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الملخص
:
ستهدف البحث دراسة االستخدامات التعليمية لتويتر كأداة من أدوات التواصل االجتماعي
وذلك لخدمة المقررات التعليمية في جامعة الملك سعود ،وفي ضوء أهداف البحث تم
تحديد مشكلته وأسئلته وحدوده ،وتحددت مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة
االستخدامات التعليمية لتويتر لدى طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة
الملك سعود قسم تقنيات التعليم وآثار استخدامه والصعوبات التي تواجهه.
وحاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

 -1ما أوجه استخدامات تويتر في العملية التعليمية ؟
 -2ما اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية التعليمية؟
 -3ما الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخدام الطالبات لخدمات تويتر في
المقررات التي تقدم على الشبكة ؟
 -4ما المقترحات لتطوير استخدام تويتر في مجال البحث العلمي ؟
ولإلجابة عن أسئلة البحث ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وصممت أداة الدراسة وهي
ً

وأسفر البحث عن النتائج التالية:

 -1كثرة استخدام تويتر من قبل الطالبات وخاصة لمعرفة الجديد في التخصص
والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس ،مما يؤكد على تفعيل تويتر في العملية
التعليمية.
 -2نسبة اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية التعليمية مرتفعة مما
يدل على فاعليته.
 -3أبرز الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخدام الطالبات لخدمات تويتر
هي اعتماد بعض أعضاء هيئة التدريس على طريقة التدريس التقليدية وقلة
االهتمام بالتدريب وعدم توفر الوقت وعدم تضمن المقررات الدراسية ما يتطلب
استخدام تويتر.
- -4أبرز المقترحات لتطوير استخدام تويتر في مجال التعليم هي االستفادة من
تجارب الجامعات األجنبية .
و أوصت الباحثة بإجراء دراسة حول الخدمات التي يقدمها تويتر في تطوير العملية

المقدمة:
يشهد التعليم ومؤسساته تطورات سريعة ومتالحقة في جميع عناصر منظومته،
حيث يتم تعزيز الطرائق التدريسية في كافة المراحل بتقنيات حديثة ،لغرض
االستفادة من المميزات التي تتمتع بها هذه التقنيات ،بغية تطوير العملية
التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العلمي.
(زين الدين و الظاهري1431 ،هـ.)1 ،
ولذلك تتنوع سبل االستعانة بالتقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التعليم على وجه
أفضل ،وبأفضل المستويات الممكنة ،وذلك لما الستخدام التقنيات من أثر
فعال في استيعاب المتعلم المعارف واكتسابه المهارات (زين الدين و
الظاهري1431 ،هـ.)1 ،ومن هذه التطبيقات الشبكات االجتماعية والتي
تعتبر أحد الوسائل اإلبتكارية المستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم
) )Lim&Freed, 2009, 433ولعل السبب في ذلك هو إدراك الجامعات لمدى
احتياج الطالب لمثل هذا النوع من التعلم (.)Alraway, 2006, 3

ويعرف))Shrinky,2003الشبكات االجتماعية
على أنها البرمجيات التي تحقق اتصاالت تفاعلية باتجاهين وتزداد قيمة
الشبكات بعدد ما يزداد عدد االعضاء فيها (العمودي .)12 ,2009 ,
ومن الشبكات االجتماعية التي انتشرت بشكل واسع وسريع واكتسب شعبية
عالمية موقع تويتر ) ,(Twitter.comيعرفه جروسك وهولوتسك (
Grosseck, Holotescu,2008أنها المدونات الصغيرة وهي تقنية الويب
2وشكل جديد من المدونات ،والتي تسمح للمستخدمين بنشر نص مختصر
على اإلنترنت ،وعادة ما تكون من 200 - 140حرفاً ،و كذلك الصور و
الملفات األخرى.
)Social Network Service (SNS

حيث لم يعد دوره قاصراً على التواصل مع األصدقاء وتبادل النقاشات
االجتماعية والسياسية فحسب  ,بل أصبح هناك توجه لتوظيفه في التعليم لخلق
بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على التعلم الذاتي خارج نطاق الصف الدراسي,
إضافة إلى تلبية حاجات المتعلمين ,واكتساب الكثير من الخبرات التعليمية,
وتطوير مهارات المتعلمين بدالً من هدر األوقات بالتسلية والترفيه دون أدنى
فائدة.ومن هنا فقد سعى الكثير من الخبراء والباحثين لتطوير هذه التقنية حتى
أصبحت في قمة األولويات لديهم(".عبود ,والعاني ,2 009 ,ص.)96
ومن هنا جاءت فكرة الدراسة التي تهدف إلى التعرف على االستخدامات
التعليمية لتويتر كأداة من أدوات التواصل االجتماعي في جامعة الملك سعود
لخدمة المقررات التعليمية .

مشكلة الدراسة:
ما االستخدامات التعليمية لتويتر كأداة من أدوات التواصل االجتماعي لخدمة
المقررات التعليمية لدى طالبات كليه التربيه في جامعة الملك سعود وما أهم
معوقاته؟

أسئلة الدراسة :
 .1ما أوجة أستخدام توتير في العملية التعليمية من قبل طالبات الدراسات
العليا في كلية التربية قسم تقنيات التعليم؟
 .2ما اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية التعليمية؟
 .3ماهي الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخدام الطالبات لخدمة
تويتر داخل المقررات التي تقدم على الشبكة من وجهة نظر طالبات قسم
تقنيات التعليم؟
 .4ما المقترحات لتطوير استخدام تويتر من وجهة نظر طلبات الدراسات

أهمية الدراسة










تأتي أهمية الدراسة الحالية حيث التوجهات العالمية واإلقليمية والمحلية التي تنادي
بضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة والعمل على توظيفها في النظم التعليمية.
يتزامن البحث الحالي مع اهتمام المسؤولين في جامعة الملك سعود بالتعلم اإللكتروني
كتحديا ً جديد للتعليم العالي ،وكرافد جديد مناسب لتعليم الطالبات.
مك ّمل للجهود التي قامت بها بعض الدراسات العربية القليلة للكشف عن دور الشبكات
والبرمجيات االجتماعية المعتمدة على الويب في المنظومة التعليمية والمقررات
الدراسية كأحد طرق التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.
إمكانية إسهام هذه الدراسة في إيجاد الحلول للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي
تقف أمام استخدام تويتر.
تسهم هذه الدراسة إسهاما ً متواضعا ً في سد بعض النقص في الدراسات المحلية والعربية
التي تبين جدوى استخدام تويتر في العملية التعليمية.

أهداف الدراسة


التعرف على أوجة أستخدام توتير في العملية التعليمية من قبل طالبات الدراسات
العليا في كلية التربية قسم تقنيات التعليم.



التعرف على اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية التعليمية.



التعرف على الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخدام الطالبات لخدمة تويتر
داخل المقررات التي تقدم على الشبكة من وجهة نظر طالبات قسم تقنيات التعليم.



التعرف على بعض المقترحات لتطوير أستخدام تويتر في مجال البحث العلمي من

وجهة نظر طلبات الدراسات العليا في قسم تقنيات التعليم.

الدراسات السابقة:
دراسة (  )Junco and others, 2010عنوانهاThe effect of Twitter (:
)on college student engagement and grades


أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التأكد فيما إذا كان استخدام تويتر كأحد الشبكات
االجتماعية والذي يقوم على مبدأ التدوين المصغر والمحادثات الفورية
لألغراض التعليمية يمكن أن يؤثر على مشاركة طالب الكلية ودرجاتهم.

نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية والتي استخدمت تويتر على
المجموعة الضابطة وذلك من خالل ارتفاع معدل مشاركة الطالب من
المجموعة التجريبية  ,فضالً عن ارتفاع معدالت تحصيلهم الدراسي خالل
الفصل الذي أجريت فيه الدراسة .حيث أظهر تحليل النتائج أن استخدام تويتر
أظهر أن كالً من المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس تشاركوا بشكل فعال في
العملية التعلمية بأساليب تتجاوز حدود أنشطة الصف الدراسي التقليدية .وبذلك
فإن هذه الدراسة تقدم دليالً تجريبا ً على أن تويتر يمكن أن يُستخدم كأداة تعليمية

تساعد على رفع مستوى مشاركة المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والقيام بدور
نشط وفعّال في هذه العملية.

دراسة() Clarke ،Nelson ،2012عنوان الدراسةClassroom ( :
Community, Pedagogical effectiveness, and Learning Outcomes
)Associated with Twitter Use in Undergraduate Marketing Courses
أهداف الدراسة:
قدما دراسة الغرض منها الكشف عن الطرق المختلفة لدمج تويتر الصفوف
الدراسية بقسم التسويق في جامعة ميد أتالنتيك .ولتحديد ما إذا كان استخدام
تويتر ذو منفعة في تلك الصفوف فقد تم معاينة المجتمعات الدراسية في

الصفوف الدراسية ،والفعالية التربوية ،ونتائج التعلم على أساس االستخدام
تويتر أوعدم استخدامه ضمن مادة التسويق .قام الباحثين بتصميم نموذج شبه

تجريبي لغرض المقارنة ،وكان يعمل النموذج عبر جهازي فصول دراسية
للمرحلة الجامعية المتكاملة لالتصاالت التسويقية لنفس المادة .طبقت المقارنة
بين فصلين دراسيين ،فصل دراسي واحد ( 48طالب)يستخدم فيه الطالب

نتائج الدراسة:
أسفرت الدراسة عن نتائج إيجابية لصالح الصف الذي يستخدم فيه أعضاءه
تويتر حيث كان الحضور والشعور باالنتماء للمجموعة أعلى بكثير وذاك
ينعكس على الفعالية التربوية ،في حين تفوقت المجموعة التي تستخدم
تويتر لم يكن هناك فرق في التعلم ينظر إليه عبر المجموعتين ،كال
المجموعتين تساوت في مقدار التعلم ولكن مجموعة تويتر تفوقت في
االنتماء للمجموعة والتعلم الجماعي أكثر.

منهج البحث:
بعد االطالع على المناهج البحثية المختلفة و الدراسات السابقة  ،وبعد تحديد

مشكلة البحث و أسئلته و أهدافه يمكن القول أن المنهج المالئم للبحث الحالي
هو المنهج الوصفي النسجامه مع طبيعة الدراسة.

مجتمع البحث و عينته:
تتألف مجتمع البحث من طالبات المستوى األول والثالث من برنامج الماجستير في
تخصص تقنيات التعليم البالغ عددهن  50طالبة .و عينة البحث وفقا لذلك عينة
قصدية شاملة لكل مجتمع الدراسة .

أداة البحث:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها  ,وبما أن الدراسة اتبعت المنهج
الوصفي  ,فقد تم اختيار االستبيان لجمع البيانات ,
.وقد تم توزيع أداة البحث بالطريقة اإللكترونية ؛ و ذلك لتفعيل التخصص
وسهوله التواصل بين الطالبات ،وقد صممت االستبانة بالشكل المفتوح/
المغلق ،و قد بنيت وفقا للتدرج الخماسي لليكرت.

النتائج
• المحور األول :ما أوجة أستخدام توتير في العملية التعليمية من قبل طالبات
الدراسات العليا في كلية التربية قسم تقنيات التعليم؟
توصلت الدراسة إلى أن اجمالي عبارات المحور األول حصلت على متوسط
حسابي كلي ( ،)3.76وانحراف معياري (. )676.ودرجة موافقة مرتفعة ،وهذا
يدل على أن جميع هذه العبارات تشكل أوجة أستخدام توتير في العملية التعليمية
من قبل طالبات الدراسات العليا في كلية التربية قسم تقنيات التعليم بدرجة
مرتفعة.
• المحور الثاني :ما اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية
التعليمية؟

توصلت نتائج الدراسة إلى أن اآلثار المترتبة على استخدام تويتر في تحسين العملية
التعليمية كان ذلك بمتوسط حسابي ( )4.13وانحرفا معياري ( ،)423.ودرجة
موافقة مرتفعة ،وهذا يدل على أن جميع هذه العبارات تشكل اآلثار المترتبة على
استخدام تويتر في تحسين العملية التعليمية بدرجة مرتفعة.



المحور الثالث :ما هي الصعوبات والتحديات التي تحول دون استخدام
الطالبات لخدمة تويتر داخل المقررات التي تقدم على الشبكة من وجهة نظر

طالبات قسم تقنيات التعليم؟
وتوصلللت نتللائج الدراسللة إلللى وجللود عللدد مللن التحللديات والصللعوبات التللي تواجلله
اسللتخدام تللويتر فللي العمليللة التعليميللة لللدى طالبللات جامعللة الملللك سللعود وذلللك
بمتوسللط حسللابي ( )3.66وانحرفللا معيللاري ( ،).541ودرجللة موافقللة مرتفعللة،
وهذا يدل على أن جميع هذه العبارات تشكل الصلعوبات والتحلديات التلي تحلول
دون اسللتخدام الطالبللات لخدمللة تللويتر داخللل المقللررات التللي تقللدم علللى الشللبكة
بدرجة مرتفعة .ما عدا العبارة (( )14تعارض استخدام التويتر ملع القليم الدينيلة
وثقافة المجتمع) على متوسط حسابي قيمته ( )2.00ودرجة موافقة منخفضة.



المحووور الرابو  :مووا هووي المقترحووات لتطوووير اسووتخدام تووويتر فووي م ووال
البحث العلمي من وجهة نظر طالبوات الدراسوات العليوا فوي قسوم تقنيوات

التعليم؟
توصلللت نتللائج الدراسللة إلللى أن أن اجمللالي العبللارات حصلللت علللى متوسللط

حسلللابي قيمتللله ( )4.43وأنحلللراف معيلللاري ( ،).467ودرجلللة موافقلللة
مرتفعة جلدا ،وهلذا يلدل عللى أن جميلع هلذه العبلارات تشلكل المقترحلات
لتطوير استخدام تويتر في مجال البحلث العلملي ملن وجهلة نظلر طالبلات
الدراسات العليا في قسم تقنيات التعليم بدرجة مرتفعة جدا.

توصيات الدراسة:
• إجراء دراسة حول الخدمة التي يقدمها تويتر في تطوير العملية التعليمية ؟
• إجراء دراسة مقارنة بعينة أكبر وبجامعات وكليات مختلفة .
• إجراء دراسة مقارنة حول تفعيل تويتر  -فيس بوك –الويكي -اليوتيوب.

• االستفادة من تجارب الجامعات األجنبية والمؤسسات التعليمية األخرى في
توظيف الشبكات االجتماعية في التعليم.
•

ثانيا :دراسات مستقبلية مقترحة:

• إجراء مزيد من الدراسات التقويمية حول الموضوع الحالي في جامعات مختلفة
وكليات أخرى.
• إجراء دراسات لفعالية شبكات أخرى مثل االنستغرام والكيكك والباث في العملية
التعليمية.
• القيام بدراسة حول اتجاهات الطالبات نحو استخدام شبكة التواصل االجتماعي
تويتر في التعليم.
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x
 -الخليفة ,هند(2008م).تسخير خدمات التدوين المصغر في المجال التعليمي واألكاديمي.

عبد العظيم  ,زينب مصطفي ( .)2010الشبكات االجتماعية بين الرفض والقبول  .مجلة التعلم
اإللكتروني ,العدد( .)8استرجع في .1434\11\7
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=247
 عـبـيـد ,عـصـام مـحـمد(1433ه,ذو القعدة) .دور الشبكات االجتماعية في دعم المقررات
الجامعية من وجهة نظر الطالب والطالبات .دراسة مقدمة إلى مؤتمر المحتوى العربي في
األنترنت التحديات والطموحات  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض.

عماشة ,محمد عبده راغب(.)1430التعلم اإللكتروني وخدمات الشبكات االجتماعية (.)SNS
مجلة

المعلوماتية،

العدد(،)27

رمضان

(1430هـ)

استرجع

في

7/1/1434ه..

http://informatics.gov.sa/details.php?id=313


العمودي ،غادة عبدهللا ( .)2009البرمجيات االجتماعية في منظومة التعلم المعتمد على

الويب  :الشبكات االجتماعية نموذجا ً .المؤتمر الدولي األول للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد-

صناعة التعلم للمستقبل ،الرياض.
ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،تويتر ( ) http://ar.wikipedia.orgاسترجع في 1434\12\3ه
الفار ،ابراهيم عبدالوكيل .)2012( .تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين :تكنولوجيا
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