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عال توظيف نحو القر أم بجامعة س التد يئة أعضاء ات ىاتجا مر
املجتمع وخدمة التعليم ديد  ا

بن أحمدطالل مث   ع

نة واملقا سالمية بية ال بية-رقسم ال القر- لية أم   ىجامعة
  sa.edu.uqu@taahmad: االلكترونيالبرید 
ص   :حثالبم

اســـــةمـــــن ــــــ :رالد التحلي الوصـــــفي املــــــن الباحـــــث س. اســــــتخدم الــــــرئ ـــــدف توضــــــيح :للبحـــــثال

ــات اليئــءأعــضااتجا والــتعلمة التعلــيم ــ ديــد ا عــالم مــن ســتفادة نحــو ــة بو ال س رتــد

وخدمة العل البحث نتائج .املجتمعو م سـتفادة :البحثأ ـ إ س التـد يئـة أعضاء ريميل

يوتيـــــوبمـــــن ـــــسبة،)YouTube( موقـــــع انـــــت العينـــــ % 50.3حيـــــث أعـــــضاء ــــــــــ ةمـــــن ستخدمھ

و واملـــشارالـــتعلم العامــــةالتعلــــيم مــــن. ات الســـتفادة ــــ س التــــد يئـــة أعــــضاء غبـــة رتقــــل موقــــعر

ــــسبة،)Twitter( تـــو انـــت ــــستخدمھ % 21.9حيــــث العينــــة أعـــضاء والتعلــــيممــــن الــــتعلم ـــ

العامــــــة ات ا. واملــــــشار ومقـــــــد س التــــــد يئــــــة أعـــــــضاء مــــــن ضــــــعيفة رـــــــسبة ـــــــتميــــــل%  14.2ر إ

مــــــن ــــــسبوكســـــتفادة ف والتعلــــــيمــــــ ،)Facebook( موقـــــع العامــــــةالـــــتعلم ات يحمــــــل. واملـــــشار

نحـــــــو ديـــــــد ا عــــــالم موقـــــــع مـــــــن ســــــتفادة تجـــــــاه إيجابيـــــــھ ــــــات اتجا س التـــــــد يئـــــــة رأعــــــضاء

ه قــد ن ــو و جــدا عــا بتقــدير جــاءت حيــث والــتعلم التعلــيم ــ ا راسـتخدام أعــضاء. 4.15ز يحمــل

عــ موقـع مـن ســتفادة تجـاه إيجابيـھ ــات اتجا س التـد ـريئـة ا اســتخدام نحـو ديـد ا  الم

الع وخدمةالبحث حيثل هاملجتمع قد ن و و جدا عا بتقدير رجاءت  .4.067ز

ل   املفتاحيةال ات:مات ساتجا التد يئة أعضاء ار، عالم خدديد، املج،   .تمعمة
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Faculty Members Attitudes towards Functionaliing the New 
Media in Education and Community Service 

 
Talal Alimuthanna Ahmad  
Department of Islamic and Comparative Education - College of 
Education -Umm Al - Qura University 
 Email: nayel_ys@yahoo.com 
ABSTRACT 
The main objective of the present research is to identify the attitudes of 
the faculty members towards functionalizing the new media in 
teaching and learning, scientific research, and community service. The 
researcher used the descriptive analytical method. The results of the 
research revealed that: Faculty members tend to functionalize 
YouTube, as 50.3 % of the sample members used it for learning, 
teaching, and public participation. The faculty members are less 
willing to functionalize Twitter, as 21.9 % of the sample members 
used it for learning, education and public participation. A small 
percentage of faculty members, estimated 14.2 %, tends to benefit 
from Facebook in learning, education and public participation. The 
faculty members have positive attitudes towards functionalizing the 
new media site towards its use in teaching and learning, as it came 
with a very high rating and a bout 4.15 The faculty members have 
positive attitudes towards functionalizing the new media site towards 
its use in scientific research and community service, where it came 
with a very high rating (4.067). 
Keywords: Attitudes, Faculty Members, New Media, Community 
Service. 
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اسة (لواملبحث الد   )رمدخل

   :املقدمة

وــس ــ ــادث ا جتمــا ــ خطــواتقالتغ ــ ــا ا عة،تنــا ــسا ــرم ال املــؤثرات ــم أ ومــن
م ــــس التغ ــذه ــسارع لــ ــوظ،ــش التقنيــة م ــالــنقالت ــةالكب تــصالخاصــة وســائل
بـاإلعالماملعلومات،ونقل ـس ما ل ش ديـدوأصبح اجتماعيـا،ا حيـثواقعـا جديـدا

ً
د "  ـش

شــــ ــــ عا ســــر ا تطــــو اليــــوم بمجــــالاملجــــاالت،رالعلـــم يتعلــــق فيمــــا خــــص ـــ وقــــد.التقنيــــةوع
ــــ التق التقـــدم وأخـــذ العـــصر، مطالـــب مـــن أساســــيا مطلبـــا املتعـــددة ا ال بأشـــ التقنيـــة أصـــبحت

من الوف ب النص والتعليم بية لل ان و املجاالت، ل التقـدميدخل ،"(ـذا ـ ر  )2014ا
فائقـــة،عـــالفأصـــبح، ـــسرعة املعلومــــة فيـــھ تقـــل ت واحــــدة ـــة كقر عــــالمعـــدحيــــثالم وســـائل

مـــصدلـــش ، يـــد ا عـــالم ـــا م وخاصـــة ارعـــام
ً

ـــس ارئ
ً

، النـــوا شـــ ـــ ، املعلومـــات تلقـــى ،
العلميــة أو الــسياسية أو الثقافيــة أو م...جتماعيــة ــس ــحيــث ديــد ا امل"عــالم ــادة عرفــةز

بواســطة والتثقيــف العامـة يــاة ا بنــوا يتـصل بمــا خاصـة ســة املد ــ ـادي ســلوب ـ رغ
فص غ عالم ـلوسائل إ الفرد اتجاه حصيلة و ف ، دفا مس أو عرضا أما ، مسبق اعداد أو

ا مع وتفاعلھ الم ،"(وسائل اجر   )2017يال

تمتو ما ب الوس ذه خصائصلكھ من حةفاعليةسائل شر ا خاللأكلالوصو من ،
صائصتقليدية،غ أدواتاستخدام ا ذه   : يبما ونجمل

 ـــــ طر ن بـــــ اتجـــــاهتـــــصال،التفاعليـــــة ـــــ عـــــد لـــــم خاللـــــھ مـــــن عالميـــــة  واحـــــد،فالرســـــالة
متلقياو عد لم دأبل،فقطاملستفيد س يما املرسلرصبح    .اأيضرو

 ولة يمكــــنســــتخدام،ــــس ــــسيطة ــــللفبــــأدوات ال ســــالتھ ينقــــل أن ارفــــرد ــــد ولةير ــــس
سر   .و

 لـــدى بـــاه ن ـــ ـــادةاملتلقـــي،تث ـــ إ يـــؤدي ممـــا عالميـــة الرســـالة مـــع املتلقـــي يتفاعـــل زحيـــث
ه ھترك با  .وان

 أو املرسل قبل من املرسلة املادة وحفظ ن تخز انية ولةاملتلقي،إم ا وس جاع     .اس
 بزمــــــ التقيــــــد محــــــددناعــــــدم ــــــان م أوأو املعلومــــــة ســــــال ــــــا،رإل ــــــانإفب تلق ســــــالاملرســــــلم رإ

تتوفراملعلومة ان م أي و وقت شبكةأي نت فيھ   .ن
 وسـائط املكتـوبتـصال،انـدماج الـنص اسـتخدام الرســالة ـ ةوالـصوت،فـيمكن روالــصو

أو ثالثيةية،يانالبوالرسومالثابتة،املتحركة ال ش  .عادو
 ولة ركــةسـ نـة، ا أدواتــھ وواملر نقـل املــستفيد ـستطيع ولھحيــث وســ ـسر ب ا ــستخدم ـ ال

أينمـــا املـــستقبل أو املرســـل تـــصاحب ـــب،بحيـــث اســـبذ ا ،املتنقـــل،مثـــل املحـــو ـــاتف لوال
زة ج واللوحيةو  .الكفية،

 مق غ ديد ا تصال وسائل و ئةنالعاملية الب ع تتخطـىاملحلية،تصر عامليـة ئة ب بل
دود،حواجز اا ع املعلومة تقل جاءوت أ ةرش  .راملعمو

 ولة ركــة سـ نــة، ا ولھثحيــ وواملر وســ ــسر ب ا ــستخدم ــ ال أدواتــھ نقـل املــستفيد ــستطيع
املرســل تــصاحب أينمــابحيــث املــستقبل ــب،أو املتنقــلذ اســب ا امل،،مثــل ــاتف ،لحــووال

الكفية زة ج   .واللوحيةو
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مــــن فيـــھ ومـــا ديـــد ا عـــالم ــــ س ئـــ كعامـــل التواصـــل تقنيـــات ــــ ـــسارع ال ذلـــك ضـــوء ـــ رو
ة وإثا ةلمستفيد،لرتفاعل بو ال املؤسسات ن املر تباين التقنيةستفادة،نجد ذه من

ن وللمتلقــــ ــــم لطال املعلومــــات ونقــــل إيــــصال م،ــــ ممــــ اســــتففمــــ مــــنمــــن عــــالممواقــــعادة
وديدا الوسائل، ع اقتصر من م   .املعلومةإيصالالتقليديةم

لةم اسة ش   :رالد

متنــوع وطــرق م أســالي ــ ديــد ا عــالم لوســائل ــة بو ال املؤســسات ــ ن بــو ال اســتخدام
عـــرف ال ص ــ مـــن ــة، بو مـــنال الـــنمط ــذا وفوائـــد خـــصائص مــن ص،عــالمـــ ـــ ـــ إ

ذه صائص،عرف يرلكنا ستفادةىال أو ا استخدم إ اجة ا،ا ـم ـ آخـرإ متعمـق
ا م وشاعرستفادة ا أدو من اومتمكن

ً
ا   بفوائد

ــ س التــد يئــة أعــضاء ــ عت امعــات،رو املجتمــعا طبقــات ــم أ دواملثقفــة،مــن ــا ل ــ روال
الثقافيــــ ئـــــة الب ــــشكيل ـــــ املنظمـــــة للمجتمـــــع،ةزبــــار الالئحـــــة ــــ جـــــاء مــــا حـــــسب واجباتــــھ ومـــــن

ن يولــشؤ ــسو ــم ومــن س التــد يئــة أعــضاء مــن الــسعودية امعــات ــم،را ــحكم ة رالــصاد
جاء ه4/6/1417 الثامنة"فقد    :نوالثالثواملادة

سيجب التد يئة عضو يتصف    :التاليةبالصفاترأن

م .1 القــو لــق وا ــوأنمانــة بيل املرعيــةم داب و الــسلوك وقواعــد والتعليمــات األنظمــة
الوظيفة شرف مخل و ما ل عن فع ي  وأن

ر .2 تطــــو ـــ ـــ العل ـــشاطھ خــــالل مـــن م ـــس وأن تخصـــصھ مجــــال ـــ ـــستجد مـــا عـــة متا
 صصھخت

م .3 فــ ــ ث و تخصــصھ مجــال ــ العلــم إليــھ توصــل مــا أحــدث لطالبــھ ينقــل العلــمحــبأن
و السليمكالتفواملعرفة  العل

ــو .4 ي ــ ال ــان وال املجــالس مــن ه ــ غ ـ و القــسم مجلــس أعمــال ــ بفعاليــة ك ـشا نأن ر
اعضو
ً

القـسم ـشطة أ ـ بفعاليـة ك شا كما امعة وا لية وال القسم مستو ع ا رف ى
املجتمع خدمة و امعة وا لية  وال

يجــــو .5 وال امعــــة ا ــــ لعملــــھ يتفــــرغ خــــزأن العمــــل اارجلــــھ موافقــــةا أخــــذ عــــد إال معــــة
واللوائح نظمة وفق السعودية("مسبقة امعات ا ي سو م ن لشؤ املنظمة  )  والالئحة

عـــــضو واجبـــــات أن لنـــــا يتـــــ املـــــادة ـــــذه س،يئـــــةومـــــن ررالتـــــد تطــــــو ـــــ بفعليـــــة ام ســـــ
مـــــشار ـــــو ي أن مجالـــــھ ـــــ العلـــــم إليـــــھ توصـــــل مـــــا أحـــــدث ونقـــــل انتخصـــــصھ

ً
ـــــ  خدمـــــةبفاعلـــــة

   .مجتمعھ

ل ـــش م ــس ـــ ال وانــب ا مـــن املعلومــات ونقـــل تــصال وســـائل ــ ـــ التق التطــو رومواكبــة
ــذه تحقيــق ــ ــ وانــب،كب لا املواكــب ــ غ س التــد يئــة ات،ــذهروعــضو نفــسھرالتطــو يجــد

جتماعية ات للتغ مواكب عةغ سا   .رامل

ة ــــــ الكب التقنيــــــات أن عــــــكمــــــا وســــــائل ــــــ لعــــــضواملتاحــــــة ــــــيح ت ديــــــد ا سالم التــــــد ريئــــــة
إبداعيـــــة بأســـــاليب لطالبـــــھ املعلمـــــة نقـــــل لـــــھ ـــــيح ت كمـــــا ولھ ـــــس تخصـــــصھ ـــــ ديـــــد ل لالوصـــــو

  .وشيقة
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اناومن ن ب واملتمثلي للبحث س الرئ     : لسؤال

اسةأسئلة    :رالد

بمــا             اســة للد س الــرئ الــسؤال ــريتمثــل ا:ي س التــد يئــة أعــضاء ــات اتجا ــ ــةرمــا بو ل
ا عالم من ستفادة وخدمةديدنحو العل البحث و والتعلم   املجتمع؟التعليم

تتفرع ھومن    :التاليةسئلةالسؤال

نحو .1 س التد يئة أعضاء ات اتجا والتعلم؟قعامورما التعليم ديد ا   عالم
نحو .2 س التد يئة أعضاء ات اتجا ديإلعالمقعموارما وخدمةا العل البحث د

 املجتمع؟

مية اسةأ   :رالد

متمثلة نقاط عدد اسة الد مية أ رتتمحو   :ر

والتفاعـــــل .1 ــــة يو با ــــسم ت عليميــــة ئــــة ب تــــوف ـــــ يــــد ا عــــالم انيــــات إم مــــن ســــتفادة
شاط  وال

الد .2 ات باملقر التقنية دمج من رستفادة مار و وقت أي تتوفر بحيث  انزسية
املجتمع .3 أفراد ا م ستفيد ل س التد يئة ألعضاء العلمية ود وا واملعرف العلوم  رشر
خدمات .4 واملوضوعيةتقديم بالدقة سم ت للمجتمع اقية علمية   راجتماعية

داف اسةأ   :رالد

ــــات اتجا توضــــيح ــــ إ اســــة الد مـــــنأعــــضاءرــــدف ســــتفادة نحــــو ــــة بو ال س التــــد ريئــــة
د ا وخدمةعالم العل البحث و والتعلم التعليم    .املجتمعيد

داف تتفرع س الرئ دف ال ذا   :التاليةمن

 نحو س التد يئة أعضاء ات اتجا والتعلمقعامورتوضيح التعليم ديد ا   عالم

 نحــــو س التــــد يئــــة أعــــضاء ــــات اتجا ــــقــــعامورتوضــــيح العل البحــــث ــــ ديــــد ا عــــالم
   املجتمعوخدمة

اسةحدود    :رالد

دود انيةا س :امل التد يئة أعضاء ع اسة الد رطبقت املكرمةر بمكة امعة ا   فرع

خاللطبقت :الزمانيةدودا اسة    م2019عامرالد

دود    :املوضوعيةا

ثالثـــــة الباحــــــث يوتيــــــوبمواقـــــعمــــــنمواقــــــعأخـــــذ ــــــ واملتمثلـــــة ديــــــد ا  )YouTube(عــــــالم
سبو    )Twitter( وتو )Facebook( كوف
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ات اسةمصط   :رالد

ات ـا:تجا بأ اضـر"عرفت ا مننـا ـ ـشر ال املجتمـع ـشھ ع مـا زـل ،1979 سـليمان، "("ى
ا) 13ص بأ عرف بانتظـام"و لالستجابة ة ا حو منظم خفي وعص عق يؤ أو لاستعداد

بموضو يتعلق فيما محببة غ أو محببة قة تجاهبطر ي،(ع ا    )53ص،1992را

ـــات ـــةتجا بو الفــــرداملـــسا":ال إعـــداد حيـــث مـــن ي ــــسا مجتمعنـــا ش عـــا ـــ ال العامــــة رات
عملية بية ال أن باعتبار ياة واملواطنةإعدادل ياة ص1979 سليمان،"(ل ،13(  

ـــا بأ إجرائيـــا البحـــاث ـــا عرف ال: و يـــؤ وال فـــيســـتعداد ا ـــ يئـــألعـــضا عق ـــء س التـــد رة
امعـــــــة إيجابـــــــا ا

ً
ســـــــلبا أو
ً

انـــــــات إم مـــــــن ســـــــتفادة ـــــــةنحـــــــو بو ال وانـــــــب ا ـــــــ يـــــــد ا عـــــــالم
والبحثية   والتعليمية

يئـة سأعـضاء والثانيـةأ :رالتـد ــ و املـادة ت ـ يو ــسو م ن لـشؤ املنظمـة الالئحـة ومـن
حكم ـــ ومـــن س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن ن الـــسعودي امعـــات املـــادةرا ـــ جـــاء حيـــث ــــــم  :و

يئــــــة" سأعــــــضاء ،ســــــاتذة ســــــاتذة، :ــــــمرالتــــــد و املــــــساعدوناملــــــشار الالئحــــــة" (نســــــاتذة
الـــسعودية امعـــات ا ي ــــسو م ن لـــشؤ الثانيــــة ،)واملنظمـــة املـــادة ـــ يئــــة": وجــــاء بأعـــضاء ـــق ي

اللغـــا ســــو ومد واملعيـــدو ن املحاضــــر الالئحـــة ــــذه ـــام أح ــــ س رالتـــد نر نو البــــاحث ومــــساعدو " ت
السعودية( امعات ا ي سو م ن لشؤ املنظمة   )  والالئحة

الباحــــــث  عــــــرف سو التــــــد يئــــــة مإجرائيــــــارأعــــــضاء ــــــسو: بــــــأ مــــــنوم القــــــر أم  ىجامعــــــة
نســـاتذةوســـاتذة ياملـــساعدين،ســـاتذةو املـــشارك واملعيـــدينومـــا ن املحاضـــر مـــن ـــم ـــق

ومساعد اللغات نالبايرومد   .حث

ديــــدعـــالم بأنــــھ :ا ديـــد ا عــــالم وليـــــدا"عــــرف ــــان فقــــد املعلومــــات، عـــصر إعــــالم ــــو
ً

رة وظــا املعلومـــات تفجــر رة ظـــا العـــصر ـــذا مــا عــرف ن ت بــار ن رت ظــا اوج ـ عــنزل تــصاالت
ي،( "عد ص2010شيخا بأن )422، عرف سـال"كما مـن مجموعـة ـ إ ـش ديـد ا يبعالم

ــشر و إنتــاج مــن تمكننــا ــ ال ديــدة ا الرقميــة ــشطة بمختلـــفو عالمــي املحتــو الك ىواســ
ونية لك زة ج حالل من لھ نت) الوسائط(أشا باإلن ص2014 بخلف،" ( املتصلة ،2 (  

إجرائيــا الباحــث عرفـھ و
ً

يمكــن:بأنـھ  واملــستقبل املرسـل ن بــ تفاعليــة قميـة وأســاليب ــشطة رأ
محتــومـن تلقــي أو ــشر و إنتــاج ــا أوإعالمـيىخالل املتــصلة ونيــة لك ــزة ج خــالل مــن متنــوع

املتصلة ت غ ن   .باإلن

اسات    :السابقةرالد

ادي .1 عبـــدال اســـة ليــــاتعنـــوان) 2017(رد بال والطالـــب س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــات راتجا
اليوتيـــوب اســــتخدام نحـــو ــــز العز عبـــد امللــــك جامعـــة ــــ العمليــــة (YouTube) العلميـــة

االتعليمية دف و ليـات، بال والطالـب س التـد يئـة أعـضاء اسـتخدام ـ ع التعـرف ـ رإ
العز عبـــد امللـــك جامعـــة ـــ اليوتيـــوبالعلميـــة اســـتخدام نحـــو العمليـــة (YouTube) ـــز

املـــــنالتعليميـــــة ــــــ ع الباحثـــــة واعتمــــــدت أنالوصــــــفي، ــــــا نتائج ـــــم أ ومــــــن ، املـــــس
ال أنالغالبيـة ن يـر العليــا اســات الد طلبـة مــن ــ وعظ اليوتيــوبر    (YouTube) اســتخدام
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أنـــھ يـــر مـــن م ومـــ يعاب ســـ يل ـــس ـــ م اليوتيـــوبىـــس اســـتخدام ،أن املـــن يـــدعم
ــــــم وأ اليوتيــــــوب ــــــستخدمو ال س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء معظــــــم أن النتــــــائج ــــــت بي نكمــــــا ر

اســــتخدامھ طــــر معرفــــة ــــ قيرغبــــو ال ن ــــذه واتفقـــــت اســــ، الد مــــع اســــة رد ـــــر اليــــة ا ة
يئـــــة أعـــــضاء ـــــات اتجا ـــــ ع اســـــة الد ـــــذه اقتـــــصرت نمـــــا ب الوصـــــفي املـــــن راســـــتخدام
اســــة الد نمـــا ب ، فقـــط اليوتيـــوب اســـتخدام نحـــو ــــز العز عبـــد امللـــك جامعـــة ـــ س رالتـــد ر

اســتخدام نحــو س التــد يئــة أعــضاء ــات التجا تطرقــت اليــة ديــدعــالممواقــعرا ا
يوب،(املتمثلة سبوكيو توف ،( 

س .2 الدع اسة ـ) 2015(رد نـت ن توظيـف نحـو س التـد يئة أعضاء ات اتجا رعنو ن
ــ إ اســة الد ــدفت ولقــد صــنعاء، جامعــة حــب أ بيــة ال ليــة ب س والتــد ــ العل رالبحــث ر ر

البحـــــــث ـــــــ نـــــــت ن توظيـــــــف نحـــــــو س التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء ـــــــات اتجا ـــــــرمعرفـــــــة العل
بيـــةروالتـــد ال ليـــة ب الوصـــفيس املـــن الباحـــث اســـتخدم ولقـــد صـــنعاء، جامعـــة حـــب رأ

ـ نـت ن توظيـف اتجـاه س التـد يئة أعضاء ات اتجا أن النتائج م أ ومن ، راملس
إيجابيـــــة جـــــاءت س والتـــــد ـــــ العل البحـــــث اســـــة،رمجـــــال الد مـــــع اســـــة الد ـــــذه راتفقـــــت ر

حيــث املــن ــ ، اليــة املــنا ،اســتخدمت اليــةالوصــفي ا اســة الد مــع اتفقــت ركمــا
، س التــد يئــة أعــضاء ــات اتجا س تقــ ــا ــاربأ بأ اليــة ا اســة الد عــن اختلــف نمــا رب

نـــــــت ن توظيـــــــف نحــــــــو س التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء ـــــــات اتجا ســـــــت رد ــــــــ ر العل البحـــــــث ـــــــ
ا يئـــــــة أعــــــــضاء ـــــــات التجا تطرقــــــــت اليــــــــة ا اســـــــة الد نمــــــــا ب س روالتـــــــد نحــــــــور س رلتــــــــد

املتمثلةمواقعداماستخ ديد ا يوب،(عالم سبوكيو توف ،( 
غنيم .3 اسة ، عنوان) 2015(رود ـادي ـ العل لإلنتـاج املرج اد ش س اليوتيوب

تحليليـــــة استكـــــشافية اســـــة ورد ، ـــــ التحلي الوصـــــفي املــــــن ــــــمـــــستخدمة إ ـــــدفت ـــــ ال
اليوتيوب دو ع الضوء ـ)YouTube(رسليط العل لإلنتـاج املرجعيـة ادات ـش س ـ

صــدت اســـة الد أن ــا نتائج ــم أ مـــن انــت و رــادي ات) 10257(ر ـــشو م Scopusرمــن
واقــع عــن اســة الد ــت بي كمــا ، اليوتيــوب ات فيــديو مــن بواحــدة قــل ــ ع دت ــش راس

ســنوات ــو) 2013ــــــ2006(ثمانيــة ــسانية و جتماعيــة العلــوم قطــاع ــسبةأن ب ــ ع
القطاعات %) 38.3( معظم اتفقت أكما ـ أك ـ العلميـة املقـاالت اداتنـأن ـش س واع

اديميـــة املرجعيــة ادات ـــش س ــ لليوتيــوب ـــ الفع التواجــد ـــ ع اســة الد وأكــدت ر،
، الوصـفي املـن اسـتخدمت حيـث املـن ـ ، اليـة ا اسـة الد مـع اسـة الد ـذه راتفقت ر

الداتفقــتكمــا نمــارمــع ب اليوتيــوب، مــن ســتفادة قيــاس ــ اليــة ا عــن اســة اختلفــت
اليـــة ا اســـة ـــارالد اليوتيـــوببأ دو ـــ ع الـــضوء ادات)YouTube(رســـلطت ـــش س ـــ

ـــــادي ــــ العل لإلنتــــاج تقــــاملرجعيــــة اليـــــة ا اســــة الد نمــــا ب أعـــــضاءر، ــــات التجا
اســـتخدام نحـــو س التـــد اعـــالمواقـــعريئــة ـــم املتمثلـــة يـــوب،(ديـــد ـــسبوكيو ،ف

     .)تو
ـــ .4 اســــة،و املعلومــــات :عنــــوان) 2013(ســـيدرد ملــــصادر س التـــد يئــــة أعـــضاء راســــتخدام

رة القــــا بجامعــــة والتكنولوجيــــا العلـــوم مجــــال ــــ ونيـــة مــــدىلك معرفــــة ــــدف ـــ وال
ون لك املعلومـــــــات ملــــــــصادر س التـــــــد يئــــــــة أعـــــــضاء العلــــــــومراســـــــتخدام مجـــــــال ــــــــ يـــــــة

رة القـــا بجامعــة ومـــنوالتكنولوجيــا املــس الوصــفي املـــن مــستخدمة ــ ـــاإ نتائج ــم أ
املعلومـــات مــصادر ــستخدمو اســة الد محــل ليــات بال س التــد يئــة أعــضاء اغلــب نأن ر ر
ـــسبة لكـــن امعـــات ل ـــ ع املجلـــس ـــا يح ي ـــ ال البيانـــات قواعـــد وخاصـــة ونيـــة لك
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مــــ ـــذهقليلـــة ـــ ك مـــش أي.القواعـــدم ا لـــد تتـــاح ال اســـة الد محـــل املكتبـــات أن ركمـــا
إلك ر ـــــــصاد ـــــــمـ ع املجلـــــــس ـــــــا يح ي ـــــــ ال ونيـــــــة لك البيانـــــــات قواعـــــــد ســـــــو يونيــــــــة

اة املـــــش بالكتـــــب ة و املـــــ املدمجــــــة قــــــراص و امعـــــات مـــــعل اســـــة الد ـــــذه راتفقـــــت
اســــتخد حيــــث املــــن ــــ ، اليــــة ا اســــة اســــةرالد الد مــــع واتفقــــت ، الوصــــفي املــــن رمت

ـ اتجا قيـاس الية ،ا س التـد يئـة أعـضاء ـارات بأ اليـة ا اسـة الد عـن رواختلفـت
مـــدى مجـــالمعرفـــة ـــ ونيـــة لك املعلومـــات ملـــصادر س التـــد يئـــة أعـــضاء راســـتخدام

والتكنولوجيـــا يئـــالعلـــوم أعـــضاء ـــات التجا تقـــ اليـــة ا اســـة الد نمـــا ب سر، التـــد رة
استخدام املتمثلةمواقعنحو ديد ا يوب،(عالم سبوكيو توف ،  (   

ــــــ .5 ع اســـــة العامليــــــة)2010(رد املعلومـــــات شــــــبكة اســــــتخدام واقـــــع عنــــــو نــــــت(ن، ــــــ) ن
اليمنيــة امعــات با بيــة ال ليــات ب س التــد يئــة أعــضاء لــدي والبحــث رســالة(رالتعلــيم

أم) ماجـــست شــــبكةجامعــــة واقـــع ــــ ع التعـــرف ــــ إ ـــدفت ولقــــد ، املكرمـــة مكــــة ىالقـــر
العامليــــة نــــ(املعلومــــات ليــــات) تن ب س التــــد يئــــة أعــــضاء لــــدي والبحــــث التعلــــيم رــــ

ـــــا نتائج أبـــــر ومـــــن ، الوصـــــفي املـــــن مـــــستخدما ، اليمنيـــــة امعـــــات با بيـــــة معظـــــم،زال
ليـــــات ب س التـــــد يئـــــة اليرأعـــــضاء امعـــــات با بيـــــة ـــــ ال منيـــــةال نـــــت ن نـــــستخدمو

ا ــــستخدمو ال الـــــدبن ـــــسبة بلغــــت حيـــــث البحـــــث% 68التعلــــيم ـــــ ا ــــستخدمو نمـــــا ب
ا ستخدمو الذين سبة بلغة حيث  %83.4العل

أ - م املستجداتغأ والكتب ات والدو املوضوعات ع طالع و ستخدام من م  رراض
التخصص مجال ديثة  ا

م - أغراضـ ـم اسـتخدامأ ســابقةمـن حـوث و اسـات د عـن البحـث ـ العل البحــث ـ نـت رن
البحثية م تماما با متعلقة  وجديدة

اســـة    بد ـــا مع اتفقـــت كمـــا الوصـــفي، املـــن باســـتخدام اليـــة ا اســـة الد مـــع اتفقـــت رولقـــد ر
نمـــــا ب س، التـــــد يئـــــة ألعـــــضاء ـــــ العل والبحـــــث التعلـــــيم ـــــ املعلومـــــات شـــــبكة اســـــتخدام رواقـــــع

املع تلفــــتخا شـــــبكة واقــــع ـــــ ع التعـــــرف ــــ إ ـــــدفت ـــــا بأ اليــــة ا اســـــة الد العامليـــــةرعـــــن لومـــــات
نـــت( امعـــات) ن با بيـــة ال ليـــات ب س التـــد يئـــة أعـــضاء لـــدي والبحـــث التعلـــيم اليمنيـــة،رـــ

اسـتخدام نحـو س التـد يئـة أعـضاء ـات التجا تقـ اليـة ا اسـة روالد ديــدمواقـعر ا عـالم
يوب،(ةاملتمثل سبوك،يو  )    توف

اســــــــــة .6 د ــــــــــ نـــــــــــتنعنــــــــــو) 2005(يحنـــــــــــاورو ن نحــــــــــو ن ــــــــــاديمي ن املـــــــــــشرف ــــــــــات اتجا
ن فلــــسط ــــ املفتوحــــة القــــدس جامعــــة ــــ التعلــــيم ــــ ا ــــواســــتخداما إ ــــدفت ــــ وال ،

الت ـــ ا واســـتخداما نــــت ن نحــــو ن كــــاديمي ن املـــشـرف ــــات اتجا ـــ إ ـــالتعـــرف علـــيم
ن فلـسط ــ املفتوحــة القــدس ــاولقــد. جامعـة نتائج ــم أ ومــن الوصـفي، املــن اســتخدم

فـــــي التعلــــيم ــــ ا واســـتخداما نــــت ن نحـــو ن ــــاديمي ن املـــشرف ــــات اتجا جـــاءت أنـــھ
ليـة ال جـة الد ـ وع املجـاالت جميـع ـ ع إيجابيـة ن فلسط املفتوحة القدس ،رجامعـة

الد ــذه اراتفقــت اســة الد مــع الوصــفرايــة املــن باســتخدام عــنياليــة اختلــف نمــا ب ،
اليـــــــــــة ا اســـــــــــة نــــــــــــترالد ن نحــــــــــــو ن كــــــــــــاديمي ن املـــــــــــشـرف ــــــــــــات اتجا ـــــــــــ ع بـــــــــــالتعرف

التعلـــيم ـــ ا سواســـتخداما التــــد يئـــة أعـــضاء ــــات التجا تقـــ اليـــة ا اســــة والد ر، ر
استخدام املتمثلةمواقعنحو ديد ا يوب،(عالم سبوكيو توف ،    ( 
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يبحثامل ديد( الثا ا عالم    )و

عـالم ـوم ديـدمف الباحـثوكمـا: ا املرســل :بأنــھعرفـھ ن بـ تفاعليـة قميـة وأسـاليب ـشطة رأ
محتـــــو تلقـــــي أو ـــــشر و إنتـــــاج ـــــا خالل مـــــن يمكـــــن ـــــزةإعالمـــــيىواملـــــستقبل ج خـــــالل مـــــن متنـــــوع

أو املتصلة ونية ت صلةاملتغلك ن   .باإلن

فـــاتالومـــن لتعر ديـــدإلعـــالمالـــسابقة ديـــدا ا لإلعـــالم دقيـــق ـــف عر إيجـــاد يـــصعب فإنـــھ
ســــال وإ إنتــــاج مــــع ونيــــة لك الوســـائط مــــع العامليــــة املعلومــــات شـــبكة انــــدماج عــــن ة عبــــا رألنـــھ ر

حـــر ل ـــش واملـــستقبل املرســـل تفاعـــل مـــع عالميـــة الرســـالة ـــذهومباشـــر،واســـتقبال  لمـــاالعوو
مع تتغ اأغمجتمعة تحديد يصعب جديدة يجة ن إ وتؤدي ا ف عامل   .ي

ديـــــدعـــــالممواقــــع شـــــبكةمواقـــــعتنـــــوع:ا ـــــساع ا مـــــع وتزايـــــد ديـــــد ا عـــــالم ــــ التواصـــــل
العامليـة نـت(املعلومـات امل) ن ـذه ومـن اسـبات وا تـصاالت ـزة ألج ـ الكب التطـو واقـعرومـع

مـــن ـــاواقــعاملعــدد م ونيـــة ـــسبوكو )YouTube( يوتيــوب: لك )Twitter(وتـــو )Facebook(ف
بلـــــــــــــس ـــــــــــــستغرام) Snapchat (شـــــــــــــاتوســـــــــــــناب )+Google (وجوجـــــــــــــل  تيليجـــــــــــــرامو) Instagram( وإ

)Telegram(   

يوتيــــــوب ــــــ و ديــــــد ا عــــــالم أنــــــواع مــــــن أنــــــواع ثالثــــــة ــــــ إ والتطــــــر ــــــ الباحــــــث قوســــــيكتفي
)YouTube (س تو) Facebook( بوكوف   ) Twitter( و

   )YouTube(يوتيوبموقع: أوال

امل ــشأة بدايــة مــن" ــوقــعانــت ايــر قــا2005عــامف حيــث ــشركة مم ن مــوظف  Pay(ثالثــة
Pal (ـــمChad Hurley وSteve ChenوJawad Karimلتحميـــل ـــي و إلك موقـــع س بتأســـ

ألــــ تقنيـــة باســـتخدام املتحركـــة افتـــتحAdobe Flash Videoاملقـــاطع العـــام نفـــس مـــن مـــايو ـــ و
يـة التجر تھ ـاملوقع ذلـع اعقـب الرسـ فتتـاح نـوفمأن ر اشـ سـتة بنحـو 2005ك

ــــ و ر، بــــوبGoogleأعلنــــت2006مـــــنأكتــــو لليو ـــــا ملكي شـــــراء)YouTube(رســــميا التفاقيــــة
بنحو ت ي1.65رقد أمر دوالر ،" (مليار ص2015غنيم ،63 ( 

امل)YouTube(يوتيـوبموقـععت ضـمنواقـعمـن مـن واسـع ـشار ان ـ ع حـصلت ـ مواقـعال
حيث جتما ر"التواصل ر (YouTube) ويـز شـ ـل م دخـول لوا ـ مـستخدم مليـار مـن ـ ّأك ي

دات املـــشا ات مليـــا لو ـــ و ات الفيـــديو مـــن ســـاعة مليـــار عـــن ـــد يز مـــا يـــوم ـــل دو ـــشا رو ن  "ّن
الرســـــــــــــــــــيوتيــــــــــــــــــوموقــــــــــــــــــع( /https://www.(YouTube).com/intl/ar/about/press)ب

يوتيـــــوب موقـــــع دة مـــــشا وقـــــت ة ـــــ ك ـــــ الذكيـــــة تـــــصال ـــــز أج مت ولة)YouTube(وأســـــ لـــــس
بلـــغ حيـــث تھ وخـــصوص مـــن "ســـتخدام ـــ دة% 70أك مــــشا وقـــت ه (YouTube) َمـــن رمــــصد

والـــة ا ـــزة الرســـ( "ّج يوتيـــوب ولة )موقـــع وســـ املوقـــع ـــذا ـــشار ان ـــ ع مؤشـــر عطـــي ـــذا و
مرتاديھ ة وك   استخدامھ

أو حيث دفھ عن املوقع ع ة ذلكولقد ـ"رعا التعب ـة حر اص ـ جميع منح دفنا
أجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع" (والتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  )يوتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبسياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

/about/ar/intl/com.)YouTube(.www://httpsاملوقـــــع قـــــيم أن ن بـــــ كمـــــا ـــــ، ع ترتكـــــز
بما ذلك و و املوقع ة و ا يحدد أساسية ات حر ع     :يرأ
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 "ــــة رحر ائــــھ:التعبی آ ومــــشاركة ــــة بحر أيــــھ عــــن ــــ التعب ــــ ص ــــ ــــل بحــــق نــــؤمن رنحــــن ر
أصــواتوال ــ إ تقــود بداعيـة ــة ر ا ــأن و املفتــوح، ــوار ا ــ ع يع انيــاتّـ وإم وأعمــال

 .جديدة

 ــة اتحر ـــأن:المعلوم و املعلومـــات، ـــ إ ولة ـــس الوصـــو ـــ ص ـــ ـــل بحـــق نـــؤمن ّنحـــن ل
للتعلـيم فعالة وسيلة مةّالفيديو ـ انـت أ سـواء العامليـة، حـداث وتوثيـق م التفـا ـشر ًو

سيطة   .أو

 ـــة ــــازحر رصان ــــشاف:الف الك الفرصــــة ــــ ع ــــصو ا ــــ ص ــــ ــــل بحــــق نــــؤمن لنحــــن
يحــددو ن العـادي اص ـ وأن ــاص، ا ھ بأسـلو والنجـاح تجــار ـشاط ـشاء وإ بـھ نموا ّي

املعلوم ع ن القيم س ول عة، الشا ات  .اتّتجا

 ة تدعم: االنتماءحر منتديات إ نتماء ص ل بحق نؤمن ـواجزنحن ا وتخطـي ھ
ـــ إ للوصــو غرافيـــة ا ــدود ا لوتجــاو وشـــغفھز تماماتــھ ا ـــشاركھ ــو موقـــع"(رجم سياســة

  )يوتيوب

يوتيوباستفادولقد موقع ا بفاعلية،نالباحثو اسـ د ـ غنـيم ذكـرت مـن) 10257(أنرحيث
ات ـــشو اليوتيـــوبScopusرم ات فيـــديو مـــن بواحـــدة قـــل ـــ ع دت ـــش و)YouTube(اس ـــ ،

ســــــنوات ثمــــــان مــــــدر ــــــ ع املراجعــــــة ـــــــ2006(قــــــوائم جتماعيــــــةأناتــــــ) 2013ـــ العلــــــوم قطــــــاع
سبة ب ع و سانية أكدت"   %)38.3(و املقـاالتكما العلميـةالعلميـةأن ـ واملحاضـرات

أنــواع ــ اتأك ــشو ادارامل ــش أكــدت)YouTube(بــاليوتيوباس كمــا لليوتيــوب، ــ الفع التواجــد
املرجعية ادات ش   )57ص،غنيم(س

سبوك: ثانيا ف    )Facebook( موقع

ال موقــع س تأســ ــسبوكتــم غ )Facebook(ف ــ كر ز ك مــا يــد ــ وع جامعــة" ر ــ اســتھ د رخــالل
عـــام ـــ د فـــا را ــــ2003ر س للفـــ ـــساب ن واقتـــصر ، وفيتو وموســــ يـــو ميليـــھ مـــع زبالتعــــاو ز ن

ثـــ ، د فــــا ا طـــالب ـــ ع ربدايتـــھ نطــــور ثـــم بوســـطن ــــ ليـــات وال امعـــات ا بـــا ــــشمل ل توســـع رم
تز الذين س املدا وطالب امعات ا طالب جميع ستضيف عنرل م أعما ـشرثـمعاما،13رد ان

فــــو ــــة العمر والفئــــات جنــــاس جميــــع ــــشمل ل العــــالم أنحــــاء جميــــع ــــ واســــع ل " عامــــا13قــــش
ص2017،قميحة( ،58 (  

موقــع ــ ال ــسبوكولقــد تزايـــداالإقبــف ولقــد العــالم أنحــاء مختلــف ــ ن املــستخدم ن بـــ ا ــ كب
مـستخدما800من2011عاماملوقعمستخدمي عـامنمليـو ـشطا مـستخدما مليـار ـ إ يـشطا

ص(م2017   ) 57قميحة،

دبيــــة و ة الـــشعر م ف ومعــــا م ا ـــا م ر تطـــو ــــ إ ـــسبوك الف مـــستخدمي مــــن ـــ الكث ـــستفيد رو ر
و والعلميــــة صـــــفحاتوالثقافيــــة عــــض دأبــــت كمـــــا والطبيــــة يــــة الدي ات ــــشا س ـــــ و ندســــية رال

ــا ل ــان ممــا علميــة منــصات فــتح ــ ع ــسبوك جديــدالف ــل ب الــو فــد و املعرفــة إغنــاء ــ رثــر
ص(ونافع   )60قميحة،
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قيم ـــــ أو عـــــدولقـــــد ـــــسبوك ف موقـــــع أن ـــــ إ العلـــــوم"حـــــة ألبحـــــاث ممتـــــاز ئـــــة جتماعيـــــة،ب
ع اص ــــــــ تحتـــــــوفحـــــــسابات ــــــــسبوك الف املعلومـــــــاتيـــــــ مــــــــن ـــــــ الكث ــــــــ ) الديموغرافيــــــــة(ع

عــــن حيــــان معظــــم ـــ ــــ ع ــــ ال الــــسلوكية مواقــــعوالـــصفات بــــا مــــن ــــ أك ـــصية ال الــــة ا
عالية دقة ذات سبوك الف ع املعلومات أن وجد كما جتما      )70قميحة،" (التواصل

تو :ثالثا   )Twitter( موقع

جاك توصاحب Jack Dorseyردوعد عنـد ")Twitter(موقع وليـة الفكـرة انت حيث
ة القــص النــصية الرســائل اســتخدام ــ ــانSMSجــاك و ــذه ي الفــو التواصــل فكــرة رلتحقيــق

ـــو ع للمـــشر ــ ك)Twitter(وو شـــر جـــاء جلـــس (أخـــرعـــدما بـــدأ) Noah Glassنـــوح الفعـــل و
ت فكرة ع ا وق من داتعملھ التغر من نموذج ناء ب املوقع س نتوترأس أسبوع نغضو

ن واملـستخدم ن ثمر املــس مــن ا ـ كث فكرتــھ جــذبت بـا ،" (تقر أوائــل) 2014الزمــل ــ املوقـع ــر وظ
لـــــشركة2006 ع تـــــا ر تطـــــو ع مـــــشر يبوصـــــفھ عـــــدهODEOو و ، و ـــــس س فر ســـــان ـــــ كيـــــة مر

ـش ن للمستخدم سميا الشركة ررأطلقتھ أكتـو ـ عـام عـام2006ل ـ و املو2007، قـعفـصل
باســـــم مــــستقلة املـــــصغرة)Twitter(كــــشركة نات التــــدو خدمـــــة تقــــديم ـــــ ع تــــو فكـــــرة وتتمثــــل

أو م حــــــال أو ــــــم اء أ عــــــن ــــــدات غر ــــــس مــــــا أو تحــــــديثات ســــــال بإ للمــــــستخدم ــــــسمح ل رـــــش ر
أق بحد نھ تدو يرغبو شطة أ أو ،لزا(حرفا140نمعلومات   )  2014مل

ن املستخدم عند خاصة واسعا شار وان ا كب اجا ر املوقع الـسعوديةوولقى يـة العر اململكـة
حـصائية"حيث ت أن رأشـا ـ شـبكة% 41إ ـستخدمو الـسعودية ـ نـت ن مـستخدمي نمـن

العالم،) تو( ن املستخدم إجما من سبة أع وت ("و تصاالت ة ا رو املعلوماتقنز   )ية
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ا(الثالثبحثامل وإجراءا اسة الد ية   ) رمن

أوال
ً

اسةمن:    :رالد

الوصــــــفي املــــــن ــــــو ــــــسب املــــــن فــــــإن ، ا ــــــداف أ ولتحقيــــــق اســــــة الد أســــــئلة ــــــ إ ربـــــالنظر
ــ ع عتمــد حيــث ــ ،"التحلي مــا واقعــة أو ، مــا حــدث أو مــا رة ظــا عــن يانــات و معلومــات جمــع

التعــر بقــصد ســفوذلــك املدر رة الظــا ــ جوانـــبوع ــ ع والتعــرف ــا ل ــا ا الوضــع وتحديــد ة
إلحـــــداث اجـــــة ا مـــــدى أو الوضـــــع ـــــذا صـــــالحية مـــــدى معرفـــــة أجـــــل مـــــن فيـــــھ والـــــضعف القـــــوة

فيـــھ أساســــية أو جزئيـــة ات ـــ ،" (غي ن وأخـــر ، املـــن) 2001،186وعبيــــدات بأنــــھ عـــرف الــــذي"و
عنـــھ قـــائق ا جمـــع و الواقـــع بتحديـــد بوـــتم جوانبـــھ، عـــض ـــتحليـــل ع العمـــل ـــ م ـــسا مـــا

ره نصر" (تطو بأنـھ)2004،132أبو الوصـفي البحـث عـرف الـذي" كما البحـوث مـن النـوع ذلـك
وصــــف ــــدف وذلـــك منــــھ ة ـــ كب عينــــة أو البحـــث مجتمــــع أفـــراد جميــــع اســـتجواب بواســــطتھ يـــتم

ا وجود جة ود ا طبيع حيث من سة املدر رة رالظا ،"  (و  )91،ص1416العساف

سةةأدا:ثانيا    :رالدا

بانة منس العد سة الدا املعلومات جمع أدوات ا،شـيوعاوصـفيةرأك ـشا عـرفروان و
ا ـ"بأ ت وت ـة املطلو البيانات بتحديد املنظمة طوات ا من مجموعة تضم ية من استقصاء

ات سـتما ميـ" (رباسـتقبال ا ل) 2005،315،دعبـد ـس أداة ــ املعو جمـع الباحـث علومــاتـ
مة،والبيانات اسةزالال الد بيانات جمع الباحث ا استخدم   رلذلك

طوات ا ع اشتمل بانة س ناء    :التاليةو

طوة    :وا

واملتمثلة اسة الد ساؤالت إ   ربالنظر

نحــــو .1 س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــات اتجا ـــــ ديـــــد) مواقـــــع (مواقـــــعرمــــا ا التعلـــــيمـــــعـــــالم
  والتعلم؟

نحو .2 س التد يئة أعضاء ات اتجا ـ) مواقـع (مواقعرما العل البحـث ـ ديـد ا عـالم
 املجتمع؟وخدمة

ــــ ع يجــــب محــــو ــــل ن محــــو مــــن ونــــت وت بانة ســــ محــــاو اســــة الد ــــساؤالت لت شــــ رفقــــد ر ر ر
ساؤالت ال من   لساؤ

طوة    :الثانيةا

و بانة س ات عبا مـنغرولصياغة عـدد ـ ع طـالع اسـات،د ـارالد ا عبا عـدد جـاءت  26رفقـد
ة ارعبا عشرلوليةرصو ثالثة ةرمحو   رعبا

والعينة املجتمع   : ثالثا

مجتمــع ــو القــرنيت أم جامعــة إحــصاء بحــسب اســة ىالد عــضوا) 4982(ر
ً

قــم  ــدو ا رحــسب ل
)1(  



اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى نحو توظیف اإلعالم الجدید 
 في التعلیم وخدمة المجتمع

 
 د. طالل بن علي مثنى أحمد

 

 

 

196 

  )1072/main/sa.edu.uqu://https(  

قم رجدو   )1(ل

  محاضر  معيد املجتمع
أستاذ

 مساعد
أستاذ

ك   رمشا
  املجموع  أستاذ

  4982 379 665 1429 926  1583 العدد

سية ل جاء اسة الد ملجتمع سبة بال العينة سبة دو% 6,2رو ا   )2(لحسب

قم رجدو   )2(ل

  محاضر  معيد
أستاذ

 مساعد
تاذأس

ك   رمشا
  املجموع  أستاذ

  العينة

18 36  143  70  43  310  

من سبة ال
 املجتمع

0,114%  0,4% 10,1% 10,5%  11,3% 6,2% 

قـم ـدو روا اسـة) 3(ل الد لعينـة العلميـة لتخصـصات ـ التخصــصاتريو جميـع شـملت حيـث
بـا جتماعيـةتقر و ـة بو ال التخصـصات أن ـ الوا لت ومـن بـاشـ تقر العينـة ثلـث

ً
ـسب  34.8ةب

  %  

قم رجدو   )3(ل

التخصصات
واللغة الشرعية

ية   العر

  التخصصات

ة بو ال
جتماعية   و

تخصصات
  العلوم

ندسية   وال

التخصصات
الطبية

ية   وال

التخصصات
واملالية ة ردا

قتصاد   و

  التكرار

سبة   وال

64 108  64  36  38  310  

 التخصص

0.206 0.348  0.206  0.116  0.123  %  

ــ رقـــمدووا ألفـــراد) 4(ل العلميــة جات الـــد ــ ـــانالعينـــة،ريو و جات الـــد جميــع شـــملت رحيــث
جات، الـــــد بـــــا مـــــن اقـــــل ن واملحاضـــــر املعيـــــدين عـــــزرـــــسبة غالبـــــاىو ـــــم أ ـــــ إ ذلـــــك

ً
بتعـــــاث ـــــ

الداخل أو ارج ا اسة الد     رملواصلة

قم رجدو   )4(ل

  محاضر  معيد
أستاذ

  مساعد
أستاذ

كمش   را
  التكرار  أستاذ

8  24  120  86  72  310  
جة رالد
  العلمية

0.026 0.077  0.387  0.277  0.232  %  
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جـدو ـ يو مـن) 6(لكمـا أقـل م ـ خ انـت مـن حيـث العينـة أفـراد عنـد ة ـ ا 10سـنوات
بأقلسنوات س لنفس وذلك أك م خ املعيديناممن نبتعاث   واملحاضر

  6لجدو

من 5أقل
  سنوات

سنوات5 من
من اقل 10إ
  سنوات

سنوات 10من
من اقل 15إ

  سنة

إ15من سنة
من 20اقل

  سنوات

سنة20
  وأك

  التكرار

سبة   وال

32 48  60  62  108  310 

سنوات
ة   ا

0.103 0.155  0.194  0.2  0.348  %  

ر الظا    :لألداءيالصدق

ر الظــا الــصدق بانة،يوملعرفــة الالســ عرضــ ــ (تــم سأمــن) 8(عــدد )ع التــد يئــة رعــضاء
قــــم ــــق امل ــــ) 2(رحـــسب محك أســــماء ـــ يو بانة،الــــذي بحــــذفســــ بانة ســــ ا عــــديل وتـــم

ـــل مـــن ، فقـــرة اتبحيـــثرمحـــو عبـــا عـــشرارحـــواملرأصـــبحت ة،ثنـــا صـــياغةرعبـــا عـــديل تـــم كمـــا
ات العبا ا،رعض لغو

ً
ق امل موضع و كما ائية ال ا بصو روخرجت   )3(قمر

  :لألداءداخالالصدق

الـــصد مــــن تـــمقللتحقـــق فقــــد ســـة الدا ألدلــــة بانةرالــــداخ ســــ يــــة موقــــع تجر عينــــة ـــ ع
مــــن ونــــة تــــم) 25(م ثــــم قــــمموقــــعمفحوصــــا ــــدو وا أســــبوع، عــــد العينــــة نفــــس ــــ ع رــــا ) 7(ل

ــــ العينـــة إجابــــات ـــ ن،يو ناملــــرت بــــ الــــشديد ب التقـــا لنــــا ن بــــ ي ن إجابـــاتركمـــا ــــاملفحوصــــ
نرامل بانةت س    ملوقع

قم دو را   7ل

و لاملحو ي  ر الثا  راملحو

قبل املتوسط
ن   أسبوع

ة   رالعبا
  املتوسط

ن أسبوع   عد

قبل املتوسط
ن   أسبوع

ة   رالعبا
  املتوسط

ن أسبوع  عد

ة 4.18 ة  4.13  4.2  1رالعبا   4.21  1رالعبا

ة  4.345 ة  4.28  4.38  2رالعبا   4.31  2رالعبا

ة  3.99  4.36  3 رةالعبا  4.31   4.01  3رالعبا

ة  4.205 ة  4.18  4.244  4رالعبا   4.2  4رالعبا

ة  4.1 ة  4.255  4.21  5رالعبا   4.28  5رالعبا

ة  4.412 ة  4.2  4.14  6رالعبا   4.26  6رالعبا

ة  4.11 ة  4.01  4.122  7رالعبا   4.1  7رالعبا
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و لاملحو ي  ر الثا  راملحو

قبل املتوسط
ن   أسبوع

ة   رالعبا
  املتوسط

ن أسبوع   عد

قبل املتوسط
ن   أسبوع

ة   رالعبا
  املتوسط

ن أسبوع  عد

ة  4.282 ة  4.21  4.292  8رالعبا   4.2  8رالعبا

ة  4.224 ة  4.08  4.198  9رالعبا   4.1  9رالعبا

ة  4.125 ة  3.98  4.24  10رالعبا   4.01  10رالعبا

ة  4.119 ة  3.95  4.12  11رالعبا   3.98  11رالعبا

ة  4.02 ة  3.986  4.12  12رالعبا   3.988  12رالعبا

4.202 
متوسط

  راملحو
4.218 4.104 

متوسط
 راملحو

4.137 

فقـرةوتم ـل جـة د ن بـ سو ب تباط معامل رحساب ليـةمـعنر ال جـة بانة،رالد  لالسـ
قم دو روا ا) 8(ل    .يو

تباط) 8(لجدو معامل   رحساب

و لاملحو ي  ر الثا   راملحو

ة العبا رقم  ر
معامل

  رتباط
ة العبا رقم تباط  ر   رمعامل

ة ة  **88.0  1رالعبا   **79.00  1رالعبا
ة ة  **78.0  2رالعبا   **81.0  2رالعبا
ة   **78.0  3رةباالع  **79.0  3رالعبا
ة ة  **80.0  4رالعبا   **77.0  4رالعبا
ة ة  **80.0  5رالعبا   **82.0  5رالعبا
ة ة  **71.0  6رالعبا   **78.0  6رالعبا
ة ة  **82.0  7رالعبا   **85.00  7رالعبا
ة ة  **85.0  8رالعبا   **73.0  8رالعبا
ة ة  **86.0  9رالعبا   **79.00  9رالعبا
ة ة  **73.0  10رالعبا   **71.0  10رالعبا
ة ة  **81.0  11رالعبا   **86.0  11رالعبا
ة ة  **79.00  12رالعبا   **88.0  12رالعبا

مستو*  عند إحصائيا مستو     ** 0.05ىدالة عند إحصائيا   0.01ىدالة
جميــع أن يتــ الــسابق ــدو ا موجبــةلومــن الفقــرات ميــع تبــاط ودلــھرمعــامالت

اإحصائي
ً

داللة مستو عانوأ) 0.01(ىعند داخ ساق با تتمتع ا فقرا   .جميع

ـو كمـا ـا نتائج واتـ ـا بمحاو بانة سـ امـل ل نبـاخ كر ألفـا معامل حساب تم ركما و
دو ا   .)10و9(لموضوح
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  )9(لجدو

و العينةلاملوقع ع
ية   التجر

 راملحو
ي الثا العينةاملوقع ع

ية  التجر

 4.218 1راملحو  4.202

 4.137 2رحوملا 4.104

4.153  
بانة س متوسط

 4.177 املة

  )10(لجدو

الثبات  معامل

و لاملحو ي 0.9214  ر الثا  0.9117 راملحو

املة بانة   0.9166=     س

قـــــم ـــــدو ا رومــــن معامـــــل) 10(ل بلـــــغ حيـــــث عاليـــــة ثبـــــات بمعــــامالت تتمتـــــع بانة ســـــ أن يتـــــ
املة بانة لالس جدا) 0.9166(الثبات مرتفعة قيمة و

ً
الثبات من كب مستو ن   ىتب

عا حصائية: را    :املتبعةساليب

حصائية ساليب الباحث   :التاليةاستخدم

ا .1 ل ة املأو سب وال ن املفحوص لإلجابات ات  رالتكرا

ن .2 املفحوص إلجابات ي سا ا  املتوسط

والوسط ان و و القيم ع عتماد ان قمازو دو ا حسب رملر    11ل

قم رجدو   )11(ل

ة املر رالعبا ن الوسط   زالو

جدا  5 5إ4.20من شدةأوافق   عالية

من3.40من أوافق أقل   عالية  4 4.2إ

من2.60من محايد أقل   متوسطة  3 3.4إ

أوافق منإ1.80من ال   منخفضة  2 2.6أقل

أوافق أ1من شدةال جدا  1 1.8منفلإ   منخفضة

  

  



اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى نحو توظیف اإلعالم الجدید 
 في التعلیم وخدمة المجتمع

 
 د. طالل بن علي مثنى أحمد

 

 

 

200 

عاملبحث ي(الرا حصا    )التحيل

ديدمواقعاستخدام ا   عالم

دو مل) 12(لا العينة أفراد استخدم سب جتماواقعيو   التواصل

  12لجدو

املوقع
  عالمي

أستخدمھ

  والتعليم

ات واملشار
  العامة

استخدمھ

ات املشار
العامة
  فقط

استخدمھ
الطالعل

  فقط

ال
استخدمھ

غب روأ
علمھ

  واستخدامھ

غب أ رال

  استخدامھ

  التكرار

س وال
  بة

يوتيوب  310  0  4  82  68 156
)YouTube( 0.503 0.219  0.265  0.013  0  %  

سبوك  310  68  20  98  80  44 ف
)Facebook(  0.142 0.258  0.316  0.065  0.219  %  

تو  310  36  20  102  84  68
)Twitter(  0.219 0.271  0.329  0.065  0.116  %  

يت دو ا املأنلمن يواقعاستخدام كما جاءت العامة ات واملشار   :التعليم

ـذه % YouTube))( 50,3(يوتيوب ـستخدم العينـة أفـراد ـمن واملـشاركةاملوقـع ومـنالتعلـيم
عـــــز انـــــھ بـــــھىاملتوقـــــع يمتـــــاز ـــــ تحميـــــل)YouTube(موقـــــعإ ـــــاطعمقـــــمـــــن ع ة والقـــــد رالفيـــــديو

سر و ولھ س ا جاع   .اس

ــــ Twitter (21.9%(تـــو ال ات العبـــا عـــدد بمحدوديـــة يمتـــاز ــــان وإن ي الثـــا ـــب ت ال ـــ ي ـــأ رو
ا ــشر ه،يمكــن ــ يع الــشب ــشار باالن يتــصف ــدات،لكــن قبــلللتغر مــن قبــال ــ ع يــدل كمــا

امل ذه ع املح   .وقعاملجتمع

سبوك ي% Facebook)) (14.2( ف أ وواقعامللقأو قبال التعلـيمالثالثة ـ منـھ ستفادة
    .واملشاركة

فقطواقعاملماستخد العامة ات   املشار

ذه%  YouTube (21.9(يوتيوب ستخدم العينة أفراد ـمن ـذااملوقع مـن املوقـعسـتفادة
ي باملشاركة أ و املفقط ن ب      اقعوثالثا

سبوك امل % Facebook( 25.8(ف ن ب ثانيا ي أ   الثالثةواقعو

املرتبة % Twitter (27.1(تو ي املشاركةويأ   استخدامھ
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امل فقطواقعاستخدم   لالطالع

ــذه%  YouTube (26.5(يوتيـوب ــستخدم العينــة أفــراد ــمــن يطــالع املوقــع ــأ و ثالثــافقــط
ن      واقعملاب

سبوك ي%  Facebook (31.6(ف أ املو ن ب      الثالثةواقعثانيا

املرتبة % Twitter (32.9(تو ي املشاركةويأ   استخدامھ

امل ستخدم اواقعال واستخدام علم رغب   و

ستخدم % YouTube (1.3(يوتيوب رغبال و    علمھاملوقع

سبوك رغبستخدمال%  Facebook( 6.5(ف و      علمھاملوقع

رغبستخدمال%  Twitter (6.5(تو و   علمھاملوقع

امل استخدام يرغب    واقعال

امل%  YouTube (0.00(يوتيوب ع قبال سعة ع يدل منھ وقعمما ستفادة    و

سبوك عزمما%  Facebook (21.9(ف ع ـذهوفيدل مـن سـتفادة عـن العينـة املوقـعأفراد
فيھوعدم     الرغبة

ـــذا% Twitter (11.6(تـــو ـــ يرغبــــو ال الـــذين أن ـــ ع ذلـــك ـــدل أقـــلنو املوقــــعمـــناملوقـــع
سبوكالسابق      )Facebook(ف

امل مــن ســتفادة أن لنــا يتــ ــذلك التعواقــعو ــ أوالــسابقة والــتعلم أولــيم عــةامل املــشاركة تا
بجاءت ت ال    :التاحسب

ـــسبوك :ثالثــــا ،)Twitter(تـــو :ثانيــــا،)YouTube(يوتيـــوب :أوال ــــ،)Facebook(ف ع يـــدل ــــذا و
استخدام يوتيوبسعة التعليم)YouTube( موقع        .والتعلمعملية

بانة س ملحاو ي حصا   رالتحليل

ا:لوراملحــــــو يئــــــة أعــــــضاء ــــــات نحــــــولتــــــاتجا س ــــــ) مواقــــــع (مواقــــــعرد ديــــــد ا عــــــالم
والتعلم دويوالتعليم ا   13لذلك
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دو   13لا

ة   رالعبا
  موافق
  شــدة

  محايد  موافق
  غ

  مــوافق

  غ
  موافق
  شدة

  التكرار
ن   زوالو

ب  التقدير ت   ال

108 164  24  9  5  310  

1 

تقديم م س
العلمية املادة

ل ش ة بو وال
ومث  شيق

1.742  2.116  0.232  0.058  0.016  4.165  
عالية
  جدا

7  

136  152  12  6  4  310  
2  

شر م س
واملعرف العلم
واسع   بنطاق

2.194  1.961  0.116  0.039  0.013  4.323  
عالية
  جدا

2  

132  156  8  9  5  310  
3  

التعليم م سا
للمستفيد   4.294  0.016  0.058  0.077  2.013  2.129  الفردي

عالية
  جدا

3  

112  164  20  8  6  310  
4  

ات القد رتن ّ

ّاملعلوماتية

  للمستفيد
1.806  2.116  0.194  0.052  0.019  4.187  

عالية
  جدا

6  

88  152  40  21  9  310  
5  

ر تطو ع ساعد
العل التفك

  بدا
1.419  1.961  0.387  0.135  0.029  3.932  

عالية
  جدا

12  

156  124  12  14  4  310  
6  

ع رساعد تطو
العل التفك

  بدا
2.516  1.6  0.116  0.09  0.013  4.335  

عالية
  جدا

1  

96  140  52  17  5  310  
7  

للتفاعل سمح
ن ب ي يجا

واملتعلم   املعلم
1.548  1.806  0.503  0.11  0.016  3.984  

عالية
  جدا

10  

136  148  8  10  8  310  

8  

الطالب ساعد
ع صو ا لع

منوماملعل ة
متنوعة   مصادر

2.194  1.91  0.077  0.065  0.026  4.271  
عالية
  جدا

4  

128  144  20  13  5  310  
9  

الوقت توفر
نقل د وا

  املعلومة
2.065  1.858  0.194  0.084  0.016  4.216  

عالية
  جدا

5  

120  128  44  10  8  310  
10  

لفة الت من تقلل
للتعليم ة الكب

  والتعلم
1.935  1.652  0.426  0.065  0.026  4.103  

عالية
  جدا

8  

96  160  24  24  6  310  
11  

إنتاج م س
ة و تر مواد

ولة س عليمية
1.548  2.065  0.232  0.155  0.019  4.019  

عالية
  جدا

9  



 

رجامعة األزھ  
یة بالقاھرةتربكلیة ال  
لتربیةلة امج  

 م2021ة  لسنریلإب، )2(، الجزء )190: (العدد

 

 

203 

ة   رالعبا
  موافق
  شــدة

  محايد  موافق
  غ

  مــوافق

  غ
  موافق
  شدة

  التكرار
ن   زوالو

ب  التقدير ت   ال

سر   و
108  128  36  32  6  310  

12  

التواصل ل س
الطالب ن ب
يئة وعضو

ة بحر س رالتد
  وخصوصية

1.742  1.652  0.348  0.206  0.019  3.968  
عالية
  جدا

11  

امال جدا  4.15  0.019  0.093  0.242  1.892  1.903  راملحو   عالية
جــدا، عاليــة تقــدير ــ ع املحــو فقــرات جميــع الفقــرةروحــصلت ا أوال، 6وجــاءت ــساعد:ونــص

عاليـة ا تقـدير ـان حيـث بدا العل التفك ر تطو قـدجـع ن بـو ردا 2والفقـرة ،4.335 هز
مثانيا س ا بنطاقونص واملعرف العلم قـد واسع،شر ن بـو جـدا عاليـة ا روتقـدير  ،4.323 هز

الفــرديثالثــا3والفقــرة التعلــيم ــ م ــسا ا قــدللمــستفيد،ونــص ن بــو جــدا عاليــة ا روتقــدير  هز
4.294.  

أخـر ـ جــاءت ـ ال ــب،والفقـرات ت العاشـررتت7الفقـرةال ــا اي ي:ونـص يجــا للتفاعـل ــسمح
املعلــم ن هواملــتعلم،بــ قــد ن بــو جــدا عاليــة ا روتقــدير عــشر12والفقــرة،3.984ز ــادي ا ــا ترتي

ا ــة: ونـص بحر س التــد يئـة وعــضو الطالــب ن بـ التواصــل ل عاليــةوخـصوصية،رــس ا وتقــدير
ه قد ن بو رجدا ع5والفقرة،3.968ز ي الثا ا ا شرترتي ـس:ونص العل ـ التفك ر تطـو ع اعد

، هبــدا قـــد ن بــو جـــدا عاليــة ا روتقـــدير تقـــديرهومــن،3.932ز امــل املحـــو أن نجــد ـــدو را ل
ن بو جدا هزعا   4.15 رقد

تجــــــاه إيجابيــــــة ــــــات اتجا ــــــم ل س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء أن ــــــ يو ــــــذا نحــــــومواقــــــعرو التواصــــــل
ملــــــا والـــــتعلم التعلــــــيم ــــــ ا ــــــاســـــتخدام ــــــل العل ــــــ التفك ر تطـــــو ــــــ ة ــــــ كب فائـــــد مــــــن ،ا بــــــدا

بنطاق واملعرف العلم شر للمستفيدواسع،ومساعدتھ الفردي للتعلم ا يل   س

الــــذي و ـــساؤ ال ـــ ع يجيـــب ـــذا لو نحــــو:نـــصھل س التـــد يئـــة أعـــضاء ــــات اتجا ـــ رمـــا
والتعلم؟) مواقع( مواقع التعليم ديد ا   عالم
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ي رواملحـــــ نحــــــو:الثــــــا س التــــــد يئـــــة أعــــــضاء ــــــات البحــــــثمواقــــــعراتجا ــــــ ديــــــد ا عـــــالم
املجتمع وخدمة دوالعل ذلك14لا   يو

دو   14لا

 العبارة م
  موافق
  بشــدة

  محايد  موافق
  غير

مــوافق

  غير
  موافق
  بشدة

  التكرار
  والوزن

عالية 
  الترتيب  جدا

100 172  20  13  5  310  

1  

تساعد على 
االّتصال 

بالمؤّسسات 
ّية بمختلف يمالتعل

  الدول
1.613  2.219  0.194  0.084  0.016  4.126  

عالية 
  6  جدا

152  112  24  17  5  310  
2  

تسهل االّطالع على 
الكتب المجّالت، 

والدورّيات، 
  4.255  0.016  0.11  0.232  1.445  2.452  والنشرات العلمّية

عالية 
  1  جدا

112  112  44  32  10  310  
3  

تسهل النشر في 
، المجّالت

والدورّيات، 
  3.916  0.032  0.206  0.426  1.445  1.806  والنشرات العلمّية،

عالية 
  11  جدا

112  156  28  9  5  310  

4  

تسمح للباحث 
بالوصول 

للمعلومات العلمية 
المخزنة فيها بشكل 

  سريع
1.806  2.013  0.271  0.058  0.016  4.165  

عالية 
  4  جدا

124  156  16  10  4  310  
5  

ث على احتساعد الب
الحصول على 
المعلومة من 
  4.245  0.013  0.065  0.155  2.013  2  مصادر متنوعة

عالية 
  2  جدا

104  164  20  17  5  310  
6  

تعطي مساحة 
للباحث من الحرية 

في نشر اآلراء 
  4.113  0.016  0.11  0.194  2.116  1.677  التربوية

عالية 
  5  جدا

84  148  60  14  4  310  
7  

 تساعد في إيجاد
ستراتيجّيات لحل ا

المشكالت التربوية 
  3.948  0.013  0.09  0.581  1.91  1.355  في المجتمع

عالية 
  10  جدا

100  180  16  10  4  310  
8  

تساعد على تقديم 
مواد تثقيفية 

  4.168  0.013  0.065  0.155  2.323  1.613  للمجتمع
عالية 
  3  جدا

84  188  16  18  4  310  
9  

تسهم في زيادة 
بوي ترالوعي ال

  4.065  0.013  0.116  0.155  2.426  1.355  للمجتمع
عالية 
  7  جدا

84  160  40  21  5  310  1
0  

تساعد في إيجاد 
استراتيجّيات لحل 
  3.958  0.016  0.135  0.387  2.065  1.355  المشكالت التعليمّية

عالية 
  9  جدا

64  172  52  17  5  310  1
تساعد على تقديم   1

  3.881  0.016  0.11  0.503  2.219  1.032خدمات مجتمعية 
عالية 
  12  جدا
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 العبارة م
  موافق
  بشــدة

  محايد  موافق
  غير

مــوافق

  غير
  موافق
  بشدة

  التكرار
  والوزن

عالية 
  الترتيب  جدا

  راقية
88  160  32  22  8  310  

1
2  

تساعد على تقديم 
خدمات االستشارة 

واإلرشاد 
  3.961  0.026  0.142  0.31  2.065  1.419  بخصوصية

عالية 
  8  جدا

  عالية جدا 4.067 0.017 0.108 0.297 2.022  1.624  المحور كامال

عاليـةصلح تقـدير ـ ع املحو فقرات جميع الفقـرةجـدا،رت اأوال 2وجـاءت ل:ونـص ـس
ـــشرات وال ات، والــدو املجـــالت، الكتــب ـــ ع ّطــالع ر

ّ ّ
نّالعلميــة، بــو جـــدا عاليــة ا هزوتقـــدير رقـــد

و4.255 ا ثانيا5الفقرة، مـصادر:ونص مـن املعلومـة ع صو ا ع الباحث متنوعـة،لساعد
ا هعوتقــدير قــد ن بــو جــدا راليــة و4.245ز ا8الفقــرة، تثقيفيــة: ونــص مــواد تقــديم ــ ع ــساعد

ه قد ن بو جدا عالية ا وتقدير ، رللمجتمع   4.168ز

أخــر ــ جــاءت ــ ال ــب،والفقــرات ت العاشــر 7الفقـــرة ال ــا اوترت إيجـــاد:ونــص ــ ــساعد
وتقـــــدير املجتمـــــع، ـــــ ـــــة بو ال املـــــشكالت ـــــل اتيجيات هاّاســـــ قـــــد ن بـــــو جـــــدا رعاليـــــة ،3.948 ز

عـــــــشر3الفقــــــرةو ــــــادي ا ـــــــا اوترتي ـــــــشرات :ونــــــص وال ات، والـــــــدو املجــــــالت، ـــــــ ــــــشر ال ل ّـــــــس ر
ّ

ه قــــد ن بــــو جــــدا عاليــــة ا وتقــــدير رالعلميــــة، ز ه،3.916ّ قــــد ن بــــو جــــدا عاليــــة ا روتقــــدير ،3.881 ز
ي 11الفقرةو الثا ا اوترتي مجتمعية :ونص خدمات تقديم ع نجد اقية،ر ساعد دو ا لومن

ه قد ن بو جدا عا تقديره امال املحو رأن ز   .4.067ر

تجــاه إيجابيــة ــات اتجا ــم ل س التــد يئــة أعــضاء أن ــ يو ـذا نحــومواقــعرو التواصــل
وخدمــة ـ العل البحــث ــ ا حيـثاملجتمــع،اسـتخدام ــامــن ــةإ بو ال املــشكالت حــل ـ ــساعد

ــــس ــــ ـــــساعد كمــــا املجتمــــع، لألبحــــاثيــــ ــــ العل ـــــشر ال خـــــدمات العلميـــــة،ل تقــــديم ل ــــس و
اقية     .رمجتمعية

الـذي ي الثـا ـساؤ ال ع يجيب ذا نحـو:نـصھلو س التـد يئـة أعـضاء ـات اتجا ـ رمـا
البحث) مواقع (مواقع ديد ا   العلعالم

قــــم ــــدو ل فبــــالنظر عــــام ل ــــش رو بانية15ل ســــ محــــاو تقــــدير ــــ يو لتقــــديروارالــــذي
ه قــــد ن ـــو و جـــدا عـــا بتقــــدير جـــاءت حيـــث بانة لالســـ رالعـــام لــــدى4.1085ز أن ـــ ع يـــدل ـــذا و

التعلــيم ــ ديــد ا عــالم مــن ســتفادة نحــو إيجابيــة ــة بو ال ــات اتجا س التــد يئــة رأعــضاء
املجتمعوالتعلم وخدمة العل البحث   .و
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دو   15لا

ة  رالعبا
التكرار
ن   زوالو

  

امال راملحو جدا  4.15  لو   عالية

امالراملحو ي جدا 4.067  الثا   عالية

املة بانة جدا 4.1085 س   عالية

اسة الد   :رنتائج

يمن حصا ثالتحليل ا أنرملحاو مايمكننا تج    :ي ست

مـن .1 سـتفادة إ س التد يئة أعضاء يوتيـوبريميل ـسبة،)YouTube( موقـع انـت حيـث
العامة % 50.3 ات واملشار والتعليم أستخدمھ ستخدمھ من العينة أعضاء  من

مــن .2 السـتفادة ــ س التــد يئـة أعــضاء غبــة رتقـل تـور ــسبة،)Twitter( موقــع انــت حيــث
العامة % 21.9 ات واملشار والتعليم ستخدمھ من العينة أعضاء  من

أعـــض .3 مـــن ضـــعيفة ومقــــــسبة س التـــد يئـــة مـــنتميـــل%  14.2اردراء ســـتفادة ـــ موقـــعإ
سبوك العامة،) Facebook( ف ات واملشار  والتعليم

ـــا .4 اتجا س التــد يئـــة أعــضاء مــنھإيجابيــتريحمــل ســـتفادة ديـــدمواقـــعتجــاه ا عــالم
ق ن و و جدا عا بتقدير جاءت حيث والتعلم التعليم ا استخدام هزنحو  4.15رد

ي .5 أعــضاء مــنئـــةيحمــل ســـتفادة تجــاه إيجابيــھ ـــات اتجا س ديـــدمواقـــعرالتــد ا عــالم
ــ ا اســـتخدام وخدمـــة نحــو ــ العل حيــثالبحـــث ناملجتمـــع ـــو و جـــدا عــا بتقـــدير زجـــاءت

ه  .4.067رقد

  :توصياتال 

بما الباحث يو السابقة النتائج ضوء      :يو

ا .1 لتعلم س التد يئة ألعضاء ية تد ات دو رعقد ر ـمواقعخداماتستر ديـد ا عـالم
املجتمع وخدمة العل والبحث والتعليم  التعليم

ـ .2 ع ـث ت س التـد يئـة ألعـضاء علميـة حلقات ر لتصو زة مج ات أستوديو موقـعرتوف
)YouTube( 

نحو .3 س التد يئة أعضاء ات اتجا لقياس اسات د رعمل خـرمواقعر ديـد ا ىعالم
ا م العللالستفادة والبحث والعلم  التعليم
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