول 

علـــي معلومـــات كافیـــة ودقیقـــة عنهـــا دون الـــدخول فـــي أســـبابها أو الـــتحكم فیهـــا ، وذلـــك بغـــض 

 .)٣٧( مسبقة النظر عن وجود أو عدم وجود فروض

بــــین االســــتخدامات التعلیمیــــة لــــشبكات عالقــــة الوتــــسعي الدراســــة الحالیــــة إلــــي تحدیــــد 
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  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــــة الثانویـــــة واالشـــــباعات التـــــي تحققهـــــا لهـــــم تلـــــك  ـــــدى طـــــالب المرحل التواصـــــل االجتمـــــاعي ل

، وكـــذا التعـــرف علـــي دوافـــع تعـــرض الطـــالب لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعى فـــى االســـتخدامات

  .قتها بما یحققه الطالب من إشباعات التعلیمیة وعالالعملیة 

  :منهج الدراسة 

یعتبر منهج المسح من أنسب المناهج العلمیة مالئمة للدراسات الوصـفیة بـصفة عامـة 

وتلك التى تستهدف وصف خصائص الجمهور وسلوكهم االتصالى نحو وسـائل اإلعـالم بـصفة 

رة فـى وضـعها الـراهن ، بعـد خاصة ذلك إن هذا المنهج یستهدف تسجیل وتحلیل وتفسیر الظـاه

جمع البیانات الالزمة والكافیة عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمـة 

  .   ) ٣٨(التى تحدد نوع البیانات ومصدرها ، وطرق الحصول علیها

  :مجتمع الدراسة

لــة  المرحطــالبمــن ) ٕ وانــاث –ذكــور (الطــالبوفــى هــذه الدراســة یتمثــل مجتمــع الدراســة فــي 

 . سنة ١٧-١٥الثانویة ممن یقعون فى المتصل العمرى من 

   : عینة الدراسة-

من المجتمع األصـلي  )٣٩( Accidental Sampleتم سحب عینة عمدیة بالمصادفة 

ة مفــردة مــن الطــالب المقیــدین بالــصفوف الــثالث بالمرحلــة الثانویــ ) ٤٠٠(للدراســة تتكــون مــن  

وروعي في اختیـار العینـة التعلیمیة بمحافظة المنوفیة ، من المدارس الحكومیة ببعض اإلدارات 

  .تمثیل كافة متغیرات الدراسة 

   ).مكان اإلقامة، التخصص  ، الصف الدراسي، النوع ( ًوفقا عینة الیبین توزیع ) ١(جدول رقم 

  %النسبة   )ك(التكرار   المجموعات  المتغیر 

  ٥٠.٠  ٢٠٠  ذكور

  النوع ٥٠.٠  ٢٠٠  إناث

  ١٠٠.٠  ٤٠٠  مجموعال

  ٥٠.٠  ٢٠٠  ریف 

  اإلقامة ٥٠.٠  ٢٠٠  حضر

  ١٠٠.٠  ٤٠٠  اإلجمالي

  ٣٥.٠  ١٤٠  األول

  ٣٢.٥  ١٣٠  الثاني

 ٣٢.٥  ١٣٠  الثالث
  الصف الدراسي

  ١٠٠.٠  ٤٠٠  المجموع

  ٥٠.٠  ٢٠٠  العلمي 

  التخصص  ٥٠.٠  ٢٠٠  األدبي 

  ١٠٠.٠  ٤٠٠  المجموع



  

 ٦٩ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

نة الدراسة وفقا لمجموعة من الخصائص حیث یتضح من الجدول السابق توزیع عی

، ووزعت وفقا % ٥٠ بنسبة واإلقامة والتخصص بالتساويوزعت عینة الدراسة وفقا للنوع 

المقیدین وجاءت نسبة من المقیدین بالصف األول الثانوي، % ٣٥.٠إلى للصفوف الدراسیة 

   .العینةلكل منهما ب% ٣٢.٥بالصف الثاني والثالث الثانوي 

  :  جمع البیانات ةأدا

   . استمارة االستبیان

الدراسة الحالیة علي استمارة االستبیان باعتبارها إحدى أدوات جمـع البیانـات فـي اعتمدت 

إعــداد ، وقــد المقابلــة الجماعیــة مــع المبحــوثین الســتبیان مــن خــالل طبــق اوإطــار مــنهج المــسح 

  -:استمارة االستبیان لتحقیق األهداف اآلتیة 

 فـي التعلـیم  لشبكات التواصـل االجتمـاعى بالمرحلة الثانویةالطالباستخدام قیاس معدالت  -

وذلــك مــن خــالل األســئلة الــواردة بــالمحور ، ســتخدام، وكــذلك معرفــة أســباب ودوافــع هــذا اال

  .األول من استمارة االستبیان

ــــقیــــاس االشــــباعات التــــي یحققهــــا اســــتخدام - ــــة الثانویــــة ل شبكات التواصــــل  الطــــالب بالمرحل

  .ماعى في التعلیم بالمحور الثاني من استمارة االستبیاناالجت

الــــصف ، التخــــصص ، مكــــان اإلقامــــة النــــوع ، : معرفــــة المتغیــــرات الدیموجرافیــــة وتــــشمل  -

خطــــوات العلمیــــة تمــــت مراعــــاة الحور الثالــــث مــــن اســــتمارة االســــتبیان، وقــــد  بــــالمالدراســــي

  . الدراسة ةوالمنهجیة في تصمیم أدا

  : صدق االستبیان -

نــد القیــام بإعــداد االســتبیان تــم عرضــه علــي مجموعــة مــن المحكمــین المتخصــصین فــي ع

اإلعــالم ، وقــد أقــر المحكمــون صــالحیة االســتبیان بــشكل عــام وتــم إجــراء التعــدیالت المطلوبــة 

مـــین علـــى المحكوبلغـــت نـــسبة اتفـــاق ســـواء بالحـــذف أو اإلضـــافة أو التعـــدیل وفقـــا لتوجیهـــاتهم، 

  .٠.٨٨عبارات االستبیان 

تـــم التحقـــق مـــن صـــدق االتـــساق الـــداخلي عـــن طریـــق حـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــین كمـــا 

الدرجة الكلیة علـي كـل بعـد مـن أبعـاد االسـتبیان والدرجـة الكلیـة لالسـتبیان ، بهـدف التحقـق مـن 

  . صدق االستبیان، وفیما یلي الجدول الموضح لذلك 



  

 ٧٠ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   .ة لكل بعد والدرجة الكلیة لالستبیانمعامالت صدق االتساق الداخلي بین الدرجة الكلی) ٢(جدول 

  الداللة  االرتباط مع الدرجة الكلیة  البعــد 

  ٠.٠١ عند دالة  **٠.٨٩٣   معدل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي

 ٠.٠١دالة عند   **٠.٨٨٤   دوافع التعرض لشبكات التواصل االجتماعي

االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل 

   االجتماعي

 ٠.٠١دالة عند   **٠.٨٥٥

اإلشباعات والفوائد التي یحققها استخدام الشبكات 

  في التعلیم

 ٠.٠١دالة عند   **٠.٨٧٦

یوضـــح الجـــدول أن معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد ومجـــاالت االســـتبیان 

ا ، وقد تراوحت معامالت االرتباط ألبعـاد االسـتبیان مـ٠.٠١عة ودالة إحصائیا عند مستوى مرتف

  . ة صدق مرتفعت، وهو ما یدل على تمتعها بمعامال٠.٨٩٣ – ٠.٨٥٥بین 

  :ثبات االستبیان 

 Retestتــم إجــراء اختبــار الثبــات الســتمارة االســتبیان عــن طریــق إعــادة تطبیــق االســتمارة 

 مفـردة ، وذلـك بعـد ٤٠عبر فتـرة زمنیـة مـن إجابـاتهم علیهـا ، وذلـك علـي عینـة التقنـین وقوامهـا 

ًمــرور خمــسة عــشر یومــا مــن التطبیــق األول لالســتمارة ، وقــد اعتمــد الباحــث فــي حــساب ثبــات 

نتــائج االســتبیان علــي حــساب نــسبة االتفــاق بــین إجابــات المبحــوثین فــي التطبیــق األول والثــاني 

 ، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع یــدل علــي عــدم وجــود اخــتالف% ٩٢وكانــت قیمــة معامــل الثبــات 

  .كبیر في إجابات المبحوثین ، كما یدل علي صالحیة االستبیان للتطبیق 

  : أسالیب القیاس المستخدمة 

  :شبكات التواصل االجتماعي قیاس معدل التعرض ل-١

ــــ ــــاس معــــدل التعــــرض ل أســــئلة مجموعــــة مــــن خــــالل شبكات التواصــــل االجتمــــاعي تــــم قی

  . درجة ١١ : ٣ما بین رض ، وتراوحت درجات معدل التعتضمنتها استمارة االستبیان

  :شبكات التواصل االجتماعي استخدام قیاس دوافع  -٢

: تـــم تـــصنیف دوافـــع التعـــرض لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعي إلـــى فئتـــین رئیـــسیتین همـــا

وتـــم قیـــاس كـــل فئـــة مـــن هـــاتین الفئتـــین مـــن خـــالل ســـؤال . الـــدوافع النفعیـــةالـــدوافع الطقوســـیة، و

عبارات لقیاس الـدوافع النفعیـة،  ٩ عبارة موزعة إلى ١٥على تضمنته استمارة االستبیان اشتمل 

أمــام كــل عبــارة " بــال "عبــارات لقیــاس الــدوافع الطقوســیة، وتــم تحدیــد درجــة واحــدة لمــن أجــاب  ٦

  ". بدائما " ، وثالث درجات لمن أجاب "أحیانا"من العبارات، ودرجتین لما كانت أجابته 



  

 ٧١ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :التواصل االجتماعي  قیاس االستخدمات التعلیمیة لشبكات -٣

 مــن خــالل ســؤال تــضمنته قیــاس االســتخدمات التعلیمیــة لــشبكات التواصــل االجتمــاعيتــم 

أمــام كــل " بــال "، وتــم تحدیــد درجــة واحــدة لمــن أجــاب  عبــارة١٢اســتمارة االســتبیان اشــتمل علــى 

 ". ئما بدا" ، وثالث درجات لمن أجاب "أحیانا"عبارة من العبارات، ودرجتین لما كانت أجابته 

  :شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم استخدام إشباعات وفوائد  قیاس -٤

تـــم تـــصنیف اإلشـــباعات التـــي یحققهـــا اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي إلـــى فئتـــین 

شـــــباعات التوجیهیـــــة وشـــــبه اإلشـــــباعات االجتماعیـــــة وشـــــبه االجتماعیـــــة ، اإل: رئیـــــسیتین همـــــا

 هــاتین الفئتــین مــن خــالل ســؤال تــضمنته اســتمارة االســتبیان ، وتــم قیــاس كــل فئــة مــنالتوجیهیــة

ـــارات لقیـــاس اإلشـــباعات االجتماعیـــة ، ٨ عبـــارة موزعـــة إلـــى ١٦اشـــتمل علـــى   عبـــارات ٨ عب

أمــام كــل عبــارة مــن " بــال "لقیــاس اإلشــباعات التوجیهیــة ، وتــم تحدیــد درجــة واحــدة لمــن أجــاب 

  ". دائما ب" ثالث درجات لمن أجاب ، و"أحیانا"العبارات، ودرجتین لما كانت أجابته 

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

 SPSS for  بإجراء التحلیل اإلحصائي لبیانات هذه الدراسة باستخدام برنامجةالباحث تقام

windows  والمعــروف اختــصارا بحزمــة البــرامج اإلحــصائیة للعلــوم االجتماعیــة ،ً)SPSS:( 

Statistical Package for social science    

  :وتم استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة

  . التكرارات البسیطة والنسب المئویة-١

  . المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة-٢

ً الوزن المرجح الذي یحسب بضرب التكرارات بوزن معین یقرره الباحث استنادا إلي عدد -٣

 الضرب لكل بند للحصول علي مجموع األوزان المراتب في السؤال، ثم تجمع مراتب

  . المرجحة، ثم تحسب النسب المئویة لبنود السؤال كلها

 لدراسة الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات ANOVA تحلیل التباین ذي البعد الواحد -٤

  .الحسابیة للمجموعات علي أحد متغیرات الدراسة

 لدراسة شدة واتجاه العالقة Pearson Correlation Coefficient معامل ارتباط بیرسون -٥

  .االرتباطیة بین متغیرین من مستوى المسافة أو النسبة

 للمجموعات المستقلة لدراسة الداللة اإلحصائیة للفروق بین T.Test" ت"اختبار  -٦

  .متوسطین حسابیین لمجموعتین من المبحوثین في أحد متغیرات الدراسة



  

 ٧٢ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :نتائج الدراسة المیدانیة

تحلیل استجابات عینة الجمهـور والتـي تـضمنتها بیانـات صـحیفة االسـتبیان، بعـد أسفر    

عملیــة الجدولــة والتــصنیف، عــن بیانــات كمیــة ســاعدت علــي تحقــق أهــداف الدراســة، واإلجابــة 

  : تساؤالتها نً، وفیما یلي عرضا لنتائج الدراسة المیدانیة واإلجابة ععلي تساؤالتها

  .یة لشبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوعمدى تعرض طالب المرحلة الثانو -١

  .  لشبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوعطالب المرحلة الثانویةتوزیع مدي استخدام ) ٣(جدول رقم 

                      اإلجمالي  إناث  ذكور

  النـــوع

  مدى االستخدام 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٥٠.٥  ٢٠٢  ٤٤.٥  ٨٩  ٥٦.٥  ١١٣  ًدائما

  ٣٩.٠  ١٥٦  ٤٣.٥  ٨٧  ٣٤.٥  ٦٩  ًأحیانا

  ١٠.٥  ٤٢  ١٢.٠  ٢٤  ٩.٠  ١٨  ال

  ١٠٠.٠  ٤٠٠  ١٠٠.٠  ٢٠٠  ١٠٠.٠  ٢٠٠  اإلجمالــي

  : تدل بیانات الجدول السابق على

 اإلنترنت بشكل دائم مـن طـالب  شبكات التواصل االجتماعي علىأن نسبة من یستخدمون 

ونها بـــصفة غیـــر ، وأن نـــسبة مـــن یـــستخدم%٥٠.٥المرحلـــة الثانویـــة عینـــة الدراســـة بلغـــت 

مـــن عینـــة الدراســـة ال % ١٠.٥، فـــي مقابـــل مـــن نـــسبة %٣٩.٠بلغـــت ) أحیانـــا(منتظمـــة 

 .ًیستخدمون شبكات التواصل االجتماعي مطلقا

  . في التعلیم طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعيدى استخدام م -٢

  التواصل االجتماعي في التعلیمطالب المرحلة الثانویة لشبكاتمدى استخدام توزیع ) ٤(جدول رقم 

  . وفقا للنوع

                العینة اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك االستخداممدى 

 ٢٥.٧ ٩٢ ٢١.٦ ٣٨ ٢٩.٧ ٥٤ نعم

  ٤٨.٣  ١٧٣  ٥١.١  ٩٠  ٤٥.٦  ٨٣  أحیانا

  ٢٦.٠  ٩٣  ٢٧.٣  ٤٨  ٢٤.٧  ٤٥  ال

 ١٠٠ ٣٥٨ ١٠٠ ١٧٦ ١٠٠ ١٨٢ المجموع



  

 ٧٣ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  دالة غیر =   مستوي المعنویة ٠.٠٩٢=     معامل التوافق ٢= حریة .    د٣.٠٦ = ٢قیمة كا

  : تدل بیانات الجدول السابق على

بـشكل شـبكات التواصـل االجتمـاعي مـن طـالب المرحلـة الثانویـة أن نسبة مـن یـستخدمون 

% ٤٨.٣بلغــت ) أحیانــا( بــصفة غیـر منتظمــة ا، وأن نــسبة مـن یــستخدمونه%٢٥.٧دائـم بلغــت 

شـــبكات ستخدمون مـــن العینـــة ذكـــروا أنهـــم ال یـــ% ٢٦.٠، فـــي مقابـــل نـــسبة ســـةمـــن عینـــة الدرا

 .  في أي أغراض تعلیمیةالتواصل االجتماعي

 ، ٢= عنـد درجـة حریـة ) ٣.٠٦( بلغـت ٢كما أظهـرت نتـائج الجـدول الـسابق أن قیمـة كـا

و ، وهـ٠.٠٥ًدالـة إحـصائیاعند مـستوى معنویـة غیر  وهي قیمة ٠.٠٩٢كما بلغ معامل التوافق 

طـالب المرحلـة الثانویـة اسـتخدام ًئیا بین النـوع ومـدى اوجود عالقة دالة إحصعدم ما یشیر إلى 

  .في التعلیم لشبكات التواصل االجتماعي 

 .شبكات التواصل االجتماعي التي یستخدمها طالب المرحلة الثانویة -٣

  ٢٦٤=ن.  الثانویة شبكات التواصل االجتماعي التي یستخدمها طالب المرحلةترتیب  )٥(جدول 

         الترتیب الوزن المرجح

 الوسیلة
 الثاني األول

الثال

 ث
 الخامس الرابع

 الوزن المئوي  النقاط

 35.38 978 ٣ ٧ ٣٠ ٣٩ ١٤٣ الفیسبوك

 31.51 871 ٠ ٩ ٣٠ ٩٧ ٧٥  یوتیوب

 21.38 591 ٠ ٦ ٣١ ٦٤ ٤٦  التویتر

 7.31 202 ٠ ٢٦ ١٤ ٢٧ ٠  ماي سبیس

 4.41 122 ١٥ ٣ ١٩ ١١ ٠  لینكد إن

 2764   مجموع األوزان

ِ أن أكثـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي اسـتخداما مـن قبـل :تدل بیانات الجدول السابق على ً

وتتفــق ). ٣٥.٣٨(وذلــك بــوزن مئــوي  Facebookطــالب المرحلــة الثانویــة كــان موقــع الفیــسبوك 

 الــصادر عــن كلیــة ٢٠١٤ )٤٠(هــذه النتیجــة مــع تقریــر اإلعــالم االجتمــاعي فــي العــالم العربــي

ـــد عـــدد مـــستخدمي  ـــذي یؤكـــد تزای ـــادي دبـــي للـــصحافة وال ـــة ون ـــإلدارة الحكومی ـــن راشـــد ل محمـــد ب

الفیــسبوك فــي الــوطن العربــي وخاصــة مــصر، حیــث أفــاد التقریــر أن مــصر تحتكــر أكبــر حــصة 

 .Keith Nمــن مــستخدمي فیــسبوك فــي العــالم العربــي، وكــذلك تتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة 

Hampton and Othersحیــث أكــدت الدراســة أن الفیــسبوك هــو األوســع اســتخداما ٢٠١١ فــي ،ً

  .)٤١(من المبحوثین% ٩٢.٠بین الشبكات االجتماعیة وذلك بنسبة 

 في الترتیب الثاني Youtubeوجاء استخدام طالب المرحلة الثانویة لموقع الیوتیوب  -

الترتیب الثالث بوزن مئوي بلغ  في Twitter، یلیه موقع تویتر )٣١.٣٥(بوزن مئوي بلغ 



  

 ٧٤ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ً، وأخیرا ) ٧.٣١( بوزن مئوي قدره Myspace، ثم جاء موقع ماي سبیس )٢١.٣٨(

 ) .٤.٤١(جاءت شبكة لینكد إن بوزن مئوي بلغ 

  .االستخدامات التعلیمیة لشبكات التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة -٤

  .كات التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویةاالستخدامات التعلیمیة لشب) ٦(جدول رقم 

                درجة الموافقة الوزن المرجح ال أحیانا دائما 

االستخدامات التعلیمیة 

 للشبكات
 النقاط % ك % ك % ك

الوزن 

 المئوي

أتابع نشر بعض المضامین 

  .التعلیمیة بتلك الشبكات 
٢١.٦ ٥٧ ٥٢.٧ ١٣٩ ٢٥.٨ ٦٨ 539 8.90 

ًوثق بعض معلوماتي اعتمادا أ

على المصادر التي أحصل 

علیها من الشبكات 

  .االجتماعیة

٣٦.٠ ٩٥ ٣٩.٨ ١٠٥ ٢٤.٢ ٦٤ 497 8.21 

جمع بعض المعلومات عن 

  الموضوعات الدراسیة
٣٩.٤  ١٠٤  ٤٤.٣  ١١٧  ١٦.٣  ٤٣  467 7.72 

اشترك مع بعض زمالئي في 

تكوین مجموعات لنشر بعض 

اد الملخصات والدروس في مو

  تعلیمیة مختلفة

١٧.٠ ٤٥ ٤٢.٨ ١١٣ ٤٠.٢ ١٠٦ 589 9.73 

تسلیم واستالم الواجبات 

  والمهام الدراسیة األخرى
٦٤.٤ ١٧٠ ٢٨.٠ ٧٤ ٧.٦ ٢٠ 378 6.24 

اشارك الملفات التي تشتمل 

على نصوص ومضامین 

  وصور تعلیمیة مع زمالئي

٢١.٢  ٥٦  ٤٣.٦  ١١٥  ٣٥.٢  ٩٣  565 9.33 

استخدمها للتواصل مع 

لمدرسین ومناقشة ا

  .الموضوعات المختلفة معهم

٢٣.٩ ٦٣ ٤٨.٩ ١٢٩ ٢٧.٣ ٧٢ 537 8.87 

أنمي قدراتي على تعلم اللغة 

األجنبیة عبر استخدام 

  الشبكات االجتماعیة 

٣٣.٣ ٨٨ ٤٠.٥ ١٠٧ ٢٦.١ ٦٩ 509 8.41 

أبحث من خاللها عن الجدید 

في المواد التعلیمیة التي 

أدرسها وجمع نماذج اختبارات 

  حولها

٦٤.٤ ١٧٠ ١٢.١ ٣٢ ٢٣.٥ ٦٢ 420 6.94 

 7.57 458 ٥١.١ ١٣٥ ٢٤.٢ ٦٤ ٢٤.٦ ٦٥أتناقش مع أصدقائي فیما 



  

 ٧٥ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ندرسه من مواد ومقررات

استخدمها للحصول على 

  برامج تعلیمیة متنوعة
٥٢.٣ ١٨٣ ٣٩.٠ ١٠٣ ٨.٧ ٢٣ 458 7.57 

أتبادل بعض المعلومات مع 

زمالئي عبر الشبكات 

  .االجتماعیة 

٨.٠  ٢١  ٤٣.٢  ١١٤  ٤٨.٩  ١٢٩  636 10.51 

 ٦٠٥٣   مجموع األوزان

االســـتخدامات التعلیمیـــة لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى أهـــم أن یـــشیر الجـــدول إلـــى 

 أتبــــادل بعــــض المعلومــــات مــــع زمالئــــي عبــــر الــــشبكات " تمثلــــت فــــيطــــالب المرحلــــة الثانویــــة

 مــع بعــض زمالئــي فــي تكــوین شــتركأ " ، یلیــه )١٠.٥١(وذلــك بــوزن مئــوي بلــغ " االجتماعیــة

بــــوزن مئــــوي بلــــغ " مجموعــــات لنــــشر بعــــض الملخــــصات والــــدروس فــــي مــــواد تعلیمیــــة مختلفــــة

شـــارك الملفـــات التـــي تـــشتمل علـــى نـــصوص ومـــضامین وصـــور تعلیمیـــة مـــع أ "، ثـــم ) ٩.٧٣(

 أتــــابع نــــشر بعــــض المــــضامین التعلیمیــــة بتلــــك "، یلیــــه ) ٩.٣٣(بــــوزن مئــــوي بلــــغ " زمالئــــي

، وفـــي الترتیـــب األخیـــر لإلســـتخدامات التعلیمیـــة لـــشبكات ) ٨.٩٠(ن مئـــوي بلـــغ بـــوز" الـــشبكات

اســـتالم الواجبـــات والمهـــام  وأتـــسلیم " جـــاء التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة

  ) .٦.٢٤(بوزن مئوي بلغ " الدراسیة األخرى

   . دوافع استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي -٥

  .شبكات التواصل االجتماعيلطالب المرحلة الثانویة الستخدام  الدوافع الطقوسیة )٧(ول رقم جد

 الوزن المرجح ال أحیانا دائما 
  درجة الموافقة              

 النقاط % ك % ك % ك الدوافع الطقوسیة
الوزن 

 المئوي

أعتبر شبكات التواصل مثل 

  .صدیق بالنسبة لي
٨.٠ ٢١ ٤٠.٥ ١٠٧ ٥١.٥  ١٣٦ 643 17.10 

فترة راحة شبكات التواصل متابعة 

  .مهمة لي 
٦.٨ ١٨ ١٦.٣ ٤٣ ٧٦.٩  ٢٠٣ 713 18.96 

 17.36 653  ٩.٥  ٢٥  ٣٣.٧  ٨٩  ٥٦.٨ ١٥٠  .ألنني تعودت على استخدامها

 14.60 549  ٢٩.٥  ٧٨  ٣٣.٠  ٨٧  ٣٧.٥  ٩٩  .تجعلني أنسى الدراسة ومشاكلها

 16.43 618  ١٧.٨  ٤٧  ٣٠.٣  ٨٠  ٥١.٩  ١٣٧  .ًألن متابعتها تجعلني سعیدا

 15.55 585 ١٧.٨ ٤٧ ٤٢.٨ ١١٣ ٣٩.٤ ١٠٤  متابعتها تمأل وقت فراغي

 ٣٧٦١   مجموع األوزان



  

 ٧٦ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یــشیر الجــدول الـــسابق إلــى أن أهــم الـــدوافع الطقوســیة الســتخدام طـــالب المرحلــة الثانویـــة 

وذلـك " ة لـي  متابعـة شـبكات التواصـل فتـرة راحـة مهمـ"لشبكات التواصـل االجتمـاعي تمثـل فـي 

ألننــي تعــودت علــى  "وافع الطقوســیة جــاء د ، وفــي الترتیــب الثــاني للــ)١٨.٩٦(بــوزن مئــوي بلــغ 

أعتبــر شــبكات التواصــل مثــل صــدیق بالنــسبة  "یلیــه ، ) ١٧.٣٦(بــوزن مئــوي بلــغ "  اســتخدامها

 "ًألن متابعتهــا تجعلنــي ســـعیدا  " وفــي الترتیـــب الرابــع جــاء، ) ١٧.١٠(بــوزن مئــوي بلــغ " لــي 

، ) ١٥.٥٥(بــوزن مئــوي بلــغ " متابعتهــا تمــأل وقــت فراغــي  " ثــم ،) ١٦.٤٣(بــوزن مئــوي بلــغ 

ســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى طـــالب دوافع الطقوســـیة إلوفـــي الترتیـــب األخیـــر للـــ

  ) .١٤.٦٠(بوزن مئوي بلغ "   تجعلني أنسى الدراسة ومشاكلها" جاء المرحلة الثانویة

  .الستخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي النفعیة الدوافع) ٨(جدول رقم 

 الوزن المرجح ال أحیانا دائما 
  الموافقة              درجة 

 النقاط % ك % ك % ك الدوافع النفعیة 
الوزن 

 المئوي

  9.44 469 ٤١.٣ ١٠٩ ٣٩.٨ ١٠٥ ١٨.٩ ٥٠  .توفر لى ملفات فیدیو وصور تعلیمیة

ى التعلم الذاتي والتعلم تساعدني عل

  .التعاوني
٣٩.٠ ١٠٣ ٣١.٤ ٨٣ ٢٩.٥ ٧٨ 503 10.12 

ألنها تساعدني في الحصول على 

  .المعلومات بشكل أسرع 
٩.١ ٢٤ ٤٧.٠ ١٢٤ ٤٣.٩ ١١٦ 620 12.47 

ستفادة من التواصل مع االیسر لي ت

  .اآلخرین
٢٠.١ ٥٣ ٥١.٩ ١٣٧ ٢٨.٠ ٧٤ 549 11.05 

مزج بین التعلم تتیح لي تجربة تعلیمیة ت

  .والتفاعل الجماعي والفردي
٥٣.٤ ١٤١ ٢٧.٧ ٧٣ ١٨.٩ ٥٠ 437 8.79 

ألنها تتیح لي حریة نشر وتبادل 

المعلومات مع الحفاظ على 

  .الخصوصیة

١٢.١ ٣٢ ٣٠.٧ ٨١ ٥٧.٢ ١٥١ 647 13.02 

 11.43 568 ٢٦.١ ٦٩ ٣٢.٦ ٨٦ ٤١.٣ ١٠٩  .ألنها تشجع على الحوار والمناقشة 

اصل بیني وبین زمالئي من سهولة التو

واد الدراسیة جهة وبیني وبین أساتذة الم

  . أخرىمن جهة

١٣.٦ ٣٦ ٢٤.٦ ٦٥ ٦١.٧ ١٦٣ 655 13.18 

بتجدد طاقتي بعد استخدامها أحس 

  .للدراسة 
٢٩.٩ ٧٩ ٤٢.٤ ١١٢ ٢٧.٧ ٧٣ 522 10.50 

 ٤٩٧٠   مجموع األوزان



  

 ٧٧ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ي وبــین زمالئــي مــن جهــة وبینــي ســهولة التواصــل بینــ" أظهــرت نتــائج الجــدول الــسابق أن 

جاءت في مقدمة الدوافع النفعیة السـتخدام طـالب  "  أخرىوبین أساتذة المواد الدراسیة من جهة

 ، وفـي الترتیـب )١٣.١٨(وذلـك بـوزن مئـوي بلـغ المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتمـاعي 

تبــادل المعلومــات مــع الحفــاظ ألنهــا تتــیح لـي حریــة نــشر و "ت عبــارة الثـاني للــدوافع النفعیــة جــاء

ألنهــا تــساعدني فــي الحــصول علــى   "ا، یلیهــ) ١٣.٠٢(بــوزن مئــوي بلــغ " علــى الخــصوصیة 

ألنهــا تــشجع  "جــاء فـي الترتیــب الرابـع ، و) ١٢.٤٧(بــوزن مئـوي بلــغ  " المعلومـات بــشكل أسـرع

التواصـل مـع تیسر لـي االسـتفادة مـن " ، ثم ) ١١.٤٣(بوزن مئوي بلغ " على الحوار والمناقشة 

إلسـتخدام شـبكات نفعیـة ، وفـي الترتیـب األخیـر للـدوافع ال) ١١.٠٥(بوزن مئوي بلغ  " .اآلخرین

تتـیح لـي تجربـة تعلیمیـة تمـزج بـین " أنهـا  جاء التواصل االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة

  ) .٨.٧٩(بوزن مئوي بلغ  " التعلم والتفاعل الجماعي والفردي

باعات االجتماعیة وشـبه االجتماعیـة التـي تعـود علـى طـالب الثانویـة مـن اسـتخدام اإلش) ٩(حدول رقم 

   .شبكات التواصل االجتماعي

 الوزن المرجح ال أحیانا دائما
                درجة الموافقة

 النقاط % ك % ك % ك الفوائد واالشباعات  
الوزن 

 المئوي

شبكات االجتماعیة متابعة ال

  .آلخرین تشعرني بالتمیز عن ا
٢٤.٢  ٦٤  ٣٦.٧  ٩٧  ٣٩.٠  ١٠٣  567 12.24 

استفید منها في التعامل مع 

  .األصدقاء والزمالء
٣٤.١ ٩٠ ٣٥.٦ ٩٤ ٣٠.٣ ٨٠ 518 11.18 

اشعر أنني أصبحت مثل الذین 

ینشرون آرائهم وأفكارهم على 

  .  الشبكات االجتماعیة 

١١.٠ ٢٩ ٥٤.٩ ١٤٥ ٣٤.١ ٩٠ 589 12.71 

ًاجا مع أشعر أنني أكثر اندم

  .المجتمع 
٢٥.٨  ٦٨  ٥٠.٤  ١٣٣  ٢٣.٩  ٦٣  523 11.29 

 13.16 610 ١٥.٢ ٤٠ ٣٨.٦ ١٠٢ ٤٦.٢ ١٢٢  .أتخلص من اإلحساس بالوحدة

 12.88 597 ١٦.٧ ٤٤ ٤٠.٥ ١٠٧ ٤٢.٨ ١١٣  .زاد ارتباطي بزمالئي وأساتذتي 

أستطیع الحوار والنقاش مع 

  .اآلخرین 
٩.٨ ٢٦ ٣٢.٢ ٨٥ ٥٨.٠ ١٥٣ 655 14.13 

 12.41 575 ٢١.٢ ٥٦ ٣٩.٨ ١٠٥ ٣٩.٠ ١٠٣  .كتسب سلوكیات ومهارات مفیدةا
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 ٧٨ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

جــاءت " أســتطیع الحــوار والنقــاش مــع اآلخــرین " عبــارة كــشفت نتــائج الجــدول الــسابق أن 

فـــي مقدمـــة اإلشـــباعات االجتماعیـــة وشـــبه االجتماعیـــة التـــي تعـــود علـــى طـــالب الثانویـــة مـــن 

 ، وفــي الترتیــب الثــاني )١٤.١٣(وذلــك بــوزن مئــوي بلــغ واصــل االجتمــاعي اســتخدام شــبكات الت

بــــوزن مئــــوي بلــــغ " .أتخلــــص مــــن اإلحــــساس بالوحــــدة "جــــاءت عبــــارة لإلشــــباعات االجتماعیــــة 

ـــم ، ) ١٣.١٦( ، وجـــاء فـــي ) ١٢.٨٨(بـــوزن مئـــوي بلـــغ  " زاد ارتبـــاطي بزمالئـــي وأســـاتذتي "ث

ي أصـبحت مثـل الـذین ینـشرون آرائهـم وأفكـارهم علـى اشعر أنن "  لتلك اإلشباعاتالترتیب الرابع

متابعـة الـشبكات االجتماعیـة تـشعرني " ، ثـم ) ١٢.٧١(بـوزن مئـوي بلـغ " الشبكات االجتماعیـة 

جـاء هذه اإلشـباعات ، وفي الترتیب األخیر ل) ١٢.٢٤(بوزن مئوي بلغ . " بالتمیز عن اآلخرین

  ) .١١.١٨(بوزن مئوي بلغ "  ءأستفید منها في التعامل مع األصدقاء والزمال" 

اإلشباعات التوجیهیة وشبه التوجیهیة التي تعود على طالب الثانویة من اسـتخدام ) ١٠(جدول رقم 

  .شبكات التواصل االجتماعي 

              درجة  الوزن المرجح ال أحیانا دائما

  الموافقة

 الفوائد واالشباعات  
 النقاط % ك % ك % ك

الوزن 

 المئوي

شعر بزیادة معلوماتي أ

.  
٨.٠ ٢١ ٦٧.٠ ١٧٧ ٢٥.٠ ٦٦ 573 12.73 

أشعر أنني استفدت من 

  .وقت فراغي 
١٧.٤ ٤٦ ٥١.٥ ١٣٦ ٣١.١ ٨٢ 564 12.53 

أشعر بالنشاط والحیویة 

.  
٣٤.١  ٩٠  ٢١.٢  ٥٦  ٤٤.٧  ١١٨  556 12.35 

أتبادل األفكار 

واالقتراحات بشأن 

  . المقررات التعلیمیة

١٤.٤ ٣٨ ٥٦.٤ ١٤٩ ٢٩.٢ ٧٧ 567 12.60 

تمكنت من فهم الكثیر 

من الموضوعات عبر 

استخدامي لشبكات 

  التواصل االجتماعي 

١١.٧  ٣١  ٥١.٥  ١٣٦  ٣٦.٧  ٩٧  594 13.20 

 12.62 568  ٢٧.٣  ٧٢  ٣٠.٣  ٨٠  ٤٢.٤  ١١٢استفید من خبرات 



  

 ٧٩ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .وتجارب اآلخرین 

أشاهد التجارب العلمیة 

الصعبة والنادرة التي ال 

 یمكن تطبیقها في

  .المعامل المدرسیة 

٤٥.٨  ١٢١  ٣١.٤  ٨٣  ٢٢.٧  ٦٠  467 10.38 

أتعرف على طرق 

جدیدة للحصول على 

  .المعلومات 

٩.٨ ٢٦ ٤٨.٥ ١٢٨ ٤١.٧ ١١٠ 612 13.60 
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أتعــرف علــى طــرق جدیــدة للحــصول علــى " یتــضح مــن نتــائج الجــدول الــسابق أن عبــارة 

وجیهیـة وشـبه التوجیهیـة التـي تعـود علـى طـالب الثانویـة مـن جاءت في مقدمـة الت" .المعلومات 

 ، وفــي الترتیــب الثــاني )١٣.٦٠(وذلــك بــوزن مئــوي بلــغ اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي 

 تمكنـت مـن فهـم الكثیـر مـن الموضـوعات عبـر اسـتخدامي "لإلشباعات التوجیهیة جـاءت عبـارة 

 أشـعر بزیـادة معلومـاتي "، ثـم عبـارة ) ١٣.٢٠(بوزن مئوي بلـغ " .لشبكات التواصل االجتماعي

ـــــغ "  ـــــوي بل ـــــة وشـــــبه ) ١٢.٧٣(بـــــوزن مئ ـــــب الرابـــــع لإلشـــــباعات االجتماعی ، وجـــــاء فـــــي الترتی

أتبــادل " ، ثـم ) ١٢.٦٢(بــوزن مئـوي بلــغ ."  اسـتفید مــن خبـرات وتجــارب اآلخـرین "االجتماعیـة 

، وفـــي الترتیـــب ) ١٢.٦٠(غ بـــوزن مئـــوي بلـــ. " األفكـــار واالقتراحـــات بـــشأن المقـــررات التعلیمیـــة

أشـاهد التجـارب العلمیـة الـصعبة والنـادرة التـي ال یمكـن "  ت عبـارةجـاءاألخیر لهـذه اإلشـباعات 

  ) .١٠.٣٨(بوزن مئوي بلغ  " تطبیقها في المعامل

  .نتائج التحقق من صحة الفروض 

اسـتخدم عدل توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین م"" الفرض األول والذي ینص علي أنه 

تعـــرض لهـــذه الدوافـــع وطـــالب المرحلـــة الثانویـــة لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي التعلـــیم 

   .شبكات ال

معدل استخدم طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل معامل ارتباط بیرسون بین  )١١(جدول 

  .استخدام هذه الشبكات االجتماعي في التعلیم ودوافع 

  الدوافع ككل  الدوافع الطقوسیة  الدوافع النفعیة
  المتغیر

R P R P R P 

  ٠.٠٠٢  **٠.١٩٠  ٠.٠١٤  *٠.١٥١  ٠.٠٠٩  **٠.١٦٠  معدل االستخدام 



  

 ٨٠ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

اســتخدم طــالب المرحلــة  وجــود عالقــة دالــة بــین معــدل إلــىتــشیر نتــائج الجــدول الــسابق 

 حیـث اتالثانویة لشبكات التواصل االجتماعي فـي التعلـیم والـدوافع النفعیـة السـتخدام هـذه الـشبك

ـــة ٠.١٦٠ بینهمـــا فـــي بلغـــت قیمـــة معامـــل ارتبـــاط بیرســـون  وهـــي قیمـــة دالـــة عنـــد مـــستوى دالل

معــدل اســتخدم طــالب المرحلــة الثانویــة لــشبكات  عالقــة دالــة بــین وجــود ، كمــا أتــضح ٠.٠١=

حیــث بلغــت قیمــة التواصــل االجتمــاعي فــي التعلــیم والــدوافع الطقوســیة الســتخدام هــذه الــشبكات 

 ، ٠.٠٥=مـستوى داللـة عنـد وهي قیمة دالة إحـصائیا  ، ٠.١٥١  بینهمابیرسونمعامل ارتباط 

كذلك وجود عالقة دالـة بـین معـدل اسـتخدم طـالب المرحلـة الثانویـة لـشبكات التواصـل كما تبین 

حیــث بلغــت قیمــة معامــل االجتمــاعي فــي التعلــیم والدرجــة الكلیــة لــدوافع اســتخدام هــذه الــشبكات 

   .٠.٠١= وهي قیمة دالة إحصائیا مستوى داللة ٠.١٩٠  بینهماارتباط بیرسون

ــي أنــه  ــنص عل ــاني والــذي ی ــرض الث ــین معــدل "" الف ــة إحــصائیا ب ــة دال توجــد عالقــة ارتباطی

اإلشــباعات التــي اســتخدم طــالب المرحلــة الثانویــة لــشبكات التواصــل االجتمــاعي فــي التعلــیم و

   .یحققها هذا االستخدام 

ن بین معدل استخدم طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل معامل ارتباط بیرسو )١٢(جدول 

  واإلشباعات التي یحققها هذا االستخداماالجتماعي في التعلیم 

 االشباعات

  التوجیهیة

اإلشباعات 

  االجتماعیة

  اإلشباعات الكلیة

  المتغیر

R P R P R P 

  ٠.٠٠٤  ٠.١٧٥  ٠.٠٠٠  ٠.٢١٧  ٠.٠٣٠  ٠.١٣٤  االستخدام معدل 

تــائج الجــدول الــسابق وجــود عالقــة دالــة بــین معــدل اســتخدم طــالب المرحلــة یتــضح مــن ن

الثانویـــة لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي التعلـــیم ومـــا یتحقـــق مـــن إشـــباعات توجیهیـــة نتیجـــة 

 وهـي قیمـة ٠.١٣٤الستخدام هذه الشبكات حیث بلغت قیمة معامل ارتبـاط بیرسـون بینهمـا فـي 

ا أتــضح وجــود عالقــة دالــة بــین معــدل اســتخدم طــالب  ، كمــ٠.٠٥= دالــة عنــد مــستوى داللــة 

المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم واإلشباعات االجتماعیـة المترتبـة علـى 

 ، وهــي قیمــة ٠.٢١٧اســتخدام هــذه الــشبكات حیــث بلغــت قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون بینهمــا 

 كــذلك وجــود عالقــة دالــة إحــصائیا بــین  ، كمــا تبــین٠.٠١= دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة 

معدل استخدم طـالب المرحلـة الثانویـة لـشبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التعلـیم والدرجـة الكلیـة 

ســــتخدام حیــــث بلغــــت قیمــــة معامــــل ارتبــــاط بیرســــون بینهمــــا إلشـــباعات المتحققــــة مــــن هــــذا االل

  .٠.٠١= وهي قیمة دالة إحصائیا مستوى داللة ٠.١٧٥

  



  

 ٨١ 

  ) الجزء الرابع( ٢٠١٤ یونیة  الثانيالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

توجـد عالقـة ارتباطیـة دالـة "" والـذي یـنص علـي أنـه لـث  من صحة الفرض الثانتائج التحقق

استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التعلـیم إحصائیا بین دوافع 

  .وبین اإلشباعات المتحققة من استخدامها لدیهم 

لثانویة لشبكات التواصل معامل ارتباط بیرسون بین معدل استخدم طالب المرحلة ا )١٣(جدول 

  االجتماعي في التعلیم واإلشباعات التي یحققها هذا االستخدام

  االشباعات  االجتماعیة  االشباعات التوجیهیة

 R P R P  الدوافع

  ٠.٠٠٠  ٠.٣٦٨  ٠.٠٠٠  ٠.٢٤٣  النفعیة

  ٠.٠٠٠  ٠.٢٧١  ٠.٠٠٠  ٠.٣٠٥  الطقوسیة

ســتخدام شــبكات  الــدوافع النفعیــة العالقــة دالــة بــینإلــى وجــود تــشیر نتــائج الجــدول الــسابق 

حیـــث بلغـــت قیمـــة التواصـــل االجتمـــاعي واإلشـــباعات التوجیهیـــة المتحققـــة مـــن هـــذا االســـتخدام 

 ، كمـا أتـضح وجـود ٠.٠١= وهي قیمة دالـة عنـد مـستوى داللـة ٠.٢٤٣معامل ارتباط بیرسون 

ت التواصـل االجتمـاعي السـتخدام طـالب المرحلـة الثانویـة لـشبكاعالقة دالة بین الدوافع النفعیـة 

حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل ارتبـــاط مـــن هـــذا االســـتخدام لهـــم المتحققـــة جتماعیـــة واإلشـــباعات اال

  . ٠.٠١= وهي قیمة دالة عند مستوى داللة ٠.٣٦٨  بینهمابیرسون

طقوســـیة الســـتخدام طـــالب كمـــا تبـــین وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة طردیـــة دالـــة بـــین الـــدوافع ال

التواصـــل االجتمـــاعي واإلشـــباعات التوجیهیـــة المتحققـــة لهـــم مـــن هـــذا المرحلـــة الثانویـــة لـــشبكات 

 وهـي قیمـة دالـة عنـد مـستوى ٠.٣٠٥االستخدام حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون بینهمـا 

 ، كما أتـضح وجـود عالقـة دالـة بـین الـدوافع الطقوسـیة السـتخدام طـالب المرحلـة ٠.٠١=داللة 

واإلشباعات االجتماعیـة المتحققـة لهـم مـن هـذا االسـتخدام الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي 

 وهــي قیمــة دالــة عنــد مــستوى داللــة ٠.٢٧١حیــث بلغــت قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون بینهمــا 

=٠.٠١ .  

تـؤثر المتغیـرات الدیموجرافیـة  "  أنـهنتائج التحقق من صحة الفرض الرابع والـذي یـنص علـي

علــى ) صف الدراســي الــ - اإلقامــة - الدراســيالتخــصص –النــوع (المرحلــة الثانویــة لطــالب 

  .معدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم لدیهم 

 –الذكور (لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین من ) ت(نتائج اختبار  )١٤(جدول رقم 

  .معدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلیمعلي ) اإلناث

  المتوسط  دالعد  المجموعات
االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة
  مستوى الداللة  قیمة ت

  ٢.٨١  ٢٣.٣٨  ١٣٦  ذكور

  ٢.٧٣  ٢٣.٧٣  ١٢٨  إناث
  غیر دالة  ١.٠٣ -  ٢٦٢
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إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائیة بـین مجموعـات " ت"تشیر نتائج تطبیق اختبار 

، واصـل االجتمــاعي فـي التعلــیم معـدل اسـتخدام شــبكات الت اإلنـاث علــى –الطـالب مـن الــذكور 

أي دالــة إحــصائیا عنــد غیــر  ، وهــي قیمــة ١.٠٣ –بلغــت " ت"یمــة أن قحیـث أوضــحت النتــائج 

علـــى معـــدل مـــستوى مـــن مـــستویات الداللـــة اإلحـــصائیة ، وهـــو مـــا یوضـــح أن النـــوع ال یـــؤثر 

  .استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم 

تخصص لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین وفقا لل) ت(نتائج اختبار  )١٥ (جدول رقم

  .علي معدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم) علمي – أدبي(الدراسي 

  المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة
  مستوى الداللة  قیمة ت

  ٦.٤٥  ٢٧.٥٨  ١٣٩  أدبي

  ٥.٠٦  ٢١.٥٨  ١٢٥  علمي
٣.٠٦  ٢٦٢  

دالة عند 

٠.٠١  

یتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن إلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین مجموعـــات 

علـــى معـــدل اســـتخدام شـــبكات التواصـــل )  علمـــي–أدبـــي (الطـــالب وفقـــا للتخـــصص الدراســـي 

دالــة  ، وهــي قیمــة ٣.٠٦بلغــت " ت"االجتمــاعي فــي التعلــیم ، حیــث أوضــحت النتــائج أن قیمــة 

ـــذین یدرســـون ٠.٠١إحـــصائیا عنـــد أي مـــستوى الداللـــة اإلحـــصائیة  ، وذلـــك لـــصالح الطـــالب ال

بالتخصص األدبي ، حیـث تبـین أنهـم أكثـر اسـتخداما لـشبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التعلـیم 

  .من ذویهم الذین یدرسون بالتخصص العلمي

وفقا لمكان  درجات المبحوثین لداللة الفروق بین متوسطات) ت(نتائج اختبار ) ١٦(جدول رقم 

  .علي معدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم) حضر – ریف(اإلقامة 

  المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة
  مستوى الداللة  قیمة ت

  ٣.٩٨  ٢٦.٥٠  ١٣٦  ریف

  ٦.٤٢  ٢٣.٠٠  ١٢٨  حضر
  غیر دالة   ١.٢٧  ٢٦٢

دول الــسابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین مجموعــات توضــح النتــائج بالجــ

الطــالب مــن المقیمــین بــالریف والحــضر علــى معــدل اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي 

، وهـي قیمـة غیـر دالـة إحـصائیا عنـد ١.٢٧بلغـت " ت"التعلیم، حیث أوضحت النتـائج أن قیمـة 

مـا یوضـح أن مكـان اإلقامـة ال یـؤثر علــى أي مـستوى مـن مـستویات الداللـة اإلحـصائیة ، وهــو 

 .معدل استخدام طالب المرحلة الثانویة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم 
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تحلیل التباین أحادي االتجاه بین مجموعات الطالب على معدل استخدام شبكات )  ١٧(جدول رقم 

  وفقا للصف الدراسي  في التعلیم التواصل االجتماعي 

  مصدر التباین
مجموعات 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  الداللة  قیمة ف

  ٢.٩٧٨  ٣  ٨.٩٣٥  بین المجموعات

  ٧.٧٧٠  ٢٦٠  ٢٠٢٠.٣٢٣  داخل المجموعات

    ٢٦٣  ٢٠٢٩.٢٥٨  المجموع

  غیر دالة  ٠.٣٨٣

تـــشیر نتـــائج الجـــدول الـــسابق إلـــي عـــدم وجـــود فـــروق بـــین مجموعـــات الطـــالب بالمرحلـــة 

الدراســي علــى معــدل اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي التعلــیم، الثانویــة طبقــا للــصف 

، وهـو ٠.٠٥ ، وهـذه القـیم غیـر دالـة إحـصائیا عنـد مـستوي معنویـة ٠.٣٨٣حیث بلغت قیم ف 

مــــا یؤكــــد علــــى عــــدم وجــــود تــــأثیر للــــصف الدراســــي علــــى معــــدل اســــتخدام شــــبكات التواصــــل 

  .االجتماعي في التعلیم

  :توصیات الدراسة 

، توصي الدراسة ن أهداف وما توصلت إلیه من نتائجما سعت الدراسة لتحقیقه مفي ضوء 

  : الحالیة بما یلي

توجیه نظر الطالب والمعلمین وأولیاء األمور باالستخدامات التركیز على ضرورة  -

 .اإلیجابیة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلیم 

ات التعلیمیة واستخدامها في تفعیل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في المؤسس -

عرض وتقدیم المعلومات المضامین التعلیمیة بما یتفق مع خصائص تلك الشبكات 

 .ویؤدي لتعمیم األستفادة منها من قبل الطالب بمراحل التعلیم المختلفة 

تضمین المقررات التعلیمیة بالمراحل التعلیمیة لمزایا ومخاطر استخدام تطیبقات اإلنترنت  -

 .یم مزایاها في العملیة التعلیمیة وخصائصها كوسائل اتصال یمكن تعظالمختلفة

تصمیم صفحات من قبل المسئولین بوزارة التربیة والتعلیم تختص بكل مادة دراسیة وتقدیم  -

محتویات المقرر علیها مع االستفادة من خصائص كل شبكة في إنتاج المقررات بشكل 

تخفیفا عن كاهل األسرة المصریة وما تعانیه من یجذب الطالب ویزید من إقبالهم علیها ، 

 . الدروس الخصوصیة بهذه المرحلة والمراحل األخرى

وأقسامه بكلیات اآلداب بكلیات اإلعالم شبكات التواصل االجتماعي االهتمام بتدریس  -

 . تطبیق إعالمي هام لم تتم األستفادة منه تعلیمیا حتى األن اعتبارها والتربیة النوعیة ب

رة إجراء المزید من البحوث والدراسات العلمیة فى هذا المجال حیث تكاد تكون هناك ضرو -

االستخدمات التعلیمیة ندرة فى البحوث والدراسات والمراجع المصریة والعربیة التى تتناول 

 .لشبكات التواصل االجتماعي 
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