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ــة الثانويــة للمواقــع  واقــع اســتخدام طــاب املرحل
اإللكترونيــة املدرســية ودورهــا يف حتقيــق التوافــق 

األكادميــي )دراســة ميدانيــة مقارنــة(
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مقدمة:

 نظــًرا للتغيــرات الكبيــرة التــي يشــهدها المجتمــع العالمــي مــع دخــول عصــر المعلومــات وثــورة 
االتصــاالت فــإن برامــج المؤسســات التعليميــة بحاجــة إلــى إعــادة نظــر فــي النظــام التعليمــي برمتــه 

ليتوافــق مــع عصــر المعلومــات وتكنولوجيــا االتصــال.
وقــد ضاعفــت اإلنترنــت مــن الفــرص المتوفــرة للمراهقيــن لتقويــة العاقــات علــى مختلــف أنواعهــا، 
وبشــكل خــاص قدمــت مواقــع الشــبكات االجتماعيــة طرًقــا جديــدة للطلبــة للتواصــل، كمــا أنهــا وســيلة 

إلنشــاء عاقــات مــع مجتمعــات متنوعــة وهــذا يتضمــن المحاضريــن والطلبــة والموظفيــن. )1(
 فالشــبكات االجتماعيــة تــؤدي دوًرا عظيًمــا فــي تطويــر التعليــم، حيــث تعمــل علــى إضافــة 
الجانــب االجتماعــي لــه، ومشــاركة كل األطــراف فــي منظومــة التعليــم، بدايــة مــن مديــر المدرســة 

والمعلــم وأوليــاء األمــور وعــدم التركيــز علــى تقديــم المقــرر للطــاب فقــط )2(.
ولتوضيــح أهميــة بحــث هــذا الموضــوع البــد مــن تحديــد مفاهيــم المصطلحــات المســتخدمة فــي 

عنوانــه وتشــمل: 
 المواقــع اإللكترونيــة المدرســية: هــي الصفحــات الخاصــة بالمــدارس علــى شــبكة اإلنترنــت والتــي 
تأخــذ الصبغــة الرســمية، وتســاعد المدرســة فــي مهمتهــا التعليميــة والتربويــة بمــا تقدمــه مــن محتــوى 
ومضاميــن تســاعد علــى اطــاع الطــاب بشــكل مســتمر علــى مجريــات األمــور بالمدرســة، كمــا 
تهــدف بالدرجــة األولــى إلــى ربــط الطالــب بالمدرســة وانتمائــه لهــا، حيــث إنــه الفئــة األولــى المســتهدفة 

مــن المحتــوى المقــدم عبرهــا.
 التوافــق األكاديمــي: وهــو مجموعــة ردود األفعــال أو االســتجابات الســلوكية التــي تصــدر عــن 
قامــة عاقــات إيجابيــة  الطلبــة تجــاه المواقــف والبيئــة التعليميــة المتمثلــة فــي القــدرة علــى التفاعــل، واإ
مــع المعلميــن والطلبــة، والشــعور بالرضــا وااللتــزام بالتعليمــات واألنظمــة المدرســية والقــدرة علــى 

التفاعــل التعليمــي بشــكل عــام. )3(
 طــالب المرحلــة الثانويــة: هــي آخــر مرحلــة مــن التعليــم اإللزامــي، وتــوازي مرحلــة المراهقــة التــي 
تســتدعى ألواًنا من التوجيه واإلرشــاد وهم الفئة المســتهدفة بالدرجة األولى من هذه المواقع إلشــباع 

حاجاتهــم االجتماعيــة والتعليميــة للتواصــل ومعرفــة أخبــار المجتمــع المدرســي.
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مشكلة الدراسة:
  يزيــد اإلنترنــت والشــبكات االجتماعيــة فــرص التواصــل واالتصــال خــارج نطــاق المــدارس، 
ويكســر حاجــز الوقــت فيمكــن التواصــل خــارج وقــت الدراســة، ويقضــي علــى الرســميات داخــل 
المــدارس، ويمكــن التواصــل الفــردي أو الجماعــي مــع المعلــم ممــا يوفــر جــًوا مــن مراعــاة الفــروق 
بــداء  الفرديــة، كمــا أن التواصــل يكســب الطالــب مهــارات أخــرى كالتواصــل واالتصــال والمناقشــة واإ
الــرأي وهــي مســاحة ضيقــة جــًدا داخــل أســوار المــدارس، فــي ظــل تكــدس الطــاب فــي الفصــول 

وكثــرة المــواد مــع وجــود األنظمــة والمســاحات الضيقــة للمناقشــات والتــداوالت. )4(  
وتســتخدم الشــبكات االجتماعيــة ألغــراض تعليميــة متعــددة، فهــي تدعــم التفاعــل بيــن المتعلميــن 
الذيــن يواجهــون صعوبــات دراســية مشــتركة للتغلــب عليهــا، وتمكــن المتعلميــن مــن اســتثمار الوقــت 

والطاقــة فــي بنــاء عاقــات حــول االهتمامــات المشــتركة ومجتمعــات المعرفــة. )5(
  كمــا يســتخدمها المتعلمــون لتلبيــة احتياجاتهــم بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى عاقــات الصداقــة، 

وألغــراض أكاديميــة إليجــاد الدعــم االجتماعــي مــن خــال شــبكة األصدقــاء لديهــم. )6(
  ويعــد الموقــع اإللكترونــي للمدرســة أداة أساســية تعتمــد عليهــا المدرســة فــي تحقيــق رســالتها 
التعليميــة والتربويــة والحاجــة ملحــة إليجــاد أدوات تحســين لهــذه المواقــع لتصبــح ذات فاعليــة فــي ظــل 

التزايــد المســتمر مــن قبــل المــدارس إلنشــاء صفحــات لهــا علــى اإلنترنــت. )7(
  ومــن هنــا ينبغــي علــى المــدارس والمســؤولين عــن العمليــة التعليميــة تفعيــل مثــل هــذه المواقــع 
الخاصــة بهــا أو المواقــع الرســمية لهــا عبــر الفيــس بــوك فــي النواحــي االتصاليــة، للمســاعدة علــى 
التوافــق األكاديمــي للطــاب داخــل المجتمــع المدرســي، وتفعيــل هــذه المواقــع مــن خــال إضافــة 
مواضيــع للحــوار ومناقشــتها بيــن الطلبــة، والمشــاركة بمعلومــات قصيــرة أو صــور أو مقاطــع فيديــو 
أو روابــط أو التعليــق عليهــا ونقــل التعليــم مــن مرحلــة التنافــس إلــى مرحلــة التكامــل، مــن خــال 
مطالبــة جميــع الطلبــة بالمشــاركة والتعــاون فــي الحــوار والمعلومــات وتفعيــل مشــاركتهم فيهــا كمواقــع 
إعاميــة تأخــذ الصبغــة الرســمية، يمكــن مــن خالهــا غــرس الحــب والتعــاون والمشــاركة الفعالــة فــي 

المجتمــع المدرســي للطــاب. 
لــذا جــاءت مشــكلة الدراســة لمعرفــة واقــع اســتخدام طــاب المرحلــة الثانويــة للمواقــع اإللكترونيــة 

المدرســية ودورهــا فــي تحقيــق التوافــق األكاديمــي دراســة ميدانيــة مقارنــة. 
أهمية الدراسة:

إن معرفــة واقــع اســتخدام الطــاب لمثــل هــذه المواقــع لديــة انعكاســات مهمــة مــن الناحيــة - 1
النظريــة والتطبيقيــة علــى العمليــة التعليميــة. 

أصبــح اإلنترنــت لــه دور كبيــر فــي التعليــم بشــكل عــام مــن الناحيــة األكاديميــة والتعليميــة - 2
حاضــرا ومســتقبا وذلــك لســرعة التقــدم التعليمــي والتكنولوجــي، األمــر الــذي يتطلــب 
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إجــراء دراســات مواكبــة لهــذا التقــدم حــول األهــداف االتصاليــة لمثــل هــذه المواقــع.
توفيــر معلومــات حــول درجــة اســتخدام الطــاب فــي ظــل هــذه المرحلــة الحرجــة عمرًيــا - 3

عطــاء توجــه أفضــل الســتخدامها  وصفًيــا لمثــل هــذه المواقــع، وهــم الفئــة المســتهدفة واإ
فــي تطويــر التعليــم والتواصــل األمثــل بيــن الطــاب والمعلميــن واإلدارة بمــا يحقــق فوائــد 

متعــددة للطرفيــن. 
نــدرة البحــوث العربيــة التــي تناولــت المواقــع اإللكترونيــة المدرســية ودورهــا اإلعامــي - 4

داخــل المجتمــع المدرســي، وبصفــة خاصــة التوافــق األكاديمــي للطــاب داخــل المجتمــع 
المدرســي.

مــن - 5 النــوع  هــذا  المواقــع ألهميــة  هــذه  علــى  القائميــن  انتبــاه  توجيــه  الدراســة  تحــاول 
المواقــع، واالســتفادة مــن إقبــال الطــاب المتزايــد علــى اإلنترنــت بشــكل عــام وشــبكات 
األكاديمــي  التوافــق  تحقيــق  فــي  التعليميــة  العمليــة  يفيــد  بمــا  خــاص  بشــكل  التواصــل 
واالندمــاج المدرســي للطــاب، حيــث تقــدم مثــل هــذه المواقــع فرصــة كبيــرة وخاصــة 

المباشــر. التواصــل  للتواصــل عكــس  واالنطوائييــن  والخجوليــن  المزاجييــن  للطلبــة 
النتائــج - 6 مــن  المواقــع  هــذه  عــن  والمســؤولين  التعليميــة  العمليــة  علــى  القائميــن  إفــادة 

العمليــة  يســاعد علــى جــودة  الدراســة، ممــا  هــذه  مــن خــال  تقــدم  التــي  والتوصيــات 
عــام. بشــكل  التعليميــة 

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى معرفــة واقــع اســتخدام الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بالمدرســة 
وعادات وأنماط هذا االســتخدام واإلشــباعات المتحققة من هذا االســتخدام وتأثير اســتخدام الطاب 
للمواقــع المدرســية اإللكترونيــة علــى التوافــق األكاديمــي بالمدرســة وتأثيــر نــوع التعليــم فــي اســتخدام 

هــذه المواقــع.
اإلطار النظري للدراسة:

تعتمــد الدراســة فــي إطارهــا النظــري علــى مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات، ويعــد هــذا المدخــل 
نقطــة تحــول فــي تأثيــرات وســائل اإلعــام، حيــث تحــول التســاؤل األساســي مــن مــاذا تفعــل وســائل 

اإلعــام بالجمهــور؟ إلــى مــاذا يفعــل الجمهــور بوســائل اإلعــام؟. 
ويعــد هــذا المدخــل بمثابــة نقلــة فكريــة فــي مجــال دراســات تأثيــر وســائل االتصــال، حيــث يــرى 
المنظــرون فــي هــذه النظريــة أن للجمهــور إرادة مــن خالهــا يحــدد أي الوســائل والمضاميــن يختــار)8(

ويقــوم هــذا المدخــل علــى مقولــة رئيســة هــي: أن الجمهــور يختــار وســيلة إعاميــة معينــة أو 
رســائل إعاميــة معينــة إلشــباع حاجــة معينــة لديــه. )9(
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 وتعــد دوافــع تعــرض الجمهــور لوســائل اإلعــام، واإلشــباعات المتحققــة منهــا مــن الفــروض 
األساســية التي يقوم عليها المدخل، حيث يفترض أن دوافع التعرض لوســائل اإلعام تنتج أساًســا 
عــن الحاجــات األساســية واالجتماعيــة ألفــراد الجمهــور، وتــؤدى إلــى توقعــات يمكــن إشــباعها مــن 

خــال اســتخدام وســائل اإلعــام، وتنقســم دوافــع التعــرض إلــى نوعيــن همــا:)10(
دوافــع نفعيــة: ويقصــد بهــا اختيــار الجمهــور لنــوع معيــن مــن المضمــون ولوســيلة - 1

اتصاليــة معينــة إلشــباع حاجاتــه مــن المعلومــات والمعرفــة. 
دوافــع طقوســية أو اتصاليــة: وتهــدف إلــى تمضيــة الوقــت والتنفيــس واالســترخاء - 2

والهــروب مــن الروتيــن اليومــي والمشــكات، كمــا تشــير إلــى تعــود الفــرد علــى قــراءة مــواد 
معينــة.

 ويكــون الجمهور-بصفــة عامة-أقــل نشــاًطا أثنــاء التعــرض لوســائل اإلعــام بدوافــع طقوســية 
فضــا عــن أنــه تكــون لديــه أهــداف أقــل أثنــاء هــذا التعــرض، فــي حيــن تمثــل الدوافــع النفعيــة 
االســتخدام الهــادف للمحتــوى المقــدم الــذي يرتبــط بإشــباع الحاجــة للمعرفــة واكتســاب المعلومــات 

وارتفــاع إدراك واقعيــة المضاميــن المقدمــة. )11(
   وقــد أضــاف بعــض الباحثيــن نوعيــن مــن الدوافــع يتعلقــان بدوافــع اســتخدام األفــراد لمواقــع 

التواصــل االجتماعــي، وهمــا: )12(
الدوافــع االجتماعيــة: وتتمثــل فــي الســعي إلــى إقامــة عاقــات جيــدة، والحــرص علــى - 1

التفاعــل االجتماعــي والمشــاركة االجتماعيــة مــع أفــراد األســرة واألصدقــاء، فضــًا عــن 
حريــة التعبيــر عــن الــرأي فــي الموضوعــات والقضايــا المختلفــة.

الدوافع المتعلقة باســتخدام وســائل اإلعام الجديدة: مثل الرغبة في االختيار والســيطرة - 2
علــى المضمــون التــي ترجــع إلــى خاصيــة التفاعليــة التــي تتميــز بهــا هــذه الوســائل.

أمــا بالنســبة لإلشــباعات فهــي: حاجــات وأهــداف األفــراد التــي تســعي وســائل االتصــال إلــى 
تلبيتهــا علــى نحــو فعــال.

ويوجد نوعان من اإلشباعات: )13(
إشــباعات المحتــوى: وتنتــج مــن التعــرض لمحتــوى ومضمــون وســائل االتصــال، أ- 

وهــي إشــباعات توجيهيــة تتمثــل فــي مراقبــة البيئــة، والحصــول علــى معلومــات، 
شــباعات اجتماعيــة تتمثــل فــي ربــط المضمــون بعاقــات الفــرد االجتماعيــة. واإ

 إشــباعات الوســيلة االتصاليــة المســتخدمة: وتنتــج مــن اســتخدام وســيلة اتصاليــة ب- 
فــي التســلية والترفيــه والراحــة،  محــددة، وهــي إشــباعات شــبه توجيهيــة وتتمثــل 
واشــباعات شــبه اجتماعيــة وتتمثــل فــي التفاعــل مــع أطــراف ومكونــات الوســيلة 

االتصاليــة.
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تناســب  الباحثــون والمتخصصــون علــى أن نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات   وقــد أجمــع 
التــي تتعلــق باإلنترنــت كوســيلة اتصــال، وذلــك للعوامــل اآلتيــة)14( الدراســات 

نشــاط الجمهــور وتفاعليــة اإلنترنــت: إن هــذا الوســط االتصالــي التفاعلــي مقارنــة - 1
بوســائل االتصــال التقليديــة بحاجــة إلــى مســتخدمين أكثــر نشــاًطا.

التحوليــة: وتعنــى التطــور المتزايــد لخصائــص اإلنترنــت وتنــوع المحتــوى فيــه، - 2
وهــذا يــؤدى إلــى زيــادة االســتخدامات المتاحــة ومــا يرافقهــا مــن إشــباعات متحققــة.

قــدرات اإلنترنــت: اإلنترنــت قــادر علــى تلبيــة الحاجــات المتنوعــة للمســتخدمين أكثــر - 3
مــن قــدرة وســائل االتصــال العاديــة علــى تلبيــة حاجــات جماهيرهــا.

وتحقق نظرية االستخدامات واإلشباعات ثاثة أهداف رئيسة وهي)15(:
• السعي إلى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور 	

النشط الذي يستطيع أن يستخدم الرسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.
• شــرح دوافــع التعــرض لوســيلة معينــة مــن وســائل االتصــال والتفاعــل الــذي يحــدث نتيجــة 	

هــذا التعــرض.
• تأكيد نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال وتأثيرها.	

 وفــي إطــار مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات ووفًقــا للخطــوات التــي تمــر خالهــا هــذه النظريــة 
عنــد تطبيقهــا يمكــن تفســير موضــوع البحــث كمــا يلــي:

أن الطالــب نشــط وليــس ســلبًيا، بمعنــى أنــه يختــار مواقــع المــدارس اإللكترونيــة التــي - 1
المواقــع مــن خــال  يتفاعــل مــع هــذه  أنــه  النفســية واالجتماعيــة، كمــا  تشــبع حاجاتــه 

والحــوارات. االتصاليــة  الرســائل 
 تتعــدد دوافــع الطالــب التــي مــن أجلهــا يتعــرض لمثــل هــذا النــوع مــن المواقــع، كمــا تتعــدد 2- 

حاجــات الطالــب التــي يســعى إلشــباعها عــن طريــق مواقــع المــدارس اإللكترونيــة، كمــا 
تتعــدد اإلشــباعات التــي يمكــن أن تحققهــا مواقــع المــدارس اإللكترونيــة مــا بيــن إشــباعات 

شــباعات عمليــة االتصــال. المحتــوى واإ
قــد يتأثــر الطالــب نتيجــة هــذا المحتــوى الــذي يتعــرض لــه، والــذي يســتهدف الطالــب - 3

المدرســية والتعليميــة. بالدرجــة األولــى حياتــه 

الدراسات السابقة: 
وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين:

المحــور األول: دراســات تناولــت اســتخدامات الشــبكات االجتماعيــة والتوافــق االجتماعــي 
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بشــكل عــام.
المحور الثاني: دراسات اهتمت بالمواقع اإللكترونية المدرسية.

المحور األول: دراسات تناولت استخدامات الشبكات االجتماعية والتوافق االجتماعي بشكل 
عام:

الدراسات العربية
دراســة ســامي أحمد شــناوي ومحمد خليل عباس)2015(: »اســتخدام شــبكة التواصل - 1

االجتماعــي وعاقتــه بالتوافــق النفســي لــدى الطلبــة المراهقيــن«)16(: هدفــت الدراســة إلــى 
تحديــد مســتويات اســتخدام الفيســبوك لــدي المراهقيــن وعاقتــه بالتوافــق النفســي، طبقــت 
الدراســة علــى 466 مفــردة، وأظهــرت النتائــج وجــود توافــق نفســي أكبــر لــدى المراهقيــن 
الذيــن يســتخدمون الفيــس بــوك وجــاءت الفــروق الدالــة إحصائًيــا لصالــح اإلنــاث فــي 
مجــال التوافــق النفســي بشــكل عــام وفــى مجــال التوافــق االجتماعــي والتوافــق األكاديمــي، 

وجــاءت لصالــح الذكــور فــي مجــال التوافــق الشــخصي.
دراســة علويــة علــوى أل حفيــظ )2013(: »اســتخدام طلبــة جامعــة الســلطان قابــوس - 2

لموقــع فيســبوك االجتماعــي فــي تلبيــة احتياجاتهــم األكاديميــة للمعلومــات«)17(: تناولــت 
الدراســة اســتخدام طلبــة جامعــة قابــوس لموقــع الفيســبوك فــي تلبيــة احتياجاتهــم األكاديميــة 
للمعلومــات، باالعتمــاد علــى المنهــج المســحي واســتمارة اســتبيان لعــدد 860 طالــب 
وطالبــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن طلبــة الجامعــة يســتخدمون الفيســبوك للتعــرف علــى 
األحــداث والفعاليــات الجامعيــة والتشــارك فــي مصــادر المعلومــات، واالطــاع علــى 

أخبــار المؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات المختلفــة.
أنســام ســالم عــوض البالونــه )2012(: »درجــة اســتخدام طلبــة البكالوريــوس فــي - 3

جامعــة اليرمــوك الفيــس بــوك فــي التواصــل األكاديمــي واالجتماعــي«)18(: هدفت الدراســة 
إلــى معرفــة درجــة اســتخدام طــاب البكالوريــوس للفيــس بــوك فــي التواصــل األكاديمــي 
واالجتماعــي، وتأثيــر متغيــرات الجنــس والكليــة والســنة الدراســية فــي اســتخدامه، وأثبتــت 
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الفيس بوك في التواصل 
األكاديمــي تبًعــا لمتغيــر الكليــة لصالــح كليــة تكنولوجيــا المعلومــات ولصالــح الذكــور فــي 
التواصــل االجتماعــي، وأوصــت الدراســة بضــرورة توظيــف الفيــس بــوك وتطبيقاتــه 

المتعــددة فــي العمليــة التعليميــة.
فــي - 4 وأثــره  اإللكترونــي  »التواصــل  شــتيات)2012(:  محمــد  علــى  محمــد  دراســة 

طلبــة  لــدي  األكاديمــي  والكيــف  المعرفــي  وراء  مــا  والتفكيــر  المعرفــة  إلــى  الحاجــة 
جامعــة اليرمــوك«)19(: توصــل الباحــث مــن خــال إجــراء الدراســة علــى عينــة قوامهــا 
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420 مفــردة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى التكيــف األكاديمــي 
تعــزي إلــى مســتوى التواصــل اإللكترونــي لصالــح التواصــل المرتفــع، ولصالــح الذكــور 

العلميــة. والتخصصــات 
 الدراسات األجنبية 

دراســة Vitak,J,et,al)2011(: »اســتخدام الطــاب لشــبكات التواصــل للمشــاركة - 1
فــي النشــاطات الصفيــة«)20(: هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر اســتخدام الطلبــة 
لشــبكات التواصــل االجتماعــي للمشــاركة فــي النشــاطات الصفيــة، وتــم اســتخدام اســتبانة 
لعينــة 265 طالًبــا وأظهــرت النتائــج أن الفيــس بــوك كان لــه أثــر إيجابــي فــي تنظيــم 
المشــاركات الصفيــة فــي الفصــول الدراســية وفــي الكفــاءة الذاتيــة والدافعيــة للتواصــل مــع 

اآلخريــن الذيــن يســتخدمون الفيــس بــوك.
دراســة Justin Gus, Foote )2011(: » تصــورات الطــاب عــن التفاعــل بيــن - 2

الطاب والمعلمين عبر الفيس بوك«)21(: تهدف الدراسة إلى معرفة تصورات الطاب 
للتفاعــل بيــن الطالــب والمعلــم عبــر الفيــس بــوك، وانطلقــت الدراســة مــن تحليــل تصــورات 
الطــاب مــن التفاعــل بيــن الطــاب والمعلميــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الفيــس 
بــوك، وتحديــد مــا إذا كان التفاعــل قــد أدى إلــى زيــادة البعــد االجتماعــي بينهمــا وأشــارت 
النتائــج إلــى أن تطبيقــات الطــاب كانــت مفتوحــة إلــى حــد مــا فــي التفاعــل بينهــم وبيــن 

المعلميــن وأكــدت الدراســة اســتمرار هــذا التفاعــل بينهمــا.
دراسة Mix )2010(: »مدى استخدام طلبة الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي« - 3

)22(: هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن درجــة اســتخدام طلبــة الجامعــات لموقــع الفيــس 

اســتخدام  وتــم  مشــارك،   )170000( مــن  أكثــر  مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  بــوك، 
مقيــاس التواصــل بيــن الطلبــة فــي الكليــة الجامعيــة بنــاء علــى خمســة مســتويات )التعلــم 
النشــط والتعاونــي، وتفاعــل الطالــب مــع الكليــة، والتحديــات األكاديميــة، وجهــود الطالــب، 
ومســاندة الطلبــة( وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن صفحــة الفيــس بــوك قــادرة علــى توفيــر 
المعلومــات األكاديميــة وغيــر األكاديميــة، وأن صفحــة الفيــس بــوك هــي الموقــع الرئيســي 
حيــث يســتطيع الطالــب أو والــده أو المعجبــون أو آخــرون أن يستفســروا عــن الكليــة 
الجامعيــة ســواء بشــكل عــام أو خــاص ويســتخدم الطــاب الموقــع ألغــراض أكاديميــة 
كاألمــور الدراســية، ويرتبــط اســتخدام الطلبــة للفيــس بــوك ألغــراض أكاديميــة بزيــادة 
درجاتهــم فــي االســتخدام، وقــد حقــق الطلبــة الذيــن اســتخدموه بشــكل متكــرر ألغــراض 

أكاديميــة درجــات أعلــى فــي المشــاركة.
دراسة Heiberger and Harper)2008(: »دور استخدام الفيس بوك في تطوير - 4

قــدرات الطــاب«)23(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الشــبكات االجتماعيــة 
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ــة بيــن  فــي تطويــر قــدرات الطــاب، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عاقــة إيجابيــة دال
اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة وعمليــة االنخــراط التعليمــي مــن جانــب الطــاب، 
فقــد ثبــت أنــه مــع زيــادة عــدد ســاعات اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مــن جانــب 

الطــاب تــزداد نســب مشــاركتهم فــي تنظيــم الفعاليــات التعليميــة.
المحور الثاني: دراسات اهتمت بالمواقع اإللكترونية المدرسية

الدراسات العربية
دراســة ســعود بــن ناصــر الكثيــري)2010(: »مواصفــات جــودة المواقــع اإللكترونيــة - 1

لمــدارس التعليــم العــام: نمــوذج مقتــرح« )24(: اهتمــت الدراســة بمواصفــات اآليــزو الدوليــة 
مــن خــال تقييمهــا للمواقــع اإللكترونيــة للمــدارس، وخلصــت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى 
تحديــد )70( مــن مواصفــات الجــودة لموقــع المدرســة اإللكترونــي، وأوصــت الدراســة 
بضــرورة االهتمــام بمفهــوم الجــودة ومواصفاتهــا فــي إعــداد المواقــع واالهتمــام المؤسســي 
نشــاء اللجــان  بالمواقــع اإللكترونيــة للمــدارس لضمــان رفــع كفاءتهــا واســتمرار فاعليتهــا، واإ

وفــرق العمــل مــن الجهــات ذات العاقــة لتحقيــق ذلــك. 
الســعودية - 2 المــدارس  لمواقــع  استكشــافية  »دراســة   :)2008( الحارثــي  محمــد  دراســة 

علــى شــبكة االنترنــت«)25(: وضعــت الدراســة)13( عنصــًرا لتحليــل المواقــع اإللكترونيــة 
للمدارس منها عدد صفحات الموقع، ونطاقه، وتحديثه، وروابطه والخدمات اإللكترونية 
مكانيــة البحــث  المقدمــة، ومعلومــات المدرســة وأخبارهــا، ورؤيــة المدرســة ورســالتها، واإ
فــي الموقــع، وقــد أوضحــت النتائــج ضعــف مثــل هــذه المواقــع، ممــا يســتدعي وجــود فــرق 

مهنيــة متخصصــة لتطويرهــا.
ــى شــقور)2007(: »معاييــر تصميــم مواقــع المــدارس العربيــة علــى الشــبكة - 3 دراســة عل

العنكبوتيــة«)26(: تهــدف الدارســة إلــى محاولــة وضــع إطــار نظــري لتقييــم مواقــع المــدارس 
العربيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، مــن خــال اســتعراض معاييــر مــن األدب النظــري يتــم 
اتباعهــا عنــد إنشــاء وتقييــم تلــك المواقــع، وقــد حــددت الدراســة مجموعــة مــن المواصفــات 
التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم الموقــع، مثــل ســهولة االســتخدام ومواصفــات 
الفئــة المســتهدفة، حيــث ان المســتفيدين مــن هــذه الموقــع هــم الطــاب بالدرجــة األولــى ثــم 
المعلميــن وأوليــاء األمــور واإلدارة لــذا فابــد للموقــع أن يلبــي حاجــات الفئــات المســتهدفة، 
كمــا يجــب ان يتصــف المحتــوى بالدقــة والتجديــد الدائــم بحيــث يســتخدم الموقــع فــي إثــراء 

العمليــة التعليميــة.
 الدراسات األجنبية

Ali Mohammed, Araai )2009(: »المواقع المدرسية كمواقع اتصالية وتسويقية - 1
» دراســة مقارنــة بيــن مواقــع المــدارس الســعودية والواليــات المتحــدة«)27(: هدفــت الدراســة 



 د. سكرة البريدي

229 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

إلــى معرفــة دور المواقــع المدرســية فــي تحقيــق األهــداف االتصاليــة والتســويقية بالنســبة 
إلــى عقــد مقارنــة بيــن المواقــع  لجمهورهــا مــن الطــاب وأوليــاء األمــور، كمــا هدفــت 
أن  الدراســة  المتحــدة ووجــدت  الواليــات  فــي  المدرســية  الســعودية والمواقــع  المدرســية 
المواقــع الســعودية تحتــاج أن تشــتمل علــى شــروط ومكونــات العمليــة االتصاليــة، كمــا 
وجــدت فجــوة بيــن المواقــع الســعودية المدرســية والمواقــع األمريكيــة، بالنســبة للمكونــات 

الثقافيــة.
للمــدارس - 2 اإللكترونيــة  المواقــع  »تحليــل   :)2008(Hartshome et,al دراســة 

اإلبتدائية«)28(: قامت الدراســة بتحليل )50( موقًعا من مواقع الكترونية لمدارس ابتدائية 
فــي أمريــكا باســتخدام أداة تتكــون مــن أربعــة محــاور، هــي معاييــر التصميــم، ومعاييــر 
التصفــح، ومعاييــر المحتــوى، ومعاييــر عامــة، وقــد وجــد الباحثــون أن)70%( مــن مــدارس 

العينــة كان تقييمهــا بيــن الضعيــف وأقــل مــن المتوســط فــي محــاور الدراســة. 
دراســة pi )2003(: عــرض وتحليــل المواقــع اإللكترونيــة لمــدارس وســط أنديانــا«)29(: - 3

حيــث قامــت الدراســة بتحليــل المواقــع اإللكترونيــة لمــدارس وســط أنديانــا بأمريــكا، وقدمــت 
أداة مكونة من )127( بندُا مقسمة على محاور تتضمن اإلدارة، والدقة، والموضوعية، 
والحداثــة، والمســتهدفين، والتفاعليــة، وأدوات التصفــح، والتطويــر، وخلصــت الدراســة 
إلــى أن أعلــى المحــاور تحقيقــُا فــي مواقــع المــدارس كان محــور أدوات التصفــح ثــم الدقــة، 
ثــم جــاءت اإلدارة بنســبة)50%( وهنــاك محــاور لــم تتجــاوز نســبتها )10%( مثــل محــاور 

الحداثــة والتفاعليــة والتطويــر.
التعليق على الدراسات السابقة

اهتمــت العديــد مــن الدراســات الســابقة بمواقــع التواصــل االجتماعــي عامــة ودورهــا فــي - 1
عمليــة توافــق الطــاب بشــكل عــام، مثــل التوافــق النفســي كدراســة ســامي أحمــد ومحمــد 
خليــل، واهتمــت بعــض الدراســات بمــدى تلبيتهــا لاحتياجــات األكاديميــة كدراســة علويــة 
علــوى، والتواصــل االجتماعــي واألكاديمــي كدراســة ســالم عــوض الباونــه ودراســة 
كدراســة  التعليمــي  والتفاعــل  علــى،  محمــد  كدراســة  اإللكترونــي  والتواصــل   ،  Mix

 Hewitt, a, & ودراســة Heiberger and Harper ودراســةJustin Gus, Foot
Forte, A ، وقــد اهتمــت هــذه الدراســات بعمليــة التفاعــل بيــن الطــاب ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي وقــدرة هــذه المواقــع علــى تحقيــق التفاعــل االجتماعــي واألكاديمــي للطــاب، 
وتوصلــت معظــم هــذه الدراســات إلــى قــدرة هــذه المواقــع علــى تحقيــق التوافــق االجتماعــي 
المواقــع  محتــوى  تحليــل  بعمليــة  األخــرى  الدراســات  بعــض  واهتمــت  واألكاديمــي، 
اإللكترونيــة المدرســية، للوقــوف علــى مــدى جــودة هــذه المواقــع ومعاييــر تصميمهــا علــى 
 Ali Mohammed,شــبكة اإلنترنــت مــن أجــل تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــا مثــل
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 Hartshome ودراســة ســعود بــن ناصــر، محمــد الحارثــي، وعلــى شــقور، و Araai
et,al و pi ، وتوصلــت الدراســات بشــكل عــام إلــى ضعــف هــذه المواقــع وعــدم اتباعهــا 
معاييــر الجــودة فــي تصميمهــا، ومــن الماحــظ اهتمــام جميــع الدراســات العربيــة واألجنبيــة 
بعمليــة تحليــل المواقــع للوقــوف علــى جودتهــا، إال أنهــا أغفلــت جانــب شــديد األهميــة وهــو 
واقــع اســتخدام الطــاب لهــذه المواقــع، وتأثيــر هــذه المواقــع فــي الطلبــة وهــو مــا تحــاول 
هــذه الدراســة أن تلقــي الضــوء عليــه، كمــا لوحــظ نــدرة الدراســات الســابقة فــي مصــر فــي 

مجــال تحليــل هــذه المواقــع للوقــوف علــى معاييــر تصميمهــا وجودتهــا.
حدود اإلفادة من الدراسات السابقة

)االســتخدامات - 1 للدراســة  النظــري  باإلطــار  اهتمــت  التــي  الســابقة  بالدراســات  االســتعانة 
المســتخدمة. البحثيــة  األدوات  وبنــاء  الفــروض  تحديــد  فــي  واإلشــباعات( 

دعمــت الدراســات الســابقة الباحثــة فــي بلــورة مشــكلة البحــث وصياغتهــا وتفســير بعــض نتائــج - 2
الدراســة فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســات مــن نتائــج.

ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة فــي معرفــة مــدى أهميــة موضــوع الدراســة ومــدى تناولــه - 3
لموضــوع بحثــي جديــد يربــط بيــن درجــة اســتخدام الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة للمــدارس 
وعمليــة التوافــق األكاديمــي وبصفــة خاصــة أنهــم الفئــة المســتهدفة مــن هــذه المواقــع، وعقــد 

مقارنــات فــي ظــل الخصائــص الديموغرافيــة وتأثيرهــا فــي الطــاب.
تساؤالت الدراسة:

مــا مــدى اســتخدام طــاب المرحلــة الثانويــة )الحكومية-التجريبيــة( للمواقــع اإللكترونيــة - 1
المدرســية علــى شــبكة اإلنترنــت؟ 

مــا عــادات وأنمــاط اســتخدام طــاب المرحلــة الثانويــة )الحكومية-والتجريبيــة( للمواقــع - 2
اإللكترونيــة المدرســية عبــر اإلنترنــت؟

ما دوافع اســتخدام طاب المرحلة الثانوية )الحكومية-والتجريبية( للمواقع اإللكترونية - 3
المدرســية عبر اإلنترنت؟

مــا اإلشــباعات المتحققــة مــن اســتخدام طــاب المرحلــة الثانويــة )الحكومية-والتجريبيــة( - 4
للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية عبــر اإلنترنــت؟

ما فعالية هذه المواقع لطاب المرحلة الثانوية )الحكومية-والتجريبية(؟- 5
مــا مــدى ثقــة طــاب المرحلــة الثانويــة )الحكومية-والتجريبيــة( للمواقــع اإللكترونيــة - 6

المدرســية عبــر اإلنترنــت؟
المواقــع - 7 فــي  )الحكومية-والتجريبيــة(  الثانويــة  المرحلــة  طــاب  اســتخدام  تأثيــر  مــا 

بالمدرســة؟  األكاديمــي  التوافــق  فــي  اإلنترنــت  عبــر  المدرســية  اإللكترونيــة 
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فروض الدراسة:
1- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة الثقــة فــي المعلومــات المقدمــة عبــر هــذه المواقــع ودرجــة 

المشــاركة فــي هــذه المواقــع.
2-  توجد عاقة ارتباطية بين معدل التعرض لهذه المواقع والتوافق األكاديمي للطاب.

3- توجد عاقة ارتباطية بين درجة المشاركة في هذه المواقع والتوافق األكاديمي للطاب.
4- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة ثقــة الطــاب فــي المعلومــات المقدمــة عبــر هــذه المواقــع 

والتوافــق األكاديمــي للطــاب.
5- توجد عاقة ارتباطية بين دوافع التعرض للمواقع المدرسية والتوافق األكاديمي للطاب.

6- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن اإلشــباعات المتحققــة مــن متابعــة المواقــع المدرســية والتوافــق 
للطــاب. األكاديمــي 

7- توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا وفقــا للخصائــص الديموغرافيــة فــي اإلشــباعات المتحققــة )مراقبــة 
البيئة-المشــاركة فــي الــرأي مــع اآلخرين-إشــباعات التفاعــل االجتماعــي -إشــباعات التســلية( 

مــن خــال متابعــة الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية.
8- توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا وفقــا للخصائــص الديموغرافيــة ودوافــع التعــرض )طقوســية ونفعيــة( 

للمواقع اإللكترونية المدرســية. 
9- توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في معدل التعرض للمواقع اإللكترونية 

الخاصة بالمدارس.
10- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مــدى الثقــة فــي المعلومــات التــي 

تقــدم عبــر هــذه المواقــع.
ــا فــي التوافــق األكاديمــي للطــاب تعــزى لمتغيــري الجنــس ونــوع  11- توجــد فــروق دالــة إحصائًي

التعليــم.
نوع الدراسة: 

  تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة “Descriptive”، التــي تصــف ظاهــرة معينــة، 
وهــي ظاهــرة أنمــاط تعــرض الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة للمــدارس عبــر اإلنترنــت ودورهــا فــي 
تحقيــق التوافــق األكاديمــي حيــث تــم جمــع بيانــات الظاهــرة وتصنيفهــا وتحليلهــا وفســرت البيانــات 
وحللــت تحليــا شــاما وتــم اســتخاص النتائــج والــدالالت التــي يمكــن أن تبنــى عليهــا فــروض 

إيضاحيــة أو تفســيرية. )30(
منهج الدراسة:

 اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح اإلعامــي، إذ يعــد مــن أنســب المناهــج العلميــة ماءمــًة 
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لهــذه الدراســة حيــث يســتهدف تســجيل وتحليــل وتفســير الظاهــرة وهــي )اســتخدام مواقــع المــدارس( 
فــي وضعهــا الراهــن. وهــو بهــذا المفهــوم يعــد المنهــج الرئيــس لدراســة جمهــور وســائل اإلعــام فــي 
إطارهــا الوصفــي أو التحليلــي، حيــث يســمح للباحثــة بدارســة عــدد مــن المتغيــرات فــي وقــت واحــد، 
مثــل الســمات العامــة واالجتماعيــة والنفســية وكذلــك أنمــاط الســلوك االتصالــي، وتقديــم قاعــدة معرفيــة 
واحــدة للبيانــات الخاصــة بالجمهــور، ويمكــن اســتخدامها فــي وصــف تركيبتــه وبنائــه واختبــار العديــد 

مــن الفــروض العلميــة الخاصــة بيــن هــذه المتغيــرات. )31(
مجتمع الدراسة:

 يتمثل مجتمع الدراسة في طاب المرحلة الثانوية.

عينة الدراسة: 
  طبقت الدراسة الحالية على عينة عشوائية قوامها )300( طالب وطالبة من طاب المرحلة 
الثانويــة مــن الذكــور واإلنــاث فــي الصفــوف الدراســية المختلفــة فــي المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة 
فــي ثــاث إدارات تعليميــة بمحافظــة المنوفيــة، وهــي الشــهداء ومنــوف وشــبين الكــوم التعليميــة )وتــم 
تطبيــق الدراســة الميدانيــة خــال شــهر مــارس 2017م(، وقــد وجــدت الباحثــة أن هــذه الفتــرة الزمنيــة 
مائمــة للتطبيــق الميدانــي لضمــان انتظــام الطــاب فــي المرحلــة الثانويــة بالمــدارس، باإلضافــة إلــى 
أنهــا فتــرة تســبق االمتحانــات بوقــت كاف حتــى ال يؤثــر وقــت التطبيــق ســلبًيا علــى ســير العمليــة 
التعليميــة بالمدرســة، وقــد تــم اســتبعاد 7 اســتمارات لعــدم دقتهــا وعــدم اكتمــال البيانــات فأصبحــت 
العينــة )293( ولوحــظ أثنــاء التطبيــق الميدانــي قلــة عــدد الطــاب فــي المــدارس التجريبيــة وخاصــة 
فــي المرحلــة الثانويــة، ممــا جعــل الباحثــة تطبــق فــي ثــاث إدارات حتــى تســتطيع الحصــول علــى 

العينــة، وحتــى تمثــل العينــة كافــة متغيــرات الدراســة. 
أدوات جمع البيانات:

 اســتخدمت الدراســة صحيفــة االســتبيان، وقــد اشــتملت علــى مجموعــة مــن األســئلة مقســمة إلــى 
مجموعــة محــاور، بهــدف قيــاس متغيــرات الدراســة الــواردة فــي فروضهــا، حيــث يقيــس كل محــور 
أحــد هــذه المتغيــرات مثــل كثافــة التعــرض، ودوافــع التعــرض، واإلشــباعات المتحققــة نتيجــة التعرض، 

والتوافــق األكاديمــي، ثــم بعــض المتغيــرات الخاصــة بالجمهــور، مثــل نــوع التعليــم والجنــس.
أساليب القياس:

مقياس كثافة التعرض للمواقع المدرسية:- 1
تــم قيــاس كثافــة التعــرض للمواقــع مــن خــال ثاثــة أســئلة تضمنتهــا صحيفــة االســتقصاء عــن 
مــدي التعــرض، وعــدد مــرات التعــرض وكثافــة الوقــت الــذي يســتخدمه المبحــوث فــي 

التعــرض وبلغــت الدرجــة الكليــة لمقيــاس التعــرض )12( درجــة.
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مقيــاس دوافــع التعــرض: ويشــتمل علــى أربعــة عشــر ســؤااًل منهــا عشــر أســئلة دوافــع - 2
نفعيــة وأربــع أســئلة دوافــع طقوســية.

مقيــاس االشــباعات المتحققــة مــن التعــرض: ويشــتمل علــى واحــد وعشــرين ســؤااًل - 3
موزعة على خمسة أسئلة إلشباعات مراقبة البيئة، وخمسة أسئلة إلشباعات المشاركة 
فــي الــرأي مــع اآلخريــن، ســبعة أســئلة إلشــباعات التفاعــل االجتماعــي، وأربعــة أســئلة 

إلشــباعات التســلية.
مقيــاس التوافــق األكاديمــي: بنــاًءا علــى طبيعــة مشــكلة الدراســة والهــدف منهــا وبعــد - 4

االطــاع علــى عــدد مــن المقاييــس التــي اســتخدمتها الدراســات الســابقة فــي مجــال علــم 
االجتمــاع تــم بنــاء المقيــاس الحالــي، واختبــار صدقــه وثباتــه ويشــتمل المقيــاس علــى اثنيــن 

وعشــرين ســؤااًل. 
)وقــد اعتمــدت المقاييــس علــى مقيــاس ليكــرت لشــدة االتجــاه، والــذي يشــتمل علــى ثــاث عبــارات 

تمثــل شــدة االتجــاه، وهــي موافــق )ثــاث درجــات( -محايد)درجتان(-معــارض )درجــة واحــدة(.
إجراءات الصدق والثبات:

إجراءات الصدق:
  تــم التأكــد مــن صــدق صحيفــة االســتبيان، والــذي يعبــر عــن مــدى قدرتهــا علــى أن تقيــس مــا 
تســعي الدراســة إلــى قياســه، وقــد تمــت مراعــاة الصــدق الظاهــر Face Validity بعــرض محــاور 
وأســئلة اســتمارة االســتبيان علــى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصيــن)*( حيــث تمــت االســتفادة مــن 
آراء المحكميــن ومــن خــال الماحظــات التــي أبداهــا الســادة المحكمــون علــى اســتمارة االســتبيان 
تــم التعديــل وفقــا لهــذه الماحظــات، كمــا تــم التأكــد مــن االتســاق الداخلــي بيــن محــاور االســتمارة.

  كــم تــم مراعــاة صــدق المحتــوى )أو صــدق المضمــون( Content Validity ويســتهدف 
التأكــد مــن أن أدوات جمــع البيانــات تتضمــن كافــة الجوانــب والمتغيــرات واألبعــاد الخاصــة بالمشــكلة 
البحثيــة ومــدى شــمولها وتمثيلهــا لموضــوع الدراســة، وتــم ذلــك مــن خــال مراعــاة أن تغطــي أســئلة 
االســتمارة جميــع أبعــاد المشــكلة البحثيــة والمتغيــرات التــي تشــتمل عليهــا تســاؤالت وفــروض الدراســة، 
وقــد عرضــت االســتمارة علــى المحكميــن لمعرفــة مــدى تمثيــل المحــاور المختلفــة فــي االســتمارة 

ألبعــاد ومتغيــرات المشــكلة البحثيــة)32(.
إجراءات الثبات:

   للتأكــد مــن ثبــات االســتمارة )Reliability( أو الموثوقيــة، حيــث يشــير لفــظ الثبــات إلــى نفــس 
الشــيء بالنســبة للقيــاس بمعنــى الحصــول علــى النتائــج نفســها عنــد تطبيــق األداة أكثــر مــن مــرة 
علــى األفــراد أنفســهم.)33( وتــم اســتخدام أســلوب إعــادة االختبــار أو القيــاس Test-Retest، حيــث 
تــم تطبيــق صحيفــة االســتبيان علــى )30( مفــردة مــن الطــاب بمــا يمثــل نســبة )10%( مــن الحجــم 



واقع استخدام طالب املرحلة الثانوية للمواقع اإللكترونية املدرسية ...

234

األصلــي للعينــة الميدانيــة، وقــد تمــت إعــادة التطبيــق بعــد مــرور شــهر مــن إجــراء التطبيــق األول، 
وقــد تــم حســاب نســب االتفــاق بيــن إجابــات المبحوثيــن فــي التطبيــق األول والثانــي وجــاءت نســبة 
الثبــات )96%( وهــو مســتوى مائــم يــدل علــى االســتقرار فــي الشــكل العــام للبيانــات التــي يتــم جمعهــا 

عــن طريــق اســتمارة االســتبيان. 
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 

 الســتخراج نتائج الدراســة قامت الباحثة باســتخدام البرنامج اإلحصائي spss حيث اســتخدمت 
بعــض األســاليب اإلحصائيــة التــي تتــاءم وطبيعــة البيانــات المطلوبــة مثل:

التكرارات البسيطة والنسب المئوية.- 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. - 2
معمل التوافق الذي يقيس شدة العاقة بين متغيرين اسميين في جدول أكثر من 2×2.- 3
اختبار” “T.test الختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين متوســطين حســابين لمجموعتين - 4

مــن المبحوثين.  
معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العاقة بين متغيرين.- 5
اختبار »كا2« لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعاقة بين متغيرين.- 6
اختبار” “Z Test لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين.- 7

نتائج الدراسة:
أوال-النتائج الخاصة بالجداول التكرارية

جدول )1( يوضح مدى متابعة العينة لإلنترنت
                     العينة                   

مدي المتابعة
اإلجماليتجريبي حكومي

%ك%ك%ك
70426450.813445.7دائما
8450.35442.913847.1أحيانا

137.786.3217.2ال
167100126100293100اإلجمالي

 قيمة كا2=2,29    درجة الحرية=2    معامل التوافق=270,  مستوى الداللة=0,31

  أوضحــت النتائــج العامــة: أن مــدى متابعــة العينــة لإلنترنــت أحياًنــا جــاءت فــي الترتيــب األول 
بنســبة 47,1%، ثم دائما بنســبة 45,7%، ثم عدم المتابعة بنســبة %7,2.

 وأضحــت النتائــج التفصيليــة: وبحســاب قيمــة كا2 عنــد درجــة حريــة =2 وجــد انهــا 2,29 
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ومســتوى داللــة 0,31 وهــى غيــر دالــة إحصائيــا وبلــغ معامــل التوافــق 270, وبذلــك نجــد عــدم وجــود 
ــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي متابعــة اإلنترنــت، ممــا يــدل  فــروق دالــة إحصائًي

علــى أهميــة اإلنترنــت بالنســبة للمراهقيــن بشــكل عــام بغــض النظــر عــن نــوع التعليــم.
جدول رقم )2( يوضح أهم المضامين التي تتابعها العينة على اإلنترنت

                       العينة
المضامين

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك

دالة6844.18874.515655.34,900,00مضامين تعليمية

غير دالة9662.38168.617762.70,950,340مضامين رياضية

غير دالة6743.55647.412343,60,530,598مضامين دينية

غير دالة4931.13428.88329,40,400,688مضامين تربوية

دالة8152.68874.516959,93,580,00مضامين سياسية

دالة7850.69883.117662,45,410,00مضامين ثقافية

دالة5435.16756.712142,93,450,00مضامين فنية

غير دالة95.81411.8238,11,550,121أخرى تذكر

)متاح للمبحوث اختيار 
154100118100282100أكثر من بديل( 

العينــة للمضاميــن الرياضيــة علــى  العامــة للجــدول الســابق: أن متابعــة  النتائــج    أوضحــت 
بنســبة%62,4،  الثقافيــة  المضاميــن  ثــم   ،%62,7 بنســبة  األول  المركــز  فــي  جــاءت  اإلنترنــت 
فالمضاميــن السياســية بنســبة 59,9%، فالمضاميــن التعليميــة بنســبة55,3%، فالمضاميــن الدينيــة 
بنســبة 43,6%، فالمضامين الفنية بنســبة 42,9%، فالمضامين التربوية بنســبة 29,4%، ثم أخرى 

تذكــر بنســبة 8,1%، وتتمثــل فــي المضاميــن اإلخباريــة واإلعانيــة.
 وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والتجريبيــة طبقــا للمضاميــن التــي تتابعهــا لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة وتحديــدا فــي الفئــات 
األتيــة: المضاميــن التعليميــة بنســبة 74,5% لطــاب المــدارس التجريبيــة مقابــل 44,1% للمــدارس 
الحكوميــة، والمضاميــن السياســية بنســبة 74,5% لطــاب المــدارس التجريبيــة فــي 52,6% للمــدارس 
الحكومية ، والمضامين الثقافية بنســبة 83,1% لطاب المدارس التجريبية مقابل 50,6% لطاب 
المــدارس الحكوميــة، والمضاميــن الفنيــة بنســبة 56,7% للمــدارس التجريبيــة مقابــل 35,1% لطــاب 
المــدارس الحكوميــة، حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة فــي الجــدول أكبــر مــن 1,96، وهــي القيمــة 
المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة 95%، كمــا أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة 
بالنســبة للمضاميــن الرياضيــة والدينيــة والتربويــة، ومــن الماحــظ حصــول المضاميــن الرياضيــة 
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علــى الترتيــب األول فــي المضاميــن التــي يتبعهــا الطــاب، وعــدم وجــود فــروق بيــن طــاب المــدارس 
الحكوميــة والتجريبيــة فــي متابعتهــا، ممــا يــدل علــى إقبــال المراهقيــن بشــكل عــام علــى المضاميــن 

الرياضيــة حيــث لــم يؤثــر نــوع التعليــم فــي متابعــة مثــل هــذه المضاميــن.
           العينة          

مدي المتابعة
اإلجماليتجريبي حكومي

%ك%ك%ك
2616,94033,96624,3دائما
7045,44437,311441,9أحيانا

5837,73428,89233,8ال
154100118100272100اإلجمالي

 جدول )3( مدى متابعة العينة للمواقع اإللكترونية المدرسية عبر اإلنترنت
قيمة كا2=10,58   درجة الحرية=2 معامل التوافق=0,015 مستوى الداللة=0,005

  أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن متابعــة العينــة للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية 
عبــر اإلنترنــت جــاءت أحيانــُا بنســبة 41,9%، ثــم عــدم المتابعــة بنســبة 33,8%، فالمتابعــة الدائمــة 

بنســبة %24,3. 
وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: أنــه بحســاب قيمــة كا2عنــد درجــة حريــة =2 وجــد أنهــا 10,58 
ومســتوى داللــة 0,005 وهــى دالــة إحصائًيــا وبلغــت قيمــة معامــل التوافــق 0,015وبذلــك نجــد 
ــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي متابعــة المواقــع اإللكترونيــة  ــا دالــة إحصائًي فروًق
المدرســية، حيــث يتضــح اســتخدام طــاب المــدارس التجريبيــة لهــذه المواقــع بشــكل دائــم عــن طــاب 
المدارس الحكومية، حيث يســتخدموها بشــكل دائم بنســبة 33,9% مقابل 16,9% لطاب المدارس 
الحكوميــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى االنتظــام الدراســي فــي المــدارس التجريبيــة واهتمــام اإلدارة بمثــل هــذه 

المواقــع ونشــر األخبــار المختلفــة والفعاليــات المدرســية مــن خالهــا.
جدول )4( أسباب عدم متابعة العينة للمواقع اإللكترونية المدرسية عبر اإلنترنت

                             العينة
عدم المتابعة

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك
غير دالة2034,41235,23234,70,150,88ال أعلم بوجود موقع لمدرستي 

غير دالة1017,2720,51718,40,120,90عدم االقتناع بجدوى هذه المواقع 
مضيعة للوقت ولدي التزامات علمية 

دالة1525,82573,54043,44,230,00أهم من الدخول على هذه المواقع

ال أهتم بمتابعة مجريات األمور 
غير دالة2339,61441,13740,20,080,93بالمدرسة

غير دالة813,7720,51516,30,560,57ال تقدم معلومات مفيدة بالنسبة لي 
581003410092100اإلجمالي( متاح اختيار أكثر من بديل(
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ــج العامــة الجــدول الســابق: أن مــن أهــم أســباب عــدم متابعــة العينــة للمواقــع     أوضحــت النتائ
اإللكترونيــة المدرســية أنهــا مضيعــة للوقــت بنســبة 43,4%، ثــم عــدم االهتمــام بمجريــات األمــور 
بالمدرســة بنســبة 40,2%، فعــدم العلــم بوجــود موقــع للمدرســة بنســبة 34,7%، ثــم عــدم جــدوى هــذه 

المواقــع بنســبة 18,4%، ثــم ألنهــا ال تقــدم معلومــات مفيــدة بنســبة %16,3.
  وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بالنســبة ألســباب عــدم متابعــة 
العينــة للمواقــع اإللكترونيــة، حيــث بلغــت قيمــة Z المحســوبة فــي الجــدول أقــل مــن 1,96 بالنســبة 
لجميــع الفئــات ماعــدا فئــة »أنهــا مضيعــة للوقــت« حيــث بلغــت قيمــة Z4,23 وهــي أكبــر مــن 1,96 

وهــي القيمــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة %95.
جدول )5( نوع المواقع اإللكترونية المدرسية التي تتابعها العينة عبر اإلنترنت.

                  العينة
نوع المواقع

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك

غير دالة3334,34148,87441,11,810.07الموقع اإللكتروني للمدرسة عبر اإلنترنت 

دالة4344,85363,19653,32,310,02الصفحة الرسمية للمدرسة عبر الفيس بوك

غير دالة55,222,473,90,590,55الصحيفة اإللكترونية الخاصة بالمدرسة

غير دالة2323,91315,436201,230,21جروبات خاصة بالمعلمين في المدرسة

غير دالة1919,82226,24122.70,840,39أخرى تذكر

9610084100180180اإلجمالي )متاح اختيار أكثر من بديل(

  أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن الصفحــة الرســمية للمدرســة عبــر الفيــس بــوك 
جــاءت فــي الترتيــب األول بالنســبة لنــوع المواقــع اإللكترونيــة المدرســية التــي تتابعهــا العينــة بنســبة 
53,3%، ثم الموقع اإللكتروني للمدرســة بنســبة 41,1%، فأخرى تذكر بنســبة 22,7% وتتمثل في 
مجموعــات الفيــس بــوك الطابيــة، وجروبــات تعليميــة متنوعــة، ثــم جروبــات خاصــة بالمعلميــن فــي 

المدرســة بنســبة 20%، ثــم وأخيــًرا الصحيفــة اإللكترونيــة الخاصــة بالمدرســة بنســبة %3,9. 
وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن طــاب المــدارس 
الحكوميــة والتجريبيــة بالنســبة لنــوع المواقــع اإللكترونيــة المدرســية التــي يتابعهــا الطــاب فيمــا عــدا 
الصفحــة الرســمية للمدرســة عبــر الفيــس بــوك، حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن طــاب 
المدارس الحكومية والخاصة لصالح المدارس التجريبية بنسبة 63,1% مقابل44,8% حيث بلغت 
قيمــة Z2,31 وهــي قيمــة أكبــر مــن 1,96، وهــي القيمــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة 
95%، وقــد يرجــع ذلــك اللتــزام طــاب المــدارس التجريبيــة وانتظامهــم الدراســي، وبالتالــي حرصهــم 
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علــى معرفــة مجريــات األمــور بالمدرســة مــن خــال الموقــع الرســمي للمدرســة . 
جدول )6( عدد أيام األسبوع التي تتابع العينة فيها المواقع المدرسية اإللكترونية

                 العينة               
 أيام األسبوع

اإلجماليتجريبي حكومي
%ك%ك%ك

2222,92327.44525خمسة أيام
1010,41517,82513,9أربعة أيام
1212,52327.43519,4ثالثة أيام 

1414,6910.72312,8يومان
3839.61416.75228,9يوم واحد
9610084100180100اإلجمالي

قيمة كا2=15,91  درجة الحرية=4 معامل التوافق=0,038  مستوى الداللة=0,003

ــج العامــة للجــدول الســابق: أن عــدد األيــام فــي األســبوع التــي تتابــع العينــة   أوضحــت النتائ
فيهــا هــذه المواقــع يــوم واحــد فــي األســبوع، حيــث حصــل علــى الترتيــب األول بنســبة 28,9%، ثــم 
خمســة أيــام بنســبة 25%، ثــم ثاثــة أيــام بنســبة 19,4%، فأربعــة أيــام بنســبة 13,9%، ثــم يومــان 

بنســبة %12,8.
وبينت النتائج التفصيلية: بحســاب قيمة كا2 عند درجة حرية =4 وجد أنها 15,91 ومســتوى 
داللــة 0,003 وهــى دالــة إحصائًيــا وبلغــت قيمــة معامــل التوافــق 0,038وبذلــك نجــد فروًقــا دالــة 
إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي عــدد األيــام التــي يتابــع فيهــا الطــاب 
المواقــع اإللكترونيــة المدرســية ،ومــن خــال البيانــات ناحــظ زيــادة عــدد األيــام التــي يســتخدم فيهــا 
طــاب المــدارس التجريبيــة هــذه المواقــع عــن طــاب المــدارس الحكوميــة، وقــد يرجــع ذلــك الهتمــام 
المــدارس التجريبيــة بمثــل هــذه المواقــع، وربــط الطالــب بالموقــع مــن خــال وضــع بعــض التنبيهــات 

واإلرشــادات المختلفــة للطــاب علــى الموقــع الرســمي. 
جدول )7( عدد الساعات اليومية التي تتابع العينة فيها المواقع المدرسية اإللكترونية

               العينة
عدد الساعات

اإلجماليتجريبي حكومي
%ك%ك%ك

4142.71517.95631,1أقل من ساعة
1717,74351,16033,3من ساعة إلى أقل من ساعتين

23241214.33519,4من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات
1515.61416.72916,2ثالث ساعات فأكثر

9610084100180100اإلجمالي

قيمة كا2=26,15   درجة الحرية=3    معامل التوافق=0,024  مستوى الداللة=0,000
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بينــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن عــدد الســاعات اليوميــة التــي تتابــع فيهــا العينــة هــذه 
المواقــع جــاءت مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ســاعتين فــي المركــز األول بنســبة 33,3%، ثــم أقــل مــن 
ســاعة بنســبة 31,1%، ثــم مــن ســاعتين إلــى أقــل مــن ثــاث ســاعات بنســبة 19,4%، ثــم ثــاث 

ســاعات فأكثــر بنســبة %16,2. 
 بينــت النتائــج التفصيليــة: بحســاب قيمــة كا2 عنــد درجــة حريــة =3 وجــد أنهــا 26,15 ومســتوى 
داللــة 0,000 وهــى دالــة إحصائًيــا وبلغــت قيمــة معامــل التوافــق 0,024وبذلــك نجــد فروًقــا دالــة 
إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي عــدد الســاعات التــي يقضونهــا فــي متابعــة 
المواقــع اإللكترونيــة المدرســية، ومــن الماحــظ اســتخدام طــاب المــدارس التجريبيــة لهــذه المواقــع 
عــدد ســاعات أكبــر مــن طــاب المــدارس الحكوميــة حيــث يســتخدموها مــن ســاعة إلــى أقــل مــن 
ســاعتين بنســبة 51,1% مقابــل 17,7% لطــاب المــدارس الحكوميــة وهــو فــارق كبيــر يبيــن مــدى 

اهتمــام طــاب المــدارس التجريبيــة بهــذه المواقــع عــن طــاب المــدارس الحكوميــة.

               العينة
طريقة التعرض

اإلجماليتجريبي حكومي
Zالداللة

%ك%ك%ك

غير دالة 1010.41821,42825,91,830,06الالب توب الشخصي

غير دالة4748,93541,68245,5,830,40جهاز الكمبيوتر

غير دالة5153.15666,710759,41,690,09الموبايل
اإلجمالي( متاح للمبحوث 

9610084100180100اختيار أكثر من بديل(

جدول )8( طريقة متابعة المواقع اإللكترونية المدرسية 

 أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن متابعــة العينــة للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية 
جــاءت عبــر الموبايــل بنســبة 59,4%، ثــم جهــاز الكمبيوتــر بنســبة 45,5%، فالابتــوب الشــخصي 

بنســبة %25,9. 
ــا فــي طريقــة متابعــة طــاب  ــة: عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائًي ــج التفصيلي  وأوضحــت النتائ
المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية، حيــث بلغــت قيمــة Z أقــل مــن قيمــة 

Z الجدوليــة فــي جميــع الفئــات.
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جدول )9( أهم الموضوعات التي تتابعها العينة على المواقع اإللكترونية المدرسي
          العينة       

الموضوعات
اإلجماليتجريبي لغاتحكومي

zالداللة
%ك%ك%ك

دالة4041,67083,311061,15,570,00تعليمية

دالة25265261,97742,74,700,00تربوية

دالة3536,41821,45329,42,040,04دينية

غير دالة3132,33339,26435,50,820,41فنية

غير دالة77,311,184,41,620,10اقتصادية

غير دالة4041,63035,77038,80,660,50رياضية

غير دالة1010,444,7147,71,130,25سياسية

غير دالة88,355,9137,2,33,74ثقافية

9610084100180100اإلجمالي

أوضحت النتائج العامة للجدول السابق: أن الموضوعات التعليمية جاءت كأهم الموضوعات 
التــي تتابعهــا العينــة علــى المواقــع اإللكترونيــة المدرســية بنســبة 61,1%، فالتربويــة بنســبة %42,7، 
فالرياضيــة بنســبة 38,8%، فالفنيــة بنســبة 35,5%، فالدينيــة بنســبة 29,4%، فالسياســية بنســبة 

7,7%، فالثقافيــة بنســبة 7,2%، وأخيــًرا االقتصاديــة بنســبة %4,4. 
  وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة 
فــي نوعيــة الموضوعــات التــي تتابعهــا العينــة علــى المواقــع اإللكترونيــة المدرســية بالنســبة للفئــات 
األتيــة: التعليميــة لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة بنســبة 83,3%، مقابــل 41,6% للمــدارس 
الحكوميــة، المضاميــن التربويــة لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة بنســبة 61,9%، مقابــل %26 
للمــدارس الحكوميــة، والمضاميــن الدينيــة لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 36,4%، مقابــل 
21,4% للمــدارس التجريبيــة حيــث بلغــت قيــم Z المحســوبة فــي الجــدول أكبــر مــن 1,96، وهــي 
القيمــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة 95%، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة 

إحصائًيــا بالنســبة للمضاميــن الفنيــة واالقتصاديــة والرياضيــة والسياســية والثقافيــة.
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جدول )10( أهم األوقات التي تتابع العينة فيها المواقع االلكترونية المدرسية 

               العينة
األوقات

اإلجماليتجريبي حكومي
%ك%ك%ك

1818,71011,92815,5في بداية العام الدراسي

99,3910,81810أثناء االمتحانات
3839,711134927,3وقت ظهور النتائج
3132,35464,38547,2طوال العام الدراسي

9610084100180اإلجمالي

قيمة كا2=22,69  درجة الحرية=3   معامل التوافق=0,062  مستوى الداللة=0,000

 أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن أهــم األوقــات التــي تتابــع العينــة فيهــا المواقــع 
المدرســية طــوال العــام الدراســي بنســبة 47,2%، ثــم وقــت ظهــور النتائــج بنســبة 27,3%، فبدايــة 

العــام الدراســي بنســبة 15,5%، ثــم أثنــاء االمتحانــات بنســبة%10. 
 وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: أنــه بحســاب قيمــة كا2 عنــد درجــة حريــة =3 وجــد أنهــا 22,69 
ومســتوى داللــة 0,000 وهــى دالــة احصائًيــا وبلغــت قيمــة معامــل التوافــق 0,062وبذلــك نجــد فروًقــا 
ــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي أوقــات متابعــة المواقــع اإللكترونيــة  دالــة إحصائًي
المدرســية حيــث يتضــح اســتخدام طــاب المــدارس التجريبيــة لهــذه المواقــع طــوال العــام الدراســي 
بنســبة 64,3%، مقابــل 32,3%، مــن طــاب المــدارس الحكوميــة، كمــا يهتــم طــاب المــدارس 
الحكوميــة بتصفــح هــذه المواقــع أثنــاء االمتحانــات بنســبة 39,7% فــي 13% لطــاب المــدارس 

التجريبيــة. 
جدول )11( طريقة تصفح العينة للمواقع اإللكترونية المدرسية 

                             العينة
طريقة التصفح

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك

غير دالة 1616,62327,33921,61,560,11االكتفاء بقراءة العناوين

غير دالة1616,62428,54022,21,740,08مشاهدة الصور فقط

غير دالة2829,23339,26133,81,270,20تصفح العناوين والصور معا 

غير دالة24251517,83921,6,98,32انتقاء موضوعات وتصفحها

دالة48506982,110759,44,350,00المشاركةببعض الموضوعات

غير دالة1717,71922,636200,630,52قراءة كتابات وتعليقات األصدقاء

9610084100180100اإلجمالي )متاح اختيار أكثر من بديل(
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ــج الجــدول الســابق: أن أهــم طــرق تصفــح العينــة للمواقــع اإللكترونيــة جــاءت      أوضحــت نتائ
المشــاركة ببعــض الموضوعــات بنســبة59,4%، ثــم تصفــح العناويــن والصــور معــا بنســبة %33,8، 
فمشــاهدة الصــور فقــط بنســبة 22,2%، فانتقــاء موضوعــات وتصفحهــا بنســبة 21,6%، فاالكتفــاء 

بقــراءة العناويــن بنســبة 21,6%، ثــم قــراءة كتابــات وتعليقــات األصدقــاء بنســبة%20. 
وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة فــي طريقــة تصفــح العينــة للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية بالنســبة للفئــات المختلفــة فيمــا 
عــدا المشــاركة ببعــض الموضوعــات، وأوضحــت البيانــات وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي المشــاركة علــى هــذه المواقــع لصالــح طــاب المــدارس 
التجريبيــة بنســبة 82,1% مقابــل 50% لطــاب المــدارس الحكوميــة، وتوضــح هــذه النتيجــة مــدي 

اهتمــام الطــاب بالمــدارس التجريبيــة بالمشــاركة بهــذه المواقــع. 
جدول )12( أهم األشكال األكثر متابعة خالل المواقع اإللكترونية المدرسية  

               العينة
األشكال

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك

دالة2020,83946,45932,73,490,00الخبر 

غير دالة99,31315,42212,21,020,30التقرير

غير دالة5,21011,9158,31,350,17الحديث

غير دالة1616,61922,63519,40,820,41صورة معلق عليها

غير دالة1010,41214,22212,20,560,57كاريكاتير

غير دالة55,244,7950,210,83المقال

غير دالة2020,889,52815,51,880,05تعليقات األصدقاء

دالة 2728,189,53519,42,960,00قصة

اإلجمالي(متاح اختيار 
9610084100180100أكثر من بديل(

   أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق أن: الخبــر أهــم االشــكال التــي تتابعهــا العينــة علــى 
هــذه المواقــع بنســبة 32,7%، ثــم الصــور المعلــق عليهــا والقصــة بنســبة واحــدة 19,4%، ، فتعليقــات 
األصدقــاء بنســبة 15,5%، فالكاريكاتيــر بنســبة 12,2%، فالتقريــر بنســبة 12,2%، فالحديــث بنســبة 

8,2%، وأخيــًرا المقــال بنســبة %5. 
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  وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن طــاب المــدارس 
الحكومية والتجريبية ب                              النسبة لبعض األشكال التي يتابعونها عبر 
مواقــع المــدارس مثــل التقريــر، والحديــث، والصــور المعلــق عليهــا، والكاريكاتيــر، والمقــال، وتعليقــات 
األصدقــاء، كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والتجريبيــة فــي متابعــة الخبــر لصالــح طــاب المدرســة التجريبيــة بنســبة 46,4% مقابــل %20,8 
لطــاب المــدارس الحكوميــة، وكذلــك فــي قــراءة القصــة لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 
28,1 فــي مقابــل 9,5% لطــاب المــدارس التجريبيــة حيــث بلغــت قيــم Z المحســوبة فــي الجــدول 
أكبــر مــن 1,96، وهــي القيمــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة 95% وبذلــك يتضــح اهتمــام 

الطــاب وبصفــة خاصــة طــاب المــدارس التجريبيــة باألخبــار علــى مثــل هــذه المواقــع.
جدول )13( مدى ثقة الطالب في المعلومات المقدمة عبر هذه المواقع

               العينة
مدى الثقة

اإلجماليتجريبي حكومي

%ك%ك%ك

66,389,5147,8أثق جًدا

1313,52833,34122,8أثق بدرجة كبيرة

24251619,14022.2محايد

2728,121254826,6أثق إلى حد ما

2627,11113,13720,6ال أثق بشكل كبير

9610084100180100اإلجمالي

 قيمة كا2=13,46   درجة الحرية=4    معامل التوافق=0,026 مستوى الداللة=0,009

 أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أنــه قــد جــاءت ثقــة الطــاب فــي هــذه المواقــع إلــى 
حد ما بنســبة 26,6%، ثم أثق بدرجة كبيرة 22,8%، فمحايد بنســبة 22,2%، ثم عدم الثقة بشــكل 
كبيــر بنســبة 20,6%، ثــم أثــق جــدا بنســبة 7,8%. وبينــت النتائــج التفصيليــة: وبحســاب قيمــة كا2 
عنــد درجــة حريــة =4 وجــد أنهــا 13,46 ومســتوى داللــة 0,009 وهــى دالــة إحصائًيــا، وبلغــت 
قيمــة معامــل التوافــق 0,026وبذلــك نجــد فروًقــا دالــة إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والتجريبيــة فــي مــدي الثقــة فــي المواقــع اإللكترونيــة المدرســية، حيــث تتضــح ثقــة طــاب المــدارس 
التجريبيــة فــي هــذه المواقــع بشــكل أكبــر مــن طــاب المــدارس الحكوميــة، حيــث يثقــون جــًدا بنســبة 
9,5% مقابل6,3% لطاب المدارس الحكومية ويثقون بدرجة كبيرة بنســبة 33,3% مقابل %13,5 

لطــاب المــدارس الحكوميــة.
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جدول )14( مدي مشاركة العينة في هذه المواقع

               العينة
مدى المشاركة

اإلجماليتجريبي حكومي
%ك%ك%ك

1313,51922,63217,8دائما

3536,55059,58547,2أحيانا

48501517,96335ال
9610084100180100اإلجمالي

قيمةكا2=20,35   درجة الحرية=2    معامل التوافق=0,051  مستوى الداللة=0,0003

 أوضحــت النتائــج العامــة للجــدول الســابق: أن العينــة تشــارك أحياًنــا فــي المواقــع اإللكترونيــة 
المواقــع  يتــم االطــاع علــى هــذه  ثــم ال تشــارك بنســبة 35% حيــث  المدرســية بنســبة %47,2، 
وتصفحهــا فقــط، ثــم تشــارك دائمــا بنســبة 17,8%. وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: بحســاب قيمــة 
كا2 عنــد درجــة حريــة =2 وجــد انهــا 20,35 ومســتوى داللــة 0,003 وهــى دالــة إحصائًيــا وبلغــت 
قيمــة معامــل التوافــق 0,051وبذلــك نجــد فروًقــا دالــة إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والتجريبيــة فــي مــدي مشــاركة الطــاب فــي المواقــع اإللكترونيــة المدرســية، حيــث يشــارك طــاب 
المــدارس التجريبيــة دائمــا بنســبة 22,6%، مقابــل 13,5%، للمــدارس الحكوميــة ويشــاركون أحيانــا 

بنســبة 59,5%، مقابــل 36,5%، للمــدارس الحكوميــة.
جدول )15( صور مشاركة العينة في المواقع اإللكترونية المدرسية

               العينة
صور المشاركة

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك
التعليق على األخبار الخاصة 

دالة1837,54463,76252,92,610,00بالمجتمع المدرسي

التعليق على لقطات الفيديو 
غير دالة1531,22536,24034,10,360,718الخاصة بالمجتمع المدرسي

غير دالة3879,14463,782701,580,113التعليق على الصور
غير دالة2858,32739,155471,860,06مشاركة نصوص تعليمية

دالة2143,71420,23529,92,520,01مشاركة صور عامة
دالة1837,51318,83126,42.040,04إرسال دعوة للمناقشة والحوار 
تصحيح بعض األخبار الواردة 

دالة1939,51521,734291,880,05على الموقع

دالة2654,118264437,62,890,003مشاركة نصوص عامة
دالة245018264235,82,460,01مشاركة فيديوهات

غير دالة13271521,72823,90,450,655المشاركة في مجموعات
اإلجمالي( متاح اختيار أكثر من 

4810069100117100بديل(
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  أوضحت النتائج العامة للجدول الســابق: أن أهم صور مشــاركة العينة في المواقع اإللكترونية 
المدرســية جــاء التعليــق علــى الصــور بنســبة 70%، ثــم التعليــق علــى األخبــار الخاصــة بالمجتمــع 
المدرســي بنســبة 52,9%، فمشــاركة النصــوص التعليميــة بنســبة 47%، فمشــاركة نصــوص عامــة 
بنســبة 37,6%، فمشــاركة فيديوهــات عامــة بنســبة 35,8%، فالتعليــق علــى الفيديوهــات الخاصــة 
بالمجتمــع المدرســي بنســبة 34,1%، فمشــاركة صــور عامــة بنســبة 29,9%، فتصحيــح بعــض 
األخبــار الــواردة علــى الموقــع بنســبة 29%، فإرســال دعــوة للمناقشــة والحــوار بنســبة 26,4%، ثــم 

المشــاركة فــي مجموعــات بنســبة %23,9. 
   وأوضحــت النتائــج التفصيليــة: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة لبعــض أنــواع 
بالمجتمــع  الخاصــة  التعليــق علــى األخبــار  المدرســية، مثــل  المواقــع اإللكترونيــة  فــي  المشــاركة 
المدرســي لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة بنســبة63,7% مقابــل 37,5%، للمــدارس الحكوميــة، 
ومشــاركة صــور عامــة لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 43,7% مقابــل 20,2%، ثــم 
إرســال دعــوة للمناقشــة والحــوار لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 37,5% فــي مقابــل 
18,8% للمــدارس التجريبيــة، ثــم تصحيــح بعــض األخبــار الــواردة علــى الموقــع لصالــح طــاب 
المــدارس الحكوميــة بنســبة 39,5% مقابــل21,7% للمــدارس التجريبيــة، ثــم مشــاركة نصــوص عامــة 
لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 54,1% مقابــل 26% لطــاب المــدارس التجريبيــة، ثــم 
مشــاركة فيديوهــات لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة بنســبة 50% مقابــل 26% لطــاب المــدارس 
التجريبيــة، وكمــا أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة بالنســبة لبعــض صــور المشــاركة األخــرى مثــل التعليــق علــى لقطــات الفيديــو والتعليــق 

علــى الصــور ومشــاركة نصــوص تعليميــة، والمشــاركة فــي مجموعــات.
جدول رقم )16( يوضح آراء الطالب حول مدى االستفادة من المواقع اإللكترونية المدرسية

              العينة                 
مدى المشاركة

اإلجماليتجريبي حكومي

%ك%ك%ك
5557,37083,312569,4تفيدني بدرجة كبيره

3839,61416,75228,9تفيدني إلى حد ما

31,7		33,1ال تفيدني

9610084100180100اإلجمالي

قيمة كا2=15,14   درجة الحرية=2  معامل التوافق=0,004    مستوى الداللة=0,0005

  توضــح البيانــات العامــة للجــدول الســابق: أن الطــاب يســتفيدون بدرجــة كبيــرة مــن هــذه 
المواقــع بنســبة 69,4%، ثــم إلــى حــد مــا بنســبة 28,9%، فعــدم االســتفادة بنســبة %1,7. 

  وبينــت النتائــج التفصيليــة: أنــه بحســاب قيمــة كا2 عنــد درجــة حريــة =2 وجــد أنهــا 15,14 
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ــا، وبلغــت قيمــة معامــل التوافــق 0,004وبذلــك نجــد  ومســتوى داللــة 0,0005 وهــى دالــة إحصائًي
ــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي مــدي االســتفادة مــن المواقــع  فروًقــا دالــة إحصائًي
اإللكترونيــة المدرســية، حيــث يســتفيد طــاب المــدارس التجريبيــة مــن هــذه المواقــع بدرجــة كبيــرة 
بنســبة 83,3% مقابــل 57,3% لطــاب المــدارس الحكوميــة ويســتفيدون إلــى حــد مــا بنســبة%16,7 

لطــاب المــدارس التجريبيــة مقابــل 39,6% للمــدارس الحكوميــة.
جدول )17( أراء العينة حول أهمية هذه المواقع اإللكترونية في العملية التعليمية

                         العينة      
أهمية المواقع

اإلجماليتجريبي حكومي
Z

الداللة
%ك%ك%ك

يعتبر أداة فعالة لتبادل اآلراء حول هموم 
دالة49517791,6126705,770.00المجتمع المدرسي.

يعتبر أداة فعالة لتبادل الخبرات التعليمية 
دالة5557,36779,712267,73,060,00بين الطالب 

غير 6163,55970,212066,60,790,42يساعد الطالب على االندماج المدرسي
دالة

يساعد على تكوين وجهة نظر سليمة نحو 
دالة4445,87184,511563,85,240,00القضايا السياسية المختلفة. 

يعطى كل طالب فرًصا متكافئة للتعبير 
دالة6971,88196,415083,84,210,00عن آرائه المختلفة

التفاعلية عبر هذه المواقع تمكن الطالب 
من التواصل على نحو أعمق في اتجاهين 

بدل من اتجاه واحد.
دالة6971,88095,214982,73,940,00

تسهم أجواء الجدل والنقاش بين الطالب 
دالة8992,75767,814681,14,060,00في إيجاد مجال عام موحد بين الطالب.

دالة6668,77690,414278,83,380,00تحيطني علما بكل جديد في المدرسة.
وسيلة جيده لزيادة التقارب ما بين اإلدارة 

دالة 8083,38297,6162902,940,00والطالب.

اإلجمالي( ن متاح للمبحوث اختيار أكثر 
9610084100180100من بديل(

     أوضحــت البيانــات التفصيليــة للجــدول الســابق: أن المواقــع تعــد وســيلة جيــدة فــي التقــارب 
بيــن اإلدارة والطــاب بنســبة 90%، ثــم تعطــى كل طالــب فــرص متكافئــة للتعبيــر عــن آرائــه المختلفــة 
بنســبة 83,8%، ثــم التفاعليــة عبــر هــذه المواقــع تمكــن الطالــب مــن التواصــل علــى نحــو أعمــق 
فــي اتجاهيــن بــداًل مــن اتجــاه واحــد بنســبة 82,7%، ثــم تســهم أجــواء الجــدل والنقــاش بيــن الطــاب 
فــي خلــق مجــال عــام موحــد بيــن الطــاب بنســبة 81,1%، ثــم أنهــا تحيــط الطالــب علًمــا بــكل جديــد 
فــي المدرســة بنســبة 78,8%، ثــم أنهــا أداه فعالــة لتبــادل اآلراء حــول همــوم المجتمــع المدرســي 
بنســبة70%، ثــم أنهــا أداًة فعالــة لتبــادل الخبــرات التعليميــة بيــن الطــاب بنســبة 67,7%، فتســاعد 
الطالــب علــى االندمــاج المدرســي بنســبة 66,6%، ثــم تكويــن وجهــة نظــر ســليمة نحــو القضايــا 
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السياســية المختلفــة بنســبة %63,8.
المــدارس  بيــن طــاب  داللــة إحصائيــة  ذات  فــروق  التفصيليــة: وجــود  النتائــج  أوضحــت   
الحكوميــة والخاصــة بالنســبة آلرائهــم نحــو مــدى أهميــة هــذه المواقــع، حيــث بلغــت قيــم Z المحســوبة 
فــي الجــدول أكبــر مــن 1,96، وهــي القيمــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بمســتوى ثقــة %95، 
وجــاءت الفــروق فــي معظمهــا لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة فيمــا عــدا أنهــا تخلــق أجــواء جــدل 
ونقــاش وتســهم فــي خلــق منــاخ موحــد بيــن الطــاب فقــد جــاءت لصالــح طــاب المــدارس الحكوميــة، 
كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة لفئــة االندمــاج المدرســي، ممــا 
يــدل علــى أهميــة هــذه المواقــع فــي مســاعدة الطــاب بشــكل عــام علــى االندمــاج داخــل المجتمــع 

المدرســي. 
جدول )18( آراء ومقترحات الطالب نحو تفعيل عمل المواقع واالستفادة منها

                       العينة
المقترحات 

اإلجماليتجريبي حكومي
zالداللة

%ك%ك%ك
دالة2121,84452,46536,14,100,00تخصص القائمين عليها.

وضع عناصر تفاعلية مع 
غير دالة1818,72023,83821,10,650,51الطالب لزيادة نسبة المشاركة.

رفع مواقع تعليمية تفيد 
دالة252642506737,23,160,00الطالب.

تفعيل األنشطة االلكترونية من 
دالة99,32023,82916,12,420,01خالل الموقع. 

عمل مسابقات متنوعة لجذب 
دالة25265565,48044,45,160.00الطالب.

زيادة تفاعل القائمين عليها مع 
غير دالة1010,41517,82513,81,20,22الطالب.

رفع فيديوهات للدروس 
غير دالة44,11011,9147,71,650,09التعليمية بشكل دوري.

اإلجمالي( ن متاح للمبحوث 
9610084100180100اختيار أكثر من بديل(

ــات الجــدول الســابق: أن أهــم مقترحــات الطــاب نحــو تفعيــل هــذه المواقــع عمــل   أوضحــت بيان
بنســبة  الطــاب  تفيــد  تعليميــة  بنســبة 44,4%، فرفــع مواقــع  الطــاب  لجــذب  مســابقات متنوعــة 
37,2%، فتخصــص القائميــن عليهــا بنســبة 36,1%، فوضــع عناصــر تفاعليــة مــع الطــاب لزيــادة 
نســبة المشــاركة بنســبة 21,1%، فتفعيــل األنشــطة اإللكترونيــة مــن خــال الموقــع بنســبة %16,1، 
فزيــادة تفاعــل القائميــن عليهــا مــع الطــاب 13,8%، ثــم رفــع فيديوهــات للــدروس التعليميــة بشــكل 

فــورى بنســبة%7,7. 
 أوضحــت النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق: ان آراء الطــاب فــي المــدارس الحكوميــة 
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والتجريبيــة تباينــت نحــو مقترحاتهــم لتفعيــل هــذه المواقــع، فوجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
لبعــض الفئــات مثــل مــدى تخصــص القائميــن عليهــا، ورفــع مواقــع تعليميــة تفيــد الطــاب، وتفعيــل 
األنشــطة اإللكترونيــة مــن خــال الموقــع، وعمــل مســابقات متنوعــة لجــذب الطــاب، وجــاءت هــذه 
الفئــات لصالــح طــاب المــدارس التجريبيــة، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــة 

بالنســبة للمقترحــات األخــرى. 
جدول )19( دوافع تعرض العينة للمواقع اإللكترونية المدرسية

                         العينة      
دوافع التعرض

مجموعنادراأحيانادائما
القيم

الوسط
الحسابي

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

تبادل التلخيصات والتدريبات 
5932.77038.895128.333682,0468,15وإعارتها بين أصدقائي.

تكوين حلقات نقاش في المواد 
5329.447742.785027.783632,0267,22العلمية.

5731.677038.895329.443642,0267,41تبادل الصور واأللبومات التعليمية.

تبادل المواقع العلمية إلثراء معارف 
5932,786636,675530,563642,0267,41الطالب حول المقررات الدراسية.

تبادل وجهات النظر حول القضايا 
 6536.11التعليمية المختلفة

7139.444424.443812,1270,56

معرفة كل التنبيهات اإلدارية 
7742.785832.224525.003922,1872,59الخاصة بالعملية التعليمية. 

7541.676133.894424.443912,1772,41إنجاز الواجبات الدراسية.

10357,224726,113620.004332,4180,91معرفة مواعيد االمتحانات المختلفة.

يحيطني علما بكل ما يحدث في 
8245.565631.114223.334002,2274,07المدرسة من فعاليات.

5027.788647.784424.443662,0367,78تحقيق مكانة في المجتمع المدرسي.

7943,896536,113620,004032,2476,48الهروب واالستغراق في الخيال.
االستمتاع والتسلية وشغل أوقات 

9150.565128.333821.114132,2976,48الفراغ.

10357.224323.893418.894292,3879,44للحفاظ على صداقاتي القديمة.

8547.225631.113921.674062.2675.19لعمل صدقات جديدة في المدرسة.

للمواقــع اإللكترونيــة  الطــاب  تعــرض  أهــم دوافــع  الســابق يتضــح أن  الجــدول  بيانــات  مــن    

المدرســية هــي معرفــة مواعيــد االمتحانــات بــوزن نســبي 80,91 فالحفــاظ علــى الصداقــات القديمــة 
بــوزن نســبي 76,48 فالهــروب  الفــراغ  بــوزن نســبي 79,44 فاالســتمتاع التســلية وشــغل وقــت 
واالســتغراق فــي الخيــال بنفــس النســبة ثــم عمــل صداقــات جديــدة بالمدرســة بــوزن نســي 75,19، 
فمعرفــة الفعاليــات المختلفــة فــي المدرســة بــوزن نســبى 74,07، ثــم معرفــة التنبيهــات اإلداريــة 
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الخاصــة بالعمليــة التعليميــة بــوزن نســبي72,59، فإنجــاز الواجبــات الدراســية بــوزن نســبي72,41 
فتبــادل وجهــات النظــر حــول القضايــا التعليميــة المختلفــة بــوزن نســبي 70,56 فتبــادل التلخيصــات 
بــوزن نســبي 68,15 فتحقيــق مكانــة فــي المجتمــع المدرســي بــوزن مئــوي 67,78 فتبــادل الصــور 
واأللبومــات التعليميــة بــوزن نســبي67،41 فتبــادل المواقــع العلميــة بــوزن نســبي 67,41 ثــم تكويــن 

حلقــات نقــاش فــي المــواد التعليميــة بــوزن نســبي 67,22.
جدول )20( أهم اإلشباعات المتحققة من المواقع اإللكترونية المدرسية

                            العينة      
االشباعات المتحققة

الوسط نادراأحيانادائما
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

يعرفني أهم األخبار في المجتمع المدرسي 
من حولي.

9552,786435,562111,674342,4180,37

أشعر باألمان نتيجة تواصلي مع أصدقائي 
بالمدرسة.

9050.005832,223217,784182,3277,41

يساعدني على تكوين رأي حول القضايا 
المختلفة من حولي.

7441,116435.564223,333922,1872,59

أكتسب مهارات تعليمية جديدة تساعدني في 
مجال دراستي.

8949,445932,783217,784172,3277,22

يتيح لي التفاعل حول الموضوعات المختلفة 
مع األساتذة

6435,567240,004424,443802,1170,37

7038,897843,333217,783982,2173,70عززآ رائي من خالل مناقشتي مع زمالئي.

يجعلني اشعر بالثقة بنفسي أكثر من خالل 
المشاركة بالرأي والتعبير.

7340,566837,783921,674942,1972,96

7038,896536,114525,003852,1471,30جعلني اعبر عن آرائي بحرية مطلقة.
يعتبر منبر للنقاش في العديد من القضايا 

التي تثير المجتمع المدرسي.
6636,677340,564122,783852,1471,30

5430,008446,674223,333722,0768,89جعلني أتبني رأيًا آخر من آراء زمالئي.
10156,115128,332815,564332,4180,19جعلني أكثر اجتماعية.

12167,223217,782715.004542,5284,07سهل لي التواصل مع زمالئي بالمدرسة.
8446,674726,114927,223952,1973,15أصبحت أكثر تواصال مع مدرسينى.

قلل من شعوري باالغتراب والعزلة عن 
المجتمع المدرسي.

8748,335530,563821,114092,2775,74

9854,443821,114424,444142,3076,67كونت أصدقاء جدًدا بالمدرسة من خالله.
جعلني أهتم بالمشاركة في األنشطة المختلفة 

للمجتمع المدرسي.
6133,896837,785128,333702,0668,52

جعلني أهتم بالمشاركة في الفعاليات 
المختلفة للمجتمع المدرسي.

6033,337441,114625,563742,0869,29

9452,224826,673821,114162,3177,04أشبع لدى حب التسلية.
9653,335027,783418,894222,3478,15ساعدني على ملء أوقات الفراغ.

9854,444927,223318,334252,3678,70التخلص من الوحدة.
9653,334927,223519,444212,3477,96أشبع لدى حب االستمتاع.
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    مــن بيانــات الجــدول الســابق يتضــح أن أهــم اإلشــباعات التــي تتحقــق مــن متابعــة المواقــع 
اإللكترونيــة المدرســية ســهولة التواصــل مــع أصدقــاء المدرســة بــوزن نســبي 84,07 فالتعــرف علــى 
أخبــار المجتمــع المدرســي بــوزن نســبي80,37 فاالجتماعيــة بــوزن نســبي 80,19 فالتخلــص مــن 
الوحــدة بــوزن نســبي 78,70 فمــلء أوقــات الفــراغ بــوزن نســبي 78,15 فحــب االســتمتاع بــوزن 
نســبي 77,96 فالشــعور باألمــان للتواصــل مــع األصدقــاء بــوزن نســبي 77,41 فاكتســاب مهــارات 
بــوزن نســبي 77,04 فتكويــن صداقــات جديــدة  فالتســلية  بــوزن نســبي 77,22  تعليميــة جديــدة 
بالمدرســة مــن خــال المواقــع بنســبة 76,67 ثــم تقلــل مــن الشــعور باالغتــراب والعزلــة عــن المجتمــع 
المدرســي 75,74 فتعــزز اآلراء مــن خــال مناقشــات الزمــاء 73,70 فالقــدرة علــى التواصــل مــع 
المدرســين بــوزن نســبي 73,15 فالشــعور بالثقــة مــن خــال المشــاركة بالتعبيــر عــن الــرأي 72,96 
فالمســاعدة علــى تكويــن رأي حــول القضايــا المختلفــة 72,59 فالتعبيــر عــن الــرأي بحريــة بــوزن 
نســبي 71,30 وأنهــا تعتبــر منبــًرا للنقــاش فــي الكثيــر مــن القضايــا المدرســية بنفــس النســبة، فالتفاعــل 
مــع المدرســين حــول القضايــا المختلفــة بــوزن نســبي 70,37 فاالهتمــام باالشــتراك فــي الفعاليــات 
المختلفــة فــي المجتمــع المدرســي بــوزن نســبي 69,26 فتبنــي آراء األصدقــاء بنســبة 68,89 ثــم 

االهتمــام بالمشــاركة فــي األنشــطة المختلفــة فــي المدرســة68,52.
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جدول )21( استجابات العينة على مقياس التوافق األكاديمي

             العينة                       
التوافق األكاديمي

الوسط نادراأحيانادائما
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

9552.785228.893318.334222,3478,15أجتهد بالتحضير للدروس.

7742,785731.674625,563291,8360,93أستمتع بعرقلة سير الحصة.

12167.223821.112111.674602,5685,19أشتاق لزمالئي بالمدرسة.

11563.894022.222513.894502,5083,33أقيم عالقات طيبة مع المدرسين.

8647.785932.783519,443091,7257,22أتغيب عن المدرسة كثيرا.

6737.227843.333519.443922,1872,59أشارك بالنشاطات المدرسية.

7843.334323.895932,783411,8963,15أهرب من المدرسة.

6837,788044.443217.783241,8060,00أذهب إلى المدرسة متأخرا.

10055.565329.442715.004332,4180,19أحافظ على أثاث المدرسة.

9050.005832.223217.784182,3277,41ألتزم بتعليمات االنضباط المدرسي.

9251.116033.332815.564242,3678,52أهتم بالحضور إلى المدرسة دائما.

ألتزم بالحضور في الحصة 
9955.005430.002715.004322,4080,00واإلنصات للمعلم

8647.785731.673720.564092,2775,74أشعر باالنتماء لجماعات المدرسة. 

أشارك في األنشطة المدرسية 
7642.228446.672011.114162,3177,22المختلفة. 

أشارك في االحتفال بالمناسبات 
6737.227240.004927.223942,1972,96االجتماعية المختلفة.

أجد صعوبة بمشاركة أصدقائي 
7038.895832.225228,893421,9063,33بالحديث.

8044.447742.782312.784172,3277,22أتمتع بشعبية بين أصدقائي.

12670.003117.222312.784632,5785,56أحترم جميع العاملين بالمدرسة.

11563.895228.89137.224622,5785,56أعرف واجباتي كطالب بالمدرسة.

أعرف حقوقي التي يجب أن أتمتع 
10256.675329.442513.894372,4380,93بها داخل المدرسة.

أبتعد عن المناقشات الجماعية مع 
6837.787038.894223.333341,8661,85أصدقائي.

13072.223117.221910.564712,6287,22أشعر بالسعادة عند لقاء أصدقائي.

    مــن بيانــات الجــدول الســابق يتضــح أن فئــات التوافــق األكاديمــي للطــاب جــاءت بالترتيــب 
اآلتــي: الشــعور بالســعادة عنــد لقــاء األصدقــاء بــوزن نســبي 87,22 فاحتــرام العامليــن بالمدرســة 
بــوزن نســبي 85,56 فمعرفــة واجباتــه كطالــب بــوزن نســبي 85,56 فاالشــتياق للزمــاء بالمدرســة 
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بــوزن نســبي 85,19 فإقامــة عاقــات طيبــة مــع المدرســين بــوزن نســبي33,33 فمعرفــة الحقــوق 
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا داخــل المدرســة بــوزن نســبي 80,93، فالحفــاظ علــى أثــاث المدرســة 
بــوزن نســبي 80,19 فااللتــزام بالحضــور فــي الحصــة واإلنصــات للمعلــم بــوزن نســبي 80,00 
فاالنتظــام فــي الحضــور للمدرســة بــوزن نســبي 78,52 ثــم تحضيــر الــدروس بــوزن نســبي 78,15 
فااللتــزام بتعليمــات االنضبــاط المدرســي بــوزن نســبي 77,41 فالتمتــع بالشــعبية بيــن األصدقــاء 
بــوزن نســبي 77,22 فالمشــاركة فــي األنشــطة المدرســية المختلفــة77,22، فالشــعور باالنتمــاء 
بــوزن  بالمناســبات االجتماعيــة المختلفــة  فــي االحتفــال  لجماعــات المدرســة 75,74 فالمشــاركة 
نســبي 72,96، فالمشــاركة بالنشــاطات المدرســية بــوزن نســبي 72,59، فوجــود صعوبــة بمشــاركة 
األصدقــاء بالحديــث بــوزن نســبي 63,33، فالهــروب مــن المدرســة بــوزن نســبي 63,15، فاالبتعــاد 
عــن المناقشــات الجماعيــة بــوزن نســبي 61,85، فاالســتمتاع بعرقلــة ســير الحصــة بــوزن نســبي 
60,93، فالذهــاب إلــى المدرســة متأخــًرا بــوزن نســبي 60,00، وأخيــًرا التغيــب عــن المدرســة بــوزن 

نســبي 57,22.
ثانيا: النتائج الخاصة بفروض الدراسة:

الفــرض األول: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة ثقــة الطــاب فــي المعلومــات المقدمــة عبــر هــذه 
المواقــع ودرجــة المشــاركة فيهــا.

جدول )22( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين درجة ثقة الطالب 
في المواقع اإللكترونية المدرسية ودرجة مشاركتهم فيها

مستوى الداللةقيمة Sigمعامل ارتباط بيرسونوالمشاركةدرجة الثقة

درجة الثقة في المواقع 
االلكترونية المدرسية

درجة 
دالة عند مستوى0,3780,00,01المشاركة 

ن )180)

 مــن بيانــات الجــدول الســابق يتضــح وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة ثقــة الطــاب فــي المواقــع 
اإللكترونيــة المدرســية ودرجــة المشــاركة فيهــا حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون 0,378وتعــد هــذه 
القيمــة دالــة إحصائيــة، ويؤكــد هــذه العاقــة قيمــة Sig 0,00 وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01 ويدعــم 
صحــة هــذا الفــرض صحــة الفــرض الســابق فــي زيــادة التوافــق األكاديمــي للطــاب بزيــادة معــدل 

التعــرض.
الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن معــدل تعــرض الطــاب لهــذه المواقــع والتوافــق األكاديمي 

للطاب.
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جدول )23( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين معدل تعرض الطالب
للمواقع االلكترونية المدرسية ودرجة التوافق األكاديمي

مستوى الداللةقيمة SIGمعامل ارتباط بيرسونالتوافق األكاديميمعدل التعرض

معدل التعرض 
للمواقع اإللكترونية 

المدرسية

دالة عند 0,2350,02درجة التوافق األكاديمي
مستوى0,05

ن )180)

 يتضــح مــن قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون الــذى بلــغ 0,235 وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن معــدل 
التعــرض والتوافــق األكاديمــي للطــاب، حيــث إنهــا قيمــة دالــة إحصائًيــا، ويؤكــد هــذه العاقــة قيمــة 
SIG 0,02 وهــى دالــة عنــد مســتوى0,05 ويــدل ذلــك علــى أنــه كلمــا زاد معــدل تعــرض الطــاب 

لهــذه المواقــع زاد ارتباطهــم بالحيــاة المدرســية والتوافــق داخــل المجتمــع المدرســي.
الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة مشــاركة الطــاب فــي هــذه المواقــع والتوافــق 

للطــاب. األكاديمــي 
جدول )24( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين درجة مشاركة الطالب في 

المواقع اإللكترونية المدرسية ودرجة التوافق األكاديمي

مستوى الداللةقيمة SIGمعامل ارتباط بيرسونالتوافق األكاديميدرجة المشاركة

درجة المشاركة في 
المواقع اإللكترونية 

المدرسية

دالة عند مستوى 0,2540,01درجة التوافق األكاديمي
0,01

ن )180)

  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن المشــاركة فــي المواقــع اإللكترونيــة 
المدرســية والتوافــق داخــل المجتمــع المدرســي، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون 0,254 وبلغــت 
قيمــة SIG 0,01 وهــى قيمــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 0,01حيــث إن المشــاركة فــي هــذه 
المواقــع تســاعد علــى التوافــق األكاديمــي داخــل المدرســة، مــن خــال مشــاركة الطالــب لموضوعــات 

مختلفــة تهــم زمــاءه أو ترتبــط بالمجتمــع المدرســي بشــكل عــام. 
الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــة ثقــة الطــاب فــي المواقــع اإللكترونيــة المدرســية 

والتوافــق األكاديمــي للطــاب.
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جدول )25( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين ثقة الطالب في
المواقع اإللكترونية المدرسية ودرجة التوافق األكاديمي

مستوى الداللةقيمة Sigمعامل ارتباط بيرسونالتوافق األكاديميدرجة الثقة

درجة الثقة في المواقع 
اإللكترونية المدرسية

درجة التوافق 
دالة عند 0,1650,02األكاديمي

مستوى0,05
ن )180)

المواقــع  فــي  الطــاب  ثقــة  بيــن  الســابق وجــود عاقــة ارتباطيــة  الجــدول  بيانــات    يتضــح مــن 
اإللكترونيــة المدرســية والتوافــق األكاديمــي حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون 0,165 وبلغــت قيمــة 

SIG0,02 وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05
الفــرض الخامــس: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن دوافــع تعــرض الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية 

ودرجــة التوافــق األكاديمــي للطــاب.
جدول )26( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين دوافع تعرض الطالب

للمواقع اإللكترونية المدرسية ودرجة التوافق األكاديمي

مستوى الداللةقيمة Sigمعامل ارتباط بيرسونالتوافق األكاديميدوافع التعرض

دوافع التعرض 
للمواقع اإللكترونية 

المدرسية

درجة التوافق 
دالة عند مستوى 0,3530,00األكاديمي

0,01

ن )180)   

  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن دوافــع 
تعــرض الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية ودرجــة التوافــق األكاديمــي، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط 

بيرســون 0,353 وبلغــت قيمــة SIG0,00 وهــى دالــة عنــد مســتوى 0,01
الفــرض الســادس: توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن اإلشــباعات المتحققــة مــن متابعــة المواقــع اإللكترونيــة 

ودرجــة التوافــق األكاديمــي للطــاب.
جدول )27( معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين اإلشباعات المتحققة من متابعة 

المواقع اإللكترونية المدرسية ودرجة التوافق األكاديمي

مستوى الداللةقيمة Sigمعامل ارتباط بيرسونالتوافق األكاديمياإلشباعات

اإلشباعات المتحققة 
من متابعة المواقع 
اإللكترونية المدرسية

درجة التوافق 
دالة عند 0,4420,00األكاديمي

مستوى0,01

ن )180)
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  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اإلشــباعات 
المتحققــة مــن متابعــة المواقــع اإللكترونيــة المدرســية والتوافــق األكاديمــي، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط 

بيرســون 0,442 وبلغــت قيمــة SIG0,00 وهــي دالــة عنــد مســتوى0,01
الفــرض الســابع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اإلشــباعات المتحققــة مــن متابعــة المواقــع 

ــا للخصائــص الديموغرافيــة للطــاب. اإللكترونيــة المدرســية وفًق
جدول )28( داللة الفروق في اإلشباعات المتحققة من متابعة المواقع اإللكترونية المدرسية وفقا للخصائص 

الديموغرافية
      المتغير الديموغرافي

اإلشباعات المتحققة
االنحراف المتوسطالعدد

المعياري
مستوى الداللةقيمة ت

إشباعات التسلية

909,5222,880ذكور
	,0270,85

)غير دالة( 909,5332,661إناث
968,9892,430حكومي

2,9340,648
)غير دالة( 8410,0232,275تجريبي

إشباعات التفاعل 
االجتماعي

9015,6774,682ذكور
0,023 )دالة(501,

9015,3553,912إناث
9613,9373,269حكومي

0,017 )دالة(6,308
8417,4164,122تجريبي

المشاركة في الرأي

9010,6222,790ذكور
,7990,02

)دالة( 9010,3222,212إناث
969,7702,038حكومي

0,012 )دالة(4,756	
8411,4042,564تجريبي

مراقبة البيئة

9011,5882,747ذكور
0,923 )غير 2,099

دالة( 9010,7442,650إناث
9610,1972,465حكومي

4,9970,807
)غير دالة( 8412,0232,434تجريبي

  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق صحــة الفــرض جزئًيــا حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة فــي إشــباعات التفاعــل االجتماعــي بيــن الذكــور واإلنــاث فقــد بلغــت قيمــة ت 501, 
بمســتوى داللــة 0,023 كمــا وجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة فــي إشــباعات التفاعــل االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة 6,308 بمســتوى داللــة 0,017، 
كمــا وجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي المشــاركة فــي الــرأي فقــد بلغــت 
قيمــة ت 799, بمســتوى داللــة 0,02كمــا وجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن طــاب المــدارس 

الحكوميــة والتجريبيــة حيــث بلغــت قيمــة ت 4,756 بمســتوى داللــة 0,012
كمــا ظهــر مــن بيانــات الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور 
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واإلناث في إشــباعات التســلية حيث بلغت قيمة ت 027, بمســتوى داللة 0,85وعدم وجود فروق 
دالــة إحصائًيــا بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي إشــباعات التســلية حيــث بلغــت قيمــة 
ت 2,934 بمســتوى داللــة 0,648كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
الذكور واإلناث في إشــباعات مراقبة البيئة، حيث بلغت ت 2,099 بمســتوى داللة0,923 وأيضا 

بيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فقــد بلغــت قيمــة ت 4,997 بمســتوى داللــة0,807
الفــرض الثامــن: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي دوافــع تعــرض الطــاب للمواقــع اإللكترونيــة 

المدرســية وفًقــا للخصائــص الديموغرافيــة للطــاب. 
جدول )29( داللة الفروق في دوافع التعرض للمواقع اإللكترونية المدرسية وفًقا للخصائص الديموغرافية

المتغير الديموغرافي
االنحراف المتوسطالعددالدوافع

مستوى الداللةقيمة تالمعياري

الدوافع الطقوسية

9011,0442,626ذكور 
0,193 0,538

)غير دالة( 9011,1122,787إناث
9610,0932,741حكومي

4,308 0,455
)غير دالة( 8411,7852,493تجريبي

الدوافع النفعية

9019,4454,470ذكور 
1,834 0,173

)غير دالة( 9018,3333,702إناث
9617,5623,710حكومي

0,114 )غير 4,536
دالة( 8420,2854,345تجريبي

  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق عــدم صحــة الفــرض بوجــود فــروق دالــة احصائيــا فــي دوافــع 
التعــرض بنوعيهــا الطقوســية والنفعيــة بيــن الذكــور واإلنــاث وبيــن طــاب التعليــم الحكومــي والتعليــم 

التجريبــي.
الفــرض التاســع: توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن الذكــور واإلنــاث فــي معــدل التعــرض للمواقــع 

اإللكترونيــة. 
جدول رقم )30( يوضح داللة الفروق اإلحصائية بين الذكور واإلناث في معدل التعرض

التعرض
االنحراف المتوسطالعددالجنس

مستوى الداللةقيمة تالمعياري

906,8662,584ذكور
2,6150,108

غير دالة
905,8442,660إناث
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  مــن بيانــات الجــدول الســابق يتضــح عــدم صحــة الفــرض القائــل بوجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن 
الذكــور واإلنــاث فــي معــدل التعــرض.

الفــرض العاشــر: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مــدى الثقــة بالمواقــع 
اإللكترونيــة المدرســية.

جدول )31( داللة الفروق اإلحصائية بين الذكور واإلناث في مدي الثقة في المواقع اإللكترونية المدرسية
التعرض

االنحراف المتوسطالعددالجنس
مستوى الداللةقيمة تالمعياري

903,001,289ذكور
3,040,003

دالة 902,4331,209إناث

يتضح من بيانات الجدول السابق تحقق الفرض القائل بوجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في مدي 
الثقة بالمواقع اإللكترونية.

الفــرض الحــادي عشــر: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي التوافــق األكاديمــي للطــاب تعــزي 
لمتغيــري الجنــس ونــوع التعليــم.

التوافق األكاديمي
المتغير الديموغرافي

االنحراف المتوسطالعدد
مستوى قيمة تالمعياري

الداللة

الجنس
9052,0337,746ذكور

-3480,56
غير دالة 9052,4227,225إناث

التعليم
9649,826,975حكومي

5,7640,01
دالة 8455,335,668تجريبي

جدول )32( داللة الفروق في التوافق األكاديمي حسب الخصائص الديموغرافية

  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق تحقــق الفــرض جزئيــا بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن طــاب التعليــم الحكومــي والتجريبــي فــي التوافــق األكاديمــي، حيــث بلغــت قيمــة ت 5,764 
بمســتوى داللــة 0,01وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي التوافــق 

ــا.  األكاديمــي فقــد بلغــت قيمــة ت 348 بمســتوى داللــة 0,56وهــى غيــر دالــة إحصائًي
مناقشة النتائج:

• بينت نتائج الدراسة متابعة الطاب للمواقع اإللكترونية المدرسية أحيانا بنسبة %41,9 	
ودائمــا بنســبة 24,3% وتميــز طــاب المــدارس التجريبيــة بالمداومــة علــى متابعــة مثــل 
هــذه المواقــع بنســبة 33,9% مقابــل 16,9% لطــاب المــدارس الحكوميــة، واتفقــت هــذه 
النتيجــة مــع نتيجــة Lakushine)34( حيــث بينــت الدراســة ان بعــض المراهقيــن مــن أفــراد 
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العينــة كانــوا يهتمــون بزيــارة المواقــع اإللكترونيــة لمدارســهم، وجــاءت أهــم أســباب عــدم 
متابعــة الطــاب لمثــل هــذه المواقــع أنهــا مضيعــة للوقــت واالهتمــام بااللتزامــات العلميــة، 
لــذا يجــب ربــط مثــل هــؤالء الطــاب بمثــل هــذه المواقــع مــن خــال رفــع بعــض الشــرح 

المبســط للمــواد التعليميــة.
•  جــاءت الصفحــة الرســمية للمدرســة عبــر الفيــس بــوك أهــم أنــواع المواقــع اإللكترونيــة 	

بشــعبية  بــوك  الفيــس  تمتــع  مــدى  ذلــك علــى  بشــكل عــام، ويــدل  العينــة  تتابعهــا  التــي 
لــدى المراهقيــن، حيــث ال يعــد التعــرض للفيــس بــوك ســلوًكا مصرًيــا فقــط بــل ســلوًكا 
عالمًيــا فــي مختلــف دول العالــم، ففــي عــام 2008 أصبحــت الشــبكات االجتماعيــة رابــع 
القطاعــات شــعبية بعــد البحــث Search والبوابــات Portals والتطبيقــات البرمجيــة، 
وأصبحــت هــذه الشــبكات ظاهــرة عالميــة يزورهــا ثلثــا مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت. )35(

• اتضــح زيــادة اســتخدام طــاب المــدارس التجريبيــة عــن طــاب المــدارس الحكوميــة فــي 	
عــدد األيــام التــي يدخــل فيهــا الطــاب علــى هــذه المواقــع، وكذلــك الســاعات التــي يقضونهــا 
أمــام هــذه المواقــع، والمشــاركة فيهــا، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن طــاب المــدارس التجريبيــة 
أكثــر انتظاًمــا، وبالتالــي أكثــر ارتباًطــا بالمدرســة ومــا يحــدث فيهــا مــن فعاليــات، حيــث 
يهتــم الطالــب باالطــاع عليهــا دائًمــا، واهتمــام القائميــن علــى هــذه المواقــع بربــط الطالــب 
بمثــل هــذه المواقــع ومــن هنــا يجــب تفعيــل هــذه المواقــع بالمــدارس الحكوميــة وربــط 

الطــاب بهــا مــن خــال المحتــوى والتصميــم. 
•  جــاءت المضاميــن التعليميــة والتربويــة أهــم المضاميــن التــي يهتــم الطــاب بمتابعتهــا 	

عبــر هــذه المواقــع ووجــدت فــروق بيــن الطــاب فــي متابعــة هــذه المضاميــن لصالــح 
بالمضاميــن  الحكوميــة  المــدارس  اهتــم طــاب  فــي حيــن  التجريبيــة  المــدارس  طــاب 
الدينية والرياضية، وقد اتفقت الدراســة مع دراســة Mix )36( والتي كان من نتائجها ان 
الطاب يســتخدمون مواقع التواصل االجتماعي ألغراض أكاديمية كاألمور الدراســية، 
كمــا اتفقــت مــع دراســة هنــاء عبــد الحكيــم)37(، حيــث جــاءت الفائــدة مــن اســتخدام مواقــع 

التواصــل أنهــا تعليميــة بنســبة 26% ثــم تربويــة بنســبة %16. 
• اهتــم الطــاب بصفــة عامــة وبصفــة خاصــة طــاب المــدارس التجريبيــة بمتابعــة المواقــع 	

اإللكترونيــة المدرســية طــوال العــام الدراســي، ثــم وقــت ظهــور النتائــج، وقــد جــاء الخبــر 
فــي مقدمــة األشــكال األكثــر متابعــة علــى هــذه المواقــع، وقــد يرجــع ذلــك لشــغف الطــاب 
بمعرفــة مجريــات األمــور بمجتمعهــم الدراســي، وبالنســبة لمســتوى الثقــة فــي هــذه المواقــع 
يثــق طــاب المــدارس التجريبيــة بمثــل هــذه المواقــع بدرجــة كبيــرة بنســبة 33,3% مقابــل 

13,5% مــن طــاب المــدارس الحكوميــة.
• اهتــم الطــاب بالمشــاركة فــي هــذه المواقــع، وجــاء التعليــق علــى الصــور أهــم صــور 	



 د. سكرة البريدي

259 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

المشاركة بنسبة 70% ثم التعليق على األخبار الخاصة بالمجتمع المدرسي 62%، وقد 
اختلــف طــاب المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي صــور المشــاركة علــى المواقــع، ففــي 
حيــن اهتــم طــاب المــدارس الحكوميــة بالتعليــق علــى الصــور، اهتــم طــاب المــدارس 
التجريبيــة بالتعليــق علــى األخبــار الخاصــة بالمجتمــع المدرســي، ويــدل ذلــك علــى ارتبــاط 

طــاب المــدارس التجريبيــة بالمدرســة ومــا يحــدث فيهــا مــن فعاليــات.
• جــاءت آراء الطــاب أنهــم يســتفيدون بدرجــة كبيــرة مــن هــذه المواقــع بنســبة %69,4 	

وجــاءت االســتفادة لطــاب المــدارس التجريبيــة بنســبة 83,3% مقابــل 57,3% للمــدارس 
الحكوميــة، حيــث أنهــا وســيلة جيــدة لزيــادة التقــارب مــا بيــن اإلدارة والطــاب بنســبة%90 

ثــم إعطاؤهــا للطالــب فــرص للتعبيــر عــن الــرأي. 
• المواقــع زادت درجــة 	 فــي هــذه  الثقــة  انــه كلمــا زادت درجــة  النتائــج  كمــا أوضحــت 

المشــاركة، وبينــت النتائــج أنــه كلمــا زاد معــدل التعــرض للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية 
زاد التوافــق األكاديمــي للطــاب، وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة ســامي شــناوي 
ومحمــد عبــاس)38( حيــث أثبتــت الدراســة وجــود توافــق نفســي واجتماعــي وأكاديمــي أكبــر 
 Heiberger and Harper لــدى المراهقيــن الذيــن يســتخدمون الفيــس بــوك، ودراســة
)39( حيــث أثبتــت ا أنــه كلمــا زاد عــدد ســاعات اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة 

مــن جانــب الطــاب زادت نســب مشــاركتهم فــي تنظيــم الفعاليــات التعليميــة واالنخــراط 
التعليمــي، وقــد اختلفــت الدراســة مــع دراســة Junco )40(، حيــث كان هنــاك عاقــة ســلبية 
بيــن مقــدار الوقــت الــذى يقضيــه الطــاب فــي اســتخدام الفيــس بــوك والدرجــات الحاصليــن 

عليهــا فــي مقيــاس االنخــراط فــي العمليــة التعليميــة..
• وأوضحــت النتائــج انــه كلمــا زاد درجــة مشــاركة الطــاب فــي هــذه المواقــع زاد التوافــق 	

األكاديمــي، واتفقــت الدراســة مــع دراســة محمــد علــى شــتيات)41( حيــث أثبتــت انــه كلمــا 
زاد التواصــل اإللكترونــي زاد مســتوى التكيــف األكاديمــي. كمــا بينــت النتائــج أنــه كلمــا 
زادت ثقــة الطــاب فــي المواقــع المدرســية زاد التوافــق األكاديمــي، كمــا وجــدت عاقــة 
ارتباطيــة بيــن دوافــع التعــرض واإلشــباعات المتحققــة مــن متابعــة المواقــع المدرســية 

اإللكترونيــة والتوافــق األكاديمــي.
• بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث وبيــن طــاب 	

فــي  والمشــاركة  االجتماعــي  التفاعــل  إشــباعات  فــي  والتجريبيــة  الحكوميــة  المــدارس 
الــرأي، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث، وبيــن طــاب 
المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة فــي إشــباعات التســلية ومراقبــة البيئــة، وبينــت النتائــج 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا فــي الدوافــع النفعيــة والطقوســية بيــن الذكــور واإلنــاث 

وبيــن طــاب المــدارس الحكوميــة والتجريبيــة.
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• وتوصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن الذكــور واإلنــاث فــي معدل 	
التعــرض للمواقــع اإللكترونيــة المدرســية، ووجــود فــروق دالــة احصائًيــا بيــن الذكــور 
واإلنــاث فــي مــدي الثقــة بالمواقــع اإللكترونيــة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن الذكــور اإلنــاث فــي التوافــق األكاديمــي، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 

طــاب التعليــم الحكومــي والتجريبــي فــي التوافــق األكاديمــي. 
التوصيات والمقترحات: 

خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات التــي يمكــن أن تحســن مــن االهتمــام 
بالمواقــع اإللكترونيــة المدرســية وتطــور مــن قــدرات القائميــن عليهــا، ووضــع رؤي مســتقبلية مــن أجــل 

أن تســهم هــذه المواقــع فــي تطويــر وتنميــة المجتمــع المدرســي وربــط الطــاب بــه وهــي: 
• بالمــدارس 	 خاصــة  وبصفــة  التعليمــة  العمليــة  فــي  التواصــل  مواقــع  تفعيــل  ضــرورة 

الحكوميــة، وضــرورة أن تــؤدي المــدارس دوًرا أكبــر فــي تســخير هــذا االهتمــام الكبيــر 
لــدي الطــاب نحــو اســتخدام شــبكات التواصــل فــي العمليــة التعليميــة، وربــط الطــاب 
بهــذه المواقــع مــن خــال وســائل الجــذب المختلفــة، ســواء مــن ناحيــة الشــكل أو المحتــوى 
الــذي يهــم الطــاب، بحيــث يكــون المتعلــم مدفوعــا للتفاعــل مــع هــذه المواقــع مــن خــال 

مضامينهــا.
• توعيــة جميــع المــدارس بالمراحــل التعليميــة المختلفــة بضــرورة وجــود مواقــع إلكترونيــة 	

لهــا علــى شــبكة اإلنترنــت، وذلــك لاســتفادة القصــوى مــن التطــور التكنولوجــي مــن 
قبــال الطــاب فــي جميــع المراحــل العمريــة علــى اإلنترنــت مــن ناحيــة أخــرى. ناحيــة، واإ

• دارة المدرســة علــى المشــاركة التفاعليــة واالســتفادة مــن خصائــص 	 تشــجيع المدرســين واإ
الشــبكات االجتماعيــة فــي عمليــة التواصــل مــع الطــاب، مــن خــال فتــح حــوارات علميــة 

بينهــم وتعزيــز روح التواصــل بيــن أطــراف العمليــة التعليميــة.
• إفســاح المجــال للطــاب مــن خــال هــذه المواقــع للتعبيــر عــن مشــاكلهم داخــل المجتمــع 	

المدرســي وتخفيــف مــا قــد يعانونــه مــن مشــكات داخــل المؤسســات التعليميــة لجعلهــم 
أكثــر ارتباًطــا بهــا. 

• عمــل 	 فريــق  وتشــكيل  للمــدارس  اإللكترونيــة  بالمواقــع  المؤسســي  االهتمــام  ضــرورة 
الجــودة. مواصفــات  وفــق  المواقــع  لتطويــر  للمــدارس، 

•  إجــراء مزيــد مــن البحــوث النظريــة والعمليــة لتعزيز مفهوم جودة المواقع االلكترونية 	
التربوية بشــكل عام والمدرســية بشــكل خاص، على ســبيل المثال:

- تقييم جودة المواقع اإللكترونية المدرسية المصرية.
- المضامين التربوية التي تعكسها المواقع اإلعامية المدرسية.
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- مصداقية المواقع اإللكترونية المدرسية. 
- تصميم المواقع اإللكترونية المدرسية ودوره في االتصال التفاعلي.
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النوعية-جامعــة  التربيــة  كليــة  التربــوي،  اإلعــام  بقســم  مســاعد  أســتاذ  الســيد،  هنــاء  د/  أ.م. 

المنوفيــة.
أ.م. د /هيــام مصطفــي، أســتاذ مســاعد بقســم المناهــج وطــرق التدريــس، كليــة التربيــة النوعيــة-

جامعــة المنوفيــة.
النوعية-جامعــة  التربيــة  كليــة  التربــوي،  اإلعــام  بقســم  مســاعد  أســتاذ  النجــار  وليــد  د/  أ.م. 

المنوفيــة.
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النوعية-جامعــة  التربيــة  كليــة  التعليــم،  تكنولوجيــا  بقســم  أســتاذ مســاعد  فــرج،  يســرية  أ.م. د/ 
المنوفيــة.

د/عبد الخالق زقزوق، مدرس بقسم اإلعام التربوي، كلية التربية النوعية-جامعة المنوفية.

 


