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واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى طمبة مساق المسؤولية المجتمعية في ضوء بعض
المتغيرات
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ممخص:

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف واقع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة

الجامعييف والمسجميف في مساؽ المسؤولية المجتمعية في جامعة العموـ والتكنولوجيا ،ولئلجابة عف
اسئمة الدراسة قاـ الباحثاف بتطوير استبانة لجمع البيانات ،بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا ،وقد
تكونت عينة الدراسة مف ( )400مف طمبة المساؽ تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية لمفصؿ الدراسي
االوؿ .2018-2019

أظيرت نتائج الدراسة أف موقع اليوتيوب كاف المفضؿ عند عينة الدراسة ،كما أف دوافع

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي تمثمت بدافع التواصؿ مع األىؿ والزمبلء ،وأف الموضوعات
الثقافية كانت مف أىـ الموضوعات التي يتعرض ليا الطمبة عند استخداميـ لمواقع التواصؿ
االجتماعي ،كما اظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرات الجنس،
والتخصص ،والمرحمة الدراسية لدرجة تفضيؿ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي .وفي ضوء ما

توصمت الدراسة إليو مف نتائج أوصى الباحثاف إجراء دراسات مماثمة لطمبة المساقات في جميع
تخصصات كميات الجامعة.
الكممات المفتاحية :درجة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،طمبة مساؽ المسؤولية المجتمعية.

* قسن العلوم اإلنسانيه /جاهعة العلوم والتكنولوجيا األردنية /األردن.
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..... واقع استخداـ مواقع

The Reality of Using Social Networking Sites among Students
Enrolled in the Social Responsibility Course in Light of Some
Variables
Dr. Mohammed Kh. Muflih*
Heba M. Omari
Abstract:
This study aimed at investigating the reality of using social
networking sites among university students who were registered in the
course of social responsibility at the Jordan University Science and
technology. The researchers developed a questionnaire and confirmed its
validity and reliability before initiating data collection process. A
purposive sampling method was used to recruit 400 students of the course
were chosen purposely at the beginning of the first semester 2018-2019.
The results of the study showed that YouTube was the most preferred
site used by the study sample and they primarily used the social
networking sites for communicating with their relatives and colleagues.
Students commonly reported cultural topics. The results did not show
statistically significant differences based on gender, educational level, and
specialty variables. In light of the findings of the study, the researchers
recommended conducting similar studies for students from all specialties
of the university faculties.
Keywords: Reality of using social networks sites, “social responsibility”
students
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المقدمة
بدأت شبكة االنترنت عص ار جديدا في منتصؼ عقد الستينات وبعد اف انتيت الحرب الباردة
في اواخر الثمانينات في القرف الماضي  ،ربطت الشبكة اجزاء العالـ المترامية بشبكات اجتماعية
لتبادؿ المعرفة والتواصؿ بيف االفراد والجماعات ،فظيرت تباعا المواقع االلكترونية وشبكات
التواصؿ االجتماعي لتييئ لمستخدمييا مجاال عاما يتيح حي اًز أعمى مف التفاعمية االجتماعية
ئيسا لتحقيؽ مصالح مشتركة مع
لئلنساف ،واندماجيـ في العبلقات االجتماعية اصبح مدخبلً ر ً
اآلخريف في المجاالت كافة ،وعميو فإف ىذه اآللية التي يتـ مف خبلليا ىذا التفاعؿ ُيطمؽ عمييا

وسائؿ التواصؿ االجتماعي (.)Al-Mubarak, 2007

إف عديد مف شبكات التواصؿ االجتماعي تسمح لؤلفراد االنخراط في المجتمع ،مف خبلؿ
بناء ممفات تعريفية شخصية تظير ذواتيـ باستخداـ نصوص أو فيديو أو صور تتيح ليـ المشاركة
فيما بينيـ ،وترتبط ىذه الممفات مع بعضيا مف خبلؿ تمؾ الشبكة اليائمة التي تتضمف قوائـ كبيرة

مف األصدقاء (.)Boyd, 2007

وتعود بداية شبكات التواصؿ االجتماعي إلى منتصؼ القرف العشريف ،وكاف انطبلقيا في
عاـ ( )1995مع موقع التواصؿ االجتماعي " "classmates.comالذي أطمؽ ليكوف حمقة
وتـ تقسيـ موقع المدارس حسب الواليات األمريكية والمناطؽ
وصؿ بيف طمبة المدارس األمريكيةّ ،
لتسييؿ عممية البحث ،وما زالت ىذه الشبكة نشطة إلى الوقت الحاضر.

يعد أوؿ
ومف أبرز ىذه المواقع التي ما زالت تحتؿ الرتب األولى موقع " "Linkedinالذي ّ
شبكة مينية تختص في البحث عف الوظائؼ وعرضيا ،والذي تأسس عاـ ( ،)2002ثـ موقع

" "Facebookالذي احتؿ المكانة األولى منذ انطبلقتو في عاـ ( ،)2004ليش ّكؿ نقمة نوعية
وكبيرة في عالـ شبكات التواصؿ االجتماعي ،يميو موقع " "Twitterالذي أسس في عاـ ()2006

وقدـ خدمة التدويف المختصر ،بحيث ال تتعدى التغريدة الواحدة ( )140حرفًا ( Googleblog,
ّ
.)2009; Linkedin, 2017
حوؿ مف الواقعية إلى االفتراضية ،ومف خبلؿ ىذا العالـ
ىناؾ عوامؿ كثيرة تولّد لمفرد ً
عالما ُي ّ
لعدة دوافع تؤدي بو إلى عدة أمور ،مثؿ
يتـ إنشاء حسابات متعددة في أكثر مف موقع إلكترونيّ ،
يعد أكبر دافع لقضاء الوقت األطوؿ لمتسمية عبر التواصؿ االجتماعي ،ثـ البطالة
الفراغ الذي ّ

ناقما عمى المجتمع الذي يعيش فيو ،ألنو لـ يوفّر لو
التي يعاني منيا الفرد فتجعؿ منو
ً
شخصا ً
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فرصة مناسبة لمعمؿ والتعبير عف مقدراتو (.)Al-Wafi & Bahlool, 2013; Mushri, 2012
ويعد التعارؼ وتكويف الصداقات والتسوؽ مف أىـ الدوافع الستخداـ مواقع التواصؿ
ُ
االجتماعي ،إذ سيؿ استخداـ ىذه المواقع االجتماعي عمى كثير مف األفراد عمى تكويف الصداقات
تعد المواقع
واقامة عبلقات اجتماعية مف المجتمع ذاتو أو مف مجتمعات أخرى مختمفة ،كما ّ
جدا في تسييؿ الحياة االجتماعية عف طريؽ االتصاؿ بنوعيو
االجتماعية مف الشبكات الفاعمة ً
المرئي والصوتي ،فضبلً عف تبادؿ الصور والوسائؿ األخرى التي مف شأنيا توطيد العبلقة
االجتماعية بيف األفراد (.)Khalifeh, 2009

فعالة ،فضبلً عف انخفاض تكاليفيا ،وسيولة االنضماـ
كما تُعد ىذه المواقع أداة تسويقية ّ
إلييا ،واالشتراؾ بيا ،وىناؾ مف يستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي بدافع التعمّـ وتوسيع المعارؼ،
وتقوية الميارات الشخصية ،ومناقشة قضايا المجتمع ،والتعبير عف اآلراء بحرية ( Al-Jazeera,

.)2017

تغيرت بيئة الطالب الجامعي بشكؿ جذري ،منذ العقد األخير مف القرف العشريف وبداية
لقد ّ
التغير باستحداث وسائؿ التواصؿ االجتماعي مثؿ
القرف الحادي والعشريف ،وتمثّؿ ذلؾ
ّ

" ،"Facebookو " "Twitterوغيرىا مف المواقع المتنوعة ،والتي نتج عنيا مستحدثات عديدة
كالمواقع اإللكترونية بأنواعيا المختمفة ،وىذا انعكس بشكؿ أو بآخر عمى الطالب الجامعي وطريقة

تفاعمو مع ىذه الوسائؿ (.)Najadat, 2014

ومف األسباب التي تدعو الطمبة ،وبخاصة طمبة الجامعات ،عمى تفضيؿ استخداـ مواقع
االتصاؿ االجتماعي ىي أف ىذه المواقع تعمؿ عمى تمبية بعض حاجاتيـ االجتماعية ،مثؿ الحاجة
لمعرفة الجنس اآلخر ،والحاجة لئلشباع الفكري ،فضبلً عف الحاجة إلى التسمية والترفيو واإلذعاف

المجتمعي ألنيا تتيح لممشتركيف إنشاء مواقع خاصة بيـ ،ومف ثـ ربطيا مف خبلؿ نظاـ اجتماعي
إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ الميوؿ واليوايات ذاتيا أو جماعة مف األصدقاء مف طمبة

المرحمة الجامعية أو الثانوية . (Radi,2003).وتشترؾ مواقع التواصؿ االجتماعي بعدة خصائص
أساسية مف بينيا(.)Sadiq, 2011
كثير مف ىذه المواقع توفر خصيصة إنشاء مجموعة ذات اىتماـ مشترؾ ،ويوفر الموقع
ا ّف ً ا
لكؿ مف مالؾ المجموعة والمنتميف إلييا مساحة تشبو ما يكوف بمنتدى الحوار المصغر ،وألبوـ
صور مصغر فضبلً عف توفيرىا لخصيصة تنسيؽ االجتماعات لدى أفراد ىذه الجماعة.
672

الجمعية األردنية لمعموـ التربوية ،المجمة التربوية األردنية ،المجمد السادس ،العدد الرابع.2021 ،

إقامة العبلقات بيف األف ارد الذيف يتعرؼ إلييـ الفرد،إرساؿ رسائؿ مباشرة لمفرد ،سواء أكاف
في قائمة األصدقاء أـ لـ يكف.

ومف بيف األشياء التي توفّرىا مواقع التواصؿ االجتماعي لمستخدمييا ،إنشاء عدد مف
األلبومات الخاصة بالصور ،واتاحة مشاركة ىذه الصور مع األصدقاء لبلطبلع عمييا وتقديـ
مبلحظاتيـ وتعميقاتيـ بصددىا.
توفير المعمومات األساسية عف األفراد المشتركيف فيما يتعمؽ بالنوع االجتماعي ،وتاريخ
الوالدة ،والدولة التي ينتمي إلييا ،واالىتمامات الشخصية ،وصور المشترؾ ،فضبلً عف معمومات
أخرى قد يضعيا المشترؾ عف نفسو (.)Al-Darab,2011

ويمكف أف تعمؿ ىذه المواقع عمى إطبلؽ الطاقات الكامنة لدى اإلنساف وتوجيييا مف أجؿ
البناء واإلبداع ضمف إطار "تطوير القديـ واحبلؿ الجديد" بما يتضمنو مف قيـ ومبادئ وسموؾ،
فضبلً عف زيادة مجاالت المعرفة لطالبييا .وقد حظيت مواقع التواصؿ االجتماعي ىذه بانتشار

عالمي ا عمى اإلنترنت ،ونالت نسبة عالية مف الزيارة عند مقارنتيا بالمواقع
واىتماـ كبيريف
ً
اإللكترونية األخرى ( ،)Smoloon,2009إذ تجاوز عدد المستخدميف لموقع الفيس بوؾ
( )Facebookمثبلً ،مميار و( )200ألؼ مستخدـ في عاـ ( ،)2013وبمغ عدد األفراد
المستخدميف لموقع تويتر ( )Twitterخمسمائة مميوف مستخدـ خبلؿ العاـ ذاتو ،في حيف بمغ عدد

مستخدمي موقع لنكداف ( )115( )Linked Inمميوف مستخدـ ،وموقع جوجؿ بمس ( Google
 )120( )plusمميوف مستخدـ (.)France 24.com
لقد أدى التطور في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وبخاصة في العقد األخير مف

يفضؿ فيو معظـ
القرف العشريف ،إلى تغيير جوىري في طريقة جمع المعمومات ،ففي الوقت الذي ّ
األفراد مف كبار السف أف يحصموا عمى المعمومات واألخبار بالطريقة التقميدية مف خبلؿ االطبلع
عمى الصحؼ والمجبلت ،إال أف شباب اليوـ يفضموف الدخوؿ إلى مواقع اإلنترنت لمحصوؿ عمى

المعمومات التي يرغبوف الحصوؿ عمييا ،فضبلً عف قياميـ بتصفح الموضوعات المختمفة مف
خبلؿ الرجوع إلى الوسائؿ اإلعبلمية اإللكترونية (.)Al-Dulaimi, 2012

مشكمة الدراسة:

تُعد مواقع التواصؿ االجتماعي مف المواقع االكثر استخداماوانتشا ار لدى الطمبة الجامعييف،
فقد أصبحت وسيمة اتصاؿ وتواصؿ تتيح الربط بيف الزمبلء واالصدقاء لتوفير الدعـ والتواصؿ
622
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العممي والمعرفي وبشكؿ خاص مساؽ المسؤولية المجتمعية مف المساقات التي دخمت ضمف برامج
التعميـ االلكتروني تعتمد بشكؿ اساسي عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي االلكتروني

كأسموب تعميمي حديث في نقؿ الرسائؿ وبثيا في الموقؼ التعميمي.

ونظ ار ألىمية استخداـ ىذه المواقع عبر االنترنت وتزايد عدد مستخدمييا مف الطمبة
الجامعييف وطمبة مساقات التعمـ االلكتروني ومساؽ المسؤولية المجتمعية األمر الذي جعؿ
استخداـ ىذه المواقع مركز اىتماميـ بعيدا عف اغراض تعميمية  ،ويحوؿ دوف اكسابيـ المعارؼ
سمبا في مخرجات عممية التعمـ ،وربما يوجو ميوؿ الطمبة
والميارات التعميمية الصحيحة ،مما يؤثر ً
ودوافعيـ لقضايا اخرى تشغميـ عف نحوىا ،وقد وقؼ الباحثاف عمى ىذه المشكمة ،بحكـ أف
أحدىما يعمؿ في مجاؿ التدريس الجامعي ،فقد لوحظ انشغاؿ الطمبة عف استخداـ ىذه المواقع
لموضوعات ودوافع ومواقع مختمفة  ،وعميو كاف لزوماً الوقوؼ عمى ىذه المشكمة ورصد سمات

واقع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في

ضوء متغيرات الجنس ،والمرحمة الدراسية،

والتخصص ،مف خبلؿ االجابة عف اسئمة الدراسة االتية:

ما درجة تفضيؿ الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ االجتماعي؟
ما الدوافع التي تدعو الطمبة الجامعييف الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي؟
ما الموضوعات التي يفضميا الطمبة الجامعيوف في مواقع التواصؿ االجتماعي؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف المتوسطات الحسابية
لتقديرات الطمبة الجامعييف لدرجة تفضيميـ لمواقع التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغيرات :الجنس،
المرحمة الدراسية ،التخصص؟
أهداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
التعرؼ إلى درجة استخداـ الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ االجتماعي.
ّ
التعرؼ إلى الدوافع والموضوعات والقضايا االجتماعية التي يتابعيا الطمبة الجامعيوف.
ّ

إحصائيا لتقديرات الطمبة الجامعييف لدرجة تفضيميـ لمواقع التواصؿ
التعرؼ إلى الفروؽ الدالة
ً
ّ
االجتماعي.
أهمية الدراسة:

تأتي أىمية الدراسة في الموضوع الذي تناولتو وىو :استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
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لدى طمبة مساؽ المسؤولية المجتمعية ويمكف توضيح األىمية النظرية والتطبيقية لمدراسة الحالية
فيما يأتي
األهمية النظرية:

 تساعد ادارة الجامعة عمى معرفة ايجابيات مواقع التواصؿ االجتماعي وسمبياتيا وأثرىا فيالعممية التعميمية.

 االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في المساقات التي تتناوؿ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي. تُسيـ ىذه الدراسة مف خبلؿ التوصيات والمقترحات التي تقدميا في تقديـ رؤية واضحة لطريقةتوظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية العممية التعميمية وتطويرىا.
االهمية التطبيقية:

 تكمف األىمية التطبيقية لمدارسة في أف نتائجيا مف المؤمؿ أف تساعد اعضاء ىيئة التدريسالمتخصصيف عمى استثمار واستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بطريقة صحيحة وموجية

لبلستفادة منيا العممية التعميمية والتدريسية بشكؿ اساسي وليس فقط الترفييية وغيرىا.
حدود الدراسة:

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطمبة الجامعييف المسجميف في مساؽ المسؤولية المجتمعية مف

جميع التخصصات في جامعة العموـ والتكنولوجيا الذيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي
خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي (.)2019/2018
محددات الدراسة:

تحددت نتائج ىذه الدراسة في ضوء صدؽ األداة وثباتيا ودقة إجابة أفراد عينة الدراسة
ّ
تـ الحصوؿ عمييا ال يمكف تعميميا إال عمى المجتمع الذي ُسحبت
وموضوعيتيـ ،وأف النتائج التي ّ
منو العينة والمجتمعات المماثمة.
مصطمحات الدراسة:

ائيا كما يأتي:
احداُ ،عّرؼ
تضمنت الدراسة
مصطمحا و ً
مفاىيميا واجر ً
ً
ً
ّ
عرفيا إيات وآخروف ( )Iaat, et al.,2007بأنيا مواقع
مواقع التواصؿ االجتماعيّ :

إلكترونية ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب ،إذ تتيح ىذه الشبكات التواصؿ بيف األفراد في مجتمع
افتراضي يجمعيـ في جماعات وفقًا الىتماماتيـ ،أو شبكات انتماء (بمد ،جامعة ،مدرسة ،شركة،
يتـ عف طريؽ إرساؿ رسائؿ ،أو االطبلع
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التواصؿ المباشر الذي ّ
منظمة ّ )...
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عمى الممفات الشخصية المتاحة لآلخريف.
ائيا بتمؾ المواقع التي يستخدميا الطمبة والمتمثمة في ىذه الدراسة بمواقع الفيس
وتعرؼ إجر ً
ّ
بوؾ ،تويتر ،انستغراـ ،سناب شات ،واتسب اب ،فايبر ،اليف ،إيمو ،يوتيوب ،سكايب ،لينكد إف
وياىو ماسينجر ،وذلؾ وفقًا لدرجة تفضيميـ والدوافع التي تدعوىـ الستخداـ ىذه المواقع ،وكما
تـ إعدادىا وتطويرىا ليذه الدراسة.
تقاس باالستبانة التي ّ
الدراسات السابقة:
فيما يأتي عرض لمدراسات السابقة ذات الصمة مف األقدـ إلى األحدث:

تعرؼ األسباب اإللكترونية التي تدفع إلى
ىدفت دراسة ) (AL-Shahri,2012إلى ّ
أنموذجا وعبلقتيا ببعض
االشتراؾ في موقعي "فيس بوؾ وتويتر ()Facebook & Twitter
ً

المتغيرات .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )150طالبة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز
تـ التوصؿ إلييا :أف مف أقوى األسباب التي
اختيرت بالطريقة القصدية .ومف أىـ النتائج التي ّ
تدفع الطالبات الستخداـ الفيس بوؾ وتويتر ىي سيولة التعبير عف آرائيف واتجاىاتيف الفكرية التي
ال يستطعف التعبير عنيا صراحة في المجتمع ،وأف النسبة األعمى مف أفراد العينة يفضمف استخداـ

موقعي فيس بوؾ وتويتر ،وأف ىناؾ عديدا مف اآلثار اإليجابية الستخداـ فيس بوؾ وتويتر،
أىميا :االنفتاح الفكري والتبادؿ الثقافي ،بينما جاء التفاعؿ األسري أىـ اآلثار السمبية.
في دراسة لمببلونة ( )Al-Balawneh,2012ىدفت الى تعرؼ درجة استخداـ طمبة
البكالوريوس في جامعة اليرموؾ لمفيسبوؾ في التواصؿ األكاديمي واالجتماعي ،وقد تكونت عينة

الدراسة مف ( )401طالبا وطالبة ،واستخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات ،اظيرت نتائج
الدراسة اف درجة استخداـ الطمبة لمفيسبوؾ في التواصؿ األكاديمي كانت بدرجة متوسطة ،بينما
كانت درجة استخداـ الطمبة لمفيسبوؾ في التواصؿ االجتماعي مرتفعة ،واظيرت النتائج وجود
فروؽ دالة احصائيا في مجاؿ استخداـ الفيسبوؾ تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
وأجرى الرشيدي ( )Al-Rashidi,2012دراسة ىدفت الى تعرؼ درجة استخداـ اعضاء

ىيئة التدريس في جامعة حائؿ لمواقع التواصؿ االجتماعية في العممية التعميمية ،شممت عينة
الدراسة ( )157عضو ىيئة تدريس في جامعة حائؿ تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية ،فقد
قاـ الباحث بتطوير استبانة لتحقيؽ اىداؼ الدراسة ،اظيرت نتائج الدراسة اف درجة استخداـ
اعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي في العممية التعميمية كانت
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بدرجة متوسطة ،كما اشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا تعزى لمجنس.
وىدفت دراسة حمودة ( .)Hamouda,2013إلى التعرؼ إلى طبيعة الدور الذي تقوـ بو

شبكات التواصؿ االجتماعي في تحفيز الشباب الفمسطيني عمى المشاركة في القضايا المجتمعية،
وتحديد نوع القضايا المجتمعية المتداولة بينيـ عبر ىذه الشبكات ،وقد استخدـ منيج البحث
المسحي وتكونت عينة الدراسة مف ( )410شباف مف الشباب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدس الشريؼ ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات والمعمومات ،وأظيرت النتائج أف
جميع أفراد العينة يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي ،وأف ( )%58.8مف أفراد العينة
يستخدموف ىذه الشبكات بمعدؿ ساعتيف فأكثر ،وأف نسبة ( )%36.6مف أفراد العينة يستخدموف

استخداما مف أفراد العينة ( ،)%4.6وأف الفيس بوؾ
مف ساعة إلى ساعتيف ،وبمغت نسبة األقؿ
ً
أخير
استخداما تبله سكاي بي والماسنجر ويوتيوب ،و ًا
مف أكثر تطبيقات مواقع التواصؿ االجتماعي
ً
يعدوف المعمومات التي تقدميا شبكات التواصؿ
جوجؿ بمس ،وأف نسبة ( )%55.4مف أفراد العينة ّ
االجتماعي ىادفة.

التعرؼ
بينما ىدفت دراسة الدبيسي والطاىات ( .)AL-Dibsi & AL-Tahat,2013إلى ّ

إلى مدى انتشار شبكات التواصؿ االجتماعي الرقمية ومعدالت استخداميا ومدى الحرية المتاحة
لمطمبة في استخداـ ىذه الشبكات ،واستخدـ منيج البحث الوصفي ،وبمغت عينة الدراسة ()300

وتـ التوصؿ إلى أف نسبة عالية بمغت ( )%97مف طمبة
طالب وطالبة مف الجامعة األردنيةّ ،
الجامعة يستخدموف اإلنترنت ،فقد احتؿ موقع الفيس بوؾ الرتبة األولى تبله تويتر ثـ يوتيوب ،وأف
يجابا ،وأف
سمبا وا ً
مواقع التواصؿ االجتماعي أسيمت في تشكيؿ آراء طمبة الجامعة واتجاىاتيـً ،
مصدر لمحصوؿ عمى األخبار والمعمومات تحظى بثقة المشتركيف.
ًا
ىذه الشبكات أصبحت تشكؿ

الجماؿ ( .)AL-Jamal,2013فقد ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ شبكات
أما دراسة ّ
التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ النسؽ القيمي األخبلقي لمشباب السعودي ،وقد تكونت عينة

الدراسة مف ( )600شاب سعودي ،واستخدـ المنيج المسحي ،واالستبانة أداة لجمع البيانات،
تعد مف أىـ الشبكات التي يستخدميا الشباب السعودي
وأظيرت النتائج أف شبكة الفيس بوؾ ّ
بدرجة كبيرة وبنسبة بمغت ( )%63.50وأف ما نسبتو ( )86.33مف أفراد العينة يستخدموف ىذه
الشبكة عبر اإلنترنت بانتظاـ ،ونسبة ( )%50.67يستخدموف اليواتؼ النقالة كوسيمة لبلتصاؿ

منخفضا لمغاية.
باإلنترنت ،إال أف معدؿ الثقة بمواقع التواصؿ االجتماعي كاف
ً
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في حيف ىدفت دراسة الطيار ( .)AL-Tayar,2014إلى بياف أثر شبكات التواصؿ
يجابا،
سمبا وا ً
االجتماعي في تغيير القيـ االجتماعية لدى طمبة جامعة الممؾ سعود بالرياضً ،
البا ،واستخدمت
واسخدـ منيج البحث الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )2274ط ً

تـ التوصؿ إلييا أف التم ّكف مف إجراء
االستبانة وسيمة لجمع البيانات ،ومف بيف النتائج التي ّ
تعد مف أىـ اآلثار السمبية
عبلقات غير شرعية مع الجنس اآلخر ،واىماؿ أداء الشعائر الدينية ّ
لشبكات التواصؿ االجتماعي ،وتمثّمت اآلثار اإليجابية ليذه الشبكات في االطبلع عمى أخبار

بمدىـ ،والتعبير بحرية عف الرأي ،والتم ّكف مف تخطي حاجز العمر ،واف مف أىـ مظاىر تغيير
القيـ ىي المقدرة عمى مخاطبة الجنس اآلخر بجرأة.
تعرؼ اآلثار
أما دراسة عبد اهلل وصمادي ( ،)Abdullah & Smadi,2014فقد ىدفت إلى ّ
المترتبة عمى استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وخاصة السمبية منيا مثؿ الفيس بوؾ بيف طمبة
جامعة المحيط اليادي اآلسيوية في ماليزيا ،واستخدـ في ىذه الدراسة منيج البحث الوصفي

طالبا ،وتوصمت الدراسة إلى عدة
واستخدمت االستبانة التي طُّبقت عمى عينة تكونت مف (ً )152
نتائج مف أىميا :وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف
متغيري الجنس والمستوى الدراسي في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،واف استخداـ ىذه

المواقع قد يضر بصحة مستخدمييا بنسبة ( ،)%34كما أف ىذه المواقع تؤثر في الحياة الخاصة
لمطمبة الجامعييف ،وفي أدائيـ وبعض القضايا األمنية واألوراؽ المالية.

وكاف اليدؼ مف دراسة السقا ( .(AL-Sakka,2015ىو رصد معدؿ استخداـ الشباب
التعرؼ
الخميجي لوسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ومدى إدراكيـ لمخاطر ىذه الوسائؿ ،فضبلً عف ّ
إلى مدى تأثير متغيرات :النوع االجتماعي ،والعمر ،والمستوى التعميمي والحالة االجتماعية في

تأثير الشخص الثالث ،وقد استخدـ منيج البحث المسحي واعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات

تـ
والتي طُبقت عمى عينة الدراسة البالغ عددىا (ً )247
شابا وشابة ،ومف أىـ النتائج التي ّ
التوصؿ إلييا أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تساعد عمى انتشار الشائعات وتتيح الحصوؿ عمى
المعمومات ،وأف تطبيؽ "واتسب أب" جاء في مقدمة وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي يفضميا
الشباب الخميجي وبنسبة قدرىا ( ،)%94في حيف حصؿ "سكاي بي" و "تانجو" نسبتي ( )%12و

( )%11عمى التوالي.

وىدفت دراسة السعيدي وضيؼ ( (AL-Saidi & Dayef,2015إلى الكشؼ عف أثر
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استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في القيـ ،واستخدـ منيج البحث الوصفي المسحي ،واستخدمت
طالبا وطالبة بجامعة ورقمة في
االستبانة وسيمة لجمع بيانات الدراسة ،وقد تكونت العينة مف (ً )85
الجزائر ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :أف أغمب أفراد العينة يستخدموف الفيسبوؾ
بدافع التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء ،فضبلً عف التثقيؼ وزيادة المعمومات والترفيو ،وأف غالبية

أفراد العينة يسعوف لتكويف عبلقات إيجابية مع اآلخريف ،ويقوموف بأعماؿ تعود عمى اآلخريف

بالمنفعة العامة.
التعرؼ إلى
أما دراسة مراد ومحاسنة ( .(Murad & Mahasna,2016فقد ىدفت إلى
ّ
درجة إستخداـ الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ االجتماعي في العممية التعميمية وصعوبات
وتـ في ىذه الدراسة استخداـ منيج البحث الوصفي المسحي واعتمدت االستبانة وسيمة
استخدامياّ ،
ائيا مف كمية
تـ اختيارىـ عشو ً
لجمع البيانات ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ً )175
طالبا وطالبة ّ
الشوبؾ الجامعية في األردف ،وأظيرت النتائج أف درجة استخداـ الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ

االجتماعي في العممية التعميمية كانت متوسطة ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في
درجة االستخداـ تُعزى لمتغيرات الجنس والبرنامج الدراسي والمستوى الدراسي لمطالب ،ووجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجو الطمبة الجامعييف في استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي في العممية التعميمية تُعزى ألثر متغير البرنامج الدراسي ولـ تكف ىناؾ فروؽ
معنوية تُعزى ألثر متغيري الجنس والمستوى الدراسي.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:

تناولت الدراسة الحالية مف حيث الموضوعات المفضمة عند استخداـ مواقع التواصؿ

االجتماعي بالنسبة لعينة الدراسة ،التي بينت أف الموضوعات الثقافية تعد أىـ الموضوعات
المفضمة تناوليا لما يتمتع بو الطالب الجامعي مف وعي ورغبة في زيادة ثقافتو في المجاالت
المختمفة ،وعميو اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ مف )AL-Dibsi & AL-( )Al-Shahri,2012
 ،(AL-Saidi & Dayef,2015( )Tahat,2013بينما اختمفت

الدراسة الحالية مع بعض

الدراسات السابقة مع كؿ مف )AL-( ،)Abdul Razzaq,2013) )AL-Zuboon,2013

،(AL-Saidi & Dayef,2015( )Al-Shahri,2012) )AL-Jamal,2013( ،)Tayar,2014

) )Hamouda,2013( (AL-Dibsi & AL-Tahat,2013( .(AL-Sakka,2015مف حيث درجة
تفضيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي بالنسبة لعينة الدراسة ،التي بينت أف اليوتيوب ىو أعمى

622

د .محمد خميفة مفمح ،ىبة العمري

واقع استخداـ مواقع .....

استخداـ مف بيف مواقع التواصؿ االجتماعي؛ وذلؾ لتنوع الموضوعات والبرامج واألفكار المختمفة
فيو والتي تفتقدىا المواقع األخرى.

كما اختمفت الدراسة الحالية مف حيث دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بالنسبة

لعينة الدراسة ،التي بينت أف الفراغ ىو أىـ دافع الستخداـ ىذه المواقع والذي يعزى لعوامؿ دراسية
تفيد بأف المناىج غير كافية لسد وقت الفراغ ،وعميو اختمفت ىذه الدراسة مع كؿ مف (AL-
)AL-( ،)AL-Dibsi & AL-Tahat,2013( ،)Abdul Razzaq,2013) ،Shahri,2012

. (AL-Saidi & Dayef,2015(،)Tayar,2014

كما اختمفت الدراسة الحالية مف حيث القضايا االجتماعية المتناولة عبر مواقع التواصؿ

االجتم اعي بالنسبة لعينة الدراسة ،التي بينت أف الدراسة الجامعية تعد مف أىـ القضايا التي
تتناوليا عينة الدراسة ،وذلؾ ألف الطمبة يتابعوف القضايا التي تيميـ بالدرجة األولى والتي تتناوؿ
موضوعات الدراسة الجامعية كافة وقد تساعدىـ عمى تجاوز الصعوبات والعقبات الدراسية

وترشدىـ إلى الطريؽ الصواب ،وعميو اختمفت ىذه الدراسة مع ) ،)AL-Zuboon,2013بينما
اتفقت مع كؿ مف ((Murad & Mahasna,2016 ( ،)AL-Dibsi & AL-Tahat,2013
الذيف أجمعوا بأف مواقع التواصؿ االجتماعي أسيمت في تشكيؿ آراء طمبة الجامعات األردنية
واتجاىاتيـ في العممية التعميمية.

وما يميز الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة في حدود عمـ الباحثيف تناوليا لفئة

مف الطمبة يدرسوف مساؽ المسؤولية المجتمعية وما ليذا المساؽ مف بعد وجداني واجتماعي عمى
الصعيد الوطني والذي ُيعد أحد االسس الثبلثة التي تقوـ عمييا فمسفة الجامعة لمواجية تحديات
العصر والمستجدات العممية والتكنولوجية الحديثة.
منهج الدراسة:

استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي المسحي وذلؾ لمبلءمتو ألغراض الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع طمبة مساؽ المسؤولية المجتمعية الذي يطرحو قسـ

العموـ اإلنسانية في جامعة العموـ والتكنولوجيا ،لمعاـ الدراسي  ،2018/2019والبالغ عددىـ مف

طالبا وطالبة مف التخصصات الجامعية كافة.
ً 2230
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عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف  400طالب وطالبة ،مف الطمبة الجامعييف المسجميف بمساؽ

المسؤولية المجتمعية في قسـ العموـ اإلنسانية مف كمية العموـ واآلداب بجامعة العموـ والتكنولوجيا.
والذيف تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية .وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ(.)1

الجدول ( )1توزع افراد العينة حسب متغيرات الدراسة

الفئات
ذكور
اناث

سنة اولى
سنة ثانية
سنة ثالثة فأكثر
عموـ عامة وحاسوب
عموـ طبية
زراعة وطب بيطري
ىندسة

أداة الدراسة:

النسبة المئوية
37.50%
62.50%
100%
72.50%
20.00%
7.50%
100%
27.50%
32.50%
12.50%
27.50%
100%

التكرار
150
250
400
290
80
30
400
110
130
50
110
400

المتغير
الجنس

المجموع
المرحمة الدراسية
المجموع
التخصص
المجموع

بعد اطبلع الباحث عمى األدب التربوي والدراسات السابقة منيا دراسات & (AL-Saidi

) (Alsakka,2015) ،(Murad, Mahasna,2016) Dayef,2015قاـ الباحثاف بتطوير
استبانة لتحقيؽ أىداؼ ا لدراسة الحالية والتي تكونت مف أربعة محاور :األوؿ يصؼ المعمومات
الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،والثاني يشير إلى مواقع التواصؿ االجتماعي التي يفضميا أفراد
العينة ،والثالث يصؼ دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى أفراد العينة ،أما المحور

األخير يدؿ عم ى الموضوعات المفضمة لدى أفراد عينة الدراسة في مواقع التواصؿ االجتماعي،
فقد تـ قياس درجة التقارب والتباعد في آراء أفراد العينة حوؿ افضمية ودوافع استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي باستخداـ مقياس ليكرت الثبلثي :درجة كبيرة ودرجة متوسطة ودرجة
منخفضة .تـ اعتماد مقياس ثبلثي بعد تحميؿ النتائج عمى النحو اآلتي:
 -درجة منخفضة عمى مقياس ليكرت ()1.66-1.0

 درجة متوسطة عمى مقياس ليكرت ()2.33-167 درجة عالية عمى مقياس ليكرت ()3.0-2.34622
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صدق األداة:

لمتأكد مف صدؽ األداة فقد تـ استخداـ الصدؽ الظاىري ،وذلؾ بعرض األداة بصورتيا

األولية عمى ( )13محكـ مف جامعات :اليرموؾ ،جدارا ،البمقاء التطبيقية ،األردنية .مف ذوي
االختصاص في مجاالت تكنولوجيا التعميـ ،القياس والتقويـ ،االعبلـ ،المغة العربية .وقد اخذ

الباحثاف بما أجمع عميو ( )11محكماً أي ما نسبتو ( .)%84وعميو بقي المقياس بصورتو األولية

ونا مف ( )12فقرة.
مك ً
ثبات األداة:

تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة بعد حساب ثبات االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة كرونباخ
ّ
ألفا وبمغ كاآلتي :درجة تفضيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي ( )0.87ودوافع استخداـ مواقع

التواصؿ االجتماعي ( ،)0.74الموضوعات المفضمة لدى أفراد عينة الدراسة في مواقع التواصؿ
االجتماعي ( ،)0.77وىذه القيـ لمثبات تُعد مقبولة لغايات الدراسة.
االساليب اإلحصائية:

تـ
اعتمدت الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSلتحميؿ بيانات الدراسة ،فقد ّ
استخداـ الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:

 التك اررات والنسب المئوية. تحميؿ التبايف أحادي.نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى" :ما درجة تفضيؿ مساؽ المسؤولية

المجتمعية لمواقع التواصؿ االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات؟"
الجدول( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة تفضيالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي
الدرجة
الرتبة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
مواقع التواصل االجتماعي
متوسطة
1
0.779
2.15
يوتيوب
متوسطة
2
0.896
2.09
انستغراـ
متوسطة
3
0.865
2.02
واتساب
متوسطة
4
0.867
2.02
سناب شات
ضعيفة
5
0.739
1.49
تويتر
ضعيفة
6
0.774
1.41
إيمو
ضعيفة
7
0.473
1.34
فيسبوؾ
ضعيفة
8
0.616
1.29
ياىو ماسنجر
ضعيفة
9
0.637
1.29
سكايب
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مواقع التواصل االجتماعي
فايبر
لينكداف
اليف

االنحراف المعياري
0.533
0.532
0.393

المتوسط الحسابي
1.22
1.18
1.12

الدرجة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

الرتبة
10
11
12

يتبيف مف الجدوؿ( )1أف موقع" يوتيوب "انستغراـ" مف أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي

استخدا ًما مف وجية نظر الطمبة الجامعييف مف أفراد العينة ،وجاء بمتوسط قدره (.)2.09( )2.15
وقد تعزى ىذه النتائج إلى أف كؿ موقع مف مواقع التواصؿ االجتماعي لو خصائصو وميزاتو
التي قد تكوف عامؿ جذب لممستجيبيف الستخدامو أكثر مف غيره ،وقد تعكس ىذه النتائج رغبات
الطمبة الجامعييف واىتماماتيـ واتجاىاتيـ إزاء ىذه المواقع ،والتي تسبب االستخداـ المناسب ليذا
الموقع أو ذاؾ وتفضيميـ لو ،وربما جاء موقع "يوتيوب" بالرتبة األولى لحصولو عمى أعمى متوسط

مف حيث االستخداـ ألنو قد تتوافر فيو موضوعات وبرامج وأفكار ال تتوافر في المواقع األخرى.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى:

ما الدوافع التي تدعو طمبة مساق المسؤولية المجتمعية الستخدام مواقع التواصل

االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات؟

تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ّ
والجدوؿ( )2يبيف ذلؾ.

الجدول( )2المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعية
دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي
التواصؿ مع االىؿ والزمبلء
ألغراض تعميمية
مشاكؿ اسرية
ألغراض ثقافية
االستفادة في مجاؿ العمؿ والدراسة
ألغراض تعميمية
الفراغ
االخبار
البحث عف وظائؼ
عممية بحثية

المتوسط الحسابي
2.68
2.67
2.52
2.45
2.43
2.19
2.04
2.0
1.94
10

االنحراف المعياري
0.652
0.643
0.664
0.748
0.772
0.824
0.893
0.764
0.888
0.683

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة

أشارت النتائج في الجدوؿ( )2إلى أف دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف وجية

نظر الطمبة الجامعييف مف أفراد العينة تمثمت في التواصؿ مع االىؿ والزمبلء "ا" الذي جاء

بالرتبة األولى بمتوسط قدره ( ،)2.68وجاء بالرتبة الثانية دافع "ألغراض تعميمية " بمتوسط قدره
( ،)2.67أما في الرتبة األخيرة فقد جاء دافع "عممية بحثية " بمتوسط بمغ (.)1.38
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وقد تعزى ىذه النتائج إلى أف الطالب لديو دوافع متعددة الستخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي وبخاصة في عمر الشباب ،وربما كاف دافع التواصؿ مع األىؿ والزمبلء الذي حصؿ

يمبي
عمى الرتبة األولى ىو الذي يدفع الطمبة إلى الرجوع إلى ىذه المواقع ،التي قد يجدوف فييا ما ّ

حاجاتيـ كوسيمة لمتواصؿ الذي قد يعزى لعوامؿ دراسية ،فقد تكوف المناىج الدراسية الجامعية

واألنشطة التي ينبغي أف يمارسيا الطمبة مشجعة لمتواصؿ مع األىؿ والزمبلء لبلستشارة
واالستفادة ،وقد ينسب ذلؾ إلى طبيعة المساؽ في قسـ العموـ اإلنسانية ومتطمباتو والتي قد تكوف
سببا في وجود مثؿ ىذا التواصؿ الحتوائو عمى أنشطة نظرية وميدانية وتاريخية قد ال تكوف
ً
موجوده في التخصصات العممية لطبيعة موضوعاتيا وطبيعة الدراسة فييا والواجبات الدراسية
المطموب مف الطمبة إنجازىا.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى:

ما الموضوعات التي يفضمها طمبة مساق المسؤولية المجتمعية لمواقع التواصل

االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات؟

الجدول( )3المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لمموضوعات التي يفضمها الطمبة الستخدام
الموضوعات
ثقافية
اجتماعية
فنية
دينية
أسرية
سياسية
اقتصادية

مواقع التواصل االجتماعي

المتوسط الحسابي
2.39
2.36
2.13
2.12
2.01
1.67
1.46

االنحراف المعياري
0.721
0.653
0.856
0.839
0.777
0.87
0.681

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة

يتبيف مف الجدوؿ( )3أف الموضوعات الثقافية جاءت بالرتبة األولى مف حيث الموضوعات
المفضمة لدى الطمبة الجامعييف مف أفراد العينة بمتوسط قدره ( )2.39تمتيا بالرتبة الثانية

الموضوعات االجتماعية بمتوسط بمغ ( )2.36أما بالرتبة األخيرة فقد جاءت الموضوعات
االقتصادية بمتوسط قدره (.)1.46
وقد يعود سبب تفضيؿ أفراد العينة لمموضوعات الثقافية إلى ما يتمتع بو الطالب الجامعي
مف وعي ورغبة في زيادة ثقافتو في المجاالت المختمفة ،وذلؾ ألىمية الثقافة وضرورتيا في العالـ
المعاصر ،وأنيا متاحة لمف يرغب أف ينيؿ منيا ،فمصادرىا متعددة ومف بيف ىذه المصادر ىي
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المواقع اإللكترونية المتمثمة في مواقع التواصؿ االجتماعي ،أما الموضوعات االقتصادية والتي
جاءت بالرتبة األخيرة ،فقد يعزى ذلؾ إلى أف الطمبة الجامعييف مف أفراد العينة ليس لدييـ اإللماـ

الكافي بالجانب االقتصادي والعوامؿ المؤثرة فيو وعدـ استقرار االقتصاد نتيجة عوامؿ متعددة،
وتأثر األفراد بيذا الجانب وبخاصة في حياتيـ الشخصية قد ال تتولد الرغبة لدى األفراد مف عينة
الدراسة لمخوض في الموضوع االقتصادي.
نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص عمى:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف المتوسطات الحسابية

لتقديرات طمبة مساؽ المسؤولية المجتمعية لدرجة تفضيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي تعزى
لمتغيرات :الجنس ،المرحمة الدراسية ،التخصص؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الستجاب أفراد عينة الدراسة عمى درجة تفضيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي باختبلؼ الجنس،
المرحمة الدراسة ،والتخصص .والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى درجة تفضيل
المتغير
الجنس

المرحمة الدراسية
التخصص

مواقع التواصل تبعاً لمتغيرات الدراسة

المستوى/الفئة
ذكر
أنثى
الكمي
اولى
ثانية
ثالثة فأكثر
الكمي
عموـ عامة وحاسوب
عموـ طبية
زراعة وطب بيطري
ىندسة
الكمي

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )4ما يأتي:

العدد
150
250
400
290
80
30
400
110
130
50
110
400

المتوسط الحسابي
1.7626
1.8215
1.7881
1.7601
1.7847
1.8005
1.7881
1.7855
1.7949
1.7432
1.7783
1.7881

االنحراف المعياري
.43300
.44624
.43904
.44278
.44083
.44080
.43904
.43956
.44013
.43941
.44985
.43904

متغير الجنس :بمغ المتوسط الحسابي لمذكور 1.76واالنحراؼ المعياري 0.43في حيف بمغ

المتوسط الحسابي لئلناث  1.82واالنحراؼ المعياري .0.44

متغير المرحمة الدراسية :فقد بمغ الموسط الحسابي لمسنة الدراسية األولى  ،1.76وانحراؼ
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معياري  .0.44في حيف بمغ المتوسط الحسابي لمسنة الثانية  1.78واالنحراؼ المعياري 0.44
في حيف بمغ المتوسط الحسابي لمسنة الثالثة فأكثر  1.80وانحراؼ معياري .0.44

التخصص :بمغ المتوسط الحسابي لطمبة العموـ الطبية  1.78وانحراؼ معياري

0.43والعموـ العامة بمغ المتوسط الحسابي  1.79واالنحراؼ المعياري  ،0.44وعموـ اليندسة بمغ
المتوسط الحسابي  1.74وانحراؼ معياري .0.43
ولمتعرؼ إلى داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات افراد عينةالدراسة عمى درجة تفضيؿ استخداـ
مواقع التواصؿ االجتماعي باختبلؼ الجنس ،المرحمة الدراسة ،والتخصص قاـ الباحثاف بإجراء

تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الجنس عمى استجابات الطمبة كما ىو مبيف في الجدوؿ (.)5

الجدول ( )5نتائج تحميل التباين األحادي لتقديرات الطمبة من افراد عينة الدراسة لدرجة تفضيمهم لمواقع
التواصل االجتماعي تبعا لمتغيرات الدراسة لمتغير الجنس
درجات
الحرية
1
398
399

مجموع المربعات
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمي

.270
60.641
60.911

متوسط
المربعات
.270
.193

ف

مستوى الداللة

1.401

.238

يبلحظ مف الجدوؿ ( )5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )α=0.05بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات الطمبة الجامعييف لدرجة تفضيؿ مواقع التواصؿ
االجتماعي تعزى لمتغيرات :الجنس ،المرحمة الدراسية ،التخصص ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
مراد ومحاسنة ( (Murad & Mahasna,2016والرشيدي( )Al-Rashidi,2012واختمفت مع
دراسة الببلونة (.)Al Balawneh,2012
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى توفر مواقع التواصؿ االجتماعي لمجميع ،فيي متاحة لمذكور

واإلناث ،كما أف توفر شبكة االنترنت في جامعة العموـ والتكنولوجيا بشكؿ مجاني سيؿ لمطمبة
الوصوؿ الى ىذه المواقع واستخداميا ،كما أف مواقع التواصؿ االجتماعي مبينة عمى أساس
السيولة في االستخداـ ،فبل تحتاج إلى خبرات أو دورات معينة أو تخصص محدد.
الجدول ( )6نتائج تحميل التباين األحادي لمتغير المرحمة الدراسية
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمي

مجموع المربعات
.052
60.859
60.911

درجات الحرية
2
397
399
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متوسط المربعات
.017
.194

ف
.090

مستوى الداللة
.966
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يبلحظ مف الجدوؿ ( )6عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات الطمبة الجامعييف لدرجة تفضيؿ مواقع التواصؿ

االجتماعي تعزى لمتغيرات :المرحمة الدراسية ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مراد ومحاسنة

( (Murad & Mahasna,2016والرشيدي ( )Al-Rashidi,2012واختمفت مع دراسة الببلونة
(.)Al Balawneh,2012
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى توفر مواقع التواصؿ االجتماعي لمجميع ،فيي متاحة لمطمبة
في جميع المراحؿ الدراسية مف السنة األولى إلى نياية المرحمة الجامعية سيما اف الجامعة مغطاة

بشبكة االنترنت في اي موقع في الجامعة وفي كؿ المرافؽ والقاعات الدراسية .
الجدول ( )7نتائج تحميل التباين األحادي لمتغير التخصص
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمي

مجموع
المربعات
.006
60.905
60.911

درجات
الحرية
2
397
399

متوسط المربعات

ف

مستوى الداللة

.006
.193

.029

.866

يبلحظ مف الجدوؿ ( )7عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= 0.05

 )αبيف المتوسطات الحسابية لتقديرات الطمبة الجامعييف لدرجة تفضيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي
تعزى لمتغير التخصص.
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى توفر مواقع التواصؿ االجتماعي لمجميع ،فيي متاحة لمذكور

واالناث ،والكبير والصغير ،ولجميع المراحؿ الدراسية مف السنة األولى إلى نياية المرحمة الجامعية

ولجميع التخصصات ،كما أف توفر شبكة االنترنت في جامعة العموـ والتكنولوجيا في جميع مباني
الجامعة وكمياتيا ومختبراتيا بشكؿ مجاني سيؿ لمطمبة الوصوؿ الى ىذه المواقع واستخداميا،
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مراد ومحاسنة ( (Murad & Mahasna,2016والرشيدي(Al-

 )Rashidi,2012واختمفت مع دراسة الببلونة (.)Al Balawneh,2012
ممخص نتائج الدراسة:

مف خبلؿ ىذه النتائج اتضح أىمية وسائؿ التواصؿ االجتماعي في االتصاؿ وخاصة موقع

"اليوتيوب" مف أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي استخداما مف وجية نظر طمبة المسؤولية
المجتمعية ،ومف اقؿ المواقع استخداما موقع "اليف" .كـ اتضح مف أكثر دوافع استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي تمثمت في التواصؿ مع"االىؿ والزمبلء" وتعزيز الصداقات بيف الطبلب ،كذلؾ
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أو المقترحات:
التصاؿ باألسرة ومعرفة ثقافات جديدة ،ولكف اتضح قمة االستفادة مف وسائؿ التواصؿ

االجتماعي في التعميـ وألغراض عممية بحتو .كما اف الموضوعات الثقافية جاءت مف أفضؿ
الموضوعات المفضمة لدى الطمبة واقؿ الموضوعات تفضيبل ىي الموضوعات االقتصادية.
التوصيات والمقترحات:

تـ تقديـ التوصيات اآلتية:
تـ التوصؿ إليياّ ،
في ضوء النتائج التي ّ
 االسػتفادة مػف اسػتخداـ مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي فػػي تػدريس مسػاقات ليػا إثػر واضػح عمػػىالعممية التعميمية وتنمية االحساس بالمسؤولية المجتمعية عند الطمبة.
-

إثػراء الجيػػد العممػػي واألكػػاديمي مػػف خػػبلؿ إجػراء د ارسػػات تتبعيػػة عػػف دور شػػبكات التواصػػؿ

-

إجراء مزيد مف الدراسات الوصفية والتجريبية لمتعرؼ إلى واقع استخداـ مواقع التواصؿ

االجتماعي يشمؿ كميات الجامعة كافة.

االجتماعي عمى تدريس المساقات االخرى
-

تعرؼ القيـ اإليجابية في ضوء نتائج الدراسة الحالية،
إجراء دراسات وبحوث تيدؼ إلى ّ
لتوعية طمبة الجامعة بمواقع التواصؿ االجتماعي وكيفية االستفادة منيا.

جديدا ييتـ بمواقع التواصؿ االجتماعي في مساقات متطمبات
موضوعا
 تدريس طمبة الجامعةً
ً
الجامعة اإلجبارية يتناوؿ إيجابيات تمؾ المواقع وسمبياتيا.
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