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Abstract   
The Technology revolution that aspires us daily with new innovation from its inventions and its development and 

new versions, a different technique in social media; it changes our life and we describe that these means determine 
our destination, attitudes and reactions on the different events and it contributes by a clear role in changing the 
reactions and communication mechanisms on the stream of our daily matters, The study aims to recognize the 
differences between the mean score of the two questioners  (pre and post) in the effectiveness of using the social 
media by teachers to react with students around their course, The study belongs to the empirical studies by 
depending on the semi-empirical curriculum. It limits on a sample of 50 students from the Faculty of Elementary 
Education in the introduction course in education technology through doing a pre and post-test to the group to know 
the difference between the two tests around using the social media to react with students about their course, The 
study reaches the following results:- There is a statistical significant difference between the pre and post questioners 
of the groups after using the social media in the favour of the post questioners, there is no statistical significant 
difference of using the social media by teachers according to the age and grade. The study recommends providing 
the required mechanisms that allows all students to deal through social media to benefit from it in communicating 
with their teaching staff and making discussions around the courses.  
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فعالية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي في 

 التفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي

 "موقع تويتر أنموذجا"

 المستخلص
صداراتها لقد أحدثت الثورة التكنولوجية تغييرا كبيرا في حياتنا، فهي تظهر لنا ي وما بعد يوم بكل جديد من مخترعاتها وتطورات تلك االختراعات وا 

تنا وتصرفاتنا الحديثة التي تسجل تقنية مختلفة في وسائل التواصل االجتماعي، ما أدى إلى تغير حياتنا بشكل يمكن وصفه بأن تلك الوسائل تحدد لنا وجه
ى التعرف إلى لإتهدف الدراسة في تغير آليات التفاعل والتواصل حول مجريات أمورنا اليومية. و  وردود أفعالنا على مختلف األحداث، وساهمت بدور واضح

البعدي( في فعالية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول  –)القبلي التطبيقبين متوسطي درجات الفروق 
 حدود هذه الدراسة على عينة تقتصر وا ،الوصفي التحليليالمنهج نمط الدراسات الوصفية التحليلية باالعتماد على  ، تنتمي هذه الدراسة إلىالمقرر الدراسي

من خالل إجراء اختبار قبلي وبعدي للمجموعة، وتوصلت الدراسة للنتائج  "مقدمة في تكنولوجيا التعليم"ساسية في مقرر كلية التربية األمن  الباط 05 عددها
عدم ، و البعدي لتطبيقالبعدي للمجموعة بعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي لصالح ا والتطبيقالقبلي  التطبيقحصائيًا بين إوجود فرق دال  -التالية:

لالزمة التي تسمح والسنة الدراسية، وأوصت الدراسة بتوفير اآلليات االعمرية  للمرحلةحصائيًا للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي طبقا إوجود فرق دال 
جراء المناقشات حول المقررات الدراس  ية.بتعامل جميع الطالب من خالل وسائل التواصل لالستفادة منها في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس وا 

 .الطالب ، المقرر الدراسي،  التواصل االجتماعي ،  عضو هيئة التدريس، فعالية استخدام  -الكلمات المفتاحية:

 لدراسة مقدمة ا
 مجال في المتسارعة التغيرات من مجموعة المعاصر العالم يشهد

 فيها تنتقل كونية قرية العالم جعل امم المعلومات، وتقنية االتصال
 شك وال الثانية، من أجزاء في األرضية الكرة أنحاء جميع إلى المعلومات

 كونةالم والمؤسسات األفراد على المباشر تأثيرها لها هذه التغيرات أن
 معها والتكيف دفع المجتمعات بقبول هذه المستحدثات ما للمجتمعات،

برزت في و  ،(1)جميع المجاالت في مزايا من تقدمة مما االستفادة لتحقيق
اآلونة األخيرة شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت وحظيت 

اقع بعضها من أكثر المو  وأصبحبانتشار كبير على الصعيد العالمي، بل 
علم زيارة في العالم، حتى إنها أصبحت تطغى على ما كان يعرف في 

( أي المكان الذي يلجأ إليه اإلنسان بعد مكانه لمكان الثالثااالجتماع بـ )
.. لقد أصبح ي )العمل أو المدرسة او الجامعة(األول )البيت( ومكانه الثان

 .(2)زبامتيا إلكترونياواضحًا أن المكان الثالث أصبح مكانًا 

االختراعات التكنولوجية الكثير من التغيير الشامل هذه لقد أحدثت و 
مما أدى إلى ظهور أنماط من االتصال  ،في الحياة اليومية والنشاط البشري

وتظهر أهمية التطورات التكنولوجية في مجال  ،البشري غير التقليدي
ولتغير  ،ائجهااالتصال واإلعالم في المجتمع الحديث نتيجة لتعدد آثارها ونت

الكثير من المالمح التقليدية التي ارتبطت بها حياة األفراد والمجتمعات في 
وهذا ما جعل الكثير من المتخصصين في مجال االتصال  ،الفترات السابقة

بأنه عصر االتصاالت والمعلومات التي  الحاليواإلعالم يصفون القرن 
ومهدت ألنماط جديدة ، اتهمياة األفراد العاديين ومجتمعغيرت الكثير في ح

وعملت على  ،من العالقات وأنماط التعاون والتنسيق فيما بينهم من ناحية
نتيجة للسيطرة والهيمنة  ،اتساع  نطاق الصراع والتوتر من ناحية أخرى

 .(3)على التكنولوجيا ووسائل االتصال
لكترونية تسمح إعبارة عن شبكة  مواقع التواصل االجتماعيو 

اقع األخرى التابعة مع إمكانية ربطه بالمو  ،إنشاء موقع خاص بهبللمستخدم 
ياتهم وأخبارهم، ولكل موقع جل التعرف عليهم ومعرفة هواأمن  ،لألصدقاء

كل يوم، وذلك بعد انتشار ويزيد عددهم  ،، ولكل موقع مستخدموهرواده

 د. مها محمد عقيل سيد علي

 ستاذ مساعدأ

 قسم علوم المكتبات والمعلومات

  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

 السويط د.عبدالعزيز مطيران 

 رئيس مجلس إدارة

 جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية

 01/1/7102تاريخ قبول البحث                                           72/01/7102تاريخ استالم البحث 
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وكان الجيش  ،حيث كانت مجهولة للناس ،نترنت بين دول العالمشبكة اإل
من نوع جديد أو ما  وظهرت جرائم ،ألغراض عسكرية يستخدمها ريكياألم

 ،لكترونية بعد انتشار هذه الشبكة بين شعوب دول العالمإيسمى بجرائم 
وتطلب األمر سن تشريعات أخرى تتعلق بهذه الجرائم غير التشريعات 

 .العادية والمألوفة
موقع وأول  ،1991عام  كان أول ظهور لموقع التواصل االجتماعي

من أجل وضع ملفات شخصية وخاصة  ،Six Degrees.com ظهورا هو
وتبادل  ،لمستخدمي الموقع مع التعليق على األخبار الموجودة بالموقع

My“-وتبع هذا الموقع في الظهور موقع ،الرسائل النصية بين المستخدمين
" .comSpace  بـ ثم ظهر ما يعرف، (4)2553عام:-  

  Face Book :فيسبوك
مارك  الموقع أسس ،الشبكة العنكبوتية ي شبكة اجتماعية علىوه
داستين بالتعاون مع رفاقه  2554رد عام اطالب بجامعة هارفالزوكربيرج 

تيح وي ،بو ذين تخصصا في دراسة علوم الحاسلموسكوفيتز وكريس هيوز ال
إدخال بياناتهم الشخصية وتبادل المعلومات وغيرها مع  هلمستخدمي

واقع الحياة االجتماعية  فيتأثير قوي  ذاأصبح الموقع و ع، مستخدمي الموق
نطاق المجتمع على  والسياسية والثقافية بل والدينية، ولم يعد تأثيره قاصرا

كانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية األمر على و ، فحسباالفتراضي 
طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات األخرى في 

ة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد، ثم اتسعت دائرة الموقع مدين
لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيًرا أي شخص 

 .(0)عاًما فأكثر 13يبلغ من العمر 
 Twitter  تويتر

الذي تم تأسيسه عام  "تويتر"تم اختيار العصفور كرمز لموقع        
ك دورسي، الذي يعتبر أحد أبرز العقول من طرف الشاب جا 2552

لهذا مؤسس الفكرة و الالشابة في العالم في الوقت الحالي فهو صاحب 
 ."تويتر"االجتماعي الشهير  يموقع التواصلال

  Instagramاإلنستغرام
يستخدم لمشاركة الصور  ،هو برنامج يعمل على الهواتف الذكية        

 ,Facebook, Twitter) جتماعيعبر البرنامج ومواقع التواصل اال
Flickr, Tumblr, Foursquare )   وما يميزه أنه يتيح لنا خاصية

وتخصص لكل مناسبة هاشتاق  ،مثال #عالم احتراف الكمبيوتر ،الهاشتاق
 ه،نفس في التخصص ونه صورك ويراها أحبابك أو المهتملتنشر في
ضافة تأثيإلى إباإلضافة  رات عليها عن مكانية التعديل على الصور وا 

طريق أدوات مختلفة لمعالجة الصور، الفالتر المخصصة للمبتدئين، 

ضافة بعض التأثيرات عليها، وقد حظي  والخبراء في عالم معالجة الصور وا 
بشعبية كبيرة، ونافس الموقع االجتماعي الشهير تويتر، وأصبح له مريدوه 

 وعشاقه.
 YouTube   يوتيوب
تخصص بمشاركة الفيديو، يسمح للمسـتخدمين هو موقع ويب معروف م      
 14بشـــكل مجـــاني، تأســـس فـــي  تهاومشـــارك تهامقـــاطع الفيـــديو ومشـــاهدبرفـــع 

هــم  ،مــوظفين ســابقين فــي شــركة بــاي بــال ةبواســطة ثالثــ 2550فبرايــر ســنة 
تشــاد هيرلــي وســتيف تشــين وجــاود كــريم، فــي مدينــة ســان برونــو، ســان مــاتيو، 

ويسـتخدم تقنيـة األدوبـي فـالش لعـرض  .األمريكيـة نيا، الواليات المتحـدةكاليفور 
المقـــاطع المتحركـــة. محتـــوى الموقـــع يتنـــوع بـــين مقـــاطع األفـــالم، والتلفزيـــون، 

 .(2)الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرهاو والموسيقى، 
 مشكلة الدراسة 

، ومواقع أثير الشبكة العنكبوتية بشكل عامأحد تعلى  لم يعد خافيا
حياتنا في شتى المجاالت، بل على  ،اعي بشكل خاصالتواصل االجتم

الطالب وما إلى  تأثير الشبكات االجتماعية حياتنا العامة وصوال وتعدى
يمكن أن يحدثه من أثر في حياتهم التعليمية والدراسية، وذلك من خالل 

ويمكن للطالب  ،مساحة التواصل والتفاعل التي تتيحها هذه الشبكات
وكذلك مع أعضاء هيئات  ا،بعضلتواصل مع بعضهم فادة منها في ااالست

وما يمكن أن يحدثه ذلك التواصل في التفاعل حول المقررات  ،التدريس
وكما أوصت دراسة نورة الهزاني بضرورة حث أعضاء هيئة  ،الدراسية

التدريس على استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل العلمي مع 
فعالية استخدام عضو هيئة على  تعرفال ان، لذا أراد الباحثالطالب

في التفاعل مع الطالب حول المقرر  لتدريس لوسائل التواصل االجتماعيا
  ،الدراسي

  -التالية:فروض البويمكننا صياغة مشكلة الدراسة 
: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الفرض األول

استخدام عضو هيئة التدريس فعالية  ة( في استبانالبعدي –)القبلي التطبيق
 .لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي

فعالية  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استبان :الفرض الثاني

استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع 
 العمرية. للمرحلةالطالب حول المقرر الدراسي طبقا 
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فعالية  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استبان الفرض الثالث:
استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع 

 .ةالدراسي لسنةالطالب حول المقرر الدراسي طبقا ل
 أهمية الدراسة 

ـــأثيرا واضـــحا - ـــاة  مســـتوى فـــي أظهـــرت مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ت الحي
حيــاة الطــالب بشــكل خــاص ممــا يســتدعي االســتفادة مــن هــذا  وفــيالعامــة 
 .يما يخدم مسار العملية التدريسيةالتأثير ف

مــة لهــا كــل مقومــات التفاعــل بيئــة مهكمــا أن هــذه المواقــع أصــبحت تمثــل  -
 .ء هيئة التدريس والطالببين أعضاوتحديدا  ،ين األفرادوبناء العالقات ب

فــي االســتفادة مــن هــذه المواقــع معــة طــالب الجاتعكــس هــذه الدراســة رأي  -
ـــة وا  فـــي تطـــوي ـــدراتهم ومهـــاراتهم التعليمي ـــك ر ق ـــداعاتهم فـــي التفاعـــل مـــع تل ب

 .بكات بما يخدم أهدافهم التعليميةالش
ســتراتيجية لدراسـة مواقــع تهيـ  لرؤيـة إكمـا أن هـذه الدراســة مـن شــأنها أن  -

مليـــــة وســــائل التواصـــــل االجتمــــاعي ومـــــا يمكــــن أن تقدمـــــه فــــي تطـــــوير الع
 ،تطويع هذه الوسائل لتخدم الطالب وعضو التـدريس علىوالعمل  ،التعليمية

 .اعال مهما حول المقررات الدراسيةويحققا معا تف
 أهداف الدراسة

بيـــان دور وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تفاعـــل إلـــى  تهـــدف الدراســـة -
 عضو هيئة التدريس مع الطالب حول المقرر الدراسي. 

الطـالب فـي فـي مسـاعدة  وسائل التواصـل االجتمـاعياح تحديد درجة نج -
 .التدريس حول المقرر الدراسيالتواصل مع عضو هيئة 

( البعــدي –)القبلــي لتطبيقــينبــين متوســطي درجــات االفــروق إلــى  التعــرف -
فـــي فعاليـــة اســــتخدام عضـــو هيئــــة التـــدريس لوســــائل التواصـــل االجتمــــاعي 

 .للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي
 مصطلحات الدراسة 

 الفعالية 

النتـائج المرغـوب فيهـا إلـى  هـدافوتشير األ ،تهتم بمدى تحقيق األهداف -

وعند الحديث عن الفعالية سـنجد  ،السياسات أو البرامج أو الخدمات إلحدى
ومنهـا نفسـها لفكـرة لدم لإلشـارة أن هناك العديد من المصـطلحات التـي تسـتخ

 .(1)الهدف والغرض

تحقـــق عنـــدها األهـــداف الرئيســـية تهـــي الدرجـــة التـــي يمكـــن أن  لفعاليـــةوا -
 االســتخدامحيــث تــتم عمليــة تقــويم  ،الســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي

 .(8)تحددت مسبقا من أهداف الوسائلهذه ته لى ما حققإبهدف التعرف 
الفعالية تعنى القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقـا لمعـايير محـدودة  -

 .(9)تزداد الكفاية كلما أمكن تحقيق النتيجة تحقيقا كامالمسبقا و 
عاليــة هــي الدرجــة أو النقطــة التــي أن الفإلــى  وهــذه التعريفــات تشــير جميعهــا

يمكـن أن يحققهـا اسـتخدام وسـائل التواصـل تم عندها تحقيق األهـداف التـي ي
مـن خـالل  تتحقـق ة وسائل التواصلسوف نجد أن درجة فعاليو  االجتماعي،

عـل مـع الطـالب حـول دام عضـو هيئـة التـدريس لهـذه الوسـائل فـي التفااستخ

 .المقرر الدراسي
 تعريف إجرائي 

تعني الفعالية بأنها المرحلة التي يمكن لعضو هيئة التدريس أن 
يحقق عندها األهداف التي رسمها مسبقا بالصورة المثلي التي سعي اليها 

لك ته المهنية أو كان ذحيا مدىعلى  سواء ،منذ بداية مسيرته المهنية
 .ارتباطا بمقرر ما في وقت محدد

 عضو هيئة التدريس
ممَّن يشغل وظيفة - الدكتوراههو الشخص الحاصل على درجة 
الذي يقوم بمهام تدريسية في  -أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد

أحد أقسام الكليات التابعة للجامعة حسب تخصصه، باإلضافة إلى مهمتي 
 .(15)ث العلمي، وخدمة المجتمعالبح

 تعريف إجرائي 
 التربيةكل من يقوم بالتدريس لمقررات كلية  هوعضو هيئة التدريس 

ومن ضمن الهيئة التدريسية  ،األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
مة للتعليم التطبيقي كعضو وصادقت عليه الهيئة العا ،المعتمدة من الكلية

 .تدريسي
   واصل االجتماعيالت وسائل

والتي  ،هي مصطلح يشير إلى تلك المواقع على شبكة اإلنترنت
حيث تتيح التواصل  ،(web2ظهرت مع ما يعرف بالجيل الثاني للويب )

بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفقًا الهتماماتهم أو 
ال بحيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل المباشر كإرس ،انتماءاتهم
والتعرف على  ،أو المشاركة في الملفات الشخصية لآلخرين ،الرسائل

أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض، وتتنوع أشكال شبكات التواصل 
فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين  ها،وأهداف االجتماعي
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الصداقات حول العالم، وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات 
مثل شبكات  ،ة في نطاق محدود ومنحصر في مجال معيناجتماعي

 .(11)المحترفين والمصورين واإلعالميين وغيرها
 التفاعل االجتماعي

إلى تلك "العمليات اإلدراكية والمشاعرية والسلوكية التي تتم  يشير
بحيث تتبادل هذه األطراف رسائل كثيرة فيما بينها  ،بين األطراف المتصلة
ويكون سلوك كل طرف منها  ،محدد زمانيًا ومكانيافي موقف اجتماعي 

 .(12)منبها لسلوك الطرف اآلخر
 تعريف إجرائي

السلوكيات والمشاعر التي تتم إلى  عملية التفاعل االجتماعي تشير
ومن شأنها  ،عضو هيئة التدريس والطالب خالل العملية التدريسية نبي

تحقيق أهداف المقررات  يإحداث تأثير فيما بينهما يمكن االستفادة منه ف
 . الدراسية

  المقرر الدراسي
بأنه األداة التي يستخدمها عضو هيئة التدريس  انيعرفه الباحث

لتحقيق مجموعة من األهداف  ،لتوصيل معلومات أو أنشطة معينة
 معين مكان فيمع الطالب التي يسعي هذا المقرر لتحقيقها  ،التعليمية

 .مقدمة في تكنولوجيا التعليم مقرر مثل ،معينة غرف وداخل معينة وبيئة
 الدراسات السابقة و طار النظري اإل

نموذج لوسععائل التواصععل االجتمععاعي المسععتخدم فععي أموقععع تععويتر كعع
  الدراسة

 التواصل شبكات أشهر أحدباإلنجليزية(:  Twitter) تويتر
 ،المصغر التدوين خدمة ويقدم االجتماعي، التواصل ووسائل االجتماعية

 أحداث عن أو ،حالتهم عن «تغريدات» بإرسال لمستخدميه   تسمح والتي
 وذلك الواحدة، للرسالة حرفا 145 أقصى بحد ،همآرائ إبداء أو ،حياتهم
 نصية رسالة إرسال طريق عن أو ،تويتر موقع طريق عن مباشرة
 يقدمها التي التطبيقات أو ،الفورية المحادثة برامج أو،  SMSقصيرة

 .Twitterfoxو Twhirl و Twitterrific و  TwitBird  :مثل ؛المطورون
 جاك األمريكي األعمال ورجل المبرمج هو تويتر تطبيق فكرة وصاحب
 أكثر كأحد (MIT)للتقنية  ماساتشوستس معهد مجلة صنفته وقد دورسي،

 .سنة 30 سن تحت العالم في مبتكرة شخصية 30
 قراءتها صدقاءلأل ويمكن المستخدم، صفحة في التحديثات تلك وتظهر
 وكذلك الشخصي، المستخدم ملف زيارة أو ،الرئيسية صفحتهم من مباشرة
 وخالصة اإللكتروني، البريد طريق عن والتحديثات الردود استقبال يمكن

 وذلك،  SMSالقصيرة النصية الرسائل طريق وعن،  RSSاألحداث
 ،والهند وكندا المتحدة الواليات في تعمل خدمية أرقام أربعة باستخدام
 اإلرسال العالم حول المستخدمين لجميع يمكن الذي الدولي للرقم باإلضافة

 .المتحدة المملكة في إليه
 شركة أجرته بحثي تطوير كمشروع 2552 عام أوائل في الموقع ظهر

Odeo الشركة أطلقته ذلك وبعد فرانسيسكو، سان مدينة في األميركية 
 في الموقع بدأ ذلك وبعد. 2552 رأكتوب في عام بشكل للمستخدمين رسمياً 

 تقديم حيث من 2551 عام في الساحة على جديدة كخدمة االنتشار
 الخدمة بفصل Odeo شركة قامت 2551 أبريل وفي المصغرة، التدوينات

 2559 ديسمبر من بدءاً ، و  Twitterباسم جديدة شركة وتكوين الشركة عن
 لمدخالت وجلج بحث محرك في فورية بحث نتائج بعرض جوجل قام

 .تويتر في الجديدة المستخدمين
 طريق عن مباشر بشكل تويتر في االشتراك للمستخدمين ويمكن
 الحساب. باسم شخصي ملف لديهم يتكون وبذلك للموقع، الرئيسية الصفحة

 قام 2558 أبريل في ولكن ،فقط اإلنجليزية اللغة عند الموقع يتوقف لم
 ،اليابان من المستخدمين عدد لكثرة ذلكو  ،اليابانية نسخته بإطالق الموقع

 استحسان اليابانية النسخة ولقيت ،الموقع على البارز ونشاطهم
 حيث ،اإلنجليزية النسخة على أكبر بشكل وتفوقت ،اليابان في المستخدمين

 النسخة عكس على اليابانية النسخة في إعالنات وضع اإلمكانب أصبح
 .اآلن حتى الناتاإلع نظام تدعم ال التي اإلنجليزية

 شبكتها عبر بالتشارك الخاص زرها بإطالق مؤخرا تويتر قامت وقد
 أمثال أخرى شركات من تقدم الخدمة هذه كانت حيث االجتماعية،

Tweetmeme وTopsy. 
 .2512 مارس منذ العربية باللغة امتوفر  تويتر موقع وأصبح

 والعديد المستخدمين من الماليين استحسان تويتر موقع ولقد القى
 تكوين من وبالرغم واإلنترنت اإلعالم مجال في العاملة الشركات من

 مع وثيقة بعالقة ارتبطوا قد مستخدميه أن إال لتويتر منافسة أخرى خدمات
 .(13)ماستخدا يفضلون جعلهم مما تويتر

تطورًا كبيرًا ليس فقط في  االجتماعيلقد أحدثت مواقع التواصل و 
نما ف  واالجتماعيي حياة األفراد على المستوى الشخصي تاريخ اإلعالم، وا 

 والسياسي، وجاءت لتشكل عالمًا افتراضيًا يفتح المجال على مصراعي
 إلبداء آرائهم ومواقفهم في -بمختلف أنواعها-لألفراد والتجمعات 

 .(14)الموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة
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التصال والتواصل، فاإلعالم الجديد يوفر وسائل وقنوات جديدة ل
ويتيح منابر جديدة للنقاش والحوار، مما فتح المجال أمام أفراد المجتمع 

بواسطة شبكة اإلنترنت، للخروج من  االتصاالتلممارسة مختلف أنواع 
وضعية عدم التواصل وعدم الحوار، إلى التواصل والحوار، ومن اإلعالم 

األفقي واالتصال في واالتصال الذي يتم في اتجاه واحد، إلى اإلعالم 
وتكمن إيجابيات اإلعالم االجتماعي في سرعة  .جميع االتجاهات

االتصال، والقيمة المعلوماتية، وضمان وصولها، وتحقيق التفاعل معها، 
وليس كونه إعالمًا مرساًل من جانب واحد، مما خلق مساواة داخل المجتمع 

 .(10)في االتصال
ي خدمة التفاعل بين عضو هيئة ويمكن االستفادة من تلك المواقع ف
يعد عضو هيئة التدريس حيث  ،التدريس والطالب حول المقررات الدراسية

ن النظام بأكمله يقوم على أكتافه، إامة أساسية للتعليم الجامعي، بل دع
حيث يتوقف تحقيق أهداف الجامعة واألنشطة المنوطة بها على وجوده، 

من القيام عضاء هيئة التدريس المدى الذي يتمكن بموجبه أ هبمعنى أن
 .(21)ق تلك األهدافبتنفيذ خطط وبرامج تحق

  الدراسات السابقة
بية تضمنت هذه الورقة البحثية دراسة تجري ،3112جانكو  دراسة: -1

على  تأثير استخدام الطالب لموقع تويتر ألغراض علمية حول مدى
طالبا  120لدراسة وقد شارك في هذه ا ،االرتباط والتقديرات العامة مستوى
والبقية في مجموعة التحكم  ،في المجموعة التجريبية 15 ، منهمصحيا

وفيما يتعلق بالمجموعة التجريبية فمن الواضح أن موقع تويتر  .والسيطرة
جراء أنواع مختلفة من النقاشات األكاديمية كان يتم استخدامه من أجل إ

طريق مقياس مكون من وقد تم حساب االلتزام عن  ،والمنهجية المشتركة
وقد أظهر تحليل  ،المسح القومي النخراط الطالبعلى  بندا باالعتماد 19

اتصاالت تويتر ارتفاع نسبة االرتباط بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
في العملية التعليمية بطرق تجاوزت األنشطة التقليدية التي تتم في الفصول 

مكانية استخدام موقع إعلى   تجريبياوقد قدمت هذه الدراسة دليال ،الدراسية
 ،تويتر كأداة تعليمية من أجل تقديم العون لالرتباط والتواصل بين الطالب

وتهيئة أعضاء هيئة التدريس وتجهيزهم للقيام بدور أكثر فاعلية 
 .(11)ومشاركة

رصد إلى  هدفت هذه الدراسة ،3113بيسن وكافوس  دراسة: -3
ب المرحلة الجامعية واستكشاف مهام تويتر طال عادات استخدام تويتر لدى

وعدد ساعات استخدام  ،أماكن استخدام تويترلى إ والتعرف ،المفضلة لديهم
وأفضل عادات المشاركة التي يفضلها الطالب وقد  ،الطالب لتويتر

وطالبة من طالب المرحلة  ا( طالب93)على  اشتملت عينة الدراسة
لحاسوب في جامعة الشرق األدنى الجامعية المتطوعين من قسم تعليم ا

على  المنهج الوصفي المسحي القائمعلى  بقبرص، وقد اعتمد الباحثان
أن المواد التعليمية أقل شيوعا  إلى وقد توصلت الدراسة ،كترونيلاستطالع إ

 .(81)تعاملهم مع تويترومشاركة من قبل الطالب في 
 اليبأس دراسته في تناول فقد ،3112 هراستنسكي دراسة: -3

 والتي المكتشفة لكترونياإل التعلم بيئة في المتزامن وغير المتزامن االتصال
 حول تحليل إجراء إلى الدراسة هذه هدفت وقد ،مختلفة أغراضا تدعم

 لكترونيةاإل التدريسية الحلقات باستخدام المتزامن وغير المتزامن االتصال
 38 عمر بمعدل رجال وخمسة نساء ثالث من مكونة ألولىن؛ المجموعتي

 ،سنة 43عمر بمعدل رجال ةوخمس امرأة 14 من تتكون والثانية، سنة
 ،الماجستير دراسة مستوى في المعرفة إدارة المجموعتين أفراد يدرس حيث
 متزايد بشكل لكترونيةاإل البيئة باتجاه تحررا هناك أن الدراسة أظهرت وقد
 هذا وسيقود ،جتماعيةاال العالقات لدعم لكترونيةاإل الصفة استخدام نحو

 تضمنت فقد ،لكترونياإل التعلم في التعاون من جديدة ألنماط التحول
 العالم في االتصال وسائل لدمج التعليمية اإلعدادات تبني األولية الجهود

 برامج أو ،الفيديو عبر المرئية المشاركة أو الموسوعات، أو االفتراضي،
 التحدي أن الدراسةوأكدت  .ورةوالص الصوت تدعم التي المتزامن االتصال
 االتصال من أنواع دمجل محدوديةالو  فائدةال دراسة في تمثل الرئيس
 وهذا ،(hybrid) الهجين المدمج يلكتروناإل والتعلم المتزامن وغير المتزامن
 التعلم لخدمة االتصال وسائل دمج لفائدة المعقدة الطبيعة فهم سيسهل

 .(91)لكترونياإل
 غيـر المناقشـات تقيـيم دراسـته فـيتنـاول  ،3112 ليعو دراسعة: -4

 مـن عينـة علـى تجريبيـة دراسـة إطـار فـي لكترونـياإل الـتعلم فـي المتزامنـة
 بـرامج ةخمسـ مـنة، األمريكيـ المتحـدة الواليـات فـي إنـديانا جامعـة طـالب

 والتربيـة التربيـة، وتكنولوجيـا اللغويـة، التربية: وهي ،الجامعة في للماجستير
 دروسها الخمسة البرامج تعرض حيث .والتمريض األعمال، دارةوا   للبالغين،
 الخمسـة، البرامج في الدروس مكونات نسب اختالف مع لكترونياً إ للطالب
 لكترونيـاً إ دروسـهما التربيـة وتكنولوجيـا اللغويـة التربيـة برنامجي يعطي فبينما

 حلمـن لكترونيـاً إ األساسـية الـدروس يعطـي التمـريض برنـامج نإفـ بالكامـل
ب: أسـالي الدراسـة اسـتخدمت وقـد المقـررات، تسـجيل فـي المرونـة طالبـه
 الالزمـة البيانـات لجميـع الشخصـية والمقابلـة والمالحظـة، الوثـائق، فحـص

 المناقشـات فـي الطلبـة تسـجيل الدراسـة أظهـرت وقـد الدراسـة، ألغـراض
 ،%12 بنسـبة تعليميـا مقـررا 05 أصـل مـن تعليميـا مقـررا 32ـلـ لكترونيـةاإل
 أغلبيـة  أن أظهـرت كمـا ،%45 -%3بـين  المشـاركة  نسـبة تباينـت ثحي
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 كانـت لكترونيـةاإل المناقشـات أن يعتقـدون مقـابلتهم تمـت الـذين الدارسـين
  .(52)لكترونياإل للمقرر مهمة

 نحو التدريس توجهات أعضاء هيئة" بعنوان 3112دراسة: نايدا  -5
 استخدام مدى تقصي وهدفها ،له" وفهمهم اإللكتروني التعلم استخدام
 ،وتقبلهم لها التعلم اإللكتروني لوسائل التدريس هيئة أعضاء من مجموعة
 الجامعة، المتبعة في التدريس عملية لدعم تستخدم أن يمكن وكيف

 وجود مع لدى المدرسين، الوعي من درجة هناك أن الدراسة وأظهرت
 النقص إلى لكذ في السبب النظام، ويرجع هذا تبني في لديهم التردد بعض
 باإلضافة النظام، هذا لتطبيق الوقت والمصادر وقلة المؤسسي، الدعم في
 .(12)اإللكتروني التعلم تكنولوجيا في والمعرفة والخبرة المعلومات قلة إلى
 اتجاهات معرفةإلى  هدف في دراسته ،3113 ثيسندراسة:  -6

 جامعة من مفتوحال التعليم تقديم في التفاعل جلأ من التدريس هيئة أعضاء
 في الكلية أعضاء جميع على الدراسة أجريت حيث، نداك في اثاباسكا
 المحتوى -مالمتعل المعلم، -مالمتعل محاور خالل من ،الممارسين الجامعة

 الباحث استخدم وقد .المتعل م -المتعلم وتفاعلم، المتعل نظر وجهة من
 هناك أن سةالدرا أظهرت حيث ،التحليلي المسحي اإلحصائي المنهج
 المداخل التدريس هيئة أعضاء يستخدم يفك يبين ايجابيإ ارتباط معامل

 البريد: مثل ،والوسائل المداخل هذه استخدام عن رضاهم ومدى ،باستمرار
 .(22)نترنتاإل خدمة في المتوفرة المتعددة والوسائط ،لكترونياإل

المرتبطة قة العربية واألجنبية الساب باستعراض الدراسات انقام الباحث
 التي قدمت دليال تجريبيا ،3112جانكو  دراسة:ومنها  ،ضوع البحثبمو 

مكانية استخدام موقع تويتر كأداة تعليمية من أجل تقديم العون إعلى 
وتهيئة أعضاء هيئة التدريس وتجهيزهم  ،لالرتباط والتواصل بين الطالب

التي  ،3113 بيسن وكافوس دراسة:للقيام بدور أكثر فاعلية ومشاركة، و
أن المواد التعليمية أقل شيوعا ومشاركة من قبل الطالب في إلى  توصلت

 هناك أن ،3112 هراستنسكيدراسة: تعاملهم مع تويتر، وقد أظهرت 
 الصفة استخدام نحو متزايد بشكل لكترونيةاإل البيئة باتجاه تحررا
 جديدة نماطأل التحول هذا وسيقود ،االجتماعية العالقات لدعم لكترونيةاإل
 أغلبية أن ،3112ليو  دراسة:وأظهرت  ،لكترونياإل التعلم في التعاون من

 مهمة كانت لكترونيةاإل المناقشات أن تعتقد مقابلتهم تمت الذين الدارسين
 هيئةتوجهات أعضاء  ،3112دراسة: نايدا وبينت  ،لكترونياإلر للمقر 

 مدى تقصيبهدف  ،له وفهمهم اإللكتروني التعلم استخدام نحو التدريس
 اإللكتروني التعلم لوسائل التدريس هيئة أعضاء من مجموعة استخدام

يا يجابإ ارتباط معامل هناك أن ،3113 ثيسن دراسة:وأظهرت وتقبلهم له، 
 رضاهم ومدى ،باستمرار المداخل التدريس هيئة أعضاء يستخدم يفك يبين

 والوسائط لكترونياإل البريد :مثلل، والوسائ المداخل هذه استخدام عن
وتتشابه هذه الدراسات مع الدراسة  .نترنتاإل خدمة في المتوفرة المتعددة

الحالية في محاولة توظيف مواقع التواصل االجتماعي في خدمة العملية 
وتختلف الدراسة الحالية مع  ،واستخدامات الطالب لتلك المواقع ،التعليمية

فعالية لى إ أنموذجا للتعرف الدراسات السابقة في اتخاذها موقع تويتر
استخدامه في التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطالب حول المقرر 

أن  اووجد ،على هذه الدراسات همااطالعمن  انوقد استفاد الباحث ،الدراسي
في  بها انقومي التيهناك أوجه تشابه واختالف بين هذه الدراسات والدراسة 

لنتائج والمنهجية التي اعتمدت عليها من حيث األهداف وا ،تناول الموضوع
لألدوات والمنهج الذي  همامما كان له األثر في اختيار  ،الدراسات السابقة

 .ماعليه في دراسته ااعتمد

 جراءات المنهجية للدراسةاإل
 ومنهجها الدراسة نوع -1

 باالعتماد وصفية التحليليةنمط الدراسات الإلى  تنتمي هذه الدراسة
قوم على وصف ما تي تتحقيقًا ألهدافها ال ،صفي التحليليالو المنهج على 

هو قائم، ورسم صورة ألبعاده، وذلك عن طريق جمع المعلومات والبيانات 
ومراجعة ما كتب عن مشكلة الدراسة الحالية، من أدب نظري،  ،المتعلقة

 مرتبطة بموضوع الدراسة. ودراسات، وأبحاث
 حدود الدراسة -3
 -يلي:اسة على ما حدود هذه الدر  تقتصر ا

كلية من  الباط 05 من عينةعلى  اقتصرت هذه الدراسة :الحد البشري -
جراء من خالل إ ،في مقرر مقدمة في تكنولوجيا التعليم ،ساسيةالتربية األ

لمعرفة الفرق بين االختبارين حول استخدام  ؛اختبار قبلي وبعدي للمجموعة
 .ب حول المقرر الدراسيوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطال

العامة للتعليم التطبيقي كلية التربية األساسية بالهيئة  :الحد الجغرافي -
 .بالكويت

 أداة الدراسة  -2
ساسية في مقرر كلية التربية األ من الباط 05 من عينةعلى وزعت  ةاستبان

 ،مجموعة من األسئلة ةستبانااله ت هذتضمنو  ،مقدمة في تكنولوجيا التعليم
حديد فعالية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي لت

 . في التفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي
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 وتحليلها مناقشة الدراسة الميدانية
 الصدق والثبات 

 بطريقتين: ستبانةاالتم حساب ثبات  :ستبانةاالللتحقق من ثبات 
ه الطريقة تجزئة وتتضمن هذ :Split-halfطريقة التجزئة النصفية 

أحدهما يضم األسئلة ذات األرقام الفردية  ،إلى نصفين ستبانةاالأسئلة 
بحساب معامل  انواآلخر يضم األسئلة ذات األرقام الزوجية. وقد قام الباحث

االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية فبلغ 
براون" بلغت -"سبيرمان ، وبمعالجة تلك القيمة باستخدام معادلة5.815

 .5.890قيمة معامل الثبات لالختبار ككل 
 طريقة معامل ألفا:

 ،ثبات االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخقيمة بحساب  انقام الباحث
تمتع بدرجة جيدة من ت ستبانةاال، وهذا يعني أن 5.954أنها تساوي  اووجد

 الثبات.
 :ستبانةاالالتحقق من صدق 

 :كمينصدق المح -أ
األولية على مجموعة من  افي صورته ستبانةبعرض اال انقام الباحث

وقد  ،ستبانةاالالمتخصصين في المجال إلبداء مالحظاتهم حول عبارات 
 طلب منهم إبداء آرائهم حول النقاط التالية:

 . ستبانةاالصحة الصياغة اللغوية لعبارات  -1
 مالءمة مفردات المقياس لعينة الدراسة. ىمد -2
 صالحية كل عبارة لقياس ما وضعت لقياسه. ىمد -3
وقد تراوحت نسبة االتفاق بين السادة المحكمين على جميع  -4

 (.%155-85بين ) ستبانةاالعبارات 

 صدق التميز:  -ب

 (صدق التمييز )المقارنة الطرفية
 ة الدرجةعلى التمييز بين المجموعات مرتفعيشير إلى قدرة المقياس 

ثم  ،تصاعديًا أو تنازلياً  اترتيب الدرجات ترتيبيتم  حيث ،الدرجة ةومنخفض
( ستبانةاال)درجات األفراد مرتفعي الدرجة في  األعلى الرباعيتحديد 
 ثم تعقد مقارنة ،(ستبانةاال)األفراد منخفضي الدرجة في  األدنى والرباعي

وحساب داللة الفروق بين  ،األعلى واألدنى الرباعيبين متوسطات رتب 
 .والجدول التالي يوضح ذلك ،هذه المتوسطات

 
 
 
 

األدنى على االتجاه نحو  والرباعياألعلى  الرباعي يوضح دالله الفرق بين (1دول )ج
 البحث العلمي

دنىاأل الرباعي علىاأل الرباعي   

 مستوى الداللة Zقيمة  Uقيمة 
مجموع  متوسط الرتب

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 5.51دالة عند  4.18 144.5 22.5 18.0 18.5 2.0

 والرباعيدنى األ الرباعيبين  ايتضح من الجدول السابق أن ثمة فرق
 .على التمييز بين األفراد ابقدرته ستبانةاالوهذا يدل على تمتع  ،علىاأل

 العمرية مرحلة( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا لل3جدول )
 % ك 
 22.5 31 ئ

 38.5 19 سنة 25كبر من أ

 155 05 اإلجمالي

 مرحلةتشير بيانات الجدول السابق إلى أن عينة الدراسة توزعت طبقًا ل
لمن اكبر من  %38.5ونسبة  ،سنة 25من  ألقل %22.5العمرية إلى 

 .سنة 25
 لسنة الدراسيةل ( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً 2جدول )
 % ك 

 28.5 14 األولى سنةال

 35.5 10 ةالثاني سنةال

 22.5 13 ةالثالث سنةال

 12.5 8 ةالرابع سنةال

 155 05 جمالياإل

دراسة توزعت طبقًا تشير بيانات الجدول السابق إلى أن عينة ال
 سنةلل %21ونسبة  ،ىولاأل  للسنة 32.15لى إللصف الدراسي 

 .ةالرابع سنةلل %16ونسبة  ،ةالثالث للسنة %36ونسبة  ،ةالثاني
ائية بين متوسطي درجات ص: توجد فروق ذات داللة إحالفرض األول

فعالية استخدام عضو هيئة التدريس  بانة( في استالبعدي –)القبلي ستبانةاال
 .لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي
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 لمجموعة في اعلى  يبعدالو  يقبلال ستبانةاالتطبيق الفرق بين  ةيوضح دالل (4جدول )
 ية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعيفعال انةدرجات استب

 في التفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي
 القياس البعدي القياس القبلي

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

حجم 
 التأثير

مستوى 
 التأثير

االنحراف  متوسط
 المعياري

االنحراف  متوسط
 المعياري

ة عند دال 25.88 8.29 154.14 1.93 22.54
 مرتفع 4.9 5.51

 قياس حصائيًا بينإنات الجدول السابق وجود فرق دال يتضح من بيا
بعد استخدام وسائل التواصل لمجموعة اعلى  يبعدالو  يقبلال ستبانةاال

 .التطبيق البعدي( لصالح  25.88حيث بلغت قيمة "ت" ) ،االجتماعي
فعالية  نةاروق ذات داللة إحصائية في استب: توجد فثانيالفرض ال
هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع  استخدام عضو

 الطالب حول المقرر الدراسي طبقا للمرحلة العمرية.
 فعالية استخدام عضو هيئة التدريس  انةالفرق في استب ةيوضح دالل (5جدول )

للمرحلة رر الدراسي طبقا لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول المق
 العمرية

 القياس

سنة 31قل من أ كثرأسنة ف 31من    

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

االنحراف  متوسط
 المعياري

االنحراف  متوسط
 المعياري

 غير دالة  1.53 0.49 21.38 9.11 20.23 قبلي

 غير دالة 1.21 3.11 152.12 15.03 152.32 بعدي

حصائيًا في إرق دال وجود فيتضح من بيانات الجدول السابق عدم 
لوسائل التواصل االجتماعي  فعالية استخدام عضو هيئة التدريس انةاستب

لعمرية في للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي طبقا للمرحلة ا
، 1.53حيث بلغت قيمة "ت" على الترتيب ) ،التطبيق القبلي والبعدي

1.21 ). 
فعالية  انةفي استبروق ذات داللة إحصائية توجد ف :ثالثالفرض ال

استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع 
 الطالب حول المقرر الدراسي طبقا للصف الدراسي.

 
 
 

 فعالية استخدام عضو هيئة التدريس  انةفي استبيوضح الفرق  (6جدول )
 سنةا لللوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي طبق

 ةالدراسي
مجموع  مصدر االختالف القياس

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 القبلي
 20.432 3 192.290 بين المجموعات

 22.821 42 2891.220 داخل المجموعات غير دالة 1.541
  49 1581.925 المجموع

 البعدي
 42.112 3 128.131 بين المجموعات

 11.111 42 3011.483 داخل المجموعات غير دالة 5.049
  49 3150.225 المجموع

يتضح من بيانات الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة 
لوسائل  فعالية استخدام عضو هيئة التدريس انةفي استبإحصائية 

التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي طبقا 
ة حيث بلغت قيم التطبيق القبلي والبعديفي  ةالدراسي سنةلل

 .1.540، 1.141"ف"على الترتيب  
 نتائج الدراسة 

 التطبيق القبلي والتطبيق البعديحصائيًا بين إوجود فرق دال  -
حيث بلغت قيمة "ت"  ،للمجموعة بعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 البعدي. التطبيق( لصالح  25.88)
فعالية استخدام عضو  انةحصائيًا في استبإجود فرق دال و عدم  -

هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول 
حيث  ،التطبيق القبلي والبعديلعمرية في المقرر الدراسي طبقا للمرحلة ا
  .(1.21، 1.53)بلغت قيمة "ت" على الترتيب 

فعالية استخدام  انةاستبفي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب حول 

حيث  ،القبلي والبعدي التطبيقفي  ةالدراسي سنةالمقرر الدراسي طبقا لل
  (.5.049، 1.541)على الترتيب  بلغت قيمة "ف"

 الدراسة  توصيات
تعامل جميع اآلليات الالزمة التي تسمح بالضوابط و توفير  -

الطالب من خالل وسائل التواصل لالستفادة منها في التواصل مع أعضاء 
الدراسية، تخدم في مجملها جراء المناقشات حول المقررات ، وا  هيئة التدريس

 العملية التعليمية.
العمل على استحداث وحدات تنظيمية جديدة تعنى بأمور  -

لشبكات ووسائل وأن تشكل من متخصصين في ا ،التطورات التقنية
 .التواصل االجتماعي
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ألعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل تقديم المساعدة الفنية  -
 .إنشاء قاعدة معلوماتية تقنية دقيقة وثرية ومتجددة

صانعي القرار في المستويات اإلدارية المختلفة دعم على  العمل -
 ،ر التكنولوجياالستفادة القصوى من التطو بتوجه  ،رسم رؤية مستقبلية في

حياة  ، وعلىحياتنا بشكل عامعلى  واالهتمام بما تحدثه وسائل التواصل
 .وجه الخصوصعلى  الطالب وأعضاء التدريس

التي تساير التطور العناية باختيار القيادات اإلدارية الفاعلة  -
جانب الخبرات إلى  ،بما يضمن االستفادة من القدرات الحديثة ،التكنولوجي
 .لدى الرعيل األول من األساتذة التراكمية
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الجتماعي في فعالية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل ا( استبانة 1ملحق )
 التفاعل مع الطالب حول المقرر الدراسي

 البيانات األولية  -أوال:
 االسم: ......................................................)اختياري(

 العمرية: المرحلة 
 سنة 25قل من أ 
  فأكثرسنة  25من 

 السنة الدراسية:
  السنة األولى 
 السنة الثانية  
 السنة الثالثة 

 ة الرابعةالسن 
فعالية استخدام عضو هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الطالب 

 حول المقرر الدراسي

 الموضوع م
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

 غير موافق
 بشدة

يستطيع الطالب من خالل مواقع التواصل إجراء  1
      المناقشات الدائمة حول موضوعات المقرر 

تؤثر مواقع التواصل سلبا على العالقة المهنية  2
      التي تنشأ في قاعات الدرس 

3 
يتمكن عضو التدريس من الوجود الدائم مع 

      الطالب من خالل مواقع التواصل 
4 

مواقع التواصل االجتماعي آلية تنسيق  توفر
      مواعيد المحاضرات في الحاالت الطارئة 

0 
اصل الطالب من المتابعة الدائمة مواقع التو  تمكننا

      لكل جديد حول المقرر

موافق  الموضوع م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

مواقع التواصل يوفر علينا عبء  استخدام 2
       الحضور الدائم لتنسيق المواعيد المستحدثة

تمنحنا مواقع التواصل المزيد من الوقت لمتابعة  1
      مع عضو التدريسالمقرر 

تنقلنا مواقع التواصل من التلقي إلى مرحلة  8
      المبادرة والمشاركة في موضوعات المقرر

9 
أتاحت لنا فرصة التشاور حول المقرر بطريقة 

      غير مقيدة بعيدا عن قاعات الدرس  
ساعدتنا في تحسن المستوي التعليمي ارتباطا  15

       عل حول المقرر بفورية المناقشات والتفا
أدت مواقع التواصل إلى مزيد من االنطوائية التي  11

      تعالجها عمليات التفاعل في القاعات 
عدم تناسب أوقات المناقشات الجماعية خالل  12

      مواقع التواصل للكثير من الزمالء 
تساعد مواقع التواصل في إتاحة مساحة كبيرة  13

      طالب للمشاركات من كل ال
14 

أصاب بالملل من كثرة استخدام مواقع التواصل 
      حول موضوعات المقرر

أصاب بالتشتت من كثرة المناقشات في مواقع  10
      التواصل عنها في القاعات التقليدية

ال أريد االرتباط بالدراسة خارج القاعات ووقت  12
      المذاكرة الذي أحدده بنفسي

ي اهتمامات أخرى على مواقع التواصل انشغالي ف 11
      يؤثر سلبا على مشاركتي في النقاش 

تحفزني مواقع التواصل على المتابعة الفورية حول  18
      المقرر مع الزمالء وعضو التدريس

19 
أعتقد أن المسألة ال تستدعي كل هذا الجهد أو 

      التركيز حول المقررات الدراسية 
25 

من عدم اهتمامي بالتفاعالت التي  أشعر بالضيق
      تتم حول المقرر على مواقع التواصل

تتيح مواقع التواصل فرصا متساوية ودائمة لجميع  21
      الطالب لمناقشة عضو التدريس

نعمل على إعادة صياغة موضوعات المقرر في  22
      حال وجود غموض في تفاصيلها

ارب تقديرات المواد تساعدنا مواقع التواصل في تق 23
      بين مختلف الطالب 

24 
تمنحنا المزيد من التوضيح للموضوعات التي نجد 

      فيها صعوبة بقاعات الدرس 
20 

نهتم أكثر بتفاعالت مواقع التواصل في المقررات 
      عن تلك المقررات في قاعات الدرس 

 


