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استخدام طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها الفيسبوك 
(Facebook ) كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى تدعم

 المقررات الدراسية

 سها بشير أحمد                                               
 جامعة بنها –مدرس المكتبات والمعلومات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمهيد : 

عبر شبكة اإلنترنت من  ن التواصلنوعا ملقد شهد العالم فى السنوات األخيرة      
والذى لعب دورا بازرا فى  ،الفيسبوك التواصل االجتماعى ومن بينهاخالل شبكات 

لم يعد دور مثل هذه المواقع قاصرا على هذا لكن و  ،التواصل والنقاش بين األفراد
حيث بدأت المؤسسات والهيئات  ،بل أصبحت وسيلة لتبادل المعلومات ،األمر فقط

استخدام مثل هذه المواقع لنشر البيانات والمعلومات وتلقى اآلراء والتعليقات من فى 
من قبل  ىالصعيد األكاديمكما بدأ استخدام مثل هذه المواقع على  ،قبل أفراد المجتمع

أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع الطالب تعليميا واجتماعيا من أجل خلق بيئة 
ومن  ،تعليمية تفاعلية يكون فيها الطالب مشاركا وفعاال وليس مجرد متلقيا للمعلومة

هنا فلم يعد استخدم شبكات التواصل االجتماعى بصفة عامة فى الجامعات ترفا بل 
 بة وجعلها أكثر فاعلية .  بهدف تطوير العملية التعليم

 أوال : اإلطار المنهجى للبحث
 : مقدمةال1/1

خاصة تطورا مذهال و  العقود الثالثة المنصرمةى لقد تطورت شبكة اإلنترنت ف
ماط وأنواع جديدة وظهرت مالمح هذا التطور فى شكل أن ،(webفى تطبيقات الويب )

والذى  (web2.0الجيل الثانى للويب )هى المرحلة التى أطلق عليها و  ،أكثر تفاعلية
شجع على ، حيث أدى إلى حدوث تطور فى العالقة بين اإلنترنت والمستخدمين

لى المشاركة االجتماعية ى فى التفاعل بين الفرد والشبكة إالخروج من اإلطار الفرد
 .(1)لكترونية اإل

جتماعى والتى تعتمد هى شبكات التواصل اإل web2.0)ومن أبرز تطبيقات )
على المستخدمين فى نشر وتعديل وتحديث محتوياتها، وهذه الشبكات بشكل مبسط 
مجتمعات تساعد المستخدمين على تحقيق التواصل وتبادل المعلومات بمختلف 
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أشكالها، وقد أحدثت مثل هذه الشبكات تغيرا كبيرا فى طريقة االتصال وتبادل 
ت بين األشخاص، ومن أبرز مواقع التواصل االجتماعى موقع الفيسبوك المعلوما

(facebook والذى يعتبر من أكثر المواقع شعبية بين مستخدمى اإلنترنت ،)(2) . 
ولقد أدى ظهور مثل هذه المواقع إلى أنها أصبحت أدوات التواصل الرئيسية            

ب الجامعة بصفة خاصة، حيث وطال ،التى يستخدمها أفراد المجتمع بصفة عامة
 يستخدمونها من أجل تبادل الرسائل والمعلومات المرتبطة بدراساتهم الجامعية.                     

وبالرغم من انتشار استخدام مثل هذه المواقع، إال أنه من المؤكد أن هناك العديد 
 .(3)استخدامهامن التداعيات االجتماعية واألكاديمية المترتبة على 

 مشكلة الدراسة :  1/2
الحظت الباحثة من خالل عملها فى الوسط الجامعى زيادة إقبال الطالب     

الجامعيين على استخدام الفيسبوك كأداة تعليمية يتم من خالله الحصول على 
سواء من خالل التواصل مع الزمالء أو  ،المعلومات التى تدعم المقررات الدراسية

  .أعضاء هيئة التدريس أو من خالل الصفحات التعليمية المتاحة على موقع الفيسبوك
، وبالرغم من زيادة إقبال الطالب الجامعيين على استخدام الفيسبوك كأداة تعليمية    
ى، حيث تتباين محدودا فى الوطن العربمازال استخدامه فى العملية التعليمية أن  إال

وجهات نظر التربويين فى جدوى استخدامه، ولكن هناك بعض الدراسات التى أشارت 
إلى أن استخدام شبكات التواصل االجتماعى ومن بينها الفيسبوك ربما سيقود الطالب 

 .(4)إلى ممارسة التعليم اإللكترونى بسهولة أكبر
ومات قسم المكتبات والمعلبد من دراسة مدى استخدام طالب كان ال ومن هنا

كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى تدعم  بجامعة بنها موقع الفيسبوك
أسباب االستخدام وعدم االستخدام، وتأثير ذلك على وتوضيح  ،المقررات الدراسية

 مستواهم الدراسى، وغير ذلك من العناصر التى سيتم توضيحها داخل الدراسة .
 : ةأهمية الدراس 1/3

يحتل موقع الفيسبوك المركز األول من حيث عدد المستخدمين من بين مواقع        
وثانى أكبر موقع يتم زيارته بعد محرك البحث جوجل من قبل التواصل االجتماعى، 

 (24-18وخاصة بين جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين ) ،مستخدمى اإلنترنت
فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  (2017)وفقا إلحصائيات عام ف، (5)عاما

من مستخدمى الفيسبوك على مستوى العالم  (%50)يشكلون نحو  عاما (18-24)
(6. ) 
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ارنة بالشبكات االجتماعية يوضح الشكل التالى معدل استخدام موقع الفيسبوك مقو    
 :( 7)األخرى 

 
 ( معدل استخدام موقع الفيسبوك مقارنة بالشبكات االجتماعية األخرى 1شكل رقم )

( مليار 1.94) 2017فقد بلغ عدد مستخدمى الفيسبوك حتى شهر مارس      
مليون مستخدم داخل جمهورية مصر  33منهم ، (8)مستخدم نشط على مستوى العالم

( 2014( مليون مستخدم مابين )14%( من السكان، بزيادة )37العربية بنسبة )
 (9)( . 2017وحتى )

ى الفيسبوك فى مصر وأفريقيا والعالم، وفقا كما يوضح الجدول التالى مستخدم     
 .(10)( internet world statesإلحصائيات موقع )

 internet( مستخدمى الفيسبوك فى مصر وأفريقيا والعالم وفقا إلحصائيات موقع )1جدول رقم )
world states) 

المشتركون فى الفيسبوك  المنطقة
 (2017) يونيهحتى  

المئوية من النسبة  عدد السكان
 عدد السكان

 %34.7 95.215.102 33.000.000 مصر فقط
 %12.9 1.246.504.865 160.207.000 إفريقيا
 %26.3 7.519.028.970 1.979.703.530 نحاء العالمأجميع 

 

فقد أحدث هذا الموقع تطورا كبيرا فى حياة الشباب العربى بصفة عامة 
والجامعى بصفة خاصة على المستوى الشخصى واالجتماعى والسياسى ؛ وذلك بسبب 
سرعة االتصال به وسهولة استخدامه وتحقيق التفاعل مع اآلخرين من خالله وإتاحة 

 مساحة من الحرية . 
 وبالتالى كان البد من معرفة مدى استخدام طالب جامعة بنها لموقع الفيسبوك       

ودوافع  كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى تدعم المقررات الدراسية
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االستخدام وأسباب عدم االستخدام وتأثيرها على مستواهم الدراسى، بما يساهم فى 
التواصل بين الطالب وبعضهم البعض وبين تحسين نواتج التعليم وتحسين أنماط 

 بما يثرى العملية التعليمية ويجعلها أكثر ثراءا .و الطالب وأعضاء هيئة التدريس، 
 أهداف الدراسة : 1/4

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهى على النحو التالى :
 . يسبوكتوضيح عالقة طالب الجامعة بموقع التواصل االجتماعى ف -1
 إلقاء الضوء على الفيسبوك كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية . -2
 التعرف على دور الفيسبوك فى دعم المقررات الدراسية . -3
 ودورها فى التعليم الجامعى . ،اإلشارة إلى تطبيقات الفيسبوك التعليمية -4
 توضيح طرق استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية . -5
 الضوء على إيجابيات وسلبيات الفيسبوك فى العملية التعليمية .إلقاء  -6
 توضيح دور عضو هيئة التدريس داخل بيئة الفيسبوك االجتماعية والتعليمية . -7
 عرض بعض التجارب العالمية الستخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية . -8
 يمية .تقديم مقترحات لتفعيل وتحسين استخدام الفيسبوك فى العملية التعل -9

 تساؤالت الدراسة :  1/5
 إلجابة على مجموعة من التساؤالت وهى :إلى اتسعى الدراسة الحالية 

 ؟ما عالقة طالب الجامعة بموقع الفيسبوك -1
 ؟ما أهمية الفيسبوك كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية -2
 ؟كيف يمكن أن يكون موقع الفيسبوك داعما للمقررات الدراسية -3
 ؟تطبيقات الفيسبوك التعليمية فى التعليم الجامعىما أهمية  -4
 ؟ كيف يمكن استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية -5
 ؟ ما إيجابيات وسلبيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية -6
 ؟ ما دور عضو هيئة التدريس داخل مجتمع الفيسبوك االجتماعى والتعليمى -7
 بوك فى العملية التعليمية ؟ما التجارب العالمية الستخدام الفيس -8
ما المقترحات التى يمكن من خاللها تفعيل وتحسين استخدام الفيسبوك فى  -9

 العملية التعليمية ؟
 حدود الدراسة : 1/6

تتناول هذه الدراسة مدى استخدام طالب قسم  : الحدود الموضوعية -
المكتبات والمعلومات بجامعة بنها موقع الفيسبوك كمصدر من مصادر 
المعلومات اإللكترونية التى تدعم المقررات الدراسية، مع توضيع عالقة 
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واإلشارة إلى تطبيقات الفيسبوك التعليمية طالب الجامعة بذلك الموقع، 
فى  هذا الموقععى، وتوضيح طرق استخدام ودورها فى التعليم الجام

فى العملية  هوسلبيات هالعملية التعليمية، وإلقاء الضوء على إيجابيات
دور عضو هيئة التدريس داخل مجتمع الفيسبوك  توضيحالتعليمية، 

فى  تجارب العالمية الستخدامهاالجتماعى والتعليمى، وعرض بعض ال
فى العملية  تفعيل وتحسين استخدامهت لالعملية التعليمية، وتقديم مقترحا

 التعليمية . 
  : تم تطبيق الدراسة الميدانية على طالب الفرقة الثانية  الحدود المكانية -

 والثالثة والرابعة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها .
: تم تطبيق الدراسة الميدانية فى الفصل الدراسى األول  الحدود الزمنية -

 . 2016/2017ى من العام الجامع
 منهج الدراسة :  1/7

استخدام طالب قسم ميدانى ؛ وذلك لمعرفة مدى اتبعت الدراسة المنهج ال    
كمصدر من مصادر المعلومات وقع الفيسبوك المكتبات والمعلومات بجامعة بنها لم

ومعرفة أسباب االستخدام وعدم االستخدام  اإللكترونية التى تدعم المقررات الدراسية،
اة لجمع البيانات، حيث تم للموقع وتطبيقاته التعليمية، باالعتماد على االستبيان كأد

 ( طالبا .234وقد بلغ عددهم ) ،على مجموعة من الطالب بالقسم توزيعه

 أدوات الدراسة : 1/8

البيانات، حيث ستساعد اإلجابات تم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع       
وقع الواردة عليه فى معرفة مدى استخدم طالب قسم المكتبات والمعلومات لم

 كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى تدعم المقررات الدراسيةالفيسبوك 
 .وأسباب االستخدام وعدم االستخدام 

 لى :وقد اشتملت الدراسة على استبيانين على النحو التا   

األول موجه إلى مستخدمى موقع الفيسبوك بصفة عامة من طالب قسم  -
المكتبات والمعلومات بجامعة بنها ؛ لمعرفة مدى استخدام هؤالء لموقع 
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الفيسبوك كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى تدعم المقررات 
 ( سؤاال .40الدراسية، ويتكون من )

الفيسبوك فى التعليم والتواصل ؛ لمعرفة  الثانى موجه لغير مستخدمى موقع -
أسباب عدم االستخدام ومعرفة الوسائل التى يستعين بها هؤالء الطالب 

( 16للحصول على المعلومات التى تدعم المقررات الدراسية، ويتكون من )
  سؤاال .

 تحكيم االستبيان : 1/8/1

 تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين وهم على النحو التالى : 

 أ.د /شعبان عبد العزيز خليفة أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة . -1
 أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة. ،أ.د / أسامة السيد محمود -2
رياضيات  –يس )أستاذ المناهج وطرق التدر  ،أسامة عبد العظيم محمد أ.د / -3

 بكلية التربية جامعة بنها( .
 -أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب  ،أ.د/ السيد كمال السيد ريشه -4

 جامعة بنها.
 .جامعة بنها –عبد هللا حسن بدوى، أستاذ علم النفس بكلية اآلداب أ.د/ أمينة  -5

 : اختبار صدق وثبات االستبيان 1/8/2

تكرار أسئلة االستبيان على عينة أصغر ممن أجابوا على وتم ذلك من خالل      
 . طالبا( 20جابات وعددهم )ى مقابلة شخصية للتأكد من صحة اإلاالستبيان ف

 مجتمع الدراسة : 1/9

يتمثل مجتمع الدراسة الكلى فى طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها       
، وهنا تم ( طالبا852ددهم )وع 2017-2016بفرقه األربعة للعام الجامعى 

األولى ؛ ألن طالب الفرقة االقتصار على الفرقة الثانية والثالثة والرابعة دون الفرقة 
ف للقسم والمقررات الدراسية، وتبدأ من الفرقة يزالوا فى مرحلة االستكشااألولى ال 

مرحلة البحث عن سبل ووسائل لدعم المقررات الدراسية والتواصل سواء مع  الثانية
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واقعية ومعبرة عن  الزمالء أو أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم ستكون إجاباتهم أكثر
 تجربة حقيقية 

 عينة الدراسة :1/10
 فيما يتعلق بمستخدمى الفيسبوك فى العملية التعليمية -

مقسم إلى الدراسة حيث أن مجتمع  ،تم إتباع أسلوب العينة الطبقية فلقد     
وهى الفرق الدراسية، وهنا تم توزيع االستمارات بطريقة عشوائية داخل كل  طبقات
      . –فرقة  – طبقة
 طالبا (596من ) –الفرقة الثانية والثالثة والرابعة  –يتكون مجتمع الدراسة و     

المتاحة على موقع   Sample Size Calculatorأداة وباالعتماد على  ،
calculator.htm-size-http://www.macorr.com/sample   والذى يتم

(، Confidence Levelمن خاللها حساب حجم العينة بعد تحديد مستوى الثقة )
(، 5( والتى كانت )(Confidence Intervalة الخطأ%( ونسب95حيث كان )

( طالبا، 234(، فتبين أن حجم العينة هو )596وكتابة عدد مجتمع الدراسة وهو)
وهنا تم تقسيمهم بالتساوى على الفرق الثالث عينة الدراسة، وبلغ نصيب كل فرقة 

لى ( طالبا، ويوضح الجدول التالى نسبة الذكور واإلناث داخل كل فرقة ع78)
 النحو التالى : 

 من إجمالى الفرق الثالثة ( شرح مفصل لعينة الدراسة2جدول رقم )
 النوع        

 الفرقة

 الذكور العدد

 

النسبة 
 المئوية

النسبة  اإلناث
 المئوية

 % 76 133 % 24 42 175 االجمالى الفرقة الثانية

 % 76 59 %24 19 78 العينة

 % 91 176 %9 18 194 االجمالى الفرقة الثالثة

 % 91 71 % 9 7 78 العينة

 % 93 210 % 7 17 227 االجمالى الفرقة الرابعة

 % 93 73 % 7 5 78 العينة
 

 :توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية   -
 ( توزيع عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك حسب الفئة العمرية3جدول رقم )

http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm
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 المئويةالنسبة  العدد الفئة العمرية
19-20 132 56.4% 
21-22 100 42.7% 

 %0.9 2 22أكثر من 
 %100 234 المجموع

 

أغلب مستخدمى الفيسبوك ينتمون لفئة الشباب، خاصة وأن فبصفة عامة و 
التعامالت الرمزية وطريقة الحوار التى يتم استخدامها فى مثل هذه المواقع يتالءم مع 

 .(11)لغة الشباب وثقافاتهم واستعداداتهم 
 مكان السكن :توزيع عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك حسب  -

 مكان السكنتوزيع عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك حسب ( 4جدول رقم )
 

 النسبة المئوية العدد مكان السكن
 %56.8 133 الريف
 %43.2 101 الحضر
 %100 234 المجموع

على أن التكنولوجيا غير مرتبطة بمكان معين طالما توفرت  تؤكد هذه النتائجو     
 الوعى والرقابة . إلى جانب من جهاز حاسب آلى وشبكة إنترنت  إمكانيات االستخدام

 توزيع عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك حسب دخل األسرة  -   
 توزيع عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك حسب دخل األسرة( 5)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد دخل االسرة
 %7.7 18 منخفض
 %87.2 204 متوسط
 %5.1 12 مرتفع

 %100 234 المجموع
 

 وفيما يتعلق بعينة الدراسة من غير مستخدمى الفيسبوك :
موقع م من خاللها معرفة أسباب عدم استخدام فتتمثل فى العينة الضابطة، والتى يت     

الفيسبوك كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية، وأيضا معرفة الوسائل التى تستعين 
( 21)هم عددقد بلغ و بها هذه الفئة للحصول على المعلومات التى تدعم المقررات الدراسية، 

 ، وسيتم تناول السمات الشخصية لهذه العينة على النحو التالى : طالبة

 أوال النوع :
 حسب النوعمن غير المستخدمين ( توزيع عينة الدراسة 6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النوع
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 - - الذكور
 %95.2 20 اإلناث
 %4.7 1 لم يجب
 %100 21 المجموع

   
 ثانيا : العمر 

 حسب الفئة العمريةمن غير المستخدمين ( توزيع عينة الدراسة 7جدول رقم ) 
 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

19 – 20 13 61.9% 
21 – 22 7 33.3% 

 - - 22كثر من  أ
 %4.7 1 لم يجب
 %100 21 المجموع

    

 ثالثا : الفرقة 
 حسب الفرقةمن غير المستخدمين ( توزيع عينة الدراسة 8جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفرقة
 %19 4 الثانية
 %47.6 10 الثالثة
 %28.5 6 الرابعة
 %4.7 1 لم يجب
 %100 21 المجموع

       

 رابعا : مكان السكن 
 حسب مكان السكنمن غير المستخدمين ( توزيع عينة الدراسة 9جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد مكان السكن
 %95.2 20 الريف
 %4.7 1 الحضر
 %100 21 المجموع

 

 خامسا : دخل األسرة
 حسب دخل األسرةمن غير المستخدمين ( توزيع عينة الدراسة 10جدول رقم )

 

 النسبة المئوية العدد دخل األسرة
 %14 3 منخفض
 %80.9 17 متوسط
 %4.7 1 مرتفع

 %100 21 المجموع
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 :الدراسات السابقة  1/11
 : الدراسات العربية 1/11/1
 (12) (2009محمود حمدى عبد القوى )دراسة   .1

الدراسة إلي التعرف علي أسباب ودوافع استخدام الشباب هدفت هذه      
ودوره في تنمية الوعي السياسي  facebookـلشبكات االجتماعية وخاصة موقع الل

وذلك علي عينة من  ،باستحدام المنهج المسحي والمنهج المقارن  ،لدي الشباب
ة %( من عينة الدراس50.7مفردة، وأظهرت النتائج أن ) 380الشباب قوامها 

حصائية بين إسياسية، وأنه لم تكن هناك فروق  يستخدمون الفيسبوك ألغراض
الذكور واإلناث في االستخدام، وأوضحت أيضا أن الفيسبوك يتيح حرية مناقشة 

 اإلناث .الشباب دون التمييز بين الذكور و القضايا، مما يساعد في جذب انتباه 
 (13) (2009دراسة )نرمين زكريا خضر .2

هذه الدراسة إلي التعرف علي دوافع وأسباب استخدام الشباب المصري هدفت     
يجابية لنفسية واالجتماعية السلبية واإلإلي جانب تحليل اآلثار ا ،لموقع الفيسبوك

المترتبة علي استخدام عينة الدراسة لموقع الفيسبوك، وقد طبقت الدراسة علي 
 136المصرية مقدارها عينة عمدية لمستخدمى الفيسبوك من طالب الجامعات 

مفردة موزعة بالتساوي بين جامعة القاهرة والجامعة البريطانية، ومن أهم نتائج 
الدراسة أن الدافع األساسى وراء استخدام موقع الفيسبوك هو التسلية والترفيه 

%(، وجاء كل من دافع التواصل مع اآلخرين وتطوير عالقات 69.9بنسبة )
الثالثة، وتوصلت الدراسة إلي غلبة الطابع ن الثانية و عية معهم في المرتبتياجتما

االيجابي علي اآلثار االجتماعية التي ترتبت علي استخدام عينة الدراسة لموقع 
 الفيسبوك .

 (14)(2011دراسة )جارح العتيبى .3
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام طالب وطالبات      

الجامعات السعودية لموقع الفيسبوك، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفى، 
( طالبا وطالبة من جامعات الملك سعود 524وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

، ومن حساءباألفى الرياض وجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الملك فيصل 
أبرز نتائج الدراسة أنه بلغت نسبة استخدام الفيسبوك بين الطالب والطالبات 

كما أوضحت  ،، ومن أهم دوافع استخدام الفيسبوك هو تمضية الوقت(77%)
عينة الدراسة أن من اآلثار االيجابية الستخدام الفيسبوك رفع المستوى الثقافى 
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تعبير عن الرأى، ومن أهم اآلثار السلبية  وزيادة التحصيل العلمى وإيجاد مساحة لل
 التسبب فى ضياع الوقت وإضعاف العالقات األسرية . 

 (15) (2012)أنسام سالم عوض البالونة  دراسة  .4
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام طلبة البكالوريوس فى     

واالجتماعى باالعتماد على جامعة اليرموك للفيسبوك فى التواصل األكاديمى 
طالبا وطالبة ممن لديهم  401المنهج الوصفى المسحى، وبلغت عينة الدراسة 

حساب على الفيسبوك، ومن نتائج الدراسة أن أبرز استخدامات الفيسبوك هى 
تبادل مقاطع فيديو تعليمية واالستفسار عن المحاضرات ومواعيد االختبارات، كما 

البكالوريوس فى جامعة اليرموك يتواصلون مع الهيئة أظهرت النتائج أن طلبة 
التدريسية عبر الفيسبوك بدرجة متوسطة وأنهم ال يفضلون التواصل مع الهيئة 

 . التدريسية عبر الفيسبوك
 (16) (2015وديع محمد العزعزى )دراسة  .5

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة استخدام الشباب الجامعى وخاصة ) طلبة     
التواصل االجتماعى  عالم فى أربع جامعات عربية لشبكةوكليات اإلأقسام 

مفردة من  240)فيسبوك( باالعتماد على المنهج المسحى، وبلغت عينة الدراسة 
جامعة البتراء ( خالل  –جامعة عجمان  -جامعة أم القرى  –)جامعة صنعاء 

 ، ومن أهم نتائج الدراسة :(2014-2013)العام الدراسى 
ق ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام الطالب للفيسبوك توجد فرو  -

شباعات وعات التى يتعرض لها الطالب واإلومعدل االستخدام والموض
المتغيرات اآلتية من جهة أخرى وهى النوع المتحققة من جهة وبين 

 والجامعة .
الطالب فى استخدام الفيسبوك يصل إلى  همتوسط الوقت الذى يقضي -

 ساعتين على األكثر .
من أبرز مجاالت استخدام الطالب للفيسبوك قراءة التعليقات التى يكتبها  -

اآلخرون وإرسال واستقبال الرسائل مع األصدقاء، وأن من أهم إيجابيات 
راء وأبرز السلبيات تتمثل فى صدقاء وتبادل اآلك التواصل مع األالفيسبو 

 رويج الشائعات وتشويه الحقائق.ت
 الدراسات األجنبية : 1/11/2

 ,Ellison, Steinfield &Lampeدراسة اليسون وستينفيلد والمب ) .1
2007.) 
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هدفت هذه الدراسة إلى توضيح فوائد استخدام طلبة الجامعة لموقع      
البكالوريوس فى إحدى طلبة طالبا من  286الفيسبوك، وبلغت عينة الدراسة 

ت الجامعات األمريكية، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات، وأوضح
ين تحسين يجابى بين استخدام الفيسبوك وبإنتائج الدراسة أن هناك ارتباط 

الوضع االجتماعى والعالقات االجتماعية مع اآلخرين، كما أن موقع الفيسبوك 
 .(17)يزيد من الثقة لدى طالب الجامعات الذين لديهم نزعة انطوائية 

 (18) (Sheldon,  2008دراسة شيلدون ) .2
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دوافع استخدام موقع الفيسبوك بالتطبيق         

وقد تم  األمريكية، لويزياناطالبا من جامعة والية 172على عينة مكونة من 
االعتماد على االستبيان فى جمع البيانات، وأوضحت نتائج الدراسة أن الطلبة 

ا أظهرت النتائج أن يستخدمون الفيسبوك للحفاظ على العالقات االجتماعية، كم
 . هاالستخدام من الذكور بغرض الترفياإلناث أكثر إقباال على 

 ( Mix, 2010دراسة مكس ) .3
هدفت هذه  الدراسة إلى توضيح درجة استخدام طلبة الجامعات لموقع       

، وأظهرت مشارك 170,000الدراسة أكثر من  الفيسبوك، وقد بلغت عينة
الفيسبوك قادر على توفير المعلومات األكاديمية وغير  النتائج أن موقع

امعة األكاديمية، وأن الطلبة يستخدمونه ألغراض أكاديمية، كما أن صفحة الج
المتاحة من خالله تمثل الموقع الرئيسى بالنسبة للطالب أو والداه لالستفسار 

ست ساعات فى استخدام حوالى عن الكلية، كما أظهرت أن الطالب يقضون 
الفيسبوك خالل ذهابهم وإيابهم من الجامعة، كما تبين أن هناك ارتباط  بين 

درجاتهم، حيث حقق  استخدام الطالب الفيسبوك ألغراض أكاديمية وزيادة
الطلبة الذين استخدموه ألغراض أكاديمية درجات أعلي من أقرأنهم األقل 

 .(19)استخداما له لنفس الغرض
 (20)( shen & khalifa 2010دراسة شين وخليفة ) .4

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم معلومات وصفية عن استخدام طالب       
الجامعات العربية للفيسبوك، مع التركيز على اختالف الدوافع لدى الجنسين 

طالبا جامعيا  70)ذكر / أنثى(، وقد تم أجراء الدراسة على عينة مكونة من 
ارات طالبة( من إحدى الجامعات الخاصة فى دولة اإلم 35طالب و35)

العربية المتحدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الجامعة يرون أنفسهم 
اجتماعيين ويتمتعون باالستقاللية نتيجة استخدام الفيسبوك، وأوضحت النتائج 
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أيضا أن أبرز استخدامات الفيسبوك تتمثل فى الحصول على المعلومات 
، وهذا يعنى أن وتليها االحتياجات االجتماعية والترفيهية لدى الطالبات

 الفيسبوك يلعب دورا مهما فى حياة الطالبات أكثر من الطالب الذكور . 
 ,Bonds – Raacke & Raackeدراسة كل من بوندس راكى وراكى ) .5

2010) (21)  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أبعاد االستخدامات لموقعى )ماى سبيس         

مستخدمين، وذلك بالتطبيق على وفيسبوك( ومدى قدرتهم على إشباع رغبات ال
طالبا من جامعة الساحل الشرقى فى الواليات المتحدة ( 201)عينة قوامها 

األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب يستخدمون هذه المواقع لتلبية 
االحتياجات االجتماعية والشخصية لديهم والتواصل مع األصدقاء القدامى 

 داقة جديدة وأيضا لمتابعة األحداث الجارية .والحاليين وتكوين عالقات ص
 (22)( Hart.2011) دراسة هارت .6

 ميد)هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دوافع  الطلبة الجامعيين فى جامعة      
فى الواليات المتحدة األمريكية الستخدام الفيسبوك، وبلغت عينة  (اتالنتك

طالبة(، وقد تم  121طالبا و 65طالبا وطالبة بينهم )( 186)الدراسة 
تصاالت بين األفراد والذى يتمحور حول أربعة دوافع استخدام مقياس دوافع اال

والبحث وقضاء الوقت  الستخدام موقع الفيسبوك تشمل )الترفيه وبناء عالقات
عن معلومات(، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الدافع الرئيسى وراء استخدام 

 . الفيسبوك هو الحفاظ على العالقات
 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :

ركزت الدراسات السابقة على مستخدمى الفيسبوك فقط دون التطرق لقد    
هذه الفئة ستخدام ومعرفة أسباب عدم الذلك الموقع مين المستخد إلى غير

فى  تهمعلى المعلومات ومدى رغبهؤالء حصول وطرق لموقع الفيسبوك 
التى تناولتها الدراسة استخدام الفيسبوك فى المستقبل وغيرها من العناصر 

دوافع استخدام  ب الدراسات السابقة ركزت فقط علىإلى جانب أن أغلالحالية، 
دون التطرق وبعمق ألنماط وإيجابياته وسلبياته  لدراسة للفيسبوكعينة ا

االستفادة منه فى الناحية التعليمية ومدى االشتراك فى الصفحات التعليمية 
ومدى االلمام بالتطبيقات التعليمية المتاحة ومدى استخدامها وأنواع الملفات 

ذلك على المستوى التعليمية التى يتم تحميلها ومدى االستفادة منها وتأثير 
لهذه حيث سيتم التطرق  ،تسعى الدراسة الحالية القيام به الدراسى وهو ما
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سيتم من خاللها معرفة مدى استخدام طالب وغيرها من األمور التى العناصر 
لموقع الفيسبوك كمصدر من مصادر بجامعة بنها قسم المكتبات والمعلومات 

ولم يقتصر األمر فقط  المقررات الدراسيةالمعلومات اإللكترونية التى تدعم 
  . على كونه أداة للتواصل فقط

 عالقة طالب الجامعة بموقع التواصل االجتماعى فيسبوكثانيا : 
 ( (Mark ZuckerBergجربر يمارك زوكلقد كان الهدف الرئيسى وراء إنشاء     

لزمالئه فى جامعة (، إنشاء شبكة اجتماعية 2004فبراير )فى  موقع الفيسبوكل
أمام الطالب فى والتى أصبحت متاحة  لتبادل األخبار والصور واآلراء، ؛( هارفارد)

( وألى فرد لديه بريد 2006) الجامعات والمدارس الثانوية األخرى فى سبتمبر
( أبواب موقعه لكل من جلمدة عامين، ثم فتح )زوكيربر  ، واستمر ذلك(23)إلكترونى

و ما تسبب فى زيادة عدد المستخدمين، كما فتح أبواب يرغب فى استخدامه، وه
الموقع أمام المبرمجين ليقوموا بتقديم خدمات جديدة للزوار، إلى جانب التعاقد مع 

 .(24)بوك القاعدة الجماهيرية لموقع الفيس المعلنين لالستفادة من
إلى الكتب وتعنى كلمة الفيسبوك )كتاب الوجوه(، وكان يشير صاحب الموقع 

لمساعدتهم ؛ بـ)كتب الوجوه( والتى كان يتم توزيعها على الطلبة  مطبوعة المعروفةال
 (25)فى التعرف على أسماء زمالئهم فى الصف .

 الفيسبوك هو التواصل معومما سبق يتبين أن الهدف الرئيسى لموقع 
األصدقاء، وهو ما يدعم نتائج الدراسة الحالية التى توصلت إلى أن السبب الرئيسى 
وراء استخدام عينة الدراسة موقع الفيسبوك هو التواصل مع األصدقاء واألقارب، كما 

 هو موضح فى الجدول التالى :
 ( أسباب استخدام عينة الدراسة لموقع الفيسبوك11جدول رقم )        

 النسبة المئوية التكرار ام موقع الفيسبوكأسباب استخد
 %17.2 162 البحث عن معلومة

 %9.4 88 االستفادة من آراء اآلخرين
 %18.2 171 الترفيه عن النفس

 %21.4 201 التواصل مع األصدقاء واالقارب
 %0.9 8 سباب سياسيةأ

 %7.1 67 التعرف على أصدقاء جدد
 %9.2 87 التدريسالتواصل مع أعضاء هيئة 
 %11.3 106 أغراض تعليمية
 %2.9 27 شراء منتجات

 %2.6 24 اإلعالن عن شىء معين
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 %100 941 المجموع
 

أسباب ( الذى يوضح 19الجدول السابق رقم )خالل ح من يتضحيث 
أن السبب الرئيسى وراء االستخدام هو  استخدام عينة الدراسة لموقع الفيسبوك،

التواصل مع األصدقاء واالقارب، حيث جاء ذلك السبب فى المرتبة األولى بنسبة 
%(، وفى 18.2% (، ثم جاء فى المرتبة الثانية الترفيه عن النفس بنسبة ) 21.4)

%(، وفى المرتبة الرابعة جاء 17.2المرتبة الثالثة جاء البحث عن معلومة بنسبة )
%(، وفى المرتبة الخامسة جاء االستفادة 11.3استخدامه ألغراض تعليمية بنسبة )

%(، وفى المرتبة السادسة جاء التواصل مع أعضاء 9.4من آراء اآلخرين بنسبة )
  . %(9.2هيئة التدريس بنسبة ) 

%(، وفى 7.1وفى المرتبة السابعة  جاء التعرف على أصدقاء جدد بنسبة )
%(، ثم جاء استخدام الفيسبوك 2.9اء شراء المنتجات بنسبة )المرتبة الثامنة ج

%(، وفى المرتبة العاشرة  2.6لإلعالن عن شىء معين فى المرتبة التاسعة بنسبة ) 
 . %(0.9واألخيرة جاء استخدامه ألسباب سياسية بنسبة )

وهناك من ذكر أسباب أخرى الستخدام موقع الفيسبوك تتمثل فى معرفة 
 دة وسماع األغانى ونشر الوعى .األخبار الجدي

حيث توصلت  ،دراسة )آالء محمد رشيد عبد هللا(وقد اتفقت هذه النتائج مع 
إلى أن أكثر دوافع استخدام موقع الفيسبوك هو التواصل مع األصدقاء واألهل 

وهذا يؤكد محاولة استغالل  ،(26)واآلخرين والتفاعل معهم اجتماعيا وفكريا وشخصيا 
ن أو القدامى التطور التقنى بصفة عامة فى التواصل سواء مع األصدقاء الحاليي

 الحياتية التى تقل معها فرص التواصل التقليدية . خاصة فى ظل المشاغل
وجود عالقة وفروق ذات داللة إلى  وفى هذا الصدد توصلت الدراسة الحالية     

ألن الداللة كانت أقل ؛ إحصائية بين الفرقة وأسباب استخدام الفيسبوك لصالح الفرقة الثالثة 
، حيث احتل السبب الخاص بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس أعلى نسبة 0.001من < 
 (12كما هو موضح فى الجدول التالى رقم ) ،(%48.7وهى )

 عالقة بين الفرقة وأسباب استخدام الفيسبوكال (12جدول رقم )

 أسباب استخدام الـفيسبوك

 الفرقة

  اختبار التطابق  المجموع الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية

 الداللة كا2 % ك % ك % ك % ك

 0.319 2.287 69.2 162 62.8 49 73.1 57 71.8 56 البحث عن معلومة
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 0.329 2.222 37.6 88 43.6 34 32.1 25 37.2 29 االستفادة من آراء االخرين

 0.429 1.694 73.1 171 67.9 53 74.4 58 76.9 60 الترفيه عن النفس

 0.108 4.445 85.9 201 84.6 66 92.3 72 80.8 63 التواصل مع األصدقاء واألقارب

 0.879 0.259 3.4 8 2.6 2 3.8 3 3.8 3 أسباب سياسية

 0.279 2.551 28.6 67 23.1 18 34.6 27 28.2 22 التعرف على أصدقاء جدد

 **0.001> 16.577 37.2 87 43.6 34 48.7 38 19.2 15 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

 0.933 0.138 45.3 106 46.2 36 46.2 36 43.6 34 أغراض تعليمية

 0.092 4.773 11.5 27 7.7 6 17.9 14 9.0 7 شراء منتجات

 0.188 3.343 10.3 24 7.7 6 15.4 12 7.7 6 اإلعالن عن شئ معين

 
ولقد ساهم انتشار استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الهاتف المحمول     

على سبيل المثال خاصة بين طالب الجامعة على استخدام الفيسبوك لفترات طويلة، 
مليار من  1.15توصلت إلى أن  التى 2017حصائيات العالمية لعام هناك بعض اإلف

%( 59.2بنسبة )أى مليار مستخدم  1.94إجمالى مستخدمى الفيسبوك وعددهم 
 .(27)مستخدم يتصفح الفيسبوك من خالل الهاتف المحمول يوميا 

ن الهاتف المحمول يمثل أوهو ما تؤكده الدراسة الحالية والتى توصلت إلى 
فى استخدام وتصفح عينة الدراسة التى يعتمد عليها الطالب  سيلة الرئيسيةالو 

( طالبا من عينة 197) ، حيث يمتلك%(64.7)بنسبة وذلك  ،موقع الفيسبوك
اآللى المرتبة الثانية الحاسب فى  وجاء%(، 84.2بنسبة )هاتفا محموال الدراسة 

%( من عينة 86.8) ( طالبا بنسبة203حيث يمتلك ) ،%(27.9الشخصى بنسبة )
 ، وفى المرتبة األخيرة جاء استخدام األلواح الذكية أوشخصيا الدراسة حاسبا آليا

 .%( 7.4المسحية بنسبة )
وهذا يؤكد على وعى األسرة بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة طالما هناك رقابة    

على االستخدام، حيث أكدت بعض الدراسات مثل دراسة ) صفاء حسين  جميل( على 
أهمية امتالك األسرة للحاسب اآللى، حيث أن من أهم دوافع اقتناء األسرة ألجهزة 

 .(28)التعليم والتواصل واللعب والتسلية()آللى هى الحاسب ا
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شيئا مهما بالنسبة لطالب بات الهاتف المحمول  كما تشير مثل هذه النتائج أن     
الجامعات، حيث أصبح الوسيلة المثلى الستخدام اإلنترنت ومواقع التواصل 

 . االجتماعى
الوسائل بين طالب ومن أهم النتائج التى ترتبت على انتشار مثل هذه 

 الجامعة االستخدام المفرط لموقع الفيسبوك، حيث أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن
 %(6.8)( من عينة الدراسة يستخدمون الفيسبوك يوميا، وأن نسبة 86.8%)

       %(،6.4سبوعى بنسبة )األخيرة جاء االستخدام األ وفى المرتبةيستخدمونه شهريا، 
بين فئة الشباب ن وخاصة ة هذا الموقع على حياة المستخدميوهذا يعكس مدى هيمن

 . الجامعى
من طالب الجامعات  (%91)على أن  .Rojas, Frank Aقد أكدت دراسة ف

من مستخدمى  (%55)وأن حوالى  ،األمريكية عينة الدراسة كانوا يستخدمون الفيسبوك
اليوم للتعبير عن  الفيسبوك يقومون بتسجيل الدخول لموقع الفيسبوك عدة مرات فى

 .( 29)أفكارهم ومشاعرهم 

مليار شخص يستخدمون  (1.27)حصائيات أن حوالى وقد أوضحت بعض اإل
 (30). 2017مليار مستخدم حتى مارس  (1.94)الفيسبوك يوميا من إجمالى 

ويوضح الشكل التالى أن شبكة الفيسبوك هى أكثر الشبكات االجتماعية التى 
 : (31)يومى من قبل المستخدمينيتم استخدامها بشكل 

 
من عدد ساعات استخدام موقع الفيسبوك  وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أيضا     

%( من عينة 50.4أن )، حيث أظهرت النتائج فى المرة الواحدةقبل عينة الدراسة 
دراسة ساعات فأكثر، وقد أكد على هذا األمر  3الدراسة يستخدمون موقع الفيسبوك 
أوضحا أن هذا األمر هو مؤشر سلبى ؛  فقد، ( 32)كال من عزوز نش، ولطفى دكانى
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سبوك، ثم يأتى فى ألن اإلفراط فى االستخدام سيؤدى إلى إدمان استخدام موقع الفي
%(، ثم فى 25.2ة )من يستخدمون موقع الفيسبوك ساعتين تقريبا بنسب ثانيةالمرتبة ال
قل بنسبة أيستخدمون موقع الفيسبوك ساعة أو واألخيرة يأتى من  ثالثةالمرتبة ال

(24.4)% .  

 فإن Digital in 2017 Global overviewوفق تقرير أنه ويوضح الشكل التالى      
امة يزيد عن ثالث ساعات، كما أشارت النتائج معدل استخدام الفيسبوك فى مصر بصفة ع

وقد اشتركت معها فى هذه النتيجة بعض الدول مثل اإلمارات والبرازيل واألرجنتين  ،السابقة
ستخدام فى المرة االوتركيا، وقد كان أعلى معدل لالستخدام فى دولة الفلبين، حيث زاد وقت 

.                             . (33)الواحدة عن أربع ساعات

 
 ( عدد ساعات استخدام موقع الفيسبوك فى كل مرة فى بعض دول العالم3شكل رقم )

وهذا األمر كما ذكرنا من قبل نتيجة انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدامها بمعدل 
 .كبير من قبل طالب الجامعة 

من حياة الطالب فى عصرنا الحاضر، حيث  وألن االفيسبوك بصفة عامة أصبح جزءا   
فقد أوضح  ،تعليمية أو سياسية أو غير ذلك وأيستخدمونه ألغراض مختلفة سواء إجتماعية 

أنهم يشجعون على طالبا ( 234من إجمالى )الحالية ( طالبا من عينة الدراسة 191)
طالبا بنسبة ( 43%(، مقابل )81.6استخدام الفيسبوك فى التعليم وذلك بنسبة )

%( اليشجعون على استخدامه، وهذا يؤكد على مالحظة الطالب أن هناك 18.4)
، ليمية وتجعلها أكثر سهولة وثراءامميزات داخل موقع الفيسبوك تخدم العملية التع

االستخدام وفاعليته على العملية التعليمية ومستوى الطالب ستتوقف على  ولكن تنيجة
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%( من عينة 38) لطالب، فقد أظهرت الدراسة الحالية أنطريقة االستخدام من قبل ا
يجاب أو مستواهم الدراسى سواء باإل استخدام الفيسبوك لم يؤثر على وجدوا أنالدراسة 
الستخدام موقع  يايجابإ امن عينة الدراسة وجدوا أن هناك تأثير ( %35)أن و  ،بالسلب

ن عينة الدراسة أنه كان %( م26.9الفيسبوك على مستواهم الدراسى، فى حين وجد )
الستخدام الفيسبوك تأثيرا سلبيا على مستواهم الدراسى ؛ ويرجع السبب وراء هذه 
النسب إلى أن هناك من يستخدم الفيسبوك بشكل إيجابى كوسيلة لدعم العملية 
التعليمية مع ترشيد وقت االستخدام وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على المستوى 

خدمه فقط كوسيلة للتواصل دون ترشيد للوقت، وهو ما يؤثر الدراسى، وهناك من يست
 بشكل سلبى على المستوى الدراسى للطالب .

من أجلها فهناك الكثير من  ودعما لفكرة التواصل التى وجد موقع الفيسبوك    
بعمل صداقات وعالقات مع المهتمين بموضوع التخصص من الطالب الذين يقومون 

%( من عينة الدراسة قد قاموا 26.1أن )، حيث أوضحت الدراسة الحالية دول مختلفة
  همأغلب كان، بالفعل بعمل صداقات مع المهتمين بموضوع التخصص من دول مختلفة

 - الكويتية – العراقية –الليبية ) األخرى : من بين الجنسياتكان ، و مصريين
 -السورية  -سعودية ال -نسية التو   -المغربية – الفلسطينية –اللبنانية -يةاألردن

%( لم يقوموا بعمل مثل هذه الصداقات عبر الفيسبوك، وهنا 73.9مقابل )(، القطرية 
قلت نسبة من قاموا بهذا األمر ؛ ألنه من الصعب فى كثير من األحيان من خالل 
الفيسبوك التعرف على الهوية الحقيقية للشخص الذى يتم التحدث إليه أو جنسيته، 

 بية تستخدم أسماء مستعارة وبيانات غير حقيقية إال فيما ندر .فالغال

وهمى   profileمليون  83حصائيات أن هناك تشير بعض اإلوفى هذا الصدد    
 . (34)2017وذلك حتى مارس 

رية فوائد التعليم عبر اإلنترنت من خالل الفيسبوك أنه يعطي الح وبصفة عامة فمن    
 وأالمحليين سواء  وبين زمالئهم همزيادة التفاعل بينإلى جانب للطالب للتعبير عن أفكارهم 

كانوا من الطالب وسواء أ ،التخصص أو من تخصصات أخرى سواء فى نفس و  ،الدوليين
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إزالة الحواجز و تبادل الخبرات وهذا األمر يساعد في  ،السابقينالجامعيين أو من الخريجين 
 .35 اللغوية واالجتماعية

على وجود الحالية  ( من عينة الدراسة%67.9) على هذا األمر فقد أكد اوتأكيد     
على موقع  خريجين سابقين فى التخصص فى المجموعة التعليمية التى يشتركون بها

%( من عينة الدراسة لم يشترك معهم خريجون سابقون فى 32.1)، مقابل الفيسبوك
حيث يتم هنا تبادل الخبرات  ،المجموعة التعليمية، وهذه من أفضل مميزات الفيسبوك

 . بين األجيال المختلفة واالستفادة من التجارب السابقة للخريجين فى التخصص
الخريجين  دوا منقد استفامن عينة الدراسة الحالية أنهم %( 62.9) حيث وجد

، وفى كبيرةاستفادوا من خبراتهم بدرجة %( 18.9بدرجة متوسطة، مقابل ) السابقين
%( من عينة الدراسة أى فائدة من وجود الخريجين السابقين 18.2المقابل لم يجد )

وهذا يؤكد على فكرة تبادل  ،فى التخصص والمشتركين معهم فى المجموعة التعليمية
 ها فى النقطة السابقة .الخبرات التى ذكرنا

من تساؤالت الدراسة يكون قد تم اإلجابة على التساؤل األول  وبذلك
 (؟ما عالقة طالب الجامعة بموقع الفيسبوك) بــالخاص و 

 ةلكترونيمن مصادر المعلومات اإل  كمصدرالفيسبوك ثالثا : 
 ةالعنكبوتي ةهى " كل ما هو منشور في مواقع الشبك ةلكترونيمصادر المعلومات اإل    

التي و بوجه خاص  ةومواقع المكتبات االفتراضية وقواعد المعلومات االلكترونية المتخصص
المتصلة و و اآليباد أيمكن الوصول اليها عن طريق أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية 

 .36" باإلنترنت
والذى يمكن من مصدرا من مصادر المعلومات االلكترونية  الفيسبوكومن ثم يعد موقع      
دون التقيد بوقت معين من قبل عدد كبير من المستفيدين  على المعلوماتاإلطالع   خالله

االستمرارية حداثتها و  إلى جانب هاتوفير خيارات عديدة في طريقة عرضوإمكانية تحميلها و 
على المجموعات المتاحة بسهولة معلومات وتعديل وحذف ال ةضافإ ةمكانيمع إ ،اتهفي إتاح
 . 37 ةالتعليمي
مصادر المعلومات فمثل هذه السمات التى يتسم بها موقع الفيسبوك كمصدر من        

يتعلق  ماسواء في ،داء بالجامعاتلتطوير األ ةولويات الالزماأل ةتجعله في مقدم ةلكترونياإل
الكثير من الوقت  حيث أنها ستساهم بدورها فى توفير ،و الطالبأداء عضو هيئه التدريس أب

  38. لى المعلوماتإللوصول على الطالب والجهد 
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وقد أوضحت عينة الدراسة فى هذا الصدد أن موقع الفيسبوك قد ساهم فى الحصول       
ومن أهم المقررات الدراسية التى على معلومات إضافية تدعم المقررات الدراسية الخاصة بهم 

الفهرسة الوصفية والتصنيف  استعانوا فيها بمعلومات من الفيسبوك كمصادر إضافية مادة
وذلك بالنسبة لطالب الفرقة الثانية من خالل تبادل المحاضرات ورفع األبحاث والتكليفات 

يام أعضاء هيئة على المجموعة التعليمية ووضع روابط لكتب إضافية فى هذه المقررات وق
التدريس برفع ملفات خاصة بالمقرر الدراسى أو روابط تدعم هذه المقررات، وبالنسبة للفرقة 

، وبالنسبة المخطوط العربىوالميتاداتا وقواعد البيانات و  التكيشفالثة فتمثلت المقررات فى الث
 ونصوص متخصصة .اآللى للفرقة الرابعة فتمثلت المقررات فى التكشيف 

عامة فإن نجاح العملية التعليمية بالجامعات يتوقف بشكل كبير على وبصفة  
توفير السبل التي تمكنهم من وعية المعلومات المقدمة للطالب و ن: مجموعة من األمور منها 

مصادر االعتماد على وهذا ما ال يحدث من خالل  ،فهم واستيعاب المقررات الدراسية
عضاء هيئة التدريس تقديم نوعيه جديدة من أ ومن ثم ينبغي على  ،المعلومات التقليدية فقط

ومنها موقع الفيسبوك كمصدر من التعلم باالعتماد على شبكات التواصل االجتماعي 
والتي تتميز  ،لبشرية المؤهلةالتي تساعد في تخريج القوى امصادر المعلومات اإللكترونية 

 .39بالكفاءة والقدرة على قيادة األعمال في ظل مجتمع المعرفة و المعلومات
وبالرغم من أهمية موقع الفيسبوك كمصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية التى     

يمكن أن تدعم المقررات الدراسية إال أن هناك بعض الطالب الذين ال يستخدمون الفيسبوك 
ويوضح الجدول التالى أسباب عدم استخدام بعض الطالب موقع  ،إطالقا فى هذا الغرض

 .العملية التعليمية بصفة خاصة الفيسبوك بصفة عامة وفى 
 ( أسباب عدم استخدام الفيسبوك13جدول رقم )

 

 النسبة المئوية التكرار أسباب عدم استخدام موقع الفيسبوك
 %27.5 11 ال امتلك حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت

 %12.5 5 ال أمتلك هاتف محمول متصل بشبكة اإلنترنت
الزمالء وأعضاء هيئة التدريس من خالل ال أحب التواصل مع 

 اإلنترنت
1 2.5% 

 %12.5 5 األسرة ترفض استخدام الفيسبوك
 %12.5 5 ليس لدى وقت
 %12.5 5 لم أجد به فائدة

 %7.5 3 ليس لدى دراية باستخدامه
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 %5 2 علم بوجودهأ لم
 %7.5 3 ال أفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة

 %100 40 المجموع
 

أسباب عدم استخدام موقع ( الذى يبين 13يتضح من الجدول السابق رقم )   
أن السبب الرئيسى هو عدم امتالك حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت  ،الفيسبوك

%( من غير  61.9نسبة ) حيث أن الدراسة توصلت إلى أن %(،27.5ة  )بنسب
%( 38، مقابل )شخصى اليمتلكون جهاز حاسب آلىمن عينة الدراسة المستخدمين 

%( من غير مستخدمى الفيسبوك 76أن )كما تبين ، ، ياشخص ياآل ايمتلكون حاسب
 . اإلنترنتغير مشتركين فى شبكة 

تصل % جاء عدم امتالك هاتف محمول م12.5بنسبة و  وفى المرتبة الثانية    
%( من غير مستخدمى 90.4) ، فقد توصلت الدراسة إلى أن نسبةبشبكة اإلنترنت

ممن يمتلكون الهاتف  %(52.6) وأن بنسبة ،الفيسبوك يمتلكون هاتفا محموال
، وجاء فى المرتبة الثانية ال يمتلكون هاتفا محموال متصل بشبكة اإلنترنتالمحمول 

الفيسبوك وعدم وجود الوقت الكافى وعدم وجود فائدة به، رفض األسرة استخدام  أيضا
لديهم علم بموقع الفيسبوك واستخدامه إال أن هناك ب وهذا يعنى أن اغلب الطال

و كما قلنا من قبل عدم وجود أدوات استخدام أعوقات تمنع االستخدام كما ذكرنا م
خدام مثل هذه ستموقع الفيسبوك أو وجود أسباب اجتماعية لحرص االسرة على عدم ا

%( جاء كل من عدم الدراية 7.5ثم فى المرتبة الثالثة وبنسبة ) ،المواقع بصفة عامة
باستخدامه وعدم تفضيل استخدام التكنولوجيا بصفة عامة، وهى نسبة ضئيلة جدا 
توضح أن هناك عدد قليل جدا ال يحبذ استخدام التكنولوجيا بكافة صورها، وفى 

%( جاء عدم العلم بوجوده، وفى المرتبة الخامسة واألخيرة 5) المرتبة الرابعة وبنسبة
%( جاء عدم تفضيل التواصل مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس من 2.5وبنسبة )

 لالشتراك فى شبكةدم وجود القدرة المادية من  ذكر عخالل اإلنترنت، وهناك 
 نترنت كأسباب أخرى لعدم االستخدام .إلا

لديهم رغبة حقيقية من غير المستخدمين أن %( 76)فقد أكد وبالرغم مما سبق      
دامه %( ليس لديهم رغبة فى استخ24مقابل ) ،فى استخدام الفيسبوك  فى المستقبل

تحقيق هذا األمر، دور مهم فى  ؤكد أن الجامعة لديهانهنا ينبغى أن ، و فى المستقبل
زة متصلة بشبكة الحاسب اآللى بكل كلية، بحيث تكون األجه وهو تجهيز معمل

لتسهيل استخدام موقع الفيسبوك بما يدعم العملية التعليمية لمن ليس لديهم ؛ اإلنترنت 
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إلى  ،اإلمكانيات المادية لالشتراك فى شبكة اإلنترنت واستخدام مثل هذه المواقع
 جانب عمل ورش عمل لمن ليس لديهم دراية باستخدامه .

العظمى من عينة الدراسة من غير  أن الغالبية يتضح من خالل الدراسةو    
المستخدمين لموقع الفيسبوك ال تستخدم مواقع التواصل االجتماعى بصفة عامة 

%( من غير مستخدمى 95.2أن )فقد أوضحت الدراسة  ،للموانع سابقة الذكر
الفيسبوك ال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعى األخرى، فيما عدا طالبة واحدة 

%( تستخدم موقع اليوتيوب، وهذا أمر منطقى ؛ ألن الغالبية ليس لديها 4.7)وبنسبة 
جهاز لالستخدام أو شبكة إنترنت للوصول لمثل هذه المواقع أو أن هناك موانع أسرية 

موقع استخدام أسباب عدم ب خاصال لجدو الوضحناها فى أيرها من العقبات التى وغ
 .الفيسبوك 

الفيسبوك عينة الدراسة لموقع  المستخدمينير لغالمواقع المفضلة  ومن أكثر
من لديهم جهاز حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت هى المواقع بصفة عامة م

%(، وهذا يؤكد أهمية اإلنترنت بصفة عامة فى دعم العملية 46.4التعليمية بنسبة )
 التعليمية من خالل المواقع التعليمية ومواقع المكتبات والكتب وغيرها من مصادر

المعلومات التى يمكن تحميلها بسهولة، ثم فى المرتبة الثانية جاءت المواقع الترفيهية 
%(، وفى المرتبة 21.4%(، ثم المواقع الدينية فى المرتبة الثالثة بنسبة )25بنسبة )

 %( . 7.1الرابعة واألخيرة جاءت المواقع الثقافية بنسبة )
التى يستخدمها عينة الدراسة من غير الوسائل  (14ويوضح الجدول التالى رقم )

 التى تدعم المقررات الدراسية للحصول على المعلومات الفيسبوكلموقع  المستخدمين
 الوسائل المستخدمة للحصول على المعلومات( 14جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الوسائل المستخدمة للحصول على المعلومات
 %31.5 12 البحث فى المكتبة

 %31.5 12 صدقاءاألاالستفسار من 
 %13 5 االستفسار من أعضاء هيئة التدريس

 %23.6 9 االقتصار على المحاضرات
 %100 38 المجموع

 

الوسائل التى يعتمد ( الذى يبين 14يتضح من خالل الجدول السابق رقم )         
أنه جاء فى  المعلومات،لحصول على لالفيسبوك  لموقع  ينمستخدمالعليها غير 

%( كل من البحث فى المكتبة واالستفسار من 31.5المرتبة األولى وبنسبة )
األصدقاء، وهذا يؤكد على أهمية ودور المكتبة بالرغم من التطور والتقدم التكنولوجى، 

بعد  وأنه ال يمكن االستغناء عن المكتبة التقليدية، ولكن يمكن القول أن دورها تقلص
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لوصول ألى معلومة من المواقع لإمكانية  حيث أصبح هناك لتكنولوجى،التطور ا
%( جاء االقتصار على المحاضرات، 23.6اإللكترونية، وفى المرتبة الثانية وبنسبة )

وهنا يأتى دور أعضاء هيئة التدريس فى االلتزام بالمحاضرات، ثم فى المرتبة الرابعة 
وربما قلت نسبة هذا  ،ة التدريس%( جاء االستفسار من أعضاء هيئ13وبنسبة )

سيساعد ، هنا بين الطالب وعضو هيئة التدريس العنصر بسبب الحاجز النفسى
 مر .ستفسار من خالل الفيسبوك فى التغلب على هذا األاال

وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل الثانى من تساؤالت الدراسة والخاص بــ 
 (؟ر المعلومات اإللكترونية)ما أهمية الفيسبوك كمصدر من مصاد

 
 ةفي دعم المقررات الدراسي  الفيسبوكدور رابعا : 

لقد لعبت الشبكات االجتماعيه ومنها موقع الفيسبوك دورا كبيرا في دعم المقررات       
التدريس  ةمن الطالب وعضو هيئ دوات التي تساعد كالالدراسيه الجامعيه من خالل األ

 : منهامعلومات إضافية تدعم المقررات الدراسية و للحصول على 
 من خالل ذلك الموقع . الصفحات التعليميه المتاحه   -
التى يشترك فيها كال من الملفات التي يتم تداولها على المجموعات التعليميه  -

 . 40الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
( 145)قد أكد وفيما يتعلق بالصفحات التعليمية المتاحة على موقع الفيسبوك ف

مشتركون بالفعل فى صفحات أنهم %( 62بنسبة )من عينة الدراسة الحالية  طالبا
%(غير مشتركين فى مثل هذه 38( طالبا بنسبة )89تعليمية على الفيسبوك، مقابل )

 الصفحات التعليمية . 
وهذه النتائج السابقة تؤكد على أن غالبية الطالب يفضلون استخدام موقع        

ن فى الصفحات الفيسبوك فى العملية التعليمية، وما يؤكد ذلك ارتفاع نسبة المشاركي
التعليمية، وقد يعكس ذلك أيضا تفضيل الطالب التعلم الذاتى من خالل البحث 

ثم مشاركة ما تم التوصل إليه مع الزمالء، مما يساهم فى رفع روح التعاون  ،والتصفح
 بين الطالب .

على عينة الدراسة بها  شتركتالصفحات التعليمية التى ويوضح الجدول التالى        
 . الفيسبوكموقع 
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 ( الصفحات التعليمية التى تم االشتراك بها على الفيسبوك15جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الصفحات التعليمية التى تم االشتراك بها على الفيسبوك

 %18.4 67 كترونيةلصفحات الدوريات اإل 
 %13.2 48 كترونيةلصفحات الكتب اإل 

 %18.1 66 بحاثالصفحات الخاصة باأل
 %36.3 132 الصفحات الرسمية للجامعات
 %14 51 رقميةالالصفحات الرسمية للمكتبات 

 %100 364 المجموع
 

الصفحات التعليمية التى تشترك ( الذى يبين 15يظهر الجدول السابق رقم )
أنه جاء فى المرتبة األولى الصفحات الرسمية  بها عينة الدراسة على الفيسبوك،

وذلك لكثرتها على موقع الفيسبوك وتقديم الكثير من  %(،36.3للجامعات بنسبة )
وفى المرتبة  التى تخدم الطالب فى مختلف التخصصات،و المعلومات من خاللها 

بها والتى تتيح فى أغل %(،18.4الثانية جاءت صفحات الدوريات اإللكترونية بنسبة )
ثم جاءت فى  بيانات فقط عن أعداد الدوريات دون إتاحة النص الكامل للمقاالت،

وذلك لندرتها خاصة %(،18.1المرتبة الثالثة الصفحات الخاصة باألبحاث بنسبة )
ثم جاءت فى المرتبة الرابعة الصفحات الرسمية  فى تخصص المكتبات والمعلومات،

يضا لندرتها وعدم تقديم خدمات فعالة من نظرا أ %(،14رقمية بنسبة )الللمكتبات 
وفى المرتبة األخيرة  ،فقط بل األمر قد يقتصر على تقديم أخبار عن المكتبة ،خاللها

، وذلك لصعوبة %(13.2الكتب اإللكترونية بنسبة )جاءت الصفحات الخاصة ب
من قبل  الوصول للكتب االلكترونية المتاحة فى تخصص المكتبات والمعلومات

وهنا ينبغى على أقسام المكتبات والمعلومات عمل  من خالل الفيسبوك، الطالب
صفحات رسمية خاصة بهم وإتاحة المعلومات والمصادر التى يستفيد منها الطالب 

 بحيث ال يقتصر األمر على مجرد عرض لألخبار الخاصة بالقسم . 
كن أن موقع الفيسبوك يمالسابقة فى النسب بصفة عامة ويوضح هذا التنوع 

سواء الرسمية من خالل االلكترونية أن يكون مصدرا من مصادر المعلومات 
والتى يمكن من خاللها طرح  ،الصفحات الرسمية للجامعات وغيرها من المؤسسات

و تقديم المقترحات وتبادل اآلراء من خالل التعليقات التى تتم عليها من أالمشكالت 
ال المعلومة المتاحة سواء نص أو مختلف الفئات والتخصصات مع التنوع فى أشك

صورة أو صوت أو فيديو، أو أن يكون مصدرا للحصول على المعلومات التى تدعم 
األبحاث الصفحات التى تتيح  ل صفحات الدوريات اإللكترونية أوالعملية التعليمية مث

 .  لكترونيةتبات الرقمية أو صفحات الكتب اإلأو صفحات المك
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فموقع الفيسبوك بصفة عامة يمثل وسيلة للحصول على المعلومة، ولكن                
بشرط التأكد من مصداقية الصفحات التى تقدم المعلومات عن طريق اختيار 

إمكانية استغالل هذه الوسيلة لدعوة جانب إلى  ،الصفحات الرسمية على سبيل المثال
وهنا أوضح  ،لى موقع الفيسبوكاألصدقاء لالشتراك فى الصفحات التعليمية المتاحة ع

قاموا بدعوة زمالئهم  أنهم%( 65.8بنسبة )الحالية  من عينة الدراسة ( طالبا154)
%( لم 34.2( طالبا بنسبة ) 80لالشتراك فى أحد الصفحات التعليمية، مقابل )

 يقوموا بهذا األمر .
ليس فقط  ،الطالبوتعكس هذه النسبة االستخدام اإليجابى للفيسبوك من قبل 

من خالل البحث عن الصفحات التعليمية بل أيضا بدعوة الزمالء لالشتراك فى مثل 
هذه الصفحات، وهذا يؤكد على محاولة الطالب استغالل الوسائل التكنولوجية الحديثة 

  كادأة مساعدة لهم فى العملية التعليمية .
التى يشترك فيها ة المجموعات التعليميالملفات التي يتم تداولها على بوفيما يتعلق      

من ( طالبا 196)، فقد كشفت الدراسة الحالية أن كال من الطالب وأعضاء هيئة التدريس
%( مشتركون بالفعل فى مجموعة تعليمية مع الزمالء 83.8بنسبة )عينة الدراسة 

%( غير مشتركين فى هذا 16.2بنسبة ) طالبا( 38مقابل) ،وأعضاء هيئة التدريس
 لنوع من المجموعات .ا

غلب الطالب يفضلون استخدام الفيسبوك فى العملية أ وهذا يؤكد على أن     
اليفضلون  (%16.2)فى مقابل  ،التعليمية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر الفيسبوك ولكن وجها لوجه وهم غير 
مشتركين فى مثل هذه المجموعات، ولكن يشتركون فى مجموعات أخرى مع زمالئهم 

( 109أن )وقد أظهرت الدراسة الحالية  ،فقط ويتناقشون فى األمور الحياتية والدراسية
بنسبة  –ون فى المجموعات التعليمية المشترك - (196لى )إجما طالبا من

فى مقابل  ،%( يقومون برفع ونشر ملفات ومحتويات تعليمية على المجموعة55.6)
%( طالبا ال يقومون بنشر أى نوع من الملفات فى هذه 44.4( طالبا بنسبة ) 87)

 المجموعة التعليمية .
مشاركة فى الوهذه النسبة  تعكس أهمية موقع الفيسبوك فى دعم روح التعاون و 

نشر وتبادل الملفات بين الطالب وبعضهم البعض، وبين مور اإليجابية مثل األ
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعليق على الملفات التى يتم رفعها . 

أن من أبرز االنتقادات الموجهة ألنظمة إدارة  Donlan, Leahفقد أوضح 
ناهج محددة يلتزم بها الطالب، فى حين أن التعلم بصفة عامة هى االعتماد على م
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الشبكات االجتماعية ومن أهمها الفيسبوك تشجع الطالب على العمل التعاونى 
 .(41)والمشاركة الفعالة فى بناء المعرفة 

عبر حتويات التعليمية التى يتم نشرهاالملفات / المويوضح الجدول التالى أنواع     
  من قبل عينة الدراسة :المجموعة التعليمية على الفيسبوك 

( نوع الملفات / المحتويات التعليمية التى يتم نشرها عبر المجموعة 16جدول رقم )
 التعليمية على الفيسبوك

نوع الملفات/المحتويات التعليمية التى يتم نشرها عبر المجموعة 
 التعليمية على الفيسبوك

 النسبة المئوية التكرار

 %34 116 صور 
 %6.7 23 ملف صوتى
 %7 24 ملف فيديو
 %28.2 96 ملف نصى 

 %24 82 ( لصفحات ومواقع تعليمية linksروابط )
 %100 341 المجموع

 

نوع الملفات التى يتم نشرها ( الذى يبين 16يتضح من الجدول السابق رقم )
فيها عينة الدراسة مع الزمالء وأعضاء هيئة عبر المجموعة التعليمية التى يشترك 

وبصفة عامة فتمثل %(،34، أنه يأتى فى المرتبة األولى الصور بنسبة )التدريس
 الصور أكثر أنواع الملفات تداوال خالل موقع التواصل االجتماعى فيسبوك، حيث

مليون  300تشير بعض االحصائيات أنه يبلغ إجمالى عدد عمليات تحميل الصور 
ثم الملفات النصية فى  .(42) ألف صورة فى الثانية الواحدة 136صورة يوميا بمعدل 

( لصفحات ومواقع تعليمية Links%(، ثم الروابط ) 28.2المرتبة الثانية بنسبة )
مرتبة الرابعة جاءت ملفات الفيديو بنسبة %( فى المرتبة الثالثة، وفى ال24بنسبة )

 %(.6.7%(، وفى المرتبة الخامسة جاءت الملفات الصوتية بنسبة  )7)
وهذا يؤكد على قدرة الطالب على التعامل مع مختلف أشكال المحتوى الرقمى 

تبة األولى سواء نص أو صوت أو صورة أو فيديو، وقد جاءت الصور فى المر 
تستغرق وقتا لتحميلها مثل ملفات الفيديو التى  حيث أنها اللسهولة وسرعة تحميلها 

قد تستغرق وقتا طويال فى التحميل، خاصة فى حالة بطئ سرعة اإلنترنت التى يعانى 
 منها الكثيرون .
 يستفيدون أنهم  %(70.4بنسبة )من عينة الدراسة ( طالبا 138) وقد أكد
 يستفيدون %( 28.6بنسبة )( طالبا 56، وأن )من هذه الملفات  بدرجة متوسطة
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من هذه الملفات التى  %( ال يجدون أى فائدة1بدرجة كبيرة، مقابل )طالبان( بنسبة )
 .يتم رفعها

وهذه النتيجة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس أهمية موقع الفيسبوك فى العملية التعليمية     
التعليمية، حيث أن هذا خاصة وإذا تم استغالله بشكل فعال من خالل نشر الملفات 

هو مفضل لدى الغالبية العظمى من الطالب،  -موقع الفيسبوك  -الوسيط التعليمى 
وبالتالى سيكونون أكثر تفاعلية وإيجابية مع ما يتم رفعه عليه من ملفات ومحتويات 

 تعليمية .
لهم  تتاحأزالة الحواجز أمام المستفيدين و إفي  فقد ساهمت مواقع اإلنترنت بصفة عامة    

اسية المقررات الدر  راء المعرفة ودعممجموعة متنوعة من مصادر المعلومات التي تسهم في إث
وذلك  ،تي دور عضو هيئة التدريسأوهنا ي ،متعة فى الوقت ذاتهوهو ما يجعلها أكثر فائدة و 
عن طريق إتاحة روابط لها من خالل المجموعات التعليمية  ،بربط الطالب بتلك المصادر

ين إلى االستعانة  لجأ الكثير من األساتذة الجامعي فى هذا الصددو  ،التي يشتركون بها
ومنها مواقع التواصل االجتماعي لدعم العملية التعليمية وربط الكثير منها  2ببتطبيقات الوي

لمعلومات اإلضافية التي تدعم هذه المقررات سواء في المقررات الدراسية وإتاحة الكثير من اب
 .43شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو من أجل جعل التعليم أكثر ثراءا ومتعة 

وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة والخاص بــ 
 (؟)كيف يمكن أن يكون موقع الفيسبوك داعما للمقررات الدراسية

 تطبيقات الفيسبوك التعليمية ودورها فى التعليم الجامعى : :  خامسا

 هناك الكثير من اإلضافات البرمجية أو ما تسمى بتطبيقات الفيسبوك
التى تساعد كال من الطالب وعضو هيئة التدريس على إدارة وإثراء  44التعليمية 

 العملية التعليمية، ومن هذه اإلضافات :
ساعد الطالب على تبادل الكتب وإعارتها فيما (، والتى ت(Book tagإضافة  .1

 بينهم من خالل :
   tag.com/bookbookapps.Face 

والتى تساعد فى جمع معلومات عن  (،(Do research formeإضافة  .2
 موضوع معين للقيام ببحث أو مشروع .

Apps.Facebook.com/doresearchforme 
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(، والتى تساعد فى بناء تدريبات تساعد الطالب على (flash cardإضافة  .3
 المذاكرة . 

Apps.Facebook.com/flashcard 
، وهذا التطبيق مهم لعضو هيئة التدريس بصفة خاصة ؛ (courses)إضافة  .4

ألنه يمكنه من إدارة المادة الدراسية مثل إضافة المقررات واإلعالنات 
والواجبات، وبما أن طالب الجامعة هم أكثر تفاعال عن طريق التكنولوجيا، 
لذلك البد من استخدامه كمدعم لطرق التدريس التقليدية، مما سيزيد من 

 .(45)لتعليم فاعلية ا
بنسبة من عينة الدراسة ( طالبا 159أن )وهنا كشفت الدراسة الحالية عن 

( طالبا 75مقابل ) ،%( يعلمون بوجود مثل هذه التطبيقات التعليمية67.9)
لتطبيقات التعليمية على %( لم يعلموا بوجود مثل هذه ا32.1بنسبة )
 . الفيسبوك

من لديهم علم بوجود  -( 159)%( من إجمالى 59.7طالبا بنسبة ) 95وأن       
%( لم يستخدموها من 40.3قد قاموا باستخدامها فعليا، مقابل ) - ةتطبيقات تعليمي

 قبل .
وهذا يعكس أيضا أن هناك نسبة البأس بها تسعى كما ذكرنا من قبل الستغالل      

يأتى دور أعضاء هيئة التدريس  عليمية، وهناالعملية التالفيسبوك بشكل إيجابى لدعم 
 . طبيقاتفى دعم هذه المشاركة اإليجابية وتوعية وإعالم الطالب بمثل هذه الت

من قبل عينة التطبيقات التعليمية التى تم استخدامها ويوضح الجدول التالى     
 :موقع الفيسبوك على الدراسة 

 التعليمية التى تم استخدامها على الفيسبوك( التطبيقات 17جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار التطبيقات التعليمية التى تم استخدامها على الفيسبوك

46 webinaria screencast recorder 46 20.1% 
47  Slide Share 26 11.4% 

 48 Course 59 25.8% 
49  Quiz Creator 9 3.9% 

50  Poll 9 3.9% 
  51 Exam Time 65 28.4% 

52 Schooligy.com 10 4.4% 
53  Goconqr 5 2.2% 

 %100 229 المجموع
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( الذى يوضح أهم التطبيقات التعليمية التى تم 17يبين الجدول السابق رقم )
أنه جاء فى المرتبة األولى تطبيق  استخدامها على الفيسبوك من قبل عينة الدراسة،

Exam time ( 28.4بنسبة ،)% نظرا إلمكانية عمل إختبارات من خالله ومشاركتها
بنسبة  courseوفى المرتبة الثانية جاء تطبيق مع الزمالء لتقييم األداء أول بأول، 

%(، وفى 20.1بنسبة ) webinaria%(، وفى المرتبة الثالثة جاء تطبيق 25.8)
%(، وفى المرتبة الخامسة 11.4بنسبة ) slide shareة الرابعة جاء تطبيق المرتب

، ثم جاء فى المرتبة السادسة كل  Schooligy.com%( جاء تطبيق4.4وبنسبة )
%( لكل منهما، وفى المرتبة 3.9بنسبة ) Quiz creatorوتطبيق  pollمن تطبيق 

 . %(2.2بنسبة ) Goconqrالسابعة واألخيرة جاء تطبيق 
طالبا، فقد ( 64) هموفيما يتعلق بغير مستخدمى مثل هذه التطبيقات وعدد

هو عدم وراء عدم استخدام مثل هذه التطبيقات التعليمية السبب الرئيسى تبين أن 
المعرفة بكيفية (، وفى المرتبة الثانية جاء عدم %35.9الحاجة الستخدامها بنسبة )

%(، ثم جاء فى المرتبة الثالثة واألخيرة السبب الخاص 34.4االستخدام وذلك بنسبة )
%(، هنا كما ذكرنا من قبل يأتى دور أعضاء هيئة 29.7بعدم العلم بوجودها بنسبة )

التدريس إلعالم الطالب بالتطبيقات التعليمية الموجودة على موقع الفيسبوك والتى 
ن خالل الصفحة الرسمية للقسم إلى جانب تدريبهم على كيفية تخدم التخصص م

استخدامها ،أو رفع روابط لمواقع توضح كيفية استخدامها أيضا على الصفحة 
 . للقسم الرسمية 

الكثير من ى حل بعض التربويين أن الفيسبوك ساعد ف وبصفة عامة يرى 
اركة وتفاعل العناصر البشرية المش:  منها تقليدىالتعليم ال التى يفتقر إليها المشكالت

من  مع العملية التعليمية، مما يؤدى إلى جذب المتعلمين وزيادة إقبالهم على التعليم
 .(54) خالل الفيسبوك

أهمية موقع الفيسبوك فى العملية التعليمية، إال أنه وكما قلنا من وبالرغم من 
 .(55)فى العملية التعليمية محدودا فى الوطن العربى هاستخدام الزال قبل

ما من تساؤالت الدراسة والخاص بــ ) الرابعوبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل 
      (؟أهمية تطبيقات الفيسبوك التعليمية فى التعليم الجامعى

 : (56) طرق استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية:  سادسا
وموقع الفيسبوك بصفة يمكن استخدام مواقع التواصل االجتماعى بصفة عامة 

 ومن بين طرق استخدامها : ،فى دعم العملية التعليمية وجعلها أكثر فاعليةخاصة 
 نشر الجداول الدراسية واالختبارات وتوصيفات المقررات . .1
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 . متابعة األنشطة البحثية للطالب وإمكانية تلقيها عبر هذه المواقع  .2
تحديد مواعيد إلجراء لقاءات جماعية بين الطالب وأساتذتهم للمناقشة فى  .3

 األمور العلمية .
 وضع اختبارات األعوام الماضية . .4
 تقديم عضو هيئة التدريس حلول للطالب الذين تواجههم بعض المشكالت . .5
 تلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب . .6
 يمكن أن يستفيد منها الطالب .وضع العديد من الكتب العلمية التى  .7
 هفى دعم المقررات الدراسية فيمكن استغالل وإلى جانب دور موقع الفيسبوك    

%( 50.9( طالبا بنسبة )119) فقد أوضح ،كوسيلة لإلعالن عن المناسبات التعليمية
من خالل موقع قد تلقوا بالفعل دعوة لحضور مناسبات تعليمية من عينة الدراسة أنهم 

%( لم يتلقوا دعوات لحضور مناسبات تعليمية من خالل 49.1مقابل )الفيسبوك، 
 . ذلك الموقع

وتعكس هذه النسب مدى فائدة موقع الفيسبوك كوسيلة إعالنية عن المناسبات      
يرها، حيث أن الغالبية العظمى من والسيمنارات وغ التعليمية كالمؤتمرات والندوات

 وضحنا من قبل .أالطالب يستخدمون هذا الموقع بشكل يومى كما 
وبالنسبة للمناسبات التعليمية التى تلقت عينة الدراسة دعوة لحضورها من خالل       

وذلك  ،%(32.7جاء فى المرتبة األولى الدورات التدريبية بنسبة )ف ،موقع الفيسبوك
ا للطالب سواء تلك المتعلقة باللغات أو الحاسب اآللى أو تلك الداعمة نظرا ألهميته

وفى المرتبة الثانية  ،للمقررات الدراسية الستكمال متطلبات سوق العمل بعد التخرج
%(، وفى المرتبة الثالثة جاءت الندوات بنسبة 29.2جاءت المؤتمرات بنسبة )

ماجستير أو دكتوراة فى %(، ثم جاءت الدعوة لحضور مناقشات رسائل 24.6)
لحضور %(، وفى المرتبة الخامسة واألخيرة جاءت الدعوة 9.5المرتبة الرابعة بنسبة )

%(، وبصفة عامة وكما أوضحنا فى النقطة 4بنسبة ) ندوة دراسات عليا )سيمنار(
السابقة أنه يمكن استغالل موقع الفيسبوك بحيث يكون وسيلة لإلعالن عن المناسبات 

من خالل الصفحة  بدال من الطرق التقليدية المستخدمة فى اإلعالن عنهاالتعليمية 
 .الرسمية للقسم على موقع الفيسبوك 

الفيسبوك ليس مجرد أداة للتعارف على أصدقاء جدد أو معرفة ما يدور في العالم فموقع     
استخدامه للحصول على للمعلومات يمكن للطالب ل إنه أداة تعليمية ومصدر مهم ب ،المحيط

 . معلومات إضافيه تدعم المقررات الدراسية
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وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل الخامس من تساؤالت الدراسة والخاص بــ 
 (؟ )كيف يمكن استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية

 : وسلبيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليميةايجابيات :  سابعا
 : إيجابيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية 7/1

من الجدير بالذكر أنه يمكن من خالل الفيسبوك بناء مجتمعات متنوعة بسرعة       
وتحقيق  التعارف والتواصل بين األشخاص متناهية دون أى تعقيدات، مما يسهل

 الصفحة الخاصة بهحيث يمكن التعرف على أى مستخدم من خالل التسلية والترفيه، 

باعتباره  المحتوى للرأى العامأنواع بث أى نوع من ، كما يمكن من خالله أيضا (57)
 .(58)وسيلة من وسائل اإلعالم 

فى أربعة بصفة عامة فوائد الفيسبوك  (Louis Lam)لويس الم قد لخص و      
 ( .59) االجتماعيةعناصر وهم : التفاعل واالتصال والمشاركة والعالقات 

زديادة الوعى السياسى بين األفراد، حيث شجعت ولقد ساهم هذا الموقع أيضا فى     
، كما أنه إلى جانب ذلك أصبح وسيلة ع األفراد على المشاركة السياسيةهذه المواق

لتسويق المنتجات وبيع وشراء السلع بسهولة ومتابعة إعالنات التوظيف إليجاد فرصة 
 . (60)عمل
وبالنسبة للعملية التعليمية فيرى البعض أنه ساهم فى تدعيم فكرة العمل التعاونى      
بين األجيال المختلفة لتبادل األفكار والمعلومات  Groups خالل المجموعاتمن 

(61). 
ويوضح الجدول التالى إيجابيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية من وجهة 

 نظر عينة الدراسة :
( إيجابيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية من وجهة نظر عينة 18جدول رقم )

 الدراسة
 النسبة المئوية التكرار إيجابيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية

 %12.2 125 توفير الوقت والجهد
 %16.7 171 النقاش مع األصدقاء فى المواد الدراسية

 %9 92 المؤتمرات والندوات والدوراتمعرفة 
 %21.1 217 التعرف على مواعيد المحاضرات
 %11 113 التعرف على التكليفات الدراسية

 %8.4 86 التشجيع على استخدام التقنية واإلنترنت فى التعليم
 %7.2 74 كثر متعة أجعل التعليم 

 %9 92 رونيةتاإلطالع على مصادر المعلومات اإللك
 %5.6 57 اإلعالن عن شىء معين
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 %100 1027 المجموع
( الذى يبين ايجابيات استخدام الفيسبوك  18الجدول السابق رقم ) يتضح من 

أنه يأتى فى المرتبة األولى التعرف على مواعيد المحاضرات  فى العملية التعليمية،
فقد أصبح الفيسبوك لدى الكثير من الطالب بديال عن حضور  %(،21.1بنسبة )

المحاضرات، حيث يتم من خالله معرفة مواعيد المحاضرات والتكليفات ومناقشة 
ضرات بشكل األصدقاء فى المواد الدراسية، مما تسبب فى قلة حضور الطالب للمحا

 عام .
وفى المرتبة الثانية يأتى النقاش مع األصدقاء فى المواد الدراسية بنسبة  

%(، ثم فى 12.2% (، وفى المرتبة الثالثة جاء توفير الوقت والجهد بنسبة )16.7)
%(، وفى المرتبة 11المرتبة الرابعة جاء التعرف على التكليفات الدراسية بنسبة )

والعنصر  المؤتمرات والندوات والدورات معرفةالعنصر الخاص بالخامسة جاء كل من 
%( لكل منهما، وفى 9اإلطالع على مصادر المعلومات اإللكترونية بنسبة )ب الخاص

المرتبة السادسة جاء التشجيع على استخدام التقنية واإلنترنت فى التعليم بنسبة 
%(، ثم فى المرتبة السابعة جاء العنصر الخاص يجعل التعليم أكثر متعة 8.4)
%(، وفى المرتبة الثامنة واألخيرة جاء اإلعالن عن شىء معين بنسبة 7.2نسبة )ب
(5.6. )% 
 : سلبيات استخدام الفيسبوك على العملية التعليمية 7/2

بالرغم من مميزات الفيسبوك إال أن هناك بعض السلبيات التى تتعلق        
لإلدمان اإللكترونى ؛ بسبب عدم إمكانية تعرض المستخدمين  ،باستخدامه من أهمها

بث أى محتوى مكتوب أو مرئى أو مسموع  ةإمكاني وأيضا ،اإلحساس بالوقت والمكان
 .(62)دون قيود أخالقية أو مجتمعية أوقانونية 

فى حدوث لمثل هذه المواقع إلى جانب ماسابق فقد يتسبب االستخدام المفرط     
 : (63)تى أما ي

 أضرار صحية نتيجة االستخدام المفرط لألجهزة االلكترونية .  .1
متمثلة فى تقليل قدرة الفرد على التفاعل مع الواقع والمجتمع  ،أضرار نفسية .2

 الخارجى .
 متمثلة فى العزلة االجتماعية والتفكك األسرى . ،أضرار اجتماعية .3

كما أنه يمكن من خالل الفيسبوك نشر معلومات مغلوطة وإخفاء األفراد لهويتهم      
أثناء التواصل مما يترتب عليه عالقات وهمية، إلى جانب أن سياسات الخصوصية 
التى تعلنها مثل هذه المواقع غير كافية، مما يترتب عليه إمكانية االستخدام السئ 
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دمين، إضافة إلى ذلك فإن االعتماد على للمعلومات والصور الشخصية للمستخ
 الدعاية واإلعالن داخل موقع الفيسبوك قد يتسبب فى إزعاج للمستخدمين .

ومن أبرز سلبيات مثل هذه المواقع أيضا أنه قد يلجأ إليها البعض للهروب من     
 .(64)المشاكل والضغوط دون محاولة حلها والتصدى لها 

ستخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية من وجهة نظر ويوضح الجدول التالى سلبيات ا
 عينة الدراسة :

 

( سلبيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية من وجهة نظر عينة 19جدول رقم )
 الدراسة

 النسبة المئوية التكرار سلبيات استخدام الفيسبوك على العملية التعليمية
 %21.9 163 تضييع الوقت

 %14.9 111 المعلومات المغلوطة وغير الصحيحةأداة لنشر 
 %10.5 78 التأثير السلبى على درجات الطالب

 %11.2 83 التأثير السلبى على عالقات األصدقاء
 %17.9 133 التقليل من استخدام المكتبات التقليدية

 %8.1 60 عدم االنتظام فى المحاضرات
 %15.5 115 االعتداء على حقوق الملكية الفكرية

 %100 743 المجموع
 

( الذى يبين سلبيات استخدام الفيسبوك 19السابق رقم )يتضح من الجدول 
%(، 21.9األولى تضييع الوقت بنسبة ) على العملية التعليمية، أنه جاء فى المرتبة

%(، 17.9وفى المرتبة الثانية جاء التقليل من استخدام المكتبات التقليدية بنسبة )
%(، ثم 15.5وفى المرتبة الثالثة جاء االعتداء على حقوق الملكلية الفكرية بنسبة )

ة بنسبة فى المرتبة الرابعة جاء أنه أداة لنشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيح
%(، ثم جاء فى المرتبة الخامسة التأثير السلبى على عالقات األصدقاء بنسبة 14.9)
%(، وفى المرتبة السادسة جاء التأثير السلبى على درجات الطالب بنسبة  11.2)
%(، وفى المرتبة التالية أى المرتبة السابعة جاء عدم االنتظام فى 10.5)

 %(.8.1المحاضرات بنسبة )
يعى أن يكون تضيع الوقت فى المرتبة األولى، خاصة وأن  ومن الطب

%( من 50.3%( من عينة الدراسة يستخدمون الفيسبوك بشكل يومى وأن )86.8)
ساعات فأكثر فى المرة الواحدة، وقد  3عينة الدراسة يستخدمون الفيسبوك لمدة 

التى  -ابقة فى الدراسات الس –اختلفت هذه النتائج عن دراسة )وديع محمد الزعزعى( 
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أكدت على أن أبرز سلبيات استخدام الفيسبوك حسب آراء الشباب الجامعى يكمن فى 
 ترويج الشائعات .

وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل السادس من تساؤالت الدراسة والخاص بــ 
 (؟ )ما إيجابيات وسلبيات استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية

 :بيئة الفيسبوك االجتماعية والتعليميةدور عضو هيئة التدريس داخل :  ثامنا 
من الجدير بالذكر أن عضو هيئة التدريس يمثل العمود الفقرى لعملية التواصل      

االجتماعى التعليمى، حيث أنه يقدم المعلومات ويدير العملية التعليمية على هذه 
الشبكات، وهو أيضا المرشد والمربى، وهو الذى يقترح التطبيقات التعليمية، والبد وأن 

دوره فى عصر التكنولوجيا قد تغير وتحول إلى تنمية يدرك المعلم بصفة عامة أن 
مهارات الطالب وإكسابهم القدرة على التعليم ذاتيا، وبصفة عامة هناك عدة أدوار 

 : (65)لعضو هيئة التدريس فى مثل هذه المواقع بينها
 التواصل مع الطالب لتحفيز الروح المعنوية لهم .  .1
 وتقديم المساعدة والتوجيه للطالب . يةالتعليم جموعةمتابعة الم .2
 وضع أنواع متنوعة من المحتوى الرقمى التى تخدم العملية التعليمية . .3

أن أعضاء  (%73.1بنسبة )من عينة الدراسة ( طالبا 171) وفى هذا الصدد أكد
%( 26.9( طالبا بنسبة )63) هيئة التدريس بالقسم يشجعون على هذا األمر، مقابل

عضاء هيئة التدريس بالقسم ال يشجعون على استخدام الفيسبوك فى على أن أ  أكدوا
ة العظمى من ، وهذه النسب تؤكد على تشجيع الغالبييةالدراسالمعلومات تحصيل 

، حيث أن هناك فى العملية التعليمية استخدام الفيسبوكعلى أعضاء هيئة التدريس 
لكن ال يستخدمونه فى القليل ممن ال يمتلكون حساب على الفيسبوك أو يمتلكون و 

فقد أكدت عينة الدراسة أن هناك أربعة من بين أعضاء هيئة العملية التعليمية 
 %( ال يتواصلون مع الطالب من خالل الفيسبوك .36.6التدريس بالقسم بنسبة )

يفضلون التواصل أنهم %( من عينة الدراسة 49.1) وبالرغم من ذلك فقد ذكر
، حيث من الممكن أن تكون هناك استفسارات دريسمع أعضاء هيئة الت وجها لوجه

وهو ماال يمكن القيام به من  ،مطولة أو أمور يحتاج الطالب إلى أن يتم توضيحها
ن يكون هناك عدم رغبة من عضو هيئة التدريس للتواصل أو أ خالل الفيسبوك

 قد ذكرو  ،واإلجابة على االستفسارات المقدمة من الطالب من خالل الفيسبوك
سواء وجها لوجهه او من  يفضلون كال التواصلينأنهم من عينة الدراسة  (40.6%)

%( من عينة الدراسة يفضلون التواصل عبر الفيسبوك 10.3، مقابل )خالل الفيسبوك
 .مع أعضاء هيئة التدريس فقط 
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استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية فى تسهيل وبصفة عامة فقد ساهم 
%( من 86.8) حيث أوضح، أعضاء هيئة التدريسو  بين الطالبل التواصل والتفاع

الفيسبوك فى العملية التعليمية قد ساهم وسهل فى عملية  عينة الدراسة أن استخدام
%( من عينة 13.2، مقابل )بالقسم التواصل والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس

يساهم فى تسهيل عملية  الدراسة وجدوا أن استخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية لم
وهنا تأتى أهمية المجموعات التعليمية التى  التواصل مع أعضاء هيئة التدرس بالقسم،

 .يشترك فيها كال من الطالب وأعضاء هيئة التدريس
%( 53.8) فقد أوضح ،أما فيما يتعلق بالتواصل بين الزمالء وبعضهم البعض    

الفيسبوك،  اصل وجها لوجه والتواصل عبريفضلون كال من التو أنهم من عينة الدراسة 
%( من عينة الدراسة يفضلون التواصل وجها لوجه، بينما يفضل 40.2وأن نسبة )

 %( فقط التواصل عبر الفيسبوك فقط .6)
وهذه النتيجة تدعم النتيجة التى تم التوصل إليها من قبل والمتمثلة فى أن الدافع   

 .قاربصدقاء واألهو التواصل مع الزمالء واأل الرئيسى وراء استخدام موقع الفيسبوك
 

 

( أن استخدام الشبكات االجتماعية فى حياتنا اليومية (Leah Donlanيرى حيث     
قد غيرت طريقة التواصل بين األفراد بصفة عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة، 
وقد أطلق على الجيل الجديد من الطالب الذى يعتمد على الشبكات االجتماعية 

 .(66)بالجيل الرقمى 
 

استخدام موقع الفيسبوك فى العملية ومن العرض السابق يمكن تلخيص أهمية 
 :(67) التعليمية فى النقاط التالية

 المساعدة فى إيجاد بيئة تعليمية تعاونية وتفاعلية شفافة بين المعلم والمتعلم . .1
 بعضهم البعض .و إمكانية تبادل المادة العلمية بسهولة بين الطالب  .2
رج الفصل تمكين عضو هيئة التدريس من التوجيه التعليمى للطالب خا .3

 الدراسى .
سرعة واستمرارية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس دون التقيد بوقت  .4

 معين . 
 وفى هذا الصدد فقد وجدت عينة الدراسة أن هناك مجموعة من الفوائد الستخدام      

جاء فى المرتبة األولى  فقد ،الفيسبوك فى التواصل مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس
صل مع األصدقاء وأعضاء هيئة التدريس دون التقيد تواالإمكانية %( 25.5وبنسبة )

الحواجز النفسية بين الطالب وعضو  بالزمان والمكان، وفى المرتبة الثانية جاء إزالة
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%( تقوية 20.8)جاء فى المرتبة الثالثة وبنسبة %(، ثم 24.5هيئة التدريس بنسبة )
صدقاء جدد بنسبة أالمرتبة الرابعة جاء التعرف على قات بين األصدقاء، ثم فى العال

%(، وفى المرتبة األخيرة والخامسة جاء االتصال بالمتخصصين بنسبة 15.2)
(13.9. )% 

وبصفة عامة، فقد يسر الفيسبوك التواصل مع أعضاء هئية التدريس، حيث يمكن     
مما أزال الحاجز  ،قت دون التقيد بوقت محددكتابة االستفسارات وإرسالها فى أى و 

النفسى فى التعامل مع عضو هيئة التدريس، خاصة بالنسبة للطالب الذين يجدون 
 . عهممصعوبة فى التعامل وجها لوجه 

( على أن الطالب Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienėفقد أكدت دراسة )    
كثير من األحيان أكثر إيجابية فى التواصل الذين يستخدمون الشبكات االجتماعية فى 

 .(68)مع األساتذة وزمالئهم، وأيضا فى نشر المعلومات الدراسية على الفيسبوك
وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل السابع من تساؤالت الدراسة والخاص بــ 

 (؟ )ما دور عضو هيئة التدريس داخل مجتمع الفيسبوك االجتماعى والتعليمى
 (69)التجارب العالمية الستخدام الفيسبوك في التعليم  بعض :  تاسعا

ن هناك بعض الدول التي أصبحت تعتمد علي مواقع أمن الجدير بالذكر 
التواصل االجتماعي ومن بينها الفيسبوك في التعليم في العالم االفتراضي ومن 

 بين هذه التجارب :
 (التجربة الصينية: 1)

االعتماد علي مواقع التواصل االجتماعي لتوطيد العالقة بين المعلم  أبدفقد     
ية هذه حيث أثبتت الدراسات فاعل ،والمتعلم في المدارس الموجودة في الصين

نها ساعدت علي كسر روتين التدريس وأصبح الطالب أكثر قدرة علي أو  ،التجربة
 . اإلبداع

 (التجربة االمريكية  :2)
الواليات المتحدة األمريكية تم تطبيق استخدام مواقع التواصل االجتماعى وفى     

بصفة عامة ومن بينها الفيسبوك فى كثير من المدارس والمعاهد الرسمية 
% من الطالب 77 هناك أكثر من ات على أنالدراسإحدى وقد أكدت   ،والخاصة

تطورت ن هؤالء الطالب أوتبين  ،تخدمون شبكات التواصل االجتماعىيس
فى الواليات وهناك دراسات  ،مهاراتهم وإبداعاتهم بفضل استخدام مثل هذه المواقع

 ن استخدام مثل هذه المواقع فى التعليم تساعدأ علىتؤكد أيضا مريكية المتحدة األ
 . فى تعزيز روح التعاون فى الفصول الدراسية وبناء مهارات اتصال أفضل
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التساؤل الثامن من تساؤالت الدراسة والخاص بــ وبذلك يكون قد تم اإلجابة على 
 )ما التجارب العالمية الستخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية ؟(

 استخدام الفيسبوك فى العملية التعليميةوتحسين  لتفعيلمقترحات  : عاشرا
 وتحسين هناك مجموعة من المتطلبات التى تلزم لتفعيل من الجدير بالذكر أن     

ويمكن تقسيمها إلى ثالث متطلبات وهى  ،فى العملية التعليمية الفيسبوكاستخدام 
(70): 

 هى :و متطلبات خاصة بعضو هيئة التدريس  -1
  . عضاء هيئة التدريس باستخدام مثل هذه المواقع فى العملية التعليميةأ قناع إ -
فى العملية  ريس على استخدام مثل هذه الشبكاتعضاء هيئة التدأ تدريب  -

 . التعليمية
عضاء هيئة التدريس الذين يوظفون هذه التقنية فى ألتوفير الدعم المادى  -

  . التعليم
  : متطلبات خاصة بالطالب -2

توعية الطالب بأهمية هذه الشبكات فى العملية التعليمية وضرورة االستفادة  -
 .منها 

  . كاتخالقيات وسلوكيات التعامل مع مثل هذه الشبأتعريفهم ب -
 . تدريب الطالب على كيفية استخدام هذه الشبكات فى العملية التعليمية -
أو شبكة  حاسب آلىجهزة ألجامعات للطالب الذين ليس لديهم ماكن باأتوفير  -    
 . نترنت لالستفادة  من هذه الشبكات فى العملية التعليميةإ

 : دارية وماليةإمتطلبات  -3
لتدريب ؛ شبكة اإلنترنت بة جهزة الحاسب اآللى ومتصلأمعامل مجهزة بتوفير  -

  .عضاء هيئة التدريس على استخدام هذه الشبكات فى العملية التعليميةأ الطالب و 
المواقع فى العملية هذه مثل سن القوانين التى يمكن من خاللها ضبط استخدام  -

 . التعليمية
لتحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس الذين ؛ دعما ماديا ومكافآت  الكليات توفير -

  . يستخدمون مثل هذه الشبكات فى العملية التعليمية
فى العملية  ذه المواقعمثل لهوالضوابط التى تحقق االستخدام األوضع القواعد  -

 .التعليمية 
خدام وهنا اقترحت عينة الدراسة مجموعة من العناصر لتفعيل وتحسين است

 الفيسبوك فى العملية التعليمية على النحو التالى :
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وتطبيقاته استخدام الفيسبوك بأهمية ورش عمل للطالب للتعريف ندوات و عمل  .1
 فى التعليم .

؛ إلفادة المتاحة على الفيسبوك اإلعالن عن التطبيقات والصفحات التعليمية  .2
 جميع الطالب منها .

 .  ى المجموعات التعليميةمراعاة دقة المعلومات المنشورة عل .3
والطالب،  عضاء هيئة التدريسالتوسع فى إنشاء مجموعات للتواصل بين أ  .4

ات التى تدعم العملية والطالب وبعضهم البعض، مع نشر المعلوم
  .التعليمية

االهتمام من قبل أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطالب واإلجابة على  .5
 استفساراتهم وأسئلتهم .

ن، مع اقتراح موضوع كل و يشترك فيها المتخصص مجموعات تعليميةعمل  .6
ع معلومات عنه لزيادة فترة لتناوله داخل هذه الصفحات ومصادر جم

 . فائدةال
 توفير أجهزة الحاسب اآللى المتصلة بشبكة اإلنترنت فى معامل الكليات. .7

الدراسة والخاص بــ وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل التاسع من تساؤالت 
)ما المقترحات التى يمكن من خاللها تفعيل وتحسين استخدام الفيسبوك فى العملية 

 التعليمية ؟(
 نتائج الدراسة:  إحدى عشر

يحتل موقع الفيسبوك المركز األول من حيث عدد المستخدمين من بين مواقع   -1
وثانى أكبر موقع يتم زيارته بعد محرك البحث جوجل التواصل االجتماعى، 

من قبل مستخدمى اإلنترنت وخاصة بين جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
 ( .24-18مابين )

هو التواصل مع الفيسبوك موقع لعينة الدراسة السبب الرئيسى وراء استخدام  -2
قارب، حيث جاء ذلك السبب فى المرتبة األولى بنسبة األصدقاء واأل

(21.4) % . 

من مستخدمى الفيسبوك أن الهاتف المحمول هو الوسيلة  %(64.7) أوضح -3
الرئيسية الستخدام الفيسبوك، حيث يتم استخدامه من قبل الغالبية العظمى 

 أو أكثر فى المرة الواحدة . بشكل يومى ولمدة ثالث ساعات
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الستخدام الفيسبوك فى  %(81.6)تشجيع الغالبية العظمى من الطالب بنسبة  -4

 التعليم .

وجدوا من مستخدمى الفيسبوك قد من عينة الدراسة ( %35)الدراسة أن بينت  -5
الستخدام موقع الفيسبوك على مستواهم الدراسى، فى  ياإيجاب اأن هناك تأثير 
%( من عينة الدراسة أنه كان الستخدام الفيسبوك تأثيرا 26.9حين وجد )

%( من عينة الدراسة أن 38سلبيا على مستواهم الدراسى، بينما وجد )
 . يجاب أو بالسلباستخدام الفيسبوك لم يؤثر على مستواهم الدراسى سواء باإل

عمل أنهم قاموا ببمن مستخدمى الفيسبوك عينة الدراسة من  (%26.1)أكد  -6
أغلبها صداقات وعالقات مع المهتمين بموضوع التخصص من دول مختلفة 

 دول عربية .

%( من عينة الدراسة من مستخدمى الفيسبوك على وجود خريجين 67.9أكد ) -7
 سابقين فى التخصص فى المجموعة التعليمية التى يشتركون بها .

عينة الدراسة أن موقع الفيسبوك مصدرا من مصادر المعلومات اإللكترونية أكدت  -8
التى استعانت فيها عينة الدراسة التى تدعم المقررات الدراسية ومن أكثر المقررات 

 والمخطوط العربىبموقع الفيسبوك للحصول على معلومات إضافية هى التكشيف 
 .والميتاداتا وقواعد البيات والفهرسة والتصنيف  

السبب الرئيسى وراء عدم استخدام الفيسبوك من قبل بعض أوضحت الدراسة أن  -9
عينة الدراسة هو عدم امتالك حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت بنسبة 

(27.5. )% 
%( من غير مستخدمى الفيسبوك أن لديهم رغبة حقيقية فى استخدام 76)أكد  -10

 . فيسبوك فى المستقبلال
%( من غير مستخدمى الفيسبوك وممن لديهم جهاز حاسب 46.4أوضح ) -11

آلى متصل بشبكة اإلنترنت أن أكثر مواقع اإلنترنت المفضلة إليهم هى المواقع 
 التعليمية .
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أظهرت الدراسة أن الوسائل الرئيسية التى يعتمد عليها غير مستخدمى  -12
تمثلت فى التى تدعم المقررات الدراسية ات الفيسبوك فى الحصول على المعلوم

 %( لكل منهما .31.5البحث فى المكتبة واالستفسار من األصدقاء وبنسبة )
أظهرت الدراسة أن الفيسبوك يلعب دورا هاما فى دعم المقررات الدراسية من خالل   -13

الصفحات التعليمية إلى جانب الملفات التى يتم تداولها على المجموعات التعليمية مع 
 الزمالء وأعضاء هيئة التدريس . 

%( من عينة الدراسة من مستخدمى 83.8)توصلت الدراسة إلى أن  -14
ن بالفعل فى مجموعة تعليمية مع الزمالء وأعضاء هيئة الفيسبوك مشتركو 

%( يقومون برفع ونشر ملفات ومحتويات تعليمية على 55.6منهم )، التدريس
 %( .34وتأتى الصور فى المرتبة األولى بنسبة ) ،المجموعة

%( من المستخدمين يعلمون 67.9توصلت الدراسة إلى أن نسبة ) -15
%( قد قاموا 59.7بوك، من بينهم نسبة )بوجود تطبيقات تعليمية على الفيس

من أكثر التطبيقات التعليمية  Exam Timeباستخدامها فعليا، حيث كان 
 المستخدمة .

%( من عينة الدراسة من مستخدمى 50.9نسبة )أظهرت الدراسة أن  -16
وجاءت الدورات ،  الفيسبوك قد تلقوا بالفعل دعوة لحضور مناسبات تعليمية

 %( .32.7المرتبة األولى بنسبة )التدريبية فى 
ذكرت عينة الدراسة أن من إيجابيات استخدام الفيسبوك فى العملية  -17

التعليمية هو التعرف على مواعيد المحاضرات، ومن أكثر سلبياته فى العملية 
 التعليمية هو تضييع الوقت .

يمثل عضو هيئة التدريس العمود الفقرى لعملية التواصل االجتماعى  -18
مى، حيث يدير العملية التعليمية على هذه الشبكات، وهو أيضا المرشد التعلي

 والمربى، وهو الذى يقترح التطبيقات التعليمية .
%( من مستخدمى الفيسبوك أن أعضاء هيئة التدريس 73.1أكد ) -19

 بالقسم يشجعون على استخدام ذلك الموقع فى العملية التعليمية .
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الدراسة يفضلون كال من  %( من عينة53.8أظهرت الدراسة أن ) -20
%( 49.1)مع الزمالء، مقابل  التواصل وجها لوجه والتواصل عبر الفيسبوك

 من عينة الدراسة يفضلون التواصل وجها لوجه مع أعضاء هيئة التدريس .
أوضحت الدراسة أن الفائدة األولى واألهم التى الحظتها عينة الدراسة بعد  -21

ء وأعضاء هيئة التدريس هى إمكانية التواصل استخدام الفيسبوك للتواصل مع الزمال
هذا السبب فى المرتبة األولى بنسبة جاء معهم دون التقيد بالزمان والمكان حيث 

(25.5. )% 
أظهرت الدراسة أن هناك بعض الدول التى بدأت تعتمد على مواقع  -22

المعلم التواصل االجتماعى ومن بينها موقع الفيسبوك فى التعليم لتوطيد العالقة بين 
 مثل الصين والواليات المتحدة األمريكية . والمتعلم

هناك مجموعة من المتطلبات التى تلزم لتفعيل استخدام الفيسبوك فى  -23
العملية التعليمية منها تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام مثل هذه المواقع 

فى العملية  فى العملية التعليمية، وتوعية الطالب بأهمية استخدام هذه الشبكات
 التعليمية وسن القوانين التى تضبط عملية االستخدام .

  توصيات الدراسة عشر :  إثنى

تفعيل االستفادة من تقنيات مواقع التواصل االجتماعى بصفة عامة والفيسبوك بصفة  -1
 خاصة داخل الجامعات نتيجة التقبل المجتمعى لهذه المواقع .

توظيف استخدام موقع الفيسبوك فى التعليم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على  -2
 والتواصل مع الطالب .

استخدام موقع توعية طالب الجامعة من خالل الندوات وورش العمل بأهمية  -3
حد مستجدات التكنولوجيا، وذلك فى الحصول على المعلومات أالفيسبوك باعتباره 

 التى تخدم العملية التعليمية .
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لى متصلة بشبكة اإلنترنت داخل الكليات ؛ ضرورة توفير معامل للحاسب اآل -4
لمساعدة الطالب الغير قادرين على استخدام موقع الفيسبوك فى االستفادة من 

 تطبيقاته التعليمية .

ضرورة وضع الكليات ميثاق أخالقى الستخدام الفيسبوك فى العملية التعليمية  -5
مجموعات يوضح حقوق وواجبات كل من عضو هيئة التدريس والطالب داخل ال

التعليمية على موقع الفيسبوك، مع وضع الئحة تأديبية لكل من يخالف الميثاق 
 األخالقى .

توفير الدعم المادى والمعنوى ألعضاء هيئة التدريس المفعلين لموقع الفيسبوك فى  -6
 العملية التعليمية .

 وجود خطة عامة داخل الكليات لتطبيق استخدام مواقع التواصل االجتماعى وخاصة -7
حقيق أقصى فائدة للطالب الفيسبوك فى العملية التعليمية تدريجيا من أجل ت

 .الجامعى

إجراء دراسات مستقبلية لتتبع انتشار استخدام موقع الفيسبوك بين طالب الجامعة  -8
 والعوامل المؤثرة على ذلك األمر . 
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 : مكان السكن -5

  الحضر  -ب    الريف -أ

 دخل األسرة : -6

   مرتفع -ج متوسط    -ب منخفض   -أ

 امتالك حاسب آلي :  -7
   ال      -ب  نعم -أ

 امتالك هاتف محمول  -8
   ال      -ب  نعم -أ

 استخدام الفيسبوك في التعليم والتواصل : 

 ؟ الفيسبوكي من مراحل التعليم التالية كانت بداية استخدامك لموقع أ -1

  المرحلة الثانوية  -ب    عدادية المرحلة اإل -أ

    المرحلة الجامعية-ج 
 من إجابة (  ختيار أكثر؟ ) يمكن ا ين تستخدم موقع الفيسبوكأ -2

  على الهاتف المحمول  -ب  الشخصي   اآللى على الحاسب  -أ

      على سبيل المثال(  اآليباد على األلواح الذكية ) -ج

 ما مدى استخدامك للفيسبوك ؟  -3

    أسبوعيا  -ب    يوميا     -أ

   شهريا  -ج

 ؟فى المرة الواحدة قضيها أمام موقع الفيسبوك كم ساعة يوميا ت -4

    ساعتين تقريبا  -ب   أو أقل  ساعة -أ

 ساعات فأكثر  3 -ج

 ما هي أسباب استخدام الفيسبوك ؟ ) يمكن اخيار أكثر من إجابة(: -5

   التعرف على أصدقاء جدد           -   البحث عن معلومة  -

         التواصل مع أعضاء هيئة التدريس  -  خرين من آراء اآلاالستفادة  -
           أغراض تعليمية -   الترفيه عن النفس  -

           شراء منتجات -     التواصل مع األصدقاء واألقارب -

     اإلعالن عن شيء معين -       أسباب سياسية  -

   ........... .........................................أسباب أخرى)اذكرها( -
 استخدام الفيسبوك في التعليم ؟ على هل تشجع  -6
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   ال      -ب  نعم -أ

 ما هي إيجابيات استخدام الفيسبوك في العملية التعليمية ؟ )يمكن إختيار اكثر من إجابة(؟ -7

      توفير الوقت والجهد -

     النقاش مع األصدقاء في المواد الدراسية  -

    ندوات والدوراتمعرفة المؤتمرات وال -

     التعرف على مواعيد المحاضرات  -

     التعرف على التكليفات الدراسية  -

   التشجيع عل استخدام التقنية واإلنترنت في التعليم -

        جعل التعليم أكثر متعة  -

   لومات االلكترونية اإلطالع على مصادر المع -

      لإلعالن عن شيء معين  -

    ................................................أسباب أخرى )أذكرها( -

 ما هي أهم سلبيات استخدام الفيسبوك على العملية التعليمية؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة(.  -8
         تضيع الوقت  -

    المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة لنشر أداة  -

                  لبي على درجات الطالب التأثير الس -

              التأثير السلبي على عالقات األصدقاء  -

              التقليل من استخدام المكتبات التقليدية  -

 فى المحاضرات                                      عدم االنتظام  -

             على حقوق الملكية الفكرية االعتداء  -

   .................................................. أسباب أخرى )اذكرها( -

 ة ؟ يت الدراسومافي تحصيل المعل الفيسبوكهل يشجعك أعضاء هيئة التدريس على استخدام  -9

   ال      -ب    نعم -أ

 في مجموعة تعليمية مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس؟ هل أنت مشترك -10

   ال      -ب     نعم -أ

هل تقوم بنشر ملفات / محتويات تعليمية على المجموعة التي تشترك فيها مع الزمالء وأعضاء  -11
 هيئة التدريس؟

   ال      -ب     نعم -أ

ها عبر المجموعة التي تشترك بها مع اذكر نوع الملفات/ المحتويات التعليمية التي تقوم بنشر  -12 
 جابة( التدريس ؟ )يمكن اختيار أكثر من إالزمالء وأعضاء هيئة 

   ( doc, pdfملف نصي )...........  -د   صور  -أ
  ة( لصفحات ومواقع تعليميlinksروابط ) -هـ  ملف صوتي  -ب

        ملف فيديو  -ج
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 ......................................................)اذكرها(  ملفات / محتويات أخرى -     

ما هي درجة إفادتك من الملفات التي يتم رفعها على المجموعة التعليمية التي تشترك بها مع  -13
 الزمالء وأعضاء هيئة التدريس:

  أجد فائدة  ال -ج درجة متوسطة     -ب درجة كبيرة    -أ
 هل تلقيت دعوة لحضور أي مناسبة تعليمية عبر الفيسبوك ؟ -14

       ال  -ب  نعم         -أ

 ختيار أكثر من إجابة(.تى تلقيت دعوة لحضورها ؟ ) يمكن اما هي المناسبات التعليمية ال -15
      نار(ندوة دراسات عليا ) سيم -د  مؤتمر    -أ

    مناقشات لرسائل ماجستير أو دكتوراة  -ه         ندوة  -ب

  دورة تدريبية               -ج
      .......................................................مناسبات أخرى )اذكرها(-

 ؟على الفيسبوك هل قمت بدعوة أحد الزمالء لالشتراك في أحد الصفحات التعليمية  -16

       ال  -ب  نعم         -أ

 على الفيسبوك؟ 70( applicationهل تعلم بوجود تطبيقات تعليمية )  -17

       ال  -ب  نعم         -أ

 هل استخدمت التطبيقات التعليمية على الفيسبوك بالفعل؟ -18
       ال  -ب  نعم         -أ

 ختيار أكثر من إجابة(اما هي أهم التطبيقات التعليمية التي استخدمتها على الفيسبوك ؟)يمكن  -19
- 70screencast recorder  Webinaraia         -  70 Poll                       

- 70  haresSlide                                         - 70Exam time            

- 70Courses                                               - 70Schooligy .com      

- 70Quiz creator                                   - 70Goconqr                 

 ........................................................ذكرها(اخرى )تطبيقات أ -
 

 إذا كنت ال تستخدم التطبيقات التعليمية على الفيسبوك فما أسباب ذلك ؟. –20

  لست في حاجة الستخدامها     -ج ال أعلم بوجودها             -أ

 ال أعرف كيفية االستخدام  -ب
 ........................................................أسباب اخرى )اذكرها(  -
 هل أنت مشترك في صفحات تعليمية على الفيسبوك؟ -21

       ال  -ب  نعم         -أ

 جابة(لفيسبوك ؟ )يمكن اختيار أكثر من إاذكر الصفحات التعليمية التي تشترك بها على ا -22

 الصفحات الرسمية للجامعات        -د  كترونية    لدوريات اإلالصفحات  -أ

 رقمية  المكتبات لالصفحات الرسمية ل -هـ كترونية       لكتب اإلالصفحات  -ب
  صة باألبحاث صفحات الخا -ج
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  ..........................................................اذكرها(صفحات أخرى ) -
 ما هو تأثير استخدام موقع الفيسبوك على مستواك الدراسي ؟  -23

  ؤثر لم ي -ج        تأثير سلبي -ب     تأثير إيجابي  -أ
 ؟ اذكر طريقة التواصل المفضلة مع الزمالء -24 

  أفضل التواصل عبر الفيسبوك   -ب  أفضل التواصل وجها لوجه   -أ

 أفضال كال التواصلين   -ج    
 ؟اذكر طريقة التواصل المفضلة مع أعضاء هيئة التدريس  -25

   أفضل التواصل عبر الفيسبوك  -ب أفضل التواصل وجها لوجه    -أ

 أفضل كال التواصلين     -ج -ب

الفيسبوك في العملية التعليمية يسهم ويسهل في عملية التواصل والتفاعل مع أعضاء  امهل استخد -26
 هيئة التدريس؟

       ال  -ب  نعم         -أ

 هل قمت بعمل صداقات وعالقات مع المهتمين بموضوع تخصصك من جميع أنحاء العالم؟  -27
       ال  -ب  نعم         -أ

 اذكر جنسية األفراد التي قمت بتكوين صداقات معهم لتبادل الخبرات التعليمية؟ -28
................................................................................... 

تشترك بها مع الزمالء مجموعة التعليمية التي سابقين في تخصصك في ال هل يوجد خرجين -29
 ضاء هيئة التدريس ؟وأع

    ال  -ب  نعم         -أ

ركين معك في المجموعة جين السابقين في التخصص المشتيما هي درجة استفادتك من خبرات الخر  -30
 التعليمية ؟

 ال أجد فائدة  -ج درجة متوسطة   -ب  درجة كبيرة   -أ

ما هي الفوائد التي وجدتها عند استخدام الفيسبوك في التواصل مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس  -31
  (كثر من إجابة)يمكن اختيار أ؟ 

 إزالة الحواجز النفسية بين الطالب وعضو هيئة التدريس  .1

 بين األصدقاء  تقوية العالقات .2

 التعرف على أصدقاء جدد .3

 تصال بالمتخصصين اال .4

 ل مع األصدقاء وأعضاء هيئة التدريس دون التقيد بالزمان والمكان واصتال .5

  ....................................................................أسباب أخرى ) اذكرها( .4
 ك في العملية التعليمية ؟ما هي مقترحاتك لتحسين استخدام الفيسبو  -32

....................................................................................................... 
 دوافع ومبررات عدم استخدام الفيسبوك فى التعليم والتواصل ( استبيان2ملحق رقم )
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 البيانات الشخصية :

 )اختياري(:.........................اإلسم -1

 النوع:-2

  أنثى -ب                                ذكر            -أ

 العمر: .............................-3
 :............................الفرقة-4

 : مكان السكن-5
  الحضر  -ب    الريف -أ

 دخل األسرة :-6
   مرتفع -ج متوسط    -ب منخفض   -أ

 امتالك حاسب آلي :  -7
   ال      -ب  نعم -أ

 امتالك هاتف محمول  -8
   ال      -ب  نعم -أ

 االشتراك فى شبكة اإلنترنت :-9

                       ال    -ب      نعم        -أ

 شبكة إنترنت :ب متصلهل لديك هاتف محمول -10

 ال      -ب      نعم     -أ

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ؟اذكر أسباب عدم استخدام موقع الفيسبوك-12 

      ال أمتلك حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت                           -
     ال أمتلك هاتف محمول متصل بشبكة اإلنترنت                        -
             لتدريس من خالل ال أحب التواصل مع الزمالء وأعضاء هيئة ا -

             اإلنترنت                                                         
             األسرة ترفض استخدام الفيسبوك                                  -
          ليس لدى وقت                                                       -
                                    لم أجد به فائدة                         -
        ليس لدى دراية باستخدامه                                            -
                                                لم أعلم بوجوده                -

   ال أفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة                       -
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 ....................................................(هاذكر اأسباب أخرى ) -

 هل لديك رغبة فى استخدام الفيسبوك فى المستقبل ؟-13

   ال      -ب                                   نعم     -أ

 هل تستخدم أى موقع من مواقع التواصل االجتماعى األخرى ؟ )اذكرها(-14

   ال      -ب                                   نعم     -أ

................................................................................................. 

)يمكن اختيار  ؟ فما هى المواقع التى تفضل استخدامها بصفة عامة ،إذا كنت تستخدم اإلنترنت-15
 أكثر من إجابة(

                 المواقع التعليمية  -1
                     الترفيهيةالمواقع  -2
                  المواقع الدينية -3
                المواقع الثقافية  -4
 ...........................................................مواقع أخرى )اذكرها( -5

)يمكن  ؟ فما هى الوسائل التى تستخدمها للحصول على المعلومات ،إذا كنت ال تستخدم اإلنترنت-16
 اختيار أكثر من إجابة(

                                   البحث فى المكتبة   -1 

   االستفسار من األصدقاء.                            -2 

      االستفسار من أعضاء هيئة التدريس.             -3  

      االقتصار على المحاضرات                      -4  

 ..................................................................( هاذكر اأخرى ) -5  

 


