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ملخــص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف عن درجة توظيف �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة 
�أهد�ف  ولتحقيق  توظيفها.  ومعوقات  حائل،  جامعة  طلبة  لدى 
درجة  عن  للك�سف  ��ستبانة  �لأوىل  �أد�تان:  �ُ�ستخدمت  �لدر��سة 
من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 
وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة، و�لثانية مقابلة للك�سف 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  معوقات  عن 
�ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�لطلبة. تكونت 
تدري�س  هيئة  ع�سو   )197( و  طالبًا،   )387( من  �لدر��سة  عينة 
يف جامعة حائل، �ختريو� بالطريقة �لطبقية من جمتمع �لدر��سة 
�لكلي، كما �ختري )113( طالبًا، و )72( ع�سو هيئة تدري�س من 

�أفر�د عينة �لدر��سة بطريقة ع�سو�ئية لأغر��س �ملقابلة. 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت 
وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع 
�لتدري�س، جاء بدرجة متو�سطة. كما  �لطلبة، و�أع�ساء هيئة  نظر 
حول  �لطلبة  نظر  وجهة  يف  �ختلف  وجود  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت 
درجة توظيف �أع�ساء هيئة �لتدري�س ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
ل�سالح  �لدر��سي،  �مل�ستوى  �ملو�طنة، يعزى ملتغري  قيم  ن�رش  يف 
طلبة �ل�سنة �لثالثة. وعدم وجود �ختلف يعزى ملتغري �لتخ�س�س. 
ووجود �ختلف يف درجة توظيف �أع�ساء هيئة �لتدري�س ملو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة يف وجهة نظر �أع�ساء 
)�أ�ستاذ  بني  �لأكادميية  �لرتبة  ملتغري  يعزى  �لتدري�س،  هيئة 
ووجود   ، م�سارك(  )�أ�ستاذ  ل�سالح   ، م�ساعد(  �أ�ستاذ  م�سارك، 
)�أ�ستاذ،  بني:  �لأكادميية  �لرتبة  بني  �لنظر  وجهة  يف  �ختلف 
�أ�ستاذ م�ساعد( ، ل�سالح )�أ�ستاذ( ، وعدم وجود �ختلف يف وجهة 
نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س، يعزى ملتغري �لتخ�س�س، وعدم وجود 
فروق بني وجهة نظر �لطلبة، و�أع�ساء هيئة �لتدري�س حول درجة 

توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة. 
و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود معوقات حتد من توظيف مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة و�ملرتبطة باجلامعة، 

و�أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�لطلبة، و�ملقرر�ت �لدر��سية. 
قيم  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  املفتاحية:  الكلمات 

�ملو�طنة، �ملعوقات، جامعة حائل. 

Degree of Employment of Social Networking Sites 
in Spreading the Values of Citizenship byFaculty 
Members among Hail University Students and Ob-

stacles of Employing Them

Abstract: 

The aim of this study is to reveal the degree of 

the employment and obstales of social networking 

sites in spreading the values of citizenship by 

faculty members among Hail University. To achieve 

the objectives of the study, the researchers used two 

instruments to this purpose. A sample of the students 

consisted of (387) and (197) faculty members from 

Hail University were chosen with stratified method 

from the study community; (113) students, and (72) 

faculty members were selected randomly for the 

interview. 

Results of the study showed that the 

employment of social networking sites in spreading 

the values of citizenship by faculty members from 

the perspective of students and faculty members 

was moderate; there are differences from the 

perspective of students attributed to academic level 

variable, in favor of third- year students; there was 

no difference attributed to specialization variable. 

There was a difference attributed to academic rank 

(assistant professor, associate professor) in favor 

of (associate professor) ; there was a difference 

between academic rank (professor, assistant 

professor) in favor of (professor) ; there was no 

differences attributed to specialization variable. 

The results showed that there were no obstacles 

that limits university faculty members, students and 

courses. 

Key words: Social networking sites, values   of 

citizenship, obstacles, Hail University. 
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مقدمة: 
قيم  ن�رش  يف  مهمًا  عن�رش�ً  �لإلكرتونية  �لو�سائل  ُتعّد 
متقدمة  مرحلة  ��ستخد�مها  جتاوز  وقد  �لأفر�د،  بني  �ملو�طنة 
�ل�ستخد�م،  هذ�  فيها  يتم  �لتي  و�لطريقة  �لتعليمية،  �لعملية  يف 
مع  تتما�سى  �لتي  و�لرب�مج  �لو�سائل  من  عدد  �ُ�ستخدم  فقد 
�لعملية  �حتياجات  مع  وتتو�فق  و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �لتطور 
�لتعليمية، ومن �سمن �لو�سائل �لإلكرتونية برزت مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي على �ختلفها، �لأمر �لذي يتطلب توظيف هذه �ملو�قع 
يف تطوير �لعملية �لتعليمية، ��ستناد�ً �إىل �خلطط و�ل�سرت�تيجيات 
�لعملية  خدمة  يف  منها  �لإفادة  حتقيق  يف  ت�سهم  �لتي  �لفعالة 
عنا�رش  خمتلف  مع  و�لتفاعل  �لطلبة،  مع  و�لتو��سل  �لتعليمية، 
هذه  ��ستخد�م  على  �لعمل  من  بد  ل  وبالتايل  �لتعليمية،  �لعملية 
�ملو�قع وتوظيفها يف ن�رش قيم �ملو�طنة وتر�سيخها لدى �لطلبة، 
يف ظل �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي و�ملعريف، �لذي طال خمتلف 
عنا�رش �لعملية �لتعليمية، وبخا�سة ما يرتبط بو�سائل �لتدري�س 
ما  وبخا�سة  �لدر��سية،  �ملناهج  خدمة  يف  وتوظيفها  وطرقه، 

يرتبط مبو�د �لدر��سات �لجتماعية. 
�حلو�ر  منتديات  تربز  �لإلكرتونية  �لو�سائل  �سمن  ومن 
و�لنقا�س، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي ُتعد �مللتقى �ملف�سل 
حتى  �لو�سائل  هذه  تطورت  وقد  �لإنرتنت،  م�ستخدمي  ملعظم 
�أ�سبح م�ستخدموها باأعد�د متز�يدة، ويعود ذلك �إىل كرثة بر�مج 
تلم�س  متعددة،  جلو�نب  وتناولها  وتنوعها،  �ملنتديات  هذه 
و�لقت�سادية  و�لتعليمية  �لجتماعية  �حلياة  جمالت  خمتلف 

)ملو�سى و�ملبارك، 2005( . 
مو�قع  من  �لعديد  ظهرت  �لتكنولوجي  �لتطور  ظل  ويف 
�لتو��سل �لجتماعي، ويف مقدمتها تويرت، وفي�سبوك، ويوتيوب، 
يزد�د  �ملو�قع  هذه  ��ستخد�م  و�أ�سبح  و�ملنتديات،  و�ملدونات، 
ملو�كبة  �ملنا�سبة  �لطرق  �إيجاد  ي�ستدعي  مما  م�سطرد،  ب�سكل 
�لتو��سل  و�سائل  ��ستخد�م  وت�سخري  فيه،  و�مل�ساركة  �لتطور  هذ� 
�لجتماعي على �ختلفها يف خدمة �أفر�د �ملجتمع، وبخا�سة �أن 
معظم �لأفر�د يجيدون �لتو��سل عرب هذه �لو�سائل، ومن �سمنهم 
�لطلبة، مما يفر�س على �لقطاعات �لتعليمية توظيف هذه �لو�سائل 
يف خدمة �لعملية �لتعليمية مبجالتها �ملختلفة، و�أن تبادر �إىل 
م�ساركة �لطلبة يف �لتو�جد على تلك �ملو�قع بطريقة منظمة تخدم 
م�سلحة �لطلبة، وتعطي �نطباعًا �إيجابيًا ملن هم د�خل �لقطاعات 
�لتعليمية، وخارجها، وذلك من خلل ��ستخد�م و�سائل �لت�سال 
�لإلكرتونية، مثل تويرت وفي�سبوك للتو��سل ب�سكل فاعل، و�إيجابي 

مبا يخدم م�سلحة �لطلبة )عبد �جلليل، 2011( . 
من  منظومة  �أنها  �إىل  �لإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وت�سري 
�ل�سبكات �لإلكرتونية �لتي ت�سمح للم�سرتك باإن�ساء موقع خا�س 
به، ومن ثم ربطه من خلل نظام �إجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ساء 
كون  من  �نطلقًا  نف�سها،  و�لهو�يات  �لهتمامات  لديهم  �آخرين 

هذه �ملو�قع �أ�سبحت ت�سيطر على �أوقات معظم �لأفر�د و�أفكارهم، 
على  �أثرت  �أنها  بع�سهم  يرى  فقد  منهم،  �ل�سباب  وبخا�سة 
�لعلقات �لجتماعية، و�سلة �لرحم ب�سكل �سلبي، وبع�سها �لآخر 
يرى �أن ��ستخد�مها يفيد يف �لتعرف �إىل ثقافات �ل�سعوب �لأخرى 
�خلا�سة  و�حل�سارة  �لثقافة  ن�رش  �إىل  بالإ�سافة  وح�سار�تها، 

بالأفر�د �أنف�سهم )�لعلمي، 2011( . 
�لتو��سل  مو�قع   )Kim, 2010 P. 32( كيم  ويعرف 
�لجتماعي باأنها: "�ملو�قع �لتي ت�سهل للأفر�د ت�سكيل جمتمعات 
�مل�ستخدم".  وي�سبطه  ين�سئه  حمتوى  يف  و�مل�ساركة  �فرت��سية 
تفاعلية  "مو�قع  �أنها:  1( فعرفها على  )2008، �س.  �أما ها�سم 
على �لإنرتنت تتيح مل�سرتكيها �إمكانية �حلو�ر ومناق�سة �لأفكار 
كوري�س  ويعرف  مبا�رش".  ب�سكل  �ملقالت  و�إدر�ج  �ملطروحة 
 )Corich, Kinshuk & Hunt, 2004: P. 4( وهانت  وكين�سوك 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي باأنها: "جمموعة من �سور �لت�سال 
�إر�سال  �إطارها  �لإلكرتوين و�أمناطه عرب �لإنرتنت �لتي ميكن يف 
مو�سوعات �أو �أ�سئلة، كما ميكن �إر�سال �إجابات على �ملو�سوعات 

�ملتناولة، �أو �إ�سد�ر �أية ��ستجابات �أخرى جتاهها". 
�لتو��سل  ملو�قع  تعريفات  من  �سبق  ما  �سوء  ويف 
باأنها:  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  تعريف  ميكن  �لجتماعي 
يقوم جمموعة  �لإلكرتونية  �لت�سال  و�سائل  متنوعة من  �أ�سكال 
من �لأفر�د با�ستخد�مها لتبادل �لأفكار و�ملعلومات فيما بينهم، 

وباأ�سكال خمتلفة. 
�ملهمة  �لو�سائل  من  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وُتعد 
و�سلوكات  عاد�ت  و�إك�سابهم  �لن�سء  تربية  يف  دور�ً  توؤدي  �لتي 
�لتغيير �لجتماعي،  �أدو�ت  �أد�ة مهمة من  ُتعد  �أنها  خمتلفة، كما 
�لبر�مج  بو�سع  و�لتربوية  �لجتماعية  �س�سات  �ملوؤ �هتمت  وقـد 
خمتلف  يف  يفيدهم  مبا  وقتهم  �إ�سغال  بق�سد  للطلبة،  ن�سطة  و�لأ
�لطالب  لي�ست مجرد تزويد  �لتعليمية  جو�نب حياتهم، فالعملية 
�إىل بناء �سخ�سية �لطالب  باملعلومات، و�إنما هي عملية تهدف 
من جميع �لنو�حي �لتعليمية، و�لجتماعية، و�لثقافية، وبث روح 
وليات  �مل�سوؤ وتحمل  بالذ�ت،  و�لعتد�د  �لجتماعية  ولية  �مل�سوؤ
يف خمتلف جمالت �حلياة، ومحاولة �إيجاد �لتو�زن �ملتكامل يف 

جميع جو�نب �سخ�سية �لطالب )خالد، 2008( . 
�أثر  لها  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  من  �لعديد  �أن  كما 
�ملو�قع  هذه  تت�سم  �إذ  �لجتماعية،  و�لقيم  �لتعليم،  يف  و��سح 
�لفكر  لذوي  �لفر�سة  و�إتاحة  �أع�سائها،  ت�سنيف  على  بقدرتها 
غرف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ومن  �لتو��سل.  من  �ملتقارب 
و�حل�سار�ت  �لثقافات  �ستى  من  �لأفر�د  متكن  �إنها  �إذ  �لدرد�سة، 
عك�س  على  مبا�رشة  وب�سورة  و�ل�سورة،  بال�سوت  �لتو��سل  من 
�لأفكار و�لآر�ء يف �ستى  �لإلكرتوين، مما ي�سهم يف تناقل  �لربيد 
متجاوزة  ر�سمية  غري  ب�سورة  و�لجتماعية  �لعلمية  �ملجالت 
�سوء  يف  �أكرب  ب�سكل  دورها  وتز�يد  و�ملكان،  �لزمان  لقيود 
�مل�سرتكني  �أعد�د  وتز�يد  بالإنرتنت،  �ملحمولة  �لهو�تف  دمج 
�ملحمول،  �لهاتف  بو�ساطة  �لإنرتنت  على  �لدرد�سة  خدمات  يف 
وين�سب �لهتمام يف تلك �لغرف على ما يقوله �ملتحدث ولي�س 
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على �ملتحدث نف�سه، كما ميكن لكل جمموعة �أ�سخا�س تخ�سي�س 
 . )Dolez, 2009( غرفة حو�ر خا�سة بهم على �لإنرتنت

وبالنظر �إىل ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي من قبل 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، فاإنه ل يز�ل 
يف بد�ياته، فقد عمل جمل�س �ل�سوؤون �لتعليمية يف �إد�رة �لرتبية 
و�لتعليم مبنطقة �لريا�س على �إن�ساء �سفحة على مو�قع �لتو��سل 
و�أو�سى  �لتعليمية.  �لعملية  حول  �لآر�ء  لتبادل  �لجتماعي 
يف  ت�سهم  م�رشوعات  �إيجاد  باأهمية  �جتماعه  خلل  �ملجل�س 
�لتعليمية،  و�ملو�قع  �لإنرتنت،  عرب  �لجتماعية  �لتو��سل  عملية 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  يف  �لريادي  �ملعلم  دور  يعزز  مبا 
من خلل حتفيز �ملعلمني بالو�سائل �ملتاحة عن طريق �لإد�ر�ت، 
ومكاتب �لرتبية و�لتعليم، وطالب جميع مكاتب �لرتبية و�لتعليم 
�لتو��سل  مو�قع  تفعيل  ب�رشورة  �لريا�س  �أنحاء  يف  �ملنت�رشة 

�لجتماعي مبا يخدم �لعملية �لتعليمية )�لغ�سام، 2011( . 
خدمة  توظيف  على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عملت  كما 
�ملدونات على هيئة حقيبة �إجناز �إلكرتونية يحتفظ فيها �لطالب 
�سوتية  وملفات  ور�سومات،  و�سور  ن�سية،  باأعماله من مقالت 
يقوم  ما  جميع  بت�سجيل  ذلك  خلل  من  �لطالب  ويقوم  ومرئية، 
�ملدونات  تلك  متكن  كما  للطلبة.  �لعملية �لتعليمية  �سمن  به 
م�رشوعاتهم،  خمتلف  حول  �لنقا�س  جمموعات  �لطلبة من �إن�ساء 
و�جلو�نب �لتعليمية. كما ميكن للطلبة و�ملعلمني من �لتعليق على 
قائمة  �لتقنيات  هذه  توظيف  عملية  وتبقى  �لطالب،  ين�رشه  ما 

على �جتهاد�ت فردية )�ملبارك، 2007(. 
�لتكنولوجية  �لتطور�ت  حول  تناوله  مت  ما  �إىل  ��ستناد�ً 
ويف  و�لتو��سل،  للت�سال  و�سائل  من  �أفرزته  وما  و�أدو�تها، 
حياة  يف  دورها  يربز  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  مقدمتها 
�لأفر�د و�ملجتمعات، ويف خمتلف �ملجالت �لتعليمية و�لفكرية 
�لذي  و�لتاأثري  �لدور  هذ�  من  و�نطلقًا  و�لقيمية،  و�لجتماعية، 
خلدمة  ت�سخريها  فاإن  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  �أحدثته 
يتطلب  �لأف�سل،  نحو  لتطويرها  و�لرتبوية،  �لتعليمية،  �لعملية 
قيم  لن�رش  بتوظيفها  يرتبط  ما  وبخا�سة  �لهتمام،  من  �ملزيد 
�أفر�د  نفو�س  يف  وتعزيزها  �لقيم،  هذه  على  و�حلفاظ  �ملو�طنة، 

�ملجتمع، وبخا�سة �لطلبة. 

قيم املواطنة: 
لقد �أ�سبحت قيم �ملو�طنة من �لق�سايا �لتي تفر�س نف�سها 
ن�سانية  �لإ �أو  �لب�سرية،  �لتنمية  �أبعـاد  مـن  بعد  �أي  معاجلة  عند 
�سلح و�لتطوير �ل�ساملة بـ�سفة عامـة. و�ملو�طنـة  وم�رشوعات �لإ
يقيم  �لتي  و�لدولة  �لفرد  بين  �ل�سلة  تعني  �لو��سع  بمفهومها 
فيها ب�سكل ثابت، ويرتبط بها جغر�فيـاَ وتاريخيًا وثقافيًا. وُيعد 
�سا�سية، �لتي  �زدياد �ل�سعور باملو�طنة من �لتوجهات �ملدنية �لأ
�لعام،  �لقانون و�لنظام  �سر�تها �ملوقف من �حتر�م  �أهـم موؤ مـن 
ن�سان،  و�ملوقف من �سـمان �حلريـات �لفرديـة و�حتر�م حقوق �لإ
�سر�ت  �ملوؤ �لتعبير، وغيرها من  خر، وحرية  �لآ و�لت�سامح وقبول 
�ملنطلقات  �ختلفت  مهما  للمو�طنة،  �سا�سية  �لأ �لقيم  تمثل  �لتي 

�لفكرية، و�ملرجعيات �لفل�سفية لهذ� �ملجتمـع )كاتب، 2011( . 
�جلو�نب  �إىل  و�أبعاده  مب�سامينه  �ملو�طنة  مفهوم  وي�سري 
يف  و��سح  ب�سكل  و�لقانونية  و�لثقافية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 
بع�س  �لعربي  �لفكر  يف  ي�سهد  ز�ل  ما  ى  �أنه  �إل  �لغربي،  �لأدب 
�إىل  وبالنظر  و�لنتماء،  كالولء  �ملفاهيم،  بع�س  مع  �لتد�خلت 
يجمع  �لذي  و�لأ�سمل  �لأو�سع  �لإطار  ُيعد  فاإنه  �ملو�طنة،  مفهوم 
بني خمتلف �ملفاهيم، �لتي ت�سود يف �ملجتمعات. وبالتايل فاإن 
وجهات  باختلف  تختلف  متعددة،  �أبعاد  له  �ملو�طنة  مفهوم 
�لُبعد  �لأبعاد،  هذه  ومن  خللها،  من  تناوله  يتم  �لتي  �لنظر 
– �لثقايف، و�لُبعد �ملهاري، و�لُبعد �لجتماعي، و�لبعد  �ملعريف 

�لئتماين، و�لُبعد �لديني، و�لُبعد �ملكاين )�لعامر، 2006( . 
و�أ�سار وي�سمر وخان )Westheimer & Kahne, 2006( �إىل 
�أن �ملو�طن �ل�سالح هو �لذي يتحمل �مل�سوؤولية، ويدفع �ل�رش�ئب، 
�لأزمات  يف  للآخرين  �مل�ساعدة  ويقدم  بالقو�نني،  ويلتزم 
حل  على  ويعمل  �لإغاثة،  حملت  يف  وي�سارك  و�مل�سكلت، 
�مل�ساركة  خلل  من  �ملجتمع  �أفر�د  منها  يعاين  �لتي  �مل�سكلت 
�لفاعلة يف �لأعمال �لتطوعية، وتقدمي �مل�ساعدة و�مل�سورة. ويبني 
ديفي�س )Davis, 2002( �أن �ملو�طن �ل�سالح هو �لقادر على فهم 
قيم �ملو�طنة، و�لعمل بجد، و�ل�سرب و�لعتماد على �لذ�ت، ورف�س 
�لتمييز �ملعنوي بجميع �أ�سكاله. وترى هندز )Hinds, 2006( �أن 
و�ملحبة،  و�لعطف،  بالأمانة  يت�سف  �لذي  هو  �ل�سالح  �ملو�طن 
و�حرت�م �لذ�ت و�لآخرين وحتمل �مل�سوؤولية، و�ل�سجاعة و�ل�سدق 

و�لعد�لة. 
من  �لعديد  عاتق  على  �ملو�طنة  تنمية  م�سوؤولية  تقع 
يف  �أ�سا�سيًا  دور�ً  �لأ�رشة  توؤدي  حيث  �لجتماعية،  �ملوؤ�س�سات 
�لفرد،  حياة  من  �ملبكرة  �ملر�حل  يف  وبخا�سة  �لعملية،  هذه 
تليها �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، ومن ثم جماعات �لرفاق، وبعد ذلك 
مثل  �لأخرى  �ملوؤ�س�سات  مع  تفاعله  يت�سع  ثم  للعمل،  �خلروج 
ودور  �لإعلم،  و�سائل  دور  ذلك  �إىل  �أ�سف  �لنقابات،  �لأحز�ب، 
�لنا�سئة  تربية  على  جميعها  هذه  وتعمل  و�لنو�دي،  �لعبادة، 
�سيا�سيًا و�جتماعيًا، و�إن �ختلفت �لو�سائل و�لأ�ساليب �لتي تتبعها 

كل موؤ�س�سة من هذه �ملوؤ�س�سات )�لعامر، 2006( . 
وُتعد �لأ�رشة �ملوؤ�س�سة �لجتماعية �لأوىل �لتي تعمل على 
وج�سميًا،  و�سيا�سيًا  وعقليًا  ووجد�نيًا  �جتماعيًا  �لفرد  تن�سئة 
له علقات  ويكون  �لأ�رشة،  �أح�سان  �لفرد كطفل يف  ين�ساأ  حيث 
تفاعل مع خمتلف فئات �ملجتمع، مما يوؤدي �إىل �لتز�مه بقيمهم 
و�جتاهاتهم و�سلوكهم، ويتعلم من خلل �لأ�رشة بع�س �جلو�نب 
و�لتعليمية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  باملوؤ�س�سات  �ملرتبطة 
و�لدينية �لتي ينبغي عليه �أن يتعامل معها كمو�طن، كما يتعلم 
�أبنائها معاين  �أن له حقوقًا وعليه و�جبات، وتغر�س �لأ�رشة يف 
�لوطنية و�لولء و�لحرت�م لل�سلطة �ل�سيا�سية، وحتدد لهم �لهوية 
�حلكم  نظام  عن  �لأوىل  �ل�سورة  لهم  وتقدم  بها  يوؤمنون  �لتي 

)علي، 2003( . 
وللموؤ�س�سات �لتعليمية دور مبا�رش يف حتقيق ما تهدف �إليه 
�لرتبية �لوطنية، وذلك من خلل �لعديد من �لو�سائل كاملقرر�ت 
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�لدر��سية، و�ملنهج �خلفي )�خلرب�ت غري �ملخططة وغري �ملق�سودة 
فيتعلمون  ��ستعد�د  دون  بها  وميرون  �لطلبة،  لها  يتعر�س  �لتي 
�لعامة  �لأهد�ف  تت�سمنها  تعليمية ل  نو�جت  �إىل  �أ�سياء وي�سلون 
و�لرحلت  و�لريا�سية،  �لعملية  �ملختلفة،  و�لأن�سطة   ، للمنهج( 
�مليد�نية و�لحتاد�ت �لطلبية، بالإ�سافة �إىل �لرحلت و�لزيار�ت 
�مليد�نية �لتي ت�ساهم يف بناء �سخ�سية �لطلبة بناء وطنيًا مبنيًا 
على تطبيق �ملعلومات و�حلقائق و�مل�ساهدة �مللمو�سة، كما ميكن 
وغر�سها  �ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  ت�سهم  �أن  �لتعليمية  للموؤ�س�سات 
لدى �لطلبة، وبخا�سة موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، وذلك من خلل 
بث �ملعلومات حول �لو�جبات �لوطنية يف جميع �لدرو�س، ودعوة 
�لأفر�د  حول  �حلالت  بع�س  ومناق�سة  و�لتحليل  للقر�ءة  �لطلبة 
و�حلا�رش،  �ملا�سي  يف  مهمتهم  يف  �ملدنية  باحلياة  �ملرتبطني 
يف  �لأدو�ر  متثل  ون�ساطات  �لوطنية،  بالن�ساطات  �لطلبة  وربط 
حول  �لدرو�س  وتعزيز  �لبيئية،  �مل�سوؤوليات  من  خمتلفة  جو�نب 
�لقيم �لوطنية من خلل فتح �حلو�ر يف �لق�سايا �لعامة و�لأحد�ث 

�جلارية. )�حلبيب، 2008( . 
هذه  ون�رش  �ملو�طنة،  قيم  حول  تناوله  مت  ما  �إىل  ��ستناد�ً 
�لقيم يربز دور �جلامعات يف تنمية قيم �ملو�طنة ون�رشها، من 
و�سائل  �سمنها  ومن  و�لأدو�ت،  �لو�سائل  خمتلف  ت�سخري  خلل 
�لجتماعي،  �لتو��سل  و�لتو��سل، ويف مقدمتها مو�قع  �لت�سال 
�لطلبة،  لدى  ون�رشها  �ملو�طنة  قيم  تنمية  يف  دورها  وتفعيل 
وبخا�سة يف ظل �نت�سار ��ستخد�م هذه �ملو�قع، ودورها �ملوؤثر. 
كما �أن مو�سوع قيم �ملو�طنة، يحتل مكانة بارزة فـي �هتمامات 
�ل�سيا�سيون  تناولها  حيث  كافة،  بفئاته  و�سر�ئحه  �ملجتمع 
وتعزيزها  لن�سرها  منهم  محاولة  يف  و�ملثقفـون  و�لتربويون 
�أو�سـاط  فـي  و�إنما  فح�سب،  �لطلبة  �أو�ساط  يف  لي�س  وتعميمها، 
عامة �لنا�س، ملا لهذ� �جلانب من �أثر يف خمتلف جمالت �حلياة. 

مشكلة الدراسة: 
�لت�سال  و�سائل  من  �لإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ُتعّد 
من  �لأخري  �لعقد  يف  جماهريية  ب�سفة  ظهرت  �لتي  �حلديثة 
�هتمام  من  كبري  حيز  على  ��ستحوذت  و�لتي  �ملا�سي،  �لقرن 
�لطلبة مبختلف �سماتهم وخ�سائ�سهم �لجتماعية ، و��ستخد�مها 
ب�سكل متز�يد، و�لعتماد عليها يف حياتهم �ليومية بطريقة لفتة 
�لجتماعي  �لتو��سل  ل�سبكات  �لو��سع  �لنت�سار  �أدى  كما  للنظر. 
�لتعليمية  فاملوؤ�س�سات  �حلياة،  جمالت  معظم  يف  توظيفها  �إىل 
�أ�سبح لديها �سفحات على  تويرت و�لفي�سبوك، و�أ�سبحت �حلاجة 
ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  �إىل  �أكرث  ملحة 
�لأثر �ملتنامي ل�ستخد�م مو�قع  �لرغم مـن  قيم �ملو�طنة. وعلى 
�لتو��سل �لجتماعي لدى �لطلبة، و�لإقبال �للحمدود من قبلهم 
 ، �لجتماعي  �لبناء  على  �ملختلفة  وتاأثري�تها  ��ستخد�مها،  على 
مو�قع  بتناول  �هتمام  عدم  هناك  فاإن  �ملو�طنة،  قيم  ومفاهيم 
دورها  عن  و�لك�سف  و�لدر��سة،  بالبحث  �لجتماعي  �لتو��سل 
يف ن�رش قيم �ملو�طنة، وبخا�سة لدى طلبة �جلامعات، ومن هذ� 
�ملنطلق تولد �لد�فع باإجر�ء هذه �لدر��سة بهدف �لك�سف عن درجة 
من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 

قبل �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف جامعة حائل ومعوقات توظيفها. 

أسئلة الدراسة: 
تّكمن م�صكلة الدرا�صة يف الإجابة على الت�صاوؤلت الآتية: 

ملو�قع  - �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  ما 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر طلبة 

جامعة حائل؟ 
هل تختلف وجهة نظر طلبة جامعة حائل حول درجة  -

يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف 
ن�رش قيم �ملو�طنة تبعًا لختلف �مل�ستوى �لدر��سي؟ 

ملو�قع  - �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  ما 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء 

هيئة �لدري�س يف جامعة حائل؟ 
�لتدري�س  - هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  تختلف  هل 

ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة تبعًا لختلف 
�لرتبة �لأكادميية و�لتخ�س�س؟ 

م�ستوى  - عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 
هيئة  و�أع�ساء  �لطلبة  نظر  وجهة  بني   )α =  0.05( �لدللة 
�لتدري�س حول درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش 

قيم �ملو�طنة؟ 
يف  - �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  معوقات  ما 

ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟ 
يف  - �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  معوقات  ما 

يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش 
جامعة حائل؟ 

أهداف الدراسة: 
�صعت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

�لك�سف عن درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي  -
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف 

و�لطلبة يف جامعة حائل. 
هيئة  - �أع�ساء  نظر  وجهة  بني  �لفروق  عن  �لك�سف 

�لتدري�س و�لطلبة حول درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
يف ن�رش قيم �ملو�طنة يف جامعة حائل. 

�لتو��سل  - مو�قع  توظيف  معوقات  عن  �لك�سف 
هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي 

�لتدري�س و�لطلبة يف جامعة حائل. 

أهمية الدراسة: 
تربز اأهمية الدرا�صة �صمن حمورين رئي�صني،هما : 

�لأهمية �لنظرية: تّكمن �لأهمية �لنظرية لهذه �لدر��سة  ♦
يف �أنها تو�سح �أهمية مو�قع �لتو��سل �لجتماعي ، ودورها يف 
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ن�رش قيم �ملو�طنة بني �لأفر�د، وبخا�سة طلبة �جلامعة، يف ظل 
تنامي ��ستخد�م هذه �ملو�قع، و�أثرها يف �سخ�سية �لطلبة. ويوؤمل 
�ملوؤ�س�سات  على  �لقائمون  �لدر��سة  هذه  نتائج  من  ي�ستفيد  �أن 
خلل  من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  و�لتعليمية  �لرتبوية 
قيم  ن�رش  يف  �لإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  فكرة  تعميم 

�ملو�طنة لدى �لطلبة. 
للدر��سة  ♦ �لعملية  �لأهمية  تظهر  �لعملية:  �لأهمية 

منها  ي�ستفيد  �أن  ميكن  و�لتي  نتائج،  من  �ستوفره  ما  خلل  من 
�لقائمني  �إىل  وبالإ�سافة  �ملجال،  و�ملهتمون يف هذ�  �لباحثون 
على �لعملية �لتعليمية، �إذ� ما مت �لأخذ بنتائجها، وذلك من خلل 
�أن ت�سهم  و�سع �لرب�مج و�خلطط �لرتبوية و�لتعليمية �لتي ميكن 
�ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  يف 

لدى �لطلبة. 

التعريفات اإلجرائية: 
ا�صتملت الدرا�صة على امل�صطلحات الآتية: 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي: يق�سد بها يف هذه �لدر��سة  -
منظومة من �ل�سبكات �لإلكرتونية �لتي ت�سمح للم�سترك باإن�ساءء 
موقع خا�س به، ومن ثم ربطه من خلل نظام �جتماعي �إلكرتوين 
�آخرين لديهم �لهتمامات نف�سها، و�ملتمثلة يف هذه  �أع�ساء  مع 

�لدر��سة مبوقع �لفي�سبوك وتويرت، ويوتيوب. 
يف  - به  يق�سد  �لجتماعي:  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 

�لتو��سل  ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ��ستخد�م  �لدر��سة  هذه 
هذه  ويقا�س يف  �لطلبة.  لدى  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  �لجتماعي يف 
على  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  عليها  يح�سل  �لتي  بالدرجة  �لدر��سة 
��ستبانة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي �أّعدت لأغر��س 

هذه �لدر��سة. 
�لعلقة  - �لدر��سة  هذه  يف  بها  يق�سد  �ملو�طنة:  قيم 

�لدولة وبما تت�سمنه تلك  �لفرد و�لدولة كما حددها قانون  بني 
�لعلقة من و�جبـات وحقـوق، و�لتي ت�سري �سمنًا �إىل �حلرية مع 

وليات وحقوق.  ما ي�ساحبها من م�سوؤ
معوقات �لتوظيف: يق�سد بها يف هذه �لدر��سة جمموعة  -

�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  من  حتد  �لتي  �ل�سعوبات 
�لدر��سة  هذه  يف  وتقا�س  �لطلبة.  لدى  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف 
باملوؤ�رش�ت �لتي مت �حل�سول عليها من خلل �أ�سئلة �ملقابلة �لتي 

�ُ�ستخدمت يف هذه �لدر��سة. 

حدود الدراسة: 
تقت�رش الدرا�صة على احلدود الآتية: 

على  - �لدر��سة  هذه  �قت�رشت  �ملو�سوعية:  �حلدود 
تناول توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة 
و�أع�ساء  ومعوقات توظيفها من وجهة نظر طلبة جامعة حائل 

هيئة �لتدري�س فيها. 
�حلدود �ملكانية: �قت�رشت �لدر��سة على جامعة حائل  -

باململكة �لعربية �ل�سعودية. 
طلبة  - على  �لدر��سة  هذه  تطبيق  مت  �لب�رشية:  �حلدود 

جامعة حائل و�أع�ساء هيئة �لتدري�س �لذكور. 
�لف�سل  - يف  �لدر��سة  هذه  �إجر�ء  مت  �لزمنية:  �حلدود 

�لدر��سي �لأول للعام �لدر��سي 2014 - 2015. 

الدراسات السابقة: 
�لعلقة  �ل�سابقة ذ�ت  يت�سمن هذ� �جلزء عر�سًا للدر��سات 
مبو�سوع �لدر��سة �لتي مت �لتو�سل �إليها، وقد مت ��ستعر��سها وفقًا 

لت�سل�سها �لزمني من �لأقدم �إىل �لأحدث، وهي على �لنحو �لآتي: 
�لوليات  يف  در��سة   )Kruger, 2004( كروجر  �أجرى 
�ملو�طن  دور  تاأثري  عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أهد�ف  �ملنظمة. ولتحقيق  �ملو�طنة  �سلوك  �لوطني على  وو�جبه 
�لبيانات. تكونت عينة  �أ�سلوب �مللحظة جلمع  ��ستخدم  �لدر��سة 
جامعة  طلب  من  طالبًا   )30( و  طالبًة،   )185( من  �لدر��سة 
دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  فلوريد�. 
�إح�سائية يف م�ساهمة �لطلبة يف �سلوك �ملو�طنة �ملنظمة، يعزى 
�أن دور �لو�جب �لوطني يتنباأ  �لنتائج  ملتغري �جلن�س، كما بينت 

يف �سلوك �ملو�طنة �ملنظمة وت�رشفاتها. 
�لتعرف  �إىل  هدفت  م�رش  يف  در��سة   )2011( داود  و�أجرى 
و�لوقوف  للمو�طنة،  �لأ�سا�سية  و�ملكونات  �ملو�طنة،  مفهوم  �إىل 
على دور جامعة كفر �ل�سيخ يف تنمية قيم �ملو�طنة لدى �لطلبة، 
قيم  تنمية  يف  �جلامعة  دور  لتفعيل  مقرتحات  �إىل  و�لتو�سل 
�ملو�طنة لدى �لطلبة. ��ستخدمت �ل�ستبانة جلمع �لبيانات. تكونت 
�لدر��سة من )2000( طالب وطالبة من طلبة جامعة كفر  عينة 
�إح�سائًيا  د�لة  فروق  وجود  عدم  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  �ل�سيخ. 
بني متو�سطات �أفر�د عينة �لدر��سة يف ��ستجاباتهم لدور �جلامعة 
�لكلية،  �ختلف  �إىل  تعزى  �لطلبة  لدى  �ملو�طنة  قيم  تنمية  يف 
وعدم  �لإن�سانية،  �لكليات  ل�سالح  �إح�سائًيا  د�لة  فروق  ووجود 
وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات �أفر�د عينة �لدر��سة يف 
�لطلبة،  لدى  �ملو�طنة  تنمية قيم  لدور �جلامعة يف  ��ستجاباتهم 

تعزى �إىل �ختلف �جلن�س. 
 Grosseck, Bran &( وتريو  وبران  جور�صك  در��سة  �أما 
عن  �لك�سف  �إىل  فهدفت  رومانيا  يف  �أُجريت  �لتي   )Tiru, 2011
تو��سل  كموقع  ودوره  �لفي�سبوك  لأهمية  �لطلبة  �إدر�ك  درجة 
طالب.   )300( من  �لدر��سة  عينة  تكونت  �لتعليم.  يف  �جتماعي 
موقع  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �لبيانات.  جلمع  �ل�ستبانة  �ُ�ستخدمت 
من  كبري�ً  جزء�ً  ي�سكل  �أ�سبح  �لفي�سبوك  �لجتماعي  �لتو��سل 
حياة �لطلبة. ولهذ� �أ�سبح عدد كبري من �ملعلمني يدعمون تبني 
فقط  ولي�س  �لأكادميي  �مل�ستوى  على  �لفي�سبوك  ��ستخد�م  فكرة 
على �مل�ستوى �لجتماعي. و�أظهرت �لنتائج �أن �لغالبية �لعظمى 
لل�ستخد�مات  �لفي�سبوك  على  كبري�ً  وقتًا  يق�سون  �لطلبة  من 
�لجتماعية للبقاء على �ت�سال مع �لأهل و�لأ�سدقاء، و�لنخر�ط 
�أقل  وقتًا  ومي�سون  وغريها  و�لتطوع،  �لجتماعي،  �لن�ساط  يف 
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للأغر��س �لأكادميية. 
يف  �أُجريت  �لتي   )Junco, 2012( جانكو  در��سة  �أما 
مو�قع  �أثر  عن  �لك�سف  �إىل  فهدفت  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
�لتو��سل �لجتماعي يف �جلو�نب �لجتماعية للطلبة، مع تركيز 
�لفي�سبوك،  وهو  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �أبرز  على  �لهتمام 
و�مل�ساركة  �لفي�سبوك،  ��ستخد�م  �أثر  �إىل  �لتعرف  �أجل  من  وذلك 
�لدر��سة من )2368( طالبًا وطالبًة.  يف فعالياته. تكونت عينة 
يف  �إيجابيًا  كان  �لفي�سبوك  ��ستخد�م  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت 
�سالح متغري هدر �لوقت، وكان �سلبيًا ل�سالح حتقيق �لفائدة يف 
�لدر��سة  نتائج  �أ�سارت  �لدر��سة، كما  �أفر�د عينة  لدى  �ل�ستخد�م 
على  �إيجابية  �آثار  لها  كان  �لفي�سبوك  ن�ساطات  بع�س  �أن  �إىل 

�جلو�نب �لجتماعية. 
�أُجريت يف  �لتي  العقيل واحلياري )2014(  وهدفت در��سة 
قيم  تدعيم  يف  �لأردنية  �جلامعات  دور  عن  �لك�سف  �إىل  �لأردن 
�ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س. ولتحقيق �أهد�ف 
�لدر��سة، �ُ�ستخدمت ��ستبانة جلمع �لبيانات. تكونت عينة �لدر��سة 
�أبرز  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  تدري�س.  هيئة  )371( ع�سو  من 
قيم �ملو�طنة �لتي ت�سعى �جلامعات �إىل تر�سيخها لدى �لطلبة من 
وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س كانت �لولء و�لنتماء للوطن، 
�لنتائج  �أمنه و��ستقر�ره، كما بينت  �لوطن، و�حلر�س على  وحب 
�ملو�طنة،  قيم  تدعيم  يف  �لأردنية  �جلامعات  قيام  �إمكانية  �أن 
�إىل وجود فروق حول  �لنتائج  جاءت بدرجة متو�سطة، و�أ�سارت 
�إمكانية �جلامعات يف تدعيم قيم �ملو�طنة، تعزى لنوع �جلامعة، 

ل�سالح �جلامعات �خلا�سة. 
�إىل  هدفت  فل�سطني  يف  در��سة   )2014( عليان  و�أجرى 
�لك�سف عن درجة متثل طلبة جامعة �لأق�سى لقيم �ملو�طنة يف 
ظل �لعوملة. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، ��ستخدمت �ل�ستبانة جلمع 
�لبيانات. تكونت عينة �لدر��سة من )776( طالبًا وطالبًة. �أظهرت 
نتائج �لدر��سة �أن درجة متثل �لطلبة لقيم �ملو�طنة كانت مرتفعة، 
كما  �لدميقر�طية،  ثم  �لنتماء،  ثم  �لأوىل،  باملرتبة  �لولء  وجاء 
درجة  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لنتائج  بينت 
متثل �لطلبة لقيم �ملو�طنة، تعزى ملتغري �جلن�س، و�ل�سنة �لدر��سية، 

ووجود فروق تعزى ملتغري �لكلية، ل�سالح �لكليات �لإن�سانية. 
وهدفت در��سة نور الهدى )2014( �لتي �أُجريت يف �جلز�ئر 
�إىل �لك�سف عن تاأثري مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف تنمية �لوعي 
مت  �لدر��سة،  �أهد�ف  ولتحقيق  �جلامعيني.  �لطلبة  لدى  �ل�سيا�سي 
عينة  تكونت  �لبيانات.  جلمع  و�مللحظة  �ل�ستبانة،  ��ستخد�م 
مرباح.  قا�سدي  جامعة  يف  وطالبًة  طالبًا   )30( من  �لدر��سة 
�لدر��سة  �أفر�د عينة  �لأكرب من  �لن�سبة  �أن  �لدر��سة  �أظهرت نتائج 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  يف  �ساعات  ثلث  من  �أكرث  تق�سي 
مع  و�لتو��سل  �لآر�ء،  عن  و�لتعبري  �لدرد�سة،  يف  �لجتماعي 
�لتو��سل  مو�قع  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  كما  و�لأ�سدقاء،  �لأهل 
�ملجال  فتح  خلل  من  �ل�سيا�سي  �لوعي  تنمي  �لجتماعي 

للمناق�سات �ل�سيا�سية �سمن �ملجتمع �لفرت��سي. 
كما �أجرت بن ورقلة )2015( در��سة ��ستطلعية يف �جلز�ئر 

هدفت �إىل �لك�سف عن دور �سبكات �لتو��سل �لجتماعي يف تنمية 
ولتحقيق  �لعربي.  �ل�سباب  لدى  و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  �لوعي 
�آر�ء  و��ستطلع  �ل�ستقر�ئي،  �ملنهج  ��ستخدم  �لدر��سة  �أهد�ف 
)162( طالبًا وطالبًة من طلبة جامعة �جللفة يف �جلز�ئر. �أظهرت 
�لجتماعي  �لتو��سل  ل�سبكات  كبري  دور  وجود  �لدر��سة  نتائج 
�لعربي،  �ل�سباب  لدى  و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  �لوعي  تنمية  يف 
�سبكات  من  ��ستفادت  �خلريية  �ملوؤ�س�سات  �أن  �لنتائج  بينت  كما 
و�ملبادر�ت  �لتطوعية،  �لأعمال  تن�سيق  يف  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لعمل  تطوير  جمال  يف  وبخا�سة  و�لجتماعية،  �ل�سيا�سية 

�لجتماعي، و�لتعليم. 

التعقيب على الدراسات السابقة: 

�لدر��سات،  ندرة  ُيلحظ  �ل�سابقة،  �لدر��سات  مبطالعة 
وبخا�سة �لدر��سات يف �لبيئة �لعربية �لتي تناولت مدى توظيف 
عام،  ب�سكل  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�إجر�ء  من  يعزز  �لذي  �لأمر  خا�س،  ب�سكل  �ل�سعودية  �لبيئة  ويف 
وتاأثري  �لت�سال،  و�سائل  تطور  ظل  يف  وبخا�سة  �لدر��سة،  هذه 
جمالت  خمتلف  ويف  �لعربية،  �ملجتمعات  يف  �لو�سائل  هذه 
وبتناول  و�لجتماعية.  و�لرتبوية،  و�لعملية،  �لعلمية  �حلياة 
يت�سح  بالتحليل،  �ملو�طنة  قيم  تناولت  �لتي  �ل�سابقة  �لدر��سات 
�أن بع�س هذه �لدر��سات �هتم بتناول درجة متثل طلبة �جلامعة 
لقيم �ملو�طنة، كدر��سة عليان )2014( . ويلحظ �أن غالبية هذه 
 Junco,( لدر��سات ركزت على قيم �ملو�طنة، �أما در��سة جانكو�
2012( فهدفت �إىل �لك�سف عن �أثر مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 
�جلو�نب �لجتماعية للطلبة، وتناولت در��سة بن ورقلة )2015( 
�ل�سيا�سي  �لوعي  تنمية  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  دور 
تناوله من  ما مت  وبناًء على  �لعربي.  �ل�سباب  لدى  و�لجتماعي 
حتليل لهذه �لدر��سات، ُيلحظ باأنه – بح�سب حدود علم �لباحث- 
�أم �لأجنبية  �لعربية منها،  �لدر��سات �سو�ًء  �أي من  مل يكن هناك 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  تناولت 

�ملو�طنة لدى طلبة �جلامعات. 

إجراءات الدراسة: 
وجمتمعها،  �لدر��سة  ملنهج  عر�سًا  �جلزء  هذ�  يت�سمن 
�سدقها  موؤ�رش�ت  من  �لتحقق  وطرق  و�أدو�تها،  وعينتها، 
وثباتها، و�إجر�ء�ت �لدر��سة وتنفيذها، ومتغري�تها، و�ملعاجلات 

�لإح�سائية �لتي مت ��ستخد�مها. 

منهجية الدراسة: 
لطبيعة  ملنا�سبته  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �ُ�ستخدم 
�لدر��سة، وذلك من خلل ��ستخد�م �ل�ستبانة ، للك�سف عن درجة 
�ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 
مو�قع  توظيف  من  حتد  �لتي  �ملعوقات  عن  للك�سف  و�ملقابلة 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء 

هيئة �لتدري�س و�لطلبة. 
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جمتمع الدراسة: 
�لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء  طلبة  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
يف جامعة حائل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، للف�سل �لدر��سي 
�لأول للعام �لدر��سي 2014 - 2015، و�لبالغ عددهم )9610( 
ع�سو هيئة تدري�س وطالب، منهم )987( ع�سو هيئة تدري�س، و 

)8623( طالبًا. 

عينة الدراسة: 
و�أع�ساء  طلبة  من  �لدر��سة  ملجتمع  ممثلة  عينة  �ختريت 
جمتمع  من  �لطبقية  بالطريقة  حائل  جامعة  يف  �لتدري�س  هيئة 
هيئة  ع�سو   )197( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  �لكلي.  �لدر��سة 
تدري�س، و )387( طالبًا، كما �ختري )113( طالبًا، و )72( ع�سو 
�أفر�د عينة �لدر��سة بطريقة ع�سو�ئية لأغر��س  هيئة تدري�س من 
�إجر�ء �ملقابلة. و�جلدول )1( يبني توزع �أفر�د عينة �لدر��سة، وفقًا 
ملتغريي �لرتبة �لأكادميية، و�لتخ�س�س لأع�ساء هيئة �لتدري�س، 

و�مل�ستوى �لدر��سي للطلبة.
الجدول )1( 

توزع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري الرتبة األكاديمية والتخصص ألعضاء هيئة 
التدريس والمستوى الدراسي للطلبة

الن�صبةالتكرارالفئاتاملتغريات

�أع�ساء هيئة 
�لتدري�س

�لرتبة 
�لكادميية

30 %59�أ�ستاذ

33 %65�أ�ستاذ م�سارك

37 %73�أ�ستاذ م�ساعد

100 %197املجموع

�لتخ�س�س
47 %92تخ�س�سات علمية

تخ�س�سات 
53 %105�إن�سانية

100 %197املجموع

�مل�ستوى �لطلبة
�لدر��سي

 

25 %98�سنة �أوىل

24 %93�سنة ثانية

23 %89�سنة ثالثة

28 %107�سنة ر�بعة

100 %387املجموع

أدوات الدراسة: 
لأغر��س حتقيق �أهد�ف �لدر��سة وجمع �لبيانات، �ُ�ستخدمت 

ثلث �أدو�ت، وهي على النحو الآتي: 
الجتماعي  ◄ التوا�صل  مواقع  توظيف  ا�صتبانة  اأولً- 

)اخلا�صة باأع�صاء هيئة التدري�س( : 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  درجة  عن  للك�سف 

هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �لطلبة  لدى  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف 
�لرتبوي،  �لأدب  �إىل  �لرجوع  بعد  ��ستبانة،  �أُعدت  �لتدري�س، 
، بن   )2014( �لعلقة، كدر��سة عو�س  �ل�سابقة ذ�ت  و�لدر��سات 
ورقلة )2015( .وتكونت �ل�ستبانة ب�سورتها �لأولية من )40( 

فقرة.
Ú  :صدق ال�صتبانة�

موؤ�رش�ت  �أُجريت  �ل�ستبانة،  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
�ل�سدق �لآتية: 

اأولً- �صدق املحتوى: 
ُعر�ست  �ل�ستبانة،  حمتوى  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
يف  �ملتخ�س�سني  من  حمّكمني   )8( على  �لأولية  ب�سورتها 
�لعربية  �للغة  �لتعليم، ومناهج  وتقنيات  �لجتماعية،  �لدر��سات 
و�جلامعات  �لأردنية،  �جلامعات  يف  و�لتاريخ  و�لإجنليزية، 
�ل�سعودية، وُطلب منهم �إبد�ء �لر�أي حول �سلمة �سياغة �لفقر�ت 
درجة  عن  للك�سف  �لفقر�ت  منا�سبة  ومدى  �للغوية،  �لناحية  من 
�ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 
ملحظات  و�أية  �ملعنى،  حيث  من  �لفقر�ت  و�سوح  ومدى 
وتعديلت يرونها منا�سبة، وبناًء على ملحظات و�آر�ء �ملحكمني 
وتعديلتهم، ُحذفت )5( فقر�ت، كما �أعيدت �سياغة )16( فقرة، 
�أدق  و�ُ�ستبدلت بع�س �ملفرد�ت يف بع�س �لفقر�ت لتعطي معنى 
من  �ل�ستبانة  تكونت  �لتعديلت،  هذه  �إىل  و��ستناد�ً  و�أو�سح، 

)35( فقرة.
ثانياً- �صدق البناء: 

على  طبقت  �ل�ستبانة،  بناء  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
 )20( من  مكونة  �لدر��سة،  عينة  خارج  من  ��ستطلعية  عينة 
ع�سو�ً من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف جامعة حائل، و��ستخرجت 
حيث  ككل،  و�ل�ستبانة  فقرة،  كل  بني  �لرتباط  معاملت  قيم 
تر�وحت  ككل،  بال�ستبانة  �لفقر�ت  �رتباط  معاملت  قيم  بلغت 
بني )0.37 - 0.62( .و�عتمد معيار لقبول �أية فقرة من �لفقر�ت، 
باأن ل يقل معامل �رتباطها بال�ستبانة ككل عن )0.25( ، وبناًء 

على ذلك تكونت �ل�ستبانة ب�سورتها �لنهائية من )35( فقرة.
Ú  :ثبات ال�صتبانة

طريقة  �ُ�ستخدمت  �ل�ستبانة،  ثبات  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
�لختبار و�إعادة �لختبار )Test- Retest( من خلل تطبيقها على 
ع�سو   )20( قو�مها  �لدر��سة،  عينة  خارج  من  ��ستطلعية  عينة 
هيئة تدري�س، و�أعيد �لتطبيق على �لعينة نف�سها بعد فا�سل زمني 
�أ�سبوعان من �لتطبيق �لأول، وُح�سبت قيمة معامل �لثبات،  مدته 
�لثبات  معامل  بلغ  حيث  بري�سون،  �رتباط  معامل  با�ستخد�م 
�لد�خلي  �لت�ساق  بلغ معامل  ، يف حني   )0.86( لل�ستبانة ككل 

با�ستخد�م معادلة كرونباخ �ألفا للإ�ستبانة ككل )0.89(.
Ú  :ت�صحيح ال�صتبانة

فقرة،   )35( من  �لنهائية  ب�سورتها  �ل�ستبانة  تكونت 
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 )√( �إ�سارة  �مل�ستجيب  ي�سع  �ل�ستبانة  فقر�ت  على  وللإجابة 
�لفقرة مع قناعته  لبيان مدى تطابق ما يرد يف  �أمام كل فقرة 
لتدرج  وفقًا  درجات،  خم�س  من  يتكون  تدرج  على  �ل�سخ�سية، 
 )5( وتعطى  بدرجة كبرية جد�ً  �خلما�سي، وهي   )Likert( ليكرت 
درجات، وبدرجة كبرية وتعطى )4( درجات، وبدرجة متو�سطة 
درجتان،   )2( وتعطى  قليلة  وبدرجة  درجات،   )3( وتعطى 
ذلك،  على  و�حدة.وبناًء  درجة   )1( وتعطى  جد�ً  قليلة  وبدرجة 
�ل�ستبانة بني درجة  فقر�ت  فقرة من  �لدرجة على كل  تر�وحت 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ت�سنيف  مت  درجات.وقد  وخم�س  و�حدة، 
ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  درجة  لتحديد 
توظيف  درجة   2.33 من  )�أقل  �لآتي:  �لنحو  على  �ملو�طنة،  قيم 
منخف�سة( ، )من 2.33 – 3.66 درجة توظيف متو�سطة( ، )�أعلى 

من 3.66 درجة توظيف مرتفعة( .
الجتماعي  ◄ التوا�صل  مواقع  توظيف  ا�صتبانة  ثانياً- 

)اخلا�صة بالطلبة( : 
للك�سف عن درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 
�أُعدت ��ستبانة  ن�رش قيم �ملو�طنة لدى �لطلبة من وجهة نظرهم، 
و�لدر��سات  �لرتبوي،  �لأدب  �إىل  �لرجوع  بعد  بالطلبة،  خا�سة 
�لهدى  نور   ،  )2011( د�ود  كدر��سة  �لعلقة،  ذ�ت  �ل�سابقة 

)2014( .وتكونت �ل�ستبانة ب�سورتها �لأولية من )40( فقرة.
Ú  :صدق ال�صتبانة�

�إجر�ء موؤ�رش�ت  للتحقق من موؤ�رش�ت �سدق �ل�ستبانة، مت 
�ل�سدق �لآتية: 

اأولً- �صدق املحتوى: 
ُعر�ست  �ل�ستبانة،  حمتوى  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
يف  �ملتخ�س�سني  من  حمّكمني   )8( على  �لأولية  ب�سورتها 
�لعربية  �للغة  �لتعليم، ومناهج  وتقنيات  �لجتماعية،  �لدر��سات 
و�جلامعات  �لأردنية،  �جلامعات  يف  و�لتاريخ  و�لإجنليزية، 
�ل�سعودية، وُطلب منهم �إبد�ء �لر�أي حول �سلمة �سياغة �لفقر�ت 
درجة  عن  للك�سف  �لفقر�ت  منا�سبة  ومدى  �للغوية،  �لناحية  من 
توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، ومدى 
وتعديلت  ملحظات  و�أية  �ملعنى،  حيث  من  �لفقر�ت  و�سوح 
حذفت  �ملحكمني،  و�آر�ء  ملحظات  على  وبناًء  منا�سبة،  يرونها 
بع�س  و��ستبد�ل  فقرة،   )13( �سياغة  �أعيدت  كما  فقر�ت،   )5(
�ملفرد�ت يف بع�س �لفقر�ت، ليعطي معنى �أدق، و��ستناد�ً �إىل هذه 

�لتعديلت تكونت �ل�ستبانة من )35( فقرة.
ثانياً- �صدق البناء: 

على  ُطبقت  �ل�ستبانة،  بناء  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
عينة ��ستطلعية من خارج عينة �لدر��سة، مكونة من )50( طالبًا 
من طلبة جامعة حائل، و�ُ�ستخرجت قيم معاملت �لرتباط بني 
كل فقرة، و�ل�ستبانة ككل، حيث ترو�حت قيم معاملت �رتباط 
�لفقر�ت بال�ستبانة ككل، بني )0.38 - 0.66( .وجتدر �لإ�سارة 
�إىل �عتماد معيار لقبول �أية فقرة من �لفقر�ت، باأن ل يقل معامل 
�رتباطها بال�ستبانة ككل عن )0.25( ، وبناًء على ذلك تكونت 

�ل�ستبانة ب�سورتها �لنهائية من )35( فقرة.
Ú  :ثبات ال�صتبانة

طريقة  �ُ�ستخدمت  �ل�ستبانة،  ثبات  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
تطبيقها  خلل  من   )Test- Retest( �لختبار  و�إعادة  �لختبار 
 )50( قو�مها  �لدر��سة،  عينة  خارج  من  ��ستطلعية  عينة  على 
طالبًا، و�أُعيد �لتطبيق على �لعينة نف�سها بعد فا�سل زمني مدته 
�لثبات،  معامل  قيمة  وُح�سبت  �لأول،  �لتطبيق  من  �أ�سبوعان 
�لثبات  معامل  بلغ  حيث  بري�سون،  �رتباط  معامل  با�ستخد�م 
لل�ستبانة ككل )0.81( ، يف حني بلغ معامل �لت�ساق �لد�خلي 

با�ستخد�م معادلة كرونباخ �ألفا للإ�ستبانة ككل )0.84( .
Ú  :ت�صحيح ال�صتبانة

فقرة،   )35( من  �لنهائية  ب�سورتها  �ل�ستبانة  تكونت 
 )ü( �إ�سارة  �مل�ستجيب  ي�سع  �ل�ستبانة  فقر�ت  على  وللإجابة 
�لفقرة مع قناعته  لبيان مدى تطابق ما يرد يف  �أمام كل فقرة 
لتدرج  وفقًا  درجات،  خم�س  من  يتكون  تدرج  على  �ل�سخ�سية، 
 )5( وتعطى  بدرجة كبرية جد�ً  �خلما�سي، وهي   )Likert( ليكرت 
درجات، وبدرجة كبرية وتعطى )4( درجات، وبدرجة متو�سطة 
درجتان،   )2( وتعطى  قليلة  وبدرجة  درجات،   )3( وتعطى 
ذلك،  على  و�حدة.وبناًء  درجة   )1( وتعطى  جد�ً  قليلة  وبدرجة 
�ل�ستبانة بني درجة  فقر�ت  فقرة من  �لدرجة على كل  تر�وحت 
نفت �ملتو�سطات �حل�سابية لتحديد  و�حدة وخم�س درجات.وقد �سُ
درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، 
على �لنحو �لآتي: )�أقل من 2.33 درجة توظيف منخف�سة( ، )من 
2.33 – 3.66 درجة توظيف متو�سطة( ، )�أعلى من 3.66 درجة 

توظيف مرتفعة( .
ثالثاً- املقابلة:  ◄

توظيف  معوقات  عن  و�لك�سف  �لدر��سة،  �أهد�ف  لتحقيق 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
و�لطلبة، �ُعد دليل �أ�سئلة مقابلة ��ستمل على خم�سة �أ�سئلة، ت�سمنت 
باأع�ساء  �ملرتبطة  و�ملعوقات  باجلامعة،  �ملرتبطة  �ملعوقات 
و�ملعوقات  بالطلبة،  �ملرتبطة  و�ملعوقات  �لتدري�س،  هيئة 

�ملرتبطة باملقرر�ت �لدر��سية، و�أية معوقات �أُخرى.
Ú  :صدق اأ�صئلة املقابلة�

و�سلمة  �ملقابلة  �أ�سئلة  �سدق  موؤ�رش�ت  من  للتحقق 
�سياغتها، ُعر�ست ب�سورتها �لأولية، على جمموعة من �ملحكمني 
�ملتخ�س�سني بتقنيات �لتعليم، و�لدر��سات �لجتماعية، ومناهج 
�لأردنية،  �جلامعات  يف  و�لتاريخ،  و�لإجنليزية،  �لعربية  �للغة 
و�ل�سعودية، و�لبالغ عددهم )8( حمّكمني، وطلب �إليهم �إبد�ء �لر�أي 
و�مللحظات حول منا�سبة �لأ�سئلة للك�سف عن معوقات توظيف 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، بالإ�سافة �إىل 
�سلمة �ل�سياغة �للغوية للأ�سئلة، ومدى �سمولها للمعوقات، و�أية 
تعديلت  �إىل  و��ستناد�ً  منا�سبة،  يرونها  وملحظات  تعديلت 
وملحظات �ملحكمني، ُحذف �ل�سوؤ�ل �لذي ي�سري �إىل �أية معوقات 
�ملقابلة  �أ�سئلة  منا�سبة  �إىل  �ملحّكمون  �أ�سار  وقد  عام،  ب�سكل 
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للك�سف عن �ملعوقات.
ت�صميم املقابلة: 

جمع  خلل  من  وذلك  �لنوعي،  �لبحث  منهجية  �ُعتمدت 
�لبيانات عن طريق �إجر�ء مقابلت، مع )72( ع�سو�ً من �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س، و )113( طالبًا من �أفر�د عينة �لدر��سة �أنف�سهم، 
عن  �لبيانات  جمع  �أ�سلوب  �أتاح  وقد  ع�سو�ئية،  بطريقة  �ختريو� 
طريق �ملقابلة �لفر�سة يف �حل�سول على معلومات، ومقرتحات 
�لتو��سل  مو�قع  توظيف  معوقات  حول  �ملو�سوع  ترثي 
�ملعنيني  �لأفر�د  زيارة  �ملو�طنة.ومتت  قيم  ن�رش  �لجتماعي يف 
يف �أماكنهم يف جامعة حائل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وقبل 
�لبدء باإجر�ء �ملقابلة مع �أفر�د عينة �لدر��سة، مت بيان �لهدف من 
�ملقابلة، و�أن �لبيانات �لتي �سيتم �حل�سول عليها لن ت�ستخدم �إل 
لأغر��س �لبحث �لعلمي.وبد�أ �حلو�ر مع �أفر�د عينة �لدر��سة ب�سكل 
عام حول �ملو�سوع، وبعد �أن مت �حل�سول على مو�فقتهم لإجر�ء 
زيار�ت  هناك  كان  ثم  بع�سهم،  من  مو�عيد  �أخذ  مت  �ملقابلة، 
متكررة يف �أماكن تو�جدهم من �أجل �إ�ستكمال �إجر�ء �ملقابلت، 
�أ�سئلة �ملقابلة على �مل�ساركني، وفقًا لأ�سئلة �ملقابلة،  ومت طرح 
وتدوين �إجاباتهم كتابة، وت�سجيلها بو��سطة �لهاتف �خللوي بعد 

�أخذ مو�فقتهم.
جمع البيانات وتفريغها: 

�إجر�ء  بعد  باأول  �أوًل  وُحلِّلت  وت�سنيفها  �لبيانات  ُجمعت 
�ملقابلت مع �لأفر�د �مل�ساركني يف �لدر��سة للتعرف �إىل �آر�ئهم 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش  �أهم معوقات توظيف مو�قع  حول 
وجمموعات،  فئات  و�سمن  جد�ول،  يف  وُفرِّغت  �ملو�طنة،  قيم 
وبعد تن�سيق �لبيانات وو�سعها يف �سورتها �لنهائية )�ملعوقات( 
، ُح�سبت �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية للمعوقات، �لتي �أبد�ها �أفر�د 

عينة �لدر��سة، وفقًا ملا مت ُطرح من �أ�سئلة.

إجراءات تنفيذ الدراسة: 
نفِّذت الدرا�صة، وفقاً للخطوات والإجراءات الآتية: 

Ú  لغايات �لنهائية  ب�سورتها  �لدر��سة  �أدو�ت  �إعد�د 
خلل  من  وثباتها  �سدقها  موؤ�رش�ت  من  �لتحقق  بعد  �لتطبيق 
بالإ�سافة  �ملتخ�س�سني،  �ملحكّمني  من  جمموعة  على  عر�سها 
�لدر��سة  عينة  خارج  من  ��ستطلعية  عينة  على  تطبيقها  �إىل 

ل�ستخر�ج قيم معاملت �لثبات، و�لت�ساق �لد�خلي.
Ú  و�ملتمثل �لكلي،  �لدر��سة  جمتمع  �أفر�د  عدد  حتديد 

�ململكة  يف  حائل  جامعة  يف  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء  بطلبة 
 2014 �لدر��سي  للعام  �لأول  �لدر��سي  للف�سل  �ل�سعودية  �لعربية 
�أفر�د عينة �لدر��سة بالطريقة �لطبقية من  2015، كما �ختري   -
�لتدري�س،  و�أع�ساء هيئة  �لطلبة،  لكل من  �لكلي  �لدر��سة  جمتمع 

و�لبالغ عددهم )197( ع�سو هيئة تدري�س، و )387( طالبًا.
Ú  عمادة من  موجه  مهمة  ت�سهيل  خطاب  على  �حل�سول 

كلية �لرتبية يف جامعة �لريموك �إىل �مللحقية �لثقافية �ل�سعودية 
مهمة  ت�سهيل  خطاب  على  �حل�سول  �إىل  بالإ�سافة  �لأردن،  يف 

�إد�رة  �إىل  �لأردن  يف  �ل�سعودية  �لثقافية  �مللحقية  من  موجه 
جامعة حائل.

Ú  ،لدر��سة� عينة  �أفر�د  على  �لدر��سة  �أدو�ت  توزيع 
�لفقر�ت،  على  �لإجابة  بطريقة  �ملتعلقة  �ملعلومات  حت  وو�سِّ
�سيتم  �لتي  �ملعلومات  �أن  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  على  �لتاأكيد  ومت 
كما  �لعلمي،  �لبحث  لأغر��س  �إل  ت�ستخدم  لن  عليها  �حل�سول 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س تكونت من  ُطبقت �ملقابلة على عينة من 
)72( ع�سو�ً من �أع�ساء هيئة �لتدري�س، و )113( طالبًا، �ختريو� 
وحتديد  �جلامعة،  زيارة  خلل  من  وذلك  �لع�سو�ئية،  بالطريقة 

موعد لإجر�ء �ملقابلت.
Ú  فقر�تها على  �لإجابة  بعد  �لدر��سة  �أدو�ت  جمع 

جميع  على  و�لإجابة  �ملعلومات،  من  �لتاأكد  وبعد  و�أ�سئلتها، 
�لفقر�ت، ومن ثم �إعد�دها لأغر��س �لتحليل �لإح�سائي.

Ú  و��ستخد�م �حلا�سوب،  لذ�كرة  �لبيانات  �إدخال 
�ملعاجلات �لإح�سائية �ملنا�سبة، للإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة �لتي 
�لتو�سل  ��ستناد�ً ملا مت  ُطرحت، و�خلروج بالتو�سيات �ملنا�سبة 

�إليه من نتائج.

متغريات الدراسة: 
ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات الآتية: 

Ú  :أوًل- �ملتغري�ت �مل�ستقلة�
�أ�ستاذ  - )�أ�ستاذ،  فئات  ثلث  ولها  �لأكادميية،  �لرتبة 

م�سارك، �أ�ستاذ م�ساعد( .
�لتخ�س�س، وله فئتان )تخ�س�سات علمية، تخ�س�سات  -

�إن�سانية( .
�مل�ستوى �لدر��سي، وله �أربع م�ستويات )�سنة �أوىل، �سنة  -

ثانية، �سنة ثالثة، �سنة ر�بعة( .
Ú  :ثانيًا- �ملتغري�ت �لتابعة
قيم  - ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 

�ملو�طنة.
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش  - معوقات توظيف مو�قع 

قيم �ملو�طنة.

املعاجلة اإلحصائية: 
ُح�سبت  - و�لثالث،  �لأول  �ل�سوؤ�لني:  عن  للإجابة 

توظيف  لدرجة  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر 

�لطلبة و�أع�ساء هيئة �لتدري�س.
�ملتو�سطات  - ُح�سبت  �لثاين،  �ل�سوؤ�ل  عن  للإجابة 

�لتباين  حتليل  �ُ�ستخدم  كما  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�سابية 
�لأحادي للك�سف عن �لفروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية يف وجهة 
ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  حول  �لطلبة  نظر 
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�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة تبعًا لختلف متغري 
�مل�ستوى �لدر��سي.

�ملتو�سطات  - ُح�سبت  �لر�بع،  �ل�سوؤ�ل  عن  للإجابة 
�لتباين  حتليل  �ُ�ستخدم  كما  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�سابية 
�ملتعدد للك�سف عن �لفروق يف وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  درجة  حول 
�ملو�طنة، تبعًا لختلف متغريي �لرتبة �لأكادميية و�لتخ�س�س.

�ملتو�سطات  - ُح�سبت  �خلام�س،  �ل�سوؤ�ل  عن  للإجابة 
�لتباين  حتليل  ��ستخدم  كما  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�سابية 
للك�سف عن �لفروق بني وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س، وبني 
وجهة نظر �لطلبة حول درجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 

يف ن�رش قيم �ملو�طنة.
�ُ�ستخرجت  - و�ل�سابع،  �ل�ساد�س  �ل�سوؤ�لني  عن  للإجابة 

�لتو��سل  مو�قع  توظيف  ملعوقات  �ملئوية  و�لن�سب  �لتكر�ر�ت 
هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي 

�لتدري�س، و�لطلبة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
هدفت  �لتي  �لدر��سة  لنتائج  عر�سًا  �جلزء  هذ�  يت�سمن 
�لك�سف عن درجة توظيف �أع�ساء هيئة �لتدري�س ملو�قع �لتو��سل 
حائل  جامعة  طلبة  لدى  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي 
مت  ملا  وفقًا  ونوق�ست،  �لنتائج  وُعر�ست  توظيفها،  ومعوقات 

طرحه من �أ�سئلة، وهي على �لنحو �لآتي: 
درجة  ◄ "ما  �لأول:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  �أوًل- 

الجتماعي يف  التوا�صل  التدري�س ملواقع  اأع�صاء هيئة  توظيف 
ن�رش قيم املواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟ ".

�حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  للإجابة 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  لدرجة  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر 

طلبة جامعة حائل، كما هو مبني يف �جلدول )2( .
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مواقع التواصل االجتماعي 
في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

114
تلقي ��ستف�سار�ت �لطلبة 

متو�سطة3.531.10حول قيم �ملو�طنة.

215
تقوية �لعلقات �لإن�سانية 

متو�سطة3.521.04و�لجتماعية بني �لطلبة.

313
نقل �ملعلومات و�خلرب�ت 

متو�سطة3.491.06حول قيم �ملو�طنة للطلبة .

410
تفعيل مبد�أ �حلو�ر 

و�ملناق�سة حول قيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة3.481.10

430
مناق�سة �لأفكار و�لآر�ء 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة مع 
�لطلبة.

متو�سطة3.480.98

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

431
ت�سجيع �لطلبة على ن�رش 

�لأفكار �لتي تعزز من قيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة3.480.99

432
ت�سجيع �لطلبة على 

�مل�ساركة �لفعالة و�لهادفة 
لن�رش قيم �ملو�طنة.

متو�سطة3.481.09

89
تقدمي �إر�ساد�ت حول قيم 

متو�سطة3.471.06�ملو�طنة لدى �لطلبة �.

835

توجيه �لطلبة لل�ستفادة 
من �ملعلومات و�لأفكار 
�ملرتبطة بقيم �ملوطنة 

�ملن�سورة.

متو�سطة3.471.07

1022
ت�سجيع �لطلبة على �لعمل 

بقيم �ملو�طنة من خلل 
��ستخد�مهم لهذه �ملو�قع.

متو�سطة3.461.11

1111
توعية �لطلبة بقيم �ملو�طنة 

من خلل تقدمي �لنماذج 
�لإيجابية عرب هذه �ملو�قع.

متو�سطة3.451.06

1221

�ل�سعي �إىل تزويد �لطلبة 
بخرب�ت حول قيم �ملو�طنة 

�لتي ل ميكن �حل�سول عليها 
بو�سائل �أخرى.

متو�سطة3.441.10

135
�لتعريف بقيم �ملو�طنة 

متو�سطة3.421.04و�للتز�م بها.

1333
م�ساركة �لطلبة بالندو�ت 
متو�سطة3.421.07�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة..

1334
ن�رش بع�س �ملقالت 
و�لدر��سات �لبحثية 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.
متو�سطة3.421.08

1612
ن�رش �لوعي �لقت�سادي 
متو�سطة3.211.10�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1718
ن�رش �لوعي �لجتماعي 
متو�سطة3.201.10�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1820
ن�رش �لوعي �لأخلقي 

متو�سطة3.191.11�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1917
ن�رش �لوعي �ل�سيا�سي 

متو�سطة3.181.08�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1919
ن�رش �لوعي �لعلمي �ملرتبط 

متو�سطة3.181.12بقيم �ملو�طنة.

216
ن�رش �لوعي �ل�سيا�سي 

متو�سطة3.171.10�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

222
ت�سمني �ملادة �لعلمية 

بع�س مفاهيم �ملو�طنة 
ون�رشها.

متو�سطة2.951.00

231
�لإعد�د �مل�سبق للمادة 
�لعلمية �ملرتبطة بقيم 

�ملو�طنة ون�رشها.
متو�سطة2.941.02

243
�إعد�د قائمة مبفاهيم 

متو�سطة2.931.00�ملو�طنة وتزويد �لطلبة بها.

2524

ت�سميم مو�قف تعليمية 
تعالج مفاهيم وق�سايا 

ترتبط بقيم �ملو�طنة 
ون�رشها.

متو�سطة2.921.11
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

268
ت�سميم بر�مج هادفة 
تتناول قيم �ملو�طنة 

ون�رشها.
متو�سطة2.911.01

2629
توفري معلومات وبيانات 

تعالج بع�س �مل�سكلت 
�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.

متو�سطة2.911.06

287
ت�سميم بع�س �لأن�سطة 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة 
ون�رشها.

متو�سطة2.891.00

2828
توفري مو�د تعليمية علجية 

متو�سطة2.891.06ترتبط بقيم �ملو�طنة.

3023
ن�رش �لوعي �لفكري �ملرتبط 

متو�سطة2.551.09بقيم �ملو�طنة.

3116
�لتغلب على �ملعوقات �لتي 
متو�سطة2.481.08حتد من ن�رش قيم �ملو�طنة.

3225
تكليف �لطلبة مبهمات 

تعليمية ترتبط بقيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة2.411.16

3326

�مل�ساهمة بتطوير �لرب�مج 
�لتعليمية �لتي تعزز قيم 

�ملو�طنة لدى �لطلبة 
ون�رشها.

منخف�سة2.311.01

3427
ت�سميم ن�ساطات وتدريبات 

تعليمية ترتبط بقيم 
�ملو�طنة ون�رشها.

منخف�سة2.291.07

354
ت�سكيل جمموعات طلبية 

بهدف تعزيز ون�رش قيم 
�ملو�طنة.

منخف�سة2.271.07

متو�سطة3.090.61درجة توظيف مواقع التوا�صل الجتماعي ككل

يت�سح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول )2( �أن �ملتو�سطات 
�حل�سابية لدرجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم 
 )3.53 �ملو�طنة من وجهة نظر �لطلبة، تر�وحت بني )2.27 - 
�لفقر�ت، با�ستثناء ثلث فقر�ت  ، بدرجة تقومي متو�سطة جلميع 
جاءت بدرجة تقومي منخف�سة، وجاءت يف �ملرتبة �لأوىل �لفقرة 
قيم  حول  �لطلب  ��ستف�سار�ت  "تلقي  على  تن�س  �لتي   ،  )14(
�ملرتبة  بينما جاءت يف   ،  )3.53( �ملو�طنة"، مبتو�سط ح�سابي 
�لأخرية �لفقرة )4( ، �لتي تن�س على: "ت�سكيل جمموعات طلبية 
بهدف تعزيز قيم �ملو�طنة ون�رشها"، مبتو�سط ح�سابي )2.27( ، 
�لتدري�س ملو�قع  �أع�ساء هيئة  لتوظيف  �حل�سابي  �ملتو�سط  وبلغ 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة ككل من وجهة نظر 
هذه  تف�سري  متو�سطة.وميكن  تقومي  وبدرجة   ،  )3.09( �لطلبة 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  �أدو�ت  ��ستخد�م  حد�ثة  �سوء  يف  �لنتيجة 
مو�قع  وتوظيف  عام،  ب�سكل  �لتعليمية  �لعملية  يف  وتوظيفها 
�لتو��سل �لجتماعي ب�سكل خا�س، كما ميكن عزو هذه �لنتيجة 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  وتوجهات  وو�قع  طبيعة  �إىل  ��ستناد�ً 
�سمنهم  ومن  �ملجتمع،  �أفر�د  فئات  خمتلف  لدى  �لجتماعي 
��ستخد�م  ثقافة  �إن  حيث  �جلامعات،  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

هذه �ملو�قع يف ن�رش قيم �ملو�طنة مل ترق للم�ستوى �ملطلوب، يف 
ظل �لعديد من �ملوؤثر�ت، �لتي قد ترتبط بطبيعة �ل�ستخد�م لهذه 
باملو�د  �ملتعلقة  �لظروف  لطبيعية  �أو  �لأفر�د،  قبل  من  �ملو�قع 
مو�قع  توظيف  �أن  �ملو�طنة.كما  قيم  تتناول  �لتي  �لدر��سية 
�لأُ�س�س  و�سع  �إىل  بحاجة  و��ستخد�مها  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لكفيلة باإجناح توظيفها يف ن�رش قيم �ملو�طنة، وبالتايل فاإن من 
�جلو�نب �لتي يجب �لعمل عليها لتفعيل ��ستخد�م هذه �ملو�قع يف 
ن�رش قيم �ملو�طنة، �لربط بني �ملو�د �لدر��سية ذ�ت �لعلقة بقيم 
ات  �ملو�طنة، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي، �أ�سف �إىل ذلك �ملهمَّ
�لتدري�س، وكذلك  �أع�ساء هيئة  لدى  �لوقت  �لدر��سية، ومتطلبات 
جمموعة �لقيم و�ملعايري �لتي ترتبط بهذه �ل�ستخد�مات، كما �أن 
جمموعة �لأنظمة و�لقو�نني �جلامعية مل ت�سهم يف �إتاحة �لفر�س 
ل�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة من 
�أ�سار، ومن خلل نتائج  �لذي  �لأمر  �لتدري�س،  �أع�ساء هيئة  قبل 
تكون  وقد  متو�سطة،  وبدرجة  ��ستخد�مات  وجود  �إىل  �لدر��سة 
هذه �ل�ستخد�مات بتوجهات فردية، ولي�ست �سمن �إطار جماعي 
ب�سكل  �إد�رة �جلامعة  بناءه تتولها  �أُ�س�س علمية  موجه، و�سمن 

ر�سمي ومبا�رش.
"هل تختلف  ◄ �لثاين:  �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل  ثانيًا- 

وجهة نظر طلبة جامعة حائل حول درجة توظيف اأع�صاء هيئة 
التدري�س ملواقع التوا�صل الجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة تبعاً 

لختلف امل�صتوى الدرا�صي؟ ".
�لأحادي  �لتباين  حتليل  طبِّق  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  للإجابة 
)ANOVA( لدرجة توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي من وجهة 
�لدر��سي"،  "�مل�ستوى  ملتغري  تبعًا  ككل،  �لأد�ة  على  �لطلبة  نظر 

كما هو مبني يف �جلدول )3( .
الجدول )3( 

نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي )ANOVA( لدرجة توظيف مواقع التواصل 
االجتماعي ككل من وجهة نظر الطلبة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

امل�صتوى 
الدرا�صي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الدللة Fاملعياري

الإح�صائية

3.120.38�سنة �أوىل

4.300.01
3.150.50�سنة ثانية

3.260.55�سنة ثالثة

2.990.78�سنة ر�بعة

وجود   )3( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
�أع�ساء  توظيف  درجة  حول  �لطلبة  نظر  وجهة  يف  �ختلف 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع  �لتدري�س  هيئة 
�لدر��سي، حيث بلغت  �ملو�طنة، تبعًا لختلف متغري �مل�ستوى 
قيمة )F( )4.30( ، وهي قيمة د�لة �إح�سائيًا، وملعرفة م�سادر 
هذه �لفروق، ُطبق �ختبار �سيفيه )Scheffe( للمقارنات �لبعدية، 

كما هو مبني يف �جلدول )4(.
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الجدول )4( 
نتائج تطبيق اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لدرجة توظيف مواقع التواصل 

االجتماعي من وجهة نظر الطلبة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

امل�صتوى 
الدرا�صي

املتو�صط 
احل�صابي

�صنة 
اأوىل

�صنة 
ثانية

�صنة 
ثالثة

�صنة 
رابعة

0.13- 0.14- 3.120.03�سنة �أوىل

0.16- 3.150.11�سنة ثانية

0.27*3.26�سنة ثالثة

2.99�سنة ر�بعة

. )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*

م�سدر  �أن   )4( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
�لختلف كان بني �مل�ستويات �لدر��سية )�سنة ثالثة، �سنة ر�بعة( 
مبتو�سط   ، ثالثة(  )�سنة  �لدر��سي  �مل�ستوى  طلبة  ل�سالح  وجاء   ،
�مل�ستوى  بلغ �ملتو�سط �حل�سابي لطلبة  ، بينما   )3.26( ح�سابي 
�إىل  �لنتيجة  هذه  عزو  .وميكن   )2.99( ر�بعة(  )�سنة  �لدر��سي 
�لطلبة  �إن وجهة نظر  �لبيئة �جلامعية، حيث  �لطلبة �سمن  و�قع 
طلبة  فاإن  وبالتايل  �جلامعية،  �لبيئة  وعو�مل  مبتغري�ت،  تتاأثر 
بيئة  �سمن  يتو�جدون  تخ�س�ساتهم  �ختلف  على  �جلامعة 
�لأمر  و�ملتغري�ت،  �لعو�مل  من  متباينة  ولي�ست  و�حدة،  جامعية 
على  �لطلبة  جميع  يطال  �ملتغري�ت  هذه  تاأثري  من  يجعل  �لذي 
�لدر��سية  باملقرر�ت  يرتبط  ما  وبخا�سة  تخ�س�ساتهم،  �ختلف 
�لتي  �لنتيجة،  �لعلقة بقيم �ملو�طنة.كما ميكن تف�سري هذه  ذ�ت 
ملتغر  تعزى  �لنظر،  وجهة  يف  �ختلف  وجود  عدم  �إىل  �أ�سارت 
�لتخ�س�س، ��ستناد�ً �إىل �ملو�د �ملرتبطة بقيم �ملو�طنة، �لتي تقدم 
للطلبة، فهي مو�د حمددة، وموحدة تقدم جلميع �لطلبة يف �لوقت 
نف�سه، بالإ�سافة �إىل وجود �أع�ساء هيئة �لتدري�س �أنف�سهم �لذين 
وجود  يف  ي�سهم  �لذي  �لأمر  �ملو�د،  هذه  تدري�س  على  يقومون 
وجهة نظر موحدة لدى غالبيتهم ، �أو معظم �لطلبة يف �سوء هذه 
�ملتغري�ت، وبالتايل لي�س هناك �أثر ملتغري �لتخ�س�س يف �إيجاد 

فروق يف وجهة نظر �لطلبة.
حول  �لطلبة  نظر  وجهة  �ختلف  بوجود  يتعلق  وفيما 
يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف 
يعزى  �لدر��سي.فقد  �مل�ستوى  ملتغري  يعزى  �ملو�طنة،  قيم  ن�رش 
ذلك �إىل ما �كت�سبه �لطلبة من خرب�ت خلل در��ستهم �جلامعية، 
و�لفرتة �لزمنية، وبخا�سة �أن �لفروق جاءت ل�سالح طلبة �ل�سنة 
وخلل  �جلامعية،  در��ستهم  خلل  �لطلبة  هوؤلء  �أن  �أي  �لثالثة، 
هذه �ل�سنو�ت، قد تكونت لديهم وجهات نظر، �أو ت�سور�ت تختلف 
عن وجهات نظر �لطلبة �جلدد يف �جلامعة، مما �أثر يف وجود هذ� 
�لختلف يف وجهات �لنظر حول توظيف �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة.
درجة  ◄ "ما  �لثالث:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثالثًا- 

الجتماعي يف  التوا�صل  التدري�س ملواقع  اأع�صاء هيئة  توظيف 
يف  الدري�س  هيئة  اأع�صاء  نظر  وجهة  من  املواطنة  قيم  ن�رش 

جامعة حائل؟ ".

�حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  للإجابة 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  لدرجة  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
وجهة  من  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع 

نظرهم، كما هو مبني يف �جلدول )5( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مواقع التواصل االجتماعي 
في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

114
تلقي ��ستف�سار�ت �لطلبة 

متو�سطة3.471.24حول قيم �ملو�طنة.

215
تقوية �لعلقات �لإن�سانية 

متو�سطة3.321.18و�لجتماعية بني �لطلبة.

320
ن�رش �لوعي �لأخلقي 

متو�سطة3.281.08�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

410
تفعيل مبد�أ �حلو�ر 

و�ملناق�سة حول قيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة3.271.25

532
ت�سجيع �لطلبة على 

�مل�ساركة �لفعالة و�لهادفة 
لن�رش قيم �ملو�طنة.

متو�سطة3.251.13

619
ن�رش �لوعي �لعلمي �ملرتبط 

متو�سطة3.221.02بقيم �ملو�طنة.

733
م�ساركة �لطلبة بالندو�ت 

متو�سطة3.211.04�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.

831
ت�سجيع �لطلبة على ن�رش 

�لأفكار �لتي تعزز من قيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة3.191.09

917
ن�رش �لوعي �ل�سيا�سي 

متو�سطة3.181.00�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1022
ت�سجيع �لطلبة على �لعمل 

متو�سطة3.171.08بقيم �ملو�طنة.

1118
ن�رش �لوعي �لجتماعي 
متو�سطة3.161.03�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1213
نقل �ملعلومات و�خلرب�ت 
متو�سطة3.141.07حول قيم �ملو�طنة للطلبة.

1323
ن�رش �لوعي �لفكري �ملرتبط 

متو�سطة3.121.08بقيم �ملو�طنة.

1434
ن�رش بع�س �ملقالت 
و�لدر��سات �لبحثية 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.
متو�سطة3.091.05

151
�إعد�د �ملادة �لعلمية 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة 
ب�سكل م�سبق وين�رشها.

متو�سطة3.081.04

1611
توعية �لطلبة بقيم �ملو�طنة 

من خلل تقدمي �لنماذج 
�لإيجابية.

متو�سطة3.071.10

1612
ن�رش �لوعي �لقت�سادي 
متو�سطة3.071.08�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

1630
مناق�سة �لأفكار و�لآر�ء 

�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة مع 
�لطلبة.

متو�سطة3.071.06
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

199
تقدمي �إر�ساد�ت حول قيم 

متو�سطة3.061.04�ملو�طنة لدى �لطلبة.

205
توظيف مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي للتعريف بقيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة3.041.03

2121

�ل�سعي �إىل تزويد �لطلبة 
بخرب�ت حول قيم �ملو�طنة 

ل ميكن �حل�سول ليها 
بو�سائل �أخرى.

متو�سطة3.021.06

226
ن�رش �لوعي �ل�سيا�سي 

متو�سطة3.011.03�ملرتبط بقيم �ملو�طنة.

232
ت�سمني �ملادة �لعلمية 

بع�س مفاهيم �ملو�طنة 
ون�رشها.

متو�سطة3.000.98

243
�إعد�د قائمة مبفاهيم 

متو�سطة2.990.98�ملو�طنة ويزود �لطلبة بها.

258
ت�سميم بر�مج هادفة 
تتناول قيم �ملو�طنة 

وين�رشها.
متو�سطة2.911.03

2635

توجيه �لطلبة لل�ستفادة 
من �ملعلومات و�لأفكار 
�ملرتبطة بقيم �ملوطنة 

�ملن�سورة.

متو�سطة2.901.02

277
ت�سميم �أن�سطة عن قيم 

متو�سطة2.881.01�ملو�طنة وين�رشها.

2816
�لتغلب على �ملعوقات �لتي 
متو�سطة2.821.06حتد من ن�رش قيم �ملو�طنة.

2824

ت�سميم مو�قف تعليمية 
تعالج مفاهيم وق�سايا 

ترتبط بقيم �ملو�طنة 
ون�رشها.

متو�سطة2.821.13

3029
توفري معلومات وبيانات 

تعالج بع�س �مل�سكلت 
�ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.

متو�سطة2.800.95

314
ت�سكيل جمموعات طلبية 

بهدف تعزيز ون�رش قيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة2.791.05

3225
تكليف �لطلبة مبهمات 

تعليمية ترتبط بقيم 
�ملو�طنة.

متو�سطة2.630.87

3326

�مل�ساهمة بتطوير �لرب�مج 
�لتعليمية �لتي تعزز قيم 

�ملو�طنة لدى �لطلب 
ون�رشها.

متو�سطة2.620.88

3428
توفري مو�د تعليمية علجية 

منخف�سة2.310.94ترتبط بقيم �ملو�طنة.

3527
ت�سميم ن�ساطات وتدريبات 

تعليمية ترتبط بقيم 
�ملو�طنة ون�رشها.

منخف�سة2.260.88

متو�سطة3.020.81درجة توظيف مواقع التوا�صل الجتماعي ككل

يت�سح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول )5( �أن �ملتو�سطات 
ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  لدرجة  �حل�سابية 
تر�وحت  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  من  �ملو�طنة  قيم 
�لفقر�ت،  ، بدرجة تقومي متو�سطة جلميع   )3.47 بني )2.26 - 
يف  وجاءت  منخف�سة،  تقومي  بدرجة  جاءت  فقرتني،  با�ستثناء 
�ملرتبة �لأوىل �لفقرة )14( ، �لتي تن�س على: "تلقي ��ستف�سار�ت 
بينما   ،  )3.47( ح�سابي  مبتو�سط  �ملو�طنة"،  قيم  حول  �لطلب 
على:  تن�س  �لتي   ،  )27( �لفقرة  �لأخرية  �ملرتبة  يف  جاءت 
�ملو�طنة  بقيم  ترتبط  تعليمية  وتدريبات  ن�ساطات  "ت�سميم 
�حل�سابي  �ملتو�سط  وبلغ   ،  )2.26( ح�سابي  مبتو�سط  ون�رشها"، 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف  لتوظيف 
وبدرجة   ،  )3.02( نظرهم  وجهة  من  ككل  �ملو�طنة  قيم  ن�رش 
توظيف  �أن  �إىل  �لنتيجة  هذه  تف�سري  متو�سطة.وميكن  تقومي 
�إىل  يحتاج  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
توظيف  �إمكانية  حيث  من  وذلك  �لتوظيف،  هذ�  مقومات  توفري 
هناك  تكن  مل  وبالتايل  �ملو�قع،  لهذه  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
�لعلمية  �لظروف  تهيئة  يتم  �لتوظيف، ومل  لهذ�  �لأ�سا�سية  �لبنية 
و�خلطط   ، �ل�سرت�تيجيات  تو�فر  عدم  �إىل  بالإ�سافة  �ملنا�سبة، 
�سمن �إطار �جلامعات ب�سكل عام، وجامعة حائل ب�سكل خا�س، 
�لأمر �لذي يجعل من توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش 

قيم �ملو�طنة لي�س بالأمر �لي�سري.
هيئة  �أع�ساء  طبيعة  �إىل  �لنتيجة  هذه  عزو  ميكن  كما 
در��سة  حما�رش�ت  من  �إليهم  �ملوكولة  ومهماتهم  �لتدري�س 
متخ�س�سة، يف جمال �ملو�د �لدر��سية �لتي يدر�سونها، �لتي قد ل 
يوجد بينها وبني قيم �ملو�طنة �أية رو�بط �سمن �إطار هذه �ملو�د، 
بني  ما  و�لتد�خل  و�لتعليمات،  �لأنظمة  جمموعة  �إىل  بالإ�سافة 
كما  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  لدى  و�لإد�رية  �لدر��سية،  ات  �ملهمَّ
�أن تدري�س �ملو�د �ملتعلقة بقيم �ملو�طنة ترتبط بفئة حمددة من 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س، ومبو�د حمددة �أي�سًا، مما يجعل من فر�س 
توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة �سئيلة 
�إىل حٍد ما.و�أن توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم 
�ملو�طنة، يحتاج �إىل �إعد�د م�سبق من حيث ربط �ملو�د �لدر��سية 
��ستخد�م  تفعيل  �إىل  بالإ�سافة  �ملو�طنة،  بقيم  �ختلفها،  على 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام، ويف 

ن�رش قيم �ملو�طنة ب�سكل خا�س، مما يعزز من هذ� �ل�ستخد�م.
"هل تختلف  ◄ ر�بعًا- �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لر�بع: 

درجة توظيف اأع�صاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل الجتماعي 
الأكادميية  الرتبة  لختلف  تبعاً  املواطنة  قيم  ن�رش  يف 

والتخ�ص�س؟ "
 Independent( �ختبار  ُطبِّق  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  للإجابة 
�لجتماعي  �لتو��سل  لدرجة توظيف مو�قع   )Samples T- Test

يف ن�رش قيم �ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س على 
�لتباين  حتليل  وتطبيق   ، )�لتخ�س�س(  ملتغري  تبعًا  ككل،  �لأد�ة 
هيئة  �أع�ساء  عينة  �أفر�د  �إجابات  على   )ANOVA( �لأحادي 
�لتدري�س على �لأد�ة ككل، تبعًا ملتغري )�لرتبة �لأكادميية( ، كما 
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هو مبني يف �جلد�ول )-6 8( .
الجدول )6( 

نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T- Test( لدرجة 
توظيف مواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس تبعًا لمتغير التخصص

املتو�صط التخ�ص�س
احل�صابي

النحراف 
الدللة Tاملعياري

الإح�صائية

2.950.88تخ�س�سات �إن�سانية
1.77 -0.08

3.170.61تخ�س�سات علمية

وجود  عدم   )6( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  يف  �ختلف 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، تبعًا لختلف متغري 
�لتخ�س�س، حيث بلغت قيمة )T( )- 1.77( ، وهي قيمة غري د�لة 

�إح�سائيًا.
الجدول )7( 

نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي )ANOVA( لدرجة توظيف مواقع التواصل 
االجتماعي في نشر قيم المواطنة من وجهة نظر أعضاء عيئة التدريس تبعًا لمتغير الرتبة 

األكاديمية

املتو�صط الرتبة الأكادميية
احل�صابي

النحراف 
الدللة Fاملعياري

الإح�صائية

3.120.76�أ�ستاذ

16.500.00 3.150.75�أ�ستاذ م�سارك

2.190.77�أ�ستاذ م�ساعد

وجود   )7( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
ملو�قع  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توظيف  درجة  يف  �ختلف 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، تبعًا لختلف �لرتبة 
د�لة  قيمة  وهي   ،  )F( )16.50( قيمة  بلغت  حيث  �لأكادميية، 
�سيفيه  �ختبار  ُطبِّق  �لختلف،  هذ�  م�سدر  وملعرفة  �إح�سائيًا، 

)Scheffe( للمقارنات �لبعدية، كما هو مبني يف �جلدول )8( .
الجدول )8( 

نتائج تطبيق اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لدرجة توظيف مواقع التواصل 
االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية

الرتبة 
الأكادميية

املتو�صط 
اأ�صتاذ اأ�صتاذاحل�صابي

م�صارك
اأ�صتاذ 
م�صاعد

0.93*- 3.120.03�أ�ستاذ

0.96*3.15�أ�ستاذ م�سارك

2.19�أ�ستاذ م�ساعد

. )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*

م�سدر  �أن   )8( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
�أ�ستاذ  م�سارك،  )�أ�ستاذ  �لأكادميية  �لرتبة  بني  كان  �لختلف 
مبتو�سط   ، م�سارك(  )�أ�ستاذ  �لأكادميية  �لرتبة  ل�سالح   ، م�ساعد( 

ح�سابي )3.15( ، بينما بلغ �ملتو�سط �حل�سابي للرتبة �لأكادميية 
)�أ�ستاذ م�ساعد( )2.19( ، كما يتبني وجود �ختلف بني �لرتبة 
�لأكادميية  �لرتبة  ل�سالح   ، م�ساعد(  �أ�ستاذ  )��ستاذ،  �لأكادميية 
)��ستاذ( ، مبتو�سط ح�سابي )3.12( .وميكن تف�سري هذه �لنتيجة 
�نطلقًا من تخ�س�سات �أع�ساء هيئة �لتدري�س، فالغالبية �لعظمى 
�سلة  ذ�ت  مقرر�ت  بتدري�س  يقومون  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من 
بقيم  �ملرتبطة  �ملو�د  تدري�س  و�أن  مبا�رشة بتخ�س�سات حمددة، 
�ملو�طنة تقع على عاتق �أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملتخ�س�سني يف 
�أ�سهم يف عدم  �لذي  �لأمر  جمال �ملو�د �ملرتبطة بقيم �ملو�طنة، 
وجود �ختلف يف وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س حول توظيف 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة.
�ختلف  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي  بالنتيجة  يتعلق  وفيما 
�لرتبة  ملتغري  يعزى  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  يف 
�أع�ساء  �كت�سبه  ما  ظل  يف  �لنتيجة  هذه  عزو  �لأكادميية.فيمكن 
هيئة �لتدري�س من خربة وممار�سة، بالإ�سافة �إىل �إطلعهم على 
ل�سالح  جاءت  �لفروق،  �أن  وبخا�سة  �ل�ستخد�مات،  هذه  و�قع 
يعطي  وهذ�   ، م�سارك(  �أ�ستاذ  )�أ�ستاذ،  �لعليا  �لأكادميية  �لرتب 
حول  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  لدى  توجهات  وجود  �إىل  موؤ�رش�ً 
�رشورة تفعيل ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم 
�ملو�طنة، وقد يكون ذلك �نطلقًا من �أهمية ��ستخد�م هذه �ملو�قع 
يف هذ� �ملجال، وبخا�سة يف ظل �لنت�سار �لو��سع ل�ستخد�مات 
مل�سه  قد  يكون  �أن  ميكن  ما  وهذ�  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�جلامعية  �لبيئة  �سمن  تو�جدهم  خلل  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
�أ�سهم يف  قد  يكون  �لذي  �لأمر  للطلبة،  ل�سنو�ت عدة، ومتابعتهم 
�لتو��سل  �لنظر حول توظيف مو�قع  وجود �لختلف يف وجهة 
�لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، تبعًا ملتغري �لرتبة �لأكادميية.

خام�سًا- �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �خلام�س: "هل توجد  ◄
فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α = 0.05( بني 
التدري�س حول درجة توظيف  واأع�صاء هيئة  الطلبة  وجهة نظر 

مواقع التوا�صل الجتماعي يف ن�رش قيم املواطنة؟ ".
 Independent( �ختبار  طبق  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  للإجابة 
Samples T- Test( للمقارنة بني درجة توظيف مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي من وجهة نظر �لطلبة، ودرجة توظيف مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س على �لأد�ة ككل، 

كما هو مبني يف �جلدول )9( .
جدول )9( 

نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T- Test( للمقارنة بين وجهة 
نظر الطلبة ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول درجة توظيف مواقع التواصل 

االجتماعي في نشر قيم المواطنة

املتو�صط املتغري
احل�صابي

النحراف 
الدللة Tاملعياري

الإح�صائية

3.020.81�أع�ساء هيئة �لتدري�س
1.22 -0.22

3.090.61�لطلبة

وجود  عدم   )9( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
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فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α =0.05( بني 
�لتدري�س حول درجة توظيف  و�أع�ساء هيئة  �لطلبة،  نظر  وجهة 
بلغت  حيث  �ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�إح�سائيًا.وميكن  د�لة  غري  قيمة  وهي   ،  )T( )- 1.22( قيمة 
�جلامعية،  للبيئة  �لعام  �لإطار  من  �نطلقًا  �لنتيجة  هذه  تف�سري 
و�لرغبة  �لتوجهات  �إىل  بالإ�سافة  �جلامعة،  وتعليمات  و�أنظمة 
نحو توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، 
�سو�ًء لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�س، �أو �لطلبة، وبالتايل فاإن عو�مل، 
وبيئة �جلامعة هي و�حدة لدى �لطلبة، و�أع�ساء هيئة �لتدري�س، مما 
يجعل من تاأثري هذه �لعو�مل على جميع مكونات �لبيئة �جلامعية 
�أو وجهة نظر تتاأثر مبكونات هذه  �أفر�د، مما يعطي توجهًا،  من 
�لبيئة، ومن كون هذه �ملوؤثر�ت و�حدة، و�أع�ساء هيئة �لتدري�س، 
و�لطلبة يتاأثرون بها، فاإن وجهة �لنظر �ستتاأثر مب�ستوى متقارب، 
�لتاأثري  �ستكون متقاربة يف ظل هذ�  �لنظر  فاإن وجهة  وبالتايل 
حول ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، 
على  مبادر�ت  �إىل  يحتاج  �ملطلوب.كما  بامل�ستوى  لي�ست  ولكن 
م�ستوى �لإد�رة �لعليا للجامعة، و�أن �ملبادر�ت �لفردية قد توؤدي 
�إطار  �سمن  و��سرت�تيجيات  خطط  ُو�سعت  �إن  وبالتايل  �لغر�س، 
�لدر��سية،  �ملقرر�ت  و�لو�جبات، وبني  �ملهمات  يربط بني  علمي 
�أدو�ت وو�سائل، فاإن عملية �لتوظيف  �أن يخدمها من  وما ميكن 
�ستتم بطريقة و��سحة، ومن �أبرز هذه �لتوجهات �لعمل على و�سع 
خمتلف  وت�سخري  �لهدف،  هذ�  لتحقيق  متكاملة  ومنظومة  �إطار 

�أدو�ت �لتكنولوجيا �حلديثة.
"ما  ◄ �ل�ساد�س:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  �ساد�سًا- 

قيم  ن�رش  يف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  توظيف  معوقات 
املواطنة من وجهة نظر طلبة جامعة حائل؟ ".

للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، ُح�سبت �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية 
�ملتعلقة مبعوقات توظيف مو�قع  �لأ�سئلة  �لطلبة على  لإجابات 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، من وجهة نظر �لطلبة 
من خلل �لإجابة على �أ�سئلة �ملقابلة �ملتعلقة مبعوقات توظيف 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، كما هو مبني 

يف �جلدول )10( .
الجدول )10( 

التكرارات والنسب المئوية إلجابات الطلبة عن األسئلة المتعلقة بمعوقات توظيف مواقع 
التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة

الن�صبة التكرارالفقرةالرقم
املئوية

جمال املعوقات املرتبطة باجلامعة

1
�سعف �لهتمام با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي من قبل �لقائمني على �لعملية �لتعليمية 
و�لإد�رية و�مل�سوؤولني عن �ملقرر�ت �لدر��سية.

6557.5

2
عدم وجود مبادر�ت من قبل �إد�رة �جلامعة ل�ستخد�م 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية 
ب�سكل عام.

1815.9

3
عدم ت�سجيع �إد�رة �جلامعة ل�ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

108.8�لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة.

الن�صبة التكرارالفقرةالرقم
املئوية

4
عدم تكليف �إد�رة �جلامعة لأع�ساء هيئة �لتدري�س 
با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية 

�لتعليمية.
98.0

5
عدم �لتن�سيق بني �إد�رة �جلامعة و�أع�ساء هيئة 

�لتدري�س ل�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 
ن�رش قيم �ملو�طنة.

87.1

6
�هتمام �جلامعة باملقرر�ت �لدر��سية �لأخرى 

32.7�ملرتبطة بتخ�س�سات �لطلبة.

113100.0املجموع

جمال املعوقات املرتبطة باأع�صاء هيئة التدري�س

1
عدم وجود �لوقت �لكايف لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

ل�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مقارنة باأعد�د 
�لطلبة.

7061.9

2
عدم �رتباط معظم �ملقرر�ت �لدر��سية �لتي يدر�سها 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س بقيم �ملو�طنة مما يقلل من 

��ستخد�م مو�قع �لتو��سل يف ن�رشها.
1311.5

3
�ن�سغال �أع�ساء هيئة �لتدري�س باملحا�رش�ت 

108.8�لدر��سية و�جلو�نب �لإد�رية.

4
عدم مبادرة �أع�ساء هيئة �لتدري�س ل�ستخد�م مو�قع 

98.0�لتو��سل �لجتماعي لن�رش قيم �ملو�طنة.

5
عدم �لقناعة لدى بع�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية 
�لتعليمية.

98.0

6
عدم ت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�س للطلبة با�ستخد�م 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية 
ب�سكل عام ويف ن�رش قيم �ملو�طنة.

21.8

113100.0املجموع

جمال املعوقات املرتبطة بالطلبة

1
عدم قناعة بع�س �لطلبة با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

8373.5�لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام.

2
تد�خل ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مع �لقيم 
و�ملعايري �لجتماعية لدى بع�س �لطلبة مما يحد من 

��ستخد�مها يف ن�رش قيم �ملو�طنة
119.7

3
�إن�سغال �لطلبة با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 

98.0بجو�نب �سخ�سية.

4
�لت�سور لدى �لطلبة باأن �لدخول ملو�قع �لتو��سل 

65.3�لجتماعي للت�سلية ولي�س لن�رش �لقيم.

5
عدم �هتمام �لطلبة با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

43.5�لجتماعي لن�رش قيم �ملو�طنة.

113100.0املجموع

جمال املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�صية

1
غياب �ملناهج �ملتكاملة و�ملرت�بطة بني �ملقرر�ت 

�لدر��سية و��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي 
ت�ساعد يف ن�رش قيم �ملو�طنة.

9079.6

2
ح�رش �ملو�طنة يف مو�سوعات معينة و�سمن مادة 

98.0در��سة حمددة.

3
تدري�س �ملو�طنة عن طريق مقرر خا�س بها دون 

87.1�سمول �ملقرر�ت �لدر��سية �لأخرى لقيم �ملو�طنة.

4
�لتحجيم من قبل �سانعي �لقر�ر�ت يف �لتعليم 

�جلامعي من ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 
�لعملية �لتعليمية.

65.3



2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )17( - نيسان 

29

الن�صبة التكرارالفقرةالرقم
املئوية

113100.0املجموع

يت�سح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول )10( �لآتي: 
جمال  - على  �لطلبة  لإجابات  مئوية  ن�سبة  �أعلى  بلغت 

ي�سري  �لذي  للمعوق   )%  57.5( باجلامعة  �ملرتبطة  �ملعوقات 
�إىل "�سعف �لهتمام با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي من 
عن  و�مل�سوؤولني  و�لإد�رية  �لتعليمية  �لعملية  على  �لقائمني  قبل 
 )%  2.7( مئوية  ن�سبة  �أدنى  بلغت  بينما  �لدر��سية"،  �ملقرر�ت 
�لدر��سية  باملقرر�ت  �جلامعة  "�هتمام  �إىل  ي�سري  �لذي  للمعوق 
من  �لنتيجة  عزو  �لطلبة".وميكن  �لأخرى �ملرتبطة بتخ�س�سات 
يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  بدرجة  ربطها  خلل 
من  متو�سطة  درجة  وجود  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �ملو�طنة،  قيم  ن�رش 
دون  حتول  قد  معوقات  وجود  �إىل  ي�سري  �لذي  �لأمر  �ل�ستخد�م، 
�ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف 
من  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  نظر  وجهة  يف  جاء  ما  وبتحليل 
بالهتمام  �رتبط  ما  �ملعوقات  هذه  �أبرز  �أن  يت�سح  معوقات 
على  �لقائمني  قبل  من  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  با�ستخد�م 
�لعملية �لتعليمية و�لإد�رية و�مل�سوؤولني عن �ملقرر�ت �لدر��سية، 
وهذ� يرتبط ب�سورة مبا�رشة باجلامعة، مما ي�سري �إىل عدم وجود 
�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش  ��ستخد�م مو�قع  توجه نحو تفعيل 
قيم �ملو�طنة، و�أن هذ� �جلانب مل يحظَ بالهتمام �لكايف من قبل 
�مل�سوؤولني، مما يتطلب �لعمل على و�سع �آلية للعمل على �لتوجه 
نحو توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، 
وذلك �سمن ��سرت�تيجية و��سحة �ملعامل، و�سمن خطو�ت علمية 

تربط بني خمتلف موؤثر�ت و�أطر�ف �لعملية �لتعليمية.
جمال  - على  �لطلبة  لإجابات  مئوية  ن�سبة  �أعلى  بلغت 

�ملعوقات �ملرتبطة باأع�ساء هيئة �لتدري�س )67.9 %( للمعوق 
هيئة  �أع�ساء  لدى  �لكايف  �لوقت  وجود  "عدم  �إىل:  ي�سري  �لذي 
باأعد�د  مقارنة  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ل�ستخد�م  �لتدري�س 
�لذي  للمعوق   )%  1.8( ن�سبة مئوية  �أدنى  بلغت  بينما  �لطلبة"، 
ي�سري �إىل "عدم ت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�س للطلبة با�ستخد�م 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام ويف 
ن�رش قيم �ملو�طنة ".وميكن تف�سري ذلك يف �سوء �لعبء �لدر��سي 
�لذي يقع على عاتق ع�سو هيئة �لتدري�س، بالإ�سافة �إىل �لعبء 
�لإد�ري لدى بع�سهم، مما ل ي�سمح بوجود وقت ميّكن ع�سو هيئة 
يف  �لنظر  �إعادة  يتطلب  مما  �ملو�قع،  هذه  توظيف  من  �لتدري�س 
مو�قع  لتوظيف  �لكافية  �لفر�سة  لإتاحة  �لدر�سي  �لعبء  حجم 
مقدمتها  ويف  �لدر��سية،  �ملو�د  خدمة  يف  �لجتماعي  �لتو��سل 

قيم �ملو�طنة.
جمال  - على  �لطلبة  لإجابات  مئوية  ن�سبة  �أعلى  بلغت 

�ملعوقات �ملرتبطة بالطلبة )73.5 %( للمعوق �لذي ي�سري �إىل: 

"عدم قناعة بع�س �لطلبة با�ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام"، بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية 
)3.5 %( للمعوق �لذي ي�سري �إىل "عدم �هتمام �لطلبة با�ستخد�م 
عزو  ".وميكن  �ملو�طنة  قيم  لن�رش  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
ذلك �إىل عدم �لوعي، وعدم تو�فر �لتوجيه �ملنا�سب ل�ستخد�مات 
�أن  �لطلبة  لدى  تكون  قد  فالقناعة  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�لأمر  تعليمية،  ولي�ست  ترفيهية،  لأغر��س  وجدت  �ملو�قع  هذه 
�لإد�رية  �جلهات  خمتلف  قبل  من  �جلهود  تكثيف  يتطلب  �لذي 
و�ل�ستخد�مات  �لتوجهات  غر�س  على  بالعمل  و�لتعليمية 
مو�قع  مقدمتها  ويف  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  لأدو�ت  �لإيجابية 
�لتو��سل �لجتماعي، و��ستخد�م خمتلف �لو�سائل �لعلمية، وعقد 
هذه  توظيف  باأهمية  �لوعي  ثقافة  لن�رش  �لطلبية  �ملوؤمتر�ت 
�ملو�قع يف خدمة �لعملية �لتعليمية، وما يرتبط بها من متغري�ت 

ذ�ت �سلة مبا�رشة بقيم �ملجتمع، ويف مقدمتها قيم �ملو�طنة.
جمال  - على  �لطلبة  لإجابات  مئوية  ن�سبة  �أعلى  بلغت 

�ملعوقات �ملرتبطة باملقرر�ت �لدر��سية )79.6 %( للمعوق �لذي 
�ملقرر�ت  بني  و�ملرت�بطة  �ملتكاملة  �ملناهج  "غياب  �إىل:  ي�سري 
�لدر��سية و��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي ت�ساعد يف 
 )%  5.3( مئوية  ن�سبة  �أدنى  بلغت  بينما  �ملو�طنة"،  قيم  ن�رش 
�لقر�ر�ت  �سانعي  قبل  من  "�لتحجيم  �إىل  ي�سري  �لذي  للمعوق 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  من  �جلامعي  �لتعليم  يف 
بني  ما  �لربط  �سعف  �إىل  ذلك  �لتعليمية".ويعزى  �لعملية  يف 
�ملقرر�ت �لدر��سية، وبني قيم �ملو�طنة، وبني ��ستخد�مات مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، وبالتايل فاإن تو�فر هذ� �لربط �سيوؤدي �إىل 
�إيجاد �حللول لهذه �ملعوقات كافة، �لتي قد حتول دون توظيف 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة.كما �أن �لتغلب 
و�لرت�بط  �لتكامل  وحتقيق  �إيجاد  يف  يكمن  �ملعوقات  هذه  على 
�ملو�طنة،  قيم  وبني  �ختلفها،  على  �لدر��سية  �ملقرر�ت  بني 
�ملقرر�ت  ت�سمني  فاإن  وبالتايل  �لجتماعي،  �لتو��سل  ومو�قع 
مو�قع  ��ستخد�م  مبتطلب  وربطها  �ملو�طنة،  لقيم  �لدر��سية 
�لتو��سل �لجتماعي، �سيوؤدي �إىل ج�رش �لهوة بني هذه �ملتغري�ت، 
وي�سهم يف حتقيق �لتوظيف و�ل�ستخد�م �لأمثل ملو�قع �لتو��سل 
وطريقة  �لإيجابية  �ملمار�سات  من  ذلك  و�سي�سبح  �لجتماعي، 

�آلية علمية و�قعية.
�سابعًا- �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �ل�سابع: "ما معوقات  ◄

من  املواطنة  قيم  ن�رش  الجتماعي يف  التوا�صل  مواقع  توظيف 
وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل؟ ".

للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، ح�سبت �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  توظيف  ملعوقات 
�ملو�طنة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س من خلل �لإجابة 
�لتو��سل  مو�قع  توظيف  مبعوقات  �ملتعلقة  �ملقابلة  �أ�سئلة  على 
�لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة، كما هو مبني يف �جلدول )11(.
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الجدول )11( 
التكرارات والنسب المئوية إلجابات أعضاء هيئة التدريس على األسئلة المتعلقة بمعوقات 

توظيف مواقع التواصل االجتماعي في نشر قيم المواطنة

الن�صبة التكرارالفقرةالرقم
املئوية

جمال املعوقات املرتبطة باجلامعة

1
عدم �لتن�سيق و�لتعاون بني خمتلف �لأطر�ف �مل�سوؤولة 

عن تفعيل مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم 
�ملو�طنة.

4461.1

2

عدم �تباع ��سرت�تيجية، �أو خطة لتوظيف ��ستخد�م 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف خدمة �ملقرر�ت 

�لدر��سية ب�سكل عام، وما يرتبط بن�رش قيم �ملو�طنة 
ب�سكل خا�س.

1216.7

3
عدم و�سع بر�مج تطويرية لتوظيف مو�قع �لتو��سل 

1115.3�لجتماعي ب�سكل تدريجي.

4
جتاهل ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 

�خلدمات �لعامة، وهذ� ينطبق على توظيفها يف ن�رش 
قيم �ملو�طنة.

45.6

5
�سعف �لتنظيم �لإد�ري �جلامعي يف توظيف مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام، 
ويف ن�رش قيم �ملو�طنة ب�سكل خا�س.

11.4

72100.0املجموع

جمال املعوقات املرتبطة باأع�صاء هيئة التدري�س

4258.3عدم تو�فر �لوقت �لكايف لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�س.1

2
خروج هذ� �ل�ستخد�م عن �لإطار �لتقليدي �ملتعارف 

1318.1عليه.

3
�زدحام �ل�ساعات �لدر��سية و�ملكتبية لدى ع�سو هيئة 

912.5�لتدري�س.

68.3زيادة �لعبء �لدر��سي على ع�سو هيئة �لتدري�س.4

5
عدم قناعة بع�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س بهذ� 

22.8�ل�ستخد�م.

72100.0املجموع

جمال املعوقات املرتبطة بالطلبة

1
عدم �لوعي و�لثقافة لدى �لطلبة باأهمية ��ستخد�م 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل 
عام، ويف ن�رش قيم �ملو�طنة ب�سكل خا�س.

2331.9

2
�ن�سغال �لطلبة بجو�نب ثانوية يف ��ستخد�م مو�قع 

1825.0�لتو��سل �لجتماعي.

3
عدم �لهتمام بتوظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف 

1115.3�جلانب �لتعليمي من قبل �لطلبة.

4
قناعة بع�س �لطلبة �أن ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

912.5�لجتماعي ل يخدم �لعملية �لتعليمية.

5
عدم تو�فق ��ستخد�مات مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مع 

56.9�لقيم �ل�سائدة وبخا�سة لدى �لإناث.

6
عدم تهيئة �لطلبة ملثل هذه �ل�ستخد�مات �لتقنية يف 

45.6�لعملية �لتعليمية.

7
�سعف �لو�زع �لد�خلي لدى �لطلبة لتوظيف مو�قع 

22.8�لتو��سل �لجتماعي يف ن�رش قيم �ملو�طنة.

72100.0املجموع

الن�صبة التكرارالفقرةالرقم
املئوية

جمال املعوقات املرتبطة باملقررات الدرا�صية

1
عدم معاجلة �ملناهج ب�سكل عام، ومبا يرتبط بن�رش قيم 

2433.3�ملو�طنة ل�ستخد�مات مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

2
معظم �ملقرر�ت �لدر��سية بعيدة عن قيم �ملو�طنة، 

وبالتايل لن يكون هناك حلقة و�سل بني �ملقرر�ت 
و��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

1926.4

3
مقرر �لتاريخ وحده ل يكفي لغر�س قيم �ملو�طنة 

ون�رشها ويجب ربط �ملقرر�ت �لأخرى بقيم �ملو�طنة 
وتوظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف ن�رشها.

1520.8

4
عدم ربط مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مبا يخدم �ملناهج 

912.5و�ملقرر�ت �لدر��سية �ملرتبطة بقيم �ملو�طنة.

5
عدم �رتباط قيم �ملو�طنة بجميع �ملقرر�ت �لدر��سية، 

فاملقرر�ت �لدر��سية متخ�س�سة وحمددة بكل تخ�س�س 
ول ينطبق على جميع هذه �ملقرر�ت.

56.9

72100.0املجموع

يت�سح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول )11( �لآتي: 
بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س  -

للمعوق   )%  61.1( باجلامعة  �ملرتبطة  �ملعوقات  جمال  على 
�لأطر�ف  خمتلف  بني  و�لتعاون  �لتن�سيق  "عدم  �إىل  ي�سري  �لذي 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  تفعيل  عن  �مل�سوؤولة 
�ملو�طنة"، بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية )1.4 %( للمعوق �لذي 
مو�قع  توظيف  يف  �جلامعي  �لإد�ري  �لتنظيم  "�سعف  �إىل  ي�سري 
�لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام، ويف ن�رش 
�ملتعلقة  �لنتيجة  تف�سري  خا�س".وميكن  ب�سكل  �ملو�طنة  قيم 
لدى  �لتن�سيق  �سعف  �سوء  يف  باجلامعة  �ملرتبطة  باملعوقات 
�إد�رة �جلامعة، وعدم وجود تعاون ما بني خمتلف �لأطر�ف، وهذ� 
يعطي موؤ�رش�ً على عدم وجود قنو�ت �إت�سال، �أو قنو�ت حو�ر حول 
�إمكانية توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، بالإ�سافة �إىل عدم 
وجود �آلية تعمل على �لتطوير و�لرقي مبختلف جمالت �جلامعة، 
�أدو�ته  و�نت�سار  و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �لتطور  ظل  يف  وبخا�سة 
يتطلب  �لذي  �لطلبة.�لأمر  وبخا�سة  �ملجتمع،  �أفر�د  بني خمتلف 
يتطلب  وهذ�  و�لرقي،  �لتطوير  ��سرت�تيجيات  يف  �لنظر  �إعادة 
�لنفتاح على خمتلف �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة بتطوير ��ستخد�مات 
�لعملية  خدمة  يف  وت�سخريها  �ملتاحة،  و�لأدو�ت  �لو�سائل 
�لتعليمية بجميع جمالتها �لرتبوية، و�لجتماعية، وغريها من 
�ملجالت، وُيلحظ �لتو�فق بني وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س، 

و�لطلبة نحو �ملعوقات �ملرتبطة باجلامعة.
بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س  -

 58.3( �لتدري�س  باأع�ساء هيئة  �ملرتبطة  �ملعوقات  على جمال 
%( للمعوق �لذي ي�سري �إىل: "عدم تو�فر �لوقت �لكايف لدى �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س "، بينما بلغت �أدنى ن�سبة مئوية )2.8 %( للمعوق 
بهذ�  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  بع�س  قناعة  "عدم  �إىل:  ي�سري  �لذي 
�أع�ساء  ما بني  تو�فق �سمني  ويلحظ وجود  �ل�ستخد�م".�لطلبة، 
وجود  �إىل  ي�سري  �ملعوق.مما  هذ�  حول  و�لطلبة  �لتدري�س،  هيئة 
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�أع�ساء  ن�ساب  و�رتفاع  �لدر��سي،  �لعبء  توزيع  خلل يف طبيعة 
مما  بتدري�سها،  �ملكلفني  �لدر��سية  �ملقرر�ت  من  �لتدري�س  هيئة 
�لوقت  توفري  يف  ت�ساعد  جذرية  حلول  و�سع  على  �لعمل  يتطلب 
�ملنا�سب ليتمكن �أع�ساء هيئة �لتدري�س من �مل�ساهمة �لفعالة يف 
��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف خمتلف جمالت �لعملية 

�لتعليمية، ولي�س يف ن�رش قيم �ملو�طنة فقط.
بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س  -

على جمال �ملعوقات �ملرتبطة بالطلبة )31.9 %( للمعوق �لذي 
��ستخد�م  باأهمية  �لطلبة  لدى  و�لثقافة  �لوعي  "عدم  �إىل:  ي�سري 
عام،  ب�سكل  �لتعليمية  �لعملية  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
ن�سبة  �أدنى  بلغت  بينما  خا�س"،  ب�سكل  �ملو�طنة  قيم  ن�رش  ويف 
مئوية )2.8 %( للمعوق �لذي ي�سري �إىل: "�سعف �لو�زع �لد�خلي 
قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  لتوظيف  �لطلبة  لدى 
�ملو�طنة".وميكن تف�سري هذه �لنتيجة يف �سوء عدم �لهتمام من 
قبل �لقائمني على تطوير �لعملية �لتعليمية يف �جلامعة، وخا�سًة 
ما يرتبط با�سرت�تيجيات �لتدري�س، مما يتطلب �لعمل على �إعادة 
�أن تعمل على  �لنظر، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �للزمة �لتي من �ساأنها 
�لتعليمية، ويف  �لعملية  �ملو�قع يف خدمة  لهذه  �لأهمية  تر�سيخ 
ن�رش قيم �ملو�طنة، وقد يتاأتى ذلك من خلل �ملمار�سة �لفعلية، 
و�ملبادرة من قبل �لقائمني على �لعملية �لتعليمية، ومن �سمنهم 
هذ�  نحو  بالطلبة  يدفع  قد  �لذي  �لأمر  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  على  باملبادرة  و�لعمل  �لجتاه، 

�لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية.
بلغت �أعلى ن�سبة مئوية لإجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س  -

 33.3( �لدر��سية  باملقرر�ت  �ملرتبطة  �ملعوقات  جمال  على 
ب�سكل عام،  �ملناهج  "عدم معاجلة  �إىل:  ي�سري  �لذي  للمعوق   )%
�لتو��سل  مو�قع  ل�ستخد�مات  �ملو�طنة  قيم  بن�رش  يرتبط  ومبا 
للمعوق   )%  6.9( مئوية  ن�سبة  �أدنى  بلغت  بينما  �لجتماعي"، 
�ملقرر�ت  بجميع  �ملو�طنة  قيم  �رتباط  "عدم  �إىل  ي�سري  �لذي 
�لدر��سية، فاملقرر�ت �لدر��سية متخ�س�سة وحمددة بكل تخ�س�س، 
ول ينطبق على جميع هذه �ملقرر�ت".وميكن تف�سري ذلك يف �سوء 
منطية �ملقرر�ت �لدر��سية، وعدم وجود �لتكامل �لعلمي و�لرتبوي 
بني هذه �ملقرر�ت، مما يتطلب �لعمل على تطوير هذه �ملقرر�ت، 
يف �سوء ما ي�ستجد من تطور علمي وتكنولوجي، ومر�عاة جميع 
و�أخذها  �لتطور�ت،  هذه  مو�كبة  وجوب  تفر�س  �لتي  �ملتغري�ت 
طالت  �لتي  باملتغري�ت  يرتبط  ما  وبخا�سة  �لعتبار،  بعني 
بقيم  �ملبا�رشة  �ل�سلة  ذ�ت  �لجتماعية  و�ملعايري  �لقيم  خمتلف 

�ملو�طنة، و�لتي �أحدثتها مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

التوصيات: 
ن�رش . 1 يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  تفعيل 

�أن  �إليه نتائج �لدر��سة من  �أ�سارت  �إىل ما  قيم �ملو�طنة، ��ستناد�ً 
��ستخد�م مو�قع �لتو��سل، جاء بدرجة متو�سطة.

ن�رش �لوعي �لثفايف بني �لطلبة باأهمية ��ستخد�م مو�قع . 2
�لتو��سل �لجتماعي يف �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام، ويف ن�رش 

قيم �ملو�طنة ب�سكل خا�س.
توظيف . 3 دون  حتول  قد  �لتي  للمعيقات  �حللول  و�سع 

ما  وخا�سة  �ملو�طنة،  قيم  ن�رش  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
يرتبط بتحقيق �لتكامل و�لرت�بط ما بني �ملقرر�ت �لدر��سية، وقيم 

�ملو�طنة، و��ستخد�مات مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
توفري �ملوؤمتر�ت �لرتبوية �سمن �لبيئة �جلامعية �لتي . 4

�لأمثل  �ل�ستخد�م  بثقافة  �لوعي  ن�رش  على  تعمل  �أن  �ساأنها  من 
�لجتماعية  �حلياة  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ملو�قع  و�لإيجابي 

و�لتعليمية.
و�سع ��سرت�تيجية و��سحة �ملعامل من قبل �إد�رة جامعة . 5

�ملبادرة  على  تعمل  �لتي  و�خلطو�ت  للخطط  وت�سمينها  حائل، 
من  �ملو�طنة،  قيم  بن�رش  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  بتوظيف 

خلل ��ست�سارة �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال.
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