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Abstract: 
This study aimed at investigating the status Quo use of social media sites as information resources by students 

of the Faculty of Educational Sciences at Zarqa University and their attitudes towards them. 

    Population of the study consisted of all (474) students of the College in the 2nd Semester of the academic 

year 2016/2017. The sample consisted of (300) students, of which (278) responded, (92.7%). A questionnaire of 

three parts was developed, the first part was concerned with the demographic variables of the respondent (sex, year 

of study, and specialization), the second was concerned with status quo use of social Media sites as information 

resources, and the third was concerned with students' attitudes towards those sites as information resources. The 

questionnaire was tested for its validity and reliability. 

   The results revealed that the total degree of respondents use of social media sites and its four dimensions 

(Culture, Learning, Research, and Use of Libraries and Information Centers) consequently was estimated moderale, 

and that statistical differences (1010≥=ά)  were found in students use due to six, while no statistical differences 

(1010≥=ά ) were found in students use due to year of study and specialization. 

   The results also showed that the total degree of respondents attitudes towards the use of social media sites as 

information resources was estimated moderate, and that no statistical differences  (1010≥=ά)  were found on their 

attitudes due to all study variables: sex, year of study, and specialization. 
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 8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

جامعة الزرقاء لمواقع التواصل واقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في 
 جتماعي كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحوهااال

 عمر أحمد همشري أ. د
لوماتقسم علم المكتبات والمع

 كلية العلوم التربوية
 األردن - الجامعة األردنية

 :ملخص
جتماعي كمصادر للمعلومات ة الزرقاء لمواقع التواصل االجامعواقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في  إلىالتعرف إلى هدفت هذه الدراسة 

 ,( طالبًا وطالبة424والبالغ عددهم ) ,8102/8102ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكلية للفصل الثاني من العام الجامعي تكو  و واتجاهاتهم نحوها. 
 (.%78.2أي بنسبة ) (؛822م )ستبانة جميعهم, استجاب منهوزعت عليهم اال ,( فرد  011نت عينتها من )وتكو  

ستجيب متعلق بالبيانات الديمغرافية عن ال :األول ,نت من ثالثة أقسامتكو   ,تم التحقق من صدقها وثباتها ,ولتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة
در للمعلومات, وتعلق القسم الثالث جتماعي كمصاوتعلق القسم الثاني بواقع استخدام مواقع التواصل اإل ,والتخصص( ,والسنة الدراسية ,)الجنس

 باالتجاهات نحو هذه المواقع كمصادر للمعلومات.
فة العامة, بينت النتائج أن الدرجة الكلية لواقع استخدام أفراد الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات ولمجاالته األربعة ) الثقا   

( بين ά≤=1.10كتبات ومراكز المعلومات, على التوالي كانت متوسطة, وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية )والتعلم, والبحث العلمي, واإلفادة من الم
 تعزى لمتغير الجنس, وأنه ليس هناك فروق إحصائية على هذا الواقع بحسب متغيري السنة الدراسية والتخصص. عالمتوسطات الحسابية لهذا الواق

لكلية التجاهات أفراد الدراسة نحو مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات كانت متوسطة, وأنه ليس أن الدرجة ا, وبينت النتائج كذلك
تعزى لجميع متغيرات الدراسة ) الجنس, والسنة الدراسية, ( بين المتوسطات الحسابية لهذه االتجاهات ά≤=1.10هناك فروق ذات داللة إحصائية )

 والتخصص(.
جامعة الزرقاء.-كلية العلوم التربوية -البكالوريوس طلبة -اتجاهات -مصادر معلومات -مواقع التواصل االجتماعي-تخدام: اسالكلمات المفتاحية

 :مقدمة
مر  قطاع المعلومات بخمس ثورات كبرى بدأت باختراع الكتابة, 
مرورًا باكتشاف صناعة الورق, ثم باختراع الطباعة, فالحاسوب, 

نترنت أهم تلك الثورات التي تركت ل ظهور اإلباإلنترنت. ويمث وانتهاءً 
وعلى جميع مناحي , 0بصماتها الواضحة على قطاع المعلومات

 ,والتربوية ,والعلمية ,واالجتماعية ,والسياسية ,الحياة  االقتصادية
دى التطور المتسارع والكبير في تكنولوجيا المعلومات أوقد والثقافية.

واتف الذكية خالل العقدين الماضيين نترنت, وظهور الهواالتصال, واإل
إلى سالسة في االتصاالت وتقليص المسافات, وانسياب واضح 

لى إنتاج وسائط حديثة  ,8للمعلومات بين األفراد والمجتمعات وا 
للتواصل االجتماعي عملت على تغيير أنماط حياة األفراد اليومية, 

في الوقت  وعالقاتهم االجتماعية, وطرق تفاعلهم المعروفة, وعملت
نفسه إلى تغيير واضح في طبيعة  أنماط االتصال التقليدية التي 

ع التواصل وتتمثل هذه الوسائط في مواق ,0تعودوا عليها في المجتمع
(, Twitter(, وتويتر )Facebookبوك )االجتماعي, مثل: الفيس

وغيرها من المواقع التي أحدثت  تغييرات هيكلية مهمة في العمليات 
ضحت تعرف اليوم باإلعالم اإلجتماعي أو  ,ة والمعلوماتيةاالتصالي
الذي تكمن إيجابياته في سرعة االتصال, والقيمة المعلوماتية,  ,4الجديد

وضمان وصولها, وتحقيق التفاعل معها, مما أدى إلى المساواة داخل 
على فوائد مواقع التواصل 2(8117وتؤكد كمال ). 0المجتمع في االتصال

ولها " يوفر اإلعالم الجديد وسائل وقنوات لالتصال االجتماعي بق
مام أفراد أوالتواصل, ويتيح منابر جديدة للنقاش والحوار, مما فتح المجال 

الخروج من و  ,نترنتمختلف أنواع االتصاالت بواسطة اإلممارسة لالمجتمع 
ى التواصل والحوار, ومن اإلعالم وضعية عدم التواصل وعدم الحوار إل

واالتصال في  ,واحد إلى اإلعالم األفقيالذي يتم في اتجاه والتواصل 
 جميع االتجاهات."

وتعد مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت إحدى تطبيقات 
تكنولوجيا االتصال وأكثرها استعمااًل وشعبية, وأصبحت اليوم من أهم 

ل على التعلمية, إذ تعم -األدوات التي تقوم بدور مهم في العملية التعليمية
إكساب الطلبة عادات وسلوكات جديدة من خالل اشتراكهم في شبكات 
تعليمية تتيح لهم إمكانيات واسعة للحصول على المعلومات وتبادلها, 
وتبادل األفكار, ومناقشة القضايا األكاديمية والتعليمية التي تهمهم, كما 

ريس في تعد هذه المواقع فضاء لألساتذة في المدارس, وأعضاء هيئة التد
الجامعات من أجل تحسين التواصل بينهم وبين الطلبة ودمجهم في أنشطة 

 .2فعالة أكثر فائدة من طرق التدريس التقليدية
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 رقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحوهاواقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الز 

 

وأصبحت مواقع التواصل االجتماعي كذلك أداة مهمة من 
لكتروني في النظم التربوية الحديثة, إذ تلعب دورًا كبيرًا أدوات التعلم اإل

التعلمية بسبب ماتوفره من خدمات  -عليميةفي تسهيل العملية الت
من شبكات التواصل  يفيدونمتميزة, وأن العاملين في المجال التربوي 

والمدونات في عملية جمع البيانات, والتواصل مع الخبراء, االجتماعي 
وتعزيز النقاشات, وأنه يمكن استغاللها في عقد المقررات الدراسية عبر 

جراء االمتحانات, اإلنترنت, واستخدامها كمن فذ لنقل المحاضرات, وا 
نجاز المشاريع البحثية, وأنها تساهم في تكوين الدافعية نحو التعلم  وا 
وتطويرها, وتطوير مهارات المتعلمين, ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي 

وتقليل  وتقديم التغذية الراجعة لهم,, 8ودعم عملية التعليم الذاتي لديهم
جاءت فكرة الدراسة الحالية التي تهدف إلى ومن هنا  .9زمن التعلم

اء استقصاء واقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرق
 در للمعلومات واتجاهاتهم نحوها.لمواقع التواصل االجتماعي كمصا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
واإلنترنت إلى  ,واالتصاالت ,أدى دخول تكنولوجيا المعلومات

والتعليم بعامة, والتعليم العالي بخاصة إلى إحداث تغييرات نظم التربية 
لى اختالف مفهومي البعد المكاني  جوهرية في طرق التدريس, وا 

لى ظهور التعلمية -والزماني للعملية التعليمية  مستحدثات, وا 
تكنولوجية ذات عالقة بهذه العملية, وفي مقدمتها التعلم اإللكتروني 

تعلمية بفاعلية متعددة المصادر اعتمادًا  -الذي قدم بيئات تعليمية
على الحواسيب واإلنترنت ساعدت المتعلم في الوصول إلى مصادر 
المعلومات اإللكترونية واستخدامها بصورة أسهل وأسرع من ذي قبل, 
واإلفادة منها واستثمارها في حياته األكاديمية. وقد كان لظهور 

اتف الذكية الدور المهم في تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي, والهو 
اجتذاب المتعلمين الشباب, وبخاصة طلبة الجامعات, الستعمالها 

 ألغراضهم المختلفة. 
ومع كل الزخم الكثيف الستعماالت الشباب الجامعي لمواقع 
التواصل االجتماعي, ما يزال استعمالهم لها واإلفادة منها كمصادر 

ة غير واضح, وربما يكون األكاديمية المختلف ألغراضهمللمعلومات 
هذا االستعمال مقتصرًا على الجوانب الترفيهية والتواصل مع األهل 
واألقارب واألصدقاء, دون استغالل أمثل لفضاءاتها المعلوماتية في 

لدراسة في تمثلت مشكلة ا َثم  تنمية رصيدهم المعرفي والثقافي. ومن 
 :اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

تخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة ما واقع اس1. 
الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات من وجهة 

 نظرهم؟
 :األسئلة اآلتيةعن هذا السؤال  ويتفرع  

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0
(1.10=≥ά ) بين المتوسطات الحسابية لتقديرات استخدام طلبة

 لزرقاء لمواقع التواصل االجتماعيالعلوم التربوية في جامعة ا كلية
الجنس, ظرهم تعزى لمتغيرات: من وجهة ن كمصادر للمعلومات

 والسنة الدراسية, والتخصص؟
ما اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء نحو مواقع  -8

 ؟كمصادر للمعلومات ,التواصل االجتماعي
ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل هناك فرو  -0

(1.10=≥ά )  بين المتوسطات الحسابية التجاهات طلبة كلية العلوم
 ,التربوية في جامعة الزرقاء نحو مواقع التواصل االجتماعي

تعزى لمتغيرات: الجنس, والسنة الدراسية,  كمصادر للمعلومات
 والتخصص؟

 أهداف الدراسة:
 قيق المقاصد اآلتية:هدفت هذه الدراسة إلى تح

التعرف إلى واقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة  -0
الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, وذلك 
لتسليط مزيد من الضوء إليها وألهميتها كمصادر للمعلومات, وزيادة 
وعيهم بها, وتوجيههم إلى فضاءاتها المعلوماتية خدمة لحاجاتهم 

 األكاديمية والثقافية, وزيادة تحصيلهم الدراسي.
التعرف إلى اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة   -8

, كمصادر للمعلومات المقصودة نحو مواقع التواصل االجتماعي
 وذلك بغرض توجيه هذه االتجاهات وتطويرها نحو األفضل.

ريس لزيادة اقتراح توصيات يفيد منها الطلبة وأعضاء هيئة التد -0
اعتمادهم على هذه المواقع كمصادر للمعلومات في العملية 

 تحسين هذه العملية وتطويرها. من َثم  التعلمية, و  -التعليمية

 أهمية الدراسة:
وي ضمن تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع جديد ينض

م إطار التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي, أال وهو استخدا
مواقع التواصل اإلجتماعي كمصادر للمعلومات, الذي يشير إلى تطور 
لى مفهوم مصادر المعلومات  مهم في طرق التدريس والتعلم الحديثة, وا 

 ,خيرةالمعلومات الورقية في اآلونة األ اإللكترونية التي بدأت تزاحم مصادر
وكذلك من  التعلمية في أحيان كثيرة, -وتأخذ مكانها في العملية التعليمية

محاولة التعرف إلى اتجاهات طلبة الجامعات, وبخاصة في جامعة 
, التي تعد األكثر كمصادر للمعلومات الزرقاء, حيال المواقع المقصودة

جاذبية لهم, واستعمااًل من قبلهم على نحو عام. ويؤمل أن يفيد من نتائج 
 هذه الدراسة الجهات اآلتية:

العها على نتائج هذه الدراسة سيفيدها إدارة جامعة الزرقاء, إذ إن إط -0
التعلمية  -في إيجاد استراتيجية جديدة لتحسين العملية التعليمية

بعين االعتبار استعمال مواقع  آخذة, الجامعة هذه وتطويرها في



 واقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحوها

 

دوات مهمة أوك ,التواصل اإلجتماعي كمصادر للمعلومات -8
ع وبثها وتداولها بين أفراد المجتم ,السترجاع المعلومات

 األكاديمي.
 ,وطلبة الكليات األخرى في الجامعة ,طلبة كلية العلوم التربوية  -0

طالعهم على نتائج هذه اوالجامعات األردنية األخرى, إذ إن 
 الدراسة 

قد يفيدهم في االرتقاء بمستوى وعيهم بأهمية مواقع التواصل  -4
 لمعلومات الحديثة, وآثار استعماالتهااالجتماعي كمصادر ل

تحسين اتجاهاتهم  من َثم  ة على تحصيلهم الدراسي, و اإليجابي
 نحوها.

أعضاء هيئة التدريس, إذ إن اطالعهم على نتائج هذه الدراسة  -0
قد يزيد من مستوى وعيهم بأهمية المواقع اإللكترونية كمصادر 

حث  ومن َثم  التعلمية,  -للمعلومات في تحسين العملية التعليمية
وبحوثهم  ,لها خدمة لواجباتهمالطلبة وتشجيعهم على استعما

 وتقاريرهم, ودعمًا لمحاضراتهم الصفية.
أقسام المكتبات والمعلومات, إذ إن اطالعها على نتائج هذه  -2

ومحتوياتها آخذة  ,الدراسة قد يفيدها في تطوير خططها الدراسية
 العتبار مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات.بعين ا

م, إذ يمكن أن تفيدهم نتائج هذه الدراسة الباحثون على اختالفه  -2
في التعرف إلى درجة استغالل طلبة الجامعات للتقنيات الحديثة, 
وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي في التعلم, وفي تسهيل 

فادة منها, واسترجاعها واإل ,ول إلى المعلوماتعمليات الوص
 على القيام بدراسات أخرى تساعد على تسليط الضوء ومن َثم  
 ضوع.هذا المو 

 مصطلحات الدراسة:
 تضمنت الدراسة الحالية مجموعة من المصطلحات اآلتي تعريفها:

 مواقع التواصل االجتماعي: -0
ل االجتماعي بأنها "مواقع مواقع التواص 10(8104يعرف شقرة )

نترنت يستطيع من يمتلك حسابًا فيها القيام بالتواصل بعدة على اإل
 أكانوا أفرادًا أمورة( مع من يريد, سواء طرق )كتابة وصوت وص

أو الترويج  ,حيث يمكن تبادل األفكار واآلراء والمشاعر ,شركات
نجاز األعمال في مجتمع افتراضي ,أو منتج معين ,لسلعة  ."وا 

بأنها "تلك المواقع على اإلنترنت  11(8110ويعرفها النجار وناجي )
وتتيح , (Web2) التي ظهرت مع ما يعرف بالجيل الثاني للويب

التواصل بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفقًا 
 ."الهتماماتهم أو انتماءاتهم

جرائيًا: هي مجموعة مواقع التواصل االجتماعي المتاحة على  وا 
(, Twitter, وتويتر )Facebook)اإلنترنت, مثل: الفيسبوك )

الواتس آب و  (,Instigramواالنستجرام ) (,YouTubeويوتيوب )

(WhatsApp وغيرها التي يستعملها أفراد عينة الدراسة كمصادر ,)
 للمعلومات ألغراضهم الثقافية واألكاديمية.

 (Information Resourcesمصادر المعلومات: ) -8
تعرف مصادر المعلومات بأنها " جميع األوعية أو الوسائل التي 

هذا في علم  نها, ويعنيمعلومات إلى المستفدين ميمكن عن طريقها نقل ال
 ؛وحفظه وتنظيمه واسترجاعه المكتبات والمعلومات جمع ما يمكن جمعه

 12مجتمع المستفدين."خدمة ل
وتعرف إجرائيًا بأنها جميع المعلومات والوثائق التي تنشأ وتعالج وتبث 

من خالل الحواسيب والهواتف إلكترونيًا عبر مواقع التواصل االجتماعي 
 نت.واإلنتر  الذكية
 واقع االستخدام: -0

يعرف إجرائيًا بدرجة االستخدام الفعلي لمواقع التواصل االجتماعي  
, وقيس بالدرجة الكلية التي الدراسةكمصادر للمعلومات من قبل أفراد عينة 
دراسة من خالل استجابتهم على حصل عليها المستجيبون من أفراد ال

 .ي من أداة الدراسةستخدام مواقع التواصل االجتماعواقع ا مقياس
 Attitudeاالتجاه:  -4

ستجابة بأسلوب مفضل أو غير رف االتجاه بأنه" نزعة متعلمة لاليع
تعريف تمثل مفضل لشخص أو موضوع أو فكرة معينة." وبحسب هذا ال

إيجابيًا أو سلبيًا لفرد أو سلوك أو معتقد أو  ة تقييماً االتجاهات بصورة رئيس
 13(Feldman,2001ما. ) شيء

عليها  االتجاهات بدرجة الكلية التي حصلجرائيًا قيست وا  
المستجيبون من أفراد الدراسة من خالل استجابتهم على مقياس االتجاهات 

 نحو مواقع التواصل االجتماعي من أداة الدراسة.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

مواقع التواصل  دود موضوعية: اقتصرت الدراسة على موضوعح -
 االجتماعي كمصادر للمعلومات واالتجاهات نحوها.

حدود مكانية: انحصرت الدراسة بكلية العلوم التربوية في جامعة  -
 الزرقاء.

البيانات الخاصة بهذه الدراسة خالل الفصل  دود زمنية: جمعتح -
 .8102/8102الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 ريوس.حدود بشرية: طلبة البكالو  -
وتحدد تعميم نتائج الدراسة بمجتمعها وعينتها, وأداتها وصدقها وثباتها, 

 والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.

 الدراسات السابقة: 
لتحقيق أهداف الدراسة قسمت الدراسات السابقة حول موضوع واقع 
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات واتجاهات الطلبة
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إلى قسمين, هما: دراسات عربية, وأخرى أجنبية, رتبت بحسب نحوها  
 تواريخ نشرها من األحدث إلى األقدم.

 أواًل. الدراسات العربية:
التعرف إلى واقع إلى دراسة هدفت  14(8102أجرى المساعيد )

استخدام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات 
الحكومية لمواقع التواصل والمعومات في الجامعات األردنية 

 االجتماعي كمصادر
( طالبًا 081للمعلومات واتجاهاتهم نحوها. تكونت عينة الدراسة من )

( عضو هيئة التدريس. وكان من أهم نتائج الدراسة أن 02وطالبة, و)
درجة التقدير الكلية لواقع استخدام أفراد عينة الدراسة لمواقع التواصل 

مات كانت بدرجة متوسطة, وأن جميع االجتماعي كمصادر للمعلو 
وأن اتجاهات  ,مجاالت الدراسة قد حازت على درجات تقدير متوسطة

أفراد عينة الدراسة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر 
 للمعلومات كانت بدرجة متوسطة كذلك.

 إلىالتعرف إلى دراسة هدفت ب 15(8100وقام العمران )
تخدام الهواتف الذكية في البحث عن المعلومات الجوانب المتعلقة باس

عوامل المؤثرة فيه, واسترجاعها, ومستويات هذا االستخدام, وال
( فردًا من 400تكونت عينة الدراسة من )و  .هتواجهتحديات التي الو 

أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في جامعتي اإلمام 
نت النتائج أن أهم التطبيقات سالمية والمجمعة. وبيمحمد بن سعود اإل

: ة تتمثل فيالتي يحتفظ بها أفراد عينة الدراسة على هواتفهم الذكي
ر, واليوتيوب, وأن هناك توجه في يتنترنت, وتو ب, وتصفح اإلالواتس أ

زيادة تطبيقات الهواتف الذكية التي تدعم البحث عن المعلومات 
سهولة الوصول إلى  واسترجاعها, وأن استعمال هذه الهواتف يؤدي إلى

 المعلومات واسترجاعها وتبادلها مع اآلخرين.
التعرف  إلى دراسة هدفتب16(8100وقام الشوابكة والفاضل )

مواقع التواصل االجتماعي  اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو إلى
, واستقصاء أثر التعلمية -التعليمية كمصادر للمعلومات في العملية

ية والمستوى الدراسي وعدد مرات االستخدام في متغيرات الجنس والكل
 .( طالبًا وطالبة422لدراسة من ) هذه االتجاهات. وتكونت عينة ا

أن اتجاهات الطلبة نحو استخدام المواقع المقصودة وبينت النتائج 
إال أن اتجاهاتهم نحو دورها في العملية كانت إيجابية بدرج عالية, 

بية بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج التعلمية كانت إيجا -التعليمية
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية كذلك إلى 

جاالت تعزى لمتغير الكلية, في حين تبين أن مللمستجيبين في جميع ال
تعزى لمتغيرات )الجنس, والمستوى الدراسي, وعدد مرات  هناك فروقاً 

 االستخدام( في بعض المجاالت.
التعرف إلى استخدمات إلى  17(8104ة البلوشي )هدفت دراسو 

 ب وتأثيره علىلجامعات العمانية لتطبيق الواتس أالطلبة في ا

( طالبًا وطالبة من 020تكونت الدراسة من )و تحصيلهم الدراسي.  
طلبة ثالث جامعات )جامعة السلطان قابوس, وجامعة صحار, وجامعة 

سة ال ( أفرد عينة الدرا%02.7نزوى(. وبينت النتائج أن اكثر من نصف )
, وأن هناك تأثيرًا سلبيًا على يستخدمون الواتس أب ألغراض دراستهم

الطلبة جراء استخدامهم للواتس أب, فهو يضعف اإلبداع ومهارات التفكير 
ويقلل من الوقت المخصص للتعلم, وأشار غالبيتهم إلى أن أهم استخدام 

 للواتس أب هو إرسال الفيديوهات
عة لألصدقاء واستقبالها, وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق المتنو 

ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس على إدراك طلبة الجامعات 
العمانية المقصودة إليجابيات الواتس أب وسلبياته المتعلقة بالتحصيل 

 الدراسي.
دراسة الستقصاء واقع  18(8100وأجرى العنيزي والمجادي )

التواصل االجتماعي )الفيسبوك وتويتر( من قبل طالبات استخدام مواقع 
كلية التربية األساسية بدولة الكويت في مادة الرياضيات, ومدى إسهام هذه 
المواقع في مجال تعزيز األداء الدراسي لديهن, وأبرز الصعوبات التي 

النتائج أن  ا في استخدام هذه المواقع في التعليم والتعلم. وبينتنهيواجه
نها مصدرًا من د  بمواقع التواصل االجتماعي ويع ن  هتمد عينة الدراسة يأفرا

مصادر الثقافة العامة, وأنها تسهل لهن التواصل مع أستاذاتهن في الكلية, 
وأنهن يهتمن بمواكبة التطورات التقنية واستخدام تطبيقاتها في التعليم 

استخدام  وأنهن ال يجدن صعوبة فيوالتعلم لتعزيز تحصيلهن الدراسي, 
, ولديهن المهارات التقنية الالزمة لذلك من واقع تعلمهن هذه المواقع

 الذاتي.
التعرف إلى واقع إلى دراسة هدفت  19(8100وأعدت الهزالي )

استخدام طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود للشبكات االجتماعية 
ذه الشبكات في التعلمية, ومدى فاعلية استخدام ه -في العملية التعليمية

العملية المقصودة وفقًا لمتغيري التخصص والمستوى الدراسي. تكونت عينة 
( منهن يستخدمن %20( طالبة. وبينت النتائج أن )022الدراسة من )

( منهن أشرن إلى أن الشبكات %20.0الشبكات االجتماعية, وأن )
 ( منهن%22االجتماعية قد ساهمت في إثراء حصيلتهن المعرفية, و)

أشرن إلى أهمية الشبكات االجتماعية في التواصل وتكوين مجموعات 
( منهن وجدن في الشبكات االجتماعية %28بحثية وعلمية, وأن )

 اإللكترونية مصدرًا للمعلومات العلمية والبحثية.
بدراسة هدفت إلى استقصاء  20(8100وقام أبو صعيليك والزبون )

اهات الطلبة في الجامعات أثر شبكات التواصل االجتماعي على اتج
أداة  ( طالبًا وطالبة أجابوا عن0000) وتكونت عينة الدراسة من ,األردنية

( طالبًا من الناشطين في استخدام الشبكات المقصودة 41الدراسة, و )
ن أثر تلك الشبكات أبينت النتائج و ت مقابلتهم, اختيروا بطريقة قصدية. مت

والسلوكية  األبعاد المعرفية, والوجدانية,على أفرد عينة الدراسة في كل من 
ثارها اإليجابية عليهم كان تعميق هم آن أكانت بدرجة متوسطة, وأ



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

زالة  ,العالقات االجتماعية وتعزيز معلوماتهم ومعارفهم العامة, وا 
آثارها السلبية الحواجز النفسية واالجتماعية بين الجنسين, بينما تمثلت 

الدراسي واألكاديمي, وتعزيز التعصب تأخر الو   في اإلدمان عليها
 العشائري أو االقليمي أو العرقي.

 :جنبية: الدراسات األثانياً 
 ( etalMecord–Knight,, 8102ن )نايت مكورد, وآخرو قام 

بدراسة هدفت إلى تحديد أي من مواقع التواصل االجتماعي يستخدم 21
راسة من تكونت عينة الد .أكثر من قبل طلبة الجامعات األمريكية

( طالبًا وطالبة. بينت النتائج أن اإلنستجرام هو أكثر مواقع 020)
 التواصل

االجتماعي استخدامًا من قبل أفراد عينة الدراسة, يليه السنابشات 
((Snapchat ثم الفيسبوك, وأن أقلها استخدامًا من قبلهم كانا ,

أن  , وأيضاً Pinterest)(, والبنتريست )linkedinموقعي الربط مع )
( 0-01( منهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي من )22%)

( يستخدمون هذه المواقع بشكل أكبر في %21ساعات يوميًا, وأن )
 نهاية األسبوع.

 22(Sponcil and Gitimu,2013وأجرى سبونسيل وجيتيمو )
دراسة هدفت إلى استقصاء استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى 

 .أثيره على االتصال باآلخرين, ومفهوم الذات لديهمطلبة الجامعات وت
( طالب وطالبة من جامعة وسط غرب 72تكونت عينة الدراسة من )
أشارت النتائج إلى أن جميع أفراد عينة و  الواليات المتحدة األمريكية.
جتماعية, ألقل واحدًا من مواقع الشبكات اإلالدراسة يستخدمون على ا

( بين استخدام هذه المواقع واالتصال 1.022بلغ ) وأن هناك ارتباطاً 
( بين استخدام 1.202بالعائلة واألصدقاء, وأن هناك ارتباطًا بلغ )

 الشبكات االجتماعية ومفهوم الذات.
هدفت دراسة  23( urt, etal,2012Hوأجرت هارت وآخرون )

إلى استقصاء مستقبل الفيسبوك كأداة لالتصال بين الطلبة الذين 
تين عامتين. ياشات أكاديمية في جامعتين أمريكفي نق اشاركو 

استخدمت الدراسة االختبار القبلي والبعدي في مساقين دراسيين لمقارنة 
وتعلمهم المنظور المرتبط  ,تصورات الطلبة واتجاهاتهم نحو الفيسبوك

بأداتين نقاشيتين باالتصال المباشر, هما: جماعة الفيسبوك وأداة 
من الجامعتين, وعلى الرغم من أن لالتصال المباشر مدعومة 

بالنقاشات  ااالختبار القبلي قد أشار بأن قلياًل من الطلبة قد استمتعو 
البعدي أشار إلى تغيرات مهمة في تصال المباشر, إال أن االختبار باال

آراء الطلبة فيما يتعلق بقيمة جماعات النقاش المعتمدة على الويب 
للفيسبوك, وأن الطلبة الذين شاركوا وفاعليتها, مع إعطائهم األفضلية 

بألفة الموقع, وسرعة اإلبحار  افي النقاشات عبر الفيسبوك قد استمتعو 
مالئهم الذين ميلة, وأنهم أصبحوا أكثر معرفة بز فيه, وواجهاته الج

شاركوا معهم النقاشات, وشعروا بأنهم مشاركين لهم قيمة في المساق 
 عنه.الدراسي, وأنهم تعلموا مواد كثيرة 

 
إلى دراسة هدفت  24(2010iskinibikar,)وأجرت كاربنسكي 

بوك" على التحصيل الدراسي لدى " فيس أثر استخدام موقع علىالتعرف 
( طالبًا جامعيًا. 807مريكية, وقد طبقت الدراسة على )طلبة الجامعات األ

أن الدرجات التي يحصل عليها طلبة الجامعات المدمنون  أظهرت النتائجو 
جتماعية , أكبر الشبكات اإلنترنت وتصفح موقع الفيسبوكشبكة اإلعلى 

أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين ال  ,على اإلنترنت
الوقت الذي  زاديستخدمون هذا الموقع, كما أظهرت النتائج أنه كلما 

تدنت درجاته في  ,يمضيه الطالب الجامعي في تصفح هذا الموقع
 ما بينت النتائج أن األشخاص الذينك االمتحانات.

نترنت يخصصون وقتًا أقصر للدراسة, مشيرًا يقضون وقتًا أطول على اإل 
إلى أن لكل جيل اهتمامات تجذبه, وأن هذا الموقع يتيح للمستخدم 
بداء رأيه في كثير من األمور, والبحث عن  "الدردشة", وحل الفوازير, وا 

( من الطالب الجامعيين %27ئج أن )أصدقاء جدد أو قدامى, وبينت النتا
ر سلبًا الذين شملتهم الدراسة اعترفوا بأن إدمانهم على موقع الفيسبوك أث  

 على تحصيلهم الدراسي.
 Valenzuela, Park, andوأجرى كل من فالنزويال وبارك وكي )

kee, 2009)25  إذا كان استخدام موقع دراسة هدفت إلى استقصاء فيما
عد أشهر مواقع الشبكات االجتماعية بين طلبة الجامعات الذي يالفيسبوك, 
س مالهم عزز رأمرتبط باتجاهات هؤالء الطلبة وسلوكاتهم بما ي ,األمريكية

بينت و ( طالبًا وطالبة. 8210تكونت عينة الدراسة من )و االجتماعي. 
رضا و  ,هناك عالقة إيجابية بين االستخدام المكثف للفيسبوكالنتائج أن 
جتماعية, والتفاعل المدني, والمشاركة حياتهم, والثقة اإل الطلبة عن

السياسية. وأشارت الدراسة بأن هذه النتائج يجب أن تخفف من مخاوف 
 هؤالء بأن للفيسبوك تأثيرات سلبية كبيرة على الشباب.

 Ellison, Steinfield, andتاينفيلد والمب )شوأعدت إليسون و 
Lamp, 2007)26 عرف إلى العالقة بين استخدام الت إلى دراسة هدفت

باإلضافة إلى  ,وتشكيل رأس المال االجتماعي والمحافظة عليه ,الفيسبوك
( 822تكونت عينة الدراسة من )و تقييم وتجسير رأس المال االجتماعي. 

في الجامعات  قبل التخرج )البكالوريس( طالب وطالبة من مرحلة ما
ارتباطية كبيرة بين استخدام . وبينت النتائج أن هناك عالقة األمريكية
ان أقوى هذه جتماعي, وكمن رأس المال اإلالثالثة نواع واأل ,الفيسبوك

جتماعي. باإلضافة إلى ذلك وجد أن س المال اإلالعالقات مع تجسير رأ
أن  إلى استخدام الفيسبوك يتفاعل مع المقاييس النفسية للذات, مع اإلشارة

اإلحباط  من رة للمستخدمين الذين يعانوناستخدام الفيسبوك له منافعه الكبي
 .24وانخفاض مستوى رضاهم عن حياتهم
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يتبين من الدراسات السابقة أن بعضها قد تناول واقع استخدام 
 – Knight 8102مواقع التواصل اإلجتماعي, مثل: دراسة )

Mecord,etal, واقع استخدام هذه المواقع اآلخر (, وتناول بعضها
الطلبة نحوها, مثل: دراستي المساعيد اتجاهات كمصادر للمعلومات و 

 (, ودراسة8102)
عن الدراسة الحالية في  اا اختلفتم(, إال أنه8100الشوابكة والفاضل ) 

نحو  الطلبة ركز بعضها على اتجاهاتكما , الدراسة والعي نة مجتمع
(, وتناول 8100هذه المواقع, مثل دراسة أبو صعيليك والزبون )

ر هذه المواقع على التحصيل الدراسي, مثل دراسة بعضها اآلخر أث
(, وتناول 8100(, ودراسة العنيزي والمجادي )8104البلوشي )

بعضها اآلخر استخدام المواقع المقصودة وتأثيره على االتصال 
, بينما تناولت ((Sponcil and Gitimu, 2013باآلخرين, مثل: دراسة 

 ,Hurtالفيسبوك, مثل دراسات: ) األجنبية استخدام موقعغالبية الدراسات 
etal, 2012) و (karibiniski,2010) و(Valenzuela, Park, and 
kee, 2009)  و(Ellison, Steinfield, and Lamp, 2007 وعليه ,)

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بمجتمعها وعينتها وحدودها 
 المكانية والزمانية.

 طريقة واإلجرات:ال
 فياسة المنهج المسحي الوصم في هذه الدر ستخد: اسةمنهج الدرا

 .لمناسبته لطبيعتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية  مجتمع الدراسة وعينتها:

العلوم التربوية في جامعة الزرقاء للفصل الثاني من العام الجامعي 
( طالبًا وطالبة, اختيرت منهم 424, والبالغ عددهم )8102/8102

, وزعت عليهم أداة الدراسة جميعهم, ( فرد  011)ئية بلغت عينة عشوا
( منها لعدم 2(, وبعد فحصها, استبعدت )820استرجع منها )

غراض المعالجة ألانات الصالحة أصبح عدد االستب من َثم  مالها, و اكت
( من عينة الدراسة, %78.2أي بنسبة ) ؛( استبانة822اإلحصائية )

عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الجنس,  ( توزع أفراد0ويبين الجدول )
 والسنة الدراسية, والتخصص.

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس, والسنة الدراسية, والتخصص.1جدول )  
 النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس
 00.7 00 ذكر
 22.0 840 أنثى

 011 822  المجموع

 السنة الدراسية

 80.7 28 أولى
 87.0 20 ثانية
 84.0 22 ثالثة
 07.2 00 رابعة

 011 822  المجموع

 التخصص
 01.4 041 معلم صف

 80.4 20 مكتبات ومعلومات
 82.0 20 رياض أطفال

 011 822  المجموع

( هن من %22.0( أن غالبية أفراد الدراسة )0يبين الجدول )
قطب اإلناث اإلناث, ويرجع هذا إلى طبيعة كلية العلوم التربوية التي تست

في الجامعات األردنية, وذلك  ذكور, مثلها كباقي كليات التربيةأكثر من ال
بسبب طبيعة المجتمع األردني المحافظ بعامة, ومجتمع الزرقاء ومحيطها 
من المدن والقرى خاصة, والذي يفضل أن تعمل اإلناث فيه كمعلمات في 

( %01.4)غالبيتهم ( منهم من السنة الثانية, وأن %87.0المدارس, وأن )
لدى كثير كرة الرغبة في التعليم بالمدارس ف هذا  يؤكدمن قسم معلم صف, 

 ة.من طالبات الكلي

 أداة الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها, ومراجعة األدب المنشور طورت 

والشوابكة والفاضل  ,(8102)المساعيد,  دراستيباإلفادة من استبانة 
ثة أقسام: األول, اشتمل على البيانات , تكونت من ثال(8100)

الديموغرافية عن المجيب )الجنس, والسنة الدراسية, والتخصص(, وتكون 
جتماعي, بواقع استخدام مواقع التواصل اإل ( فقرة تعلقت00الثاني من )

وتكون من أربعة مجاالت, هي: الثقافة العامة, والتعلم, والبحث العلمي, 
( فقرات 01راكز المعلومات, وتكون الثالث من )واإلفادة من المكتبات وم

, وعليه بلغ كمصادر للمعلومات لمقصودةتعلقت باالتجاهات نحو المواقع ا
 ( فقرة.40ستبانة بصورتها األولية )عدد فقرات اإل
بواقع استخدام مواقع  ستبانة المتعلقةم لإلجابة عن فقرات اإلاستخد
جة كبيرة جدًا, بدرجة كبيرة, جتماعي التدرج الخماسي )بدر التواصل اإل

م ة قليلة, بدرجة قليلة جدًا(, ولالتجاهات استخدبدرجة متوسطة, بدرج
 التدرج الخماسي )أوافق بشدة, أوافق, محايد, ال أوافق, ال أوافق مطلقًا(.

 صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة بعرضها على عشرة 

الخبرة في مجاالت التربية, وعلم المكتبات محكمين من ذوي االختصاص و 
والمعلومات, وطلب منهم الحكم على كل فقرة من فقراتها من حيث 

ت ة, ومدى انتمائها للمجال الذي صنفوضوحها, وسالمة صياغتها اللغوي
تحته, وبناء على آراء المحكمين ومالحظاتهم أعيدت صياغة بعض 

ع استخدام مواقع ول الخاص بواقالفقرات, وحذفت فقرة واحدة من القسم األ
( 44جتماعي, ليصبح عدد فقرات األداة بصورتها النهائية )التواصل اإل

 فقرة, وبذلك عدت آراء المحكمين دلياًل على صدق أداة الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة استخرج معمل االتساق الداخلي حسب 
(, وقد أشارت النتائج إلى أن Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا )

معامالت االتساق الداخلي لمجاالت واقع استخدام مواقع التواصل 
(, وهذا دليل 1.74 - 1.22بين )الجتماعي واالتجاهات قد تراوحت ا

 ( المعامالت المقصودة.8على ثبات األداة, ويبين الجدول )
 سة وفق معادلة كرونباخ ألفا.(: معامالت االتساق الداخلي ألداة الدرا2جدول )



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

 معامل االتساق المجال
 1.22 الثقافة العامة.

 1.74 التعلم.
 1.70 البحث العلمي.

 1.22 اإلفادة من المكتبات ومراكز المعلومات.
 1.70 االتجاهات نحو مواقع التواصل االجتماعي.

 تصحيح أداة الدراسة:
ياس ليكرث قصممت اإلجابة عن فقرات َاداة الدراسة وفق م

م الثاني الخاص بواقع استخدام مواقع التواصل الخماسي للقس
أعطيت خمس درجات لإلجابة إلجتماعي كمصادر للمعلومات , إذ ا

أربع درجات لإلجابة بدرجة كبيرة , وثالث درجات و , بدرجة كبيرة جداً 
درجة واحدة و  ,سطة , ودرجتان لإلجابة بال أوافقلإلجابة بدرجة متو 

 بال أوافق إطالقًا . لإلجابة 
باالتجاهات نحو مواقع التواصل وفيما يتعلق بالقسم الخاص 

ته وفق مقياس ليكرث جتماعي , فقد صممت اإلجابة عن فقرااإل
أوافق بشدة, وأربع ب أعطيت خمس درجات لإلجابةالخماسي كذلك, إذ 

, ودرجتان درجات لإلجابة بأوافق, وثالث درجات لإلجابة بمحايد
 طالقًا. ودرجة واحدة لإلجابة بال أوافق إ ,بال أوافقبة لإلجا

لتقسيم الدرجات لكل من واقع االستخدام  اآلتيس اواعتمد المقي
 واالتجاهات : 

 درجة تقدير منخفضة .  8.00 -0
 درجة تقدير متوسطة .  0.22 -8.0
 درجة تقدير مرتفعة .0.22-0.11

مواقع التواصل ولتحديد نوع اتجاه أفراد الدراسة نحو استخدام 
 االجتماعي كمصادر للمعلومات, استخدم التقسيم التالي: 

 اتجاه سلبي. 0-77.8
 اتجاه إيجابي. 0-0

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
أواًل.النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: "ما واقع استخدام 
طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع التواصل 

 ماعي كمصادر للمعلومات من وجه نظرهم."االجت
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية,    

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على القسم الخاص 
بواقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي من أداة الدراسة ومجاالته, 

 ( تبين ذلك.2-0والجداول )
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات (: الم3الجدول )

 أفراد الدراسة على مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليًا.

 المتوسط الحسابي المجال الرتبة
االنحراف 

 المعياري
درجة 
 التقدير

 متوسطة 1.20 0.44 الثقافة العامة 0
 متوسطة 1.28 0.07 التعلم 8
 متوسطة 1.22 0.02 البحث العلمي 0

االفادة من المكتبات  4
 متوسطة 1.22 0.04 ومراكز المعلومات

 متوسطة 1.24 0.04 الدرجة الكلية

( أن الدرجة الكلية لتقديرات أفراد الدراسة لواقع 0يبين الجدول )
 استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات كانت 

(, وأن 1.24انحراف معياري )(, و 0.04متوسطة, بمتوسط حسابي )
تقديراتهم على جميع مجاالت الدراسة كانت متوسطة كذلك, وأن مجال 
الثقافة العامة قد حاز على المرتبة األولى في تلك التقديرات, بمتوسط 

على  حاز مجال التعلم (, وأن1.20(, وانحراف معياري )0.44)حسابي 
وأن  (,1.28راف معياري )(, وانح0.07المرتبة الثانية, بمتوسط حسابي )

(, 0.02بمتوسط حسابي )مجال البحث العلمي حاز على المرتبة الثالثة, 
بينما حاز مجال اإلفادة من المكتبات ومراكز  (1.28وانحراف معياري )

(, وانحراف 0.04ي )المعلومات على المرتبة األخيرة, بمتوسط حساب
سة العنيزي والمجادي ( وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع درا1.22معياري )

مواقع  نَ ( التي أشارت إلى أن الطالبات أفراد الدراسة يعتبر 8100)
 التواصل االجتماعي مصدرًا مهمًا من مصادر الثقافة العامة.

الوقت  وهذه النتيجة متوقعة, إذ يقضي غالبية الطلبة كثيرًا من
جتماعي للتسلية والبحث العشوائي عن يتصفحون مواقع التواصل اإل

مما يزيد من ثقافتهم  ,معلومات وأخبار وأحداث جديدة وتداولها فيما بينهم
العالقات العامة, يضاف إلى ذلك أن أفراد الدراسة يركزون أكثر على بناء 

جتماعية مع اآلخرين من خالل هذه المواقع أكثر من تركيزهم على اإل
, تواإلفادة من المكتبات والمعلوما استخدامها كمصادر للمعلومات

ألغراض تعلمهم أو إعداد بحوثهم وواجباتهم حازا على المرتبتين قبل 
ماد الطلبة على مواقع ن اعتإاألخيرة واألخيرة في تقديراتهم. ويمكن القول 

ن اعتمادهم ر للمعلومات مازال في بداياته, وا  جتماعي كمصادالتواصل اإل
محتواها ودة ستقباًل على درجة إيمانهم بجعليها على نحو أكبر سيعتمد م

يؤدي استخدامها و وثقتهم بها كمصادر موثوقة للمعلومات,  ,المعلوماتي
 ,Karbnskyيؤكد هذا دراسة كاربنسكي )و إلى زيادة تحصيلهم الدراسي. 

(, واللتان أشارتا إلى آثار 8100(, ودراسة أبو صعيليك والزبون )2010
للطلبة مواقع التواصل االجتماعي السلبية على التحصيل الدراسي 

 وتراجعهم أكاديميًا.
( من حيث الدرجة 8102واتفقت هذه النتيجة مع دراسة المساعيد )

التي جاءت بدرجة لطلبة لمواقع التواصل االجتماعي الكلية لواقع استخدام ا
متوسطة, ومن حيث مجال اإلفادة من المكتبات ومراكز المعلومات الذي 

واختلفت عنها في أن مجال  ين,حازت على المرتبة األخيرة في كال الدراست
( على المرتبة األولى 8102البحث العلمي قد حاز في دراسة المساعيد )

 في تقديرات أفراد الدراسة.
 من مجاالت الدراسة على حدة: وفيما يلي مناقشة كل مجال

 مجال الثقافة العامة:  -0
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استخدمت المتوسطات لإلجابة عن فقرات هذا المجال 
الستجابات ودرجة التقدير  حرافات المعيارية, والرتبة,الحسابية, واالن

واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي  فقرات أفراد الدراسة حول
 ( يبن ذلك.4في مجال الثقافة العامة, والجدول )

قدير ت(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ال4جدول)
حول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال الستجابات أفراد الدراسة 

 الثقافة العامة, مرتبة تنازليًا.

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 
 التقدير

د بمعلومات حول ما يدور التزو  .8 0
 حداث فورية.حولي من أ

 متوسطة 1.72 0.24

8 4. 
اء الدائرة متابعة النقاشات واآلر 

حول موضوع أو موضوعات عامة 
 تقع ضمن مجال اهتمامي.

 متوسطة 0.10 0.00

زيادة مخزوني الثقافي من  .0 0
 المعلومات.

 متوسطة 1.22 0.42

4 0. 
امة حول التزود بمعلومات ع

التي ال تتوافر في مصادر القضايا 
 .أخرى

 متوسطة 0.18 0.07

0 0. 

التزود بمعلومات حول األنشطة 
ثقافية بعامة )مسرح, سينما, ال

معارض, محاضرات, ندوات, 
 مؤتمرات,إلخ(.

 متوسطة 0.02 0.02

 متوسطة 1.20 0.44 الدرجة الكلية

( أن جميع فقرات مجال استخدام مواقع 4يبين الجدول )
 أفراد الدراسة في تقديرات التواصل االجتماعي ألغراض الثقافة العامة

( التي تنص 8طة, إذ حازت الفقرة )قد حازت على درجات تقدير متوس
على " التزود بمعلومات حول ما يدور حولي من أحداث فورية" على 

(, وانحراف 0.24, بمتوسط حسابي )همالمرتبة األولى في تقديرات
( التي تنص على" متابعة النقاشات 4(, وحازت الفقرة )1.72معياري )

ضمن مجال  واآلراء الدائرة حول موضوع أو موضوعات عامة تقع
(, وانحراف 0.00اهتمامي" على المرتبة الثانية, بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "التزود 0(, بينما حازت الفقرة )0.10معياري )
بمعلومات حول األنشطة الثقافية بعامة )مسرح, سينما, معارض, 
محاضرات, ندوات, مؤتمرات,إلخ(" على المرتبة الخامسة 

 (.1.20(, وانحراف معياري )0.02)واألخيرة,بمتوسط حسابي 
ويمكن أن تفسر هذه النتيجة في ضوء التغيرات والتقلبات 

باستمرار في ية واالجتماعية, وغيرها الحاصلة السياسية واالقتصاد
البيئة العربية والعالمية في الوقت الحاضر, وتأثيراتها المختلفة على 

وفي ضوء أن ام, المجتمع األردني وأفراده ومؤسساته على نحو ع
يلة األسرع في نشر األخبار عن هي الوسمواقع التواصل اإلجتماعي 

حداث واإلعالم عنها فور حدوثها, وانها الوسيلة األسهل بين أيدي األ
 ,ومناقشتها ,أفراد الدراسة لمتابعة مختلف القضايا واألمور التي تهمهم

 وتبادل اآلراء حيالها.

 المجال االكاديمي: -8
استخدمت المتوسطات الحسابية,  فقرات هذا المجاللإلجابة عن 

واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة التقدير الستجابات أفراد الدراسة 
, تعلمحول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال ال

 ن ذلك.ي( يب0والجدول )
قدير الستجابات تدرجة ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 5جدول)

, مرتبة لتعلمأفراد الدراسة حول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال ا
 تنازليًا.

 رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة 
 التقدير

0 08 

الحصول على معلومات 
خاصة بتسجيل المواد 
 الدراسية من موقع الجامعة

 اإللكتروني.

 مرتفعة 0.17 0.22

8 00 
الحصول على أخبار 

الجامعة أوالكلية أوالقسم من 
 موقع الجامعة اإللكتروني.

 مرتفعة 0.17 0.22

0 2 
الحصول على معلومات 
تساعدني في التحضير 

 لالمتحانات
 متوسطة 0.04 0.20

4 00 
تبادل األراء مع زمالئي 
حول الواجبات الدراسية 

 ها.ومناقشتهم ب
 متوسطة 0.04 0.07

0 2 
الحصول على معلومات 
تساعدني في التحضير 
 المسبق للمواد الدراسية

 متوسطة 0.12 0.01

2 7 

تبادل المعلومات مع 
زمالئي في التخصص 
حول القضايا األكاديمية 

 المختلفة.

 متوسطة 0.04 0.07

2 2 
االطالع على ما توصل 
إليه العلم في مجال 

 تخصصي.
 متوسطة 0.12 0.02

2 04 
الحصول على التغذية 

الراجعة من أساتذتي حول 
 امتحاناتي وواجباتي.

 متوسطة 0.88 0.81

7 01 

التواصل مع أساتذتي 
بخصوص المواد الدراسية 
والتحاور معهم خارج أوقات 

 الدوام الرسمي.

 متوسطة 0.82 8.78

01 00 

االشتراك في منابر 
ومنتديات حوارية مع 
آخرين في التخصص 

 لزيادة
معلوماتي حول 
 الموضوعات

 الحديثة في التخصص.
 

 متوسطة 0.82 8.22

 متوسطة 1.20 0.07 الدرجة الكلية
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 استخدام مجال  فقرات من فقط فقرتين أن( 0) الجدول يبين
 تقدير درجتي على حازتا قد التعلم ألغراض االجتماعي التواصل مواقع
 التي( 08) الفقرة: التوالي على هما, الدراسة أفراد تقديرات في مرتفعة
 الدراسية المواد بتسجيل خاصة معلومات على الحصول"  على تنص
 وانحراف(, 0.22) حسابي بمتوسط", اإللكتروني الجامعة موقع من

 على الحصول"  على تنص التي( 00) والفقرة(, 0.17) معياري
 بمتوسط", اإللكتروني الجامعة موقع من أوالقسم أوالكلية الجامعة أخبار
( 00) الفقرة حازت بينما(, 0.14) معياري وانحراف(, 0.22) حسابي
 في آخرين مع حوارية ومنتديات منابر في االشتراك" على تنص التي

 في الحديثة الموضوعات حول معلوماتي لزيادة التخصص
 بمتوسط, الدراسة أفراد تقديرات في األخيرة المرتبة على."التخصص
 (.0.82) معياري فوانحرا(, 8.22) حسابي

وقد تشير هذه النتيجة إلى درجة اهتمام الطلبة أفراد الدراسة 
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الدخول إلى موقع الجامعة 

ساس, لمعرفة مواعيد تسجيل المواد الدراسية في بداية كل أعلى نحو 
فصل دراسي, ومعرفة المواد المطروحة وأوقاتها حتى يستطيعوا 

ولمعرفة أخبار الجامعة ختيار منها حسب رغباتهم وظروفهم, اال
قسامهم, وخاصة أن كثيرًا منهم يأتون إلى الجامعة من وكليتهم وأ

أماكن بعيدة, وأن بعضهم يعمل في مؤسسات ومهن مختلفة, وعليه 
زًا على هذا الجانب على نحو كبير, وقد يكون لهذا يكون اهتمامهم مرك

على تركيز هؤالء الطلبة على االكتفاء بما هو مر تأثيره المباشر األ
 مطلوب منهم في المواد الدراسية دونما الدخول في نقاشات مع زمالئهم

 .إلى حد كبير التي قد تستنزف وقتهماألخرين في المنتديات الحوارية 

 مجال البحث العلمي: -0
استخدمت المتوسطات الحسابية,  فقرات هذا المجاللإلجابة عن 

االنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة التقدير الستجابات أفراد الدراسة و 
حول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال البحث 

 ( يبن ذلك.2العلمي, والجدول )

( أن فقرة واحدة من فقرات مجال البحث العلمي 2يبين الجدول )
راد ادراسة, هي الفقرة قد حازت على درجة تقدير مرتفعة في تقديرات أف

( التي تنص على "إعداد بحوثي وتقاريري الدراسية",بمتوسط 02)
(, بينما حازت باقي 0.10(, وانحراف معياري )0.22حسابي )

( التي تنص 02الفقرات على درجات تقدير متوسطة, وحازت الفقرة )
على "التعرف إلى أحدث التوجهات البحثية في مجال تخصصي" على 

(, 0.02األخيرة في تقديرات أفراد الدراسة, بمتوسط حسابي )المرتبة 
 (.0.04وانحراف معياري )

إن المتفحص لهذه النتيجة يجد أن هناك تطورًا نوعيًا في درجة 
اعتماد  أفراد الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي في الحصول 

, إذ على المعلومات الالزمة لهم في إعداد بحوثهم وتقاريرهم الدراسية

تمتاز هذه المواقع بالسرعة في استرجاع المعلومات, والمرونة الكبيرة في 
البحث عنها والحصول عليها, ومن ثم اإلفادة منها, وكما يستنتج أن 
الطلبة يهتمون عادة في الحصول على المعلومات المطلوبة منهم للنجاح 

 في المواد الدراسية, دونما الخوض في البحث عن المعلومات 
متخصصة التي تعكس التوجهات البحثية الجديدة في التخصص, إذ ال

يعدونها أعلى من اهتماماتهم ورغباتهم على نحو عام, وأنها قد تهم 
مستويات دراسية أعلى من مستواهم الدراسي, وكذلك باحثين متخصصين 

 آخرين.
 أفراد الستجابات رالتقدي ودرجة والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 6)جدول
 .تنازلياً  مرتبة, العلمي البحث مجال في االجتماعي التواصل لمواقع استخدامهم واقع حول الدراسة

 الفقرات رقم الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التقدير المعياري

إعداد بحوثي وتقاريري  .02 0
 الدراسية.
 

 مرتفعة 0.10 0.22

هو منشور اإلفادة مما  .84 8
على هذه المواقع في 
إعداد بحوثي وواجباتي 

 الدراسية

 متوسطة 0.01 0.44

االطالع على اآلراء  .07 0
حول قضية أو فكرة 

 بحثية معينة.

 متوسطة 1.77 0.40

االطالع على الدراسات  .88 4
السابقة حول موضوع 
معين واإلفادة منها في 
إنجاز بحوثي وواجباتي 

 األكاديمية.

 متوسطة 0.00 0.02

0 81. 
 

التحقق من موثوقية 
 المعلومات ومصادرها.

 

 متوسطة 0.14 0.02

الحصول على  02 2
معلومات نظرية حول 

 موضوع.

 متوسطة 0.12 0.01

اإلفادة من نتائج  .80 2
البحوث والدراسات 
المنشورة على هذه 
المواقع في تطوير 
 بحوثي األكاديمية.

 متوسطة 0.01 0.80

إلى طرق  التعرف .80 2
ومناهج بحثية متبعة 
في الدراسات والبحوث 
المنشورة على هذه 
المواقع لتطوير 

منهجيتي في البحث 
 العلمي

 متوسطة 0.01 0.02

التعرف إلى أحدث  02 7
التوجهات البحثية في 
 مجال تخصصي.

 متوسطة 0.04 0.02

 متوسطة 1.22 0.02 الدرجة الكلية



 تجاهاتهم نحوهاواقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات وا

 

اعي لإلفادة من المكتبات ومراكز استخدام مواقع التواصل االجتم -4
 المعلومات:

استخدمت المتوسطات الحسابية,  فقرت هذا المجاللإلجابة عن 
واالنحرافات المعيارية, والرتبة, ودرجة التقدير الستجابات أفراد الدراسة 

فادة من اإلحول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال 
 ن ذلك.ي( يب2والجدول ) المكتبات ومراكز المعلومات,

قدير ت(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ال7جدول)
الستجابات أفراد الدراسة حول واقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في مجال 

 فادة من المكتبات ومراكز المعلومات, مرتبة تنازليًا.اإل

 الرتبة
رقم 
 الفقرات الفقرة

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

0 82 
لى موقع مكتبة جامعة الدخول إ

الزرقاء للحصول على المعلومات 
 في مجال تخصصي.

 متوسطة 0.02 0.42

8 82 

التعرف إلى محتويات المكتبات 
المعلومات المحلية والدولية  ومراكز
فادة منها لالرتقاء بتحصيلي واإل

 .الدراسي

 توسطةم 0.12 0.82

3 33 

اإلفادة من مصادر المعلومات 
اإللكترونية المتوافرة في 

المكتبات)كتب, مجالت, إلخ( في 
 مجال تخصصي.

 متوسطة 0.02 3.25

4 32 
الحصول على إجابات حول 

استفساراتي المختلفة من المكتبات 
 ومراكز المعلومات.

 متوسطة 0.04 0.02

0 80 
الحصول على روابط المكتبات 

 والدولية. المحلية
 

 متوسطة 0.84 0.00

6 34 

الحصول على مستخلصات 
ونصوص الدراسات والبحوث 
المتوافرة في قواعد البيانات في 
 المكتبات ومراكز المعلومات.

 متوسطة 0.07 0.12

01 82 
استعراض فهارس المكتبات 

 ومحتوياتها.
 

 متوسطة 0.81 8.74

7 31 
التعرف إلى خدمات المعلومات في 

ت ومراكز المعلومات المكتبا
 والمقارنة بينهما.

 متوسطة 0.02 0.12

8 33 
االطالع على مواقع المكتبات 

ومراكز المعلومات وطرق تنظيمها 
 والمقارنة بينها.

 متوسطة 0.02 0.11

7 87 
التعرف إلى قواعد البيانات 

المتخصصة المتوافرة في المكتبات 
 في مجال تخصصي.

 متوسطة 0.00 8.72

 متوسطة 1.22 0.04 كليةالدرجة ال

( أن جميع فقرات مجال استخدام مواقع 2يبين الجدول )
التواصل االجتماعي لإلفادة من المكتبات ومراكز المعلومات قد حازت 

( التي تنص على 82على درجات تقدير متوسطة, إذ حازت الفقرة )
"الدخول إلى موقع مكتبة جامعة الزرقاء للحصول على المعلومات في 

ل تخصصي" على المرتبة األولى في تقديرات أفراد الدراسة, بمتوسط مجا
( التي 82(, وحازت الفقرة )0.02(, وانحراف معياري )0.42حسابي )

تنص على "التعرف إلى محتويات المكتبات ومراكز المعلومات المحلية 
 والدولية واإلفادة منها لالرتقاء بتحصيلي الدراسي" 

(, 0.12(, وانحراف معياري )0.82توسط حسابي )على المرتبة الثانية, بم
( التي تنص على "التعرف إلى قواعد البيانات 87بينما حازت الفقرة )

المتخصصة المتوافرة في المكتبات في مجال تخصصي". على المرتبة 
 (.1.22(, وانحراف معياري )8.72األخيرة, بمتوسط حسابي )

الطلبة أفراد الدراسة نحو وتعكس هذه النتيجة تطورًا مهمًا في نظرة 
استخدام مكتبة الجامعة, والمكتبات ومراكز المعلومات األخرى المحلية, 
والعالمية للحصول على المعلومات المرغوبة بواسطة اإلنترنت, ومواقع 
التواصل االجتماعي المتاحة, وذلك لسرعتها وقدرتها الكبيرة في البحث عن 

على االطالع على محتويات المكتبات  المعلومات, ومن ث م  زيادة قدرتهم
ومراكز المعلومات على اختالفها, وفي أي موقع أو بلد كانت, ومن هنا 
يمكن القول بأن النظرة التقليدية للطلبة بضرورة الذهاب إلى المكتبة 
للحصول على المعلومات قد بدأت تتراجع أمام الحصول على المعلومات 

أن الطلبة أفراد الدراسة غالبًا ما  عن بعد. وتشير النتيجة أيضًا إلى
يستكفون باستشارة فهارس المكتبات بحثًا عن الكتب ومصادر المعلومات 
األخرى المطلوبة أكثر من اهتمامهم باستشارة قواعد البيانات المتخصصة 

 الذين قد ال يعلمون أصاًل بوجودها.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: " هل هناك فروق ذات داللة 

( بين المتوسطات الحسابية ά≤=3.35حصائية عند مستوى الداللة )إ
لتقديرات استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع 
التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الجنس, والسنة 

 الدراسية, والتخصص.
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 

, Anova)النحرافات المعيارية, واختبار )ت(, وتحليل التباين األحادي )وا
 ( تبين ذلك.00-2والجداول )

 الجنس:-1  
( ά≤=1.10معرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية )ل   

بين المتوسطات الحسابية لتقديرات كل من الذكور واإلناث من أفراد 
ع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, الدراسة لواقع استخدامهم لمواق

 ( يبين نتائج هذا االختبار.2استخدم اختبار )ت(, والجدول )
(: نتائج اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة 8جدول )

 لواقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات حسب متغير الجنس.

 لعددا الجنس
درجات 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الداللة

 1.11 0.12 1.02 0.20 822 00 ذكور
   1.20 0.87  840 إناث
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 ( وجود فروق ذات داللة2تبين نتائج اختبار )ت( )جدول 
بين المتوسط الحسابي للذكور من أفراد الدراسة ( ά≤=1.10إحصائية )

( على واقع 0.87وسط الحسابي لزميالتهم اإلناث )(, والمت0.20)
استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, ولصالح 

 (.1.11(, وكان مستوى الداللة )0.12الذكور, حيث كانت قيمة ت )
أن كثيرًا من طلبة جامعة الزرقاء  ذلك وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء

أو  ويعملون في مؤسسات حكومية ,يااالقتصادية الدنهم من الطبقة 
أو أعمال أخرى خارج نطاق دوامهم الجامعي, وعليه فإن  غير حكومية

الوقت المتاح لديهم للذهاب إلى مكتبة الجامعة والحصول على 
المعلومات المطلوبة ألغراضهم األكاديمية المختلفة يكون ضيقًا جدًا, 

الجتماعي للحصول لذا فإنهم يعتمدون أكثر على مواقع التواصل ا
على المعلومات من زميالتهم اإلناث األكثر تفرغًا على نحو عام, 

 ة أكثر من زمالئهنويتوافر لهن الوقت الكافي الستشارة مكتبة الجامع
 الذكور .

( التي 8102واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة المساعيد )
للذكور أشارت إلى وجود فروق إحصائية بين المتوسطات الحسابية 

واإلناث لواقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي في المجال 
األكاديمي ومجال البحث العلمي, وكانت الفروق لصالح اإلناث, 

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق 8104وكذلك مع دراسة البلوشي )
إحصائية تعزى ألثر الجنس على إدراك طلبة الجامعات العمانية 

 أب وسلبياته في التحصيل الدراسي.إليجابيات الواتس 
 السنة الدراسية: -2

لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
(1.10=≥ά( بين المتوسطات الحسابية لفئات السنة الدراسية )األولى- 

الرابعة( من الطلبة أفراد الدراسة لواقع استخدامهم لمواقع التواصل 
ستخدمت المتوسطات الحسابية, االجتماعي كمصادر للمعلومات, ا

( 01و 7) نواالنحرافات المعيارية, وتحليل التباين األحادي, والجدوال
 يبينان ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة 9الجدول )
 لواقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي حسب متغير السنة الدراسية.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد راسيةالسنة الد
 1.02 0.01 28 األولى
 1.02 0.00 20 الثانية
 1.20 0.82 22 الثالثة
 1.22 0.42 00 الرابعة
 1.24 0.04 822 الكلي

ظاهرية بين المتوسطات  اً ( أن هناك فروق01يبين الجدول )
اصل االجتماعي الحسابية لواقع استخدام أفراد الدراسة لمواقع التو 

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه  ,سنة الدراسيةللكمصادر للمعلومات تبعًا 
( استخدم تحليل التباين األحادي, ά≤=1.10)ًا الفروق دالة إحصائي

 ( يبين نتائج هذا التحليل.01والجدول )

( عدم وجود فروق 01تبين نتائج تحليل التباين األحادي جدول )
( بين المتوسطات الحسابية لواقع استخدام ά≤=1.10ذات داللة إحصائية )

الطلبة في كلية العلوم التربوية لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر 
للمعلومات تبعًا لسنوات دراستهم, إذ كان المتوسط الحسابي لطلبة السنة 

(, ولطلبة السنة الثالثة 0.00(, ولطلبة السنة الثانية )0.01األولى )
(, 0.84(, حيث كانت قيمة ف )0.42نة الرابعة )(, ولطلبة الس0.82)

(. وقد يعزى هذا إلى أن الطلبة أفراد الدراسة 1.87وكان مستوى الداللة )
في جامعة الزرقاء يعيشون البيئة األكاديمية نفسها, ويتعرضون للمتطلبات 
المعلوماتية نفسها, وما يرافقها من استخدام لمواقع التواصل االجتماعي 

عن سنواتهم الدراسية, ومن َثم  فإن تماثلهم في استخدام هذه بغض النظر 
 المواقع يعد منطقيًا.

ي للفروق بين المتوسطات الحسابية لواقع (: نتائج تحليل التباين األحاد13جدول )
استخدام أفراد الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات حسب متغير السنة 

 الدراسية.

مجموع  
متوسط  درجات الحرية عاتالمرب

مستوى  قيمة ف المربعات
 الداللة

 1.87 0.84 1.00 0 0.00 المجموعات بين
 824 008.00 داخل المجموعات

1.40  
 822 004.17 المجموع

 التخصص: -3
لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     

ابية لتقديرات فئات التخصص ( بين المتوسطات الحسά≤=1.10)الداللة 
رياض و علم المكتبات والمعلومات, و من الطلبة أفراد الدراسة )معلم صف, 

أطفال( لواقع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, 
الحسابية, واالنحرافات المعيارية, وتحليل التباين استخدمت المتوسطات 
 ن ذلك.( يبينا08و00األحادي, والجدوالن )

(: المتوسطات الحسابة واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لواقع 11الجدول )
 استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي حسب متغير التخصص.

ظاهرية بين المتوسطات  اً ( أن هناك فروق00يبين الجدول )
الحسابية لواقع استخدام أفراد الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر 
للمعلومات تبعًا لتخصصاتهم, ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة 

( استخدم تحليل التباين األحادي, ά≤=1.10ة )إحصائيًا عند مستوى الدالل
 ( يبين نتائج هذا التحليل.08والجدول )
حادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لواقع ج تحليل التباين األ( نتائ12جدول )

 استخدام الطلبة أفراد الدراسة حسب متغير التخصص.

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
 1.07 0.82 041 معلم صف

علم المكتبات  
 1.20 0.00 20 والمعلومات

 1.21 0.00 20 أطفال رياض
 1.24 0.04 822 المجموع



 تجاهاتهم نحوهاواقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات وا

 

 *1.11 4.02 0.22 8 0.00 بين المجموعات
  1.4 820 001.20 داخل المجموعات

  822 004.17 المجموع
 .* دالة إحصائياً  

 داللة  ( أن هناك فروقًا ذات08يبين الجدول )   
بين المتوسطات الحسابية لتقديرات الطلبة  (ά≤=1.10)إحصائية

هم المتخصصين في (, وزمالئ0.82المتخصصين في معلم صف )
(, 0.00(, وفي رياض األطفال )0.00علم المكتبات والمعلومات )

ولمعرفة داللة هذه الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية, 
  ( يبين ذلك.00والجدول )

(: نتائج اختيار شيفيه للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها لواقع استخدام 13جدول )
 قع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات تبعًا لمتغير التخصصأفراد الدراسة لموا

 معلم صف التخصص
 3.26م= 

 مكتبات ومعلومات
 3.53م= 

 رياض أطفال
 3.31م= 

 معلم صف
    0.82م= 

 مكتبات ومعلومات
   *1.828 0.00م= 

 رياض أطفال
  1.802 1.102 0.00م= 

 * دالة إحصائياً 
( بين ά≤=1.10ات داللة إحصائية )( وجود فروق ذ00يبين الجدول )

المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة لواقع استخدامهم لمواقع 
التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات تعزى لمتغير التخصص بين 
الطلبة المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات وزمالئهم 

صصين في علم المتخصصين في معلم صف, ولصالح المتخ
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مناهج تخصص  ,كتبات والمعلوماتالم

علم المكتبات والمعلومات وخططه الدراسية تحتوي على مواد دراسية 
أساسية عديدة في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة واإلنترنت, وأن هناك 
تطبيقات عملية للطلبة على استرجاع المعلومات من خالل اإلنترنت, 

علم صف التي تكاد تخلو خططه الدراسية من بخالف تخصص م
المواد التكنولوجية, وعليه فإنه لمن المتوقع أن تكون اتجاهات طلبة 
تخصص علم المكتبات والمعلومات أكثر إيجابية وأعلى من اتجاهات 

 زمالئهم في تخصص معلم صف.
ية النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: " ما اتجاهات طلبة كلية العلوم التربو 

في جامعة الزرقاء نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصارد 
 للمعلومات".

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, واالنحرافات 
المعيارية, والرتبة, ودرجة التقدير الستجابات أفراد الدراسة على القسم 

ي كمصادر الخاص باتجاهاتهم نحو استخدام مواقع التواصل االجتماع
 ( يبين ذلك.04للمعلومات, والجدول )

( أن الدرجة الكلية التجاهات طلبة كلية العلوم 04يبين الجدول )
التربوية في جامعة الزرقاء نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

(, وانحراف 0.24كمصادر للمعلومات كانت متوسطة, بمتوسط حسابي )
فقرات هذا المجال قد حازت على (, وأن سبع فقرات من 1.47معياري )

( على التوالي 40,48,40درجات تقدير مرتفعة, بينما حازت ثالث فقرات )
على درجات تقدير متوسطة. إن المتفحص لهذه النتيجة يجد نوعًا مهمًا 

 من التغيير اإليجابي التدريجي, 
ولو كان متوسطًا, في سلوكات الطلبة أفراد الدراسة واتجاهاتهم نحو 

ادر اإللكترونية للمعلومات بعامة واستخدام مواقع التواصل المص
اإلجتماعي للبحث عنها والوصول إليها واسترجاعها, بعدما كان تركيزهم 
في السابق منصبًا على مصادر المعلومات الورقية فقط. وقد تفسر هذه 
النتيجة في ضوء سهولة استخدام المواقع المقصودة في استرجاع 

 ة الفورية, وسهولة تبادلها مع اآلخرين,المعلومات الحديث
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التقدير لفقرات اتجاهات أفراد 14جدول )

 الدراسة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, مرتبة تنازلياً.

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 درجة التقدير

0 00 
أرى أن مواقع التواصل 

االجتماعي  سهلة االستخدام 
 للحصول على المعلومات.

 مرتفعة 1.22 4.40

8 02 
أرى أن مواقع التواصل 

االجتماعي تمدني بالمعلومات 
 الحديثة الفورية.

 مرتفعة 1.07 4.02

0 02 
أرى ان استرجاع المعلومات  من 

تواصل  خالل مواقع ال
 اإلجتماعي سهل.

 مرتفعة 1.27 4.00

4 07 
أرى أن مواقع التواصل 

االجتماعي تساعدني في تبادل 
 المعلومات مع األخرين.

 مرتفعة 1.77 4.04

0 41 
أرى أن مواقع التواصل 

االجتماعي تزيد من حريتي في 
 التعبير عن آرائي وأفكاري.

 مرتفعة 0.12 4.12

2 44 

لومات أرى أن حصولي على المع
من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي ٌأقل كلفة مقارنة 
 بوسائل االتصال األخرى.

 متوسطة 0.00 4.14

2 02 
أرى أن مواقع التواصل 
االجتماعي تلبي حاجاتي 

 األكاديمية.
 مرتفعة 0.10 4.11

2 40 
أرى أن بعض التطبيقات في 
مواقع التواصل االجتماعي 
 صعبة ومعقدة بالنسبة لي.

 متوسطة 0.82 8.24

7 48 
أرى أن مواقع التواصل 

االجتماعي مخترقة وأن معلوماتي 
 الشخصية فيها ليست آمنة.

 متوسطة 0.07 8.48

01 40 

أرى أن استخدامي لمواقع 
التواصل االجتماعي يستنزف 

وقتي ويمنعني من القيام بواجباتي 
 األكاديمية بالوقت المحدد.

 متوسطة 0.88 8.00

 متوسطة 1.47 0.24 الدرجة الكلية



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

التي ( 07,02,02,00)األربع فقرات الوهذا ما أشارت إليه 
(, وبدرجات تقدير 04حازت على المراتب األربع األولى في الجدول )

مرتفعة, وهي على التوالي: أن مواقع التواصل اإلجتماعي سهلة 
االستخدام للحصول على المعلومات, وأن مواقع التواصل التواصل 

تمدني بالمعلومات الحديثة الفورية, وأن استرجاع االجتماعي 
المعلومات من خالل مواقع التواصل االجتماعي سهل, وأن مواقع 

 التواصل االجتماعي تساعد في
تبادل المعلومات مع اآلخرين.وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع  

(, 8100(, والشوابكة والفاضل )8102دراسات كل من المساعيد )
( التي أشارت إلى أن اتجاهات أفرادها 8110والزبون ) وأبو صعيليك

 -نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي ودورها في العملية التعليمية
ه ئالتعلمية كانت بدرجة متوسطة, واختلفت مع دراسة هارت وزمال

(Hurt, etal, 2012ودراسة فالنزويال وزمال ,)ه )ئValenzuela, 
Park, and kee, 2009ن أظهرتا اتجاهات إيجابية عالية  ي( اللت

وجماعات النقاش بين طلبة  ,نحو استخدام الفيسبوك كأداة لالتصال
 الجامعة أفراد الدراسة.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  :نتائج السؤال الرابع ومناقشتها
طلبة ن المتوسطات الحسابية التجاهات ( بيά≤=3.35عند مستوى داللة )

ربوية في جامعة الزرقاء نحو استخدام مواقع التواصل كلية العلوم الت
االجتماعي كمصادر للمعلومات تعزى لمتغيرات الجنس, والسنة الدراسية, 

 والتخصص؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 

, وتحليل التباين األحادي, (ت) واالنحرافات المعيارية, واختبار
 لك.( تبين ذ07-00والجداول )

 الجنس:  -1
لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 

كل التجاهات ية ( بين المتوسطات الحسابά≤=1.10مستوى الداللة )
من أفراد الدراسة نحو استخدام مواقع التواصل  من الذكور واإلناث

( 00االجتماعي كمصادر للمعلومات, استخدم اختبار )ت(, والجدول )
 ئج هذا االختبار.يبين نتا

التجاهات أفراد الدراسة نحو  ة( نتائج اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات الحسابي15جدول )
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات تعزى لمتغير الجنس.

 العدد الجنس
درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الداللة

 *1.00 1.20 1.48 0.07 822 00 ذكور
   1.01 0.20  840 إناث

 * غير دالة إحصائيًا.
( عدم وجود فروق ذات 00تبين نتائج اختبار )ت( جدول )

(, 0.07( بين المتوسط الحسابي للذكور )ά≤=1.10داللة إحصائية )
(, على اتجاهاتهم نحو استخدام 0.20ناث )لإلوالمتوسط الحسابي 
ت تماعي كمصادر للمعلومات, حيث كانت قيمة مواقع التواصل االج

( ويعني هذا أن اتجاهات أفرادالدراسة 1.00(, ومستوى الداللة )1.20)
نحو استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي متماثلة بغض النظر عن 

 جنسهم.
 السنة الدراسية: -2

لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات فئات السنة ά≤=1.10) الداللة

الرابعة( من الطلبة أفراد الدراسة التجاهاتهم نحو  -الدراسية )األولى
استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات, استخدم تحليل 

 ( يبينان ذلك.02و  02) نالتباين األحادي, والجدوال
حسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة ( المتوسطات ال16الجدول )

التجاهاتهم نحو استخدام المواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات حسب متغير 
 الدراسية. السنة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية
 1.47 0.20 28 األولى
 1.44 0.22 20 الثانية
 1.02 0.08 22 الثالثة
 1.47 0.24 00 الرابعة
 1.47 0.24 822 الكلي

( أن هناك فروقًا ظاهرية بين المتوسطات 02يبين الجدول )
الحسابية التجاهات أفراد الدراسة تبعًا لسنواتهم الدراسية, ولمعرفة فيما إذا 

تحليل التباين  م( استخدά≤=1.10هذه الفروق دالة إحصائية )كانت 
 ( يبن نتائج هذا التحليل.02)األحادي, والجدول 

( نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية التجاهات 17جدول )
الطلبة أفراد الدراسة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي حسب متغير السنة 

 الدراسية.
مجموع  

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

ن بي
 المجموعات

0.28 0 1.04 8.80 1.12* 

داخل 
 المجموعات

22.08 824 1.84   

    822 22.20 المجموع
 * غير دالة إحصائياً 

عدم وجود فروق ذات  (02تبين نتائج تحليل التباين األحادي )جدول  
فراد الدراسة من أ( بين المتوسطات الحسابية التجاهات ά≤=1.10داللة )

ة األربع نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي فئات السنة الدراسي
كمصادر للمعلومات, إذ بلغ المتوسط الحسابي للطلبة في السنة األولى 

(, ولزمالئهم في السنة الثالثة 0.22(, وللطلبة في السنة الثانية )0.20)
ف (, حيث كانت قيمة 0.24(, ولزمالئهم في السنة الرابعة )0.08)
ويعني هذا أن اتجاهات أفراد الدراسة  ,(1.12لة )(, ومستوى الدال8.80)

نحو استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي متماثلة بغض النظر عن 
 سنوات دراستهم.

 :التخصص-3



 تجاهاتهم نحوهاواقع استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات وا

 

( α≤=1.10لمعرفة  فيما أذا كانت هناك فروق ذات داللة  إحصائية )
علم و بين المتوسطات الحسابية لفئات التخصص )معلم صف, 

( التجاهاتهم نحو استخدام ورياض أطفالعلومات , المكتبات والم
مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات , استخدمت 

حليل التباين المتوسطات الحسابية , واالنحرافات المعيارية , وت
( : المتوسطات 18الجدول )يبينان ذلك.( 07, 02) األحادي , والجدوالن

رات أفراد الدراسة التجاهاتهم نحو استخدام الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدي
 مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات حسب متغير التخصص .

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد التخصص
 1.42 0.22 041 معلم صف

 1.44 0.22 20 علم مكتبات ومعلومات
  1.02 0.02 20 رياض أطفال

متوسطات فروقًا ظاهرية بين ال ( أن هناك02جدول ) يبين
ستخدامهم (  نحو ا0.22طلبة قسم معلم صف )الحسابية التجاهات 

لمواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات , ومتوسطات 
في قسم  وأولئك(, 0.22والمعلومات )زمالئهم في قسم علم المكتبات 

لة (, ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دا0.02رياض االطفال )
م تحليل التباين األحادي , ( , استخدα≤=1.10حصائيًا )إ

 يبين نتائج هذا التحليل..(07والجدول)
المتوسطات الحسابية (: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين23جدول)

تجاهات أفراد الدراسة نحواستخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات ال 
 .بحسب متغير التخصص

 وع المربعاتمجم 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة.ق المربعات

 .*42 .20 .02 8 .02 بين المجموعات
   .84 820 22.02 داخل المجموعات

    822 22.20 المجموع
 *غير دالة إحصائيًا.

( عدم وجود فروق ذات 07 بين تحليل التباين األحادي )جدولي
أفراد  وسطات الحسابية التجاهات( بين المتα≤1.10إحصائية ) داللة

الدراسة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات 
بأنهم يعيشون البيئة  ذلكبحسب متغير التخصص. وقد يعلل 

ماعي ألغراضهم ع التواصل االجتقويستخدمون موا األكاديمية ذاتها,
ذاتها,  ماتيةكاديمية, ويتعرضون للمتطلبات المعلو المختلفة ومنها األ

ن يكونوا متماثلين في اتجاهاتهم بغض النظر أ وعليه فإنه من المنطق
 عن تخصصهم.

 التوصيات
 صل إليها, توصي الدراسة باآلتي:بناء على النتائج التي تم التو   

بما أن الدرجة الكلية لتقديرات الطلبة أفراد الدراسة لواقع  -0
ادر للمعلومات مواقع التواصل اإلجتماعي كمصلاستخدامهم 

كانت متوسطة, لذلك توصي الدراسة بضرورة أن تقوم جامعة 
الزرقاء بعامة, وكلية العلوم التربوية بخاصة بتطوير استراتيجية 

متكاملة شاملة للتعلم اإللكتروني, تركز من خاللها على ربط 
 استخدام مواقع التواصل األجتماعي وتكنولوجيا المعلومات األخرى

التعلمية, مما يؤدي إلى زيادة وعي الطلبة  - ليميةبالعملية التع
بأهمية استخدام هذه المواقع في حياتهم األكاديمية, واالرتقاء 

 بتحصيلهم الدراسي.
بما أن الذكور من أفراد الدراسة يستخدمون مواقع التواصل  -8

اإلجتماعي كمصادر للمعلومات أكثر من اإلناث, لذلك توصي 
توعية اإلناث بأهمية هذه المواقع كمصادر الدراسة بضرورة زيادة 

للمعلومات في حياتهن األكاديمية, وذلك من خالل إعداد دورات 
تدريبية وورش عمل لهن في هذا المجال, مما يؤدي إلى زيادة 

 االرتقاء بتحصيلهن الدراسي. من َثم  استخدامهن لهذه المواقع, و 
نحو استخدام  د الدراسةية التجاهات الطلبة أفرابما أن الدرجة الكل -0

مواقع التواصل اإلجتماعي كمصادر للمعلومات كانت متوسطة, 
توصي الدراسي بضرورة أن تقوم كلية العلوم التربوية بإعداد ورش 

 , وبخاصة طلبة قسم معلم صفتدريبية ومحاضرات توعوية لطلبتها
بأهمية هذه المواقع في استرجاع المعلومات الحديثة, وتبادلها مع 

الئهم, واإلفادة منها في زيادة تحصيلهم الدراسي, مما يؤدي إلى زم
 .تحسين اتجاهاتهم نحوها

أن تعمل كلية العلوم التربوية ممثلة بأقسامها على إعادة هيكلة -4
 خططها الدراسية لتشمل تدريبات عملية على استخدام مواقع التواصل

منها, وحث في استرجاع المعلومات المطلوبة, واإلفادة  اإلجتماعي
التأكيد على ضرورة استخدام الطلبة لهذه أعضاء هيئة التدريس على 

, مما يؤدي إلى زيادة استخدام الطلبة لهذه المواقع وتحسين المواقع
 اتجاهاتهم نحوها.

أن يكون هناك دراسات مستقبلية تتعلق باستخدامات طلبة  -0
هم الدراسي, البكالوريوس لمواقع التواصل اإلجتماعي وأثره في تحصيل

أخرى بواقع و للمعلومات,  كأدوات السترجاعوللهواتف الذكية 
 استخدامات طلبة الدراسات العليا لهذه المواقع في بحوثهم العلمية.

 المراجع
(. المكتبات الرقمية: تحديات 8112بوعزة, عبد المجيد صالح, ) -0

 .7الحاضر وآفاق المستقبل. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية, ص
لطيطي, محمد عبد اإلله عناز, وحمايل, حسين جاد اهلل, ا -8

ينية في الفلسط تعليم اإللكتروني في الجامعاتل(. واقع ا8102)
ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. في: 
مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي نحو التنافسية العالمية, 

 .72, ص08/0/8102-00زرقاء, الجامعة األردنية, وجامعة ال
ة اإلنترنت: دراسة في التواصل (. ثقاف8117ساري, حلمي خصر, ) -0

 .02جتماعي. عمان: وزارة الثقافة, صاإل
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جتماعي في (. أثر مواقع التواصل اإل8100ي, )عوض, حسن -4
تنمية المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب: تجربة مجلس 

تمر المسؤولية المجتمعية أنموذجًا. في: أعمال مؤ عالر  شبابي
 ة القدس المفتوحة, نابلس, فلسطين,للجامعات الفلسطينية, جامع

82/7/8100. 
عالم البديل في (. دور اإل8117لقوي, محمود حمدي, )عبد ا -0

مر العلمي الدولي تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب, المؤت
كلية ج, 0: الواقع والتحديات, صالحالخامس عشر "اإلعالم واإل

 . 0008, ص اإلعالم, جامعة القاهرة
ار النفسية واالجتماعية لتعرض ث(. اآل8117ل, هناء , )كما -2

غير  وحة دكتوراةالجمهور المصري لشبكة اإلنترنت, أطر 
عالم, جامعة القاهرة, جمهورية مصر العربية, منشورة, كلية اإل

 .40ص
(. دور المجموعات األكاديمية على 8100بومشطة, نوال, ) -2

موقع الفيسبوك في تحقيق التعليم اإللكتروني التشاركي: )دراسة 
تحليلة(. في: المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم التربوية 

-2جامعة الزرقاء,  "التربية في بيئة رقمية متجددة",
 .080ص,0, ج2/0/8100
عضاء أ(. استخدام 8100جمال بن مطر بن يوسف,) السالمي, -2

داب والعلوم االجتماعية بجامعة السلطان هيئة التدريس بكلية اآل
قابوس لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 
التعليمية. في: المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم التربوية 

-2"التربية في بيئة رقمية متجددة", جامعة الزرقاء, 
 .021, ص0,ج2/0/8100
فعيل التقنيات التعليمية (. ت8102لطفي, علي, وقشمر, داود, ) -7

الحديثة والصعوبات التي تواجهها بالمدارس الحكومية في 
محافظة قلقيلية من وجهة نظر معلمي وطلبة الصف العاشر 
األساسي, في: المؤتمر العلمي العربي الخامس ألبحاث الموهبة 

تصال وتكنولوجيا الوطن العربي" التعليم ووسائل االوالتفوق في 
لمؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية بالتعاون المعلومات", ا

 .72. عمان: الوراق, ص8102آب, 8مع الجامعة األردنية, 
(.اإلعالم الجديد: شبكات التواصل 8104شقرة, علي, ) -01

 .82اإلجتماعي. عمان: دار أسامة, ص
(. تكنولوجيا 8100جار, رضا, وناجي, جمال الدين, )الن -00

عالم الجديدة المتاحة لوسائل اإلالفرص المعلومات واالتصال: 
بالمغرب العربي, قمة مجتمع المعلومات )اليونسكو(, تونس 

 .002, ص8110بر منوف
علم المكتبات (. مدخل إلى 8112همشري, عمر أحمد, ) -08

 .000والمعلومات. عمان: دار صفاء, ص

00- . (2001). Social Psychology. Feldman, Robert S
 Hall, p. -). New Jersy: Prenticerd(3 
(. واقع استخدام 8102المساعيد, مشرف عواد طعيمس, ) -04

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات والمعلومات 
جتماعي دنية الحكومية لمواقع التواصل اإلفي الجامعات األر 

كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحوها, رسالة ماجستير غير 
 ان, األردن.منشورة, الجامعة األردنية, عم

(. استخدام الهواتف الذكية 8100العمران, محمد بن إبراهيم, ) -00
في البحث عن المعلومات واسترجاعها. في: المؤتمر الدولي السادس 
لكلية العلوم التربوية " التربية في بيئة رقمية متجددة", جامعة 

 .012-440, ص2/0/8100-2الزرقاء, 
(. اتجاهات طلبة 8100الشوابكة, يونس, والفاضل, مها, ) -02

الجامعة األردنية نحو مواقع التواصل االجتماعي كمصادر 
للمعلومات في العملية التعليمية التعلمية. مجلة المكتبات والمعلومات 

 والتوثيق في العالم العربي, بحث مقبول للنشر.
(. استخدامات طلبة الجامعات العمانية 8104البلوشي, مدين, ) -02

تحصيلهم الدراسي, رسالة ماجستير غير للواتس أب وتأثيره على 
 منشورة, جامعة اليرموك, إربد, األردن.

. واقع استخدام (8100والمجادي, حياة, ) العنيزي, يوسف -02
التويتر" لطالبات كلية و جتماعي " الفيسبوك, مواقع التواصل اإل

التربية األساسية بدولة الكويت نحو مادة الرياضيات. مجلة كلية 
 .072-001(: 8)87, التربية بأسيوط

(. فاعلية الشبكات االجتماعية 8100الهزاني, نورة سعيد, ) -07
اإللكترونية في تطوير عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية 

(: 00في جامعة الملك سعود. المجلة الدولية لألبحاث التربوية, )
087-024. 

 (. أثر8100أبو صعيليك, ضيف اهلل, والزبون, محمد, ) -81
جتماعي اإللكترونية على اتجاهات طلبة شبكات التواصل اإل

. مالجامعات في األردن ودورها في تنمية الشخصية المتوازنة لديه
 . 002-080(: 2)82للبحوث والدراسات,  مؤتة
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