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 ممخص: 
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع 
مواقع التواصل االجتماعي في ثبلثة أبعاد ىي: البعد المعرفي والوجداني والسموكي، وتعر ف 

بعا  لمتغيرات الصف الدراسي، والمستوى التعميمي لؤلب، والمستوى الفروق في استجاباتيم ت
االقتصادي لؤلسرة، وعدد ساعات التعامل مع ىذه المواقع. وتم استخدام المنيج الوصفي وتكونت 

( طالبا  في المدارس الثانوية بإدارة التعميم بمحافظة القنفذة في المممكة 062عينة الدراسة من )
وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات. وأظيرت النتائج بشكل عام وجود العربية السعودية. 

اتجاىات إيجابية لدى طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في 
األبعاد الثبلثة )المعرفي والوجداني والسموكي(. كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

ت أفراد العينة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي إحصائية في استجابا
ت عزى لمتغيري الصف الدراسي والمستوى االقتصادي لؤلسرة في حين و جدت فروق في 
استجاباتيم ت عزى لمتغيري المستوى التعميمي لؤلب وعدد ساعات التعامل مع ىذه المواقع. 

 وقدمت الدراسة بعض التوصيات.
 : االتجاىات، مواقع التواصل االجتماعي، المرحمة الثانوية. مات المفتاحيةالكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ديسمرب   –الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا         144

Abstract:  
The present study aimed at investigating the attitudes of 

secondary grade students towards dealing with social networking sites in 
three dimensions: cognitive, emotional and behavioral, also finding the 
differences in the students' responses regarding the following variables: 
studying class, father's educational level, family's economic status and 
the numbers of hours of dealing with these sites. The descriptive 
approach was used and the study sample consisted of (260) students in 
secondary schools at Al-Qunfudah Educational Directorate, the 
Kingdom of Saudi Arabia. A questionnaire was used for collecting the 
data. The results generally showed that there were positive attitudes 
towards dealing with social networking sites among secondary grade 
students in three dimensions: cognitive, emotional and behavioral. Also, 
the results showed that there were no statistical differences in the 
students' responses regarding their attitudes towards dealing with social 
networking sites related to the studying class and the family economic 
status whereas there were differences related to the father's educational 
level and the number of hours spent dealing with these sites. The study 
introduced some recommendations.  
Keywords: Attitudes, Social Networking Sites, Secondary Grade.  
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 مقدمة
تبذل دول العالم جيودا  كبيرة إلحداث التغيير اإليجابي في مجتمعاتيا. وتضطمع 

مو واالزدىار والتقدم المممكة العربية السعودية برؤية طموحة تسعى من خبلليا إلى دفع عجمة الن
عمى كافة المستويات. ويحظى القطاع التعميمي في المممكة بأىمية كبرى، وتتمثل غايتو في فيم 
اإلسبلم فيما  صحيحا  متكامبل ، وغرس العقيدة اإلسبلمية ونشرىا، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم 

كسابو المعارف والميارات المخ تمفة وتنمية االتجاىات السموكية اإلسبلمية وبالمثل العميا، وا 
البناءة، وتطوير المجتمع اقتصاديا  واجتماعيا  وثقافيا ، وتييئة الفرد ليكون عضوا  نافعا  في بناء 

 (. 0222مجتمعو )الحقيل، 
وت عد  المرحمة الثانوية مرحمة ميمة في حياة الطالب حيث إنيا تشكل البوابة التي ينطمق 

ل، أو مواصمة تعميمو في الجامعات المختمفة. وتتنامى الجيود من خبلليا نحو سوق العم
الوطنية نحو االىتمام بطبلب ىذه المرحمة، وذلك من خبلل تطوير مقرراتيم الدراسية، وتوفير 
بيئة تعميمية جاذبة ليم، واستخدام االستراتيجيات التدريسية الحديثة في تدريسيم. وبينما تبرز 

الثانوية، فإن التطور في المجاالت التقنية قد انعكس عمى حياة الطالب أىمية التعميم في المرحمة 
( بأن التقنيات الحديثة أصبحت من خصائص العصر 0220في ىذه المرحمة. ويؤكد الحيمة )

الذي يعيش فيو الطالب وانعكس تأثيرىا عمى حياتو الفكرية والثقافية ويظير ذلك جميا  في األنماط 
ا، وفي معالجتو لمشاكمو اليومية. ويمكن القول أن التقنيات الحديثة السموكية التي يقوم بي

 أصبحت تشكل تحديا  واضحا  ليس فقط لمطالب بل ألسرتو ومدرستو ومجتمعو الذي يعيش فيو.
ومن األمثمة عمى التقنيات الحديثة ما يسمى بمواقع التواصل االجتماعي التي عرفيا 

بأنيا: "مجتمعات افتراضية يقوم من خبلليا  (Kuss & Griffiths, 2011)كاس وجريفس 
المستخدمون بإنشاء ممفات عامة، ويتواصمون مع أصدقائيم، ويمتقون بآخرين لدييم اىتمامات 

، والواتساب (Twitter)، وتويتر (Facebook)(، ومن أمثمتيا: الفيسبوك 8208مشتركة" )ص. 
(WhatsApp) ر، والصور، والرسائل، واألنشطة، وغيرىا. وتسمح ىذه المواقع بمشاركة األفكا

 ,Alassiri, Muda, & Ghazali)واألحداث، واالىتمامات بين األشخاص عبر شبكة اإلنترنت 
مع عموما ، . وقد انتشرت ىذه المواقع انتشارا  واسعا ، وأصبح ليا تأثيرا  عمى أفراد المجت(2014

 وعمى مستخدمي اإلنترنت خصوصا .
وقد اىتم الباحثون بدراسة مواقع التواصل االجتماعي عمى مستوى التعميم في المرحمة 

يما  دراسة استيدفت  (Etim, Udosen, & Ema, 2012)الثانوية حيث أجرى إتيم وأدسن وا 
الكشف عن أثر توظيف الواتساب في التدريس عمى التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا. 

( طالبا  في المرحمة الثانوية في نيجيريا. وتم استخدام اختبار 282وتكونت عينة الدراسة من )
دراسة. تحصيمي، ومقياس اتجاه المعممين نحو استخدام الواتساب في التدريس لجمع بيانات ال

وأظيرت النتائج أن استخدام الواتساب في التدريس أسيم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي 
لدى أفراد العينة، إضافة إلى تحسين عبلقات المعممين مع الطبلب مقارنة بالطريقة التقميدية، 

ام الواتساب كما أشارت النتائج أيضا  إلى وجود أثر دال إحصائيا  التجاىات المعممين نحو استخد
 في التدريس عمى تحصيل أفراد العينة في مادة الجغرافيا.
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الكشف عن تأثير مواقع  (Hunter-brown, 2012)واستيدفت دراسة ىنتر براون 
التواصل االجتماعي عمى عينة من طبلب وطالبات إحدى المدارس الثانوية في والية فريجينيا 

كأحد مواقع التواصل  (Facebook)بالواليات المتحدة األمريكية. وقد تم استخدام موقع فيسبوك 
بطاقات المبلحظة،  االجتماعي األكثر انتشارا بين طبلب وطالبات المدرسة. كما تم استخدام

والمقاببلت، واالستبانات، وتحميل الوثائق لئلجابة عن أسئمة الدراسة. وتوصمت النتائج إلى أن 
الفيسبوك أداة مبلئمة لمتعمم، وعندما يتم استخداميا بشكل مناسب فإنيا تؤدي إلى توفير بيئة 

بين المعمم وأفراد عينة  تعميمية تفاعمية آمنة، كما أشارت النتائج إلى وجود عبلقات إيجابية
الدراسة قائمة عمى االحترام المتبادل، إضافة  إلى وجود شعور باالستمتاع واالرتياح بالمشاركة 
في األنشطة الفصمية لدى أفراد العينة، كما أن دمج الفيسبوك في بيئة التعمم أعطى فرصة أكبر 

 ألفراد العينة لمتفاعل مع معمميم ومع بعضيم البعض.
تقصي أغراض طبلب وطالبات المرحمة  (Nazir, 2014)ت دراسة نازر واستيدف
( طالبا  وطالبة 022دام مواقع التواصل االجتماعي. وتكونت عينة الدراسة من )الثانوية في استخ

% 77في إحدى المدن اليندية. واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات. وأظيرت النتائج أن 
من أفراد العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، وأن موقع الفيسبوك ىو أكثر المواقع 

راد العينة، وتمثل استخداميم ليذه المواقع ألغراض الدردشة، والحصول عمى انتشارا  بين أف
األخبار الحديثة ومشاركة المعمومات ذات الصمة بالمقرر الدراسي ومواعيد االختبارات، كما 
أشارت النتائج إلى أن التعامل مع مواقع التوصل االجتماعي يؤدي إلى تحسين ميارات التواصل 

 ة وكذلك زيادة المخزون المعرفي لدى أفراد العينة.في المغة اإلنجميزي
إلى  (Karal, Kokoc, & Cakir, 2015)وىدفت دراسة كارال وكوكوك وكيكر 

ى االستخدام المبلئم لمغة. وتكونت الكشف عن أثر االستخدام التعميمي لمجموعة الفيسبوك عم
( طالبا  وطالبة في الصف الثاني الثانوي في إحدى المدارس الثانوية في 82عينة الدراسة من )

تركيا. وتم استخدام االستبانة، والمقاببلت، وبطاقات المبلحظة لجمع بيانات الدراسة. وأظيرت 
ارات الكتابة، والتواصل والتعاون بين النتائج فعالية استخدام مجموعة الفيسبوك في تنمية مي

 المعممين والطبلب.
واصل في دراستو أسباب استخدام مواقع الت (Mahama, 2015)وتناول مياما 

االجتماعي لدى عينة من طبلب وطالبات المرحمة الثانوية في غانا. وتم استخدام االستبانة 
لجمع بيانات الدراسة. وأظيرت النتائج أن الغالبية العظمى من طبلب وطالبات المرحمة الثانوية 

اقع يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، وأن أكثر األسباب التي تجعميم يستخدمون ىذه المو 
تتمثل في التواصل مع أسرىم وأصدقائيم، إضافة إلى وجود أسباب أخرى تتمثل في الترفيو، 

 وتكوين صداقات جديدة، والحصول عمى أخبار جديدة.
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الكشف عن أثر التعامل مع مواقع  (Mwadime, 2015)واستيدفت دراسة موادمي 
التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي لدى طبلب المرحمة الثانوية في إحدى المدن 

( ولي أمر. واستخدم 02( معممين، و)22( طالبا ، و)022الكينية. وتكونت عينة الدراسة من )
لجمع البيانات من المعممين الباحث االستبانة لجمع البيانات من الطبلب بينما استخدم المقاببلت 

وأولياء األمور. وأظيرت النتائج أن الطبلب يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لمحصول 
عمى المعمومات المتنوعة، ويقومون بمشاركتيا مع اآلخرين، كما أظيرت النتائج أن الطبلب 

ك مع معممييم. يستخدمون ىذه المواقع ألغراض التواصل مع زمبلء الدراسة ومع أسرىم وكذل
ومن النتائج أيضا  أن الطبلب يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ألغراض تعميمية تتمثل في 
مشاركة المحتوى الدراسي مع زمبلئيم واكتساب المعارف الجديدة، إال أن ىناك محدودية في 

ي تقدمو ىذه استخدام ىذه المواقع ألغراض تعميمية لدى الطبلب وذلك نتيجة لمحدودية الدعم الذ
المواقع الحتياجات الطبلب التعميمية، وأوضحت النتائج كذلك أن الطبلب يقضون ساعات 

 طويمة في التعامل مع ىذه المواقع مقارنة بالساعات المخصصة الستذكار موادىم الدراسية.  
 (Nyagah, Stephen, & Muema, 2015)واستيدفت دراسة نيقيو وستيفن وموما 

الكشف عن تأثير التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي عمى تقدير الذات لدى طبلب وطالبات 
( معمما  في إحدى 22( طالبا  وطالبة وكذلك )222المرحمة الثانوية. وتكونت عينة الدراسة من )

الكينية. واستخدم الباحث مقياس تقدير الذات، واالستبانات، والمقاببلت في جمع البيانات. المدن 
وأظيرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي إضافة إلى وجود 
 تأثير إيجابي ليذه المواقع عمى تقدير الذات ومستوى االرتياح النفسي لدى أفراد العينة، كما
أوضحت النتائج وجود اتفاق لدى أفراد العينة حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل 
مع أصدقائيم، وأن تعامميم مع ىذه المواقع يشعرىم بالثقة والحرية ويزيد من دافعيتيم وذلك نتيجة 

عجاب من متابعييم، وتمكنيم من التحديث المستمر لحساباتي م في لما يجدونو من تعميقات، وا 
 ىذه المواقع.  

إلى استقصاء عادات استخدام طبلب  (Alrajehi, 2016)وىدفت دراسة الراجحي 
( طالبا  وطالبة في 862وطالبات المرحمة الثانوية لموقع تويتر، وتكونت عينة الدراسة من )

المرحمة الثانوية في دولة الكويت، وتم استخدام االستبانة في جمع بيانات الدراسة، وأظيرت 
( 0-8بلل أجيزتيم الذكية لمدة )النتائج أن غالبية أفراد العينة يستخدمون موقع تويتر من خ

ساعات يوميا ، وكان استخداميم ليذا الموقع من أجل التعرف عمى شخصيات جديدة، ومتابعة 
األخبار المحمية، ومناقشة وتبادل وجيات النظر، كما أشارت النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة 

 يستخدمون تويتر كمصدر لممعمومات. 
فقد استيدفت الكشف عن اتجاىات عينة  (Quintanilla, 2016)أما دراسة كوينتنيبل 

من معممي المرحمة الثانوية في والية تكساس نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي. 
واستخدمت الباحثة المقاببلت لجمع بيانات الدراسة. وأظيرت النتائج أن معممي المرحمة الثانوية 
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ة فقط وليس ألغراض تعميمية، يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ألغراض شخصية وميني
كما أن أغمبية ىؤالء المعممين يركزون عمى الخصوصية في تبادل المعمومات عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث إنيم يشعرون بعدم القدرة عمى ضبط المعمومات التي يرسميا الطبلب 

دف تنمية ميارات عبر ىذه المواقع، إضافة إلى ىناك ندرة في البرامج التدريبية التي تستي
 المعممين والطبلب في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي. 

 ,Bermudez, Prasad)وىدفت دراسة برمودز وبراساد والسادون وىاوراني 
Alsadoon, & Hourany, 2016)  إلى الكشف عن آراء عينة من طبلب وطالبات المرحمة

الثانوية في الفمبين نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تعمم المغة اإلنجميزية. وتم 
ىمية استخدام مواقع التواصل استخدام االستبانة في جمع بيانات الدراسة. وأكدت النتائج عمى أ

االجتماعي في العممية التعميمية، وشممت مواقع التواصل االجتماعي األكثر انتشارا  بين عينة 
الدراسة كل من: موقع أدمدو، وموقع جوجل بمس، ومستندات جوجل، واليوتيوب، كما أن ىذه 

اسية عموما  وفي مادة المغة المواقع ساعدت عينة الدراسة عمى التعمم بشكل أفضل في المواد الدر 
 اإلنجميزية خصوصا .

إلى استقصاء آراء طبلب المرحمة الثانوية  (Ling, 2016)وىدفت دراسة لنق 
( 27وطالباتيا نحو استخدام الواتساب كوسيمة لبلتصال والتعمم. وتكونت عينة الدراسة من )

مقاببلت في جمع بيانات طالبا  وطالبة في المرحمة الثانوية في ماليزيا. وتم استخدام االستبانة، وال
رسال  الدراسة. وأظيرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يستخدمون الواتساب في التواصل وا 
الرسائل القصيرة، كما أشارت النتائج إلى أن الواتساب أداة مبلئمة لمتواصل في المجال التعميمي 

ت الدردشة لمناقشة ومشاركة واالجتماعي، كما أنيا تمك ن أفراد العينة من المشاركة في مجموعا
األفكار، واآلراء في عدد من الموضوعات، كما أوضحت النتائج أيضا  استمتاع أفراد العينة بمزايا 
الواتساب في إرسال الرسائل، والصور، ومقاطع الفيديو. وبالرغم من فوائد استخدام الواتساب، 

وقات الطويمة في المحادثات فإن نتائج الدراسة أوضحت انزعاج أفراد العينة من قضاء األ
العشوائية وغير اليادفة، إضافة إلى وجود تدني في مستوى أفراد العينة الكتابي، وذلك فيما يتعمق 

 باالستخدام غير المبلئم لممفردات المغوية، واألخطاء اإلمبلئية. 
الكشف عن مدى تأثر استخدام  (Freitas, 2017)واستيدفت دراسة فريتاس 

المراىقين لمواقع التواصل االجتماعي بما لدييم من حسابات متعددة في ىذه المواقع. وتكونت 
( طالبا  وطالبة في المرحمة الثانوية في إحدى الجزر البرتغالية. واعتمادا  289عينة الدراسة من )

نقاش البؤرية وكذلك االستبانات عمى طرق البحث النوعية والكمية، تم استخدام مجموعات ال
% من أفراد العينة لدييم حسابات متعددة يتعاممون معيا  22لجمع البيانات. وأظيرت النتائج أن 

في مواقع التواصل االجتماعي، كما بينت النتائج أن ىناك عبلقة إيجابية بين ما يممكو أفراد 
الوقت الذي يستغرقو ىؤالء األفراد في العينة من حسابات متعددة في مواقع التواصل االجتماعي و 

التعامل مع ىذه المواقع، وأشارت النتائج أيضا  إلى عدم وجود فروق في تعامل أفراد العينة مع 
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مواقع التواصل االجتماعي المتعددة ت عزى لمتغير الجنس لكن توجد فروق ت عزى لموقت الذي 
وذلك لصالح الطالبات، كما أوضحت النتائج يستغرقو ىؤالء األفراد في التعامل مع ىذه المواقع، 

أن زيادة تعامل الوالدين مع مواقع التواصل االجتماعي يؤدي إلى تكوين صداقات مع أبنائيم 
 عبر ىذه المواقع.  

ومن خبلل مراجعة الدراسات السابقة، تم التوصل إلى أن ىناك ندرة في الدراسات التي 
ستوى التعميم العام في المرحمة الثانوية بالمممكة العربية تناولت مواقع التواصل االجتماعي عمى م

السعودية، وخاصة تمك التي مجاليا دراسة اتجاىات طبلب ىذه المرحمة نحو التعامل مع مواقع 
التواصل االجتماعي. وي عد  معرفة اتجاىات طبلب ىذه المرحمة نحو التعامل مع ىذه المواقع أمرا  

االتجاىات دورا  حاسما  في التعميم واألداء، وتؤثر في قدرة الطبلب في غاية األىمية حيث تمعب 
عمى تحقيق ذواتيم، وقدرتيم عمى التكيف واالستجابة لمتغيرات المستمرة التي يواجيونيا في 
المجتمع من حوليم، وفي قدرتيم عمى التفاعل االجتماعي والعمل المشترك مع اآلخرين 

 (.0220)سحتوت، والسرحان؛ 
ن االتجاىات من ثبلثة أبعاد ىي: البعد المعرفي، والوجداني، والسموكي، ويتناول وتتكو  

البعد المعرفي ما لدى الفرد من معارف ومعتقدات تتعمق بموضوع االتجاه، أما البعد الوجداني 
فيرتبط بالعواطف والمشاعر التي تظير لدى الفرد في تعاممو مع موضوع االتجاه، في حين يمثل 

                       وكي نزوع الفرد إلى القيام بأنماط من السموك تتصل بموضوع االتجاهالبعد السم
(. وتأسيسا  عمى ما سبق، فإنو من األىمية بمكان تناول اتجاىات 0220)سحتوت، والسرحان؛ 

طبلب ىذه المرحمة نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بمزيد من البحث والدراسة. ولعل 
راسة الحالية ليا خصوصيتيا فيما يتعمق بالمكان، والزمان، ونوع األداة، والعينة، والمتغيرات، الد

 وىذا ما يميزىا عن غيرىا من الدراسات السابقة.
 مشكمة الدراسة

ت عد  المرحمة الثانوية فترة انتقالية بين التعميمين العام والجامعي. ويواجو طبلب ىذه  
في مواقع التواصل االجتماعي، كما أن ىناك ندرة في الدراسات التي  المرحمة انتشارا  واسعا  

تناولت اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية نحو التعامل مع ىذه المواقع، 
            لذلك تأتي ىذه الدراسة لتعرف اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع 

 جتماعي.التواصل اال
 أسئمة الدراسة

 سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي؟ ويتفرع 

 من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
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ع التواصل االجتماعي فيما يتعمق ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواق -2
 بالبعد المعرفي؟

ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق  -0
 بالبعد الوجداني؟

ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق  -8
 بالبعد السموكي؟

وق ذات داللة إحصائية في اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع ىل توجد فر  -0
المستوى  -المستوى التعميمي لؤلب -مواقع التواصل االجتماعي ت عزى )لمصف الدراسي

 عدد ساعات التعامل مع ىذه المواقع(؟ –االقتصادي لؤلسرة 
 أىداف الدراسة

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما  تعر ف -2

 يتعمق بالبعد المعرفي والوجداني والسموكي.
تعر ف الفروق في اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل  -0

مستوى ال -المستوى التعميمي لؤلب -االجتماعي تبعا  لمتغيرات )الصف الدراسي
 عدد ساعات التعامل مع ىذه المواقع(. –االقتصادي لؤلسرة 

 أىمية الدراسة
 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

  تسميط الضوء عمى مواقع التواصل االجتماعي بصفتيا موضوع حيوي ميم، خصوصا  لدى
 طبلب المرحمة الثانوية.

 في التعامل الواعي مع مواقع  تأكيد دور االتجاىات اإليجابية لمطبلب في المرحمة الثانوية
 التواصل االجتماعي.

  مساعدة معممي المرحمة الثانوية في فيم اتجاىات الطبلب نحو التعامل مع مواقع التواصل
االجتماعي، األمر الذي قد يسيم في استخداميم الستراتيجيات تدريسية حديثة قائمة عمى 

 مواقع التواصل االجتماعي. 
  المرحمة الثانوية عمى فيم اتجاىات أبنائيم نحو التعامل مع مواقع مساعدة آباء الطبلب في

التواصل االجتماعي؛ األمر الذي قد يسيم في استخداميم األساليب المناسبة في التعامل مع 
 أبنائيم وتوجيييم.
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  توجيو القائمين عمى البرامج التدريبية نحو االىتمام بالبرامج التي تسيم في تنمية ميارات
الحاسوبية والمعموماتية، األمر الذي قد يسيم في تنمية ميارات المعممين بما  المعممين

 يتوافق مع ميارات طبلبيم في مجال التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.
 حدود الدراسة

 شممت الدراسة الحدود التالية: 
 :لقنفذة في عينة من طبلب المرحمة الثانوية في إدارة التعميم بمحافظة ا الحدود البشرية

 المممكة العربية السعودية.
 :اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل  الحدود الموضوعية

 االجتماعي في ثبلثة أبعاد ىي: البعد المعرفي، والوجداني، والسموكي. 
 :افظة تطبيق الدراسة في مكتب تعميم الداخل )بنين( بإدارة التعميم بمح الحدود المكانية

 القنفذة في المممكة العربية السعودية.
 :ه( 2088/2089تطبيق الدراسة خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي ) الحدود الزمانية

 م(. 0227/0228الموافق )
 مصطمحات الدراسة

 تضمنت الدراسة الحالية المصطمحات التالية:
  االتجاه(Attitude): تجابة التي يبدييا إزاء شيء ىو "الموقف الذي يتخذه الفرد أو االس

معين أو حدث معين أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو المعارضة؛ نتيجة مروره 
بخبرة معينة أو بحكم توافر ظروف أو شروط تتعمق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية" 

الذي (. وي عر ف االتجاه إجرائيا  بأنو: الموقف 26، ص. 0228)شحاتو، والنجار، وعمار، 
يتخذه طبلب المرحمة الثانوية إزاء مواقع التواصل االجتماعي، ويقاس بالدرجة التي يحصل 
عمييا الطالب في استبانة االتجاىات نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي المعد ة 

 ليذا الغرض.
  مواقع التواصل االجتماعي(Social Networking Sites):  ىي "مجتمعات افتراضية

من خبلليا المستخدمون بإنشاء ممفات عامة، ويتواصمون مع أصدقائيم، ويمتقون  يقوم
وت عر ف  .(Kuss & Griffiths, 2011, p. 3528)بآخرين لدييم اىتمامات مشتركة" 

مواقع التواصل االجتماعي اجرائيا  بأنيا: المجتمعات االفتراضية التي تساعد طبلب المرحمة 
 الثانوية عمى التواصل وتبادل المعمومات مع اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت. 
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 الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة

إلى الكشف عن نظرا  لطبيعة ىذا الدراسة، تم استخدام المنيج الوصفي الذي ييدف 
واقع الظاىرة المدروسة وجمع اكبر قدر من البيانات حول اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو 

 التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.
 مجتمع الدراسة

شمل مجتمع الدراسة جميع طبلب المرحمة الثانوية في المدارس التابعة لمكتب تعميم 
ه( 2088/2089فذة بالمممكة العربية السعودية لمعام الدراسي )الداخل )بنين( بإدارة تعميم القن

 م(. 0227/0228الموافق )
 عينة الدراسة

تم اختيار أربع مدارس ثانوية عشوائيا  لكي تمثل عينة الدراسة، كما تم اختيار شعبة 
 واحدة عشوائيا  من كل صف دراسي )األول الثانوي، الثاني الثانوي، الثالث الثانوي( في ىذه

 ( طالبا .062المدارس. وبمغت عينة الدراسة )
 أداة الدراسة

بعد االطبلع عمى األدب النظري والدراسات السابقة، تم تصميم استبانة كأداة لجمع 
 بيانات الدراسة، وتكونت من ثبلثة أجزاء، ىي:

، يختص بالمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وتمثمت في: الصف الدراسي الجزء األول:
ومدى التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، ونوع ىذه المواقع، والمستوى التعميمي لؤلب، 
والمستوى االقتصادي لؤلسرة، وعدد الساعات التي يقضييا الطالب في التعامل مع مواقع 

 التواصل االجتماعي.
لتواصل يتناول اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع ا الجزء الثاني:

االجتماعي في ثبلثة أبعاد، ىي: البعد المعرفي، والوجداني، والسموكي. وضمت ىذه األبعاد 
( عبارات، في 8( عبارات، بينما شمل البعد الوجداني )7( عبارة حيث شمل البعد المعرفي )00)

 ( عبارات.9حين شمل البعد السموكي )
 حول التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.تناول مقترحات أفراد عينة الدراسة  الجزء الثالث:

غير موافق( لتقدير درجة تعامل  -غير متأكد -كما تم استخدام مقياس ثبلثي )موافق 
طبلب المرحمة الثانوية مع مواقع التواصل االجتماعي. وكانت تقديرات االستجابة عمى عبارات 

أما مدى متوسطات االستجابات  (،2، غير موافق=0، غير متأكد=8االستبانة كما يمي: )موافق=
(، وغير موافق 0.88 -2.68(، غير متأكد )8.22 -0.80فكان عمى النحو التالي: موافق )

(2.22- 2.67 .) 



 مبارك بن سعيد حمدان /د                            اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التعامل
 العمري آدم شامي/د                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

144 
  8102ديسمرب   – الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا        

 

 

 صدق األداة
( من 2تم التحقق من الصدق الظاىري لؤلداة بعرضيا في صورتيا األولية عمى )

بداء الرأي حول الصحة العممية أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد أل
والمغوية لعبارات األداة، ومناسبة أبعادىا وعباراتيا لؤلىداف التي وضعت من أجميا. وفي ضوء 

%( فأكثر من المحكمين. وأصبحت 82آراء المحكمين، تم إجراء التعديبلت التي أجمع عمييا )
( عبارات تتعمق 7( عبارة: )00)األداة جاىزة لمتطبيق الميداني في صورتيا النيائية، وتضمنت 

( عبارات تتعمق بالبعد الوجداني وىي 8(، و)7-2بالبعد المعرفي وتمثمت في العبارات من )
( عبارات تمثمت في العبارات من 9(، في حين شمل البعد السموكي )22-8العبارات من )

(26-00  .) 
امل ارتباط كما تم حساب صدق االتساق الداخمي لبلستبانة من خبلل حساب مع

بيرسون بين درجة تقدير كل عبارة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وتراوحت معامبلت 
(، 2.868 -2.262(، ولمبعد الوجداني بين ) 2.896 -2.620االرتباط لمبعد المعرفي بين )

قل، ( فأ2.22(، وكانت جميعيا دالة عند مستوى داللة )2.928 -2.620ولمبعد السموكي بين )
 مما يؤكد اتساق العبارات مع أبعادىا في قياس األىداف المنشودة. 

 ثبات األداة
تم حساب قيمة معامل ألفا كرونباخ كمؤشر عمى ثبات أداة الدراسة، وبمغ معامل 

(، ولؤلداة 2.702(، ولمبعد السموكي )2.867(، ولمبعد الوجداني )2.878الثبات لمبعد المعرفي )
 دل عمى أن أداة الدراسة تتمتع بقيم ثبات مقبولة لتحقيق أىداف الدراسة.(. وىذا ي2.890ككل )

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
تضمن ىذا الجزء من الدراسة عرضا  لمنتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة 

 الفرعية التي تم تحديدىا، وذلك عمى النحو التالي:
 إجابة السؤال األول: 

أسئمة الدراسة عمى: "ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو  ينص السؤال األول من 
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بالبعد المعرفي؟". ولئلجابة عن ىذا السؤال، 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد المرتبة، ودرجة الموافقة عمى 

لمتعمقة باتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل عبارات البعد المعرفي ا
 التالي: 2االجتماعي، كما يظير في الجدول 
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 2جدول 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليا  الستجابات عينة

 البعد المعرفي الدراسة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في

المتوسط  العبارة الرقم
 2الحسابي*

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الموافقة

يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في الوصول إلى  2
 المعمومات بأسرع وقت ممكن.

 موافق 2 2.88 0.92

خبار يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في معرفة األ 8
 الجديدة.

 موافق 2 2.87 0.92

0 
يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في اكتساب 

 موافق 8 2.02 0.79 المعمومات من مصادر متنوعة.

6 
يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في التعرف عمى 

 فقموا 0 2.62 0.68 شخصيات بارزة في مجاالت اىتماماتي.

2 
يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في زيادة تحصيمي 

 موافق 2 2.70 0.87 المعرفي في المواد الدراسية.

يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى  0
 غير متأكد 6 2.70 0.02 حمول لممشكبلت التي تواجيني.

7 
امل مع مواقع التواصل االجتماعي إلى اكتساب يقودني التع

 غير متأكد 7 2.79 0.22 معمومات من مصادر غير موثوقة.

 موافق  2.07 0.20 المتوسط* العام

أن المتوسطات الحسابية الستجابات طبلب المرحمة الثانوية حول  2يبين الجدول 
تماعي في البعد المعرفي قد تراوحت بين اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االج

( التي تنص عمى اآلتي: "يساعدني 2(. وجاءت في المرتبة األولى العبارة )8.92 -0.22)
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في الوصول إلى المعمومات بأسرع وقت ممكن"، بمتوسط 

نحو ىذه العبارة، وكذلك في ( مع توفر درجة الموافقة 2.88( وانحراف معياري )0.92حسابي )
                                                 

 درجات 8* المتوسط الحسابي من  2
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( التي تنص عمى اآلتي: " يساعدني 8المرتبة األولى وبالمتوسط الحسابي نفسو جاءت العبارة )
( 2.87التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في معرفة األخبار الجديدة"، وبانحراف معياري ) 

( التي 0ىذا البعد العبارة ) مع توفر درجة الموافقة كذلك، وجاءت في المرتبة قبل األخيرة في
تنص عمى اآلتي: " يساعدني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في الحصول عمى حمول 

(، مع عدم وجود 2.70( وانحراف معياري )0.02لممشكبلت التي تواجيني."، بمتوسط حسابي )
( التي تنص عمى 7رة )تأكد لدى أفراد العينة نحو ىذه العبارة، وفي المرتبة األخيرة جاءت العبا

اآلتي: "يقودني التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي إلى اكتساب معمومات من مصادر غير 
( مع عدم وجود تأكد أيضا لدى 2.79( وانحراف معياري )0.22موثوقة"، بمتوسط حسابي )

البعد المعرفي  أفراد العينة نحو ىذه العبارة. وقد بمغ المتوسط العام الستجابات عينة الدراسة في
(، مما يشير إلى وجود اتجاىات إيجابية مقبولة لدى طبلب 2.07( بانحراف معياري )0.20)

 المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بيذا البعد.
وقد ت عزى ىذه النتائج إلى أن ىناك انتشارا  واسعا  في مواقع التواصل االجتماعي، 

حت مصدرا  ميما  لممعمومات حيث توفر ىذه المواقع معمومات متعددة ومتنوعة يسيل واصب
الوصول إلييا في أي وقت ومن أي مكان عبر أجيزة الياتف الذكية أو األجيزة الحاسوبية 
األخرى شريطة توفر اتصال بشبكة اإلنترنت، ويستطيع الطالب اختيار المعمومات التي تتناسب 

فاعل معيا، ويعالجيا، ويستفيد منيا بما ينعكس إيجابا  عمى تحصيمو الدراسي. مع اىتماماتو، ويت
وتتفق ىذه النتائج مع نتائج البحوث والدراسات التي تناولت دراسة مواقع التواصل االجتماعي في 

 ,.Alrajehi, 2016; Bermudez et al., 2016; Etim et al)مرحمة التعميم الثانوي
2012; Nazir, 2014) وأشارت بعض نتائجيا إلى أن التعامل مع ىذه المواقع يؤدي إلى ،

الحصول عمى األخبار الجديدة، وكذلك المعمومات المتنوعة، والتعرف عمى الشخصيات الجديدة، 
 وزيادة المخزون المعرفي وكذلك التحصيل الدراسي.

 إجابة السؤال الثاني: 
"ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو ينص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى:  

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بالبعد الوجداني؟". ولئلجابة عن ىذا السؤال، 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد المرتبة، ودرجة الموافقة عمى 

بلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع عبارات البعد الوجداني المتعمقة باتجاىات ط
 التالي: 0التواصل االجتماعي، كما يظير في الجدول 
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 1جدول 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليا  الستجابات عينة

 الدراسة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في البعد الوجداني

المتوسط  العبارة لرقما
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة الترتيب المعياري

أحب استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع  9
 موافق 2 2.68 0.67 أشخاص آخرين تجمعني بيم اىتمامات مشتركة.

أفضل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمشاركة المعمومات  8
 موافق 0 2.67 0.62 سة.مع زمبلء الدرا

استمتع بالمشاركة في األنشطة التعميمية التي ليا صمة بمواقع  20
 موافق 8 2.78 0.87 التواصل االجتماعي.

22 
 
 

أرغب في التعبير عن آرائي الشخصية من خبلل التعامل مع 
 موافق 0 2.72 0.82 مواقع التواصل االجتماعي.

دة الرغبة في التعمم عندما أتعامل مع مواقع التواصل أشعر بزيا 28
 موافق 0 2.72 0.82 االجتماعي.

أفضل المعمم الذي يستخدم مواقع التواصل االجتماعي في  22
 غير متأكد 6 2.78 0.26 تدريسو.

أنزعج من تواصل المدرسة مع أسرتي عبر مواقع التواصل  22
 ير متأكدغ 7 2.86 2.88 االجتماعي.

أنزعج من مجالسة زمبلئي الطبلب الذين يتعاممون مع مواقع  20
 غير موافق 8 2.72 2.20 التواصل االجتماعي.

 موافق  2.82 0.89 المتوسط* العام

أن المتوسطات الحسابية الستجابات طبلب المرحمة الثانوية حول  0يبين الجدول 
مع مواقع التواصل االجتماعي في البعد الوجداني قد تراوحت بين  اتجاىاتيم نحو التعامل

( التي تنص عمى اآلتي: "أحب استخدام 9(. وجاءت في المرتبة األولى العبارة )0.67 -2.20)
مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع أشخاص آخرين تجمعني بيم اىتمامات مشتركة"، 



 مبارك بن سعيد حمدان /د                            اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التعامل
 العمري آدم شامي/د                                                                
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( مع توفر درجة الموافقة نحو ىذه العبارة، 2.68( وانحراف معياري )0.67بمتوسط حسابي )
( التي تنص عمى اآلتي: "أفضل 8( جاءت العبارة )0.62وفي المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )

استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمشاركة المعمومات مع زمبلء الدراسة "، وبانحراف معياري 
ي المرتبة قبل األخيرة في ىذ البعد العبارة ( مع توفر درجة الموافقة كذلك، وجاءت ف2.67)
( التي تنص عمى اآلتي: " أنزعج من تواصل المدرسة مع أسرتي عبر مواقع التواصل 22)

(، مع عدم وجود تأكد لدى أفراد 2.86( وانحراف معياري )2.88االجتماعي"، بمتوسط حسابي )
( التي تنص عمى اآلتي: " أنزعج 20ة )العينة نحو ىذه العبارة، وفي المرتبة األخيرة جاءت العبار 

من مجالسة زمبلئي الطبلب الذين يتعاممون مع مواقع التواصل االجتماعي "، بمتوسط حسابي 
( مع عدم وجود موافقة لدى أفراد العينة نحو ىذه العبارة. وقد 2.72( وانحراف معياري )2.20)

( بانحراف معياري 0.89عد الوجداني )بمغ المتوسط العام الستجابات أفراد عينة الدراسة في الب
(، مما يشير إلى وجود اتجاىات إيجابية مقبولة لدى طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل 2.82)

 مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بيذا البعد. 
وقد ت عزى ىذه النتائج إلى وجود عدة مزايا لمواقع التواصل االجتماعي تتمثل في تمكين 

بلب من إرسال رسائميم الخاصة، ومتابعة رسائل اآلخرين، والرد عمييا، والتعميق عمييا، الط
واإلعجاب بيا، ونشرىا عمى نطاق واسع، وينعكس ذلك إيجابا  عمى الثقة بالنفس لدى الطبلب، 
كما تتضمن مواقع التواصل االجتماعي محتوى متنوع يجذب الطبلب لمتفاعل معو سواء  كان ىذا 

مستندا  أم صورة أم مقطع فيديو أم مادة صوتية مسجمة؛ األمر الذي ينعكس إيجابا  عمى  المحتوى
مستوى الدافعية لدى الطبلب. وتتفق ىذه النتائج مع نتائج البحوث والدراسات التي أشارت إلى 
أن التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي يؤدي إلى استمتاع الطبلب بالمشاركة في األنشطة 

مية، ويزيد من مستوى تقديرىم لذواتيم ودافعيتيم، ويوفر ليم الحرية في التعبير عن آرائيم التعمي
(Hunter-brown, 2012; Ling, 2016; Nyagah et al., 2015.) 

 إجابة السؤال الثالث: 
ينص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى: "ما اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو  

ع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بالبعد السموكي؟". ولئلجابة عن ىذا السؤال، التعامل مع مواق
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد المرتبة، ودرجة الموافقة عمى 
عبارات البعد السموكي المتعمقة باتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع 

 التالي: 8ماعي، كما يظير في الجدول التواصل االجت
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 3جدول 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليا  الستجابات عينة

 الدراسة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في البعد السموكي

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

رجة د
 الموافقة

أتواصل مع زمبلء الدراسة عبر مواقع التواصل االجتماعي  26
 خارج المدرسة.

 موافق 2 2.22 0.78

 موافق 0 2.62 0.72 أستخدم مواقع التواصل االجتماعي لمتسمية والترفيو. 00

29 
استخدم مواقع التواصل االجتماعي في تطوير مياراتي 

 موافق 8 2.69 0.22 الحاسوبية.

02 
أقوم بأداء واجباتي المدرسية من خبلل التعامل مع مواقع 

 موافق 0 2.72 0.20 التواصل االجتماعي.

أشارك في مجموعات تعاونية عبر مواقع التواصل  02
 غير متأكد 2 2.82 0.07 االجتماعي.

أقضي ساعات طويمة في تعاممي مع مواقع التواصل  08
 غير متأكد 2 2.82 0.07 جتماعي.اال

أتجنب كتابة رسائل تتعمق باىتماماتي الخاصة في مواقع  00
 غير متأكد 7 2.72 0.08 التواصل االجتماعي.

أتواصل مع معممي المواد الدراسية عبر مواقع التواصل  27
 غير متأكد 8 2.86 0.22 االجتماعي خارج المدرسة.

معموماتي الشخصية عمى اآلخرين من خبلل التعامل  أعرض 28
 غير متأكد 9 2.82 0.20 مع مواقع التواصل االجتماعي.

 غير متأكد  2.80 0.88 المتوسط* العام

 



 مبارك بن سعيد حمدان /د                            اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التعامل
 العمري آدم شامي/د                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

144 
  8102ديسمرب   – الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا        

 

 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات طبلب المرحمة الثانوية حول  8يبين الجدول 
اصل االجتماعي في البعد السموكي قد تراوحت بين اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التو 

( التي تنص عمى اآلتي: " أتواصل 26(. وجاءت في المرتبة األولى العبارة )0.78 -0.20)
( 0.78مع زمبلء الدراسة عبر مواقع التواصل االجتماعي خارج المدرسة."، بمتوسط حسابي )

ه العبارة، وفي المرتبة الثانية وبمتوسط ( مع توفر درجة الموافقة نحو ىذ2.22وانحراف معياري )
( التي تنص عمى اآلتي: " أستخدم مواقع التواصل 00( جاءت العبارة )0.72حسابي )

( مع توفر درجة الموافقة كذلك، وجاءت 2.62االجتماعي لمتسمية والترفيو"، وبانحراف معياري )
عمى اآلتي: "أتواصل مع معممي ( التي تنص 27في المرتبة قبل األخيرة في ىذ البعد العبارة )

( 0.22المواد الدراسية عبر مواقع التواصل االجتماعي خارج المدرسة."، بمتوسط حسابي )
(، مع عدم وجود تأكد لدى أفراد العينة في استجاباتيم نحو ىذه العبارة، 2.86وانحراف معياري )

أعرض معموماتي الشخصية ( التي تنص عمى اآلتي: " 28وفي المرتبة األخيرة جاءت العبارة )
( 0.20عمى اآلخرين من خبلل التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي."، بمتوسط حسابي )

( مع عدم وجود تأكد أيضا  لدى أفراد العينة في استجاباتيم نحو ىذه 2.82وانحراف معياري )
( 0.88موكي )العبارة. وقد بمغ المتوسط العام الستجابات أفراد عينة الدراسة في البعد الس

(، وىذا يشير إلى وجود اتجاىات إيجابية مقبولة إلى حد  ما لدى طبلب 2.80بانحراف معياري )
 المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بيذا البعد. 

 وقد ت عزى ىذه النتائج إلى أن مواقع التواصل االجتماعي تتيح الفرصة لمطبلب لمتفاعل
مع بعضيم البعض في أي وقت ومن أي مكان عبر ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الحاسوبية 
              األخرى؛ مما يسيم في تمبية احتياجاتيم االجتماعية والتعميمية والترفييية. وتتفق ىذه النتائج 

             اعي مع نتائج البحوث والدراسات التي توصمت إلى أن التعامل مع مواقع التواصل االجتم
                     يسيم في تمكين الطبلب من التواصل مع بعضيم البعض، ويساعدىم عمى مشاركة
    اآلراء واألفكار والموضوعات ذات الصمة بمقرراتيم الدراسية، ويمبي احتياجاتيم الترفييية

(Ling, 2016; Mahama, 2015; Mwadime, 2015; Nazir, 2014). 
السابقة أن المتوسطات العامة الستجابات طبلب  8، 0، 2كما يتضح من الجداول 

وية حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في األبعاد الثبلثة المرحمة الثان
( حيث بمغ المتوسط 0.20 -0.88)البعد المعرفي والوجداني والسموكي( قد تراوحت بين )

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي 2.07( وبانحراف معياري )0.20الحسابي العام لمبعد المعرفي )
(، في حين بمغ المتوسط الحسابي العام 2.82( وبانحراف معياري )0.89اني )العام لمبعد الوجد
(، وىذا يشير إلى وجود اتجاىات ايجابية 2.80( وبانحراف معياري )0.88لمبعد السموكي )

 مقبولة لدى طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام.
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 إجابة السؤال الرابع: 
السؤال الرابع من أسئمة الدراسة عمى اآلتي: " ىل توجد فروق ذات داللة  ينص 

إحصائية في اتجاىات طبلب المرحمة الثانوية نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ت عزى 
الساعات  –المستوى االقتصادي لؤلسرة  -المستوى التعميمي لؤلب  -لممتغيرات )الصف الدراسي

في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي(؟". ولئلجابة عن ىذا السؤال"،  التي يقضييا الطبلب
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقمتين 
لمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد العينة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل 

 -المستوى التعميمي لؤلب  –الختبلف متغيرات الدراسة: )الصف الدراسي  االجتماعي تبعا  
عدد الساعات التي يقضييا الطبلب في التعامل مع مواقع  –المستوى االقتصادي لؤلسرة 

 التواصل االجتماعي(. والجداول التالية تبين النتائج التي تم التوصل إلييا:
 ستوى االقتصادي لألسرة:أوال : الفروق باختالف الصف الدراسي والم

 4دول ج
 اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول
                 اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي باختالف الصف الدراسي

 والمستوى االقتصادي لألسرة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 التعميق

 الصف الدراسي
 2.20 0 2.20 بين المجموعات

2.80 2.726 
غير 
 2.22 027 28.92 داخل المجموعات دالة

المستوى 
 االقتصادي لؤلسرة

 2.20 0 2.28 بين المجموعات
2.72 2.078 

غير 
 2.22 027 28.87 داخل المجموعات دالة

أن قيم )ف( غير دالة في متغيري الصف الدراسي والمستوى  0ضح من الجدول يت
االقتصادي لؤلسرة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة 

 الدراسة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ت عزى ليذين المتغيرين.
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فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة  وقد ت عزى نتيجة عدم وجود
حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بمتغير الصف الدراسي 
إلى أن الطبلب يدرسون في صفوف دراسية تنتمي لمرحمة تعميمية واحدة ىي المرحمة الثانوية، 

تعميمي موحد، كما قد ت عزى ىذه النتيجة إلى أن  وكذلك تتبع مكتب تعميمي واحد يخضع لنظام
مواقع التواصل االجتماعي تتيح الفرصة لجميع الطبلب في الصفوف الدراسية المختمفة 
بالتعامل معيا في أي وقت ومن أي مكان؛ وبناء  عميو فإنو ال توجد فروق في استجابات 

قع التواصل االجتماعي ت عزى طبلب المرحمة الثانوية حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع موا
 لمتغير الصف الدراسي.

أما نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول 
اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق بمتغير المستوى االقتصادي 

يقات المتعددة لمواقع التواصل لؤلسرة فقد ت عزى إلى أن ىناك إمكانية في تحميل التطب
االجتماعي مجانا  وال يترتب عمى ذلك أي تكمفة مادية، أي أن جميع الطبلب لدييم الفرصة 
متاحة في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي عمى اختبلف مستوى أسرىم االقتصادي؛ 

اتجاىاتيم نحو  وبناء  عميو فإنو ال توجد فروق في استجابات طبلب المرحمة الثانوية حول
 التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ت عزى لمتغير المستوى االقتصادي لؤلسرة. 

ثانيا : الفروق باختالف المستوى التعميمي لألب وعدد ساعات التعامل مع مواقع 
 التواصل االجتماعي:

 5جدول 
 حول اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة

                  اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي باختالف المستوى التعميمي
 لألب وعدد ساعات التعامل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعميق

 المستوى التعميمي لؤلب
 2.29 8 2.26 بين المجموعات

8.22 2.222 
دالة عند 

 2.22مستوى 
 2.22 026 28.89 داخل المجموعات

عدد ساعات التعامل مع 
 مواقع التواصل االجتماعي

 2.02 0 2.92 بين المجموعات
8.88 2.222 

دالة عند 
 2.22مستوى 

 2.22 027 28.22 داخل المجموعات
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في متغيري  2.22، ومستوى 2.22أن قيم )ف( دالة عند مستوى  2يتضح من الجدول 
المستوى التعميمي لؤلب وعدد ساعات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي عمى التوالي، مما 
يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول اتجاىاتيم نحو 

استخدام اختبار أقل فرق  التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ت عزى ليذين المتغيرين. وقد تم
( لمكشف عن مصدر الفروق في ىذين المتغيرين لعدم تمكن اختبار شيفيو من LSDدال )

 الكشف عنيا كما يتضح في الجدولين التاليين:
 6جدول 

 ( لمكشف عن مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة حولLSDاختبار )
 اعي باختالف المستوى التعميمي لألباتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتم

المستوى  المتغير
 التعميمي لؤلب

المتوسط 
الفرق  جامعي ثانوي متوسط ابتدائي الحسابي

 لصالح

المستوى التعميمي 
 لؤلب

 ابتدائي 2*    0.07 ابتدائي
      0.00 متوسط
      0.02 ثانوي

      0.86 جامعي

في استجابات أفراد عينة  2.22ند مستوى وجود فروق دالة ع 6يتضح من الجدول 
الدراسة حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ت عزى لمتغير المستوى 
التعميمي لآلباء وذلك لصالح أفراد العينة الذين مستوى تعميم آبائيم )ابتدائي(. وقد ت عزى ىذه 

ة تفاعمية ت سيم في تحقيق التواصل مع النتيجة إلى أن مواقع التواصل االجتماعي توفر بيئ
العمماء والخبراء والمتخصصين في المجاالت المختمفة؛ لذلك قد يزداد توجو طبلب المرحمة 
الثانوية الذين لدى آبائيم مستوى تعميمي متدن  نحو التعامل مع ىذه المواقع والتواصل مع 

ياتيم ودعميم، وفي المقابل قد يقل العمماء والخبراء والمتخصصين لبلستفادة من خبراتيم وتوجي
توجو طبلب المرحمة الثانوية الذين لدى آبائيم مستوى تعميمي عال  نحو التعامل مع مواقع 
التواصل االجتماعي ويكتفون بما يجدونو من خبرات وتوجييات ودعم من آبائيم. وبناء  عميو تم 

حول اتجاىاتيم نحو التعامل مع  التوصل إلى وجود فروق في استجابات طبلب المرحمة الثانوية
مواقع التواصل االجتماعي ت عزى لمتغير المستوى التعميمي لآلباء، وذلك لصالح الطبلب الذين 
             لدى آبائيم مستوى تعميم ابتدائي، وتتفق ىذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة فريتاس

(Freitas, 2017)  التي أشارت إلى أىمية أن يكون لدى الوالدين تعامل مع مواقع التواصل
 بين الوالدين وأبنائيم. االجتماعي التي يتعامل معيا أبناؤىم؛ األمر الذي يسيم في تقوية العبلقة

                                                 
 2.22* تعني وجود فروق دالة عند مستوى  2
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 7جدول 
               ( لمكشف مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاىاتيمLSDاختبار )
                    التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي باختالف عدد ساعات التعامل مع  نحو

 مواقع التواصل االجتماعي

 المتغير
عدد الساعات 

ع مواقع التعامل م
 التواصل االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

 8-2من 
 ساعات

 6-0من 
 ساعات

 6أكثر من 
 ساعات

الفرق 
 لصالح

عدد ساعات 
التعامل مع 

مواقع التواصل 
 االجتماعي

     0.80 ساعات 8-2من 

 6-0من    * 0.00 ساعات 6-0من 
 ساعات

 6أكثر من 
أكثر من    * 0.07 ساعات

 ساعات 6

 عمى النحو التالي: 0005وجود فروق دالة عند مستوى  7دول يتضح من الج
  توجد فروق دالة التجاىات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بين أفراد العينة الذين

ساعات( في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، وبين أفراد العينة  8-2يقضون )من 
واقع التواصل االجتماعي، وذلك لصالح ساعات( في التعامل مع م 6-0الذين يقضون )من 

 ساعات( في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي. 6-0أفراد العينة الذين يقضون )من 
  توجد فروق دالة التجاىات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بين أفراد العينة الذين

وبين أفراد العينة ساعات( في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي،  8-2يقضون )من 
ساعات( في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، وذلك  6الذين يقضون )أكثر من 

                ساعات( في التعامل مع مواقع 6لصالح أفراد العينة الذين يقضون )أكثر من 
 التواصل االجتماعي.

م القيام بيا أثناء وقد ت عزى ىذه النتائج إلى كثرة عدد الممارسات واألنشطة التي يت
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي وتنوعيا، ومن أمثمة ىذه الممارسات واألنشطة ما يمي: 
إرسال الرسائل الخاصة واستقبال رسائل اآلخرين، وتحميل الرسائل التي يتم استقباليا، والتفاعل 

اع إلى المقاطع الصوتية معيا سواء  من حيث قراءة النصوص الكتابية المتضمنة فييا أم االستم
عادة نشرىا عمى  أم مشاىدة الصور ومقاطع الفيديو، والتعميق عمى ىذه الرسائل أو الرد عمييا، وا 
نطاق واسع، وبناء  عميو تزداد عدد ساعات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي مع زيادة عدد 

ىذه المواقع. وتتفق ىذه النتائج مع الممارسات واألنشطة التي يقوم بيا الطبلب أثناء التعامل مع 
نتائج الدراسات التي أشارت إلى أن الغالبية العظمى من طبلب المرحمة الثانوية لدييم تعامل مع 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ديسمرب   –الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا         144

مواقع التواصل االجتماعي ويقضون ساعات طويمة في التعامل معيا، كما أنو كمما تعددت 
اقع كمما أصبح ىؤالء الطبلب بحاجة الحسابات التي يممكيا طبلب المرحمة الثانوية في ىذه المو 

 ;Alrajehi, 2016; Freitas, 2017إلى مزيد من الوقت في التعامل مع ىذه المواقع )
Mwadime, 2015  .) 

 التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يمي:

اعي ضرورة توعية طبلب المرحمة الثانوية بإيجابيات التعامل مع مواقع التواصل االجتم -2
كسابيم ميارات إدارة الوقت في التعامل مع ىذه المواقع من خبلل إقامة  وسمبياتو، وا 

 البرامج التدريبية والتوجييية المختمفة.
دعم مدارس التعميم الثانوي بالتقنيات الحديثة التي تسيم في تحقيق التواصل االجتماعي  -0

 ق ضوابط مقننة.وتمبي احتياجات الطبلب المعرفية والوجدانية والسموكية وف
إقامة برامج تدريبية وتوجييية ألولياء أمور الطبلب في المرحمة الثانوية تستيدف رفع  -8

مستوى وعييم حول التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، وكيفية تقديم التوجييات 
 الداعمة ألبنائيم في التعامل مع ىذه المواقع.

مواقع التواصل االجتماعي في التدريس،  تدريب معممي المرحمة الثانوية في مجال توظيف -0
كسابيم الميارات التي تساعدىم عمى التواصل مع الطبلب عبر ىذه المواقع وتوفير  وا 

 الدعم البلزم ليم.
تحقيق التعاون بين المدرسة واألسرة في استثمار مواقع التواصل االجتماعي لدعم الجوانب  -2

 حمة الثانوية. المعرفية والوجدانية والسموكية لدى طبلب المر 
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