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 مـةاملـقّد

تطو           العالم  تكنولوجي  ر  يشهد  متسارع  ا  في ا  الحياة  جوانب  جميع  على  بظالله  ألقى  ا 
المجاالت ومنها  مختلف  ألهمي    ؛الجامعيالت عليم  ة  وخاص  الت عليم  جال  م،  الت عليم  ة  ونظرا 

بوابة الط    الجامعي كونه  البحثي  دخول  المجاالت  العمل في مختلف  لسوق  واللبة  ة وجي  نولكتة 
واالجتماعي  واالقتصادي   والسياسي  ة  صب  ،  ةة  المخط    جل    فقد  الت  اهتمام  رفع ربويي  طين  على  ن 

مخرجات   تكنولوجيا    طلبةأصبح    حيث  ،الجامعيالت عليم  مستوى  مستخدمي  من  اليوم 
 ننشطيوينظر إليهم على أنهم "منتجين    ،ةكاء واالستباقي  عون بالذ  صاالت يتمت  المعلومات واالت  

عن    الجامعاتف  ال يمكن أن تتخل    وبالت الي  ؛مهممعرفة" عندما يصبحون مسؤولين عن تعل  لل
 طورات.  هذه الت  

الت دريس           الت قني ات في  الد راسات والبحوث إلى أن  توظيف  تعل م الط لبة  من  يزيد  تشير 
والت فكير   تالالمشكويساعدهم على تنمية مهارات حل    مستوى تحصيلهم ،من  وفهمهم ويرفع  

الت عاونيمن  ويزيد    ،الن قدي   الت عل م  على  ويشج عهم  للت عل م  الط لبة  يعطي    وبالت الي،  دافعي ة 
ا عندما يعرف الط لبة  تعل م للط لبة  لأفضل نتيجة   هبل وكوهن    ،بيتلر)  الهدف من الت عل موتحديد 

   (.15.  ص ،  2015، 
بشكل   تنتشر التيو  الجتماعيالت واصل اشبكات  سالت دريومن الت قني ات المستخدمة في         

وتعد العوملة  عصر  الحالي  عصرنا  في  اشبكات    واسع  بوك(   الجتماعيالت واصل    )الفيس 
مات الممي زة لعصر العوملة)اليوتيوب( و قو ة الت أثير الهائلة في مختلف جوانب   ذات إحدى الس 

   .(24-23، ص.   2018ريد ، ) ةي  والن فس الحياة األكاديمي ة والعلمي ة واالجتماعي ة
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بكات االجتماعي ة  تلعب        الر  الجامعي حيث  الت عليم  دور ا هام ا في    الش  شيد تشير دراسة 
أن   (  2014) امتالكهو  )الفيس بوك(  إلى  األردني    أعلى نسبة  الجامعات  يليها   ةلدى طلبة 

ويستخدم أغلب الط لبة )الفيس   .م(ار )اإلنستغ)التويتر( ثم  )اليوتيوب( ثم  )جوجل بلس( وأخير ا  
 . (2015)العزعزي ، بوك( دائم ا 

بكات االجتماعي ة في    أكثر دوافعتعد          هي الحصول على    الجامعيالت عليم  استخدام الش 
  ، )الرشيد  العام ة  والث قافة  طلبة    حيث  (.2014المعلومات  شبكة   الجامعاتيستخدم 

عالية    )اليوتيوب( مبدرجة  )هنألهداف  المعرفة  على  الحصول  ،  ا  كما    (.2013مخلوف 
 . (2015العزعزي ، بالد رجة األولى لدوافع معرفي ة ))الفيس بوك(  ون يستخدم
لعدم  و         سلبي  تأثير  شبكات  يوجد  اتوظيف  في  الت واصل   الجامعي الت عليم  الجتماعي 

 (. 2014البلوشي ،  )كضعف اإلبداع ومهارات الت فكير 
 ةيحالمفتا الكلمات

بكات االجتماعي ة   الجامعي الت عليم  -الش 
 : الّدراسةمشكلة 

سات    تشهد        بكات اسع ا الستخدام انتشار ا و   ة العالمي ة والعربي ةالت عليميمختلف المؤس  الش 
مختلفاالجتماعي ة   في  المجاالت    في  نمو  نتيجةالت عليم  ودمجها  ة  العلمي    طوراتالت    تسارع 

جيلبنا  غرضب،    ةوالتقني   الط لبة    ء  الجامعي ينمن  ة  العوملة    على  ينقادر ال  وخاص  مواكبة 
بكات   ؛ مم ا استدعى الحاجة إلى البحث في  عامل مع مفردات العصر الجديدةالت  و  واقع الش 

في   فإن    .الجامعي الت عليم  االجتماعي ة  هنا  بحث    الّدراسةمشكلة  ومن  في   الّسؤال تكمن 
 ؟ الجامعي في الكويتالّتعلیم كات االجتماعّیة في الّشب قعوا ما هو  اآلتي: سیالرئ

 -: التاليةاألسئلة الفرعية من السؤال الرئيسي مجموعة من  ويتفرع 
 ؟   في الكويت : ما واقع توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم الجامعيأوال  
 ؟    ي الكويتف لجامعيا: ما درجة توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم اثاني  
 ؟ في الكويت ا: ما إيجابيات توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم الجامعيثالث  
 ؟  في الكويت ا: ما معيقات توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم الجامعيرابع  

ا:   جتماعي درجة توظيف شبكات الت واصل االفي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  خامس 
 تعزى إلى الجنس؟  في الكويت في الت عليم الجامعي
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 الّدراسةأهداف 
بكات االجتماعي ة في    الحالي ة إلى استقصاء  الد راسةهدفت         الجامعي في  الت عليم  واقع الش 

 . الكويت
 : اآلتیةاألهداف للّدراسة   سيیئعن الهدف الرّ  تفرعيو  

: معرفة      .الجامعيالت عليم   عي فياتمالجالت واصل ادرجة توظيف شبكات أو ال 
 .الجامعيالت عليم الجتماعي في الت واصل اإيجابيات توظيف شبكات معرفة ثاني ا: 
 .الجامعيالت عليم الجتماعي في الت واصل امعيقات توظيف شبكات  معرفة  ثالث ا:

علىرابع ا:   إحصائية    وجود  الت عر ف  داللة  ذات  شبكات  في  فروق  توظيف  الت واصل  درجة 
 . الجامعي تعزى إلى الجنسالت عليم ي في جتماعالا

 الّدراسةأهمّية 
في  استخدام  موضوع    برز        االجتماعي ة  بكات  قائمة  الت عليم  الش  رأس  على  الجامعي 

وانتشار   زاتي  لما لها من م  الجامعيالت عليم  الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في مجال  
إجما،  كبير    وتفاعـل شبه  كأباحثاال  منع  وهنالك  االجتماعي ة  بكات  الش  اعتماد  على  حد  ن 

الحديثة  سايب  أ الحالي وتواجهتواكب مستجد    التيالت دريس  العصر   المعاصرة  اتيحدالت    ات 
رات في أنماط   اإلبتكــاراتتعد الط لبة لمواكبة    التيغير المسبوق ، و   ق المعلوماتتدف  و  والت طو 

  وخاصـة   ثـةيالحد  اتـ  يقنالت    دمج  وبانتشار  .حلــة القادمــةالمر   في العــالم  سيشهدها    التيو   الت عل م
بكات االجتماعي ة فـي أنشـطة الت  و   اإللكترونيالت عليم   في كافة أنحاء  الجامعي    علموالت    ميعلالش 

ة حول توفير مادة علمي    في  تكمن  ةالحالي    الد راسةأهمي ة    فإن    خاصة  الكويتالعالم عامة وفي  
ب الش  في  االت  كاواقع  الكويتالت عليم  جتماعي ة  في  توفير    الجامعي  وكذلك  تقيس  ،  استبانة 

بكات االجتماعي ة في    درجة انتشار بكات االجتماعي ة في وتبحث    الجامعيالت عليم  الش  واقع الش 
 ا يعد إضافة إلى األدب النظري.مم  وإيجابي تها ومعيقات استخدامها الجامعي الت عليم 

 :ةالّدراسحمّددات 
 ما يلي:  الّدراسةن مـحّددات تتضمّ        
على  :الّدراسةأفراد   اقتصارها  حيث  من  عي    من  الت طبيقي نة  للت عليم  العام ة  الهيئة  طلبة 

    والت دريب )كلي ة الت ربية األساسي ة(. 
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بكات االجتماعي ة و   : الّدراسةأدوات   الش  استبانة واقع  السيكومتريوهي    ، دق)الص  ة  خصائصها 
 .(تابوالث  
هذه    المكاني:  مجالال تطبيق  )كلي ة في    الد راسة تم  والت دريب  الت طبيقي  للت عليم  العام ة  الهيئة 

   . في الكويت الت ربية األساسي ة(
 . )2019-2018(ل راسي األو  خالل الفصل الد   الد راسةق هذه يتطبتم ماني: الز   المجال
ت فيه، يتم بناء على تماثله مع مجتمع جريأ  يذخارج المجتمع ال   الد راسة تعميم نتـائج    لذا فإن  
 األصلي.   الد راسة

 الّدراسةمصطلحات 
 (Social networks) الّشبكات االجتماعّیة

بكات االجتماعي ة  (Borgattiيعر ف بورجاتي )         ات كأحد األنظمة التي تستخدم تقني    الش 
والجو   منص    (الويب)ال  تفاعلي  إلنشاء  اات  عبرها  يتشارك  إنشاء اد  فر ألة  في  والمجتمعات 

 . ( (Borgatti, et al., 2018, P.20نهمحتوى يناقشو 
االجتماعي ةف  عر  وت        بكات  هذه    الش  ألغراض  إلكتروني ة    الد راسةإجرائي ا  مواقع  بأن ها 

تبادلون خاللها الن صوص إنشاء تجم عات ي  تتيح لمستخدميها  موجودة على شبكة )اإلنترنت(
ور   وصورة    يو(ديف)الو  والص  صوت  ات(  )الش  المباشرة  المحادثات  يستخدمها    التيو وإجراء 

 . في الكويت طلبة الهيئة العام ة للت عليم الت طبيقي والت دريب )كلي ة الت ربية األساسي ة(
 (University Education) الّتعلیم الجامعي

في الهيئة  عليم الذي يتم  ت  اله  ن  أب  إجرائي ا ألغراض هذه الد راسة الت عليم الجامعي  ويعر ف         
الكويت   في  األساسي ة(  الت ربية  )كلي ة  والت دريب  الت طبيقي  للت عليم  على  العام ة  الحصول  بعد 

 . أربع سنوات فيه راسةة الد  مد  و ،  ةالشهادة الثانوي  
 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

ل        الوحيد  المصدر  الجامعي هو  ر ا    فةعر مللم يعد األستاذ  ا وميس  ا ومرشد  ه  فأصبح موج 
الجامعي ،  الت عليم  في    الجتماعيالت واصل اشبكات  للوصول إلى المعلومة خاصة بعد دمج  

احتياجات  وتشخيص   ، تقديمه  قبل  الد راسي  ر  المقر  محتوى  بتحليل  الجامعي  األستاذ  ويقوم 
شاركة في األنشطة  لما  ىلطلوبة منهم ، وتشجيعهم عموخصائص الط لبة ، وتحديد المهام ال
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ة ، والر د على استفساراتهم ، ومراقبة أداء الط لبة وتقويمه وتقديم الت غذية الر اجعة لهم الت عليمي
 .(65-64، ص.    2016علي ، )

 الّشبكات االجتماعّیة  خصائص
االجتماعي ةتت سم          بكات  الخصائص  الش  من  من    التي   بالعديد  غيرها  عن  تمايزها 
ات  ومن هذه الخصائص: الجتماعي كالمحاضرات والن دوات والمؤتمراتاصل ات و لا منص 

خصي ة )  -1 فحات الش  خصي ة أو الص  ن المستخدم   التيو (  Profile Pageالملف ات الش  تمك 
وجنسه   ميالده  وتاريخ  بإسمه  الت عريف  أنثى(  من  أو  وعمله  )ذكر  ودراسته  إقامته  ومكان 

 .طاتهشاون  هوحالته االجتماعي ة واهتمامات
   األصدقاء حيث يمكن للمستخدم إضافة أصدقاء على صفحته أو حذفهم. -2
لمستخدمي    -3 الر سائل  بكإرسال  يكن    االجتماعي ة  ةالش  لم  أو  لديه  صديق  كان  سواء 

لديه ور  -4  . صديق  الص  نهائي   التي و   )الفيديو(و  ألبومات  ال  بعدد  عرضها  يمكن 
 (Mccarroll & Curran, 2013). ومشاركتها مع اآلخرين

األشخاص    التيالمجموعات    -5 لها  وينضم  واضح  هدف  ولها  د  محد  بإسم  إنشائها  يتم 
بموضوعها المجموعات    المهتم ين  تسمح  كما   ، خاللها  من  ويتناقشون  تسمح  ويتحاورون 

   .(53-52، ص.   2016علي ، داث يتم دعوة أعضاء المجموعة لها ) بإقامة أح
م        بكات  كما تقد  الت فاعلي ة بين األفراد والمجموعات  دعم    ماعي ةجتالا  الش  ا للمحادثات 

وتوفير مستودعات   الت واصلالمباشرة وغير المباشرة في أي وقت مم ا يعمل على استمرار  
للمخزون المعرفي تتيح االحتفاظ بالمعرفة ، والعالمي ة بإلغاء الحواجز الجغرافي ة فيتم توفير 

 . (57-56، ص.  2016لي ، ع) ل امالوقت والجهد واقتصاد ال
 الجامعي الّتعلیم الّشبكات االجتماعّیة في  استخدام إيجابّیات

بكات االجتماعي  تتمي          الش  بين  بشكل واسع  المعلومات    نشرفي    تسهم  بإيجابي اتة  ز 
  ن م و   الجامعي ة  الد راسةزيادة أعداد الط لبة المقبلين على    مم ا يعمل على  الجامعي ين  الط لبة

بكات االجتماعي ة على وجود شخص حقيقي يقوم باستخدامها  اإليجابي ات  هذه : اعتماد الش 
مجموعات في  االهتمامات  نفس  لديهم  الذين  األشخاص  من  مجموعة  يتشارك   حيث 

بكات االجتماعي ة  وصفحات دة والتي تسمح و   ،  على الش  وجود العديد من الت طبيقات المتعد 
كبير  بالت فاعل االجتماعي ةمدتخس مبين    بشكل  بكات  الش  تسمح  ،  ي  بكات   كما  الش 
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 ,Poulova & Klimova, 2018 ). كوين عالقات صداقة بين مستخدميهابت   االجتماعي ة
P.195)  

راسي ة  وتعد          الد  بالمقرر ات  التي تتعل ق  المعلومات  الحصول على  إيجابي ات سهولة  من 
االجتماعي ةاستخدام   بكات  ،)  الش  شبكة   كما . (2014  البلوشي  الط لبة   )اليوتيوب(يستخدم 

( الر أي  ،  إلبداء  استخدام  ف  (.2013مخلوف  عند  تحقيق ا  اإلشباعات  بكات أكثر  الش 
، والث قة بالن فس   والحوارالت واصل  هي: إبداء الر أي بحري ة ، و   الجامعيالت عليم  االجتماعي ة في  

    (.2014)الرشيد ،  واإلبداع
تزيد        االجتماعي ةبكش  لا   كما  الت عاون   ات  الت دريس   والمشاركة  من  هيئة  أعضاء  بين 

؛    ينف ذون من خالله أنشطة تعليمي ة جمعي ة  يث يتشاركون في إنشاء محتوى تعليميحوالط لبة  
ومتوف رة بشكل    تمتاز بالجودة والموثوقي ةة  ة غني  تعليمي  ومعلومات وبيانات  ر خبرات  وف  ي  مم ا  
للت عل م    اليت  البو ،    ومستمر  جي د الط لبة  دافعي ة    . (Mccarroll & Curran, 2013)تزيد 

بكات االجتماعي ة دور ا رئيسي    تلعبو    والت فاعل   ةفي زيادة مستويات المشاركة العام    وهام ا  االش 
 (Thelen, & Men, 2018).  العاليالت عليم سات في مؤس  تطوير العالقات و 

بكات االجوتمك ن          الفوري ة وغير  لبة من الحصول على الت غذية الر اجعة  الط    ةي  اع متالش 
اآلخرين الط لبة  من  أو  الت دريس  هيئة  أعضاء  من  المهار   الفوري ة  وتنمية  الت كنولوجي ة ،  ات 

   . (59، ص.  2016علي ،  والت طبيقي ة )
 الجامعي الّتعلیم الّشبكات االجتماعّیة في  استخدام معیقات
بكات االجتماعي ة في  اس  تاقمعيتت ضح          من خالل سلبيا تها    الجامعيالت عليم  تخدام الش 

)أبرزت  فقد   في    ه(1430العودي  االجتماعي ة  بكات  الش  استخدام   الجامعي الت عليم  سلبي ات 
تصف ح   في  الط لبة  استغراق  عند  الوقت  االجتماعي ةبهدر  بكات  الت عر ض ،    الش  وإمكني ة 

لوكات المزعجة واال والت حايل نتيجة االنخراط في عالقات مع اآلخرين بشكل سريع  ل  الغسللس 
   ن خلفي تهم االخالقي ة والفكري ة.دون الت حق ق م

بكات االجتماعي ة في    كما يزيد        من إمكاني ة تعر ض الط لبة للت حر ش  الت عليم  استخدام الش 
 . (Mccarroll & Curran, 2013)والت نم ر والذ ي قد ينتقل إلى الواقع الفعلي في حياتهم 

        ، الحقائق  ، وتشويه وتحريف  ائعات  الش  )الفيس بوك( ترويج  استخدام  ومن سلبي ات 
 . (2015)العزعزي ، وقذف بعض األشخاص والت شهير بهم 
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أن         من  الر غم  االجتماعي ة  على  بكات  الش  من    استخدام  الت فاعل  و الت واصل  يزيد 
األ بين  منإ  اصخشاإللكتروني  يقل ل  إن ه  الحقيقي و الت واصل    مهارات  ال   خصي  الش  الت فاعل 

يعر ض  بينهم كما  في    ،  االجتماعي ةاإلفراط  بكات  الش  احتمالي ة   استخدام  إلى  األشخاص 
)ريد ،    ، وضياع الهوي ة الث قافي ة واستبدالها بالهوي ة الث قافي ة العالمي ة  اإلدمان على استخدامها

ص.    2018 لصالح      (.34-35،  الفصحى  العربي ة  الل غة  استخدام  عند    العامي ةوتراجع 
تيني ة   ، ص.    2016علي ،  )   بدل الحروف العربي ةاستخدام مزيج من الحروف واألرقام الال 

62) . 
 :ّسابقةراسات ّد

بكات االجتماعي ة تناولت موضوع التيتنو عت وتعد دت الد راسات        وسيتم استعراضها   الش 
 : كآلتي
وإيفريت وجونسون            بورجاتي   ,Borgatti, Everett. , & Johnsonأجرى 

تحليل دراسة    ((2018 إلى  هدفت  الهند  الجامعات  واقع  في  في  االجتماعي ة  بكات  في    الش 
ن تأثيرها أكاديمي ا واجتماعي ا وسلوكي ا على الط لبة. والكشف عن والية البنغال الغربي ة  أفراد   تكو 

وطالبة  ( 200)ن  م  الد راسة المختلفة.    طالب ا  الكلي ات  لجمع   االستبانةاستخدام    تم  من 
لت  المعلومات.   بكات االجتماعي ة على طلبة الجامعات إيجابي ا    إلى أن  الن تائج  توص  تأثير الش 

لوكي ة والس  واالجتماعي ة  األكاديمي ة  الجوانب  في  في  تسهم  وأن ها    األكاديمي   الت حصيل  زيادة، 
املة وزيادة الت عاون بين الط لبة ، وتنشر وت،  ةبلللط    . بين الط لبةاألخوية عزيز إنجازاتهم الش 

 ,Gwena, Chinyamurindi, &  Marange) أجرى جوانا وشينیاميورندي ومارانج
الكشف عن دوافع استخدام  دراسة     (2018 إلى  اموقع  هدفت  )الفيس  الجتماعي  الت واصل 

الد و   بوك( الط لبة  أفريقيا  يف  ينلي  لدى  موقع  جنوب  استخدام  إيجابي ات  ومعرفة  الت واصل  ، 
ن .  الجتماعي )الفيس بوك(ا ولي ين ـلبة  ط  المـن    وطالبة  ( طالب ـا158) من  الد راسةأفراد    تكو    الد 

كامبوسفي   رورال  البيانات. استخدام    تم    .جامعة  لجمع  دوافع  أن   الن تائج  أظهرت    استبانة 
ولي ينتمالجاصل  الت وا موقع  استخدام   الد  الط لبة  لدى  بوك(  )الفيس  إلى    اعي  الحاجة  هي 

ذو  األشخاص  مع  مختلفة  مواضيع  ،  إهتمامات    ي مناقشة  استخدام  مشتركة  إيجابي ات  وأن  
اموقع   هي  الت واصل  بوك(  )الفيس  الن قاشالت واصل  الجتماعي  عن    ،وتبادل  والبحث 

  الد راسة نفس مجال    للط لبة من  (وكب  سي)الف  الجتماعيالت واصل اكما يسمح موقع    ،معلومات
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ويناقشون    (اإلنترنت)حيث يصبحون أصدقاء عبر    (اإلنترنت)لالجتماع في مجموعات عبر  
واجتماعي ة أكاديمي ة  صداقاتهم  مواضيع  في  االستمرار  على  تبادل   ،ويحافظون  في  ويسهم 

الت واصل  ر يستخدمون موقع  كو بة الذ  أن  الط ل  الد راسةكما كشفت نتائج  الث قافات بين الط لبة ،  
 الجتماعي )الفيس بوك( أكثر من الط البات اإلناث.ا

جولبهار          دوجان  إلى    ((Dogan, & Gulbahar, 2018أجرى  هدفت  دراسة 
سلوكات وتصورات    في الت عليم  معرفة أثر دورة تدريبي ة على تجاه استخدام )الفيس بوك( في  

المعل مين.   ن الط لبة  في تركيا  طالب ا معل م ا(  27)  من   د راسةال   د أفرا  تكو  أنقرة  تم    .في جامعة 
البيانات.   لجمع  استبانة  لتاستخدام  في   الد راسة  تائجن  توص  )الفيس بوك(  أن  استخدام  إلى 

اإلعالناتمن    نيمك  الت عليم   نشر  و تعزيز  الت دريسبين  الت واصل  ،  هيئة  وأعضاء  ،  الط لبة 
األنشطة   تعل  ،  لمناقشاتاو ة  يعليمالت  وتقاسم  و وأنهم  جديدة  مفاهيم  استخدام  موا  على  تدر بوا 

 .الجتماعيالت واصل اأدوات وسائل  
  استقصاء واقع   دراسة هدفت إلى   (Sutherland et al, 2018ن )سيذرالند وآخريأجرى  

االجتماعي ة بكات  على  ينالجامعي    الط لبة  لدى  الش  ات    وتأثيره  دون  في  المشاركة  صال 
العلياعليميت  الجتمعات  الم أفراد    .ة  ن  طـلبة106)   من  الد راسة تكو  مـن  طالب ـا  صن    (  جامعة 

  ة غالبي  أن   إلى  الن تائج    أشارتتم  استخدام استبانة لجمع البيانات.    .أستراليا  فيشاين كوست  
االجتماعي ة  ون ستخدميلم    الط لبة بكات  نادرا     الش  أو  ا  وأن  الجامعيالت عليم  في  أبد    استخدام   ، 

 مجتمع الجامعة. إلىاإلنتماء مشاعر  نم يي كات االجتماعي ةبش  لا
دراسة    ((Giri, Biswas, & Biswas, 2018  جيري وبیسواس وبیسواس  أجرى        

إلى الش  أثر    معرفة  هدفت  االجتماعي  مواقع  البنغال  الجامعات  ةة على طلببكات  ن   .في  تكو 
من   الد راسة  وطال  (200)أفراد  المعلومات.    م  ت  .يجامع  بةطالب ا  لجمع  االستبانة  استخدام 

ل  الن تائج  كشفت إيجابي  أثر  الش  عن  االجتماعي  مواقع  طلببكات  على  وعلى  الجامعات  ةة   ،
   بين الط لبة.عاون واالختالط الت  وتعزيز ،  لبةللط   واألكاديمي ة ةلوكي  الجوانب الس  

الت واصل  مواقع  ف  وظيتى  ـدمــعن    هدفت إلى الكشفدراسة    (2017حنتوش )  أجرى         
العراق  الجتماعيا العملية    ،في  الجـامعي مـن وجهـة  الت عليم  فـــي    ةالت عليميودورها في خدمة 

كما نظـر اعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة فـي كليـة الطـب البيطـري لجامعـة القاسـم الخضراء،  
،  الجامعيالت عليم في ميدان  اعي تمالجصل االت وامواقع هدفت إلى التعرف على فوائد توظيف 
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المعوقــات عن  العمليــة  والت    والكشف  أطــراف  تواجههــا  التــي  فــي  الت عليميحــديات  توظيف  ــة 
ن .  الجامعيالت عليم  في ميدان    الجتماعيالت واصل امواقع   ا  ( عضـو  25) من  الد راسة  أفراد  تكو 

و) التـدريس  هيئـة  طالب  50مـن  مـن(  البيطري  وريو لبكاالطـلبة    ـا  الطب  بكلية  جامعـة في  س 
الت واصل  مواقع  توظيف  الن تائج  أظهرت  .  استبانة لجمع البيانات  استخدام   تم    .القاسـم الخضـراء

دور    ووجود  بدرجة عالية.  الجـامعيالت عليم  في    (اليوتيـوب)  و   (بوكس  الفي)مثـل    الجتماعيا
كل  ذا ما استخدمت تطبيقاتها بالش  إت عليم  لاية  ملفي ع  عيالجتماالت واصل المواقع    رمهم ومؤث  

افوائد توظيف مواقع    وأن    .األمثل إلـى    هيالت عليم  في    الجتماعيالت واصل  الوصـول  تسهيل 
ة رصينة هدفها اإلرتقاء بالمستوى  ة وعلمي  ا يسهم في بناء قاعدة معرفي  مصـادر المعلومات مم  

ة ، وإثراء الحصيلة المعرفي  ةالت عليمي  ـة  دارة العملي  إو ـة  جيد المنهتيسير تـدريس المـواو األكاديمي،  
الت   العلمي  خص  في  في    ،   ةصات  العلمي  وتسهم  البحـوث  المصـادر  توثيـق  أهـم  مـن  باعتبارها  ة 

 الجتماعي الت واصل اعبر مواقع  الت عليم  يخلق  كما    ،ة موثوقةالتـي تحتوي على مصادر علمي  
الت واصل  مواقع  قــات توظيف  معو    أن    الد راسةن نتائج  كما تبي    .ةعي  ماة اجتي  ة تعاونبيئة تعليمي  

ع  ة تشـج  كاديميـ  ة فـي تـوفير بيئـة أافع الحقيقيـ  و ضـعف الـد    هيالجامعي  الت عليم  في    الجتماعيا
 ــي فــــين  ص  ر مختالجـــامعي، وعـــدم تـــوف  الت عليم  فـــي    الجتماعيالت واصل امواقع  علـى اسـتثمار  

 . خص للش   ةالفردي   ةوالمضايقات في الخصوصي  ت دخال  والت  اإللكترونــي، الت عليم 
وفيرناندز  أجرى         إلى    (Dumpit, & Fernandez, 2017)  دمبت  هدفت  دراسة 

الفلب ين  العالي الت عليم  سات  مؤس  الجتماعي في  الت واصل اشبكات  تحليل استخدام   ن   .في  تكو 
راأفراد   وطالبةالط  (500)من    سةالد  ةالت عليم  سات  مؤس  من    ب ا  والخاص  العام ة  تم   العالي   .
الت واصل  درجة عالية الستخدام شبكات  الن تائج  أظهرت    لجمع المعلومات.  االستبانةدام  استخ

مؤس  ا في  استخدامها  العالي الت عليم  سات  الجتماعي  شبكة    لسهولة  بطء  من  الر غم  على 
       الجتماعي على سلوكات الط لبة. الت واصل اات كلشبي ثير سلبوجود تأو  ،)اإلنترنت(

       ( شعالن  شبكات    (2017أجرت  استخدام  أثر  الستقصاء  هدفت  الت واصل  دراسة 
العملي ة  ا في  الت  الت عليميالجتماعي  االجتماعي ةة  العالقات  وفي  طلبة    علمي ة  نظر  وجهة  من 

الت   لبي ة الستخدام شبكات ار اثاآلى  ف علعر  الت، و في جامعة الكويت  ربية  كلي ة  إليجابي ة والس 
ن الجتماعي.  الت واصل ا دام  استخ  تم  .  من الكويت  طالب ا وطالبة  (432) من    الد راسة أفراد    تكو 

المعلومات.    االستبانة لت  لجمع  األسباب    الن تائجتوص  أن   الستخدام    التيإلى  الط لبة  تدفع 
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الت حصيل الد راسي ، وسهولة الت عبير  رفع  و ث،  حابة األبالجتماعي هي كتاالت واصل اشبكات  
أظهرت  كما  الفكري ة.  واالت جاهات  اآلراء  شبكات  الن تائج    عن  الستخدام  اإليجابي ة  اآلثار 

ا العملي ة  الت واصل  على  الد ور الت عليميالجتماعي  وتنمية   ، المهارات  تنمية  في  الت علمي ة  ة 
و  الحوار  في  للط الب  ساعات   مالءالز    عمصل  واالت  اإليجابي  خارج  الت دريس  هيئة  وأعضاء 

الر سمي وام  اال الد  إلى  إضافة  الث قافي ،  والت بادل  الفكري  الخبرات    نفتاح  ة الت عليمي  وتبادل 
شبكات  المختلفة.   الستخدام  لبي ة  الس  اآلثار  اوأن   العملي ة  الت واصل  على  ة الت عليمي  الجتماعي 

بات ، وتدن ي الت حصيل الد راسي أحيان ا عند اإلفراط  الواجو ي ة  اسد الد ر إهمال المواالت علمي ة هي  
       الجتماعي.الت واصل افي استخدام شبكات 

       ( والحلواني  وعتيبة  القويفلي  واقع    (2017أجرت  استقصاء  إلى  هدفت  دراسة 
داخل شبكات   القرى  أم  اممارسات طالبات جامعة  الالت واصل  بما يعكس  وسطي ة  الجتماعي 

عودي ة  يهن  لد ن   .في الس  استخدام    تم  .  من جامعة أم القرى   طالبة   (872)من    الد راسةأفراد    تكو 
الت واصل  شبكات  عن إفراط الط البات في استخدام  الن تائج  كشفت    لجمع المعلومات.  االستبانة

ة  ترفيهي  ألغراض    الجتماعيالت واصل ا شبكات  وأن  أغلبي ة الط البات يستخدمن  الجتماعي ،  ا
كقو ة ذات تأثير سلبي   الجتماعيالت واصل اشبكات    الد راسةت نتائج  أبرز و ،    فقط  اعي ةمواجت

    .في تشكيل وعي الط البات
إلى    (.2016)ل  الصال أجرت          هدفت  شبكات  معرفة  دراسة  استخدام  الت واصل  واقع 
قاته من وجهة نظر الط ال  الت عليميالجتماعي في االت صال  ا ن أفراد    .ماتعل  بات المومعو  تكو 

عودي ةجامعة    في  ة في دبلوم الت ربية العام معل م  ةطالب  ( 116)من    الد راسة .  المجمعة في الس 
يستخدمن   الط البات المعل مات  أن    الد راسةنتائج    بي نتلجمع المعلومات.    االستبانةتم  استخدام  

ق  ، وأن  الت عليميالجتماعي في االت صال  الت واصل اشبكات   الت واصل  شبكات  دام  خاست  اتمعو 
االت صال  ا في  ، و   الت عليميالجتماعي  الجامعة  في  )اإلنترنت(  توف ر  اعتماد بعض هي عدم 

رات الد راسي ة ال تتضم ن  أعضاء هيئة الت دريس على الط رق الت قليدي ة في الت دريس ،   وأن  المقر 
 . يمعليت  لا ت صال الجتماعي في االالت واصل ااستخدام شبكات  تدريب على

)  أجرت         شبكات    (2016القصار  دور  استقصاء  إلى  هدفت  الت واصل  دراسة 
ن   .في األردن  اإللكتروني في الجامعة األردنيةالت عليم  في    )الفيس بوك(  الجتماعيا أفراد    تكو 

األردنية  من  طالب ا  (400)من    الد راسة المعلوماتاس  تم    .الجامعة  لجمع  المقابالت  . تخدام 
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ل الت عليم  الجتماعي )الفيس بوك( في  الت واصل اشبكات  استخدام    إلى أن    الد راسة  جنتائت  توص 
ي ة   اإللكتروني في الجامعة األردنية يصل إلى عدد كبير من الط لبة مم ا يخفض التكلفة الماد 

 ي.  الت قليدالت عليم الجتماعي )الفيس بوك( في الت واصل اعلى الجامعة، ويمكن دمج شبكات 
)  ت ر أج         وتبري  إلى    (2016عواج  هدفت  على الت  دراسة  مواقع    عرف  الت واصل  دور 

، والكشف عن إيجابيات   في الجزائر  عن بعد لدى طلبة الجامعة الت عليم  في دعم    الجتماعيا
امواقع   دعم    الجتماعيالت واصل  لدى  الت عليم  في  بعد  الجامعةعن  معوقات طلبة  ومعرفة   ،
ن .  طلبة الجامعةعن بعد لدى  الت عليم  دعم    في  ياعالجتما  الت واصل مواقع     الد راسة   أفراد  تكو 

)   ( 178)من   من35و  أستاذ ا  سطيف.  (  جامعة  في  األجنبية  اللغات  استخدام    تم    قسم 
المعلومات  االستبانة مواقـــع  الن تائج    كشفت.  لجمع  على  جدا  كبير  إقبال  الت واصل  عن 

مثـل  ا بعدالت عليم    يف  (بـو اليوتي)  و  (بوك  الفيس)الجتماعي  الجامعةلدى    عن  وأن    .طلبة 
تسهيل وصول الطلبة لمصادر    هي   عن بعدالت عليم  الجتماعي في  الت واصل اإيجابيات مواقع  

وتساعد   بسهولةاالمعلومات،  التدريس  على  تعاونية  ،  ألساتذة  اجتماعية  تعليمية  بيئة  وخلق 
الجتماعي في  الت واصل اقات مواقع  و  عم ائج  تالن  حت  كما وض    التقليدي.الت عليم  تزيد من فاعلية  

بعد  الت عليم   توف  ث  المتمو عن  عدم  في  متخص  لة  في  ر  في  والت    اإللكترونيالت عليم  صين  دخل 
 ات. الخصوصي  

لبة  درجة استخدام الط  عرف على  دراسة هدفت إلى الت    (2016أجرى مراد ومحاسنة )       
لشبكات  الجامعي   اين  استخدامهاالت عليميلية  مالع  فيعية  تماالجالت واصل  وصعوبات  في   ة 
ن   .األردن استخدام    تم    ة.ة الشوبك الجامعي  ( طالبا  وطالبة من كلي  175)   من  الد راسة   أفراد  تكو 

المعلومات.    االستبانة متوس  الن تائج    لتتوص  لجمع  درجة  الط  إلى  استخدام  في  لبة  طة 
ة ، وعدم وجود فروق ذات داللة  الت عليمي    ةلي  عمة في الالجتماعي  الت واصل الشبكات  ين  الجامعي  

لمتغي   الد  إحصائية في درجة االستخدام تعزى  الجنس، والبرنامج  الد  ر  راسي  راسي، والمستوى 
الط  الص    وأن    .لبللطا تواجه  التي  الجامعيي  عوبات  استخدام  لبة  في  الت واصل  شبكات  ن 

العملي  ا في  عدالت عليمي  ة  الجتماعية  هي  تخصيصة  الكافي  الت  هيئة    عضاءأ   م  الوقت  دريس 
الش   اإلبكات  الستخدام  الت  لكتروني  االجتماعية  قاعات  داخل  ،  ة  وثبات دريس  استقرار  وعدم 

والر   للش  المواقع  االجتماعي  وابط  ،لكتروني  اإلة  بكات  على  وتوف    ة  للحصول  البديلة  الوسائل  ر 
، توف    المعلومة  الستخدام  وعدم  الكافي  الوقت  االلكتروني  ماعي  تاالجت  بكاالش  ر  ،  ة  وبطء  ة 
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ر األجهزة الكافية بشكل عام ، وعدم توف    (نترنتاإل) وعدم االستجابة الفورية لشبكة    ،   بكةالش  
ر الكفاءات الكافية من المشرفين  باستمرار ، وعدم توف    (نترنتاإل) ر  في الجامعة ، وعدم توف  

الب بالهدف  وعدم معرفة الط  ة ،  ي  عجتماالبكات البة على استخدام الش  ين لتدريب الط  والمهني  
 ة.الت عليمي  ة ة في العملي  االجتماعي  بكات من استخدام الش  

)أجرت          شبكات    (2016طه  توظيف  واقع  معرفة  إلى  هدفت  الت واصل  دراسة 
بلومالت عليمي  الجتماعي في دعم العملي ة  ا الد    كلي ة  يفالت ربوي    العالي  ة وتفعيلها لدى طالبات 
جابلت ر ا الط ائفية  عودي ة  معة  الس  ن .  في  من150) من    الد راسة أفراد    تكو  طالبة  طالبات    ( 

العالي في بلوم  الط ائف  الد  المعلومات. أظهرت    االستبانةاستخدام    تم    .جامعة  الن تائج لجمع 
ها فيلط الب الجتماعي تعمل على خلق بيئة تعليمي ة تفاعلي ة ، وأن  دور ا الت واصل اأن  شبكات 

اإللكتروني للجانب اإلنساني مم ا يزيد من الت عليم  وأن ها تسهم في حل مشكلة افتقاد    ارك ،شم
 الر غبة في الت عل م.

وأرشاه          إسماعيل  بن  نوعي ة    ((Bin Ismail, & Arshah, 2016أجرى  دراسة 
في   االجتماعي ة  بكات  الش  مواقع  آثار  معرفة  إلى  م  ليالعاالت عليم  هدفت  وتحديد    يزياالفي   ،

األكاديمي. واإلنجاز  بوك(  )فيس  استخدام  بين  الت ربوي    العالقة  األدب  مراجعة  بعد 
العلمي ة نتائج    .واإلحصاءات  االجتماعية   الد راسةأظهرت  الشبكات  لمواقع  اإليجابي  األثر 

و  األكاديمي.  األداء  االجتمعلى  بكات  الش  لمواقع  الط لبة  الستخدام  واسع  ن   وأ اعي ة.  انتشار 
بكات االجتماعي ة في  جابي  يإ العالي هي الت فاعل االجتماعي بين الت عليم  ات استخدام مواقع الش 

 م هادف.  ي ة لتقديم تعل  الر قمالعالي ، وتنو ع مصادر الت علم ، واستخدام األدوات الت عليم طلبة 
  ( (Al-Rahmi, Othman, & Yusuf, 2015أجرى الرحمي وعثمان ويوسف         

في تحسين    للت عل م الت عاوني  الجتماعيالت واصل ا  شبكاتالكشف عن دور    ت إلىفة هداسدر 
ل األكاديمي  و لط  األداء  في  يالباحثالب  الماليزي الت عليم  ن  ماليزيا  العالي  ن .  في  أفراد    تكو 

لجمع    االستبانةاستخدام    تم    .خمس جامعات ماليزي ة( طالبا  وطالبة من  723)من    الد راسة
تسهم بدرجة  للت عل م الت عاوني  الجتماعي  الت واصل اشبكات    أن  إلى  الن تائج    لتص  تو .  اتمالمعلو 

، وتزيد من   العالي الماليزي الت عليم  في    والباحثينكبيرة في تحسين األداء األكاديمي للط الب  
  الت فاعل بينهم.
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      ( زوانه  اســتخدا  (2015أجرت  درجــة  معرفة  إلى  هدفت  طلبــدراسة   عــاتمالجاة  م 
لشــبكات ا  األردنيــة  المتحق قــةالت واصل  واالشــباعات  والت علــيم  للــت علم  أداة  بصــفتها   الجتمــاعي 

األردن أفراد  في  ن  تكو  الجامعة ( طالبا  وطالبة من  400)من    الد راسة .  ثالث جامعات هي 
البتراء.  األردني ة وجامعة  األوسط  رق  الش  اس  وجامعة  المعلومات.   ةنستبا الا تخدام  تم   لجمع 

الجتماعي بدرجة كبيرة للبحث عن  الت واصل ااستخدام الط لبة لشبكات    الد راسةأظهرت نتائج  
والشهري ة الفصلي ة  االختبارات  مواعيـــد  ولمعرفـــة  و معلومات  الت واصل  شـبكات  أكثر  أن   . 

ثثم   )اليوتيوب(  استخدام ا هي  الجتمـاعي  ا بـوك(  بي نت  (ويترتـ)ال  ـم  )الفـيس  أن     الن تائج. كما 
وأن  أقل سبب  (الفـيس بـوك)سـتخدام السـبب  ة هو أكثرقـة بـالمواد الدراسـي  سـئلة المتعل  طـرح األ

 .مالءمع الز  الت واصل ردشة و الد   دافــعهو 
قع  دراسة هدفت إلى معرفة الد ور الت ربوي لموا(  2014أجرت الشربيني وعبد السالم )      

  جتماعي في إحداث الت غي ر االجتماعي من وجهة نظر طالب جامعة الملك خالد الصل اواالت  
 ، عودي ة  الس  مواقع    في  أكثر  عن  اوالكشف  ،  الت واصل  الط لبة  يستخدمها  التي  الجتماعي 

ن   .الجتماعيالت واصل اوإيجابي ات استخدام مواقع   ( طالبا  وطالبة  812) من    الد راسةأفراد    تكو 
أن  أكثر مواقع الن تائج  كشفتلجمع المعلومات.  االستبانةاستخدام  تم   .لدالك خلمجامعة امن 

ا )الفيس بوك(الت واصل  ثم   )اليوتيوب(  ثم   )التويتر(  الط لبة هي  التي يستخدمها    .الجتماعي 
ل القراءة والكتابةالت واصل اوأن  من إيجابي ات استخدام مواقع     تاح النف، واالجتماعي: زيادة معد 

ثقع الر أيمختلفةافات  لى  عن  الت عبير  على  والقدرة  وسهولة  ،  مع الت واصل،  والت عايش   ،  
 مجريات الحياة اليومي ة ومتابعة األحداث، والوعي بالمشكالت.   

      ( الّدرويش  شبكات   (2014أجرى  استخدام  واقع  عن  الكشف  إلى  هدفت  دراسة 
عودي ة  ين بجامعة الملك سعودم  معلة اللي  ك  ةبطل  لدىالت عليم  الجتماعي في الت واصل ا ،   في الس 

ن أفراد    .وأهم ي تهاالت عليم  الجتماعي في  الت واصل اشبكات    ومعرفة مدى استخدام   الد راسة تكو 
الملك سعود( طالبا  من  100)من   المعلومات. كشفت   االستبانةتم  استخدام    .جامعة  لجمع 

لدى طلبة كلي ة المعلم ين   الت عليمفي    يماعالجتال  الت واصعن واقع استخدام شبكات    الن تائج
سعود الملك  بالحرص  بجامعة  في    متمث ال   عليها  الحصول  عند  جديدة  معلومة  نشر  على 

ة الت عليمي  المشاركة بالر أي في الموضوعات  و الجتماعي.  الت واصل افي شبكات  الت عليم  مجال  
الجتماعي في  الت واصل ا  اتشبكر في  نشما يقد  ون  جتماعيال الت واصل االمنشورة في شبكات  
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الجتماعي في  الت واصل ااستخدام شبكات    أن  أهم ي ة  الد راسة كما أظهرت نتائج    .الت عليممجال  
الت واصل  ة باستخدام شبكات  الت عليميفي أداء الواجبات    الز مالءعاون مع  ت  التبرز في    الت عليم

عور بالمتعة عند استخد جتماعيالا  .الت عليمجتماعي في  الا اصلالت و ت ام شبكاوالش 
 :الّطريقة واإلجراءات

 : الّدراسةمنهج 
 . الد راسةالت حليلي ألغراض  الوصفي المنهجاستخدم        

   :الّدراسة مجتمع
مجتمع          طلبة  ( 16487)  من   الد راسةتكون  من  وطالبة  للت عليم   طالب ا  العام ة  الهيئة 

)كلي   والت دريب  الت ربيالت طبيقي  الكويت  ي ة(ساساألة  ة    12227)  طالب( و  4260)منهم    في 
 .طالبة(
 : الّدراسة عّينة

والث اني         ل  األو  الت طبيق  بين  زمني  بفاصل  اإلعادة  بطريقة  المقياس  ثبات  حساب  تم  
ته أسبوعان على )  ( طالب جامعي في الكويت. 30مد 

عملي          أداة  شملت  توزيع  على انةستباال)  الد راسةة  الط  موعمج  (  من  البات  والط    ة بلة 
، في حين بلغ   ستبانةا(  375عة )ستبانات الموز  ، حيث بلغ عدد اال  في الكويتالجامعي ين  

؛ لعدم اكتمالها  استبانة نظر  ا ( 55، وقد تم استبعاد )ستبانةا( 332ة )ستبانات المسترد  عدد اال
ة والقابلة ستبانات المسترد  اال  عددوبذلك يكون  ،  اإلحصائي  حليل عدم صالحيتها للت    وبالت الي

، وهي نسبة مقبولة  عةستبانات الموز  من اال (%73.9، أي ما نسبته )ستبانةا(  277حليل )للت  
 .  ةريقة العشوائي  بالط   متم اختياره، و طالبة(  174طالب( و) 103)ا ، منهم حصائي  إ

 : الجنسر ي  تغلم  اتبع   نةح توزيع أفراد العي  يوض   ( 1)والجدول 
 ( 1) جدوللا

 توزيع أفراد العّينة تبًعا لمتغّير الجنس 
 النسبة المئوية  االّتكرار  الفئة  المتغير 

 الجنس 
 37.2 103 ذكر
 62.8 174 أنثى

 100.0 277 المجموع
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 : الّدراسة أدوات
ــداف        ــةلتحقيـــق أهـ راسـ ــام الد  ــان قـ ــداد  الباحثـ ــتبانة واقـــعبإعـ ــ   اسـ بكات االجتماعيـ ــ  ة فـــي الشـ
ابقة واألدب الن ظــــري فــــي موضــــوع معيالجــــا يمالت علــــ راســــات الســــ  بكات  باالســــتناد إلــــى الد  الشــــ 

ة فـي  ق مـن الخصــائص حق  الت  بـ الباحثـانبعـد أن قـام  االســتبانة تـم تطبيـقو . الت علـيم االجتماعيـ 
 .الكويتي ةفي البيئة  الد راسةومناسبتها ألفراد  لالستبانة  ةالسيكومتري  

( مجاالت كما 4عة على ) ( فقرة موجبة موز  35ة من ) ئي  نهاال   اهرتصو في    انةستباال  توتكون
 يلي:

  وفقراته رقم: الجامعيالّتعلیم الجتماعي في الّتواصل اوظیف شبكات واقع ت
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10.  

   الجامعي وفقراته رقم:الّتعلیم الجتماعي في الّتواصل اوظیف شبكات درجة ت
11،12،13،14،15 . 

   وفقراته رقم:الجامعي الّتعلیم الجتماعي في الّتواصل ات بكاش یفوظإيجابیات ت
16،17،18،19،20،21،22،23،24،25 . 

   وفقراته رقم:الجامعي الّتعلیم الجتماعي في الّتواصل اوظیف شبكات معیقات ت
26،27،28،29،30،31،32،33،34،35 . 

ومحد          واضحة  بلغة  العبارات  تحتوصيغت  وال  اإلجابةدة  مأكثا  نهع  مل  معنى ر  ن 
 ر الوقت والجهد. ة توف  واحد، وتـتم اإلجابة عنها بطريقة موضوعي  

ة: ويتكــون ســلم اإلســتجابة مــن خمســة مـــستويات: أوال          (، 5وتعطــى الــوزن ) موافــق بشــد 
ى وتعطـ غيـر موافـقا: (، رابعـ  3وتعطـى الـوزن ) محايدا: (، ثالث  4وتعطى الوزن ) موافقا:  ثاني  
ة :اس  امخ (،2زن )الو   .(1وتعطى الوزن ) غير موافق بشد 

 : الّدراسة صدق أداة
الص  أك  الت    تم          من  بد  المنطقي  ال9)على    المقياس  عرضدق  حملة  ممحك  ( من  ين من 

لتحديد مدى انتماء الفقرة للمجال المقاس   ، وذلكتكنولوجيا المعلوماتكتوراه في تخصص  الد  
( من المحكمين %80رات التي أوصى بقبولها )فقالل  بو قحيث تم  ية.  وسالمة الصياغة اللغو 

 .( فقرة15) يلعدتو  فقرات (5أو أكثر، وتم حذف )
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 : الّدراسة ثبات أداة
المتغي    تم          قياس  في  المستخدمة  األداة  ثبات  مدى  عليها اختبار  تشتمل  التي  رات 

نتيجة    ون تك   ث، حي  (Cronbach Alpha Coefficient)  (كرونباخ ألفا)باستخدام اختبار  
إحصائ مقبولة  )ا  ي  المقياس  من  أكبر  ألفا  كرونباخ  قيمة  كانت  وكل  0.60إذا   ، اقتربت (  ما 

( من  دل  100القيمة  ثبات    %(  درجات  ألداة  أ على  وبالن    الد راسةعلى  البيانات ،  إلى  ظر 
الت   الجدول  في  االت  الواردة  معامل  قياس  جرى  فقد  الد  الي  كرونساق  ألفا  اخلي  ت  راي  لمتغ باخ 

 . ساق في اإلجاباتككل لمعرفة مدى االت   الد راسةوألبعادها وألداة   الد راسة
 :الد راسةاخلي لفقرات أداة ساق الد  قيم معامل االت   حيوض   (2)والجدول 

 

 (:2الجدول ) 
 الّدراسة اخلي لفقرات أداة ساق الدّ قیم معامل االتّ  

  

  الد راسة اخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة  ساق الد  قيم معامل االت    ( إلى أن  2يشير الجدول رقم )
( أن    (0.815  -  0.685تراوحت  كما   ،  ( بلغت  الفقرات  لجميع  المعامل  (،  0.902قيمة 
)  وبالت الي   من  أكبر  القيم  جميع  مؤش  0.60تكون  وهذا  االت  (  على  فر  بين  أداة ساق   قرات 

 حليل االحصائي. ة االعتماد عليها إلجراء الت  وإمكاني   الد راسةة أداة ، وموثوقي  ةاسر الد  
 :الّدراسةإجراءات 

بتوزيع   الباحثان  قام ،    الد راسةنة  وثباتها، وتحديد عي    الد راسةد من صدق أداة  أك  الت    بعد       
أفراد عي    االستبانة العافي    الد راسةنة  على  للت عليالهيئة  ام ة  الت ربية طت  لم  بيقي والت دريب )كلي ة 

)  األساسي ة( الدراسي  العام  من  األول  الفصل  )2019-2018في  عددهم  والبالغ   )103  )

 قیمة ألفا  البعد  الّرقم 
 0.815 الجامعي  الت عليم الجتماعي في  ا  صلا الت و  يف شبكاتواقع توظ  1
 0.695 الجامعي  الت عليم الجتماعي في الت واصل ادرجة توظيف شبكات   2

3 
الت عليم  الجتماعي في  الت واصل اإيجابيات توظيف شبكات  

 الجامعي  
0.685 

4 
الت عليم  الجتماعي في الت واصل ا معيقات توظيف شبكات 

 الجامعي  
0.787 

 0.902 المجموع 
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في المكان  (  X)  إشارةة بوضع  ة وموضوعي  ( طالبة ، وطلب منهم تعبئتها بدق  174طالب و)
 المناسب لكل فقرة.

في  موليالمشلبة  للط    الباحثان  د  وأك          بسري    أن    ةساالد ر ن  تعامل  سوف  تامة  إجاباتهم  ة 
إال  وأن   تستخدم  لن  فقطها  العلمي  البحث  ألغراض  وتم      كافية    ،  فرصة  المستجيبين  إعطاء 

تمهيد   بالحاسوب  خاص  نموذج  في  المسترجعة  االستبانات  تفريغ  وتم  للقيام لإلجابة.  ا 
 ة.بالمعالجة اإلحصائي  

 :ةاملعاجلات اإلحصائّي
،    حليل اإلحصائي المالئمةمن خالل استخدام أدوات الت    الد راسة  اتتحليل بيان  تم   

اإلحصائي بالبرنامج  االستعانة  خالل   Statistical Package for Social)  من 
Sciences- SPSS)   الية:ختبارات اإلحصائية الت  استخدام اال ، وتم 

الوصفي   .1 تم  Descriptive Statistics))اإلحصاء  سب والن    اتاالت كرار   خدام است  : 
ط  ة و المئوي   لتقديم وصف شامل لدرجة    المعياري ة  واالنحرافات    ات الحسابي ةالمتوس 

 على الفقرات المختلفة. الد راسة موافقة أفراد عينة  
االت   .2 الد  معامل  ألفا(  ساق  أداة    Cronbach Alpha))اخلي )كرونباخ  ثبات  لقياس 

 .االستبانةوهي   الد راسة
 .  الد راسةات ختبار فرضي  ال (Independent Sample t-test)اختبار  .3
الت  للص    اتحديدها طبق    تم    النسبي ة    األهمي ة .4 لبدائل    االية ووفق  يغة  الخماسي  للمقياس 

 جابة لكل فقرة اإل

 
 حيث عدد المستويات هي: منخفض، متوسط، ومرتفع، وبذلك يكون: 

 . 2.33إلى أقل من   1المستوى المنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  
ط المستوى   .  3.66إلى أقل من  2.33إذا بلغ الوسط الحسابي من   المتوس 

 . 5.00لغاية   3.66المستوى المرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من 
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 :نتائج الّدراسة
الد          إلى  هدفت  في    استقصاءراسة  الجامعي  الت عليم  في  االجتماعي ة  بكات  الش  واقع 
الجامعي  يتوظدرجة  تالف  ة اخمعرفو ،    الكويت الت عليم  الت واصل االجتماعي في  ف شبكات 

 . ناث(إ -ا الختالف الجنس )ذكورتبع   في الكويت 
 : حو اآلتيوعلى الن   راسة ة الد  سئلأل راسة وفقاوفيما يلي عرضا لنتائج الد  

عي في  جامال  الت عليماالجتماعي في    الت واصل واقع توظيف شبكات  ما  :  لاألوّ   الّسؤالإجابة  
  ؟تالكوي

 (3الجدول ) 
الّتواصل  واقع توظیف شبكات فقرات االنسبّیة ل األهمّیةو  الّرتبالمعیارّية و ، واالنحرافات ات الحسابّیةالمتوّسط  

 لجامعي في الكويت  الّتعلیم ااالجتماعي في 

 الفقرة  الّرقم 
  المتوّسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 الّرتبة المعیاري 

  األهمّیة 
 النسبّیة  

1 
تتفق مع    لجامعي بطريقةالت عليم ااالجتماعي في    اصلو ت  التدمج شبكات  
 رغبات الط لبة 

 مرتفعة 8 0.937 3.856

 مرتفعة 9 0.943 3.816 الجتماعي في أنشطة هادفة الت واصل اتستخدم شبكات   2

3 
الط لبة   مع  الت فاعل  طرق  تحد د  معايير  التدريس  هيئة  أعضاء  يضع 

 الجتماعي صل االت واباستخدام شبكات 
 مرتفعة 5 0.968 3.910

 مرتفعة 7 0.825 3.877 الجتماعي في حل المشكالت الت واصل اتستخدم شبكات   4
 مرتفعة 10 0.837 3.755 الجتماعي مع األهداف الت ربوية المرغوبة الت واصل اتتوافق شبكات   5
 ةعتفمر  1 0.700 4.083 الجتماعي الت واصل ا تشج ع الجامعة الط لبة على استخدام شبكات  6
 مرتفعة 3 0.624 3.964 الجتماعي لكل مادة الت واصل ا يوجد مجموعة على شبكات  7
ص الت واصل ا يوجد مجموعة على شبكات  8  مرتفعة 4 0.828 3.924 الجتماعي لكل تخص 

9 
الت فاعل   صات في  الت خص  الت دريس من كل  يتشارك الط لبة وأعضاء هيئة 

 الجتماعي الت واصل ا على شبكات 
 مرتفعة 6 0.796 3.892

10 
الجتماعي تبع ا لجنس  الت واصل ا استخدام شبكات    يوجد اختالف في درجة

 الط الب ذكر أو أنثى 
 مرتفعة 2 0.707 3.993

 مرتفعة   0.505 3.907 المقیاس العام 
ي فــي واقــع توظيــف شــبكات الت واصــل االجتمــاعدرجــة  ( أن  3ضــح مــن الجــدول )يت  

انحراف بــ( و 3.907ط الحســابي )إذ بلــغ المتوســ  ، مرتفعــة كانــت  الت علــيم الجــامعي فــي الكويــت
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ة طات الحسـابي  ة، إذ تراوحـت المتوسـ  رتفعـالمرجـة فـي الد   الفقـرات، وجـاءت   (0.505معياري )
تشـج ع تنص علـى ) التي( و 6الفقرة رقم ) تبة األولىفي الر   ت(، وجاء3.755  -4.083بين )

ــ ــبكات الت  الجامعـ ــتخدام شـ ــى اسـ ــة علـ ــاعية الط لبـ ــل االجتمـ ــ   (واصـ ــابي )بمتوسـ ( 4.083ط حسـ
( 10انيــة الفقـــرة رقـــم )الث  تبـــة فــي الر   توجـــاء، مرتفعـــة وبدرجــة ( 0.700وبــانحراف معيـــاري )

ا لجـنس  يوجد اختالف في درجةوالتي تنص على ) استخدام شـبكات الت واصـل االجتمـاعي تبعـ 
ــب ذكــــر أو أنثــــى ــابي )ســــ  بمتو  (الط الـ وبدرجــــة ( 0.707ري )وبــــانحراف معيــــا( 3.993ط حسـ

تتوافـــــق شـــــبكات الت واصـــــل تـــــنص علـــــى ) التـــــي( و 5األخيـــــرة الفقـــــرة رقـــــم )تبـــــة الر  و ، مرتفعـــــة 
وبــانحراف معيــاري  (3.755ط حســابي )بمتوســ   (االجتمــاعي مــع األهــداف الت ربويــة المرغوبــة

 .مرتفعةوبدرجة ( 0.837)
ؤالإجابة   الجامعي في    الت عليماعي في  الجتمالت واصل ارجة توظيف شبكات  د  ما  :انيالث    الس 
  ؟الكويت

 (4الجدول ) 
فقرات درجة توظیف شبكات  االنسبّیة ل األهمّیةو  الّرتبالمعیارّية و ، واالنحرافات ات الحسابّیةالمتوّسط  

 الجامعي في الكويت  الّتعلیم  الجتماعي في الّتواصل ا 

) يت          الجدول  من  أن  4ضح  االجتماع  (  الت واصل  شبكات  توظيف  الت عليم درجة  في  ي 
انحراف معياري ب( و 3.911لحسابي )ط اإذ بلغ المتوس  ،  مرتفعة  كانت    الجامعي في الكويت

وجاءت    (0.544) الد    الفقرات،  المتوس  رتفعالمرجة  في  تراوحت  إذ  الحسابي  ة،  بين  طات  ة 
أستخدم  تنص على )   التي( و 15الفقرة رقم )   تبة األولىفي الر    ت، وجاء  (3.657  -4.040)

الد راسة ألغراض  تويتر  )  طبمتوس    ( موقع  معياري  (  4.040حسابي  (  0.852)وبانحراف 

  المتوّسط   الفقرة  الّرقم 
 ي الحساب

االنحراف  
  همّیة األ الّرتبة المعیاري 

 النسبّیة  

11 
مو  شبكات  ا أستخدم  اقع  الجتماعي الت واصل 

راسة  ألغراض   الد 
 مرتفعة  2 0.763 4.032

 مرتفعة  3 0.796 4.018 الد راسة أستخدم موقع اليوتيوب ألغراض   12
 مرتفعة  4 0.827 3.809 الد راسةأستخدم موقع اإلنستغرام ألغراض   13
راسةأستخدم موقع الفيسبوك ألغراض  14  متوسطة   5 0.809 3.657 الد 
 مرتفعة  1 0.852 4.040 الد راسة أستخدم موقع تويتر ألغراض  15

 مرتفعة    0.544 3.911 المقیاس العام 
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أستخدم مواقع  ( والتي تنص على )11انية الفقرة رقم )الث  تبة  في الر    توجاء،  مرتفعة  وبدرجة  
وبانحراف معياري ( 4.032ط حسابي )بمتوس   (شبكات الت واصل االجتماعي ألغراض الد راسة

ع أستخدم موقتنص على )  التي ( و 14)  األخيرة الفقرة رقمتبة  الر  و ،  مرتفعة  وبدرجة  (  0.763)
الد راسة ألغراض  )بمتوس    (الفيسبوك  حسابي  )  (3.657ط  معياري  (  0.809وبانحراف 

طموبدرجة   .ةتوس 
ؤال الث   الجامعي   الت عليمالجتماعي في  الت واصل اإيجابيات توظيف شبكات  ما  :  الثإجابة الس 

   ؟في الكويت
 (  5الجدول ) 

فقرات إيجابیات توظیف شبكات  االنسبّیة ل همّیةاألو  الّرتبالمعیارّية و نحرافات ، واال ات الحسابّیة المتوّسط
 الجامعي في الكويت    الّتعلیمالجتماعي في الّتواصل ا 

إيجابيات توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في  درجة    ( أن  5ضح من الجدول ) يت         

  المتوّسط   الفقرة  الّرقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

  األهمّیة  الّرتبة
 النسبّیة  

واصل  الت  الجتماعي في تحسين مستوى  الت واصل اتسهم شبكات   16
   اء هيئة الت دريسألكاديمي بين الط لبة وأعضا

 مرتفعة  7 0.816 3.939

الت واصل  الجتماعي في تحسين مستوى  الت واصل اتسهم شبكات   17
 الجتماعي بين الط لبة بعضهم البعض ا

 مرتفعة  5 0.789 4.029

شبكات   18 اتسه ل  لمصـادر  الت واصل  الوصـول  الجتماعي 
 المعلومات 

 مرتفعة  2 0.594 4.141

 مرتفعة  8 0.814 3.917 الجتماعي تدريس المواد األكاديمي ة واصل االت  تفعل شبكات  19
شبكات   20 ا تخلق  اجتماعية  الت واصل  تعليمية  بيئة  الجتماعي 

 تعاوني ة  
 مرتفعة  1 0.578 4.144

 مرتفعة  6 0.711 3.957 الجتماعي من تحصيل الط الب الت واصل اترفع شبكات  21
 مرتفعة  3 0.825 4.123 من الت فكير الفع ال  الجتماعيالت واصل اتزيد شبكات   22
 مرتفعة  9 0.803 3.895 الجتماعي بتبادل األفكارالت واصل ا تسمح شبكات  23
الجتماعي الطالب في أداء األنشطة  الت واصل ا تساعد شبكات   24

 ي ة الت عليم
 مرتفعة  4 0.812 4.054

 مرتفعة  8 0.745 3.917 ي ة سريعة الجتماعي الطالب تغذية رجعواصل االت  تمنح شبكات   25
 مرتفعة    0.385 4.012 المقیاس العام 
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حراف  انب( و 4.012ط الحسابي )إذ بلغ المتوس  ،    مرتفعةكانت    الت عليم الجامعي في الكويت
ة طات الحسابي  ة، إذ تراوحت المتوس  رتفعالمرجة  في الد    قراتالف، وجاءت    ( 0.385معياري )

( وجاء3.895  -4.144بين  الر    ت(،  األولىفي  )  تبة  رقم  و 20الفقرة  على    التي(  تنص 
تعاوني ة) اجتماعية  تعليمية  بيئة  االجتماعي  الت واصل  شبكات  حسابي بمتوس    (تخلق  ط 
انية الفقرة رقم الث  تبة  في الر    توجاء،  مرتفعة  وبدرجة  (  0.578معياري )وبانحراف  (  4.144)
 (تسه ل شبكات الت واصل االجتماعي الوصـول لمصـادر المعلومات( والتي تنص على )18)

)بمتوس   حسابي  )(  4.032ط  معياري  األخيرة  تبة  الر  و ،  مرتفعة  وبدرجة  (  0.594وبانحراف 
( رقم  و 23الفقرة  )  التي(  على  بتنص  االجتماعي  الت واصل  شبكات  األفكارتسمح   (تبادل 

 .مرتفعةوبدرجة  ( 0.803وبانحراف معياري ) (3.895ط حسابي )بمتوس  
ؤالإجابة   الجامعي   الت عليمالجتماعي في  الت واصل امعيقات توظيف شبكات  ما  :    ابعالر    الس 

   ؟في الكويت
 (  6الجدول )

الّتواصل  فقرات معیقات توظیف شبكات ة لاالنسبیّ  األهمّیةو  الّرتبرّية و المعیا، واالنحرافات ات الحسابّیةالمتوّسط
 الجامعي في الكويت  الّتعلیم الجتماعي في ا

 الفقرة الّرقم
  المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف  
 الّرتبة  المعیاري 

 األهمّیة
 النسبّیة 

 منخفضة  1 0.765 2.314 بطء شبكة اإلنترنت  26
 منخفضة  2 0.768 2.242 الجتماعي الت واصل ا كات  الل غة المستخدمة في شب 27

شبكات   28 على  المتبادلة  المعلومات  مصادر  موثوقي ة  مستوى  تدن ي 
 الجتماعي الت واصل ا

 منخفضة  2 0.777 2.242

صين في  29  منخفضة  3 0.754 2.137 اإللكترونيالت عليم قل ة المتخص 
 ضة منخف 6 0.771 2.087 ي الخصوصي اتالجتماعي بالت دخل فالت واصل اتسمح شبكات  30

االجتماعي ة   31 بكات  للش  الت دريس  هيئة  أعضاء  استخدام  محدودي ة 
 منخفضة  7 0.770 2.069 اإللكتروني ة داخل قاعات الت دريس 

 منخفضة  8 0.841 1.924 محدودي ة أجهزة حاسوب في الجامعة  32
 منخفضة  9 0.809 1.863 محدودي ة توفر اإلنترنت باستمرار 33

الكف 34 توف ر  الط لبة  قل ة  لتدريب  والمهني ين  المشرفين  من  الكافية  اءات 
بكات االجتماعية  منخفضة  4 0.851 2.123 على استخدام الش 

 منخفضة  5 0.792 2.101 محدودي ة توف ر اإلنترنت في البيت  35
 منخفضة    0.463 2.110 المقیاس العام
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الت واصــل االجتمــاعي فــي معيقــات توظيــف شــبكات درجــة  ( أن  6ضــح مــن الجــدول )يت         
انحراف بـ( و 2.110ط الحسـابي )إذ بلغ المتوس  ، منخفضة كانت  الت عليم الجامعي في الكويت

ــاري ) ــاءت  (0.463معيـــ ــي الد   الفقـــــرات، وجـــ ــة فـــ ــةرجـــ ــ  المنخفضـــ ــت المتوســـ طات ، إذ تراوحـــ
 تــنص التــي( و 26الفقــرة رقــم ) ألولـىتبــة افــي الر   ت(، وجــاء1.863 -2.314ة بــين )الحسـابي  
وبدرجـة ( 0.765وبانحراف معياري )( 2.314ط حسابي )بمتوس    (بطء شبكة اإلنترنتعلى )

الل غة المسـتخدمة فـي ( والتي تنص على )27انية الفقرة رقم )الث  تبة في الر   توجاء،   منخفضة
ــاعي ــل االجتمــ ــبكات الت واصــ ــ   (شــ ــابي )بمتوســ ــا( 2.242ط حســ ــانحراف معيــ ( 0.768ري )وبــ

تبــة الث انيــة الفقــرة رقــم )، كمــا منخفضــة وبدرجــة  ( والتــي تــنص علــى )تــدن ي 28جــاءت فــي الر 
ط  ة مصــادر المعلومــات المتبادلـــة علــى شــبكات الت واصــل االجتمــاعي( بمتوســـ  مســتوى موثوقيــ 

األخيرة الفقرة رقـم تبة الر  و ،  ( وبدرجة منخفضة0.777( وبانحراف معياري )2.242حسابي )
ــي( و 33) ــى ) التـ ــنص علـ ــوفرتـ ة تـ ــ  ــتمرار محدوديـ ــت باسـ ــ   (اإلنترنـ ــابي )بمتوسـ  (1.863ط حسـ

 .منخفضةوبدرجة ( 0.809وبانحراف معياري )
الخامسإجابة   ؤال  إحصائية  :  الس  داللة  ذات  فروق  توجد  شبكات في  هل  توظيف  درجة 

  تعزى إلى الجنس؟ في الكويت الجامعي الت عليمالت واصل االجتماعي في 
ؤالولإلجابة عن          ، والذي ينص على: "هل توجد فروق  الد راسةأسئلة  الخامس من    الس 

الجامعي في    الت عليمالجتماعي في  الت واصل ادرجة توظيف شبكات  في  ذات داللة إحصائية  
،  (  Independent Sample T – Test)استخدام اختبار    الكويت تعزى إلى الجنس؟" تم  

 ( يوضح ذلك.  ( 7الجدول )و 
 (7دول ) ج

ر الجامعي في الكويت تعزى لمتغيّ  الّتعلیمالجتماعي في الّتواصل اتوظیف شبكات اختبار الفروق في درجة  
 الجنس 

 (α ≤ 0.05)ة إحصائية عند مستوى أثير ذا دالل يكون الت   *
         ( الجدول  أن  7يشير  إلى  متوس    (  بين  الذ  الفرق  استجابات  حول  طي  واإلناث  كور 

شبكات   توظيف  ادرجة  في  الت واصل  بلغ    الت عليمالجتماعي  قد  الكويت  في  الجامعي 

 t Sigقیمة  قیمة الفرق  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي الجنس 
 0.4544 4.1767 ذكر 

0.4227 6.736 0.000 
 0.5322 3.7540 أنثى
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 tهي )  المحسوبة  t، حيث كانت قيمة  اكور، وهو فرق دال احصائي  ( ولصالح الذ  0.4227)
فروق    فإن ه يوجود، وعليه  0.05من    قل وهي أ  (Sig =0.000)( وبمستوى داللة  6.736 =

اذات داللة إحصائية درجة توظيف شبكات   الجامعي تعزى الجتماعي في  الت واصل  الت عليم 
 .إلى الجنس
 :والّتوصياتالّنتائج مناقشة 

الن    سيتم       الد  توص    التيتائج  مناقشة  إليها  و لت  وعرض  فق  راسة  أسئلتها  لتسلسل  ألبر ا    زا 
 حو اآلتي: توصياتها، وعلى الن  

ؤال   مناقشة واقع توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم الجامعي في  ما  :  لاألو    الس 
  ؟الكويت
الد         نتائج  الت  أظهرت  بعد  عي  راسة  أفراد  إلجابات  اإلحصائي  الد  حليل  طلبة  من  راسة  نة 

شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم   فواقع توظي  درجة  ن  أ  عي في الكويتالت عليم الجام
  ( 0.505انحراف معياري )ب( و 3.907ط الحسابي ) إذ بلغ المتوس  ،  مرتفعة  كانت    الجامعي

الن   هذه  بأهمي ة  تيجة  وتعزى  الت دريس  هيئة  الجامعة وأعضاء  الت واصل  وعي  شبكات  توظيف 
 .عملي ة الت علمي ة والت عليمي ةللما لها من تأثير إيجابي في ا عياالجتماعي في الت عليم الجام

جميع          أن  الحالية  الدراسة  نتائج  كشفت  الت واصل    فقراتكما  شبكات  توظيف  واقع 
الجامعي الت عليم  في  الكويت  االجتماعي  الر    تجاءحيث  ،  مرتفعة  درجة    ذات  في  تبة  في 

)األولى   رقم  و 6الفقرة  على    التي(  استخ)تنص  على  الط لبة  الجامعة  ع  شبكات دتشج  ام 
االجتماعي )بمتوس    (الت واصل  حسابي  )(  4.083ط  معياري  وبدرجة  (  0.700وبانحراف 

إلى  مرتفعة   النتيجة  هذه  الكويت از  يمتاوتعزى  في  للط    الجامعات  ومواكبتها لبة  برعايتها 
تعزيز روح  ل  تهدففي تدريسهم  ة حديثة  واستخدام أساليب تربوي  للت طور الت كنولوجي في العالم  

في   توجاءافعية لديهم.  ز سمة الد  ؛ مما يعز    العمل بإتقان وكفاءةمن  نهم  ك  م وتدي لديهم  حالت  
)تبة  الر   الفقرة رقم  )10الث انية  اختالف في درجة( والتي تنص على  استخدام شبكات   يوجد 

وبانحراف (  3.993حسابي )ط  بمتوس    ( الت واصل االجتماعي تبع ا لجنس الط الب ذكر أو أنثى
ارتفاع عدد اإلناث على الذ كور    وتعزى هذه النتيجة إلى  مرتفعةوبدرجة  (  0.707معياري )

خاص بشكل  الجامعات  وفي  عام  بشكل  الكويت  )تبة  الر  و   .في  رقم  الفقرة  و 5األخيرة    التي ( 
( على  الت ربوي  تنص  األهداف  مع  االجتماعي  الت واصل  شبكات  المرغوبةتتوافق  ط  بمتوس    (ة 
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( )  وبانحراف  (3.755حسابي  إلى   مرتفعةوبدرجة  (  0.837معياري  النتيجة  هذه    وتعزى 
استخدام   االجتماعيإمكاني ة  الت واصل  تت فق    شبكات  قد ال  دة  مع  في مجاالت مختلفة ومتعد 

 . ة المرغوبةاألهداف الت ربوي  
الن          هذه  دراسةوتتوافق  نتائج  مع  الط البات   أظهرت  التي  (2016) ل  الصال  تيجة 

 ي. الت عليمالجتماعي في االت صال الت واصل اشبكات من ديستخ المعل مات
الن    وتتعارض        دراسةمع    تيجةهذه  رات    أن    بي نت  التي  (2016) ل  الصال  نتائج  المقر 

  . يالت عليمالجتماعي في االت صال الت واصل ااستخدام شبكات  الد راسي ة ال تتضم ن تدريب على
ن  أغلبي ة  ألت إلى  حيث توص    (2017تيبة والحلواني )عالقويفلي و   نتائج دراسةتتعارض و   كما

 . ألغراض ترفيهي ة واجتماعي ة فقط الجتماعيالت واصل اشبكات الط البات يستخدمن 
الث    مناقشة ؤال  الت عليم   ما  اني: الس  في  االجتماعي  الت واصل  شبكات  توظيف  درجة 

 ؟الجامعي في الكويت
طلبة  من  راسة  نة الد  حصائي إلجابات أفراد عي  حليل اإلراسة بعد الت  نتائج الد    أظهرت

الكويت في  الجامعي  الت عليم    درجة   ن  أ  الت عليم  في  االجتماعي  الت واصل  شبكات  توظيف 
،    ( 0.544انحراف معياري )ب( و 3.911ط الحسابي )المتوس  إذ بلغ  ،  مرتفعة  كانت    الجامعي

الر    ت جاءحيث   األفي  )  ولىتبة  رقم  و 15الفقرة  )عتنص    التي(  تويتر  لى  موقع  أستخدم 
مرتفعة وبدرجة  (  0.852وبانحراف معياري )(  4.040ط حسابي )بمتوس    (ألغراض الد راسة

بين دول   (تويترموقع )ل النتشار  و  تأتي في المركز األلكويت  وتعزى هذه الن تيجة إلى أن  ا
الد    العالم آخر  في  اي،  نورث  لجامعة  اقتصادي  راسات  ألسباب  وتعليمي  سترن،  ة واجتماعي    ةة 

الر    توجاء  (.2016،    سالم )  متنو عة )تبة  في  رقم  الفقرة  على  11الث انية  تنص  والتي   )
الد راسة) االجتماعي ألغراض  الت واصل  )بمتوس    (أستخدم مواقع شبكات  (  4.032ط حسابي 

  قالة انتشار الهواتف الن    إلىة  تيجوتعزى هذه الن  مرتفعة  وبدرجة  (  0.763وبانحراف معياري )
الكويت يملك   فيكل فرد  أن  أي  ؛ات حصائي  آخر اإل بحسب (%140)بلغ والذ ي  الكويت يف

هم  الت عليم الجامعي  طلبة  نة الدراسة من  عي    أن  كما   (.2016،    سالم)  الأكثر من هاتف نق  
بابسنة( وهي مرحلة   22-18ة )في المرحلة العمري   ها مرحلة تبن ي األفكار  أن  سم بتت    التي  الش 

زة نحو روح متحف  ويمتلكون  ، عهم نحو األفضلوتطل  ة مثل الت كنولوجيا واإلقبال عليها ، دالجدي
وهم  الت   للت  غيير  تسعى  عالية  اإلة  نحو  وتدفع  والت  جديد  مم    غيير بداع  يعني؛   استخدامهم  ا 
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االجتماعيل الت واصل  مرتفعة  .شبكات  في  .بدرجة  )ة  تب الر    وجاءت  رقم  الفقرة  (  14األخيرة 
)  التيو  على  موقع  تنص  الد راسة  الفيسبوكأستخدم  )بمتوس    (ألغراض  حسابي    ( 3.657ط 

( معياري  طةوبدرجة  (  0.809وبانحراف  استخدام   متوس  لتراجع  الن تيجة  هذه  موقع    وتعزى 
 .في الكويت ولصالح موقع )التويتر( (الفيسبوك)

الن          هذه  نتوتتوافق  مع  دراسةتيجة  )  ائج  توظيف    إلى  لتتوص    التي(  2017حنتوش 
امواقع   في  الت واصل  )اليوتيـوب(  و  بوك(  )الفيس  مثـل  بدرجة   الت عليم  الجتماعي  الجـامعي 

دراسة    . عالية مع  وفيرناندز  وتتوافق    التي   (Dumpit, & Fernandez, 2017)دمبت 
سات  الجتماعي في مالت واصل ادرجة عالية الستخدام شبكات  أظهرت   كما    العالي.  الت عليمؤس 

دراسة  اتتو  مع  المعل مات  أن    بي نت  التي  (2016)ل  الصال فق  شبكات  يستخدمن    الط البات 
 Binبن إسماعيل وأرشاه    وتتوافق ونتائج دراسة  ي.الت عليمالجتماعي في االت صال  الت واصل ا

Ismail, & Arshah, 2016) )بكات  أظهرت انتشار واسع الستخدام الط لبة التي لمواقع الش 
كشفت أن  أكثر   التي(  2014الشربيني وعبد السالم )  ا تتوافق ونتائج دراسةمك  االجتماعي ة.

امواقع   )الفيس  الت واصل  ثم   )اليوتيوب(  ثم   )التويتر(  هي  الط لبة  يستخدمها  التي  الجتماعي 
 بوك(.
الن    وتتعارض       دراسةهذه  نتائج  مع  )  تيجة  وآخرين   ,Sutherland et alسيذرالند 
االجتماعي ة  ون ستخدميلم    الط لبة  ةغالبي  ن   أ  بي نت  التي(  2018 بكات  نادرا     الش  أو  ا  في  أبد 

الجامعي. دراسة  الت عليم   نتائج  مع  )  وتتعارض  ومحاسنة  إلى  توص    التي  (2016مراد  لت 
الجامعيين   الطلبة  استخدام  في  متوسطة  الشبكات  درجة  العملالت واصل  في  ية  الجتماعية 

 . يةالت عليم
ؤال ا  مناقشة الجامعي    إيجابيات توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليمما  :  الثث  لالس 

 ؟في الكويت
الد          الت  أظهرت نتائج  الد  حليل اإلحصائي إلجابات أفراد عي  راسة بعد  طلبة  من  راسة  نة 

الكويت في  الجامعي  شبكات  درجة  ن  أ  الت عليم  توظيف  في    إيجابيات  االجتماعي  الت واصل 
انحراف ب( و 4.012ط الحسابي )إذ بلغ المتوس  ،  مرتفعة  كانت    الجامعي في الكويت  الت عليم

تخلق  تنص على )  التي( و 20الفقرة رقم )  تبة األولىفي الر    تجاء، حيث    (0.385معياري )
تعاوني ة اجتماعية  تعليمية  بيئة  االجتماعي  الت واصل  حسابي  بمتوس    (شبكات  (  4.144)ط 
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( معياري  إلىمرتفعة  وبدرجة    (0.578وبانحراف  الن تيجة  هذه  شبكات    خصائص  وتعزى 
د ولها هدف واضح وينضم لها    بإنشاء  تمتاز  التي  الت واصل االجتماعي المجموعات بإسم محد 

األشخاص المهتم ين بموضوعها ويتحاورون ويتناقشون من خاللها ، كما تسمح المجموعات  
أحد بإقامة  لهاتسمح  المجموعة  أعضاء  دعوة  يتم  الر    توجاء  .اث  رقم  الث انية  تبة  في  الفقرة 

 (تسه ل شبكات الت واصل االجتماعي الوصـول لمصـادر المعلومات( والتي تنص على )18)
تيجة  وتعزى هذه الن  مرتفعة  وبدرجة  (  0.594وبانحراف معياري )(  4.032ط حسابي )بمتوس  

للمخزون المعرفي    توفير مستودعاتب  تمتاز  التي  ماعيشبكات الت واصل االجت  خصائص  إلى 
الجغرافي ة الحواجز  بإلغاء  والعالمي ة   ، بالمعرفة  االحتفاظ  كما     تتيح  هيئة  تتـيح  ،  ألعضاء 

المعلومـات    لبةوالطـ    الت دريس تبـادل مختلـف مصـادر  ة  إمكانيـة  ـن تمكـ  كما     ـةالمنهجي    وخاص 
مــن متابعــة كــل جديــد وحــديث   شبكات الت واصل االجتماعيتم عبر  ت  التية  المنتــديات العلميــ  

الت    فــي واألمجال  المصادر  ومراجعة  العلمي  خصص  و   ةبحاث  البحـوث،  توثيـق  علـى   تعمـل 
في   .والد راسات )األخيرة  تبة  الر    وجاءت  رقم  و 23الفقرة  )  التي(  على  شبكات  تنص  تسمح 

األف بتبادل  االجتماعي  )بمتوس    (كارالت واصل  حسابي  معياري حوبان  ( 3.895ط  راف 
الن تيجة  مرتفعةوبدرجة  (  0.803) هذه  االجتماعيأن     إلى  وتعزى  الت واصل  سمح  ت  شبكات 

 . والمعلومات األفكاروتبادل  (اإلنترنت)جمع على اإللتقاء والت  بللمجموعات 
الن           هذه  نتائج  وتتوافق  مع  بها  راسةد  التيجة  قام  وجونسون  بور   التي  وإيفريت  جاتي 

Borgatti, Everett. , & Johnson, 2018)  ) لت    التيو أن  توص  بكات    إلى  الش  تأثير 
لوكي ة وأن ها  االجتماعي ة على طلبة الجامعات إيجابي ا في الجوانب األكاديمي ة واالجتماعي ة والس 

في   إنجازاتتسهم  الط ل  الط لبة  تعزيز  بين  الت عاون  وزيادة  املة  بين الش  األخوية  وتنشر   ، بة 
دراسة    الط لبة.  ونتائج  تتوافق  ومارانجكما  وشينياميورندي   ,Gwena) جوانا 

Chinyamurindi, &  Marange, 2018)   موقع    التي استخدام  إيجابي ات  أن   أظهرت 
وتبادل الن قاش ، ويسهم في تبادل الث قافات  الت واصل  الجتماعي )الفيس بوك( هي  الت واصل ا

  التي   ( (Dogan, & Gulbahar, 2018جولبهار    وتت فق ونتائج دراسة دوجان   . لبةبين الط  
لت الت عليم    توص  )الفيس بوك( في  أن  استخدام  الط لبة وأعضاء  بين  الت واصل  من    نيمك  إلى 

الت دريس األنشطة    هيئة  وتقاسم  والمناقشاتي  الت عليم،  دراسة    .ة  ونتائج  تت فق  حنتوش كما 
  الت عليم الجتماعي في عملية  واصل ا الت  ت وجود دور مهم ومؤثر لمواقع  أظهر   التيو (  2017)
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الجتماعي في  الت واصل اوأن فوائد توظيف مواقع ،  إذا ما استخدمت تطبيقاتها بالشكل األمثل
تسهيل الوصـول إلـى مصـادر المعلومات مما يسهم في بناء قاعدة معرفية وعلمية    هي  الت عليم

اإلرتقاء   تـدر رصينة هدفها  األكاديمي، وتيسير  المنهجيـ  ي بالمستوى  المـواد  العمليـ  إة و س  ة  دارة 
ة. ة اجتماعي  ة تعاوني  الجتماعي بيئة تعليمي  الت واصل اعبر مواقع  الت عليم  يخلق  كما      ةي  الت عليم

دراسة   نتائج  مع  )وتت فق  الستخدام   التي(  2017شعالن  اإليجابي ة  اآلثار  أن   إلى  لت  توص 
ي ة الت علمي ة في تنمية الد ور اإليجابي للط الب عليماالجتماعي على العملي ة الت  واصل  شبكات الت  

و  الحوار  ،  الت واصل  في  الر سمي  الد وام  ساعات  خارج  الت دريس  هيئة  وأعضاء  الز مالء  مع 
الث ق والت بادل  الفكري  االنفتاح  إلى  الت عليمإضافة  الخبرات  وتبادل  المختلفة.افي  م  ي ة  ع وتت فق 

الجتماعي في  الت واصل اإيجابيات مواقع  كشفت أن    التي  (2016عواج وتبري )نتائج دراسة  
المعلوماتالت عليم   لمصادر  الطلبة  وصول  تسهيل  هي  بعد  وتساعد    عن  على ا،  ألساتذة 

(  2016طه ) . كما تت فق ونتائج دراسة  ةة تعاوني  ة اجتماعي  التدريس بسهولة، وخلق بيئة تعليمي  
شبكات    أظهرت  التي اأن   تالت واصل  تفاعلي ةعالجتماعي  تعليمي ة  بيئة  خلق  على  كما   .مل 

 ,Bin Ismail, & Arshahبن إسماعيل وأرشاه    التي قام بها كل من  راسةد  التت فق ونتائج  و 
بكات االجتماعي ة في    التي(  (2016 العالي    الت عليمأظهرت أن  إيجابي ات استخدام مواقع الش 

االجت الت فاعل  بين  هي  مصادرط  ال ماعي  وتنو ع   ، دراسة    .الت علم  لبة  ونتائج  الرحمي  وتت فق 
ويوسف   أن     التي(  (Al-Rahmi, Othman, & Yusuf, 2015وعثمان  إلى  لت  توص 

اشبكات   االجتماعي  الت واصل  الت عاوني  تزيد  الت فا و لت عل م  اتزيد من  بين  ين  الباحثلط الب و عل 
السالم  ائج دراسة  وتت فق مع نت  العالي.  الت عليمفي   أن     التي(  2014)الشربيني وعبد  كشفت 

، والقدرة على    االنفتاح على ثقافات مختلفة  الت واصل االجتماعيمن إيجابي ات استخدام مواقع  
الر أي نتائج دراسة  الت واصل، وسهولة    الت عبير عن  تت فق مع  ). كما    التي (  2014الد رويش 
أهم ي ة أن   شبكات    كشفت  االاستخدام  في  ت واصل  مع  ر تب  الت عليمالجتماعي  الت عاون  في  ز 

 الجتماعي.الت واصل اية باستخدام شبكات الت عليمالز مالء في أداء الواجبات 
الن    وتتعارض دراسةهذه  نتائج  مع  وفيرناندز    تيجة   ,Dumpit, & Fernandez)دمبت 
 ى سلوكات الط لبة.       الجتماعي علالت واصل اوجود تأثير سلبي لشبكات أظهرت  التي. (2017
ؤال  ا  مناقشة الجامعي   توظيف شبكات الت واصل االجتماعي في الت عليم  معيقاتما  :  الر ابعلس 

 ؟في الكويت
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الد         نتائج  الت  أظهرت  بعد  عي  راسة  أفراد  إلجابات  اإلحصائي  الد  حليل  طلبة  من  راسة  نة 
الكويت في  الجامعي  ش  معيقات  درجة   ن  أ  الت عليم  في  توظيف  االجتماعي  الت واصل  بكات 

انحراف ب( و 2.110ط الحسابي )إذ بلغ المتوس  كانت منخفضة ،    ليم الجامعي في الكويتعالت  
بطء تنص على )  التي( و 26الفقرة رقم )  تبة األولىفي الر    تجاء، حيث  (0.463معياري )

نخفضة  موبدرجة  (  0.765وبانحراف معياري ) (  2.314ط حسابي )بمتوس    (شبكة اإلنترنت
ما جعل نوعية في الكويت    بشبكة )اإلنترنت(فاع عدد المشتركين  تإلى ار وتعزى هذه الن تيجة  

الر    توجاء  ضغط شديد. لض  الخدمة تتعر   )الث انية  تبة  في  ( والتي تنص على  27الفقرة رقم 
االجتماعي) الت واصل  شبكات  في  المستخدمة  )بمتوس    (الل غة  حسابي  وبانحراف (  2.242ط 

اإلنجليزي ة في كثير   الل غة   اعتماد  إلى تيجة  الن    وتعزى هذهمنخفضة  وبدرجة  (  0.768)معياري  
كما جاءت في الر تبة الث انية الفقرة رقم   .ال يتقنها الكثير  التيو   الت واصل االجتماعي  من مواقع

شبكات  28) على  المتبادلة  المعلومات  مصادر  موثوقي ة  مستوى  )تدن ي  على  تنص  والتي   )
)  الت واصل حسابي  ط  بمتوس  )2.242االجتماعي(  معياري  وبانحراف  وبدرجة  0.777(   )
الن    منخفضة الكثير من  إلىتيجة  وتعزى هذه  المتبادلة على    عدم توثيق  المعلومات  مصادر 

تنص على    التي( و 33الفقرة رقم )األخيرة  تبة  الر    وجاءت في    .شبكات الت واصل االجتماعي
(  0.809راف معياري )حوبان  ( 1.863ط حسابي )بمتوس    (رارمحدودي ة توفر اإلنترنت باستم )

الن تيجة  منخفضةوبدرجة   الت  إلى    وتعزى هذه  في   غذيةعدم صالحية عدد كبير من خطوط 
 . الكويت

  (Dumpit, & Fernandez, 2017)دمبت وفيرناندز    تيجة مع نتائج دراسةوتتوافق هذه الن  
  التي  (2016مراد ومحاسنة )ق ونتائج دراسة  كما تتواف  .بطء شبكة )اإلنترنت(أظهرت    التي
شبكات  الص    أن  إلى  لت  توص   استخدام  في  الجامعيين  الطلبة  تواجه  التي  الت واصل  عوبات 

العملية  ا في  الش  الت عليمالجتماعية  بطء  هي  لشبكة  ية  الفورية  االستجابة  وعدم   ، بكة 
 .باستمرار ، وعدم توفر )االنترنت( بشكل عام )االنترنت(

الن    وتتعارض         نتائجهذه  مع  )  دراسة  تيجة  أن    التي(  2017حنتوش  مواقع    أظهرت 
في  الت واصل   على  تسهم  تحتوي  التـي  المصـادر  أهـم  مـن  باعتبارها  العلمية  البحـوث  توثيـق 

 . مصادر علمية موثوقة
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ؤال الخامس:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية درجة توظيف شبكات الت واصل  مناقشة الس 
 تعزى إلى الجنس؟  الكويت يف  االجتماعي في الت عليم الجامعي

درجة توظيف شبكات الت واصل االجتماعي   وجود فروق فيأشارت نتائج الدراسة إلى         
الت عليم الجامعي في الكويت تعزى إلى الجنس الذ    في  الن    كورولصالح   تيجة إلى وتعزى هذه 

أكثر من اإلناث   ةبحري    شبكات الت واصل االجتماعي  اإلقبال الكبير من الذ كور على استخدام
االجتماعي ة وابط  بالض  الت قي د  ل  التي  دون  اإلناث  استخدام  من  تحد  الت واصل قد  شبكات 

 في مجتمع محافظ.  االجتماعي
الن          هذه  نتائج  وتتوافق  مع  أجراها  راسةد  التيجة  من    التي  وشينياميورندي  كل  جوانا 
أن    هاتائج نأظهرت    التيو   (Gwena, Chinyamurindi, &  Marange, 2018) ومارانج

موقع   يستخدمون  الذ كور  االط لبة  الط البات الت واصل  من  أكثر  بوك(  )الفيس  الجتماعي 
 اإلناث. 
الن    وتتعارض        دراسة هذه  نتائج  مع  )   تيجة  ومحاسنة  إلى  توص    التي   (2016مراد  لت 

في    جتماعيةالالت واصل اشبكات    ستخدام درجة ا  ي وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
  .ر الجنستعزى لمتغي   الت عليم الجامعي

 الخالصة 
بكات االجتماعي ة في    هدفت الد راسة الحالي ة إلى استقصاء       الجامعي في  الت عليم  واقع الش 

 . الكويت
الر    تفرعيو   الهدف  معرفة    :اآلتيةاألهداف  للد راسة    سييئعن   : شبكات  درج أو ال  توظيف  ة 

ا شبكات  معرفة  ثاني ا:    .الجامعيالت عليم  في    يعالجتماالت واصل  توظيف  الت واصل  إيجابيات 
الت واصل االجتماعي  معيقات توظيف شبكات    معرفة    ثالث ا:  .االجتماعي في الت عليم الجامعي

 . في الت عليم الجامعي
علىرابع ا:   درجة   وجود  الت عر ف  إحصائية  داللة  ذات  شبكات    فروق  الت واصل  توظيف 

 . الت عليم الجامعي تعزى إلى الجنسفي  يالجتماعا
راسـة مـن   نت عي نة الد  ة للت علـيم الت طبيقـي طالـب وطالبـة مـن   (277)تكو  الهيئـة العامـ 
ــي ة( ــة األساسـ ة الت ربيـ ــ  دريب )كليـ ــ  ــع المعلومــــات.  والتـ ــتبانة لجمـ ــتخدام االسـ ــم  اسـ ــي الكويــــت. تـ فـ

ت واصـل االجتمـاعي فـي الت علـيم لاواقـع توظيـف شـبكات درجـة ّ  إلـى أنراسـة لت نتائج الد  توص  
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ع الجامعـة الط لبــة الفقـرة ) تبـة األولـىفـي الر   تجـاءحيـث مرتفعـة ،  الجـامعي فـي الكويـت تشـج 
يوجـد اخـتالف الث انية الفقـرة )تبة في الر    توجاء،    (على استخدام شبكات الت واصل االجتماعي

ا لجـنس الط  اسـتخدام شـبكات الت   في درجـة تبـة الر  و ،  (لـب ذكـر أو أنثـىاواصـل االجتمـاعي تبعـ 
ــة المرغوبـــةاألخيـــرة الفقـــرة ) ــبكات الت واصـــل االجتمـــاعي مـــع األهـــداف الت ربويـ  أن  و  .(تتوافـــق شـ

حيـث مرتفعـة ،  درجة توظيـف شـبكات الت واصـل االجتمـاعي فـي الت علـيم الجـامعي فـي الكويـت
راسـأسـالفقـرة )  تبـة األولـىفـي الر    تجاء تبـة فـي الر   توجـاء،  (ةتخدم موقـع تـويتر ألغـراض الد 

راسـةالث انية ) األخيـرة الفقـرة تبـة الر  و ،  (أستخدم مواقع شبكات الت واصل االجتماعي ألغراض الد 
راســة) درجــة إيجابيــات توظيــف شــبكات الت واصــل  أن  و  .(أســتخدم موقــع الفيســبوك ألغــراض الد 

الفقــرة  تبــة األولــىر  فــي ال تجــاءحيــث مرتفعــة ،  الكويــتاالجتمــاعي فــي الت علــيم الجــامعي فــي 
ةة اجتماعيـــ  تخلـــق شـــبكات الت واصـــل االجتمـــاعي بيئـــة تعليميـــ  ) تبـــة فـــي الر   توجـــاء،  (ة تعاونيـــ 

األخيـرة تبـة الر  و ،  (تسـه ل شـبكات الت واصـل االجتمـاعي الوصــول لمصــادر المعلومـاتالث انيـة )
ــاالفقـــرة ) ــبكات الت واصــــل االجتمـ ــات توظيــــف عمدرجــــة  أن  و  .(عي بتبــــادل األفكـــارتســــمح شـ يقـ

فــي  تجــاءحيــث منخفضــة ،  شــبكات الت واصــل االجتمــاعي فــي الت علــيم الجــامعي فــي الكويــت
الل غـة المسـتخدمة الث انية الفقرة )تبة في الر   توجاء،  (بطء شبكة اإلنترنتالفقرة )  تبة األولىالر  

مسـتوى موثوقيـ ة  يالر تبة الث انية الفقرة )تدن   ، كما جاءت في  (في شبكات الت واصل االجتماعي
ة األخيـرة )تبـة الر  و ، مصادر المعلومات المتبادلـة علـى شـبكات الت واصـل االجتمـاعي(  محدوديـ 

درجــة  فــي فــروق ذات داللــة إحصــائيةوجــود كمــا أظهــرت الن تــائج  .(تــوفر اإلنترنــت باســتمرار
 .كورذ  لولصالح ا لجامعي تعزى إلى الجنسالت عليم االجتماعي في الت واصل اتوظيف شبكات  
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 :الّتوصيات
 وصيات اآلتية:تقديم الت   راسة تم  لت إليها الد  تائج التي توص  في ضوء الن        

 امعات.لجاعليم بالت    في ةجتماعي  الابكات ش  ال دور تفعيل -
بكات االجتماعي ة في الجامعات. -  دعم متطل بات تفعيل الش 
التدريسي ة على استخدام الش    - الهيئات  للت واصل  تشجيع أعضاء  بكات االجتماعي ة 

 العلمي مـع الط لبـة. 
توظيف    -         ثقافة  االجتماعي ة  نشر  بكات  و بين  الش  سات  المنظومة   رعناصمؤس 

 . ةعليمي  الت  
بكات االجتماعي ةب إجراء المزيد من الدراسات الخاصة  -            والت عليم. الش 
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 :قائمة املراجع
 املراجع العربيَّـة :

)  ،البلوشي .1 وتأثيره    (.2014مدين  اب  للواتس  العمانية  الجامعات  طلبة  استخدامات 
 .دنر األ، إربد ،اليرموك جامعة ،  ـورةرسـالة ماجسـتير غيـر منش. على تحصيلهم الدراسي

وإليزابيثبيتلر .2 هاورد  ومات،  هبل   ،( كوهن  الت دريس (.  2015،  في  الت قني ة  توظيف 
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Abstract 

This study aimed to investigate The Reality of Social 

Networks in University Education in Kuwait.                          

he main objectives of the study are as follows: First: Know the 

degree of employment of Social Networks in University Education. 

Second: knowing the advantages of employing Social Networks in 

University Education. Third: Knowledge of the obstacles of 

employing Social Networks in University Education. Fourth: Identify 

the different in the degree of employment of Social Networks in 

University Education according to the variables of sex.                        

The study sample consisted (277) students from the The Public 

Authority for Applied Education and Training (College of Basic 

Education) in Kuwait. The Questionnaire was used to gather 

information. The study has reached the following results: The degree 

of the reality of employing social networks in University Education in 

Kuwait is high, as it came in the first rank (The University encourages 

Students to use Social Networks), and ranked second in the paragraph 

(There is a difference in the degree of use of Networks Social Status 

depending on the sex of the male or female Student), and the last 

grade paragraph (Social Networks correspond to desired educational 

goals). And that the level of employment of Social Networks in 

University Education in Kuwait is high, where ranked first rank (Used 

Twitter for the purposes of study), and ranked second (I use Social 

Networking sites for study purposes), and the last paragraph (I use 

Facebook for study purposes). And that the level of the advantages of 

employing Social Networks in university Education in Kuwait is high, 

where the first rank is in the paragraph (Social Networks create a 

collaborative Social Learning Environment), second rank (Facilitates 

Social Networks access to information resources), and the last 

paragraph (Social Networks allow the exchange of ideas). And the 
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degree of obstacles to the employment of social networks in university 

education in Kuwait is low, where ranked first level (Slow Internet), 

came in the second level paragraph (Language used in Social 

Networks), and ranked in the second level paragraph (Low level of 

Reliability (Sources of information exchanged on Social Networks), 

and last rank (Limited availability of the Internet). The results also 

showed that there were significant statistical difference in the degree 

of employment of Social Networks in University Education according 

to the different of sex and male interests.                                  

                                 


