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 طالب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود اتجاىات 
 شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية نحو استخدام 

 وأثر بعض المتغيرات في ىذه االتجاىات في التعمم
 * عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي /د

 المقدمة:
شززت  فززي وتغيززرات واسززعة وسززريعة  اتتطززور  الي بحززدوثتميززز الع ززر الحززي

ومززن أبززرز اززذو التطززورات مززا يعززر  منززاحي الحيززاةا و ا ززة فززي المجززال الت نززيا 
ا مما أ بح يحتم عم  العممية التربوية مواكبة بمجال االت االت وثورة المعمومات

ازززذو التطززززورات والتغيززززرات لتحسزززين م رجززززات العمميززززة التعميميزززة مززززن ج ززززةا وحززززل 
 .لمشكبلت الناجمة عن تض م المعرفة من ج ة أ رىا

من اإللكترونية االجتماعي التوا ل شبكات في السنوات األ يرةا أ بحت و 
ا وأ بحت ُتعد أيًضا من أبرز (Donmus, 2010)ا أسرع ال طاعات الت نية نموً 

مستحدثات اإلعبلم الحديث الذي أنتجته وساعدت عم  ظ ورو ثورة شبكة اإلنترنت 
ا الذي يمتاز بعدم حاجته لوسيطا ويتيح لكل Web 2.0الميةا الجيل الثاني الع

ش ص تبادل المعمومات وال ور والفيديوات مع اآل رينا والتوا ل مع م في 
بيئة مجتمع افتراضيا وذلك بعكس اإلعبلم الت ميدي الذي يتم بثه من ِقبل ال يئات 

ل ذلكا استطاعت مواقع (. من أج2102والمؤسسات في أوقات محددة )الفارا 
وشبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية أن تجذب المبليين من كافة دول العالما 
مما إدى إل  زيادة وتضاع  أعداد مست دمي ا عالمًياا واستطاعت إحداث 
التوا ل بين المبليين حول العالما حيث تفوقت عم  محطات اإلذاعة وقنوات 

اعد في إحداث ات ال سريع وآني )الشرنوبيا التمفاز في التأثيرا كون ا تس
(ا مما زاد من شعبيت ا واإلقبال الكبير عم  است دام ا )الجريسي وآ رونا 2102
 Hall et)اول وزمبلئه  دراسةشارت نتائج أ(ا و ا ة بين الطمبة. ف د 2102

al., 2013  طالًبا وطالبًة من طمبة جامعة كوينز بمفاست  266(ا التي ُطب ت عم
                                                           

 -جامعة الممك سعود  –عمادة السنة التحضيرية : عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي /د *
 .المممكة العربية السعودية –الرياض 
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المممكة المتحدةا إل  أن مواقع التوا ل االجتماعي تحظ  بشعبية كبيرة بين  في
%  87% من أفراد العينة يست دمون تمك المواقعا وأن  81الطمبةا حيث ُوجد أن 

% من م يست دمون موقع تويتر. 22يست دمون موقع الفيسبوكا وأن  من م
طبلب وطالبات من  التي طب  ا عم  عينة (2101) عبيد دراسة وأشارت نتائج

إل  أن  كمية عموم الحاسب والمعمومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية
 من أفراد العينة يست دمون شبكات التوا ل االجتماعية. 4949%

إن تزايد أعداد مست دمي شبكات التوا ل االجتماعي بين الطمبة أدى إل  
(ا وأ بح زيادة التفاعل 3112توظيف ا في العممية التعميمية )الشرنوبيا 

االجتماعي عم  شبكة اإلنترنت مطمًبا فريًدا ألساليب التعمما إذ أن اذو الشبكة 
تتيح لمطمبة المرونة والتعمم الذاتي والتفاعمية ومشاركة المحتوى فيما بين ما مما 
يتطمب من الم ممين العناية بكيفية ت ميم مواقع التوا ل االجتماعي بشكل 

 (.Baird & Fisher, 2005طمبة بشكل فردي وجماعي )يدعم تعمم ال
ولما كانت االتجااات تمثل جانًبا م ًما من جوانب تنمية ش  ية الطالب 
لما تمعبه من دور في توجيه سموكها وما تمعبه اتجااات الطمبة نحو التعمم 
م وطرائق التدريس من دور في نجاح العممية التعميميةا ف د ااتم  براء التربية وعم

النفس بتمك االتجاااتا وأكدوا عم  أامية التح ق من فاعمية العممية التعميمية في 
تكوين وتنمية اتجااات إيجابية تس م في إحداث تفاعل إيجابيا وأ بح تنمية 

)جمال الدين اتجااات الطمبة نحو التعمم من األادا  الرئيسة لمعممية التعميمية 
ير األدب التربوي إل  أامية االتجاااتا . وفي اذا المجالا يش(3113وآ رونا 

حيث اعتبر االتجاو نحو أي موضوع او الذي يحدد سموك الطالب في التعامل 
معه وتفسيروا وأن تمك االتجااات تس م في توجيه سموك الطمبة نحو تح يق بعض 
الم ارات الم مةا كم ارات التوا ل وم ارات التفاعل وم ارات التعاون وم ارات 

 ,Durndell & Haagا وتحث المتعمم عم  التزود ب برات جديدة متنوعة )التفكير

(. من أجل ذلكا تسع  اذو الدراسة الست  اء اتجااات طبلب السنة 2002
التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو است دام شبكات التوا ل االجتماعي 

 اإللكترونية نحو التعمما وأثر بعض المتغيرات في تمك االتجااات.
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 :مة الدراسةشكم
( ودراسززززززززة 3111ة م بززززززززل)دراسززززززززكد مززززززززن الدراسززززززززات يززززززززل ززززززززد أو ززززززززت العد

م اإللكترونززي المعتمززد عمزز  شززبكة ي  أدوات التعمززيززضززرورة توظ( ب3111إطميزززي)
إلزز  اززذو الدراسززات ث أشزارت يززم الت ميززديا حيس بززدال مزن التعمزززياإلنترنزت فززي التززدر 

نمزززززي يو ا ةيززززلممززززادة العمم نيعاب المتعممززززيسزززز ل مززززن اسزززززتيم اإللكترونززززي يأن التعمزززز
ر ين وتطززو يسززاعد فززي تحسززيسزز م فززي الززتعمم الززذاتيا و يل الدراسززي لززدي ما و يالتح زز
 .ةيمية التعميالعمم

وبسززبب مززا تتمتززع بززه شززبكات التوا ززل االجتمززاعي اإللكترونيززة مززن شززعبية 
ا (Hall et al., 2013 ؛3112ال زانززيا  ؛3111)عبيززدا كبيززرة بززين فئززة الطمبززة 

تائج إيجابية الست دام شبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية في وبسبب ظ ور ن
الجريسززززي وآ ززززرونا  ؛Alturki, 2015 ؛3115)التميمززززيا الززززتعمم والعمميززززة التعميميززززة 

دراسزززة عماشزززة والشزززايع كالدراسزززات  العديزززد مزززنأو زززت ا (3112الزارانزززيا  ؛3114
بتفعيزززززل  ا(3112(ا ودراسزززززة عمزززززر )3111(ا ودراسزززززة طيزززززب والعتيبزززززي )3118)

 .شبكات في التعمم والتعميماذو الاست دام 
اإليجابيززة نحززو الززتعمم والطرائززق المسززت دمة فززي التعمززيم مززن ولمززا لبلتجااززات 

دور فاعززززل فززززي حززززدوث الززززتعمما واعتباراززززا بمثابززززة ال ززززوة الكامنززززة المحركززززة لسززززموك 
ي المزززتعمما والمتعممزززون يكتسزززبون تمزززك االتجاازززات مزززن  زززبلل الواقزززع التعميمزززي الزززذ

(ا 3112يعيشززونها وتززوفر الظززرو  والبيئزززة التعميميززة التعمميززة المناسززبة )السزززنبلا 
وجزززد الباحزززث مزززن األاميزززة است  زززاء اتجاازززات طزززبلب السزززنة التحضزززيرية بجامعزززة 

وأثزر  فزي الزتعممالتوا ل االجتماعي اإللكترونية است دام شبكات الممك سعود نحو 
في اإلجابة عن ت مشكمة الدراسة ثمبعض المتغيرات في تمك االتجااات. لذلكا تم

 بجامعزة الممزك سزعوداتجاازات طزبلب السزنة التحضزيرية  ماالسؤال الرئيس التالي: 
ا ومزا أثزر بعزض فزي الزتعمم اإللكترونيزةشزبكات التوا زل االجتمزاعي نحو است دام 

 .؟المتغيرات في اذو االتجااات
 أسئمة الدراسة:

 ية:حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلت
نحززو اسزززت دام  بجامعززة الممززك سززعودمززا اتجااززات طززبلب السززنة التحضززيرية  .1

 في التعمم؟ اإللكترونيةشبكات التوا ل االجتماعي 
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فزززززي  (1.14ازززززل توجزززززد فزززززروق ذات داللزززززة إح زززززائية )عنزززززد مسزززززتوى داللزززززة  .3
نحو است دام شبكات  بجامعة الممك سعوداتجااات طبلب السنة التحضيرية 

الززززتعمم ُتعزززززى لممسززززار التعميمززززي )مسززززار الكميززززات التوا ززززل االجتمززززاعي فززززي 
 ال حيةا مسار الكميات العممية وال ندسيةا مسار الكميات اإلنسانية(؟

فزززززي  (1.14ازززززل توجزززززد فزززززروق ذات داللزززززة إح زززززائية )عنزززززد مسزززززتوى داللزززززة  .2
نحو است دام شبكات  بجامعة الممك سعوداتجااات طبلب السنة التحضيرية 

م ُتعزى لمدة العضوية ب ذو الشبكات )بين ش ر التوا ل االجتماعي في التعم
 وستة أش را بين سبعة أش ر وسنةا أكثر من سنة(؟

 :أىداف الدراسة
  :يأتتمثمت أادا  الدراسة فيما ي

نحزو اسزت دام  بجامعزة الممزك سزعوداتجااات طزبلب السزنة التحضزيرية  تعر  .1
 في التعمم. اإللكترونيةشبكات التوا ل االجتماعي 

اتجااات طزبلب السزنة التحضزيرية جود فروق دالة إح ائًيا في الكش  عن و  .3
 اإللكترونيززةشززبكات التوا ززل االجتمززاعي نحززو اسززت دام  بجامعززة الممززك سززعود

 .ُتعزى لمتغير المسار التعميمي في التعمم
اتجااات طزبلب السزنة التحضزيرية الكش  عن وجود فروق دالة إح ائًيا في  .2

 اإللكترونيززةشززبكات التوا ززل االجتمززاعي نحززو اسززت دام  بجامعززة الممززك سززعود
 مدة العضوية ب ذو الشبكات.ُتعزى لمتغير  في التعمم

 :أىمية الدراسة
 :يأتتنبع أامية الدراسة مما ي

شزبكات الطمبزة لاسزت دام موضوع ا الزذي يركزز عمز   فيأامية الدراسة تكمن  .1
تطبي زه  تسزع  إلز الجامعزات السزعودية إذ أن ا تعمماالجتماعي في الالتوا ل 

 تحسين أساليب التدريس والتعمم في بيئات ا التعميمية.ل
 ألعضززززاء ايئززززة التززززدريس فززززي اتززززوفير قاعززززدة معرفيززززة يمكززززن أن تكززززون منطمً زززز .3

التوا زل الجامعات السعودية فيما يتعمق بالتعميم اإللكتروني واست دام شبكات 
 االجتماعي في التعميم العالي.

لمززا ل ززا مززن أاميززة فززي  الززتعمم الم تمفززةة نحززو أسززاليب طمبززالأاميززة اتجااززات  .2
 تعزيز الدافعية لدى المتعّمم.
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توجيه ااتمام التربويين لمكش  عن بيئات تعمم تعتمد بشكل كبير عم  الويزب  .3
 وتطبي اته االجتماعية.

 ةالسزناتجاازات طزبلب ا قمزة الدراسزات التزي بحثزت فزي وما يميزز ازذو الدراسزة .4
است دام شبكات التوا ل االجتماعي و نح الجامعات السعوديةفي التحضيرية 
 –فزززي حزززدود عمزززم الباحزززث  -ا وعزززدم وجزززود أيزززة دراسزززة فزززي العمزززماإللكترونيزززة 

بحثت اذا الموضوع في السنة التحضيرية بجامعة الممك سعودا مما يمكن أن 
 يجعم ا إس امًا في مجال بيئات التعمم اإللكترونية.

 :حدود الدراسة
ذو الدراسزة فزي الف زل الدراسزي الثزاني مزن العزام تزم إجزراء از :الحدود الزمانيـة .0

 م.3113/3114از الموافق 1323/1324الجامعي 
اقت زر تطبيزق اززذو الدراسزة عمز  طزبلب السزنة التحضززيرية  :الحـدود المكانيـة .8

 بجامعة الممك سعود بمدينة الرياض. 
اتجااززات است  ززاء اقت ززر تطبيززق اززذو الدراسززة عمزز   :الحــدود الموضــوعية .2

شزبكات التوا زل نحزو اسزت دام  بجامعة الممزك سزعودالتحضيرية  طبلب السنة
 .وأثر بعض المتغيرات في اذو االتجاااتفي التعمم  اإللكترونيةاالجتماعي 

 :مصطمحات الدراسة
 Social Network :االجتماعي التواصل شبكات

 عمز اإللكترونيزة  المواقزعالتطبي زات و  مزن مجموعزة عمز  يطمزق م زطمح 
 تتيحا لمويب الثاني الجيل مع ظ رتلخا كالفيس بوك وتويتر ... إ اإلنترنت شبكة

 أو ااتمام مجموعات حسب يجمع م افتراضي مجتمع بيئة في األفراد بين التوا ل
  ززززدمات طريززززق عززززن. ويززززتم ذلززززك شززززركة( مدرسززززةا جامعززززةا )بمززززدا انتمززززاء شززززبكات
 عمز  الطزبلعا أووم اطع الفيديو  رتبادل المعمومات وال و  مثل المباشر التوا ل
 لمعززرض يتيحون ززا التززي ومعمومززات م أ بززارام ومعرفززة لآل ززرين الش  ززية الممفززات

 (.3112؛ عبدالمطي ا 3112ال زانيا )
 االتجاىات نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعمم:

يمكن تعريف االتجاىات نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في 
لدراسة، بأنو عبارة عن محصمة استجابات الفرد بالقبول التعمم إجرائًيا في ىذه ا

أو الرفض التي يبدييا تجاه ىذا االستخدام. أي أنو مفيوم ُيعبر عن مشاعر 
أفراد العينة ومعتقداتيم وآرائيم نحو ىذا االستخدام. وقد تم قياس اتجاىات 
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حصل  الطالب نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعمم بالدرجة التي
ي، خماسعمييا في مقياس االتجاىات الذي أعده الباحث طبًقا لمقياس ليكرت ال

( أمام كل عبارة من عبارات المقياس، وتحت ما يراه √وذلك بوضعو لعالمة )
 ،بشدة وافقممطابًقا لشعوره ومعتقداتو من أحد الخيارات الخمسة التالية: 

 .غير موافق، غير موافق بشدة، موافق، محايد
 :Preparatory Year نة التحضيريةالس

في أحزد  البالط يمتحق ب ا التيبجامعة الممك سعود  األول الجامعية السنة 
إنساني(ا ويت  زص لمدراسزة ا المسارات التعميمية الثبلثة ) حيا عممي واندسي

تأايزل ازذا البرنزامج سزت د  في إحزدى كميزات الجامعزة بعزد اجتيزازو ل زذو السزنة. وي
كسزززززاب م الت  زززززص فزززززي  الطزززززبلب لوضزززززع م ال زززززحيح ورفزززززع كفزززززاءت م العمميزززززة وا 

المعمومززززات والم ززززارات المعرفيززززة البلزمززززة لمتعامززززل مززززع البيئززززة المعرفيززززة والت نيززززات 
    .وأ بلقياً  اوعمميً  اليتميزوا عمميً 

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري
يمكزززن تعريززز  شزززبكات التوا زززل االجتمزززاعي اإللكترونيزززة بأن زززا عبزززارة عزززن 

وتتززيح لممتعممززين ذوي االاتمامززات المشززتركة ا (Web 2.0) 3.1فحات ويززب  زز
تكوين شزبكات  ا زة تزربط م مًعزاا يتبزادلون  بلل زا المعمومزات وال زور وم زاطع 

 (.3113)عبدالمطي ا الفيديوا وتتيح ل م تكوين عبلقات اجتماعية في فترة ق يرة 
 ززززززدمت ا فززززززيس ا وفززززززي ماإللكترونيززززززة شززززززبكات التوا ززززززل االجتمززززززاعي ُتعززززززدو 
فزززززي الوقزززززت  أازززززم وسزززززائط اإلعزززززبلم إحزززززدى اTwitter وتزززززويتر Facebook بزززززوك

الحاضرا وذلك لما تتمتع بزه مزن ميززات ومزا تتيحزه مزن تطبي زات أمزام المطزورينا 
مما جعل اذو الشبكات تفرض نفس ا بشكل واسعا وتجذب الكثيزر مزن المسزتفيدين 

 ع في شت  المجاالت.ليمارسوا من  بلل ا العديد من األعمال والمناف
التوا زززل ة شزززبكات حداثزززمزززن رغم البززز( إلززز  أنزززه 3113يشزززير عبزززدالحافظ )و 

تضزاع  اإلقبزال عمي زاا و زارت تمعزب أدواًرا مزؤثرةا ف زد ا اإللكترونيزة االجتماعي
سياسيززززًا واقت اديزززززًا واجتماعيزززززًاا وامتززد تأثيراززا إلزز  ح ززل التعمززيما حيززث يززرى  بززراء 

جانبززززًا مززن الشززكل اإلنسززاني فززي العمميززة التعميميززةا ممززا سززاعد  التربيززة أن ززا أضززافت
 ,.Knight et al)كمزا أكزدت دراسزة نايزت وزمبلئزه  عمز  زيزادة الرغبزة فزي الزتعمم.

عمززز  أن شزززبكات التوا زززل االجتمزززاعي اإللكترونيزززة تسزززاعد طمبزززة التعمزززيم  (2015
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جذابززة لمتفاعززل العززالي فززي معرفززة مضززمون الم ززررات الدراسززيةا وأن اززذو الشززبكات 
وتبززادل األفكززار فيمززا بيززن م إلنجززاز م ززام م التعميميززةا وتسززاعد مززدرس الم ززرر فززي 

(ا التزززي 3112راسزززة ال زانزززي )ف زززد أشزززارت نتزززائج د متابعزززة طبلبزززه وت زززويم تعمم زززم.
فاعميزة اسزت دام الشزبكات االجتماعيزة اإللكترونيزة فزي تطزوير عمميزة  ادفت لتعر 

% مززن 62يزة بجامعززة الممزك سززعودا إلز  أن كميززة الترب التعمزيم والزتعمم لززدى طالبزات
عمميززة الززتعمما وأن تمززك الطالبززات يسززت دمن الشززبكات االجتماعيززة اإللكترونيززة فززي 

دراسة عواج وسامية أشارت نتائج و في إثراء ح يمت ن المعرفية.   متأسالشبكات 
لتعمززيم أن مواقززع التوا ززل االجتمززاعي تمعززب دورا فعززاال فززي عمميززة اإلزز  ( 3115)

 م بشزززكل كبيزززر فزززي تزززذليل عيزززوب التعمزززيم ا وتسزززلزززدى الطمبزززة الجزززامعيين عزززن بعزززد
 .الت ميدي

( إلززز  أن شزززبكات التوا زززل االجتمزززاعي أ زززبح ل زززا 3113وتشزززير إبزززراايم )
انتشار كبير وتأثير في العممية التربوية والتعميمية بالجامعاتا مستفيدة من  دمات 

العديزد مزن المميززات التزي جعمت زا النشزاط  التزي أضزافت ل زا 3.1وتطبي ات الويب 
األول لمسزززت دمي االنترنزززت عالمًيزززاا وأعزززداد المسزززت دمين ل زززا فزززي تزايزززد مسزززتمر. 

شززبكات التوا ززل االجتمززاعي اإللكترونيززة بيئززة إلزز  أن  (3114) الح ززانوتشززير 
فعالزة وثريزة لت ززديم تعمزيم متميززز ومواكزب لمت زدم الت نززي العزالميا ويرجززع ذلزك لكززون 

و الشبكات أدوات م مزة يمجزأ ل زا الطمبزة لمتابعزة كزل جديزد فزي م تمز  ال ضزايا اذ
مززن حيزززات م اليوميززة يتابعون زززا ا االجتماعيززة والعمميزززة والحياتيززةا وقزززد أضززحت جززززءً 

 باستمرار من  بلل اواتف م الذكية المتطورة.
إلزز  أن  (Rocha et al., 2014)ف ززد أشززارت نتززائج دراسززة رو ززا وزمبلئززه 

لتوا ل االجتماعي اإللكترونية مبلزمة لحياة الطمبة اليوميةا ويمكن دمزج شبكات ا
وتوظيزززز  اززززذو الشززززبكات فززززي حيززززاة الطالززززب الدراسززززية لتح يززززق األاززززدا  التعميميززززة 
المنشززودةا ودعززم أنشززطة التعمززيم الت ميديززة لتحسززين بيئززة الززتعمم. كمززا أشززارت نتززائج 

طالب من طبلب جامعزة  311التي طب  ا عم   (Alturki, 2015)دراسة التركي 
% من أفراد العينة عم  أن مواقع الشبكات االجتماعية  61الممك سعود إل  اتفاق 

ل  وجود عبلقة دالة إح ائًيا بين عدد مرات  يمكن أن تكون مفيدة في دراست ما وا 
لزز  وجززود عبلقززة كبيزرة بززين موقزز  الطززبلب  اسزت دام اززذو المواقززع وأداء الطزبلبا وا 

قززع كززأداة تعميميززة فعالززة وتح ززيم م الدراسززي. وأشززارت نتززائج دراسززة تجززاو اززذو الموا
طزززبلب مزززن طمبزززة الماجسزززتير بكميزززة  114ا التزززي طب  زززا عمززز  (3115التميمزززي )
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فزي  ةإل  وجود دور لوسزائل التوا زل االجتمزاعي اإللكترونيزالتربية بجامعة حائلا 
 .إثراء تدريس م ررات برنامج الماجستير

مززززن المبززززررات التززززي إلزززز  عززززدد  (3113) وفززززورو( 3113وتشززززير إبززززراايم )
 :است دام شبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية في التعمما ومن اتستدعي 

التوا ززززل مززززن نظريززززات الززززتعمم تززززدعم اسززززت دام شززززبكات  انززززاك عززززدد كبيززززر .1
نظرية التعمم : التعميما ومن اذو النظرياتالتعمم و في االجتماعي اإللكترونية 

 نظريززة التعمززيمو نظريززة الززتعمم حسززب الطمززبا و البنائيززةا  نظريززةوالالتعززاونيا 
 .نظرية التعمم النشطو المتمحور حول الطالبا 

رتبطززة بزززالتعمم انززاك العديززد مززن األنشززطة التعميميززة والواجبززات واألعمززال الم .3
 إذ أن ذلززززكيمكزززن ال يززززام ب زززا عبزززر شززززبكات التوا زززل االجتمزززاعيا  التعمزززيمو 

 بداع من  بلل المشاركات التي ي دمون ا.عم  االبتكار واإل يساعد الطبلب
اتسززززاع الفجزززززوة الرقميززززة بزززززين المعمززززم والطالزززززب لززززيس مزززززن م ززززمحة العمميزززززة  .2

التعميميزززةا حيزززث يبلحزززظ انتمزززاء الطمبزززة المتزايزززد ل زززذو الشزززبكاتا فزززي حزززين 
يت مزز  المعممززون واآلبززاء عززن مواكبت ززا؛ ممززا يسززتوجب تعزيززز توجززه انتمززاء 

 ماراا في العممية التعميمية.المعممين لتمك الشبكات واستث
فعزززل عمميزززة الزززتعمم مزززن الززززمبلء أو األقزززران حيزززث اسزززت دام ازززذو الشزززبكات يُ  .3

 ا.يت اسمون ويستكشفون المعار  معً 
( إلزززز  ضزززززرورة دعزززززم 3111مززززن أجزززززل ذلززززكا أو زززززت دراسززززة عبزززززدال ادي )

وتشجيع الطبلب والطالبات أثناء دراست م عمز  اسزت دام أسزموب التزدريس التفزاعمي 
 ديث الذي يعتمد بشكل كبير عم  شبكات التوا ل االجتماعي.الح

ولما تتمتع به شبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية من شعبية كبيزرة بزين 
ا وظ زور نتزائج (Hall et al., 2013 ؛3112ال زانزيا  ؛3111عبيزدا فئزة الطمبزة )

 ؛Alturki, 2015 ؛3115)التميمزززيا إيجابيزززة ل زززا فزززي الزززتعمم والعمميزززة التعميميزززة 
بززززدأ التركيززززز عمزززز  اسززززت دام اززززذو  (ا3112الزارانززززيا  ؛3114الجريسززززي وآ ززززرونا 

ا وبزدأ (3112الشزرنوبيا  ؛3113)ابراايما الشبكات وتوظيف ا في العممية التعميمية 
التعمما وذلك  الباحثون يركزون عم  است  اء اتجااات الطمبة نحو است دام ا في

( 3112فزززي تعمزززم الطمبزززة. فزززاعتبر السزززنبل ) لمزززا ل زززذو االتجاازززات مزززن دور فاعزززل
االتجااات اإليجابية نحزو الزتعمم بمثابزة ال زوة الكامنزة المحركزة لممزتعمما والمتعممزون 
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يكتسبون تمك االتجااات من  بلل الواقع التعميمي الذي يعيشونها وتوفر الظرو  
 والبيئة التعميمية التعممية المناسبة.

الشزبكات  دور لتعزر دراسزة ازدفت  (3111) ففي اذا المجزالا أجزرى عبيزد
طبلب وطالبات كمية عموم  وج ة نظرمن  الجامعيةاالجتماعية في دعم الم ررات 

اتجااززات م نحززو الحاسززب والمعمومززات بجامعززة اإلمززام محمززد بززن سززعود اإلسززبلميةا و 
واتجااززات م نحززو اسززت دام الشززبكات االجتماعيززة  االشززبكات االجتماعيززة بشززكل عززام

% مززن أفززراد العينززة 83.3أن بينززت النتززائج  .ات الدراسززية بشززكل  ززاصالم ززرر  فززي
يسززت دمون الشززبكات االجتماعيززة. أمززا األغززراض التززي تززدفع المشززاركين السززت دام 
الشززبكات االجتماعيززة ف ززد احتززل المرتبززة األولزز  التوا ززل بززين الزززمبلء واأل ززدقاءا 

تبزة األ يزرة. كمزا في حين احتمت ف رة الح زول عمز  فزرص عمزل بعزد الت زرج المر 
عزززدم ث زززة الطزززبلب بأاميزززة الشزززبكات االجتماعيزززة فزززي دعزززم الم زززررات بينززت النتزززائج 

إل  ت بل أسموب المشاركة الفعميزة فزي  ونوالطالبات ال يميما وأن الطبلب الجامعية
 الشبكات االجتماعية في دعم الم ررات الجامعية.

التوا ززززززل  دور مواقززززززع ( دراسززززززة اززززززدفت لتعززززززر 3112رى الزارانززززززي )أجززززززو
االجتمزززاعي اإللكترونزززي فزززي حزززل المشزززكبلت التزززي تواجزززه طزززبلب التربيزززة العمميززززة 
واتجااززات م نحواززا. اسززت دمت الدراسززة المززن ج الو ززفي التحميمززيا وتكونززت عينت ززا 

طالًبزززا مزززن طزززبلب التربيزززة العمميزززة بكميزززة التربيزززة فزززي جامعزززة أم ال زززرى.  152مزززن 
س بززززوك سززززاام بدرجززززة كبيززززرة فززززي حززززل أشززززارت نتززززائج الدراسززززة إلزززز  أن موقززززع الفززززي

المشكبلت التي واج ت أفراد العينة أثناء التطبيق الميداني العممزيا وتكونزت لزدي م 
اتجاازات إيجابيززة نحززو اسززت دام الفززيس بززوك فزي حززل تمززك المشززكبلت. كمززا أشززارت 
النتائج إل  عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في اسزتجابات أفزراد العينزة ُتعززى 

 ير الت  ص ومتغير المعدل التراكمي لمطبلب.إل  متغ
( دراسزززة ازززدفت لمكشززز  عزززن واقزززع اسزززت دام مواقزززع 3112وأجزززرت الج نزززي )

التوا ل االجتماعي اإللكتروني في تعمزم مزادة الحاسزب اآللزي فزي المرحمزة الثانويزة 
فزززي المممكزززة العربيزززة السزززعودية مزززن وج زززة نظزززر المعممزززات والطالبزززات. اسزززت دمت 

طالبزة.  381معممزة و 34ج الو زفي المسزحيا وتكونزت عينت زا مزن الدراسة المزن 
أظ رت نتائج الدراسة أن است دام مواقع التوا ل االجتمزاعي اإللكترونزي فزي تعمزم 
مززادة الحاسززب اآللززي جززاء بدرجززة متوسززطةا وأن اتجااززات المعممززات نحززو اسززت دام 

 وسطة أيًضا.اذو المواقع في تعمم وتعميم مادة الحاسب اآللي كانت بدرجة مت
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( دراسة ادفت لمكشز  عزن أثزر 3114وأجرت الجريسي والرحيمي والعمري )
تطبي ززات ال ززات  الن ززال فززي مواقززع التوا ززل االجتمززاعي عمزز  تعمززم وتعمززيم ال ززرآن 

طالبة  23الكريم لطالبات جامعة طيبة واتجاا ن نحواا. تكونت عينة الدراسة من 
شززارت نتززائج الدراسززة إلزز  وجززود أثززر دال مززن طالبززات كميززة التربيززة بجامعززة طيبززة. أ

إح ائًيا لتطبي ات ال ات  الن ال في مواقع التوا ل االجتمزاعي عمز  تعمزم وتعمزيم 
لزز  عززدم وجززود أثززر دال إح ززائًيا السززت دام اززذو التطبي ززات عمزز   ال ززرآن الكززريما وا 
اتجاازززات الطالبزززات نحزززو اسزززت دام تطبي زززات ال زززات  الن زززال فزززي مواقزززع التوا زززل 

 تماعي في تعمم وتعميم ال رآن الكريم.االج
اتجااززززات المدرسززززين والطمبززززة فززززي  لتعززززر ( 3114عبززززدا  )اززززدفت دراسززززة و 

برونزززاي دار السزززبلم نحزززو اسزززت دام شزززبكات التوا زززل االجتمزززاعي فزززي تعمزززيم المغزززة 
الو ززفي التحميمززيا واعتمززدت عمزز  االسززتبيان أداة  اتبعززت الدراسززة المززن ج .العربيززة

( مدرسزًا وطالبزًا ا تيزروا 28ا وتكونزت عينت زا مزن )نزات المطموبزةبيارئيسة لجمزع ال
مززن الجامعززات البروناويززة. أظ ززرت نتززائج الدراسززة أن مسززتوى اتجااززات المدرسززين 
والطمبزززة فزززي برونزززاي دار السزززبلم نحزززو اسزززت دام شزززبكات التوا زززل االجتمزززاعي فزززي 

 .%( 63.3ا ونسبة 2.5تعميم المغة العربية كان مرتفعًا )بمتوسط 
وفوائززد شززبكات التوا ززل االجتمززاعي اإللكترونيززة إيجابيززات  وعمزز  الززرغم مززن

العيوب ل زذو الشزبكات. تشزير  في العممية التعميميةا إال أن اناك بعضاست دام ا 
 (3111ودراسزة المزداوني ) (Redecker et al., 2010)دراسزة ريزديكر وزمبلئزه 

وشززززغ  مسززززت دمي ا لتتبززززع  وانتشززززاراا الواسززززعكثززززرة الشززززبكات االجتماعيززززة إلزززز  أن 
ا يسززت مك الكثيزززر مززن الوقزززت مززن مزززواد األ بززار والمعمومزززاتا وكززل مزززا يطززرح في زززا

غالززززب أوقززززات م فززززي مثززززل اززززذو األ بززززار الطمبززززة لوالج ززززدا ممززززا يززززؤدي إلزززز   ززززر  
ف زد أجزرى كيتزاري  .ا وبالتالي ان فاض مستوى التح زيل الدراسزي لزدي موالمدونات
( دراسة ازدفت الست  زاء التزأثير المحتمزل Ketari & Khanum, 2013و انوم )

السزززززت دام شزززززبكة الفيسزززززبوك عمززززز  األداء األكزززززاديمي لطزززززبلب المرحمزززززة الجامعيزززززة. 
طالبززة مززن  111اسززت دمت الدراسززة المززن ج الو ززفيا وتكونززت عينززة الدراسززة مززن 

قسم ت نية المعمومات بكمية الحاسب اآللي في جامعزة الممزك سزعود. أظ زرت نتزائج 
يشززعرن أن اسززت دام الفيسززبوك أو مواقززع الشززبكات الطالبززات 9 مززن 44 أنالدراسززة 

 ا إل  أدائ م األكاديمي.يمكن أن تكون مرتبطة سمبً االجتماعية 
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 إجراءات الدراسة:
 منيج الدراسة:

لطبيعزة  المناسزب المزن ج التحميمزي باعتبزارو الو زفي المزن ج الباحزث اعتمزد
 .الدراسة

 :وعينتيا مجتمع الدراسة
تمزززع الدراسزززة مزززن جميزززع طزززبلب السزززنة التحضزززيرية بجامعزززة الممزززك تكزززون مج

 ةالعمميزومسزار الكميزات ا ةال حيمسار الكميات ) التعميمية سعود بجميع المسارات
ازززا حيززث 1323/1324فززي العززام الدراسززي  (ةاإلنسززانيمسززار الكميززات ا و ةال ندسززيو 
يززر السزززنوي ا حسززب الت ر ( طالًبزز 5217حززوالي ) غ عززدد الطززبلب فززي ذلززك العزززامبمزز

نسز ة  (411ف د تم ا تياراا عشوائيًاا حيث تم توزيزع )ا أما عينة الدراسةلمعمادة. 
إلغزاء أي اسزتبانة وبعد عدد عشوائي من مجتمع الدراسة.  الدراسة عم بانة استمن 

( يبززين 1والجززدول )ا. ( طالًبزز323العينززة )أفززراد بمززغ عززدد ا غيززر مناسززبةاسززتجابات ا 
 :رراسة حسب المساعينة الدأفراد توزيع 

التعميمي لمساروفق ا عينة الدراسةأفراد  وزيعت (1جدول )ال  
 النسبة المئوية العدد المسار

 9 38 136 مسار الكميات ال حية
 9 24 143 ال ندسيةو ة ميمسار الكميات العم

 9 25 144 مسار الكميات اإلنسانية
 9 111 323 المجموع الكمي

مزززن كانزززت   نسزززبة مشزززاركة فزززي االسزززتبانة ( أن أعمززز1جزززدول )المزززن  ظ زززري
9( مززن  25بنسززبة ) اً ( طالبزز144بمززغ عززددام ) إذطززبلب مسززار الكميززات اإلنسززانية 

المجموع الكمي لمعينةا وأن أقل نسبة مشاركة كانت لطبلب مسار الكميات ال حية 
 9( من المجموع الكمي لمعينة.38( طالب بنسبة )136حيث بمغ عددام )

 أداة الدراسة:
أنسزب  باعتبارازا البلزمزة البيانزات لجمزع كزأداة االسزتبانة الباحزث ت دماسز

واعتمزد يمكزن مزن  بلل زا تح يزق أازدا  ازذو الدراسزة.  التزي العممزي البحزث تاأدو 
ا وآراء المحكمزين ذات العبلقزة الدراسزات السزاب ة الباحث عند إعداد االسزتبانة عمز 

. وقززد اسزززت دم الباحززث م يزززاس  زززورت ا المبدئيززةبرضززت عمزززي م االسززتبانة الززذين عُ 
عمز  كزل ف زرة مزن ف زرات درجات تم توزيزع الزا و (Lekart Scale)ليكرت ال ماسي 
أو  ا(ا بحيزززث يظ زززر المبحزززوث مزززا إذا كزززان موافزززق بشزززدة4إلززز   1الم يزززاس )مزززن 
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تزم بنزاء قزد و  .من زا ةف زر أو معارض بشدة عم  كل  اأو معارض اأو محايد اموافق
 تية:االستبانة وفق ال طوات اآل

التربويزة السزاب ة التزي  والدراسزات ب زا التربزوي المت زل األدب عمز  االطزبلع -
فززززي مجززززال المواقززززع اإللكترونيززززة ب ززززفة عامززززةا وشززززبكات التوا ززززل  أجريززززت

 االجتماعي ب فة  ا ة.
يتعمق : الجزء األول. من جزأين تكونتة ب ورت ا األوليةا وقد ستبانإعداد اال -

والتزززي تتضزززمن المتغيزززرات المتعم زززة ا ات الدراسزززةبالبيانزززات الديموغرافيزززة لمفزززرد
تعميمي المسار الما يأتي: الدراسة ممثمة فيعينة بال  ائص الش  ية ألفراد 

مزززدة العضزززوية فزززي نزززوع الشزززبكات االجتماعيزززة التزززي يسزززت دم اا و و ا لمطالزززب
 :. والجزء الثانيالمحساب أسبوعيً  هتكرار د ولو شبكات التوا ل االجتماعيا 
لمطالزب االسزتجابة عمز  كزل حزدد ت أسزئمة مغم زةيتكون مزن ف زرات عمز  شزكل 

موافززق بشززدةا موافززقا محايززدا معززارضا ) ليكززرت ال ماسززيمن ززا وفززق تززدريج 
ف زرة ت زيس  34ب زورته األوليزة مزن  تكزون الجززء الثزاني(. وقزد معارض بشدة

 .االجتماعي في التعممالتوا ل اتجااات الطالب نحو است دام شبكات 
 صف أداة الدراسة: و 

وثبات ا يشتمل و   أداة الدراسة عم   دق االتساق الظااري لؤلداة
 ا وذلك عم  النحو التالي: او دق االتساق الدا مي ل

 صدق االتساق الظاىري )الخارجي( ألداة الدراسة: - أ
مزن  عشزرة لمتح ق من ال دق الظزااري لبلسزتبانة قزام الباحزث بعرضز ا عمز 

بالمنززااج وطززرق التززدريس وعمززم الززنفس ووسززائل وتكنولوجيززا المحكمززين الم ت ززين 
التعمززيم بجامعززة الممززك سززعودا وذلززك بهبززداء آرائ ززم فززي االسززتبانة وبنوداززا مززن حيززث 
بزززداء أي مبلحظزززات سزززواء بالحزززذ  أو اإلضزززافة أو  وضزززوح عبارات زززا ومبلءمت زززا وا 

األ زذ وبعزد . ةف ر ( 34حيث اشتممت االستبانة في  ورت ا األولية عم  )ا التعديل
ضزززافة بعزززض الف زززرات آرابززز أ زززبحت االسزززتبانة ء المحكمزززين ومبلحظزززات م وحزززذ  وا 
اعتمزززاد ثبزززات  زززدق المحتزززوى قزززد تزززم و . ةف زززر ( 33 زززورت ا الن ائيزززة مكونزززة مزززن )ب

ات التزي ف زر وبناًء عميزه تزم حزذ  الا 719باالتفاق بين محكمين عم  درجة مواف ة 
 . 719لم توافق عمي ا لجنة المحكمين بنسبة 
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 :ثبات أداة الدراسة - ب
تطبي  ززا عمزز  عينززة اسززتطبلعية تززم التأكززد مززن ثبززات أداة الدراسززة )االسززتبانة( ب

اسزت دام معامزل طالًبا من مجتمع الدراسة و زارج عينت زاا ومزن ثزم  26تكونت من 
ُوجزد ( اإلح زائي. SPSS( لبلتسزاق الزدا مي مزن  زبلل برنزامج )αا )كرونباخ ألفز

معامل ثبزات مرتفزع ومناسزب ل زذو  اوو ا 1.77بانة يساوي ستأن معامل الثبات لبل
الدراسزززةا ممزززا يزززدل عمززز  أن االسزززتبانة تتمتزززع بدرجزززة عاليزززة مزززن الثبزززاتا وبالتزززالي 

است  ززاء اتجااززات طززبلب السززنة التحضززيرية بجامعززة الممززك االعتمززاد عمي ززا فززي 
عوامززل سززعود نحززو اسززت دام شززبكات التوا ززل االجتمززاعي اإللكترونيززة فززي الززتعمم وال

 .المؤثرة في اذو العوامل
 المعالجات اإلحصائية:

بعززززد جمززززع بيانززززات الدراسززززةا قززززام الباحززززث بمراجعت ززززا تم يززززًدا إلد ال ززززا عمزززز   .1
الحاسوب لمتحميل اإلح ائيا أي تحويل اإلجابات المفظية إل  رقميزةا حيزث 
ُأعطيززت اإلجابززة موافززق بشززدة  مززس درجززاتا وموافززق أربززع درجززاتا ومحايززد 

ا( ثبلث درجزاتا ومعزارض درجتزانا ومعزارض بشزدة درجزة واحزدة. )أو أحيانً 
( 111( ألقزل ا تيزار و )33واكذا أ زبحت درجزات الم يزاس تنح زر بزين )

 ألعم  ا تيار.
تزززم اسزززت دام المتوسزززطات الحسزززابية واالنحرافزززات  ولالئلجابزززة عزززن السزززؤال األ .3

حديزد موقزع ازذا ا وتف زرات أداة الدراسزة المعيارية الستجابات أفراد العينة عم 
متوسززط  ت ززني المتوسززط ضززمن أي فئززة مززن فئززات م يززاس الت ززدير. وقززد تززم 

 ميفزززة والشززززريدةا وفً زززا لمزززا يززززأتي )إلززز  ثزززبلث فئززززات اسزززتجابات أفزززراد العينززززة 
مسزتوى مزن فض  يمثزل(ا 3.22)أقزل أو يسزاوي  3.22إلز   1(: من 3114

فززي ترونيززة االجتمززاعي اإللكاسززت دام شززبكات التوا ززل نحززو  مززن االتجااززات
(ا 2.56وأقزززل أو يسزززاوي  3.22)أكبزززر مزززن  2.56إلززز   3.23 الزززتعمم. مزززن

اسزززززت دام شزززززبكات التوا زززززل مسزززززتوى متوسزززززط مزززززن االتجاازززززات نحزززززو يمثزززززل 
(ا 2.56)أكبزززر مزززن  4  إلززز 2.57فزززي الزززتعمم. مزززن االجتمزززاعي اإللكترونيزززة 

اسززززززت دام شززززززبكات التوا ززززززل مسززززززتوى مرتفززززززع مززززززن االتجااززززززات نحززززززو يمثززززززل 
 م.في التعمإللكترونية االجتماعي ا

 التبززاين لئلجابززة عززن السززؤال الثززاني والسززؤال الثالززثا تززم اسززت دام تحميززل .2
: ال تبزززار وجزززود فزززروق ذات داللزززة (ONE-WAY ANOVA)األحزززادي 
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( بين استجابات أفراد عينة الدراسة ُتعززى 1.14ائية عند مستوى داللة )إح 
ومتغيزززر مزززدة العضزززوية  )متغيزززر المسزززار التعميمزززيا إلززز  المتغيزززرات المسزززت مة

  .بشبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية(
( لبلتسززززاق الززززدا مي مززززن  ززززبلل برنززززامج αا )اسززززت دام معامززززل كرونبززززاخ ألفزززز .3

(SPSSاإلح ائي ) .ال تبار ثبات أداة الدراسة 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

نزت تطبيق إجراءات الدراسة واست دام المعالجات اإلح ائية المناسبة بيّ بعد 
 :النتائج اآلتيةالدراسة 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول -أوالً 
لئلجابة عن السؤال األولا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

عم  كل ف رة من ف رات  عينةالالستجابات أفراد  ومستوى الدرجاتالمعيارية 
 .(3) وجاءت النتائج كما يوضح ا الجدولاالستبانةا 

 ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط (3الجدول )
 أداة الدراسةالستجابات أفراد العينة عم  ف رات  

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 م محتوى الفقرة الحسابي

أرى أن شبكات التوا ل االجتماعي أكثر جاذبية لطبلب  3.31 1.21
 .التعميم العام من طبلب التعميم الجامعي

1 

  أن ي تم عضو ايئة التدريس بنشر معمومات عن أتمن 2.75 1.16
 .الم رر الدراسي من  بلل الشبكات االجتماعية

3 

 2 .ال ما أست دم الشبكات االجتماعية في تعميمي الجامعي 3.56 1.18
أتوقع زيادة في م اراتي التعميمية نتيجة است دام الشبكات  2.53 1.16

 .االجتماعية
3 

م است دام الشبكات االجتماعية في التعميم في أتوقع أن ُيس  2.51 1.32
 .زيادة معدل تح يمي الدراسي

4 

أعت د أن است دام الشبكات االجتماعية و ا ة العالمية تحتاج  3.63 1.35
 .لم ارات لغوية  ا ة ال تتوفر عندي

5 

أشعر بدافعية قوية نحو التعمم عندما أدرس جزء من م رراتي  2.25 1.33
 .لشبكات االجتماعيةالدراسية عبر ا

6 

 7 .االجتماعية أشعر بالممل من كثرة است دام الشبكات 3.71 1.36
أتحدث كثيرا مع زمبلئي عن مميزات الشبكات االجتماعية في  2.33 1.34

 .التعميم الجامعي
8 



8102/ يناير 3جـ–العموم التربوية/ العدد األول   

 

 

  

236 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 م محتوى الفقرة الحسابي

أعت د أن االعتماد عم  الشبكات االجتماعية في التعميم قد  3.54 1.17
 .دريسي مل من دور عضو ايئة الت

11 

أشعر بالضيق كمما طمب مني عضو ايئة التدريس است دام  3.41 1.31
الشبكات االجتماعية في تنفيذ بعض االنشطة ذات العبلقة 

 .بدراسة الم رر

11 

أشعر بالضيق كمما طمب مني عضو ايئة التدريس است دام  3.63 1.33
الشبكات االجتماعية في تنفيذ بعض االنشطة ذات العبلقة 

 .اسة الم رربدر 

13 

أرى أن االعتماد بكثرة عم  الشبكات االجتماعية يشتت ذان  3.42 1.32
 .الطالب بعيدا عن مضمون المحتوى التعميمي

12 

أقدر كثيرا عضو ايئة التدريس الذي يعتبر المناقشات  2.21 1.33
االلكترونية عبر الشبكات االجتماعية جزءًا من الت ويم الش ري 

 .لمم رر

13 

أرى أن است دام الشبكات االجتماعية يفيد ف ط في دراسة  3.67 1.18
 .الم ررات النظرية

14 

يمكن أن يتيح است دام الشبكات االجتماعية لمطبلب ممارسة  2.37 1.15
 .م ارات التعمم التعاوني

15 

أعت د أن التدريس من  بلل المحاضرة الت ميدية أفضل لطبلب  3.56 1.34
 .اد عم  الشبكات االجتماعيةالجامعة من االعتم

16 

أتوقع أن يس م است دام الشبكات االجتماعية في تحسين  2.52 1.13
 .العبلقة بين أعضاء ايئة التدريس والطبلب

17 

أشعر بالمتعة كمما قمت بتطبيق نشاطات تعميمية وتدريبية من  2.31 1.13
 . بلل الشبكات االجتماعية

18 

 31 .التعامل مع الشبكات االجتماعية أشعر بالرابة عند 2.11 1.21
أتوقع زيادة كبيرة في معموماتي من  بلل است دام الشبكات  2.53 1.31

 .االجتماعية
31 

است دامي لمشبكات االجتماعية ينح ر ف ط في مشاادة  3.74 1.36
 .ل طات الفيديو وتعمي ات زمبلئي

33 

  المتوسط العام 2.16 7.13
أفراد العينة  الستجاباتالمتوسطات الحسابية  ( أن3يتضح من الجدول )

(ا وانحرا  معياري تراوح 2.75-3.31) بين قد تراوحتأداة الدراسة ف رات  عم 
( ف رة ذات مستوى متوسط 31( وجود )3(. ويبين الجدول )1.21-1.13بين )

من االتجاااتا وف رة واحدة ف ط ذات مستوى مرتفع من االتجاااتا وعدم وجود 
أن ( أيًضا 3من الجدول ) بمستوى من فض من االتجااات. كما يظ ر أي ف رة

 2.16ب ورة عامة بمغ أداة الدراسة  أفراد العينة عم  ف راتمتوسط استجابات 
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مما يشير إل  أن ا متوسط من االتجااات  ع في مستوىيا و 4من أ ل 
اتجااات طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو است دام شبكات 
التوا ل االجتماعي اإللكترونية في التعمم جاءت بدرجة متوسطة. وتتفق اذو 

ا وت تم  مع نتيجة دراسة عبيد (3112الج ني ) دراسةالنتيجة مع نتيجة 
(ا ونتيجة دراسة كيتاري و انوم 3112(ا ونتيجة دراسة الزاراني )3111)
(Ketari & Khanum, 2013(  ا ودراسة عبدا)ا ودراسة ال3114) جريسي

(. ويمكن أن ُتعزى اذو النتيجة إل  ممارسات طبلب 3114والرحيمي والعمري )
السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود اليومية لشبكات التوا ل االجتماعي التي 
يركزون في ا عم  أمورام الش  يةا ولم يتعودوا عم  است دام آ ر ل اا وذلك 

في مجاالت جديدةا أو بسبب  بسبب ج م م بهمكانية است دام اذو الشبكات
شعورام بما يمكن أن ي يب م من ممل إذا تابعوا تعميم م من  بلل اذو الشبكات 

 الذي قد يستغرق وقًتا أطول من است دام م الش  ي ل ا.
 :اإلجابة عن السؤال الثاني -ثانًيا

تعر  أثر المسار التعميمي في اتجااات أفراد العينة نحو است دام شبكات ل
( ANOVA ل االجتماعي في التعمما تم است دام تحميل التباين األحادي )التوا

ال تبار الداللة اإلح ائية لمفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 
العينة عم  ف رات االستبانة وفق المسار التعميميا وكانت النتائج عم  النحو 

 (.2المبين في الجدول )
 (ANOVAباين األحادي )نتائج تحميل الت (3الجدول)

 الستجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة وفق المسار التعميمي ألفراد العينة 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 مستوى الداللة Fقيمة  المربعات

 113.316 317.713 3 بين المجموعات
1.538 

1.186 
 غير دالة عند

 1.14مستوى 
 53.157 36512.411 321 تدا ل المجموعا
  36733.212 322 المجموعات
عند مستوى داللة  اجود فروق دالة إح ائيً عدم و  (2)من الجدول  يظ ر

(α=0.05) إل   عودتأفراد العينة عم  ف رات االستبانة  استجابات اتبين متوسط
ا (1.186ل ا )الداللة مستوى و ( 1.538ت قيمة   )ا حيث بمغالمسار التعميمي

مما يشير إل  عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في اتجااات طبلب السنة 
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التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو است دام شبكات التوا ل االجتماعي 
اإللكترونية في التعمم ُتعزى إل  متغير المسار التعميمي. ويمكن أن ُتعزى اذو 

لممك سعود )با تبل  النتيجة إل  أن جميع طبلب السنة التحضيرية بجامعة ا
مسارات م التعميمية( لدي م نفس المستوى من االتجااات نحو است دام شبكات 
التوا ل االجتماعي في التعمم. ف م يفضمون است دام اذو الشبكات في أمورام 
الش  ية االجتماعيةا ولم يتعودوا عم  است دام آ ر ل اا ويمكن أن يكون ذلك 

اذو الشبكات في التعمما أو بسبب شعورام بما  بسبب ج م م بهمكانية است دام
 يمكن أن ي يب م من ممل إذا تابعوا تعميم م من  بلل اذو الشبكات.

 :اإلجابة عن السؤال الثالث -ثالثًا
لتعر  أثر مدة العضوية بشبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية في 

م تحميل التباين األحادي اتجااات أفراد العينة نحو است دام ا في التعمما تم است دا
(ANOVA ال تبار الداللة اإلح ائية لمفروق بين المتوسطات الحسابية )

الستجابات أفراد العينة عم  ف رات االستبانة وفق مدة العضويةا وكانت النتائج 
 (.3عم  النحو المبين في الجدول )

العينة  ( الستجابات أفرادANOVAنتائج تحميل التباين األحادي ) (3الجدول )
 عم  إداة الدراسة وفق مدة العضوية بشكات التوا ل االجتماعي

درجات  م در التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة   المربعات

 374.386 461.483 3 بين المجموعات
3.413 

1.111 
 دالة عند

 1.14مستوى 
 52.338 36341.631 321 دا ل المجموعات

  36733.212 322 المجموعات
 استجابات اتبين متوسط اوجود فروق دالة إح ائيً  (3)من الجدول  يظ ر

مدة العضوية بشبكات التوا ل إل   عزىتُ أفراد العينة عم  ف رات االستبانة 
(ا مما 1.111)ل ا الداللة مستوى و (ا 3.413ت قيمة   )ا حيث بمغاالجتماعي

ة في اتجااات أفراد العينة نحو است دام يشير إل  وجود فروق ذات داللة إح ائي
مدة العضوية بشبكات التوا ل إل   عزىتُ شبكات التوا ل االجتماعي في التعمم 

عند مستوى داللة االجتماعي. ومن أجل معرفة أي الفروق دال إح ائًيا 
(α=0.05) ا ول الح أي فئة من فئات مدة العضوية تعود تمك الفروقا تم

( يبين الفروق بين 4الجدول )و (. Scheffe Testه )است دام ا تبار شيفي



 شبكات نحو استخدام طالب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود اتجاىات 
 وأثر بعض المتغيرات في ىذه االتجاىات التواصل االجتماعي اإللكترونية في التعمم

 

221 

أفراد العينة عم  ف رات االستبانة وفق مدة العضوية بشبكات  استجابات اتمتوسط
 .(α=0.05) عند مستوى داللةالتوا ل االجتماعيا وأي من ا دال إح ائيا 

 الم ارنة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة  (4الجدول )
 مدة العضوية بشبكات التوا ل االجتماعيف رات أداة الدراسة وفق عم  
مدة العضوية  المحور

 س((
مدة العضوية 

 )ص(
 متوسط الفرق

 ص( -)س 
الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

محور 
 االتجاو

1-5 6-13 - 1.62 1.34 1.384 
 *1.114 1.16 2.13 - اكثر من سنة

6-13 1-5 1.62 1.34 1.384 
 1.83 1.16 1.28 - ر من سنةاكث

عند مستوى داللة وجود فروق دالة إح ائًيا ( 4جدول )اليظ ر من 
(α=0.05)  بين متوسط استجابات ذوي العضوية الطويمة )أكثر من سنة( وذوي

العضوية ال  يرة )بين ش ر وستة أش ر( عم  ف رات االستبانةا وأن اذو الفروق 
من سنة(ا مما يشير إل  أن ذوي العضوية  ل الح ذوي العضوية الطويمة )أكثر

الطويمة )أكثر من سنة( لدي م اتجااات نحو است دام شبكات التوا ل االجتماعي 
يظ ر في التعمم بدرجة أكبر من ذوي العضوية ال  يرة )بين ش ر وستة أش ر(. و 

عند مستوى داللة أيًضا عدم وجود فروق دالة إح ائًيا ( 4جدول )المن 
(α=0.05) ن متوسط استجابات ذوي العضوية المتوسطة )بين سبعة أش ر بي

وسنة( وذوي العضوية ال  يرة )بين ش ر وستة أش ر( عم  ف رات االستبانةا مما 
يشير إل  عدم وجود فروق دالة إح ائًيا بين ذوي العضوية المتوسطة )بين سبعة 

جااات نحو أش ر وسنة( وذوي العضوية ال  يرة )بين ش ر وستة أش ر( في االت
عدم ( 4جدول )اليظ ر من است دام شبكات التوا ل االجتماعي في التعمم. كما 

بين متوسط استجابات  (α=0.05عند مستوى داللة )وجود فروق دالة إح ائًيا 
ذوي العضوية الطويمة )أكثر من سنة( وذوي العضوية المتوسطة )بين سبعة 

ل  عدم وجود فروق دالة إح ائًيا أش ر وسنة( عم  ف رات االستبانةا مما يشير إ
بين ذوي العضوية الطويمة )أكثر من سنة( وذوي العضوية المتوسطة )بين ش ر 
وستة أش ر( في االتجااات نحو است دام شبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية 

 في التعمم.
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 توصيات الدراسة:
 تي:في ضوء ما تو مت إليه الدراسة من نتائج فهن ا تو ي بما يأ

توفير بيئة تعميمية تعممية ت نية تساعد عم  توظي  شبكات التوا ل  -
 االجتماعي اإللكترونية في عممية التعمم والتعميم.

معالجة المعوقات والمشكبلت التي تحول دون است دام الطمبة لشبكات  -
 التوا ل االجتماعي اإللكترونية في التعمم.

ء ايئة التدريس عم  است دام م تشجيع الكميات واألقسام األكاديمية ألعضا -
 لشبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية في العممية التعميمية.

تشجيع أعضاء ايئة التدريس لطبلب م عم  است دام شبكات التوا ل  -
 االجتماعي اإللكترونية في التعمم.

إجراء مزيد من الدراسات في بيئات أ رى ت د  الست  اء اتجااات الطمبة  -
م شبكات التوا ل االجتماعي اإللكترونية في التعمم والمتغيرات نحو است دا

 التي يمكن أن يكون ل ا أثر في اذو االتجااات.



 شبكات نحو استخدام طالب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود اتجاىات 
 وأثر بعض المتغيرات في ىذه االتجاىات التواصل االجتماعي اإللكترونية في التعمم

 

223 

 المراجع
 :المراجع العربية -أوالً 

(. واقزع اسزت دام شزبكات التوا زل االجتمزاعي فزي العمميزة 3113إبراايما  ديجة )
العززدد الثالززثا  امجمــة العمــوم التربويــةالتعميميززة بجامعززات  ززعيد م ززر. 

 .365-313الجزء الثانيا 
ــيم اإللكترونــي وأدواتــو(. 3111إطميزززيا جميززل ) فمسززطين: مؤسسززة  . نظــم التعم

 فيميبس لمنشر.
(. دور وسائل التوا زل االجتمزاعي اإللكترونزي 3115التميميا محمد عبدالعزيز )

ل في إثراء تدريس م ررات برنامج الماجستير في كمية التربية بجامعة حائ
ــة لمبحــوث فــي مززن وج ززة نظززر الطززبلب.  ــة اتحــاد الجامعــات العربي مجم

 .83-68(ا 1)25ا التعميم العالي
(. أثزززززر تطبي زززززات 3114الجريسزززززيا آالءا والرحيمزززززيا تغريزززززدا والعمزززززريا عائشزززززة )

ال ززات  الن زززال فززي مواقزززع التوا زززل االجتمززاعي عمززز  تعمززم وتعمزززيم ال زززرآن 
المجمة األردنية في العموم نحواا. الكريم لطالبات جامعة طيبة واتجاا ن 

 .14-1(ا 1)11ا التربوية
أبزو ريزةا  ؛مبزروكا أسزماء توفيزق ؛إبزراايما عبيزر كمزال ؛جمال الزدينا انزاء محمزد

فاعميزززة ت زززميم محتزززوي إلكترونزززي بزززنمط العنا زززر (. 3113وليزززد أحمزززد )
في ظل بيئة تعمم إلكتروني مدعمة بأدوات  Object Learningالتعممية 
التح زيل وتنميزة االتجاازات نحزو الزتعمم ال زائم   ل االجتماعي عمزالتوا 

ا 677514ا تكنولوجيا التربية_دراسـات وبحـوث_ مصـر اإلنترنزت.  عم
368-212  . 

واقـــع اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي  (.3112) عميزززا سزززبلمةيا ج نزززال
 اإللكتروني في تعمم مـادة الحاسـب ايلـي لممرحمـة الثانويـة فـي المممكـة

ماجسزتير  رسزالة. العربية السعودية من وجية نظـر المعممـات والطالبـات
 .األردنيةا األردن جامعةيةا الالترب كمية اغير منشورة

(. واقع است دام شزبكات التوا زل االجتمزاعي 3114الح انا أماني بنت محمد )
لدى معممات العموم لممرحمة المتوسطة )ت ور م ترح لتوظيف زا فزي تعمزيم 
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ا مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العاليلعمزوم(. وتعمم ا
 .34-1(ا 3)24

(. مسزززززتوى التفكيزززززر مزززززا وراء المعرفزززززي 3114 ميفززززةا محمزززززدا والشزززززريدةا نا زززززر )
المجمــة األردنيــة والحكمززة لززدى عينززة مززن طمبززة الجامعززة والعبلقززة بين مززا. 

 .314-312(ا 3)11ا في العموم التربوية
 المشـكالت حـل فـي االجتمـاعي التواصـل مواقع دور (.3112) نمحسالزارانيا 

غيزر  دكتوراو رسالة. نحوىا واتجاىاتيم العممية التربية تواجو طالب التي
 .ىا مكةال ر  أم جامعةةا التربي كمية امنشورة

(. م ياس اتجااات المتعممين الكبزار نحزو محزو 3112السنبلا عبدالعزيز عبدا  )
 .163-117(ا 1)18ا لتربية بجامعة أسيوطمجمة كمية ااألمية. 

(. فاعميززززة توظيزززز  الشززززبكات االجتماعيززززة عبززززر 3112الشززززرنوبيا ااشززززم سززززعيد )
اإلنترنزززت الم زززاحبة لممواقزززع التعميميزززة وأنمزززاط الرسزززائل اإللكترونيزززة فزززي 
التح زززيل وتنميزززة م زززارات تشزززغيل واسزززت دام األج ززززة التعميميزززة الحديثزززة 

ية لدى طبلب تكنولوجيا التعمزيم بكميزات التربيزة. وال يم األ بلقية اإللكترون
-112(ا 23)1ا (ASEPدراســات عربيــة فــي التربيــة وعمــم الــنفس )

335. 
ـــر أ .(3111ايزززا )ا والعتيبزززيا عزيززززةا طيزززب ـــات االاث ـــة ســـتخدام البرمجي جتماعي

القائمة عمى التعمم الشبكي التشاركي عمى النمو الميني لدى المشرفات 
الززززدولي ال زززامس لمسزززت بل إ ززززبلح التعمزززيم العربززززي . المزززؤتمر التربويـــات

ا 817-726ا الجززززززء األول تجزززززارب ومعزززززايير ورؤىا_لمجتمزززززع المعرفزززززة
 .ال اارة المركز العربي لمتعميم والتنميةا

ـــتعمم عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي مزايـــا (. 3113) سزززنيعبزززدالحافظا ح ال
م  13/2/3117. تززم الرجززوع إلزز  الموقززع بتزززاريخ . مجمززة المعرفززةومآخــذ

 باست دام الرابط:
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=399&Model=M&Su

bModel=138&ID=1646&ShowAll=On 4 

(. استراتيجية إثرائية م ترحة قائمة عم  البنائيزة 3113عبدالمطي ا أسامه جبريل )
نجزاز االجتماعية من  بلل مواقع التوا ل االجتماعي لتنميزة الدافعيزة لئل
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مجمــة التربيــة واالتجززاو نحززو مززادة العمززوم لززدى تبلميززذ المرحمززة اإلعداديززة. 
 .34-1(ا 3)14ا العممية

(. اتجااززززات المدرسززززين والطمبززززة فززززي برونززززاي دار 3114عبززززدا ا عززززادل الشززززيخ )
السبلم نحو است دام شبكات التوا ل االجتماعي في تعميم المغة العربية. 

(ا 3)5الجامعززة اإلسززبلميةا ماليزيززاا دبيــة، مجمــة الدراســات المغويــة واأل
116-133. 

دور الشبكات االجتماعية فـي دعـم المقـررات (. 3111)عبدال اديا محمد محمزد 
المحتززززززززوى العربززززززززي عمزززززززز  اإلنترنززززززززت_ التحززززززززديات مززززززززؤتمر  الجامعيــــــــة.

والطموحاتا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلميةا الريزاضا المممكزة 
 .العربية السعودية

دور الشــبكات االجتماعيـــة فــي دعــم المقـــررات . ( 3111) دا ع ززام محمززدعبيزز
ــــوم الحاســــب  ــــات كميــــة عم الجامعيــــة مــــن وجيــــة نظــــر طــــالب وطالب

. مزؤتمر المحتزوى والمعمومات بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية
جامعززة اإلمززام محمززد بززن اتا التحززديات والطموحزز_االنترنززت عمزز العربززي 

 .اضا المممكة العربية السعوديةسعود اإلسبلميةا الري
 خدمات إلكترونًيا باستخدام التعميم إدارة(. 3118) عمي عماشةا محمدا والشايعا

 بمنطقـة المـدارس مـدراء عمـى تطبيقيـة الشـبكات االجتمـاعي_ دراسـة
 اإللكترونزي بزين التعميم الثاني عشر: تكنولوجيا العممي المؤتمر .القصيم
 الم رية ا ال اارة: الجمعية131-82لا المست  وأفاق الحاضر تحديات

 .التعميم لتكنولوجيا
تصــور مقتــرح لتوظيــف شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي (. 3112) أمززلعمززرا 

التعمم القائم عمى المشـروعات وأثـره فـي زيـادة دافعيـة اإلنجـاز واالتجـاه 
المؤتمر الدولي الثالث لمزتعمم اإللكترونزي والتعمزيم . نحو التعمم عبر الويب

 المممكة العربية السعودية.ا الرياضا عن بعد
دور مواقع التواصل االجتماعي في دعـم (. 3115تبزري )ا ساميةا وساميةا عواج

. المزؤتمر الزدولي الحزادي عشزر: التعميم عن بعد لـدى الطمبـة الجـامعيين
 م. 3115ابريل  33-33التعمم في ع ر التكنولوجيا الرقميةا طرابمسا 
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 -تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين(. 3113الوكيل )الفارا إبراايم عبزد
 . جم ورية م ر العربية: جامعة طنطا.(2.0تكنولوجيا ويب )

 الشـبكة باسـتخدام التعمـيم تكنولوجيـا منياج إثراء فاعمية (.3113) ت زانيا وفور 
وب واإلنترنت الحاس استخدام ميارات تنمية في facebookاالجتماعية 

 ماجسزتير رسزالةة. بغـز  اإلسـالمية فـي الجامعـة المعممـات تالطالبا لدى
 ةا غزةا فمسطين.التربي كمية اإلسبلميةا الجامعةةا منشور  غير

في تنمية  فاعمية استخدام المدونات التعميمية. (3111) فوزية عبدا ا المداوني
. رسزالة القصـيم اسـي واالتجـاه نحوىـا لـدى طالبـات جامعـةر التحصيل الد
التعميما كمية التربيةا جامعة  ير منشورةا قسم الوسائل وت نياتماجستير غ

 ال  يم.
أثـر اسـتخدام أسـموبي المجموعـات البريديـة والموسـوعات (. 3111م بلا أحمد )

العممية عمى التحصيل في مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر 
 يةااإلسزبلم الجامعزةةا منشزور  غيزر ماجسزتير رسزالة. واتجاىـاتيم نحوىـا

 ةا غزةا فمسطين.التربي كمية
فاعميززززة الشززززبكات االجتماعيززززة اإللكترونيززززة فززززي تطززززوير (. 3112ال زانززززيا نززززورة ) 

. طالبزات كميزة التربيزة فززي جامعزة الممزك سززعود عمميزة التعمزيم والزتعمم لززدى
ا 22 ات العربية المتحدةاالمجمة الدولية لألبحاث التربوية/ جامعة اإلمار 

138-153. 
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