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مقدمة:

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تطــورات تقنيــة هائلــة، أنتجــت بدورهــا تقنيــات تفاعليــة متطــورة، 
بــرز فــي مقدمتهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي بأنواعهــا المختلفــة مثــل الفيــس بــوك، والتويتــر، 
وغيرهــا، إذ اتســعت مجــاالت اســتخدامها لتشــمل مختلــف مناحــي الحيــاة وبمــرور الوقــت اســتطاعت 
والفئــات  القطاعــات  هــذه  أهــم  ومــن  الســعودي  الشــعب  فئــات وقطاعــات  تســتقطب مختلــف  أن 
فئــة أســاتذة وطــاب الجامعــات الســعودية، إذ أصبحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أدواتهــم 
الرئيســية التــي يســتخدمونها فــي مختلــف المجــاالت، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص مجــال الدراســة 

والتواصــل فيمــا بينهــم وبيــن أســاتذتهم. 
وفــي هــذا اإلطــار أفــرزت مواقــع التواصــل االجتماعــي أشــكااًل جديــدة مــن العاقــات وســبل 
التواصــل بيــن هــؤالء األســاتذة وبعضهــم البعــض مــن ناحيــة، وبينهــم وبيــن طابهــم مــن ناحيــة 
أخرى,بــل وبيــن هــؤالء الطــاب وبعضهــم البعــض، وهــذه العاقــات قــد تتخــذ قوالــب تفاعليــة أخــرى 

تختلــف عــن تلــك التــي تتخذهــا العاقــات بينهــم فــي الواقــع االجتماعــي. 
 »Twitter« وتويتــر »Facebook« وقــد لفــت االنتشــار الواســع لهــذه الشــبكات مثــل الفيســبوك
وغيرهمــا أنظــار القائميــن علــى المؤسســات التعليميــة فــي دول العالــم، فهــي تمثــل بيئــة مناســبة لتعليــم 
مختلــف ومتقــدم عــن التعليــم التقليــدي, لتنطلــق إلــى تعليــم منفتــح يعتمــد التواصــل والمشــاركة أساًســا 
للعمليــة التعليميــة كبديــل عــن التلقيــن، كمــا تعطــي أفًقــا واســًعا لتبــادل الخبــرات واالطــاع علــى 

تجــارب أخــرى يمكــن االســتفادة منهــا فــي رفــع االبتــكار واإلبــداع لــدى الطالــب.
لــذا أجمــع عــدد مــن المختصيــن بالتعليــم اإللكترونــي علــى أن شــبكات التواصــل االجتماعيــة 
تمثــل بيئــة مناســبة لتعليــم حديــث ومتطــور ويلبــي حاجــات الفــرد، ويتماشــى مــع الثــورة التكنولوجيــة 

العالميــة.
وهنــا تبــرز أهميــة تلــك المواقــع إذ تمثــل قنــوات اتصاليــة تفاعليــة جديــدة للتواصــل بيــن األســاتذة 
وبعضهــم وبيــن طابهــم فــي إطــار يتســم بدرجــة كبيــرة مــن الحريــة والحــوار التــي قــد ال تتــاح فــي 
الواقــع الحقيقــي القائــم داخــل الجامعــة وبذلــك قــد تكــون تلــك المواقــع أدوات بنــاءه ينقــل خالهــا 
األســاتذة الكثيــر مــن القيــم والمفاهيــم إلــى طابهــم أو قــد تكــون أدوات هدامــة تســاهم فــي إزالــة 

الحاجــز بيــن األســاتذة والطــاب. 
ونظــًرا الســتخدام الطلبــة فــي الكليــات المختلفــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي، فــإن هــذه الدراســة 
تركــز الضــوء علــى مــدى اســتفادة الطلبــة مــن هــذه المواقــع فــي تحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة، 
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ومــدى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف تلــك العمليــة.
التعــرف  ومحاولــة  األدوار  مــن  بالعديــد  الجامعــات  فــي  العامــة  العاقــات  لقيــام  نظــًرا  وذلــك 
علــى االســتفادة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي بيــن الطــاب، ليــس فقــط علــى مســتوى الدراســة 
نمــا علــى مســتوى التواصــل واســع النطــاق بيــن الطــاب لنقــل مهــارات الممارســة  األكاديميــة، واإ
المهنيــة للمجــال ذاتــه، وكذلــك لنقــل الخبــرات المهنيــة والحياتيــة المختلفــة وهــو مــا قــد يؤثــر علــى 
جــودة العمليــة التعليميــة ويســاهم فــي تطويــر هــذه العمليــة نفســها مــن خــال إتاحــة الفرصــة لمزيــد 

تاحــة الفرصــة لطــاب التعليــم التفاعلــي. مــن التواصــل مــع الطــاب واإ
وفــي إطــار كل مــا ســبق تســعى هــذه الدراســة إلــى بحــث طبيعــة العاقــات القائمــة بيــن الطــاب 
وبعضهــم مــن ناحيــة أخــرى والتــي تتشــكل مــن خــال تفاعلهــم عبــر ذلــك الفضــاء االتصالــي الــذي 
تخلقــه مواقــع التواصــل االجتماعــي وتأثيــر تلــك العاقــات علــى جــودة العمليــة التعليميــة مــن حيــث 

اتســاع مجــال الحــوار مــن خالهــا.
شبكات التواصل االجتماعي التعليمية 

إن تطــور شــبكة اإلنترنــت والتطــور الســريع فــي اســتخدام التكنولوجيــا، أدى إلــى تطــور اســتخدام 
هــذه التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة، حيــث تمكــن المتعلميــن مــن الوصــول إلــى معلومــات 
وخبــرات وتجــارب تعليميــة يصعــب الوصــول إليهــا بطــرق أخــرى، وباســتخدام هــذه التكنولوجيــا 
تــزداد فــرص التعليــم والتعلــم، وتمتــد إلــى أبعــد مــن نطــاق الجامعــات؛ وبالتالــي فــإن توظيــف هــذه 
التكنولوجيــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعيــة يســاهم فــي زيــادة التواصــل بيــن األفــراد، وتبــادل 
المعلومــات فيمــا بينهــم وأداة تعليميــة فعالــة إذا مــا تــم اســتخدام األصدقــاء، بــل هــي أيًضــا بكفــاءة، 
التدريــس مــن أجــل  فــي قاعــات  فــي الجامعــات اســتخدامها  التدريســية  الهيئــة  ويمكــن ألعضــاء 
تحســين التواصــل، ودمــج الطلبــة فــي أنشــطة حواريــة فعالــة تختلــف عــن األســاليب التقليديــة فــي 
ن عمليــة نقــل العلــوم والتكنولوجيــا مــن خــال تنظيمهــا وتحليلهــا وعرضهــا بطريقــة  التدريــس. واإ
منهجيــة، تهــدف إلــى خدمــة الطلبــة والباحثيــن علــى حــد ســواء، وتوفــر عليهــم الجهــد والوقــت أثنــاء 
بحثهــم عــن احتياجاتهــم التعليميــة ومــن هنــا يتضــح أن اســتخدام شــبكة االنترنــت، ومواقــع التواصــل 
االجتماعيــة فــي التعليــم، ينقلنــا مــن التدريــس بالطــرق االعتياديــة التقليديــة إلــى طريقــة التدريــس 
بالتعليــم المتمــازج، حيــث أشــارت الكثيــر مــن الدراســات إلــى وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة فــي 
تحصيــل الطلبــة يعــزى لمتغيــر طريقــة التدريــس بالتعليــم المتمــازج، وطريقــة التدريــس االعتياديــة، 

ولصالــح طريقــة التدريــس المعتمــدة علــى التعليــم المتمــازج)1(
إّن لمواقــع التواصــل االجتماعــّي أثــرا بالغــا فــي التحصيــل األكاديمــّي لألبنــاء، ودوره فــي التنظيــم 
الذاتــّي والثقــة الصفيــة لــدى األبناء)2(.ولقــد مكنــت شــبكة اإلنترنــت ووســائل اإلعــام االجتماعيــة 
عمليــة العولمــة مــن نشــر المعلومــات أســرع مــن أي وقــت مضــى، ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الثقافــة 
ومجــال التعليــم ليســت اســتثناء حيــث تــؤدي وســائل اإلعــام االجتماعيــة دوًرا كبيــًرا فــي تعزيــز 
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التعليــم مــن خــال عمليــة العولمــة تنتشــر بســرعة فــي معظــم دول العالــم واستكشــفت الجهــات 
المعنيــة دور شــبكة اإلنترنــت فــي المؤسســات التعليميــة مــع ظهــور منصــات التعلــم الجديــدة مثــل 
التعلــم اإللكترونــي ومكنــت عمليــة التعلــم اإللكترونــي الطــاب فــي كل مــكان فــي العالــم للتفاعــل 
مــن خــال اإلنترنــت مــع المحاضريــن بغــض النظــر عــن الموقــع الفعلــي ويمكــن للطــاب التســجيل 
فــي برامــج الشــهادات عبــر اإلنترنــت ظهــور منصــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة باعتبارهــا وســيلة 
قويــة لاتصــال وقــد اشــتدت النقــاش عالميــا فقــط عــن طريــق النقــر علــى هاشــتاج علــى تويتــر )3(.

وعلــى الرغــم مــن أن طــاب الجامعــات يســتخدمون العديــد مــن منصــات وســائل التواصــل 
االجتماعــي، إال أنــه ال يــزال هنــاك القليــل المعــروف عــن فوائــد اســتخدامه داخــل الكليــة ولألغــراض 
األكاديميــة واالجتماعيــة والتوظيــف ومشــاركة الطــاب واكتشــفت مســتويات أعلــى مــن التفاعــل عنــد 
اســتخدام الطــاب أدوات التواصــل االجتماعــي للتواصــل مــع المدربيــن وموظفــي الكليــة وغيرهــم مــن 
الطــاب حيــث يجــب علــى األســاتذة المراجعــة والتغلــب علــى التحــدي للتجــارب بــأدوات التواصــل 
االجتماعــي مــن أجــل الحــوار مــع الطــاب والمجتمعــات المحيطــة بهــم وتشــتمل الوســائط االتصاليــة 
علــى العديــد مــن التقنيــات والمنصــات مــع اســتخدامات مختلفــة تتضمــن مختلــف الشــبكات ومشــاركة 
الفيديــو والمدونــات التــي تمكــن مــن الســلوكيات االجتماعيــة وتوفــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
أيًضــا طريقــة الختبــار أفــكار جديــدة والتمــاس اآلراء، وجمــع المعلومــات حــول احتياجــات ورغبــات 
الجماهيــر المســتهدفة اليــوم ويســتخدم طــاب الجامعــات أيًضــا الشــبكات االجتماعيــة لاتصــال 

نشــاء المحتــوى واســتهاكه)4(. واإ
وقــد اتجــه عــدد مــن دول العالــم لتعتمــد شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة مــن أهــم وســائل 
التعليــم، فلــو نظرنــا إلــى التجربــة الصينيــة نجدهــا قــد أدخلــت كثيــر مــن المــدارس، فــي حواضــر 
األقاليــم الصينيــة، شــبكات التواصــل االجتماعــي لتوطيــد العاقــة بيــن الُمعلِّــم والُمتعلِّــم، وُيشــير 
»رونغــواي هوانــغ« إلــى أن التجربــة كســرت روتيــن التدريــس، وصــار الطالــب أكثــر قـُــدرة علــى 
اإلبــداع، والُمخطــط التعليمــي الصينــي ُيمكــن أن ُيحقــق المزيــد مــن المنفعــة للُطــاَّب، حيــث يوفِـّــر 
مبــدأ التحفيــز والترغيــب، ويضمــن الوصــول بهــم إلــى أكبــر قــدر مــن الحماســة، خاصــة عندمــا يتعلَّــق 
األمــر بــدروس قــد يراهــا البعــض ُمعقَّــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال دروس تعلُّــم الُلغــات األجنبيــة، 

التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى االنفتــاح والحــوار، واالنســجام داخــل المحيــط الدراســي.
ًــا فــي كثيــر مــن المــدارس والمعاهــد  أمــا لــو نظرنــا إلــى التجربــة األمريكيــة: وهــي ُمطبَّقــة حديثــ
الرســمية والخاصــة، وتـُــمارس علــى نطــاق واســع مــن ِقبــل الُمعلِّميــن والُطــاَّب، فتشــير »كرســتين 
جرينهــو« إلــى أن إدراج المناهــج التعليميــة فــي الشــبكات االجتماعيــة تســاعد علــى جعــل المــدارس 
أكثــر أهميــة وذات مـغـــزى للُطـــاَّب، وصــار الُمعلِّمــون قادريــن علــى زيــادة انخــراط الُطـــاب فــي 
التعليــم، ورفــع الكفــاءة التكنولوجيــة، وتعزيــز روح التعــاون فــي الفصــول الدراســية، وبنــاء مهــارات 
حــوار واتصــال أفضــل«، وتـُــضيف: »إن التفكيــر ليــس فقــط فــي دمــج التكنولوجيــا الخاصــة بــك، 
ولكــن فــي خلــق مهــام أكثــر إلحاحــًــا، وســوف يتطــوَّر التفكيــر الناقــد وحــل الُمشــكات، والقــدرة علــى 
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الُمشــاركة العالميــة لــدى الُطــاَّب)5(.
أهمية الدراسة: 

تنبثق أهمية الدراسة من النقاط اآلتية:
بــه مواقــع التواصــل فــي العمليــة التعليميــة باعتبارهــا  الــذي يمكــن أن تقــوم  الــدور  ـ أهميــة   1
واحــدة مــن اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وكأداة للتواصــل األكاديمــي بيــن األســاتذة والطــاب 

بالجامعــات.
2 - التعلــم عــن بعــد والتعليــم التفاعلــي أصبحــا يشــكان أهميــة قصــوى، فالعمليــة التعليميــة لــم 
نمــا أصبحــت أكثــر اتســاعا  تعــد قاصــرة علــى مفهومهــا التقليــدي بأبعــاده المتعــارف عليهــا, واإ
وأكثــر تفاعليــة وهــذا الشــكل مــن أشــكال التواصــل يقــدم النمــوذج األكثــر تفاعليــة وتطــورًا للعمليــة 

التعليميــة, والــذي يحتــاج إلــى مزيــد الحــوار ومــن البحــث والدراســة
3 -حاجــة مؤسســات التعليــم العالــي إلــى توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي لتكــون أداة فعالــة 
يمكــن مــن خالهــا تحقيــق فــي العمليــة التعليميــة مــن خــال التفاعــل المســتمر بيــن الطالــب 

واألســتاذ.
4 - أهميــة التعــرف علــي كيفيــة اســتخدام كل مــن أســاتذة وطــاب كليــة اإلعــام واالتصــال 
بجامعــة اإلمــام لمواقــع التواصــل االجتماعــي وتوظيفهــا لتحقيــق الجــودة فــي العمليــة التعليميــة.

الدراسات السابقة:
ــة أحمــد محمــد عبــد الجــواد عيــاد )2017(، وموضوعهــا:« االتصــال التفاعلــي  1- دراســة آيـ
فــي المؤسســات الحكوميــة فــي مصــر مــن خــالل شــبكة االنترنــت: )دراســة حالــة علــى »الحكومــة 
االلكترونيــة المصريــة«( )6( وتناولــت وصــف وتحليــل وتفســير االتصــال التفاعلــي فــي المؤسســات 
الحكوميــة فــي مصــر مــن خــال »االنترنــت« لبنــاء عاقــة إيجابيــة ثنائيــة االتجــاه مــع الجمهــور، 
والتفاعــل معــه، وتقديــم المعلومــات والخدمــات لــه فــي ضــوء تطبيــق نظــام »الحكومــة االلكترونيــة« 
مــن حيــث الشــكل والمضمــون، وأثبتــت الدراســة الميدانيــة أن اســتخدام الجمهــور للمواقــع الحكوميــة 
علــى االنترنــت والتفاعــل مــن خالهــا يســاعد فــي بنــاء عاقــة إيجابيــة بيــن الحكومــة والجمهــور، وأكــد 
أغلــب أفــراد العينــة أن اســتخدامهم لموقــع حكومــي محــدد أثــر إيجابًيــا علــى اتجاههــم نحــو المنظمــة 

التابــع لهــا الموقــع.
2- دراســة )2017( Sebastian Martin)، وموضوعهــا: دور الفيســبوك كأداة لالتصــال 
الحــواري فــي قطــاع الطاقــة فــي كل مــن ألمانيــا وسويســرا والنمســا،)7( وطبقــت الدراســة اســتبيانا 
علــى 130 شــركة ألمانيــة، 19 شــركة نمســاوية، و25 شــركة سويســرية، وتوصلــت الدراســة إلــى 
الشــركات التــي تــدرك القيمــة الحواريــة للفيــس بــوك وتطبقهــا مــع عمائهــا كانــت أقــل مــن نصــف 
إلــى تدريــب مســئولي العاقــات العامــة علــى  إلــى الحاجــة  العينــة المدروســة، وهــو مــا يشــير 



 أ. دريبي بن عبد اهلل

309 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

أســاليب االتصــال الحــواري عبــر الفيــس لزيــادة الكفــاءة االتصاليــة لتلــك الشــركات مــع عمائهــا 
عبــر الفيــس بــوك.

3- دراســة معصــم بــالل )2016(، وموضوعهــا:دور وســائل االتصــال الحديثــة فــي تفعيــل العالقة 
مــع الجمهــور الخارجــي،)8 ( وذلــك بالتطبيــق علــى المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وتعتبــر هــذه الدراســة مــن نــوع الدراســات الوصفيــة والتفســيرية، وقــد اســتخدمت منهجــي 
المســح ودراســة الحالــة، كمــا اســتخدمت اســتمارة االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات. وقــد تــم إجــراء 
الدراســة علــى عينــة مــن الجماهيــر المتعاملــة مــع مؤسســة شــرطة دبــي )400( مفــردة، وعينــة مــن 
مســئولي االتصــال فــي مؤسســة شــرطة دبــي )200( مفــردة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أنــه توجــد 
عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام المؤسســات الحكوميــة لوســائل االتصــال الحديثــة وبيــن تحقيــق اتصــال 
حــواري مــع جمهورهــا الخارجــي، أي كلمــا اســتخدمت المؤسســات الحكوميــة وســائل االتصــال الحديثــة 
كلمــا اســتطاعت تحقيــق اتصــال حــواري مــع جمهورهــا الخارجــي. وكذلــك خلصــت الدراســة إلــى أنــه 
توجد عاقة ارتباطية بين اســتخدام المؤسســات الحكومية لوســائل االتصال الحديثة لتحقيق اتصال 

حــواري مــع جمهورهــا الخارجــي واتجاهــات هــذا الجمهــور نحــو هــذه المؤسســات.
ــا االتصــال التفاعلــي  4- دراســة حاتــم علــى حيــدر )2015(، وموضوعهــا: اســتخدام تكنولوجي
فــي ممارســة أنشــطة العالقــات العامــة فــي المنظمــات العاملــة فــي اليمــن،)9( حيــث ســعى الباحــث 
إلى تقييم ورصد اســتخدام المنظمات العاملة في اليمن لتكنولوجيا االتصال التفاعلي وتحديًدا المواقع 
اإللكترونيــة والفيــس بــوك فــي ممارســة أنشــطة العاقــات العامــة وبخاصــة األنشــطة االتصاليــة التــي 
تســتهدف بنــاء عاقــات المنظمــات بالجمهــور، فــي محاولــة للكشــف عــن مــدى اســتفادة هــذه المنظمــات 
مــن القــدرات واإلمكانــات التفاعليــة والحواريــة لهــذه الوســائل فــي بنــاء العاقــة مــع الجمهــور، وتوصلــت 
الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــا بيــن المبحوثيــن فيمــا يتعلــق بإدراكهــم لمبــادئ 
الحــوار مــع الجمهــور عبــر الفيــس بــوك تعــود الختــاف )المســتوى التعليمــي– وســنوات الخبــرة(، 
حيــث جــاءت قيمــة ف غيــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة أكبــر مــن 0,05. وفــي المقابــل 
كشــف اختبــار )T-test( عــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فيمــا يتعلــق 

بإدراكهــم لمبــادئ الحــوار عبــر الفيــس بــوك، وجــاءت الفــروق لصالــح الذكــور.
الرعايــة  منظمــات  فــي  الحــواري  وموضوعها:االتصــال   ،)2014  (  Hetherدراســة  -5
أكبــر  إلحــدى  االجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  مضمــون  بتحليــل  الدراســة  وقامــت  الصحيــة)10( 
Kaiser Permanen- األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  الصحيــة  الرعايــة  )منظمــات 

المنظمــة،  فــي  اإللكترونــي  باالتصــال  القائميــن  مــع  مقابــات متعمقــة  إجــراء  إلــى جانــب   )te
العامــة  العاقــات  نمــاذج  علــى  باالعتمــاد  وتويتــر  بــوك  الفيــس  تحليــل محتــوى صفحــات  وتــم 
لـــ))Grunig&Hunt,1984، وجــاء مؤشــر معــاودة الزيــارة فــي المرتبــة األولــى، وظهــر مؤشــر 
الحفــاظ علــى الــزوار بنســبة ضعيفــة 13%، ويــرى القائمــون باالتصــال بــأن اســتخدامهم لهــذه 
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المواقــع جــاء مــن أجــل نشــر المعلومــات للجماهيــر األساســية والدخــول فــي حــوار معهــم، وأوصــى 
المنظمــات ومــن  مــن  متعــددة  الدراســات علــى عينــات  هــذه  مثــل  بإجــراء  باالســتمرار  الباحــث 

مختلفــة. تنظيميــة  ســياقات 

6- دراســة ســماح غــاّلب ) 2014(، وموضوعهــا: اســتخدام اإلنترنــت فــي ممارســة أنشــطة 
العالقــات العامــة)11( حيــث هدفــت الدراســة إلــى وصــف وتحليــل اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة 
لإلنترنــت فــي ممارســة أنشــطة العاقــات العامــة فــي المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة العاملــة فــي 
مصــر، وتوصلــت الدراســة إلــى أن ممارســي العاقــات العامــة يســتخدمون اإلنترنــت بالدرجــة األولــى 
لاتصــال بفئــة العمــاء الحالييــن والمحتمليــن ضمــن الجماهيــر المتنوعــة للمؤسســات، كمــا يســتخدم 
الممارســون مواقــع الشــبكات االجتماعيــة فــي التواصــل مــع جماهيــر المؤسســات، ويأتــي الفيــس بــوك 
فــي مقدمــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة األكثــر اســتخداما، يليهــا موقــع يوتيــوب، ثــم موقــع تويتــر، 
وظهر مؤشر سهولة استخدام المواقع بشكل يفوق مؤشر الحوار التفاعلي داخل المواقع المدروسة.

7- دراســة Wirtz&Ngondo) 2013(، وموضوعهــا: االتصــال الحــواري فــي مواقــع وكاالت 
العالقــات العامــة،)12( وأُجريــت الدراســة علــى 102 موقعــا إلكترونًيــا، وتوصلــت إلــى أن غالبيــة 
وكاالت العاقــات العامــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تطبــق بدرجــة عاليــة مبــدأي: توفيــر 
معلومــات مفيــدة للجمهــور وســهولة اســتخدام واجهــة الموقــع، كمــا كشــفت الدراســة عــن تباينــات بيــن 
الــوكاالت فيمــا يخــص الحفــاظ علــى الــزوار وتكــرار الزيــارة، وتتيــح العديــد مــن الــوكاالت للجمهــور 

تــرك تعليقــات علــى مواقعهــا لكــن االســتجابة لتلــك التعليقــات كانــت ضعيفــة. 

8- دراســة مــروة الالونــدي)2013(، وموضوعهــا: دور االتصــاالت التفاعليــة عبــر المواقــع 
اإللكترونيــة فــي تدعيــم الحــوار بيــن المؤسســة والجمهــور)13( وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى 
اســتفادة البنــوك العاملــة فــي مصــر مــن الخصائــص التفاعليــة لاتصــال عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة 
فــي فتــح قنــوات للحــوار مــع العمــاء، وٌطبقــت الدراســة علــى عينــة عمديــه قوامهــا 20 موقعــا إلكترونيــا 
للبنوك العاملة في مصر، وأشــارت نتائج الدراســة إلى اهتمام البنوك المصرية بتوفير كافة األدوات 
التــي ُتســهل فتــح حــوار بينهــا وبيــن عمائهــا مــن خــال مواقعهــا اإللكترونيــة، حيــث صممــت مواقعهــا 
بشــكل يجعلهــا ســهلة االســتخدام مــن قبــل العمــاء، كمــا اهتمــت بالحفــاظ علــى بقــاء العمــاء أطــول 
فتــرة ممكنــة فــي تصفــح الموقــع، وحرصــت علــى توفيــر كافــة األدوات الازمــة لتفاعــل العميــل مــع 

الخدمــة المقدمــة مــن خــال الموقــع.

9- دراســة Kemna) 2013(، وموضوعهــا: تويتــر واالتصــال الحــواري عبــر التكنولوجيــا 
الجديــدة)14( وقــد ســلطت الضــوء علــى اســتخدام الشــركات المعتمــدة علــى التكنولوجيــا الجديــدة 
»New Technology-based Firms » لاتصــاالت الحواريــة عبــر تويتــر، وفــي الدراســة 
تــم اختيــار 89 شــركة تعتمــد علــى التكنولوجيــا كعينــة للدراســة، وتــم اســتخدام أســلوب »تحليــل 
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المحتــوى« فــي دراســة واجهــات وتغريــدات تويتــر للشــركات المدروســة، وأشــارت النتائــج إلــى أن 
الشــركات الكبيــرة أفضــل اســتخداما لاتصــال الحــواري مــن الشــركات صغيــرة الحجــم، وكشــفت نتائــج 
الدراســة عــن وجــود تأثيــر لحجــم الشــركة علــى تحقــق فاعليــة االتصــال الحــواري، كمــا أوضحــت أن 
االتصــال الحــواري يتحقــق بشــكل أفضــل مــن خــال الحلقــات الحواريــة وليــس فقــط مــن خــال توفيــر 

معلومــات مفيــدة للجمهــور.
التعقيب على الدراسات السابقة:

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، يمكننــا أن نســتخلص منهــا 
مــا يلــى: -

	 كشــفت الدراســات الحاجــة إلــي تدريــب متخصصــي وطــاب اإلعــام علــى االتصــال
الحــواري عبــر الفيــس بــوك وتوتيــر لزيــادة جــودة الكفــاءة االتصاليــة.

	 يــؤدي تطبيــق مبــادئ االتصــال الحــواري عبــر اإلنترنــت واختبــار المبــادئ الخاصــة
باالتصــال الحــواري فــي محاولــة لتقييــم القــدرات الحواريــة لــكل نــوع مــن مســتخدمي 

هــذه المواقــع.
	 أشــارت أيًضا نتائج إحدى الدراســات إلى أن اســتخدام المؤسســات لوســائل االتصال

الحديثــة وتحقيــق اتصــال حــواري مــع جمهورهــا الداخلــي والخارجــي.
	 أثبتــت نتائــج إحــدى الدراســات أن اهتمــام المنظمــات غيــر الحكوميــة األكثــر اعتمــاًدا

علــى المــوارد مــن الجماهيــر بالحــوار مــع الجماهيــر ومشــاركته الــرأي
	 األعمــال لمنظمــات  اإللكترونيــة  المواقــع  فــي  الحــواري  االتصــال  مبــادئ  اختبــار 

اتصاليــة  كأداة  المنظمــات مواقعهــا  بهــا  تســتخدم  التــي  الكيفيــة  العالميــة وفهــم 
مشكلة الدراسة:

تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي » التعــرف علــي كيفيــة فاعليــة اســتخدام طــاب وطالبــات كليــة 
اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية لمواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وعاقتــه بجــودة العمليــة التعليميــة، ويتــم ذلــك مــن خــال رصــد فاعليــة مواقــع التواصــل االجتماعــي 
الخاصــة بالكليــة كأداة لتحقيــق الجــودة فــي العمليــة التعليميــة، وســبل التواصــل فيمــا بيــن األســاتذة 
والطــاب مــن خــال تلــك المواقــع وتأثيــر ذلــك االســتخدام علــي مســتوى جــودة العمليــة التعليميــة، 
إضافــة إلــي محاولــة تقديــم ســبل أكثــر فاعليــة لتدعيــم ذلــك الحــوار وتوســيع نطــاق اإلفــادة مــن هــذه 
الشــبكات لتكــون أداة فعالــة للتواصــل األكاديمــي الحــواري لألســاتذة والطــاب ســعًيا لتحقيــق الجــودة 

اآلملــة فــي العمليــة التعليميــة«.
أهداف الدراسة:

رصــد مجــاالت اســتخدام الطــاب لمواقــع التواصــل االجتماعــي فــي التفاعــل األكاديمي 	 1
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فيمــا بينهم.
التعرف على أهم دوافع استخدام الطاب لمواقع التواصل االجتماعي.	 2
التعــرف علــي المعاييــر األكاديميــة المســتخدمة لتحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة داخــل 	 3

مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
تحديــد كيفيــة االســتفادة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي تحقيــق جــودة العمليــة 	 4

التعليميــة.
5- التعرف على مدى سهولة استخدام المواقع والحوار من خالها بين الطاب واألساتذة.

6- الكشــف عــن مــدى تقديــم هــذه المواقــع لمعلومــات مفيــدة للطــاب تســاعد فــي جــودة العمليــة 
التعليميــة وزيــادة مســتوى الحــوار بينهــم وبيــن األســاتذة. 

تساؤالت الدراسة:
ما فاعلية مواقع الشبكات االجتماعية في العملية التعليمية؟- 
مــا نمــط تعــرض عينــة الدراســة لمواقــع الشــبكات االجتماعيــة لمتابعــة العمليــة التعليميــة - 

الخاصــة بهــم ؟
العمليــة -  لمتابعــة  االجتماعيــة  الشــبكات  لمواقــع  الجامعــي  الشــباب  اســتخدام  حجــم  مــا 

بهــم؟ الخاصــة  التعليميــة 
ما نوعية مواقع الشبكات االجتماعية التي تستخدمها عينة الدراسة ؟- 
ما دوافع تعرض عينة الدراسة لمواقع الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت؟- 
مــا األســاليب التــي تســتخدمها عينــة الدراســة فــي التواصــل مــن خــال مواقــع الشــبكات - 

االجتماعيــة؟
مــا مــدى ســرعة الحــوار مــن خــال ردود عينــة الدراســة فــي مواقــع الشــبكات االجتماعيــة - 

فــي العمليــة التعليميــة؟
مــا المقترحــات لزيــادة مســتوى االســتفادة وتحســين جــودة العمليــة التعليميــة عبــر مواقــع - 

االجتماعــي؟  التواصــل 
فروض الدراسة:

الفــرض األول: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن نوعيــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة - 
التــي تســتخدمها عينــة الدراســة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا.

الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن فاعليــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة - 
فــي العمليــة التعليميــة وبيــن حجــم تعــرض عينــة الدراســة

الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن األســاليب التــي تســتخدمها عينــة - 
الدراســة فــي التواصــل مــن خــال مواقــع الشــبكات االجتماعيــة وبيــن ســرعة التفاعليــة
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Survey-« فــي هــذا اإلطــار اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح  منهــج الدراســة ونوعهــا:
بيانــات ومعلومــات وأوصــاف عــن  Method » باعتبــاره جهــدا علميــا منظمــا للحصــول علــى 

الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث )15(.وهــو مــن أبــرز المناهــج المســتخدمة فــي مجــال 
الدراســات اإلعاميــة، حيــث ال يقتصــر فيــه اســتخدام أســلوب واحــد فــي عمليــة جمــع البيانــات؛ 
بــل يلجــأ إلــي اســتخدام مختلــف األســاليب كاالســتقصاءات والمقابلــة المتعمقــة والماحظــة المقننــة 
 « Survey Method« وغيرهــا مــن طــرق جمــع البيانــات والمعلومــات )16(.ويعــد منهــج المســح
نموذجــا معياريــا لخطــوات جمــع البيانــات مــن المفــردات البشــرية بالتحديـــد دون ســواها ألغـــراض 
ترتبـــط بمجمـــوع هــذه المفــردات أو بعــض هــذا المجمــوع مــن خــال التعامــل مــع المجتمــع الكلــي أو 
عينات مختـــارة منه )17(. لذلك تســتخدم الدراســة منهج المســح من خال مســح طاب كلية اإلعام 

واالتصــال جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
مجتمع الدراسة : يتمثل مجتمع الدراسة في طاب كليات وأقسام اإلعام واالتصال بالمملكة 

العربية السعودية
المجــال الزمنــي: تــم تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي تــم إجــراء البحــث خالهــا فــي الفصــل الدراســي 

هجريــة   1438
عينــة الدراســة: تتكــون » مــن )200( مفــردة مــن طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود اإلســامية مقســمة بالتســاوي بيــن الذكــور واإلنــاث: )100( مــن ذكــور و)100( 
مــن اإلنــاث، أي بنســبة 50% لــكل منهمــا، منهــا مرحلــة البكالوريــوس)80( طالًبــا ومرحلــة الدراســات 
العليــا )60( طالبــا ومرحلــة الماجســتير والدكتــوراه )60( طالبــا بالتنــوع بيــن اإلنــاث والذكــور وذلــك 
بالنســبة لمتغيــر النــوع فقــط ممــن يســتخدمون ويتابعــون مواقــع الشــبكات االجتماعيــة علــى شــبكة 

اإلنترنــت, وتــم اختيارهــم مــن طــاب الكليــة.
مبــررات اختيــار طــالب كليــة اإلعــالم واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

كعينــة للدراســة الميدانيــة الحاليــة: 
تعــد كليــة اإلعــام واالتصــال مــن أكبــر الكليــات التــي تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن . 1

األقســام العلميــة اإلعاميــة حتــى تحتــوي علــى ســتة أقســام بــل وعلــى مســتوي العالــم 
العربــي 

تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الطــاب بمــا يزيــد عــن ســتة آالف طالــب وطالبــة وهــو مــا . 2
يعتبــر مبــرر قــوي لنتــاج عــدد كبيــر مــن طــاب اإلعــام بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

أن الشباب الجامعي هو قائد مسيرة التنمية مستقبًا فهو أمل األمة ومصدر قوتها. . 3
اعتمــاد الشــباب الجامعــي علــى اإلنترنــت ومواقــع الشــبكات االجتماعيــة فــي التواصــل . 4

التعليمــي.



فاعلية مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ...

314

حدود الدراسة: تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:
ـ الحــدود الموضوعيــة: حيــث تقتصــر الحــدود الموضوعيــة للدراســة علــى الموضوعــات 
والقضايــا التــي تعالجهــا الدراســة، وهــي الــدور الــذى تقــوم بــه مواقــع التواصــل االجتماعــي 

فــي التأثيــر علــى العمليــة التعليميــة. 
أدوات جمع البيانات: تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل أداة االستبيان.

- واالســتبيان- بوصفــه أداة- يســتخدم فــي جمــع البيانــات عــن طريــق اســتثارة األفــراد المبحوثيــن 
المرتبطــة  البيانــات  إطــار  فــي  معينــة  وآراء  أفــكار  علــى  منهــم  للحصــول  منهجيــة  بطريقــة 
بموضــوع الدراســة وأهدافهــا دون تدخــل مــن الباحثيــن فــي التقريــر الذاتــي للمبحوثيــن عــن هــذه 

البيانــات.
إجراءات تطبيق االستبيان:

اختــار الباحــث الطريقــة العشــوائية غيــر المنتظمــة مــن بيــن الشــباب الجامعــي فــي المجتمــع - 
األصلــي للعينــة المطلوبة. 

وضــع الباحــث فــي االعتبــار أن يكــون تطبيــق االســتبيان علــى عــدد يزيــد عــن األعــداد - 
المطلوبــة بنســبة )10%( احتياطيًّــا؛ الحتمــال وجــود اســتمارات غيــر صحيحــة فيمكــن 

اســتبعادها.
وزع الباحث االستبيانات، وأوضح لهم تعليمات اإلجابة على كل جزء من أجزائه.- 

اختبارا الصدق والثبات:
اختبار الصدق:

تــم إجــراء اختبــارات الصــدق والثبــات علــى االســتمارة مــن خــال تحكيــم االســتمارة مــن األســاتذة 
المتخصصيــن فــي اإلعــام، وتمــت مراجعــة التعديــات طبقــا لــرأي المحكميــن)18(.

ــبات: قــام الباحــث بإجــراء اختبــار الثبــات لاســتمارة، باســتخدام Test Re Test فتــم  ــار الثـ اختب
تطبيــق االختبــار القبلــي علــى عينــة بلغــت نســبتها )20( مفــردة مــن إجمالــي العينــة مــن الطــاب ثــم 
أعيــد تطبيــق االختبــار علــي نفــس العينــة بعــد أســبوعين مــن تطبيــق االختبــار القبلــي وتــم حســاب 
معامــل االرتبــاط بيــن التطبيــق األول والثانــي وبلــغ معامــل الثبــات 0,87 ممــا يــدل علــي ثبــات 

االســتمارة.
اإلطار النظري للدراسة:

Dialogic Communication Theory :نظريـة االتـصـال الحـواري
فروض نظرية االتصال الحواري:

حــدد كل مــن كنــت وتايلــور خمســة مبــادئ إلقامــة عاقــة حواريــة مــع الجمهــور عبــر موقــع 
المنظمــة علــى الوبلتكــون مرشــدا للمنظمــات عنــد االتصــال بجماهيرهــا األساســية، وتتمثــل تلــك 
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المبــادئ فيــم يلــى:)19(
• تشــتمل المبــادئ الخمســة إلقامــة العالقــة الحواريــة بيــن المنظمــة وجمهورهــا علــى 	

الــوب علــى:
1Ease of use/Interface- سهولة استخدام الموقع والتفاعل من خالله

2Usefulness of Information- تقديم معلومات مفيدة لجمهور الموقع

3Conservation of Visitors- االحتفاظ بزوار الموقع )أو المحافظة عليهم(

4Generation of Return Visits- تشجيع الزوار على العودة للموقع

5Creation of a dialogic Loop- بناء العالقة الحوارية

وفيما يلى شرح لتلك المبادئ بالتفصيل:
Ease of Interface :1( سهولة استخدام الموقع والتفاعل من خالله( 

الموقــع أو  الموقــع اإللكترونــي منظًمــا بطريقــة منطقيــة بحيــث تســاعد زائــري  أي أن يكــون 
الصفحــة علــى الوصــول بســهولة إلــى المعلومــات التــي يريدونهــا، ويتحقــق ذلــك مــن خــال إتاحــة 
روابــط لألقســام الداخليــة للموقــع اإللكترونــي علــى صفحتــه الرئيســية Homepage، إضافــة إلــى 
وضــع خريطــة للموقــع وتوفيــر محــرك بحــث فــي الصفحــة الرئيســية للموقــع، فســهولة اســتخدام الموقــع 
)Ease of Interface( شــرط للحــوار مــع المنظمــة عبــر الــوب Webbed Dialogue. فــإذا 

ن خبــرة ســلبية عنــه وربمــا  لــم يجــد الزائــر أن الموقــع ســهل فــي اســتخدامه User Friendly قــد ُيكــوِّ
ال يعــود لزيارتــه مــرة أخرى.ويقــرر الخبــراء أن المنظمــة تتفــوق علــى منافســيها إذا جعلــت موقعهــا 
ســهًا فــي اســتخدامه، أًيــا كان نــوع الصناعــة أو مجــال النشــاط الــذي تعمــل فيــه هــذه المنظمــة.)20(

Usefulness of Information :2( تقديم معلومات ذات فائدة لجمهور الموقع(
يــرى تايلــور وزمــاؤه أن الشــرط الثانــي الــذي يتعّيــن توفــره فــي الموقــع إلقامــة عاقــة حواريــة 
مــع الجمهــور هــو أن تكــون المعلومــات التــي يقدمهــا الموقــع ذات فائــدة لجمهــور الموقــع، وذات 
قــدرة علــى جــذب واســتمالة جميــع قطاعــات الجمهــور، وأن تقــدم معلومــات ذات قيمــة عامــة لــكل 
مجموعــات المصالــح دون إعطــاء أولويــة ألحــد علــى حســاب اآلخــر، كمــا يجــب أن توفــر وســائل 
االتصــال اإللكترونــي المعلومــات األساســية التــي يحتاجهــا مجموعــات المصالــح عــن المنظمــة 
إضافــة  المنظمــة(،  واســم  واللوجــو  )الشــعار   Visual Identity للمنظمــة  المرئيــة  الهويــة  مثــل 
إلــى معلومــات االتصــال بالمنظمــة مــن العناويــن وأرقــام الهواتــف وفلســفة ورؤيــة ومهمــة وأهــداف 

المنظمــة Mission Statement وتقاريــر النشــرات اإلخباريــة.)21(
وتشــتمل المعلومــات التــي يخاطــب بهــا موقــع المنظمــة علــى الــوب جماهيرهعلــى: البيانــات 
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والتصريحــات  تحميلهــا،  الموقــع  لزائــر  يمكــن  التــي  والرســوم  والصــور،  واألحاديــث،  الصحفيــة، 
المتعلقــة بموقــف المنظمــة مــن القضايــا السياســية التــي تهــم المجتمــع المحلــي الــذي تعمــل فيــه.)22(

وينصــح بعــض خبــراء التســويق بتزويــد الموقــع بفوائــد إضافيــة للزائــر وهــو مــا ُيطلــق عليــه قيمــة 
مضافة لمضمون الموقعAdded Content – Value، وتشمل األلعاب Games والمسابقات، 
وتســاعد هــذه الوســائل علــى تشــجيع زوار الموقــع لتكــرار زيارتــه حتــى يمكــن توجيههــم بعــد ذلــك 

للمعلومــات عــن المنتجــات)23(.
Conservation of Visitors:3( االحتفاظ بزوار الموقع(

يقترح تايلور وزماؤه أنه يتعّين على المنظمات الهادفة للربح االحتفاظ بجمهورها في مواقعهم 
بــداًل مــن تشــجيعهم علــى زيــارة مواقــع أخــرى وهــو مــا أطلــق عليــه الباحثــون “Stickiness”.وعامــل 
للربــح  الهادفــة  المنظمــات  بالنســبة لمواقــع  الموقــع هــو عامــل تصميــم رئيســي  بــزوار  االحتفــاظ 
وخصوًصــا إذا كانــت هــذه المواقــع تهــدف إلــى تحقيــق مبيعــات عبــر الــوب. كمــا أن هــذا العامــل 
يشــكل فرًقــا بيــن مواقــع المنظمــات الهادفــة للربــح ومواقــع المنظمــات االجتماعيــة التــي تدعــم موقعهــا 

مواقــع منظمــات أخــرى تدعيمــا لمصداقيتهــا )24(.
لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى عــدم االعتمــاد كليــة علــى المعلومــات المتوفــرة علــى مواقــع المنظمــات 
األخــرى بــل مــن األفضــل أن تتوافــر المعلومــات بشــكل تفصيلــي علــى موقــع المنظمــة وحدهــا، 
وأن يتــم تدعيــم تلــك المعلومــات بروابــط لمواقــع منظمــات أخــرى مــن أجــل االحتفــاظ بــزوار الموقــع 
اإللكترونــي للمنظمــة، كذلــك يمكــن االحتفــاظ بــزوار الموقــع اإللكترونــي عبــر االســتعانة بالمــواد 
المرئيــة والمســموعة القابلــة للتحميــل بــداًل مــن توفيــر وصــات لمواقــع أخــرى تحتــوى علــى تلــك 

المــواد.
ويقتــرح تايلــور وزمــاؤه خصائــص المواقــع التجاريــة التــي تتبــع قاعــدة االحتفــاظ بالــزوار منهــا 
خفــاء الروابــط )الخارجيــة( خلــف أزرار  تقليــل حجــم اإلعــان فــي الموقــع ألقــل درجــة ممكنــة، واإ
“Link Buttons” مــع الحــذر فــي اختيــار نوعيــة المنظمــات التــي يربطــون مواقعهــم بمواقعهــا. 
ومــن الماَحــظ أن مواقــع المنظمــات الهادفــة للربــح تعمــل علــى االحتفــاظ بزوارهــا أطــول مــدة ممكنــة 
بهــدف تحقيــق مبيعــات زيــارة الجمهــور للموقــع، وذلــك عكــس المنظمــات ذات األهــداف االجتماعيــة 
عــادًة مــا تشــتمل مواقعهــا علــى روابــط لمواقــع أخــرى ذات أهــداف مرتبطــة بنشــاطها كوســيلة إلضفــاء 

المصداقيــة علــى الموقــع وتدعيمــه)25(.
Generation of Return Visits :4( تشجيع زوار الموقع على العودة للموقع(

ويتــم تشــجيع زوار الموقــع علــى العــودة للموقــع مــن خــال عــدة وســائل وذلــك إلقامــة عاقــة 
طويلــة األمــد مــع الجمهــور، ويتــم تشــجيع الجمهــور علــى إعــادة زيــارة الموقــع اإللكترونــي أو صفحــة 
 Valuable المنظمــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال نشــر معلومــات ذات قيمــة
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وكذلــك االهتمــام بتحديثــات الموقــع أو الصفحــة Updates واالســتعانة بتطبيقــات تســاعد الجمهــور 
علــى التعــرف تلقائًيــا علــى آخــر التحديثــات مثــل تطبيــق RSS أو حثــه علــى االشــتراك إلرســال 
آخــر التحديثــات إليــه عبــر البريــد اإللكترونــي، ويمكــن تطبيــق ذلــك المبــدأ عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــن خــال ) دعــوة الــزوار لانضمــام والعــودة للموقــع مــرة أخــرى مــن خــال عبــارات 
صريحــة وواضحــة مثــل عبــارة ) انضــم وادع مزيــد مــن األصدقــاء لانضمــام معنــا( – إعــام الــزوار 
بمواعيــد األحــداث الخاصــة وأنشــطة المنظمــة – تزويــد الــزوار بمعلومــات حديثــة يمكــن تحميلهــا – 

العمــل بنتائــج اســتطاعات الــرأي وأخذهــا فــي االعتبــار )26(
 ويــرى Waters وآخــرون )2011( أن ذلــك المبــدأ مــن أكثــر المبــادئ الحواريــة صعوبــة فــي 
تطبيقــه عبــر الموقــع اإللكترونــي، كمــا أظهــرت الدراســات أنــه ال يتــم تطبيقــه بشــكل كبيــر عبــر مواقــع 

التواصــل االجتماعــي وعبــر مدونــات المنظمــات.)27(
Dialogic loop :5( إقامة عالقة حوارية مع زوار الموقع(

 Interactivity هــو تفاعليــة الموقــع Dialogic Web إن أهــم خصائــص الموقــع الحــواري
حيــث يــرى تايلــور وزمــاؤه أن الموقــع ال يكــون حوارًيــا بدرجــة كاملــة مــا لــم يعتمــد علــى مبــدأ 

)28(  .Two-Way Communication زواره  مــع  تعاملــه  فــي  االتجاهيــن  ذي  االتصــال 
لاســتجابة  للمنظمــة  الفرصــة  عطــاء  واإ المنظمــة،  بفهــم  للجمهــور  الحواريــة  العاقــة  وتســمح 
يريــده  لمــا  فعــل  رد  للمنظمــة  يكــون  وأن  تســاؤالته،  علــى  والــرد  الجمهــور  وشــكاوى  القتراحــات 
الجمهــور، فالجمهــور يطلــب والمنظمــة تســتجيب، ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــال التواصــل 
مــع مجموعــات المصالــح المختلفــة عبــر البريــد اإللكترونــي ومنتديــات النقــاش المختلفــة وكذلــك 

لمقترحاتهــم.)29( واالســتجابة  الجمهــور  تعليقــات  علــى  والــرد  المدونــات، 
نتائج الدراسة:

جدول رقم )1( مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما بالنسبة لطالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية )عينه الدراسة(

مواقع التواصل االجتماعي 
األكثر استخداما 

المتوسطاإلجمالي ن =200
الترتيباالنحراف المعياريالمرجح

%ك
13567.50.680.4701سناب شات

10753.50.540.5002تويتر
7939.50.400.4903انستجرام
66330.330.4714يوتيوب

1260.060.2385أخرى تذكر
630.030.1716فيس بوك
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 يتضح من الجدول السابق:-
 أن ســناب شــات جاء في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي األكثر اســتخداما بالنســبة لطاب 
كليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بنســبة )67,5%(، يليــه فــي 
الترتيب الثاني تويتر بنســبة )53,5%(، بينما جاء انســتجرام في الترتيب الثالث بنســبة )%39,5(، 
فــي حيــن جــاء اليوتيــوب فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )33%(، يليــه فــي الترتيــب الخامــس أخــرى تذكــر 
بنســبة )6%( وأوضــح الطــاب أن هــذه المواقــع مثــل ) الواتــس آب – BBM – البيبــي – جوجــل 

بلــس(، بينمــا جــاء فيــس بــوك فــي الترتيــب الســادس واألخيــر بنســبة )%3(.
مما سبق نالحظ 

أن ســناب شــات جــاء فــي مقدمــة مواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداما بالنســبة لطــاب 
كليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، يليــه فــي الترتيــب الثانــي 

تويتــر.
جدول رقم )2( قيمة Z لمواقع التواصل االجتماعي

 األكثر استخداما بالنسبة لطالب كلية اإلعالم واالتصال )عينه الدراسة( الذكور واإلناث

  النوع
المواقع

اإلجماليإناثذكور
z مدى قيمة

الداللة %ك%ك%ك

غير دالة7373626213567.51.657سناب شات

غير دالة5454535310753.50.141تويتر

غير دالة383841417939.50.433انستجرام

غير دالة3131353566330.600يوتيوب

غير دالة77551260.594أخرى تذكر

غير دالة2244630.827فيس بوك

100100200جملة من سئلوا

 أوضحت بيانات الجدول الســابق أن ســناب شــات جاء في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي 
بــن ســعود  اإلمــام محمــد  كليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة  لطــاب  بالنســبة  اســتخداما  األكثــر 
اإلســامية بنســبة )67,5%( موزعــة بنســبة )73%( للذكــور فــي مقابــل )62%( لإلنــاث, يليــه فــي 
الترتيــب الثانــي تويتــر بنســبة )53,5%( موزعــة بنســبة )54%( للذكــور فــي مقابــل )53%( لإلنــاث, 
بينمــا جــاء انســتجرام فــي الترتيــب الثالــث بنســبة )39,5%( موزعــة بنســبة )38%( للذكــور فــي 
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مقابــل )41%( لإلنــاث, فــي حيــن جــاء اليوتيــوب فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )33%( موزعــة بنســبة 
)31%( للذكــور فــي مقابــل )35%( لإلنــاث, يليــه فــي الترتيــب الخامــس أخــرى تذكــر بنســبة )%6( 

موزعــة بنســبة )7 %( للذكــور فــي مقابــل )5%( لإلنــاث, بينمــا جــاء فيــس بــوك فــي الترتيــب الســادس 
واألخيــر بنســبة )3%( موزعــة بنســبة )2%( للذكــور فــي مقابــل )4%( لإلنــاث.

 كمــا أوضحــت النتائــج التفصيليــة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن الذكــور واإلنــاث )عينــه 
الدراســة( فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداما بالنســبة لهــم علــى النحــو األتــي:

تتقــارب نســبة اســتخدام الذكــور واإلنــاث لموقــع ســناب شــات بنســبة بلغــت )%67,5( - 
موزعــة بنســبة )73 %( للذكــور فــي مقابــل )62 %( لإلنــاث, والفــارق غيــر دال إحصائيــا 
حيــث بلغــت قيمــة)Z( المحســوبة )1,657( وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود 

عاقــة فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة )%95(.
 تتقــارب نســبة اســتخدام الذكــور واإلنــاث لموقــع تويتــر بنســبة بلغــت )53,5%( موزعــة - 

بنســبة )54 %( للذكــور فــي مقابــل )53 %( لإلنــاث, والفــارق غيــر دال إحصائيــا حيــث 
بلغــت قيمــة)Z( المحســوبة )0,141( وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة 

فارقــة بيــن النســبتين بمســتوى ثقــة )%95(.
جدول رقم )3( قيمة Z لمواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما

 بالنسبة لطالب كلية اإلعالم واالتصال بالمرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(

  النوع
المواقع

بكالوريوس
) ن = 180)

دراسات عليا 
اإلجمالي)ن = 20)

z مدى قيمة
الداللة

%ك%ك%ك

غير دالة12267.8136513567.50.251سناب شات

غير دالة9552.8126010753.50.613تويتر

غير دالة7139.48407939.50.048انستجرام

غير دالة6133.952566330.800يوتيوب

غير دالة126.7001261.188أخرى تذكر

غير دالة63.300630.827فيس بوك

18020200جملة من سئلوا

 أوضحت بيانات الجدول الســابق أن ســناب شــات جاء في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي 
بــن ســعود  اإلمــام محمــد  كليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة  لطــاب  بالنســبة  اســتخداًما  األكثــر 
اإلســامية بنســبة )67,5%( موزعــة بنســبة )67,8 %( لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل )65 %( 
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طــاب الدراســات العليــا, يليــه فــي الترتيــب الثانــي تويتــر بنســبة )53,5%( موزعــة بنســبة )52,8 %( 
لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل )60 %( طــاب الدراســات العليــا, بينمــا جــاء انســتجرام فــي الترتيــب 
الثالث بنسبة )39,5%( موزعة بنسبة )39,4 %( لطاب البكالوريوس في مقابل )40 %( طاب 
الدراســات العليــا, فــي حيــن جــاء اليوتيــوب فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )33%( موزعــة بنســبة )33,9 
%( لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل )25 %( طــاب الدراســات العليــا, يليــه فــي الترتيــب الخامــس 
أخــرى تذكــر بنســبة )6%( موزعــة بنســبة )6,7 %( لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل )0 %( طــاب 
الدراســات العليــا, بينمــا جــاء فيــس بــوك فــي الترتيــب الســادس واألخيــر بنســبة )3%( موزعــة بنســبة 

)3,3 %( لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل )0 %( طــاب الدراســات العليــا.

 كمــا أوضحــت النتائــج التفصيليــة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن طــاب المرحلــة الدراســية 
)بكالوريــوس – دراســات عليــا( فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداما بالنســبة لهــم علــى 

النحــو األتي:
تتقــارب نســبة اســتخدام طــاب المرحلــة الدراســية )بكالوريــوس – دراســات عليــا( لموقــع - 

ســناب شــات بنســبة بلغــت )67,5%( موزعــة بنســبة )67,8 %( لطــاب البكالوريــوس فــي 
 )Z(طاب الدراســات العليا, والفارق غير دال إحصائيا حيث بلغت قيمة )% مقابل )65
المحســوبة )0,251( وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن 

النســبتين بمســتوى ثقــة )%95(.
تتقــارب نســبة اســتخدام طــاب المرحلــة الدراســية )بكالوريــوس – دراســات عليــا( لموقــع - 

تويتــر بنســبة بلغــت )67,5%( موزعــة بنســبة )52,8 %( لطــاب البكالوريــوس فــي مقابــل 
 )Z(طــاب الدراســات العليــا, والفــارق غيــر دال إحصائيــا حيــث بلغــت قيمــة )% 60(

المحســوبة )0,613( وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة المنبئــة بوجــود عاقــة فارقــة بيــن 
النســبتين بمســتوى ثقــة )%95(.
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جدول رقم )4(
مقياس الموافقة على فوائد ومميزات استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال لمواقع التواصل االجتماعي

العبارة
إلى حد موافق

عددمعارضما
النقاط

المتوسط 
ترتيبالمرجح

ككك

تتيح لي مواقع التواصل االجتماعي كل مميزات 
التواصل على اإلنترنت بدءا من الدردشة والتواصل 
عبر البريد اإللكتروني وتبادل الصور ومقاطع الفيديو

1643335612.811

إمكانية تشارك اللينكات الخاصة بالمواقع العلمية 
1573585492.752وغيرها من المواقع ذات األهمية

إمكانية إبالغ إدارة الموقع عن أي محتوي غير الئق 
1543795452.733أو متجاوز

إمكانية الرد علي أي من المشاركين في الحوار بشكل 
1474855422.714فوري أو مؤجل 

إمكانية االستمرار في مناقشة أي موضوع أو إنهاؤه 
1355965292.655وقتما أشاء، والدخول في مناقشة موضوعات أخرى

إمكانية التحاور مع اآلخرين بشكل معلن يراه كافة 
14050105302.655األصدقاء أو بشكل خاص غير معلن

إمكانية االتصال بأي شخص أو مجموعة في أي مكان 
13555105252.636وفي كل وقت

إمكانية استمرار االتصال بآخرين وتكوين صداقات 
12557185072.547معهم أو إنهاؤه واالنتقال إلى االتصال بغيرهم

إمكانية التحاور مع آخرين باسمي وشخصيتي الحقيقية 
12850225062.538أو باسم وشخصية مستعارة

وجود قواعد محددة لشكل االتصال داخل مواقع 
11174154962.489التواصل االجتماعي

 يتضح من الجدول السابق:-
 تتيــح لــي مواقــع التواصــل االجتماعــي كل مميــزات التواصــل علــى اإلنترنــت بــدءا مــن الدردشــة 
والتواصــل عبــر البريــد اإللكترونــي وتبــادل الصــور ومقاطــع الفيديــو جــاء فــي مقدمــة عبــارات الموافقــة 
علــى اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال لمواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى أفــراد العينــة 
بمتوســط )2,81(، يليــه فــي الترتيــب الثانــي إمكانيــة تشــارك اللينــكات الخاصــة بالمواقــع العلميــة 
وغيرهــا مــن المواقــع ذات األهميــة بمتوســط )2,75(، بينمــا جــاء إمكانيــة إبــاغ إدارة الموقــع عــن 
أي محتــوي غيــر الئــق أو متجــاوز فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط )2,73(، وفــي الترتيــب الرابــع 
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إمكانيــة الــرد علــي أي مــن المشــاركين فــي الحــوار بشــكل فــوري أو مؤجــل بمتوســط )2,71(، وجــاء 
في الترتيب الخامس العبارتين )إمكانية االســتمرار في مناقشــة أي موضوع أو إنهاؤه وقتما أشــاء، 
مكانيــة التحــاور مــع اآلخريــن بشــكل معلــن يــراه كافــة  والدخــول فــي مناقشــة موضوعــات أخــرى، واإ
األصدقــاء أو بشــكل خــاص غيــر معلــن( بمتوســط )2,65(، وجــاء فــي الترتيــب الســادس إمكانيــة 
االتصــال بــأي شــخص أو مجموعــة فــي أي مــكان وفــي كل وقــت بمتوســط )2,63(، يليــه فــي 
الترتيــب الســابع إمكانيــة اســتمرار االتصــال بآخريــن وتكويــن صداقــات معهــم أو انهــاؤه واالنتقــال إلــى 
االتصــال بغيرهــم بمتوســط )2,54(، بينمــا جــاء إمكانيــة التحــاور مــع آخريــن باســمي وشــخصيتي 
الحقيقيــة أو باســم وشــخصية مســتعارة فــي الترتيــب الثامــن بمتوســط )2,53(، وفــي الترتيــب التاســع 

وجــود قواعــد محــددة لشــكل االتصــال داخــل مواقــع التواصــل االجتماعــي بمتوســط )2,48(.
 مما سبق نالحظ 

 تتيــح لــي مواقــع التواصــل االجتماعــي كل مميــزات التواصــل علــى اإلنترنــت بــدءا مــن الدردشــة 
والتواصــل عبــر البريــد اإللكترونــي وتبــادل الصــور ومقاطــع الفيديــو جــاء فــي مقدمــة عبــارات الموافقــة 
علــى اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال لمواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى أفــراد العينــة، 
يليــه فــي الترتيــب الثانــي إمكانيــة تشــارك اللينــكات الخاصــة بالمواقــع العلميــة وغيرهــا مــن المواقــع 

ذات األهميــة.
جدول رقم )5(  يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في تفضيل استخدام طالب كلية اإلعالم 

واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمواقع التواصل االجتماعي للتفاعل مع األساتذة
 النوع 

  تفضيل 
 االستخدام

اإلجماليإناثذكور
الداللةكا2

د ح2
%كس%ك%ك

5151595911055بدرجة كبيرة

0.126 غير 4.137
دالة

363636367236إلي حد ما

131355189ال أفضلها

100100100100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )55%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي للتفاعــل مــع األســاتذة بدرجــة كبيــرة موزعــة بنســبة )51%( ألفــراد العينــة 
الذكــور ونســبة )59%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يســتخدمها )36%( منهــم الــى حــد مــا حيــث 
تســاوى أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث بنســبة )36%( لــكل منهمــا، فــي حيــن ال يفضلــون اســتخدامها 

بنســبة )9%( موزعــة بنســبة )13%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )5%( ألفــراد العينــة اإلنــاث.
 كذلــك يتضــح أيًضــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( 
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فــي تفضيــل اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي للتفاعــل مــع األســاتذة، حيــث كانــت قيمــة )كا2 
= 4,137( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.

مما سبق ناحظ:. 
 ارتفــاع نســبة تفضيــل أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  علــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 

للتفاعــل مــع األســاتذة بدرجــة كبيــرة.
جدول رقم )6( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا( 

في تفضيل استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمواقع التواصل 
االجتماعي للتفاعل مع األساتذة

 المرحلة  
 تفضيل

 االستخدام

اإلجمالي دراسات عليابكالوريوس
الداللةكا2

د ح2
%ك%ك%ك

10658.942011055بدرجة كبيرة

0.000 دالة17.048
6234.410507236إلي حد ما

126.7630189ال أفضلها

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )55%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي للتفاعــل مــع األســاتذة بدرجــة كبيــرة موزعــة بنســبة )58,9%( ألفــراد العينــة 
يســتخدمها  بينمــا  العليــا,  الدراســات  بمرحلــة  العينــة  ونســبة )20%( ألفــراد  البكالوريــوس  بمرحلــة 
)36%( منهــم الــى حــد مــا موزعــة بنســبة )34,4%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة 

)50%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا, فــي حيــن ال يفضلــون اســتخدامها بنســبة )%9( 

موزعــة بنســبة )6,7%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )30%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 
العليــا. الدراســات 

 )0,292 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,001,كذلــك يتضــح أيضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة 
بيــن أفــراد العينــة بمرحلــة )بكالوريــوس – دراســات عليــا( فــي تفضيــل اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي للتفاعــل مــع األســاتذة, حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 17,048( وهــي دالــة عنــد مســتوى 

داللــة )0,001(.
مما سبق نالحظ:.

 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس فــي تفضيــل اســتخدام لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
للتفاعــل مــع األســاتذة بدرجــة كبيــرة علــى أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا.
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جدول رقم )7( يوضح الهدف من استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال لمواقع التواصل االجتماعي.

العبارة
ال 

استخدمها

استخدمها 
إلى حد 

ما

استخدمها 
بشكل 
متوسط

استخدمها 
بشكل 
كبير

عدد
النقاط

المتوسط 
ترتيبالمرجح

كككك

333733975942.971الدردشة مع األصدقاء

االطالع على أهم األخبار 
314540845772.892والمستجدات العلمية

التعرف على االتجاهات الجديدة في 
325031875732.873مجال دراستي

345151645452.734تقديم تكليفات أساتذتي

395640655312.665التعرف على المستجدات الدراسية

464738695302.656تبادل المعارف العلمية مع الزمالء

407642424862.437التواصل مع األساتذة

615742404612.318تقديم مقترحات يمكن أن تفيد

االستفسار عن بعض النقاط 
الدراسية التي ال يكفي وقت 
المحاضرة لالستفسار عنها

517648254472.249

مناقشة مشكالتي مع أساتذتي 
695738364412.2110لمساعدتي في تجاوزها

735537354342.1711طرح أي شكاوى أعاني منها

استكمال أعمال اإلرشاد األكاديمي 
706346214182.0912مع أساتذتي 

 يتضح من الجدول السابق:-
 الدردشــة مــع األصدقــاء جــاء فــي مقدمــة أهــداف اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال 
لمواقــع التواصــل االجتماعــي بمتوســط )2,97(، يليــه فــي الترتيــب الثانــي االطــاع علــى أهــم 
األخبــار والمســتجدات العلميــة بمتوســط )2,89(، بينمــا جــاء التعــرف علــى االتجاهــات الجديــدة فــي 
مجــال دراســتي فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط )2,87(، وفــي الترتيــب الرابــع تقديــم تكليفــات أســاتذتي 
بمتوســط  الدراســية  المســتجدات  التعــرف علــى  الخامــس  الترتيــب  فــي  بمتوســط )2,73(، وجــاء 
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)2,66(، وجــاء فــي الترتيــب الســادس تبــادل المعــارف العلميــة مــع الزمــاء بمتوســط )2,65(، يليــه 

فــي الترتيــب الســابع التواصــل مــع األســاتذة بمتوســط )2,43(، بينمــا جــاء تقديــم مقترحــات يمكــن أن 
تفيــد فــي الترتيــب الثامــن بمتوســط )2,31(، وفــي الترتيــب التاســع االستفســار عــن بعــض النقــاط 
الدراســية التــي ال يكفــي وقــت المحاضــرة لاستفســار عنهــا بمتوســط )2,24(، يليــه فــي الترتيــب 
العاشــر مناقشــة مشــكاتي مــع أســاتذتي لمســاعدتي فــي تجاوزهــا بمتوســط )2,21(، بينمــا جــاء 
طــرح أي شــكاوى أعانــي منهــا فــي الترتيــب الحــادي عشــر بمتوســط )2,17(، وفــي الترتيــب الثانــي 

عشــر اســتكمال أعمــال اإلرشــاد األكاديمــي مــع أســاتذتي بمتوســط )2,09(.
 مما سبق نالحظ 

 الدردشــة مــع األصدقــاء جــاء فــي مقدمــة أهــداف اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال 
لمواقــع التواصــل االجتماعــي، يليــه فــي الترتيــب الثانــي االطــاع علــى أهــم األخبــار والمســتجدات 
العلميــة، بينمــا جــاء التعــرف علــى االتجاهــات الجديــدة فــي مجــال دراســتي فــي الترتيــب الثالــث.

جدول رقم )8( يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث
على مقياس الهدف من استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال لمواقع التواصل االجتماعي.

                  النوع 
   المتغير 

إناث ) ن = 100)ذكور) ن = 100)
الداللةت

د-ح198
عمعم

الهدف من ٍاستخدام طالب 
كلية اإلعالم واالتصال لمواقع 

التواصل االجتماعي
2.3540.7862.6760.7702.9300.004

داله

 يتضح من الجدول السابق:-
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد العينــة الذكــور وأفــراد العينــة 
اإلناث في درجة الهدف من اســتخدام طاب كلية اإلعام واالتصال لمواقع التواصل االجتماعي 

كدرجــة كليــة، حيــث كانــت قيمــة )ت( دالــة عنــد مســتوى )0,01(.
مما سبق نالحظ 

 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث فــي درجــة الهــدف مــن 
اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال لمواقــع التواصــل االجتماعــي لصالــح أفــراد العينــة اإلنــاث.
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جدول رقم )9( استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ألساليب التواصل 
مع أساتذتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي

 النوع 
 

أساليب االستخدام

اإلجمالي إناث ذكور 
الداللةكا2

د ح3 %ك%ك%ك

مناقشة الموضوعات التي يطرحونها 
292915154422في الصفحات األكاديمية

9.579 0.023
دالة

التحاور معهم فيما يطرحونه من 
موضوعات أكاديمية عبر صفحاتهم 

الشخصية
9912122110.5

التحاور مع كل منهم علي حده إذا 
4343616110452تطلب األمر

191912123115.5أخرى تذكر

100100100100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )22%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون اســتخدام أســلوب 
مناقشــة الموضوعــات التــي يطرحونهــا فــي الصفحــات األكاديميــة للتفاعــل مــع األســاتذة موزعــة 
بنســبة )29%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )15%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يســتخدم )%10,5( 
منهــم أســلوب التحــاور معهــم فيمــا يطرحونــه مــن موضوعــات أكاديميــة عبــر صفحاتهــم الشــخصية 
موزعــة بنســبة )9%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )12%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، فــي حيــن يســتخدم 
)52%( منهــم أســلوب التحــاور مــع كل منهــم علــي حــده إذا تطلــب األمــر موزعــة بنســبة )%43( 

ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )61%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يســتخدم )15,5%( منهــم أســاليب 
أخــرى موزعــة بنســبة )19%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )12%( ألفــراد العينــة اإلنــاث وهــذه 
األســاليب مثــل )أتواصــل معــه لحــل مشــكلة لــدي أو لتوضيــح بعــض التكليــف المطلوبــة منــي - 

اغلــب أســاتذتي ال يســتخدمون مواقــع التواصــل مــع طابهــم - تقديــم التكاليفــات(.
 )0,219 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن 
أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( فــي اســتخدام أســاليب التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 9,579( وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:. 

 ارتفاع نســبة تفضيل أفراد العينة الذكور واإلناث   اســتخدام أســلوب التحاور مع األســاتذة علي 
حــده إذا تطلــب األمــر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لصالــح أفــراد العينــة االناث.
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جدول رقم )10( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(
في استخدام طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ألساليب التواصل مع أساتذتهم 

عبر مواقع التواصل االجتماعي

                         المرحلة 
 
أساليب االستخدام

دراسات بكالوريوس
اإلجمالي عليا

الداللةكا2
د ح3

%ك%ك%ك
مناقشة الموضوعات التي 

4022.24204422يطرحونها في الصفحات األكاديمية

0.969 0.809
غيردالة

التحاور معهم فيما يطرحونه 
من موضوعات أكاديمية عبر 

صفحاتهم الشخصية
18103152110.5

التحاور مع كل منهم علي حده إذا 
9552.894510452تطلب األمر

27154203115.5أخرى تذكر

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )22%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون اســتخدام أســلوب 
مناقشــة الموضوعــات التــي يطرحونهــا فــي الصفحــات األكاديميــة للتفاعــل مــع األســاتذة موزعــة 
بنســبة )22,2%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )20%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات 
العليــا، بينمــا يســتخدم )10,5%( منهــم أســلوب التحــاور معهــم فيمــا يطرحونــه مــن موضوعــات 
أكاديميــة عبــر صفحاتهــم الشــخصية موزعــة بنســبة )10%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس 
ونســبة )15%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، فــي حيــن يســتخدم )52%( منهــم أســلوب 
التحــاور مــع كل منهــم علــي حــده إذا تطلــب األمــر موزعــة بنســبة )52,8%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 
البكالوريــوس ونســبة )45%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا يســتخدم )15,5%( منهــم 
أســاليب أخــرى موزعــة بنســبة )15%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )20%( ألفــراد 

العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا.
 كذلك يتضح أيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة بمرحلة )بكالوريوس 
– دراســات عليــا( فــي اســتخدام أســاليب التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 0,969( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:.

 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس فــي تفضيــل اســتخدام أســلوب التحــاور مــع األســاتذة 
علــي حــده إذا تطلــب األمــر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات 

العليــا.
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جدول رقم )11( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث
في درجة مشاركة طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مناقشة الموضوعات 

التي يطرحها األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 النوع 
 

درجة المناقشة

اإلجماليإناثذكور
الداللةكا2

د ح3 %ك%ك%ك

أشارك في مناقشة كافة الموضوعات 
111112122311.5التي يطرحونها

1.319 0.725
غير دالة

أشارك في مناقشة ما يتعلق بالدراسة 
323225255728.5فقط

أشارك في مناقشة ما يلفت انتباهي 
373739397638ويحوز اهتمامي

202024244422أشارك فيما يمكنني من االستفادة

100100100100200100المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )11,5%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون المشــاركة فــي 
مناقشــة كافــة الموضوعــات التــي يطرحهــا األســاتذة موزعــة بنســبة )11%( ألفــراد العينــة الذكــور 
ونســبة )12%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يشــارك )28,5%( منهــم فــي مناقشــة مــا يتعلــق بالدراســة 
فقــط موزعــة بنســبة )32%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )25%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، فــي حيــن 
يشــارك )38%( منهــم فــي مناقشــة مــا يلفــت انتباهــي ويحــوز اهتمامــي موزعــة بنســبة )37%( ألفــراد 
العينــة الذكــور ونســبة )39%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يشــارك )22%( منهــم فيمــا يمكننــي مــن 

االســتفادة موزعــة بنســبة )20%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )24%( ألفــراد العينــة اإلنــاث.
 كذلــك يتضــح أيًضــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( فــي 
مشــاركة ومناقشــة الموضوعــات التــي يطرحهــا األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث 

كانــت قيمــة )كا2 = 1,319( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:. 

 ارتفــاع نســبة تفضيــل أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  المشــاركة فــي مناقشــة مــا يلفــت انتباههــم 
ويحــوز اهتمامهــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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جدول رقم )12( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(
في درجة مشاركة طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مناقشة الموضوعات 

التي يطرحها األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

  المرحلة 
 درجة المناقشة

دراسات بكالوريوس
اإلجماليعليا

الداللةكا2
د ح3

%ك%ك%ك

أشارك في مناقشة كافة الموضوعات التي 
2312.8002311.5يطرحونها

8.196 0.042
دالة

4927.28405728.5أشارك في مناقشة ما يتعلق بالدراسة فقط

أشارك في مناقشة ما يلفت انتباهي ويحوز 
6536.111557638اهتمامي

4323.9154422أشارك فيما يمكنني من االستفادة

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )11,5%( مــن أفــراد العينــة يفضلــون المشــاركة فــي 
مناقشــة كافــة الموضوعــات التــي يطرحهــا األســاتذة موزعــة بنســبة )12,8%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 
البكالوريــوس ونســبة )0%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا يشــارك )28,5%( منهــم 
فــي مناقشــة مــا يتعلــق بالدراســة فقــط موزعــة بنســبة )27,2%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس 
ونســبة )40%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، فــي حيــن يشــارك )38%( منهــم فــي مناقشــة 
مــا يلفــت انتباهــي ويحــوز اهتمامــي موزعــة بنســبة )36,1%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس 
ونســبة )55%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا يشــارك )22%( منهــم فيمــا يمكننــي مــن 
االســتفادة موزعــة بنســبة )23,9%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )5%( ألفــراد العينــة 

بمرحلــة الدراســات العليــا.
 )0,202 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة 
بيــن أفــراد العينــة بمرحلــة )بكالوريــوس– دراســات عليــا( فــي مشــاركة ومناقشــة الموضوعــات التــي 
يطرحهــا األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 8,196( وهــي 

دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:.

 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا بالمشــاركة فــي مناقشــة مــا يلفــت انتباههــم ويحــوز 
اهتمامهــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس. 
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جدول رقم )13( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في قيام طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بطرح االستفسارات على األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

  النوع 
 طرح 

االستفسارات

اإلجمالي إناث ذكور 
الداللةكا2

د ح2 %ك%ك%ك

9955147دائما 

0.012 دالة8.909
4040616110150.5أحيانا 

515134348542.5ال أقوم بطرح أسئلة
100100100100200100المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )7%( مــن أفــراد العينــة يحرصــون علــى القيــام بطــرح 
االستفســارات علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي دائمــا موزعــة بنســبة )9%( ألفــراد 
العينــة الذكــور ونســبة )5%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا يطرحــون االستفســارات )50,5%( منهــم 
احيانــا موزعــة بنســبة )40%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )61%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، فــي حيــن 
ال يقــوم بطــرح اســئلة نســبة )42,5%( موزعــة بنســبة )51%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )%34( 

ألفــراد العينــة اإلنــاث.
 )0,211 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن 
أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( فــي القيــام بطــرح االستفســارات علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 8,909( وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:. 

 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  علــى القيــام بطــرح االستفســارات علــى 
االنــاث. بدرجــة متوســطة لصالــح  التواصــل االجتماعــي  األســاتذة عبــر مواقــع 

جدول رقم )14( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(
في قيام طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بطرح االستفسارات على األساتذة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي

 المرحلة
   طرح

 االستفسارات

اإلجمالي دراسات عليابكالوريوس
الداللةكا2

د ح2 %ك%ك%ك

116.1315147دائما 

0.333 غير دالة2.198
9251.194510150.5أحيانا 

7742.88408542.5ال أقوم بطرح أسئلة

18010020100200100المجموع
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )7%( مــن أفــراد العينــة يحرصــون علــى القيــام بطــرح 
االستفســارات علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي دائمــا موزعــة بنســبة )6,1%( ألفــراد 
العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )15%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا يطرحــون 
االستفســارات )50,5%( منهــم أحيانــا موزعــة بنســبة )51,1%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس 
يقــوم بطــرح أســئلة نســبة  فــي حيــن ال  العليــا،  الدراســات  العينــة بمرحلــة  ونســبة )45%( ألفــراد 
)42,5%( موزعة بنســبة )42,8%( ألفراد العينة بمرحلة البكالوريوس ونســبة )40%( ألفراد العينة 

بمرحلــة الدراســات العليــا.
 كذلــك يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة بمرحلــة )بكالوريــوس 
– دراســات عليــا( فــي القيــام بطــرح االستفســارات علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 2,198( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:.

 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا  علــى القيــام بطــرح 
االستفســارات علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بدرجــة متوســطة.

جدول رقم )15( التكرارات والنسب المئوية والترتيب لذكر )عينه الدراسة( لنماذج تلك االستفسارات المطروحة على 
األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

نماذج تلك االستفسارات المطروحة على األساتذة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي

اإلجمالي ن =200
الترتيب

%ك

4321.51السؤال عن مواعيد تسليم التكاليف أو االختبارات
السؤال عن مضمون المواد العلمية والمقررات الدراسية التي 

3919.52يقدمونها

المشكالت األكاديمية التي أتعرض لها مثل صعوبة فهمي لشيء 
38193معين في المحاضرة أقوم باالستفسار عنه

30154السؤال عن درجات االختبارات

26135استفسار عن أماكن الحصول علي معلومات مخصصة للمادة

1056أمور تخص المستقبل الوظيفي للتخصص

94.57أفضل طريقه للمذاكرة

52.58استفسارات عن أهم الدراسات

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الســؤال عــن مواعيــد تســليم التكاليــف أو االختبــارات جــاء 
فــي مقدمــة نمــاذج تلــك االستفســارات المطروحــة مــن )عينــه الدراســة( علــى األســاتذة عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي بنســبة )21,5%(، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي الســؤال عــن مضمــون المــواد 
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العلميــة والمقــررات الدراســية التــي يقدمونهــا بنســبة )19,5%(، بينمــا جــاءت المشــكات األكاديميــة 
التــي أتعــرض لهــا مثــل صعوبــة فهمــي لشــيء معيــن فــي المحاضــرة أقــوم باالستفســار عنهــا فــي 
الترتيــب الثالــث بنســبة )19%(، فــي حيــن جــاء الســؤال عــن درجــات االختبــارات فــي الترتيــب الرابــع 
بنســبة )15%(، يليهــا فــي الترتيــب الخامــس االستفســار عــن أماكــن الحصــول علــي معلومــات 
مخصصــة للمــادة بنســبة )13%(، بينمــا جــاء أمــور تخــص المســتقبل الوظيفــي للتخصــص فــي 
الترتيــب الســادس بنســبة )5%(، فــي حيــن جــاء الســؤال عــن أفضــل طريقــه للمذاكــرة فــي الترتيــب 
الســابع بنســبة )4,5%(، وأخيــًرا فــي الترتيــب الثامــن جــاء االستفســارات عــن أهــم الدراســات بنســبة 

.)%2,5(

مما سبق نالحظ 
 أن السؤال عن مواعيد تسليم التكاليف أو االختبارات جاء في مقدمة نماذج تلك االستفسارات 
المطروحــة مــن )عينــه الدراســة( علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليهــا فــي الترتيــب 
الثانــي الســؤال عــن مضمــون المــواد العلميــة والمقــررات الدراســية التــي يقدمونهــا، بينمــا جــاءت 
المشــكات األكاديميــة التــي أتعــرض لهــا مثــل صعوبــة فهمــي لشــيء معيــن فــي المحاضــرة أقــوم 

باالستفســار عنهــا فــي الترتيــب الثالــث.
جدول رقم )16( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في استمرارية تحاور طالب كلية اإلعالم 

واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

  النوع 
 استمرارية التحاور

اإلجمالي إناث ذكور 
الداللةكا2

د ح2 %ك%ك%ك

حتى نصل إلى قناعة مشتركة 
1616882412حول موضوع الحوار

17.486 0.000
دالة

2525773216حتى يتم االقتناع والتفاهم بيننا

لمجرد التواصل واالتفاق أو الرد 
5959858514472على االستفسار

100100100100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )12%( مــن أفــراد العينــة يســتمرون فــي التحــاور مــع 
األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي حتــى يصلــوا إلــى قناعــة مشــتركة حــول موضــوع الحــوار 
موزعة بنسبة )16%( ألفراد العينة الذكور ونسبة )8%( ألفراد العينة اإلناث، بينما يستمر الحوار 
حتــى يتــم االقتنــاع والتفاهــم بيننــا )16%( منهــم موزعــة بنســبة )25%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة 
)7%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، فــي حيــن التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
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لمجــرد التواصــل واالتفــاق أو الــرد علــى االستفســار بنســبة )72%( موزعــة بنســبة )59%( ألفــراد 
العينــة الذكــور ونســبة )85%( ألفــراد العينــة اإلنــاث.

 ومن ثم نجد أن قوة العاقة باستخدام اختبار )كرامرز في Cramer’s V = 0,296( وهي 
دالــة عنــد مســتوى 0,001، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن 
أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( فــي القيــام بالتحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 17,486( وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,001(.
مما سبق نالحظ:. 

 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  علــى القيــام بالتحــاور مــع األســاتذة عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي للتواصــل واالتفــاق أو الــرد علــى االستفســار لصالــح االنــاث.
جدول رقم )17( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(

في استمرارية تحاور طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مع األساتذة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي

 المرحلة 
 استمرارية

 التحاور

اإلجمالي دراسات عليابكالوريوس
الداللةكا2

د ح2 %ك%ك%ك

حتى نصل إلى قناعة مشتركة 
2111.73152412حول موضوع الحوار

3.781 0.151
غير دالة

2614.46303216حتى يتم االقتناع والتفاهم بيننا

بمجرد التواصل واالتفاق أو الرد 
13373.9115514472على االستفسار

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )12%( مــن أفــراد العينــة يســتمرون فــي التحــاور مــع 
األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي حتــى يصلــوا إلــى قناعــة مشــتركة حــول موضــوع الحــوار 
موزعــة بنســبة )11,7%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )15%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 
الدراســات العليــا، بينمــا يســتمر الحــوار حتــى يتــم االقتنــاع والتفاهــم بيننــا )16%( منهــم موزعــة 
بنســبة )14,4%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )30%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات 
العليــا،, فــي حيــن التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لمجــرد التواصــل واالتفــاق 
أو الرد على االستفســار بنســبة )72%( موزعة بنســبة )73,9%( ألفراد العينة بمرحلة البكالوريوس 

ونســبة )55%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا.
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 كذلــك يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة بمرحلــة )بكالوريــوس 
– دراســات عليــا( فــي التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة 

)كا2 = 3,781( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:.

 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا  علــى القيــام بالتواصــل 
واالتفــاق أو الــرد علــى االستفســار مــن األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

جدول رقم )18( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث
في سرعة طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الردود واالستجابة أثناء 

التحاور مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي
                     النوع 

سرعة االستجابة
اإلجماليإناثذكور

الداللةكا2
د ح2 %ك%ك%ك

أؤجل االستجابة لحين التفكير 
282814144221والبحث.

6.032 0.049
دالة

أتريث قليال في االستجابة حتى 
333337377035يتم عرض المزيد من التفاصيل.

أستجيب بشكل فوري إذا طلب 
393949498844مني أي طلب أو تكليف.

100100100100200100المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )21%( مــن أفــراد العينــة يملكــون ســرعة فــي الــردود 
واالســتجابة أثنــاء التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تتمثــل فــي أنهــم يؤجلــون 
االســتجابة لحين التفكير والبحث موزعة بنســبة )28%( ألفراد العينة الذكور ونســبة )14%( ألفراد 
العينــة اإلنــاث، بينمــا يتريــث قليــا فــي االســتجابة حتــى يتــم عــرض المزيــد مــن التفاصيــل )%35( 
منهــم موزعــة بنســبة )33%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )37%( ألفــراد العينــة اإلنــاث، فــي حيــن 
يســتجيب بشــكل فــوري اذا طلــب منــي أي طلــب أو تكليــف بنســبة )44%( منهــم موزعــة بنســبة 

)39%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )49%( ألفــراد العينــة اإلنــاث.

 )0,175 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن 
أفــراد العينــة )ذكــور – إنــاث( فــي ســرعة الــردود واالســتجابة اثنــاء التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 6,032( وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.

مما سبق نالحظ:. 
 تفــوق أفــراد العينــة اإلنــاث فــي ســرعة الــردود واالســتجابة بشــكل فــوري اثنــاء التحــاور مــع 

أفــراد العينــة الذكــور. األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
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جدول رقم )19( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(
في سرعة طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الردود واالستجابة أثناء 

التحاور مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

                      المرحلة 
سرعة االستجابة

دراسات بكالوريوس
اإلجمالي عليا

الداللةكا2
د ح2

%ك%ك%ك
أؤجل االستجابة لحين التفكير 

3821.14204221والبحث.

6.888 0.032
دالة

أتريث قليال في االستجابة حتى يتم 
5832.212607035عرض المزيد من التفاصيل.

أستجيب بشكل فوري اذا طلب 
8446.74208844مني أي طلب أو تكليف.

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة )21%( مــن أفــراد العينــة يملكــون ســرعة فــي الــردود 
واالســتجابة أثنــاء التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تتمثــل فــي انهــم يؤجلــون 
االســتجابة لحيــن التفكيــر والبحــث موزعــة بنســبة )21,1%( ألفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس 
ونســبة )20%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا يتريــث قليــا فــي االســتجابة حتــى 
يتــم عــرض المزيــد مــن التفاصيــل )35%( منهــم موزعــة بنســبة )32,2%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 
البكالوريوس ونســبة )60%( ألفراد العينة بمرحلة الدراســات العليا، في حين يســتجيب بشــكل فوري 
اذا طلــب منــي أي طلــب أو تكليــف بنســبة )44%( منهــم موزعــة بنســبة )46,7%( ألفــراد العينــة 

بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )20%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا.
 )0,186 = Cramer’s V ومــن ثــم نجــد أن قــوة العاقــة باســتخدام اختبــار )كرامــرز فــي 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، كذلــك يتضــح أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن 
أفــراد العينــة بمرحلــة )بكالوريــوس – دراســات عليــا( فــي ســرعة الــردود واالســتجابة أثنــاء التحــاور مــع 
األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 6,888( وهــي دالــة عنــد 

مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:. 

 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس فــي ســرعة الــردود واالســتجابة بشــكل فــوري أثنــاء 
التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، 
ولكــن تتفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا علــى أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس فــي 

التريــث قليــا فــي االســتجابة حتــى يتــم عــرض المزيــد مــن التفاصيــل.
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جدول رقم )20( مقياس سلوكيات )عينة الدراسة( أثناء التواصل مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

العبارة
الى حد نعم

عددالما
النقاط

المتوسط 
ترتيبالمرجح

ككك

11473135012.511أتمكن من المتابعة الجيدة والمستمرة ألساتذتي

11175144972.492أتمكن من تلقي أسئلتهم بشكل جيد
أستطيع الوصول إلى الكتب والمراجع التي 

11272164962.483يمكن االستفادة بها

10577184872.444أتمكن من التواصل معهم بشكل جيد
9593124832.425أستطيع أن أقدم لهم استفساراتي بشكل كامل

9981204792.46أستطيع المحافظة على انتباهي بشكل دائم

أتلقى ردود أفعالهم حيال ما أقدمه لهم من 
9089214692.357استفسارات

9573324632.328أحظى بوقت كافي للتواصل معهم
تتاح لي كافة وسائل وأدوات تحقيق الفهم 

7891314472.249األمثل من أساتذتي

أستطيع كشف مواطن ضعفي ألتمكن من 
7781424352.1810عالجها

 يتضــح مــن الجــدول الســابق جــاءت أتمكــن مــن المتابعــة الجيــدة والمســتمرة ألســاتذتي فــي 
مقدمــة ســلوكيات )عينــة الدراســة( أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بمتوســط )2,51(، يليه في الترتيب الثاني أتمكن من تلقي أســئلتهم بشــكل جيد بمتوســط )2,49(، 
بينمــا جــاء أســتطيع الوصــول إلــى الكتــب والمراجــع التــي يمكــن االســتفادة بهــا فــي الترتيــب الثالــث 
بمتوســط )2,48(، وفــي الترتيــب الرابــع أتمكــن مــن التواصــل معهــم بشــكل جيــد بمتوســط )2,44(، 
وجــاء فــي الترتيــب الخامــس أســتطيع أن أقــدم لهــم استفســاراتي بشــكل كامــل بمتوســط )2,42(، 
بينمــا فــي الترتيــب الســادس أســتطيع المحافظــة علــى انتباهــي بشــكل دائــم بمتوســط )2,40(، يليــه 
فــي الترتيــب الســابع أتلقــى ردود أفعالهــم حيــال مــا أقدمــه لهــم مــن استفســارات بمتوســط )2,35(، 
بينمــا جــاء أحظــى بوقــت كافــي للتواصــل معهــم فــي الترتيــب الثامــن بمتوســط )2,32(، وفــي الترتيــب 
التاســع تتاح لي كافة وســائل وأدوات تحقيق الفهم االمثل من أســاتذتي بمتوســط )2,24(، يليه في 

الترتيــب العاشــر أســتطيع كشــف مواطــن ضعفــي ألتمكــن مــن عاجهــا بمتوســط )2,18(.
 مما سبق نالحظ 

أتمكــن مــن المتابعــة الجيــدة والمســتمرة ألســاتذتي جــاءت فــي مقدمــة ســلوكيات )عينــة الدراســة( 
أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليــه فــي الترتيــب الثانــي أتمكــن مــن 
تلقــي أســئلتهم بشــكل جيــد، بينمــا جــاء أســتطيع الوصــول إلــى الكتــب والمراجــع التــي يمكــن االســتفادة 
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بهــا فــي الترتيــب الثالــث.
جدول رقم )21( يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث

على مقياس سلوكيات )عينة الدراسة( أثناء التواصل مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 النوع 
     المتغير 

إناث ) ن = 100)ذكور) ن = 100)
الداللةت

د-ح198 عمعم

سلوكيات )عينة الدراسة( أثناء 
التواصل مع األساتذة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي
2.360.5402.390.4020.5490.584

غير داله

 يتضــح مــن الجــدول الســابق دم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد 
العينــة الذكــور وأفــراد العينــة اإلنــاث فــي ســلوكيات )عينــة الدراســة( أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي كدرجــة كليــة، حيــث كانــت قيمــة )ت( غيــر دالــة عنــد مســتوى )0,05(.

مما سبق نالحظ 
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث فــي ســلوكيات )عينــة 

الدراســة( أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
جدول رقم )22( يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المرحلة الدراسية )بكالوريوس – 
دراسات عليا( على مقياس سلوكيات )عينة الدراسة( أثناء التواصل مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

  المرحلة 
المتغير 

بكالوريوس) ن = 
(180

دراسات عليا ) ن = 
الداللةت20)

د-ح198
عمعم

سلوكيات )عينة الدراسة( أثناء 
التواصل مع األساتذة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي
2.380.4782.330.4600.4300.667

غيرداله

 يتضح من الجدول السابق:-
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد العينــة طــاب المرحلــة 
الدراســية )بكالوريــوس – دراســات عليــا( فــي ســلوكيات )عينــة الدراســة( أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي كدرجــة كليــة، حيــث كانــت قيمــة )ت( غيــر دالــة عنــد مســتوى 

.)0,05(

مما سبق نالحظ 
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة طــاب المرحلــة الدراســية )بكالوريــوس 
– دراســات عليــا( فــي ســلوكيات )عينــة الدراســة( أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعي.



فاعلية مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ...

338

جدول رقم )23( 
التكرارات والنسب المئوية والترتيب لذكر )عينه الدراسة( نماذج تحقق لهم الفهم األمثل لقضية علمية أثناء التواصل 

مع األساتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي

نماذج تحقق لهم الفهم األمثل لقضية علمية أثناء التواصل مع األساتذة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي

اإلجمالي ن 
الترتيب=200

%ك
إرسال روابط كتب ومحاضرات ومقاطع فيديو، وإرسال كافة المسودات التي 

4924.51لم أتمكن من كتابتها في المحاضرة

4522.52طرح قضية علمية للنقاش ويقوم األستاذ بمتابعة الردود والتعقيب عليها

36183النقاش مع مجموعات على سؤال مطروح من األساتذة أو سؤال عن مشروع

2311.54متطلبات المقرر وتقسيم الدرجات إضافة إلى شرح تفصيلي لتكليف المادة

1475تقديم تكليف عبر التويتر ورصد الدرجات من خاللها

شرح مقرر كامل من قبل األستاذ عبر برنامج البيرسكوب وبدا كل شيء 
136.56واضح ومفهوم كما لو اننا في قاعه دراسية

1057حل مسألة رياضية تم التواصل مع األستاذ والوصول لحل نموذجي لها

848اختبار احد المقررات تم تحديد جزئيه االختبار عبر الواتس اب

219طريقه الرسم على برنامج الفوتشوب

 يتضح من الجدول السابق:-
رســال كافــة المســودات التــي لــم أتمكــن   إن إرســال روابــط كتــب ومحاضــرات ومقاطــع فيديــو، واإ
مــن كتابتهــا فــي المحاضــرة جــاء فــي مقدمــة نمــاذج تحقــق لعينــة الدراســة الفهــم األمثــل لقضيــة 
علميــة أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة )24,5%(، يليهــا فــي 
الترتيــب الثانــي طــرح قضيــة علميــة للنقــاش ويقــوم األســتاذ بمتابعــة الــردود والتعقيــب عليهــا بنســبة 
)22,5%(، بينمــا جــاءت النقــاش مــع مجموعــات علــى ســؤال مطــروح مــن األســاتذة أو ســؤال عــن 

مشــروع فــي الترتيــب الثالــث بنســبة )18%(، فــي حيــن جــاء الســؤال عــن متطلبــات المقــرر وتقســيم 
الدرجــات إضافــة إلــى شــرح تفصيلــي لتكليــف المــادة فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )11,5%(، يليهــا 
فــي الترتيــب الخامــس تقديــم تكليــف عبــر التويتــر ورصــد الدرجــات مــن خالهــا بنســبة )7%(، بينمــا 
جــاء شــرح مقــرر كامــل مــن قبــل األســتاذ عبــر برنامــج البيرســكوب وبــدا كل شــيء واضــح ومفهــوم 
كمــا لــو اننــا فــي قاعــه دراســية فــي الترتيــب الســادس بنســبة )6,5%(، فــي حيــن جــاء حــل مســألة 
رياضيــة تــم التواصــل مــع األســتاذ والوصــول لحــل نموذجــي لهــا فــي الترتيــب الســابع بنســبة )%5(، 
وفــى الترتيــب الثامــن جــاء فــي اختبــار احــد المقــررات تــم تحديــد جزئيــه االختبــار عبــر الواتــس اب 
بنســبة )4%(، وأخيــًرا جــاء طريقــه الرســم علــى برنامــج الفوتشــوب فــي الترتيــب التاســع بنســبة )%1(.



 أ. دريبي بن عبد اهلل

339 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

مما سبق نالحظ 
رســال كافــة المســودات التــي لــم أتمكــن   إن إرســال روابــط كتــب ومحاضــرات ومقاطــع فيديــو، واإ
مــن كتابتهــا فــي المحاضــرة جــاء فــي مقدمــة نمــاذج تحقــق لعينــة الدراســة الفهــم األمثــل لقضيــة علميــة 
أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي طــرح 
قضيــة علميــة للنقــاش ويقــوم األســتاذ بمتابعــة الــردود والتعقيــب عليهــا، بينمــا جــاءت النقــاش مــع 

مجموعــات علــى ســؤال مطــروح مــن األســاتذة أو ســؤال عــن مشــروع فــي الترتيــب الثالــث.
جدول رقم )24( التكرارات والنسب المئوية والترتيب لذكر )عينه الدراسة( نماذج ساعد فيها التواصل عبر مواقع 

التواصل االجتماعي مع األساتذة على مواطن الضعف العلمى لهم

نماذج ساعد فيها التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي مع األساتذة على 
مواطن الضعف العلمي لهم

اإلجمالي ن 
الترتيب=200

%ك
4723.51تقييم ونقد األعمال وطلب التعديل عليها قبل المحاضرة القادمة

كيفية تلخيص المعلومات وعرضها دون نقصان بحيث أكون قادرة على توصيل 
40202المعلومات دون تغيير المعنى األساسي.

32163كيفية المشاركات العلمية اإللكترونية
26134كيفية التطبيق العلمي لموضوع المحاضرة

178.55المرونة وعدم التحيز والتمسك بالرأي الخاطىء
قلة الخبرة في التعامل مع البرامج الجديدة، مما سبب لي نقص في درجاتي 

1686بسببها

115.57شرح مفصل لنقطه يتم شرحها عندما يتصعب علي فهمها مع مجموعه كبيره
848النقاشات بين زمالئي في أحد المسائل العلمية الصعبه التي تحتاج تفكير عالي

31.59ال أتذكر أي نموذج

 يتضح من الجدول السابق:-
 إن تقييــم ونقــد اإلعمــال وطلــب التعديــل عليهــا قبــل المحاضــرة القادمــة جــاء فــي مقدمــة نمــاذج 
ســاعد فيهــا التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع األســاتذة علــى مواطــن الضعــف العلمــى 
لهــم بنســبة )23,5%(، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي كيفيــة تلخيــص المعلومــات وعرضهــا دون نقصــان 
بحيــث اكــون قــادرة علــى توصيــل المعلومــات دون تغييــر المعنــى األساســي بنســبة )20%(، بينمــا 
جــاءت كيفيــة المشــاركات العلميــة اإللكترونيــة فــي الترتيــب الثالــث بنســبة )16%(، فــي حيــن جــاء 
كيفيــة التطبيــق العلمــي لموضــوع المحاضــرة فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )13%(، يليهــا فــي الترتيــب 
الخامــس المرونــة وعــدم التحيــز والتمســك بالــرأي الخاطــىء بنســبة )8,5%(، بينمــا جــاء قلــة الخبــرة 
فــي التعامــل مــع البرامــج الجديــدة، ممــا ســبب لــي نقــص فــي درجاتــي بســببها فــي الترتيــب الســادس 
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بنســبة )8 %(، فــي حيــن جــاء شــرح مفصــل لنقطــه يتــم شــرحها عندمــا يتصعــب علــي فهمهــا مــع 
مجموعــه كبيــره فــي الترتيــب الســابع بنســبة )5,5%(، وفــى الترتيــب الثامــن جــاء النقاشــات بيــن 
زمائــي فــي أحــد المســائل العلميــة الصعبــه التــي تحتــاج تفكيــر عالــي بنســبة )4%(، وأخيــًرا جــاء ال 

أتذكــر أي نمــوذج فــي الترتيــب التاســع بنســبة )%1,5(.
مما سبق نالحظ 

 إن تقييــم ونقــد األعمــال وطلــب التعديــل عليهــا قبــل المحاضــرة القادمــة جــاء فــي مقدمــة نمــاذج 
ســاعد فيهــا التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع األســاتذة علــى مواطــن الضعــف العلمــى 
لهــم، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي كيفيــة تلخيــص المعلومــات وعرضهــا دون نقصــان بحيــث اكــون قــادرة 
علــى توصيــل المعلومــات دون تغييــر المعنــى االساســي، بينمــا جــاءت اكيفيــة المشــاركات العلميــة 

اإللكترونيــة فــي الترتيــب الثالــث.
جدول رقم )25( يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في رؤية طالب كلية اإلعالم واالتصال 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ان مواقع التواصل االجتماعي قد أفادت العملية التعليمية
 النوع 

الرؤية
اإلجمالي إناث ذكور 

الداللةكا2
د ح2 %ك%ك%ك

6868787814673نعم

0.177 غيردالة3.468
262620204623الى حد ما

662284ال

100100100100200100المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق: أن نســبة )73%( مــن أفــراد العينــة يــرون ان مواقــع التواصــل 
االجتماعــي قــد أفــادت العمليــة التعليميــة بدرجــة كبيــرة موزعــة بنســبة )68%( ألفــراد العينــة الذكــور 
ونســبة )78 %( ألفــراد العينــة اإلنــاث، بينمــا أفــادت العمليــة التعليميــة بدرجــة متوســطة )الــى حــد 
مــا( نســبة )23%( منهــم موزعــة بنســبة )26%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )20%( ألفــراد العينــة 
اإلنــاث، فــي حيــن رأى نســبة )4%( مــن أفــراد العينــة أنهــا لــم تفيــد العمليــة التعليميــة موزعــة بنســبة 

)6%( ألفــراد العينــة الذكــور ونســبة )2%( ألفــراد العينــة اإلنــاث.

 كذلــك يتضــح أيًضــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن أفــراد العينــة )ذكــور 
– إنــاث( فــي رؤيــة ان مواقــع التواصــل االجتماعــي قــد أفــادت العمليــة التعليميــة، حيــث كانــت قيمــة 

)كا2 = 3,468( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.
مما سبق نالحظ:. 

 ارتفــاع نســبة رؤيــة أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث   ان مواقــع التواصــل االجتماعــي قــد أفــادت العمليــة 
التعليمية.



 أ. دريبي بن عبد اهلل

341 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

جدول رقم )26(
 يوضح قيمة كا2 لداللة الفروق بين المرحلة الدراسية )بكالوريوس – دراسات عليا(

في رؤية طالب كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ان مواقع التواصل االجتماعي قد 
أفادت العملية التعليمية

 المرحلة 

      الرؤية

اإلجمالي دراسات عليابكالوريوس
الداللةكا2

د ح2 %ك%ك%ك

13474.4126014673نعم

0.375 غير 1.961
دالة

3921.77354623إلى حد ما

73.91584ال

18010020100200100المجموع

 يتضــح مــن الجــدول الســابق: أن نســبة )73%( مــن أفــراد العينــة يــرون ان مواقــع التواصــل 
العينــة  بنســبة )74,4%( ألفــراد  التعليميــة بدرجــة كبيــرة موزعــة  العمليــة  أفــادت  قــد  االجتماعــي 
بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )60%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، بينمــا افــادت العمليــة 
التعليميــة بدرجــة متوســطة )الــى حــد مــا( نســبة )23%( منهــم موزعــة بنســبة )21,7%( ألفــراد العينــة 
بمرحلــة البكالوريــوس ونســبة )35%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا، فــي حيــن رأى نســبة 
)4%( مــن أفــراد العينــة انهــا لــم تفيــد العمليــة التعليميــة موزعــة بنســبة )3,9%( ألفــراد العينــة بمرحلــة 

البكالوريــوس ونســبة )5%( ألفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا.
 كذلــك يتضــح أيًضــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ضعيفــة بيــن أفــراد العينــة بمرحلــة 
العمليــة  أفــادت  قــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ان  رؤيــة  فــي  عليــا(  دراســات   – )بكالوريــوس 
التعليميــة، حيــث كانــت قيمــة )كا2 = 1,961( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة )0,05(.

مما سبق نالحظ:. 
 ارتفــاع نســبة رؤيــة أفــراد العينــة أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا ان مواقــع 

التواصــل االجتماعــي قــد أفــادت العمليــة التعليميــة.
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جدول رقم )27( 
التكرارات والنسب المئوية والترتيب لذكر )عينه الدراسة( 

لكيفية االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية

كيفية االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية
اإلجمالي ن =192

الترتيب
%ك

5126.561سماع صوت الطلبة لمتطلباتهم والتعبير عن رأيهم
3920.312اختصار الوقت والجهد

االستفسار واإلجابة على األسئلة الغامضة وتوصيل المعلومات بشكل 
3116.143أسهل وأسرع للطالب والطالبات

2714.064الشروحات التي تقدم من خالل اليوتيوب

2311.975طرح كل ما يستجد في كافة المجاالت العلمية من مختصيين أو هواة

سهلت علي مخطوطات كتابية كثيرة عن طريق روابط المستندات 
التي أغنت حتى عن الكتب الورقية والدخول للمواقع العلمية 

المتخصصة
2110.936

 يتضح من الجدول السابق:-
 ان ســماع صــوت الطلبــة لمتطلباتهــم والتعبيــر عــن رأيهــم جــاء فــي مقدمــة كيفيــة االســتفادة 
مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة بنســبة )26,56%(، يليهــا فــي الترتيــب 
الثانــي اختصــار الوقــت والجهــد بنســبة )20,31%(، بينمــا جــاء االستفســار واالجابــة علــى االســئلة 
الثالــث  الترتيــب  فــي  للطــاب والطالبــات  أســهل وأســرع  بشــكل  المعلومــات  الغامضــة وتوصيــل 
بنســبة )16,14%(، فــي حيــن جــاء الشــروحات التــي تقــدم مــن خــال اليوتيــوب فــي الترتيــب الرابــع 
بنســبة )14,06%(، يليهــا فــي الترتيــب الخامــس اطــرح كل مــا يســتجد فــي كافــة المجــاالت العلميــة 
مــن مختصييــن أو هــواة بنســبة )11,97%(، واخيــرا جــاء ســهلت علــي مخطوطــات كتابيــة كثيــرة 
عــن طريــق روابــط المســتندات التــي أغنــت حتــى عــن الكتــب الورقيــة والدخــول للمواقــع العلميــة 

المتخصصــة فــي الترتيــب الســادس بنســبة )%10,93(.
مما سبق نالحظ 

ان ســماع صــوت الطلبــه لمتطلباتهــم والتعبيــر عــن رأيهــم جــاء فــي مقدمــة كيفيــة االســتفادة مــن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي اختصــار الوقــت 
والجهــد، بينمــا جــاء االستفســار واالجابــة علــى االســئلة الغامضــة وتوصيــل المعلومــات بشــكل أســهل 

وأســرع للطــاب والطالبــات فــي الترتيــب الثالــث.
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جدول رقم )28( التكرارات والنسب المئوية والترتيب مقترحات )عينه الدراسة(
 لزيادة مستوى االستفادة وتحسين جودة العملية التعليمية عبر مواقع التواصل االجتماعي

مقترحات )عينه الدراسة( لزيادة مستوى االستفادة وتحسين جودة 
العملية التعليمية عبر مواقع التواصل االجتماعي

اإلجمالي ن =200
الترتيب

%ك
رفع الوعي باستخدام وسائل التواصل لدى األساتذة والطالب 

5728.51وتدريبهم عليه لالستفادة من امكانياته

إنشاء موقع للتواصل العلمي قادر على تحمل الضغط الناتج عن كثرة 
4321.52المشتركين

تفعيل المحاضرات االلكترونية عن بعد سواء بالبث المباشر أو 
3316.53تسجيلها بالمكتبة الكترونية

لكل جامعة موقع خاص بها وكل كلية وقسم تفرعات من هذا الموقع 
26134مجانى أو باشتراك رمزى لتطويره

توفر قاعدة بيانات حديثة لمعرفة جميع حسابات األساتذة لالستفادة 
2110.55من خبراتهم

إعطاء الطالب الحرية في ابداء الرأي لتسهيل اي استفسارات من 
1476األساتذة

637توافر الثقة والمصداقية في طرح المواضيع

 يتضح من الجدول السابق:-
 أن رفــع الوعــي باســتخدام وســائل التواصــل لــدى األســاتذة والطــاب وتدريبهــم عليــه لاســتفادة 
مــن امكانياتــه جــاء فــي مقدمــة مقترحــات )عينــه الدراســة( لزيــادة مســتوى االســتفادة وتحســين جــودة 
العمليــة التعليميــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة )28,5%(، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي 
إنشــاء موقــع للتواصــل العلمــي قــادر علــى تحمــل الضغــط الناتــج عــن كثــرة المشــتركين بنســبة 
أو  المباشــر  بالبــث  ســواء  بعــد  عــن  االلكترونيــة  المحاضــرات  تفعيــل  جــاءت  بينمــا   ،)%21,5(

تســجيلها بالمكتبــة الكترونيــة فــي الترتيــب الثالــث بنســبة )16,5%(، فــي حيــن جــاء لــكل جامعــة 
موقــع خــاص بهــا وكل كليــة وقســم تفرعــات مــن هــذا الموقــع مجانــى أو باشــتراك رمــزى لتطويــره فــي 
الترتيــب الرابــع بنســبة )13%(، يليهــا فــي الترتيــب الخامــس توفــر قاعــدة بيانــات حديثــة لمعرفــة جميــع 
حســابات األســاتذة لاســتفادة من خبراتهم بنســبة )10,5%(، بينما جاء إعطاء الطاب الحرية في 
ابــداء الــرأي لتســهيل اي استفســارات مــن األســاتذة فــي الترتيــب الســادس بنســبة )7 %(، واخيــرا جــاء 

توافــر الثقــة والمصداقيــة فــي طــرح المواضيــع فــي الترتيــب الســابع بنســبة )%3(.
مما سبق نالحظ 

 ان رفــع الوعــي باســتخدام وســائل التواصــل لــدى األســاتذة والطــاب وتدريبهــم عليــه لاســتفادة 
مــن امكانياتــه جــاء فــي مقدمــة مقترحــات )عينــه الدراســة( لزيــادة مســتوى االســتفادة وتحســين جــودة 
العمليــة التعليميــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي إنشــاء موقــع للتواصــل 
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العلمــي قــادر علــى تحمــل الضغــط الناتــج عــن كثــرة المشــتركين، بينمــا جــاءت تفعيــل المحاضــرات 
االلكترونيــة عــن بعــد ســواء بالبــث المباشــر أو تســجيلها بالمكتبــة الكترونيــة فــي الترتيــب الثالــث. 

الفــرض األول: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن نوعيــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة التــي 
يســتخدمها عينــة الدراســة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا.

الفرض األول 
»توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بيــن نوعيــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة التــي 

يســتخدمها عينــة الدراســة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا ».
، ونستعرض لمدي تحقق هذا الفرض من خال الجدول التالي:.

جدول رقم )29( يوضح العالقة بين نوعية مواقع الشبكات االجتماعية التي يستخدمها عينة الدراسة وبين حجم 
االستخدام لها

معاملالمتغير
نمستوى الداللة االرتباط

حجم االستخدام

200

0.0220.760فيس بوك
0.0500.479تويتر

0.0000.995يوتيوب
0.0690.332انستجرام

0.0900.203سناب شات

0.1410.045*أخرى تذكر

يتضح من الجدول السابق:
وجــود عاقــة طرديــة ضعيفــة بيــن نوعيــة مواقــع الشــبكات االجتماعيــة التــي يســتخدمها 	 

وبيــن حجــم  بلــس(  البيبــي – جوجــل   – BBM الواتــس آب –   ( مثــل  الدراســة  عينــة 
لهــا، حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05.  االســتخدام 

ال توجد عاقة بين نوعية مواقع الشــبكات االجتماعية التي يســتخدمها عينة الدراســة مثل 	 
) الفيــس بــوك – تويتــر – يوتيــوب – انســتجرام – ســناب شــات( وبيــن حجــم االســتخدام 

لهــا، حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05. 

ومن ثم يمكننا القول بأن الفرض األول قد تحقق جزئيا.
الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن فاعليــة مواقــع التواصــل - 

االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا
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الفرض الثاني 
» توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن فاعليــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 

العمليــة التعليميــة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا ».
، ونستعرض لمدي تحقق هذا الفرض من خال الجدول التالي:.

جدول رقم )30( يوضح العالقة بين فاعلية
 مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية وبين حجم االستخدام لها

متغير تابع
متغير مستقل

فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية

حجم االستخدام
نمستوى المعنويةقيمة معامل بيرسون

0.1530.031200

دال عند مستوى معنوية 0,05
يتضح من الجدول السابق:

وجــود عاقــة طرديــة ضعيفــة بيــن فاعليــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة 
وبيــن حجــم االســتخدام لهــا، حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05، أي أنــه كلمــا 
زاد حجــم االســتخدام لمواقــع التواصــل االجتماعــي كلمــا زادت نســبة فاعليــة هــذه المواقــع فــي العمليــة 

التعليميــة. 
مما سبق نالحظ 

 توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بيــن فاعليــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 
العمليــة التعليميــة وبيــن حجــم االســتخدام لهــا، حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 

.0,05
ومن ثم يمكننا القول بأن الفرض الثانى قد تحقق كليا.

الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن األســاليب التــي تســتخدمها عينــة 
الدراســة فــي التواصــل مــن خــال مواقــع الشــبكات االجتماعيــة وبيــن ســرعة التفاعليــة

الفرض الثالث 
» توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن األســاليب التــي تســتخدمها عينــة الدراســة فــي 

التواصــل مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي وبيــن ســرعة التفاعليــة ».
، ونستعرض لمدي تحقق هذا الفرض من خال الجدول التالي:.
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جدول رقم )31( يوضح العالقة بين األساليب التي تستخدمها
 عينة الدراسة في التواصل من خالل مواقع التواصل االجتماعي وبين سرعة التفاعلية

  متغير تابع
سرعة التفاعليةمتغير مستقل

األساليب التي تستخدمها عينة الدراسة 
في التواصل من خالل مواقع التواصل 

االجتماعي

نمستوى المعنويةقيمة معامل بيرسون

0.1230.082200

غير دال عند مستوى معنوية 0,05
يتضح من الجدول السابق:

 ال توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بيــن األســاليب التــي تســتخدمها عينــة الدراســة 
فــي التواصــل مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي وبيــن ســرعة التفاعليــة، حيــث كانــت )ر>0,3( 

وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05.
ومن ثم يتضح عدم تحقق الفرض الثالث مما يجعلنا نقبل بالفرض البديل وهو:.

 » ال توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بيــن األســاليب التــي تســتخدمها عينــة الدراســة 
فــي التواصــل مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي وبيــن ســرعة التفاعليــة ».

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المتغيــرات الديموجرافيــة )النــوع ( تبًعــا لنمــط 
التعرض 

في رأيى الشخصي هذا الفرض سيحقق هذا المبدأ من مبادىء النظرية
Creation of a dialogic Loop  بناء العاقة الحوارية

النتائج العامة للدراسة
اتجهــت الدراســة إلــي التعــرف علــي كيفيــة فاعليــة اســتخدام طــاب وطالبــات كليــة اإلعــام 
واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية لمواقــع التواصــل االجتماعــي، وعاقتــه 

بجــودة العمليــة التعليميــة وتــم اختيــار عينــة الدراســة مــن خــال:- 
مبــررات اختيــار طــالب كليــة اإلعــالم واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

كعينــة للدراســة الميدانيــة الحاليــة: 
تعــد كليــة اإلعــام واالتصــال مــن أكبــر الكليــات التــي تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األقســام - 

العلميــة اإلعاميــة حتــى تحتــوي علــى ســتة أقســام بــل وعلــى مســتوي العالــم العربــي 
تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الطــاب بمــا يزيــد عــن ســتة آالف طالــب وطالبــة وهــو مــا يعتبــر - 

مبــرر قــوي لنتــاج عــدد كبيــر مــن طــاب اإلعــام بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
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أن الشباب الجامعي هو قائد مسيرة التنمية مستقبًا فهو أمل األمة ومصدر قوتها. - 
اعتماد الشباب الجامعي على اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعية في التواصل التعليمى.- 

 وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي:-
الدردشــة مــع األصدقــاء جــاء فــي مقدمــة اهــداف اســتخدام طــاب كليــة اإلعــام واالتصــال - 

لمواقع التواصل االجتماعي، يليه في الترتيب الثاني االطاع على أهم األخبار والمستجدات 
العلميــة، بينمــا جــاء التعــرف علــى االتجاهــات الجديــدة فــي مجــال دراســتي فــي الترتيــب الثالــث.

 ارتفــاع نســبة تفضيــل أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث   اســتخدام أســلوب التحــاور مــع األســاتذة - 
علــي حــده إذا تطلــب األمــر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لصالــح أفــراد العينــة اإلنــاث.

 ارتفــاع نســبة تفضيــل أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  المشــاركة فــي مناقشــة مــا يلفــت انتباههــم - 
ويحــوز اهتمامهــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات العليــا بالمشــاركة فــي مناقشــة مــا يلفــت انتباههــم ويحــوز - 
اهتمامهــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس. 

 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث  علــى القيــام بطــرح االستفســارات علــى - 
األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بدرجــة متوســطة لصالــح االنــاث.

 أن السؤال عن مواعيد تسليم التكاليف أو االختبارات جاء في مقدمة نماذج تلك االستفسارات - 
المطروحــة مــن )عينــه الدراســة( علــى األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليهــا فــي 
الترتيــب الثانــي الســؤال عــن مضمــون المــواد العلميــة والمقــررات الدراســية التــي يقدمونهــا، 
بينمــا جــاءت المشــكات األكاديميــة التــي أتعــرض لهــا مثــل صعوبــة فهمــي لشــيء معيــن فــي 

المحاضــرة أقــوم باالستفســار عنهــا فــي الترتيــب الثالــث.
 ارتفــاع نســبة حــرص أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا  علــى القيــام بالتواصــل - 

واالتفــاق أو الــرد علــى االستفســار مــن األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
 تفــوق أفــراد العينــة اإلنــاث فــي ســرعة الــردود واالســتجابة بشــكل فــوري اثنــاء التحــاور مــع - 

األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة الذكــور.
 تفــوق أفــراد العينــة بمرحلــة البكالوريــوس فــي ســرعة الــردود واالســتجابة بشــكل فــوري اثنــاء - 

التحــاور مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أفــراد العينــة بمرحلــة الدراســات 
العليا، ولكن تتفوق أفراد العينة بمرحلة الدراســات العليا على أفراد العينة بمرحلة البكالوريوس 

فــي التريــث قليــا فــي االســتجابة حتــى يتــم عــرض المزيــد مــن التفاصيــل.
متجــددة )ايجابيــة(، جامدة)ســلبية( جــاءت فــي مقدمــة الصفــات اإليجابيــة والســلبية الخاصــة - 

)ســلبية(،  ســيئة  )ايجابيــة(،  الثانــي جيــدة  الترتيــب  فــي  يليــه  التواصــل االجتماعــي،  بمواقــع 
بينمــا يشــترك فــي الترتيــب الثالــث الصفتيــن )شــاملة )ايجابيــة(، منقوصــة )ســلبية( - بســيطة 

)ايجابيــة(، معقــدة )ســلبية(.
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة طــاب المرحلــة الدراســية )بكالوريــوس - 
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– دراســات عليــا( فــي درجــة إبــداء الــرأي حــول الصفــات اإليجابيــة والســلبية الخاصــة بمواقــع 
التواصــل االجتماعــي.

أتمكــن مــن المتابعــة الجيــدة والمســتمرة ألســاتذتي جــاءت فــي مقدمــة ســلوكيات )عينــة الدراســة( - 
أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليــه فــي الترتيــب الثانــي أتمكــن 
مــن تلقــي أســئلتهم بشــكل جيــد، بينمــا جــاء أســتطيع الوصــول إلــى الكتــب والمراجــع التــي يمكــن 

االســتفادة بهــا فــي الترتيــب الثالــث.
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة الذكــور واإلنــاث فــي ســلوكيات )عينــة - 

الدراســة( أثناء التواصل مع األســاتذة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
رســال كافــة المســودات التــي لــم أتمكــن -   ان إرســال روابــط كتــب ومحاضــرات ومقاطــع فيديــو، واإ

مــن كتابتهــا فــي المحاضــرة جــاء فــي مقدمــة نمــاذج تحقــق لعينــة الدراســة الفهــم األمثــل لقضيــة 
علميــة أثنــاء التواصــل مــع األســاتذة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي 
طــرح قضيــة علميــة للنقــاش ويقــوم األســتاذ بمتابعــة الــردود والتعقيــب عليهــا، بينمــا جــاءت 
النقــاش مــع مجموعــات علــى ســؤال مطــروح مــن األســاتذة أو ســؤال عــن مشــروع فــي الترتيــب 

الثالــث.
التوصيات

التواصــل -  مواقــع  اســتخدام  بأهميــة  واألســاتذة  الطلبــة  أوســاط  فــي  توعويــة  بحمــات  القيــام 
التعليميــة. العمليــة  تطويــر  فــي  االجتماعــي 

تجميــع جهــود األســاتذة الفرديــة فــي اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة، - 
يجــاد معاييــر موحــدة لهــا. واإ

آليــات -  ووضــع  والحكوميــة  واألهليــة  والتعليميــة  التربويــة  المؤسســات  جهــود  تضافــر  أهميــة 
لتحديــد احتياجــات األبنــاء مــن أجــل الوصــول لاســتخدام األمثــل مــن قبلهــم لشــبكات التواصــل 

االجتماعــي.
تشــجيع الطالبــات والطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس بتوظيــف التقنيــة فــي التعليــم عــن طريــق - 

شــبكات التواصــل االجتماعــي لمــا لــه األثــر البــارز فــي فاعليــة العمليــة التعليميــة وحتــى يواكبــوا 
التطــور فــي التقنيــة وال يكــون هنــاك فصــل بيــن التقنيــة والتعليــم والتطــور.

توعيــة وتثقيــف النــشء بــأن الســلوك علــى اإلنترنــت يجــب أن يكــون مســؤوال، كمــا لــو كان فــي - 
العالــم الحقيقــي.

المراجع
1-  فراس محمد عودة,دور شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية، متاح أون الين على:

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=34, Retrieved from:http://
elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=34

2- رشــا أديــب محمــد عــوض، آثــار اســتخدام مواقــع الّتواصــل االجتماعــّي علــى الّتحصيــل الــد ارســّي لألبنــاء فــي 



 أ. دريبي بن عبد اهلل

349 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

محافظــة طولكــرم مــن وجهــة نظــر رّبــات البيوت,ورقــة بحثيــة، جامعــة القــدس المفتوحــة، فــرع طولكــرم، كليــة 
التنميــة االجتماّعيــة واألّســرية، تخّصــص خدمــة اجتماعيــة، 2014، ص32.

3 	 Jubran Almusam, Social Media Usage in Education: A Comparison between Saudi 
Arabia and the United States, master thesis, department of teacher education and 

leadership school of education Mississippi college.2016,p9.
4	 Rios-Aguilar, C., Gonzalez Canche, M., Deil-Amen, R., & Davis, C. The role of 

social media in community colleges, Retrieved from http://www.academia.

edu/1491571/ The_Role_of_Social_Media_in_Community_Colleges. 
5- عــوده ســليمان مــراد، وآخــرون، درجــة اســتخدام الطلبــة الجامعييــن لشــبكات التواصــل االجتماعيــة فــي العمليــة 
ــة، المجلــد 43، 2016، ص،ص: 1693، 1709. ــوم التربوي التعليميــة وصعوبــات اســتخدامها، دراســات، العل
6 - آيـــة أحمــد محمــد عبــد الجــواد عياد،االتصــال التفاعلــي فــي المؤسســات الحكوميــة فــي مصــر مــن خــال 
شــبكة االنترنــت: )دراســة حالــة علــى »الحكومةااللكترونيــة المصريــة«(، رســالة ماجســتيرغير منشــورة، جامعــة 

القاهــرة، كليــة اإلعــام، قســم العاقــات العامــة واإلعــان (، 2017م.
7- Sebastian Martin, )2017( “Stakeholder dialogue on Facebook: Findings from 

German, Austrian and Swiss public utilities”, International Journal of Energy 
Sector Management, Vol. 11 Issue: 2, pp.257267	.

8- معصم بال جمعة، دور وســائل االتصال ا لحديثة في تفعيل العاقة مع الجمهور الخارجي: دراســة تطبيقية 
علــى المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة اإلعــام، 

قســم العاقــات العامــة واإلعــان، 2016م.
9- حاتــم علــى حيــدر، اســتخدام تكنولوجيــا االتصــال التفاعلــي فــي ممارســة أنشــطة العاقــات العامــة فــي المنظمــات 
العاملــة فــي اليمن،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة اإلعــام، قســم العاقــات العامــة 

واإلعــان، 2015م.
10 - Hether,H.J., )2014(, Dialogic communication in the health care context: A case 

study of Kaiser Permanente’s social media practices, Public Relations Review, 

Vol.40, PP.856–858.
11 - ســماح عبــد الــرزاق غــّاب، اســتخدام اإلنترنــت فــي ممارســة أنشــطة العاقــات العامــة: دراســة تطبيقيــة علــى 
عينــة مــن المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة اإلعــام، قســم 

العاقــات العامــة واإلعــان، 2014م.
12-Wirtz, J. &Ngondo, P., )2013(, An Analysis of the Website Strategies of Top Fee-

Generating U.S.-Based Public Relations Agencies, Public Relations Journal, 
Vol.7, No. 1, PP.1- 32. 

13 - مــروة الاونــدي،، دور االتصــاالت التفاعليــة عبــر المواقــع اإللكترونيــة فــي تدعيــم الحــوار بيــن المؤسســة 
والجمهــور، دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف العاملــة فــي مصــر، رســالة ماجســتيرغير منشــورة، جامعــة األزهــر، 

كليــة اإلعــام، 2013م.
14 - Kemna, T., )2013(, Dialogue, Twitter and new technology-based firms: the 

communication practice on a social medium, Master’s Thesis, Stockholm 

University.
15 - سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم، ط2 ) القاهرة: عالم الكتب,1995( ص133

16- عاطف عدلي العبد، اإلعالم العماني وقضايا البيئة، ط1 )القاهرة: دار الفكر العربي,1999م( ص40



فاعلية مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ...

350

17 محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، ط1 )القاهرة: عالم الكتب,2000م( ص158
18  تم التحكيم اإلستمارة من اآلتى أسمائهم:

أ.د/ عبد اهلل بن محمد الرفاعي عميد كلية اإلعام واالتصال -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية - 
أ.د. عثمان بن محمد األخضر العربي أستاذ اإلعام جامعة الملك سعود- 
د/ علي دبكل علي العبدلي العنزي أستاذ اإلعام جامعة الملك سعود ورئيس قسم اإلعام- 
أ.د/ فاطمة الزهراء محمد السيد األستاذ المساعد جامعة القاهرة- 
أ.د/ ثريا أحمد البدوي أستاذ اإلعام جامعة القاهرة - 
أ.د/ محمود حمدي عبد القوى أستاذ ورئيس قسم اإلعام كلية اآلداب جامعة المنيا.- 
د/ أحمد كمال مدرس بقسم اإلعام كلية اآلداب جامعة حلوان- 
د/ وليد محمد الهادي مدرس بقسم اإلعام كلية اآلداب جامعة حلوان- 

19 	 Kent M. &Taylor M, Dialogic Relationships Through the World Wide Web, Op. 
Cit. p325.

20 - Kent M. &Taylor M, Dialogic Relationships through the World Wide Web, Op. 
Cit. p. 270.

- Waters, Richard D. & Wang, Meredith L., )2012 (, “Examining how industries engage 
the media: Comparing American and German agricultural associations’ web sites 

“Journal of Communication Management, Vol. 16, No. 1, pp. 2038	

21 	 Yang, Aimei& Taylor, Maureen )2010(, “Relationship-building by Chinese 
ENGOs’ websites: Education, not activation” Public Relations Review, vol,36, 

pp. 342–351
22 	 Ibid p. 270.

23 - Kaye, B. K. )2007(. Web site story: An exploratory study of blog use motivations. 

In M. Tremayne )Ed.(, Blogging, citizenship and the future of media )pp. 127148	(. 
New York, NY: Routledge.

24- Taylor M., Kent M. &White W,How Activist Organizations Are Using the Internet 
to Build Relationships, Op. Cit. p. 278.

25 	 Ibid p. 270.

26 - McAllister-Greve, Sheila,)2007(. “It Sounds Good in Theory but…
Organizational Factors Inhibiting Dialogic Relationship-Building via the 
Internet” Paper presented at the annual meeting of the NCA 93rd Annual 
Convention, TBA, Chicago, IL, Nov 15, 2007

27 - Waters, Richard D., et al. )2011(, “ Applying the dialogic theory to social 
networking sites: Examining how university health centers convey health messages 

on Facebook” Journal of Social Marketing, Vol. 1 No. 3, pp. 211227	

28 - Ibid, p. 271.
29 - English, Kristin.)2009(,  “Tubers Talk: Examining the Comments on 

Presidential YouTube Videos Using Dialogic Theory” Paper presented at 

the annual meeting of the International Communication Association, Marriott, 

Chicago, IL, May 20, 2009


