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الملخص
هدفت الدراسة إىل تقصي التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي وسبل تفعيله ،من وجهة نظر
طلبة اجلامعات األردنية .اتبعت الدراسة منهج البحث الكمي والنوعي ،متّ تطوير استبانة خاصة تضمنت
( )62فقرة ،نُ ّفذت على عيّنة طبقية قوامها ( ) 740من طلبة اجلامعات األردنية ،وأيضا أجريت مقابالت
فردية مع ( ) 30طالبا وطالبة .أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للتأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي
يقع يف مستوى املتوسط ،حصل التأثري االجتماعي على درجة تقدير مرتفعة يف الرتبة األوىل ،أما جماالت
الدراسة األخرى فقد حصلت على درجات تأثري متوسطة ،بالرتتيب التنازيل :مهارات حياتية ،ثقافيا،
اقتصاديا ،سياسيا .كما تبني وجود فروق دالة إحصائيّا ( )α ≤ 0.05يف الدرجة الكلية لتأثري شبكات
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 وتبعا للتخصص الدراسي لصاحل طلبة، تبعا للجنس يف اجملال االجتماعي لصاحل االناث،التواصل تربويا
 وبينت نتائج. و تبعا للمستوى الدراسي لصاحل طلبة السنة الثالثة فما فوق،العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 االطالع على خربات: هي،املقابالت أن أهم سبل تفعيل التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي
التقنيات ال ي توفرها شبكات التواصل
 و تعزيز ثقة املدرسني بممكانية توظي،عاملية واالستئناس هبا
االجتماعي يف التعليم النقال والتعليم املستمر والعمل بروح الفريق
. طلبة اجلامعات األردنية. شبكات التواصل االجتماعي.  التأثري الرتبوي:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aimed to examine the educational impact of social media and the ways to
activate it, from perspective of Jordanian Universities' students. The study adopted
qualitative and quantitative approach. A especial questionnaire consist of 62 paragraph
distributed to 740 male and female students. 30 one-on-one interviews were conducted.
The conclusions showed that the educational impact of social media falls within the
intermediate level. The social impact received high scores. For the other study fields
received medium scores, in descending order: life skills, culturally, economically,
politically). Differences of statistical significance were found (α ≤ 0.05) according to
gender in the social fields in favor of females, discipline in favor of Humanities and
Social Sciences students, and according to the school level in favor of third year students
and above. Results of interviews showed that. The most important activation methods are
as follows: identify international samples with solid success in employment the social
media educationally, enhancement of the academic community confidence in possible
employment of technique being provided by the social media in distance education and
continuing education while adding fun and exciting elements.

Keywords: Educational impact . Social media network . Students of Jordanian
Universities.

مدخل
تعد شبكات التواصل االجتماعي من سائل االتصال األوسع انتشارا واألكثر تأثرياً وإثارة بني فئات
 ومهما تباينت وجهات النظر حول تأثري شبكات التواصل االجتماعي بني مؤيد.اجملتمع وخاصة الشباب
 إال أاها تمتل امكانيات فنية عالية املستوى من املمكن توظيفها يف جماالت عدة وال سيما اجملال،ومعارض
 إن التمس بالطرق التقليدية يف. مبا يعود باإلجيابية على املتعلم ومن مث اجملتمع،الرتبوي جماالت حياتية عدة
التعليم سيؤدي إىل فصل حاد بني طرق التفكري يف العامل اخلارجي وطرق التفكري ال ي يتعلمها الطلبة يف
 لقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي، لذا وجب التقليل من حدة هذا التفاوت،املؤسسات الرتبوية
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بتقنياهتا العالية يف دول العامل املتقدم جزءا من العملية التعليمية التعلمية ،وال ي مل تعد تنحصر داخل
املؤسسات التعليمية ،بل اتسعت وامتدت اىل خارجها.
من هنا جاءت الدراسة احلالية لتعرف تأثري شبكات التواصل االجتماعي على مرتاديها من طلبة
اجلامعات تأسيسا لدراسات الحقة حول توظي شبكات التواصل االجتماعي يف جمال التعليم املدرسي
لتوفري امكانية إجياد بيئات تربوية آمنة أكثر ودية ،مرنة تتغلب على عاملي الزمن واملكان ،واملتعلم فيها يكون
نشط مشارك يف انتاج املعرفة .مما سيقود الطلبة للتعلم بسهوله أكرب يف التعليم الرمسي والتغلب على سلبيات
التعليم التقليدي من خالل االستفادة من خصائص وميزات شبكات التواصل االجتماعي االلكرتونية،
وتوظي وسائطه املتعددة كالصورة والفيديو واحملادثة والتواصل املباشر.
مشكلة الدراسة وأهميتها
باتت شبكات التواصل االجتماعية واحدة من أهم أدوات العصر التكنولوجية األوسع انتشارا خاصة بني
طلبة اجلامعات ،وأوجدت تفاعال منقطع النظري ،وقد تع ّدى تأثري شبكات التواصل حدود العالقات
االجتماعية إىل تشكيل الرأي العام وصياغة اهلوية الثقافية ،والوطنية ،واالجتاهات السياسية ،والدينية
واالقتصادية ،والقضايا األخالقية وغريها  ،من هنا تتحدد مشكلة الدراسة يف تقصي واقع التأثري الرتبوي
لشبكات التواصل االجتماعي وسبل تعظيم فوائدها الرتبوية من وجهة نظر طلبة اجلامعات األردنية ،الذين
يشكلون فئة اجتماعية هامة جدا نوعيا وعدديا يف اجملتمع األردين.
وتكمن أمهية الدراسة احلالية من أمهية كل من النقاط اآلتية:
 تعرف مكامن القوة والضع يف تأثري شبكات التواصل االجتماعي على طلبة اجلامعات األردنيّة ،مما يتيحاجراء ما يل زم من برامج لتطوير االستخدام وتفعيله تربويا .و تعد استجابة الطلبة على استبانة الدراسة احلالية
ومشاركتهم يف املقابالت الفردية خربة تربوية تساهم يف توجيه استخدامهم لشبكات التواصل مبا يضاع
فوائد االستخدام .كما إن اطالع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات على نتائج الدراسة احلالية ،يوفر قاعدة
توجيهية حنو االستخدام األمثل شبكات التواصل تربويا .وكذل
املعنيني بتطوير استخدام اإلعالم الرقمي وقضايا الشباب.

يستفيد من نتائج الدراسة احلالية مجيع

 تعد الدراسة احلالية إضافة نوعية للمكتبة الوطنية والعربية بشكل عام.مبررات الدراسة
تأثري استخدام شبكات التواصل االجتماعي الرقمية وأحد من أهم أسباب تغيري اجتاهات الشباب.
وأمام التسارع الكبري يف انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،جند أن من أبرز القضايا وأكثرها
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إثارة للجدل هي توظي شبكات التواصل االجتماعي يف اجملال الرتبوي التعليمي ،كونه ما زال حمدودا جدا
يف اجلامعات العربية وحيتاج إىل تطوير وتفعيل.تناولت العديد من الدراسات السابقة شبكات التواصل بيد أنه
مل توجد دراسة على حد اطالع الباحثة هدفت إىل تقصي واقع اآلثار الرتبوية لشبكات التواصل
االجتماعي وسبل تفعيلها كما هو يف الدراسة احلالية .
أسئلة الدراسة
.1ما درجة التأثير التربوي لشبكات التواصل االجتماعي على مرتاديها من وجهة نظر طلبة الجامعات
األردنية؟
.2هل توجد فروق دالة إحصائيّا ( )α ≤ 0.05في درجة الدرجة الكلية للتأثير التربوي لشبكات
التواصل االجتماعي تبعا لمتغيرات الجنس ,و التخصص ,والسنة الدراسية؟
.3ما سبل تفعيل شبكات التواصل االجتماعي تربويا؟
االطار النظري والدراسات السابقة
اصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيلة مجاهريية بعد العام 1990م .عرب موقع
( )Classmate.comالذي ظهر يف عام 1995م ،وموقع ( )Sixdegreesالدي ظهر يف عام
1997م ،هبدف التواصل مع زمالء الدراسة ،وانشئت يف تل املواقع خدمة امللفات الشخصية والرسائل
اخلاصة بني األصدقاء ،وخالل الفرتة بني  2001- 1999أنشئت عدة شبكات اجتماعية إال أاها مل تلق
جناحاً كبرياً ،مث ظهرموقع ( )Friendsterعام  2002الذي جعل مثل هذه املواقع جزءاً من املواقع
الرئيسة اللي يستخدمها األفراد على مستوى العامل ،مث تبعه موقعا ( )Myspaceو ( ) Linkedlnويف
عام  2004ظهور موقع ( )facebook.comالذي سرعان ما انتشر استخدامه من قبل املاليني من
على مستوى العامل  ( kamal,2011).هذا وقد انطلقت فكرة الفيس بوك يف العام ( )2004وفقا ملا
أشار إليه هارت ( ) Hurt, 2011من جمموعة من الطلبة يف جامعة هارفرد هبدف تسهيل التواصل فيما
بينهم .وتطور عامل الفيس بوك ليضم أشخاصاً من فئات وأعمار خمتلفة ومتباينة ،حيث يسمح ملستخدميه
بنشر أفكارهم والتواصل مع معارفهم وأصدقائهم ،مبا فيها من توجهات دينية واجتماعية وثقافية وعلمية
وطبية وغريها)Campbell, 2012 ;CWS, 2012) .
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وتتيح شبكات التواصل االجتماعي ملستخدميها باإلضافة إىل التواصل فيما األصدقاء ،خدمة تبادل
املواد كالصور والفيديوهات املتنوعة ،عرب تقنيات توفر سرعة توصيل املعلومات على نطاق واسع (
 .)Haigh,2010وتشرتك معظم شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية يف مجلة من اخلصائص ال ي
تتيح ملستخدميها إدراج ملفهم الشخصي ،يف إطار مفتوح ).(Schelling, 2007
وأشارت إحصائيات عام 2010م أن ملياري نسمة يف العامل يستخدمون الشبكة العنكبوتية .و
 %73من مستخدمي الشبكة العنكبوتية هم من فئة املراهقني والشباب أعضاء يف جمتمع إلكرتوين واحد
على األقل )Walcker, Robert, M., 2010( .وترتبع شبكات التواصل االجتماعي يف أعلى
قمة هرم املواقع اإللكرتونية على الشبكة العنكبوتية ،حيث بلغ عدد أعضاء شبكة الفيس بوك ( )400مليون
مشرتك ،وبلغ عدد اعضاء شبكة تويرت ( 26 )Twitterمليون ،وتؤكد احصائيات العام ذاته  2010ان
مستخدمي شبكة اليوتيوب ( ) YouTubeيشاهدون اكثر من ملياري مادة فيلميه "فيديو" يف اليوم
الواحد .)Garton Timmy., 2010, "Soeial Networking Statistics"( ،ويف
العام 2015م بلغ عدد األشخاص الذين يتمتعون خبدمة اإلنرتنت ( )3،2مليار .وقد حصل حنو ()200
مليون شخص إضايف على خدمة اإلنرتنت العام املاضي بفضل "ارتفاع العائدات العاملية" ،وفقا لتقرير "وضع
العنكبوتية.
الشبكة
تنشره
الذي
نوعه
من
الثاين
وهو
االتصال"،
 ).alarabiya.net/ar/technology/2016وبيّنت قاعدة مستخدمي الشبكة يف ( )22دولة
عربية مع اهاية شهر أيار(مايو)  2014إىل سجلت ( )81.3مليون مستخدم بزيادة مقدارها ()26.75
مليون مستخدم ،وبنسبة زيادة قدرها ( )% 49مقارنة بشهر أيار (مايو) من العام  ،2013وازداد عدد
مستخدمي الفيس بوك يف السنوات األخرية ليصل إىل ( )1.2مليار مستخدم .ويف األردن حتديدا؛ يقدر
عدد مستخدمي" فيسبوك" بأكثر من ( ) 3.2مليون مستخدم ،وقد زاد عدد مستخدمي الشبكة يف األردن
بشكل مضطرد خالل السنوات القليلة املاضية( .مبيضني )2017 ،
باتت شبكات التواصل االجتماعي االلكرتونية هتيمن على الوقت الذي يقضيه املستخدمون مع
الشبكة العنكبوتية  .وان النسبة األعلى من مستخدمي الشبكة العنكبوتية هم من فئة املراهقني والشباب .ان
ضخامة اعداد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي مع توفر االمكانيات التقنية اجلاذبة (األلوان والصورة
والصوت واحلركة والسرعة والسه ولة ) ودون وجود قيود ومراقبة  ،أمر حيمل يف طياته اجيابيات فيما لو أحسن
استخدامها  ،وسليب مدمر اذا تركت االمور على عواهنها واطلق العنان دون توجيه وارشاد جليل املراهقني
والشباب.
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وهناك عدة وجهات نظر حول دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي (Valenzuela,
) S., Park, N., and Kee. K.al, 2008يرون أن رغبة األفراد يف احلصول على أخبار موثوقة
عن األحداث اجلارية ويف حني يرى (  (Grabner, 2010أ ّن الدوافع لدى الكثريين تكمن يف تلبية
االحتياج إىل التواصل والتشارك وتعويض ما فقد من العالقات االجتماعية العامل احلقيقي .ينوه،
) (Kujath,2011, 75أن التفاعل من خالل الشبكات يكون مكمال للعالقات االجتماعية بني
الناس ،ويساعد يف احلفاظ عليها من خالل تسهيل التواصل عربها".
من ناحية تربوية ،يرى ( Klopfer, E., Osterweil, S., Groff, J. and Haas, J
 )2009و) (Towner & Muñoz, 2009أن تطور دور الفيس بوك من السياق االجتماعي
إىل العامل الرتبوي ،يقود إىل حتقيق أهداف تربوية كتنمية مهارات التفكري الناقد ،واإلبداعي واملقدرة على
التحليل ،والتفسري والتنبؤ .وحيث ) )Mazman & Uslues, 2009الرتبويني على االلتفات ملواكبة
التقدم الرتبوي والعلمي والتكنولوجي ،واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية عرب توظي
وسائطه املتعددة كالصورة والفيديو واحملادثة والتواصل املباشر يف السياق الرتبوي ،إلجياد بيئات تربوية آمنة،
ومرنة ،ونشطة تتيح للمتعلم فرص تذويت املعرفة وإعادة انتاجها .إن استخدام شبكات التواصل االجتماعي
وبشكل خاص الفيسبوك ،رمبا يقود الطلبة إىل ممارسة التعلم اإللكرتوين بسهوله أكرب يف التعليم الرمسي(.
 )Baran, 2010إذ يعترب تقبل الطلبة للفيس بوك كأداة تعليمية ،واستخدامه يف سياق تعليمي يعزيز
عمليات التعلم اخلاصة هبم (Roblyer, Mcdaniel, Webb, Herman & 2010
 .)Witty,وبني ) (Phillips, Baird, & Fog, 2011امليزات العديدة لشبكات التواصل يف
التعليم واألنشطة التعليمية جتعل إمكانية استخدام شبكات التواصل يف األنشطة التعليمية موضوعا قابال
للتنفيذ مثل :الرسائل الفورية ،والربيد اإللكرتوين ،وإضافة الفيديو والصور .وميكن ألي شخص نشر
املعلومات والتعاون داخل منظومة متكاملة .كما و اعترب ) (Abu-Sealeek,2012أن الفيس بوك
أحد أهم أدوات التعاون غري الرمسي بني الطلبة ،إذ بدأ الطلبة باستخدام الرسائل واجملموعات على الفيس
بوك للتواصل والتنسيق فيما بينهم والتخطيط ألعمال ومشاريع مجاعية وتبادل الرأي واملشورة بشأاها.
ويف السياق ذاته يؤكد ( العنزي )2003 ،على أن شبكات التواصل االجتماعي وحتديدا الفيس
حل الكثري من املشكالت الرتبوية ،ومنها افتقاد التعليم اإللكرتوين للجانب اإلنساين ،من
بوك ساعدت يف ّ
خالل املشاركة وتفاعل الطلبة فيما بينهم يف برامج تعليمية وتربوية ،مما يؤدي إىل جذب املتعلمني وزيادة
إقباهلم على التعلم .ويرى ( الشراري )2014 ،أيضا أ ّن الشبكات واجملتمعات االفرتاضيّة ،أسهمت يف
استحداث وتطوير مفاهيم جديدة يف جمال التعلم والتعليم ،مثل التعلم اإللكرتوين ،والتعلم عن بُعد،
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واجلامعات االفرتاضية ،والتعلم الفوري ،وال ي عززت مجيعها مفهوم التعلم مدى احلياة ،حيث يعتمد هذا
كل املراحل العمرية،
املبدأ على فكرة أ ّن التعلم غري حمدد يف فرتة الصغر ،أو يف غرفة الدراسة ،بل يتعداها إىل ّ

ويف أي مكان.

من جهة أخرى يرى الكثريون أن هناك تداعيات سلبية من استخدام شبكات التواصل االجتماعي(
منهم من يرى ااها تعمل على عزلة األفراد وحتد من تفاعلهم االجتماعي الواقعي ،وتؤدي إىل التفك
األسري ،واخلداع السياسي والتشهري واالنتحار وانتهاك اخلصوصية وجرائم االنرتنت ( Eid and Ward,
) . 2009وحذر ( )Kujath, 2011من طغيان العالقات االفرتاضية عرب شبكات التواصل
االجتماعي على العالقات الواقعية ،وكذل من طول فرتة استخدام الشبكات دون فائدة.
وأشار ) (Ahmed and Qazi, 2011إىل وجود ارتباط سليب وثيق بني طول الوقت الذي يقضيه
الطالب على شبكات التواصل وتدين األداء األكادميي ،وبني طول وقت االستخدام للشبكات وعادات
العمل وتدين مستوى األداء .ويدعو) ) Zboun & Abu- Sealeek, 2011إىل االلتفات إىل
الطلبة الذين يقضون ساعات طويلة على الفيس بوك ،والذي بدوره يهدر أوقاهتم ويؤثر على خاليا الدماغ.
ويقود إىل اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي والعزلة االجتماعية والتأخر الدراسي واألكادميي ،وتعزيز
التعصب العشائري أو اإلقليمي أو العرقي ،وإهدار الوقت .و حذر ( Christofides, E., Muise,
 )A. and Desmarais, S. 2009من خطورة كش الكثري من مستخدمي شبكات التواصل
االجتماعي اإللكرتونية عن أمور شخصية ومعلومات خصوصية ،يف بيئة الكرتونية مفتوحة للجميع وغري
آمنة .وأشار ( )Miller, P., Parsons, K. and Lifer, D, 2010إىل أن نشر صور
ومقاطع فيديو لآلخرين قد تتعارض مع السياسة العامة للجامعة .أما (الدليمي (2016،187 ،فريى "
علينا أن نقرأ حبذر ما بني السطور يف التقرير رقم  1352يف  1964-4-27الذي تمت مناقشته يف دورة
الكوجنرس االمريكي رقم ( ،)88والذي عرب فيه عن امكانية حنقق بعض أهداف سياستنا اخلارجية من خالل
التعامل مع شعوب الدول االجنبية بدال من التعامل مع حكوماهتا من خالل أدوات وتقنيات االتصال
احلديثة ،وميكننا اليوم التأثري يف اجتاهاهتم وجنرفهم وجنربهم على سلوك طريق معني ،كممارسة ضغوط على
حكوماهتا" .
من الدراسات ال ي مت الرجوع إليها نذكر االيت :دراسة مساعد بن محدان الشراري ( )2014بعنوان
دوافع استخدام الطلبة لشبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك (  ( Facebookوعالقتها بتحصيلهم
األكادميي .اع تمدت منهج املسح االجتماعي ،وطورت استبانة ،نفذت على عينة طبقية عشوائية قوامها
( ) 1200طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس يف اجلامعة األردنية وطلبة املدارس يف لواء وادي السري ،يف
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عمان األردن .أظهرت نتائجها أن ابرز دوافع طلبة اجلامعة الستخدام الفيسبوك كانت "للتسلية وللرتفيه
وتمضية الوقت" ،و"متابعة املستجدات" ،وكان ذل لصاحل الطلبة الذكور .أما أبرز دوافع طلبة املدارس
فكانت "البحث عن املعلومات وإجراء البحوث" ،و"معرفة التقنيات احلديثة" .ودراسة الزبون ،و أبو
صعيلي ( ،)2014وهدفت إىل تعرف أبرز اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي على
فئة املراهقني يف األردن من الفئة العمرية ( )18-15املنخرطني يف متابعة الفيس بوك )،)Facebook
تكونت عينة الدراسة من ( )141ذكور ،و( ) 135اناث مت اختيارهم بأسلوب كرة الثلج ،اتبعت الدراسة
منهج الوص التحليلي ،واستخدمت االستبانة ،أظهرت النتائج أن توسيع العالقات االجتماعية ومتابعة
أخبار اآلخرين وجماملتهم ،وتعزيز وتوثيق الصداقات القائمة ،وزيادة عدد األصدقاء الذين يشرتكون يف
االهتمامات ذاهتا ،من أبرز اآلثار االجيابية ،أما أبرز اآلثار السلبية فكانت اهدار الوقت والتعرف على اجلنس
اآلخر ،واالدمان على شبكات التواصل االجتماعي ،والشعور بالرغبة امللحة ملتابعتها ألوقات طويلة ،وتبني
أن اآلثار االجتماعية والثقافية لدى االناث أكرب منها لدى الذكور وفقا لتقديراهتم أنفسهم .وكذل دراسة
أبو صعيلي ( ،)2012وهدفت إىل الكش عن أثر شبكات التواصل االجتماعي على اجتاهات طلبة
اجلامعات األردنية ،ودورها املقرتح يف تنمية الشخصية املتوازنة ،استخدم منهج املسح االجتماعي بالعينة،
واملقابلة الشخصية ،واالستبانة ال ي نفذت على عينة قوامها ( )1135طالبا وطالبة من اجلامعة األردنية
وجامعة الريموك وجامعة مؤتة ،مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن التقدير
العام ألثر الشبكات على عينة الدراسة جاء ضمن درجة التقدير املتوسطة ،و أن أهم اآلثار االجيابية تعميق
العالقات االجتماعية القائمة بني االصدقاء واملعارف ،وتعزيز معلومات ومعارف الطلبة العامة ،وإزالة احلواجز
النفسية واالجتماعية بني اجلنسني ،وتبني أن أهم االثار السلبية ،االدمان على تل الشبكات والتأخر
الدراسي واألكادميي ،وتعزيز التعصب العشائري أو االقليمي أو العرقي .وتبني أن أهم دوافع استخدام
شبكات التواصل االجتماعي هي أاها تتيح للمستخدمني تقدمي أنفسهم بالطريقة ال ي حيبواها ،وإعطاء
اآلخرين صورة يعتقدون أاها مثالية ،وتبادل املعلومات الشخصية والعامة ،واحلفاظ على عالقات قوية مع
األصدقاء ،وتعزيز الصداقات اجلديدة ،والتسلية والرتفيه من خالل األلعاب التفاعلية ،أو من خالل التفاعل
االجتماعي ،واحلصول على األخبار واملعلومات .وأيضا دراسه الشراري ( )2013وهدفت إىل حبث
استخدامات طلبة الثانوية يف السعودية للفيسبوك وأثره يف حتصيلهم الدراسي .،ومشلت العينة على ()400
طالبا وطالبة .وأظهرت نتائج الدراسة أن  %67منهم ال يستخدمون الفيسبوك لألغراض الدراسية ،وأن
 %78يرون أن الفيسبوك ي ؤثر سلبا يف حتصيلهم .كما توصلت الدراسة إىل أن أكرب دافع يقود طلبة الثانوية
يف السعودية ،الستخدام الفيسبوك هو قضاء وقت الفراغ .أما دراسة (عبد الكرمي الدبيسي ،وزهري ياسني
الطاهات  )2013فقد هدفت إىل معرفة معدالت استخدام طلبة اجلامعات األردنية لشبكات التواصل
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االجتماعي ،والكش عن العوامل املؤثرة يف تشكيل اجتاهات الرأي العام لدى الطلبة .اعتمد الباحثان
املنهج الوصفي طورت االستبانة و نفذت على عينة ميسرة من طلبة اجلامعات األردنية .بينت النتائج أن
شبكات التواصل االجتماعي أصبحت تشكل مصدرا من مصادر حصول طلبة اجلامعات على األخبار
واملعلومات ال ي من شأاها تشكيل الرأي العام ،ومنافسة وسائل اإلعالم التقليدية والصحافة االلكرتونية يف
ذل  ،وكان بعض موادها اجيابية مثل تعزيز الروح الوطنية والوالء واالنتماء ،والبعض اآلخر سلبيا مثل حماولة
ربط األحداث اجلارية يف الدول اجملاورة با لوضع الداخلي ،والتشكي يف مصداقية ما تبثه وسائل االعالم
الوطنية الرمسية وشبه الرمسية ،والتحريض على التظاهر أو االعتصام أو االضراب ،واستخدام العامل الديين
إلثارة سلوك أفراد اجملتمع ،أو الدعوة ملقاطعة األنشطة والفعاليات ال ي تدعو إليها احلكومة .اما خبصوص
دراسة عبد سالم ) (Abdul-Salaam, 2012فهدفت إىل معرفة دور شبكات االنرتنت يف دعم
حقوق املواطنني لتقرير مصريهم من خالل ما تبثه من أخبار سياسية ،وفتحها طرق جديدة يف التواصل
االجتماعي .طورت االستبانة ونفذت على عينة قوامها ( )800طالب جامعي يف كل من مصر وتونس
وليبيا واليمن .بينت النتائج ان لألخبار السياسية ال ي تبثها شبكة االنرتنت تأثري إجيايب على منو مستوى
الوعي السياسي لطلبة اجلامعات .ويف سياق آخر هدفت دراسة كالبيدو ورفاقها (Kalpidou, et al.
 2011),إىل الكش عن العالقة بني استخدام شبكة فيس بوك ( )Facebookوتقدير الذات والرضا
عنها والتوافق العاطفي واالجتماعي ،نفذت الدراسة على عينة قوامها ( )70طالبا من طلبة اجلامعات يف
بوسطن ،واستخدمت االستبانة وتضمنت عدة مقاييس ،بينت نتائجها وجود عالقة سلبية بني عدد
األصدقاء على الشبكة والتوافق االجتماعي واالكادميي لدى طلبة السنة األوىل ،وأن االفراط يف الوقت الذي
يقضيه هؤالء على الشبكة يقرتن بتدين تقدير الذات لديهم ،كما بينت النتائج أيضا أن عدد االصدقاء
على الشبكة يقرتن لدى طلبة السنوات العليا اجيابيا بالتوافق االجتماعي .ودراسة يونغ ( Young,
 )Kirsty. 2011وهدفت إىل تقصي وظائ فيس بوك ( )Facebookوأدواته ،يف تسهيل التواصل
مع األصدقاء وتعزيزه واحلفاظ عليه ،استخدم استطالع الرأي عرب االنرتنت ونفذ على ( )758طالبا وطالبة
يف جامعة سيدين .بينت النتائج أن هذه الشبكة تعزز الصداقات القائمة و تتيح احملافظة على االتصال
املالئم والفعال مع جمموعات أكرب من املعارف .ويف ذات السياق هدفت دراسة ( Ulusu,
 ) Yesmin. 2010الكش عن العوامل املؤثرة يف طول الوقت الذي يقضيه مستخدمو شبكة فيس
بوك ( )Facebookيف تركيا ،و وزعت االستبانة على عينة األعمار (  )58-18قوامها ( )406من
االناث و الذكور بينت النتائج أن التسلية والعالمات التجارية واألوقات احلرة تزيد من الوقت الذي يقضيه
االفراد على شبكة الفيس بوك (.)Facebook
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دراسة ( )Mendez, et al., 2009وهدفت إىل الكش عن العالقة بني التواصل
االجتماعي للطلبة مع أعضاء اهليئة التدريسية عرب الفيسبوك .وتكونت عينة الدراسة من ( )528طالب
وطالبة يدرسون يف جامعة وسط الواليات املتحدة األمريكية ومت تقسيمهم إىل جمموعتني اجملموعة األوىل
مكونة من ( ) 349يوجد بينهم وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب الفيسبوك ،أما اجملموعة الثانية مكونة من
( )179ال يوجد بينهم وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب الفيسبوك .واظهرت النتائج وجود فروق جوهرية
بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل الذين يوجد بينه وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب.
ويف مصر اجرت خضر ( )2009دراسة هدفت إىل حبث دوافع استخدام الشباب املصري ملوقع
الفيسبوك .وقد مشلت العينة ) (136فردا من مستخدمي موقع الفيسبوك من الشباب اجلامعي ،بواقع )(68
فردا من جامعة القاهرة ،و) (68فردا من اجلامعة الربيطانية .وخلصت النتائج إىل أن أهم دوافع استخدام
موقع الفيسبوك يف التسلية والرتفيه  ،%75وخلق الصدقات اجلديدة ،% 48.5والتنفيس عن الذات
 ، %19.1والتواصل مع اآلخرين .%42.6
التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية
 عاجلت بعض الدراسات السابقة شبكات التواصل االجتماعي من ناحية معدالت االستخدام ،وتناولبعضها االخر الكش عن العوامل املؤثرة يف تشكيل اجتاهات الرأي العام ودعم حقوق املواطنني لتقرير.
وفريق ثالث تناول االثار االج تماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي على مرتاديها .وفريق رابع تناول
الكش عن العالقة بني استخدام شبكة فيس بوك ( )Facebookوعالقته باخلجل ،والرضا النفسي،
وتقدير الذات والرضا عنها ،والتوافق العاطفي واالجتماعي ،وتناول بعضها األخر ،تقصي وظائ فيس بوك
( )Facebookوأدواته احملددة يف تسهيل التواصل مع األصدقاء وتعزيزه واحلفاظ عليه.
 بيد ان الدراسات السابقة مل تتناول التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي كما عاجلتها الدراسةاحلالية
 استفادت الدراسة احلالية من أدب املوضوع والفقرات الواردة يف استبانات الدراسات السابقة وتميزت الدراسة احلالية مبنهجيتها ال ي مجعت بني البحث الكمي والبحث النوعي ،و بمضافة أثرالتخصص واملستوى الدراسي لتعرف الفروق يف تقدير واقع تأثري شبكات التواصل ،وأيضا يف تقصي التأثري
الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي يف مخسة جماالت :اجتماعيا ،وثقافيا واقتصاديا استهالكيا ،وسياسيا،
ومهارات حياتية  .كما تميزت يف تعرف معيقات التوظي الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي ،وسبل
تفعيل توظي شبكات التواصل االجتماعي تربويا ،وهذا ما مل يتوفر يف الدراسات السابقة.
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الطريقة واالجراءات
منهج الدراسة
استخدمت الدراسة احلالية املنهج املختلط :املسحي الوصفي التحليلي باالعتماد على االستبانة جلمع
البيانات الكمية ،واملنهج النوعي باستخدام املقابالت الفردية شبه املقننة جلمع البيانات النوعية.
متغيرات الدراسة
املتغري املستقل :شبكات التواصل االجتماعي.
املتغري التابع :الدرجة الكلية للتأثري الرتبوي املضمون اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي على طلبة
اجلامعات األردنية.
المتغيرات الوسيطة :جنس الطالب ومستواه الدراسي( ويقاس بالسنة) والتخصص األكاديمي.
حدود الدراسة و محدداتها
تمثلت حدود الدراسة وحمدداهتا باآليت:
 حدود مكانية :تعمم نتائج الدراسة احلالية على جمتمع طلبة اجلامعة األملانية األردنية ،واجلامعة اهلامشية،وجامعة البلقاء ،وميكن تعميمها على جمتمع طلبة اجلامعات األردنية.
 حدود زمانية وبشرية :طلبة البكالوريوس امللتحقني للدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي .2018من خمتل التخصصات واملستويات الدراسة.
 حمددات موضوعية :يتحدد تعميم نتائج الدراسة احلالية مبا ورد يف فقرات أداة الدراسة احلالية املوزعة علىجماالهتا اخلمسة وهي :اجملال الرتبوي ،ومهارات حياتية ،واجتماعي ،و سياسي ،واقتصادي استهالكي،
وحمددات النتائج السيكو مرتية ألداة الدراسة.
مصطلحات الدراسة
شبكات التواصل االجتماعي:
وهي شبكات التواصل الرقمية وتتمثل يف مواقع على اإلنرتنت توفر ملستخدميها فرص احلوار وتبادل اآلراء
واألفكار والقضايا وامللفات الشخصية وغرف الدردشة ،والتسجيالت املختلفة ومنها مواقع ال
 ..Facebook, Twitter, You Tube, My spaceاخل
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درجة التأثير التربوي:
ويقصد هبا الدرجة الكلية ملا ترتكه شبكات التواصل االجتماعي من أثر إ على النمو الشخصي ملرتاديها
من طلبة اجلامعات األردنية ،وتقاس باملتوسط احلسايب الكلي الستجابة أفراد عيّنة الدراسة احلالية على
الفقرات املتضمنة يف مقياس الدراسة احلالية ،ضمن كل من اجملاالت الرتبوية التالية :اجتماعيا ،وثقافيا،
ومهارات حياتية ،واقتصاديا استهالكيا ،وسياسيا.
مجتمع الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من طلبة اجلامعة االملانية األردنيّة وعددهم (  )2194وطلبة جامعة احلسني بن طالل
وعددهم (  .)2340وبذل يكون عدد جمتمع الدراسة ( )4534وفقاً إلحصائيات دائرة القبول والتسجيل
يف الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي .2018
عينة الدراسة
تضمنت الدراسة نوعني من العينة
العينة الرئيسية  :تضمنت عيّنة الدراسة  ،تضمنت ( )740طالبا وطالبة أي ما نسبته ( )% 16.3من
جمتمع الدراسة ،ممن لديهم حساب أو أكثر على شبكات التواصل االجتماعي ،مع مراعاة متغريات الدراسة
حيث روعي مبدأ املناصفة العددية ألفراد العينة على النحو التايل )370( :ذكور ،و( )370أناث،
و( )370من طلبة كليات العلوم اإلنسانية ،و ( )370من طلبة الكليات العلمية األخرى ،و( (370من
طلبة مستوى سنة أوىل وثانية ،و( )370من طلبة مستوى سنة ثالثة ورابعة.
عينة املقابالت ) 30( :طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة األملانية األردنية ،من الناشطني وليهم حساب أو أكثر
على مواقع التواصل االجتماعي ،مت اختيارهم من شعبة دراسية واحدة من نوع متطلب جامعة حيث التنوع
يف املستويات الدراسية والتخصصات مع مراعاة تنوع اجلندر ( النوع االجتماعي)
أداتي الدراسة
االستبانة :متّ تطوير استبانة الدراسة احلالية بالرجوع إىل أدب املوضوع والدراسات السابقة النظرية منها
وامليدانية ،وقد متّ اال ستفادة من األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة .وتكونت االستبانة من ثالثة
أجزاء :تضمن اجلزء األول التعري بالدراسة وتضمن اجلزء الثاين بيانات الطلبة ،وتضمن اجلزء الثالث ()66
فقرة موزعة على جماالت التأثري الرتبوي ال ي تضمنتها الدراسة ،وهي :تربوي اجتماعي ،تربوي مهاري ،تربوي
سياسي ،تربوي اقتصادي استهالكي.
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المقابلة الجماعية الموجهة:مت حتديد سؤال املقابلة املباشر ،وعرضه على ثالثة زمالء واتفق على صياغته

على النحو التايل:ما سبل تفعيل التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي على طلبة اجلامعات األردنية
من وجهة نظرك اخلاصة؟ مت طباعة السؤال ورقيا وتوزيعه على عينة املقابلة مسبقا مع حتديد مكان و زمن
املقابلة نص ساعة ،ويف املوعد احملدد مت استقبال الطلبة واشاعة جو من األلفة والطمأنينة و وضعهم يف
جو مناسب،مث التمهيد للمقابلة ،ومت ذكر قواعد احلوار اجلماعي،علما أنه مت االستعانة جبهاز تسجيل صويت.
صدق االستبانة
للتحقق من صدق األداة متّ عرضها بصورهتا األولية ،على ( )10عشرة من احملكمني من ذوي االختصاص
يف أصول الرتبية وعلم االجتماع ،والعلوم السياسية ،واالقتصاد ،والعلوم التكنولوجية يف كل من اجلامعة
اهلامشية ،واجلامعة األملانية األردنية ،وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة عمان العربية ،وجامعة القدس ،للنظر يف
مدى مالءمة مضمون الفقرات جملاالت الدراسة وأهدافها ،ومن حيث الصياغة اللغوية .ومتّ اعتماد موافقة
أفراد جلنة التحكيم على الفقرة الواحدة بنسبة ( )%80فأكثر لإلبقاء على الفقرة .وقد متّ األخذ مبالحظات
احملكمني حبذف ( )4من فقرات جماالت الدراسة ،وبذل أصبحت االستبانة تتأل يف صورهتا النهائية من
( )62فقرة موزعة على جماالت التأثري الرتبوي اخلمسة املذكورة أعاله .كما متّ استخدام مقياس ليكرت
اخلماسي لتعرف درجة فاعلية فقرات مضمون املادة اإلعالمية عرب شبكات التوصل االجتماعي من وجهة
نظر طلبة اجلامعات ( مرتفع جدا ،مرتفع ،متوسط ،قليل ،قليل جدا) .
اختبار ثبات أداة الدراسة
متّ تطبيق أداة الدراسة على ( )35طالبا وطالبة من جمتمع الدراسة ،ومتّ حساب معامل الثبات باستخدام
معادلة كرونباخ ألفا ،وتبني أن قيم معامالت الثبات جاءت على النحو التايل.
شكل ( )1قيم معامالت الثبات
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معامل الثبات

تربوي -ثقايف

0.859

تربوي -مهارات حياتية

0.877

تربوي -سياسي

0.874

تربوي -اجتماعي

0.873

تربوي -اقتصادي واستهالكي

0.859

الكلي

0.952
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يتبني من الشكل ( )1أن قيم معامالت الثبات مقبولة ومناسبة ألغراض الدراسة.

معايير الحكم على استجابات أفراد العينة

قسمت املسافة بني أقل تقدير ( )1وأكرب تقدير( )5إىل ثالث مسافات متساوية .وعليه متّ اعتبار التدرجات التالية:
منخفض إذا تراوح متوسط استجابات أفراد العينة ( ) 2.33فأقل ،متوسط إذا تراوح متوسط استجابات أفراد
العينة ما بني ( ،)3.67-2.34مرتفع إذا تراوح متوسط االستجابات ( )3.68فأكثر .
المعالجة اإلحصائية لتحليل استجابات أفراد العينة
لإلجابة عن السؤال السول والثاين متّ حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والرتب ،وحتليل التباين
للتفاعالت الثنائية والثالثية .و لإلجابة عن السؤال الثالث والرابع مت استخدام املقابالت وحتليل استجابات الطلبة
واحتساب التكرارات والنسب املئوية.
نتائج الدراسة
 .1ما درجة التأثير التربوي لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية؟

لإلجابة عن متّ حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة فاعلية املادة اإلعالمية عرب شبكات التواصل

االجتماعي يف النمو الشخصي ملرتاديها من وجهة نظر طلبة اجلامعات األردنيّة على كل جمال وللكلي ولكل فقرة،
واجلداول (  ) 6-1تبني نتائج ذل .
 المجاالت والكلي:جدول ( ) 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجة التأثر التربوي لشبكات التواصل االجتماعي على طلبة الجامعات األردنيّة للمجاالت و الكلي

رقم
اجملال

جماالت التأثري الرتبوي
لشبكات التواصل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

التقدير

4

اجتماعيا

3.68

.72

1

مرتفع

2

مهارات حياتية

3.50

.67

2

متوسط

1

ثقافيا

3.43

.65

3

متوسط

5

اقتصاديا استهالكيا

3.35

.67

4

متوسط

3

سياسيا

3.18

1.03

5

متوسط

3.43

.59

الكلي
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يتبني من اجلدول ( )1أن التقدير الكلي لدرجة التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي على طلبة اجلامعات
األردنيّة متوسط ،حيث بلغ املتوسط احلسايب له ( )3.43واحنراف معياري (.)0.59
وتبني من اجلدول ( )1أن جماالت الدراسة األربعة األخرى ،قد حصلت على درجة تقدير متوسط  :جمال مهارات
حياتية يف الرتبة الثانية ،واجملال الثقايف يف الرتبة الثالثة ،واجملال االقتصادي استهالكي يف الرتبة الرابعة ،وأخريا جاء اجملال
السياسي يف الرتبة اخلامسة.
يوضح امللحق ( )1النتائج التفصيلية الستجابات أفراد العينة غلى فقرات كل جمال من جماالت الدراسة على حده،
ويتضمن اجلداول اجلداول ( )6-2
تأثير شبكات التواصل اجتماعيا :ووفقا للجدول أعاله ( ) 1جاء تقدر أفراد عينة الدراسة لدرجة تأثري شبكات

التواصل االلكرتونية على مرتاديها اجتماعيا على أعلى درجات التقدير مقارنة مبجاالت الدراسة األخرى مبتوسط

حسايب ( )3.68واحنراف معياري( )72.وبتقدير مرتفع  ،وبذل حصل على الرتبة األوىل ،وفقا ملا جاء يف امللحق
 _ 1جدول أ) يتبني أن عشر فقرات من أصل ثالثة عشر فقرة حصلت على درجة تقدير مرتفع أما الفقرات
الثالث املتبقية ( ،41و )49 ،47فقد حصلت على درجة تقدير متوسطة ،وقد تراوحت املتوسطات احلسابية
الستجابات أفراد العينة على فقرات هذا اجملال ما بني (  )3.13-3.99أي أن االستجابات جاءت ( ما بني املرتفع
– املتوسط) .أكرب تقدير كان للفقرة (يشجعين على االنفتاح والتبادل الثقايف ) يف الرتبة األوىل .تلتها فقرة (جيعلين
أحرتم مكانة املرأة يف اجملتمع) ،يف الرتبة الثانية ،أما أقل درجات التأثري فجاءت للفقرة (يشجعين لالنتساب ملؤسسات
اجملتمع املدين كاجلمعيات والنقابات واالحتادات) يف الرتبة الثانية عشر ،وتلتها فقرة (يزودين بأساليب التفاعل
االجتماعي السليم) .يف الرتبة احلادية عشر .ويعود ذل كون مضمون املادة اإلعالمية من وجهة نظر طلبة
اجلامعات األردنية يؤثر بشكل مرتفع على مرتادي شبكات التواصل حيث أنه يشكل حالة من الوعي مبكانة املرأة
وأمهية الطفولة و األسرة ،وااللتزام بالعادات والتقاليد والتعاط مع الفقراء واملسنني ،.ونبذ الفكر املتطرف ،والفخر
باهلوية العربية .واتفقت النتيجة هذه مع نتائج جمموعة من الدراسات ال ي بينت وجود تأثري اجيايب لشبكات التواصل
االجتماعي على مرتاديها من طلبة اجلامعات كدراسة و () .)Debeissy, & Al-Ttahat,2013و دراسة (
الزبون ،وأبو صعيلي  )2014 ،ال ي نفذت على طلبة اجلامعات األردنية ،ويعود ذل اىل تشابه جمتمع الدراستني
تأثير شبكات التواصل  -مهارات شخصية  :وتبني من اجلدول ( )1ان تقدير افراد عينة الدراسة لتأثري شبكات
التواصل االجتماعي يف جمال املهارات الشخصية حصل على الرتبة الثانية مبتوسط حسايب ،)3.50( ،واحنراف
معياري ( )67.وبتقدير متوسط  .يتبني من امللحق  -1جدول ب) حصلت فقرة واحدة فقط يف جمال مهارات
حياتية على درجة تقدير مرتفع من اصل اثنتا عشر فقرة ،وباقي الفقرات حصلت على تقدير متوسط ،وتراوحت
املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة ما بني ( )3.83 -3.10وأكرب تقدير كان للفقرة (يعلمين أساليب
مواجهة الفشل واالحباطات يف الرتبة األوىل .تلتها فقرة (يرفع من قيمة العمل بروح الفريق) يف الرتبة الثانية ،أما أقل
53

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019
درجات التأثري فجاء للفقرات الثالث األخرية وفقا للتدرج التنازيل وهي (يكسبين مهارة إدارة الوقت) .يف الرتبة الثانية
عشر ،وتلتها (يرفع من مستوى ضبط الذات لدي) و(يعلمين طرقاً إجيابية يف مواجهة الضغوط).
كما تبني من اجلدول ( ) 1ان تقدير افراد عينة الدراسة لتأثري شبكات التواصل االجتماعي يف اجملال الثقايف بدرجة
تقدير متوسطة ،مبتوسط حسايب (  ،)3.43واحنراف معياري ( )65.ويف الرتبة الثالثة ،يتبني من ملحق -1جدول
ج) أن مجيع فقرات جمال التأثري الثقايف لشبكات التواصل االجتماعي حصلت على درجات تقدير تقع يف مستوى
املتوسط .و تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني (  )3.19-3.57و أكرب تقدير كان للفقرة (يسهم يف التوعية

مبخاطر اإلد مان) يف الرتبة األوىل ،تلتها فقرة (ينمي قدريت على حل املشكالت ،يف الرتبة الثانية .أما أقل تقدير فجاء
لفقرة ( استخدام سليم للغة العربية) يف الرتبة الثانية عشر .وتلتها فقرة (يكسبين عادات دراسة اجيابية).يف الرتبة احلادية
وقد يعود السبب كون الطلبة يرون يف املادة االعالمية عرب سائل التواصل االجتماعي تتضمن مواد
عشر.
تثقيفية كالتوعية مبخاطر اإلدمان ،وتنمية الوازع الديين  .مما يدلل على وجود حاجة لتوجيه الطلبة وحتفيزهم
لالستخدام اللغوي السليم أثناء تفاعلهم سواء من ناحية االمالء أو قواعد اللغة أو استخدام مفردات سامية.
تأثير شبكات التواصل – اقتصايا – استهالكيا :اما تقدير أفراد عينة الدراسة تأثري شبكات التواصل جملال

اقتصاديا واستهالكيا وفقا جلدول ( )1يف املرتبة الرابعة ،مبتوسط حسايب ( )3.35واحنراف معياري ( )67.وبدرجة
تقدير متوسط ،و يتبني من اجلدول (د) أن مجيع فقرات جمال التأثري االقتصادي االستهالكي لشبكات التواصل
االجتماعي يقع يف مستوى املتوسط ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة ما بني ( 3.53-
 .)3.66أكرب تقدير كان للفقرة (حيررين من ثقافة العيب) يف الرتبة األوىل ،تلتها فقرة (يرفع قناعايت بأمهية عمل املرأة
ودعمها لالقتصاد الوطين) ،يف الرتبة الثانية ،أما أقل تقدير فجاء للفقرة (يرشدين حنو طرق االقتصاد يف استخدام
الكهرباء) يف الرتبة الثانية عشر  .تلتها فقرة( يشجعين على شراء املنتج الوطين ودعمه) يف الرتبة احلادية عشر .ويعود
السبب إىل أن أفراد عينة الد راسة جيدون قصورا يف مضمون ما ينشر على صفحات التواصل االجتماعي من حيث
التوجيه واالرشاد حنو طرق االقتصاد يف استخدام املياه و استخدام الكهرباء" .و التشجيع على شراء املنتج الوطين.
تأثير شبكات التواصل -سياسيا :و جاء تقدير أفراد العينة لدرجة تأثري شبكات التواصل االجتماعي على مرتاديها

سياسا ،يف أدىن سلم درجات التأثري ،مبتوسط حسايب ( )3.18واحنراف معياري ( )1.03بدرجة تقدير متوسط يف
الرتبة اخلامسة ،يتبني من ( امللحق -1جدول  -ها) أن فقرتني من أصل ثالثة عشر فقرة يف جمال التأثري السياسي
لشبكات التواصل االجتماعي حصلتا على درجة تقدير مرتفع ،وباقي الفقرات حصلت على تقدير متوسط .وقد
تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة ما بني(  )2.72-3.77و أكرب تقدير كان للفقرة (جيعلين
أكثر حرصاً على األمن الوطين) يف الرتبة األوىل وبدرجة تقدير مرتفع ،تلتها فقرة (جيعلين أفخر بتاريخ وطين) .يف الرتبة
الثانية وبدرجة تقدير مرتفع .أما أقل تقدير فجاء للفقرة (يثقفين بأسس انتخابات عضو جملس النوب ،وجمالس
البلديات) حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب هلا ( )2.75واحنراف معياري ( ،)1.22تلتها فقرة (يشجعين على
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ملشاركة يف االنتخابات النيابية) .حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب ( )2.84واحنراف معياري ( (1.27وهذا وقد
اختل التقدير العام لتأثري شبكات التواصل االجتماعي يف اجملال السياسي مع نتائج دراسة عبد سالم(Abdul-
) Salaam, 2012ال ي نفذت على طلبة اجلامعات يف كل من مصر وتونس وليبيا واليمن ،و بينت نتائجها أن
لألخبار السياسية ال ي تبثها شبكة االنرتنت تأثريا إجيابيا على منو مستوى الوعي السياسي لطلبة اجلامعات .وقد يعود
السبب يف اختالف النتيجة إىل اختالف جمتمع الدراسة وتوقيتها.
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05في درجة التأثير التربوي لشبكات
عزى لمتغيرات الجنس ,والتخصص والسنة الدراسية؟
التواصل االجتماعي على طلبة الجامعات األردنيّة تُ َ
لإلجابة على السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تأثري املادة اإلعالمية عرب شبكات
التواصل االجتماعي يف النمو الشخصي ملرتاديها من وجهة نظر طلبة اجلامعات األردنيّة تبعا ملتغريات اجلنس،
والتخصص والسنة الدراسية ،واجلدول ( )7يبني نتائج ذل .

جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات لدرجة التأثير الكلي تبعا للجنس والتخصص والسنة الدراسية
اجملال
الرتبوي
اجلنس التخصص

السنة

ذكر علوم إنسانية 2+1
واجتماعية  3فأكثر
علمية أخرى

الكل

الكل
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املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف
3.23

.54

3.16

3.317 .51

.79

3.26

.63

3.32

.58

3.36

.49

3.34

.72

3.40

.66

3.17

.97

3.50

.73

3.38

.52

3.09

.59

الكل

3.28

.62

3.26

.59

3.25

.87

3.36

.68

3.34

.56

3.53

.53

2+1

3.34

.47

3.40

.60

2.69

1.31

3.38

.66

3.31

.42

3.22

.53

 3فأكثر

3.50

.59

3.58

.62

3.48

1.20

3.69

.65

3.40

.43

3.53

.54

الكل

3.39

.51

3.45

.61

2.93

1.32

3.48

.67

3.34

.42

3.32

.55

2+1

3.30

.50

3.31

.58

2.92

1.18

3.34

.64

3.31

.49

3.23

.51

 3فأكثر

3.42

.65

3.49

.64

3.33

1.09

3.59

.69

3.39

.47

3.44

.56

الكل

3.34

.56

3.37

.60

3.07

1.16

3.43

.67

3.34

.48

3.31

.54

3.58

.71

3.49

.68

3.37

.67

3.83

.63

3.34

.74

3.52

.54

3.62

.59

3.71

.64

3.55

.69

4.09

.51

3.48

.65

3.69

.49

الكل

3.60

.65

3.60

.67

3.46

.68

3.95

.59

3.41

.70

3.61

.52

2+1

2.93

.67

3.23

.81

2.38

1.39

3.12

.86

2.97

.99

2.92

.67

 3وأكثر

3.43

.69

3.68

.71

3.11

1.02

3.78

.70

3.45

.71

3.49

.64

الكل

3.25

.72

3.51

.77

2.84

1.22

3.54

.83

3.27

.85

3.28

.70

2+1

3.40

.75

3.42

.72

3.10

1.02

3.63

.77

3.24

.83

3.36

.63

 3فأكثر

3.55

.64

3.69

.66

3.37

.86

3.97

.61

3.46

.67

3.61

.56

الكل

3.48

.70

3.57

.70

3.25

.94

3.81

.71

3.36

.76

3.49

.60

أنثى علوم إنسانية 2+1
واجتماعية  3فأكثر
علمية أخرى

املهارات الشخصية

السياسي

االجتماعي االقتصادي واالستهالكي

الكلي
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3.48

.68

3.40

.65

3.35

.71

3.66

.68

3.33

.70

3.45

.53

الكل علوم إنسانية 2+1
واجتماعية  3فأكثر

3.56

.63

3.63

.65

3.46

.77

3.95

.62

3.45

.62

3.61

.53

الكل

3.51

.66

3.51

.66

3.40

.74

3.80

.66

3.39

.66

3.53

.54

2+1

3.20

.58

3.34

.68

2.58

1.34

3.29

.74

3.19

.69

3.11

.59

 3فأكثر

3.45

.66

3.64

.68

3.23

1.09

3.75

.68

3.43

.63

3.50

.60

الكل

3.32

.63

3.48

.69

2.88

1.27

3.51

.75

3.30

.67

3.30

.63

2+1

3.36

.65

3.37

.66

3.02

1.09

3.50

.73

3.27

.70

3.30

.58

 3فأكثر

3.51

.64

3.64

.66

3.36

.93

3.87

.65

3.44

.62

3.57

.56

الكل

3.43

.65

3.50

.67

3.18

1.03

3.67

.72

3.35

.67

3.43

.59

علمية أخرى

الكل

يتبني من اجلدول ( )2وجود اختالف ظاهري يف قيم األوساط احلسابية لدرجة التأثري الرتبوي لشبكات التواصل
االجتماعي تبعا ملتغريات اجلنس ،والتخصص والسنة الدراسية ،وملعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية
متّ إجراء حتليل التباين الثالثي املتعدد ،واجلدول ( )3يبني نتائج ذل .
جدول ()3
نتائج حتليل التباين الثالثي املتعدد ألثر اجلنس ،والتخصص والسنة الدراسية
على درجة التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي للمجاالت والكلي

مصدر التباين

البعد

اجلنس

الرتبوي

التخصص

السنة

قيمة ف

مستوى الداللة

.117

1

.117

.292

.589

املهارات الشخصية

1.533

1

1.533

3.501

.062

السياسي

.284

1

.284

.297

.586

االجتماعي

4.611

1

4.611

10.687

.001

االقتصادي االستهالكي

.150

1

.150

.337

.562

الكلي

.324

1

.324

1.047

.307

1.511

1

1.511

3.767

.053

املهارات الشخصية

.078

1

.078

.178

.673

السياسي

14.302

1

14.302

14.930

.000

االجتماعي

2.314

1

2.314

5.363

.021

االقتصادي واالستهالكي

.665

1

.665

1.495

.222

الكلي

2.113

1

2.113

6.823

.009

3.001

1

3.001

7.480

.007

املهارات الشخصية

5.386

1

5.386

12.299

.001

السياسي

11.449

1

11.449

11.952

.001

االجتماعي

10.166

1

10.166

23.563

.000

االقتصادي واالستهالكي

2.736

1

2.736

6.146

.014

الكلي

6.164

1

6.164

19.903

.000

الرتبوي

الرتبوي

قيمة هوتانج جمموع املربعات درجات احلريةمتوسط املربعات
.078

.069

.074

يتبني من اجلدول ( )3ما يلي:
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تقديرات أفراد عينة الدراسة درجة التأثريالرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي تبعا جلنس الطالب على اجملال (االجتماعي) ،وكانت الفروق لصاحل الطالبات.
وهذه النتيجة منطقية حيث إن رغبة اإلناث يف التواصل تكون دوما أعلى من رغبة الذكور ألمور تتعلق بسيكولوجية
املرأة  ،وقد اختلفت النتيجة هنا مع نتيجة (  )Sharari,2014ال ي نفذت على طلبة اجلامعات األردنيّة ،ال ي
بينت وجود فروق إحصائية تبعا للجنس لصاحل الطلبة الذكور .وقد يعود االختالف بني النتيجتني تبعا الختالف
هدف الدراسة ومضمون فقرات كل من االستبانتني.
 وجود فروق احصائية تبعا للتخصص الدراسي على اجملالني (السياسي واالجتماعي) ،وكانت الفروق لصاحل طلبةختصصات علوم إنسانية واجتماعية .ويعود ذل إىل أن الطلبة من هذه التخصصات أكثر متابعة وتأثرا باملوضوعات
السياسية واالجتماعية حبكم خلفية التخصص مقارنة بغريهم من طلبة التخصصات العلمية األخرى كالطب او
الصيدلة او الزراعة مثال.
 وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا للمستوى الدراسي للطالب وعلى مجيع اجملاالت والكلي ،وكانت الفروقلصاحل طلبة السنة الثالثة فما فوق .ويعود السبب إىل قدرة طلبة السنة الثالثة على حتديد مواقفهم بشكل أدق مقارنة
بطلبة سنة أوىل وثانية وتركيز طلبة السنة األوىل والثانية على أمور أكادميية حبكم حداثة االلتحاق باجلامعة.
.3ما سبل تفعيل شبكات التواصل االجتماعي تربويا؟
بعد تنفيذ املقابلة اجلماعية  ، ،مت االستماع اىل التسجيالت الصوتية ملرتني  ،من قبل الباحث ،ومن قبل مساعده
وبشكل منفصل -االستعانة بأحد الزمالء من محلة الدكتوراه -كما مت تفريغ استجابات الطلبة حتريريا  ،على
نسختني منفصلتني تمت قراءة استجابات الطلبة ،مع االنتباه إىل استبعاد التفاصيل ال ي ال تفي بالغرض النهائي
لسؤال املقابلة ،مث تمت املقارنة واملقاربة للمادة احملررة  ،وتبني وجود مستوى تطابق مرتفع ما يقارب ( .)%80وتلتها
خطوة التحليل والرتميز  ،واخريا مت جتميع األفكار واملضامني املتماثلة يف مصوفات  ،واجلدول ( )4يبني عدد
التكرارات والنسب املئوية ،وترتيبها تنازليا.
اجلدول ()4
التكرارات والنسب املئوية لسبل تفعيل التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
الرقم
1

االطالع على مناذج عاملية وعربية وحملية ،حققت جناح يف توظي
اجملاالت التعليمية والرتبوية واالستئناس هبا.

2

تعزيز ثقة اجملتمع األكادميي بالتأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي .وبممكانية توظي تقنياهتا املتوفرة
عرب اهلوات الذكية احملمولة يف التعليم املستمر والتعليم النقال.
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شبكات التواصل االجتماعي يف خمتل

التكرار

النسبة%

28

93

26

86
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3

توجيه الطلبة القيادين إلنشاء جمموعات طالبية على مواقع شبكات التواصل كالفيسبوك لتوفري منابر طالبية
وحتقيقا ألغراض تربوية كالتثقي السياسي و مناقشة قضايا الرأي العام ،والتثقي االقتصادي  ،واالستهالكي،
وتنمية مهارات البحث العلمي .والعمل بروح الفريق

23

76,6

4

إنشاء جمموعات على الفيس بوك و الواتسآب توفر التواصل فيما بني اعضاء هيئة التدريس وطلبتهم يف ساعات 22
ما بعد الدوام الرمسي ،ملناقشة قضايا معينة ضمن مساقات دراسية حمددة.

73.3

5

زيادة وعي الطلبة بالدور اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي.

20

66.6

6

تفعيل دور عمادة شؤن الطلبة من خالل انشاء مواقع خاصة هبا لإلعالن عن انشطتها وفعالياهتا املختلفة،
خاصة ما يتعلق مبشاريع خدمة اجملتمع احمللي .

17

56.6

7

توجيه الطلبة وتعريفهم باملواقع واملوضوعات اهلامة ذات التأثري االجيايب يف تثقي الطلب وتطور شخصياهتم
ومهاراهتم

15

50

تبني وجود اتساق عام بني نتائج استجابات الطلبة على استبانة الدراسة بشكل عام ونتائج استجابات الطلبة
على أسئلة املقابالت .ولوحظ من نتائج املقابالت أن سبل التغلب على معيقات استخدام الشبكات تمركز يف سبل
ضمان استخدامها أكادمييا حيث عرب(" )%93االطالع على مناذج ناجحة للتدريس اجلامعي باستخدام شبكات
ال تواصل عاملية وعربية وحملية ،لتوظي شبكات التواصل االجتماعي يف خمتل اجملاالت الرتبوية واالستئناس هبا"
و"تعزيز ثقة اجملتمع األكادميي بالتأثري االجيايب لشبكات التواصل االجتماعي .وبدورها يف اضافة عنصري املتعة
والتشويق يف حال توظيفها تربويا وتعليميا لطلبة اجلامعات حيث حصلت على ( )%86من نسب التكرار.
االستنتاجات

 أعلى درجات التأثري الرتبوي لشبكات التواصل جاء يف اجملال االجتماعي وأقلها يف اجملال السياسي.
 تشجع شبكات التواصل االجتماعي طلبة اجلامعات على االنفتاح والتبادل الثقايف ،وأحرتم مكانة
املرأة يف اجملتمع ،ونبذ الفكر املتطرف واالفتخار باهلوية العربية .والتعاط مع الفقراء و املسنني،
والوعي بأمهية دور األسرة .واإلعالء من شأن الطفولة ،وااللتزام بالعادات و التقاليد االجتماعية.

 تنمي شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة اجلامعات األردنية احلرص على األمن الوطين،
والفخر ب تاريخ الوطن ،وحتفزهم على متابعة األخبار ،وحترر الطلبة من ثقافة العيب ،وترفع قناعاهتم
بأمهية مشاركة املرأة بالعمل ودعمها لالقتصاد الوطين.

 حيتاج طلبة اجلامعات إىل مهارات التعامل مع شبكات التواصل كمهارة ادارة الوقت وتنمية
التفكري الناقد ملا يعرض عليها.
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 يطا لب طلبة اجلامعات األردنية بتوظي

شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تعليمية

تعلمية .حيث تتوفر مرونة االستخدام وسرعته وسهولته ،من خالل تقنيات توفر عنصر اجلذب
والتشويق.

 التأثري الرتبوي لشبكات التواصل االجتماعي على الطلبة االناث أعلى من الذكور ،وعلى طلبة
السنة الثالثة فما فوق أعلى من طلبة سنة أوىل وثانية ،وعلى الطلبة من ختصصات العلوم االنسانية
واالجتماعية أعلى من غريهم من طلبة التخصصات األخرى.
التوصيات
 توجيه أعضاء هيئة التدريس لتوظي التطبيقات التقنية لشبكات التواصل االجتماعي كوسائل معينة للتعليم والتعلموتنمية ثقافة سياسية ،خاصة يف كليات العلوم السياسية.
 توجيه أعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم االجتماعية والعمل االجتماعي طلبتهم لتفعيل جمموعات تواصل عربشبكات التواصل االجتماعي ،للتوعية والتثقي وتنمية اجتاهات اجيابية حنو التعامل مع قضايا الرتشيد االستهالكي،
وتشجيع املنتج الوطين واالخنراط يف العمل التطوعي.
 على عمداء شؤون الطلبة عقد جلسات حوارية لتوجيه وارشاد الطلبة بالسبل األمثل الستخدام شبكات التواصلاالجتماعي كمدارة الوقت والتفكري الناقد واستخدام لغة سليمة راقية .وعمل مطويات تعريفية ،وقائمة باملواقع
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