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المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الجامعات الخاصة في عمان ودرجة 
 استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها

  :إعـــــداد
 رغد محمود ذياب الفايز

  :إشـــــراف
 الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف

 الملخص 

مشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الجامعات الخاصة في ال علىتعرف الهدفت الدراسة إلى 

 المنهج استخدام تم .عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها

( طالبًا وطالبة. وتم تطوير استبانة لتحقيق 343). تكونت عينة الدراسة من المسحي الوصفي

طلبة  أن درجة استخداممنهامن النتائج  توصلت الدراسة إلى العديدوقد  الدراسة،أهداف 

كانت مرتفعة. وأن  شبكات التواصل االجتماعيمان لالخاصة في مدينة ع الجامعات األردنية

الخاصة في مدينة عمان كان مرتفعًا،  لدى طلبة الجامعات األردنية الدراسيةالمشكالت  واقع

ة، ثم شكالت النفسية بالمرتبة الثانيالم حيث جاءت المشكالت اإلجتماعية بالمرتبة األولى يليها

عدم وجود و  المشكالت األكاديمية بالمرتبة الثالثة، وأخيرًا، في المرتبة الرابعة المشكالت اإلدارية.

جتماعي تعزى لمتغير ت األردنية نحو شبكات التواصل االفروق في إتجاهات طلبة الجامعا

وصت وأ. تعزى لمتغير الكلية والجنسحول بعض المشكالت عدم وجود فروق و . الكلية والجنس

ظهرت اإلجتماعي من قبل الجامعات بعد أن ا الدراسة بإعطاء أهمية أكبر لشبكات التواصل

 األردنيةنتائج الدراسة المساهمة اإليجابية لها في حل المشكالت التي تواجه طلبة الجامعات 

 الخاصة في مدينة عمان.

 الجامعات األردنيةطلبة ، المشكالت الدراسية، جتماعيشبكات التواصل االالكلمات المفتاحية: 
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The problems faced by private universities in Amman and their use 

of social networking networks and overcoming them 
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Abstract 

The study aimed to determine the problems faced by private universities in 

Amman and their use of social networking networks and overcoming them. The 

researcher used the mapping descriptive method. The study sample consist of (343) 

Students. A questionnaire was developed to achieve the objectives of the study. The 

study reached a number of results namely:The attitudes of Jordanian private 

university students in Amman city to the social networks were high. The problems of 

study among Jordanian private university students in Amman city was high, where the 

social problems ranked first, followed by psychological problems ranked second, then 

academic problems ranked third, and finally, in fourth ranked administrative 

problems. There are no differences in the attitudes of Jordanian university students 

towards social networks due to the college and gender. There are no differences on 

some problems due to the college and gender. The study recommends that universities 

must giving greater importance to the social networks after the results of the study 

showed a positive contribution to solving the problems facing Jordanian private 

university students in the Amman city. 

Keywords: Social Networks, Academic Problems, Jordanian University students. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة واهميتها

 :مقدمة
 

 اليوم العالم يتسابقزدهارها بمدى جودة التعليم فيها، لذلك تمعات وايرتبط تطور المج

 العلمية فالمعرفة واالزدهار، والرقي التقدم إلى تقود التي المعرفة من ممكن قدر أكبر الكتساب

 المسائل فهم على اإلنسان تساعد الحقائق ومعرفة األفضل، نحو تطوروال للنجاح مفتاحاً  تمثل

 بلوغه دون تحول التي العقبات يتخطى كيف منها ويتعلم العملية حياته في تواجهه التي والقضايا

  .الحياة في أمانيه تحقيق من تمكنه جديدة إجراءات واتخاذ المنشودة، األهداف

ظمة ليمية تحظى بإهتمام بالغ ومتزايد من قبل األنلوحظ أن المشاكل التع ونتيجة لذلك،

رتفاع مستوى الوعي بدور التعليم التربوية على كافة المستويات، والسبب في ذلك يرجع إلى ا

إلجتماعي على وبتأثيره على مستقبل الشعوب واألفراد والذي تمثل في الزيادة المستمرة للطلب ا

س المال إلى اعتبار عملية التعليم عملية إستثمار في رأالتعليم الذي يعكس اتجاهًا فكريًا يميل 

 (.Alsubyani, 2017البشري )

مؤسسات التعليم العالي في أي دولة قمة النظام التعليمي، وتكمن ونتيجة لذلك مثلت 

أفراد المجتمع للقيام بالوظائف المهنية العالية التي إعداد  المؤسسات المناط بها أهميتها في كونها

حيث تسهم في تطوره وتنميته من خالل تأثيرها الفكري والعلمي، على اتجاهات  المجتمع، يتطلبها

 (.Ramaley, 2014) العمل واإلنتاج

باعتبارها  مؤسسات التعليم العالي تعد مؤشرًا قويًا حـول تطـور المجتمـع وقدراتـه،بما أن و 

تطوير  القادرة على اإلسـهام فـيمنبعًا للكفاءات واالحتياجات المجتمعية من الموارد البشرية 

نتاجها العملي، فإنـه ال بـد مـن العناية  المجتمع وتنميته من خالل مردودها الفكري والعلمي وا 
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 بشخصية الطالب الجامعي بشكل متكامل، ومن جميع أبعادها العقلية والجسدية واالجتماعية

 ذلك  لطلبة بخبرات ومهـارات هادفـة،واالنفعالية، هذا البناء الذي ال بد أن يعتمد على تزويد ا

 يتمكنوا من اكتساب المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات المناسبة من خالل االهتمام بالجانـبل

عدادها ) والجانب الشخصي في بناء األجيال األكاديمي  (.Piterou & Birch, 2016وا 

المعرفة البشرية التي ونتيجة للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مختلف فروع  

أصبحت من سمات القرن الحادي والعشرين، التي عدت شبكات التواصل اإلجتماعي واحدة من 

قدرات  من تملكه لما عنها االستغناء يمكن ال التي الوسائل من وأصبحت ،ثمار هذه التطورات

 وعلى، وسريع لمذه بشكل مترابطة يرةصغ كونية قريه العالم جعل مما عديدة تقنية ووسائط فنية

 أن إال األفراد بين االجتماعي للتواصل هو المواقع هذه نشاءإ من الرئيس الغرض أن من الرغم

 صعدةاأل كافة وعلى اليومية الحياة مفاصل كافة في ليدخل فأكثر أكثر امتد االستعمال هذا

صل اإلجتماعي شبكات التوا أضافت، إذ واالقتصادية السياسيةو  واالجتماعية الثقافية نشطةواأل

 (.2017ر )حنتوش، والمباش الحر االتصال أشكال من جديداً  شكالً 

في العملية التعليمية، وأنها ذات  ستخداماتاجتماعي لهذا أصبح لمواقع التواصل اال

ستخدامها في العملية التعليمية هناك إقبااًل متزايدًا وكبيرًا الجدوى كبيرة وفوائد متعددة، وأن 

كبير من الدول، وأن توظيفها أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة التطور التكنولوجي، بالجامعات بعدد 

 .(2014يرفع مستوى جودته )عالية،  هوأن

في  ومن هنا جاءت ضرورة التعرف على واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي

لى األردنية، إضافة إ على بعض المشكالت الدراسية من وجهة نظر طلبة الجامعاتالتغلب 

من استخدامها من قبل حد ت التي معوقات إستخدام شبكات التواصل االجتماعيالتعرف على 

 .طلبة الجامعات األردنية
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 :مشكلة الدراسة
 

تواصل حدثتها التطورات التكنولوجية وخصوصًا شبكات النظرًا للتحديات التي أ

 لشبكاتستخدام المتزايد اال بعداالجتماعي في مجال التعليم، إضافة إلى تأثيراتها العديدة 

أهم السبل والطرق التي تمثل فرصة على الجامعات استغاللها  حدأالتواصل االجتماعي، باعتباره 

تقديم نماذج  لما توفره من بيئة افتراضية مرنة يتواصل من خاللها أطراف العملية التعليمية، مع

ر. األفكامات والمعارف وتبادل ستراتيجيات تسمح لهم بالحصول على المعلو اتعليمية قائمة على 

طالع على الدراسات المرتبطة بشبكات التواصل اإلجتماعي من جانب تربوي، تبين أن وبعد اال

المشكالت الدراسية هناك قلة في الدراسات العربية على حد علم الباحثة التي تبحث في موضوع 

 Mensah & Nizam (2016)، كما توصي بعض الدراسات كدراسة التي تواجه طلبة الجامعات

إجراء دراسات تتناول المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة بضرورة  Mushtaq (2018)ودراسة 

من  .عليها الجامعات الخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب

الجامعات المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة عن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في البحث 

، وذلك لما لهذه يهاالخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عل

 الشبكات من دور مهم في الحياة بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص.
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 :أهداف الدراسة
 

المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة  تعرفتهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى 

 عليها،عات الخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب الجام

 األهداف التالية:وذلك من خالل دراسة وتحقيق 

الخاصة في مدينة  بعض المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنيةالتعرف على  .1

 .أثناء العملية التعليمية التعلمية عمان

 شبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها. التعرف على درجة استخدام .2

نحو شبكات  الخاصة في مدينة عمانمعرفة الفروق في إتجاهات طلبة الجامعات األردنية  .3

 التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغيري الكلية والجنس.

الخاصة في  الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنيةمعرفة الفروق حول بعض المشكالت  .4

 لمتغيري الكلية والجنس.تعزى  مدينة عمان
 

  :أسئلة الدراسة
 

 واالهداف المحددة لها، تم صياغة االسئلة التالية:إستنادًا إلى مشكلة الدراسة 

 الخاصة في مدينة عمان طلبة الجامعات األردنية التي تواجهالدراسية ما المشكالت  .1

 ؟ميةأثناء إستخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعل

 ؟التواصل االجتماعي شبكاتل في عمان طلبة الجامعات الخاصةاستخدام ما درجة  .2

( في إتجاهات طلبة 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذ .3

 الجامعات األردنية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغيري الكلية والجنس؟
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( بين المتوسطات 0.05مستوى الداللة ) ات داللة إحصائية عندهل توجد فروق ذ .4

الدراسة حول بعض المشكالت تعزى لمتغيري الكلية  عينةالحسابية إلستجابات 

 والجنس؟
\ 

  مية الدراسة:أه

 خالل:من  الدراسة الحاليةهمية أتكمن 

 ، من خالل:النظريةاألهمية 

تواصل االجتماعي ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تبحث بموضوع استخدام وتوظيف شبكات ال .1

 في العملية التعليمية بالجامعات األردنية.

 من التعليم، ميدان في االجتماعي التواصل شبكات به تقوم ما هميةأ من الدراسة أهمية تأتي .2

 التعليمية، العملية خدمة في استعمالها وفاعلية المواقع بهذه الخاصة التقنيات توظيف خالل

 .المعرفي الجانب من مهاراته تطوير بهدف العلم لبلطا السبل من العديد كونها تفتح

التواصل  شبكات استخدام مجال تتناول التي األردنية المكتبات في العلمية الدراسات قلة .3

 الدراسات األكاديمية عن من الدراسة هذه تعدالجامعات األردنية، حيث  طلبة قبل من االجتماعي

 .االجتماعي واصلالت لشبكات األردنيةالجامعات  طلبة استخدام

 ، وذلك من خالل:التطبيقيةاألهمية 

الجامعات األردنية في  طلبةالمختلفة بين  االجتماعي التواصل التوظيف الجيد لشبكات .1

 العملية التعليمية، بما يحقق األهداف المرجوة منها.

ولفت  االجتماعي التواصل الجامعات األردنية الذين ال يستخدمون شبكات طلبةتحفيز  .2

 باهم نحو أهمية هذه الشبكات وتوظيفها في العملية التعليمية.نتا
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وأثرها  االجتماعي التواصل فتح مجاالت البحث والدراسة للباحثين لإلهتمام بدراسة شبكات .3

 على متغيرات العملية التعليمية.

دارة الجامعات. .4  أعضاء هيئة التدريس وا 
 

 :وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

التي تسمح  االلكترونيةمنظومة من الشــبكات  :Social Networksاصل االجتماعي شبكات التو 

مع  جتماعي إلكترونيانظام  خاللومن ثم ربطه من  ك فيها بإنشاء موقع خاص به،ر تللمش

 (.2014 ،حنتوش) هتمامات والميولاالنفس  لديهمأعضاء آخرين 

ي يستخدمها طلبة الجامعات شبكات التواصل االجتماعي الت بأنهاوتعرف إجرائيًا  

األردنية الخاصة للتواصل فيما بينهم بأشكاله المتعددة والمتنوعة حسب ما تتيجه من إمكانات 

 هذه الشبكات.

، الطلبة هي مجموعة من المعضالت التـي تعتـرض :Study Problemsالمشكالت الدراسية 

 (.2012 حليمه،) أهدافه والتـي تعيقـه عـن تحقيـق

، وأنظمة اإلمتحانات، وكثرة التـدريسساليب المرتبطة بأ الصـعوبات بأنهاجرائيًا وتعرف إ 

 .المواد الدراسية، وكثرة العروض

المؤسسة التربوية التي تقدم لطالبها الحاصلين على شهادة الثانوية  :Universitiesالجامعات 

ًا أيدولوجية وانسانية يالزمه تدريب العامة، أو ما يعادلها تعليمًا نظريًا معرفيًا ثقافيًا، يتبنى أسس

مهني فني، بهدف إخراجهم إلى الحياة العامة كافراد منتجين، فضاًل عن إسهامها في معالجة 

القضايا الحيوية التي تظهر على فترات متفاوتة في المجتمع وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب 

 (.2014 الطيار،) ديولوجية وبشريةالمختلفة في مجتمعهم، بما تملكه من قدرات اكاديمية وأي
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وما تتضمنه من طلبة  في مدينة عمانالجامعات األردنية الخاصة  بأنهاوتعرف إجرائيًا  

 من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية.
 

 :حدود الدراسة

( 8ردنية عمان والبالغ عددها )لعاصمة األالخاصة في االجامعات األردنية  الحدود المكانية:

، ء، جامعة البتراردنية الخاصةالزيتونة األعة اإلسراء، جامعة الشرق األوسط، جامعة جام وهي

وجامعة  جامعة عمان العربية، العلوم التطبيقية الخاصةجامعة ، األميرة سمية للتكنولوجياجامعة 

 الحسين التقنية.

 .الجامعات األردنية الخاصة طلبة الحدود البشرية:

 - 2018الثاني من العام الجامعي  الفصل الدراسي  فيالدراسة هذه  تم إجراء الحدود الزمانية:

2019. 
 

 :الدراسة محددات

 ومدى الباحثة، أعدتها التي ستبانةاإل وثبات صدق بدرجة مرتبط الدراسة هذه نتائج تعميم

 الينطبق نتائجها تعميم إن كذلك ،فقراتها على أفراد عينة الدراسة ستجابةإ في والموضوعية الدقة

 .المماثلة المجتمعات أو مجتمع الدراسة على إال
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 الثانيالفصل 
 األداب النظري والدراسات السابقة

 

 أواًل: األدب النظري
 

ت لشبكات التواصل االجتماعي والمشكال النظري األدب في هذا الجزء تتناول الباحثة 

  .الدراسية لدى طلبة الجامعات

 المجال األول: شبكات التواصل اإلجتماعي
 

الويب  في المتمثل الجديد بشكلها بوتيةكالعن من خالل الشبكة المعاصرة التطورات مكنت 

(. 2014، أبو صالحمن تشكيل أرضية جيدة وصلبة للجامعات ومرافق المعلومات فيها ) 2.0

 فرصة ي عبارة عن مواقع على شبكة اإلنترنت توفر لمستخدميهافشبكات التواصل االجتماعي ه

 هذه الشبكات مواقع على والمشكالت، ومن األمثلة واألفكار واآلراء للحوار وتبادل المعلومات

Twitter  ،Facebook  ،MySpace  وYouTubeاجتماعية مجموعة هويات هي االجتماعية . والشبكة 

ديناميكي  شكل هيكل أو ويمثلها االجتماعي، التفاعل وابط نتيجةر  أو منظمات لديهم ينشئها أفراد

الصداقة  أو عالقات العالقات المهنية وتفعيل توسيع من أجل وهي تنشأ لجماعة اجتماعية،

لذلك أصبحت شبكات التواصل اإلجتماعي أو ما ُتعرف أيضًا  (.2013)الدبيسي والطاهات، 

إنتشارًا على شبكة اإلنترنت، نظرًا لطبيعتها التشاركية بالشبكات اإلجتماعية من أكثر التقنيات 

مكانياتها العالية في إثراء عملية التواصل، مما جذب إليها ماليين المستخدمين من مختلف  وا 

(. ومع ظهور مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي المتخصصة تمكن Cain, 2008أنحاء العالم )

تعلقة بالعمل واألنشطة التي تأخذ الطابع الشخصي المستخدمون من ممارسة مختلف األنشطة الم

(AL-Kinidi & AL-Suqri, 2013.) 
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أنها مواقع تتيح للمستخدمين تكوين ( شبكات التواصل اإلجتماعي 2012فورة ) عرف 

مجتمع إفتراضي لهم على شبكة اإلنترنت، وذلك إما من خالل إعادة تكوين العالقات اإلجتماعية 

رض الواقع، أو من خالل تكوين عالقات جديدة ليست موجودة في الواقع، الموجودة أصاًل على أ

حيث تتيح تلك المواقع إمكانية البحث عن أصدقاء والتواصل معهم من خالل خدمة التدوين 

 والنشر ومشاركة األنشطة والمعلومات وغيرها من الخدمات.

االنترنت  شبكة اتشبكات التواصل االجتماعي مجموعة خدمبأن ( 2014) الطياروأوضح  

أو  تحديد أو لعمل محدد نظام ضمن عامة شبه أو عامة شخصية ملفات بناء لألفراد التي تسمح

 مشتركة.  تواصل بنقاط معهم اشتركوا آخرين قائمة لمستخدمين وضع

( شبكات التواصل اإلجتماعي بأنها مواقع إنترنت يتفاعل فيها 2015) Daoكما عرف  

يها تبادل ومناقشة المعلومات مع بعضهم البعض وعن حياتهم، وذلك ، ويتم فاألفراد بحرية

بإستخدام مزيج من الوسائط المتعددة من الكلمات الشخصية والصور والفيديو والصوت. كما أنها 

مواقع ُصممت بناءًا على مبدأ التفاعلية لخلق مجتمعات لألفراد على اإلنترنت وذلك بتقديم 

 (Beal, 2015لالزمة على الشبكة العنكبوتية )الخدمات واألدوات التقنية ا

 شبكات التواصل االجتماعي بأنها مصطلحMensah & Nizam (2016 ) ، عرفوبسياق آخر 

 ما أو للويب الثاني مع الجيل التي ظهرت اإلنترنت على شبكة المواقع من مجموعة على يطلق

 افتراضي يجمعهم ئة مجتمعبي في األفراد بين تتيح التواصل والتي  2.0الويب باسم يعرف

 بناء لألفراد تسمح نترنت التياإل شبكة تتيحها وهي خدمات انتماء. شبكات أو اهتمام مجموعات

 وضع قائمة أو تحديد أو لعمل محدد عامة ضمن نظام شبه أو عامة شخصية ملفات

 (.Mushtaq, 2018تواصل مشتركة ) بنقاط معهم آخرين اشتركوا لمستخدمين
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 من بمجموعة خرىاأل نترنتاإل بمواقع مقارنة جتماعياإل التواصل شبكات عمواق تمتاز 

مميزات شبكات التواصل اإلجتماعي ( 2015، خلف اهلل )( 2015حدد عبد الحكيم )، إذ المميزات

 بما يلي:

 العالمية، بإلغائها الحواجز الجغرافية والمكانية وتحطم فيها الحدود المكانية بسهولة وبساطة. .1

ية، فالفرد فيها مرسل ومستقبل وقارئ ومشارك، فهي تلغي السلبية في اإلعالم القديم التفاعل .2

 والصحف الوثائقية وتعطي المشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ.

ستخدام، حيث يستخدمها الطالب للتعلم والعالم لبث علمه والكاتب للتواصل مع التنوع في اال .3

 القراء.

اإلجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة الرموز ستخدام، فالشبكات سهولة اال .4

 وبشكل سهل للمستخدمين.

قتصادية في الجهد والوقت والمال من خالل مجانية اإلشتراك التوفر واالقتصادية، أي اال .5

متالك حيز على شبكة التواصل اإلجتماعي وليس حكرًا على والتسجيل، فالفرد البسيط يستطيع ا

 النفوذ ذوي السلطات.أصحاب األموال و 

، الجديد وتطبيقاته اإلعالم أدوات مع الخصائص في االجتماعي التواصل شبكات تتفق 

يد من الخصائص لشبكات أن هناك العد( 2015( و عبد الحكيم )2014)أبو صالح حيث يؤكد 

 جتماعي، أبرزها:التواصل اال
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 موقع فيها يأخذ أن)أ(  الفرد يستطيع تصالية التياإل األفعال من سلسلةالتفاعلية: أي أن  .1

 وكذلك نفسه، الوقت في ويرسل يستقبل المرسل، تصاليةاإل بأفعاله ويقوم)ب(  الشخص

 .المستقبل

 الشبكة وصاحب والمتصفحين، الزوار صنع من هو المحتوى حيثالمحتوى يصنعه الزوار:  .2

 من يحملوه ما يهاف يسكبوا أن الزوار ليستطيع سهلة مناسبة بيئة ببناء مكلف االجتماعية

 ربما وقوانينها، وسياستها العام الشبكة توجه ضمن بالهم في يخطر ما وكل وأفكار معلومات

 أن بسبب وذلك اجتماعية، شبكة نسميها ال أننا رغم بجداره الصفة هذه تحقق المنتديات برامج

 .فيها تكتمل لم أخرى مواصفات هنالك

 التي المسارات وتعقب المعقدة المسارات تتبع أن مةالمعلو  تستطيع حتىالتمويل أو الكونية:  .3

 األرض في مكان أقصى من وذهاباً  جيئة الدولية الحدود عبر الكترونياً  المال رأس عليها يتدفق

 أي في الدولية األحداث مسار تتبعها جانب إلى الثانية، من األلف على أجزاء في أدناه إلى

 تدفق على والقيود الجغرافية الحدود ألغت التي تصاليةاال البيئة هذه ظل وفي العالم، من مكان

 يتلقى أن االجتماعي التواصل شبكات في االشتراك بمجرد الفرد بإمكان أصبح، المعلومات

 .مكان أي ومن مكان أي في يريدها التي المعلومات ويرسل

 وقت في هاواستقبال الرسائل إرسال إمكانية االجتماعية التواصل شبكات وفرتالالتزامنية:  .4

 فمثال نفسه، الوقت في النظام يستخدموا أن المشاركين كل من تتطلب وال المستخدم للفرد مناسب

 وقت أي في مستقبلها إلى الرسالة منتج من رةمباش الرسائل ترسل اإللكتروني البريد نظم في

 التواصل شبكات في المشتركين وكذلك إرسالها وقت في للرسالة المستقبل لتواجد حاجة دونما

 عدمه، أو المتلقين تواجد عن النظر بغض وقت اي في رسائلهم إرسال يستطيعون االجتماعي
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 شبكات في حسابه أو صفحته على يدخل حين الحق وقت في الرسالة يرى أن المتلقي ويستطيع

 .التواصل االجتماعي

 سوقهاوت منتجاتك عن تكتب أن يمكن حيث: االجتماعية الشبكات في أعلى النشر حرية .5

 أن ويمكن منافسة، جديدة اجتماعية لشبكات وتسوق تكتب أن حتى ويمكن األخرى، مواقعك وعن

 إنها الرقيب، مقص من خوف دون بشفافية رأيك وتبدي بحرية وتنتقد البالد سياسة عن تكتب

 .االجتماعية الشبكات على اإلنترنت متصفحي إقبال في ساهمت عالية نشر حرية

( فيرى أن شبكات التواصل اإلجتماعي تشترك في معظم أو جميع 2008) Mayfieldأما  

 المشاركة .. اإلنفتاح .. المحادثة .. التواصل اإلجتماعي .. الترابط.  الخصائص التالية:

شبكات التواصل اإلجتماعي حلقة وصل بين المؤسسة والمجتمع كما أنها تخلق  ُتشكل 

في  انها تلعب دورًا كبيرً ألى إ، باإلضافة ئنهازبالالتصال بشكل مستمر مع  للمؤسساتمنصة 

ووفقًا لذلك تتعدد الخدمات التي (. 2013في تقديم الخدمات )وافي،  التعريف بالمؤسسة ودورها

( أبرز الخدمات التي تقدمها 2015تقدمها شبكات التواصل اإلجتماعي، حيث حدد الخصاونة )

 شبكات التواصل اإلجتماعي باآلتي:

 مثل األساسية، بياناته الفرد فيها يقدم ملفات وهي: الويب صفحات أو صيةالشخ الملفات .1

الشخصي  الملف ويعد الشخصية، والصور واالهتمامات، والبلد، الميالد، وتاريخ والسن، االسم،

 .الشخص عالم إلى الوصول بوابة هو

 في عرفهمي الذين باألصدقاء االتصال من الفرد تمّكن خدمة وهي :العالقات أو األصدقاء .2

 ليس الشخص عالقة وتمتدفتراضي. اال المجتمع في نفسه االهتمام يشاركونه الذين أو الواقع،
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 بعد موافقة األصدقاء أصدقاء مع للتعارف فرصة االجتماعية الشبكات تتيح ولكن بأصدقائه، فقط

 .الطرفين

قائمة  في ينالذ األصدقاء إلى سواء الرسائل، بإرسال الخدمة هذه تسمح: الرسائل إرسال .3

 .القائمة في الموجودين غير أو الشخص،

 ورفع األلبومات، من نهائي ال عدد إنشاء للمستخدمين الخدمة هذه تتيح: الصور البومات .4

تاحة الصور، مئات  .أيضاً  وتحويلها عليها لإلطالع الصور لهذه المشاركات وا 

 ألهداف أو معين بهدف مجموعات تكوين فرص االجتماعية الشبكات تتيح :المجموعات .5

 الحرية من مساحة بها والمهتمين المنتسبين أو المجموعة لمؤسس الشبكات موقع ويوفر محددة،

 ودعوة االجتماعات في األعضاء بين التنسيق فرصة تتيح كما مصغر، حوار بمنتدى أشبه

 وأعداد باسم الحاضرين يعرف ما خالل من األحداث عدد ومعرفة المجموعات، لتلك األعضاء

 .الحاضرين غير

 بشكل التجاري المستوى على استخدامها وتمالفيسبوك  موقع الفكرة هذه ابتدع :الصفحات .6

 التجارية المنتجات ألصحاب تتيح موجهة إعالنية حمالت بإنشاء الخدمة هذه تسمح حيث فّعال،

 مبلغ عباستقطا بوك الفيس موقع ويقوم .يحددونها التي للفئات المنتجات أو السلع، عرض فرصة

 .المستخدم قبل من إليها التوصل يتم نقرة كل مع

 ,Boateng & Amankwaa) ستخداماتهااو  صفاتها تتعددو  جتماعياإل التواصل تتنوع شبكات 

 جتماعي باآلتي:( أنواع شبكات التواصل اال2010) Kaplan & Haenleinصنف (، حيث 2016
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اقع المشروع التعاوني األكثر شيوعًا، حيث أن هي مو  Wikiفربما تكون مواقع  المشاريع التعاونية:

Wiki  للعديد من المشاركين بالعمل معًا على نفس المشروع )تحليل بحثي او كتابة قاموس تسمح

أو مشروع عمل جماعي(، حيث يمكن للمشاركين في المشروع تعديل جميع محتويات المشروع 

اءات من المشاركين في الموقع، يسجل جميع اإلجر  Wikiي مكان، كما أن قت وفي أفي أي و 

إضافة إلى أنه يمكن جميع المشاركين في موضوع واحد المشاركة والمساهمة في األفكار في 

 منتدى مناقشة المشروع.

إذ تعتبر من اقدم أشكال شبكات التواصل اإلجتماعي وتعتبر  المدونات والمدونات الصغيرة:

ت ويب شخصية حيث يمكن لألفراد التواصل مع المدونات والمدونات الصغيرة والمنتديات صفحا

بعضهم البعض من خالل النصوص والوسائط المتعددة األخرى مثل مقاطع الفيديو والتسجيالت 

الصوتية والصور، ويمكن للمدون أو مالك المنتدى نشر رسائل إلى المدونة أو تحميل معلومات 

بداء إلى المدونات أو المنتديات، بينما يمكن ألتباع المدون ة أو المنتدى عرض الرسائل وتنزيلها وا 

و  Wordpress.comكثر شيوعًا على المدونات والمنتديات قات عليها، ويعتبر من االمثلة األالتعلي

groups.com. 

وتتمثل المهمة الرئيسية لمجموعات المحتوى في مشاركة محتويات الوسائط  مجتمعات المحتوى:

اإلنترنت إنشاء حساب لكل من مجموعات المحتوى، بين المستخدمين، ويمكن لمستخدمي 

وتحميل محتوى الوسائط إلى المواقع، ومشاركة محتوى الوسائط مع بعضهم البعض، وتعتبر 

أبسط طريقة لمشاركة محتوى الوسائط هي إرسال رابط إلى اآلخرين أو نشر رابط في المدونة 

ى الوسائط من خالل النقر على الشخصية، حيث يمكن لمستخدمي اإلنترنت الوصول إلى محتو 
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و  Flickerالرابط الذي ينتقل إلى صفحة المحتوى، ومن األنواع الشائعة لمجموعات المحتوى 

YouTube. 

وتسمى شبكات التواصل اإلجتماعي، التي تسمح لمستخدمي  جتماعي:مواقع التواصل اال

والوصول إلى الملفات  اإلنترنت بإنشاء ملفات شخصية ودعوة اآلخرين لإلنضمام إلى الموقع

رسال رسائل البريد اإللكتروني وكذلك  الشخصية للمستخدمين اآلخرين، وتبادل المعلومات وا 

من مواقع الشبكات اإلجتماعية  Myspaceو  Facebookرسائل فورية لبعضهم البعض، ويعتبر 

 األكثر شيوعًا.

لمستخدمين من خاللها هي منصات على اإلنترنت حيث يمكن ل عوالم األلعاب اإلفتراضية:

من أشهر  World of Warcraftالمشاركة تقريبًا في تخصيص األلعاب في العالم اإلفتراضي، ويعتبر 

 ألعاب العالم اإلفتراضي.

يسمح هذا النوع لمستخدمي اإلنترنت بإختيار صور رمزية لشخصياتهم  المجتمعات اإلفتراضية:

فتراضية التي تشبه حياتهم الحقيقية، ويمكن وسلوكياتهم وحياتهم وأعمالهم في حياتهم اإل

للمستخدمين مقابلة بعضهم البعض في مكان معين في العالم اإلفتراضي للقيام ببعض األشياء 

معًا كما يفعلونه في الحياة الحقيقية. ففي التدريس يمكن للمعلم إختيار وتصميم مكان أو فئة 

مكان للمناقشة، والفرق الوحيد هو أن إفتراضية ويطلب من المشاركين في الصف للقاء في 

قيام به في المستخدمين يمكن أن يفعلوا ما يحلو لهم في الحياة اإلفتراضية والذي ال يستطيعون ال

من أشهر االمثلة على المجتمعات اإلفتراضية حيث  Second Lifeن موقع حياتهم الحقيقية، إذ إ

 والتعلم يحتوى هذا الموقع على العديد من تطبيقات التعليم

 ( خمسة أصناف لمستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي، هي:2018ويذكر عدوان ) 
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الذين يقومون بزيارة الشبكة فقط من وقت آلخر، ولكن ليس بشكل متكرر وهؤالء  المتقطعون:

 المستخدمين لديهم مستوى منخفض من المشاركة.

ن أكثر باألنشطة المرتبطة بالترفيه، وهم األفراد ذوي المشاركة المنخفضة جدًا ويشاركو  العامة:

ويعتبروا أكبر فئة من مستخدمين شبكات التواصل اإلجتماعي، يشاركون إلى حد ما في العديد 

 من األنشطة ولكن فقط بشكل سلبي أو بدرجة صغيرة.

ن ثاني أكبر فئة لمستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي، يعتبر هؤالء المستخدمو  اإلجتماعيون:

ج عن سلوكهم الترفيهي من خالل إنشاء أحاديث صغيرة مع اآلخرين، ولكن مستوى وذلك نات

 مشاركتهم مرتفع من حيث كتابة الرسائل واإلتصال باآلخرين والبحث عن أصدقاء جدد.

حيث يعتبر مستوى مشاركتهم مرتفع كما هو الحال بالنسبة للفئة اإلجتماعية، وتتميز  المناقشون:

 ت والقراءة والكتابة بشكل عام، وتتسم مشاركاتهم بالمشاركات الرسمية.مشاركاتهم في المناقشا

ن في جميع أنواع األنشطة تقريبًا داخل شبكات التواصل المستخدمون المشاركو  وهم النشطاء:

اإلجتماعي، التي تشمل العضوية ونشر المنشورات وتبادل الصور، حيث تعتبر غالبية هذه الفئة 

 .اإلناثمن 

 ني: المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعاتالمجال الثا
 

ة على خارطة أولويات المسؤولين أصبح التعليم الجامعي اليوم يشغل مساحة كبير 

قتصادية كاديمية فحسب، بل في األوساط االهتماماتهم ليس فقط في األوساط التربوية واألوا

وذلك لما لها من دور حيوي والسياسية، فضاًل عن ذلك، فقد أخذت األنظار تتجه إلى الجامعات 
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وحاسم في حياة الشعوب والمجتمعات بوصفها مصادر الخبرة والمعرفة التي تعد األداة الفعالة 

 (.2006للتكيف مع المتغيرات المتسارعة والمذهلة التي يعيشها العالم )الحمداني، 

إلجتماعي جتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو امن أهم المؤسسات االلذلك ُتعد الجامعات 

المحيط بها، فهي من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قيادته 

الفنية والمهنية والسياسية والفكرية. إذ نجد أن التقدم التكنولوجي ساهم في بعض المشكالت التي 

ايير يعاني منها الشباب، حيث أن سرعة التغير التكنولوجي فاقت سرعة التغير بالقيم والمع

األخالقية التي تضبط السلوك وتجعل من إستعمالها أداة خير ال أداة شر ووسيلة سعادة، أي أنه 

بقدر ما تأتي التكنولوجيا بإيجابيات لتحقيق بعض األهداف، إال أنه يقابلها قدر من السلبيات 

يق سعادة عند عدم التعامل معها بصورة مناسبة، وبذلك لم تفلح التكنولوجيا في تحقوالمشكالت 

حساسه بالرضا والتكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه )الربيعي،   (.2004الفرد وا 

 بعض الصعوبات التي تعيق تمثل المشكلة حالة من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجودو 

وتظهر المشكلة بوضوح عندما نعجز عن الحصول على  أو الوصول إليها، األهدافتحديد 

المشكلة لها عدد من الخصائص (. ف2003)حسن،  من أعمالنا وأنشطتنا المختلفة المتوقعة النتائج

في عمليات التفكير  ضرورية كالغموض والحير في الوصول إلى الحل، وهذه الخصائص الرئيسة

هو عملية يستخدم  المشكالتفحل  ،على اليقظة والتفكير تحدي العقل وحثه خاللمن  السليم

 فهو، عادي يتعرض له ابقة ومهاراته المكتسبة لمواجهة موقف غيرمعلوماته الس الفرد فيها

 عناصر بد من إبراز أهمية الكما أنه  ،ليطبقه على الموقف الجديد يستحضر ما تعلمه سابقا

 (.2013)شاهين،  بطريقة فاعلة المشكالت المشكلة هذه في التخطيط لتعليم الطلبة حل
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ت العديد من المشكالت تنعكس لبة في الجامعا( يواجه الط2013ووفقًا لرأي الزهراني )

ن هذه التوقعات ترتبط إيجابًا بمستقبلهم نحو المستقبل وتوقعاتهم له، حيث إتجاهاتهم على ا

 الشخصي وبتقديرهم لذواتهم، كما ترتبط بتوتراتهم والضغوط التي تواجههم.

دافعيته للتعلم لذلك يواجه الطالب الجامعي مشكالت قد تؤثر على مسيرته الدراسية و 

وهذه المشكالت تتعلق بالتكيف مع الحياة الجامعية ومشكالت دراسية تنعكس على أداءه 

األكاديمي، ومشكالت إجتماعية تنعكس على عالقته مع زمالئه والمجتمع المحيط به، ومشكالت 

قد  نفسية ناتجة عن مشكالت الحيلة اليومية او العبء والضغط الدراسي، وجميع هذه المشكالت

 (. 2018تعيق التقدم األكاديمي للطالب )العيساوي، 

( أن طلبة الجامعات يواجهون بجانب المشكالت الدراسية العديد من 2007ويؤكد كمال )

المشكالت النفسية واإلجتماعية مثل مشكلة الخوف التي يعاني منها الكثير في األجواء غير 

س بالفراغ والالمباالة وعدم اإلنتماء بجانب المستقرة وضعف الثقة بالنفس. إضافة إلى اإلحسا

وعدم تقبل النظام القيمي  عمل، وعدم قبول الطالب للحياة االجتماعيةعدم وجود دافع إلنجاز أي 

 (.2004الموجود في المجتمع الجامعي مما يؤدي إلى شعوره بالوحدة والعزلة )طعيمه والبندري، 

الطرائق الفاعلة في التدريس  هي من التالمشكالخبراء التربويون أن طريقة حل  ويرى

كما  البحث والتنقيب، والتساؤل والتجريب، خاللالحلول بأنفسهم من  التي تساعد الطلبة في إيجاد

مواقف غير تقليدية، وتعودهم على  أنها تزود الطلبة بإطار عمل منظم لتحليل أفكارهم في

 (.2013)سعادة،  بدافعية والمواقف المشكالتمواجهة 

 أنأن أساس حل المشكالت يعتمد على إدراك العالقات، حيث ( 2013) شاهينيرى و 

حل بعض المشكالت على مستوى )اإلدراك( و)الفعل( أي مستوى السلوك الحركي العادي. هذا 
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النوع من الحل، يندرج تحت التعلم بالمحاولة والخطأ ويلعب االستبصار دورًا في هذا النوع من 

وقف بسيطًا بدرجة كافية تمكن الفرد من إدراك عالقات جديدة مفيدة، وفي الحل عندما يكون الم

 .هذا النوع من الحل تكون األشياء المحسوسة موجودة، وتناولها يكون بالنشاط العقلي

أن حل المشكالت هو سلسلة من العمليات المعرفية الموجهة Alsubyani (2017 )ويذكر 

ألفراد بواسطتها كيف يتعرفون على الوسائل الفعالة عملية يكتشف ا، فحل المشكالت نحو هدف

للتكيف مع المواقف ذات الطابع اإلشكالي التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ولذلك فإن حل 

المشكالت من وجهة نظره إستراتيجية تكيفيه عامة هدفها االكتشاف الواسع للحلول الفعالة والتي 

 .العامة ة االجتماعيةتسهم في تسهيل المحافظة على الكفاء

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 

ووفقًا لذلك، تعددت إتجاهات الدراسات السابقة وأنواعها ومناحيها، واتخذت سباًل شتى. 

الرجوع إلى الدراسات السابقة لمعرفة إلى أين وصلت ولتحقيق أهداف الدراسة كان من الضروري 

س فإن الدراسات هذا األساالدراسية. وعلى ي مواقع التواصل اإلجتماعي والمشكالت بموضوع

سيعتمد المعيار الزمني في إذ ا تأتي متممة عن متغيرات الدراسة، ستعراضهاالسابقة التي تم 

 عرض الدراسات السابقة، أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، وكما يلي:

 
 الدراسات التي تناولت شبكات التواصل اإلجتماعي

 

تعرف أثر وسائل إلى  (Wang, Chen & Liang, 2011وليانغ ) تشن وانغ، سةدراهدفت 

 & Johnson. وقد اجريت الدراسة الدراسة في جامعة والكليات التواصل االجتماعي على الطلبة
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Wales .( طالبة في 22( طلبًا و )26( طالبًا وطالبة، منهم )48أجريت الدراسة على ) جامعة

Johnson & Walesذ كامل المجتمع عينة للدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتم أخ

)المسحي التحليلي( لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن 

ساعات يوميًا في تفحص مواقع التواصل  8إلى  6( من أفراد عينة الدراسة يقضون من 45%)

ساعات يوميًا في تفحص  8نة الدراسة يقضون أكثر من ( من أفراد عي%23االجتماعي، وأن )

ساعات في تفحص مواقع  4إلى  2( يقضون من %20مواقع التواصل االجتماعي، وأن )

ساعة يوميًا في تفحص مواقع التواصل  2( يقضون اقل من %12التواصل االجتماعي، وأخيرًا، )

 Johnson & Walesستخدام طلبة جامعة كما أظهرت النتائج أن هناك جانبًا سلبيًا ال االجتماعي.

     لمواقع التواصل االجتماعي.
 

على دور مواقع التواصل االجتماعي في  التعرف هدفت إلىبدراسة  (2013)الزهرانيقام 

حل المشكالت التي تواجه طالب التربية العملية، إضافة إلى التعرف على إتجاهات طالب 

لتواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجههم أثناء التربية العملية نحو إستخدام مواقع ا

فترة التربية العملية، والتعرف على المعوقات التي تحد من إستفادة طالب التربية العملية من 

مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجههم أثناء فترة التربية العملية. أجريت 

( طالب 163بكلية التربية بجامعة أم القرى والبالغ عددهم ) الدراسة على طالب التربية العملية

كانوا مسجلين في مقرر التربية العملية مثلو مجتمع الدراسة، وتم أخذ كامل المجتمع عينة 

للدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي )المسحي التحليلي( لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت 

زها أن الفيسبوك ساهم بدرجة كبيرة في حل المشكالت التي الدراسة إلى العديد من النتائج أبر 

واجهت طالب التربية العملية أثناء فترة التربية العملية، وان هناك إتجاهات إيجابية لدى مجتمع 
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كما الدراسة نحو إستخدام الفيسبوك في حل المشكالت التي واجهت طالب التربية العملية، 

 استخدام الفيسبوك. أظهرت النتائج وجود معوقات تحد من
 

على واقع استخدام شبكات التواصل  التعرف إلى (2014)ابراهيم دراسةوسعت 

معوقات اإلستخدام، إضافة إلى  تعليمية بجامعات صعيد مصر، ومااالجتماعي في العملية ال

وضع تصور مقترح لتفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بالجامعات 

( طالب وطالبة. ولتحقيق 900( عضو هيئة تدريس و )600مصر. تكونت عينة الدراسة من )في 

أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي واستبانتين، احداها مخصصة ألعضاء هيئة التدريس 

والثانية للطلبة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن كاًل من الطلبة وأعضاء هيئة 

ريس بجامعات صعيد مصر يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك بدرجة التد

كبيرة، وأن الطلبة يستخدمونها في العملية التعليمية بدرجة كبيرة بالتعاون مع زمالئهم في الدراسة، 

يس ضعيف، كما أوضحت النتائج ضعف ولكن استخدامهم لها بالتعاون مع أعضاء هيئة التدر 

عضاء هيئة التدريس لهذه الشبكات في العملية التعليمية بسبب المعوقات اإلدارية، ستخدام أا

وهناك معوقات خاصة بالطلبة ومتعلقة بسلبية أعضاء هيئة التدريس والمعوقات اإلدارية األخرى، 

لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على دمج استخدام شبكات التواصل كما أن هناك رغبة شديدة 

 في العملية التعليمية. االجتماعي
 

 الجامعات طلبة استخدامات إلى التعرف هدفت إلى بدراسة (2014)أبو صالح كما قام

 الجامعات طلبة دوافع وما المتحققة واإلشباعات االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية

 من ادةلالستف المقترحات هي وما بمعلوماتها الثقة ومدى االجتماعي التواصل شبكات الستخدام

 الجامعات في الجامعيين الطلبة جميع. تكون مجتمع الدراسة من االجتماعي التواصل شبكات
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والبالغ األزهر  جامعة األقصى، جامعة اإلسالمية، الجامعة الثالث النظامية الرئيسة الفلسطينية

 وعمجم من المصادرختار الباحث عينة طبقية عشوائية ( طالبًا وطالبة. وقد ا52576عددهم )

 المنهجعتماد على وتم اال وطالبة. ( طالب400والبالغ عددهم ) الدراسة محل الجامعات طلبة

 يستخدمون المبحوثين من (%90. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن )المسحي

إستخدامًا  االجتماعي التواصل شبكات أكثر هو بوك الفيس، وأن االجتماعي التواصل شبكات

( ثم %28.8بنسبة )( ثم جوجل بلص %59.4( يليه مباشرة اليوتيوب بنسبة بلغت )%95)بنسبة 

 كشفت كما الذكور، لصالح االستخدام في فروق وجود (، كما بينت الدراسة%27.1التوتير بنسبة )

 .االستخدام في األزهر جامعة طلبة لصالح فروق عن

 على والسلبي االيجابي تأثيرال مواطنإلى معرفة ( 2015) الخصاونة دراسةكما هدفت 

 كيفية ودراسة االجتماعي، التواصل شبكات مع التعامل عند أفكارهم أو في سلوكهم سواء الشباب

إضافة إلى  .فيها والخطأ الصواب جوانب ومعرفة بينها المقارنة على وقدرتهم للمعلومات تلقيهم

 ألهمية الشباب إدراكومعرفة ، شبكات التواصل االجتماعي مع التعامل من الشبابمعرفة هدف 

كون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة ت .وعي لها دون يتعرض من على وخطورتها المواقع هذه

 جامعة وطالبات طالب من عشوائية عينةالبترا في األردن، أما عينة الدراسة فقد شملت على 

( 253( طالبًا و )247نهم )( فردًا، م500سنة والبالغ عددهم ) 25إلى  18البترا من الفئة العمرية 

م العديد من األساليب اإلحصائية. الوصفي إضافة إلى استخدا المنهجطالبة. وتم اإلعتماد على 

ات التواصل اإلجتماعي أصبحت تؤثر وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن شبك

زاد تأثيرها بصورة ما زاد تطورها حياتهم، وكل مناحي مختلف الشباب فيعلى بصورة كبيرة 

 مضطردة,
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لياس ) لي كيم، دراسةكما سعت  إلى تحديد السوابق  (Kim, Lee and Elias, 2015وا 

الشخصية والبيئية لمشاركة المعلومات على شبكات التواصل اإلجتماعي ودراسة آثار التفاعل 

بيانات عن طريق المسح بين إثنين من عوامل الكفاءة الذاتية المتصورة والدوافع الذاتية. تم جمع ال

عبر اإلنترنت مع طالب الجامعات، حيث تلقى الطالب دعوات المسح في ثالث دورات إتصال 

تمهيدية كبيرة في الجامعة العامة الكبرى في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية. تكونت 

(. %68بة )( من المشاركين في التحليل وكان معظمهم من اإلناث بنس308عينة الدراسة من )

( يستخدومن %46( من العينة يستخدمون الفيسبوك، و )%96وقد اظهرت نتائج الدراسة أن )

( يستخدمون %4، و )Linked in( يستخدمون %16، و )+( يستخدمون جوجل %23توتير، و )

Myspace. 

تأثير وسائل  هدفت إلىدراسة ب (Mensah & Nizam, 2016ونظام ) منساه م كل مناوق

االجتماعي على األداء األكاديمي لطلبة المعهد العالي الماليزي. أجريت الدراسة على التواصل 

. كامل المجتمع عينة للدراسة ، وتم أخذ بالمعهد العالي الماليزي  Ericanكلية( طالبًا من 102)

استخدم الباحثين المنهج الوصفي )المسحي التحليلي( لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة 

الجامعات والكليات في ماليزيا بتعليم العديد من النتائج أبرزها أنه من الضروري أن تقوم  إلى

بشكل إيجابي لألغراض التعليمية مما سيؤدي في مواقع التواصل الجامعي  طالبها استخدام

 .النهاية إلى تأثير إيجابي على أدائهم األكاديمي

 

امج هم تأثير استخدام مواقع وبر ف إلى( 2016) ابراهيم وزايد كل من دراسةوسعت 

التثاقف واالنجاز األكاديمي واالتجاه نحو  لكترونية علىوشبكات التواصل االجتماعي اإل

جانب، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على عما إذا كان تأثير استخدام برامج وشبكات األ
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جانب يظهر تجاه نحو األنجاز األكاديمي واإلالتواصل االجتماعي االلكترونية على التثاقف واال

، كذلك التربية بجامعة حائلفي وجود اإلنجاز االكاديمي المرتفع أم المنخفض لطالب كلية 

التعرف على ما إذا كان يوجد دور معدل لإلنجاز األكاديمي على النموذج، وما إذا كان يوجد 

بكات التواصل دور وسيط الستراتيجيات التثاقف في العالقة بين الوعي باستخدام برامج وش

( طالبًا وطالبة 120جانب. تكونت عينة الدراسة من )اعي االلكترونية واإلتجاه نحو األاالجتم

ختيار العينة بطريقة العينة المتاحة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بأقسام كلية التربية، إذ تم ا

كترونية، التثاقف لامج وشبكات التواصل االجتماعي اإلاستخدام ثالثة مقاييس وهي استخدام بر 

وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية من أبرزها التحليل العاملي  واالتجاه نحو األجانب.

وجود تأثير مباشر إلستخدام مواقع التوكيدي. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها 

م يظهر تأثير معدل وشبكات التواصل اإلجتماعي اإللكترونية على اإلتجاه نحو األجانب، ول

لإلنجاز األكاديمي على النموذج، كما لم تتوسط استراتيجيات التثاقف العالقة بين استخدام مواقع 

 جانب.تواصل اإلجتماعي اإللكترونية واالتجاه نحو األوبرامج ال
 

لى العوامل الفردية إلى التعرف ع الهادفة( El-Ghorrah, 2016الغرة ) دراسةوتوصلت 

ستخدام طالب الماجستير في الجامعة اإلسالمية لشبكات التواصل اإلجتماعي ا المؤثرة على

كات التواصل اإلجتماعي وسهولة وأثرها على تبادل المعرفة، إضافة إلى تأثير الثقة في شب

كاديمي على مشاركة المعرفة بين طالب الماجستير في متوقعة والتوافق األستخدام والفائدة الاال

. زةوطالبة من جميع كليات الجامعة اإلسالمية بغ ا( طالبً 450)البالغ عددهم  ةالجامعة اإلسالمي

ة وتوصلت ان، وتم جمع البيانات من خالل استبإتباع المنهج الوصفي التحليليفيها تم التي 

إلى العديد من النتائج أهمها وجود عالقة طردية موجبة بين إستخدام شبكات التواصل  الدراسة
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زداد مستوى مشاركة م شبكات التواصل اإلجتماعي كلما استخداكلما زاد ا اإلجتماعي، بحيث

تشمل  المعرفة بين طالب الماجستير في الجامعة اإلسالمية، كما أظهرت النتائج أن العوامل التي

جتماعي وسهولة اإلستخدام والفائدة المتوقعة والتوافق التعليمي لها الثقة في شبكات التواصل اال

لى مشاركة المعرفة. وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء صفحات ومجموعات أثر إيجابي ع

ستشارية على شبكات التواصل اإلجتماعي والتي يمكن للباحثين من خاللها تبادل الكتب  علمية وا 

 والدراسات واالوراق البحثية ومناقشة العديد من القضايا الهامة.
 

قة بين إدمان شبكات التواصل إلى التعرف على العال( 2016) يونس وهدفت دراسة

التواصل اإلجتماعي واإلضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ومعرفة الفروق في 

درجة إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي واإلضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر 

( طالبًا وطالبة من جامعة األزهر 619بغزة وفقًا إلى المتغيرات الديمغرافية. تكونت عينة الدراسة )

استخدام اإلستبانة لتحقيق  ( من المجتمع األصلي تم إختيارها بطريقة عشوائية. تم%5بنسبة )

أهداف الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة طردية ذات داللة 

رجة الكلية لإلضطرابات النفسية لدى إحصائية بين إدمان مواقع التواصل اإلجتماعي وبين الد

طلبة جامعة األزهر بغزة، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة 

الكلية لإلدمان على شبكات التواصل اإلجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى للجنس 

 والتخصص. 
 

 االجتماعي التواصل مواقعوظيف تعرف إمكانية ت إلى( 2017) حنتوش كما هدفت دراسة

 األساتذة من الّتعليمية لكلومساهمتها والفوائد المرجوة منها في التعليم الجامعي ألطراف العملية 
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 مواقعالخضراء، إضافة إلى تعرف مميزات  البيطري لجامعة القاسم الطب كلية في والطالب

لك التعرف على إيجابيات وسلبيات ذ، كالتعليمية العملية خدمة في ودورها االجتماعي التواصل

 التواصل مواقع، إضافة إلى الفائدة من استخدام تقنيات وتطبيقات االجتماعي التواصل مواقع

 المواقع استخدام تواجه التي المعوقاتالتعليمية، وأخيرًا، تعرف  األهداف تحقيقفي  االجتماعي

)القصدية( والبالغ عددها العينة  بطريقة الدراسة عينة اختيار وتم .التعليم ميدان في االجتماعية

المراحل  من جميع اختيارهم تم وطالبة طالبا( 50و ) التدريس هيئة أعضاء( عضوًا من 25)

الدراسة. ًا لتحقيق أهداف استبانة أعدت خصيصاستخدمت الدراسية. ولتحقيق أهداف الدراسة 

 يمكن عدة فوائد لها االجتماعي تواصلال مواقع أن الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزهاوتوصلت 

 .الطالب بين األكاديمي التواصل في، وأن لهذه المواقع تأثيرًا كبيرًا الجامعي التعليم في توظيفها
 

 ,Assimakopoulos) ودفيزاك كاياس أنطونيادس، أسيماكوبولوس،كل من  وقام

Antoniadis, Kayas, and Dvizac, 2017 )في اإلستخدام الجامعي هدفت إلى التحقق  بدراسة

من قبل الطالب الجامعيين الذين يسعون للحصول على معلومات  الفيسبوك وموقعلمجموعات 

حول أقسامهم والطرق التي يمكن بها استخدام هذه الصفحات إلستقطاب الطالب، إضافة إلى 

الفيسبوك  معرفة العوامل التي يمكن أن تكثف أنشطة مجموعة الفيسبوك للجامعة وكيفية إستخدام

كأداة تسويقية لتحسين الحمالت التسويقية للخدمة. أجريت الدراسة على كل من جامعة نوفي ساد 

من جمهورية صربيا والمعهد التعليمي التكنولوجي في مقدونيا الغربية باليونان. تكونت عينة 

ن المعهد ( طالبًا م300( طالبًا من جامعة نوفي ساد من جمهورية صربيا و )343الدراسة من )

. وتم استخدام استبيان منظم لإلجابة عليها من التعليمي التكنولوجي في مقدونيا الغربية باليونان

نموذج قبول التكنولوجيا المعززة ي الجامعتين. وقد اظهرت النتائج لوجود أقبل الطلبة المبحوثين ف
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والخصائص السلوكية ، إضافة إلى تحديد الخصائص الديمغرافية للطلبة الفيسبوكالموجهة نحو 

كما تم تحديد األنماط السلوكية الشائعة من التوتر المستخدم التي إلتحقوا بها  الفيسبوكلمجموعة 

، باإلضافة إلى تحديد خمسة عوامل يمكن استخدامها من قبل مسوقي في مجموعات الفيسبوك

 . الفيسبوكالجامعات لتكثيف المشاركة مع مجموعة 
 
 

تأثير اإليجابي والسلبي لمواقع الدراسة  إلى( Mushtaq, 2018مشتاق ) وسعت دراسة

ما عينة أ انستان.غبأف  Alberoniالتواصل االجتماعي على األداء األكاديمي للطلبة في جامعة

استخدم الباحث المنهج الوصفي )المسحي . ( كليات9( طالبًا من )371)الدراسة فقد شملت على 

صيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وتم استخدام العديد من التحليلي( من خالل استبانة أعدت خ

األساليب االحصائية أبرزها تحليل التباين األحادي. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن توجهات الطلبة كانت إيجابية نحو استخدام 

حصائيًا بين التأثيرات السلبية واإليجابية توجد فروق دالة إجتماعي، وأنه ال شبكات التواصل اال

لتأثير مواقع التواصل االجتماعي على األداء األكاديمي للطلبة، وأن كال من المدرسين والطلبة 

تصال والتواصل المعلوماتي بما اقع التواصل االجتماعي كأدوات لإليمكنهم من استخدام مو 

 يحسن العملية التعليمية.
 

 المشكالت الدراسيةسات التي تناولت الدرا
 

 والنفسية التربوية المشكالت بعض قياسهدفت إلى  بدراسة( 2014) عباسقام 

في جامعة بابل بالعراق، ومقارنة  الرياضية التربية يةلك طالب لدى والصحية واالجتماعية

في  الرياضية تربيةال يةلكبين طالب وطالبات  والصحية واالجتماعية والنفسية التربوية المشكالت
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 والصحية واالجتماعية والنفسية التربوية المشكالتجامعة بابل بالعراق، إضافة إلى تقويم لواقع 

في جامعة بابل بالعراق. تكونت مجتمع الدراسة من طلبة كلية  الرياضية التربيةطالب كلية  لدى

بة. أما عينة الدراسة فقد ( طالب وطال572التربية الرياضية في جامعة بابل بالعراق والبالغ )

في جامعة بابل بالعراق تم إختيارهم  الرياضية التربية( طالب وطالبة من كلية 288شملت )

بطريقة عشوائية. وتم استخدام المنهجي الوصفي باألسلوب المسحي إضافة إلى دراسة الحالة. 

بإستمرار عن الدوام،  ( من الطلبة يتغيبون%31وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أن )

( إتجاهاتهم نحو المستقبل متدنية، وأن %57.3( راسبون في السنوات الدراسية، وأن )%27.8وأن )

 .منخفض ( لديهم تحقيق53.8%)
 

هدفت إلى معرفة المشكالت األكاديمية لدى طالبات  بدراسة( 2015) العبدلي كما قام

( 2180ورية العراق. تكون مجتمع الدراسة من )كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية بجمه

( طالبة تم 392طالبة موزعات على األقسام العلمية للجامعة، اما عينة الدراسة فقد شملت على )

قد ختيارهن بشكل عشوائي. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بواسطة تطبيق االستبانة. و ا

في المرتية األولى من حيث المتوسط متحانات جاءت توصلت الدراسة إلى أن مشكلة اال

الحسابي، يليها في المرتبة الثانية مشكلة العالقة مع أعضاء هيئة التدريس، وفي المرتبة الثالثة 

جاءت مشكاة المقررات الدراسية، أما في المرتبة الرابعة من حيث المتوسط الحسابي فقد كانت 

مجال االكاديمي، وأخيرًا، في المرتبة مشكلة األسرة، وفي المرتبة الخامسة جاءت مشكلة ال

 السادسة من حيث المتوسط الحسابي جاءت مشكلة المهارات.

 

إلى التعرف على المشكالت التدريسية التي تواجه طلبة ( 2016) الصفار دراسةوسعت 

الصف الرابع في قسم العلوم التربوية والنفسية أثناء مدة التطبيق. تكون مجتمع الدراسة وعينتها 
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طلبة الفصل الرابع في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية والبالغ  من

تم استخدام المنهج الوصفي طالبة. ( 25) طالبًا و( 25) طالبًا وطالبة وبواقع( 50) عددهم

لتربوية التحليلي بواسطة تطبيق االستبانة. وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم مطبقي قسم العلوم ا

والنفسية يتمتعون بقدر كاف من المعلومات والمهارات العلمية الكافية التي تؤهلهم للمارسة مهنة 

  التدريس والتغلب على أغلب الصعوبات المختلفة التي تواجههم أثناء مدة التطبيق.
 

إلى معرفة المشكالت النفسية واإلجتماعية والدراسية ( 2018) العيساوي كما سعت دراسة

تي يعاني منها طلبة كلية التربية القائم في جامعة األنبار. تكون مجتمع الدراسة حميع الطلبة ال

( 434) عددهم المسجلين في كلية التربية القائم في قسمي اللغة العربية وعلوم القرآن والبالغ

ستخدم ختيارهم بطريقة قصدية. اة تم اطالبًا وطالب( 100) فقد شملت الدراسة طالبًا. أما عينة

وقد توصلت الدراسة إلى أن عدم المنهج الوصفي واالستبانة لجمع المعلومات من أفراد الدراسة. 

فهم الطالب لما يقرأ بسهولة، وصعوبة التركيز أثناء الدراسة، وصعوبة اإلستعداد لإلمتحانات، 

منها  عانيبشكل سريع، كما أظهرت أبرز المشكالت اإلجتماعية التي يعدم قدرته على الحفظ 

نشغال بشبكات التواصل اإلجتماعي عن واجباتهم الدراسية، وندرة الطلبة تتلخص بكثرة اال

المشاركة في األنشطة اإلجتماعية في الجامعة، ونقص المعارف والمعلومات الدينية، كما بينت 

المشكالت النفسية التي يتعرض لها الطلبة تتلخص بالشعور باإلكتئاب والفراغ، كما أظهرت 

نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت النفسية واإلجتماعية والدراسية التي ال

يعاني منها الطلبة تعزى للجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي المشكالت 

 اإلجتماعية والنفسية تعزى لمتغير التخصص لصالح طلبة اللغة العربية.
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وحاجات طلبة جامعة بغداد  مشكالتفت إلى معرفة هد بدراسة( 2018) عباس كما قام

( 100تكون عينة الدراسة من )من وجهة نظر طلبة كلية العلوم السياسية وطلبة كلية الهندسة. 

( طالب وطالبة الصفوف األولى في كلية الهندسة و 50طالبًا تم إختيارهم بطريقة عشوائية منهم )

استخدم المنهج الوصفي  ية العلوم السياسية.( طالب وطالبة في الصفوف األولى في كل50)

وقد توصلت الدراسة إلى أن المشكالت العلمية واالستبانة لجمع المعلومات من أفراد الدراسة. 

حصلت على الترتيب األول، فيما حصلت المشكالت النفسية على المرتبة الثانية، وفي المرتبة 

جاءت المشكالت الدراسية. وقد  المرتبة الرابعة الثالثة جاءت المشكالت الدينية واألخالقية، وفي

 أوصت الدراسة بضرورة معرفة أسباب كل مشكلة من المشاكل الواردة في الدراسة.
 

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثالثًا: 
 

 يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي: 

 .الجامعات األردنية الخاصةبيئة  فيالية تطبيق الدراسة الح تم .1

      المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة على تعرف الهدفت الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى  .2

 الجامعات الخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها.

المشكالت الدراسية التي الباحثة التي تناولت موضوع من أولى الدراسات على حد علم  .3

تواجه طلبة الجامعات الخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي 

 والتغلب عليها

 أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:

 لفكري للدراسة الحالية.إسهام الدراسات السابقة في إغناء الجانب النظري وا .1
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إسهام الدراسات السابقة في بناء مقياس الدراسة الحالية وذلك من خالل االطالع على  .2

 المقاييس واالستبانات في الدراسات السابقة.

على عينات  تمهيد الدراسات السابقة الطريق امام الدراسة الحالية وذلك من خالل االطالع .3

 في الدراسة الحالية.فادة منها الدراسات السابقة واإل

لمام بالوسائل االحصائية المالئمة للدراسة الحالية من خالل االطالع على عينات اإل .4

 الدراسات السابقة.
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 الثالثالفصل 

 الطريقة واإلجراءات
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 الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

 

التي تواجه طلبة الجامعات المشكالت الدراسية  علىتعرف ال الدراسة إلىسعت هذه 

 . وتحقيقًا لذلكالخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها

صدق أداة ، وعينتها، أداة الدراسة ، مجتمع الدراسةمنهج الدراسةتكونت منهجية الدراسة من 

 .لجات اإلحصائيةالمعاو الدراسة  تطبيق إجراءاتالدراسة وثباتها، متغيرات الدراسة، 
 

 الدراسة: منهج
 

 من وأهدافها، الحالية الدراسة لطبيعة لمالءمته المسحي الوصفي المنهج استخدام تم

المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الجامعات الخاصة في  عن والبيانات المعلومات، جمع خالل

 االستبانة بطريقة ، عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي والتغلب عليها

 محل الدراسة. الخاصة ردنيةاأل الجامعات داخل الحالي الواقع إلستقصاء
 

 :مجتمع الدراسة
 

الخاصة البالغ الدراسة من كافة الطلبة المسجلين في الجامعات األردنية  مجتمع تكون

 الدراسة مجتمع أفراد توزيع( 1 - 3الجدول )و  .2019 – 2018الجامعي للعام ( جامعات 8عددها )

 .الجامعة والمرحلة الدراسية بحسب

 

 

 



 36  

 الجامعة والمرحلة الدراسية بحسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع (1 - 3) الجدول

 الجامعة
 المرحلة الدراسة

 اإلجمالي
 الماجستير البكالوريوس

 1985 112 1873 اإلسراء
 3158 510 2648 الشرق األوسط

 3265 147 3118 ردنية الخاصةالزيتونة األ
 7292 166 7126 البترا

 974 47 927 األميرة سمية للتكنولوجيا
 2765 63 2702 العلوم التطبيقية الخاصة

 2519 413 2106 عمان العربية
 1229 113 1116 الحسين التقنية

 23187 1571 21616 المجموع

 

 :الدراسة عينة
 

 فيطبقية ممثلة لعدد الطلبة ( استبانة بطريقة عشوائية 400) بتوزيع الباحثة قامت

، وقد بلغ عدد االستبانات المسترجعة اختيارهامحل الدراسة، التي تم  الخاصة الجامعات األردنية

غير  ات( استبان13( استبانة. وبعد فحص االستبانات المسترجعة، تبين أن هناك )356ما مجمله )

( 343الصالحة للتحليل ما مجمله )صالحة وغير مكتملة البيانات. وبهذا أصبح عدد االستبانات 

 استبانة.
 

 لعينة الدراسة: الشخصية المعلومات
 

، المنضمنة )الجنس والكلية(، ألفراد عينة الدراسةالشخصية  توضح هذه الفقرة المعلومات

 (.2 ـ 3وكما هو موضح بالجدول )
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 المعلومات الشخصيةحسب  عينة الدراسةيوضح توزيع أفراد  (2 ـ 3) الجدول

 (%) النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس 
 48.68% 167 ذكور

 51.32% 176 إناث

 الكلية
 28.86% 99 علمية

 58.31% 200 إنسانية

 12.83% 44 صحية

 100 343 الكلي المجموع
 

( 48.68%أن ) (2 ـ 3)، فقد أظهرت النتائج المبينة بالجدول الجنسيتعلق بمتغير  فيما

ويالحظ أن نسبة ( هم من اإلناث. 51.32%هم من الذكور، وما نسبته ) عينة الدراسةد من أفرا

 كثر من الذكور بقليل.اإلناث أ

من عينة الدراسة هم ( من أفراد 28.86%أن ) الكليةالتحليل لمتغير  نتائجأظهرت  كما

وأخيرًا، تبين نية، الكليات اإلنسامن عينة الدراسة هم ( من أفراد 58.31%، وأن )الكليات العلمية

أن (. وهو ما يؤشر إلى 12.83%ما مجمله )الكليات الصحية من عينة الدراسة أن نسبة أفراد 

هم من الكليات اإلنسانية في المرتبة األولى، يليها مباشرة الكليات  أغلبية أفراد عينة الدراسة

 العلمية، وأخيرًا، الكليات الصحية.

 

 الدراسة ةاأد

أداة الدراسة بتطوير  ةالباحث الدراسة واإلجابة عن أسئلتها قامت بهدف تحقيق أهداف

  والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة النظريبالرجوع إلى األدب  )اإلستبانة( وذلك
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( لشبكات التواصل 2016) Mensah & Nizam( ودراسة 2013) الزهرانيمثل دراسة 

للمشكالت  (2018) العيساويودراسة  (2015) العبدليسة ودرا (2014) عباساإلجتماعي. ودراسة 

 الدراسية.

 مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:وبهذا استخدمت الباحثة 

، واألبحاث والدراسات لكتب والمراجع العربية واالجنبية، والدورياتاب والمتمثلة المصادر الثانوية،

، بهدف نترنت المختلفةلعة في مواقع اإللمطاالسابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث وا

 البحوث. كتابة في معرفة أسس والطرق المالئمة

بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة )معالجة الجوانب التحليلية( قامت الباحثة  ولية،المصادر األ 

 على عدد من العبارات لإلجابة التي شملت، المعدةجمع البيانات األولية من خالل االستبانة ب

 . بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبيةعليها من قبل المبحوثين، 

 أجزاء، هي: أربعة( اإلستبانةأداة الدراسة الرئيسة )ضمنت وقد ت 

، وكانت اإلجابة بنعم أو شبكات التواصل اإلجتماعيبالسؤال عن استخدام  الخاصالجزء االول: 

 ال.

( الجنس والكلية) ماوه متغيرين خاللمن الشخصية  بالمعلوماتالجزء الخاص  :الثانيالجزء 

 . عينة الدراسةألفراد الشخصية  المعلوماتلغرض وصف 

المشكالت ، هي )المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنيةتضمن  :الثالثالجزء 

( فقرة لقياسها، 35( و)المشكالت النفسية، المشكالت اإلدارية والمشكالت اإلجتماعية، األكاديمية

 على النحو اآلتي: مقسمة
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المشكالت الدراسية لدى طلبة 

 الجامعات األردنية

 المشكالت

 األكاديمية 

 المشكالت

 النفسية 

 المشكالت

 اإلدارية 

المشكالت 

 اإلجتماعية
 

 6 10 10 9 عدد الفقرات
    

 35 - 30 29 - 20 19 – 10 9 - 1 ترتيب الفقرات
 

شبكات التواصل ل الجامعات الخاصة في عمانطلبة  درجة استخدامتضمن  :الرابعالجزء 

 .لقياسها ة( فقر 15)عبر  االجتماعي

 Five ( وفق مقياس ليكرت الخماسي5 - 1من )في الجزئين الثالث والرابع وتراوح مدى االستجابة 

Likert Scale :كاألتي 

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   بدائل اإلجابة
 

 (1) (2) (3) (4) (5) الدرجة
 

  

 صدق األداة

يشير مفهوم الصدق إلى ارتباط أداة القياس وأغراضها  بالقدرة على تحقيق الهدف الذي 

وضعت من أجله، فاالختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع أصاًل لقياسه، أو الذي يقيس ما 

الصادق يعطي درجة ُأريد له أن يقيسه، وليس شيئًا آخر بداًل عنه أو باإلضافة إليه، واالختبار 

(. ويعد الصدق سمة ضرورية مالزمة لكل أداة 2001تعد انعكاسًا لقدرة الفرد المستجيب )ادريس، 

يراد تطبيقها للحصول على بيانات ومعلومات دقيقة تخص الظاهرة موضوع الدراسة. وعندما يريد 

جمع أدلة يستخلص الباحث أن يتحقق من صدق األداة التي وضعها يبدأ أواًل بالعمل من خالل 

منها أن األداة صادقة لقياس الخاصية التي صممت األداة لقياسها، أو أن األدلة المتحققة لها 

(. ولما 2003صلة واضحة باالستنتاجات والقرارات التي ستبنى على بيانات تطبيقه )السامرائي، 
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لذي يتالءم معها. كان للصدق أنواع عديدة ولكل نوع خاصية يختص بها، وأن لكل أداة الصدق ا

الذي يعني أن كل فقرة من فقرات استخدم فيها الصدق الظاهري فإن أداة الدراسة الحالية 

اإلستبانة ينبغي أن تكون واضحة المعاني والصياغة والتصميم المنطقي لها، وأن أفضل من يقوم 

راء أو المحكمين به هم الخبراء والمتخصصون في المجال أو الظاهرة المراد قياسها، كما أن الخب

يكون حكمهم على الصدق الظاهري لألداة ذا وزن جدير باالعتبار خاصة إذا كان هؤالء 

 (.2006المحكمون من ذوي الدراية والفهم )صالح، 

وبهذا تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقياس االستعانة بنخبة منتقاة من المحكمين 

، مما جعل المقياس أكثر دقة التربويةاإلدارة  من أعضاء الهيئة التدريسية المنتمين لعلوم

 وموضوعية.

( فأكثر من الخبراء، أي موافقة %80الفقرات التي تحصل على موافقة ) ةالباحث توعدّ 

، اتساقًا مع توصية العديد من الباحثين والمختصين في علم خبراء( 10( خبراء من أصل )8)

( أو %80حصلت نسبة االتفاق بين المحكمين ) منهجية البحث في هذا الشأن، والتي مفادها إذا

على أن ُينجز ملء  ةالباحثت أكثر يمكن الشعور بإرتياح من حيث صدق األداة. وحرص

اإلستبانة بحضوره لتوضيح أية فقرة قد يتطلب األمر توضيحها، مما زاد في االطمئنان لصحة 

(، %100)الخبراء( الكلية ) النتائج التي تم التوصل إليها، وبلغت نسبة استجابة المحكمين

  (.1)الملحق 
 

 ثبات األداة

أداة الدراسة )اإلستبانة( من خالل طريقتين، اإلختبار  ثباتقامت الباحثة بالتحقق من 

عادة اإلختبار   ، وكما يلي:Cronbach Alphaوطريقة اإلتساق الداخلي  test-retestوا 
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عادة اإلختبار  test-retest ثبات األداة بطريقة اإلختبار وا 

عند تطبيق  احتساب قيمة االرتباط بين الدرجات التي يحصل عليها المستجيبويعني 

. إذ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة االختبار في المرة االولى واعادة تطبيقه في المرة الثانية

قامت ( يومًا 14( فردًا من خارج أفراد عينة الدراسة وبعد )20على عينة عشوائية مكونة من )

كما موضح بيرسون رتباط مرة ثانية. وقد بلغت قيم معامل ا الباحثة بإعادة تطبيق اإلختبار

 .(3 - 3)بالجدول 

 (3 - 3الجدول )

 ت إرتباط بيرسون للثباتمعامال

 معامل إرتباط بيرسون المتغيرات ت

 0.764 المشكالت األكاديمية  1

 0.740 المشكالت النفسية 2

 0.775 ةالمشكالت اإلداري 3

 0.726 المشكالت اإلجتماعية 4

 0.748  جاهات إلستخدام شبكات التواصل االجتماعيتاإل 5

 

 Cronbach Alpha ثبات األداة بطريقة اإلتساق الداخلي

(، لقياس Cronbach Alphaباستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ) ةالباحث ةقام

الحصول  . إذ أنعلى كل األسئلة الموجودة في المقياسمدى التناسق في إجابات المبحوثين 

 (4 - 3) . والجدول(Hair, et al., 2010)في العلوم اإلنسانية  أمرًا مقبوالً  ُيعد (Alpha ≥ 0.70على )

  لهذه الدراسة. ثبات االداةيبين نتائج 
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 (4 - 3الجدول )

 باخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرون

  ألفا (α) قيمة عدد الفقرات المتغير ت

 0.917 35 المشكالت الدراسية 1

 0.846 9 المشكالت األكاديمية 1ـ  1

 0.804 10 المشكالت النفسية 2ـ  1

 0.857 10 المشكالت اإلدارية 3ـ  1

 0.862 6 المشكالت اإلجتماعية 4ـ  1

2 
ستخدام شبكات التواصل إلجاهات تاإل

  اعياالجتم
15 0.884 

 

( 0.888( قيم الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسة والتي بلغت )4 - 3إذ يوضح الجدول )
( لألداء التشغيلي. وتدل مؤشرات كرونباخ 0.839الستراتيجية التزود الخارجي في التوظيف و )

قدرتها أعاله على تمتع إداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات جيد وب Cronbach Alphaألفا 
 (.Hair, et al., 2010على تحقيق أغراض الدراسة وفقًا لـ )

 

 متغيرات الدراسة

 :وتشمل تصنيفية، مستقلة أواًل: متغيرات

 )ذكر ، أنثى(. الجنس .1

 الكلية )علمية ، إنسانية ، صحية(. .2

 :وتشمل ،ثانيًا: المتغيرات التابعة

 .المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنية .1

 . شبكات التواصل االجتماعيل طلبة الجامعات الخاصة في عمان ستخدامدرجة ا .2
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 إجراءات تطبيق الدراسة

 :يلي بما الدراسة الحالية تطبيق عملية مرت

 الباحثـة حصلت وعينتها، أفرادها وتحديد وثباتها، صدقها من والتحقق الدراسة أداة إعداد بعد 

 مّوجـه األوسـط الشـرق جامعـة فـي التربويـة ومالعلـ كليـة مـن( 3)ملحـق  مهمـة تسـهيل كتـاب علـى

 في مدينة عمان. الخاصة األردنية الجامعات في الدراسة لمجتمع

 في  الخاصة األردنية الجامعات طلبة من الدراسة مجتمع أفراد على استبانة (400)  توزيع تم

  يدّوي بشكل مدينة عمان

 االسـتبانة، فقـرات جميـع علـى همإجابـات مـن والتأكـد الطلبـة مـن االسـتبانات اسـترجاع تـم 

 (343) المكتملـة لالسـتبانات النهـائي العـدد بلـغ االسـتجابة، مكتملـة غيـر االسـتبانات واسـتبعاد

 .استبانة

 خاصة جداول على الحاسوب في البيانات تفريغ 

 الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  برنـامج باسـتخدام إحصـائًيا البيانـات وتحليـل معالجـة

(SPSS). 

 والمقترحات بالتوصيات والخروج ومناقشتها، بتفسيرها والقيام وعرضها، النتائج إستخراج. 

 
 اإلحصائية اتالمعالج

 

  التكرارات والنسب المئوية بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة وتحليل

 عينة الدراسة.ألفراد  المعلومات الشخصة

 عينة الدراسة عن متغيراتها.تجابة أفراد المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى اس 
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 لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي. االنحراف المعياري 

  لقياس ثبات أداة الدراسة )اإلستبانة(.معامل إرتباط بيرسون 

 معامل الثبات كرونباخ ألفا اختبار Cronbach Alpha  فقرات  رتباط والتماسك بينقوة االلقياس

 االستبانة المعدة.

  اختبار ت لعينتين مستقلتينIndependent sample T-test  لتحديد الفروق في إتجاهات طلبة

الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان نحو شبكات التواصل اإلجتماعي والمشكالت 

 الدراسية تبعًا لمتغير الجنس.

  تحليل التباين االحاديANOVA ي إتجاهات طلبة الجامعات األردنية الخاصة لتحديد الفروق ف

 في مدينة عمان نحو شبكات التواصل اإلجتماعي والمشكالت الدراسية تبعًا لمتغير الكلية.

 طلبة ودرجات  المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنية فقرات مستويات تحديدول

مرتفعة، متوسطة، منخفضة( ) نحو إستخدام شبكات التواصل االجتماعي الجامعات األردنية

 لجأت الباحثة إلى معادلة طول الفئة وكما يلي:

 
 وبناء على ذلك يكون:

 2.33 - 1 من المنخفض المستوى

  3.67  - 2.34 المتوسط من المستوى

 فأكثر. 3.68 المرتفع  من المستوى
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 الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة

 

عـن المتغيـرات التـي اعتمـدت عينـة الدراسـة نتـائج السـتجابة أفـراد التعرض هـذا الفصـل يس

التكرارات والنسب المئوية ولية إلجاباتهم من خالل خالل عرض المؤشرات اإلحصائية األ فيها من

 والدرجة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة و 

 الدراسة بيانات تحليل
 

ــ اســتخدام شــبكات التعــرف علــى  ةقبــل البــدء فــي اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة ســعت الباحث

( مــن قبــل يوتيــوب – بواتــس أ – جوجــل – تــويتر – انســتغرام  –الفــيس بــوك التواصــل اإلجتمــاعي )

 .(1 ـ 4)عينة الدراسة، وكانت اإلجابات كما هو موضح بالجدول 

 صل اإلجتماعي من قبل عينة الدراسةاستخدام شبكات التوانتائج  (1 ـ 4) الجدول

 (%) النسبة المئوية التكرار شبكات التواصل اإلجتماعياستخدام  

 97.96% 336 نعم

 2.04% 7 ال

 100 343  المجموع

 

يستخدمون شبكات  عينة الدراسة( من أفراد 97.96%أن ) (1 ـ 4)الجدول  حيث يبين

وهو ما يعكس . شبكات التواصل اإلجتماعي ال يستخدمون( 2.04%) وأن، التواصل اإلجتماعي

 اإلستخدام الواسع والكبير لشبكات التواصل اإلجتماعي بمختلف تصنيفاتها.
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 :الدراسة أسئلة عن اإلجابة
المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات إليجــــاد  ةالباحثــــ تلجــــألإلجابــــة عــــن أســــئلة الدراســــة 

ليــل التبـاين األحــادي لإلجابــة ، وتح الثـانيألول ا والدرجــة لإلجابـة عــن سـؤالي الدراســة المعياريـة، 

  وكما يلي:لدراسة الثالث و الرابع ؤالي اعن س

 

الخاصــة فــي مدينــة  الدراســية لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة: مــا واقــع المشــكالت ولاأل الســلال 

 عمان؟

، الخاصـة فـي مدينـة عمـان الدراسـية لـدى طلبـة الجامعـات األردنيـةواقع المشـكالت لوصف 

، وترتيـب أهميـة المشـكلةإلى استخدام المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة،  ةالباحث تلجأ

 .(2 ـ 4)، كما هو موضح بالجدول وواقعها

الدراسية لدى طلبة المشكالت لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2 ـ 4) الجدول

 الخاصة في مدينة عمان الجامعات األردنية

 المتوسط الحسابي المشكالت ت
االنحراف 

 المعياري

ترتيب أهمية 

 المشكلة
 المشكلة واقع

 مرتفع 3 6100. 4.021 المشكالت األكاديمية 1

 مرتفع 2 6440. 4.036 المشكالت النفسية 2

 مرتفع 4 6420. 3.987 المشكالت اإلدارية 3

 مرتفع 1 7190. 4.039 المشكالت اإلجتماعية 4

سابي واالنحراف المعياري المتوسط الح

 للمشكالت الدراسيةالعام 
 مرتفع - 5790. 4.019

 

واقـع المشـكالت لنتائج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة  (2 ـ 4)يوضح الجدول 

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية الخاصة في مدينة عمان الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنية

  ـ   3.987بــين ) الخاصــة فــي مدينــة عمــان دراســية لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــةالواقــع المشــكالت ل

الدراسـية لـدى طلبـة لمشـكالت لالمرتفـع  الواقـع( الذي يشير إلى 4.019( بمتوسط كلي مقداره )4.039
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المرتبــة  " علــىالمشــكالت اإلجتماعيــة" تحصــل. إذ الخاصــة فــي مدينــة عمــان الجامعــات األردنيــة

(، 4.019أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ ) ي( وهـــ4.039ابي بلـــغ )األولـــى بمتوســـط حســـ

بمتوسط حسابي  الثانيةالمرتبة  " فيالمشكالت النفسيةجاءت "(، فيما 7190.وانحراف معياري بلغ )

 وفي  (.6440.( وانحراف معياري )4.019من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ) أعلى ي( وه4.036)

مـــن  أعلـــى ي( وهـــ4.021بمتوســـط حســـابي )" المشـــكالت األكاديميـــةة جـــاءت "المرتبـــة الثالثـــ

وأخيــرًا، فــي المرتبــة الرابعـــة  (.6100.( وانحــراف معيــاري )4.019المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ )

مــن المتوســط الحســابي الكلــي  أدنــى ي( وهــ3.987بمتوســط حســابي )جــاءت "المشــكالت اإلداريــة" 

 (.6420.معياري )( وانحراف 4.019والبالغ )

الخاصـة فـي مدينـة  الدراسية لدى طلبة الجامعـات األردنيـةالمشكالت وبشكل عام يتبين أن 

 .اً من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفع عمان

المشــكالت مــن  مشــكلةالمعياريــة لكــل  واالنحرافــاتوفيمــا يلــي عــرض المتوســطات الحســابية 

، وكمــا أهميتهــا، وحســب ترتيــب صــة فــي مدينــة عمــانالخا الدراســية لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة

 يلي:

 أوالً: المشكالت اإلجتماعية

الخاصـــة فـــي مدينـــة  لـــدى طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة اإلجتماعيـــةالمشـــكالت لوصـــف واقـــع 

أهميــة ترتيــب إلــى اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، و  ةالباحثــ ت، لجــأعمــان

  .(3 ـ 4)و موضح بالجدول ، كما هوواقعهاالفقرة، 
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لدى  اإلجتماعيةالمشكالت لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3 ـ 4) الجدول

 الخاصة في مدينة عمان طلبة الجامعات األردنية

 المتوسط الحسابي المشكالت اإلجتماعية ت
االنحراف 

 المعياري
 المشكلة واقع ترتيب أهمية الفقرة

30 

 بالمشكالت هتماماال ضعف

 منها يعاني التي االجتماعية
 الطلبة بعض

 مرتفع 1 9280. 4.107

31 
 متعددة أسرية التزامات وجود

 ومتنوعة
 مرتفع 2 9160. 4.087

32 
 التعامل خصائص مراعاة قلة
 اإلدارة قبل من الطلبة مع

 مرتفع 5 8860. 4.008

33 
 جانب من المادي الدعم قلة

 الجامعة
 مرتفع 6 1.027 3.985

 مرتفع 3 9490. 4.037 الجامعية األقساط ارتفاع 34

35 
 التشجيعية المنح ندرة

 للمتفوقين
4.011 .9390 4  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 للمشكالت اإلجتماعيةالعام 
 مرتفع - 7190. 4.039

قع المشكالت ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بوا3ـ  4إذ يوضح الجدول )

طات اإلجتماعية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان، حيث تراوحت المتوس

ة عمان بين الحسابية لواقع المشكالت اإلجتماعية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدين

 الت( الذي يشير إلى الواقع المرتفع للمشك4.039( بمتوسط كلي مقداره )4.107ـ  3.985)

األولى  اإلجتماعية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان. إذ جاءت في المرتبة

سط حسابي بلغ فقرة "ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها بعض الطلبة" بمتو 

(، وانحراف معياري بلغ 4.039أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ) ( وهو4.107)

ة (، فيما حصلت الفقرة "قلة الدعم المادي من جانب الجامعة" على المرتبة السادس8092).

( وانحراف 4.039(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.985بمتوسط حسابي )

(1.027معياري )   
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ينة وبشكل عام يتبين أن واقع المشكالت اإلجتماعية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مد

 عمان من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا.

 ثانياً: المشكالت النفسية

، الخاصــة فــي مدينــة عمــان لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة النفســيةالمشــكالت لوصــف واقــع 

أهميــة الفقــرة، ترتيــب إلــى اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، و  ةالباحثــ تلجــأ

  .(4 ـ 4)بالجدول  ، كما هو موضحوواقعها

لدى طلبة  النفسيةالمشكالت لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4 ـ 4) الجدول

 الخاصة في مدينة عمان الجامعات األردنية

 المتوسط الحسابي النفسيةالمشكالت  ت
االنحراف 

 المعياري
 المشكلة واقع ترتيب أهمية الفقرة

10 
 ينالمدرس بعض مراعاة عدم

 الطلبة لمشاعر
 مرتفع 3 0.819 4.110

11 

 للتعبير الفرصة إتاحة عدم
 بعض قبل من الذات عن

 المدرسين

 مرتفع 9 1.004 3.973

12 
 نسيان بسرعة الشعور

 واألفكار المعلومات
 مرتفع 8 0.963 3.976

13 
 التركيز بضعف الشعور
 للدراسة المناسب

 مرتفع 5 0.926 4.046

14 

 التعامل صخصائ مراعاة قلة
 بعض قبل من الطلبة مع

 المدرسين

 مرتفع 4 0.908 4.070

15 
 عن الناجم النفسي الضغط

 األوضاع داخل الجامعة
 مرتفع 7 0.896 3.991

16 
 في للدراسة الدافعية ضعف

 الدراسية بعض المساقات
 مرتفع 6 0.933 4.011

17 

 استكمال عدم من الخوف
متطلبات النجاح في بعض 

 دراسيةالمساقات ال

 مرتفع 10 0.993 3.816

18 

موعد  اقتراب عند القلق

اإلمتحانات في بعض 

 المساقات الدراسية

 مرتفع 1 0.823 4.186

19 
 الوضع مع التكيف صعوبة
 الجامعة داخل الدراسي

 مرتفع 2 0.866 4.180

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 النفسيةللمشكالت العام 
 مرتفع - 0.644 4.036
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المشــكالت بواقــع إجابــات عينــة الدراســة عــن العبــارات المتعلقــة  (4 ـ 4)إذ يوضــح الجــدول 

، حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الخاصـــة فـــي مدينـــة عمـــان لـــدى طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة النفســـية

 بين  الخاصة في مدينة عمان لدى طلبة الجامعات األردنية النفسيةالمشكالت لواقع الحسابية 

لمشـــكالت لالمرتفـــع  الواقـــع( الـــذي يشـــير إلـــى 4.036( بمتوســـط كلـــي مقـــداره )4.186 ـ 3.816)

. إذ جاءت في المرتبـة األولـى فقـرة الخاصة في مدينة عمان لدى طلبة الجامعات األردنية النفسية

( 4.186" بمتوسـط حسـابي بلـغ )موعـد اإلمتحانـات فـي بعـض المسـاقات الدراسـية اقتراب عند القلق"

(، فيمــــا 0.823(، وانحــــراف معيــــاري بلــــغ )4.036توســــط الحســــابي العـــام البــــالغ )وهـــو أعلــــى مــــن الم

بمتوســـط  العاشـــرة" علـــى المرتبـــة متطلبـــات النجـــاح فـــي بعـــض المســـاقات الدراســـيةحصـــلت الفقـــرة "

ــــالغ )3.816حســــابي ) ــــي والب ــــاري 4.036(, وهــــو أدنــــى مــــن المتوســــط الحســــابي الكل ( وانحــــراف معي

(.9930 .) 

الخاصــة فــي  لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة النفســيةالمشــكالت واقــع ن وبشــكل عــام يتبــين أ

 من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا.  مدينة عمان

 

 ثالثاً: المشكالت األكاديمية

، الخاصة في مدينة عمان لدى طلبة الجامعات األردنية األكاديميةالمشكالت لوصف واقع 

أهميــة الفقــرة، ترتيــب حســابية واالنحرافــات المعياريــة، و إلــى اســتخدام المتوســطات ال ةالباحثــ تلجــأ

  .(5 ـ 4)، كما هو موضح بالجدول وواقعها
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 األكاديميـــةالمشـــكالت لواقـــع المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة  (5 ـ 4) الجـــدول

 الخاصة في مدينة عمان لدى طلبة الجامعات األردنية

 ابيالمتوسط الحس األكاديميةالمشكالت  ت
االنحراف 

 المعياري
 المشكلة واقع ترتيب أهمية الفقرة

1 

 محتوى بين االنسجام ضعف
 الزمنية والفترة المادة

 لها المخصصة
 مرتفع 3 0.939 4.125

2 

 الجانب بين التوازن قلة
 للمواد والتطبيقي النظري
 الدراسية

 مرتفع 2 0.898 4.134

3 

 المحاضرين بعض اعتماد
 في يةاإلعتياد الطرق على

 الشرح

 مرتفع 1 0.915 4.163

4 
 المدرسين بعض أداء قصور
 أكاديميا  

 مرتفع 6 0.869 4.037

5 

 هيئة أعضاء بعض إعراض
 المساعدة تقديم عن التدريس
 للطلبة

 مرتفع 4 0.884 4.096

6 

 مفردات بعض في التكرار
 أكثر في الدراسية المساقات

 مادة من
 مرتفع 7 0.914 4.000

7 
 التي البيتية جباتالوا كثرة
 الطالب بها يكلف

 مرتفع 5 0.820 4.070

8 
 أعضاء بين التعاون ضعف
 والطلبة التدريس هيئة

 مرتفع 9 1.022 3.705

9 
 في المراجع العربية محدودية

 التخصص مجال
 مرتفع 8 0.957 3.860

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 األكاديميةللمشكالت العام 
 مرتفع - 6100. 4.021

 

( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بواقع المشكالت 5ـ  4إذ يوضح الجدول )

األكاديمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان، حيث تراوحت المتوسطات 

 الحسابية لواقع المشكالت األكاديمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان بين

( الذي يشير إلى الواقع المرتفع للمشكالت 4.021( بمتوسط كلي مقداره )4.163ـ  3.705)

األكاديمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى 

فقرة "اعتماد بعض المحاضرين على الطرق اإلعتيادية في الشرح" بمتوسط حسابي بلغ 
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(، وانحراف معياري بلغ 4.021لى من المتوسط الحسابي العام البالغ )( وهو أع4.163)

(، فيما حصلت الفقرة "ضعف التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة" على المرتبة 9150).

( 4.021(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.705التاسعة بمتوسط حسابي )

عام يتبين أن واقع المشكالت األكاديمية لدى طلبة (. وبشكل 1.022وانحراف معياري )

 الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا.

 رابعًا: المشكالت اإلدارية

لوصف واقـع المشـكالت اإلداريـة لـدى طلبـة الجامعـات األردنيـة الخاصـة فـي مدينـة عمـان، 

وســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، وترتيــب أهميــة الفقــرة، لجــأت الباحثــة إلــى اســتخدام المت

 . (6ـ 4)وواقعها، كما هو موضح بالجدول 

لدى طلبة  اإلداريةالمشكالت لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ( 6 - 4) الجدول

 الخاصة في مدينة عمان الجامعات األردنية

 حسابيالمتوسط ال اإلداريةالمشكالت  ت
االنحراف 

 المعياري
 المشكلة واقع ترتيب أهمية الفقرة

20 
 يوضح إرشادي دليل وجود عدم

 األكاديمية مسيرته للطالب
 مرتفع 1 7930. 4.256

 مرتفع 9 9940. 3.737 المؤهلين المدرسين عدد قلة 21

22 

 الطلبة فرصة منح عدم
 وقت تحديد في المشاركة

 المحاضرات واالمتحانات
 مرتفع 10 9110. 3.711

23 
 لمرة المساقات بعض طرح
 الدراسية السنة في واحدة

 مرتفع 7 9420. 3.944

24 
 عمل بين التنسيق صعوبة
 الجامعة في ودوامه الطالب

 مرتفع 6 8980. 3.950

25 
 عن المدرسين بعض تأخر

 المحاضرات مواعيد
 مرتفع 8 8960. 3.900

26 
 الدراسية القاعات توفر عدم

 المالئمة
 مرتفع 5 9240. 4.075

 مرتفع 2 8640. 4.116 بالمدرسين االتصال صعوبة 27

28 
القائمين  بعض كفاءة ضعف

 على العملية التعليمية التعلمية
 مرتفع 4 9260. 4.081

29 
 الموظفين بعض تعاون ضعف

 الجامعة في
 مرتفع 3 9400. 4.099

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 إلداريةاللمشكالت العام 
 مرتفع - 6420. 3.987
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المشــكالت بواقــع إجابــات عينــة الدراســة عــن العبــارات المتعلقــة  (6 ـ 4)إذ يوضــح الجــدول 

 ، حيث تراوحت المتوسطات الخاصة في مدينة عمان لدى طلبة الجامعات األردنية اإلدارية

 

بــين  فــي مدينــة عمــان الخاصــة لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة اإلداريــةالمشــكالت لواقــع الحســابية 

 اإلداريــةلمشــكالت لالمرتفــع  الواقــع( الــذي يشــير إلــى 3.987( بمتوســط كلــي مقــداره )4.256 ـ 3.711)

 عـدم. إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "الخاصة في مدينـة عمـان لدى طلبة الجامعات األردنية

( وهـو أعلـى 4.256غ )" بمتوسـط حسـابي بلـاألكاديميـة مسـيرته للطالـب يوضـح إرشـادي دليـل وجـود

(، فيمــا حصــلت الفقــرة 7930.(، وانحــراف معيــاري بلــغ )3.987مــن المتوســط الحســابي العــام البــالغ )

 العاشـرة" علـى المرتبـة المحاضرات واالمتحانات وقت تحديد في المشاركة الطلبة فرصة منح عدم"

( وانحراف معياري 3.987(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.711بمتوسط حسابي )

الخاصة في  لدى طلبة الجامعات األردنية اإلداريةالمشكالت واقع (. وبشكل عام يتبين أن 0.911)

 من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا.  مدينة عمان

شـــبكات التواصـــل ل الخاصـــة فـــي عمـــان طلبـــة الجامعـــات درجـــة اســـتخدام : مـــا الثـــانيالســـلال 

 ؟ االجتماعي

الخاصــة فــي مدينــة عمــان نحــو إســتخدام  طلبــة الجامعــات األردنيــة ة اســتخدامف درجــلوصــ

ـــى اســـتخدام المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات  ةالباحثـــ ت، لجـــأشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي إل

  .(7 ـ 4)كما هو موضح بالجدول واالستخدام أهمية الفقرة، ترتيب المعيارية، و 
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طلبة الجامعات  لدرجة استخداماالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و  (7 ـ 4) الجدول

  شبكات التواصل االجتماعيلالخاصة في مدينة عمان 

 ت
إستخدام شبكات التواصل  درجة

 االجتماعي
 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اإلتجاه ترتيب أهمية الفقرة

36 
القدرة على التطوير الذاتي من خالل 

 هاراتالتعرف على مزيد من الم
 مرتفع 8 1.078 3.944

37 
القدر ة على معرفة المعلومات 

 بطرق عديدة
 متوسط 14 1.197 3.667

 متوسط 15 1.300 3.335 السرعة في التواصل مع زمالئي  38

39 
إكتساب بعض المهارات الالزمة 

 إلستخدام الوسائل التقنية المعاصرة
 مرتفع 8 1.014 3.994

 مرتفع 5 1.007 4.046 ن الطلبةالتفاعل اإليجابي ما بي 40
 مرتفع 12 1.155 3.793 تنمية الثقة بين بيني وبين زمالئي 41

42 
القدرة على زيادة الدافعية مع 

 أعضاء هيئة التدريس
 مرتفع 10 0.941 3.906

43 
إقامة دورات علمية مع زمالئي 

 الطلبة
 مرتفع 11 1.028 3.903

44 
توفير فرصة للمناقشة العلمية مع 

 لطلبةا
 مرتفع 5 1.019 4.046

 متوسط 13 1.183 3.676 كسر الحاجز النفسي فيما بين الطلبة 45

46 
تبادل وجهات النظر بيني وبين 

 زمالئي
 مرتفع 1 0.938 4.174

47 
بناء عالقات إجتماعية متميزة بيني 

 وبين زمالئي
 مرتفع 3 0.841 4.105

48 
تبادل وجهات النظر بيني وبين 

 مدرسي
 مرتفع 2 0.868 4.110

 مرتفع 7 0.928 4.008 تنمية المهارات الذاتية 49
 مرتفع 4 0.904 4.055 مواكبة مستجدات العصر 50

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

 إستخدام شبكات التواصل االجتماعي لدرجة
 مرتفع - 0.637 3.918

طلبة  بدرجة استخدام عبارات المتعلقةإجابات عينة الدراسة عن ال (7 ـ 4)إذ يوضح الجدول 

ــــة ــــة عمــــان  الجامعــــات األردني ــــي مدين ــــث تراوحــــت  شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعيلالخاصــــة ف حي

شـبكات ل الخاصة في مدينة عمـان  طلبة الجامعات األردنية لدرجة استخدامالمتوسطات الحسابية 

 الــدرجات( الــذي يشــير إلــى 3.918( بمتوســط كلــي مقــداره )4.174 ـ 3.335)بــين  التواصــل االجتمــاعي

 ســـــتخدام شــــبكات التواصـــــلإل الخاصـــــة فــــي مدينـــــة عمــــان  طلبــــة الجامعـــــات األردنيــــةل ةالمرتفعــــ

" بمتوسـط تبـادل وجهـات النظـر بينـي وبـين زمالئـي. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "االجتماعي

وانحـراف معيـاري بلـغ  (،3.918( وهو أعلى من المتوسط الحسـابي العـام البـالغ )4.174حسابي بلغ )
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 الخامســـة عشـــر" علـــى المرتبـــة الســـرعة فـــي التواصـــل مـــع زمالئـــي(، فيمـــا حصـــلت الفقـــرة "9380.)

( وانحراف معياري 3.918(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.335بمتوسط حسابي )

ة فـي مدينـة عمـان الخاصـ طلبـة الجامعـات األردنيـةدرجة استخدام (. وبشكل عام يتبين أن 1.300)

 مرتفعًا.  تمن وجهة نظر عينة الدراسة كان شبكات التواصل االجتماعيل
 

( في إتجاهـات 0.05هل توجد فروق دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الثالث:السلال 

 ؟طلبة الجامعات األردنية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغيري الكلية والجنس

 ا السؤال، تم تجزئته إلى سؤالين، وكما يلي:لإلجابة عن هذ

( فـي 0.05هل توجد فـروق دات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ): الفرعي األولالسلال 

 ؟الكلية إتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير

، كمـا هـو One Way ANOVA تحليـل التبـاين األحـاديلإلجابة عن هـذا السـؤال، تـم اسـتخدام 

 .(9 ـ 4)موضح بالجدول 

في إتجاهات طلبة  للفروق One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج إختبار (8 ـ 4) الجدول

 الجامعات األردنية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير الكلية

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات 
 ريةالح

 قيمة
 ف

 المحسوبة

 قيمة
 ف

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

تجاهات نحو اإل 
شبكات التواصل 
اإلجتماعي تعزى 
 لمتغير الكلية

 2 0.071 0.142 بين المجموعات

0.174 3.022 .0  340 0.409 138.928 داخل المجموعات 841

 342  139.070 المجموع

 



 57  

دات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  فـــروقعـــدم وجـــود  (8 ـ 4)يتضـــح مـــن الجـــدول 

( فــي إتجاهــات طلبــة الجامعــات األردنيــة نحــو شــبكات التواصــل اإلجتمــاعي تعــزى لمتغيــر 0.05)

 ≥عنـد مسـتوى الداللـة )وهـي غيـر دالـة إحصـائيًا ( 0.174، حيث بلغت قيمة ف المحسـوبة )الكلية

0.05α )( 3.022بالمقارنة مع قيمة ف الجدولية البالغة.) 
 

( فـي 0.05هل توجد فروق دات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ): الفرعي الثانيالسلال 

 ؟الجنس إتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير

، كمــــا هـــو موضــــح لإلجابـــة عـــن هــــذا الســـؤال، تــــم اســـتخدام اختبـــار ت لعينتــــين مســـتقلتين

 .(9 ـ 4)بالجدول 

فـــروق دات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة عـــدم وجـــود  (10 ـ 4)ن الجـــدول يتبـــين مـــ

( فــي إتجاهــات طلبــة الجامعــات األردنيــة نحــو شــبكات التواصــل اإلجتمــاعي تعــزى لمتغيــر 0.05)

 ≥عنـد مسـتوى الداللـة )وهي غير دالة إحصائيًا ( 0.739الجنس، حيث بلغت قيمة ت المحسوبة )

0.05α )(.1.966ف الجدولية البالغة ) بالمقارنة مع قيمة 
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في إتجاهات طلبة الجامعات األردنية  للفروق اختبار ت لعينتين مستقلتيننتائج  (9 ـ 4) الجدول

 الجنسنحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير 

   

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 المحسوبة

 قيمة
 ت

 الجدولية 

 مستوى
 الداللة

تجاهات نحو شبكات اإل 
التواصل اإلجتماعي 

 الجنستعزى لمتغير 

 0.636 3.944 167 ذكر

0.739 1.966 .0 461 

 0.639 3.893 176 أنثى

 

ـــة ): الرابـــعالســـلال  ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدالل بـــين ( 0.05هـــل توجـــد فـــروق دات دالل

المشــكالت تعــزى لمتغيــري الكليــة  الدراســة حــول بعــ  عينــة المتوســطات الحســابية إلســتجابات

 ؟والجنس

 لإلجابة عن هذا السؤال، تم تجزئته إلى سؤالين، وكما يلي:

بـين ( 0.05هل توجد فروق دات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ): الفرعي األولالسلال 

 ؟ع  المشكالت تعزى لمتغير الكليةالمتوسطات الحسابية إلستجابات مجتمع الدراسة حول ب

، كمـا هـو One Way ANOVAجابة عن هـذا السـؤال، تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي لإل

 .(10 ـ 4)موضح بالجدول 
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بين المتوسطات  للفروق One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج إختبار (10 ـ 4) الجدول

 الحسابية إلستجابات مجتمع الدراسة حول بعض المشكالت تعزى لمتغير الكلية

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ف

 المحسوبة

 قيمة
 ف

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

المشكالت 
الدراسية لدى 
طلبة الجامعات 

 األردنية

 2 0.049 0.098 بين المجموعات

 340 0.338 114.819 داخل المجموعات 0.864 3.022 0.146

 342  114.917 المجموع

 

فــروق دات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة عــدم وجــود  (10 ـ 4)يتضــح مــن الجــدول 

بـــين المتوســـطات الحســـابية إلســـتجابات مجتمـــع الدراســـة حـــول بعـــض المشـــكالت تعـــزى ( 0.05)

عنـــد مســـتوى وهـــي غيـــر دالـــة إحصـــائيًا ( 0.146، حيـــث بلغـــت قيمـــة ف المحســـوبة )لمتغيـــر الكليـــة

 (.3.022بالمقارنة مع قيمة ف الجدولية البالغة )( 0.05α ≥الداللة )

 

بـين ( 0.05هل توجد فروق دات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة ): الفرعي الثانيالسلال 

 ؟ع  المشكالت تعزى لمتغير الجنسالدراسة حول ب عينةالمتوسطات الحسابية إلستجابات 

، كمــــا هـــو موضــــح ينتــــين مســـتقلتينلإلجابـــة عـــن هــــذا الســـؤال، تــــم اســـتخدام اختبـــار ت لع

 .(11 ـ 4)بالجدول 
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بين المتوسطات الحسابية إلستجابات  للفروق اختبار ت لعينتين مستقلتيننتائج  (11 ـ 4) الجدول

 مجتمع الدراسة حول بعض المشكالت تعزى لمتغير الجنس

   

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 المحسوبة

 قيمة
 ت

 الجدولية 

مستوى 
 الداللة

الدراسية المشكالت 
لدى طلبة الجامعات 

 األردنية

 0.563 4.043 167 ذكر

0.766 1.966 .0 444 

 0.595 3.995 176 أنثى

 

فـــروق دات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة عـــدم وجـــود  (11 ـ 4)يتبـــين مـــن الجـــدول 

مـــع الدراســـة حـــول بعـــض المشـــكالت تعـــزى بـــين المتوســـطات الحســـابية إلســـتجابات مجت( 0.05)

عنــد مســتوى وهــي غيــر دالــة إحصــائيًا ( 0.766، حيــث بلغــت قيمــة ت المحســوبة )لمتغيــر الجــنس

 (.1.966الجدولية البالغة ) ت بالمقارنة مع قيمة( 0.05α ≥الداللة )
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات مناقشة

 

النتائج التي توصلت لها الدراسة، ثم مناقشة تختص معلومات هذا الفصل حول 

تحديد التوصيات المالئمة لها، واقتراح عدد من الدراسات والبحوث المستقبلية التي تصب إما 

 .ي استكمال جوانب الدراسة الحاليةف

 مناقشة النتائج 

 

 

 األول السلال نتيجة مناقشة

 :األول لسؤالا نص

الخاصة في مدينة عمان أثناء  طلبة الجامعات األردنية التي تواجهالدراسية ما واقع المشكالت 

 إستخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية؟

الخاصــة فــي  لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة اإلجتماعيــةالمشــكالت  أن واقــع بينــت النتــائج 

لـدى  اإلجتماعيـةالمشـكالت لواقـع حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية مرتفعـًا،  كـان مدينة عمـان

( بمتوســـط كلـــي مقـــداره 4.107 ـ 3.985بـــين ) الخاصـــة فـــي مدينـــة عمـــان طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة

(4.039) . 

الخاصـة فـي مدينـة  الجامعـات األردنيـةعدم إهتمام من قبـل  إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو

ة اإلجتماعية التي تعمل على تجسير الفجوة بين الطلبة، فالطلبة يشعرون بضرورة باالنشط عمان
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نوع من أنواع العالقات اإلجتماعية، األمر الذي يزيد من التفهم المتبادل لحاجات اآلخرين، وجود 

 ويزيد الثقة ويعمل على إزالة عوامل التوتر.

أبرز المشكالت لتي بينت أن ( ا2018) العيساويوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

اإلجتماعية التي يعاني منها الطلبة تتلخص بكثرة اإلنشغال بشبكات التواصل اإلجتماعي عن 

 ي األنشطة اإلجتماعية في الجامعة.واجباتهم الدراسية، وندرة المشاركة ف
 

ي الخاصة فـ لدى طلبة الجامعات األردنية النفسيةالمشكالت كما اوضحت النتائح أن واقع 

لـدى طلبـة  النفسـيةالمشـكالت لواقع حيث تراوحت المتوسطات الحسابية كان مرتفعًا،  مدينة عمان

 .(4.036( بمتوسط كلي مقداره )4.186 ـ 3.816بين ) الخاصة في مدينة عمان الجامعات األردنية

ة إلى عدم إتاحة الفرصة للطلبة بالتعبير عـن ذاتهـم وعـدم مراعـا النتيجة هذه ثةوتفسر الباح

لمشاعر الطلبة بما ينعكس في ضعف دافعية الطلبة للدراسة والخوف والقلـق مـن  مدرسينبعض ال

 امعة.التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجعدم إستكمال متطلبات النجاح بما يؤدي إلى عدم 

( التي بينت تعرض طلبة الجامعات 2018) العيساويوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 .بالشعور باإلكتئاب والفراغلمشكالت النفسية المتمثلة للعديد من ا
 

الخاصـة فـي  لـدى طلبـة الجامعـات األردنيـة األكاديميةالمشكالت كما بينت النتائج أن واقع 

لــدى  األكاديميــةالمشــكالت لواقــع حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية كــان مرتفعــًا،  مدينــة عمــان

( بمتوســـط كلـــي مقـــداره 4.163 ـ 3.705بـــين ) ة عمـــانالخاصـــة فـــي مدينـــ طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة

(4.021). 

أن الجامعــات محــل الدراســة تفتقــر إلــى بــرامج تطويريــة  إلــى النتيجــة هــذه الباحثــة وتعــزو

وتحســينية للطلبــة إضــافة إلــى زحمــة القاعــات الدراســية نتيجــة توجــه الجامعــات لقــول أعــداد تفــوق 
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الخاصـة  األردنيـةالتخطيط االكاديمي فـي الجامعـات طاقتها اإلستيعابية، وهو ما ينعكس في سوء 

 .في مدينة عمان

المشكالت العلمية ( التي بينت أن 2018) عباسمع نتيجة دراسة تتفق هذه النتيجة و 

 الجامعات. وحاجات طلبة جاءت في المرتبة األولى من مشكالت
 

الخاصـة فـي مدينـة  يـةلـدى طلبـة الجامعـات األردن اإلداريـةالمشـكالت وأخيرًا، تبين أن واقع 

لـــدى طلبـــة  اإلداريـــةالمشـــكالت لواقـــع حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية كـــان مرتفعـــًا،  عمـــان

 .(3.987( بمتوسط كلي مقداره )4.256 ـ 3.711بين ) الخاصة في مدينة عمان الجامعات األردنية

 توقـ تحديـد فـي المشـاركة الطلبـة فرصـة مـنح عـدم إلـى النتيجـة هـذه الباحثـة وتعـزو

القائمين على العملية  بعض كفاءة ضعفو المؤهلين  المدرسين عددوقلة  لمحاضرات واالمتحانات

 دليـلات وعـدم وجـود الجامعـ فـي المـوظفين بعـض تعـاون ضـعفإضـافة إلـى  التعليميـة التعلميـة

 .مسيرته للطالب يوضح رشادي

قة مع أعضاء العال ( التي بينت أن2015) العبدليمع نتيجة دراسة تتفق هذه النتيجة و 

 هيئة التدريس واحدة من أهم المشكالت التي تواجه طلبة الجامعات في المجال اإلداري.

 الثاني السلال نتيجة مناقشة

 :الثاني السؤال نص

 ؟ شبكات التواصل االجتماعيلالخاصة في مدينة عمان طلبة الجامعات  درجة استخدامما

الخاصـة فـي مدينـة عمـان نحـو إسـتخدام  تطلبـة الجامعـاأن درجـة اسـتخدام  بينت النتـائج 

 لدرجـة اسـتخدامحيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية كانـت مرتفعـة،  شـبكات التواصـل االجتمـاعي
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( 4.174 ـ 3.335بـــين ) شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعيلالخاصـــة فـــي مدينـــة عمـــان  طلبـــة الجامعـــات

 .(3.918بمتوسط كلي مقداره )

الخاصـــة فـــي مدينـــة عمـــان إســـتخدام  بـــة الجامعـــاتطل كـــون درجـــة اســـتخدام الباحثـــة وتعـــزو

باإلرتفـاع إلـى متابعـة الطلبـة لمسـتجدات التقنيـة والتطـورات المسـتمرة  شبكات التواصـل االجتمـاعي

نتشارها الواسع بينهم مما يشجع على   .إستخدام شبكات التواصل االجتماعيفيها وا 

إتجاهـــات بـــأن هنــاك ي بينــت ( التـــ2013) الزهرانــيوتتفــق هــذه النتيجـــة مــع نتيجـــة دراســة  

طــالب التربيــة العمليــة نحــو إســتخدام الفيســبوك فــي حــل المشــكالت التــي واجهــت طــالب لإيجابيــة 

 التربية العملية.
 

 الثالث السلال نتيجة مناقشة

 :ثالثال السؤال نص

( في إتجاهات طلبة الجامعات 0.05هل توجد فروق دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ية نحو شبكات التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغيري الكلية والجنس؟األردن

فـــروق فـــي إتجاهـــات طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة نحـــو شـــبكات عـــدم وجـــود دلـــت النتـــائج إلـــى 

، حيـــث كانـــت قيمـــة ف المحســـوبة غيـــر دالـــة والجـــنس التواصـــل اإلجتمـــاعي تعـــزى لمتغيـــر الكليـــة

 .(0.05α ≥ عند مستوى الداللة ) إحصائياً 

بغض النظر عن كلياتهم بأن طلبة الجامعات عينة الدراسة ما يمكن تفسيره وهو  

لديهم وعي كافي بأهمية شبكات التواصل اإلجتماعي المنتمين لها أو سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا ف

بما ينعكس في تذليل جميع الصعوبات والمساهمة  وأهمية توظيفها في العملية التعليمية التعلمية

 التي تواجههم. حل المشكالت الفاعلة في
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عـــدم وجــود فـــروق ذات ( التـــي بينــت 2016) يــونسمــع نتيجـــة دراســة تتفـــق هــذه النتيجــة و   

داللــة إحصــائية فــي الدرجــة الكليــة لإلدمــان علــى شــبكات التواصــل اإلجتمــاعي لــدى طلبــة جامعــة 

 .األزهر بغزة تعزى للجنس والتخصص
 

 الرابع السلال نتيجة مناقشة

 :رابعال السؤال نص

( بين المتوسطات الحسابية 0.05هل توجد فروق دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الدراسة حول بع  المشكالت تعزى لمتغيري الكلية والجنس؟ عينةإلستجابات 

، والجــنس حــول بعــض المشــكالت تعــزى لمتغيــر الكليــةفــروق عــدم وجــود دلــت النتــائج إلــى 

 .(0.05α ≥ عند مستوى الداللة )دالة إحصائيًا غير  المحسوبةحيث كانت قيمة ف 

بأنه بغض النظر عن الجنس أو الكلية التي يدرس بها طلبة وهو ما يمكن تفسيره  

يتعرضون إلى العديد من المشكالت منها ما هو  الخاصة في مدينة عمان األردنيةالجامعات 

األكاديمي واإلداري وبالتالي مرتبط بالجانب اإلجتماعي والنفسي ومنها ما هو مرتبط بالجانب 

 فإن هذه المشكالت تواجه كافة الطلبة في الجامعات.

عـدم وجـود فـروق ذات ( التـي بينـت 2018) العيسـاويمـع نتيجـة دراسـة تتفق هذه النتيجة و  

داللـــة إحصـــائية فـــي المشـــكالت النفســـية واإلجتماعيـــة والدراســـية التـــي يعـــاني منهـــا الطلبـــة تعـــزى 

 .للجنس
 

 

 

 

 

 

 



 67  

 صياتالتو 

  الخاصة في مدينة عمان بمعرفة أسباب كل مشكلة من المشكالت  األردنيةقيام الجامعات

 الدراسة التي تواجه الطلبة الدراسين.

  الخاصة في مدينة عمان بمعالجة المشكالت الدراسة التي تواجه الطلبة  األردنيةقيام الجامعات

 يعمل بها مختصون باإلرشاد والتوجيه.الدراسين من خالل تفعيل وحدات إرشادية في كل كلية 

  الخاصة في مدينة  األردنيةعقد ندوات في الوحدات اإلرشادية التابعة للكليات في الجامعات

عمان لمعرفة مشكالت الطلبة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين والمتخصصين داخل 

 الجامعة.

  إلجراء بحوث ودراسات ت األردنية الخاصة في الجامعاتعيين متخصصين في اإلرشاد والتوجيه

 خاصة بحاجات ومشكالت الطلبة.

  إعطاء أهمية أكبر لشبكات التواصل اإلجتماعي من قبل الجامعات بعد ان اظهرت نتائج

الخاصة  األردنيةالدراسة المساهمة اإليجابية لها في حل المشكالت التي تواجه طلبة الجامعات 

 في مدينة عمان.

 لى ضرورة استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي بعد ان أظهرت النتائج اإلتجاهات التأكيد ع

 الخاصة في مدينة عمان. األردنيةاإليجابية لها في حل المشكالت التي تواجه طلبة الجامعات 
 

 

 

 

 



 68  

 المقترحات

  إجراء دراسة مشابهة تطبق على الجامعات الحكومية في األردن ومقارنة النتائج مع الدراسة

 الحالية.

  شبكات التواصل اإلجتماعي نحو استخدام  إتجاهات المشرفين األكاديميينإجراء دراسة لمعرفة

 عملية اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.في 
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 .128 – 79، 80بية في التربية وعلم النفس، دراسات عر 

التواصل  لشبكات الفلسطينية الجامعات طلبة استخدامات. (2014) ، صالح.صالحأبو 

، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة المتحققة: دراسة ميدانية. واإلشباعات االجتماعي

 اإلسالمية، غزة: فلسطين.

مجلة ه طلبة كلية العلوم التربوية )االنروا(. (. المشكالت التي تواج2003حسن، محمد. )

 .72 – 71، ½المعلم/الطالب، 

مجلة . دراسة ميدانية بجامعة وهران السانيا: مشكالت الطلبة الجدد (.2012حليمه، قادري. )

 .104 – 90، 7، العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

مجلة رسالة التربية بسلطنة اته. (. التعلم اإللكتروني: فوائده ومتطلب2006الحمداني، ادوارد. )

 .48 – 47، 13 عمان.
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 الجامعي كلية التعليم قطاع في ودورها االجتماعي التواصل مواقع. (2017) .حنتوش، احمد

 7، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية القاسم الخضراء أنموذجًا. البيطري: جامعة لطب

(4 ،)196 – 231 . 

إتجاهات الشباب نحو شبكات التواصل اإلجتماعي: طلبة جامعة . (2015)الخصاونة، إبراهيم. 

 303 - 275، 21، . مجلة آداب الفراهيديالبترا أنموذجاً 

 . كلية التربية، جامعة األزهر.االجتماعي التواصل مواقع مفهوم .(2015)، محمد. اهلل خلف

تشكيل  في ماعياالجت التواصل شبكات دور. (2013)زهير.  ،الدبيسي، عبدالكريم والطاهات

 ،(1) 40دراسات: العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،  األردنية. الجامعات طلبة لدى العام الرأي

66 – 81. 

، مجلة علوم إنسانيةليبيا.  في العمل سوق ومتطلبات التعليمي النظام (.2004فالح. ) الربيعي،

14 ،www.ulum.nl    

تواجه  التي المشكالت حل في االجتماعي التواصل مواقع دور. (2013) ، محسن.نيالزهرا

. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، انحوه واتجاهاتهم العملية التربية طالب

 المملكة العربية السعودية.

. طينت لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسالمهارات حل المشك (.2013شاهين، محمد. )

 .16 – 1(، 4) 33، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

http://www.ulum.nl/
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المشكالت التدريسية التي تواجه طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية في . (2016) ، علي.الصفار

مجلة ديالى للبحوث كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ديالى أثناء مدة التطبيق. 

 .408 – 391، 71 ،االنسانية

. دار الجامعي بين رصد الواقع ورلى التطوير التعليم (.2004طعيمه، رشدي والبندري، محمد. )

 الفكر العربي، القاهرة: مصر.

 الجامعة "تويتر لدى طالب القيم على وأثرها االجتماعي التواصل شبكات .(2014)الطيار، فهد. 

األمنية  للدراسات العربية . المجلةسعود الملك جامعة طالب على تطبيقية نموذجًا": دراسة

 .226 – 193 ،(61) 31، التدريب

تقويم بعض المشكالت التربوية والنفسية واإلجتماعية والصحية لدى طلبة . (2014) ، رائد.عباس

 – 135(، 2) 7، مجلة علوم التربية الرياضيةكلية التربية الرياضية في جامعة بابل. 

170. 

مشكالت وحاجات طلبة جامعة بغداد من وجهة نظر طلبة كلية العلوم  .(2018) ، نوال.عباس

 .348 – 331(، 57) 15ة، التربوية والنفسي مجلة البحوثالسياسية وطلبة كلية الهندسة. 

(. شبكات التواصل اإلجتماعي على اإلنترنت وأثرها في العملية 2015عبد الحكيم، هناء. )

 .19 – 1(، 1) 7، مجلة العراقية لتكنولوجيا المعلوماتالالتعليمية في الجامعات العراقية. 

المشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات كلية التربية للبنات في . (2015) ، حسام.العبدلي

، . مجلة البحوث التربوية والنفسيةالجامعة العراقية من وجهة نظرهن وسبل التغلب عليها

44 ،132 – 160. 
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على  المعرفة وأثرها توليد عملية في االجتماعي التواصل شبكات دور. (2018)عدوان، إياد. 

. رسالة ماجستير، غزة في العالي الفلسطيني التعليم ملسسات في الوظيفي اإلبداع

 الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.

المشكالت النفسية واإلجتماعية والدراسية التي يعاني منها طلبة . (2018) ، عبد الرزاق.العيساوي

 – 239(، 57) 15، التربوية والنفسية مجلة البحوثية التربية القائم في جامعة األنبار. كل

269. 

 فاعلية إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم باستخدام الشبكة االجتماعية. (2012فورة، كامل. )

Facebook   في تنمية مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت لدى الطالبات المعلمات في

 الجامعة االسالمية، غزة: فلسطين.، . رسالة ماجستيراإلسالمية بغزةالجامعة 

داخل  الجامعات صورة تعزيز في االجتماعي التواصل شبكات (. دور2013وافي، أمين. )

ملتمر طلبة الجامعات: الواقع واآلمال، الجامعة اإلسالمية، غزة: لمجتمع لفلسطيني. 

 فلسطين.

التواصل اإلجتماعي وعالقتها باإلضطرابات النفسية لدى  إدمان شبكات. (2016) ، بسمه.يونس

 رسالة ماجستير، جامعة االزهر، غزة: فلسطين. طلبة الجامعة في محافظة غزة.
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 الملحقات
 

 قائمة بأسماء المحكمين(: 1الملحق )

 الجامعة التخصص العلمي واالسم اللقب الرقم

 األردنية تكنولوجيا التعليم األستاذ الدكتور منصور أحمد وريكات 1
 األردنية تكنولوجيا التعليم األستاذ الدكتور ماجد أبو جابر 2
 األردنية تكنولوجيا التعليم األستاذ الدكتور عبد المهدي الجراح 3
 األردنية وجيا التعليمتكنول األستاذ الدكتور منعم السعايدة 4
 األردنية تكنولوجيا التعليم الدكتور مهند الشبول 5
 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم الدكتور خليل محمد سعيد السعيد 6
 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم الدكتورة خالدة عبد الرحمن شتات 7
 األوسط الشرق تكنولوجيا التعليم الدكتور فادي عبد الرحيم عودة 8
 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم الدكتورة منال عطا محمد الطوالبه 9

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم الدكتور فراس تيسير العياصرة 10
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 تها النهائيةر (: االستبانة في صو 2الملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .......................المحترم ................................ الطالب/ة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة " دراسة بعنوانإجراء ب ةالباحث تقوم

الجامعات الخاصة في عمان ودرجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي 

وجيا المعلومات تكنولفي الماجستير  درجة نيلمتطلبات  جزء منك ".والتغلب عليها

 .بجامعة الشرق األوسط في عمان / األردن.واإلتصاالت في التعليم

ونظرا لكونكم طلبة في الجامعات األردنية وعلى مقاعد الدراسة ارجو التكرم بتعبئة 

( في المكان المناسب لكل فقرة ، شاكره لكم ✓اإلستبانة المرفقة وذلك بوضع اشارة )

كم ستبقى بسرية تامة ولن تستخدم اال ألغراض البحث حسن تعاونكم علما بأن اجابات

 العلمي.

 

                                                                      

 الباحثة                                                                                    

 رغد محمود ذياب الفايز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78  

 – تويتر – انستغرام  –الفيس بوك ) هل تستخدم شبكات التواصل اإلجتماعياألول:  الجزء

 (يوتيوب – بواتس أ – جوجل
 

   ال   نعم

 

 اذا كانت اإلجابة نعم ارجو تعبئة اإلستبانة
 

 : المعلومات الشخصيةالثانيالجزء 
 

    الجنس (1)

   أنثى   ذكر

  الكلية (2)

   إنسانية   علمية

    صحية
 

  المشكالت الدراسية لدى طلبة الجامعات األردنيةالجزء الثالث: 
 

 الفقرات
كبيرة 

 جدا 
 قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة 

 المشكالت األكاديمية

1 
 المخصصة الزمنية والفترة المادة محتوى بين االنسجام ضعف

 لها
     

      الدراسية لموادل والتطبيقي النظري الجانب بين التوازن قلة 2

      الشرح في اإلعتيادية الطرق على المحاضرين بعض اعتماد 3

      أكاديميا   المدرسين بعض أداء قصور 4

      للطلبة المساعدة تقديم عن التدريس هيئة أعضاء بعض إعراض 5

      مادة من أكثر في الدراسية المساقات مفردات بعض في التكرار 6

      الطالب بها يكلف التي البيتية واجباتال كثرة 7

      والطلبة التدريس هيئة أعضاء بين التعاون ضعف 8

      التخصص مجال في المراجع العربية محدودية 9
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 الفقرات
كبيرة 

 جدا 
 قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة 

 النفسيةالمشكالت 

      بةالطل لمشاعر المدرسين بعض مراعاة عدم 10

      المدرسين بعض قبل من الذات عن للتعبير الفرصة إتاحة عدم 11

      واألفكار المعلومات نسيان بسرعة الشعور 12

      للدراسة المناسب التركيز بضعف الشعور 13

14 
 بعض قبل من الطلبة مع التعامل خصائص مراعاة قلة

 المدرسين
     

      وضاع داخل الجامعةاأل عن الناجم النفسي الضغط 15

      الدراسية بعض المساقات في للدراسة الدافعية ضعف 16

17 
متطلبات النجاح في بعض المساقات  استكمال عدم من الخوف

 الدراسية
     

18 
موعد اإلمتحانات في بعض المساقات  اقتراب عند القلق

 الدراسية
     

      لجامعةا داخل الدراسي الوضع مع التكيف صعوبة 19

 اإلداريةالمشكالت 

      األكاديمية مسيرته للطالب يوضح إرشادي دليل وجود عدم 20

      المؤهلين المدرسين عدد قلة 21

22 
المحاضرات  وقت تحديد في المشاركة الطلبة فرصة منح عدم

 واالمتحانات
     

      الدراسية السنة في واحدة لمرة المساقات بعض طرح 23

      الجامعة في ودوامه الطالب عمل بين التنسيق صعوبة 24

      المحاضرات مواعيد عن المدرسين بعض تأخر 25

      المالئمة الدراسية القاعات توفر عدم 26

      بالمدرسين االتصال صعوبة 27

      القائمين على العملية التعليمية التعلمية بعض كفاءة ضعف 28

      الجامعة في الموظفين عضب تعاون ضعف 29

 اإلجتماعيةالمشكالت 

30 
 بعض منها يعاني التي االجتماعية بالمشكالت االهتمام ضعف
 الطلبة

     

      ومتنوعة متعددة أسرية التزامات وجود 31

      اإلدارة قبل من الطلبة مع التعامل خصائص مراعاة قلة 32

      عةالجام جانب من المادي الدعم قلة 33

      الجامعية األقساط ارتفاع 34

      للمتفوقين التشجيعية المنح ندرة 35
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  شبكات التواصل االجتماعيل الخاصة في عمان طلبة الجامعات درجة استخدامالجزء الرابع: 
 

 الفقرات
كبيرة 

 جدا 
 قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة 

36 
ن خالل التعرف على مزيد من القدرة على التطوير الذاتي م

 المهارات
     

      القدر ة على معرفة المعلومات بطرق عديدة 37

      السرعة في التواصل مع زمالئي  38

39 
إكتساب بعض المهارات الالزمة إلستخدام الوسائل التقنية 

 المعاصرة
     

      التفاعل اإليجابي ما بين الطلبة 40

      بيني وبين زمالئي تنمية الثقة بين 41

      القدرة على زيادة الدافعية مع أعضاء هيئة التدريس 42

      إقامة دورات علمية مع زمالئي الطلبة 43

      توفير فرصة للمناقشة العلمية مع الطلبة 44

      كسر الحاجز النفسي فيما بين الطلبة 45

      تبادل وجهات النظر بيني وبين زمالئي 46

      بناء عالقات إجتماعية متميزة بيني وبين زمالئي 47

      تبادل وجهات النظر بيني وبين مدرسي 48

      تنمية المهارات الذاتية 49

      مواكبة مستجدات العصر 50
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 (: كتاب تسهيل المهمة3الملحق )

 

 

 


