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ملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على دافعية التعلم واتخاذ
القرار لدى طلبة الثانوية في مدينة عمان ،وتكونت عينة الدراسة من ( )612طالبا ً وطالبة .أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية التعلم تعزى للجنس لصالح اإلناث،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اتخاذ القرار تعزى للجنس لصالح الذكور .كما
أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين عدد مرات االستخدام لألقل من ( )5ساعات وكل من
دافعية التعلم واتخاذ القرار ،ووجود عالقة سلبية بين عدد مرات االستخدام لألكثر من ( )5ساعات
وكل من داف عية التعلم واتخاذ القرار .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين عدد وسائل
التواصل االجتماعي من ( )2-1وسيلة وكل من دافعية التعلم واتخاذ القرار ،ووجود عالقة سلبية
بين عدد وسائل التواصل االجتماعي لألكثر من ( )3وسائل وكل من دافعية التعلم واتخاذ القرار
وتوصي الدراسة بتوعية طلبة المدارس بأهمية دور وسائل التواصل االجتماعي في التحفيز واتخاذ
القرار وتدريبهم عليها.
الكلمات المفتاحية :وسائل التواصل االجتماعي ،دافعية التعلم ،اتخاذ القرار ،طلبة الثانوية).
Abstract
The study aimed at identifying the effect of the use of social media at
the motivation of learning and decision-making among secondary students
in the city of Amman. The study sample consisted of (612) male and
female. The results showed statistically significant differences in the level
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of motivation of learning attributed to gender in favor of females, and there
were statistically significant differences in decision-making level
attributed to gender in favor of males. The results indicated that there was
)a positive relationship between the number of use times of less than (5
hours and the motivation of learning and decision-making. There was a
)negative relationship between the number of times of use for more than (5
hours and the motivation of learning and decision-making. The results
)indicated a positive relationship between the number of social media (1-2
media and each of the motivation of learning and decision-making, and the
existence of a negative relationship between the number of social media
for more than (3) media and each of the motivation of learning and
decision-making. The study recommends that school students be made
aware of the important role of social media in motivating and decisionmaking and training them
Keywords: Social Media, Motivation of Learning, Decision-Making,
Secondary Students).
المقدمة
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تحتل مكانة قوية لدى األفراد في الوقت الحاضر ،وأن
هناك أشياء جاذبة ودافعة في هذه الوسائل تستحوذ على نفوسهم ،حيث أصبحت عملية اتخاذ
القرارات تعتمد على الرجوع لهذه الوسائل من خالل الحصول على المعلومات ومعالجتها ،وتعتبر
وسائل التواصل االجتماعي هي من المصطلحات األكثر استخداما ً لتطبيقات المعلومات الجديدة
التي تخلق تبادل معلومات تفاعلي ديناميكي على األفراد .ولذلك أصبحت وسائل التواصل
االجتماعي تخترق المزيد من حياتنا ولها تأثير على اتخاذ القرارات الفردية والتنظيمية ،فهي جزء
ال يتجزأ من واقعنا الحالي.
يؤكد جير وبارنس ( )Geer & Barnes, 2007أن المجتمعات التكنولوجية توفر المرونة
في الطريقة التي يعمل بها الطالب كطالب معا ً لتحقيق هدفهم المشترك الذي يتم إنجازه من خالل
مراحل متنوعة من التفكير والتقييم والمناقشة والتفاوض وحل المشكالت ،بينما يشير وورك
( )Walker, 2009إلى أن الطالب الذين يستخدمون هذه الوسائل تحسنت لديهم العديد من
المهارات كالقدرة على اإلبداع وحل المشاكل ،وخلق المعرفة.
بينما استخدام مواقع التواصل االجتماعي المفرط يؤدي إلى زيادة اإلحساس بالوحدة
واالكتئاب وإدمان الجلوس أمام اإلنترنت ،باإلضافة إلى عدم رغبة المستخدم في االختالط
واالكتفاء بمتابعة الحياة عبر الشاشة ومراقبة أصدقائه ومعارفه بدالً من التفاعل معهم .كما أنها
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تؤدي إلى عدم الثقة في النفس ،وزيادة اإلحساس باإلخفاقات وتقليل الشعور بالنجاحات ،نتيجة
المقارنة باآلخرين ،والشعور بالقلق وعدم النوم (عبدالجليل.)2011 ،
يعرف بويد وإليسون ( )Boyd & Ellison, 2007وسائل التواصل االجتماعي بأنها
الملفات التي تحتوي على تعريف المستخدمين واالتصاالت فيما بينهم والتعليقات والرسائل الخاصة
بهم .بينما يعرفها كابالن وهينلين ( )Kaplan & Haenlein, 2010بأنها مجموعة من التطبيقات
المستندة إلى اإلنترنت التي تقوم على أسس إيديولوجية وتكنولوجية للويب ،والتي تسمح بإنشاء
وتبادل المحتوى الذي ينشئه المستخدمين.
أما أرنولد وباولوس ( )Arnold & Paulus, 2010يعرفها بأنها أدوات التواصل التي
تتضمن صفحات الملف الشخصي للمستخدمين الذين يمكنهم االنضمام إلى المجموعات والدردشة
والمدونات ومنتديات المناقشة .كما تعرف وسائل التواصل االجتماعي بأنها مجموعة من الخدمات
اإللكترونية التي تسمح لروادها بإنشاء الملفات الشخصية وتنظيمها ،وتسمح لهم بالتواصل مع
اآلخرين (.)Reitz, 2013
فتعرف وسائل التواصل االجتماعي بأنها الطرق واألدوات التي يمكن من خاللها تبادل
المعلومات والمعارف وبناء عالقة إنسانية راقية ،فهي تتضمن الوسائل التقليدية والحديثة
االلكترونية .كما أنها منظومة من الشبكات اإللكترونية عبر اإلنترنت تتيح للمستخدم فيه إنشاء
موقع خاص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس
االهتمامات والهوايات (جرار .)2012 ،وتعرف وسائل التواصل االجتماعي بأنها تزويد
المستخدمين بالقدرة على االتصال والتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض عبر االنترنت
( .)Correa, Hinsley, & Gil de Zuniga, 2010بينما يعرفها هاسلر ()Hasler, 2009
بأنها مجموعة من التطبيقات على شبكة االنترنت التي تسمح بإنشاء وتبادل المعلومات التي يتم
إنشاؤها من قبل المستخدمين .ويعرفها ميريام – وبستر ( )Merriam-Webster, 2014أنها
شكل من أشكال االتصاالت االلكترونية كمواقع الكترونية للشبكات االجتماعية والمدونات الصغيرة
يتم من خاللها تبادل المعلومات واألفكار والرسائل الشخصية وغيرها من المحتويات.
وتعمل وسائل التواصل االجتماعي على بناء بيئات للتعلم الشخصي التي تعزز تعلم الدافع
األكاديمي ،والمشاركة ،واإلنجاز .كما أنها تعمل على خلق فرصة جيدة للتعلم غير الرسمي ودمج
أنشطة التعليم الرسمية ( .)Deng & Tavares, 2015فأصبحت معظم الوسائل تنتشر بشكل
كبير في البيئات التعليمية ،حيث يقوم المدرسين باستخدامها في العملية التعليمية التعلمية
( ،)Schwartz, 2009ويرى أرنولد وباولوس ( )Arnold & Paulus, 2010أن مجانية هذه
الوسائل وإتاحتها للمدرسين من خالل دمجها بالفصول الدراسية أصبحت دافعا ً للتعلم.
وتأتي أهمية الدافعية من خالل ضرورة لتفسير السلوك ،وتفسير طبيعة العالقات التي تربطهم
باآلخرين ،باإلضافة إلى أنها مثيرة للطاقة والنشاط .وتوصل الفرد إلى تحقيق أهدافه ،وتؤدي إلى
اكتساب الخبرات والمعرفة وتطوير السلوك وترقيته ،وهي وسيلة تعلم الفرد لكيفية التوافق والتأقلم
مع الذات ومع البيئة ،وتعمل على التوجيه السليم الذي يحقق االتزان االنفعالي والواقعي ،كما أنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)6(33

 910ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في دافعية التعلم و "......

تؤثر على أداء الفرد وتجعله يقوم باألعمال والمهام تبعا ً لها (الداهري .)2008 ،ولدافعية التعلم
شروط تشمل ما يلي .1 :االنتباه لبعض العناصر المهمة في الموقف التعليمي .2 ،القيام بنشاط
موجه نحو هذه العناصر .3 ،االستمرار في هذا النشاط والمحافظة عليه .4 ،تحقيق هدف التعلم
(الخطيب.)2006 ،
وتعرف الدافعية للتعلم بأنها حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف التعليمي
واإلقبال عليه بنشاط موجه ،واالستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم (توق ،)2003 ،بينما
يعرفها قطامي ( )2004بأنها حالة داخلية تحث المتعلم على السعي بأي وسيلة ليمتلك األدوات
والمواد التي تعمل على إيجاد بيئة تحقق له التكيف والسعادة وتجنبه الوقوع في الفشل .حيث هناك
العديد من الخصائص التي تتعلق بدافعية التعلم منها .1 :تكتسب الدافعية من الخبرات التراكمية
للفرد .2 ،ال تعمل بمعزل عن غيرها من الدوافع األخرى .3 ،الدافعية هي قوة ذاتية داخلية.4 ،
تتصل الدافعية بحاجات الفرد .5 ،الدافعية محرك للسلوك .6 ،تستثار الدافعية بعوامل داخلية أو
خارجية (عبدالفتاح.)2005 ،
وللدافعية العديد من التصنيفات أبرزها .1 :الدوافع الشعورية والالشعورية .2 ،الدافعية
الداخلية والدافعية الخارجية .3 ،الدوافع الفردية والدوافع الجماعية .4 ،دوافع خيالية ودوافع
واقعية .5 ،دوافع أولية ودوافع ثانوية (حدة .)2013 ،وقد يرجع تدني الدافعية لدى المتعلمين إلى
أسباب عديدة من أهمها ما يلي:
 .1عدم وجود وتوفر االستعداد للتعلم واالستعداد العام والخاص من قبل المتعلم ،فاالستعداد عامل
مهم من عوامل استمرار التعلم وزيادته.
 .2الممارسة السلبية للمتعلمين والروتين اليومي للمعلم وعدم إتاحة الفرصة للمتعلمين بالبحث
واالكتشاف والتغيير.
 .3عدم قدرة المتعلمين على تحديد األهداف والغايات واالنطالق من حاجاتهم واستعداداتهم
للتعلم.
 .4قلة استخدام الوسائل التعليمية التي تثير حيوية الطلبة والسيطرة المزاجية لبعض المعلمين مع
المتعلمين وعدم إتاحة الفرصة لهم إلبداء اآلراء ووجهات النظر.
 .5إهمال أساليب التعزيز والثواب التي تثير حماسة الطلبة وتشجعهم على التعلم.
 .6إهمال استخدام األسئلة المثيرة للتفكير (بن يوسف.)2008 ،
ولزيادة دافعية المتعلمين في موقف التعلم المتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي ،يجب التفكير
في استراتيجيات أخرى تكون مناسبة لهذا النوع من التعلم منها ما يلي:
أوالً :نموذج االنتباه والمالءمة والثقة والرضا الذي قدمه  Kellerسنة 1987م .أما عناصره
فهي:
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 .1االنتباه :يتطلب شد االنتباه إدراج المتعلم في الموقف التعليمي باستخدام الرسوم واألشكال
والمشكالت التعليمية.
 .2المالئمة :يقتضي تحقيق المالئمة تحديد أهداف متسقة تكون مرتبطة بالخبرات الماضية
للمتعلم وتكون منسجمة مع ما يقوم به
 .3الثقة :يتطلب بناء الثقة تقديم المساعدة للمتعلمين في أن يبنوا في أنفسهم توقعات النجاح.
 .4الرضا :يقتضي تحقيق الرضا تصميم التعليم بطريقة تمكن العاملين من الشعور بالرضا عن
التعليم واالهتمام بالخبرات التعليمية (.)Hodges, 2004
ثانياً :نموذج متصل الوقت لــولودكووسكي (:)Wlodkowski' model
يركز هذا النموذج على الدور الذي تلعبه الدافعية في مراحل عملية التعلم المختلفة .حيث
يقسم هذا النموذج عملية التعلم إلى ثالثة مراحل مهمة جداً.
 .1مرحلة بداية عملية التعلم :في هذه المرحلة ،يتم التركيز على بناء اتجاهات موجبة نحو التعلم
والعمل بقدر المستطاع على إشباع حاجات المتعلم وخاصة الحاجات الفيزيولوجية .ومن أهم
االستراتيجيات التي تستخدم لزيادة الرغبة في التعلم تقديم التمهيد المشوق وتحديد أهداف
واضحة للدرس ومختلف االستراتيجيات التي تساعد المتعلم في تطوير فهم واضح لما هو
مطلوب للنجاح في الدرس.
 .2مرحلة أثناء عمليات التعلم :في هذه المرحلة ،يتم التركيز على إثارة المتعلم وتشويقه .ومن
استراتيجيات الدافعية التي تستخدم في هذه المرحلة نشير إلى إشراك المتعلم من خالل األسئلة
والنكت وتنويع أسلوب العرض ،واستخدام طرائق التدريس المتنوعة من المحاضرة إلى
المناقشة إلى عمل الفريق.
 .3مرحلة نهاية التعلم :في هذه المرحلة ،يتم التركيز على األداء/الكفاءة والتعزيز .ومن
استراتيجيات الدافعية التي تستخدم في هذه المرحلة نذكر التغذية الراجعة التي تقدم من مرة
إلى أخرى واإلعالن للمتعلم عن تقدمه (.)Keller & Suzuki, 2002
ثالثاً :نموذج موشينسكي ()Moshinskie' model
يرى موشينسكي ( )Moshinskie, 2001أن ثمة نوعين من العاملين ،أولئك الذين يحملون
اتجاهات نشيطة اتجاه الحياة (وعادة ما يمتلك هؤالء دافعية داخلية وال يحتاجون إال الى القليل من
الدافعية الخارجية) وأولئك الذين يملكون اتجاهات سلبية تجاه الحياة (وعادة ما ال يمتلك هؤالء
الدافعية الداخلية ويحتاجون أكثر إلى الدافعية الخارجية).
وتعتبر انخفاض الروح المعنوية والدافعية لدى األفراد من أهم األمور المؤثرة على جوانب
عملية ات خاذ القرارات ،األمر الذي يؤدي إلى عدم الرضا عملية اتخاذ القرارات والبطء فيها ،مما
ينعكس على أداء األفراد وفعاليتهم (العديلي)1995 ،
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تتأثر عملية اتخاذ القرار بالعديد من العوامل وهي .1 :االتجاهات والميول ،فاتخاذ القرار يتم
بنا ًء على اتجاهات الفرد وميوله نحو الشيء  .2القيم والمعتقدات ،فاتخاذ القرار يكون نابعا ً من قيم
ومعتقدات الفرد  .3العوامل النفسية ،يعتبر التوتر النفسي والحيرة واالضطراب والتردد ذات تأثير
على قدرة الفرد في اتخاذ القرار  .4المؤثرات الشخصية ،لكل فرد سمات وتوجهات شخصية،
فالقرار يتخذ بنا ًء على أفكاره وتوجهاته (قطيط .)2011 ،ويشير درة وجودة ( )2012إلى أن اتخاذ
القرار ينقسم إلى ثالث مهارات رئيسية هي:
 .1مهارات في مجال وضع األهداف العملية :حيث تشمل مهارة الفهم والتفسير لألهداف ،ومهارة
اشتقاق أهداف محددة ،ومهارة وضع معايير لقياس األداء.
 .2مهارات في مجال تحديد المشكلة وجمع الحقائق :وتشمل مهارة المالحظة الدقيقة لمشكلة ما
والقدرة على معالجة المشكلة ،مهارة صياغة عبارات محددة ،القدرة على تحليل موقف ما
وجمع المعلومات الصحيحة عنه.
 .3مهارات في مجال اتخاذ القرارات والقيام بالعمل :وتشمل مهارة تحديد البدائل واختيار
أفضلها ،والقدرة على توضيح القرارات لآلخرين ،والقدرة على المحافظة على الحماس
وااللتزام للقرارات التي تتخذ ،والقدرة على العمل مع اآلخرين واستشارتهم للوصول إلى
اتخاذ القرارات ،ومراعاة العوامل اإلنسانية والبيئية عند اتخاذ القرار.
ويعرف رضوان ( )2012اتخاذ القرار بأنها عملية عقلية تهدف إلى االختيار الواعي بين
البدائل المتاحة في موقف ما بعد دراسة النتائج المترتبة على كل بديل ،واختيار آثارها على األهداف
المراد تحقيقها .بينما يعرفها أبو خاطر ( )2014بأنها قدرة الفرد على المفاضلة بين عدد من البدائل
المطروحة لحل مشكلة ما ،واختيار البديل األنسب لتحقيق الهدف المطلوب في ضوء ما يملك من
قيم ومعايير.
وتشمل عملية اتخاذ القرار مراحل عديدة هي .1 :تحديد الموقف  .2جمع المعلومات من
مصادر متعددة  .3تحديد البدائل الممكنة والمتوفرة  .4دراسة النتائج المحتملة لكل بديل .5،ترتيب
البدائل حسب أفضليتها  .6اتخاذ القرار (أبو خاطر .)2014 ،بينما يشير الزيادات والعدوان
( )2009لمجموعة من الخطوات التي تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة وهي .1 :تشخيص
المشكلة .2 ،تحليل سبب المشكلة .3الحلول المتاحة .4 ،اتخاذ القرار  .5التنفيذ المتسم بالمرونة .6
التقييم المتضمن لعملية إصدار حكم على فاعلية القرار.
ويرى الريماوي ( )2006أن عناصر عملية اتخاذ القرار تتمثل في ما يلي .1 :المعلومات،
وهي المعرفة حول القرار وآثاره وبدائله واحتمالية حدوث كل بديل  .2البدائل ،وهي االحتماالت
التي يجب على متخذ القرار االختياربينها  .3المعايير ،هي السمات أو الشروط والمتطلبات الواجب
توفرها في كل بديل  .4األهداف ،وهي جمع الكثير من البدائل  .5التفضيالت ،وهي تعكس فلسفة
متخذ القرار المتمثلة بقيم متخذ القرار التي تحدد تفضيالته  .6نوعية أو جودة القرار ،أن القرار
الجيد هو القرار المنطقي المعتمد على المعلومات المتوفرة.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )6(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميسون جمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 913

إن مشاركة وسائل التواصل االجتماعي تؤثر بشكل متزايد على اتخاذ القرارات ،وأن %80
قادرين على تسريع عملية اتخاذ القرارات وتطوير المعلومات ( .)Power, 2011وتشمل عملية
اتخاذ القرار .1 :الحاجة إلى االعتراف – الوعي بأن هناك فجوة بين أين نحن وأين نريد أن نكون
 .2البحث عن المعلومات  -عند التقرير بأمر ما يجب أن يكون لدينا القليل من المعلومات  .3التقييم
– فال بد من استخدام أمر ما للمساعدة في ترتيب البدائل .4انتاج القرار -الوصول للقرار  .5التقييم
ما بعد عملية القرار ( .)Hausman, 2014ومن النتائج الرئيسية على تأثير وسائل التواصل
االجتماعي على صنع القرار:
 .1تعطيل وسائل التواصل االجتماعي عمليات صنع القرارات التقليدية.
 .2تشكل المواقع المهنية أداة متزايدة األهمية لدعم اتخاذ القرارات.
 .3وجود مستويات عالية من الثقة في المعلومات التي يتم الحصول عليها من المواقع عبر
اإلنترنت.
 .4تحديات مستمرة في المنظمات الداخلية والخارجية لوسائل التواصل االجتماعي.
 .5تعتبر حاجة معترف بها لمدخالت األقران في عملية صنع القرار.
 .6يعتبر التواصل والتعاون هما المحركان الرئيسيان الستخدام المهنيين لوسائل التواصل
االجتماعي.
 %82 .7من صانعو القرار يقومون بالبحث عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.
 .8المهنيون يتابعون هذه الوسائل ويقرؤون المدونات ويستفسرون كخطوات مبكرة في عملية
اتخاذ القرارات.
 .9يميل المهنيون األصغر سنا ً الستخدام هذه الوسائل بشكل أكبر من المهنيين ذوو التركيبة
الديمغرافية القديمة (.)Power, 2011
الدراسات السابقة
أجرى كورنياوان وجينغا وبراسيتو ()Kurniawan, Jingga & Prasetyo, 2017
دراسة هدفت إلى معرفة اآلثار بين الدافعية للتعلم واستخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة
للتعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )126طالباً .أظهرت النتائج أن استخدام وسائل التواصل
االجتماعي كوسيلة للتعلم يمكن أن تزيد من الدافعية للتعلم من خالل أنشطة تعليمية.
وهدفت دراسة حجازي ومهدي ( )2016إلى استقصاء فاعلية استراتيجية في التعلم النشط
القائم على التشارك عبر الويب على تحسين الدافعية للتعلم لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى،
وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبة .وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية في القياسين القبلي والبعدي على الدرجة الكلية لمقياس الدافعية للتعلم لدى الطالبات ،مما
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يؤكد على فاعلية استراتيجية التعلم النشط القائم على التشارك عبر الويب في تحسين الدافعية للتعلم
لدى الطالبات.
وقام الحاج وبنافي ( )Alhaj & Banafi, 2015بدراسة هدفت لمعرفة تأثير وسائل
التواصل االجتماعي على تعزيز الدافعية لدى طالب الطب بجامعة جازان ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )60طالباً .أظهرت النتائج أن وسائل التواصل االجتماعي كان لها التأثير الكبير على الدافعية
وتحقيق انجازات بشكل أفضل ،وأن الطالب كانوا نشطون في عملية تبادل المعلومات والمعرفة
والمسؤولية في حل المشاكل ،وحل األنشطة ،وتحقيق الحاالت المستهدفة بالتعاون.
وأشارت دراسة القرشي والكيالني ( )2015ألثر وسائل التواصل االجتماعي على عملية
اتخاذ القرار في مدينة عمان ،وتكونت عينة الدراسة من ( )423فرداً .أظهرت النتائج وجود تأثير
عا ٍل لوسائل التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار من خالل إدراك الحاجات ،ومساعدة
األفراد في البحث ،واختيار البدائل األفضل ،وعملية اتخاذ القرار ،وتقييم القرار.
وهدفت دراسة يارد ( )Yard, 2015إلى معرفة دور وسائل التواصل االجتماعي في دافعية
طلبة المدارس الثانوية المعرضين للخطر ،وتكونت عينة الدراسة من ( )11طالبا ً .أظهرت النتائج
أن وسائل التواصل االجتماعي وسائل إضافية لدعم النجاح األكاديمي ،وأنها تعمل على خلق بيئة
محفزة لدافعية التعلم والحصول على فوائد اجتماعية من خالل السماح باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي للوصول إلى مواد تعليمية محفزة.
وقام شحادة ومطارنة ( )2014بدراسة أثر العالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات
وانعكاسها على اتخاذ القرارات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )71فرداً .أظهرت النتائج وجود
عالقة طردية دالة إحصائيا ً بين النظم التكنولوجية المستخدمة واتخاذ القرار ،وأنه يساهم بشكل
إيجابي في زيادة القدرة على اتخاذ القرار.
وهدفت دراسـة الجراح والمفلح والربيع وغوانمه ( )2014إلـى استقصـاء أثـر التـدريس
باسـتخدام الحاسـوب فـي تحسين مستوى دافعية المتعلمين نحـو التعلـم لدى طلبـة الصـف الثـاني
األساسـي ،وتكونت عينة الدراسـة مـن ( )43طالبـا ً وطالبة .أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود
فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05=αفـي مسـتوى دافعيـة التعلــم ككــل
لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي تعلمــت بوســاطة البرمجية التعليمية ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس أو للتفاعل بين الجنس وطريقـة التـدريس ،ووجـود فـروق
ذات داللـة إحصـائية فـي أبعـاد دافعيـة التعلم تعزى لطريقة التدريس لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.
وتناولت دراسة أبو خاطر ( )2014فعالية مدونة الكترونية توظف استراتيجية جيجسو في
تنمية المفاهيم الحاسوبية ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات أول ثانوي بغزة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )50طالبة .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات
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اتخاذ القرار ،وبلغ معدل تأثير المدونة االلكترونية على اختبار مهارات اتخاذ القرار (،)1.40
وبذلك كانت المدونة االلكترونية ذات فاعلية كبيرة في تنمية مهارات اتخاذ القرار.
وفي دراسة أجراها فاسلر وهنتربيرجر وداهندن وويس (Faessler, Hinterberger,
) Dahinden & Wyss, 2006للكشف عن أثر نوع المهمة المقدمة عن طريق الحاسوب في
تحسين مستوى الدافعية لدى الطلبة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )500طالبا ً وطالبة .أظهرت نتائج
الدراسة أن أداء المهمات يساعد في تحسين مستوى الدافعية ،وأن المهمات الغامضة تحسن الدافعية
أكثر من المهمات المرتبطة بالمفاهيم األساسية.
كما أجرى جوميز-فرنانديز ) (Gómez-Fernández, 2005دراسة بهدف الكشف عن أثر
التواصل من خالل البريد اإللكتروني ) (E-mailبين الطلبة في تحسين مستوى الدافعية لديهم،
وتكونت عينة الدراسة من ( )63طالبا ً وطالبة .أشارت نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة أظهرت
تفاعالً ،وأنهم أكثر استمتاعا ً وأكثر دافعية من خالل تسليم الواجبات والمالحظات عبر البريد
االلكتروني.
مشكلة الدراسة
يميل األفراد المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي إلى مشاركة اآلخرين الحوار
والمناقشة للحصول على المعلومات حول القرارات المتعلقة بموضوع ما ،فأصبح اعتمد األفراد
بشكل عام واألفراد المتعلمين بشكل خاص في الوقت الحالي على هذه الوسائل لجمع المعلومات
التي تدفعهم نحو التفكير بالقرارات المهمة في حياتهم .فهي لها دور هام في عملية تسريع االختيار
بين البدائل المتاحة لألفراد .كما أن استخدام هذه الوسائل في المواقف التعليمية وما يتعلق فيها من
ملحقات قد تؤثر على األفراد المتعلمين ،األمر الذي يتطلب منهم شد االنتباه والتركيز نحو تحقيق
األهداف المراد تحقيقها من الموقف التعليمي .وقد الحظت الباحثة هذه الوسائل قد تؤثر سلبا ً أو
إيجابا ً على األفراد المتعلمين بحسب االستخدام لها .وبناء على ذلك نشأت مشكلة الدراسة الحالية
وهي أثر وسائل التواصل االجتماعي بمستوى دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى طلبة الثانوية في
مدينة عمان.
أسئلة الدراسة
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى عينة
من طلبة المدارس الثانوية بمدينة عمان تعزى للجنس؟
 .2هل هناك عالقة ذات داللة اإلحصائية بين عدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة عمان؟
 .3ما العالقة اإلحصائية بين عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ومستوى كل من دافعية
التعلم واتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة عمان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)6(33

 916ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في دافعية التعلم و "......

أهمية الدراسة
تتمثل األهمية النظرية في إلقاء الضوء على أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي بمستوى
كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثاني ثانوي .والتعرف على مدى االستفادة
منها في المجاالت التطبيقية المختلفة ،ومدى تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مستوى
دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثاني ثانوي ،وهل يختلف مستوى دافعية التعلم واتخاذ
القرار لدى طلبة الصف الثاني ثانوي.
أما من ناحية تطبيقية فإن الدراسة تعمل على تزويد العاملين في اإلرشاد والطلبة أنفسهم،
وأولياء األمور القائمين على اتخاذ القرار بمعلومات إضافية تتعلق بأثر أساليب التواصل الحديثة
في مستوى دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثاني ثانوي ،وتساعد هذه المعلومات
على تصميم خطط إرشادية لدعم وتنمية اتجاهات طلبة الثانوية نحو استخدام التقنيات الحديثة،
وتنوير القائمين على التعليم العام بأهمية وسائل التواصل االجتماعي الحديثة بالنسبة لطلبة الصف
الثاني ثانوي ومحاولة االستفادة من ذلك في العملية التعليمية.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في مستوى كل من دافعية التعلم
واتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة عمان .ومعرفة عالقة عدد مرات استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ومستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار وهل هي دالة إحصائياً.
ومعرفة عالقة عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ومستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ
القرار وهل هي دالة إحصائيا ً لدى طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة عمان.
محددات الدراسة
 .1سوف تقتصر الدراسة الحالية على طلبة الصف الثاني ثانوي للفصل الثاني من العام الدراسي
2018/2017م.
 .2سوف تقتصر الدراسة الحالية على دافعية التعلم واتخاذ القرار فقط.
 .3سوف تقتصر الدراسة الحالية على مدينة عمان في األردن ولن تشمل باقي المدن فيها.
التعريفات اإلجرائية
صم ّمت
وسائل التواصل االجتماعي :عبارة عن مواقع إلكترونيّة أو تطبيقات برمجيّة ُ
خصيصا ً لتوفير خدمة التواصل بين ال ُمستخدمين ال ُمس ّجلين عبر تلك المواقع أو التطبيقات من
ي ،وال يت ّم هذا التواصل إالّ بوجود
خالل اسم ُمستخدم خاص ب ِهم أو رقم هاتف أو بريد إلكترون ّ
خطوط اتّصال عبر شبكة اإلنترنت (.)Merriam-Webster, 2014
دافعية التعلم :هي محرك داخلي ينشط السلوك ويعمل على توجيه انتباهه نحو الموقف
التعليمي واإلقبال عليه ،واستمرار النشاط حتى يتم تحقق التعلم المطلوب ( Kyndt, Dochy,
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 ،)Struyven & Cascallar, 2011ويعرف إجرائيا ً بالدرجة التي يحصل عليها طالب/ة الثاني
ثانوي على فقرات المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.
اتخاذ القرار :هي عملية تحديد واختيار البدائل القائمة على القيم والتفضيالت والمعتقدات
لصانع القرار ،والذي تنتج خيارا ً نهائيا ً يفضي إلى اتخاذ إجراءات أو عدمه ( Brunton,
 ،)Botvinick & Brody, 2013ويعرف إجرائيا ً بالدرجة التي يحصل عليها طالب/ة الثاني
ثانوي على فقرات المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.
منهجية وإجراءات الدراسة
منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي ،إذ بحثت أثر استخدام وسائل التواصل
االجتماعي في دافعية التعلم واتخاذ القرار في ضوء بعض المتغيرات.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدّراسة من ( )1540طالبا ً وطالبة من المدراس الثانوية في لواء قصبة عمان
ّ
باألردن ،ومن كال الجنسين خالل عام 2018/2017م.
عينة الدراسة
بلغ عدد أفراد الد ّراسة ( )612طالبا ً وطالبة في المرحلة الثانوية ،ثم اختيروا بطريقة العينة
المتيسرة من المدراس الثانوية في لواء قصبة عمان خالل الفصل الدراسي الثاني لعام
2018/2017م ،وجدول ( )1يبين توزيع أفراد الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات
الجنس

الفئات
ذكر
أنثى
الكلي

التكرار
289
323
612

النسبة المئوية
%47.2
%52.8
%100

أدوات الدراسة
أوالً :مقياس دافعية التعلم
قام سليمان ( )1989بتعريبه وتطويره مقياس كوزيكي وانتويستل & (Kozeki
) Entwistele,1984ليناسب البيئة العربية لألعمار ما بين ( )20- 8سنة .حيث تكون المقياس في
بداية وضعه من ( )36فقرة ،و التحقق من الصدق المنطقي ،والتأكد من انتماء الفقرات لألبعاد التي
تقيسها.
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صدق المقياس
قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرض المقياس بصورته المعربة على مجموعة
من المحكمين بلغ عددهم ( )8محكمين من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس بالجامعات
األردنية ،للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس لهذه الفئة التي سوف تتطبق عليها الدراسة ،حيث
أجمع المحكمين على الفقرات بنسبة ( ،)%85وهذه النسبة يمكن االعتماد عليها إلجراء الدراسة.
كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ()53
طالبا ً وطالبة من خارج عينة الدراسة ،ومن ثم حسبت قيم معامالت االرتباط المصحح للفقرات مع
المقياس ككل ،كما هو مبين في جدول (.)2
جدول ( :)2قيم معامالت االرتباط (المصحح) لفقرات مقياس دافعية التعلم.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معامل
االرتباط
0.50
0.78
0.67
0.56
0.62
0.83
0.71
0.68
0.83

رقم
الفقرة
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل
االرتباط
0.71
0.69
0.66
0.74
085
0.52
0.49
0.77
0.65

رقم
الفقرة
19
20
21
22
23
24
25
26
27

معامل
االرتباط
0.79
0.47
0.64
0.76
0.60
0.57
0.62
0.70
0.55

رقم
الفقرة
28
29
30
31
32
33
34
35
36

معامل
االرتباط
0.63
0.82
0.74
0.61
0.67
0.79
0.80
0.58
0.75

يالحظ من البيانات الواردة في جدول ( )2أن قيم معامالت ارتباط فقرات المقياس تراوحت
بين ( ،)0.85-0.47وجميعها قيم دالة إحصائياَ .وقد اعتمدت الباحثة معيارا ً لقبول الفقرة بأن ال
يقل معامل ارتباطها بالمقياس ككل عن (.)0.30
ثبات المقياس
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين :األولى من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية بلغت ( )53طالبا ً وطالبة ،وتم حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لألبعاد،
حيث بلغت قيمة الثبات ( ،)0.78والطريقة الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة
االستطالعية ،وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق األول ،حيث بلغت قيمة الثبات (.)0.84
وترى الباحثة أن هذه القيم مناسبة الستخدام القائمة ألغراض الدراسة الحالية ،وجدول ( )3يظهر
ذلك.
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جدول ( :)3معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا لمقياس دافعية التعلم وثبات اإلعادة.
المقياس
الدافعية للتعلم

كرونباخ ألفا
0.78

ثبات اإلعادة
0.84

تصحيح المقياس
يتكون المقياس من ( )36فقرة مكون من تدريج خماسي وهو (صفر= ال أوافق بشدة=1 ،
أوافق بشدة =2 ،متردد =3 ،أوافق =4 ،أوافق بشدة) ،أما في الدراسة قامت الباحثة بتعديل التدريج
الخماسي بنا ًء على رأي المحكمين ليكون ( =1ال أوافق بشدة =2 ،أوافق بشدة =3 ،متردد=4 ،
أوافق =5 ،أوافق بشدة) ،وبذلك تتراوح الدرجات من ( ،)180-36بحيث تشير الدرجات األعلى
إلى مستوى مرتفع من دافعية التعلم.
ثانياً :مقياس اتخاذ القرار
بعد االطالع على األدب والدراسات السابقة التي تناولت اتخاذ القرار قامت الباحثة باستخدام
مقياس اتخاذ القرار المستخدم بدراسة الغامدي ( ،)2012وتكون المقياس بصورته األصلية من
( )40فقرة موزعة على ( )4مواهب متعددة في مهارة اتخاذ القرارات وبواقع ( )10فقرات لكل
موهبة ،وهي كاآلتي :موهبة التواصل ،موهبة اتخاذ القرار ،موهبة التفكير المنتج ،موهبة التنبؤ.
صدق المقياس
قام الغامدي ( )2012بالتأكد من صدق المقياس من خالل عرضه على ( )6محكمين من ذوي
االختصاص في مجال علم النفس والموهبة واإلبداع في الجامعات األردنية .واألخذ بمالحظاتهم
بما يخص الصياغة اللغوية للفقرات ومدى قياس الفقرات للمجاالت المنسوبة إليها ،وقد بلغ معامل
االرتباط لدى المحكمين من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون ( )0,90وبذلك يتمتع المقياس
بدرجة مقبولة من الصدق.
أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرضه المقياس بصورته
المعربة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم ( )8محكمين من ذوي االختصاص في التربية
وعلم النفس بالجامعات األردنية للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس لهذه الفئة التي سوف تنطبق
عليها الدراسة ،حيث أجمع المحكمين على الفقرات بنسبة ( ،)%85وهذه النسبة يمكن االعتماد
عليها إلجراء الدراسة .كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة
استطالعية مكونة من ( )53طالبا ً وطالبة من خارج عينة الدراسة ،ومن ثم حسبت قيم معامالت
االرتباط المصحح للفقرات مع المقياس ككل ،كما هو مبين في جدول (.)4
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جدول ( :)4قيم معامالت االرتباط (المصحح) لفقرات مقياس اتخاذ القرار.
موهبة التواصل
معامل
رقم
االرتباط
الفقرة
0.63
1
0.68
2
0.87
3
0.76
4
0.62
5
0.53
6
0.62
7
0.78
8
0.79
9
0.49
10

موهبة اتخاذ القرار
معامل
رقم
الفقرة االرتباط
0.59
11
0.77
12
0.62
13
0.80
14
0.75
15
0.76
16
0.50
17
0.68
18
0.71
19
0.69
20

موهبة التفكير المنتج
معامل
رقم
االرتباط
الفقرة
0.72
21
0.51
22
0.84
23
0.54
24
0.73
25
0.81
26
0.59
27
0.60
28
0.50
29
0.71
30

موهبة التنبؤ
معامل
رقم
الفقرة االرتباط
0.81
31
0.48
32
0.54
33
0.60
34
0.64
35
0.69
36
0.74
37
0.62
38
0.65
39
0.80
40

يالحظ من البيانات الواردة في جدول ( )4أن قيم معامالت ارتباط فقرات المقياس تراوحت
بين ( ،)0.87-0.48وجميعها قيم دالة إحصائياَ .وقد اعتمدت الباحثة معيارا ً لقبول الفقرة بأن ال
يقل معامل ارتباطها بالبُعد والقائمة ككل عن (.)0.30
ثبات المقياس
قام الغامدي ( )2012بالتأكد من ثبات المقياس تم حساب معامل الثبات من خالل إعادة تطبيق
المقياس على عينة مكونة من ( )50طالبا ً وطالبة ،ثم إعادة تطبيق المقياس عليهم مرة أخرى بعد
ع على التطبيق األول .وقد تم حساب معامل الثبات للمقياس وبلغ ( )0,86وهذا يشير
مرور أسبو ً
إلى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ألغراض الدراسة.
أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين :األولى من خالل
تطبيقه على عينة استطالعية بلغت ( )53طالبا ً وطالبة ،وتم حساب معامل االتساق الداخلي
كرونباخ ألفا لألبعاد ،حيث تراوحت ما بين ( ،)0.79-0.71وبلغت قيمة الثبات للمقياس ككل
( ،)0.73والطريقة الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة االستطالعية ،وتم إعادة تطبيقه
بعد أسبوعين من التطبيق األول ،حيث بلغت قيمة الثبات لألبعاد ما بين ( ،)0.87-0.78وبلغت
قيمة الثبات للمقياس ككل ( .)0.82وترى الباحثة أن هذه القيم مناسبة الستخدام المقياس ألغراض
الدراسة الحالية ،وجدول ( )5يظهر ذلك.
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جدول ( :)5معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا لمقياس اتخاذ القرار وثبات اإلعادة.
المقياس
موهبة التواصل
موهبة اتخاذ القرار
موهبة التفكير المنتج
موهبة التنبؤ
المقياس ككل

كرونباخ ألفا
0.71
0.69
0.73
0.79
0.73

ثبات اإلعادة
0.78
0.81
0.82
0.87
0.82

تصحيح المقياس
يتكون المقياس من ( )40فقرة ،لكل بُعد ( )10فقرات ،ويتكون من تدريج خماسيي هو (=1
أبداً =2 ،نادراً =3 ،أحيانا ً =4 ،غالباً =5 ،دائماً) ،وتتراوح الدرجات من ( ،)200-40بحيث تشير
الدرجات األعلى إلى مستوى مرتفع من اتخاذ القرار.
متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة :الجنس وله فئتان (ذكر ،أنثى)؛ عدد مرات االستخدام وسائل التواصل
االجتماعي (أقل من ساعتين يومياً ،من  5-2ساعات يومياً ،أكثر من  5ساعات يومياً)؛ عدد
التطبيقات المستخدمة ( 2فأقل 6 ،5-3 ،فأكثر).
المتغيرات التابعة :الدافعية للتعلم ،اتخاذ القرار.
إجراءات الدراسة
تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من طلبة المدارس الثانوية في مدينة عمان داخل القاعات
الدراسية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2017م ،وتم اختيار الشعب عشوائياً،
وقدمت لهم فكرة عامة عن أهداف الدراسة وأهميتها ،ووضحت التعليمات المتعلقة بالمقياس
المستخدم ،وأكد لهم أن مشاركتهم طوعية ،وأن البيانات التي سيدلون بها ستعامل بسرية تامة ،وقد
احتاج الطلبة لملء المقياس حوالي  30دقيقة.
تحليل البيانات
لتحديد الفروق بين الجنسين في مستوى دافعية التعلم واتخاذ القرار تم استخدام اختبار – ت
( ،)T-testولمعرفة العالقة اإلحصائية بين عدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي وكل
من دافعية التعلم واتخاذ القرار تم استخدام معامل االرتباط بيرسون  ،Pearsonولمعرفة العالقة
اإلحصائية بين عدد التطبيقات المستخدمة لوسائل التواصل االجتماعي وكل من دافعية التعلم
واتخاذ القرار تم استخدام معامل االرتباط بيرسون .Pearson
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النـتـائـج
فيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاولت الدراسة اإلجابة عنها.
السؤال األول :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ
القرار لدى عينة من طلبة المدارس الثانوية بمدينة عمان تعزى للجنس؟
لإلجابة عن هذه السؤال ُحسبت المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لدرجات
أفراد العينة على مقاييس دافعية التعلم واتخاذ القرار ،ويوضح ذلك جدول (.)6
جدول ( :)5نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس دافعية التعلم.
المقياس
دافعية التعلم
اتخاذ القرار

الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث

المتوسط
الحسابي
3.12
3.24
3.09
2.98

االنحراف
المعياري
0.72
0.63
0.81
0.69

قيمة )(t

مستوى
الداللة

8.27

**0.000

5.87

**0.000

**0.0001 > P

يُظهر جدول ( )6أن قيمة (ت) لمقياس دافعية التعلم ككل بلغت ( )8.27وبداللة إحصائية
( ،)0.0001< Pويتضح أن متوسط درجات اإلناث أعلى من متوسط درجات الذكور .ويُظهر
الجدول أن قيمة (ت) لمقياس اتخاذ القرار ككل بلغت ( )5.87وبداللة إحصائية (،)0.0001< P
ويتضح أن متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات اإلناث.
السؤال الثاني :ما العالقة اإلحصائية بين عدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
ومستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة
عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،حسبت معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة لعدد
مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ودرجاتهم على مقياس دافعية التعلم ،كما هو مبين في
الجدول (.)7
جدول ( :)7معامالت االرتباط بين عدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ودرجاتهم
على مقياس دافعية التعلم.
عدد مرات االستخدام
أقل من ساعتين يوميا ً
من  5-2ساعات يوميا ً
أكثر من  5ساعات يوميا ً

العينة الكلية
**0.35
**0.42
**-0.42

الذكور
**0.26
**0.31
**-0.24

اإلناث
**0.41
**0.49
**-0.55

قيمة Z
*2.30
**2.92
**-5.06

*0.01 > P** ; 0.05 > P
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يظهر جدول ( )7أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عدد مرات االستخدام لألقل من
ساعتين ومن ( )5-2ساعات يوميا ً ودافعية التعلم ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى
الذكور .ويبين الجدول كذلك أن هناك عالقة سلبية دالة إحصائيا ً بين عدد مرات االستخدام ألكثر
من ( )5ساعات يوميا ً ودافعية التعلم ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكور.
ولإلجابة عن الجزء الثاني من السؤال ،حسبت معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد
العينة لعدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ودرجاتهم على مقياس اتخاذ القرار ،كما
هو مبين في الجدول (.)8
جدول ( :)8معامالت االرتباط بين عدد مرات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ودرجاتهم
على مقياس اتخاذ القرار
النمط
أقل من ساعتين يوميا ً
من  5-2ساعات يوميا ً
أكثر من  5ساعات يوميا ً

العينة الكلية
**0.31
**0.25
**-0.31

الذكور
**0.37
**0.34
**-0.25

اإلناث
**0.29
**0.20
**-0.41

قيمة Z
1.22
*2.05
*-2.44

*0.01 > P** ; 0.05 > P

يظهر جدول ( )8أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عدد المرات االستخدام لألقل من
ساعتين ومن ( )5-2ساعات يوميا ً واتخاذ القرار ،وأن هذه العالقة لدى الذكور أقوى مما هي لدى
اإلناث .ويبين الجدول كذلك أن هناك عالقة سلبية دالة إحصائيا ً بين عدد مرات االستخدام ألكثر
من ( )5ساعات يوميا ً واتخاذ القرار ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكور.
السؤال الثالث :ما العالقة اإلحصائية بين عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة
ومستوى كل من دافعية التعلم واتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي في مدينة
عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،حسبت معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة عدد
وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ،ودرجاتهم على مقياس دافعية التعلم ،كما هو مبين في
الجدول (.)9
جدول ( :)9معامالت االرتباط بين عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ودرجاتهم على
مقياس دافعية التعلم.
العينة الكلية
النمط
**0.38
 2-1وسيلة تواصل
**-0.41
 5-3وسيلة تواصل
أكثر من  5وسائل تواصل **-0.39

الذكور
**0.29
**-0.33
**-0.53

اإلناث
**0.37
**-0.51
**-0.21

قيمة Z
*2.41
**-3.01
**-4.97

*0.01 > P** ; 0.05 > P
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يظهر جدول ( )9أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي
من ( )2-1وسيلة ودافعية التعلم ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكور .ويبين
الجدول كذلك أن هناك عالقة سلبية دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي من ()5-3
وسيلة ودافعية التعلم ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكور .كما أن هناك عالقة
سلبية دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي ألكثر من ( )5وسيلة ودافعية التعلم ،وأن
هذه العالقة لدى الذكور أقوى مما هي لدى اإلناث.
ولإلجابة عن الجزء الثاني من السؤال ،حسبت معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد
العينة عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ،ودرجاتهم على مقياس اتخاذ القرار ،كما هو
مبين في الجدول (.)10
جدول ( :)10معامالت االرتباط بين عدد وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة ودرجاتهم على
مقياس اتخاذ القرار
العينة الكلية
النمط
**0.30
 2-1وسيلة تواصل
**0.31
 5-3وسيلة تواصل
أكثر من  5وسائل تواصل **0.39

الذكور
**0.35
**-0.26
**-0.47

اإلناث
**0.27
**-0.32
**-0.31

قيمة Z
*1.87
*2.34
*3.12

*0.01 > P** ; 0.05 > P

يظهر جدول ( )10أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي
من ( )2-1وسيلة واتخاذ القرار ،وأن هذه العالقة لدى الذكور أقوى مما هي لدى اإلناث .ويبين
الجدول كذلك أن هناك عالقة سلبية دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي من ()5-3
واتخاذ القرار  ،وأن هذه العالقة لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكور .كما أن هناك عالقة سلبية
دالة إحصائيا ً بين عدد وسائل التواصل االجتماعي ألكثر من ( )5وسيلة واتخاذ القرار ،وأن هذه
العالقة لدى الذكور أقوى مما هي لدى اإلناث.
مناقشة النتائج
أظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذكور بدافعية التعلم ،حيث تعزو الباحثة ذلك إلى أن اإلناث
سجلن التزاما ً وانضباطا ً أكثر من الذكور في الجانب التعليمي ،وأن هذا التفوق يعود لعدة عوامل
منها العامل االجتماعي الذي يدفعهن للدراسة والتفوق السيما في ظل االعتبارات والموازين
المجتمعية ،فاإلناث كما هو معلوم تفرض عليهن قيود اجتماعية كثيرة على عكس الذكور كعدم
السماح لهن باالشتراك في النوادي أو ممارسة ألعاب رياضية ...الخ ،وهنا ال يوجد أمامهن سوى
االنغماس في الدراسة واالجتهاد والسعي للحصول على أعلى الدرجات في المواد التعليمية ،مشيرة
إلى أن التباري والتنافس بين الطالبات يكون واضحا ً وجليا ً وقويا ً في مدارس اإلناث ،بخالف
مدارس الذكور ،معزيةً أسباب ذلك إلى التكوين الفسيولوجي لألنثى ،وهنا الغيرة والطموح تلعب
دوراً مهما ً في المثابرة والنجاح.
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كما أن المشكالت االجتماعية واألوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها األسرة تكون أحيانا ً
عامالً مهما ً في تفوق اإلناث في التعليم كونهن يشعرن منذ صغرهن بالمسئولية ،ما يخلق لديهن
دافعا ً قويا ً لمواجهة تلك المشاكل باالنكباب على التعليم أكثر فأكثر من أجل إنقاذ أسرهن .وأن
تفوقهن في التعليم له دالالت ومؤشرات هامة في المستقبل على صعيد رفع مكانة اإلناث في
المجتمع ،ودخولهن بقوة سوق العمل لتقاسم الذكور األعباء والمسئوليات ،وتؤكد جدارتها في تبوأ
المراكز القيادية العليا ،وهي قادرة على اإلبداع والتمايز طالما أثبتت تفوقها في كل المجاالت وعلى
رأسها التعليم الذي يعتبر رأسمالها وسندها في الحياة.
وأظهرت النتائج تفوق الذكور على اإلناث في اتخاذ القرار ،حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة
إلى أن المجتمع األردني والتربية التقليدية في البيت تن ِ ّمي مهارات اتخاذ القرار لدى األفراد الذكور،
ت اتخاذ القرار ،وتدريبهم على ممارستها خالل سنوات حياتهم
فاآلباء يميلون إلى تعليمهم مهارا ِ
المبكرة .كما أن العوامل االجتماعية المتمثلة بالضغوط التي تفرضها الجماعة المحيطة باألفراد
الذكور وكذلك الضغط الذي يمارسه المجتمع ككل حيث يترتب على الفرد أحيانا اتخاذ بعض
القرارات التي تجعل منه صاحب القرار.
كما أن التكوين النفسي للذكور المتخذين القرار يشتمل على الدوافع واالتجاهات ،باإلضافة
إلى االختالف في اإلدراك للخبرة الشخصية ،جميعها تعد من العوامل المؤثرة على فهم الطالب
وتفسيره لما يحيط به من العوامل المؤثرة على فهم الطالب وتفسيره لما يحيط به من معلومات
وظواهر ومشكالت ،وبالتالي فإن تشخيص المشكالت وتحديد البدائل لدى الذكور يعتمد بشكل
واضح على الخبرة السابقة لهم .على العكس من اإلناث اللواتي يعتمدن في اتخاذ قراراتهن على
العاطفة والمشاعر وعلى ما يبدو صوابا ً حينه دون أن يصرحن كيف اتخذن قرارهن ،فهن يعتمدن
على حدسهن ويتخذن قراراتهن بعفوية دون دراسة كافة للمعلومات.
وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين قلة استخدام وسائل التواصل االجتماعي وكل من
دافعية التعلم واتخاذ القرار ،ووجود عالقة سلبية كلما أزداد استخدامها ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة
إلى تتعدد أشكال وسائل التواصل االجتماعي التي تكون على شكل منتديات حوار ،وخدمات
تعرضها شبكة اإلنترنت التي تتيح الحوار والنقاش والدردشة بين األفراد يتم التقاءهم بهذه المنتديات
والمشاركة والتفاعل في شتى المعارف المختلفة وأهمها الجانب التعليمي التي تؤدي إلى تشكيل
آرائهم حول األمور المختلفة .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كورنياوان وزمالؤه
( )Kurniawan, et al., 2017التي أشارت إلى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة
للتعلم يمكن أن تزيد من الدافعية للتعلم .ودراسة حجازي ومهدي ( )2016التي أشارت إلى فاعلية
استراتيجية التعلم النشط القائم على التشارك عبر الويب في تحسين الدافعية للتعلم لدى الطالبات.
ودراسة الحاج وبنافي ( )Alhaj & Banafi, 2015التي أشارت إلى أن وسائل التواصل
االجتماعي كان لها التأثير الكبير على الدافعية وتحقيق انجازات بشكل أفضل .ودراسة يارد
( )Yard, 2015التي أشارت إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تعمل على خلق بيئة محفزة
لدافعية التعلم.
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كما أن وسائل التواصل االجتماعي يتيح منابر جديدة للنقاش والحوار مما فتح المجال أمام
أفراد المجتمع لممارسة مختلف أنواع االتصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت ،فهو يتيح الفرصة
للمستخدم إلنتاج المضامين والرسائل والبيانات من خالل أشكال تعبيرية مختلفة ،كمنتديات الحوار
والصفحات الشخصية وغرف الدردشة ،والمدونات ،والحسابات الخاصة في مواقع التواصل
االجتماعي وغير ذلك من أشكال إنتاج المضامين األخرى ،وطرق التعبير والمشاركات المختلفة.
وتساهم وسائل التواصل االجتماعي بشكل خطير وسريع في التأثير في مجتمعاتنا وفي كل الصعد
ونتيجة للتطور التقني الهائل والتنوع واألطر الجذابة ساهم كل هذا في تشكيل وعي الفرد وتغيير
سلم األولويات القيمية لديه وتغيير أنماط سلوكه فلم يعد النظام اإلعالمي الجديد مجرد وسيلة بل
وافد متطفل ومحاور يشدنا ويتدخل في شؤوننا ويخترق حياتنا بال أدنى تهذيب أحيانا أو غالبا ً،
وتقديم وسائل التواصل االجتماعي العديد من المعلومات إلى األفراد بهدف دعم اتجاهاتهم
ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم ،واستراتيجية االقناع وتستخدم عند السعي إلى بناء ودعم العالقات
االستراتيجية مع اآلخرين ،والسعي إلحداث تغيير مقصود في معارف واتجاهات وسلوكيات
جمهور معين .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة القرشي والكيالني ( )2015التي أشارت لوجود
تأثير عا ٍل لوسائل التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار .ودراسة شحادة ومطارنة ()2014
التي أشارت إلى أن النظم التكنولوجية المستخدمة تساهم بشكل إيجابي في زيادة القدرة على اتخاذ
القرار .ودراسة أبو خاطر ( )2014التي أشارت إلى أن المدونة االلكترونية ذات فاعلية كبيرة
في تنمية مهارات اتخاذ القرار.
وترى الباحثة أن زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي تعرض األفراد إلى مواد
ومعلومات خيالية وغير واقعية مما يعيق تفكيرهم وتكيفهم وينمي بعض األفكار غير العقالنية
وخصوصا ً ما يتصل منها بنمط العالقات الشخصية وأنماط الحياة والعادات والتقاليد السائدة في
المجتمعات األخرى ،وبين أن دخول اإلنترنت مجاالت الحياة الواسعة أصبح عامالً واسعا ً ومساعدا
في تقوية الفجوة بين األفراد فيما يتعلق بثقافة الحوسبة واالتصال مع العالم الخارجي ،كما أن
األفراد الذين ال يتمتعون بميزة استخدام اإلنترنت أصبحوا عرضة لالتهام بالتخلف والغباء مما
يساعد على تطوير نموذج من الصراع االجتماعي الثقافي بين األفراد أو شرائح المجتمع.
وأن مدمن وسائل التواصل االجتماعي أو من يسرف في استخدامه غالبا ما يسيء هذا
االستخدام ويكون أكثر عرضه لالنجراف في المحظورات واالبتعاد عن الهدف األساسي ،فيعمل
المدمن لتأسيس حياة منفصلة له في هذا العالم االفتراضي يهرب فيها من واقعه ،وهذا يؤثر على
واقعه ويجعله أكثر تعقيدا وبرودة وتفاقم مشكالته الدراسية واالجتماعية واألسرية ،وأخطر ما في
األمر هو أن وجود العالم االلكتروني الممتع الذي جر إليه يفقده الرغبة في إحداث تغيير أو تحسين
حياته الحقيقية فتزداد سوءا ً كلما ازداد إدمانا.
وترى الباحثة أن طلبة المرحلة الثانوية أكثر الفئات المتابعة لوسائل التواصل االجتماعي
والمتأثرة بها .ولعل انفجار المعلومات التقنية خالل السنوات السابقة جعلت منهم أفراد قادرين على
االستفادة منها ،من خالل الحصول على المعلومات والبرامج ،وأخذ ما يناسبهم مع واقعهم العربي،
وكيفية التعامل الحضاري مع المعلومة بايجابياتها وسلبياتها.
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التوصيات
بنا ًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،توصي الباحثة بما يلي:
 .1زيادة استخدام الوسائل واالستراتيجيات التكنولوجية التي تعمل على إثارة الدافعية لدى الطلبة
وتحفزهم عليها.
 .2ضرورة االهتمام بمهارات اتخاذ القرار وتنميتها من خالل تدريب طلبة المدارس عليها،
وإشراكهم بعملية اتخاذ القرار داخل المدارس.
 .3توعية طلبة المدارس بأهمية وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها إحدى متطلبات العصر
التكنولوجي من خالل توزيع النشرات العلمية ،وعقد الندوات واللقاءات.
 .4إصدار نشرة إرشادية من قبل وزارة التربية والتعليم وتوزعها داخل المدارس ،توضح طريقة
االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي ،وتحدد ساعات االستخدام لها.
 .5إجراء دراسات مستقبلية لفئات عمرية مختلفة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ومعرفة
اآلثار السلبية لهذه التقنية ،واالستفادة من اآلثار االيجابية لها.
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