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 2021مايو    2تاريخ القبول :    2021مارس    29تاريخ االستالم :  

 املستخلص:  
التواصل االجتامعي   الدراسة هو تقييم برنامج  يف دعم مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم    "واتس آب "اهلدف من 

 املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( ومدى حتقيقها لألهداف التعليمية.  

الطلبة مستخدم يتمكن  امليداين حتى  املسحي  املنهج  برنامج  تم استخدام  التعبري عن    "واتس آب"و  البحث من  قاعة  يف مادة 

االستبانة عىل الطالب الذين لدهيم ممارسة استخدام برنامج واتس آب، جعلتهم عىل درجة من األهلية للمشاركة    تأنفسهم، وصمم

 .  2020-2019عام الدرايس  ( استجابة صحيحة، يف الفصل الدرايس األول من ال42يف اإلجابة عنها بكل ثقة ودراية، وتم جتميع )

وتعترب الدراسة إضافة جديدة للدراسات التي تتعلق بدعم برامج التواصل االجتامعي للمقررات اجلامعية، حيث أثبتت الدراسة 

 من خالل النتائج أن هناك فوائد علمية خمتلفة لربامج التواصل االجتامعي يمكن األخذ هبا، وتعود بشكل إجيايب عىل النظام التعليمي.  

، حيث جاء الغرض االجتامعي يف  "واتس آب"لنتائج التالية: تعددت أغراض استخدام الطلبة لربنامج  توصلت الدراسة إىل ا

مرتفع، بينام   "واتس آب"مستوى مهارات الطلبة يف استخدام برنامج    و   الرتتيب األول، ثم يليه الغرض األكاديمي فالغرض الثقايف،

 بسبب سهولة استخدام الربنامج.  مستوى صعوبات استخدام الطلبة للربنامج متوسط، وذلك  

ذات داللة إحصائية حول  الدراسة عدم وجود فروق  برنامج    بينت  املقرر عن طريق  طلبة  تفاعل  واتس آب يف ضوء  "مدى 

التي يتم التواصل معها، والوقت الذي يقضيه يف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميًا يف مجيع املجاالت  Groupsمتغريي عدد املجموعات 

 درجة الكلية.   وال

 .  (4)الكويت(؛ 3)التعليم العايل(؛ 2)واتس آب(؛ 1) شبكات التواصل االجتامعيالكلامت املفتاحية: 

mailto:nm.alkhurainej@paaet.edu.kw
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: املقدمة املنهجية  : أوالا
 تمهيد: ال. 1. 1

يعترب استخدام شبكات االتصال االجتامعي والتكنولوجيا من اجلوانب الفّعالة يف تغيري أشكال وطرق التعلم، وتؤدي إىل تطوير  

أدائها من خالل التجارب التي اعتمدت عىل ربط حالة من االتصال اإللكرتوين بني مجيع األطراف األكاديمية، وأدى ذلك بالفعل إىل 

 ة ومتنوعة ختدم العملية التعليمية، وأحياًنا تكون جزء أساسيًا من املادة الدراسية. انتشار مواقع برامج كثري

هو أحد برامج الرتاسل الفوري، ويكون إما بشكل فردي أو عن طريق    (WhatsApp:  باإلنجليزية)  "واتس آب"إن برنامج  

، وتتوفر اخلدمة من خالل منصات اهلواتف الذكية، ومن املمكن إرسال أوعية خمتلفة من مصادر املعلومات عىل  Groupsجمموعات  

 الصور، والرسائل الصوتية، والفيديو، والوسائط، وغريها.   :سبيل املثال

،  Smart Phonesاملؤسسات األكاديمية أن أغلب الطلبة يف الوقت احلايل يفضلون استخدام اهلواتف الذكية  من املعروف لدى  

هو أحد تلك الربامج    "واتس آب"وهذا النوع من التكنولوجيا عادة تتوافر فيه برامج التواصل االجتامعي بأشكاهلا املختلفة، وبرنامج  

خدمة    ، وهيامعي نظًرا لسهولة االستخدام، ويمكن ختزينه عىل أي نوع من األجهزة الذكية  التي يكثر استخدامها بني جمتمع الشباب اجل

 جمانية االستخدام. 

أكدت أمهية هذا اجلانب بالنسبة للعملية التعليمية، وعن طريق النتائج امليدانية    -حول هذا املوضوع  -والكثري من الدراسات

دف  وهتلوجيا الذكية املتمثلة يف مواقع وبرامج التواصل االجتامعي يف دعم املواد اجلامعية،  ظهرت الكثري من التوصيات عىل أمهية التكنو

هذه الدراسة إىل معرفة مدى تفاعل طلبة مادة قاعة البحث يف استخدام برنامج التواصل االجتامعي من خالل إرشاكهم بشكل مجاعي  

Group ،.والتواصل فيام بينهم وأستاذ املقرر 

م وفًقا ملتوسط  2019خالل   استخداًما يف العامل منصات  10، رصد أكثر"statista"تقرير، حسب أحدث إحصاءات موقع  يف  

مليار مستخدم شهريا )املستخدم الواحد قد يستخدم أكثر من    11.88عدد احلسابات النشطة شهرًيا، والتي بلغ عدد مستخدميها نحو  

مليار مستخدم شهرًيا، ثم موقع يوتيوب    2.4بوك هيمنته عىل مرتبة الصدارة بتجاوز عدد املستخدمني حاجز    واصل فيس   :منصة تطبيق(

مليار مستخدم    1.6وصل إىل ملياري مستخدم شهرًيا، وجاء تطبيق واتس آب يف الرتتيب الثالث عامليًا؛ إذ وصل عدد مستخدميه إىل  

 .(2020شهرًيا )عيل، 

 الدراسة:  إشكالية. 2. 1

للكثري من املراكز األكاديمية مثل اجلامعات والكليات هو اعتامد مواقع أو برامج التواصل االجتامعي مثل واتس    احلايلالتوجه  

إدارة اجلامعة( هبدف التواصل بشكل مستمر    -الطالب  -)عضو هيئة التدريس  :آب أو تويرت وغريها كوسيلة اتصال بني األطراف الثالثة

 ث والقرارات األكاديمية واإلدارية.  يف معرفة مجيع األحدا

أكدت   )  الكثريوقد  املطريي  قدمها  التي  امليدانية  الدراسة  منها  الدراسات،  طرق  2011من  يف  ملموس  تغري  حدوث  عىل   ،)

املقررات  دعم  هبدف  التكنولوجي  التواصل  ذات  الربامج  استخدام  الرضوري  من  وأصبح  احلديثة،  التكنولوجيا  بفضل  التواصل 

 ة للطلبة اجلامعيني، وكذلك تقوية العالقة األكاديمية بني الطالب وأستاذ املقرر. الدراسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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ال يمكن جتاهل دور الطلبة اجلامعيني واألخذ برأهيم الشخيص ومدى تفاعلهم حول الربنامج الدرايس املقدم هلم؛ حيث يعترب  

 الطلبة العنرص األسايس يف نجاح العملية التعليمية.  

ما مدى تفاعل طلبة مقرر قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات  "اإلشكالية التالية:  يفالدراسة وتبحث 

 ؟ "يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( يف دعم املقرر الدرايس عن طريق برنامج التواصل االجتامعي واتس آب

 : الدراسة. أهمية 3. 1

برزت يف اآلونة األخرية بني الشباب برامج التواصل االجتامعي يف أجهزة املحمول الذكية اخلاصة هبم، وأخذ طلبة البكالوريوس  

يف الكليات واجلامعات باستخدامه فيام بينهم كوسيلة اتصال رسيعة وسهلة ومتوافرة بشكل كبري بني أوساط الشباب يف املجتمع اجلامعي  

 بشكل عام. 

بشكل مثايل يف   استخدامها ايد الطلب عىل تلك الربامج إىل تطويرها وإدخال وسائط ومميزات جديدة جتعل من املمكن وأدى تز

 عملية االتصال بني الطلبة واألساتذة هبدف دعم املقررات الدراسية األكاديمية.

املتعلقة بعمليات االتصال بني أعضاء هيئة    هذه الدراسة إىل حماولة شد انتباه الباحثني واألكاديميني يف الدراسات  أمهيةوترجع  

الدراسة حمل اهتامم املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات، وحماولة تسليط   التدريس والطلبة يف الكليات واجلامعات، وكذلك تكون 

باعت التعليمية  العملية  وبالتايل جيب إرشاكه يف  مهم،  تكنولوجي  االجتامعي كعنرص  التواصل  برامج  أهم وسائل الضوء عىل  باره من 

 االتصال احلديثة.

 . أهداف الدراسة: 4. 1

االجتامعي  التواصل  برامج  استخدام  األكاديمية من  الكشف عن اجلدوى  يتمثل يف حماولة  الدراسة  هلذه  األسايس  اهلدف  إن 

 بشكل عام، ومدى استفادة تلك الربامج يف دعم املقررات الدراسية اجلامعية. 

 الدراسة فهي كالتايل:  من األخرىأما األهداف 

الدراسية يف   - املقررات  بام خيدم  التواصل االجتامعي  به مواقع وبرامج  تقوم  الذي  الدور  التعرف بشكل علمي عىل 

 الكليات واجلامعات. 

 عىل أداء الطالب. "واتس آب"التحقق من االستخدامات األكاديمية الناجتة عن استخدام برنامج  -

تساعد يف   - نتائج  إىل  برامج الوصول  به  تساهم  أن  يمكن  الذي  الدور  لفهم  للباحثني  مناسبة  اقرتاحات وتوصيات 

 التواصل االجتامعي يف تطوير العملية التعليمية. 

 الدراسة:  . تساؤالت5. 1

 حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل األسئلة التالية:

 ؟"بآواتس "ما أغراض استخدام الطلبة لربنامج التواصل االجتامعي  -

 يف مقرر قاعة البحث؟ "بآواتس "ما مستوى مهارات الطلبة يف استخدام برنامج  -

 يف مقرر قاعة البحث؟ "بآواتس "ما الصعوبات التي تواجه الطلبة يف استخدام برنامج  -
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واتس  "توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تفاعل الطلبة يف دعم مقرر مادة قاعة البحث عن طريق برنامج  هل   -

ترجع املجموعات    آب  عدد  الرسائل    Groupsملتغريي:  إرسال  يف  املنقضية  واألوقات  معها،  التواصل  يتم  التي 

 واستقباهلا يوميا؟ 

 الدراسة وحدودها: . مجال6. 1

 يمكن أن نحدد حدود الدراسة وجماالهتا بام ييل: 

امل - دعم  يف  اجلامعيني  الطلبة  تفاعل  مدى  موضوع  الدراسة  تتناول  املوضوعية:  طريق  احلدود  الدراسية عن  قررات 

 ."اواتس آب"برنامج 

املكتبات   - علوم  لقسم  تابع  مقرر  وهو  ميداين،  تدريب  البحث  قاعة  مقرر  طلبة  عىل  الدراسة  متت  املكانية:  احلدود 

 االستبانة  توزيع  وتم  الكويت،  دولة  -  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  اهليئة  –واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية  

 .بالقسم اخلاص البنني مبنى يف  للمشاركني

تدريب ميداين، وعددهم ) - البحث  املقيدين يف مقرر قاعة  الطلبة  الدراسة عىل مجيع  البرشية: اشتملت  (  47احلدود 

 طالبًا، وهم الطلبة املتوقع خترجهم بدرجة البكالوريوس من قسم علوم املكتبات واملعلومات. 

م، وتم توزيع االستبانات عىل  2020  / 2019 احلدود الزمنية: شملت الدراسة الفصل الدرايس األول للعام الدرايس  -

نتائج البحث واعتامد البحث يف  2019الطلبة يف شهر ديسمرب من عام   البيانات وحتليلها ووصواًل إىل  م، أما جتميع 

 م. 2020شكله النهائي فقد امتدت إىل شهر مارس 

 . مصطلحات البحث: 7. 1

الدرايسا.  1.  7.  1 األساسية  :Course  ملقرر  الرتبية  كلية  عن  الصادر  العلمي  املرشد  دليل  إىل  التوجيه   -بالرجوع  مكتب 

كامل،   درايس  فصل  مدى  عىل  يقدم  ميداين،  تدريب  أو  عميل  نظري،  علمي  حمتوى  عن:  عبارة  الدرايس  املقرر  أن  يذكر  واإلرشاد، 

 (.  1999ساسية، وخيصص له عدد من الوحدات الدراسية وفق نظام الدراسة )كلية الرتبية األ

؛ إذ اجتامعيًا دوًرا    "اإلنرتنت": لشبكة املعلومات العاملية  Online Social Networksشبكات التواصل االجتامعي  .  2.  7.  1

وخدمة   اإللكرتوين  والربيد  االجتامعي  التواصل  شبكات  من خالل  وذلك  البعيد،  قربت  امللفات   "Telnet"إهنا  نقل  وبرتوكوالت 

    (.ODLIS, 2020) "واتس آب"و "التويرت"و "الفيسبوك"ية وغريها، ومن أمثلة شبكات التواصل االجتامعي: واملكاملات الدول

  باستطاعة أصبحت تقنية شبكات اهلواتف املحمولة توفر خدمات معلوماتية هائلة    :WhatsAppبرنامج واتس آب  .  3.  7.  1

لطالهبا والعاملني فيها بفرتة زمنية قياسية؛ إذ أصبح باإلمكان االشرتاك   مؤسسات التعليم العايل أن تستفيد منها يف توصيل املعلومات

 حيث يتم التواصل بني جمموعة من الناس املهتمني يف موضوع معني.   "واتس آب"يف خدمة 

بكة  وبرنامج واتس آب عبارة عن اتصال بني األهل واألصدقاء وأصحاب املهنة الواحدة، ومن خالل هذا الربنامج يستفاد من ش

 .  (ODLIS, 2020)يف تبادل األخبار والصور واآلراء وغريها  "اإلنرتنت"املعلومات العاملية 
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 السابقة:   . الدراسات8. 1

يضاف إىل حقل املعلومات   ،قدم الكثري من الباحثني دراسات تتعلق يف دور برامج التواصل االجتامعي يف دعم العملية التعليمية

( االتصاالت  من   ICTوتكنولوجيا  املقدمة  الدراسة  أن  ونجد   ،)(Menkhoff & Magnus, 2012) برامج استخدام  عىل  ركزت   ،

برامج تويرت، و  املثال مواقع  الطلبة وأساتذهتم عىل سبيل  امليدانية والتواصل بني  الزيارات  التعليم من خالل    التواصل االجتامعي يف 

بوك، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك إجيابية واضحة يف استخدام هذا النوع من الربامج مثل تبادل الصور    س آب، وفيسوات

اصل والفيديو يف بعض املقررات الدراسية التي تتعلق يف الزيارات امليدانية والتعليق عليها وإبداء اآلراء، ويؤكد الباحثان أن برامج التو

مكن استخدامها يف دعم املواد الدراسية السيام يف املواد التي حتتاج إيل العمل اجلامعي، وتتميز برامج التواصل بأهنا االجتامعي من امل

 تساعد عىل دمج الفرد مع اجلامعة أكثر من الطريقة التقليدية. 

ادم الذي سوف يواجه أساتذة  التقنية املوجودة يف برامج التواصل االجتامعي هو التحدي الق  استخدامأن   (Young, 2010) وأكد

اجلامعات والطلبة عىل حد سواء، واملطلوب منا كأعضاء هيئة تدريس أن نكون عىل مستوى احلدث، ونطالب بتدريب الطلبة عىل كيفية  

ا  ويرى يونغ أهن  ،خاصة أن الشباب احلايل يفضل استخدامها يف املناسبات االجتامعية بشكل مكثفوب استخدام أهم مواقع التواصل،  

 وتعطي نتائج واضحة املعامل عن مستوى استيعاب الطلبة للامدة العلمية.  ،من أفضل الوسائل يف املناقشات اجلامعية أو الفردية

من خالل دراستهم أن الطلبة يؤيدون التواصل مع أساتذة املقرر عن   (Ebner, Lienhardt, Rohs & Meyer, 2010)ويؤكد  

االجت التواصل  وبرامج  مواقع  املتعلق  طريق  االستبيان  إجاباهتم عىل  الربامجبامعي، وعرب  تلك  مع  فاعليتهم  من   ،مدى  الغالبية  فإن 

املشاركني أكدوا أهنم يفضلون دمج املقررات الدراسية تكنولوجيًا مع برامج التواصل االجتامعي مثل يوتيوب، ويذكر إبنر وآخرون  

ا ذلك بسبب استخدام أغلب الطلبة هلذا النوع من التكنولوجيا يف حياهتم  سبب تأييدهم لذلك هو شعورهم بسهولة استخدامها، وعللو

 اخلاصة بشكل يومي. 

فإنه ال خيتلف كثرًيا عن الدراسة السابقة، حيث يؤكد أن استخدام التعليم ملواقع وبرامج التواصل    (Wankel, 2009)أما رأي  

تتطور  القادمة سوف  الفرتة  باالزدياد، وخالل  تقديم    االجتامعي آخذة  الدقة يف  التكنولوجي من حيث  النوع من االتصال  مزايا هذا 

الوسائط وتنوعها، وكذلك إقبال اجليل الشبايب عليها بشكل غري مسبوق، ويرشح يف دراسته أربعة أنواع من برامج التواصل االجتامعي 

 امعات ومراكز التعليم األخرى.عن طريق رسد املميزات والعيوب التي قد تواجه املسؤولني يف اجل  ا وكيفية استخدامه

املوجودة يف برامج التواصل االجتامعي من املمكن استخدامها بطرق خمتلفة، وتعتمد    التكنولوجيا وقد ذكر الكثري من الباحثني أن  

مميزات عديدة جيب أن  ن برامج االتصال هلا  إ  (Hoare, 2011)اعتامًدا كليًا عىل الغاية التي استخدمت من أجلها، ويف هذا السياق يقول  

نستغلها يف دعم وحتقيق أهداف التعليم، وقدم يف دراسته عدة طرق لالستخدام عىل سبيل املثال تعترب وسيلة جيدة للمناقشة اجلامعية، 

  ، بالتفصيل   يف دراسته  "هور"وتربز ألستاذ املقرر الطلبة املميزين عن طريق طرح األسئلة واإلجابة عنها، ومن أهم املميزات التي رشحها  

 برامج التواصل ال تتقيد بمكان أو زمان، وهذا ما يساعد الطلبة الذين يتعثر عليهم احلضور ألسباب خمتلفة. 

الذي قدم   (Gordon, 2012)التواصل االجتامعي يف املقررات الدراسية يف اجلامعة هو  برامجستخدام الومن الباحثني املؤيدين 

، ومن خالل النتائج التي حصل عليها من طلبة جامعة السينت توماس يف "جتامعي يف التعليم العايلالتواصل اال " :ورقة علمية بعنوان

األمريكية،   املتحدة  املقرر وجتعل   أغلبهمالواليات  الطالب وأستاذ  بني  العالقة  تقوية  إىل  يؤدي  التواصل  الربامج  استخدام  أن  يرون 

 خاصة إذا كان التواصل بشكل مجاعي. بالئه الطلبة، والطالب أيًضا يكون قريبًا ذهنيًا من اجلامعة وزم
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ن اجليل احلايل من الطلبة  إدراسة حديثة مفادها    (Marisol, Roses & Farias, 2012)سبانيا قدم كل من  إومن جامعة ملقا يف  

ل التقليدية، ومن هذا املنطلق،  حيب الرتفيه يف األجهزة الذكية، ويتم استخدامها أيضا يف أغراض أكاديمية دون احلاجة الستخدام الوسائ

يؤكد مريسل وآخرون أن احلاجة إىل دمج وسائل التواصل االجتامعي أصبحت رضورة ملحة يف الوقت الذي تتطور التكنولوجيا بشكل  

 رسيع. 

التواصل  لوسائل  واستخدامه  الكويتي  الشباب  اهتاممات  حول  الكويت  جامعة  يف  االجتامع  علم  أساتذة  أعدها  دراسة  يف 

(، والتي هدفت إىل الكشف عن أمهية وسائل التواصل االجتامعي عند رشحية الشباب الكويتي، ودرجة 2014جتامعي )العبد اهلل،  اال

، وأشارت الدراسة  "يوتيوب"و   "واتس آب"و  "بوك  فيس"و  "تويرت"  :استخدام وتأثري وسائل التواصل االجتامعي األربعة املتمثلة يف 

%، وأخريا  13وبنسبة    "يوتيوب"%، ثم  47وبنسبة    "واتس آب"%، ثم  52وبنسبة    "تويرت"  : جتامعي تأثريا هيأن أكثر وسائل التواصل االب

 %.  4وبنسبة  "بوك فيس"

، وتقديم إطار  األكاديميةإىل حتليل حمتوى برنامج التواصل االجتامعي تويرت للمكتبات    (Al-Daihani, 2015)هدفت دراسة  و

عم استخدام تويرت بكفاءة وفعالية أكرب، وقد اعتمدت الدراسة عىل حتليل وصفي إحصائي، عالوة  تصنيف لدراسة تغريداهتا هبدف د

التغريدات تم  عىل حتليل حمتوى  أن    17فحص  ، حيث  الدراسة  نتائج  العامل، وأظهرت  أكاديمية عىل مستوى  األخبار "حساب مكتبة 

جمموعات "نرشها غالبًا عىل تويرت من قبل تلك املكتبات، تليها  حصلت عىل أعىل الدرجات كنوع املعلومات التي يتم    "واإلعالنات

الرد عىل تساؤالت املستفيدين "و   "تسويق املكتبة"، بينام كانت الفئات األقل استخداما فكانت من نصيب "خدمات املكتبة"و "املكتبة

 .  "واإلحاالت

توظيف وسائل التواصل االجتامعي، ممثلة بتطبيق واتس آب  ( إىل تقويم جتربة 2016البحث الذي قام به )الشهري، بينام هدف 

، يف تنمية مهارات األداء التدرييس من وجهة نظر الطالبات والطالب املعلمني وأعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم واآلداب برشورة

ل االجتامعي، وبالتحديد برنامج واتس  نتائج البحث إىل فاعلية وسائل التواص  وتوصلت،  بجامعة نجران )اململكة العربية السعودية(

آب يف تنمية مهارات األداء التدرييس أثناء التدريب امليداين للطالب املعلمني، والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وللمتخصصني منهم  

ب، والتقويم لألداء الذايت  يف تدريس اللغة العربية، وذلك ملا يتاح عرب تلك الوسائل من فرص للنقاش، واحلوار وتبادل األفكار والتجار

واجلامعي، وصواًل إىل التطوير، والتحسني، كام أوضح الشهري أنَّ هناك حاجة لنقاش أكرب، ودراسات أعمق؛ للوصول لفوائد أكرب من  

  توظيف تلك الوسائل، وجتنب السلبيات، والتغلب عىل العوائق يف هذا املجال.

بات واملعلومات بكلية الرتبية األساسية )مكان الدراسة احلالية(، بحثت دراسة  يف دراسة مقاربة لوضع طالب قسم علوم املكت

بتوظيف وسائل 2017)العنزي،   التطبيقي  للتعليم  العامة  باهليئة  األساسية  الرتبية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  ( عن وعي طالب قسم 

واتس آب يف تنمية مهاريت    راسة إىل فعالية استخدام برنامج  التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية: واتس آب نموذجا، وتوصلت الد

التحدث واالستامع لدى طالب القسم، كام يقوم الربنامج بتسهيل عملية التواصل بني الطالب واملعلم، فضاًل عن نرش الثقافة التقنية  

من خالل   مداركه  وتطوير  الطالب  قدرة  توسيع  عىل  والعمل  األكاديمي  املجتمع  أفراد  جمال بني  احلاصلة يف  املستجدات  إىل  التطلع 

 دراسته.  

( هبدف التعرف عىل استخدامات طلبة جامعة الرشق األوسط )األردن( لتطبيق واتس  2019يف دراسة حديثة قام هبا )عمرو،  

النتائج منها: إن أكث ر متابعة يف رسائل آب يف احلصول عىل األخبار املحلية واملعلومات املتحققة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من 
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الرسائل النصية، تبعته الصور ثم الرسائل الصوتية، و الرسائل االجتامعية يف تطبيق واتس آب هي أعىل    : واتس آب من قبل الطلبة هي

ان. وأوصت ما يتابعه الطلبة ثم الثقافية يليها الدينية ثم الرياضية، بينام أعىل اإلشباعات املتحققة هي مشاركة اآلخرين األفراح واألحز

الدراسة اجلامعات باستخدام تطبيق واتس آب وإعطاء هذا التطبيق مزيًدا من االهتامم والنشاط، كام حثت الطلبة عىل املزيد من االهتامم  

 بالرسائل الصوتية والفيديو يف دعم العملية التعليمية.  

أماكنهم إال أن نتائج بحوثهم جاءت متشاهبة   نستنتج من خالل الدراسات السابقة أنه رغم تنوع جنسيات الباحثني واختالف

عالقة واضحة    وجودفيام يتعلق بإجيابية استخدام مواقع برامج التواصل االجتامعي لدعم املقررات الدراسية، وهذا يدل عىل    ،حد ما   إىل

مما يؤدي إىل التقارب يف األفكار   بني اجليل اجلديد من الشباب وشغفهم يف استخدام التكنولوجيا احلديثة والوسائط التي حتتوي عليها،

بوك، هلا نصيب األسد عند الشباب، بالتايل ينعكس عىل األداء    وامليول، وبرامج التواصل االجتامعي مثل واتس آب، وتويرت، وفيس

 خاصة أن تلك التكنولوجيا من املمكن محلها والذهاب هبا إيل أماكن دراستهم.  وب الدرايس 

إىل   تعليمية هتدف  االجتامعي ودجمها كوسيلة  التواصل  برامج  مواقع  استخدام  الرتكيز عىل  الدراسة    تطوير لذلك حتاول هذه 

 العالقة بني الطالب وأستاذ املقرر.

ا: اإلطار النظري للدراسة:
ا
 ثاني

 برامج التواصل االجتماعي: . 1. 2

جمال دعم التعليم، وعملت عىل إيصال املعلومة يف أماكن خمتلفة وبأقل  قدمت مواقع التواصل االجتامعي خدمات متعددة يف  

التكاليف، كام تقدم املعلومات بأساليب خمتلفة وعرب وسائط تساعد عىل استيعاب املعلومة بشكل أفضل، ومن خالل شبكات التواصل  

فيام يتعلق باملقررات الدراسية، واالستفادة من    ن أن يشاركوا اآلراء ووجهات النظر مع زمالئهمو االجتامعي يستطيع الطلبة اجلامعي

 (.  2013اخلربات املتنوعة حول املوضوعات األكاديمية وتطوير املهارات يف العملية التعليمية )املقدادي،  

 بعد املتغريات االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية التي طرأت عىلمربرات استخدام برامج التواصل االجتامعي:  .  1.  1.  2

ومنهم )عبيد،  ،  سياسة التعليم العامة؛ حدد بعض املتخصصني يف هذا املجال عدًدا من مربرات استخدام برامج التواصل االجتامعي

 ( الذي حدد بعض املربرات، وهي ما ييل: 2011

التعليم، فضاًل عن وجود   - ثورة  قدرة أفراد املجتمعات احلديثة عىل التكيف بسهولة مع املتغريات الرسيعة يف طرق 

 هائلة يف املعلومات جيب مواكبتها عىل مجيع األصعدة.

دعم   - يف  االجتامعي  التواصل  برامج  استخدام  برضورة  تطالب  التي  الرتبوية  النظريات  من  جمموعة  حديثًا  ظهرت 

 املناهج الدراسية يف الكليات واجلامعات.

ا يف رفع مستوى املناهج الدراسية، وكيفية  أمهية دور التكنولوجيبعقدت الكثري من الندوات واملؤمترات التي أوصت   -

 تطوير املناهج بام يتناسب مع التطور احلديث من تكنولوجيا وتقنية واقتصاد وثقافة.

يف الوقت احلايل يواجه املجتمع العاملي والعريب العديد من املتغريات، وما ينتج عنه من مشكالت تعليمية تتطلب من   -

 اد احللول املناسبة.القائمني عىل املجال الرتبوي إجي
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خاصة وبإن اتساع الفجوة الرقمية بني املعلمني والدارسني تؤثر بشكل سلبي عىل مستوى التعليم يف مجيع املراحل،   -

إقبال الطلبة عىل شبكات التواصل االجتامعي األمر الذي أدى إىل تعزيز انتامء املعلمني لتلك الشبكات واستثامرها يف 

 العملية التعليمية.   

( إىل أمهية استخدام برامج التواصل االجتامعي يف  2018أشار )النوهيي ،أمهية استخدام برامج التواصل االجتامعي:  .  2.  1  .2

 العملية التعليمية يف اجلامعات واملعاهد، وأكد عىل اآليت:  

؛ لذلك من األفضل التزايد املستمر يف أعداد املستخدمني لشبكات التواصل االجتامعي من الفئات العمرية املختلفة -

 توظيفها يف العملية التعليمية لالستفادة منها بشكل منتج.

يمكن القيام بالعديد من األنشطة التعليمية والتقارير واألبحاث اجلامعية من خالل شبكات التواصل االجتامعي، مما   -

 يساعد الطلبة عىل اإلبداع واالبتكار أكثر من الطرق التقليدية. 

التي تساعد الطلبة يف توفري الوقت واجلهد وتوظيفها بشكل علمي ودقيق يف العملية  تكنولوجية  اكتساب املهارات ال -

 التعليمية. 

تنمية مهارات التعلم اجلامعي بني الطالب من خالل االشرتاك يف جمموعات تعليمية يف برامج التواصل االجتامعي،  -

  تلبية احتياجات الطلبة التعليمية.وتقديم تبادل املعلومات يف املقررات الدراسية مما يساعد عىل

استخدام برامج التواصل االجتامعي للوسائط املختلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس مما يساعد عىل حتقيق األهداف  -

 التعليمية. 

وقت   - أي  يف  املعلومات  إىل  الوصول  وإمكانية  واملالءمة،  والتفاعلية،  باملرونة،  االجتامعي  التواصل  شبكات  تتميز 

 ره الطالب.خيتا 

استمرار التواصل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس خارج أوقات العمل الرسمي، واإلجابات عىل االستفسارات  -

 يف األوقات املختلفة.    

 . تطبيق واتس آب:2. 2

(، تذكر أن تطبيق واتس آب يستخدمه حاليًا أكثر من ملياَري شخص يف أكثر 2020)رشكة واتس آب،    حديثة  إحصائيةهناك  

اتصاالت   180من   ويوفر  جماين،  التطبيق  إن  إذ  وزمان؛  مكان  كل  يف  أرسهم  وأفراد  أصدقائهم  مع  اتصال  عىل  للبقاء  وذلك  بلًدا، 

 .ومراسالت فورية ومضمونة وآمنة عىل اهلواتف املحمولة يف كافة أنحاء العامل

اللفظني )WhatsAppجع أصل كلمة )تر ابتدأت مسرية  What's Up( إىل  آب كتطبيق   واتس( بمعنى )ماذا حيدث؟(، حيث 

( املتوافرة يف اهلواتف املحمولة، أما اآلن فبات برنامج واتس آب يتضمن إرسال واستقبال أنواع  SMSبديل للرسائل النصية القصرية )

النص الرسائل  الوسائط منها:  املختلفة، واملوقع اجلغرايف، والرسائل متعددة من  الفيديو، واملستندات وامللفات  ية، والصور، ومقاطع 

 الصوتية.  

فال يمكن    املستخدمواجلدير بالذكر الرسائل واملكاملات حممية من خالل التشفري التام بني الطرفني، حيث يتم محاية معلومات  

ت عىل مكاملته؛ إذ تسعى الرشكة إىل إبقاء املستخدمني حول العامل عىل  ندثة أو التصآب، قراءة حمتوى حما   ألحد، بام يف ذلك رشكة واتس 
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تواصل فيام بينهم دون عقبات، والتطبيق متاح يف معظم أجهزة اهلواتف الذكية، ويتزامن مع جهات االتصال يف هاتف املستخدم دون  

 احلاجة إىل إضافة األسامء يف سجل منفصل. 

يناير    واتس آب  تأسست رشكة  وقد    Jan Koum & Brain)عىل يد األوكراين جان كوم واألمريكي براين آكتن  م  2009يف 

Acton)  ن عِمال مًعا يف رشكةااللذ Yahoo   من عرشين عاًما، ويقع املكتب الرئييس للرشكة يف    أكثرحيث بلغ جمموع سنوات خدمتهام

 مريكية. ( بوالية كاليفورنيا األMenlo Parkمدينة )

انضمت   الشهرية يف    فيس  واتس آب إىل رشكة    رشكةوقد  عام    19بوك  أمريكي،   19بمبلغ    م،2014فرباير من  مليار دوالر 

 .واستمرت يف العمل كتطبيق مستقّل مع الرتكيز عىل بناء خدمة مراسلة تعمل برسعة، ويمكن االعتامد عليها يف أي مكان يف العامل

 ,XDAبحسب موقع )  ، كثرية ال يمكن حرصها،"واتس آب"للتقنيات احلديثة التي يقدمها تطبيق الرتاسل الفوري  بالنسبة  

يف   "زووم"يمكن إجراء مكاملة صوتية ومرئية خالل تشغيل التطبيق عىل أجهزة احلاسوب، ملنافسه تطبيق  نه  إ( املختص بالربجمة ف2020

 عقد كثريا بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد يف العامل.  عقد االجتامعات اإللكرتونية التي باتت تُ 

ميع الطلبة االطالع عىل ما يقوم  جلمن خالل استخدام برنامج واتس آب يمكن  :  "واتس آب"مزايا استخدام برنامج  .  1.  2.  2

مكن االستفادة األكاديمية  به زميلهم الطالب من عرض للامدة العلمية، وبذلك تكون هلم تغذية راجعة وجتربة واقعية ودرس عميل ي 

 منها مستقباًل.  

برنامج   استخدام  مزايا  آب"ومن  )  "واتس  الدرايس  امللتقى  حول  Groupروب  جأن  املعلومات  لتلقي  مكان  عن  عبارة   )

متعلقة   أمور  حول  والتنبيهات  التباحث  يمكن  وفيها  ُيدرس،  الذي  األكاديمي  املقرر  بمحتويات  مرتبطة  غري  أخرى  موضوعات 

 معني األكاديمي واملحيل:  باملجت

تسجيل  - بدء  والكلية كعملية  العلمي  القسم  اللوائح يف  كالتنبيه عىل  الطالب؛  فيه  يدرس  الذي  األكاديمي  املجتمع 

 املقررات، وفرتة االنسحاب من املقررات، ومواعيد فرتة االختبارات النهائية، والئحة الغش الدرايس.  

ة  ي؛ والتي متس حياتنا اليومية كرغبة احلكومة يف غلق بعض الشوارع الرئيساملجتمع املحيل الذي يعيش فيه الطالب -

عىل  وتعليقات  امللتقى،  يف  املشاركني  وأخبار  هلا  التنبيه  فيتم  الدولة،  تقيمه  دويل  أو  إقليمي  مؤمتر  حدوث  أثناء 

 االنتخابات الربملانية.  

الدراسة برنامج واتس آب مما سهل عملي التواصل األكاديمي معهم، ويعترب املجتمع الكويتي من  يمتلك مجيع أفراد جمتمع  ة 

ما يقارب   -املجتمعات التي تسعى إىل امتالك الوسائل التقنية احلديثة يف جمال االتصاالت واهلواتف املحمولة، وباشرتاك رمزي بسيط

، مما يسمح له بالتواصل االجتامعي "اإلنرتنت"يمتلك الشخص يف دولة الكويت خدمة ربط هاتفه املحمول بشبكة    -دوالر أمريكي  35

بوك    فيسـ  خالل الرسائل املجانية التي تضم الرسائل النصية والصور وعرض الفيديو، والدخول إىل شبكات التواصل االجتامعي ك

واتس آب أن   وتويرت، عالوة عىل زيارة املواقع اإللكرتونية وفتح الربيد اإللكرتوين واالستفادة من خدمات يوتيوب، واستطاع برنامج

 أفراد املجتمع ملا فيه من فوائد عامة.  يضم الكثري من

برنامج   عن  املسؤولة  الرشكة  آب"وتسعى  ولتلبية    "واتس  احلديثة  التقنية  التطورات  ملواكبة  الربنامج  يف  املستمر  للتحديث 

ستطيع أستاذ املقرر أن يعرف قائمة حضور احتياجات مستخدمي الربنامج، ومنها: يف خدمة )املعلومات( املوجودة يف رشيط الربنامج، ي
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وكذلك يستطيع أستاذ   ،الطلبة من خالل رسالة متهيدية لبدء املحارضة، حيث تظهر قائمة أسامء الطلبة الذين اطلعوا عىل الرسالة النصية

ظهر له أسامء الطلبة الذين مل يلتزموا  املقرر معرفة أسامء الطلبة املتأخرين عن بدء املحارضة من خالل رسالة ختامية ينهي هبا املحارضة؛ فت

املحارضة بداية  يف  امللتقى    ،معه  بطلبة  لالتصال  اتصال  جهات  اختيار  يتم  الربنامج،  من خالل رشيط  الفيديو  مكاملة  إىل  باإلضافة 

 الدرايس، يستطيع أستاذ املقرر التواصل عن طريق الصوت والصورة مع طلبة املقرر. 

أحيانا، عندما يتصفح أستاذ املقرر امللتقى الدرايس، وجيد طلبًا من أحد الطلبة  :  "واتس آب"امج  عيوب استخدام برن.  2.  2.  2

د باعتامد املوضوع أو طلب رأيه يف مسألة معينة، ال يكون حتت يديه امللف الكامل عن موضوع الطالب، وبالتايل يتأخر أستاذ املقرر يف الر

 عىل املسألة.  

أفراد جمتمع الدراسة مرهقة وتسبب بعض اإلزعاج بالنسبة ألستاذ املقرر، حيث التواصل اآلين   وقد تكون عملية التواصل مع

اديمية اليومي، وقد يواجه أستاذ املقرر أوقاًتا ال يستطيع الرد املبارش ويتأخر يف الرد عىل املتصلني، وقد يكون لديه التزامات أرسية أو أك

 ل يف رسعة الرد والتعليق عىل رسالته.  أخرى، ويف نفس الوقت يلح املتصل، ويستعج

كام قد تكون هناك بعض التعليقات غري املرغوب فيها بني الطلبة املشاركني، وهنا جيب وضع حد بأرسع وقت هلذه الترصفات 

وعدم السامح بتكرارها؛ ألن هذه الترصفات ليست مكاهنا يف امللتقى الدرايس؛ فقد تتطور تلك الترصفات لتصبح مشكلة حقيقية أمام 

 أرسع الوقت. أستاذ املقرر إذا مل حيسمها ب

ومن عيوب استخدام واتس آب أنه ربام خيجل بعض أفراد جمتمع الدراسة من استخدام امللتقى الدرايس فريسل بريدا إلكرتونيا  

 خارج امللتقى، مما قد يسبب ربكة لدى أستاذ املقرر.   "واتس آب"أو رسالة خاصة ألستاذ املقرر عن طريق 

  مقرر قاعة البحث تدريب ميداني:. 3. 2

تعترب كلية الرتبية األساسية هي إحدى كليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي الكلية األقدم واألكرب يف كليات 

 للحاجة  نظًرا  األولوية  يعطيها   مما   ،"البكالوريوس"  الدراسية  اإلجازة  مستوى  عىل  فيها   -  وإناثـًا   ذكوًرا  –اهليئة، التي يتم إعداد الطلبة  

مات املتطورة، وختدم الكلية القطاع الرتبوي بسائر جماالته وختصصاته، ومدة  املعلو  لتقنيات  األكاديمية،  وبراجمها   العملية   ألقسامها   امللحة

ا ومسانًدا )كلية الرتبية األساسية،  ي ( قساًم رئيًس 20يف الرتبية، وتضم أكثر من )  "البكالوريوس"الدراسة فيها أربع سنوات، تقود إىل  

1999.) 

م كأول برنامج يف جمال املكتبات واملعلومات  1977بدأ قسم علوم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية نشاطه يف عام  

املكتبات واملعلومات، وهو    أخصائييم إلعداد  1998عرفته دولة الكويت، ويطرح برناجمًا أكاديميًا عىل مستوى البكالوريوس منذ عام  

 (.  www.e.paaet.edu.kwقطاعات سوق العمل يف دولة الكويت ) ية احتياجات خمتلفبرنامج هيدف إىل تلب

التدريب   متطلباتويشرتط حلصول الطالب عىل اإلجازة اجلامعية )البكالوريوس( يف ختصص علوم املكتبات واملعلومات إمتام 

 ة البحث تدريب ميداين )وحدتني/ ساعتني نظرية(.  ساعة ميداين(، ومقرر قاع  20وحدات/   9امليداين، وهي: مقرر التدريب امليداين )

( إىل إتاحة الفرصة للطالب للتدريب بشكل عميل وميداين عىل كافة اإلجراءات الفنية  484هيدف مقرر )التدريب امليداين ك ع  

املخت العمل  والتي متثل جماالت سوق  امليداين،  للتدريب  املحددة  املعلومات  باملكتبات ومراكز  العمل  يعمل هبا لسري  أن  واملتوقع  لفة 

 الطالب املتوقع خترجه مستقبال، حيث يطبق عمليا وميدانيا ما سبق دراسته يف املقررات األكاديمية التخصصية. 
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عىل طلبة قسم علوم املكتبات واملعلومات، وهو مقرر )قاعة البحث  ا آخر إلزامي ا( مقرر484يالزم مقرر )التدريب امليداين ك ع  

موضوع الدراسة احلالية؛ إذ هيدف إىل حتديد املشكالت امليدانية التي يواجها الطالب املتدرب يف جهة العمل،    -(  485ك ع  تدريب ميداين  

  واستخدام أساليب حل املشكالت امليدانية، وحتديد األسباب التي تكمن وراء املشكالت امليدانية أثناء فرتة التدريب امليداين، واستخدام 

 ختلفة وكيفية توظيفها حلل املشكالت وامليدانية.  مصادر املعلومات امل

(، يقوم الطالب بإعداد تقرير علمي فني سليم يتناول إحدى املشكالت امليدانية 485يف مقرر )قاعة البحث تدريب ميداين ك ع 

امليدانية، فيوضح موضوع  حتت إرشاف أستاذ املقرر، خيتار موضوع التقرير الذي سيناقشه والذي يراه موضوعا مهام من خالل جتربته  

تقريره، من خالل تعريف املشكلة، ثم أسباهبا وآثارها، ثم وضع الفروض أو احللول املقرتحة، ثم الوصول إىل احللول املناسبة ملوضوع  

 الدراسة.  

دراسية   قاعة بحث  تقريره عىل شكل  الطالب  بتقري  Seminarيعرض  اخلروج  قبل  ملناقشتها  والطلبة  املقرر  أستاذ  ر شامل  مع 

يلخص أهم ما جاء به، مع حتديد أهم املقرتحات واحللول املقرتحة للتغلب عىل املشكلة التي واجهها أثناء التدريب امليداين، مما يساهم  

 يف تطوير العمل اإلداري والفني بمجال املكتبات واملعلومات.  

ا: اإلطار العملي للدراسة: 
ا
 ثالث

 الدراسة:   . منهج1. 3

استخدم البحث احلايل املنهج املسحي امليداين والذي يعترب األنسب للتعامل مع مشكلة الدراسة، حيث إنه يعتمد عىل دراسة  

املشكلة وبيان خصائصها وحجمها، وتم استخدامه يف هذا البحث لقياس مدى تفاعل الطلبة اجلامعيني يف دعم مقرر مادة قاعة البحث 

واتس آب، وذلك  "وم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( عن طريق برنامج  يف التدريب امليداين بقسم عل 

 من خالل مجع البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة.  

يف مادة قاعة البحث   "واتس آب"ويرى الباحثان أن استخدام املنهج املسحي امليداين يف هذه الدراسة ُيمكن مستخدمي برنامج  

التي تؤدي إىل تقييم أداء الربنامج ومدى تفاعل الطلبة خالل الفرتة التي من ا لتعبري عن أنفسهم من خالل املشاركة يف املوضوعات 

درسوا هبا املادة العلمية التي تقدر بفصل درايس كامل، وتعترب الدراسة حتليلية استنتاجية باستخدام األسلوب الكمي من خالل مجع  

 طريق االستبانة. البيانات الالزمة عن 

 الدراسة وعينتها:   . مجتمع2. 3

( طالبًا، وهم الطلبة  47تم حتديد جمتمع الدراسة من الطلبة الذكور يف مادة قاعة البحث تدريب ميداين، ويصل عددهم إىل )

املتوقع خترجهم بدرجة البكالوريوس من قسم علوم املكتبات واملعلومات، وتم توزيع االستبانة عليهم قبل هناية الفصل الدرايس األول 

 ( مخس استجابات لعدم جديتها.   5( استجابة صحيحة، وجتاهل )42م، تم جتميع )2020  /2019من العام الدرايس 

قاعة البحث   -، حيث انتقى الباحثان املادة الدراسيةPurposive sampleالعينة املختارة هلذه الدراسة هي العينة القصدية 

قرر الوحيد يف اخلطة الدراسية الذي ال خيضع للقيود وااللتزام ألنه امل  "حلقة البحث"يف التدريب امليداين، ويرجع السبب يف اختيار مقرر  

يف املنهج الدرايس؛ إنام يعتمد عىل البحث أو مرشوع التخرج، لذلك يتمتع باملرونة التي تساعد الطالب يف املناقشة واختيار املوضوع  
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أ قد  الطالب  التخصص، وبذلك يكون  يعترب آخر مقرر من مقررات  له، وكذلك  لديه اخلربة والدراية يف اإلجابة عىل  املناسب  صبح 

 استبانة الدراسة.  

إن هناك فصاًل مكانيًا بني اجلنسني )ذكور وإناث( يف كلية الرتبية    :اختيار الباحثني للطلبة الذكور إىل سببني: األول   يرجعكام  

سيام أنه البد من معرفة رقم اهلاتف النقال لكل هناك حساسية متفاوتة عند اإلناث يف استخدام الربنامج ال  :األساسية، والسبب الثاين

 طالبة؛ ويرجع ذلك إىل العرف االجتامعي يف الوطن العريب لعدم تواصل اإلناث مع األستاذ عرب اهلاتف.  

وبعد عمل االستبانة تنتهي العالقة معهم، وتبدأ مع طلبة آخرين يف   ،واجلدير بالذكر الطلبة بعد هناية الفصل الدرايس األول

أخذوا الوقت الكايف يف استخدام برنامج واتس آب قد  لفصل الدرايس القادم، وخالل الفصل الدرايس يكون أفراد جمتمع الدراسة  ا

( يوضح التكرارات والنسب املئوية ألفراد 1اجلدول رقم )بينها وبني أستاذ املقرر ولدهيا القدرة أكثر من أي وقت عىل تقييم التجربة، و

 واتس آب.    عدد املجموعات واألوقات املنقضية يف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميا عرب برنامج  جمتمع الدراسة حسب

 توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب عدد المجموعات وأوقات إرسال الرسائل واستقبالها    (1جدول )

 % ت  

التي يتم التواصل معها   Groupsعدد املجموعات 

 عرب برنامج الواتس آب.  

 14.3 6 جمموعة   3  -1 

 23.8 10 جمموعة 6  -4 

 28.6 12 جمموعة 9  -7 

 33.3 14 جمموعات فأكثر  10 

األوقات املنقضية يف إرسال الرسائل واستقباهلا  

 يوميًا عن طريق برنامج الواتس آب. 

 4.8 2 أقل من ساعة 

 52.4 22 ساعة إىل ساعتني  

 19.0 8 ثالث إىل أربع ساعات  

 23.8 10 أربع ساعات فأكثر  

 . أداة الدراسة: 3. 3

الطلبة اجلامعيني يف دعم مقرر مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف    تفاعلتم تطوير أداة لقياس  

برنامج   طريق  عن  الكويت(  )دولة  األساسية  الرتبية  بإعداد  "كلية  الباحثان  وقام  آب،  املراجع    استبانةواتس  من  عدد  مراجعة  بعد 

 ل إىل أفضل الطرق العلمية لذلك.  واألدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة حتى يتم الوصو

البيانات األساسية للطالب    :رئيسني   قسمنيوتضمنت االستبانة   شاركني يف الدراسة واملتمثلة يف:  املحيتوي القسم األول عىل 

عن    ، واألوقات املنقضية يف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميا "واتس آب"التي تتواصل معها عرب برنامج    Groupsعدد املجموعات  

 طريق الربنامج.   

األغراض التي يستخدمها الطلبة يف  ( حماور أساسية، وهي:  3( فقرة موزعة عىل )26فقد تضمن )  :أما القسم الثاين يف االستبانة

الصعوبات التي تواجه الطلبة  و  )اجتامعية، أكاديمية، ثقافية(، وقياس مدى مهارات واستخدام الطلبة للربامج،  "واتس آب "برنامج  

 استخدام الربنامج.    عند

: أوافق بشدة،  اخيارات مخساخلاميس، وذلك بإعطاء إجابة واحدة فقط من بني   (Likert) اعتمدت االستبانة عىل سلم ليكرت

 أوافق، غري متأكد )حمايد(، أعارض، أعارض بشدة.
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سة استخدام برنامج واتس آب وإرشاد وقد وزعت االستبانة عىل الطالب الذين استوفوا العديد من املعايري )املعايري: هي ممار

 بعض الطلبة عن املزايا املوجودة( جعلتهم عىل درجة من اخلربة للمشاركة يف اإلجابة عن أسئلة االستبانة بكل ثقة ودراية.  

 . صدق أداة الدراسة:1. 3. 3

املتخصصني من أعضاء  تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقة الصدق الظاهري، وذلك بعرضها عىل عدد من املحكمني من  

لب منهم تنقيح ومراجعة  ، وقد طُ هيئة التدريس يف علوم املكتبات واملعلومات، وقسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية األساسية

فقرة   ة لفقرات وجودة الصياغة اللغوية ودرجة انتامئها للمحور الذي تقيسه، وتعديل أو حذف أياالستبانة من حيث درجة وضوح ا 

يرى املحكمون أهنا ال حتقق اهلدف من االستبانة، وقد متت االستفادة من أغلب املالحظات التي أمجع عليها املحّكمون ووضعها يف  

 االعتبار.

 أداة الدراسة: ثبات. 2. 3. 3

أن   -(2كام هو مبني يف اجلدول رقم ) -ويتضح، Cronbach's Alphaلفا أمن خالل معامل كرونباخ  الستبانةاتم حساب ثبات 

ما بني   تراوحت  الدراسة أظهرت أهنا  أداة  الداخيل ملحاور  الثبات لألداة ككل هو  (0.41 -0.88)نتائج معامل االتساق  ، وأن معامل 

 هذه الدراسة.  ، وهي قيمة ثبات عالية ومقبولة لغايات (0.78)

 قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا (2الجدول )

 معامل الثبات  الفقرات املحاور

 0.41 9 الواتس آب  استخدامأغراض 

 0.56 10 مهارات واستخدامات الواتس آب 

 0.88 7 صعوبات استخدام الواتس آب 

 0.78 26 الدرجة الكلية

 الدراسة:  إجراءات. 4. 3

  الدراسة احلالية وفًقا لإلجراءات التالية:تم إعداد 

املتصل بموضوع الدراسة، وكذلك عدد من الدراسات السابقة، وهو ما ساعد يف بلورة   األدب النظري عىل  االطالع -

 مشكلة الدراسة. 

 إعداد أداة الدراسة بصورهتا األولية، والتأكد من صدقها من خالل عرضها عىل جمموعة من املحكمني.  -

 اة الدراسة واملتمثلة يف االستبانة يف صورهتا النهائية.إعداد أد -

 ( طالبًا.47القيام بتوزيع أداة الدراسة وتطبيقها عىل جمتمع الدراسة، والتي بلغ عددها ) -

تم مجع االستبانات وإدخال بيانات أفراد جمتمع الدراسة إىل جهاز احلاسوب باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم   -

 . )tistical Package for the Social Sciences)Staاالجتامعية 
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النظري والواقع الفعيل، - الدراسات السابقة واإلطار  النتائج   تم حتليل أسئلة الدراسة ومناقشتها يف ضوء  ويف ضوء 

 ، تم تقديم عدد من االقرتاحات والتوصيات ذات الصلة. إليها التي تم التوصل 

 . المعالجة اإلحصائية: 5. 3

للعلوم االجتامعية    ستخدم  اُ  ، رقم اإلصدار  Statistical Package for Social Science (SPSS)برنامج احلزمة اإلحصائية 

تم استخدام  (؛ هبدف حتليل اإلحصائيّات املستخدمة يف نتائج الدراسة، وحتليل العالقات الناجتة بني متغريات الدراسة وحماورها، و25)

   البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:الربنامج اإلحصائي لتفريغ 

لإلجابة - والثالث:  عن  أ.  والثاين  األول  والنسب  استخدام  تم  األسئلة  احلسابية    واملتوسطات  املئوية  التكرارات 

 املعيارية. واالنحرافات

)ت(   - اختبار  استخدام  تم  الرابع:  السؤال  عن  لإلجابة  بني    T. Testب.  الفروق  ملعرفة  األحادي  التباين  وحتليل 

 املجموعات.

املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد جمتمع الدراسة، لتكون مؤرًشا عىل مدى تفاعل طلبة مقرر قاعة البحث    عىل  تم االعتامد

،  1.33=    1-5=  األدنى  احلد  –  األعىل   احلد=    الفئة  طول:  التالية  املعادلة  عىل  اعتامًدا  وذلك  ،"آب  واتس"تدريب ميداين عن طريق برنامج  

 .  3عدد املستويات= بينام 

( مؤرًشا  3.67  - 2.34املتوسط احلسايب )و( مؤرًشا منخفًضا،  2.33  -1)  املتوسط احلسايب  التقديرات كالتايل:  أصبحتومن ثم  

 ( مؤرًشا عاليًا.5 -3.68املتوسط احلسايب )ومتوسًطا، 

 ومناقشتها:  الدراسة . نتائج 6. 3

 املتعلقة بالسؤال االول والذي ينص عىل:  النتائج

 ما أغراض استخدام الطلبة لربنامج التواصل االجتامعي واتس آب؟  

تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألغراض استخدام الطلبة لربنامج التواصل    السؤاللإلجابة عن هذا  

آب واتس  )   ،االجتامعي  لربنامج  (  3واجلدول  الطلبة  استخدام  ألغراض  تعدًدا  هناك  أن  آب"يتضح  الغرض  "واتس  جاء  حيث   ،

(، وهذه النتيجة تعد منطقية حيث يعد برنامج واتس آب  0.100، وانحراف معياري )(1.97)يف الرتتيب األول بمتوسط    االجتامعي

برناجمًا للتواصل االجتامعي، فهو مصمم للتواصل سواء كأفراد أو مجاعات، وجاء يف الرتتيب األول أن استخدامه متعلق بالتواصل مع  

تعكس االستخدام الواقعي لربنامج واتس    %، وهذه النتيجة100أفراد العائلة واألقرباء، وكذلك للتواصل مع األصدقاء بنسبة موافقة  

 آب، حيث يسهل من عمليات التواصل مع األهل واألقرباء واألصدقاء. 
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 أغراض استخدام الطلبة لبرنامج التواصل االجتماعي الواتس آب  (3الجدول )

 الفقرات األغراض  م
 نعم  ال

 املتوسط
االنحراف  

 % ت % ت املعياري

1 
غرض 

 اجتامعي

 0.297 1.90 90.5 38 9.5 4 للتواصل مع أفراد أرسيت 

 0.000 2.00 100 42 0 0 للتواصل مع أفراد العائلة واألقرباء  2

 0.000 2.00 100 42 0 0 للتواصل مع األصدقاء  3

 0.100 1.97 املتوسط واالنحراف املعياري العام

1 
غرض 

 أكاديمي

 0.000 2.00 100 42 0 0 حللقات نقاش مع زمالء الدراسة

 0.297 1.90 90.5 38 9.5 4 للتواصل مع أساتذة املقررات الدراسية  2

 0.297 1.90 90.5 38 9.5 4 إلعداد التكاليف الدراسية مع زمالء الدراسة  3

 0.134 1.94 املتوسط واالنحراف املعياري العام

1 

 غرض ثقايف 

 0.431 1.76 76 32 24 10 للتشارك مع اآلخرين يف اهتاممايت

 0.457 1.71 71 30 29 12 للتواصل مع ثقافات أخرى  2

 0.000 2.00 100 42 0 0 لتنظيم ثقايف مع زمالء الدراسة 3

 0.271 1.83 املتوسط واالنحراف املعياري العام

االتصال   :العاملية األوىل للتواصل من حيث سهولة استخدامه، وتضمنه لكثري من املزايا مثل  الوسيلةلقد أصبح هذا الربنامج  

بالصوت والفيديو، وكذلك إرسال واستقبال الصور والرسائل املختلفة؛ مما جيعله وسيلة فعالة لالتصال بني الشخص واألفراد املقربني  

ن التواصل مع أفراد األرسة وأيضا بنسبة مرتفعة، ولكنها أقل من  ا االجتامعين  ا ن الغرضاتال هذ  ،له سواء داخل األرسة أو األصدقاء

 نسبة التواصل مع أفراد العائلة واألصدقاء، وهذا قد يكون بسبب اإلقامة مع أفراد األرسة، وبالتايل سهولة التواصل اجلسدي معهم.   

(، وهذه النتيجة  0.134، وانحراف معياري )(1.94)  بمتوسط  ويف الرتتيب الثاين جاء الغرض األكاديمي، وجاء بنسبة مرتفعة

وأعضاء هيئة التدريس، كذلك بني    الطلبةتعكس أمهية برنامج واتس آب يف املجال األكاديمي، حيث يسهل من خالله التواصل بني  

ة الدراسية، وهذه النتيجة تتفق مع  الطلبة وبعضهم البعض، وإمكانية تبادل املعلومات وتبادهلا بني الطلبة، وتلقي امللفات املتعلقة باملاد

نتائج كثري من الدراسات التي أكدت عىل استخدام برامج التواصل االجتامعي، ومنها واتس آب يف العملية التعليمية، ومنها دراسات  

،  (Gordon, 2012)، و  (Hoare, 2011)، و   (Ebner, Lienhardt, Rohs & Meyer, 2010)(،  Menkhoff & Magnus, 2012)كل من  

 (. 2019عمرو، (، و )2017و)العنزي، 

  وإن (،  0.271(، وانحراف معياري )1.83ويف الرتتيب الثالث واألخري جاء الغرض الثقايف، وبنسبة مرتفعة كذلك بمتوسط ) 

االجتامعي واألكاديمي، نتيجة لكون واتس آب من الربامج التي يسهل من خالهلا اكتساب الطلبة للجانب   : كانت أقل من الغرضني

 الثقايف، حيث يسهل التواصل مع الثقافات األخرى، واملناقشة واحلوار فيام بينهام، كذلك حضور الورش واحلوارات النقاشية.

 املتعلقة بالسؤال الثان والذي ينص عل:    النتائج 

 ا مستوى مهارات الطلبة ف استخدام برنامج واتس آب ف مقرر قاعة البحث؟  م 

ستوى مهارات الطلبة يف استخدام برنامج  مللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية  

ملستوى مهارات   أن متوسط الدرجة الكليةبني منه  الذي يت  (4كام هو موضح يف اجلدول )  ،واتس آب يف مقرر قاعة البحث تدريب ميداين
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، وبدرجة  (0.346)  (، وبانحراف معياري بلغ 4.30يف مقرر قاعة البحث تدريب ميداين بلغ )  "واتس آب"الطلبة يف استخدام برنامج  

هذه النتيجة تعكس امتالك طلبة مقرر قاعة البحث ملهارات استخدام واتس آب بدرجة كبرية؛ نتيجة ألن هذا الربنامج يعد  و  ،)مرتفعة(

من الربامج األكثر تداواًل بني الطلبة، ويتم استخدامه بشكل يومي ولساعات كثرية، ومن ثم فإن الطلبة يعلمون كثرًيا من املهارات  

خاصة يف ضوء ما حيتاجه هذا املقرر من معلومات كثرية، وبالتايل يسهل وبم يوظفونه يف مقرر قاعة البحث،  املتعلقة به، وبالتايل فإهن

نه برنامج للتواصل االجتامعي وتبادل املعلومات فيام بينهم، وكذلك يتسم باجلاذبية وسهولة االستخدام، وسهولة  ألتداوهلا بني الطلبة،  

   التعرف عىل أبعاده املختلفة وحدوده.

 مستوى مهارات الطلبة في استخدام برنامج الواتس آب في مقرر قاعة البحث  (4الجدول )

 م

 الفقرات
 أعارض حمايد أوافق أوافق بشدة

أعارض 

 املتوسط بشدة
 االنحراف 

 املعياري

الرتتيب  

حسب  

 املتوسط

 الدرجة

 % ت % ت % ت % ت % ت

أستطيع أن استخدام   1

 الربنامج بشكل عام 
0 0 0 0 0 0 16 38 26 62 4.63 0.492 

 مرتفعة 1

أشعر بالقلق أحيانا من   2

 استخدام الربنامج  
36 14 10 24 10 24 10 24 6 14 3.00 1.288 

 متوسطة 10

أمتلك مهارات الربنامج   3

مثل إرسال صور وفيديو  

 أو عمل برود كاست 

0 0 0 0 4 10 16 38 22 52 4.43 0.668 

 مرتفعة 6

شاركت يف الربنامج أكثر   4

من مرة مع زمالئي يف  

 املقرر 

0 0 0 0 0 0 16 38 26 62 4.62 0.492 

 مرتفعة 2

الربنامج مفيد يف دعم   5

املقرر وتوفري املعلومات  

 الالزمة 

0 0 0 0 4 10 14 33 24 57 4.48 0.671 

 مرتفعة 5

الربنامج مناسب يف طرح   6

أسئلة الطلبة واإلجابة  

 عنها

0 0 0 0 2 5 18 43 22 52 4.48 0.594 

 مرتفعة 4

أستخدم الربنامج يف أي   7

وقت لطرح سؤال معني  

 عىل أستاذ املقرر

0 0 0 0 2 5 16 38 24 57 4.52 0.594 

 مرتفعة 3

هناك جتاوب واضح بني   8

الطلبة وأستاذ املقرر يف  

 استخدام الربنامج 

0 0 0 0 4 10 16 38 22 52 4.43 0.669 

 مرتفعة 7

الربنامج أفضل من برامج   9

التواصل االجتامعي  

األخرى مثل التويرت أو  

 الفيسبوك

0 0 2 5 10 24 10 24 20 47 4.14 0.952 

 مرتفعة 9

10 
استخدام الربنامج يف  

 مقررات أكاديمية أخرى 
0 0 2 5 4 10 18 42.5 18 42.5 4.24 0.821 

 مرتفعة 8

 الدرجة الكلية
4.30 0.346 

 مرتفعة 

يف املرتبة األوىل   "أستطيع استخدام الربنامج بشكل عام"  : ( والتي تنص عىل1وفيام يتعلق بفقرات هذا املحور جاءت الفقرة رقم ) 

، وبدرجة )مرتفعة(، وحصول هذه الفقرة عىل درجة مرتفعة يعد أمًرا  (0.492)(، وبانحراف معياري بلغ  4.63وبمتوسط حسايب بلغ )
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يف  وبمنطقيًا   وخاصة  الكويتي  املجتمع  فئات  مجيع  بني  انتشاره  عىل  بضوء  القدرة  يمتلك  اجلميع  نجد  وبالتايل  الطلبة،  فئة  خاصة 

 استخدامه، نتيجة لكونه الربنامج األسايس والرسمي للتواصل سواء ألسباب شخصية أو ألسباب أكاديمية.

،  (3.00باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ )  "الربنامجأشعر بالقلق أحياًنا من استخدام  "  :ونصها (  2بينام جاءت الفقرة رقم )

بلغ معياري  )مت(1.288)  وبانحراف  وبدرجة  يعكس ضعف  (،  وسطة،  متوسطة  وبدرجة  األخري  الرتتيب  عىل  الفقرة  هذه  وحصول 

 عن كونه من الربامج  التخوف لدى بعض الطلبة من استخدام هذا الربنامج، رغم أنه من الربامج التي متتلك احلامية املرتفعة، فضاًل 

اآلمنة للتواصل بني الطلبة، ويتميز باحتفاظه باملعلومات حتى مع فقدان اجلهاز املحمول نتيجة إلمكانية اسرتجاعها مرة أخرى، إال أن 

االستخدام من  للخوف  املتوسطة  والربامج    ،الدرجة  التكنولوجيا  الستخدام  عام  بشكل  اخلوف  من  درجة  وجود  إىل  تعود  قد 

                   نولوجية.التك

 املتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص عل:    النتائج 

 ما الصعوبات التي تواجه الطلبة ف استخدام برنامج واتس آب ف مقرر قاعة البحث؟  

الطلبة لصعوبات أو العيوب يف استخدام  ل لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية  

 ( يبني ذلك: 5واجلدول ) ،لربنامج واتس آب يف مقرر قاعة البحث تدريب ميداين

 الصعوبات أو العيوب في استخدام الطلبة لبرنامج الواتس آب في مقرر قاعة البحث  (5الجدول )

أوافق  الفقرات م

 بشدة
 أعارض حمايد أوافق

أعارض 

 بشدة

 االنحراف  املتوسط

 املعياري

الرتتيب  

حسب  

 املتوسط

 الدرجة

 % ت % ت % ت % ت % ت

ليس لدي معرفة شاملة يف   1

استخدام تطبيقات الربنامج  

 من إرسال الصور والفيديو

12 28 14 33 2 5 10 24 4 10 2.51 1.383 

 متوسطة 7

ال يتوافر لدي ارتباط بشبكة   2

 اإلنرتنت بشكل دائم. 
8 19 10 24 10 24 8 19 6 14 2.86 1.336 

 متوسطة 4

أعاين من عطل مستمر يف   3

 جهازي املحمول. 
8 19 18 43 6 14 6 14 4 10 2.52 1.234 

 متوسطة 6

ال يوجد لدي وقت كاف   4

للتواصل مع اجلميع عرب  

 الربنامج. 

4 10 6 14 12 28 16 38 4 10 3.24 1.122 

 متوسطة 1

ال أرغب يف التواصل مع   5

 اآلخرين بشكل مستمر. 
4 10 10 23.5 14 33 10 23.5 4 10 3.00 1.126 

 متوسطة 3

أخاف عدم استجابة أستاذ   6

 املقرر لتساؤاليت وتعليقايت. 
6 14 6 14 18 43 10 24 2 5 2.90 1.078 

 متوسطة 5

7 
أخاف أن تنتهك  

خصوصيتي من خالل  

 الربنامج. 

10 24 8 19 6 14 4 10 14 33 3.10 1.620 

 متوسطة 2

 الدرجة الكلية
2.88 0.991 

 متوسطة 
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يف مقرر قاعة    "بآواتس  "للصعوبات أو العيوب يف استخدام الطلبة لربنامج    أن متوسط الدرجة الكلية(  5يوضح اجلدول )

، وبدرجة )متوسطة(، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية للصعوبات أو العيوب (0.991)(، وبانحراف معياري بلغ 2.88البحث بلغ )

، وحصول هذا املجال عىل درجة متوسطة، وهذه  (2.51 -3.24)نامج واتس أب يف مقرر قاعة البحث ما بني  يف استخدام الطلبة لرب

ل استخدامهم  أثناء  الطلبة  تواجه  التي  الصعوبات  تعكس ضعف  لكونآ  واتسـ  النتيجة  نتيجة  البحث،  قاعة  مقرر  برامج    ه ب يف  من 

الطلبة اجلامعيني، فضاًل عن سهولة االنضامم ملجموعات به، واحلصول  االستخدام، ويسهل التواصل من خالهلا بني    ةالتواصل سهل

عىل املعلومات، إضافة إىل سهولة اإلرسال واالستقبال والتواصل من خالله، وبالتايل ال يكون هناك صعوبات جدية تواجه الطلبة يف  

 استخدامه لألغراض األكاديمية أو الشخصية عىل حد سواء. 

ال يوجد لدي وقت كاف للتواصل مع اجلميع عرب  "  :والتي تنص عىل(  4رقم )  ةجاءت الفقر  املحور  وفيام يتعلق بفقرات هذا 

، وبدرجة )متوسطة(، وحصول هذه الفقرة (1.122)، وبانحراف معياري بلغ  (3.24)  يف املرتبة األوىل وبمتوسط حسايب بلغ  "الربنامج

عىل الرتتيب األول وبدرجة متوسطة يعكس تعدد التواصل بني الطلبة من خالل هذا الربنامج؛ نتيجة تدل عىل الربنامج األول للتواصل،  

ن هناك صعوبة يف  ولذلك يكون هناك عدد كبري من األشخاص الذين يرغبون يف التواصل مع الطالب من خالل هذا الربنامج؛ لذا تكو

خاصة وأنه وسيلة لتواصل اجلميع مع الطالب سواء األصدقاء أو زمالء الدراسة، أو األهل، أو املجموعات  وبالتواصل مع اجلميع،  

األخرى يف جماالت متعددة، وهذا حيتاج من الطالب وقتًا كبرًيا للتواصل، وهذا يكون صعبًا نتيجة الرتباط الطالب بالدراسة واملهام 

 ياتية املختلفة. احل

ليس لدي معرفة شاملة يف استخدام تطبيقات الربنامج من إرسال الصور والفيديو وعمل  "  :(، ونصها 1بينام جاءت الفقرة رقم )

بلغ    "برود كاست بلغ  (2.51)باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب  (، وحصول هذه  وسطة، وبدرجة )مت(1.383)، وبانحراف معياري 

يب األخري يعكس قلة الطلبة الذين جيدون صعوبة يف استخدام تطبيقات هذا الربنامج، وقد يكون هذا نتيجة لقلة اهتامم  الفقرة عىل الرتت

 بعض الطلبة بإرسال الصور والفيديوهات من خالل هذا الربنامج، وتفضيلهم لربامج أخرى تستخدم لذات الغرض.

 املتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص عل:    النتائج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية ف مدى تفاعل الطلبة ف دعم مقرر مادة قاعة البحث تدريب ميدان عن طريق برنامج   هل 

املجموعات   عدد  ملتغريي:  ترجع  آب  الرسائل    Groups"واتس  إرسال  ف  املنقضية  واألوقات  معها،  التواصل  يتم  التي 

 واستقباهلا يوميا؟  

 ام حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات:لإلجابة عن هذا السؤال تم استخد
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 التي يتم التواصل معها عرب برنامج "واتس آب".    Groupsأواًل: فيام يتعلق بمتغري عدد املجموعات  

  مدى تم استخدام حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات للتعرف عىل الفروق يف استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول  

طلبة مقرر مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( عن طريق  تفاعل  

التواصل معها عرب برنامج واتس آب، وجدول )  Groupsيف ضوء متغري عدد املجموعات    "واتس آب"برنامج   ( يوضح  6التي يتم 

 ذلك:

 نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير عدد المجموعات   (6جدول )

 املتوسط ن  
االنحراف  

 املعياري
  

جمموع 

 املربعات  

درجات  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات  
 الداللة قيمة ف  

أغراض استخدام  

برنامج الواتس 

 آب

  0.008 3  0.025 بني املجموعات 0.115 1.93 6 جمموعة   3  -1 

0.632  0.60 

 0.137 1.87 10 جمموعة 6  -4 
خالل 

 املجموعات
0.499  38 0.013  

   41  0.524 جمموع  0.128 1.93 12 جمموعة 9  -7 

        0.081 1.92 14 جمموعات فأكثر  10 

         0.113 1.91 42 جمموع 

املهارة يف استخدام  

الواتس "برامج 

 آب

  0.102 3  0.307 بني املجموعات 0.207 4.17 6 جمموعة   3  -1 

0.870  0.47 

 0.211 4.40 10 جمموعة 6  -4 
خالل 

 املجموعات
4.472  38 0.118  

   41  4.779 جمموع  0.458 4.35 12 جمموعة 9  -7 

         0.345 4.23 14 جمموعات فأكثر  10 

         0.341 4.30 42 جمموع 

صعوبات  

استخدام برنامج  

 الواتس آب

  0.331 3  0.994 بني املجموعات 0.322 3.24 6 جمموعة   3  -1 

0.329  0.80 

 0.683 2.89 10 جمموعة 6  -4 
خالل 

 املجموعات
38.295  38 1.008  

   41  39.289 جمموع  1.547 2.76 12 جمموعة 9  -7 

       0.746 2.82 14 جمموعات فأكثر  10 

       0.979 2.88 42 جمموع 

 الدرجة الكلية

  0.015 3  0.045 بني املجموعات 0.202 3.14 6 جمموعة   3  -1 

0.134  0.94 

 0.128 3.12 10 جمموعة 6  -4 
خالل 

 املجموعات
4.293  38 0.113  

   41  4.338 جمموع  0.523 3.08 12 جمموعة 9  -7 

       0.267 3.05 14 جمموعات فأكثر  10 

       0.325 3.09 42 جمموع 
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التي يتم التواصل   Groups( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات تبعا ملتغري عدد املجموعات  6يبني اجلدول )

حصائيا ترجع لعدد املجموعات التي يتم التواصل معها عرب  إ، وذلك ملعرفة إذا ما كان هناك فروق دالة  "واتس آب"معها عرب برنامج  

  - واتس آب  "املهارة يف استخدام برامج    - يف كل حمور من حماور االستبانة )أغراض استخدام برنامج واتس آب    "واتس آب"برنامج  

 (.  الكلية الدرجة –واتس آب  ات استخدام برنامج صعوب

مدى تفاعل طلبة مقرر   ( حول  يف اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    النتائجوتظهر  

واتس  "مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( عن طريق برنامج  

 التي يتم التواصل معها عرب برنامج واتس آب يف مجيع املجاالت والدرجة الكلية.    Groupsآب يف ضوء متغري عدد املجموعات 

النتيجة تعكس تقارب وجهات نظر بني الطلبة الذين يستخدمون واتس آب حول تفاعلهم يف دعم مقرر مادة قاعة البحث  هذه 

 بغض النظر عن عدد املجموعات التي يتواصلون معها.   "واتس آب"تدريب ميداين عن طريق برنامج 

تعود   واحبالنتيجة    هذهوقد  جمموعة  مع  يتفاعلوا  أن  املمكن  من  الطلبة  عدد  أن  متغري  يعد  ال  لذا  وفّعال؛  نشط  بشكل  دة 

املجموعات ذو داللة يف درجة التفاعل من عدمه، فقد يشرتك الطالب يف جمموعات كثرية وال يكون فّعااًل معها، ويكون جمرد متلق سلبي  

ن خالل واتس آب بغض النظر  الطلبة بدرجة متقاربة يف دعم مقرر مادة قاعة البحث م تقاعلملا يصله من معلومات، وهذا ما يدل عىل 

 عن عدد املجموعات التي يشرتكون هبا.

 ثانًيا: فيام يتعلق بمتغري الوقت الذي يقىض ف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميا عن طريق برنامج "واتس آب". 

جمتمع الدراسة حول مدى  تم استخدام حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات للتعرف عىل الفروق يف استجابات أفراد  

تفاعل الطلبة يف دعم مقرر مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت(  

ول  ، ويف ضوء متغري الوقت الذي يقىض يف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميا عن طريق الربنامج، وجد"واتس آب"عن طريق برنامج  

مدى تفاعل طلبة مقرر مادة قاعة البحث تدريب    ( حول )  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( يوضح 7)

واتس آب يف ضوء متغري الوقت  "ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف كلية الرتبية األساسية )دولة الكويت( عن طريق برنامج  

 يوميًا عن طريق الربنامج يف مجيع املجاالت والدرجة الكلية.   باهلا واستقالذي يقضيه يف إرسال الرسائل 

  

05.0

05.0
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 نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير الوقت - (7جدول )

 املتوسط ن  
االنحراف  

 املعياري
  

جمموع 

 املربعات  

درجات  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات  
 الداللة قيمة ف  

أغراض 

استخدام  

برنامج  

 الواتس آب

 0.024 3 0.071 بني املجموعات 0.000 1.78 2 أقل من ساعة 

1.997 0.13 

ساعة إىل   

 ساعتني 
22 1.93 0.100 

خالل 

 املجموعات
0.453 38 0.012 

ثالث إىل أربع   

 ساعات 
   41 0.524 جمموع  0.103 1.94 8

أربع ساعات   

 فأكثر
10 1.87 0.137        

        0.113 1.91 42 جمموع 

املهارة يف  

استخدام  

برامج  

 الواتس آب"

 0.012 3 0.062 بني املجموعات 0.000 4.30 2 أقل من ساعة 

0.167 0.92 

ساعة إىل   

 ساعتني 
22 4.28 0.378 

خالل 

 املجموعات
4.717 38 0.124 

ثالث إىل أربع   

 ساعات 
   41 4.779 جمموع  0.342 4.25 8

أربع ساعات   

 فأكثر
10 4.36 0.317         

         0.341 4.30 42 جمموع 

صعوبات  

استخدام  

برنامج  

 الواتس آب

 1.075 3 3.225 بني املجموعات 0.000 2.43 2 أقل من ساعة 

1.133 0.35 

ساعة إىل   

 ساعتني 
22 3.00 1.000 

خالل 

 املجموعات
36.063 38 0.949 

ثالث إىل أربع   

 ساعات 
  41 39.289 جمموع  1.329 3.18 8

أربع ساعات   

 فأكثر
10 2.46 0.550       

        0.979 2.30 42 جمموع 

 الدرجة الكلية

 0.078 3 0.233 بني املجموعات 0.000 2.92 2 أقل من ساعة 

0.718 0.55 

ساعة إىل   

 ساعتني 
22 3.12 0.375 

خالل 

 املجموعات
4.105 38 0.108 

ثالث إىل أربع   

 ساعات 
  41 4.338 جمموع  0.331 3.16 8

أربع ساعات   

 فأكثر
10 2.98 0.208       

        0.325 3.09 42 جمموع 

يف وجهات نظر الطلبة اجلامعيني يف دعمهم ملقرر مادة قاعة البحث بقسم املكتبات واملعلومات   التقاربهذه النتيجة تعكس  

بغض النظر عن عدد الساعات التي يتم استخدامها الطالب يف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميًا من خالل برنامج واتس آب، وهذه  

رسال الرسائل عرب واتس آب دون النظر يف الوقت الذي يستخدمونه  إنه يف  الطلبة يف الوقت الذي يستخدمو  تركيز النتيجة قد تعود إىل  

يف إرسال واستقبال الرسائل، فهناك فروق فردية يف توظيف الوقت الذي يتم استخدامه من قبل الطلبة يف إرسال الرسائل واستقباهلا  

 الطلبة ملقرر مادة قاعة البحث.     كل حسب إمكاناته، وبالتايل فإن عدد الساعات ال تكون عاماًل حاساًم يف دعم 
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برنامج   املقرر عن طريق  املقرر أهنا تساهم ف تطوير دعم  التي يرى طلبة  املقرتحات والتصورات  املفتوح: إضاقة  السؤال 

 "واتس آب".   

الذي طرح عىل الطلبة هبدف إضافة مقرتحاهتم وتصوراهتم، والتي يرون أهنا تساهم يف تطوير    املفتوحأما فيام يتعلق بالسؤال  

؛ هبدف إعطاء فرصة أكثر للطلبة يف اإلجابة عن انطباعاهتم حول موضوع الدراسة، فكانت "واتس آب"رنامج  دعم املقرر عن طريق ب

 التعليقات التالية: 

من مزايا استخدام التطبيق: يعد التطبيق بسيًطا واستخدامه يومي لدى كل طالب، ويعترب متكاماًل، يكون عىل درجة   -

أي دون  العلمي  الرتكيز  من  وعدم    عوائق،  ةجيدة  لسهولة محله،  احلاسوب  من  أفضل  املحمول  اهلاتف  واستخدام 

عند معظم شبكات  التي ال جتدها  األمان  الشبكة، وخاصية  بسبب ضعف  التعليق  أو  للقطع  املحارضات  تعرض 

 التواصل االجتامعي األخرى. 

التأكيد عىل الفائدة العلمية يف مشاركة الصور وامللفات والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والروابط التي تعرض يف   -

 امللتقى الدرايس )املجموعة الطالبية(. 

ساعد التطبيق بوضع املحارضات واملذكرات الدراسية والواجبات، مما سهل الرجوع إليها عند احلاجة، كام يمكن   -

 رات منتصف الفصل أو النهائي، عالوة عىل نتائج الطلبة يف املقرر الدرايس.  إرسال اختبا 

استفاد الطلبة من احلوارات واملناقشات األكاديمية التي تتم بني األستاذ والطلبة، وتعترب تلك احلوارات واملناقشات   -

 تغذية راجعة مهمة للمعلم.  

و - وعدم  اجلامعية،  املكاملة  حمدودية  التطبيق:  عيوب  عرب  من  التفاعل  يتم  التي  املبارشة  العرض  شاشة  خاصية  جود 

 الصوت والصورة بني األستاذ والطلبة.    

الدرايس - للمقرر  الطالبية  املجموعات  من  عدد جمموعتني  إنشاء  واملادة   : األوىل  :مقرتح  باملحارضات  فقط  خاصة 

ردود تؤدي إىل تشتت انتباه الطالب، التي قد  للرد عىل استفسارات الطلبة؛ إذ إن كثرة الرسائل وال  :العلمية، والثانية

 تصل إىل عرشات أو مئات الرسائل يف حدث أكاديمي حول موضوع النقاش يتعلق باملقرر الدرايس.  

 اخلامتة والتوصيات:  

أن   ويتضح  التعليمية،  العملية  االجتامعي يف  التواصل  استخدام شبكات  أمهية  من  الدراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ملا    لب أغ نظًرا 

الطالب لدهيم الرغبة يف استخدامها يف املقررات الدراسية، أصبح ال غنى عن استخدامها يف مجيع املقررات واعتامدها بشكل رسمي،  

وفيام يتعلق عن مدى تفاعل طلبة مقرر مادة قاعة البحث تدريب ميداين بقسم علوم املكتبات واملعلومات يف برنامج واتس آب، تم 

كام وضحت النتائج يف أغلب املحاور، وهذا دليل عىل جاذبية التقنية املستخدمة يف وسائل التواصل االجتامعي   التفاعل بشكل إجيايب

 بشكل عام، وتعترب عاماًل حمفًزا للطلبة بغض النظر عن مستوياهتم األكاديمية.

ع مقرر حلقة البحث، ووفرت عليهم  سهلت هلم التعامل مآب  املتعلقة باملجموعة اخلاصة يف برنامج واتس    الطلبةونجد أن آراء  

التواصل االجتامعي    والكثري من الوقت واجلهد عن طريق الوسائط املتوفرة يف الربنامج،   التعاون   برنامج  واتس آب خلق جًوا من 



 65 د. نارص متعب اخلرينج ، د. عوض محود احلرب

 

 

وي الطلبة،  بني  من خالهلا  التواصل  يسهل  كام  وأرسع،   أسهل  بشكل  املعلومة  توصيل  نتيجة  املجموعة  أفراد  بني  يف  والتفاعل  ساعد 

الباحثان عىل رضورة توظيف   احلصول عىل املعلومات، إضافة إىل سهولة اإلرسال واالستقبال والتواصل من خالهلا؛ ولذلك يؤكد 

 برامج التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية. 

 وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:

رتوين لكل طالب يف جهاز أستاذ املقرر املحمول، ويعترب ذلك سجال ملتابعة الطالب، رضورة حفظ ملف كامل إلك -

ويدون فيه األستاذ املعلومات األساسية للطالب كالرقم املدين، ورقم اهلاتف، والربيد اإللكرتوين، وجدول ملتابعة 

رسعة اختاذ القرارات والرد عىل  مرشوع الطالب، ودرجة الطالب، واملالحظات العامة، مما يسهل عىل أستاذ املقرر  

 استفسارات الطالب. 

إبداء   - املختلفة، دون  املوضوعات  الشخصية يف  آرائهم  وإبداء  األكاديمية  احلوارات  الطلبة يف  املجال جلميع  إفساح 

الفكرة   ، وعندما يدرك أستاذ املقرر وصولطلبة املقررأستاذ املقرر رأيه اخلاص حتى ال يؤثر يف املناقشات اجلارية بني  

إىل نقطة النهاية، يمكنه الدخول يف احلوار وتشجيع مثل هذه احلوارات بداية، ثم يقوم بطرح الفكرة العامة للموضوع  

 والغاية منه.  

للرتفيه   - امللتقى ملعبا  الدرايس، حتى ال يكون  املنهج  املقرر حلوارات خارج  لتامدي بعض طلبة  املجال  عدم إفساح 

؛ فعندما يشعر أستاذ املقرر أن املوضوع املطروح بعيد الصلة عن اهلدف املنشود، يبدأ  وضياع الوقت يف غري موضعه

اجلانبية سوء   قد ترتتب عليه هذه احلوارات  آثار سلبية  فوًرا بوقف احلوار والتنبيه عليه مستقباًل، وذلك خوفا من 

 الفهم بني الطلبة.  

درايس عىل الدخول فيها الكتساب الدرجات املمنوحة هلم،  إقامة املسابقات بصفة مستمرة مما تشجع طلبة املقرر ال  -

والرغبة يف اكتساب معلومات وتنشيط ذاكرهتم التعليمية، وعندما استخدم الباحثان هذه الطريقة، كان التجاوب من 

ا الواردة يف  املعلومات  املسابقة  أسئلة  تعكس  أن  بينهم، وجيب  التنافس شديًدا  املشاركني جيًدا، وكان  ملقرر  الطلبة 

 الدرايس.  

املقرر  - طلبة  وينبه  يرشد  أن  املقرر من خالله  أستاذ  يستطيع  وتربوًيا،  هدًفا أخالقيًا  الدرايس  امللتقى  يكون  أن  جيب 

فيه كأفراد  نعيش  الذي  املحيل  أو  املجتمعني األكاديمي  املفرتض االلتزام هبا؛ سواء يف  الدرايس لألخالق احلميدة 

 صاحلني. 

املوازي لرب - االجتامعي؛ كربنامج    "واتس آب"نامج  البديل  التواصل  اعتامد شبكات  عىل    "تويرت"يكون من خالل 

، "اإلنرتنت"سبيل املثال واالستفادة من إمكانياهتا، كام يمكن االستفادة من املنصات التعليمية املتوافرة عىل شبكة  

، الذي  Moodleرة التعلم اإللكرتوين موودل  والتي ختدم العلمية التعليمية، ومن أمثلة املنصات التعليمية: نظام إدا

 Microsoftيمز  ا يعترب أحد أنظمة إدارة التعلم مفتوحة املصدر واألكثر انتشاًرا، وأيضا هناك منصة مايكروسوفت ت

Teams  .فقد أثبتت ظروف جائحة فريوس كورونا املستجد أمهيتها وفاعليتها يف العملية التعليمية ، 
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 االستبانة :  ملحق الدراسة
 

 عزيزي الطالب: 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

ذلك فإن من األمهية اهلدف من هذه االستبانة هو تقديم ورقة علمية عن دور برنامج التواصل االجتامعي )الواتس آب( يف دعم مادة قاعة البحث تدريب ميداين؛ ل

 رك أي منها من غري إجابة. وعدم ت اإلجابة عن مجيع األسئلةقراءة األسئلة بعناية ثم اإلجابة عنها بدقة حتى نحصل عىل نتائج سليمة، كام نرجو منكم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم. 

 د. نارص متعب اخلرينج، د. عوض محود احلريب

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ديد إجابة واحدة( ( التي تتواصل معها عرب برنامج الواتس آب؟ )يرجى حتGroupsما عدد املجموعات ) 

 (  )1-3  

 (  )4-6   

 (  )7-9   

 فأكثر  10(  ) 

 كم تقيض من الوقت ف إرسال الرسائل واستقباهلا يوميا عن طريق الربنامج: )يرجى حتديد إجابة واحدة( 

 ( أقل من ساعة  ) 

 ( ساعة إىل ساعتني  ) 

 ( ثالث إىل أربع ساعات  ) 

 ( أربع ساعات فأكثر   ) 

 (  املناسب   املكان  ف   √ ا ف الربنامج. )يرجى وضع عالمة ما األغراض التي تستخدمه 

 ال نعم العبارة  م الغرض

 

 

 غرض اجتامعي 

   للتواصل مع أفراد أرسيت  1

   للتواصل مع أفراد العائلة واألقرباء  2

   للتواصل مع األصدقاء  3

 

 

   الكلية لالنضامم إىل حلقات نقاش مع زمالء الدراسة يف  1

   للتواصل مع أساتذة املقررات الدراسية  2
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 ال نعم العبارة  م الغرض

   لإلعداد التكاليف الدراسية ومناقشتها مع زمالء الدراسة  3 غرض أكاديمي

 

 

 غرض ثقايف

   للتشارك مع اآلخرين يف اهتاممايت وأطورها 1

   للتواصل مع أشخاص من ثقافات أخرى  2

   الدراسةلتنظيم ثقايف وعمل حلقات نقاش مع زمالء  3

 ( املناسبة   العبارة   أمام   √  عالمة  وضع  يرجى ". ) آب   الواتس ما مدى مهارتك واستخدامك لربامج " 

 أوافق العبارة   م

 بشدة 

 أعارض أعارض حمايد  أوافق

 بشدة 

      أستطيع أن استخدام الربنامج بشكل عام  1

      أشعر بالقلق أحيانا من استخدام الربنامج   2

      أمتلك مهارات الربنامج مثل إرسال صور وفيديو أو عمل برود كاست  3

      شاركت يف الربنامج أكثر من مرة مع زمالئي يف املقرر   4

      الربنامج مفيد يف دعم املقرر وتوفري املعلومات الالزمة 5

      طرح أسئلة الطلبة واإلجابة عنهاالربنامج مناسب يف  6

      أستخدم الربنامج يف أي وقت لطرح سؤال معني عىل أستاذ املقرر  7

      هناك جتاوب واضح بني الطلبة وأستاذ املقرر يف استخدام الربنامج  8

الربنامج أفضل من برامج التواصل االجتامعي األخرى مثل التويرت أو  9

 الفيسبوك 

     

      استخدام الربنامج يف مقررات أكاديمية أخرى  10

 ( املناسب   املكان   ف  √  عالمة   وضع   يرجى ". ) آب   الواتس ما الصعوبات التي تواجهك عند استخدام الربنامج " 

 أوافق العبارة   م

 بشدة 

 أعارض أعارض حمايد  أوافق

 بشدة 

من   1 الربنامج  تطبيقات  استخدام  يف  شاملة  معرفة  لدي  إرسال  ليس 

 الصور والفيديو وعمل برود كاست 

     

      ال يتوافر لدي ارتباط بشبكة اإلنرتنت بشكل دائم. 2

      أعاين من عطل مستمر يف جهازي املحمول. 3

      ال يوجد لدي وقت كاف للتواصل مع اجلميع عرب الربنامج.  4

      ال أرغب يف التواصل مع اآلخرين بشكل مستمر. 5

      أخاف عدم استجابة أستاذ املقرر لتساؤاليت وتعليقايت.  6

      أخاف أن تنتهك خصوصيتي من خالل الربنامج.  7
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 يرجى إضافة مقرتحاتك وتصوراتك التي ترى أهنا تساهم ف تطوير دعم املقرر عن طريق برنامج "الواتس آب". 
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   شكرا لك عىل تعاونك، متت االستبانة.
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The aim of the study is to evaluate the application of social communication "WhatsApp" in support of the 

subject "Field Training Research Hall" in the "Library and Information Sciences" department in the College of 
"Basic Education (State of Kuwait)" and the extent to which it achieves the educational objectives.  

A descriptive and analytical approach was used, so that students using the WhatsApp application in the 
“Research Room” subject could express themselves. The questionnaire was made to students who have the practice 
of using the WhatsApp application, which made them qualified to participate in answering it with all Confident 
and knowledgeable, the questionnaire was collected form 42 students, in the first semester of the year 2019-
2020. 

The study is considered a new addition to studies related to social media programs' support for 
university courses, as the study proved through the results that there are various scientific benefits for social 
media programs that can be taken, and positively return to the educational system. 

The study showed the following results that WhatsApp, where the social purpose came first, followed by 
the academic purpose, then the cultural purpose. And that the level of students ’skills in using “WhatsApp” 
application is high, while the level of students’ difficulties in using the program is medium, due to the ease of use 
of the application. 

The study showed that there were no statistically significant differences about the extent of course 
students ’interaction through the application of“ WhatsApp ”in light of the two variables of the number of 
groups with which they are communicated, the time spent on sending and receiving messages per day in all 
fields and the overall degree. 

 
Keywords: Social Media(1); WhatsApp(2); Higher Education(3); Kuwait(4).  

  


