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مجلة البحوث اإلعالمية1100

ملخص الدراسة

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور الــذى تقــوم بــه مواقــع التواصــل االجتماعــي فــى التأثيــر علــى 

العمليــة التعليميــة لطــاب اجلامعــات املصريــة ، ورصــد ســبل التواصــل بينهــم وبــن أســاتذتهم عبــر هــذه 

املواقــع ، وأبعــاد اإلفــادة منهــا لديهــم، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة واعتمــد الباحــث علــى 

منهــج املســح، بطريقــة املســح بالعينــة، واعتمــدت الباحثــة علــى أداة االســتبيان وبلــغ حجــم العينــة 400 

مفــردة حيــث مت التطبيــق علــى أربــع جامعــات هــي )القاهــرة واألزهــر والنهضــة وكفــر الشــيخ( موزعــة 

ــى  1 / 6  ــن  1 /  3 /2019 إل ــرة م ــق خــال الفت ــد التطبي ــا، وق ــكل منه ــردة ل ــع 100 مف بالتســاوي بواق

/2019.، ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة:

أن )املعرفــة والتعلــم( جــاءت يف مقدمــة ترتيــب أهــم دوافــع اســتخدام املبحوثــن مواقــع التواصــل االجتماعى 

بــوزن مئــوي 32%، ثــم )االتصــال و التفاعــل االجتماعــى( يف املرتبــة الثانيــة بــوزن مئــوي 23.4%، ثــم 

)املشــاركة فــى االحــداث العامــة ومتابعتهــا( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن مئــوي 20.3%، ثــم )التســلية والترفيــه( 

يف املرتبــة الرابعــة بــوزن مئــوي 14.7%، وأخيــراً )االختيــار والتحكــم فــى الوســيلة( بــوزن مئــوي %9.6.

كلمات مفتاحية: مواقع التواصل االجتماعي - العملية التعليمية  - طاب اجلامعات املصرية 

Abstract
The study aimed to identify the role of social networking sites in influencing 
the educational process for Egyptian university students, and to analyze ways 
of communication between them and their professors through these sites, and 
the dimensions of benefit from them. This study belongs to descriptive research 
and the researcher relied on the survey method, in a survey method With the 
sample, the researcher relied on the questionnaire tool and the sample size 
reached 400 items, where it was applied to four universities (Cairo, Al-Azhar, 
Al-Nahda, and Kafr El-Sheikh) distributed equally by 100 items each, and the 
application was during the period from 12019/3/ to 12019/6/., And the most 
important findings of the study were :                                                    
- That (knowledge and learning) came in the forefront of the order of the most 
important motives of the respondents using social networking sites with a 
percentage weight of 32%, then (communication and social interaction) in the 
second place with a weight of 23.4%, then (participation in and follow-up to 
public events) in the third place with a percentage weight 20.3%, then (leisure 
and entertainment) ranked fourth with a weight of 14.7%, and finally (choice 
and control of the means) with a percentage weight of 9.6%.   
Key words: social media, educational process, Egyptian university students
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مقدمة:

ثــورة جديــدة يف عالــم االتصــال والتواصــل  ظهــر يف العقــد األول مــن هــذا القــرن 
االجتماعــي، كان لهــا االنتشــار األكبــر علــى مســتوى العالــم، فربطــت بــن أجــزاء املعمــورة، 
ودخلــت إلــى عقولنــا، ومــا إن ظهــرت هــذه املواقــع بإمكاناتهــا الهائلــة واجلذابــة، والتــي 
المســت الطبيعــة االجتماعيــة لفطــرة اإلنســان التــي ُخلــق عليهــا، حتــى أصبحــت املؤثــر 
الرئيــس يف عمليــات التفاعــل االجتماعــي، علــى املســتوى الفــردي، واألســري، واملجتمــع ككل.

ــت  ــت فــى هــذا املجــال  أن شــبكة اإلنترن ــى اجري ــد مــن الدراســات الت و أشــارت العدي

يف اآلونــة األخيــرة وســيلة اتصــال علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة، بحيــث ال ميكــن التخلــي 

عنهــا بالنســبة للكثيــر مــن األفــراد،  وانتشــرت بشــكل كبيــر بــن فئــات اجلمهــور املختلفــة 

ألســباب متعــددة، أهمهــا مــا تتميــز بــه مــن ســمات تختلــف عــن غيرهــا مــن الوســائل متكنهــا 

ــرة ملســتخدميها, ســواء باعتبارهــا وســيلة اتصــال أو باعتبارهــا  ــات كثي ــن تقــدمي خدم م

مصــدرًا للحصــول علــى املعلومــات يف مختلــف  املجــاالت السياســية، والعلميــة، واالقتصادية، 

والصحيــة، واالجتماعيــة، إلــى غيــر ذلــك ممــا يهتــم بــه األفــراد.

وقــد كان أول ظهــور ملواقــع التواصــل االجتماعــي عــام 1997 وأول موقــع ظهــورا هــو 
Six Degrees .com ، مــن اجــل وضــع ملفــات شــخصية وخاصــة ملســتخدمي املوقــع مــع 
التعليــق علــى األخبــار املوجــودة باملوقــع ، وتبــادل الرســائل النصيــة بــن املســتخدمن  وتبــع 
هــذا املوقــع يف الظهــور عــام 2003 موقــع “   MySpace .com  » ثــم ظهــر مــا يعــرف ب«   
FaceBook.com  » وهــو املوقــع الــذي يســهل للمســتخدمن تبــادل األخبــار واملعلومــات  
فيمــا بينهــم وإتاحــة الفرصــة لألصدقــاء للوصــول إلــى ملفاتهــم اخلاصــة  وأصبــح املوقــع 
ــن  ــاة املتعامل ــى واقــع حي ــر عل ــل أث ــر فقــط يف نطــاق املجتمــع االفتراضــي ب ــر ال يؤث األخي

ــة والدينيــة. االجتماعيــة والسياســية والثقافي

لقــد أثــار التصــور اجلديــد يف ميــدان التعليــم، خصوصــاً مــع االقبــال املتزايــد ملســتخدمي 
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مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف مقدمتهــا موقــع الفيســبوك )Facebook( ، مــن قبــل 

ــة، ومــا  ــد مــن التســاؤالت، حــول مــدى جنــاح هــذه التقني ــة العدي ــة التعليمي أطــراف العملي

ميكــن أن تقدمــه هــذه املواقــع لتحســن العمليــة التعليميــة خاصــة لــدى الشــباب اجلامعــى، 

وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة للوصــول إليــه.

أهمية الدراسة : 
تأتى أهمية هذه الدراسة من النقاط التالية :

أهميــة الــدور الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل االجتماعــي كأداة للتواصــل األكادميــي يف  -
دعــم العاقــات بــن األســاتذة و الطــاب و فتــح آفــاق أكبــر للتواصــل فيمــا بينهــم .

إن العمليــة التعليميــة لــم تعــد قاصــرة علــى مفهومهــا التقليــدي بأبعــاده املتعــارف عليهــا  -

، وإمنــا أصبحــت اكثــر اتســاعاً كمــا أنهــا أصبحــت عمليــة تفاعليــة وهــذا الشــكل مــن 

أشــكال التواصــل يقــدم النمــوذج األكثــر تفاعليــة و تطــوراً للعمليــة التعليميــة ، و الــذي 

يحتــاج الــي البحــث و الدراســة.

اهتمــام الدراســة بالشــباب اجلامعــي املصــري باعتبارهــم العنصــر األهــم  يف تطويــر  -

املجتمــع، وال ميكــن أن تتحقــق أيــة تنميــة مــن دون مســاهمة جــادة مــن قبــل الشــباب 

ــه يف املجتمــع. ــر دوره وأدائ وتطوي

اســتخدام الدراســة احلاليــة ملدخــل االســتخدامات واإلشــباعات الــذى ينظــر إلــى أفــراد  -

املجتمــع باعتبارهــم عناصــر إيجابيــة يف التعــرض لوســائل اإلعــام، باإلضافــة إلــى 

قدراتهــم علــى االختيــار والســيطرة  للمضمــون املقــدم يف مواقــع الشــبكات االجتماعيــة.
حتديــد دوافــع اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مــن قبــل الشــباب اجلامعــي  -

ــر، واملســتوى  ــوع، والعم ــرات كالن ــن املتغي ــدد م ــة هــذا االســتخدام بع املصــري، وعاق
ــع. ــك املواق ــه تل ــذي حتقق التعليمــي، ومــدى اإلشــباع ال

الدراسات السابقة :
املحور األول : دراسات خاصة مبواقع التواصل االجتماعي : 

1-دراســة عواج ســامية وتبرى ســامية )2016( بعنوان “ دور مواقع التواصل االجتماعى 
فــى التعليــم عــن بعد لــدى الطلبــة اجلامعين( )1(

حتــددت مشــكلة هــذه الدراســة فــى تســاؤل :إلــى أّي مــدى مُيكــن لتطبيقــات مواقــع 
الّتواصــل االجتماعــي علــى االنترنــت أن ُيســاهم يف دعــم التعليــم عــن بعــد ؟ ، ومنــه طرحــت 
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بعــض التســاؤالت الفرعيــة للتعمــق يف جوانــب اإلشــكالية ، ومــن أبــرز هــذه التســاؤالت:

ــة الّتعليميــة علــى مواقــع الّتواُصــل االجتماعي؟،مــا هــي  مــا مــدى إقبــال أطــراف العملّي
ــم  ــع الّتواصــل االجتماعــي يف التعلي ــم ملواق ــم، واملُتعلّ ــن املُعلّ ــف ُكّل م عــادات وأمنــاط توظي
عــن بعــد؟، مــا هــي أغــراض اســتخدام ُكّل مــن املُعلــم، واملُتعلـّـم ملواقــع الّتواُصــل االجتماعــي 
يف التعليــم عــن بعد؟،مــا مــدى اســتفادة أطــراف العمليــة التعليميــة لتطبيقــات الّشــبكات 
االجتماعيــة يف حتقيــق األهــداف الّتعليميــة التعلُّميــة عــن بعد؟،هــل بإمــكان مواقــع التواصــل 
االجتماعــي تذليــل عيــوب ومعوقــات التعليــم عــن بعــد بالطــرق التقليدية.؟،مــا هــي الّرهانــات 
التــي ُتواجــه ُكّل مــن املُعلـّـم واملُتعلـّـم يف اســتغال اإلمكانيــات الّتعليميــة والتعلُّميــة للّشــبكات 

االجتماعيــة يف التعليــم عــن بعــد؟

ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي، وباســتخدام أداة 
االســتمارة قصــد جمــع املعلومــات مــن أفــراد عينــة مجتمــع البحــث والبالــغ عددهــم )197( 
طالــب و)35( أســتاذ مت اختيارهــم بشــكل قصدي،وبنــاءاً علــى ذالــك توصلــت الدراســة إلــى 
عــدة نتائــج كان منهــا : أّنً مواقــع التواصــل اإلجتماعــي خاصــة  )Facebook(واليوتيــوب 
ــاالً يف عمليــة التعليــم عــن بعــد، وتســاهم بشــكل كبيــر يف تذليــل  )Youtube(، تلعــب دوراً فعَّ
عيــوب التعليــم التقليــدي، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة القيــام بتجــارب للتعليــم عبــر 

مواقــع التواصــل االجتماعــي وتعميمهــا علــى مســتوى اجلامعــات.

2-دراســة ممــدوح شــتلة ،وحنــان مرعــى )2015( بعنــوان “ اســتخدام مواقــع الشــبكات 
االجتماعيــة وعاقتــه باملشــاركة السياســية يف االنتخابــات الرئاســية املصريــة 2014 “ 
)دراســة ميدانيــة(2)2( تســتهدف الدراســة التعــرف إلــى اســتخدمات الشــباب اجلامعــي 
ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة علــى شــبكة اإلنترنــت، وعاقتــه باملشــاركة السياســية يف 
االنتخابــات الرئاســية املصريــة 2014. اســتعان الباحثــان مبنهــج املســح اإلعامــي, واعتمــدا 
علــى اســتمارة االســتبيان كأداة جلمــع بيانــات الدراســة، ومت اختيــار العينــة بأســلوب العينــة 
العشــوائية غيــر املنتظمــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائج،متثــل أهمهــا يف أن 
أبــرز اســتخدامات الشــباب ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة كان للمتابعــة واملشــاركة يف أحــداث 
االنتخابــات الرئاســية املصريــة 2014, وأشــارت النتائــج أيًضــا إلــى أهــم اإلشــباعات التــي 
حتققــت لــدى الشــباب كانــت اإلشــباعات السياســية، ومتابعــة العمليــة االنتخابيــة، ومــا دار 
ــا بــن تقييــم الشــباب  حولهــا مــن نقاشــات، وكذلــك توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائّيً
لــدور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف االنتخابــات الرئاســية، واإلشــباعات املتحققــة لديهــم 

مــن اســتخدام تللــك املواقــع.  
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3- دراسة )Jeffrey Mingle ( و)Musah Adams( 2015 بعنوان » شبكات التواصل 
االجتماعــى واالداء االكادميــى للمــدارس الثانوية بغانا)3(

تهــدف هــذه الدراســة إلــى حتديــد اســتخدامات مواقــع شــبكة التواصــل االجتماعــي بــن  
الطــاب فــى املــدارس الثانويــة بغانــا، وكيــف يشــارك  هــؤالء الطــاب يف شــبكات التواصــل 
االجتماعى،واآلثــار املترتبــة علــى هــذا االســتخدام ، مــن حيــث اللغــة واإلمــاء ، وكذلــك تأثير 
ــة التعليميــة داخــل املــدارس ، وقــد اعتمــدت الدراســة  ــى ســياق العملي هــذه املشــاركات عل
علــى نظريــة االســتخدامات واالشــباعات، و جــاءت الدراســة متمثلــة فــى إجــراء املقابــات 

مــع مديــر أربــع مــدارس مــن كبــار املــدارس الثانويــة بغانــا .

ــة يســتخدمون   ــة أفــراد العين ــا : أغلبي ــج كان منه ــى عــدة نتائ ــت الدراســة إل وقــد توصل
»واتــس اب » و » الفيــس بــوك » لتكويــن الصداقــات والدردشــة ،كمــا كان ملشــاركات الطــاب 
من خال مواقع التواصل االجتماعى آثار ايجابية مثل : حتســن مهارات القراءة ، التواصل 
االجتماعــى، تبــادل األفــكار والنقاشــات العلميــة باإلضافــة لتبــادل اســئلة االمتحانــات ، كمــا 
كانــت هنــاك بعــض اآلثــار الســلبية منهــا :  ضعــف اللغــة واإلمــاء والهجــاء ، اهــدار الكثيــر 
مــن الوقــت وقضــاءه علــى هــذه املواقــع وهــو مــا أدى فــى بعــض احلــاالت إلــى إدمــان مواقــع 

التواصــل االجتماعــى .

4-دراســة عبــد الكــرمي الدبيســي، وزهيــر الطاهــات )2013( بعنــوان“ دور شــبكات 
التواصــل االجتماعــي يف تشــكيل الــرأى العــام لــدى طلبــة اجلامعــات األردنيــة“ ) 3()4 هدفــت 
الدراســة إلــى معرفــة معــدالت اســتخدام طلبــة اجلامعــات األردنيــة لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي الرقميــة، والكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف تشــكيل اجتاهــات الــرأى العــام 
ــة  ــدى الطلبة،ومســتوى منافســة شــبكات التواصــل االجتماعــي لوســائل اإلعــام التقليدي ل
باعتمادهــا مصــادر لألخبــار واملعلومات،وقــد اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي عــن طريــق 
تصميــم اســتمارة اســتبيان ملســح آراء الطلبــة، وجمــع احلقائــق واملعلومــات، ثــم حتليلها،ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة، مــا يلي:انتشــار اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي بــن الطلبــة، 
وأن تلــك الشــبكات أصبحــت تشــكل مصــدراً مــن مصــادر حصولهــم علــى األخبــار واملعلومات 
التــي مــن شــأنها التأثيــر يف تشــكيل الــرأى العــام، وقــد كانــت بعــض معلوماتهــا إيجابيــة مثــل 
تعزيــز الــروح الوطنيــة والــوالء واالنتمــاء، والبعــض األخــر ســلبيا مثــل التشــكيك يف مصداقية 

مــا تبثــه وســائل اإلعــام الرســمية.

5- دراسة )Badge( وأخرون )2012( بعنوان “ أدوات جديدة لتصوير مشاركة الطاب 
عــن طريــق شــبكات التواصــل االجتماعــى“)5  وقــد هدفــت الدراســة إلــى تفعيــل اســتخدام 
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ــة  ــة بالعملي ــاط الطلب ــدى ارتب ــد م ــار لتحدي شــبكات التواصــل االجتماعــي كوســيلة أو معي
التعليميــة، حيــث اتبــع الباحثــون املنهــج الوصفــي التحليلــي، فقامــوا بجمــع  بيانــات التواصــل 
بــن الطلبــة ومعلميهــم إلكترونيــا باســتخدام موقــع )FriendFeed.com( حيــث مت إشــراك 
  )Leicester(طالبــا ، مــن طلبــة جامعــة اليســتير ) عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن ) 250
يف اململكــة املتــح4دة قســم علــوم األحيــاء باملوقــع وملــدة ســنتن ،ثــم مت جمــع بيانــات التواصــل 
الــذي حصــل بــن الطلبــة ومعلميهــم آليــا عن طريــق واجهات برمجية يتيحهــا املوقع.وتوصلت 
الدراســة إلــى أن الطلبــة يكونــون شــبكات صغيــرة احلجــم ) 12 فــرد يف املتوســط ( وذلــك 
علــى الرغــم مــن قدرتهــم علــى التواصــل مــع الشــبكة األكادمييــة كاملــة .وهــذا احلجــم يعــد، 
 Twitter, صغيــرا جــدا باملقارنــة مــع متوســط عــدد العاقــات علــى الشــبكات االجتماعيــة
 Community كمــا توصــل التحليــل املجتمعــي للمخطــط املرئــي للشــبكة ،Facebook
 detection algorithm  باســتخدام )Gephi(إلــى وجــود ثــاث مجتمعــات .املجتمــع األول 
هــو مجتمــع ارتباطــا ونشــاطا أكادميــا مــن الطلبــة وهــم األغلبيــة والذيــن يفضلــون التواصــل 
مــع أعضــاء الهيئــة األكادمييــة باإلضافــة إلــى زمائهــم، يليــه مجتمــع األقــل ارتباطــا والذيــن 
يفضلــون التواصــل فيمــا بينهــم فقــط، وأخيــراً  متوســطوا االرتبــاط الذيــن يقفــون علــى 

احليــاد ويتواصلــون أحيانــا مــع زمائهــم وأحياًنــا مــع معلميهــم.

املحــور الثانــى : دراســات اهتمــت باســتخدام طــاب اجلامعــة ملواقــع التواصــل االجتماعي  
والتأثيــرات الناجتــة عنه:

دراســة خديجــة عبــد العزيــز )2014( بعنــوان “ واقــع اســتخدام شــبكات التواصــل 
 ،  6)  5“ ميدانيــة  دراســة  مصــر:  صعيــد  بجامعــات  التعليميــة  العمليــة  يف  االجتماعــي 
واســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى اســتخدام كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطــاب ملواقــع  التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة ، ومــدى اســتفادتهم مــن 
مزاياهــا املتعــددة .ومت إجــراء هــذه الدراســة مــن خــال اســتبيان رأي عينــة مــن 900 طالــب 
وأســتاذ جامعــي مــن جامعــات أســيوط وســوهاج وجنــوب الــوادي ، وذلــك خــال الفتــرة مــن 
ــج هــذه الدراســة ارتفــاع كثافــة اســتخدام كل مــن  ــى 2014/3 م .ومــن نتائ 2013/12 وحت
األســاتذة والطــاب ملواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة الفيــس بــوك ، كمــا أشــارت إلــى 
اتســاع مجــال اســتخدام الطــاب لهــذه املواقــع فيمــا بينهــم ، وضيــق هــذا املجــال بينهــم وبــن 
األســاتذة ؛ حيــث يضعــف اســتخدامهم ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة ، 
وقدمــت الدراســة منــوذج لتفعيــل اســتخدام شــبكات التواصــل يف العمليــة التعليميــة يوضــح 

طــرق اســتخدام هــذه الشــبكات يف تلــك العمليــة.
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2-دراســة ســلوى بنــت محمــد الفاضــل )2013( بعنــوان “ أبعــاد اســتخدام الشــباب 
الســعودي لشــبكات التواصــل االجتماعــي ، دراســة ميدانيــة مطبقــة علــي عينــة مــن طــاب 
ــك ســعود بالريــاض“)7( 6( واســتهدفت الدراســة الكشــف عــن األبعــاد  ــات جامعــة املل وطالب
االجتماعيــة والثقافيــة الســتخدام الشــباب اجلامعــي بالســعودية ملواقــع التواصــل االجتماعي 
، فضــاً عــن دوافــع وامنــاط هــذا االســتخدام ، ومت إجــراء الدراســة مــن خــال اســتبيان 
رأي عينــة مكونــة مــن 384 طالبــا وطالبــة مــن طــاب جامعــة امللــك ســعود . ومــن نتائجهــا 
ــوع  ــوك ، وتن ــس ب ــر وفي ــع تويت ــي الســعودي ملواق ــة اســتخدام الشــباب اجلامع ــاع كثاف ارتف
ــادة  ــن وزي ــه والتســلية والتواصــل مــع االخري ــن الترفي ــا ب ــع م ــع اســتخدام هــذه املواق دواف
املعرفــة ، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة الــي ان احلصــول علــي املعلومــات والتعــرف علــي 
العالــم اخلارجــي كانــا أكثــر اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدام الشــباب الســعودي لشــبكات 

التواصــل االجتماعــي.

3- دراســة عبــد الصــادق حســن )2013( بعنــوان “ تعــرض الشــباب اجلامعــي ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي عبــر االنترنــت وعاقتــه بوســائل االتصــال التقليديــة“)8(، واســتهدفت 
ــع التواصــل  ــي ملواق ــي البحرين ــي اســتخدامات الشــباب اجلامع ــرف عل هــذه الدراســة التع
االجتماعــي ، والكشــف عــن أثــر تلــك االســتخدامات علــي تعرضهــم لوســائل اإلعــام 
التقليديــة . ومت إجــراء الدراســة مــن خــال اســتبيان رأي عينــة مكونــة مــن 352 طالبــا 
ــة  ــاع كثاف ــا ارتف ــن . ومــن نتائجه ــة البحري ــن يف مملك ــن أهليت ــة مــن طــاب جامعت وطالب
اســتخدام الشــباب اجلامعــي البحرينــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي مقارنة بوســائل اإلعام 
التقليديــة، وتنــوع اســتخداماتهم لتلــك املواقــع مــا بــن التعــرف علــى اخــر األخبــار، ومناقشــة 

ــدة. ــا، وتكويــن صداقــات جدي اآلخريــن حــول مختلــف القضاي

4- دراســة نورة ســعود الهازني )2013( بعنوان فاعلية الشــبكات االجتماعية اإللكترونية 
يف تطويــر عمليــة التعليــم والتعلــم لــدى طالبــات كليــة التربيــة يف جامعــة امللــك ســعود“ )9( 8( 
، واســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع إســتخدام طالبــات كليــة التربيــة يف جامعــة 
امللــك ســعود للشــبكات االجتماعيــة يف عمليــة التعليــم و التعلــم ومت إجــراء الدراســة مــن 
خــال اســتبيان رأي عينــة بلغــت 33 طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود 
. ومــن نتائجهــا ارتفــاع نســبة اســتخدام أفــراد العينــة للشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة 
التعليميــة )73%( وتنــوع تأثيــرات اســتخدام هــذه الشــبكات مــا بــن إثــراء احلصيلــة املعرفية، 
ــي  ــج الدراســة إل ــا أشــارت نتائ ــة ، كم ــات املختلف ــع الثقاف ــاج م ــق التواصــل واالندم وحتقي

األهميــة الكبــرى لشــبكات التواصــل االجتماعــي يف تكويــن مجموعــات بحثيــة. 
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5- دراســة K.Johnston )2013( عــن اســتخدام طــاب اجلامعــة ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي واجتاهاتهــم نحوهــا)10(9( ، وهــي دراســة مســحية اســتهدفت التعــرف علــي أكثــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي شــعبية لــدى طــاب اجلامعــة ، واملقارنــة بــن موقعــي “فيــس 
بــوك“ ، و“تويتــر“ مــن حيــث اجتاهــات هــؤالء الطــاب نحوهمــا  ومت إجــراء الدراســة 
مــن خــال اســتبيان رأي عينــة مــن طــاب جامعــة “كيــب تــاون“ بجنــوب أفريقيــا بلغــت 
486 طالبــا وطالبــة . ومــن نتائجهــا ارتفــاع كثافــة اســتخدام طــاب اجلامعــة ملوقــع فيــس 
ــة  ــن انخفــاض نســبة مــن لديهــم اجتاهــات ايجابي ــذي تب ــر ، وال ــة مبوقــع تويت ــوك مقارن ب
نحــوه كوســيلة للتواصــل االجتماعــي ؛ إذ ارتبــط اســتخدامه بصــورة أساســية بالبحــث عــن 
املعلومــات واألخبــار . وأوصــت النتائــج بضــرورة االســتفادة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 

يف قاعــات املحاضــرات.  

التواصــل  B. Ezumah )2013( عــن اســتخدام طــاب اجلامعــة ملواقــع  6-دراســة 
االجتماعــي: دراســة يف إطــار مدخــل االســتخدامات و اإلشــباعات)11(، واســتهدفت هــذه 
الدراســة التعــرف علــي مــدى اســتخدام الطــاب ملواقــع التواصــل االجتماعــي بصفــة عامــة 
وملوقــع تويتــر بصفــة خاصــة ، والكشــف عــن دوافــع اســتخدامهم لهــذا املوقــع . ومت إجــراء 
الدراســة مــن خــال اســتبيان رأي عينــة مــن طــاب إحــدى اجلامعــات احلكوميــة يف منطقــة 
الغــرب األوســط مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة بلغــت يف قوامهــا النهائــي 278 طالبــا 
وطالبــة بواقــع 107 طالــب و171 طالبــة ممــن تتــراوح أعمارهــم بــن 18 و 23 عامــا . 
ومــن نتائــج الدراســة ارتفــاع كثافــة اســتخدام طــاب اجلامعــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
بوجــه عــام ، واحتــال موقــع تويتــر املرتبــة الثانيــة يف قائمــة تفضياتهــم لتلــك املواقــع كونــه 
ــة يف  ــر للتفاعــل فضــا عــن ســمته العاملي ــر فــرص أكب ــاز بســهولة االســتخدام ، وتوفي ميت
شــمول االصدقــاء الدوليــن . كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن دوافــع : التواصــل مــع األصدقــاء 

والترفيــه كانــت أكثــر دوافــع اســتخدام موقــع تويتــر . 

7-دراســة فــؤادة البكــري )2012( بعنــوان« اســتخدام شــباب جامعــة حلــوان للفيــس بــوك 
ودوره يف تشــكيل اجتاهاتهــم نحــو قضيــة الدميقراطيــة يف مصــر: دراســة ميدانيــة«)11 )12 
ــوك يف تشــكيل اجتاهــات  ــس ب ــع الفي (. واســتهدفت هــذه الدراســة الكشــف عــن دور موق

الشــباب اجلامعــي نحــو قضيــة الدميقراطيــة ، ومت إجراءهــا مــن خــال اســتبيان رأي عينــة 
قومهــا 100 طالبــا وطالبــة مــن طــاب جامعــة حلــوان، وتوصلــت نتائــج هــذه الدراســة إلــى 
ارتفــاع كثافــة اســتخدام املبحوثــن للفيــس بــوك ، وتنــوع هــذا االســتخدام بــن املشــاركة 
ــة إحصائيــة بــن كثافــة اســتخدام  والتصفــح ، كمــا تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــه ذات دالل
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الفيــس بــوك ، ومــدي تبنــي اجتــاه محــدد نحــو قضيــة الدميقراطيــة يف مصــر.

8-دراســة H.Afendi وآخــرون )2012( عــن اســتخدام طــاب اجلامعــات املاليزيــة 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي))13( ، واســتهدفت هــذه الدراســة بحــث واقــع اســتخدام طــاب 
ــات هــذه الشــبكات  ــة لتســخير إمكان ــة يف محاول ــة للشــبكات االجتماعي ــات املاليزي اجلامع
يف العمليــة التعليميــة ، ومت إجــراء هــذه الدراســة مــن خــال اســتبيان رأي عينــة مــن 
طــاب اجلامعــات املاليزيــة بلغــت يف حجمهــا النهائــي 418 طالبــا وطالبــة . ومــن نتائــج 
ــة ، وأن  هــذه الدراســة ان مواقــع التواصــل االجتماعــي ال حتظــي باهتمــام كل أفــراد العين
اســتخدام الطــاب لهــذه الشــبكات مكنهــم مــن حتقيــق نوعــاً مــن التواصــل غيــر الرســمي مــع 
أســاتذتهم ، وكذلــك أتــاح لهــم فرصــاً اكبــر للتعلــم بشــكل اكثــر مرونــة . وتشــير أيضــا نتائــج 
الدراســة إلــي أن ارتفــاع كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن جانــب الطــاب 
بهــدف تكويــن العاقــات االجتماعيــة أثــر بشــكل ســلبي علــي إميانهــم بتأثيــر هــذه املواقــع 

ــي أدائهــم األكادميــي بالســلب أو باإليجــاب.   عل

9- دراســة علــي بــن ســعيد األحمــري )2012( بعنــوان “ أغــراض اســتخدام الشــباب 
اجلامعــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي : دراســة ميدانيــة علــي طــاب جامعــة االمــام محمــد 
بــن ســعود االســامية“)21  )14( ، واســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــي اســتخدامات 
الشــباب اجلامعــي باململكــة العربيــة الســعودية ملواقــع التواصــل االجتماعــي ، والكشــف عــن 
ــج املســح مــن خــال اســتبيان  ــي منه ــع هــذه االســتخدامات ، واعتمــدت الدراســة عل دواف
رأي عينــة مكونــة مــن 345 طالبــا مت ســحبهم مــن خمــس كليــات، وراعــي الباحــث يف ســحب 
العينــة أن تكــون شــاملة للتخصصــات الشــرعية واللغويــة واالجتماعيــة  ومــن نتائــج الدراســة 
ارتفــاع كثافــة اســتخدام الطــاب الســعودين ملواقــع التواصــل االجتماعــي )70%( والتــي 
جــاء مبقدمتهــا موقــع الفيــس بــوك )52%( وتنــوع اســتخداماتهم لهــذه املواقــع مــا بــن تبــادل 
األفــكار ، ومعرفــة آراء اآلخريــن ، واالطــاع علــى مســتجدات االخبــار ، فضــا عــن مناقشــة 

اهــم القضايــا االجتماعيــة والدينيــة.

ــوان : دور شــبكات التواصــل  ــد اهلل املالكــي )2012( بعن ــد محمــد عب 10- دراســة تغري
االجتماعــي يف التأكيــد علــى بعــض قيــم احلــوار لــدى طالبــات جامعــة امللــك ســعود“)15( )31(، 
وقــد هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف التأكيــد علــى 
بعــض قيــم احلــوار لــدى طالبــات جامعــة امللــك ســعود ، وقــد تفــرع عــن ذلــك عــدة أهــداف 
منهــا : التعــرف علــى واقــع اســتخدام طالبــات جامعــة امللــك ســعود لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي ، وشــارك فيهــا عينــة مكونــة مــن )470( طالبــة مــن طالبات مرحلــة البكالوريوس 
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يف الكليــات اإلنســانية والعلميــة والصحيــة ، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن أغلــب عينــة 
الدراســة 85 % تســتخدم شــبكات التواصــل االجتماعــي ، منهــن 75 % يســتخدمنها ويجريــن 
احلــوار داخلهــا ، بينمــا اكتفــت 9 % باالســتخدام فقــط ، وان أكثــر شــبكة تواصــل اجتماعــي 
يتــم اســتخدامها مــن قبــل طالبــات جامعــة امللــك ســعود هــي  ) تويتــر( وهــي ذات الشــبكة 

املفضلــة للحــوار أيضــا.

11- دراســة R. Junco وآخــرون )2011( عــن أثــر اســتخدام طــاب اجلامعــة ملوقــع 
دراســة  وهــي   ، الدراســية  وتقديراتهــم  أســاتذتهم  مــع  تفاعلهــم  “تويتــر“ علــي مســتوى 
جتريبيــة“)41()16(  اســتهدفت بحــث الــدور الــذي ميكــن ان تلعبــه مواقــع التواصــل االجتماعــي 
يف تشــكيل العاقــة بــن الطــاب وأســاتذتهم  ومت إجرائهــا بالتطبيــق علــي مجموعتــن مــن 
الطــاب إحداهمــا جتريبيــة بلــغ قوماهــا 70 طالبــا وطالبــة ،واألخــرى ضابطــة وتكونــت 
مــن 55 طالبــا وطالبــة ؛بحيــث وضــع طــاب املجموعــة االولــي يف وســط افتراضــي تفاعلــي 
ــا اقتصــر  ــر ، بينم ــع تويت ــر موق ــع أســاتذتهم عب ــن التواصــل م ــم مجــاال واســعا م ــح له يتي
االتصــال بــن طــاب املجموعــة الضابطــة وأســاتذتهم علــي أوقــات املحاضــرات فقــط . ومــن 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة بــن طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف درجــة 
االرتبــاط بأســاتذتهم لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة ، وكذلــك وجــود فــروق دالــة بينهــم 
يف مســتويات التحصيــل الدراســي والتقديــرات النهائيــة . وقدمــت هــذه الدراســة دليــا 
جتريبيــا علــي إمكانيــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي كأداة تعليميــة حتقــق مزيــدا 

مــن التواصــل بــن الطــاب واألســاتذة.

هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  كيفيــة   : عــن   )2011(  Seaman و   Moran دراســة   -12
التدريــس لوســائل اإلعــام االجتماعيــة يف التعليــم اليوم“)17( )51(، واســتهدفت هذه الدراســة 
التعــرف علــي مــدي معرفــة أعضــاء هيئــة التدريــس بوســائل اإلعــام االجتماعيــة ، ومــدي 
ــار الناجتــة عــن هــذا  اســتخدامهم لهــا يف العمليــة التعليميــة ، فضــا عــن رصــد أهــم اآلث
االســتخدام ، ومت إجــراء الدراســة مــن خــال عمــل اســتبيان اليكترونــي شــارك فيــه 3431 
عضــو هيئــة تدريــس ، ومــن نتائجهــا ارتفــاع كثافــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريس لوســائل 
اإلعــام االجتماعيــة ألغــراض مهنيــة ، فضــا عــن عــدم تأثــر هــذا االســتخدام بعامــل الســن 
لــدى بعضهــم ، كمــا تشــير نتائــج الدراســة الــى اعتمــاد أعضــاء هيئــة التدريــس علــي وســائل 
االعــام االجتماعيــة يف اســتكمال اعمالهــم باجللســات الدراســية مــن خــال نشــر املحتــوى 
الدراســي بهــا للطــاب ليتمكنــوا مــن قراءتــه فضــا عــن تكليفهــم ببعــض األنشــطة الدراســية 

عبــره.    
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التعقيب على الدراسات السابقة :
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة، ميكننــا أن 

نســتخلص منهــا مــا يلــى:  

	 أثبتت الدراسات السابقة مدى شغف طاب اجلامعة مبواقع التواصل االجتماعى

واعتمادهم  عليها فى احلصول على املعلومة .

	  )Facebook( كشفت الدراسات السابقة أّنً مواقع التواصل اإلجتماعي خاصة

االً يف عملية التعليم. واليوتيوب)Youtube( ، تلعب دوراً فعَّ

	 أثبتت نتائج إحدى الدراسات التجريبية إمكانية استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

كأداة تعليمية حتقق مزيدا من التواصل بن الطاب واألساتذة.

	 أشارت أيضا نتائج  إحدى الدراسات إلى أن ارتفاع كثافة استخدام مواقع التواصل

االجتماعي من جانب الطاب بهدف تكوين العاقات االجتماعية أثر بشكل سلبي 

علي إميانهم بتأثير هذه املواقع علي أدائهم األكادميي بالسلب أو باإليجاب.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى حتديد النقاط التالية: 

• حتديد وبلورة مشكلة البحث وأهم متغيراتها حتديداً دقيقاً .	

• حتديد املفاهيم اخلاصة بالبحث. 	

• حتديد املناهج واألدوات البحثية األكثر ُمائمة للبحث.	

مشكلة الدراسة :
وفقــاً لألدبيــات الســابقة والتــى تتعلــق مبوضــوع الدراســة فقــد أشــارت نتائــج هــذه 
األدبيــات إلــى االنتشــار املتزايــد لشــبكات التواصــل االجتماعــى ، واإلقبــال عليهــا مــن قبــل 
طــاب اجلامعــات، وكذلــك تأثيــر هــذه املواقــع عليهــم، ودورهــا فــى تكوين ثقافتهم ، وتشــكيل 
اجتاهاتهــم ، لذلــك وفــى  إطــار مــا ســبق تتبلــور مشــكلة الدراســة يف« التعــرف علــى الــدور 
ــة لطــاب  ــة التعليمي ــى العملي ــر عل ــه مواقــع التواصــل اإلجتماعــى فــى التأثي ــذى تقــوم ب ال
ــر هــذه املواقــع ،  ــة ، و رصــد ســبل التواصــل بينهــم وبــن أســاتذتهم عب اجلامعــات املصري

وأبعــاد اإلفــادة منهــا لديهــم«.

أهداف الدراسة :
ــى الســمات الدميوجرافيــة للشــباب اجلامعــي املســتخدم ملواقــع الشــبكات -  التعــرف عل

االجتماعيــة مــن حيــث: )النــوع ، محــل اإلقامــة(.
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حتديــد معــدل اســتخدام الشــباب اجلامعــي ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة علــى شــبكة - 

اإلنترنــت.

معرفــة أهــم مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها طــاب اجلامعــات املصريــة - 

فــى التواصــل التعليمــى.

حتديــد دوافــع اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مــن قبــل الشــباب اجلامعــي - 

املصــري، وعاقــة هــذا االســتخدام بعــدد مــن املتغيــرات كالنــوع، والعمــر، واملســتوى 

التعليمــي، ومــدى اإلشــباع الــذي حتققــه تلــك املواقــع.

إدراك مدى فاعلية العملية التعليمية من خال استخدام مواقع التواصل االجتماعي.- 

التعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل االجتماعــي كأداة للتواصــل األكادميــي - 

يف دعــم العاقــات بــن األســاتذة و الطــاب و فتــح آفــاق أكبــر للتواصــل فيمــا بينهــم .

معرفــة موقــع الدوافــع التعليميــة بــن باقــي الدوافــع األخــرى، ســواء أكانــت اجتماعيــة - 

أم نفســية.

التعــرف علــى املوضوعــات التــي يفضــل الشــباب مناقشــتها، واألنشــطة التــي يقومــون - 

عبــر مواقــع الشــبكات االجتماعيــة .

التواصــل -  ملواقــع  اجلامعــي  الشــباب  اســتخدام  عــن  الناجتــة  اإلشــباعات  معرفــة 

. االجتماعــي 

تساؤالت الدراسة :
  ما هي أهم الســمات املميزة للشــباب اجلامعي املســتخدم ملواقع الشــبكات االجتماعية - 

مــن حيــث ) النــوع – محــل اإلقامة ( .

ــة -  ــة العملي ــة ملتابع ــع الشــبكات االجتماعي ــي ملواق مــا حجــم اســتخدام الشــباب اجلامع

ــم؟ ــة اخلاصــة به التعليمي

ما أبرز مواقع الشبكات االجتماعية التي يحرص الشباب اجلامعي على استخدامها؟- 

ما دوافع تعرض الشباب اجلامعي ملواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت؟- 

مــا مــدى تأثيــر اســتخدام الشــباب اجلامعــي ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة - 

التعليميــة؟

ــق -  ــد لتحقي ــت بشــكل جي ــة واإلنترن ــرح لتوظيــف الشــبكات االجتماعي مــا التصــور املقت

ــن األســاتذة والطــاب؟ ــق التواصــل ب ــة، وحتقي ــة التعليمي ــة يف العملي التفاعلي

مــا هــو ترتيــب الدوافــع التعليميــة بــن باقــي الدوافــع األخــرى، ســواء أكانــت اجتماعيــة أم نفســية - 
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لــدى طــاب اجلامعــات املصريــة؟

مــا أهــم املوضوعــات التــي يفضــل الشــباب مناقشــتها، واألنشــطة التــي يقومــون عبــر - 

ــة؟ مواقــع الشــبكات االجتماعي

ما اإلشباعات الناجتة عن استخدام الشباب اجلامعي ملواقع الشبكات االجتماعية؟- 

اإلجراءات المنهجية للدراسة:
منهــج ونــوع الدراســة: تنتمــي الدراســة احلاليــة إلــى الدراســات الوصفيــة، حيــث يســعي 
الباحــث إلــى جتــاوز وصــف املحتــوى الظاهــر إلــى الكشــف عــن املعانــي الكامنــة والضمنيــة؛ 
ــة ،  ــة التعليمي ــى العملي ــر عل ــه مواقــع التواصــل االجتماعــى فــى التأثي ــذى تقــوم ب ــدور ال لل
وكذلــك فــى التواصــل التعليمــى، وذلــك مــن خــال التحليــل الكيفــي الــذي مُيكِّــن مــن صياغــة 

ذلــك التفســير يف رمــوز لفظيــة يف مرحلــة الحقــة للنتائــج الكميــة.

اإلطار النظرى للدراسة:

نظرية االستخدامات واإلشباعات:
تــدور فكــرة نظريــة اإلســتخدامات واإلشــباعات حــول »مــا الدافــع الــذي يجــذب اجلمهــور 
ليســتخدم أحــدى وســائل اإلتصــال ؟ ومــا هــي اإلشــباعات املتوقــع حدوثهــا بعــد التعــرض 
إلحــدى وســائل اإلتصــال ؟ ،ملــاذا يتجــه قــارئ الصحيفــة لشــرائها و دفــع املقابــل املــادى 
لهــا وملــا يتوجــه مســتمع الراديــو للحــرص علــى ضبــط مذياعــه يف ســاعة بعينهــا للتعــرض 
ملضمــون مــا قــرر االســتماع لــه و ملــا يقتطــع متابــع وســائل اإلعــام مــن وقتــه رغبــة منــه فــى 
التعــرض ملضمــون مــا فــى وقــت ما؟،هنــا تكمــن فــروض وتســاؤالت نظريــة اإلســتخدامات 
ــرض هــل  ــج هــذا التع ــا هــى نتائ ــرض لوســائل اإلتصــال و م ــاذا نتع و اإلشــباعات حــول مل
ــه و  التســلية أم البحــث عــن املعلومــة أم نســج محيــط اجتماعــى يتعايــش الفــرد مــن خال

يحاكيــه فــى حياتــه اليوميــة.

فروض نظرية االستخدام و اإلشباع)18( ):

متيــز اجلمهــور باملشــاركة االيجابيــة، أي أن أعضــاء اجلمهــور هــم مشــاركون فعالــون . 1
يف عمليــة االتصــال اجلماهيــري.

التأكيــد علــى أن اجلمهــور هــو الــذي يســتخدم وســائل اإلعــام واالتصــال ويختــار . 2
الرســائل التــي تشــبع حاجاتــه، فاألفــراد هــم الذيــن يســتخدمون وســائل االتصــال 

وليســت وســائل اإلعــام واالتصــال هــي التــي تســتخدم األفــراد.
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يرتكــز االفتــراض الثالــث ملنظــور االســتخدام و اإلشــباع علــى العاقــة التنافســية بــن . 3
وســائل اإلعــام واالتصــال ومصــادر أخــرى إلشــباع احلاجــات.

اســتخدام وســائل اإلعــام واالتصــال يعبــر عــن احلاجــات التــي يدركهــا اجلمهــور . 4
وتنــوع  االجتماعــي  التفاعــل  وعوامــل  الفرديــة  الفــروق  عوامــل  ذلــك  يف  ويتحكــم 

األفــراد. باختــاف  احلاجــات 

يقــوم االفتــراض اخلامــس علــى أســاس أنــه ميكــن االســتدالل علــى املعاييــر الثقافيــة . 5
الســائدة يف املجتمــع مــن خــال اســتخدام اجلمهــور لوســائل اإلعــام واالتصــال، وليس 

مــن خــال محتــوى الرســائل فقــط.

تتنافس وسائل اإلعام مع مصادر أخرى إلشباع احلاجات.. 6

أهم االنتقادات التي وجهت لنظرية اإلستخدامات و اإلشباعات)19()71( :

األفــراد ال تتــاح لهــم حريــة االختيــار الــى جانــب أن هنــاك عوامــل كثيــرة حتــد مــن قــدرة  -
ــك  ــى متل ــة و القــدرة عل ــة و االجتماعي ــل العوامــل االقتصادي ــار مث ــى االختي الفــرد عل

وســائل االتصــال احلديثــة. 

يفتــرض هــذا املدخــل أن اجلمهــور إيجابــي متامــا يف اختيــار املضمــون الــذي يتعــرض  -
لــه و ذلــك يف الوقــت الــذي أشــارت فيــه الدراســات األخــرى إلــى ان كثيــرا مــن الســلوك 

االتصالــي لألفــراد هــو مجــرد ســلوك اعتيــادي و غيــر إيجابــي.

لــم تشــرح النظريــة درجــة اإليجابيــة يف الســلوك اإلتصالــي للفــرد و لــم تفــرق بــن  -
الدرجــات املختلفــة لــه ســواء قبــل التعــرض أو يف أثنــاء التعــرض أو بعــده.

إدعــاء النظريــة أن أفــراد اجلمهــور يختــارون املضمــون الــذي يتعرضــون لــه بحريــة و  -
بنــاء علــى احتياجتهــم فقــط  رمبــا يكــون مبالغــا فيــه . و يرجــع هــذا ألســباب اقتصاديــة 

أو اجتماعيــة او عــدم القــدرة علــى امتــاك وســائل االســتخدام.

فروض الدراسة :
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اخلصائــص الدميوجرافيــة للشــباب 
اجلامعــي املصــري “النــوع، الســن، اجلامعــة“، ودوافع اســتخدام مواقع الشــبكات االجتماعية 
ــم، االتصــال والتفاعــل االجتماعــي، التســلية والترفيــه، االختيــار والتحكــم،  “املعرفــة والتعل

املشــاركة السياســية، مــدى ماءمــة الوســيلة“.

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اخلصائــص الدميوجرافيــة  -
ــوع، الســن ، اجلامعــة “، واإلشــباعات املتحققــة مــن  للشــباب اجلامعــي املصــري “ الن



دور مواقع التواصل االجتماعي يف التأثير على العملية التعليمية لطالب اجلامعات املصرية

مجلة البحوث اإلعالمية1114

ــة.  ــع الشــبكات االجتماعي ــي ملواق اســتخدم الشــباب اجلامع

ــة بــن دوافــع اســتخدام  - ــة إحصائي ــة ذات دالل الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطي
الشــباب اجلامعــي ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة “املعرفــة والتعلــم، االتصــال والتفاعــل 
ــاة السياســية“  ــم، املشــاركة يف احلي ــار والتحك ــه، االختي االجتماعــي، التســلية والترفي

ــة ــة التعليمي واملشــاركة يف العملي

ــة  - ــن عين ــم املبحوث ــن تقيي ــا ب ــة إحصائّيً ــة دال ــة ارتباطي الفــرض الرابــع: توجــد عاق
واإلشــباعات  التعليميــة،  العمليــة  االجتماعيــة يف  الشــبكات  مواقــع  لــدور  الدراســة 

املتحققــة لديهــم مــن اســتخدام تلــك املواقــع. 

المفاهيم المستخدمة في الدراسة:
مواقع التواصل االجتماعي:  هى شــبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملســتخدميها 
يف أى وقــت، ومــن أى مــكان، وقــد ظهــرت علــى شــبكة اإلنترنــت منــذ ســنوات قليلــة وغيــرت 
يف مفهــوم التواصــل والتقــارب بــن الشــعوب، واكتســبت اســمها االجتماعــي مــن كونهــا تفــرز 
ــة األخيــرة وظيفتهــا االجتماعيــة  ــاء املجتمــع اإلنســاني، وتعــدت يف اآلون العاقــات بــن أبن
لتصبــح وســيلة تعبيريــة احتجاجيــة علــى نظــم احلكــم املســتبدة، وأصبحــت مبثابــة ســاًحا 
للقيــام بالثــورات وكافــة األنشــطة السياســية، وأبــرز تلــك املواقــع االجتماعيــة: )الفيــس بــوك، 

تويتــر، يوتيــوب(.

مجتمع الدراسة : الشباب الجامعى فى جمهورية مصر العربية
 عينــة الدراســة : تتكــون » مــن )400( مفــردة مــن الشــباب اجلامعــي املصــري مقســمة 
بالتســاوي بــن الذكــور واإلنــاث: )200( مــن ذكــور و)200( مــن اإلنــاث، أي بنســبة 50% لــكل 
منهمــا، وذلــك بالنســبة ملتغيــر النــوع فقــط ممــن يســتخدمون ويتابعــون مواقــع الشــبكات 
االجتماعيــة علــى شــبكة اإلنترنــت, ويتــم تقســيم املفــردات علــى أربــع جامعــات مصريــة 
مــن حيــث منــط التعليــم لضمــان املزيــد مــن التمثيــل األفضــل للشــباب اجلامعــي مبختلــف 

اجتاهاتهــم؛ ولتحقيــق أكبــر قــدر مــن احلياديــة واملوضوعيــة، وهــي موزعــة كالتالــي:

 )100( مفــردة جامعــة القاهــرة: متثــل احلضــر , )100( مفــردة جامعــة األزهــر: متثــل 
التعليــم ذا الطابــع الدينــي, )100( مفــردة جامعــة النهضــة: متثــل التعليــم اخلــاص, )100( 

مفــردة جامعــة كفــر الشــيخ : متثــل املحافظــات الريفيــة.

مبررات اختيار الشباب الجامعي المصري كعينة للدراسة الميدانية الحالية: 
أن شريحة الشباب اجلامعي من كبرى شرائح املجتمع املصري وأكثرها تأثيًرا فيه. . 1
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أن الشباب اجلامعي هو قائد مسيرة التنمية مستقبًا فهو أمل األمة ومصدر قوتها. . 2

اعتمــاد الشــباب اجلامعــي علــى اإلنترنــت ومواقــع الشــبكات االجتماعيــة فــى التواصــل . 3
التعليمــى.

أن الشــباب اجلامعــي املصــري أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثــة مــن . 4
الفضائيــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي التــي حتتــاج إلــى قــدرات خاصــة يف التفاعــل 

مــع أجهــزه الكمبيوتــر. 

رغبــة الشــباب اجلامعــي يف التواصــل مــع كل مــا هــو جديــد، والتفاعــل معــه، وســعيه . 5
الدائــم إلــى خــوض غمــار التجربــة دون تــردد مــن أجــل الوقــوف علــى كل مــا هــو جديــد 

ــث.  وحدي

حدود الدراسة: تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:
ـ احلدود املوضوعية: حيث تقتصر احلدود املوضوعية للدراسة على املوضوعات والقضايا 

التي تعاجلها الدراسة، وهي الدور الذى تقوم به مواقع التواصل االجتماعي فى التأثير 
على العملية التعليمية. 

ـ احلدود الزمنية: ومتثلت يف الفترة  1 /  3 /2019 إلى  1 / 6 /2019. ) املدي الزمني 
لتطبيق استمارة االستبيان(.

أدوات جمع البيانات: تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل أداة االستبيان.
ــراد -  ــق اســتثارة األف ــات عــن طري ــه أداة- يســتخدم يف جمــع البيان واالســتبيان- بوصف

املبحوثــن بطريقــة منهجيــة للحصــول منهــم علــى أفــكار وآراء معينــة يف إطــار البيانــات 

ــي  ــر الذات ــن يف التقري ــا دون تدخــل مــن الباحث املرتبطــة مبوضــوع الدراســة وأهدافه

للمبحوثــن عــن هــذه البيانــات.

• إجراءات تطبيق االستبيان:	
اختــار الباحــث الطريقــة العشــوائية غيــر املنتظمــة مــن بــن الشــباب اجلامعــي يف - 

للعينــة املطلوبــة.  املجتمــع األصلــي 

وضــع الباحــث يف االعتبــار أن يكــون تطبيــق االســتبيان علــى عــدد يزيــد عــن األعــداد - 

ــا؛ الحتمــال وجــود اســتمارات غيــر صحيحــة فيمكــن  املطلوبــة بنســبة )10%( احتياطّيً

اســتبعادها.

وزع الباحث االستبيانات، وأوضح لهم تعليمات اإلجابة على كل جزء من أجزائه.- 
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نتائج الدراسة:
نتائج الدراسة امليدانية:أ( 

معدل استخدام املبحوثني مواقع التواصل االجتماعى:- 1
جدول )1(  معدل استخدام املبحوثني مواقع التواصل االجتماعى وفقًا للنوع

             النوع
المعدل

اإلجمالياإلناثالذكور
%ك%ك%ك

38.3%41.5153%35.083%70دائمًا.                        
48.5%46.5194%50.593%101أحيانا.                                          

13.3%12.053%14.524%29نادرا
200100200100400100اإلجمالي

   قيمة كا2 = 1.906   درجة احلرية = 2  معامل التوافق=0.069   املعنوية= 0.386  الداللة =غير دالة .

ــع التواصــل  ــن يســتخدمون مواق يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن 38.3% مــن املبحوث
االجتماعــى بصفــة دائمــة، ويتابعهــا 48.5% منهــم أحيانــاً، ويســتخدمها 13.3% منهــم نادراً.

وبحســاب قيمــة كا2بلغــت )1.906( عنــد درجــة حريــة = )2( ، وهــي قيمــة غيــر دالــة 
إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )الذكــور 

واإلنــاث( ومعــدل اســتخدامهم مواقــع التواصــل االجتماعــى.

ترتيب مواقع التواصل االجتماعى التي يحرص املبحوثون علي متابعتها:- 2
جدول )2(  ترتيب مواقع التواصل االجتماعى التي يحرص املبحوثون علي متابعتها 

           الترتيب
الثالثالثانياألولالمواقع

الوزن المرجح

مئويالنقاط

177981188536.8فيس بوك
951474480933.7واتساب
144123170629.5تويتر

2400مجموع األوزان المرجحة
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن )فيــس بــوك( جــاءت يف مقدمــة ترتيــب مواقــع التواصــل 
االجتماعــى التــي يحــرص املبحوثــون علــي متابعتهــا بــوزن مئــوي 36.8%، ثــم )واتســاب( يف 

املرتبــة الثانيــة بــوزن مئــوي33.7%، وأخيــراً )تويتــر( بــوزن مئــوي %29.5.
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عدد ساعات استخدام املبحوثني مواقع التواصل االجتماعى يف اليوم:- 3
جدول )3(  عدد ساعات استخدام املبحوثني مواقع التواصل االجتماعى يف اليوم وفقًا للنوع

             النوع
عدد الساعات

اإلجمالياإلناثالذكور
%ك%ك%ك

16.3%23.565%9.047%18أقل من 3 ساعات
52.5%48.5210%56.597%113من 3 إلى 5 ساعات

31.3%28.0125%34.556%69أكثر من خمس ساعات
200100200100400100اإلجمالي

قيمة كا2= 15.510  درجة احلرية= 2  معامل التوافق=0.193  املعنوية= 0.000  الداللة =0.001

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن 16.3% مــن املبحوثــن يســتخدمون مواقــع التواصــل 
إلــى 5 ســاعات(،  )أقــل مــن 3 ســاعات(، ويســتخدمها 52.5% منهــم )مــن 3  االجتماعــى  

مــن خمــس ســاعات(. )أكثــر  منهــم  ويســتخدمها %31.3 

 وبحســاب قيمــة كا2بلغــت )15.510( عنــد درجــة حريــة = )2( ، وهــي قيمــة دالــة 
إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك وجــود عاقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )الذكــور واإلنــاث( 

وعــدد ســاعات اســتخدامهم مواقــع التواصــل االجتماعــى يف اليــوم.

األوقات التي يزيد فيها استخدام املبحوثني ملواقع الشبكات االجتماعية:- 4
جدول )4(  األوقات التي يزيد فيها استخدام املبحوثني ملواقع الشبكات االجتماعية وفقًا للنوع

             النوع
األوقات

اإلجمالياإلناثالذكور
%ك%ك%ك

47.5%52.5190%42.5105%85أثناء فترة األجازات
32.5%24.0130%41.048%82حسب الظروف

20.0%23.580%16.547%33أثناء فترة الدراسة التعليمية
200100200100400100اإلجمالي

قيمة كا2= 13.448 درجة احلرية= 2  معامل التوافق=0.180 املعنوية= 0.001  الداللة =0.001

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن )أثنــاء فتــرة األجــازات( جــاءت يف مقدمــة األوقــات التــي 
يزيــد فيهــا اســتخدام املبحوثــن ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة بنســبة 47.5%، ثــم )حســب 
الظــروف( يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 32.5%، وجــاءت )أثنــاء فتــرة الدراســة التعليميــة( يف 

املرتبــة الثالثــة بنســبة %20.

ــا. ــة دالــة إحصائًي ــة = )2(،وهــي قيم ــد درجــة حري ــت )13.448( عن ــة كا2بلغ وبحســاب قيم
ويعنــي ذلــك وجــود عاقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )الذكــور واإلنــاث( واألوقــات التــي 
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يزيــد فيهــا اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة.

املوضوعــات التــي يفضــل الشــباب مناقشــتها عبــر مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مــن وجــة - 5
نظــر املبحوثــني:

جدول )5( 
 املوضوعات التي يفضل الشباب مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية من وجة نظر املبحوثني وفقًا للنوع

         النوع
الموضوعات

اإلجمالياإلناثالذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك
46.85.1560.001%37.5187%56.075%112سياسية
42.38.4980.001%29.5169%55.059%110اخبارية
غير دالة40.81.087%44.5163%37.089%74ثقافية
31.83.7030.001%19.0127%44.538%89تعليمية
غير دالة20.01.524%17.080%23.034%46رياضية
غير دالة15.51.471%18.062%13.036%26أدب
غير دالة2.01.761%3.08%1.06%2أخري

200200400جملة من سئلوا
تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى املوضوعــات التــي يفضــل الشــباب مناقشــتها عبــر 

مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مــن وجــة نظــر املبحوثــن وفقــاً للنــوع، حيــث جــاء فــى الترتيــب 

األول املوضوعــات السياســية بنســبة بلغــت 46.8%، موزعــة بــن 56% مــن إجمالــى مفــردات 

عينــة الذكــور فــى مقابــل 37.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن 

النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 5.156 وهــى أكبــر مــن القيمــة 

اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.9.

وجــاء فــى الترتيــب الثانــى املوضوعــات اإلخباريــة بنســبة بلغــت 42.3%، موزعة بن %55 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 29.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 8.498، 
وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 

.%99.9

وجــاء فــى الترتيــب الثالــث املوضوعــات الثقافيــة بنســبة بلغــت 40.8%، موزعــة بــن %37 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 44.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 1.087، وهــى 
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أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

وجــاء فــى الترتيــب الرابــع املوضوعــات التعليميــة بنســبة بلغــت 31.8%، موزعــة بــن 
44.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 19% مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 
3.703، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن 

مبســتوى ثقــة %99.9.

وجــاء فــى الترتيــب اخلامــس املوضوعــات الرياضيــة بنســبة بلغــت 20%، موزعــة بن %23 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 17% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 1.524 
وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 

.%95

التعليميــة - 6 العمليــة  ملتابعــة  االجتماعيــة  الشــبكات  ملواقــع  املبحوثــني  اســتخدام  حجــم 
بهــم: اخلاصــة 

جدول )6(

حجم استخدام املبحوثني ملواقع الشبكات االجتماعية ملتابعة العملية التعليمية اخلاصة بهم وفقًا للنوع

             النوع
حجم االستخدام

اإلجمالياإلناثالذكور
%ك%ك%ك

18.8%14.075%23.528%47كبير.                        

59.0%63.0236%55.0126%110متوسط.                                          
22.3%23.089%21.546%43ضئيل

200100200100400100اإلجمالي
قيمة كا2 = 5.999 درجة احلرية = 2  معامل التوافق=0.122 املعنوية= 0.050  الداللة =0.05

الشــبكات  مواقــع  يســتخدمون  املبحوثــن  مــن   %18.8 أن  الســابق:  اجلــدول  مــن  يتضــح 
االجتماعيــة ملتابعــة العمليــة التعليميــة اخلاصــة بهم)بدرجــة كبيرة(،ويســتخدمها 59% منهــم )بدرجــة 

ضئيلــة(. )بدرجــة  منهــم   %22.3 متوسطة(،ويســتخدمها 

وبحســاب قيمــة كا2بلغــت )5.999( عنــد درجــة حريــة = )2( ، وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا. 
ــاث( وحجــم  ــور واإلن ــن )الذك ــوع املبحوث ــن ن ــاً ب ــة إحصائي ــة دال ــك وجــود عاق ــي ذل ويعن

اســتخدامهم  ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة ملتابعــة العمليــة التعليميــة اخلاصــة بهــم.
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أسباب استخدام املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت:- 7
جدول )7( أسباب استخدام املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت وفقًا للنوع

         النوع
أسباب االستخدام

اإلجمالياإلناثالذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك

تساعدني على نسيان ضغوط الدراسة 
غير دالة53.50.752%55.0214%52.0110%104وغيرها من الهموم.

51.82.4990.05%55.0207%48.5110%97وسيلة سهلة االستخدام.
غير دالة47.81.348%54.0191%41.5108%83وسيلة سريعة االستخدام.

38.02.6750.01%44.5152%31.589%63تتيح لي معرفة أشياء عني وعن اآلخرين.
32.83.5100.001%30.5131%35.061%70لمقابلة أشخاص جدد.

غير دالة32.01.434%40.0128%24.080%48تشعرني بالتواصل االجتماعي.
31.83.4260.001%27.0127%36.554%73تسمح لي بتبادل المحاضرات مع األصدقاء.
للتعرف على آراء اآلخرين وتعليقاتهم حول 

غير دالة30.00.358%30.5120%29.561%59الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية

لتبادل ومشاركة األفكار مع مستخدمين 
غير دالة28.80.499%32.0115%25.564%51آخرين.

25.32.0800.05%31.5101%19.063%38اتحكم في الوقت الذي أتابع فيه الموضوعات
تساعدني على النقاش مع اآلخرين بشأن 

24.82.0380.05%25.099%24.550%49العملية التعليمية.

أبحث عن مستخدمين يشاركوني نفس 
غير دالة20.00.958%21.080%19.042%38اهتماماتي.

تسمح لي بمناقشة الموضوعات المتعلقة 
غير دالة19.80.878%18.079%21.536%43بالعملية التعليمية بحرية.

غير دالة19.01.299%23.576%14.547%29وسيلة تالئمني.
غير دالة18.50.545%17.074%20.034%40تخلصني من الملل.

غير دالة18.00.116%22.072%14.044%28تتيح لي االقتراب من اساتذتى واصدقائى
غير دالة16.80.772%20.567%13.041%26تساعدني على تجنب اآلخرين.

لسهولة الوصول إلي أي شخص خاصة 
14.02.2910.05%18.056%10.036%20زمالء الدراسة واساتذتى

للتعرف على كل ما هو جديد من أخبار 
غير دالة13.00.891%14.552%11.529%23وحقائق.

ألنني أستطيع بسهولة الوصول إلي أي 
8.32.3030.05%9.033%7.518%15محتوي.

05
200200400جملة من سئلوا
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التواصــل  إلــى أســباب اســتخدام املبحوثــن ملواقــع  الســابق  بيانــات اجلــدول  تشــير 
االجتماعــي علــى شــبكة اإلنترنــت وفقــاً للنــوع، حيــث جــاء فــى الترتيــب األول تســاعدني علــى 
نســيان ضغــوط الدراســة وغيرهــا مــن الهمــوم بنســبة بلغــت 53.5%، موزعــة بــن 52.0%من 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 55.0%مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيث 
إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 0.752 وهــى 

أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

وجــاء فــى الترتيــب الثانــى وســيلة ســهلة االســتخدام بنســبة بلغــت 51.8%، موزعــة بــن 48.5%مــن 
ــث إن  ــاث، حي ــة اإلن ــردات عين ــى مف ــن إجمال ــل 55.0% م ــى مقاب ــور ف ــة الذك ــردات عين ــى مف إجمال
الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 2.499، وهــى أكبــر مــن القيمــة 

اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

 وجــاء فــى الترتيــب الثالــث وســيلة ســريعة االســتخدام بنســبة بلغــت 47.8%، موزعــة بــن %41.5 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 54% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن 
الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 1.348، وهــى أقــل مــن 

القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

 وجــاء فــى الترتيــب الرابــع تتيــح لــي معرفــة أشــياء عنــي وعــن اآلخريــن بنســبة بلغــت 
38%، موزعــة بــن 31.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 44.5% مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت 
قيمــة Z املحســوبة 2.675، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة 

بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.

وجــاء فــى الترتيــب اخلامــس ملقابلــة أشــخاص جــدد بنســبة بلغــت 32.8%، موزعــة 
ــى مفــردات  ــل 30.5% مــن إجمال ــور فــى مقاب ــة الذك ــى مفــردات عين ــن 35% مــن إجمال ب
عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 
3.510، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن 

مبســتوى ثقــة %99.9.
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ترتيب أهم دوافع استخدام املبحوثن مواقع التواصل االجتماعى:

جدول )8( ترتيب أهم دوافع استخدام املبحوثني مواقع التواصل االجتماعى 

           الترتيب
الخامسالرابعالثالثالثانياألولأهم الدوافع

الوزن المرجح
مئويالنقاط

3012713917168732.0المعرفة والتعلم

25213513731123523.4االتصال و التفاعل االجتماعى

19652112926107220.3المشاركة فى االحداث العامة ومتابعتها

1841321973177514.7التسلية والترفيه 

132729232015079.6االختيار والتحكم فى الوسيلة

5276مجموع األوزان المرجحة
يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن )املعرفــة والتعلــم( جــاءت يف مقدمــة ترتيــب أهــم 
دوافــع اســتخدام املبحوثــن مواقــع التواصــل االجتماعــى بــوزن مئــوي 32%، ثــم )االتصــال و 
التفاعــل االجتماعــى( يف املرتبــة الثانيــة بــوزن مئــوي 23.4%، ثــم )املشــاركة فــى االحــداث 
العامــة ومتابعتهــا( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن مئــوي 20.3%، ثــم )التســلية والترفيــه( يف املرتبــة 
الرابعــة بــوزن مئــوي 14.7%، وأخيــراً )االختيــار والتحكــم فــى الوســيلة( بــوزن مئــوي %9.6.

اإلشباعات التى تتحقق للمبحوثني من استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعى:
جدول )9( اإلشباعات التى تتحقق للمبحوثني من استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعى وفقًا للنوع

         النوع
اإلشباعات

اإلجمالياإلناثالذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك

معرفة األحداث التي تحدث في 
38.02.6750.01%44.5152%31.589%63المجتمع الذي اعيش فيه

التعرف على ثقافات الشعوب 
غير دالة34.00.351%34.5136%33.569%67األخرى

التعرف على موضوعات تصلح 
غير دالة30.00.358%30.5120%29.561%59للنقاش

22.52.6310.01%28.090%17.056%34معرفة بعض األمور التعليمية
البحث عن أصدقاء أو زمالء 

غير دالة19.80.878%18.079%21.536%43قدامي
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لإلطالع على مواقع الصحف 
غير دالة13.00.891%14.552%11.529%23والقنوات الفضائية ووكاالت األنباء

معرفة واقع مختلف عن الواقع 
غير دالة12.01.229%14.048%10.028%20الملموس الذي أعيش فيه

3.52.0060.05%2.514%4.55%9أخري
200200400جملة من سئلوا

التواصــل  إلــى أســباب اســتخدام املبحوثــن ملواقــع  الســابق  بيانــات اجلــدول  تشــير 
االجتماعــي علــى شــبكة اإلنترنــت وفقــاً للنــوع، حيث جــاء فى الترتيــب األول معرفة األحداث 
التــي حتــدث يف املجتمــع الــذي اعيــش فيــه بنســبة بلغــت 38%، موزعــة بــن 31.5%مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 44.5%مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 2.675 
وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة 

.%99

وجــاء فــى الترتيــب الثانــى التعــرف علــى ثقافــات الشــعوب األخــرى بنســبة بلغــت %34، 
ــة الذكــور فــى مقابــل 34.5% مــن إجمالــى  موزعــة بــن 33.5%مــن إجمالــى مفــردات عين
ــة  ــت قيم ــد بلغ ــاً، فق ــن النســبتن دال إحصائي ــارق ب ــث إن الف ــاث، حي ــة اإلن ــردات عين مف
ــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن  ــة املنبئ Z املحســوبة 0.351، وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدولي

النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

ــح للنقــاش بنســبة بلغــت  ــى موضوعــات تصل     وجــاء فــى الترتيــب الثالــث التعــرف عل
30%، موزعــة بــن 29.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 30.5% مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد 
بلغــت قيمــة Z املحســوبة 0.358، وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة 

فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

    وجــاء فــى الترتيــب الرابــع معرفــة بعــض األمــور التعليميــة بنســبة بلغــت %22.5، 
موزعــة بــن 17% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 28% مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 
2.631، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن 

مبســتوى ثقــة %99.

    وجــاء فــى الترتيــب اخلامــس البحــث عــن أصدقــاء أو زمــاء قدامــي بنســبة بلغــت 



دور مواقع التواصل االجتماعي يف التأثير على العملية التعليمية لطالب اجلامعات املصرية

مجلة البحوث اإلعالمية1124

19.8%، موزعــة بــن 21.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 18% مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد 
بلغــت قيمــة Z املحســوبة 0.878، وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة 

فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

تقييــم املبحوثــني  لــدور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة التعليميــة، واإلشــباعات - 8
املتحققــة مــن اســتخدامها:

واإلشــباعات  التعليميــة،  العمليــة  يف  االجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  لــدور  املبحوثــني  تقييــم   )10( جــدول 
للنــوع وفقــًا  اســتخدامها  مــن  املتحققــة 

             النوع
التقييم

اإلجمالياإلناثالذكور

%ك%ك%ك

مفيدة بدرجة كبيرة فى العملية 
26.5%26.0106%27.052%54التعليمية

مفيدة بدرجة متوسطة فى 
45.5%46.5182%44.593%89العملية التعليمية

28.0%27.5112%28.555%57غيرمفيدة فى العملية التعليمية

200100200100400100اإلجمالي
قيمة كا2= 0.161 درجة احلرية= 2  معامل التوافق=0.020  املعنوية= 0.922  الداللة =غير دالة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن 26.5% مــن املبحوثــن يــرون أن دور مواقــع الشــبكات 

االجتماعيــة  يف العمليــة التعليميــة )مفيــدة بدرجــة كبيــرة فــى العمليــة التعليميــة(، ويراهــا 

45.5% منهــم )مفيــدة بدرجــة متوســطة فــى العمليــة التعليميــة(، ويف املقابــل يــري %28 

منهــم أنهــا )غيرمفيــدة فــى العمليــة التعليميــة(.

ــة  ــر دال ــة = )2( ، وهــي قيمــة غي ــد درجــة حري وبحســاب قيمــة كا2بلغــت )0.161( عن
إحصائيــاً. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع املبحوثــن )الذكــور 
واإلنــاث( وتقييمهــم لــدور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة التعليميــة، واإلشــباعات 

املتحققــة مــن اســتخدامها.
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لتحقيــق - 9 جيــد  بشــكل  واإلنترنــت  االجتماعيــة  الشــبكات  لتوظيــف  املقتــرح  التصــور 
املبحوثــني: نظــر  وجــة  مــن  التعليميــة  العمليــة  فــى  التفاعليــة 

جــدول )11(  التصــور املقتــرح لتوظيــف الشــبكات االجتماعيــة واإلنترنــت بشــكل جيــد لتحقيــق التفاعليــة فــى 
العمليــة التعليميــة مــن وجــة نظــر املبحوثــني وفقــًا للنــوع

         النوع
التصور

اإلجمالياإلناثالذكور
z الداللةقيمة

%ك%ك%ك

غير دالة53.50.752%55.0214%52.0110%104انشاء صفحات تعليمية

التدريس  عبر اإلنترنت بالمدارس 
38.02.6750.01%44.5152%31.589%63والجامعات

التحديث المستمر للمواد التعليمية 
غير دالة34.00.351%34.5136%33.569%67عبر مواقع التواصل االجتماعي

تزويدها بالوسائط المتعددة من 
غير دالة30.00.358%30.5120%29.561%59صوت وصورة ونص

اإلهتمام بالمشاركة والتفاعلية مع 
22.52.6310.01%28.090%17.056%34منتجين النص التعليمي

توفر أرشيف يحتوى جميع المواد 
22.33.8430.001%30.089%14.560%29التعليمية

200200400جملة من سئلوا

ــة  ــف الشــبكات االجتماعي ــرح لتوظي ــى التصــور املقت ــات اجلــدول الســابق إل تشــير بيان
واإلنترنــت بشــكل جيــد لتحقيــق التفاعليــة فــى العمليــة التعليميــة مــن وجــة نظــر املبحوثــن، 
حيــث جــاء فــى الترتيــب األول انشــاء صفحــات تعليميــة بنســبة بلغــت 53.5%، موزعــة بــن 
52.0%مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 55.0%مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 
0.752 وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقة بن النســبتن مبســتوى 

ثقــة %95.

ــر اإلنترنــت باملــدارس واجلامعــات بنســبة  ــى التدريــس  عب     وجــاء فــى الترتيــب الثان
بلغــت 38%، موزعــة بــن 31.5%مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 44.5% مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال إحصائيــاً، فقــد بلغــت 
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قيمــة Z املحســوبة 2.675، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة 
بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.

    وجــاء فــى الترتيــب الثالــث التحديــث املســتمر للمــواد التعليميــة عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي بنســبة بلغــت 34%، موزعــة بــن 33.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى 
مقابــل 34.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــر دال 
إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 0.351، وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة 

بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

ــع تزويدهــا بالوســائط املتعــددة مــن صــوت وصــورة ونــص      وجــاء فــى الترتيــب الراب
ــل  ــى مقاب ــور ف ــة الذك ــردات عين ــى مف ــن 29.5% مــن إجمال ــت 30%، موزعــة ب بنســبة بلغ
30.5% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن غيــردال 
إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 0.358، وهــى أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة 

ــة %99. ــن النســبتن مبســتوى ثق ــة ب ــة فارق بوجــود عاق

    وجــاء فــى الترتيــب اخلامــس اإلهتمــام باملشــاركة والتفاعليــة مــع منتجــن النــص 
التعليمــي بنســبة بلغــت 22.5%، موزعــة بــن 17% مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور 
فــى مقابــل 28% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، حيــث إن الفــارق بــن النســبتن دال 
إحصائيــاً، فقــد بلغــت قيمــة Z املحســوبة 2.631، وهــى أكبــر مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة 

بوجــود عاقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.

نتائج فروض الدراسة:ب( 
الفــرض األول: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن دوافــع اســتخدام  املبحوثــن 

ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة واإلشــباعات املتحققــة منهــا.

جــدول )12( معامــل ارتبــاط بيرســون للعالقــة بــني دوافــع اســتخدام  املبحوثــني ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة 
واإلشــباعات املتحققــة منهــا

المتغيرات

اشباعات استخدام  المبحوثين لمواقع الشبكات 
االجتماعية

الداللةمعامل االرتباط

دوافع استخدام  المبحوثين لمواقع 
الشبكات االجتماعية

0.5730.001

يتبــن مــن اجلــدول الســابق : وجــود عاقــة ارتبــاط إيجابــي دالــة احصائيــاً بــن دوافــع 
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اســتخدام  املبحوثــن ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة واإلشــباعات املتحققــة منهــا، حيــث 
بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون )0.573(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوي داللــة 

.)0.001(

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــي مقيــاس دوافــع اســتخدامهم ملواقع الشــبكات االجتماعية تبعــاً ملتغيراتهم الدميوجرافية 

)النــوع/ نــوع التعليــم/ اجلامعــة(. 

الفروق وفقًا للنوع .أ. 
دوافــع  مقيــاس  علــي  املبحوثــني  درجــات  متوســطات  بــني  الفــروق  لقيــاس   )T.test(اختبــار  )13( جــدول 

للنــوع  تبعــًا  االجتماعيــة  الشــبكات  ملواقــع  اســتخدامهم 

النوع
الدوافع 

إناثذكور 
الداللةت

عمعم

غير دالة10.24.2111.34.610.172دوافع تعرض المبحوثين

    تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن علــي مقيــاس دوافــع اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة تبعــاً للنــوع، حيــث 

بلغــت قيمــة ت ) 0.172( وهــذه القيمــة غيــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوي معنويــة 0.05 .   

الفروق وفقًا لنوع التعليم .ب. 
دوافــع  مقيــاس  علــي  املبحوثــني  درجــات  متوســطات  بــني  الفــروق  لقيــاس   )T.test(اختبــار  )14( جــدول 

التعليــم  لنــوع  وفقــًا  االجتماعيــة  الشــبكات  ملواقــع  اســتخدامهم 

نوع التعليم

الدوافع 

نظريعلمي
الداللةت

عمعم

غير دالة113.61103.540.161دوافع تعرض املبحوثن

    تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن علــي مقيــاس دوافــع اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة وفقاً لنــوع التعليم، 
ــة  ــد مســتوي معنوي ــا عن ــة إحصائي ــر دال ــث بلغــت قيمــة ت )0.161( وهــذه القيمــة غي حي

   . 0.05
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جـ. الفروق وفقًا للجامعة .
جدول )15(  

حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــي مقيــاس دوافــع اســتخدامهم ملواقــع 
الشــبكات االجتماعيــة وفقــًا للجامعــة 

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
متوسط الحرية

الداللةقيمة فالمربعات

2.97822.978بين المجموعات 

غير دالة0.151 5592.65539719.879داخل المجموعات 
5578.454399المجموع 

    تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات 
ــة وفقــاً للجامعــة  ــاس دوافــع اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعي ــي مقي املبحوثــن عل
)النهضــة/ القاهــرة/ األزهــر/ كفــر الشــيخ(، حيــث بلغــت قيمــة ف ) 0.151( وهــذه القيمــة 

غيــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوي معنويــة 0.05 .

الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــي مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة تبعــاً 

ــة(. ــم/ اجلامع ــوع التعلي ــوع/ ن ــة )الن ــم الدميوجرافي ملتغيراته

الفروق وفقًا للنوع .أ. 
جدول )16(

اختبــار)T.test( لقيــاس الفــروق بــني متوســطات درجــات املبحوثــني علــي مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن 
اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة وفقــًا للنــوع 

النوع

االشباعات 

إناثذكور 
الداللةت

عمعم

غير دالة9.943.3610.423.860.162اشباعات تعرض املبحوثن 

    تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن علــي مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة 
ــد  ــا عن ــة إحصائي ــر دال ــة غي ــة ت    )0.162( وهــذه القيم ــت قيم ــث بلغ ــوع ، حي ــا للن وفق

مســتوي معنويــة 0.05 .   
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الفروق وفقًا لنوع التعليم .ب. 
مقيــاس  علــي  املبحوثــني  درجــات  متوســطات  بــني  الفــروق  لقيــاس   )T.test(اختبــار)17( جــدول   

التعليــم  لنــوع  وفقــًا  االجتماعيــة  الشــبكات  ملواقــع  اســتخدامهم  مــن  املتحققــة  اإلشــباعات 

نوع التعليم
االشباعات 

حكوميخاص
الداللةت

عمعم

غير دالة10.653.7610.213.410.122اشباعات تعرض المبحوثين
تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن علــي مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة 
ــا  ــة إحصائي ــر دال ــم ، حيــث بلغــت قيمــة ت  ) 0.122( وهــذه القيمــة غي ــوع التعلي وفقــا لن

ــة 0.05 . عنــد مســتوي معنوي

جـ. الفروق وفقًا للجامعة .
مقيــاس  علــي  املبحوثــني  درجــات  متوســطات  بــني  االجتــاه  أحــادي  التبايــن  حتليــل   )18( جــدول   

للجامعــة  وفقــًا  االجتماعيــة  الشــبكات  ملواقــع  اســتخدامهم  مــن  املتحققــة  اإلشــباعات 

مجموعات مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةقيمة فالمربعات

2.64122.641بين المجموعات 
2.110.05 5562.54339718.978داخل المجموعات 

5542.341399المجموع 

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي وجــود فــروق دالــة بــن متوســطات درجــات املبحوثن علي 
مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدامهم ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة وفقــاً للجامعــة، 

حيــث بلغــت قيمــة ف  ) 2.11( وهــذه القيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوي معنويــة 0.05 . 

ــا بــن تقييــم املبحوثــن لــدور مواقع  الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائّيً
الشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة التعليميــة، واإلشــباعات املتحققــة لديهــم مــن اســتخدام 

تلــك املواقــع.
جــدول )19( معامــل ارتبــاط بيرســون للعالقــة بــني تقييــم املبحوثــني لــدور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف 

العمليــة التعليميــة، واإلشــباعات املتحققــة لديهــم مــن اســتخدام تلــك املواقــع

اشباعات استخدام  المبحوثين لمواقع الشبكات االجتماعيةالمتغيرات
الداللةمعامل االرتباط

تقييم المبحوثين لدور مواقع الشبكات 
0.4810.01*االجتماعية في العملية التعليمية
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يتبــن مــن اجلــدول الســابق : وجــود عاقــة ارتبــاط إيجابــي دالــة احصائيــاً بــن تقييــم 
املبحوثــن لــدور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة يف العمليــة التعليميــة، واإلشــباعات املتحققــة 
ــاط بيرســون )0.481(، وهــي  ــل ارتب ــغ معام ــث بل ــع،  حي ــك املواق ــن اســتخدام تل ــم م لديه

قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوي داللــة )0.01(.

خاتمة الدراسة:
ميكن توضيح نتائج الدراسة من خالل النقاط التالية:

أن 38.3% مــن املبحوثــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــى بصفــة دائمــة، 
نــادراً. منهــم  ويســتخدمها %13.3  أحيانــاً،  منهــم  ويتابعهــا %48.5 

أن )فيــس بــوك( جــاءت يف مقدمــة ترتيــب مواقــع التواصــل االجتماعــى التــي يحــرص  -
املبحوثــون علــي متابعتهــا بــوزن مئــوي 43%، ثــم )واتســاب( يف املرتبــة الثانيــة بــوزن 

ــوي %20.7. ــوزن مئ ــر( ب ــراً )تويت ــوي36.3%، وأخي مئ

مــن 3  - )أقــل  التواصــل االجتماعــى  املبحوثــن يســتخدمون مواقــع  مــن  أن %16.3 
ســاعات(، ويســتخدمها 52.5% منهــم )مــن 3 إلــى 5 ســاعات(، ويســتخدمها %31.3 

منهــم )أكثــر مــن خمــس ســاعات(.

جــاءت املوضوعــات السياســية يف مقدمــة متثلــت املوضوعــات التــي يفضــل الشــباب 
مناقشــتها عبــر مواقــع الشــبكات االجتماعيــة بنســبة بلغــت 46.8%، وجــاء فــى الترتيــب 
الثانــى املوضوعــات اإلخباريــة بنســبة بلغــت 42.3%، وجــاء فــى الترتيــب الثالــث املوضوعــات 
ــة بنســبة  ــع املوضوعــات التعليمي ــب الراب ــة بنســبة بلغــت 40.8%، وجــاء فــى الترتي الثقافي

ــة بنســبة بلغــت %20. بلغــت 31.8%، وجــاء فــى الترتيــب اخلامــس املوضوعــات الرياضي

أن )املعرفــة والتعلــم( جــاءت يف مقدمــة ترتيــب أهــم دوافــع اســتخدام املبحوثــن مواقــع 
التواصــل االجتماعــى بــوزن مئــوي 32%، ثــم )االتصــال و التفاعــل االجتماعــى( يف املرتبــة 
الثانيــة بــوزن مئــوي 23.4%، ثــم )املشــاركة فــى االحــداث العامــة ومتابعتهــا( يف املرتبــة 
الثالثــة بــوزن مئــوي 20.3%، ثــم )التســلية والترفيــه( يف املرتبــة الرابعــة بــوزن مئوي %14.7، 

وأخيــراً )االختيــار والتحكــم فــى الوســيلة( بــوزن مئــوي %9.6.

يــرون أن دور مواقــع الشــبكات االجتماعيــة  يف العمليــة  أن 18.8% مــن املبحوثــن 
ــدة  ــم )مفي ــة(، ويراهــا 45.5% منه ــة التعليمي ــى العملي ــرة ف ــدة بدرجــة كبي ــة )مفي التعليمي
بدرجــة متوســطة فــى العمليــة التعليميــة(، ويف املقابــل يــري 28% منهــم أنهــا )غيرمفيــدة فــى 

ــة(. ــة التعليمي العملي
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