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درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

Degree of Employment of Social Networking Sites
in Spreading the Values of Citizenship byFaculty
Members among Hail University Students and Obstacles of Employing Them

Abstract:

ملخــص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة توظيف �أع�ضاء
هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ،ومعوقات توظيفها .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة اُ�ستخدمت �أداتان :الأوىل ا�ستبانة للك�شف عن درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة ،والثانية مقابلة للك�شف
عن معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )387طالباً ،و ( )197ع�ضو هيئة تدري�س
يف جامعة حائل ،اختريوا بالطريقة الطبقية من جمتمع الدرا�سة
الكلي ،كما اختري ( )113طالباً ،و ( )72ع�ضو هيئة تدري�س من
�أفراد عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية لأغرا�ض املقابلة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة
نظر الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،جاء بدرجة متو�سطة .كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود اختالف يف وجهة نظر الطلبة حول
درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة ،يعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ل�صالح
طلبة ال�سنة الثالثة .وعدم وجود اختالف يعزى ملتغري التخ�ص�ص.
ووجود اختالف يف درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة يف وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،يعزى ملتغري الرتبة الأكادميية بني (�أ�ستاذ
م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد)  ،ل�صالح (�أ�ستاذ م�شارك)  ،ووجود
اختالف يف وجهة النظر بني الرتبة الأكادميية بني�( :أ�ستاذ،
�أ�ستاذ م�ساعد)  ،ل�صالح (�أ�ستاذ)  ،وعدم وجود اختالف يف وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يعزى ملتغري التخ�ص�ص ،وعدم وجود
فروق بني وجهة نظر الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س حول درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود معوقات حتد من توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة واملرتبطة باجلامعة،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة ،واملقررات الدرا�سية.
الكلمات املفتاحية :مواقع التوا�صل االجتماعي ،قيم
املواطنة ،املعوقات ،جامعة حائل.

The aim of this study is to reveal the degree of
the employment and obstales of social networking
sites in spreading the values of citizenship by
faculty members among Hail University. To achieve
the objectives of the study, the researchers used two
instruments to this purpose. A sample of the students
consisted of (387) and (197) faculty members from
Hail University were chosen with stratified method
)from the study community; (113) students, and (72
faculty members were selected randomly for the
interview.
Results of the study showed that the
employment of social networking sites in spreading
the values of citizenship by faculty members from
the perspective of students and faculty members
was moderate; there are differences from the
perspective of students attributed to academic level
variable, in favor of third- year students; there was
no difference attributed to specialization variable.
There was a difference attributed to academic rank
(assistant professor, associate professor) in favor
of (associate professor) ; there was a difference
between academic rank (professor, assistant
professor) in favor of (professor) ; there was no
differences attributed to specialization variable.
The results showed that there were no obstacles
that limits university faculty members, students and
courses.
Key words: Social networking sites, values of
citizenship, obstacles, Hail University.
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مقدمة:
ُتع ّد الو�سائل الإلكرتونية عن�رصاً مهم ًا يف ن�رش قيم
املواطنة بني الأفراد ،وقد جتاوز ا�ستخدامها مرحلة متقدمة
يف العملية التعليمية ،والطريقة التي يتم فيها هذا اال�ستخدام،
فقد اُ�ستخدم عدد من الو�سائل والربامج التي تتما�شى مع
التطور العلمي والتكنولوجي ،وتتوافق مع احتياجات العملية
التعليمية ،ومن �ضمن الو�سائل الإلكرتونية برزت مواقع التوا�صل
االجتماعي على اختالفها ،الأمر الذي يتطلب توظيف هذه املواقع
يف تطوير العملية التعليمية ،ا�ستناداً �إىل اخلطط واال�سرتاتيجيات
الفعالة التي ت�سهم يف حتقيق الإفادة منها يف خدمة العملية
التعليمية ،والتوا�صل مع الطلبة ،والتفاعل مع خمتلف عنا�رص
العملية التعليمية ،وبالتايل ال بد من العمل على ا�ستخدام هذه
املواقع وتوظيفها يف ن�رش قيم املواطنة وتر�سيخها لدى الطلبة،
يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي واملعريف ،الذي طال خمتلف
عنا�رص العملية التعليمية ،وبخا�صة ما يرتبط بو�سائل التدري�س
وطرقه ،وتوظيفها يف خدمة املناهج الدرا�سية ،وبخا�صة ما
يرتبط مبواد الدرا�سات االجتماعية.
ومن �ضمن الو�سائل الإلكرتونية تربز منتديات احلوار
والنقا�ش ،ومواقع التوا�صل االجتماعي التي ُتعد امللتقى املف�ضل
ملعظم م�ستخدمي الإنرتنت ،وقد تطورت هذه الو�سائل حتى
�أ�صبح م�ستخدموها ب�أعداد متزايدة ،ويعود ذلك �إىل كرثة برامج
هذه املنتديات وتنوعها ،وتناولها جلوانب متعددة ،تالم�س
خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والتعليمية واالقت�صادية
(ملو�سى واملبارك. )2005 ،
ويف ظل التطور التكنولوجي ظهرت العديد من مواقع
التوا�صل االجتماعي ،ويف مقدمتها تويرت ،وفي�سبوك ،ويوتيوب،
واملدونات ،واملنتديات ،و�أ�صبح ا�ستخدام هذه املواقع يزداد
ب�شكل م�ضطرد ،مما ي�ستدعي �إيجاد الطرق املنا�سبة ملواكبة
هذا التطور وامل�شاركة فيه ،وت�سخري ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي على اختالفها يف خدمة �أفراد املجتمع ،وبخا�صة �أن
معظم الأفراد يجيدون التوا�صل عرب هذه الو�سائل ،ومن �ضمنهم
الطلبة ،مما يفر�ض على القطاعات التعليمية توظيف هذه الو�سائل
يف خدمة العملية التعليمية مبجاالتها املختلفة ،و�أن تبادر �إىل
م�شاركة الطلبة يف التواجد على تلك املواقع بطريقة منظمة تخدم
م�صلحة الطلبة ،وتعطي انطباع ًا �إيجابي ًا ملن هم داخل القطاعات
التعليمية ،وخارجها ،وذلك من خالل ا�ستخدام و�سائل االت�صال
الإلكرتونية ،مثل تويرت وفي�سبوك للتوا�صل ب�شكل فاعل ،و�إيجابي
مبا يخدم م�صلحة الطلبة (عبد اجلليل. )2011 ،
وت�شري مواقع التوا�صل الإجتماعي �إىل �أنها منظومة من
ال�شبكات الإلكرتونية التي ت�سمح للم�شرتك ب�إن�شاء موقع خا�ص
به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام �إجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ضاء
�آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نف�سها ،انطالق ًا من كون

هذه املواقع �أ�صبحت ت�سيطر على �أوقات معظم الأفراد و�أفكارهم،
وبخا�صة ال�شباب منهم ،فقد يرى بع�ضهم �أنها �أثرت على
العالقات االجتماعية ،و�صلة الرحم ب�شكل �سلبي ،وبع�ضها الآخر
يرى �أن ا�ستخدامها يفيد يف التعرف �إىل ثقافات ال�شعوب الأخرى
وح�ضاراتها ،بالإ�ضافة �إىل ن�رش الثقافة واحل�ضارة اخلا�صة
بالأفراد �أنف�سهم (العلمي. )2011 ،
ويعرف كيم ( )Kim, 2010 P. 32مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�أنها" :املواقع التي ت�سهل للأفراد ت�شكيل جمتمعات
افرتا�ضية وامل�شاركة يف حمتوى ين�شئه وي�ضبطه امل�ستخدم".
�أما ها�شم (� ،2008ص )1 .فعرفها على �أنها" :مواقع تفاعلية
على الإنرتنت تتيح مل�شرتكيها �إمكانية احلوار ومناق�شة الأفكار
املطروحة و�إدراج املقاالت ب�شكل مبا�رش" .ويعرف كوري�ش
وكين�شوك وهانت ()Corich, Kinshuk & Hunt, 2004: P. 4
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�أنها" :جمموعة من �صور االت�صال
الإلكرتوين و�أمناطه عرب الإنرتنت التي ميكن يف �إطارها �إر�سال
مو�ضوعات �أو �أ�سئلة ،كما ميكن �إر�سال �إجابات على املو�ضوعات
املتناولة� ،أو �إ�صدار �أية ا�ستجابات �أخرى جتاهها".
ويف �ضوء ما �سبق من تعريفات ملواقع التوا�صل
االجتماعي ميكن تعريف مواقع التوا�صل االجتماعي ب�أنها:
�أ�شكال متنوعة من و�سائل االت�صال الإلكرتونية يقوم جمموعة
من الأفراد با�ستخدامها لتبادل الأفكار واملعلومات فيما بينهم،
وب�أ�شكال خمتلفة.
و ُتعد ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍ�ﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ الو�سائل ﺍﻤﻟﻬمة
ﺍﻟﺘﻲ ت�ؤدي دوراً ﻲﻓ تربية الن�شء و�إك�سابهم ﻋﺎﺩﺍﺕ و�سلوكات
خمتلفة ،كما �أنها ُتعد �ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ �ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﻗـﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻤﻟ�ﺅ�ﺴ�ﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻭ�ﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻭﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ للطلبة ،ﺒﻘ�ﺼﺩ �ﺇ�ﺸﻐﺎل وقتهم مبا يفيدهم يف خمتلف
جوانب حياتهم ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴ�ﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ تزويد الطالب
باملعلومات ،ﻭ�ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ تهدف �إىل بناء �شخ�صية ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ التعليمية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ﻭﺒﺙ ﺭﻭﺡ
ﺍﻤﻟ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻤﻟ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻲﻓ خمتلف جماالت ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ �ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻤﻟﺘﻜﺎﻤل ﻲﻓ
ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ �ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ الطالب (خالد. )2008 ،
كما �أن العديد من مواقع التوا�صل االجتماعي لها �أثر
وا�ضح يف التعليم ،والقيم االجتماعية� ،إذ تت�سم هذه املواقع
بقدرتها على ت�صنيف �أع�ضائها ،و�إتاحة الفر�صة لذوي الفكر
املتقارب من التوا�صل .ومن مواقع التوا�صل االجتماعي غرف
الدرد�شة� ،إذ �إنها متكن الأفراد من �شتى الثقافات واحل�ضارات
من التوا�صل بال�صوت وال�صورة ،وب�صورة مبا�رشة على عك�س
الربيد الإلكرتوين ،مما ي�سهم يف تناقل الأفكار والآراء يف �شتى
املجاالت العلمية واالجتماعية ب�صورة غري ر�سمية متجاوزة
لقيود الزمان واملكان ،وتزايد دورها ب�شكل �أكرب يف �ضوء
دمج الهواتف املحمولة بالإنرتنت ،وتزايد �أعداد امل�شرتكني
يف خدمات الدرد�شة على الإنرتنت بو�ساطة الهاتف املحمول،
وين�صب االهتمام يف تلك الغرف على ما يقوله املتحدث ولي�س
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على املتحدث نف�سه ،كما ميكن لكل جمموعة �أ�شخا�ص تخ�صي�ص
غرفة حوار خا�صة بهم على الإنرتنت (. )Dolez, 2009
وبالنظر �إىل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي من قبل
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنه ال يزال
يف بداياته ،فقد عمل جمل�س ال�ش�ؤون التعليمية يف �إدارة الرتبية
والتعليم مبنطقة الريا�ض على �إن�شاء �صفحة على مواقع التوا�صل
االجتماعي لتبادل الآراء حول العملية التعليمية .و�أو�صى
املجل�س خالل اجتماعه ب�أهمية �إيجاد م�رشوعات ت�سهم يف
عملية التوا�صل االجتماعية عرب الإنرتنت ،واملواقع التعليمية،
مبا يعزز دور املعلم الريادي يف العملية التعليمية والرتبوية
من خالل حتفيز املعلمني بالو�سائل املتاحة عن طريق الإدارات،
ومكاتب الرتبية والتعليم ،وطالب جميع مكاتب الرتبية والتعليم
املنت�رشة يف �أنحاء الريا�ض ب�رضورة تفعيل مواقع التوا�صل
االجتماعي مبا يخدم العملية التعليمية (الغ�شام. )2011 ،
كما عملت وزارة الرتبية والتعليم على توظيف خدمة
املدونات على هيئة حقيبة �إجناز �إلكرتونية يحتفظ فيها الطالب
ب�أعماله من مقاالت ن�صية ،و�صور ور�سومات ،وملفات �صوتية
ومرئية ،ويقوم الطالب من خالل ذلك بت�سجيل جميع ما يقوم
به �ضمن العملية التعليمية للطلبة .كما متكن تلك املدونات
الطلبة من �إن�شاء جمموعات النقا�ش حول خمتلف م�رشوعاتهم،
واجلوانب التعليمية .كما ميكن للطلبة واملعلمني من التعليق على
ما ين�رشه الطالب ،وتبقى عملية توظيف هذه التقنيات قائمة
على اجتهادات فردية (املبارك.)2007 ،
ا�ستناداً �إىل ما مت تناوله حول التطورات التكنولوجية
و�أدواتها ،وما �أفرزته من و�سائل لالت�صال والتوا�صل ،ويف
مقدمتها مواقع التوا�صل االجتماعي ،يربز دورها يف حياة
الأفراد واملجتمعات ،ويف خمتلف املجاالت التعليمية والفكرية
واالجتماعية ،والقيمية ،وانطالق ًا من هذا الدور والت�أثري الذي
�أحدثته مواقع التوا�صل االجتماعي ،ف�إن ت�سخريها خلدمة
العملية التعليمية ،والرتبوية ،لتطويرها نحو الأف�ضل ،يتطلب
املزيد من االهتمام ،وبخا�صة ما يرتبط بتوظيفها لن�رش قيم
املواطنة ،واحلفاظ على هذه القيم ،وتعزيزها يف نفو�س �أفراد
املجتمع ،وبخا�صة الطلبة.

قيم املواطنة:
لقد �ﺃ�ﺼﺒﺤﺕ قيم ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭ�ﺽ ﻨﻔ�ﺴﻬﺎ
ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﺠﻟﺔ �ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤـﻥ �ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒ�ﺸﺭﻴﺔ� ،ﺃﻭ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻨﻴﺔ
وم�رشوعات ﺍ�ﻹ �ﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒـ�ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ .ﻭﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨـﺔ
ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍ�ﺴﻊ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟ�ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ
ﻭﻴﻌﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ب�شكل ﺜﺎﺒﺕ ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎﹶ
ً
ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎًُ .
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟ�ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻤﻟﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻤﻟﺩﻨﻴﺔ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻤـﻥ �ﺃﻫـﻡ ﻤ�ﺅ�ﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻤﻟﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﺍﻤﻟﻭﻗﻑ ﻤﻥ �ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﺤﻟﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺘ�ﺴﺎﻤﺢ ﻭﻗﺒﻭل ﺍ�ﻵﺨﺭ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻤﻟ�ﺅ�ﺸﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ،ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻤﻟﻨﻁﻠﻘﺎﺕ
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الفكرية ،ﻭﺍﻤﻟﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ (كاتب. )2011 ،
وي�شري مفهوم املواطنة مب�ضامينه و�أبعاده �إىل اجلوانب
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية والقانونية ب�شكل وا�ضح يف
الأدب الغربي� ،إال �أنه ى ما زال ي�شهد يف الفكر العربي بع�ض
التداخالت مع بع�ض املفاهيم ،كالوالء واالنتماء ،وبالنظر �إىل
مفهوم املواطنة ،ف�إنه ُيعد الإطار الأو�سع والأ�شمل الذي يجمع
بني خمتلف املفاهيم ،التي ت�سود يف املجتمعات .وبالتايل ف�إن
مفهوم املواطنة له �أبعاد متعددة ،تختلف باختالف وجهات
النظر التي يتم تناوله من خاللها ،ومن هذه الأبعاد ،ال ُبعد
املعريف – الثقايف ،وال ُبعد املهاري ،وال ُبعد االجتماعي ،والبعد
االئتماين ،وال ُبعد الديني ،وال ُبعد املكاين (العامر. )2006 ،
و�أ�شار وي�شمر وخان (� )Westheimer & Kahne, 2006إىل
�أن املواطن ال�صالح هو الذي يتحمل امل�س�ؤولية ،ويدفع ال�رضائب،
ويلتزم بالقوانني ،ويقدم امل�ساعدة للآخرين يف الأزمات
وامل�شكالت ،وي�شارك يف حمالت الإغاثة ،ويعمل على حل
امل�شكالت التي يعاين منها �أفراد املجتمع من خالل امل�شاركة
الفاعلة يف الأعمال التطوعية ،وتقدمي امل�ساعدة وامل�شورة .ويبني
ديفي�س (� )Davis, 2002أن املواطن ال�صالح هو القادر على فهم
قيم املواطنة ،والعمل بجد ،وال�صرب واالعتماد على الذات ،ورف�ض
التمييز املعنوي بجميع �أ�شكاله .وترى هندز (� )Hinds, 2006أن
املواطن ال�صالح هو الذي يت�صف بالأمانة والعطف ،واملحبة،
واحرتام الذات والآخرين وحتمل امل�س�ؤولية ،وال�شجاعة وال�صدق
والعدالة.
تقع م�س�ؤولية تنمية املواطنة على عاتق العديد من
امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،حيث ت�ؤدي الأ�رسة دوراً �أ�سا�سي ًا يف
هذه العملية ،وبخا�صة يف املراحل املبكرة من حياة الفرد،
تليها امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ومن ثم جماعات الرفاق ،وبعد ذلك
اخلروج للعمل ،ثم يت�سع تفاعله مع امل�ؤ�س�سات الأخرى مثل
الأحزاب ،النقابات� ،أ�ضف �إىل ذلك دور و�سائل الإعالم ،ودور
العبادة ،والنوادي ،وتعمل هذه جميعها على تربية النا�شئة
�سيا�سي ًا واجتماعياً ،و�إن اختلفت الو�سائل والأ�ساليب التي تتبعها
كل م�ؤ�س�سة من هذه امل�ؤ�س�سات (العامر. )2006 ،
و ُتعد الأ�رسة امل�ؤ�س�سة االجتماعية الأوىل التي تعمل على
تن�شئة الفرد اجتماعي ًا ووجداني ًا وعقلي ًا و�سيا�سي ًا وج�سمياً،
حيث ين�ش�أ الفرد كطفل يف �أح�ضان الأ�رسة ،ويكون له عالقات
تفاعل مع خمتلف فئات املجتمع ،مما ي�ؤدي �إىل التزامه بقيمهم
واجتاهاتهم و�سلوكهم ،ويتعلم من خالل الأ�رسة بع�ض اجلوانب
املرتبطة بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالجتماعية والتعليمية
والدينية التي ينبغي عليه �أن يتعامل معها كمواطن ،كما يتعلم
�أن له حقوق ًا وعليه واجبات ،وتغر�س الأ�رسة يف �أبنائها معاين
الوطنية والوالء واالحرتام لل�سلطة ال�سيا�سية ،وحتدد لهم الهوية
التي ي�ؤمنون بها وتقدم لهم ال�صورة الأوىل عن نظام احلكم
(علي. )2003 ،
وللم�ؤ�س�سات التعليمية دور مبا�رش يف حتقيق ما تهدف �إليه
الرتبية الوطنية ،وذلك من خالل العديد من الو�سائل كاملقررات
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قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل ومعوقات توظيفها.

الدرا�سية ،واملنهج اخلفي (اخلربات غري املخططة وغري املق�صودة
التي يتعر�ض لها الطلبة ،وميرون بها دون ا�ستعداد فيتعلمون
�أ�شياء وي�صلون �إىل نواجت تعليمية ال تت�ضمنها الأهداف العامة
للمنهج)  ،والأن�شطة املختلفة ،العملية والريا�ضية ،والرحالت
امليدانية واالحتادات الطالبية ،بالإ�ضافة �إىل الرحالت والزيارات
امليدانية التي ت�ساهم يف بناء �شخ�صية الطلبة بناء وطني ًا مبني ًا
على تطبيق املعلومات واحلقائق وامل�شاهدة امللمو�سة ،كما ميكن
للم�ؤ�س�سات التعليمية �أن ت�سهم يف ن�رش قيم املواطنة ،وغر�سها
لدى الطلبة ،وبخا�صة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وذلك من خالل
بث املعلومات حول الواجبات الوطنية يف جميع الدرو�س ،ودعوة
الطلبة للقراءة والتحليل ومناق�شة بع�ض احلاالت حول الأفراد
املرتبطني باحلياة املدنية يف مهمتهم يف املا�ضي واحلا�رض،
وربط الطلبة بالن�شاطات الوطنية ،ون�شاطات متثل الأدوار يف
جوانب خمتلفة من امل�س�ؤوليات البيئية ،وتعزيز الدرو�س حول
القيم الوطنية من خالل فتح احلوار يف الق�ضايا العامة والأحداث
اجلارية( .احلبيب. )2008 ،
ا�ستناداً �إىل ما مت تناوله حول قيم املواطنة ،ون�رش هذه
القيم يربز دور اجلامعات يف تنمية قيم املواطنة ون�رشها ،من
خالل ت�سخري خمتلف الو�سائل والأدوات ،ومن �ضمنها و�سائل
االت�صال والتوا�صل ،ويف مقدمتها مواقع التوا�صل االجتماعي،
وتفعيل دورها يف تنمية قيم املواطنة ون�رشها لدى الطلبة،
وبخا�صة يف ظل انت�شار ا�ستخدام هذه املواقع ،ودورها امل�ؤثر.
كما �أن ﻤﻭ�ﻀﻭﻉ قيم ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﺔ ،ﻴﺤﺘل مكانة ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻭ�ﺸﺭﺍﺌﺤﻪ بفئاته كافة ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺴﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻤﻟﺜﻘﻔـﻭﻥ ﻲﻓ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻨ�ﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ
ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ،ﻟﻴ�ﺱ ﻲﻓ �ﺃﻭ�ﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﺤ�ﺴﺏ ،ﻭ�ﺇﻨﻤﺎ ﻓـﻲ �ﺃﻭ�ﺴـﺎﻁ
ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎ�ﺱ ،ملا لهذا اجلانب من �أثر يف خمتلف جماالت احلياة.

تكّمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية:
 ما درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر طلبة
جامعة حائل؟
 هل تختلف وجهة نظر طلبة جامعة حائل حول درجة
توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة تبع ًا الختالف امل�ستوى الدرا�سي؟
 ما درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة الدري�س يف جامعة حائل؟
 هل تختلف درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة تبع ًا الختالف
الرتبة الأكادميية والتخ�ص�ص؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05بني وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س حول درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة؟
 ما معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟
 ما معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة حائل؟

مشكلة الدراسة:

أهداف الدراسة:

ُتع ّد مواقع التوا�صل الإجتماعي من و�سائل االت�صال
احلديثة التي ظهرت ب�صفة جماهريية يف العقد الأخري من
القرن املا�ضي ،والتي ا�ستحوذت على حيز كبري من اهتمام
الطلبة مبختلف �سماتهم وخ�صائ�صهم االجتماعية  ،وا�ستخدامها
ب�شكل متزايد ،واالعتماد عليها يف حياتهم اليومية بطريقة الفتة
للنظر .كما �أدى االنت�شار الوا�سع ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
�إىل توظيفها يف معظم جماالت احلياة ،فامل�ؤ�س�سات التعليمية
�أ�صبح لديها �صفحات على تويرت والفي�سبوك ،و�أ�صبحت احلاجة
ملحة �أكرث �إىل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة .وعلى الرغم مـن الأثر املتنامي ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي لدى الطلبة ،والإقبال الالحمدود من قبلهم
على ا�ستخدامها ،وت�أثرياتها املختلفة على البناء االجتماعي ،
ومفاهيم قيم املواطنة ،ف�إن هناك عدم اهتمام بتناول مواقع
التوا�صل االجتماعي بالبحث والدرا�سة ،والك�شف عن دورها
يف ن�رش قيم املواطنة ،وبخا�صة لدى طلبة اجلامعات ،ومن هذا
املنطلق تولد الدافع ب�إجراء هذه الدرا�سة بهدف الك�شف عن درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من

�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 الك�شف عن درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة يف جامعة حائل.
 الك�شف عن الفروق بني وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة حول درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة يف جامعة حائل.
 الك�شف عن معوقات توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة يف جامعة حائل.

أسئلة الدراسة:

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة �ضمن حمورين رئي�سني،هما :
♦ ♦الأهمية النظرية :تكّمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة
يف �أنها تو�ضح �أهمية مواقع التوا�صل االجتماعي  ،ودورها يف
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درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

ن�رش قيم املواطنة بني الأفراد ،وبخا�صة طلبة اجلامعة ،يف ظل
تنامي ا�ستخدام هذه املواقع ،و�أثرها يف �شخ�صية الطلبة .وي�ؤمل
�أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة القائمون على امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل
تعميم فكرة ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة لدى الطلبة.
♦ ♦الأهمية العملية :تظهر الأهمية العملية للدرا�سة
من خالل ما �ستوفره من نتائج ،والتي ميكن �أن ي�ستفيد منها
الباحثون واملهتمون يف هذا املجال ،وبالإ�ضافة �إىل القائمني
على العملية التعليمية� ،إذا ما مت الأخذ بنتائجها ،وذلك من خالل
و�ضع الربامج واخلطط الرتبوية والتعليمية التي ميكن �أن ت�سهم
يف توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة
لدى الطلبة.

التعريفات اإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
 مواقع التوا�صل االجتماعي :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ�ﺸﺒﻜﺎﺕ الإلكرتونية ﺍﻟﺘﻲ ﺘ�ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ�ﺸﺘﺭﻙ ب�إن�شاءﺀ
ﻤﻭﻗﻊ ﺨﺎ�ﺹ ﺒﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ �إلكرتوين
ﻤﻊ �أع�ضاء �ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍالﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻨﻔ�ﺴﻬﺎ ،واملتمثلة يف هذه
الدرا�سة مبوقع الفي�سبوك وتويرت ،ويوتيوب.
 توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي :يق�صد به يف
هذه الدرا�سة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة لدى الطلبة .ويقا�س يف هذه
الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة على
ا�ستبانة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي التي �أّعدت لأغرا�ض
هذه الدرا�سة.
 قيم املواطنة :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة العالقة
بني الفرد والدولة كما حددها قانون ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺘ�ﻀﻤﻨﻪ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ،والتي ت�شري �ضمن ًا �إىل ﺍﺤﻟﺭﻴﺔ ﻤﻊ
ﻤﺎ ﻴ�ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺎﺕ وحقوق.
 معوقات التوظيف :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة جمموعة
ال�صعوبات التي حتد من توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة لدى الطلبة .وتقا�س يف هذه الدرا�سة
بامل�ؤ�رشات التي مت احل�صول عليها من خالل �أ�سئلة املقابلة التي
اُ�ستخدمت يف هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على احلدود الآتية:
 احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على
تناول توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة
ومعوقات توظيفها من وجهة نظر طلبة جامعة حائل و�أع�ضاء
هيئة التدري�س فيها.
 احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على جامعة حائل
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باململكة العربية ال�سعودية.
 احلدود الب�رشية :مت تطبيق هذه الدرا�سة على طلبة
جامعة حائل و�أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور.
 احلدود الزمنية :مت �إجراء هذه الدرا�سة يف الف�صل
الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي .2015 - 2014

الدراسات السابقة:
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها ،وقد مت ا�ستعرا�ضها وفق ًا
لت�سل�سها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث ،وهي على النحو الآتي:
�أجرى كروجر ( )Kruger, 2004درا�سة يف الواليات
املتحدة الأمريكية هدفت �إىل الك�شف عن ت�أثري دور املواطن
وواجبه الوطني على �سلوك املواطنة املنظمة .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدم �أ�سلوب املالحظة جلمع البيانات .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )185طالبةً ،و ( )30طالب ًا من طالب جامعة
فلوريدا� .أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ساهمة الطلبة يف �سلوك املواطنة املنظمة ،يعزى
ملتغري اجلن�س ،كما بينت النتائج �أن دور الواجب الوطني يتنب�أ
يف �سلوك املواطنة املنظمة وت�رصفاتها.
و�أجرى داود ( )2011درا�سة يف م�رص هدفت �إىل التعرف
�إىل مفهوم املواطنة ،واملكونات الأ�سا�سية للمواطنة ،والوقوف
على دور جامعة كفر ال�شيخ يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة،
والتو�صل �إىل مقرتحات لتفعيل دور اجلامعة يف تنمية قيم
املواطنة لدى الطلبة .ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )2000طالب وطالبة من طلبة جامعة كفر
ال�شيخ� .أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
بني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة يف ا�ستجاباتهم لدور اجلامعة
يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة تعزى �إىل اختالف الكلية،
ووجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح الكليات الإن�سانية ،وعدم
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة يف
ا�ستجاباتهم لدور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة،
تعزى �إىل اختالف اجلن�س.
�أما درا�سة جور�سك وبران وتريو (& Grosseck, Bran
 )Tiru, 2011التي �أُجريت يف رومانيا فهدفت �إىل الك�شف عن
درجة �إدراك الطلبة لأهمية الفي�سبوك ودوره كموقع توا�صل
اجتماعي يف التعليم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )300طالب.
اُ�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت النتائج �أن موقع
التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك �أ�صبح ي�شكل جزءاً كبرياً من
حياة الطلبة .ولهذا �أ�صبح عدد كبري من املعلمني يدعمون تبني
فكرة ا�ستخدام الفي�سبوك على امل�ستوى الأكادميي ولي�س فقط
على امل�ستوى االجتماعي .و�أظهرت النتائج �أن الغالبية العظمى
من الطلبة يق�ضون وقت ًا كبرياً على الفي�سبوك لال�ستخدامات
االجتماعية للبقاء على ات�صال مع الأهل والأ�صدقاء ،واالنخراط
يف الن�شاط االجتماعي ،والتطوع ،وغريها ومي�ضون وقت ًا �أقل
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للأغرا�ض الأكادميية.
�أما درا�سة جانكو ( )Junco, 2012التي �أُجريت يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،فهدفت �إىل الك�شف عن �أثر مواقع
التوا�صل االجتماعي يف اجلوانب االجتماعية للطلبة ،مع تركيز
االهتمام على �أبرز مواقع التوا�صل االجتماعي وهو الفي�سبوك،
وذلك من �أجل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الفي�سبوك ،وامل�شاركة
يف فعالياته .تكونت عينة الدرا�سة من ( )2368طالب ًا وطالبةً.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام الفي�سبوك كان �إيجابي ًا يف
�صالح متغري هدر الوقت ،وكان �سلبي ًا ل�صالح حتقيق الفائدة يف
اال�ستخدام لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن بع�ض ن�شاطات الفي�سبوك كان لها �آثار �إيجابية على
اجلوانب االجتماعية.
وهدفت درا�سة العقيل واحلياري ( )2014التي �أُجريت يف
الأردن �إىل الك�شف عن دور اجلامعات الأردنية يف تدعيم قيم
املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،اُ�ستخدمت ا�ستبانة جلمع البيانات .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )371ع�ضو هيئة تدري�س� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أبرز
قيم املواطنة التي ت�سعى اجلامعات �إىل تر�سيخها لدى الطلبة من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س كانت الوالء واالنتماء للوطن،
وحب الوطن ،واحلر�ص على �أمنه وا�ستقراره ،كما بينت النتائج
�أن �إمكانية قيام اجلامعات الأردنية يف تدعيم قيم املواطنة،
جاءت بدرجة متو�سطة ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق حول
�إمكانية اجلامعات يف تدعيم قيم املواطنة ،تعزى لنوع اجلامعة،
ل�صالح اجلامعات اخلا�صة.
و�أجرى عليان ( )2014درا�سة يف فل�سطني هدفت �إىل
الك�شف عن درجة متثل طلبة جامعة الأق�صى لقيم املواطنة يف
ظل العوملة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع
البيانات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )776طالب ًا وطالبةً� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة متثل الطلبة لقيم املواطنة كانت مرتفعة،
وجاء الوالء باملرتبة الأوىل ،ثم االنتماء ،ثم الدميقراطية ،كما
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
متثل الطلبة لقيم املواطنة ،تعزى ملتغري اجلن�س ،وال�سنة الدرا�سية،
ووجود فروق تعزى ملتغري الكلية ،ل�صالح الكليات الإن�سانية.
وهدفت درا�سة نور الهدى ( )2014التي �أُجريت يف اجلزائر
�إىل الك�شف عن ت�أثري مواقع التوا�صل االجتماعي يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي لدى الطلبة اجلامعيني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت
ا�ستخدام اال�ستبانة ،واملالحظة جلمع البيانات .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )30طالب ًا وطالب ًة يف جامعة قا�صدي مرباح.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الن�سبة الأكرب من �أفراد عينة الدرا�سة
تق�ضي �أكرث من ثالث �ساعات يف ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي يف الدرد�شة ،والتعبري عن الآراء ،والتوا�صل مع
الأهل والأ�صدقاء ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي تنمي الوعي ال�سيا�سي من خالل فتح املجال
للمناق�شات ال�سيا�سية �ضمن املجتمع االفرتا�ضي.
كما �أجرت بن ورقلة ( )2015درا�سة ا�ستطالعية يف اجلزائر

هدفت �إىل الك�شف عن دور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تنمية
الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي لدى ال�شباب العربي .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج اال�ستقرائي ،وا�ستطالع �آراء
( )162طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة اجللفة يف اجلزائر� .أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود دور كبري ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
يف تنمية الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي لدى ال�شباب العربي،
كما بينت النتائج �أن امل�ؤ�س�سات اخلريية ا�ستفادت من �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف تن�سيق الأعمال التطوعية ،واملبادرات
ال�سيا�سية واالجتماعية ،وبخا�صة يف جمال تطوير العمل
االجتماعي ،والتعليم.
التعقيب على الدراسات السابقة:
مبطالعة الدرا�سات ال�سابقةُ ،يلحظ ندرة الدرا�سات،
وبخا�صة الدرا�سات يف البيئة العربية التي تناولت مدى توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ب�شكل عام،
ويف البيئة ال�سعودية ب�شكل خا�ص ،الأمر الذي يعزز من �إجراء
هذه الدرا�سة ،وبخا�صة يف ظل تطور و�سائل االت�صال ،وت�أثري
هذه الو�سائل يف املجتمعات العربية ،ويف خمتلف جماالت
احلياة العلمية والعملية ،والرتبوية ،واالجتماعية .وبتناول
الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت قيم املواطنة بالتحليل ،يت�ضح
�أن بع�ض هذه الدرا�سات اهتم بتناول درجة متثل طلبة اجلامعة
لقيم املواطنة ،كدرا�سة عليان ( . )2014ويالحظ �أن غالبية هذه
الدرا�سات ركزت على قيم املواطنة� ،أما درا�سة جانكو (Junco,
 )2012فهدفت �إىل الك�شف عن �أثر مواقع التوا�صل االجتماعي يف
اجلوانب االجتماعية للطلبة ،وتناولت درا�سة بن ورقلة ()2015
دور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
وبناء على ما مت تناوله من
واالجتماعي لدى ال�شباب العربي.
ً
حتليل لهذه الدرا�ساتُ ،يلحظ ب�أنه – بح�سب حدود علم الباحث-
�سواء العربية منها� ،أم الأجنبية
مل يكن هناك �أي من الدرا�سات
ً
تناولت ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة لدى طلبة اجلامعات.

إجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا ملنهج الدرا�سة وجمتمعها،
وعينتها ،و�أدواتها ،وطرق التحقق من م�ؤ�رشات �صدقها
وثباتها ،و�إجراءات الدرا�سة وتنفيذها ،ومتغرياتها ،واملعاجلات
الإح�صائية التي مت ا�ستخدامها.

منهجية الدراسة:
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته لطبيعة
الدرا�سة ،وذلك من خالل ا�ستخدام اال�ستبانة  ،للك�شف عن درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
واملقابلة للك�شف عن املعوقات التي حتد من توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة.

19

أ .منر فهد عبيد الرشيدي
أ .د .إبراهيم القاعود
د .عماد محمود شواقفة

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة حائل يف اململكة العربية ال�سعودية ،للف�صل الدرا�سي
الأول للعام الدرا�سي  ،2015 - 2014والبالغ عددهم ()9610
ع�ضو هيئة تدري�س وطالب ،منهم ( )987ع�ضو هيئة تدري�س ،و
( )8623طالباً.

عينة الدراسة:
اختريت عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة حائل بالطريقة الطبقية من جمتمع
الدرا�سة الكلي .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )197ع�ضو هيئة
تدري�س ،و ( )387طالباً ،كما اختري ( )113طالباً ،و ( )72ع�ضو
هيئة تدري�س من �أفراد عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية لأغرا�ض
�إجراء املقابلة .واجلدول ( )1يبني توزع �أفراد عينة الدرا�سة ،وفق ًا
ملتغريي الرتبة الأكادميية ،والتخ�ص�ص لأع�ضاء هيئة التدري�س،
وامل�ستوى الدرا�سي للطلبة.
الجدول ()1
توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيري الرتبة األكاديمية والتخصص ألعضاء هيئة
التدريس والمستوى الدراسي للطلبة

املتغريات

الرتبة
االكادميية
�أع�ضاء هيئة
التدري�س

التكرار

الن�سبة

الفئات
�أ�ستاذ

59

% 30

�أ�ستاذ م�شارك

65

% 33

�أ�ستاذ م�ساعد

73

% 37

197

% 100

تخ�ص�صات علمية

92

% 47

تخ�ص�صات
�إن�سانية

105

% 53

197

% 100

�سنة �أوىل

98

% 25

�سنة ثانية

93

% 24

�سنة ثالثة

89

% 23

�سنة رابعة

107

% 28

387

% 100

املجموع
التخ�ص�ص

املجموع

الطلبة

امل�ستوى
الدرا�سي

املجموع

أدوات الدراسة:
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة وجمع البيانات ،اُ�ستخدمت
ثالث �أدوات ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً -ا�ستبانة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
(اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س) :
للك�شف عن درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
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يف ن�رش قيم املواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س� ،أُعدت ا�ستبانة ،بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي،
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،كدرا�سة عو�ض ( ، )2014بن
ورقلة (. )2015وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ()40
فقرة.
�Ú Úصدق اال�ستبانة:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق اال�ستبانة� ،أُجريت م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
�أوالً� -صدق املحتوى:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق حمتوى اال�ستبانةُ ،عر�ضت
ب�صورتها الأولية على ( )8حمكّمني من املتخ�ص�صني يف
الدرا�سات االجتماعية ،وتقنيات التعليم ،ومناهج اللغة العربية
والإجنليزية ،والتاريخ يف اجلامعات الأردنية ،واجلامعات
ال�سعودية ،وطُ لب منهم �إبداء الر�أي حول �سالمة �صياغة الفقرات
من الناحية اللغوية ،ومدى منا�سبة الفقرات للك�شف عن درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
ومدى و�ضوح الفقرات من حيث املعنى ،و�أية مالحظات
وبناء على مالحظات و�آراء املحكمني
وتعديالت يرونها منا�سبة،
ً
وتعديالتهمُ ،حذفت ( )5فقرات ،كما �أعيدت �صياغة ( )16فقرة،
واُ�ستبدلت بع�ض املفردات يف بع�ض الفقرات لتعطي معنى �أدق
و�أو�ضح ،وا�ستناداً �إىل هذه التعديالت ،تكونت اال�ستبانة من
( )35فقرة.
ثانياً� -صدق البناء:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق بناء اال�ستبانة ،طبقت على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،مكونة من ()20
ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل ،وا�ستخرجت
قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة ،واال�ستبانة ككل ،حيث
بلغت قيم معامالت ارتباط الفقرات باال�ستبانة ككل ،تراوحت
بني (. )0.62 - 0.37واعتمد معيار لقبول �أية فقرة من الفقرات،
وبناء
ب�أن ال يقل معامل ارتباطها باال�ستبانة ككل عن (، )0.25
ً
على ذلك تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )35فقرة.
Ú Úثبات اال�ستبانة:
للتحقق من م�ؤ�رشات ثبات اال�ستبانة ،اُ�ستخدمت طريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )Test- Retestمن خالل تطبيقها على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،قوامها ( )20ع�ضو
هيئة تدري�س ،و�أعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني
وح�سبت قيمة معامل الثبات،
مدته �أ�سبوعان من التطبيق الأولُ ،
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،حيث بلغ معامل الثبات
لال�ستبانة ككل ( ، )0.86يف حني بلغ معامل االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا للإ�ستبانة ككل (.)0.89
Ú Úت�صحيح اال�ستبانة:
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )35فقرة،
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وللإجابة على فقرات اال�ستبانة ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة
�أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع قناعته
ال�شخ�صية ،على تدرج يتكون من خم�س درجات ،وفق ًا لتدرج
ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي بدرجة كبرية جداً وتعطى ()5
درجات ،وبدرجة كبرية وتعطى ( )4درجات ،وبدرجة متو�سطة
وتعطى ( )3درجات ،وبدرجة قليلة وتعطى ( )2درجتان،
واحدة.وبناء على ذلك،
وبدرجة قليلة جداً وتعطى ( )1درجة
ً
تراوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة بني درجة
واحدة ،وخم�س درجات.وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية
لتحديد درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة ،على النحو الآتي�( :أقل من  2.33درجة توظيف
منخف�ضة) ( ،من  3.66 – 2.33درجة توظيف متو�سطة) �( ،أعلى
من  3.66درجة توظيف مرتفعة) .
◄◄ثانياً -ا�ستبانة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
(اخلا�صة بالطلبة) :
للك�شف عن درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة لدى الطلبة من وجهة نظرهم� ،أُعدت ا�ستبانة
خا�صة بالطلبة ،بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي ،والدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة ،كدرا�سة داود ( ، )2011نور الهدى
(. )2014وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ( )40فقرة.
�Ú Úصدق اال�ستبانة:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق اال�ستبانة ،مت �إجراء م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
�أوالً� -صدق املحتوى:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق حمتوى اال�ستبانةُ ،عر�ضت
ب�صورتها الأولية على ( )8حمكّمني من املتخ�ص�صني يف
الدرا�سات االجتماعية ،وتقنيات التعليم ،ومناهج اللغة العربية
والإجنليزية ،والتاريخ يف اجلامعات الأردنية ،واجلامعات
ال�سعودية ،وطُ لب منهم �إبداء الر�أي حول �سالمة �صياغة الفقرات
من الناحية اللغوية ،ومدى منا�سبة الفقرات للك�شف عن درجة
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،ومدى
و�ضوح الفقرات من حيث املعنى ،و�أية مالحظات وتعديالت
وبناء على مالحظات و�آراء املحكمني ،حذفت
يرونها منا�سبة،
ً
( )5فقرات ،كما �أعيدت �صياغة ( )13فقرة ،وا�ستبدال بع�ض
املفردات يف بع�ض الفقرات ،ليعطي معنى �أدق ،وا�ستناداً �إىل هذه
التعديالت تكونت اال�ستبانة من ( )35فقرة.
ثانياً� -صدق البناء:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق بناء اال�ستبانة ،طُ بقت على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،مكونة من ( )50طالب ًا
من طلبة جامعة حائل ،واُ�ستخرجت قيم معامالت االرتباط بني
كل فقرة ،واال�ستبانة ككل ،حيث ترواحت قيم معامالت ارتباط
الفقرات باال�ستبانة ككل ،بني (. )0.66 - 0.38وجتدر الإ�شارة
�إىل اعتماد معيار لقبول �أية فقرة من الفقرات ،ب�أن ال يقل معامل
وبناء على ذلك تكونت
ارتباطها باال�ستبانة ككل عن (، )0.25
ً
(√)

اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )35فقرة.
Ú Úثبات اال�ستبانة:
للتحقق من م�ؤ�رشات ثبات اال�ستبانة ،اُ�ستخدمت طريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )Test- Retestمن خالل تطبيقها
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،قوامها ()50
طالباً ،و�أُعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني مدته
وح�سبت قيمة معامل الثبات،
�أ�سبوعان من التطبيق الأولُ ،
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،حيث بلغ معامل الثبات
لال�ستبانة ككل ( ، )0.81يف حني بلغ معامل االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا للإ�ستبانة ككل (. )0.84
Ú Úت�صحيح اال�ستبانة:
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )35فقرة،
وللإجابة على فقرات اال�ستبانة ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة ()ü
�أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع قناعته
ال�شخ�صية ،على تدرج يتكون من خم�س درجات ،وفق ًا لتدرج
ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي بدرجة كبرية جداً وتعطى ()5
درجات ،وبدرجة كبرية وتعطى ( )4درجات ،وبدرجة متو�سطة
وتعطى ( )3درجات ،وبدرجة قليلة وتعطى ( )2درجتان،
واحدة.وبناء على ذلك،
وبدرجة قليلة جداً وتعطى ( )1درجة
ً
تراوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة بني درجة
واحدة وخم�س درجات.وقد ُ�صنفت املتو�سطات احل�سابية لتحديد
درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
على النحو الآتي�( :أقل من  2.33درجة توظيف منخف�ضة) ( ،من
 3.66 – 2.33درجة توظيف متو�سطة) �( ،أعلى من  3.66درجة
توظيف مرتفعة) .
◄◄ثالثاً -املقابلة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،والك�شف عن معوقات توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة ،اُعد دليل �أ�سئلة مقابلة ا�شتمل على خم�سة �أ�سئلة ،ت�ضمنت
املعوقات املرتبطة باجلامعة ،واملعوقات املرتبطة ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،واملعوقات املرتبطة بالطلبة ،واملعوقات
املرتبطة باملقررات الدرا�سية ،و�أية معوقات �أُخرى.
�Ú Úصدق �أ�سئلة املقابلة:
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق �أ�سئلة املقابلة و�سالمة
�صياغتهاُ ،عر�ضت ب�صورتها الأولية ،على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني بتقنيات التعليم ،والدرا�سات االجتماعية ،ومناهج
اللغة العربية والإجنليزية ،والتاريخ ،يف اجلامعات الأردنية،
وال�سعودية ،والبالغ عددهم ( )8حمكّمني ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي
واملالحظات حول منا�سبة الأ�سئلة للك�شف عن معوقات توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،بالإ�ضافة �إىل
�سالمة ال�صياغة اللغوية للأ�سئلة ،ومدى �شمولها للمعوقات ،و�أية
تعديالت ومالحظات يرونها منا�سبة ،وا�ستناداً �إىل تعديالت
ومالحظات املحكمنيُ ،حذف ال�س�ؤال الذي ي�شري �إىل �أية معوقات
ب�شكل عام ،وقد �أ�شار املحكّمون �إىل منا�سبة �أ�سئلة املقابلة
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أ .منر فهد عبيد الرشيدي
أ .د .إبراهيم القاعود
د .عماد محمود شواقفة

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

للك�شف عن املعوقات.
ت�صميم املقابلة:
اُعتمدت منهجية البحث النوعي ،وذلك من خالل جمع
البيانات عن طريق �إجراء مقابالت ،مع ( )72ع�ضواً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،و ( )113طالب ًا من �أفراد عينة الدرا�سة �أنف�سهم،
اختريوا بطريقة ع�شوائية ،وقد �أتاح �أ�سلوب جمع البيانات عن
طريق املقابلة الفر�صة يف احل�صول على معلومات ،ومقرتحات
ترثي املو�ضوع حول معوقات توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.ومتت زيارة الأفراد املعنيني
يف �أماكنهم يف جامعة حائل يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقبل
البدء ب�إجراء املقابلة مع �أفراد عينة الدرا�سة ,مت بيان الهدف من
املقابلة ،و�أن البيانات التي �سيتم احل�صول عليها لن ت�ستخدم �إال
لأغرا�ض البحث العلمي.وبد�أ احلوار مع �أفراد عينة الدرا�سة ب�شكل
عام حول املو�ضوع ،وبعد �أن مت احل�صول على موافقتهم لإجراء
املقابلة ،مت �أخذ مواعيد من بع�ضهم ،ثم كان هناك زيارات
متكررة يف �أماكن تواجدهم من �أجل �إ�ستكمال �إجراء املقابالت,
ومت طرح �أ�سئلة املقابلة على امل�شاركني ،وفق ًا لأ�سئلة املقابلة،
وتدوين �إجاباتهم كتابة ،وت�سجيلها بوا�سطة الهاتف اخللوي بعد
�أخذ موافقتهم.
جمع البيانات وتفريغها:
وحلِّلت �أو ًال ب�أول بعد �إجراء
ُجمعت البيانات وت�صنيفها ُ
املقابالت مع الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة للتعرف �إىل �آرائهم
حول �أهم معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة ،وف ُِّرغت يف جداول ،و�ضمن فئات وجمموعات،
وبعد تن�سيق البيانات وو�ضعها يف �صورتها النهائية (املعوقات)
ُ ،ح�سبت التكرارات والن�سب املئوية للمعوقات ،التي �أبداها �أفراد
عينة الدرا�سة ،وفق ًا ملا مت طُ رح من �أ�سئلة.

إجراءات تنفيذ الدراسة:
ن ِّفذت الدرا�سة ،وفقاً للخطوات والإجراءات الآتية:
�Ú Úإعداد �أدوات الدرا�سة ب�صورتها النهائية لغايات
التطبيق بعد التحقق من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل
املحكمني املتخ�ص�صني ،بالإ�ضافة
عر�ضها على جمموعة من
ّ
�إىل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة
ال�ستخراج قيم معامالت الثبات ،واالت�ساق الداخلي.
Ú Úحتديد عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة الكلي ،واملتمثل
بطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل يف اململكة
العربية ال�سعودية للف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2014
  ،2015كما اختري �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية منجمتمع الدرا�سة الكلي لكل من الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
والبالغ عددهم ( )197ع�ضو هيئة تدري�س ،و ( )387طالباً.
Ú Úاحل�صول على خطاب ت�سهيل مهمة موجه من عمادة
كلية الرتبية يف جامعة الريموك �إىل امللحقية الثقافية ال�سعودية
يف الأردن ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على خطاب ت�سهيل مهمة
22

موجه من امللحقية الثقافية ال�سعودية يف الأردن �إىل �إدارة
جامعة حائل.
Ú Úتوزيع �أدوات الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة،
وو�ضحت املعلومات املتعلقة بطريقة الإجابة على الفقرات،
ِّ
ومت الت�أكيد على �أفراد عينة الدرا�سة �أن املعلومات التي �سيتم
احل�صول عليها لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،كما
طُ بقت املقابلة على عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س تكونت من
( )72ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و ( )113طالباً ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية ،وذلك من خالل زيارة اجلامعة ،وحتديد
موعد لإجراء املقابالت.
Ú Úجمع �أدوات الدرا�سة بعد الإجابة على فقراتها
و�أ�سئلتها ،وبعد الت�أكد من املعلومات ،والإجابة على جميع
الفقرات ،ومن ثم �إعدادها لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.
�Ú Úإدخال البيانات لذاكرة احلا�سوب ،وا�ستخدام
املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة التي
طُ رحت ،واخلروج بالتو�صيات املنا�سبة ا�ستناداً ملا مت التو�صل
�إليه من نتائج.

متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً -املتغريات امل�ستقلة:
 الرتبة الأكادميية ،ولها ثالث فئات (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ
م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد) .
 التخ�ص�ص ،وله فئتان (تخ�ص�صات علمية ،تخ�ص�صات
�إن�سانية) .
 امل�ستوى الدرا�سي ،وله �أربع م�ستويات (�سنة �أوىل� ،سنة
ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة) .
Ú Úثانياً -املتغريات التابعة:
 توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة.
 معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة.

املعاجلة اإلحصائية:
 للإجابة عن ال�س�ؤالني :الأول والثالثُ ،ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاينُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما اُ�ستخدم حتليل التباين
الأحادي للك�شف عن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية يف وجهة
نظر الطلبة حول درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
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التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة تبع ًا الختالف متغري
امل�ستوى الدرا�سي.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الرابعُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما اُ�ستخدم حتليل التباين
املتعدد للك�شف عن الفروق يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
حول درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة ،تبع ًا الختالف متغريي الرتبة الأكادميية والتخ�ص�ص.
 للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�سُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم حتليل التباين
للك�شف عن الفروق بني وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وبني
وجهة نظر الطلبة حول درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة.
 للإجابة عن ال�س�ؤالني ال�ساد�س وال�سابع ،اُ�ستخرجت
التكرارات والن�سب املئوية ملعوقات توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،والطلبة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة التي هدفت
الك�شف عن درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة لدى طلبة جامعة حائل
وعر�ضت النتائج ونوق�شت ،وفق ًا ملا مت
ومعوقات توظيفهاُ ،
طرحه من �أ�سئلة ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول" :ما درجة
توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر
طلبة جامعة حائل ،كما هو مبني يف اجلدول (. )2

الرتبة

الرقم

4

31

4

32

8

9

8

35

10

22

11

11

12

21

13

5

13

33

13

34

16

12

17

18

18

20

الجدول ()2

19

17

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مواقع التواصل االجتماعي
في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل

19

19

21
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الرتبة

الرقم

1

14

2

15

3

13

4

10

4

30

الفقرة
تلقي ا�ستف�سارات الطلبة
حول قيم املواطنة.
تقوية العالقات الإن�سانية
واالجتماعية بني الطلبة.
نقل املعلومات واخلربات
حول قيم املواطنة للطلبة .
تفعيل مبد�أ احلوار
واملناق�شة حول قيم
املواطنة.
مناق�شة الأفكار والآراء
املرتبطة بقيم املواطنة مع
الطلبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
التقييم

3.53

1.10

متو�سطة

3.52

1.04

متو�سطة

22

2

3.49

1.06

متو�سطة

23

1

3.48

1.10

متو�سطة

24

3

3.48

0.98

متو�سطة

25

24

23

الفقرة
ت�شجيع الطلبة على ن�رش
الأفكار التي تعزز من قيم
املواطنة.
ت�شجيع الطلبة على
امل�شاركة الفعالة والهادفة
لن�رش قيم املواطنة.
تقدمي �إر�شادات حول قيم
املواطنة لدى الطلبة ا.
توجيه الطلبة لال�ستفادة
من املعلومات والأفكار
املرتبطة بقيم املوطنة
املن�شورة.
ت�شجيع الطلبة على العمل
بقيم املواطنة من خالل
ا�ستخدامهم لهذه املواقع.
توعية الطلبة بقيم املواطنة
من خالل تقدمي النماذج
الإيجابية عرب هذه املواقع.
ال�سعي �إىل تزويد الطلبة
بخربات حول قيم املواطنة
التي ال ميكن احل�صول عليها
بو�سائل �أخرى.
التعريف بقيم املواطنة
وااللتزام بها.
م�شاركة الطلبة بالندوات
املرتبطة بقيم املواطنة..
ن�رش بع�ض املقاالت
والدرا�سات البحثية
املرتبطة بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي االقت�صادي
املرتبط بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي االجتماعي
املرتبط بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي الأخالقي
املرتبط بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي ال�سيا�سي
املرتبط بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي العلمي املرتبط
بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي ال�سيا�سي
املرتبط بقيم املواطنة.
ت�ضمني املادة العلمية
بع�ض مفاهيم املواطنة
ون�رشها.
الإعداد امل�سبق للمادة
العلمية املرتبطة بقيم
املواطنة ون�رشها.
�إعداد قائمة مبفاهيم
املواطنة وتزويد الطلبة بها.
ت�صميم مواقف تعليمية
تعالج مفاهيم وق�ضايا
ترتبط بقيم املواطنة
ون�رشها.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
التقييم

3.48

0.99

متو�سطة

3.48

1.09

متو�سطة

3.47

1.06

متو�سطة

3.47

1.07

متو�سطة

3.46

1.11

متو�سطة

3.45

1.06

متو�سطة

3.44

1.10

متو�سطة

3.42

1.04

متو�سطة

3.42

1.07

متو�سطة

3.42

1.08

متو�سطة

3.21

1.10

متو�سطة

3.20

1.10

متو�سطة

3.19

1.11

متو�سطة

3.18

1.08

متو�سطة

3.18

1.12

متو�سطة

3.17

1.10

متو�سطة

2.95

1.00

متو�سطة

2.94

1.02

متو�سطة

2.93

1.00

متو�سطة

2.92

1.11

متو�سطة

أ .منر فهد عبيد الرشيدي
أ .د .إبراهيم القاعود
د .عماد محمود شواقفة

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

الرتبة

الرقم

26

8

26

29

28

7

28

28

30

23

31

16

32

25

33

26

34

27

35
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الفقرة
ت�صميم برامج هادفة
تتناول قيم املواطنة
ون�رشها.
توفري معلومات وبيانات
تعالج بع�ض امل�شكالت
املرتبطة بقيم املواطنة.
ت�صميم بع�ض الأن�شطة
املرتبطة بقيم املواطنة
ون�رشها.
توفري مواد تعليمية عالجية
ترتبط بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي الفكري املرتبط
بقيم املواطنة.
التغلب على املعوقات التي
حتد من ن�رش قيم املواطنة.
تكليف الطلبة مبهمات
تعليمية ترتبط بقيم
املواطنة.
امل�ساهمة بتطوير الربامج
التعليمية التي تعزز قيم
املواطنة لدى الطلبة
ون�رشها.
ت�صميم ن�شاطات وتدريبات
تعليمية ترتبط بقيم
املواطنة ون�رشها.
ت�شكيل جمموعات طالبية
بهدف تعزيز ون�رش قيم
املواطنة.

درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

هذه املواقع يف ن�رش قيم املواطنة مل ترق للم�ستوى املطلوب ،يف
ظل العديد من امل�ؤثرات ،التي قد ترتبط بطبيعة اال�ستخدام لهذه
املواقع من قبل الأفراد� ،أو لطبيعية الظروف املتعلقة باملواد
الدرا�سية التي تتناول قيم املواطنة.كما �أن توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي وا�ستخدامها بحاجة �إىل و�ضع الأُ�س�س
الكفيلة ب�إجناح توظيفها يف ن�رش قيم املواطنة ،وبالتايل ف�إن من
اجلوانب التي يجب العمل عليها لتفعيل ا�ستخدام هذه املواقع يف
ن�رش قيم املواطنة ،الربط بني املواد الدرا�سية ذات العالقة بقيم
املهمات
املواطنة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي� ،أ�ضف �إىل ذلك
َّ
الدرا�سية ،ومتطلبات الوقت لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكذلك
جمموعة القيم واملعايري التي ترتبط بهذه اال�ستخدامات ،كما �أن
جمموعة الأنظمة والقوانني اجلامعية مل ت�سهم يف �إتاحة الفر�ص
ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من
قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ،الأمر الذي �أ�شار ،ومن خالل نتائج
الدرا�سة �إىل وجود ا�ستخدامات وبدرجة متو�سطة ،وقد تكون
هذه اال�ستخدامات بتوجهات فردية ،ولي�ست �ضمن �إطار جماعي
موجه ،و�ضمن �أُ�س�س علمية بناءه تتوالها �إدارة اجلامعة ب�شكل
ر�سمي ومبا�رش.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين" :هل تختلف
وجهة نظر طلبة جامعة حائل حول درجة توظيف �أع�ضاء هيئة
التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة تبعاً
الختالف امل�ستوى الدرا�سي؟ ".
طبق حتليل التباين الأحادي
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالِّ ،
( )ANOVAلدرجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي من وجهة
نظر الطلبة على الأداة ككل ،تبع ًا ملتغري "امل�ستوى الدرا�سي"،
كما هو مبني يف اجلدول (. )3

درجة
التقييم

2.91

1.01

متو�سطة

2.91

1.06

متو�سطة

2.89

1.00

متو�سطة

2.89

1.06

متو�سطة

2.55

1.09

متو�سطة

2.48

1.08

متو�سطة

2.41

1.16

متو�سطة

2.31

1.01

منخف�ضة

2.29

1.07

منخف�ضة

2.27

1.07

منخف�ضة

3.09

0.61

متو�سطة

الجدول ()3
نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة توظيف مواقع التواصل
االجتماعي ككل من وجهة نظر الطلبة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن املتو�سطات
احل�سابية لدرجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة من وجهة نظر الطلبة ،تراوحت بني ()3.53 - 2.27
 ،بدرجة تقومي متو�سطة جلميع الفقرات ،با�ستثناء ثالث فقرات
جاءت بدرجة تقومي منخف�ضة ،وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة
( ، )14التي تن�ص على "تلقي ا�ستف�سارات الطالب حول قيم
املواطنة" ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.53بينما جاءت يف املرتبة
الأخرية الفقرة ( ، )4التي تن�ص على" :ت�شكيل جمموعات طالبية
بهدف تعزيز قيم املواطنة ون�رشها" ،مبتو�سط ح�سابي (، )2.27
وبلغ املتو�سط احل�سابي لتوظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ككل من وجهة نظر
الطلبة ( ، )3.09وبدرجة تقومي متو�سطة.وميكن تف�سري هذه
النتيجة يف �ضوء حداثة ا�ستخدام �أدوات التكنولوجيا احلديثة
وتوظيفها يف العملية التعليمية ب�شكل عام ،وتوظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�شكل خا�ص ،كما ميكن عزو هذه النتيجة
ا�ستناداً �إىل طبيعة وواقع وتوجهات ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي لدى خمتلف فئات �أفراد املجتمع ،ومن �ضمنهم
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ،حيث �إن ثقافة ا�ستخدام

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
الدرا�سي
�سنة �أوىل

3.12

0.38

�سنة ثانية

3.15

0.50

�سنة ثالثة

3.26

0.55

�سنة رابعة

2.99

0.78

F

4.30

الداللة
الإح�صائية

0.01

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )3وجود
اختالف يف وجهة نظر الطلبة حول درجة توظيف �أع�ضاء
هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة ،تبع ًا الختالف متغري امل�ستوى الدرا�سي ،حيث بلغت
قيمة ( ، )F) (4.30وهي قيمة دالة �إح�صائياً ،وملعرفة م�صادر
هذه الفروق ،طُ بق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية،
كما هو مبني يف اجلدول (.)4
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة
نظرهم ،كما هو مبني يف اجلدول (. )5

الجدول ()4
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية لدرجة توظيف مواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظر الطلبة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

امل�ستوى
الدرا�سي

املتو�سط
احل�سابي

�سنة �أوىل

3.12

�سنة ثانية

3.15

�سنة ثالثة

3.26

�سنة رابعة

2.99

�سنة
�أوىل

�سنة
ثانية

�سنة
ثالثة

�سنة
رابعة

0.03 -

0.14 -

0.13

0.11 -

0.16

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مواقع التواصل االجتماعي
في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

*0.27

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )α =0.05

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن م�صدر
االختالف كان بني امل�ستويات الدرا�سية (�سنة ثالثة� ،سنة رابعة)
 ،وجاء ل�صالح طلبة امل�ستوى الدرا�سي (�سنة ثالثة)  ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.26بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لطلبة امل�ستوى
الدرا�سي (�سنة رابعة) (. )2.99وميكن عزو هذه النتيجة �إىل
واقع الطلبة �ضمن البيئة اجلامعية ،حيث �إن وجهة نظر الطلبة
تت�أثر مبتغريات ،وعوامل البيئة اجلامعية ،وبالتايل ف�إن طلبة
اجلامعة على اختالف تخ�ص�صاتهم يتواجدون �ضمن بيئة
جامعية واحدة ،ولي�ست متباينة من العوامل واملتغريات ،الأمر
الذي يجعل من ت�أثري هذه املتغريات يطال جميع الطلبة على
اختالف تخ�ص�صاتهم ،وبخا�صة ما يرتبط باملقررات الدرا�سية
ذات العالقة بقيم املواطنة.كما ميكن تف�سري هذه النتيجة ،التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود اختالف يف وجهة النظر ،تعزى ملتغر
التخ�ص�ص ،ا�ستناداً �إىل املواد املرتبطة بقيم املواطنة ،التي تقدم
للطلبة ،فهي مواد حمددة ،وموحدة تقدم جلميع الطلبة يف الوقت
نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل وجود �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم الذين
يقومون على تدري�س هذه املواد ،الأمر الذي ي�سهم يف وجود
وجهة نظر موحدة لدى غالبيتهم � ،أو معظم الطلبة يف �ضوء هذه
املتغريات ،وبالتايل لي�س هناك �أثر ملتغري التخ�ص�ص يف �إيجاد
فروق يف وجهة نظر الطلبة.
وفيما يتعلق بوجود اختالف وجهة نظر الطلبة حول
توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة ،يعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.فقد يعزى
ذلك �إىل ما اكت�سبه الطلبة من خربات خالل درا�ستهم اجلامعية،
والفرتة الزمنية ،وبخا�صة �أن الفروق جاءت ل�صالح طلبة ال�سنة
الثالثة� ،أي �أن ه�ؤالء الطلبة خالل درا�ستهم اجلامعية ،وخالل
هذه ال�سنوات ،قد تكونت لديهم وجهات نظر� ،أو ت�صورات تختلف
عن وجهات نظر الطلبة اجلدد يف اجلامعة ،مما �أثر يف وجود هذا
االختالف يف وجهات النظر حول توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث" :ما درجة
توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة الدري�س يف
جامعة حائل؟ ".
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الرتبة

الرقم

1

14

2

15

3

20

4

10

5

32

6

19

7

33

8

31

9

17

10

22

11

18

12

13

13

23

14

34

15

1

16

11

16

12

16

30

الفقرة
تلقي ا�ستف�سارات الطلبة
حول قيم املواطنة.
تقوية العالقات الإن�سانية
واالجتماعية بني الطلبة.
ن�رش الوعي الأخالقي
املرتبط بقيم املواطنة.
تفعيل مبد�أ احلوار
واملناق�شة حول قيم
املواطنة.
ت�شجيع الطلبة على
امل�شاركة الفعالة والهادفة
لن�رش قيم املواطنة.
ن�رش الوعي العلمي املرتبط
بقيم املواطنة.
م�شاركة الطلبة بالندوات
املرتبطة بقيم املواطنة.
ت�شجيع الطلبة على ن�رش
الأفكار التي تعزز من قيم
املواطنة.
ن�رش الوعي ال�سيا�سي
املرتبط بقيم املواطنة.
ت�شجيع الطلبة على العمل
بقيم املواطنة.
ن�رش الوعي االجتماعي
املرتبط بقيم املواطنة.
نقل املعلومات واخلربات
حول قيم املواطنة للطلبة.
ن�رش الوعي الفكري املرتبط
بقيم املواطنة.
ن�رش بع�ض املقاالت
والدرا�سات البحثية
املرتبطة بقيم املواطنة.
�إعداد املادة العلمية
املرتبطة بقيم املواطنة
ب�شكل م�سبق وين�رشها.
توعية الطلبة بقيم املواطنة
من خالل تقدمي النماذج
الإيجابية.
ن�رش الوعي االقت�صادي
املرتبط بقيم املواطنة.
مناق�شة الأفكار والآراء
املرتبطة بقيم املواطنة مع
الطلبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
التقييم

3.47

1.24

متو�سطة

3.32

1.18

متو�سطة

3.28

1.08

متو�سطة

3.27

1.25

متو�سطة

3.25

1.13

متو�سطة

3.22

1.02

متو�سطة

3.21

1.04

متو�سطة

3.19

1.09

متو�سطة

3.18

1.00

متو�سطة

3.17

1.08

متو�سطة

3.16

1.03

متو�سطة

3.14

1.07

متو�سطة

3.12

1.08

متو�سطة

3.09

1.05

متو�سطة

3.08

1.04

متو�سطة

3.07

1.10

متو�سطة

3.07

1.08

متو�سطة

3.07

1.06

متو�سطة

أ .منر فهد عبيد الرشيدي
أ .د .إبراهيم القاعود
د .عماد محمود شواقفة

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

الرتبة

الرقم

19

9

20

5

21

21

22

6

23

2

24

3

25

8

26

35

27

7

28

16

28

24

30

29

31

4

32

25

33

26

34

28

35

27

الفقرة
تقدمي �إر�شادات حول قيم
املواطنة لدى الطلبة.
توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي للتعريف بقيم
املواطنة.
ال�سعي �إىل تزويد الطلبة
بخربات حول قيم املواطنة
ال ميكن احل�صول ليها
بو�سائل �أخرى.
ن�رش الوعي ال�سيا�سي
املرتبط بقيم املواطنة.
ت�ضمني املادة العلمية
بع�ض مفاهيم املواطنة
ون�رشها.
�إعداد قائمة مبفاهيم
املواطنة ويزود الطلبة بها.
ت�صميم برامج هادفة
تتناول قيم املواطنة
وين�رشها.
توجيه الطلبة لال�ستفادة
من املعلومات والأفكار
املرتبطة بقيم املوطنة
املن�شورة.
ت�صميم �أن�شطة عن قيم
املواطنة وين�رشها.
التغلب على املعوقات التي
حتد من ن�رش قيم املواطنة.
ت�صميم مواقف تعليمية
تعالج مفاهيم وق�ضايا
ترتبط بقيم املواطنة
ون�رشها.
توفري معلومات وبيانات
تعالج بع�ض امل�شكالت
املرتبطة بقيم املواطنة.
ت�شكيل جمموعات طالبية
بهدف تعزيز ون�رش قيم
املواطنة.
تكليف الطلبة مبهمات
تعليمية ترتبط بقيم
املواطنة.
امل�ساهمة بتطوير الربامج
التعليمية التي تعزز قيم
املواطنة لدى الطالب
ون�رشها.
توفري مواد تعليمية عالجية
ترتبط بقيم املواطنة.
ت�صميم ن�شاطات وتدريبات
تعليمية ترتبط بقيم
املواطنة ون�رشها.

درجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن املتو�سطات
احل�سابية لدرجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،تراوحت
بني ( ، )3.47 - 2.26بدرجة تقومي متو�سطة جلميع الفقرات،
با�ستثناء فقرتني ،جاءت بدرجة تقومي منخف�ضة ،وجاءت يف
املرتبة الأوىل الفقرة ( ، )14التي تن�ص على" :تلقي ا�ستف�سارات
الطالب حول قيم املواطنة" ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.47بينما
جاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( ، )27التي تن�ص على:
"ت�صميم ن�شاطات وتدريبات تعليمية ترتبط بقيم املواطنة
ون�رشها" ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.26وبلغ املتو�سط احل�سابي
لتوظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة ككل من وجهة نظرهم ( ، )3.02وبدرجة
تقومي متو�سطة.وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة يحتاج �إىل
توفري مقومات هذا التوظيف ،وذلك من حيث �إمكانية توظيف
�أع�ضاء هيئة التدري�س لهذه املواقع ،وبالتايل مل تكن هناك
البنية الأ�سا�سية لهذا التوظيف ،ومل يتم تهيئة الظروف العلمية
املنا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر اال�سرتاتيجيات  ،واخلطط
�ضمن �إطار اجلامعات ب�شكل عام ،وجامعة حائل ب�شكل خا�ص،
الأمر الذي يجعل من توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة لي�س بالأمر الي�سري.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل طبيعة �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومهماتهم املوكولة �إليهم من حما�رضات درا�سة
متخ�ص�صة ،يف جمال املواد الدرا�سية التي يدر�سونها ،التي قد ال
يوجد بينها وبني قيم املواطنة �أية روابط �ضمن �إطار هذه املواد،
بالإ�ضافة �إىل جمموعة الأنظمة والتعليمات ،والتداخل ما بني
املهمات الدرا�سية ،والإدارية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما
َّ
�أن تدري�س املواد املتعلقة بقيم املواطنة ترتبط بفئة حمددة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومبواد حمددة �أي�ضاً ،مما يجعل من فر�ص
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة �ضئيلة
�إىل ح ٍد ما.و�أن توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة ،يحتاج �إىل �إعداد م�سبق من حيث ربط املواد الدرا�سية
على اختالفها ،بقيم املواطنة ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام ،ويف
ن�رش قيم املواطنة ب�شكل خا�ص ،مما يعزز من هذا اال�ستخدام.
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع" :هل تختلف
درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة تبعاً الختالف الرتبة الأكادميية
والتخ�ص�ص؟ "
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،طُ ِّبق اختبار (Independent
 )Samples T- Testلدرجة توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س على
الأداة ككل ،تبع ًا ملتغري (التخ�ص�ص)  ،وتطبيق حتليل التباين
الأحادي ( )ANOVAعلى �إجابات �أفراد عينة �أع�ضاء هيئة
التدري�س على الأداة ككل ،تبع ًا ملتغري (الرتبة الأكادميية)  ،كما

درجة
التقييم

3.06

1.04

متو�سطة

3.04

1.03

متو�سطة

3.02

1.06

متو�سطة

3.01

1.03

متو�سطة

3.00

0.98

متو�سطة

2.99

0.98

متو�سطة

2.91

1.03

متو�سطة

2.90

1.02

متو�سطة

2.88

1.01

متو�سطة

2.82

1.06

متو�سطة

2.82

1.13

متو�سطة

2.80

0.95

متو�سطة

2.79

1.05

متو�سطة

2.63

0.87

متو�سطة

2.62

0.88

متو�سطة

2.31

0.94

منخف�ضة

2.26

0.88

منخف�ضة

3.02

0.81

متو�سطة
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هو مبني يف اجلداول (. )8 6-

ح�سابي ( ، )3.15بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للرتبة الأكادميية
(�أ�ستاذ م�ساعد) ( ، )2.19كما يتبني وجود اختالف بني الرتبة
الأكادميية (ا�ستاذ� ،أ�ستاذ م�ساعد)  ،ل�صالح الرتبة الأكادميية
(ا�ستاذ)  ،مبتو�سط ح�سابي (. )3.12وميكن تف�سري هذه النتيجة
انطالق ًا من تخ�ص�صات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،فالغالبية العظمى
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يقومون بتدري�س مقررات ذات �صلة
مبا�رشة بتخ�ص�صات حمددة ،و�أن تدري�س املواد املرتبطة بقيم
املواطنة تقع على عاتق �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف
جمال املواد املرتبطة بقيم املواطنة ،الأمر الذي �أ�سهم يف عدم
وجود اختالف يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س حول توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.
وفيما يتعلق بالنتيجة التي �أ�شارت �إىل وجود اختالف
يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يعزى ملتغري الرتبة
الأكادميية.فيمكن عزو هذه النتيجة يف ظل ما اكت�سبه �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خربة وممار�سة ،بالإ�ضافة �إىل �إطالعهم على
واقع هذه اال�ستخدامات ،وبخا�صة �أن الفروق ،جاءت ل�صالح
الرتب الأكادميية العليا (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك)  ،وهذا يعطي
م�ؤ�رشاً �إىل وجود توجهات لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س حول
�رضورة تفعيل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة ،وقد يكون ذلك انطالق ًا من �أهمية ا�ستخدام هذه املواقع
يف هذا املجال ،وبخا�صة يف ظل االنت�شار الوا�سع ال�ستخدامات
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهذا ما ميكن �أن يكون قد مل�سه
�أع�ضاء هيئة التدري�س خالل تواجدهم �ضمن البيئة اجلامعية
ل�سنوات عدة ،ومتابعتهم للطلبة ،الأمر الذي يكون قد �أ�سهم يف
وجود االختالف يف وجهة النظر حول توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،تبع ًا ملتغري الرتبة الأكادميية.
◄◄خام�ساً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س" :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني
وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س حول درجة توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،طبق اختبار (Independent
 )Samples T- Testللمقارنة بني درجة توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي من وجهة نظر الطلبة ،ودرجة توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س على الأداة ككل،
كما هو مبني يف اجلدول (. )9

الجدول ()6
نتائج تطبيق اختبار ( )Independent Samples T- Testلدرجة
توظيف مواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس تبعاً لمتغير التخصص

التخ�ص�ص

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تخ�ص�صات �إن�سانية

2.95

0.88

تخ�ص�صات علمية

3.17

0.61

T

الداللة
الإح�صائية

1.77 -

0.08

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )6عدم وجود
اختالف يف درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،تبع ًا الختالف متغري
التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ( ، )T) (- 1.77وهي قيمة غري دالة
�إح�صائياً.
الجدول ()7
نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة توظيف مواقع التواصل
االجتماعي في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء عيئة التدريس تبعاً لمتغير الرتبة
األكاديمية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أ�ستاذ

3.12

0.76

�أ�ستاذ م�شارك

3.15

0.75

�أ�ستاذ م�ساعد

2.19

0.77

الرتبة الأكادميية

F

16.50

الداللة
الإح�صائية
0.00

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )7وجود
اختالف يف درجة توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،تبع ًا الختالف الرتبة
الأكادميية ،حيث بلغت قيمة ( ، )F) (16.50وهي قيمة دالة
�إح�صائياً ،وملعرفة م�صدر هذا االختالف ،طُ ِّبق اختبار �شيفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية ،كما هو مبني يف اجلدول (. )8
الجدول ()8
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية لدرجة توظيف مواقع التواصل
االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية

الرتبة
الأكادميية

املتو�سط
احل�سابي

�أ�ستاذ

3.12

�أ�ستاذ م�شارك

3.15

�أ�ستاذ م�ساعد

2.19

�أ�ستاذ

�أ�ستاذ
م�شارك

�أ�ستاذ
م�ساعد

0.03 -

*0.93

جدول ()9
نتائج تطبيق اختبار ( )Independent Samples T- Testللمقارنة بين وجهة
نظر الطلبة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول درجة توظيف مواقع التواصل
االجتماعي في نشر قيم المواطنة

*0.96

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )α =0.05

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن م�صدر
االختالف كان بني الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ
م�ساعد)  ،ل�صالح الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ م�شارك)  ،مبتو�سط

املتغري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أع�ضاء هيئة التدري�س

3.02

0.81

الطلبة

3.09

0.61

T

الداللة
الإح�صائية

1.22 -

0.22

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )9عدم وجود
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درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

الرقم

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني
وجهة نظر الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س حول درجة توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،حيث بلغت
قيمة ( ، )T) (- 1.22وهي قيمة غري دالة �إح�صائياً.وميكن
تف�سري هذه النتيجة انطالق ًا من الإطار العام للبيئة اجلامعية،
و�أنظمة وتعليمات اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل التوجهات والرغبة
نحو توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
�سواء لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو الطلبة ،وبالتايل ف�إن عوامل،
ً
وبيئة اجلامعة هي واحدة لدى الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،مما
يجعل من ت�أثري هذه العوامل على جميع مكونات البيئة اجلامعية
من �أفراد ،مما يعطي توجهاً� ،أو وجهة نظر تت�أثر مبكونات هذه
البيئة ،ومن كون هذه امل�ؤثرات واحدة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
والطلبة يت�أثرون بها ،ف�إن وجهة النظر �ستت�أثر مب�ستوى متقارب،
وبالتايل ف�إن وجهة النظر �ستكون متقاربة يف ظل هذا الت�أثري
حول ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
ولكن لي�ست بامل�ستوى املطلوب.كما يحتاج �إىل مبادرات على
م�ستوى الإدارة العليا للجامعة ،و�أن املبادرات الفردية قد ت�ؤدي
الغر�ض ،وبالتايل �إن ُو�ضعت خطط وا�سرتاتيجيات �ضمن �إطار
علمي يربط بني املهمات والواجبات ،وبني املقررات الدرا�سية،
وما ميكن �أن يخدمها من �أدوات وو�سائل ،ف�إن عملية التوظيف
�ستتم بطريقة وا�ضحة ،ومن �أبرز هذه التوجهات العمل على و�ضع
�إطار ومنظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف ،وت�سخري خمتلف
�أدوات التكنولوجيا احلديثة.
◄◄�ساد�ساً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س" :ما
معوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت التكرارات والن�سب املئوية
لإجابات الطلبة على الأ�سئلة املتعلقة مبعوقات توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،من وجهة نظر الطلبة
من خالل الإجابة على �أ�سئلة املقابلة املتعلقة مبعوقات توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،كما هو مبني
يف اجلدول (. )10

4

5
6

1

2
3
4
5

6

1

2
3

عدم وجود الوقت الكايف لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي مقارنة ب�أعداد
الطلبة.
عدم ارتباط معظم املقررات الدرا�سية التي يدر�سها
�أع�ضاء هيئة التدري�س بقيم املواطنة مما يقلل من
ا�ستخدام مواقع التوا�صل يف ن�رشها.
ان�شغال �أع�ضاء هيئة التدري�س باملحا�رضات
الدرا�سية واجلوانب الإدارية.
عدم مبادرة �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي لن�رش قيم املواطنة.
عدم القناعة لدى بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية
التعليمية.
عدم ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س للطلبة با�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية
ب�شكل عام ويف ن�رش قيم املواطنة.
املجموع

8

7.1

3

2.7

113

100.0

70

61.9

13

11.5

10

8.8

9

8.0

9

8.0

2

1.8

113

100.0

جمال املعوقات املرتبطة بالطلبة
1
2
3
4
5

الن�سبة
التكرار
املئوية

عدم قناعة بع�ض الطلبة با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام.
تداخل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي مع القيم
واملعايري االجتماعية لدى بع�ض الطلبة مما يحد من
ا�ستخدامها يف ن�رش قيم املواطنة
�إن�شغال الطلبة با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
بجوانب �شخ�صية.
الت�صور لدى الطلبة ب�أن الدخول ملواقع التوا�صل
االجتماعي للت�سلية ولي�س لن�رش القيم.
عدم اهتمام الطلبة با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي لن�رش قيم املواطنة.
املجموع

جمال املعوقات املرتبطة باجلامعة
�ضعف االهتمام با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي من قبل القائمني على العملية التعليمية
والإدارية وامل�س�ؤولني عن املقررات الدرا�سية.
عدم وجود مبادرات من قبل �إدارة اجلامعة ال�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية
ب�شكل عام.
عدم ت�شجيع �إدارة اجلامعة ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.

9

8.0

جمال املعوقات املرتبطة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س

التكرارات والنسب المئوية إلجابات الطلبة عن األسئلة المتعلقة بمعوقات توظيف مواقع
التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة

الرقم

عدم تكليف �إدارة اجلامعة لأع�ضاء هيئة التدري�س
با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية
التعليمية.
عدم التن�سيق بني �إدارة اجلامعة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة.
اهتمام اجلامعة باملقررات الدرا�سية الأخرى
املرتبطة بتخ�ص�صات الطلبة.
املجموع

الجدول ()10

الفقرة

الفقرة

الن�سبة
التكرار
املئوية

83

73.5

11

9.7

9

8.0

6

5.3

4

3.5

113

100.0

جمال املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�سية
65

57.5

1

18

15.9

2

10

8.8

3
4

28

غياب املناهج املتكاملة واملرتابطة بني املقررات
الدرا�سية وا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي التي
ت�ساعد يف ن�رش قيم املواطنة.
ح�رص املواطنة يف مو�ضوعات معينة و�ضمن مادة
درا�سة حمددة.
تدري�س املواطنة عن طريق مقرر خا�ص بها دون
�شمول املقررات الدرا�سية الأخرى لقيم املواطنة.
التحجيم من قبل �صانعي القرارات يف التعليم
اجلامعي من ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
العملية التعليمية.

90

79.6

9

8.0

8

7.1

6

5.3
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الرقم

الفقرة
املجموع

الن�سبة
التكرار
املئوية
113

100.0

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )10الآتي:
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات الطلبة على جمال
املعوقات املرتبطة باجلامعة ( )% 57.5للمعوق الذي ي�شري
�إىل "�ضعف االهتمام با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي من
قبل القائمني على العملية التعليمية والإدارية وامل�س�ؤولني عن
املقررات الدرا�سية" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ()% 2.7
للمعوق الذي ي�شري �إىل "اهتمام اجلامعة باملقررات الدرا�سية
الأخرى املرتبطة بتخ�ص�صات الطلبة".وميكن عزو النتيجة من
خالل ربطها بدرجة ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ن�رش قيم املواطنة ،التي �أ�شارت �إىل وجود درجة متو�سطة من
اال�ستخدام ،الأمر الذي ي�شري �إىل وجود معوقات قد حتول دون
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
وبتحليل ما جاء يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س من
معوقات يت�ضح �أن �أبرز هذه املعوقات ما ارتبط باالهتمام
با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي من قبل القائمني على
العملية التعليمية والإدارية وامل�س�ؤولني عن املقررات الدرا�سية،
وهذا يرتبط ب�صورة مبا�رشة باجلامعة ،مما ي�شري �إىل عدم وجود
توجه نحو تفعيل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش
قيم املواطنة ،و�أن هذا اجلانب مل يحظَ باالهتمام الكايف من قبل
امل�س�ؤولني ،مما يتطلب العمل على و�ضع �آلية للعمل على التوجه
نحو توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة،
وذلك �ضمن ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل ،و�ضمن خطوات علمية
تربط بني خمتلف م�ؤثرات و�أطراف العملية التعليمية.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات الطلبة على جمال
املعوقات املرتبطة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ( )% 67.9للمعوق
الذي ي�شري �إىل" :عدم وجود الوقت الكايف لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي مقارنة ب�أعداد
الطلبة" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ( )% 1.8للمعوق الذي
ي�شري �إىل "عدم ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س للطلبة با�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام ويف
ن�رش قيم املواطنة ".وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء العبء الدرا�سي
الذي يقع على عاتق ع�ضو هيئة التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل العبء
الإداري لدى بع�ضهم ،مما ال ي�سمح بوجود وقت ميكّن ع�ضو هيئة
التدري�س من توظيف هذه املواقع ،مما يتطلب �إعادة النظر يف
حجم العبء الدر�سي لإتاحة الفر�صة الكافية لتوظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف خدمة املواد الدرا�سية ،ويف مقدمتها
قيم املواطنة.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات الطلبة على جمال
املعوقات املرتبطة بالطلبة ( )% 73.5للمعوق الذي ي�شري �إىل:

"عدم قناعة بع�ض الطلبة با�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العملية التعليمية ب�شكل عام" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية
( )% 3.5للمعوق الذي ي�شري �إىل "عدم اهتمام الطلبة با�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي لن�رش قيم املواطنة ".وميكن عزو
ذلك �إىل عدم الوعي ،وعدم توافر التوجيه املنا�سب ال�ستخدامات
مواقع التوا�صل االجتماعي ،فالقناعة قد تكون لدى الطلبة �أن
هذه املواقع وجدت لأغرا�ض ترفيهية ،ولي�ست تعليمية ،الأمر
الذي يتطلب تكثيف اجلهود من قبل خمتلف اجلهات الإدارية
والتعليمية بالعمل على غر�س التوجهات واال�ستخدامات
الإيجابية لأدوات التكنولوجيا احلديثة ،ويف مقدمتها مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وا�ستخدام خمتلف الو�سائل العلمية ،وعقد
امل�ؤمترات الطالبية لن�رش ثقافة الوعي ب�أهمية توظيف هذه
املواقع يف خدمة العملية التعليمية ،وما يرتبط بها من متغريات
ذات �صلة مبا�رشة بقيم املجتمع ،ويف مقدمتها قيم املواطنة.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات الطلبة على جمال
املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�سية ( )% 79.6للمعوق الذي
ي�شري �إىل" :غياب املناهج املتكاملة واملرتابطة بني املقررات
الدرا�سية وا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي التي ت�ساعد يف
ن�رش قيم املواطنة" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ()% 5.3
للمعوق الذي ي�شري �إىل "التحجيم من قبل �صانعي القرارات
يف التعليم اجلامعي من ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العملية التعليمية".ويعزى ذلك �إىل �ضعف الربط ما بني
املقررات الدرا�سية ،وبني قيم املواطنة ،وبني ا�ستخدامات مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وبالتايل ف�إن توافر هذا الربط �سي�ؤدي �إىل
�إيجاد احللول لهذه املعوقات كافة ،التي قد حتول دون توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.كما �أن التغلب
على هذه املعوقات يكمن يف �إيجاد وحتقيق التكامل والرتابط
بني املقررات الدرا�سية على اختالفها ،وبني قيم املواطنة،
ومواقع التوا�صل االجتماعي ،وبالتايل ف�إن ت�ضمني املقررات
الدرا�سية لقيم املواطنة ،وربطها مبتطلب ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،سي�ؤدي �إىل ج�رس الهوة بني هذه املتغريات،
وي�سهم يف حتقيق التوظيف واال�ستخدام الأمثل ملواقع التوا�صل
االجتماعي ،و�سي�صبح ذلك من املمار�سات الإيجابية وطريقة
�آلية علمية واقعية.
◄◄�سابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�سابع" :ما معوقات
توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل؟ ".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ح�سبت التكرارات والن�سب املئوية
ملعوقات توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل الإجابة
على �أ�سئلة املقابلة املتعلقة مبعوقات توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،كما هو مبني يف اجلدول (.)11
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درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس ملواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم املواطنة
لدى طلبة جامعة حائل ومعوقات توظيفها

الجدول ()11

الرقم

التكرارات والنسب المئوية إلجابات أعضاء هيئة التدريس على األسئلة المتعلقة بمعوقات
توظيف مواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة

الرقم

الفقرة

جمال املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�سية

الن�سبة
التكرار
املئوية

1

جمال املعوقات املرتبطة باجلامعة
1

2

3
4

5

عدم التن�سيق والتعاون بني خمتلف الأطراف امل�س�ؤولة
عن تفعيل مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة.
عدم اتباع ا�سرتاتيجية� ،أو خطة لتوظيف ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف خدمة املقررات
الدرا�سية ب�شكل عام ،وما يرتبط بن�رش قيم املواطنة
ب�شكل خا�ص.
عدم و�ضع برامج تطويرية لتوظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�شكل تدريجي.
جتاهل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
اخلدمات العامة ،وهذا ينطبق على توظيفها يف ن�رش
قيم املواطنة.
�ضعف التنظيم الإداري اجلامعي يف توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام،
ويف ن�رش قيم املواطنة ب�شكل خا�ص.
املجموع

2
44

61.1

12

16.7

11

15.3

4

5.6

1

1.4

72

100.0

3
4
5

1

عدم توافر الوقت الكايف لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س.

42
13

18.1

9

12.5

4

زيادة العبء الدرا�سي على ع�ضو هيئة التدري�س.

6

8.3

5

عدم قناعة بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س بهذا
اال�ستخدام.

2

2.8

72

100.0

2
3

خروج هذا اال�ستخدام عن الإطار التقليدي املتعارف
عليه.
ازدحام ال�ساعات الدرا�سية واملكتبية لدى ع�ضو هيئة
التدري�س.

املجموع

1
2
3
4
5
6
7

عدم الوعي والثقافة لدى الطلبة ب�أهمية ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل
عام ،ويف ن�رش قيم املواطنة ب�شكل خا�ص.
ان�شغال الطلبة بجوانب ثانوية يف ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي.
عدم االهتمام بتوظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف
اجلانب التعليمي من قبل الطلبة.
قناعة بع�ض الطلبة �أن ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي ال يخدم العملية التعليمية.
عدم توافق ا�ستخدامات مواقع التوا�صل االجتماعي مع
القيم ال�سائدة وبخا�صة لدى الإناث.
عدم تهيئة الطلبة ملثل هذه اال�ستخدامات التقنية يف
العملية التعليمية.
�ضعف الوازع الداخلي لدى الطلبة لتوظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة.
املجموع

23
18

25.0

11

15.3

9

12.5

5

6.9

4

5.6

2

2.8

72

100.0

24
19

15

33.3
26.4

20.8

9

12.5

5

6.9

72

100.0

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )11الآتي:
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
على جمال املعوقات املرتبطة باجلامعة ( )% 61.1للمعوق
الذي ي�شري �إىل "عدم التن�سيق والتعاون بني خمتلف الأطراف
امل�س�ؤولة عن تفعيل مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ( )% 1.4للمعوق الذي
ي�شري �إىل "�ضعف التنظيم الإداري اجلامعي يف توظيف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام ،ويف ن�رش
قيم املواطنة ب�شكل خا�ص".وميكن تف�سري النتيجة املتعلقة
باملعوقات املرتبطة باجلامعة يف �ضوء �ضعف التن�سيق لدى
�إدارة اجلامعة ،وعدم وجود تعاون ما بني خمتلف الأطراف ،وهذا
يعطي م�ؤ�رشاً على عدم وجود قنوات �إت�صال� ،أو قنوات حوار حول
�إمكانية توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل عدم
وجود �آلية تعمل على التطوير والرقي مبختلف جماالت اجلامعة،
وبخا�صة يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي ،وانت�شار �أدواته
بني خمتلف �أفراد املجتمع ،وبخا�صة الطلبة.الأمر الذي يتطلب
�إعادة النظر يف ا�سرتاتيجيات التطوير والرقي ،وهذا يتطلب
االنفتاح على خمتلف الأطراف ذات العالقة بتطوير ا�ستخدامات
الو�سائل والأدوات املتاحة ،وت�سخريها يف خدمة العملية
التعليمية بجميع جماالتها الرتبوية ،واالجتماعية ،وغريها من
املجاالت ،و ُيلحظ التوافق بني وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س،
والطلبة نحو املعوقات املرتبطة باجلامعة.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
على جمال املعوقات املرتبطة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س (58.3
 )%للمعوق الذي ي�شري �إىل" :عدم توافر الوقت الكايف لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س " ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ( )% 2.8للمعوق
الذي ي�شري �إىل" :عدم قناعة بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س بهذا
اال�ستخدام".الطلبة ،ويلحظ وجود توافق �ضمني ما بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والطلبة حول هذا املعوق.مما ي�شري �إىل وجود

جمال املعوقات املرتبطة بالطلبة
31.9

عدم معاجلة املناهج ب�شكل عام ،ومبا يرتبط بن�رش قيم
املواطنة ال�ستخدامات مواقع التوا�صل االجتماعي.
معظم املقررات الدرا�سية بعيدة عن قيم املواطنة،
وبالتايل لن يكون هناك حلقة و�صل بني املقررات
وا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي.
مقرر التاريخ وحده ال يكفي لغر�س قيم املواطنة
ون�رشها ويجب ربط املقررات الأخرى بقيم املواطنة
وتوظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رشها.
عدم ربط مواقع التوا�صل االجتماعي مبا يخدم املناهج
واملقررات الدرا�سية املرتبطة بقيم املواطنة.
عدم ارتباط قيم املواطنة بجميع املقررات الدرا�سية،
فاملقررات الدرا�سية متخ�ص�صة وحمددة بكل تخ�ص�ص
وال ينطبق على جميع هذه املقررات.
املجموع

جمال املعوقات املرتبطة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
58.3

الفقرة

الن�سبة
التكرار
املئوية
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قيم املواطنة ب�شكل خا�ص.
3 .3و�ضع احللول للمعيقات التي قد حتول دون توظيف
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة ،وخا�صة ما
يرتبط بتحقيق التكامل والرتابط ما بني املقررات الدرا�سية ،وقيم
املواطنة ،وا�ستخدامات مواقع التوا�صل االجتماعي.
4 .4توفري امل�ؤمترات الرتبوية �ضمن البيئة اجلامعية التي
من �ش�أنها �أن تعمل على ن�رش الوعي بثقافة اال�ستخدام الأمثل
والإيجابي ملواقع التوا�صل االجتماعي يف احلياة االجتماعية
والتعليمية.
5 .5و�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل من قبل �إدارة جامعة
حائل ،وت�ضمينها للخطط واخلطوات التي تعمل على املبادرة
بتوظيف مواقع التوا�صل االجتماعي بن�رش قيم املواطنة ،من
خالل ا�ست�شارة اخلرباء واملتخ�ص�صني يف هذا املجال.

خلل يف طبيعة توزيع العبء الدرا�سي ،وارتفاع ن�صاب �أع�ضاء
هيئة التدري�س من املقررات الدرا�سية املكلفني بتدري�سها ،مما
يتطلب العمل على و�ضع حلول جذرية ت�ساعد يف توفري الوقت
املنا�سب ليتمكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من امل�ساهمة الفعالة يف
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف خمتلف جماالت العملية
التعليمية ،ولي�س يف ن�رش قيم املواطنة فقط.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
على جمال املعوقات املرتبطة بالطلبة ( )% 31.9للمعوق الذي
ي�شري �إىل" :عدم الوعي والثقافة لدى الطلبة ب�أهمية ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية ب�شكل عام،
ويف ن�رش قيم املواطنة ب�شكل خا�ص" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة
مئوية ( )% 2.8للمعوق الذي ي�شري �إىل�" :ضعف الوازع الداخلي
لدى الطلبة لتوظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف ن�رش قيم
املواطنة".وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء عدم االهتمام من
قبل القائمني على تطوير العملية التعليمية يف اجلامعة ،وخا�ص ًة
ما يرتبط با�سرتاتيجيات التدري�س ،مما يتطلب العمل على �إعادة
النظر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة التي من �ش�أنها �أن تعمل على
تر�سيخ الأهمية لهذه املواقع يف خدمة العملية التعليمية ،ويف
ن�رش قيم املواطنة ،وقد يت�أتى ذلك من خالل املمار�سة الفعلية،
واملبادرة من قبل القائمني على العملية التعليمية ،ومن �ضمنهم
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،الأمر الذي قد يدفع بالطلبة نحو هذا
االجتاه ،والعمل باملبادرة على ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي يف العملية التعليمية.
 بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
على جمال املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�سية (33.3
 )%للمعوق الذي ي�شري �إىل" :عدم معاجلة املناهج ب�شكل عام،
ومبا يرتبط بن�رش قيم املواطنة ال�ستخدامات مواقع التوا�صل
االجتماعي" ،بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية ( )% 6.9للمعوق
الذي ي�شري �إىل "عدم ارتباط قيم املواطنة بجميع املقررات
الدرا�سية ،فاملقررات الدرا�سية متخ�ص�صة وحمددة بكل تخ�ص�ص،
وال ينطبق على جميع هذه املقررات".وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء
منطية املقررات الدرا�سية ،وعدم وجود التكامل العلمي والرتبوي
بني هذه املقررات ،مما يتطلب العمل على تطوير هذه املقررات،
يف �ضوء ما ي�ستجد من تطور علمي وتكنولوجي ،ومراعاة جميع
املتغريات التي تفر�ض وجوب مواكبة هذه التطورات ،و�أخذها
بعني االعتبار ،وبخا�صة ما يرتبط باملتغريات التي طالت
خمتلف القيم واملعايري االجتماعية ذات ال�صلة املبا�رشة بقيم
املواطنة ،والتي �أحدثتها مواقع التوا�صل االجتماعي.
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