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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك من قبل طلبة كلية الرتبية يف
اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،وذلك من خالل حتديد درجة
وتعرف �أبرز املعوقات التي تواجه الطلبة
ا�ستخدامهم لهذه ال�شبكةّ ،
عند ا�ستخدامها ،وحتديد اجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،حيث مت �إعداد
ا�ستبانة مكونة من ( )47عبارة موزعة على ثالثة حماور :درجة
ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ومعوقات
اال�ستخدام ،واجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدامها .وقد مت ا�ستطالع �آراء
( )159طالب ًا وطالبة من طلبة كلية الرتبية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام عينة الدرا�سة
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك كانت متو�سطة ،و�أن درجة حدة
معوقات ا�ستخدامهم لهذه ال�شبكة كانت “متو�سطة” �أي�ض ًا من وجهة
نظر طلبة كلية الرتبية ،كما �أن لديهم اجتاهات “حمايدة” نحو
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك .كما �أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطي رتب درجات م�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي)
يف درجة ا�ستخدام عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،ول�صالح امل�ستوى الرابع؛ ووفق ًا ملتغري (عدد �ساعات
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً) ول�صالح عدد
�ساعات اال�ستخدام الأكرث ،بينما مل تظهر فروق ذات داللة يف درجة
ريي الدرا�سة (النوع ،التخ�ص�ص).
اال�ستخدام وفق ًا ملتغ َ
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام
عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ل�صالح امل�ستوى
الثاين؛ ووفق ًا ملتغري (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً) ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام الأقل،
ريي الدرا�سة (النوع،
بينما مل تظهر فروق ذات داللة وفق ًا ملتغ َ
التخ�ص�ص).
و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك يومياً) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام
الأكرث ،بينما مل تظهر فروق ذات داللة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة
(النوع ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي).
ويف �ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة عدد من التو�صيات
�أهمها :اال�ستفادة من �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف عمليتي
التعليم والتعلم ،وت�شجيع الطلبة وتوعيتهم بخ�صائ�ص و�إمكانيات
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ون�رش الوعي التقني بني الطلبة
وتدريبهم على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم ،والعمل على
احلد من معوقات توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي في�سبوك

يف التعليم اجلامعي؛ و�رسعة معاجلتها ،واقرتحت �إجراء درا�سات
وبحوث مماثلة على املجتمع اليمني ،للوقوف على واقع ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
في�سبوك يف التدري�س وتوظيفها
الكلمات املفتاحية� :شبكات التوا�صل االجتماعي؛ درجة
اال�ستخدام؛ املعوقات؛ االجتاهات.
The Reality of Using Facebook by the Students of
the Faculty of Education at the International Islamic
University, Malaysia and Their Attitudes Towards it.

Abstract:
This study aimed to explore the reality of the use
of Facebook by students of the Faculty of Education
at The International Islamic University, Malaysia by
exploring the frequency of using Facebook, obstacles
encountered, and students’ attitudes towards it. In order
to achieve these objectives, the Researcher adopted
the Descriptive Method and designed a questionnaire
consisting of 47 items on three axes: the frequency of
›using Facebook, obstacles encountered, and students
attitudes. A sample of 159 male and female students
from the Faculty of Education at the International
Islamic University, Malaysia were polled.
The findings showed that the use of Facebook
by the sample was moderate and so is the severity of
encountered obstacles from their point of view. The
results also showed that respondents had neutral
attitudes towards the use of Facebook.
Moreover, the results showed statistical
significant differences by (a≤0.05) among the average,
ranking, and level of the «education level» variable
in using Facebook in favor of the fourth level and in
terms of the number of hours spent per day on Facebook
variable in favor of a higher number of hours spent.
The study did not show significant difference in the
frequency of use in terms of gender nor in terms of
specialization.
The findings also revealed statistically significant
differences (a ≤ 0.05) among the average, ranking,
and “education level « variable in regard to the
severity of obstacles in using Facebook in favor of
the second level and also in terms of the daily hours
spent on Facebook ariable in favor of less number of
hours spent. While no significant differences appeared
in terms of
gender nor specialization variables.
The result also showed that there was statistically
significant difference (a ≤ 0.05) among the average,
ranking, and level of «number of daily hours of
using Facebook” variable regarding the attitudes of
respondents in favor of the number of more hours used
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while there was no significant difference in terms of
gender, specialization, nor education level variables.
A number of recommendations were presented by
the Researcher. The most important ones are related
to the use of the social network (Facebook) in learning
and teaching processes, raising students› awareness to
their potentials and the features of Facebook, raising
technological awareness among students, getting them
well trained to include modern technologies in their
education, solving the obstacles encountered by the
students in using Facebook in higher education. The
study also proposed conducting similar researches
and studies in Yemen in addition to conducting other
studies on the use of Facebook in teaching by the
faculty members in the faculties of education.
Keywords: social networks; the frequency of
usage; obstacles; the attitudes.

مقدمة:
ُيعد جمال تكنولوجيا االت�صاالت من �أبرز م�ؤ�رشات هذا الع�رص
ومظاهره حيث مير العامل مبرحلة تكنولوجيا جديدة تكاد التطورات
التي حتدث فيها تعادل كل ما �سبق من تطورات يف املراحل ال�سابقة،
فقد فر�ضت ثقافة الإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
نف�سها يف كافة املجاالت و�أ�صبحت هي الثقافة ال�سائدة عاملياً ،مما
جعل من ال�صعوبة على �أي فرد �أو جمتمع �أن يعي�ش مبعزل عنها،
�أوعن توظيفها والإفادة منها؛ ملا تت�صف به من قدرة عالية على
الت�أثري واجلذب والإبهار ،وملا حتمل من الإبداع واالبتكار والتحديث
الدائم ،فقد حدث تطور هائل يف جمال ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،فمع ظهور اجليل الثاين للويب ()Web 2.0
وانت�شارها ،زاد الإقبال العاملي على ا�ستخدام الويب يف كافة
جماالت احلياة .و ُتعد �شبكات التوا�صل االجتماعي(  (�Social Net
 )worksمن �أهم �أدوات اجليل الثاين للويب ،والتيلم تعد جمرد �أدوات
لبناء ال�صداقات �أو ملجرد التوا�صل للت�سلية والتعارف� ،أو مورداً
مهم ًا للمعلومات؛ بل �أ�صبحت �أداة من �أدوات التغيري االجتماعي،
وم�ؤ�س�سة مهمة تقوم بدور مهم يف تربية الن�شء و�إك�سابهم عادات
و�سلوكيات ،كما ا�ستطاعت �أن حت�شد ماليني الأفراد من كافة
دول العامل ،و�أ�صبحت ت�سيطر على �أوقات م�ستخدميها و�أفكارهم
ف�أ�صبحوا يق�ضون �أغلب �أوقاتهم وراء �شا�شات الكمبيوتر.
وظهرت �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك �ضمن ال�شبكات
االجتماعية الأكرث �شهرة يف العامل .ويدار موقع الفي�سبوك من قبل
�رشكة في�سبوك ،وي�شري ا�سمه �إىل دفرت يحمل �صور ومعلومات لأفراد
املجموعات ،ويتيح لهم التعارف ،وت�صفح دفاتر بع�ضهم بع�ض،
ومناق�شة درو�سهم وحما�رضاتهم اليومية ،والتوا�صل مع �أ�شخا�ص
وجماعات ذات اهتمام م�شرتك حول العامل .وعلى الرغم من �أن
اال�ستخدام الأ�سا�سي الذي �أن�شئ من �أجله الفي�سبوك هو التوا�صل
والتفاعل االجتماعي بني الأفراد؛ غري �أنه مع التطورات املتتالية
واملت�سارعة على �إمكاناته وخدماته ،فقد �أمكن توظيفه يف تدعيم
وتطوير وحتقيق عدد من الأغرا�ض التعليمية والرتبوية ،ويف تنفيذ
تطور كب ٍري يف �أ�ساليب
العديد من التطبيقات التعليمية ،مما �أدى �إىل ٍ

التعليم والتعلم ،و�أ�صبحت فر�ص التعليم والتعلم متاحة مبا مل
ي�سبق من قبل ،وانتقل امل�ستخدم من متلق غري متفاعل �إىل م�ستخدم
فعال وم�شارك يف اخلدمات والتطبيقات؛ وو�ضع يف مركز املعارف
واخلربات التي ت�ؤدي �إىل �أ�شكال جديدة من التعليم والتعلم ،لذلك
فقد حظيت �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك بانت�شار كبري على
ال�صعيد العاملي (عبد اللطيف2012 ،؛ م�سعودان ووارم2012 ،؛
العنيزي واملجادي.)2013 ،
وقد �أكدت العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال
على �أهمية ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي ب�شكل عام و
الفي�سبوك ب�شكل خا�ص يف التعليم والتعلم ،حيث �أ�شارت درا�سة
توم�سون(� )Thomson, 2007إىل الت�أثري الكبري لتطبيقات اجليل
الثاين ل�شبكة الإنرتنت وخا�صة �شبكات التوا�صل االجتماعية على
املتعلمني .و�أظهرت درا�سة جامعة مني �سوتا(  (�University of Min
� )nesota, 2008أن هناك ت�أثرياً �إيجابي ًا عميق ًا
ملواقع ال�شبكات االجتماعية يف التعليم� ،أما درا�سة مينوت�شا
( )Minocha, 2009فقد �أكدت على �أن ال�شبكات االجتماعية تدعم
الأنواع املختلفة من التعليم ،وتتيح فر�ص الت�شارك يف امل�صادر،
وتوفر التعلم التعاوين ،وتك�سب املتعلمني مهارات االت�صال والعمل
يف فريق .وكذلك �أظهرت نتائج درا�سة جراي وكينيدي( (�Gray& Ken
� )nedy, 2010أن غالبية الطلبة حتدثوا ب�إيجابية عن �أهمية ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف تعلم املهارات واملفاهيم،
�أما درا�سة ما زمان و �أ�سلول ( )Mazman & Usluel, 2010التي
هدفت �إىل و�ضع ت�صور لال�ستفادة من �إمكانيات موقع الفي�سبوك
يف العملية الرتبوية ،فقد �أظهرت نتائجها �أن امل�ستخدمني يعتقدون
�أن الفي�سبوك يلبي ( )% 86من رغباتهم ،كما �أظهرت النتائج �أن
الفي�سبوك ي�ستخدم للأغرا�ض التعليمية بن�سبة ( ،)% 45وك�شفت
نتائج درا�سة �أزبوالن ( )Isbulan, 2011التي هدفت �إىل ا�ستطالع
�آراء الطلبة نحو ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية �أن موقع الفي�سبوك
هو �أكرث مواقع ال�شبكات االجتماعية ا�ستخدام ًا من قبل الطلبة،
حيث �أظهرت الدرا�سة �أن ( )% 92.27منهم ي�ستخدمون ال�شبكات
االجتماعية ويف مقدمتها �شبكة الفي�سبوك ،و�أو�ضحت الدرا�سة
التزايد امل�ستمر يف �أعداد امل�ستخدمني على م�ستوى العامل ،مما عك�س
�أهمية �شبكة التوا�صل االجتماعية في�سبوك يف حتقيق التوا�صل بني
الأفراد .كما �أ�شارت درا�سة وانغ و�آخرين ()Wang& et al, 2012
�إىل فوائد ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف التعليم
والتعلم� .أما نتائج درا�سة (ال�رشنوبي )2013 ،فقد تو�صلت �إىل �أن
ا�ستخدام الفي�سبوك يف التعليم �أدى �إىل �إثراء املعلومات واملعارف
واخلربات لدى الطالب مما �أدى �إىل زيادة التح�صيل املعريف لديهم
جميعاً ،كما �أظهرت نتائج درا�سة (�أحمد� )2014 ،إىل �أن الطلبة يرون
�أن الفي�سبوك ميتلك �إمكانيات تربوية كبرية ،و�أنهم يرون �أن تقنية
الفي�سبوك عامة متتلك �إمكانية لتكون و�سيلة من و�سائل التعليم ،و�أن
الفوائد التي يجنونها من خالل التفاعالت عرب الفي�سبوك �أكرث من
�أ�رضارها ،و�أكدت نتائج درا�سة (علي� )2014 ،أن �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك تعترب �أداة مفيدة لتحقيق التوا�صل بني الأفراد،
حيث ت�سمح بخلق �أطر للحوار واملناق�شة ،وال ميكن اعتبارها �أداة
فقط لن�رش الآراء والأفكار ولكن تعترب �أداة لتحقيق الرتابط بني
الأفراد حول مو�ضوع حمدد.
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ويف �ضوء ما �سبق وجدت الباحثة �أن هناك حاجة ملحة
لدرا�سة واقع ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،من خالل البحث يف درجة ا�ستخدامهم لها
ومعوقات ا�ستخدامها وكذلك اجتاهات هم نحوها؛ حيث ُتعد
اجلامعات هي البيئة الأن�سب لهذه الدرا�سة حيث �أن طلبة اجلامعات
غالب ًا ما تكون لديهم من الإمكانات والكفايات ما ي�ؤهلهم ال�ستخدام
�أي و�سائل تكنولوجية حديثة يف التوا�صل ويف التعليم والتعلم.

مشكلة الدراسة:
جاءت فكرة هذه الدرا�سة من �أهمية �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك والتي �أ�صبحت �رضورة حياة ملاليني من م�ستخدميها،
وبات �أثر هذه ال�شبكة وما ين�رش فيها ملمو�س ًا للمربني يف مراحل
التعليم املختلفة ب�شكل عام ،ويف مرحلة التعليم اجلامعي ب�شكل
خا�ص ،ومل يعد مقبو ًال من امل�ؤ�س�سات الرتبوية �أن يغيبوا �أو يتجاهلوا
هذا الواقع االفرتا�ضي من �أجل االرتقاء مب�ستوى العملية التعليمية؛
وحت�سني فر�ص التعليم والتعلم ،حيث �إن �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك تلعب دوراً كبرياً يف عملية التعليم والتعلم ،وتعزز من
ارتباط الطلبة باملحيط املحلي والعاملي ،وجتعلهم على وعي بكل
ما ي�شهده العامل من م�ستجدات تقنية وعلمية وثقافية ،بالإ�ضافة �إىل
الإمكانات الكامنة يف �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك والتي مل
ت�ستغل بعد يف �أغلب اجلامعات ومنها اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا حيث ق�ضت الباحثة فرتة تفرغها العلمي يف كلية الرتبية
والحظت رغم البنية التكنولوجيا والإلكرتونية املتميزة فيها �أنها
مل ت�ستغل يف العملية التعليمة ب�شكل مبا�رش ،ومنها اال�ستفادة من
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف عملية التعليم والتعلم على
الرغم من الإقبال املتزايد لطلبة اجلامعات على ا�ستخدام ال�شبكة،
واجتاهاتهم االيجابية نحوها حيث �أ�شارت �إىل ذلك العديد من
الدرا�سات(Sturgeon & Walker, 2009؛ Valenzuela et al., 2009؛
امل�شيقح2014 ،؛ البحريي )2016 ،التي �أظهرت نتائجها �أن الطلبة
ي�ستخدمون الفي�سبوك ب�شكل �شائع ،و�أن لديهم توجه ًا �إيجابي ًا نحو
ا�ستخدامه لأغرا�ض تعليمية .وكذلك توجد عالقة ارتباطيه بني
كثافة ا�ستخدام الفي�سبوك ودرجة ر�ضا الطلبة وثقتهم يف اجلامعة
التي يدر�سون فيها ،ف�ض ًال عن ندرة الدرا�سات التي جتمع ما بني
درا�سة الواقع وقيا�س االجتاهات ،ومتا�شي ًا مع التوجهات الرتبوية
احلديثة نحو توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية
التعليمية؛ جند �أنه من املهم درا�سة واقع ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،من خالل البحث يف درجة
ا�ستخدامهم لها ومعوقات ا�ستخدامها وكذلك اجتاهاتهم نحوها.
يف �ضوء ما �سبق تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف حماولة �إجابتها
عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما درجة ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل االجتماعي” في�سبوك
“من وجهة نظرهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥0.05يف درجةا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
تعزى ملتغريات الدرا�سة :النوع ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي ،عدد

�ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً؟
◄◄مامعوقات ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
من وجهة نظرهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥0.05يف معوقات ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
تعزى ملتغريات الدرا�سة :النوع ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي ،عدد
�ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً؟
◄◄ما اجتاهات طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥0.05فياجتاهاتطلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
تعزى ملتغريات الدرا�سة :النوع ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي ،عدد
�ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً؟

أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
♦ ♦التعرف �إىل درجة ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك من وجهة نظرهم.
♦ ♦الك�شف عن �أهم معوقات ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك من وجهة نظرهم.
♦ ♦حتديد اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك؟

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية ال�شبكات االجتماعية
ذاتها للتوا�صل امل�ستمر بني الأفراد الذين يجمعهم غر�ض م�شرتك
�سواء ترفيهي �أو اجتماعي �أو ثقايف �أو علمي �أو مهني ،كما تبدو
�أهمية هذه الدرا�سة وا�ضحة من خالل تزايد �أعداد م�ستخدمي �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،الأمر الذي �أدى �إىل بروز طابع جديد
للحياة املعا�رصة انعك�ست مالحمه على الب�رشية يف كافة جماالتها
ومنها جمال التعليم ،ف�ض ًال عن �أهمية مو�ضوعها ،فمن خالل نتائج
هذه الدرا�سة تزويد امل�س�ؤولني عن التعليم اجلامعي بالواقع الفعلي
ال�ستخدام طلبة الكلية ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك للعمل
على تذليل ال�صعوبات وتعزيز االجتاهات الإيجابية ،حيث ُيعد
حالي ًا ا�ستخدام هذه ال�شبكة يف العملية التعليمية �رضورة ملحة
ملواكبة التكنولوجيا احلديثة وم�سايرة لغة الع�رص من �أجل اللحاق
بالثورة املعلوماتية .وميكن القول �إن �أهمية هذه الدرا�سة تظهر
جليه_ من خالل الآتي:
♦ ♦�أهمية �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف احلياة
املعا�رصة ،واالنت�شار الوا�سع لتطبيقاتها املختلفة.
♦ ♦قد تلفت هذه الدرا�سة انتباه املعنيني بالعملية التعليمية
�إىل �أهمية �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف العملية التعليمية.
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واقع استخدام طلبة كلية التربية في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك واجتاهاتهم نحوها
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♦ ♦�أهمية اال�ستجابة �إىل النداءات الرتبوية التي تدعو �إىل
مواكبة م�ستجدات الع�رص وتوظيفها مبا يرثي العملية التعليمية.
♦ ♦ندرة الدرا�سات العربية والعاملية التي تتطرق لواقع
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي في�سبوك من اجلوانب التي
تناولتها هذه الدرا�سة.
♦ ♦ت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة للتوجهات العاملية واملحلية
التي تنادي ب�رضورة درا�سة واقع ا�ستخدام التقنيات احلديثة
املعتمدة على الإنرتنت ،وقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدامها.
♦ ♦�أهمية اجلامعة بالن�سبة للمجتمع �إذ �أن خمرجات اجلامعة
ُتعد من �أهم عوامل التنمية ال�شاملة يف املجتمع ،وهذه الدرا�سة
�سوف تزود اجلامعة بدرا�سة تطبيقية عن واقع ا�ستخدام الطلبة
لل�شبكة االجتماعية في�سبوك ،واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها.
♦ ♦تدعو الدرا�سة احلالية القائمني على جمال التعليم
اجلامعي ب�صفة خا�صة �إىل الوقوف على املعوقات التي حتول دون
ا�ستخدام طلبة اجلامعة للتقنيات الرقمية املنا�سبة لهم والتي تلبي
بع�ض من احتياجاتهم التعليمية ،وتزودهم بر�ؤية وا�ضحة عن هذه
املعوقات ،للعمل على التغلب عليها ،و�رسعة �صهر هذه التقنية يف
اجلامعات ،من �أجل تطوير التعليم اجلامعي ومعاجلة م�شكالته
ليتمكن من م�سايرة متطلبات الع�رص الراهن.
♦ ♦قد تفتح �آفاق ًا جديدة للباحثني الراغبني يف درا�سة واقع
ا�ستخدام ال�شبكات الأخرى ،واالجتاهات نحوها.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة البكالوريو�س بكلية الرتبية
يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا جميع التخ�ص�صات
(�إر�شاد وتوجيه ،تربية �إ�سالمية ،تعليم اللغة العربية كلغة ثانية،
تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية)،من اجلن�سني (الذكور ،الإناث)،
ومن جميع امل�ستويات الدرا�سية (امل�ستوى الأول ،امل�ستوى الثاين،
امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع) ،خالل الف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي ( )2017 - 2016م ،كما اقت�رصت على تقديرهم
لدرجة ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتقديرهم
ملعوقات ا�ستخدامها من وجهة نظرهم ،ف�ض ًال عن معرفة اجتاهاتهم
نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
الآتية:

ت�ضمنت الدرا�سة احلالية امل�صطلحات والتعريفات الإجرائية

♦ ♦�شبكات التوا�صل االجتماعي (:)social networking
يعرفها العتيبي ( )2012ب�أنها (تلك املواقع التي ت�صنف �ضمن
مواقع اجليل الثاين للويب ( )Web 2.0وتتيح مل�ستخدميها التوا�صل
يف �أي وقت يريدون و�أي مكان من العامل �سواء �أكانوا �أ�صدقاء على
�أر�ض الواقع �أو كانوا �أ�صدقاء يف العامل االفرتا�ضي ،وهي كثرية
ومتعددة ،لكن من �أ�شهرها (الفي�سبو ك  ،)Facebookو(تويرت �Twit
 ،)terو(اليوتيوب.)You tube ،
وجاء تعريف ال�شبكات االجتماعي يف قامو�س)ODLIS(:
ب�أنها (خدمة الكرتونية ت�سمح للم�ستخدمني ب�إن�شاء وتنظيم ملفات
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�شخ�صية لهم ،كما ت�سمح لهم بالتوا�صل مع الآخرين) (.)Joan, 2004
كما يعرفها الفار ( )2012ب�أنها (مواقع على �شبكة الإنرتنت
ظهرت مع اجليل الثاين للويب ( )Web 2.0تتيح التوا�صل مع الأفراد
يف بيئة تعلم افرتا�ضي يجمعهم ح�سب جمموعات اهتمام �أو �شبكات
انتماء).
�أما الدحدوح ( )2012فيعرفها ب�أنها (تلك املواقع التي
تتيح للم�شرتك ب�أن ين�شئ لنف�سه ح�ساب ًا �أو ملف ًا �شخ�صي ًا مبثابة
بطاقة تعريف �أو �سريه ذاتية ،متكنه من عمل �صداقات مع
امل�شرتكني الآخرين على ال�شبكة ،حيث متكنه هذه ال�صداقات من
ر�ؤية ما يعر�ضه الأ�صدقاء من الروابط �أو ال�صور �أو الفيديوهات �أو
التعليقات �أو الأ�سئلة �أو الإجابات مع �إمكانية التعليق عليها جميعاً،
�أو م�شاركتها مع الآخرين ،كما ميكن للم�شرتك نف�سه �أن ي�شارك
الأ�صدقاء مبا لديه من الروابط �أو ال�صور �أو الفيديوهات �أو التعليقات
�أو الأ�سئلة �أو الإجابات).
وبذلك ميكن اعتبار �شبكات التوا�صل االجتماعي ب�أنها مواقع
على �شبكة الإنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين للويب ()Web 2.0
تقوم على نوع من التفاعل االجتماعي بني جمموعة من الأفراد يف
�إنتاج وتنظيم ون�رش حمتوى معلوماتي معني ب�شكل ن�ص� ،أو �صور،
�أو ملفات �صوتية (م�سموعة �أو مرئية)� ،أو روابط ل�صفحات ومواقع
�إنرتنت ،وم�صادر معلومات خمتلفة منظمة �أو غري منظمة.
♦ ♦الفي�سبوك ( :)Facebookيعرفه عيد امل�شار �إليه يف
(العامل )2013 ،ب�أنه (�شبكة اجتماعية ا�ست�أثرت بقبول وجتاوب
عدد كبري من النا�س خ�صو�ص ًا من ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل،
وهذه ال�شبكة ال تتعدى حدود مدونة �شخ�صية يف بداية ن�ش�أتها يف
�شباط عام ( )2004يف جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،من قبل طالب يدعى (مارك جوكربريج) واجتاحت هذه
املدونة العامل االفرتا�ضي يف فرتة زمنية ق�صرية جداً).
ويعرف �أي�ض ًا ب�أنه (املوقع الذي ا�ست�أثر بقبول وجتاوب
الكثري من النا�س خ�صو�ص ًا ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل ،ويرمز
له ب�أيقونة زرقاء مكتوب عليها حرف ( )Fفهناك من ا�ستفاد منه
للتوا�صل بال�صور وامللفات واملحادثة مع �أ�صدقائه ،وهناك من
ا�ستغله يف اجلانب ال�سيئ) (العنيزي واملجادي.)2013 ،
بينما يعرف �شونفيلد ( )Schoenfeld, 2011الفي�سبوك ب�أنه
(موقع �أو �صفحة على �شبكة الإنرتنت جتذب �إليها عدداً كبرياً من
امل�ستخدمني يف خمتلف الدول والأعمار للم�شاركة والتفاعل
واملناق�شة ،وتبادل الآراء حول فكرة �أو مو�ضوع معني ،وميكن �أن
يكون لكل �شخ�ص �صفحة خا�صة به على الفي�سبوك ،وميكن �أن يكون
هناك �صفحة ملجموعة كبرية من الأفراد الذين ي�شرتكون يف ثقافة
�أو مهنة معينة ،كما ي�شارك ب�إبداء الآراء حول �أي مو�ضوع �أو فكرة
�أو ق�ضية �أو اجتاه ثقايف حمدد عدد كبري من الأ�شخا�ص موزعني يف
دول و�أماكن خمتلفة على م�ستوى العامل).
كما يعرف الفي�سبوك ب�أنه (�أحد املواقع التي تنتمي ملواقع
ال�شبكات االجتماعية ،والتي تعتمد على �شبكة االنرتنت يف �إن�شائها،
ومن خالله يقوم الع�ضو ب�إن�شاء ملف �شخ�صي ( )Profileخا�ص
به يحتوي على بع�ض املعلومات ال�شخ�صية عنه مثل الهوية
واالهتمامات املختلفة ،وي�ضع �صورة خا�صة بهدف م�شاركة
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الآخرين املتواجدين على هذا املوقع)
.)Lampe,2007
وتعرف الباحثة �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ب�أنها �أحد
مواقع التوا�صل االجتماعي ،والتي ميكن الو�صول �إليها على �شبكة
الويب من خالل الرابط ( )www.facebook.comتتيح مل�ستخدميها
تكوين �صداقات والتعارف والتوا�صل وم�شاركة املعلومات واخلربات
من خالل اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها.
♦ ♦واقع اال�ستخدام :ويق�صد به يف هذه الدرا�سة بالآتي:
 درجة اال�ستخدام :ويق�صد بها م�ؤ�رشات ا�ستخدام طلبة كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكةالتوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الفرد عند
�إجابته على عبارات اال�ستبانة املعدة لهذا الغر�ض ،واملتمثل يف
فقرات اجلزء الثاين من �أداة هذه الدرا�سة.
 املعوقات :وتعرفها الباحثة �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها
جملة العوامل املادية ،والنف�سية ،واالجتماعية ،واللغوية التي حتول
دون ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،واال�ستفادة من
�إمكانياتها ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الفرد عند �إجابته
عن عبارات اال�ستبانة املعدة لهذا الغر�ض ،واملتمثل يف فقرات اجلزء
الثالث من �أداة هذه الدرا�سة.
♦ ♦االجتاه :يعرفه نيتكو (�( )Nitko, 2001أنه �شعور �إيجابي
�أو �سلبي نحو مو�ضوع �أو �شخ�ص �أو و�ضع �أو فكر معني).
وكذلك يعرفه (من�سي و�آخرون )2002 ،ب�أنه (حالة ا�ستعداد
عقلية ونف�سية وع�صبية تتكون لدى الفرد من خالل اخلربة والتجربة
التي مير بها ،وت�ؤثر هذه احلالة ت�أثرياً ملحوظ ًا على ا�ستجابات الفرد
�أو �سلوكه �إزاء جميع املواقف والأ�شياء التي تتعلق بهذه احلالة).
وتعرف الباحثة االجتاه �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنه
جمموعة من الأفكار وامل�شاعر والت�صورات واالعتقادات الإيجابية
�أو ال�سلبية التي يحملها طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا نحو �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتقا�س
بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها الفرد على مقيا�س االجتاهات
املعد لهذا الغر�ض ،واملتمثل يف فقرات اجلزء الرابع من �أداة هذه
الدرا�سة.
♦ ♦طلبة كلية الرتبية :ويق�صد بهم يف الدرا�سة احلالية طلبة
البكالوريو�س بكلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا
جميع التخ�ص�صات (�إر�شاد وتوجيه ،تربية �إ�سالمية ،تعليم اللغة
العربية كلغة ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية) ،من اجلن�سني
(الذكور ،الإناث) ،وبجميع امل�ستويات الدرا�سية(امل�ستوى الأول،
امل�ستوى الثاين ،امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع) ،وامل�سجلون
خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  2017 - 2016م.

إطار نظري ودراسات سابقة:
جند �أنه يف الفرتة الأخرية تزايد الإقبال على توظيف
وا�ستخدام تطبيقات �شبكة الإنرتنت ب�إمكانياتها الهائلة ،وخا�صة
تطبيقات اجليل الثاين للويب ( ،)Web 2.0حيث �إن من �أهم مميزات
هذا اجليل من الويب ظهور وانت�شار �شبكات التوا�صل االجتماعي

عرب الويب ،والتي جذبت ماليني امل�ستخدمني حول العامل .ومن
�أ�شهر هذه ال�شبكات �شيوع ًا وا�ستخدام ًا يف االت�صال االجتماعي
كل من� :شبكة الفي�سبوك ( ،)Facebookوالتويرت ( ،)Twitterوماي
�سبي�س ( ،)Myspaceوغريها من ال�شبكات الأخرى الأقل يف ال�شهرة،
واال�ستخدام ،والتوا�صل االجتماعي عرب الويب ،و ُتعد �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك على وجه اخل�صو�ص من تطبيقات ()Web 2.0
الأكرث انت�شاراً بني امل�ستخدمني عاملي ًا مقارنة بعدد م�ستخدمي
مواقع التوا�صل االجتماعي الأخرى .وقد �أعلنت �رشكة في�سبوك �أن
عدد م�ستخدمي في�سبوك بلغ ملياري �شخ�ص يف خمتلف �أنحاء العامل
ليمثل بذلك م�ستخدمو في�سبوك نحو ربع �سكان العامل(ميدي 1راديو،
 ،)2017/ 6/ 28وبذلك تُعد �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
هي الأكرث انت�شارا ً حول العامل نظرا ً المتالكها منظومة هائلة من
املزايا واخل�صائ�ص التي تت�صف بها ومن �أهمها الآتي (ال�شيخ،
2011؛ ال�شايع وبطي�شه2013 ،؛ ال�رشنوبي:)2013 ،
 متاح للجميع بكل اللغات.
 �إمكانية امتالك �صفحة على موقع الفي�سبوك والتحكم بها.
 �إمكانيةالتدوين من خالل هذه ال�شبكة حيث توفر للم�شرتك
�إعداد ملف كامل عنه وعن اهتماماته ،وتزوده بروابط مفيدة ملن هم
بنف�س جماله واهتماماته.
 تعدد املثريات حيث ت�شتمل �صفحات الفي�سبوك على كافة
�أنواع الو�سائط واملثريات ال�سمعية والب�رصية ،كالن�صو�ص وال�صور
وال�صوت والر�سومات الثابتة واملتحركة ولقطات الفيديو.
 ال�رسعة يف التوا�صل وذلك �أن الفي�سبوك متاح لكافة
امل�ستخدمني طوال الوقت.
 تك�رس حاجز اخلجل وت�سهل عملية التوا�صل مع الآخرين
وتبادل الآراء والتعرف على ثقافات ال�شعوب الأخرى.
 تتيح �إمكانية حتميل �أفالم الفيديو اخلا�صة بالع�ضو
وم�شاركتها على هذه ال�شبكة مع الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
الت�سجيل املبا�رش للقطات الفيديو و�إر�سالها.
 تتيح �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك �إمكانية م�شاركة
وتبادل ال�صور واملعلومات وامللفات والروابط بني امل�ستخدمني.
 توفر �إمكانية �إن�شاء جمموعات ذات اهتمام.
 �إمكانية تبادل الأخبار والإعالن عنها بني الأ�صدقاء
والأع�ضاء.
 توفر لأع�ضائه و�سيلة �سهلة ومريحة لالت�صال بالأهل
والأ�صدقاء.
 �إمكانية التحاور والتفاعل عرب الفي�سبوك بني جمموعة
وا�سعة التنوع من الأ�شخا�ص ،كل منهم ينتمي لدولة �أو قارة خمتلفة
يف العامل.
 تتميز �صفحات الفي�سبوك ببنائية املحتوى الرقمي فيها
من قبل �أ�صحاب ال�صفحات ذاتهم ،وكذلك من قبل امل�شاركني الذين
ي�سهمون يف بناء املحتوى ويرثونه بالتعليقات والو�سائط.
 الت�أثري والفاعلية يف موقف االت�صال التعليمي ،حيث
تتيح عمليات االت�صال االجتماعي (املتزامن �أو غري املتزامن) بني
الأفراد.
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واقع استخدام طلبة كلية التربية في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك واجتاهاتهم نحوها

د .حنان عبده فرحان سيف اخملالفي

 تت�صف �صفحات الفي�سبوك باحلداثة والتطوير امل�ستمر
للمعلومات والو�سائط.
 الفردية واخل�صو�صية :حيث ميكن لكل �شخ�ص �أن ينظم
وي�صمم عنا�رص املحتوى الرقمي ل�صفحته على الفي�سبوك ،مبا
تت�ضمن من مو�ضوعات وو�سائط وروابط وفق خ�صائ�صه ،ووفق ًا
للإمكانيات الفنية اخلا�صة بالفي�سبوك.
 تقدم �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك بع�ض اخلدمات
االجتماعية على الهاتف املحمول.
 تلبي احتياجات الأع�ضاء ب�صفة م�ستمرة.
وكذلك من املالحظ �أن ال�سنوات الأخرية �شهدت حركة ملحوظة
من الباحثني لدرا�سة املجاالت الرتبوية املتعلقة بالتقنية احلديثة
ب�شكل عام وب�شبكات التوا�صل االجتماعي ب�شكل خا�ص ،فقد �أكدت
العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال(Ellison et al.,
2007؛ Stern& Taylor, 2007؛ English & Duncan-Howell, 2008؛
Tufekci, 2008؛ Bosch, 2009؛ Selwyn, 2009؛Madge et al.,

2009؛ Lampe et al., 2011؛ العنيزي و املجادي2013 ،؛ �إبراهيم،
� )2014أن �أهم الدوافع املحققة من ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي ملوقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك متثلت يف :االت�صاالت بوجه عام،
والبحث عن �أ�صدقاء جدد ،و�إر�سال ر�سائل للأ�صدقاء ،والبقاء على
ات�صال مع الزمالء القدامى ،والبحث عن زمالء الدرا�سة ،واال�ستف�سار
عن املقررات الدرا�سية ،وو�ضع خطط مع الطلبة الآخرين ،والرتفيه
واملزاح ،وو�ضع حلول للم�شكالت ،و�إر�سال وقراءة ر�سائل الربيد
االلكرتوين ،وق�ضاء الوقت والت�سلية ،واحل�صول على معلومات عن
الأحداث اجلارية ،واحل�صول على معلومات عن الكلية �أو اجلامعة التي
ينتمون �إليها ،وم�شاركة الآخرين للمعلومات حول �أحداث املجتمع،
وم�شاركة ملفات ال�صور والفيديو مع الأ�صدقاء ،والبقاء على ات�صال
مع الزمالء خالل فرتة الإجازة ،وتبادل املذكرات واملحا�رضات
اجلامعية مع الزمالء ،واال�شرتاك يف جمموعات �أكادميية لتبادل
الآراء حول خمتلف الق�ضايا العلمية ،ومرا�سلة الزمالء بغر�ض البحث
عن معلومات علمية على �شبكة الإنرتنت ،وتبادل اخلربات اجلامعية،
وتبادل املعلومات العملية ،وتبادل املعلومات الأكادميية ،و�إبداء
االقرتاحات ،وتبادل النكت ،وتكوين �صداقات جديدة يف اجلامعة
التي التحقوا بها ،والبقاء على ات�صال مع الأ�صدقاء والعائلة يف
املنزل ،والتعاون يف �إجناز الأعمال امل�شرتكة ،والتوا�صل مع
معلميهم وت�سليم الأعمال وا�ستالم التعليقات ،والثقافة العامة
املتنوعة ،ومعرفة الأخبار ال�سيا�سية واالجتماعية.
ومن ثم ف�إن �أهم نواحي اال�ستفادة من الفي�سبوك يف التعليم
الآتية (�أبو �شعبان:)2013 ،
 �إن�شاء �صفحة �أو جمموعة ودعوة الطلبة للم�شاركة فيها
ون�رش وتبادل املعلومات وروابط ال�صفحات املتعلقة باملوا�ضيع �أو
املقررات الدرا�سية.
 �أ�ضافه �صورة �أو مقاطع �صوت �أو فيديو من �إنتاج املعلم
�أو الطالب ترثي املقرر والتعليق عليها ومناق�شة حمتواها.
 و�ضع التكاليف والواجبات من قبل املعلم ويطلب من
املتعلمني البحث عنها و�إعادة �إر�سالها بطريق فردية يف ر�سائل
خا�صة.
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 امل�شاركة ب�إثارة ق�ضايا علمية ونقا�شها.
 يجعل االت�صال عرب الفي�سبوك عالقة الطلبة بع�ضهم
ببع�ض ومبعلميهم �أكرث اجتماعية وحب ًا وتعاوناً.
 متابعة ما ي�ستجد من معلومات يف التخ�ص�ص.
 ي�ستطيع املعلم �أن يحدد ميعاداً م�سبق ًا يتواجد فيه مع
طلبته للرد على �أي ا�ستف�سار �أو للتحاور والنقا�ش حول مو�ضوع ما.
 يتيح الفي�سبوك عملية التوا�صل االجتماعي بني املعلم
وطلبته والتي هي �أحد �أهداف العملية التعليمية.
 تكوين �صداقات وعالقات مع املهتمني مبقرر �أو مو�ضوع
تعليمي معني يف جميع �أنحاء العامل وتبادل املعلومات واخلربات
بينهم.
 ا�ستخدامه كو�سيلة ال�ستمرار العالقة بني اخلريجني
لال�ستمرار يف التعلم وتطوير الذات يف التخ�ص�ص ذاته.
 ا�ستخدامه كو�سيلة لدعوة الطلبة وغريهم للمنا�سبات
التعليمية املختلفة.
وتوفر �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك جمموعة كبرية
جداً من الأدوات واخلدمات مل�ستخدميها والتي تتغري وتت�سع يوم ًا
بعد يوم ،مما جعل هذه ال�شبكة هي الأكرث تف�ضيالً لدى م�ستخدميها
والأكرث انت�شارا ً حول العامل ،ومن �أهم هذه اخلدمات الآتي:
 �إن�شاء احل�ساب ال�شخ�صي على ال�شبكة.
 �إ�ضافة وحذف الأ�صدقاء.
 الكتابة �أو الن�رش على احلائط.
 م�شاركة امللفات والروابط.
 الإعجاب مبا يكتبه الأ�صدقاء.
 التعليق على مل�صقات الأ�صدقاء.
 �إن�شاء ال�صفحات �أو االن�ضمام �إليها.
 �إن�شاء املجموعات �أو االن�ضمام �إليها
 �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية.
 الدرد�شة على الفي�سبوك.
و ُتعد �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك كغريها من
التقنيات احلديثة لها معوقات ا�ستخدام فقد �أظهرت نتائج العديد
من الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال(  (�Kirschner & Karpin
ski, 2010؛ العنيزي واملجادي2013 ،؛ �إبراهيم2014 ،؛ العنيزي،
2014؛ البحريي2016 ،؛) �أن �أبرز معوقات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك متثلت يف� :ضعف مهارات ت�صميم برنامج
الفي�سبوك ،والأخطاء الإمالئية الكثرية ،والبطء يف الطباعة ،وعدم
توفر الوقت الكايف ال�ستخدامها نتيجة اخلدمات الوا�سعة التي
تقدمها هذه ال�شبكة ،والتكلفة املادية ال�ستخدام هذه التكنولوجيا
ال تتوفر لدى جميع الطلبة ،وخدمة الإنرتنت �ضعيفة وال�رسعة غري
ثابتة ،وعدم وجود لوائح �أو قوانني تنظم التعامل مع هذه املواقع
مبا ي�ضمن اخل�صو�صية واحتياطات الأمان ،وال يوجد م�س�ؤولون
�إداريون لإن�شاء هذه ال�شبكات التعليمية و�إدارتها ومتابعتها،
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وال توجد �أماكن بالكلية تتيح الدخول على الإنرتنت وال�شبكات منهجية الدراسة وإجراءاتها:

التعليمية يف �أوقات الفراغ �أثناء اليوم الدرا�سي ،و�سلبية �أع�ضاء
هيئة التدري�س وعدم تعاونهم مع الطلبة يف ا�ستخدام هذه ال�شبكات
يف العملية التعليمية ،وقلة وجود فنيني بالكلية لإ�صالح الأعطال،
وقلق الإناث من وجود الرقابة املنزلية على هذه املواقع ،وغياب
احلوافز املادية واملعنوية للمعلم ،وتفاوت جاهزية الطلبة لهذا
النوع من التعلم ،وما ت�ستهلكه هذه ال�شبكات من وقت كبري من
املعلم والطالب ،ونق�ص مهارات ا�ستخدام الفي�سبوك لدى الطلبة
ب�شكل عام ،والآثار ال�سلبية ال�ستخدام هذه ال�شبكة على التح�صيل
الأكادميي للطلبة.

أوالً :منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة يف درا�ستها على املنهج الو�صفي الذي ميكن
ا�ستخدامه يف حتقيق �أهداف عديدة قد تكون و�صفية �أو تف�سريية
�أو ا�ستك�شافية ،وذلك من خالل بناء ا�ستبانة ال�ستطالع �آراء طلبة
كلية الرتبية حول درجة ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،واملعوقات التي تواجههم يف ا�ستخدامها ،ف�ض ًال عن معرفه
اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام هذه ال�شبكة .ومن خالل هذه اال�ستبانة مت
جمع الآراء وتبويبها وحتليلها ،ومن ثم اال�ستعانة بربنامج ()SPSS
لإجراء العمليات الإح�صائية.

من خالل كلما �سبق ميكن القول �أن ا�ستخدام تقنيات
التوا�صل االجتماعي �أ�صبح �أمراً �رضورياً ،و�أن الطلبة ينجذبون
ال�ستخدام هذه التكنولوجيا يف احلياة ب�شكل عام ،ويف التعليم
ب�شكل خا�ص ،ف�ض ًال عن قلة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولتمو�ضوع
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك من اجلوانب التي تناولتها
الدرا�سة احلالية ب�شكل عام ،ومو�ضوع االجتاهات ب�شكل خا�ص،
مما �أ�ضفى على هذه الدرا�سة �أهمية و�إ�ضافة جديدة للدرا�سات
ال�سابقة ،وبالتايل ف�إن الدرا�سة احلالية ت�أتي مكملة للدرا�سات
ال�سابقة وم�ؤكدة نتائجها.

ثانياً :جمتمع الدراسة وعينتها:
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي ( )2017 – 2016جميع التخ�ص�صات ،والبالغ عددهم
ريي الدرا�سة امل�ستوى
( )480طالب ًا وطالبة ،موزعني ح�سب متغ َ
الدرا�سي ،والتخ�ص�ص كما هو مبني فـي اجلـدول (.)1

جدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرَي (المستوى الدراسي ،والتخصص)

امل�ستوى الدرا�سي
امل�ستوى امل�ستوى
الثالث
الثاين

املجموع
الكلي

الن�سبة
املئوية

�إر�شاد وتوجيه

52

10

46

15

123

% 25.625

تربية �إ�سالمية

27

8

27

25

87

% 18.125

تعليم اللغة العربية كلغة ثانية

56

31

26

12

125

% 26.042

تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية

48

28

50

19

145

% 30.208

املجموع

183

77

149

71

480

% 100

التخ�ص�ص

امل�ستوى
الأول

امل�ستوى
الرابع

العاملية مباليزيا الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي (–2016
 )2017من جميع التخ�ص�صات (�إر�شاد وتوجيه ،تربية �إ�سالمية،
تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية)،
بن�سبة بلغت ( )% 33.13من املجتمع الأ�صلي .موزعني ح�سب
ريي الدرا�سة امل�ستوى الدرا�سي ،والتخ�ص�ص كما هو مبني فـي
متغ َ
اجلـدول (.)2

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )159طالب ًا وطالبة ،مت متثيلهم
بالطريقة الطبقية الع�شوائية غري املتنا�سبة ،حيث مت زيادة الن�سبة
يف امل�ستويات ذات الأعداد ال�صغرية بحيث تكون مم ِّثلة ملجتمع
الدرا�سة الفعلي املكون من طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية

جدول ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغي َري (المستوى الدراسي ،والتخصص)

امل�ستوى الدرا�سي
امل�ستوى امل�ستوى
الثاين
الثالث

املجموع
الكلي

الن�سبة
املئوية

�إر�شاد وتوجيه

6

11

4

16

37

% 23.27

تربية �إ�سالمية

7

13

4

12

36

% 22.64

التخ�ص�ص

امل�ستوى
الرابع
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الأول
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امل�ستوى الدرا�سي
امل�ستوى امل�ستوى
الثاين
الثالث

املجموع
الكلي

الن�سبة
املئوية

تعليم اللغة العربية كلغة ثانية

6

11

10

18

45

% 28.30

تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية

6

12

8

15

41

% 25.79

املجموع

25

47

26

61

159

% 100

التخ�ص�ص

امل�ستوى
الرابع

امل�ستوى
الأول

جدول ()3

ثالثاً :أداة الدراسة:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ولتحقيق �أهدافها قامت الباحثة
ببناء ا�ستبانة جلمع البيانات -باال�ستفادة من جميع الدرا�سات
موجهة لطلبة كلية الرتبية
ال�سابقة التي تو�صلت �إليها الباحثةّ -
تكونت من �أربعة �أجزاء؛ اجلزء الأول بيانات �شخ�صية ،واجلزء الثاين
ال�ستطالع �آراء عينة الدرا�سة حول درجة ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،وا�شتملت على ( )13فقرة ،و�ضع �أمام كل منها
مقيا�س تقدير مكون من خم�س درجات هي( :عالية جداً ،عالية،
متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جداً) ،و�أُعطي لها ميزان تقديري
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل �أما اجلزء الثالث فهو لتقدير عينة
الدرا�سة للمعوقات التي تواجههم يف ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،وقد تكون من ( )16فقرة ،و�ضع �أمام كل منها
مقيا�س تقدير مكون من �أربع درجات هي( :معوق بدرجة عالية،
معوق بدرجة متو�سطة ،معوق بدرجة �ضعيفة ،لي�س معوقاً) ،و�أُعطي
لها ميزان تقديري ( )1 ،2 ،3 ،4على التوايل� ،أما اجلزء الرابع
فهو لتحديد اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك وتكون من ( )18فقرة ،و�ضع �أمام كل منها مقيا�س تقدير
مكون منخم�س درجات هي( :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري
موافق ،غري موافق ب�شدة) ،و�أُعطي لها ميزان تقدري ()1 ،2 ،3 ،4 ،5
على التوايل ،وقد عك�ست عند الفقرات ال�سالبة.
� 1 .1صدق الأداة:
للت�أكد من ال�صدق الظاهري ملحتوى �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة)،
مت عر�ضها يف �صورتها الأولية على جمموعة من املحكِّمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف اليمن وماليزيا والإمارات لإبداء �آرائهم
حول منا�سبتها لأغرا�ض الدرا�سة ،وبعد درا�سة مقرتحاتهم ،مت الأخذ
ب�آرائهم و�إجراء التعديالت الالزمة ،وبذلك توفر لال�ستبانة ال�صدق
الظاهري.
2 .2ثبات الأداة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة وزعت الباحثة اال�ستبانة على
عدد ( )20طالب ًا وطالبة من طلبة كلية الرتبية باجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا من خارج عينة الدرا�سة ،ثم مت ح�ساب ثبات الأداة
با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية ،وللت�أكد من االت�ساق الداخلي
ُح�سب معامل الثبات وفق معادلة (كرونباخ �إلفا) ،وقد وجد �أن هذه
القيم منا�سبة لأغرا�ض هذه الدرا�سة كما هو مبني يف اجلدول (.)3
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معامل الثبات ألداة الدراسة

م

�أجزاء اال�ستبانة
درجة ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
معوقات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك
االجتاهات نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك
معامل الثبات الكلي لال�ستبانة

معامل معامل
عدد
الفقرات االرتباط الثبات
13

0.94

0.95

16

0.93

0.92

18

0.83

0.86

47

0.91

0.85

رابعاً :متغريات الدراسة:
1 .1املتغريات امل�ستقلة :متثلت املتغريات امل�ستقلة ب�أربعة
متغريات هما:
 النوع وله فئتان (ذكر� ،أنثى).
 التخ�ص�ص :وله �أربع فئات (�إر�شاد وتوجيه ،تربية
�إ�سالمية ،تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية
كلغة ثانية).
 امل�ستوى الدرا�سي :وله �أربع فئات (امل�ستوى الأول،
امل�ستوى الثاين ،امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع).
 عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
يومياً :وله �أربع فئات (�أقل من �ساعة�–1 ،أقل من� 3ساعات� _ 3 ،أقل
من� 5ساعات� 5 ،ساعات ف�أكرث).
2 .2املتغريات التابعة :متثلت املتغريات التابعة بثالثة
متغريات هما:
 درجة ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك.
 معوقات ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك.
 اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك.
خامساً :املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة (الأول ،والثالث ،واخلام�س)
ا�ستخدمت الباحثة املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،بينما
ا�ستخدمت اختبار مان ويتني ،واختبار كرو�سكال والي�س للإجابة
عن ال�س�ؤال (الثاين ،والرابع ،وال�ساد�س) من �أ�سئلة الدرا�سة.
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سادساً :خطوات الدراسة:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية وحتقيق �أهدافها ا ُتبعت
اخلطوات الآتية:
 االطالع على الأدبيات املتخ�ص�صة والدرا�سات ال�سابقة
وما تو�صلت �إليه الباحثة من م�صادر �أخرى.
 بناء �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) والت�أكد من �صدقها ومن
ثباتها.
 اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�شوائية وفق ًا
ريي الدرا�سة :امل�ستوى الدرا�سي ،والتخ�ص�ص.
ملتغ َ
 قيام الباحثة بتوزيع اال�ستبانات على طلبة كلية الرتبية
وا�سرتجعتها منهم فيما بعد ،من خالل التن�سيق مع الأق�سام ،ومكتب
نائب العميد ل�ش�ؤون الطالب.
 ترميز البيانات بعد جمعها و�إدخالها �إىل احلا�سوب
ملعاجلتها وحتليلها با�ستخدام الرزم الإح�صائية للعلوم الإن�سانية
(.)SPSS
 اخلروج بالنتائج ومناق�شتها وتقدمي التو�صيات
واملقرتحات بناء على نتائج الدرا�سة.
ولغر�ض تف�سري النتائج ومناق�شتها وللحكم على املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة لدرجة ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوكُ ،و�ضعت الباحثة املعيار الآتي:
 املتو�سطات احل�سابية (� - 1أقل  )1.8منخف�ض جداً.
 املتو�سطات احل�سابية (� - 1.8أقل  )2.6منخف�ض.
  املتو�سطات احل�سابية (� - 2.6أقل  )3.4متو�سط.
  املتو�سطات احل�سابية (� - 3.4أقل  )4.2عايل.
  املتو�سطات احل�سابية (  ) 5 - 4.2عايل جداً.

وللحكم على املعوقات اعتمدت الباحثة املعيار الآتي:
 (�أقل  ) % 37.5غري معوق.
 (� - % 37.5أقل  )% 50معوق بدرجة �ضعيفة.
 (� - % 50أقل  )% 62.5معوق بدرجة متو�سطة.
 ( )% 100 - % 62.5معوق بدرجة عالية.
وللحكم على املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة
الجتاهاتهم نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
ا�ستخدمت الباحثة ما هو � ٍآت:
 املتو�سطات احل�سابية (� - 1أقل  )2.5اجتاهات �سلبية.
 املتو�سطات احل�سابية (� - 2.5أقل  )3.5اجتاهات
حمايدة.
 املتو�سطات احل�سابية ( )5 - 3.5اجتاهات �إيجابية.

عرض وحتليل وتفسري النتائج:
ا�ستعر�ضت النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة وفق لت�سل�سل
�أ�سئلتها كالآتي:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما درجة ا�ستخدام طلبة كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك من وجهة نظرهم؟ مت ح�ساب التكرارات والن�سب
املئوية واملتو�سطات احل�سابية ،ثم مت ترتيب العبارات ترتيب ًا
تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية� ،إذ يبد�أ الرتتيب بالعبارة التي
ت�شري �إىل �أق�صى درجة ا�ستخدام وينتهي بالعبارة التي ت�شري �إىل �أقل
درجة ا�ستخدام ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

جدول ()4
درجة استخدام طلبة كلية التربية لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

درجة اال�ستخدام
الرتـــبة

رقـم
العبارة

عالية جدا ً

متو�سطة

عالية

منخف�ضة جدا ً

منخف�ضة

املتو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

1

7

24

15.1

50

31.4

38.4

61

8.8

14

6.3

10

3.40

2

2

10

6.3

68

42.8

33.3

53

11.9

19

5.7

9

3.32

3

4

19

11.9

52

32.7

34.0

54

11.3

18

10.1

16

3.25

4

11

14

8.8

49

30.8

42.1

67

8.2

13

10.1

16

3.20

5

1

14

8.8

44

27.7

44.0

70

13.2

21

6.3

10

3.20

6

6

11

6.9

50

31.4

40.9

65

13.2

21

7.5

12

3.17

7

12

14

8.8

43

27.0

40.9

65

11.9

19

11.3

18

3.10

8

10

11

6.9

43

27.0

43.4

69

13.8

22

8.8

14

3.09

9

9

16

10.1

41

25.8

38.4

61

14.5

23

11.3

18

3.09

10

8

7

4.4

46

28.9

39.0

62

17.6

28

10.1

16

3.00
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درجة اال�ستخدام
الرتـــبة

رقـم
العبارة

عالية جدا ً

متو�سطة

عالية

منخف�ضة جدا ً

منخف�ضة

املتو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

11

13

16

10.1

27

17.0

45.3

72

16.4

26

11.3

18

2.98

12

5

14

8.8

36

22.6

39.0

62

17.0

27

12.6

20

2.98

13

3

8

5.0

30

18.9

37.7

60

22.0

35

16.4

26

2.74

املتو�سط العام

من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول ( )4وبعد ترتيب العبارات وفق
متو�سط اال�ستخدام تبني الآتي:
 �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك تراوح ما بني (3.40بن�سبة ا�ستخدام
 )% 68للعبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
ملتابعة كافة الأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها جامعتي)
و(2.74بن�سبة ا�ستخدام  )% 54.8للعبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك لالت�صال باخلرباء يف جمال التخ�ص�ص).
 �أن درجة ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك كانت (متو�سطة) حيث بلغ املتو�سط العام جلميع العبارات
يف اجلدول (3.12( )4بن�سبة ا�ستخدام .)% 62.4
 ح�صلت عبارة واحدة فقط على تقديرات (عالية) يف درجة
ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وهي ت�شكل ما
ن�سبته ( )% 7.69من جميع العبارات يف اجلدول ( ،)4وهي العبارة
ذات الرتبة ( )1حيث ح�صلت على �أعلى درجات اال�ستخدام مبتو�سط
ح�سابي ( )3.40وعلى �أعلى ن�سب ا�ستخدام بلغت ( )% 15.1لدرجة
ا�ستخدام (عالية جداً).
 ح�صلت العبارات ذات الرتب ( )13 - 2على تقديرات
(متو�سطة) يف درجة ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،وهي ت�شكل ما ن�سبته ( )% 92.31من جميع العبارات يف
اجلدول( ،)4وهي على الرتتيب العبارات رقم(،12 ،6 ،4،11،1 ،2
 )3 ،5 ،13 ،8 ،9 ،10حيث تراوح متو�سط اال�ستخدام بني()3.32
للعبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك للتوا�صل مع
زمالئي و�أ�ساتذتي) و( )2.74للعبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك لالت�صال باخلرباء يف جمال التخ�ص�ص) ،فقد
ح�صلت الرتبة ( )2على �أعلى ن�سبة ا�ستخدام بلغت ()% 42.8لدرجة
ا�ستخدام (عالية) ،بينما ح�صلت العبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك لتنمي لدي القدرة على التفكري الناقد) ذات
الرتبة ( )11على �أعلى ن�سبة ا�ستخدام بلغت ( )% 45.3لدرجة
ا�ستخدام (متو�سطة) كما ح�صلت العبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك لالت�صال باخلرباء يف جمال التخ�ص�ص) ذات
الرتبة( )13على �أعلى ن�سبة ا�ستخدام بلغت( ،)% 22.0و()% 16.4
لدرجتي ا�ستخدام (منخف�ضة) و (منخف�ضة جداً) على الرتتيب.
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3.12

درجــة
املوافقة

متو�سطة

مما �سبق وعند قراءة اجلدول( )4جند �أن درجة ا�ستخدام
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك كانت (متو�سطة) بن�سبة ا�ستخدام
بلغت( ،)% 62.4وقد ظهر �أي�ض ًا �أن ا�ستخدام الطلبة لهذه ال�شبكة
كان بدرجة (عالية) يف العبارة (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ملتابعة كافة الأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها جامعتي)
ذات الرتبة ( ،)1وبدرجة (متو�سطة) يف ( )12عبارة ،وتعزو
الباحثة هذه النتيجة �إىل �ضعف م�ستوى االهتمام بهذه التكنولوجيا
وتطبيقاتها التعليمية ،وقلة الدورات التدريبية يف هذا املجال
احليوي والهام ،و�إىل وجود عدد من املعوقات التي تعوق ذلك
اال�ستخدام ،حيث �أظهرت نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث اخلا�ص
مبعوقات اال�ستخدام �أن املتو�سط العام ملعوقات ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك كان بدرجة (متو�سطة) من وجهة نظر
طلبة كلية الرتبية ،وانعك�س ذلك على درجة اال�ستخدام ،ف�ض ًال عن �أن
طلبة الكلية يعتمدون ب�شكل كبري على ا�ستخدام برنامج وات�س اب يف
توا�صلهم بع�ضهم ببع�ض وب�أ�ساتذتهم  ،وتختلف نتائج هذه الدرا�سة
مع نتائج درا�سة (�إبراهيم )2014 ،التي �أظهرت �أن ا�ستخدام الطالب
ل�شبكات التوا�صل جاء متمركزاً على �شبكة الفي�سبوك ،و�أن �أكرث
�شبكات التوا�صل ا�ستخدام ًا لديهم هي �شبكة الفي�سبوك وي�ستخدمونها
بدرجة (كبرية) ،ونتائج درا�سة (البحريي )2016 ،التي �أظهرت �أن
الطلبة املعلمني ي�ستخدمون هذه ال�شبكات بدرجة (عالية).
�أما عن ح�صول الرتب ( )1على درجة ا�ستخدام (عالية)،
واملتمثلة يف (ا�ستخدم �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ملتابعة
كافة الأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها جامعتي) ،ف�إن الباحثة
ميكن �أن تعزي هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة لديهم رغبة وا�ستعداد
ال�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف عملية التعليم
والتعلم ،وبكل ما يت�صل بها من �أن�شطة وفعاليات تعليمية.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائيةعند م�ستوى الداللة ( )α ≥0.05يف درجة ا�ستخدام طلبة
كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،تعزى ملتغريات الدرا�سة :النوع،
التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي ،عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً؟ مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني واختبار
كرو�سكال والي�س (بح�سب م�ستويات املتغري �أو فئاته) واجلداول (،5
 )10 ،9 ،8 ،7 ،6تبني ذلك.
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جدول ()5
قيم مان ويتني وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة «النوع»
في درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

متو�سط
املتغري الفئات العدد
الرتب
النوع

جمموع
الرتب

ذكور

50

83.44

4172.00

�إناث

109

78.42

8548.00

قيمةU
2553.00

قيمة
Z

م�ستوى
الداللة

0.523 0.639

يت�ضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (النوع) يف درجة ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن الظروف
التي حتيط بالطلبة (ذكور ،و�إناث) موحدة �سوء داخل اجلامعة
وخارجها ،وتقدم لهم اخلدمات والت�سهيالت املختلفة دون تفريق
بني ذكر �أو �أنثى ،لذلك مل تظهر نتائج الدرا�سة �أثر ملتغري النوع
(ذكور� ،إناث) يف درجة ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ستي كلٍ من :توفيك�سي
( )Tufekci, 2008و بو�س�ش( ،)Bosch, 2009بينما تختلف نتائج
الدرا�سة مع نتائج درا�سة (العنيزي )2014 ،التي �أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة اال�ستخدام بالن�سبة ملتغري النوع
ل�صالح الإناث.

متغري الدرا�سة (التخ�ص�ص) يف درجة ا�ستخدام الطلبة ل�شبكة التوا�صل
وبناء على ذلك ف�إنه ال يوجد �أثر ملتغري
االجتماعي في�سبوك.
ً
التخ�ص�ص (�إر�شاد وتوجيه ،تربية �إ�سالمية ،تعليم اللغة العربية كلغة
ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية) يف درجة ا�ستخدام عينة
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة �إىل �أن الظروف التي جتمع الطلبة يف جميع التخ�ص�صات
واحدة  ،حيث يتم يف الغالب جتميع الطلبة من تخ�ص�صات خمتلفة
نظراً لقلة �أعداد الطلبة يف بع�ض التخ�ص�صات يف قاعات وخمتربات
موحده� ،سوء لغر�ض التدري�س �أو التطبيق العملي .وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة (البحريي ،)2016 ،بينما تختلف مع نتائج درا�سة
(العنيزي )2014 ،التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة اال�ستخدام بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح الريا�ضيات.
جدول ()7
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(المستوى الدراسي) في درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

امل�ستوى
الدرا�سي

جدول ()6
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(التخصص) في درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

الفئات

متو�سط
العدد
الرتب

�إر�شاد وتوجيه

37

80.80

تربية �إ�سالمية

36

80.67

45

84.63

41

73.61

التخ�ص�ص تعليم اللغة العربية
كلغة ثانية
تعليم اللغة االجنليزية
كلغة ثانية

مربع
كاي

1.267

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

3

0.737

يت�ضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات

الفئات

العدد

متو�سط
الرتب

امل�ستوى الأول

61

75.73

امل�ستوى الثاين

26

68.13

امل�ستوى الثالث

47

80.49

امل�ستوى الرابع

25

101.84

مربع
كاي

7.901

درجة
احلرية

3

م�ستوى
الداللة

*0.048

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) يف درجة ا�ستخدامهم ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ل�صالح امل�ستوى الرابع حيث ح�صل
على �أعلى متو�سط الرتب ،يليه امل�ستوى الثالث ،ثم امل�ستوى الأول،
وبناء على ذلك
بينما ح�صل امل�ستوى الثاين على �أقل متو�سط الرتب.
ً
ف�إنه يوجد �أثر ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (امل�ستوى الأول ،امل�ستوى
الثاين ،امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع) على درجة ا�ستخدام عينة
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك .وللك�شف عن اجتاه
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات متغري
الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) ب�شكل �أكرث تف�صيلي؛ مت ا�ستخدام اختبار
مان ويتني ب�شكل �أزواج ثنائية مل�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى
الدرا�سي) واجلدول ( )8يبني ذلك.

جدول ()8
قيم مان ويتني وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (المستوى الدراسي) في درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

امل�ستوى
الدرا�سي

الفئات

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

امل�ستوى الأول

61

45.11

2751.50

امل�ستوى الثاين

26

41.40

1076.50

امل�ستوى الأول

61

53.11

3240.00

امل�ستوى الثالث

47

56.30

2646.00

امل�ستوى الأول

61

39.51

2410.00

امل�ستوى الرابع

25

53.24

1331.00
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قيمةU

قيمةZ

م�ستوى
الداللة

725.500

0.627

0.531

1349.000

0.524

0.600

519.000

2.318

*0.020

واقع استخدام طلبة كلية التربية في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك واجتاهاتهم نحوها

د .حنان عبده فرحان سيف اخملالفي

الفئات

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

امل�ستوى الثاين

26

32.98

857.50

امل�ستوى الثالث

47

39.22

1843.50

امل�ستوى الثاين

26

20.75

539.50

امل�ستوى الرابع

25

31.46

786.50

امل�ستوى الثالث

47

32.97

1549.50

امل�ستوى الرابع

25

43.14

1078.50

املتغري

يتبني من اجلدول (� )8أن الفروق بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) يف درجة ا�ستخدام
عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني طلبة امل�ستوى الرابع
وطلبة امل�ستويات(الأول ،والثاين ،والثالث)،ول�صالح طلبة امل�ستوى
الرابع ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة يف امل�ستوى الرابع
�أكرث قدرة على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة والتي ال غنى عن
ا�ستخدامها يف العملية التعليمية ،ويف �أعداد الأبحاث وم�شاريع
التخرج اخلا�صة بطلبة امل�ستوى الرابع ف�ض ًال عن �أن تخرجهم �أ�صبح
قريب ًا  ،فعزز ذلك الرغبة لديهم يف التوا�صل ومعرفة كل جديد وهذا
ما توفره �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك حيث ُتعد نافذة �إىل
العامل ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�ستي كلٍ من( :البحريي،
 ،)2016وبو�س�ش ( )Bosch, 2009اللتني �أظهرتا عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزي ملتغري ال�سنة الدرا�سة.
جدول ()9
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يومياً) في درجة استخدام عينة
الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

الفئات

العدد

متو�سط
الرتب

�أقل من �ساعة

79

58.23

53

93.17

18

105.19

9

143.11

�–1أقل من 3
عدد
�ساعات
�ساعات
اال�ستخدام �–3أقل من 5
�ساعات
يومي ًا
� 5ساعات
ف�أكرث

مربع
كاي

44.398

درجة
احلرية

3

م�ستوى
الداللة

*0.000

قيمةU

قيمةZ

م�ستوى
الداللة

506.500

1.206

0.228

188.500

2.581

*0.010

421.500

1.967

*0.049

يت�ضح من اجلدول ()9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة (  )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً) يف درجة ا�ستخدامهم ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام
(� 5ساعات ف�أكرث) ،حيث ح�صلت على �أعلى متو�سط الرتب ،يليها
عدد �ساعات اال�ستخدام (� – 3أقلمن � 5ساعات) ،ثم عدد �ساعات
اال�ستخدام (� – 1أقلمن� 3ساعات) ،بينما ح�صلت عدد �ساعات
وبناء على
اال�ستخدام (�أقل من �ساعة) على �أقل متو�سط الرتب،
ً
ذلك ف�إنه يوجد �أثر ملتغري عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومي ًا (�أقل من �ساعة ،من � – 1أقل من3
�ساعات ،من � – 3أقل من � 5ساعات� 5 ،ساعات ف�أكرث) على
درجة ا�ستخدام عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك .وللك�شف عن اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطي رتب درجات م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً) ب�شكل �أكرث
تف�صيلي؛ مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني ب�شكل �أزواج ثنائية
مل�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً) واجلدول ( )10يبني ذلك.

جدول ()10
قيم مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة ( عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يومياً) في درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة
التواصل االجتماعي فيسبوك

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

79

54.22

4283.00

عدد �ساعات �–1أقل من� 3ساعات
اال�ستخدام
�أقل من �ساعة
يومي ًا

53

84.81

4495.00

79

43.84

3463.00

�– 3أقل من �5ساعات

18

71.67

1290.00

املتغري

الفئات
�أقل من �ساعة
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قيمةU

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

1123.00

4.512

*0.000

303.000

3.791

*0.000
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العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

�أقل من �ساعة

79

40.18

3174.50

� 5ساعات ف�أكرث

9

82.39

741.50

�–1أقل من� 3ساعات

53

34.25

1815.50

�– 3أقل من � 5ساعات

18

41.14

740.50

�–1أقل من� 3ساعات

53

28.10

1489.50

� 5ساعات ف�أكرث

9

51.50

463.50

�– 3أقلمن �5ساعات

18

11.39

205.00

� 5ساعات ف�أكرث

9

19.22

173.00

الفئات

املتغري

يتبني من اجلدول (� )10أن ( )% 49.69من عينة الدرا�سة
يق�ضون (�أقل من �ساعة) على الفي�سبوك يومياً ،و( )% 33.33ما
بني(� – 1أقل من� 3ساعات) يومياً ،و( )% 11.32ما بني (�– 3أقل
من � 5ساعات) يومياً ،و( )% 5.66ما بني (� 5ساعات ف�أكرث)
يومياً ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �سترين وتايلور (&Stern
 )Taylor, 2007التي �أظهرت �أن ( )% 49من عينة الدرا�سة يق�ضون
�أقل من  10دقائق على الفي�سبوك يومياً ،و( )% 21ما بني 10-30
دقيقة يومياً ،و( )% 15ما بني  30-60دقيقة يومياً ،و()% 11
ما بني � 1-2ساعة يومياً ،و( )% 3يق�ضون �أكرث من �ساعتني يوميا.
وكذلك يت�ضح من اجلدول(� )10أن الفروق بني متو�سطي
رتب درجات م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً) يف درجة ا�ستخدام عينة
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (5
�ساعات ف�أكرث)وعدد �ساعات اال�ستخدام( �أقل من �ساعة ،و� – 1أقل
من� 3ساعات ،و�– 3أقل من � 5ساعات) ،ول�صالح عدد �ساعات
اال�ستخدام (� 5ساعات ف�أكرث) ،وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (� – 1أقل من3

قيمةU

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

14.500

4.702

*0.000

384.500

1.226

0.220

58.500

3.608

*0.000

34.000

2.424

*0.015

�ساعات) وعدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من �ساعة) ،ول�صالح عدد
�ساعات اال�ستخدام (� – 1أقل من� 3ساعات) ،وذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (�– 3أقل
من � 5ساعات) وعدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من �ساعة) ،ول�صالح
عدد �ساعات اال�ستخدام(�– 3أقل من � 5ساعات) ،وبالتايل ف�إنه يوجد
�أثر ملتغري عدد �ساعات اال�ستخدام ل�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام
الأكرث ،فكلما زادت عدد �ساعات اال�ستخدام ات�سع جمال ا�ستخدام
الطلبة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وكانت الفروق غري دالة
�إح�صائي ًا بني عدد �ساعات اال�ستخدام (� – 1أقل من� 3ساعات) ،وعدد
�ساعات اال�ستخدام (�– 3أقل من � 5ساعات) رغم �أنها ظاهرة لوجود
فرق ب�سيط بني متو�سطات الرتب مل تظهر له داللة �إح�صائية.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما معوقات ا�ستخدام طلبة
كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك من وجهة نظرهم؟ مت ح�ساب التكرارات والن�سب
املئوية واملتو�سطات احل�سابية ،ثم مت ترتيب العبارات ترتيب ًا
تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية �إذ يبد�أ الرتتيب بالعبارة التي
ت�شري �إىل �أق�صى درجة للمعوق وينتهي بالعبارة التي ت�شري �إىل �أقل
درجة للمعوق ،واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.

جدول ()11
معوقات استخدام طلبة كلية التربية لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

التقدير
رقـم
الرتبة
العبارة

معوق بدرجة عالية

معوق بدرجة متو�سطة

معوق بدرجة �ضعيفة

لي�س معوق

املتو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

%

ت

1

7

28

17.6

47

29.6

45

28.3

24.5

39

2.53

2

8

28

17.6

50

31.4

40

25.2

25.8

41

2.41

3

16

29

18.2

47

29.6

41

25.8

26.4

42

2.40

4

11

17

10.7

58

36.5

46

28.9

23.9

38

2.34

5

6

25

15.7

45

28.3

37

23.3

32.7

52

2.27

6

12

15

9.4

55

34.6

44

27.7

28.3

45

2.25

7

10

20

12.6

41

25.8

42

26.4

35.2

56

2.16
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عالية

متـو�سـطة

واقع استخدام طلبة كلية التربية في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك واجتاهاتهم نحوها

د .حنان عبده فرحان سيف اخملالفي

التقدير
رقـم
الرتبة
العبارة

معوق بدرجة عالية

معوق بدرجة متو�سطة

معوق بدرجة �ضعيفة

لي�س معوق

املتو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

%

ت

8

14

17

10.7

47

29.6

34

21.4

38.4

61

2.13

9

13

15

9.4

46

28.9

36

22.6

39.0

62

2.09

10

4

5

3.1

41

25.8

41

25.8

45.3

72

1.87

11

5

12

7.5

33

20.8

34

21.4

50.3

80

1.86

12

15

7

4.4

35

22.0

31

19.5

54.1

85

1.77

13

3

3

1.9

37

23.3

29

18.2

56.6

90

1.70

14

1

8

5.0

32

20.1

17

10.7

64.2

102

1.66

15

9

5

3.1

24

15.1

39

24.5

57.2

91

1.64

16

2

5

3.1

21

13.2

31

19.5

64.2

102

1.55

املتو�سط العام

2.04

من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول ( )11تبني ما يلي:
 �أن متو�سط درجة حدة جميع العبارات يف اجلدول ()11
يزيد عن ( )1.5وبن�سب ا�ستخدام �أعلى من ( ،)% 37.5وبالتايل
ف�إن جميع العبارات ُتعد معوقات تواجه طلبة كلية الرتبية يف
اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا من وجهة نظرهم ،وحتول دون
ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،واال�ستفادة من
مميزاتها و�إمكانياتها يف التعليم.
 كانت درجة حدة معوقات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية (متو�سطة) �إذ
بلغ املتو�سط العام جلميع العبارات يف اجلدول ( )2.04( )11بن�سبة
بلغت(.)% 51
 �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية
تراوح ما بني ( 2.53بن�سبة ا�ستخدام  )% 63.25للعبارة (م�ضيعة
للوقت نتيجة اخلدمات الوا�سعة التي تقدمها هذه ال�شبكة) و (1.55
بن�سبة ا�ستخدام  )% 38.75للعبارة (لي�س لدي ح�ساب على �صفحة
الـ Facebook؟ وال اعرف كيفية �إن�شائه).
 جاءت عبارة واحدة فقط معوقة بدرجة (عالية) من وجهة
نظر طلبة كلية الرتبية ،وهي ت�شكل ما ن�سبته ( )% 6.25من جميع
العبارات يف اجلدول ( ،)11وهي العبارة ذات الرتبة (� )1إذ بلغت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ( )% 63.25و متو�سطها احل�سابي
(.)2.53
 �أن العبارات ذات الرتب ( )9 - 2كانت معوقة بدرجة
(متو�سطة) من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية ،وهي ت�شكل ما
ن�سبته ( )50%من جميع العبارات يف اجلدول( ،)11وهي على
الرتتيب العبارات رقم (� )13 ،14 ،10 ،12 ،6 ،11 ،16 ،8إذ بلغت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني (،)% 52.25 - % 60.25
ومتو�سطاتها احل�سابية بني (.)2.09 - 2.41
 �أن العبارات ذات الرتب ( )16 - 10كانت معوقة بدرجة
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متو�سطة

�ضعيفة

متو�سطة

(�ضعيفة) من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية ،وهي ت�شكل ما ن�سبته
( )% 43.75من جميع العبارات يف اجلدول( ،)11وهي على
الرتتيب العبارات رقم(� )2 ،9 ،1 ،3 ،15 ،5 ،4إذ بلغت الن�سبة
املئوية لال�ستجابة عليها بني ( ،)% 38.75 - % 46.75و
متو�سطاتها احل�سابية بني (.)1.55 - 1.87
عند قراءة اجلدول ( )11جند �أن حدة معوقات ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك كما يراها طلبة كلية الرتبية
يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا كانت (متو�سطة) بن�سبة
بلغت( ،)% 51ويالحظ من اجلدول �أي�ض ًا �أن درجة حدة هذه
املعوقات كان بدرجة (عالية) يف معوق واحد فقط هو (م�ضيعة
للوقت نتيجة اخلدمات الوا�سعة التي تقدمها هذه ال�شبكة) ،تلتها
معوقات �أخرى �أقل حدة بدرجة حدة (متو�سطة) يف ( )8معوقات
هي على الرتتيب( :لي�ست من �أولوياتي هناك �أ�شياء �أهم ،تزعجني
الدعايات الإعالنية املوجودة فيها ،فيها انتهاك للخ�صو�صية،
بطء �رسعة الإنرتنت ال ي�سمح يل بتحميل ال�صفحات كاملة ،ابتعد
عن ا�ستخدامها لعدم قناعتي ب�أهمية هذه املواقع ،ابتعد عن هذه
املواقع خوف ًا من �إدمان اال�ستخدام ،قلة الدافعية واحلما�س لدي
ال�ستخدامها ،لي�س لدي الوقت الكايف ال�ستخدامها) ،تلتها �أي�ضا
معوقات ُتعد �أقل �أهمية مما �سبق ح�صلت على درجة حدة (�ضعيفة)
يف ( )7معوقات هي على الرتتيب (الأخطاء الإمالئية لدي يف
الكتابة كثرية ،و�أعاين من بطء الكتابة ،جهاز الهاتف املحمول
ال يتيح يل ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،متنعني
الأ�رسة من الدخول �إىل تلك املواقع� ،ضعف مهاراتي يف ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ال اعرف ما هي �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك� ،إمكانياتي �ضعيفة فال �أملك حا�سب �آيل ،لي�س
لدي ح�ساب على �صفحة الـ Facebook؟ وال اعرف كيفية �إن�شائه)،
وميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل الظروف التي حتيط بطلبة كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا فقد جاءت هذه
النتيجة منطقية �إذ عك�ست الواقع الذي يعي�شه الطلبة باجلامعة بعيداً
عن هذه التقنيات احلديثة و�إمكانياتها الهائلة وما يواجه الطلبة من
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�صعوبات ومعوقات حتول دون ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كلٍ من( :العنيزي
واملجادي ،)2013 ،و(البحريي ،)2016 ،وتختلف هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة (�إبراهيم )2014 ،التي �أظهرت �أنه ال توجد معوقات
ال�ستخدام الطالب ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية
ترجع �إىل �إمكانات الطالب ،حيث �إن الإمكانات متاحة لديهم بدرجة
كبرية وتوجد لديهم الإمكانات الالزمة ال�ستخدام هذه ال�شبكات مثل
�أجهزة احلا�سب الآيل و�شبكة الإنرتنت والوقت الالزم ال�ستخدامها
وكذلك املهارات الالزمة ال�ستخدامها ،بينما توجد معوقات �أخرى
بدرجة كبرية لدى جميع الطالب مثل عدم وجود لوائح �أو قوانني
تنظم تعاملك مع هذه املواقع مبا ي�ضمن اخل�صو�صية واحتياطات
الأمان.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥0.05يف معوقات ا�ستخدام
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ل�شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك من وجهة نظرهم ،تعزى ملتغريات
الدرا�سة :النوع ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الدرا�سي ،عدد �ساعات ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً؟ مت ا�ستخدام اختبار
مان ويتني واختبار كرو�سكال والي�س (بح�سب م�ستويات املتغري �أو
فئاته) واجلداول ( )17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12تبني ذلك.

جدول ()12
قيم مان ويتني وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (النوع)
لدرجة حدة معوقات استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري الفئات العدد
النوع

متو�سط
الرتب

ذكور

50

88.38

�إناث

109

76.16

قيمةU

قيمة
Z

1.556 2306.000

م�ستوى
الداللة
0.120

يت�ضح من اجلدول ( )12عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (النوع) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام عينة الدرا�سة
وبناء على ذلك ف�إنه ال يوجد
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
ً
�أثر ملتغري النوع (ذكور� ،إناث) يف معوقات ا�ستخدام عينة الدرا�سة
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل
�أن الطلبة (ذكور� ،إناث) يتفقون على �أن هناك معوقات موحدة تقف
�أمام ا�ستخدامهم ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك وحتول دون
ا�ستفادتهم من اخلدمات املتاحة عليها ،حيث �إن ظروف الدرا�سة
داخل الكلية واخلدمات والت�سهيالت املتاحة موحدة للجميع.

جدول ()13
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (التخصص) لدرجة حدة معوقات استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

العدد

متو�سط
الرتب

�إر�شاد وتوجيه

37

76.66

تربية �إ�سالمية

36

69.99

تعليم اللغة العربية بو�صفها لغة ثانية

45

89.63

تعليم اللغة االجنليزية بو�صفها لغة ثانية

41

81.23

املتغري

التخ�ص�ص

الفئات

يت�ضح من اجلدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (التخ�ص�ص) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام عينة
وبناء على ذلك ف�إنه
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
ً
ال يوجد �أثر ملتغري التخ�ص�ص يف معوقات ا�ستخدام عينة الدرا�سة
ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة
�إىل �أن �أفراد العينة من خمتلف التخ�ص�صات (�إر�شاد وتوجيه ،تربية
�إ�سالمية ،تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية
بو�صفها لغة ثانية) ،يتفقون على املعوقات التي حتد من ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك واال�ستفادة من �إمكانياتها،
حيث جتمعهم ظروف واحدة يف الكلية نف�سها.
جدول ()14
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(المستوى الدراسي) لدرجة حدة معوقات استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي
فيسبوك

املتغري

الفئات

امل�ستوى
الدرا�سي

امل�ستوى الأول

متو�سط
العدد
الرتب
61

70.57

مربع
كاي

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

8.971

3

*0.030

املتغري

مربع
كاي

3.903

الفئات

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

3

0.272

متو�سط
العدد
الرتب

امل�ستوى الثاين

26

97.77

امل�ستوى الثالث

47

87.76

امل�ستوى الرابع

25

69.94

مربع
كاي

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

يت�ضح من اجلدول ( )14وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام
عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ل�صالح امل�ستوى
الثاين حيث ح�صل على �أعلى متو�سط الرتب ،يليه امل�ستوى الثالث،
ثم امل�ستوى الأول ،بينما ح�صل امل�ستوى الرابع على �أقل متو�سط
وبناء على ذلك ف�إنه يوجد �أثر ملتغري امل�ستوى الدرا�سي
الرتب،
ً
(امل�ستوى الأول ،امل�ستوى الثاين ،امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع)
على معوقات ا�ستخدام عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك وللك�شف عن اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي
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مل�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) واجلدول ( )15يبني
ذلك.

رتب درجات م�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) ب�شكل
�أكرث تف�صيلي؛ مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني ب�شكل �أزواج ثنائية

جدول ()15
قيم مان ويتني وداللتها لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (المستوى الدراسي) لدرجة حدة معوقات استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

الفئات

املتغري

جمموع
الرتب

متو�سط
العدد
الرتب

امل�ستوى الأول

61

39.05

2382.00

امل�ستوى الثاين

26

55.62

1446.00

امل�ستوى الأول

61

49.57

3024.00

امل�ستوى الثالث

47

60.89

2862.00

امل�ستوى الأول

61

43.95

2681.00

امل�ستوى امل�ستوى الرابع
الدرا�سي امل�ستوى الثاين

25

42.40

1060.00

26

39.10

1016.50

امل�ستوى الثالث

47

35.84

1684.50

امل�ستوى الثاين

26

30.06

781.50

امل�ستوى الرابع

25

21.78

544.50

امل�ستوى الثالث

47

39.02

1834.00

امل�ستوى الرابع

25

31.76

794.00

يتبني من اجلدول (� )15أن الفروق بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) لدرجة حدة معوقات
ا�ستخدام عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني طلبة امل�ستوى
الثاين وطلبة امل�ستويني (الأول ،والرابع) ل�صالح طلبة امل�ستوى
الثاين وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن طلبة امل�ستوى الثاين كانوا
�أكرث �إح�سا�س ًا بهذه املعوقات نظراً خل�صو�صية هذه امل�ستوى حيث
ُيعد بداية تخ�ص�ص لذلك زادت حاجة الطلبة فيه للتعلم والتوا�صل
فيما بينهم با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لال�ستفادة من خرباتهم
املتبادلة ،وخربات املتخ�ص�صني يف الواقع وعلى �شبكة الفي�سبوك.
جدول ()16
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة»
عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يومياً “لدرجة حدة معوقات استخدام
عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

الفئات

متو�سط
العدد
الرتب

�أقل من �ساعة

79

81.56

�–1أقل من� 3ساعات

53

92.88

18

54.81

9

40.89

عدد
�ساعات
اال�ستخدام � – 3أقل من 5
يومي ًا
�ساعات

� 5ساعات ف�أكرث

مربع
كاي

درجة
احلرية

16.147

3

م�ستوى
الداللة

*0.001
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قيمة U

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

491.000

2.804

*0.005

1133.000

1.864

0.062

735.000

0.262

0.793

556.500

0.628

0.530

219.500

1.990

*0.047

469.000

1.403

0.161

يت�ضح من اجلدول ( )16وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام عينة
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ول�صالح عدد �ساعات
اال�ستخدام (� 1-أقل من � 3ساعات) ،حيث ح�صلت على �أعلى
متو�سط الرتب ،يليها عدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من �ساعة)،
ثم عدد �ساعات اال�ستخدام (� _ 3أقل من� 5ساعات) ،بينما ح�صلت
عدد �ساعات اال�ستخدام (� 5ساعات ف�أكرث) على �أقل متو�سط الرتب،
وبناء على ذلك ف�إنه يوجد �أثر ملتغري عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة
ً
التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً�( :أقل من �ساعة ،من � – 1أقل
من� 3ساعات ،من � – 3أقل من � 5ساعات� 5 ،ساعات ف�أكرث) على
معوقات ا�ستخدام عينة الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك وللك�شف عن اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي
رتب درجات م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً) ب�شكل �أكرث تف�صيلي؛
مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني ب�شكل �أزواج ثنائية مل�ستويات
متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك يومياً) واجلدول ( )17يبني ذلك.
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جدول ()17
قيم مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يوميا) لدرجة حدة معوقات استخدام عينة الدراسة
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

متو�سط
العدد
الرتب

الفئات

جمموع
الرتب

�أقل من �ساعة

79

62.75

4957.00

�–1أقل من� 3ساعات

53

72.09

3821.00

�أقل من �ساعة

79

52.03

4110.00

� – 3أقل من �5ساعات

18

35.72

643.00

�أقل من �ساعة

79

46.78

3696.00

9

24.44

220.00

53

40.76

2160.50

�– 3أقل من � 5ساعات

18

21.97

395.50

�–1أقل من� 3ساعات

53

34.02

1803.00

� 5ساعات ف�أكرث

9

16.67

150.00

�– 3أقل من �5ساعات

18

16.11

290.00

� 5ساعات ف�أكرث

9

9.78

88.00

عدد �ساعات � 5ساعات ف�أكرث
اال�ستخدام
�–1أقل من� 3ساعات
يومي ًا

قيمةU

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

1797.000

1.377

0.168

472.000

2.220

*0.026

175.000

2.488

*0.013

224.500

3.342

*0.001

105.000

2.671

*0.008

43.000

1.963

*0.05

اال�ستخدام ( _ 3اقل من � 5ساعات)،وبالتايل ف�إن الفروق كانت
ذات داللة �إح�صائية ل�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام الأقل .وهذه
النتيجة طبيعية حيث �إنه كلما زاد عدد �ساعات اال�ستخدام قلت حدة
املعوقات؛ وجاءت هذه النتيجة متما�شية مع نتائج الإجابة عن
ال�س�ؤال الثاين اخلا�ص مبتغري عدد �ساعات اال�ستخدام والتي �أظهرت
الداللة فيه ل�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام الأكرث.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س :ما اجتاهات طلبة كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا نحو ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك؟ مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية
واملتو�سطات احل�سابية ،ثم مت ترتيب العبارات ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب
متو�سطاتها احل�سابية �إذ يبد�أ الرتتيب بالعبارة التي ت�شري �إىل
االجتاهات االيجابية وينتهي بالعبارة التي ت�شري �إىل االجتاهات
ال�سلبية ،واجلدول ( )18يو�ضح ذلك.

يتبني من اجلدول (� )17أن الفروق بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يوميا) لدرجة حدة معوقات ا�ستخدام عينة
الدرا�سة ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من
�ساعة) وعدد �ساعات اال�ستخدام ( � _ 3أقل من � 5ساعات ،و� 5ساعات
ف�أكرث) ،ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من �ساعة) ،وذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام
(� - 1أقل من � 3ساعات) وعدد �ساعات اال�ستخدام ( � _ 3أقل من 5
�ساعات ،و� 5ساعات ف�أكرث) ،ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام (1
 �أقل من � 3ساعات) ،وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )α ≥ 0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (� _ 3أقل من � 5ساعات)
وعدد �ساعات اال�ستخدام (� 5ساعات ف�أكرث) ،ول�صالح عدد �ساعات

جدول ()18
اتجاهات طلبة كلية التربية نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

الرتبة

رقـم
العبارة

التقدير
موافق

موافق ب�شدة

غري موافق

حمايد

غري موافق ب�شدة

املتو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

1

15

19

11.9

58

36.5

72

45.3

6

3.8

4

2.5

3.51

2

9

20

12.6

57

35.8

62

39.0

13

8.2

7

4.4

3.44

3

18

11

6.9

43

27.0

78

49.1

19

11.9

8

5.0

3.19

4

5

13

8.2

38

23.9

80

50.3

21

13.2

7

4.4

3.18

5

4

18

11.3

41

25.8

60

37.7

31

19.5

9

5.7

3.18

6

2

9

5.7

45

28.3

77

48.4

21

13.2

7

4.4

3.18
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درجــة
املوافقة

�إيجابية
اجتاهات
حمايدة
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الرتبة

رقـم
العبارة
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التقدير
موافق

موافق ب�شدة

غري موافق

حمايد

غري موافق ب�شدة

املتو�سط

درجــة
املوافقة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

7

17

10

6.3

34

21.4

91

57.2

15

9.4

9

5.7

3.13

8

16

15

9.4

33

20.8

71

44.7

34

21.4

6

3.8

3.11

9

3

10

6.3

31

19.5

87

54.7

26

16.4

5

3.1

3.09

10

13

8

5.0

42

26.4

73

45.9

23

14.5

13

8.2

3.06

11

8

13

8.2

33

20.8

71

44.7

31

19.5

11

6.9

3.04

12

6

14

8.8

31

19.5

70

44.0

32

20.1

12

7.5

3.02

13

10

6

3.8

40

25.2

74

46.5

26

16.4

13

8.2

3.00

14

11

6

3.8

28

17.6

81

50.9

24

15.1

20

12.6

2.85

15

7

7

4.4

29

18.2

71

44.7

33

20.8

19

11.9

2.82

16

12

6

3.8

22

13.8

79

49.7

39

24.5

13

8.2

2.81

17

1

6

3.8

19

11.9

70

44.0

44

27.7

20

12.6

2.67

18

14

8

5.0

7

4.4

56

35.2

47

29.6

41

25.8

2.33

�سلبية

3.03

حمايدة

املتو�سط العام

من خالل ا�ستعرا�ض اجلدول ( )18وبعد ترتيب العبارات وفق
متو�سطاتها تبني الآتي:
  �أن اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك كانت (حمايدة) �إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي العام جلميع العبارات يف اجلدول ( )3.03( )18بن�سبة
موافقة بلغت (.)% 60.6
  �أن املتو�سط احل�سابي الجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك تراوح ما بني ( 3.51بن�سبة
ا�ستخدام  )% 70.2للعبارة (�أرى �أنها تنمي العالقات بني املتعلمني
يف �شتى �أقطار العامل) و( 2.33بن�سبة ا�ستخدام  )% 46.6للعبارة
(ان�صح بعدم الثقة مبا ين�رش عليها من معلومات).
 ح�صلت عبارة واحدة فقط وهي العبارة ذات الرتبة ()1
على اجتاهات (�إيجابية) وهي ت�شكل ما ن�سبته ( )% 5.56من
االجتاهات التي ميتلكها الطلبة يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا نحو �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك واملحددة يف
اجلدول ( ،)18حيث ح�صلت على �أعلى درجة موافقة مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.51وعلى �أعلى ن�سبة موافقة لتقدير (موافق) بلغت
(.)% 36.5
 ح�صلت العبارات ذات الرتب( )17 - 2على اجتاهات
«حمايدة» وهي ت�شكل ما ن�سبته ( )% 88.88من االجتاهات التي
ميتلكها الطلبة يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا نحو �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك واملحددة يف اجلدول ( ،)18وهي على
الرتتيب العبارات رقم (،10 ،6 ،8 ،13 ،3 ،16 ،17 ،2 ،4 ،5 ،18 ،9
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 )1 ،12 ،7 ،11حيث تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة ما
بني( )3.44لـ (�أف�ضل ا�ستخدامها لأين عرفت عن طريقها الكثري من
املعلومات التي مل �أكن اعرفها) و( )2.67للعبارة (�أرى �أنها توفر
حماية ملعلوماتي ال�شخ�صية) ،وقد ح�صلت العبارة ذات الرتبة()2
والتي تن�ص على (�أف�ضل ا�ستخدامها لأين عرفت عن طريقها الكثري
من املعلومات التي مل �أكن اعرفها) على �أعلى ن�سبة موافقة لتقدير
(موافق ب�شده) بلغت ( ،)% 12.6بينما ح�صلت العبارة ذات الرتبة
( )7والتي تن�ص على (�أ�شجع زمالئي على االن�ضمام ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك) على �أعلى ن�سبة موافقة لتقدير (حمايد) بلغت
( ،)% 57.2تلتها العبارة ذات الرتبة ( )9بن�سبة موافقة بلغت
( )% 54.7لتقدير (حمايد) والتي تن�ص على (�أتخوف من الدخول
�إىل هذا املوقع لكرثة ما �سمعت من �أ�رضاره) ،ثم تلتهما العبارة ذات
الرتبة ( )14بن�سبة موافقة بلغت ( )% 50.9لتقدير (حمايد) والتي
تن�ص على (�أ�شعر بالفخر الن�ضمامي للمجموعات املختلفة على
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك).
 ح�صلت عبارة واحدة فقط وهي العبارة ذات الرتبة
( )18على اجتاهات (�سلبية) وهي ت�شكل ما ن�سبته ( )% 5.56من
االجتاهات التي ميتلكها الطلبة يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا نحو �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك واملحددة يف
اجلدول ( ،)18حيث ح�صلت على �أقل درجة موافقة مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.33وعلى �أعلى ن�سبة موافقة لتقدير (غري موافق) و (غري موافق
ب�شدة) بلغت ( )% 25.8( )29.6على الرتتيب.
مما �سبق وعند قراءة اجلدول( )18جند �أن اجتاهات طلبة كلية
الرتبية نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ب�شكل عام
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كانت (حمايدة) بن�سبة موافقة بلغت( ،)% 60.6وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة (�إبراهيم ،)2014 ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج
درا�سات كلٍ من :ا�ستريجنو ولكر ()Sturgeon & Walker, 2009
وامل�شيقح ( ،)2014و(البحريي)2016 ،الالتي �أظهرن اجتاهات
�إيجابية نحو ا�ستخدام الفي�سبوك.
وقد �أظهرت النتائج �أي�ض ًا �أن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك كانت “�إيجابية” يف عبارة
واحدة وهي (�أرى �أنها تنمي العالقات بني املتعلمني يف �شتى
�أقطار العامل و (حمايدة) يف ( )16عبارة هي على الرتتيب وفق
رتبها(�أف�ضل ا�ستخدامها لأين عرفت عن طريقها الكثري من املعلومات
التي مل �أكن �أعرفها� ،أف�ضل ا�ستخدامها لإنها متنحني �إمكانية تبادل
اخلربات العلمية مع الآخرين ،ابتعد عن ا�ستخدامها يف تعلمي� ،أ�شعر
�أن ا�ستخدامها قلل من اندماجي مع �أ�رستي� ،أرغب يف ا�ستخدامها
يف تدري�سي م�ستقبالً� ،أ�شجع زمالئي على االن�ضمام ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك� ،أف�ضل عدم ا�ستخدامها لإنها ت�شغلني عن
حت�صيلي الدرا�سي� ،أتخوف من الدخول �إىل هذا املوقع لكرثة ما
�سمعت من �أ�رضاره� ،أ�شعر �أن ان�ضمامي ل�شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك قلل من �إح�سا�سي بالوحدة� ،أجتنب ا�ستخدامها خوف ًا من
عدم التزامهم بالقيم الأخالقية� ،أ�شعر بامللل عن ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،تزداد ثقتي بنف�سي عندما ا�ستخدم
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ا�شعر بالفخر الن�ضمامي
للمجموعات املختلفة على �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
عندما ا�ستخدم �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك �أ�شعر ب�أنني
جزء من حميط اجلامعة التي �أنتمي �إليها� ،أبتعد عن ا�ستخدامها ال
نها ت�ؤدي �إىل االهتمام مبو�ضوعات هام�شية� ،أرى �أنها توفر حماية
ملعلوماتي ال�شخ�صية) ،وكانت االجتاهات (�سلبية) يف عبارة واحدة
وهي(�أن�صح بعدم الثقة مبا ين�رش عليها من معلومات).
�أما عن ح�صول العبارة ذات الرتب ( )1على اجتاهات
(�إيجابية) ،واملتمثلة يف (�أرى �أنها تنمي العالقات بني املتعلمني
يف �شتى �أقطار العامل) ،ف�إن الباحثة تعزو هذه النتيجة �إىل �أن
تنمية العالقات بني املتعلمني ُتعد من �أهم مميزات �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك والتي تهم طلبة اجلامعة ب�شكل خا�ص لذلك
وجدت قبول لدى اجلميع� .أما ح�صول العبارة رقم ()14ذات
الرتب( )18على اجتاهات (�سلبية) ،واملتمثلة يف (�أن�صح بعدم الثقة
مبا ين�رش عليها من معلومات) ف�إن الباحثة ميكن �أن تعزو ذلك �إىل
�أن طلبة اجلامعة يعتمدون ب�شكل كبري وي�ستفيدون مما ين�رش على
الإنرتنت من معلومات لذلك مل جتد هذه العبارة قبو ًال لدى الطلبة.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥0.05فياجتاهاتطلبة كلية
الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا نحو �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،تعزى ملتغريات الدرا�سة :النوع ،التخ�ص�ص،
امل�ستوى الدرا�سي ،عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك يومياً؟ مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني واختبار كرو�سكال
والي�س (بح�سب م�ستويات املتغري �أو فئاته) واجلداول (،21 ،20 ،19
 )23 ،22تبني ذلك.

جدول ()19
قيم مان ويتني وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (النوع)
في اتجاهات عينة الدراسة نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

متو�سط
املتغري الفئات العدد
الرتب
النوع

جمموع
الرتب

ذكور

50

89.84

4492.00

�إناث

109

75.49

8228.00

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

1.831 2233.000

0.067

قيمةU

يت�ضح من اجلدول ( )19عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (النوع) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام
وبناء على ذلك ف�إنه ال يوجد
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
ً
�أثر ملتغري النوع (ذكور� ،إناث) على اجتاهات عينة الدرا�سة نحو
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة �إىل ت�شابه ظروف طلبة كلية الرتبية (ذكور ،و�إناث) ،من
حيث تقاربهم يف العمر والتخ�ص�ص لذا ف�إن اهتماماتهم ورغباتهم
واجتاهاتهم واحدة نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة امل�شيقح ()2014
التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة
نحو ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) وفق ًا ملتغري
النوع ل�صالح الإناث.
جدول ()20
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(التخصص) في اتجاهات عينة الدراسة نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

الفئات

متو�سط
العدد
الرتب

�إر�شاد وتوجيه

37

73.47

تربية �إ�سالمية

36

84.49

45

81.82

41

79.95

التخ�ص�ص تعليم اللغة العربية
بو�صفها لغة ثانية
تعليم اللغة االجنليزية
بو�صفها لغة ثانية

مربع
كاي

1.163

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

3

0.762

يت�ضح من اجلدول ( )20عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (التخ�ص�ص) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام
وبناء على ذلك ف�إنه ال يوجد
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
ً
�أثر ملتغري التخ�ص�ص (�إر�شاد وتوجيه ،تربية �إ�سالمية ،تعليم اللغة
العربية بو�صفها لغة ثانية ،تعليم اللغة االجنليزية بو�صفها لغة
ثانية) على اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة هذه النتيجة
لت�شابه ظروف الطلبة يف خمتلف التخ�ص�صات ،مما �أدى �إىل تقارب
اال�ستعدادات وامليول واالهتمامات والرغبات فاجلميع يرغبون
يف ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي بدرجة «متو�سطة» ،بغ�ض
النظر عن التخ�ص�ص ،نظراً حلاجتهم �إليها و�إدراكهم لأهميتها وما
تقدمه من خدمات .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ستي ك ًال من:
امل�شيقح ( )2014و(البحريي ،)2016 ،بينما تختلف هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة(العنيزي واملجادي )2013 ،التي �أظهرت وجود
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واقع استخدام طلبة كلية التربية في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك واجتاهاتهم نحوها

د .حنان عبده فرحان سيف اخملالفي

فروق ذات داللة �إح�صائية يف االجتاهات تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص
ل�صالح تخ�ص�ص ريا�ض الأطفال.

جدول ()22
قيم كروسكال واليس وداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة
(عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يومياً) في اتجاهات عينة الدراسة
نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

جدول ()21
قيم كروسكال واليس وداللتها بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (المستوى
الدراسي) التجاهات عينة الدراسة نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

امل�ستوى
الدرا�سي

الفئات

العدد

متو�سط
الرتب

امل�ستوى الأول

61

75.00

امل�ستوى الثاين

26

69.42

امل�ستوى الثالث

47

81.61

امل�ستوى الرابع

25

100.18

مربع
كاي

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

6.997

3

الفئات

املتغري

�أقل من �ساعة

عدد
�–1أقل من � 3ساعات
�ساعات
اال�ستخدام � –3أقل من� 5ساعات
يومي ًا
� 5ساعات ف�أكرث

0.072

يت�ضح من اجلدول ( )21عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات
متغري الدرا�سة (امل�ستوى الدرا�سي) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو
وبناء على ذلك ف�إنه ال
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
ً
يوجد �أثر ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (امل�ستوى الأول ،امل�ستوى الثاين،
امل�ستوى الثالث ،امل�ستوى الرابع) على اجتاهات عينة الدرا�سة نحو
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة �إىل �أن االجتاهات حتتاج �إىل وقت طويل لتغريها كما
�أنها تت�أثر بالظروف املحيطة بالأفراد وهم يدر�سون يف الكلية
نف�سها والتخ�ص�ص نف�سه ،لذا ف�إن طلبة كلية الرتبية لديهم توجه
موحد واختالف امل�ستوى الدرا�سي مل يكن له اثر ظاهر رغم وجود
فروق مبتو�سط الرتب بامل�ستويات املختلفة بنف�س م�ستوى الفروق
يف درجة اال�ستخدام لديهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
(البحريي ،)2016 ،وتختلف مع نتائج درا�سة امل�شيقح ()2014
التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة
نحو ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) وفق ًا ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح امل�ستويات العليا.

العدد

متو�سط
الرتب

مربع
كاي

درجة
احلرية

79

68.91

12.747

3

53

84.98

18

96.67

9

114.67

م�ستوى
الداللة

*0.005

يت�ضح من اجلدول ( )22وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات متغري
الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
يومياً) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،ول�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام (� 5ساعات
ف�أكرث) ،حيث ح�صلت على �أعلى متو�سط الرتب ،يليها عدد �ساعات
اال�ستخدام(� _ 3أقل من � 5ساعات) ،ثم عدد �ساعات اال�ستخدام
(� 1-أقل من � 3ساعات) ،بينما ح�صلت عدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل
وبناء على ذلك ف�إنه يوجد �أثر
من �ساعة) على �أقل متو�سط الرتب،
ً
ملتغري عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
يومياً�(:أقل من �ساعة ،من � – 1أقل من � 3ساعات ،من� – 3أقل
من � 5ساعات� 5 ،ساعات ف�أكرث) على اجتاهات عينة الدرا�سة نحو
ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،وللك�شف عن اجتاه
الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي رتب درجات م�ستويات متغري
الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك
يومياً) ب�شكل �أكرث تف�صيلي؛ مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني ب�شكل
�أزواج ثنائية مل�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك يومياً) واجلدول ( )23يبني ذلك.

جدول ()23
قيم مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات مستويات متغير الدراسة (عدد ساعات استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يومياً) في اتجاهات عينة الدراسة نحو استخدام شبكة
التواصل االجتماعي فيسبوك

املتغري

الفئات

متو�سط
العدد
الرتب

جمموع
الرتب

�أقل من �ساعة

79

61.04

4822.50

�–1أقل من� 3ساعات

53

74.63

3955.50

�أقل من �ساعة

79

45.79

3617.50

� – 3أقل من �5ساعات

18

63.08

1135.50

79

42.08

3324.00

9

65.78

592.00

�–1أقل من� 3ساعات

53

34.67

1837.50

�– 3أقل من � 5ساعات

18

39.92

718.50

�–1أقل من� 3ساعات

53

29.68

1573.00

عدد
�ساعات
�أقل من �ساعة
اال�ستخدام
يومي ًا
� 5ساعات ف�أكرث
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قيمةU

قيمة
Z

م�ستوى
الداللة

0.045* 2.009 1662.500

457.500

164.000

406.500

142.000

0.018* 2.359

0.008* 2.644

0.937

1.940

0.349

0.052
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املتغري

متو�سط
العدد
الرتب

جمموع
الرتب

� 5ساعات ف�أكرث

9

42.22

380.00

�– 3أقل من �5ساعات

18

12.67

228.00

� 5ساعات ف�أكرث

9

16.67

150.00

الفئات

يتبني من اجلدول (� )23أن الفروق بني متو�سطي رتب درجات
م�ستويات متغري الدرا�سة (عدد �ساعات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يومياً) يف اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≥0.05بني عدد �ساعات اال�ستخدام (�أقل من �ساعة)
وعدد �ساعات اال�ستخدام� - 1( :أقل من � 3ساعات _ 3 ،اقل من 5
�ساعات� 5 ،ساعات ف�أكرث) ل�صالح عدد �ساعات اال�ستخدام الأكرث،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة الذين ي�ستخدمون �شبكة
الفي�سبوك ل�ساعات كثرية ميتلكون اخلربة واملهارة يف التعامل مع
ال�شبكة ويكون لديهم ثقة بقدرتهم على ا�ستخدامها ،واال�ستفادة من
�إمكانياتها ،وتخطي �أية عقبات تواجههم �أثناء اال�ستخدام ،كما �أنه
ي�صبح لديهم القدرة على تخطي الرهبة �إزاء التكنولوجيا �أكرث من
زمالئهم الأقل ا�ستخداماً ،لذلك ظهرت الفروق يف االجتاهات ل�صالح
عدد �ساعات اال�ستخدام الأكرث .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
فالينزويال و�آخرون ( ،)Valenzuela et al.,2009وتختلف هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة المب و�آخرون ( )Lampe et al., 2011التي
�أظهرت �أن كثافة ا�ستخدام الفي�سبوك لي�س لها ت�أثري دال �إح�صائيا
على اجتاهات الطلبة نحو ت�ضمني الفي�سبوك يف العملية التعليمية.

توصيات الدراسة:
تو�صي الباحثة بناء على نتائج الدرا�سة بالآتي:
♦ ♦�رضورة اال�ستفادة من �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك مبا لها من خ�صائ�ص ومميزات يف دعم �أن�شطة عمليتي
التعليم والتعلم.
♦ ♦العمل على احلد من معوقات توظيف �شبكات التوا�صل
االجتماعي في�سبوك يف التعليم اجلامعي ،و�رسعة معاجلتها.
♦ ♦ت�شجيع الطلبة وتوعيتهم بخ�صائ�ص و�إمكانيات �شبكة
التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
♦ ♦�رضورة توعية طلبة اجلامعة �شبكة التوا�صل االجتماعي
في�سبوك و�سلبياتها
♦ ♦�أن يكون لكل ع�ضو هيئة تدري�س �صفحة على موقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك حتتوي على اخلطة الدرا�سة للمقرر
الذي يدر�سه ،ومواد تدريبية ،واختبارات �سابقة ،ومواد �إثرائية.
♦ ♦�أن يكون لكل طالب �صفحة على موقع التوا�صل االجتماعي
في�سبوك يتابع من خاللها كل جديد يف جمال التخ�ص�ص ،ويتوا�صل
من خاللها مع زمالئه و�أ�ساتذته
♦ ♦الدعوة لإن�شاء جمموعات طالبية على �شبكة التوا�صل
االجتماعي في�سبوك للتعارف وتبادل املعلومات فيما بينهم.

قيمةU

57.000

قيمة
Z

1.237

م�ستوى
الداللة

0.216

♦ ♦�رضورة �أن تعمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل على �إن�شاء
مواقع لها على �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
♦ ♦ن�رش الوعي التقني بني الطلبة وتدريبهم على ا�ستخدام
التقنيات احلديثة يف التعليم.
♦ ♦�إقامة دورات تدريبية تثقيفية للطلبة عن �شبكات التوا�صل
االجتماعي و�أدواتها وكيفية توظيفها يف العملية التعليمية ويف
عملية التعلم الذاتي.

مقرتحات الدراسة:
تقرتح الباحثة يف �ضوء النتائج �إجراء الدرا�سات الآتية:
♦ ♦درا�سة مماثلة على املجتمع اليمني.
♦ ♦درا�سة حول واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات
الرتبية ل�شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك وتوظيفها يف تدري�س
مقرراتهم .
♦ ♦درا�سات للوقوف على اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س
نحو توظيف �شبكة التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف التعليم،
واملعوقات التي حتول دون ذلك من وجهة نظرهم.
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