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املستخلص :هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع استخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي على االنترنت ،وطبقت الدراسة على طلبة مدارس محافظة طولكرم-فلسطين والبالغ عددهم ( )11759طالبا
وطالبة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي نظرا ملناسبته ألغراض الدراسة ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة
العنقودية من ( )27مدرسة والبالغ عدد أفرادها( )879طالبا وطالبة ،وأعد الباحث استبانة مكونة من ( )30فقرة ،تم
التأكد من صدقها وثباتها ،وملعالجة البيانات؛ استخدم الباحث برنامج الرزم االحصائية ( )SPSSمن خالل استخدام
املعالجات اإلحصائية ،اآلتية :النسب املئوية واملتوسطات الحسابية ،تحليل التباين األحادي ،معامل ارتباط كرونباخ
ألفا ،وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فروق دالة إحصائيا في استخدام طلبة املرحلة األساسية العليا
ملواقع التواصل االجتماعي تعزى ملتغيري الجنس والصف الدراس ي ولصالح الذكور والصف الثامن األساس ي على التوالي.
كما أظهرت عدم وجود فروق تبعا ملتغيرات :مكان السكن ،ومستوى تعليم األب ،ومستوى تعليم األم ،وطريقة الدخول
الى مواقع التواصل االجتماعي .وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات تجريبية بهدف توفير برامج توعوية للطلبة
لشغل وقت فراغهم وتوجيههم وإرشادهم بالطريقة االمنة والسليمة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
الكلمات املفتاحية :متصفح االنترنت ،مواقع التواصل االجتماعي ،املرحلة األساسية العليا.

Abstract: This study aimed to identify Awareness of the high elementary school student' use of the
social networking sites on the Internet, the study was applied on the students of Tulkarem-Palestine
schools (11759) Students. The re-searcher used the analytical descriptive method because of its
suitability for the purposes of the study. The sample of the study was chosen in the cluster method from
27 schools with 879 students. The researcher prepared a questionnaire consisting of (30) verifiable items.
Statistical packages (SPSS) were used for data processing through the use of the following statistical
processors: Percentages and arithmetic averages, single-variance analysis, alpha-Cronbach correlation
coefficient, the study found the following important results: There were statistically significant
differences in the use of the elementary students of the social networking sites due to the sex variables
and the grade for the benefit of males and the eighth grade, respectively. There were also no differences
according to the variables: place of residence, level of the father's education, level of mother's education,
and access to social networking sites. The study recommended that experimental studies should be
*ايميل الباحث الرئيس يh.shanaa@ptuk.edu.ps :
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carried out in order to provide awareness programs for students to fill their leisure time and guide them
in the and safe way to use social net-working sites.

Keywords: Internet browser, social networking sites, high elementary school level.
املقدمة:
يسرت التكنولوجيا الحديثة اتصال اإلنسان باآلخرين في كل أنحاء املعمورة وعلى مدار الساعة ،وقد وصلت أدواتها
ووسائلها الى كل يد ،فبات بمقدور الجميع ودون استثناء االستفادة منها ،وأصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة
وتطبيقاتها املتجددة بشكل عام ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص ،ذات تأثير جلي في حياة اإلنسان بكل مراحله
وفئاته العمرية ،فال يمكن لشخص ما أن يتحدث عن الوقت الحاضر دون اإلشارة إلى التقدم التكنولوجي املتسارع
وخاصة الثورة املعلوماتية االلكترونية ،ومراحل تطورها ،وطرق استخدامها ،بل أصبحت الشبكة العنكبوتية املظهر
األكثر انتشارا في التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال والتواصل ،كما تتميز وسائل التواصل االجتماعي على شبكة
االنترنت بقدرتها الجاذبة حول شاشاتها االلكترونية للجميع من بني البشر كبيرا وصغيرا ،ذكرا وأنثى ،متعلما وغير متعلم
 ،ولهذا انعكاس على أنماط حياة األفراد وأساليب تفكيرهم وأنماط سلوكهم بل وأكثر من ذلك تأثيرها على بيئتهم
الجسمية والنفسية والثقافية (بو عبد هللا.)2016 ،
إن تعدد معطيات وأدوات ووسائل تقنيات التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال ساعد في انتشارها ،ورفع مستوى
استخدام مواقعها ،وهذا ساعد في تعميق جذورها وفرض استخدامها في املجتمعات ،مما غير في سلوك الفرد واتجاهه،
وأظهر رغبة واضحة في استخدام هذه املواقع ،وهذا التغير ال بد أن يرافقه التحكم الذاتي وترشيد االستخدام ليكون
آمنا باملراقبة والضبط الخارجي الستخدام األطفال هذه املواقع (الشاعر.)2006 ،
والكثير من الناس ينظرون إلى مواقع التواصل االجتماعي ،والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها نظرة سلبية ،فينتقدون
مستخدميها ،ويصفها آخرون مضيعة للوقت خاصة وقت الطلبة ،حيث يستخدمها الطلبة طوعا للتسلية ولقضاء وقت
فراغهم ،ويعزفون عن استخدامها في العملية التعليمية وأغراضها ،وإنجاز مهامهم الدراسية ،مما يؤثر على مستوى
تحصيلهم الدراس ي بشكل سلبي (أبو زيد.)2011 ،
لقد بدأت مواقع التواصل اإلجتماعي الظهور أواسط التسعينيات حيث أنش ئ عام  1995موقع ()classmates. Com
للربط بين الطالب وزمالئه في الدراسة ،وظهر أول موقع عام (( 1977واسمه ( )Six Degrees. comالذي كان جل تركيزه
على الروابط املباشرة للتفاعل بين الناس ،وركزت تلك املواقع على إظهار امللفات الشخصية للمستخدمين وكذلك خدمة
استخدام الرسائل الخاصة عبره (خالد.)2008 ،
ويشير سلطان ( )2012إلى زوال مواقع شبكات التواصل االجتماعي التي ظهرت أواخر التسعينات ،حيث لم يدم
استخدامها وانتشارها طويال ،فأغلقت لعدم جدواها االقتصادية وقلة أرباحها ،ففشلت وقتها في تحقيق النجاح ،وذلك
في الفترة الواقعية بين عام ( ،)2001-1999ثم تبع ذلك محاوالت تمثل االنطالق الحقيقي لشبكات ووسائل التواصل
االجتماعي ،فظهرت شبكة ( )Friendsterعام ( )2002مما شجع متصفح جوجل( )Googleعلى امتالكها بعد تحقيقها
انتشارا واستخداما فاعال وناجحا في العام . 2003
وظهر عام ( )2004-2005املوقع األمريكي الشهير ماي سبيس ( ،)My Spaceوظهر بعده موقع فيس بوك لصاحبه
األمريكي الشهير مارك زوكربيرج ،الذي وصل عدد املشتركين على هذه الشبكات عام  ))2009قرابة ( )800مليون مشترك
من كافة أنحاء العالم (العتيبي.)2008 ،
وملواقع التواصل االجتماعي مخاوف ومخاطر مجتمعية مختلفة على الفرد واملجتمع ،يمكن تلخيصها بانعدام
الخصوصية وقلة توفر األمن واملواد االباحية والجرائم االلكترونية (.)Greenfield & Yan, 2006
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كما أن االستخدام املفرط لساعات طويلة على مواقع التواصل االجتماعي يشكل خطرا على مهارات االندماج والتفاعل
الشخص ي واالجتماعي وإضاعة الوقت لدى األفراد ،وتشويش الهوية الثقافية الوطنية واستبدالها بالهوية العاملية؛ مما
يسبب انعدام الخصوصية (.)Harrison & Thomas, 2009
ويؤثر االستخدام املفرط ملواقع التواصل االجتماعي سلبا على ساعات دراسة الطلبة وتحصيلهم الدراس ي ،ويترتب على
ذلك مشكالت تربوية متعددة ،أهمها :عدم االنتباه وتشتت الذهن ،وضعف التركيز ،وضعف في الدافعية ،والنوم أثناء
الحصة أو في ساعات الدراسة الذاتية (.)Kalpidou & Costin & Morris & Morris, 2011
ومن جهة أخرى أشار عثمان وآخرون ( )2013إلى أهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها مواقع
تكنولوجية فعالة ،تسهم في تسهيل االتصال والتواصل وتبادل املعرفة واملعلومات والتفاعل بين األفراد والجماعات
بغض النظر عن أماكن تواجدهم ،وفي األوقات املناسبة لهم ،ومن أبرز هذه املواقع (الفيسبوك ،واليوتيوب،
والواتساب ،واالنستغرام ،وسناب شات ...،وغيرها) ،وسنتناولها بش يء من التوضيح.
يمكن تعريف موقع الفيس بوك( )Face Bookبأنه شبكة اجتماعية على موقع من مواقع التواصل على االنترنت قام
بتأسيسها عام ( )2004طالب في جامعة هارفارد األمريكية؛ مارك زوكربيرج ،باالشتراك مع كل من :داستين موسكوفيتز،
وكريس هيوز اللذين تخصصا في دراسة علوم الحاسب اآللي ،وتتيح هذه الشبكة ملستخدميها إدخال بياناتهم الشخصية
وتبادل املعلومات وغيرها مع مستخدمي املوقع (سبتي.)2013 ،
وتجدر اإلشارة إلى دراسة سوليفان وبرادايس ( )Sullivan & Paradise, 2012التي أظهرت تزايد في إقبال املراهقين على
استخدام شبكة الفيسبوك.
كما يمكن تعريف موقع اليوتيوب ) )You Tubeبأنه :موقع إلكتروني أطلق عام ( )2005في والية كاليفورنيا األمريكية
متنوعة في ّ
على يد كل من :تشاد هرلي ،وستيف تشن ،وجاويد كريم ،يعمل على عرض فيديوهات ّ
شتى املجاالت ،ويسمح
ملستخدميه مشاهدة ّ
حية للفيديوهات التي يعرضها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تحميل للفيديو ،أو إنشاء حساب
للمشاهدة ،كما يمنح مشاهديه فرصة التعبير عن رأيهم بالفيديو عن طريق إبداء إعجابهم به أو عدمه ،أو عن طريق
إضافة تعليقهم على الفيديو الذي يشاهدونه ،مع تقديمه خدمات أخرى مجانية ،مثل :رفع فيديوهات عن طريق إنشاء
قناة على اليوتيوب ،ويتم ذلك بعد إنشاء حساب ليتسنى تفعيل القناة ورفع الفيديوهات عبرها (.)Young, 2011
ويرى نصر( )2013أن موقع الواتساب ( )Whats Appيمكن تعريفه بأنه موقع تواصل اجتماعي تأسس عام ()2009
من خالل براين اكتون وجان كوم ،وهو أحد التطبيقات التي يمكن تحميلها على األجهزة الذكية (الهواتف النقالة) ،ويتيح
تبادل الرسائل الفورية مع املستخدمين اآلخرين املشتركين بهذا التطبيق شريطة أن يكون الشخص الذي تريد أن تراسله
ً
موجودا في الئحة األسماء التي تم إضافتها مسبقا على جهازك.
أما موقع النستغرام(  )Instagramفهو برنامج يعمل على الهواتف الذكية يستخدم ملشاركة الصور عبر البرنامج
ومواقع التواصل االجتماعي ،وما يميزه أنه يتيح لنا خاصية الهاشتاغ مثال ()#عالم احتراف الكمبيوتر وتخصص لكل
مناسبة ،فيمكن االشارة للعائلة واألصدقاء وغيرهم للمشاركة في االطالع على مناسباتنا وحاالتنا الخاصة ،ويمكن إضافة
تأثيرات على هذه الصور عن طريق أدوات مختلفة ملعالجة الصور(.)Kim, 2011
ويمكن تعريف موقع سناب شات ( )Snapchatبأنه :أحد تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي وتأسس عام()2011
على يد إيفان شبيغل وروبرت مورفي ،ويعمل على تبادل ومشاركة وإرسال مقاطع فيديو بالصورة والصوت والنص
الكتابي بسهولة ويسر ،ويتاح إضافة تعليقات ونصوص للمقاطع والصور املضافة (.)Piwek & Joinson, 2016
وأجرى الحيلة ( )2000دراسة هدفت للتعرف إلى أثر االستخدام املنزلي لإلنترنت في التحصيل األكاديمي ملستخدميه.
وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة كأداة دارسة شملت كشوف العالمات املدرسية؛
للحصول على املعدالت العامة للطلبة (أفراد العينة) وأسئلة مفتوحة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )36طالبا من
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طلبة الصف العاشر األساس ي ممن يدرسون في املدارس الحكومية والخاصة ،وممن هم مشتركون في شبكة اإلنترنت،
و( )80طالبا ممن يرتادون مقاهي اإلنترنت في (عمان وجرش واربد) ،و( )80ممن يرتادون مقاهي اإلنترنت .واستخدم برنامج
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssمن أجل معالجة البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية ،في معدالت الطلبة ،تعزى لطريقة تنظيم االستخدام املنزلي لإلنترنت ،ولصالح الطلبة ،الذين يشرف اآلباء فيها
على أبنائهم في تنظيم ساعات استخدام اإلنترنت ،مقارنة بالطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت دون إشراف ،ودون تحديد
في ساعات االستخدام ،كما أظهرت النتائج أهمية متابعة وقت استخدام الطالب لشبكة اإلنترنت عند استخدامه في
التعليم ،وعدم ترك املجال لهم للوصول لبرامج فيها مضيعة للوقت ،أو مشاهدة أشياء تتنافى مع املعتقدات والعادات
والتقاليد العربية واإلسالمية.
وأجرى ستال وفريتز ( )Stahl & Fritz, 2002دراسة هدفت إلى التعرف على االنترنت اآلمن من خالل تقرير ذاتي
للمراهقين في شيكاغو بأمريكا ،تكونت عينة الدراسة من ( )322من طلبة الصفوف من السابع إلى العاشر في املدارس
املتوسطة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ( )%97من أفراد عينة الدراسة يستخدمون االنترنت في البيت ،و( )%36منهم
يمتلكون حاسوبا في غرفة نومهم الخاصة ،كما أن ( )%40منهم يستخدمون االنترنت وبريدهم االلكتروني يوميا ،و()%44
يدخلون إلى بريدهم االلكتروني ،و( )%41منهم يستخدمون مواقع التواصل إلجراء محادثات عبرها.
وأجريا سوبرهانيم ولين ( )Subrahmanyam & Lin, 2007دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين نشاط املراهق على
اإلنترنت ورفاهيته .اعتمدت الدراسة املنهج املسحي من خالل استبانة وزعت على عينة الدراسة والتي بلغت ( )156مراهقا
بعمر ( 18-15عاما) ممن يستخدمون شبكة اإلنترنت .وبينت الدراسة أن الوحدة واالنعزال الذي يقوم به املراهق ال
يرتبط بجنسه بقدر ما يرتبط بجنس من يتواصل معه ،وأفادت الدراسة أيضا أن معظم املراهقين يستخدمون اإلنترنت
بمعدل ثالث ساعات يوميا ،فيما بينت الدراسة أن املراهق يقض ي ()25دقيقة على البريد االلكتروني فقط يوميا ،و
أفادت األغلبية بانهم يستخدمون اإلنترنت في املنزل ( )%55.8وأفاد ( )%9بأنهم يستخدمون اإلنترنت خارج منازلهم ،ومن
بين األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في املنزل ،أفاد ( )%4.41منهم بأنهم يدخلون اإلنترنت في غرفهم،
وأفادت ( )%28من العينة بأنهم اضطروا إلى استخدام اإلنترنت في مكان مشترك مثل غرفة عائلية ،و( )%13.5أفادوا
أنهم يستخدمون اإلنترنت عادة مع صديق.
وقام موترام وآخرون ( )Mottram et all, 2009بإجراء دراسة هدفت إلى البحث عن منبئات االستخدام غير اآلمن
لإلنترنت ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )272طالبا جامعيا ،وطبق الباحثون استبانة لقياس االنبساطية والعدوانية
وعضوية الجماعة على االنترنت ومرات االستخدام والنوع االجتماعي ،حيث أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة
بين الذكور واالناث في استخدامهم االنترنت ،في حين أظهرت أن األعداد املرتفعة لالستخدام ونقص املثابرة وعضوية
الجماعة تنبئ باستخدام غير آمن لإلنترنت.
وأجرى بارك( )Park, 2009دراسة هدفت إلى تقص ي العالقة بين استخدام االنترنت واألعراض االكتئابية لدى املراهقين
في كوريا الجنوبية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )3449مراهقا ،حيث أظهرت النتائج ارتباطا إيجابيا قويا بين استخدام
االنترنت ومخاطر اإلصابة بأعراض االكتئاب.
وقامت املزروعي ( )2013بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على مدى استخدام االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
االلكتروني في تحسين مهارات التواصل الكتابي االلكتروني لدى طلبة الصف التاسع في إمارة أبو ظبي ،استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )564من الطلبة ،وجمعت املعلومات من خالل االستبانة ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن ( )%50من الطلبة يستخدمون االنترنت بشكل يومي ،وأكثر استخداماتهم البريد االلكتروني ثم
تويتر واملدونات هي األقل استخداما.
كما أجرت كانوح ( )2013دراسة بعنوان تصور مقترح الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في الخدمة اإلجتماعية
ومدى إدراك األخصائيين االجتماعين ألهميته في محافظة طولكرم .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع األخصائيين االجتماعيين في مدينة طولكرم ،حيث بلغ عددهم ( )2750أخصائيا اجتماعيا في
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مدينة طولكرم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )40أخصائيا ،وأخصائية اجتماعية ،وقد تم اختيارهم بطريقة العينة
القصدية غير االحتمالية ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دالله
إحصائية لدرجة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في الخدمة االجتماعية ،ومدى إدراك األخصائيين االجتماعيين
ألهميته في مدينة طولكرم تبعا ملتغيرات الجنس ،والعمر ،وسنوات الخبرة.
وفي دراسة أجرتها عبيد هللا ( )2015هدفت إلى تسليط الضوء علي واقع األطفال الذين يستخدمون االنترنت من (عمر
 )11-8في السودان ،تم اختيار عينة األطفال عشوائيا من املدارس الحكومية ( في محلية ام درمان ) ،وكذلك تم اختيار
عينة عشوائية ألولياء أمور ،وتم جمع املعلومات باستخدام االستبيان الذي وزع على مجتمعي الدراسة ،وقد أظهرت
النتائج أن معظم األطفال الذين يستخدمون االنترنت تعرفوا عليه عن طريق األسرة ،وأظهرت أن األطفال الذين
يستخدمون االنترنت في السودان لهم قدرة عالية على تعلم استخدام االنترنت ،كما أن الذكور هم األكثر استخداما
حيث بلغت نسبتهم ( ،)% 80وأن مواقع التسلية والترفيه هي األكثر استخداما من قبل األطفال  ،كما أظهرت نتائج
الدراسة دور االسرة في الحماية واإلرشاد.
وأجرى سعادة ( )2016دراسة هدفت إلى تشخيص مشكلة تعرض األطفال إلى االنترنت وأخطاره في لبنان ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )1000طالبا موزعين ( )610من الصفوف السابع والثامن والتاسع األساس ي و( )390طالبا موزعين على
الصفوف األول والثاني والثالث ثانوي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية املراهقين يستخدمون شبكة االنترنت لغرض
التواصل االجتماعي ،كما أظهرت النتائج أن ( )%50يستخدمون االنترنت بزمن يتراوح بين ساعة وخمس ساعات ،كما
أظهرت النتائج أن املنزل هو املكان املفضل لالستخدام ،كما أظهرت أيضا ان املراهق يلجأ إلى والديه عند شعوره بخطر
ما خالل استخدامه ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت.
وأجرى جوك ( )Gok, 2016دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير مواقع شبكات التواصل االجتماعي على دراسة الطلبة
وعاداتهم في مدرسة مهنية للتعليم العالي (توربالي  )Torbaliفي تركيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )220طالبا وطالبة ،وقد
أظهرت النتائج تأثيرا سلبيا ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي والتقنيات الرقمية على دراسة الطلبة وعاداتهم.
وقام خليفة ( )2017بإجراء دراسة كشفت عن مستوى استخدام الشبكة العنكبوتية (االنترنت) وسط املراهقين
املتعلمين بوالية الوادي في الجزائر ،وتكونت عينة الدراسة من ( )240طالبا من املراهقين بمرحلة التعليم الثانوي في
املرحلة العمرية الواقعة بين ( )19-15عاما ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اختالف جوهري في مستويات استخدام
االنترنت وسط املراهقين بين (منخفض ،ومعتدل ،وعالي) لصالح االستخدام املنخفض وبنسبة ( ،)%54كما أظهرت أنه
ال يوجد اختالف في استخدام االنترنت في وسط املراهقين باختالف الجنس.
وأجرى نجاديا وكيكونكو وكومانجي واخوجزبوا ( Nagaddya, Kiconco, Komuhangi, Akugizibwe
 )&Atuhairwe, 2017دراسة هدفت إلى تقييم تأثير مواد شبكات التواصل االجتماعي على السلوك الجنس ي لدى
املراهقين في كمباال في اوغندا ،تكونت عينة الدراسة من ( )280من املراهقين في الفئة العمرية ( )19-15سنة ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن األغلبية وعددهم ( )193ما نسبته ( )%68.9قد أثرت مواقع التواصل وما يتم نشره على تغيير سلوكه
الجنس ي ،وأظهرت النتائج أن التأثير لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور حيث بلغت النسبة لدى اإلناث ( )%60.1مقابل
( )%39.9لدى الذكور.
تفرض هذه املواقع سالفة الذكر وغيرها استخداماتها وتطبيقاتها على أفراد املجتمعات االنسانية ،وتشكل ضاغطا
وتدخل في أساليب التنشئة االجتماعية والتربية والتعليم وال سيما فئة األطفال وتحديدا املرحلة األساسية العليا التي
تبدأ فيها ظهور الهوية االجتماعية ووضوحها ،مما يعني أن لهذه املواقع تأثيرا جليا في تشكيل شخصيتهم ،ويبرز مدى
استخدام وانتشار مواقع التواصل االجتماعي والذي يجعل أهمية البحث واالطالع على هذه الظاهرة.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على
االنترنت في محافظة طولكرم ،والتعرف إلى اآلثار السلبية واإليجابية جراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وهدفت
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أيضا الى تقديم قاعدة بيانات يستخدمها ذوي االختصاص في توجيه وترشيد استخدام الطلبة ملواقع التواصل
االجتماعي ،وتزويد ذوي الخبرة والباحثين بمؤشرات تمهد لدراسات تجريبية وارتباطية توظف مواقع التواصل االجتماعي
في خدمة الطلبة في كل مجاالت حياتهم.
وتأتي أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على أعداد طلبة املدراس في املرحلة األساسية املشتركين واملستخدمين
ملواقع التواصل االجتماعي ،وتحديد حجم مشتركي مواقع التواصل االجتماعي املتزايد باستمرار من فئة طلبة املدارس،
كما وتعتبر من الدراسات والبحوث املواكبة ملتطلبات العصر ،والتي تؤثر بشكل مباشر في تشكيل شخصية األطفال،
فمن املتوقع أن تسهم هذه الدراسة في توجيه الطلبة نحو االستخدام اإليجابي ملواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي من
خالل النتائج والتوصيات ،وكذلك العمل من خالل مبادرة الشبكة العنكبوتية لغد أفضل ألبنائنا.
إن مواقع التواصل االجتماعي املتنوعة واملختلفة ،والتقنيات االلكترونية وتطبيقاتها الحديثة املتجددة ،باتت تؤثر بشكل
مباشر على الفرد في كل مجاالت حياته ،وفي أداء مهماته اليومية ،وال سيما التحصيل الدراس ي لطلبة املدارس ،فالكثير
من الوقت يستنزف طوعا في التسلية على مواقع التواصل االجتماعي على حساب وقت الدراسة ومراجعة الطلبة
لدروسهم وتحضيرها والقيام بالواجبات واملهمات املطلوبة منهم ،كما أن النوم املتأخر بسبب املكوث طويال على هذه
املواقع ،يجعل الطلبة يميلون إلى النعاس وقلة التركيز وضعف االنتباه خالل يومهم املدرس ي.
وتجدر اإلشارة إلى األعداد الكبيرة واملتزايدة ملستخدمي مواقع التواصل والتفاعل االجتماعي على الشبكة العنكبوتية،
حيث زاد عدد مستخدمي هذه املواقع ما يزيد عن ( )70.5مليون مستخدم عربي ،أكثر من نصفهم أطفال في املرحلة
العمرية ( )16-12سنة ،وقد تصل عدد ساعات استخدام بعضهم ملواقع التواصل االجتماعي قرابة ثماني ساعات يوميا
فيشكل لديهم ميول اإلدمان على هذه املواقع (منصور.)2013 ،
كما يشكل االنفجار املعرفي الكبير الذي يشهده العالم ،والعوملة ،واإلقبال املتزايد على استخدام مواقع التواصل
االجتماعي في املجتمعات العربية وخاصة من قبل األطفال(طلبة املدارس) ظاهرة ال بد من دراستها من اجل اإلبقاء عليها
َ
مضبوطة ويمكن التحكم بها لالستفادة من فوائدها والتحذير من سلبياتها من خالل مبادرة (الشبكة العنكبوتية ِلغد
افضل ألبنائنا الطلبة) الفاعلة في مدارس وزارة التربية والتعليم في فلسطين-محافظة طولكرم ،لهذا برزت مشكلة
الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس اآلتي:
ما مدى الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم؟
وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير جنس الطلبة؟
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير الصف الدراس ي؟
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير مكان السكن؟
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير مستوى تعليم األب؟
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير مستوى تعليم األم؟
 هل يختلف الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة
طولكرم باختالف متغير نوع املتصفح؟
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فرضيات الدراسة:
تنبثق عن أسئلة الدراسة الفرضيات اآلتية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير جنس الطلبة.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير الصف الدراس ي.
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير مكان السكن.
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير مستوى تعليم األب.
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير مستوى تعليم األم.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغير نوع املتصفح.
وتحددت الدراسة الحالية بما يأتي:
حدود بشرية :جميع طلبة الصفوف :السابع ،والثامن ،والتاسع األساس ي في مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظة
طولكرم والبالغ عددهم ( )11759طالبا وطالبة.
حدود مكانية :الصفوف األساسية ( 9 ،8 ،7أساس ي) في مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم.
حدود زمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2018/2017م.
ويمكن تقديم التعريفات االصطالحية والجرائية كاآلتي:
متصفح االنترنت :برنامج محوسب على أجهزة الحاسوب الثابتة أو املتنقلة أو األجهزة الخلوية ،يستخدم للدخول إلى
االنترنت ،ومن أشهر املتصفحات :جوجل كروم ،وموزيال ،فايرفوكس ،وأوبرا.
مو اقع التواصل االجتماعي :املواقع االلكترونية على االنترنت التي تتيح للمشتركين فيها فرصة التواصل والتفاعل
الكتابي والصوتي واملرئي.
املرحلة األساسية العليا :من مراحل التعليم املدرس ي الرسمي ويقصد بها الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع األساس ي،
وهم في املرحلة العمرية ( )15-13عاما.

منهجية البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته لهذه الدراسة ،حيث تهدف الدراسة الحالية التعرف إلى الوعي
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا(السابع والثامن والتاسع األساس ي في مدارس
محافظة طولكرم قي ضوء بعض املتغيرات.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع األساس ي في جميع مدارس محافظة طولكرم خالل
الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  2018/2017والذين بلغ عددهم( )11759حسب احصائيات مديرية التربية
والتعليم في طولكرم ،وقام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )27شعبة
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صفية تم اختيارها بالطريقة العشوائية ومن ثم تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية حسب النوع االجتماعي ،وتم توزيع
( )962استبانة تم استعادة ()879استبانة بنسبة  % 91.4وتعتبر نسبة مقبولة ،وتمثل عينة الدراسة املكونة من ()879
طالبا وطالبة ما نسبته  %7.5من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )11759طالبا وطالبة والجدول رقم ( )1يمثل توزيع عينة
الدراسة بناء على متغيراتها األساسية كاآلتي:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة بناء على متغيراتها األساسية
املتغير
الجنس

الصف الدراس ي

مكان السكن

مستوى تعليم االب

مستوى تعليم االم

طريقة الدخول الى مو اقع
التواصل االجتماعي

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

ذكر
انثى
املجموع
السابع
الثامن
التاسع
املجموع
مدينة
مخيم
قرية
املجموع
اقل من توجيهي
توجيهي
دبلوم فاعلى
املجموع
اقل من توجيهي
توجيهي
دبلوم فاعلى
املجموع
جوجل كروم
فاير بوكس
انترنت اكسبلورل
مباشرة بال تصفح

462
417
879
274
293
312
879
380
34
465
879
227
333
319
879
222
354
303
879
603
29
60
187

52.6
47.4
100.0
31.2
33.3
35.5
100.0
43.2
3.9
52.9
100.0
25.8
37.9
36.3
100.0
25.3
40.3
34.5
100.0
68.6
3.3
6.8
21.3

املجموع

879

100.0

وتشير نتائج الجدول ( )1إلى أن نسبة الذكور في العينة هي  %52.6وهذه النسبة مكافئة تقريبا لنسبة الذكور في مجتمع
الدراسة والبالغة تقريبا  %50.5كما يشير الجدول الى أن نسبة طلبة الصف السابع في عينة الدراسة  %31.2في حين
بلغت نسبة طلبة الصف الثامن  . %33.1عند النظر الى مكان السكن نجد ان نسبة طلبة القرى في عينة الدراسة هي
 %52.9من أفراد العينة موزعين على الصفوف الثالث وحسب الجنس حيث بينت النتائج ان  %20من طلبة الصف
التاسع من سكان القرية هم من الذكور وأن  %28.7من طلبة الصف التاسع في املدينة هم من الذكور .كما بينت نتائج
الدراسة انه عند النظر الى مستوى تعليم االب نجد ان  %37.9من آباء املبحوثين هم من حملة التوجيهي وأن %40.3
من أمهات املبحوثين من حملة التوجيهي بينما نجد ان  %36.3من آباء املبحوثين هم من حملة الدبلوم وان  %34.5من
أمهات املبحوثين هن من حملة الدبلوم ،كما توضح لنا النتائج ان  %68.8من املبحوثين يستخدموا جوجل كروم للدخول
الى مواقع التواصل االجتماعي في حين نجد ان  %21.3من املبحوثين يدخلون الى مواقع التواصل االجتماعي مباشرة بال
تصفح ،كما بينت الدراسة أن  %16.9من الطلبة الذكور املبحوثين في الصف التاسع االساس ي يستخدمون جوجل كروم
للدخول الى مواقع التواصل االجتماعي بينما نجد  %19.9من طلبة الصف الثامن االساس ي الذكور يستخدمون جوجل
كروم للدخول الى مواقع التواصل االجتماعي ،في حين  %15من الطلبة املبحوثين من طلبة الصف التاسع االساس ي
الذكور يدخلون الى مواقع التواصل االجتماعي بال متصفح في حين نجد ان  %19.3من طلبة الصف الثامن االساس ي
الذكور يدخلون الى مواقع التواصل االجتماعي بال متصفح.
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أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد استبانة حول الوعي باستخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وقد اشتملت أداة الدراسة على جزأين
أساسيين هما:
 البيانات الشخصية التي تتعلق بالجنس ،الصف ،مكان السكن ،مستوى تعليم االب ،مستوى تعليم االم ،طريقة
الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي.
 تكون هذا الجزء من جميع فقرات االستبانة والبالغ عددها ( )30فقرة بصورتها النهائية
بعد عرضها على ( )12محكما من ذوي الخبرة واالختصاص وذوي العالقة ،وتم أخذ اقتراحاتهم في تعديل فقرات
االستبانة ،ثم التحقق من صدقها وثباتها.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
للتحقق من صدق األداة ،وزعت االستبانة على مجموعة من األساتذة في املجال التربوي ومجال تكنولوجيا التعليم
والحوسبة التطبيقية وعددهم ( )14من الجامعات الفلسطينية (فلسطين التقنية-خضوري ،والقدس ،والقدس
املفتوحة) ،وقد أخذت املالحظات واملقترحات حول الفقرات ،ومدى ارتباطها وتغطيتها للموضوع املراد قياسه ،والتأكد
من وضوح املفردات ومالءمة صياغتها للفروق الفردية وعدلت الفقرات وطورت في ضوء ذلك ،وأصبحت االستبانة
جاهزة بصورتها النهائية للتطبيق في ( )30فقرة.
وللتحقق من ثبات األداة؛ حيث يعرف الثبات بأنه الدقة في تقدير العالمة الحقيقية للفرد على السمة التي تقيسها
األداة ،وثبات أداة الدراسة التي استخدمها الباحث هي حسب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا فكان
 0.796على جميع فقرات االستبانة وهو مناسب للتحليل اإلحصائي وألغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة:
قام الباحث بالجراءات التالية:
 تأهيل االستبانة بصورتها النهائية.
 تحديد أفراد عينة الدراسة.
 توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة وبعد جمع االستبيانات املوزعة تم تفريغها في جداول خاصة من اجل
معالجتها.
 تصميم الدراسة :قام الباحث باستخدام أسلوب املنهج الوصفي التحليلي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة
وجمع املعلومات واستخدام التحليل اإلحصائي لفحص الفرضيات بهدف تفسير النتائج.
وشملت الدراسة املتغيرات التالية:
املتغيرات املستقلة:
 متغير الجنس وله مستويان
 متغير الصف وله ثالثة مستويات.
 متغير مكان السكن وله ثالث مستويات.
 متغير مستوى تعليم االب وله ثالث مستويات.
 متغير مستوى تعليم االم وله ثالث مستويات
 متغير الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي وله اربع مستويات
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املتغيرات التابعة :وتمثلت في االستجابة على فقرات االستبانة املتعلقة في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا
ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم.

املعالجة الحصائية:
من اجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم إالحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك باستخدام املعالجات
التالية:
 التكرارات والنسب املئوية
 املتوسطات الحسابية
 تحليل التباين األحادي
 معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامل الثبات
النتائج واملناقشة:
يتناول هذا الجزء اإلجابة على فرضيات الدراسة وفحصها إحصائيا على برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSومناقشتها وفيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي نصه:
مامدى الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم .لإلجابة عن
هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية واملتوسطات الحسابية كنسب مئوية ونتائج الجداول( )6-2تبين ذلك:
جدول ( )2املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات الدراسة
الرقم

الرقم في
االستبانة

1
2
3
4
5

27
30
12
18
21

6

13

7
8
9

26
20
29

10

19

11

14

12
13
14
15
16
17
18
19

28
9
22
25
11
17
4
3

الفقرة

املتوسطات

النسبة
املئوية

أتعرض لإلساءة على مواقع التواصل االجتماعي
تعرض حسابي للسرقة على مواقع التواصل االجتماعي
أشارك صوري الخاصة العائلية على مواقع التواصل االجتماعي للعامة
اتجنب اضافة ايا من افراد اسرتي على قائمة األصدقاء في حسابي
اتعرض الزعاج من متطفلين على مواقع التواصل االجتماعي
اشارك صوري الخاصة العائلية على مواقع التواصل االجتماعي لألصدقاء
فقط
أتبادل أسراري الخاصة مع أصدقائي على موقع التواصل االجتماعي
اسجل الدخول الى حسابي عندما اكون بمفردي في غرفتي
استخدم كل وقتي للدخول الى مواقع التواصل االجتماعي
اشعر باالزعاج عندما يسألني أحد أفراد أسرتي (ماذا تفعل/تفعلين) عندما
استخدم االنترنت
أشارك صوري الخاصة العائلية على مواقع التواصل االجتماعي ألصدقاء
محددين فقط
مواقع التواصل االجتماعي تسهم في تدني تحصيلي التعليمي
أنصح زمالئي بانشاء حساب على مواقع التواصل االجتماعي
أقبل طلبات الصداقة املرسلة لي على مواقع التواصل االجتماعي
أتوجه للمرشد/ة التربوي/ة في املدرسة عندما يزعجني امر ما على االنترنت
مواقع التواصل االجتماعي تساعدني في رفع مستوى تحصيلي
استخدم جهاز حاسوب خاص بي في استخدام مواقع التواصل االجتماعي
أملك حسابا على موقع التواصل االجتماعي واتس اب
أملك حسابا على موقع التواصل االجتماعي سناب شات

11.2
11.2
11.3
71.4
71.4

30.24
30.24
32.66
36.69
36.69

1.66

41.53

1.66
1.69
1.71

41.53
42.34
42.74

1.74

43.55

1.77

44.36

2
2.05
2.19
2.29
2.37
2.40
2.44
2.5

50
51.21
54.84
57.26
59.26
60.08
60.89
62.50

119

الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم

20
21
22
23
24

23
10
2
7
24

25

15

26

5

27

16

28

8

29
30

6
1

أرفض قبول طلبات الصداقة املرسلة لي بأسماء مستعارة
مواقع التواصل االجتماعي لها دور في تطوير شخصيتي
أملك حسابا على موقع التواصل االجتماعي انستغرام
ادخل بياناتي الشخصية الحقيقية على موقع التواصل االجتماعي
أتحدث مع أحد والداي عندما يزعجني أمر ما على االنترنت
في وقت فراغي افضل الجلوس مع العائلة عن الجلوس على مواقع التواصل
االجتماعي
أملك حسابا على موقع التواصل االجتماعي يوتيوب
أسجل دخولي ملواقع التواصل االجتماعي من خالل جهاز الهاتف النقال
(الجوال)الخاص بي
لدي معرفة عن مخاطر استخدام مواقع االنترنت خاصة مواقع التواصل
االجتماعي
اسجل الدخول على موقع التواصل االجتماعي باسمي الحقيقي
أملك حسابا على موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك

2.5
2.60
2.68
2.81
2.87

62.50
64.92
66.94
70.16
71.78

3.03

75.81

3.11

77.82

3.31

82.66

3.34

83.47

3.35
3.37

83.87
84.28

الدرجة الكلية

2.26

56.41

تشير نتائج جدول( )2الى ان  %84.26من افراد العينة يملكون حسابا على موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك) كما
اشارت النتائج الى ان حوالي  %83.5من افراد العينة لديهم معرفة عن مخاطر استخدام مواقع االنترنت خاصة مواقع
التواصل االجتماعي كما انه يتم دخولهم على موقع التواصل االجتماعي بأسمائهم الحقيقية ،كما أظهرت النتائج ان
حوالي  %30من أفراد العينة يتعرضون لإلساءة على مواقع التواصل االجتماعي وان حساباتهم على مواقع التواصل
االجتماعي تتعرض للسرقة كما بين  %36.7من افراد العينة أنهم يتجنبون اضافة ايا من افراد اسرهم على قائمة
األصدقاء في حساباتهم كما انهم يتعرضوا إلزعاج من متطفلين على مواقع التواصل االجتماعي .وأظهرت النتائج ان %50
منهم يؤثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تدني تحصيلهم الدراس ي كما اوضح حوالي  %71.8منهم انهم يتحدثون
مع والديهم في حين وجود امر يزعجهم على االنترنت كما بين  %75.8منهم انهم يفضلون الجلوس مع العائلة في اوقات
الفراغ بدال من الجلوس على مواقع التواصل االجتماعي .ويعزو الباحث هذه النتائج الى الوعي املجتمعي والرقابة األسرية
ودور املدرسة بكل مكوناتها االدارة واملرشد التربوي واملعلمين في عملية التواصل مع الطلبة وذويهم في عمليات التوعية
وخاصة باألنشطة الالصغية التي تساعد الطلبة في التعرف على مخاطر االنترنت.

نتائج الفرضية االولى:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرجنس الطلبة.
من أجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  ،تم استخدم اختبار ت -للعينات
املستقلة ملعرفة الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير
الجنس.
جدول ()3اختبارت -للعينات املستقلة على املجال الكلي
املجال

املجال الكلي

انثى ن =417

ذكر ن=462
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.8475

.42649

2.6035

.45422

قيمة
ت

مستوى
الداللة
املحسوب

8.187

.000

يتضح من خالل نتائج جدول ( )3أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية بين الذكور واالناث في الوعي باستخدام طلبة
املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير الجنس حيث تم استخدام اختبار "ت"
للعينات املستقلة لتوضيح هذه الفروق حيث اظهرت نتائج اختبار "ت" ان هذه الفروق ذات داللة معنوية على املجال
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الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.000وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة ومن مستوى
الداللة املحدد بالفرضية الصفرية  α =0.05مما يدل على وجود االختالف في وجهات النظر بين املبحوثين حول الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير الجنس حيث كانت هذه
االختالفات لصالح الذكور ويعزى ذلك كون الذكور من هذه الفئة العمرية يخرجون من املنازل ويلتقون أقرانهم ،كما أن
األجهزة التكنولوجية متوفرة لديهم مما يجعل استخدامهم يفوق استخدام االناث لها باإلضافة إلى أن االناث لديهن
اهتمام أعلى بالنجاح والتفوق ،كما أن سلطة األهل في هذه املرحلة العمرية على اإلناث أكثر والرقابة والتحذيرات أكقر
لالناث.

نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرالصف الدراس ي.
من أجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  ) µ = 0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي
من وجهة
جدول ( )4املتوسطات الحسابية ملتغيرالصف الدراس ي
الصف_الدراس ي

Mean

N

Std. Deviation

السابع االساس ي
الثامن االساس ي
التاسع االساس ي

2.67
2.79
2.7275

274
293
312

.49
.43
.44

املجموع

2.7318

879

.46

بينت النتائج أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير الصف .الختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم اختبار
تحليل التباين األحادي ونتائج جدول ( )5تبين ذلك.
جدول ( )5نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام
طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرالصف
املتغير
املجاالت
املجال
الكلي

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع مربعات
االنحرافات

متوسط
االنحرافات

ف
املحسوبة

مستوى الداللة
املحسوب

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
876
878

1.98
180.74
182.73

.992
.206

4.810

.008

يتض ح ححح من خالل النتائج في جدول ( )5أنه توجد فروق ذات داللة إحصح ح ححائية عند مس ح ححتوى داللة )µ) = 0.05في الوعي
باس ح ححتخدام طلبة املرحلة األس ح ححاس ح ححية العليا ملواقع التواص ح ححل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير الص ح ححف وذلك على
املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.008وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة املحدد
بالفرضية .مما يدل على وجود اختالف في وجهات النظر بين املبحوثين باختالف الصف املوجود فيه املبحوث .من اجل
توضيح هذه الفروقات استخدم اختبار املقارنات البعدية  LSDونتائج الجدول ( )6توضح هذه الفروقات.
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الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم

جدول( )6نتائج اختباراملقارنات البعدية (مستوى الداللة املحسوب)
على املجال الكلي تبعا ملتغيرالصف
السابع

الصف
السابع
الثامن
التاسع

الثامن

التاسع

0.002

--------

تشير نتائج جدول ( )6الى وجود فروق ذات داللة احصائية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع
التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير الصف بين طلبة الصف السابع وطلبة الصف الثامن لصالح طلبة
الصف الثامن ويعزى ذلك إلى النمو القيمي واألخالقي فهم في مرحلة الصف السابع يحاولون ارضاء من حولهم ،أما في
الصف الثامن فيبدأ القانون هو الذي يحكم العالقة أي يصبح لديهم أكثر وعيا نسبيا وأكثر معرفة بحقوقهم وبالتالي
يقدمون على استخدام مواقع التواصل وعند امتالكهم لهذا الحق يعود الثبات النسبي فال يظهر فروق في الصف
التاسع ،حيث أصبح الطفل يملك حسابا وال يؤثر على توتره وقلقه من عدم القدرة على استخدام مواقع التواصل
االجتماعي.

نتائج الفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرمكان السكن.
من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  ) µ = 0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مكان السكن.
جدول ( )7املتوسطات الحسابية ملتغيرمكان السكن
مكان_السكن

Mean N

N

Std. Deviation

املدينة
املخيم
القرية

2.73
2.6
2.74

380
34
465

45
0.57
0.46

املجموع

2.73

879

0.46

بينت النتائج أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مكان السكن .الختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم
اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول ( )8تبين ذلك.
جدول ( )8نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام
طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرمكان السكن
املتغير
املجاالت
املجال
الكلي

مصدرالتباين

درجات
الحرية

مجموع مربعات
االنحر افات

متوسط
االنحر افات

ف
املحسوبة

مستوى الداللة
املحسوب

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
876

.602
182.13

.301
.208

1.45

.235

املجموع

878

182.73

يتضح من خالل النتائج في جدول ( )8أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )µ) = 0.05في الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مكان السكن وذلك
على املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.235وهذه القيمة اعلى من مستوى الداللة
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املحدد بالفرضية .مما يدل على عدم وجود اختالف في وجهات النظر بين املبحوثين باختالف مكان السكن للبحوث
حول الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مكان
السكن ،ويعزى ذلك إلى أن العوملة وتوفر االنترنت جعل العالم قرية صغيرة ومتاحة لدى الجميع بغض النظر عن املوقع
الجغرافي للسكن هذا ما أكدته نتائج الدراسة.

نتائج الفرضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرمستوى تعليم االب.
من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  ) µ = 0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االب.
جدول ( )9املتوسطات الحسابية ملتغيرمستوى تعليم األب
مستوى_تعليم_االب

Mean

N

Std. Deviation

اقل من توجيهي
توجيهي
دبلوم فاعلى

2.75
2.76
2.67

227
333
319

.51
.45
.43

املجموع

2.73

879

.46

بينت النتائج أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االب .الختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية
استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول ( )10تبين ذلك.
جدول ( )10نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام
طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرمستوى تعليم األب
املتغير
املجاالت
املجال
الكلي

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع مربعات
االنحرافات

متوسط
االنحرافات

ف–
املحسوبة

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
876

.796
181.934

.398
.208

1.916

املجموع

878

182.730

مستوى الداللة
املحسوب
.148

يتضح من خالل النتائج في جدول ( )10أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )µ) = 0.05في الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االب
وذلك على املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.148وهذه القيمة اعلى من مستوى
الداللة املحدد بالفرضية .مما يدل على عدم وجود اختالف في وجهات النظر بين أفراد عينة الدراسة باختالف مستوى
تعليم االب ويعزى ذلك كون األطفال في هذه املرحلة يتأثرون بأكثر من جهة ومنها :األب واألم واألقران واملدرسة مما يقلل
تأثير أو تدخل األب في استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي.

نتائج الفرضية الخامسة:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرمستوى تعليم االم.
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الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم

من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  ) µ = 0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االم.
جدول ( )11املتوسطات الحسابية ملتغيرمستوى تعليم األم
مستوى_تعليم_األم

Mean

N

Std. Deviation

اقل من توجيهي
توجيهي
دبلوم فاعلى

2.7
2.6
2.7

222
354
303

.50
.43
.46

املجموع

2.73

879

.46

بينت النتائج أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االم الختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية
استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول ( )12تبين ذلك.
جدول ( )12نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام
طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرمستوى تعليم االم
املتغير
املجاالت
املجال
الكلي

مصدرالتباين

درجات
الحرية

مجموع مربعات
االنحر افات

متوسط
االنحر افات

ف–
املحسوبة

بين املجموعات
داخل املجموعات

2
876

.496
182.234

.248
.208

1.191

املجموع

878

182.730

مستوى الداللة
املحسوب
.304

يتضح من خالل النتائج في جدول ( )12أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )µ) = 0.05في الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير مستوى تعليم االم
وذلك على املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.148وهذه القيمة اعلى من مستوى
الداللة املحدد بالفرضية .مما يدل على عدم وجود اختالف في وجهات النظر بين أفراد عينة الدراسة باختالف مستوى
تعليم االم حول واقع استخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي ويعزى ذلك كون األطفال في
هذه املرحلة يتأثرون بأكثر من جهة ومنها :األب واألم واألقران واملدرسة مما يقلل تأثير أو تدخل األم في استخدامهم ملواقع
التواصل االجتماعي.

نتائج الفرضية السادسة:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية
العليا ملو اقع التواصل االجتماعي على االنترنت في محافظة طولكرم تعزى ملتغيرطريقة الدخول الى مو اقع التواصل
االجتماعي(نوع املتصفح).
من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  ) µ = 0.05في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم تبعا ملتغير طريقة الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي.
جدول ( )13املتوسطات الحسابية ملتغيرطريقة الدخول الى مو اقع التواصل االجتماعي
استخدم في الدخول الى مو اقع التواصل االجتماعي

Mean

N

Std. Deviation

جوجل كروم
فاير فوكس
انترنت اكسبلورر

2.72
2.84
2.83

603
29
60

.46
.46
.52
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مباشرة بال متصفح

2.72

187

.41

املجموع

2.73

879

.46

بينت النتائج أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية في الوعي باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير طريقة الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي .الختبار فيما إذا كانت هذه الفروق
ذات داللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول ( )14تبين ذلك.
جدول ( )14نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملو اقع التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم تبعا ملتغيرطريقة الدخول الى مو اقع التواصل االجتماعي
املتغير
املجاالت
املجال الكلي

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع مربعات
االنحرافات

متوسط
االنحرافات

بين املجموعات

3

1

.334

داخل املجموعات

875

182

.208

املجموع

878

183

ف–
املحسوبة

مستوى الداللة
املحسوب

1.61

.185

يتضح من خالل النتائج في جدول ( )14أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )µ) = 0.05في الوعي
باستخدام طلبة املرحلة األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير طريقة الدخول الى
مواقع التواصل االجتماعي وذلك على املجال الكلي حيث بلغ مستوى الداللة املحسوب على املجال الكلي  0.185وهذه
القيمة اعلى من مستوى الداللة املحدد بالفرضية .مما يدل على عدم وجود اختالف في وجهات النظر بين املبحوثين
باختالف طريقة الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي بين أفراد عينة الدراسة حول الوعي باستخدام طلبة املرحلة
األساسية العليا ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تبعا ملتغير طريقة الدخول الى مواقع التواصل االجتماعي
ويعزى ذلك إلى أن ما يهم الطفل هو الدخول الى مواقع التواصل دون اهتمامه إلى نوع املتصفح أو طريقة الدخول.

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:
 إجراء دراسات تجريبية يتم من خاللها توفير برامج توعوية للطلبة لشغل وقت فراغهم وتوجيههم وإرشادهم
بالطريقة االمنة والسليمة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
 زيادة استخدام التعليم االلكتروني املدرس ي وخاصة الواجبات املنزلية التفاعلية الكساب الطلبة مهارات
االستخدام األمثل للالنترنت.
 عقد ورش وندوات توعوية للطلبة بأهمية وسائل التواصل االجتماعي ،وتوضيح االيجابيات والسلبيات.
 توفير برامج تثقيفية موجهة من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وذوي العالقة لتوعية الطلبة وتوفير مساحات
إلبداعات الطلبة من خالل توفير اليات تواصل ،حتى يكون استخدام الطلبة ملواقع التواصل مفيدا ومتابعا
بطريقة سليمة
 عقد ورش عمل وندوات ولقاءات مع أولياء أمور الطلبة لتوعيتهم حول مواقع التواصل االجتماعي وأهميتها ضمن
أوقات محددة ،وتشجيعهم إلعطاء أطفالهم الوقت الكافي للتعبير والتواصل الوجاهي معهم.

الشكروالتقدير:
يتقدم الباحث الى إدارة جامعة فلسطين التقنية –خضوري بأسمى آيات الشكر والتقدير على كل أشكال الدعم الذي
تقدمه الجامعة وعلى كل املستويات املادية واملعنوية إيمانا منها باهمية البحث العلمي في تطوير الفرد والجماعة واملجتمع
الفلسطيني والعالم بأسره.
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