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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي
لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات اخلليجية
د .نادية اليحيا٭

امللخ�ص:

تهدف هذه الدرا�سة �إلى بحث �سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات اخلليجية ،وذلك من خالل التعرف على مدى ا�ستخدامهم لهذه
ال�شبكات يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،ودرا�سة العوامل امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام،
والتحديات املرتبطة به ،و�آليات تفعيله ،وحتليل مدى وجود فروق �إح�صائية يف هذا اال�ستخدام تعزى
ملتغريات :اجلامعة ،واجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة العلمية ،وم�ستوى الدخل.
وحاولت الباحثة حتقيق هذه الأهداف من خالل درا�سة ميدانية ،و�صفية حتليلية ،وباالعتماد
على منهج امل�سح االجتماعي بالعينة الق�صدية ( 344مفردة) وا�ستمارة اال�ستبيان؛ والتي تكونت من
عدة حماور وفقاً لأهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها .وتو�صلت �إلى �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات
اخلليجية ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل لدعم جهودهم البحثية والتدري�سية وتنمية معلوماتهم العلمية
يف جمال تخ�ص�صهم ،وبهدف البحث عن املعلومات العلمية وم�شاركة املواقع املتخ�ص�صة ومتابعة
الأحداث املعلوماتية اجلارية .وحتددت �أهم العوامل امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام يف :ال�سرعة يف احل�صول
على املعلومات وتداولها ،و�سهولة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،وتبادل اخلربات
واملعارف .كما متثلت التحديات املرتبطة بهذا اال�ستخدام يف الإجهاد النف�سي نتيجة كرثة ا�ستخدام
ال�شبكات ،و�ضعف املحتوى العربي للمعلومات على ال�شبكات ،وكرثة املعلومات غري املوثقة علمياً ،وانتهاك
حقوق امللكية الفكرية عليها.

٭ �أ�ستاذ علم املكتبات واملعلومات امل�شارك -كلية الآداب ،جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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املقدمة

�شهدت املجتمعات املعا�صرة حتديات كثرية
فر�ضت نف�سها على طبيعة احلياة فيها و�أ�سلوب
عملها .ومن �أبرز هذه التحديات ما ت�شهده تلك
املجتمعات من تقدم يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت احلديثة ،والتي �أ�سهمت يف طريقة
�إتاحة املعلومات؛ والتي ت�أثرت بدرجة كبرية
ومبا�شرة بالتطور يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت احلديثة ،ومتثل ذلك يف ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات املختلفة لهذه
التكنولوجيا املتج�سدة يف �شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات وتوظيفها ثم �إتاحتها مرة
�أخرى.
ومن ثم؛ ف�إن �شبكات التوا�صل االجتماعي
وفرت فتح ًا ثوري ًا� ،أعطى م�ستخدميه فر�ص ًا
كربى للت�أثري واالنتقال عرب احلدود بال قيود
وال رقابة �إال ب�شكل ن�سبي حمدود .و�أ�صبحت
ال�شبكات االجتماعية واقع ًا نعي�شه يف حياتنا
اليومية ،وانت�شرت وتزايدت معدالت م�ستخدميها
و�سط جميع الأعمار ،الأطفال منهم والكبار،
وذلك انعكا�س ًا لتطور �أجهزة االت�صاالت ،وتنوع
تطبيقاتها التي �سهلت على امل�ستخدمني ا�ستخدام
تلك ال�شبكات.
و�شبكات التوا�صل تعد من �أهم تطبيقات
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

اجليل الثاين لـ(الويب) ،وتع ّرف ب�أنها م�صطلح
ي�شري �إلى تلك املواقع على �شبكة الإنرتنت ،والتي
ظهرت مع ما يعرف باجليل الثاين لـ(الويب)،
حيث تتيح التوا�صل بني م�ستخدميها يف بيئة
جمتمع افرتا�ضي يجمعهم وفق ًا الهتماماتهم �أو
انتماءاتهم ،بحيث يتم ذلك عن طريق خدمات
التوا�صل املبا�شر ،ك�إر�سال الر�سائل� ،أو امل�شاركة
يف امللفات ال�شخ�صية للآخرين ،والتعرف على
�أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعر�ض.
وتتنوع �أ�شكال و�أهداف تلك ال�شبكات
االجتماعية؛ فبع�ضها عام يهدف �إلى التوا�صل
العام ،وتكوين ال�صداقات حول العامل ،وبع�ضها
الآخر يتمحور حول تكوين �شبكات اجتماعية يف
نطاق حمدود ،ومنح�صر يف جمال معني مثل:
�شبكات املحرتفني ،و�شبكات امل�صورين ،و�شبكات
الإعالميني.
ورغم امل�ساوئ التي قد يطرحها البع�ض
جتاه �شبكات التوا�صل االجتماعي املتنوعة ،مثل
�شبكة الفي�سبوك ،وتويرت ،والوات�ساب ،وغريها،
واال�ستخدام غري املقنن لها ،ف�إنه �أ�صبح من
ال�ضروري التفكري يف طرق و�آليات حتقق توظيف ًا
فعا ًال وا�ستفادة حقيقية من تلك ال�شبكات يف
�أن�شطة تربوية وتعليمية مفيدة� ،سوا ًء يف املنزل �أو
املدر�سة.
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م�شكلة الدرا�سة

مر العامل بعدة ثورات �أثرت يف النواحي
احلياتية به ،فكانت الثورة ال�صناعية ،ثم
التكنولوجية التي �أدت �إلى تطور �صناعة احلا�سبات
الآلية والربجميات والأقمار ال�صناعية؛ ثم �شبكات
التوا�صل االجتماعي التي جتاوزت حدود الزمان
واملكان بني الب�شر .وبالتايل ظهر ما ي�سمى
بتكنولوجيا املعلومات التي تعني باحل�صول على
املعلومات ب�صورها املختلفة ومعاجلتها وتخزينها
وا�ستعادتها وتوظيفها (القايد.)291 :2014 ،
ورغم االهتمام الالفت للنظر الذي حظي به
جمتمع املعلومات واملعرفة يف خمتلف �أنحاء العامل
ك�سبيل لتح�سني نوعية احلياة للمجتمعات والأفراد،
ف�إنه مل يحظ باالهتمام الكايف كمو�ضوع للدرا�سة
الأكادميية (عبدالهادي .)23 :2014 ،ويطرح
ذلك ت�سا�ؤ ًال حول �سلوكيات املعلومات على �شبكات
التوا�صل االجتماعي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية.
ومن ثم؛ تعد �شبكات التوا�صل االجتماعية من
�أكرث املواقع الإلكرتونية التي ي�ستخدمها الإن�سان
يف الع�صر احلا�ضر؛ ملا لها من ميزات ،وانت�شار
وتفاعل؛ وت�ستخدم للتعبري احلر عما يراه الإن�سان،
وت�شجعه على ر�صد �أفكاره ب�صفة م�ستمرة،
وم�شاركة الآخرين يف �أفكارهم� ،أو ت�شجيع
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

9

فكر معني �أو غري ذلك من االهتمامات (مراد
وحما�سنة .)1695 :2016 ،ولقد فر�ضت �شبكات
التوا�صل االجتماعية نف�سها على م�ستخدمي �شبكة
الإنرتنت ،وخا�صة الباحثني والأكادمييني من
اجلامعات والتخ�ص�صات املختلفة ،وهو ما يعك�س
مدى التطور املعريف من خالل توظيف وا�ستثمار
املعلومات الإلكرتونية املتاحة على هذه ال�شبكات.
�إن تزايد �أعداد م�ستخدمي �شبكات التوا�صل
االجتماعي �أدى �إلى توظيفها يف العديد من
املجاالت وخا�صة يف جمال البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .و�أ�صبح التفاعل على
�شبكات التوا�صل هذه مطلب ًا فريد ًا يف جمال
التعليم والبحث العلمي� ،إذ �أن هذه ال�شبكات تتيح
للباحثني يف جمال البحث العلمي املرونة والتعلم
الذاتي والتفاعلية وم�شاركة املحتوى فيما بينهم،
وا�ستخدام وتوظيف املعلومات مبا ي�شكل �إ�سهام ًا يف
تكوين ر�أ�س املال االجتماعي لديهم (& Baird
.)2005 Fisher٫
وميكن مالحظة هيمنة ال�شبكات االجتماعية
على املجتمع اليوم ،حيث بلغ عدد م�ستخدمي
في�سبوك �شهري ًا ( )2.13مليار م�ستخدم ن�شط،
و()1.4مليار م�ستخدم ن�شط ل�شبكة لينكد �إن
( )LinkedInيف عام Amichai٫( 2017
 .)2017: 3وال�شبكة الأخرية تقدم خدمات
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توا�صل مهنية موجهة ،وتتطلب �أن يعرف الع�ضو
�شخ�ص ًا �آخر يف احلياة احلقيقية قبل �أن يت�صل
بالآخرين عرب الإنرتنت ،وبع�ض هذه اخلدمات
تتطلب �أن يكون لدى الأع�ضاء ات�صا ًال م�سبق ًا
بالأع�ضاء الآخرين .وميكن ت�صنيف خدمات
ال�شبكة االجتماعية �إلى ثالثة �أنواع:
الأول :يتعلق باجلانب االجتماعي حيث
ت�ستخدم هذه ال�شبكات يف التوا�صل االجتماعي مع
الأ�صدقاء (.)Facebook
والثاين :يتعلق ب�شبكات التوا�صل املوجهة �أو
غري االجتماعية (.)LinkedIn
والثالث :يتعلق بالبحث عن املعلومات

(Gaudeul٫
()Goodreads
.)Giannetti٫ 2013: 325

وت�شري احل�صان (� )2015إلى �أن �شبكات
التوا�صل االجتماعي الإلكرتونية بيئة فعالة وثرية
لتقدمي معلومات وتعليم متميز ومواكب للتقدم
التقني العاملي ،ويرجع ذلك لكون هذه ال�شبكات
�أدوات مهمة يلج�أ �إليها الباحثون ملتابعة كل جديد
لي�س يف جمال املعلومات فقط ،ولكن �أي�ض ًا يف
خمتلف الق�ضايا االجتماعية والعلمية واحلياتية،
وقد �أ�صبحت جزء ًا من حياتهم اليومية؛ يتابعونها
با�ستمرار من خالل و�سائل متعددة .وترتب على
ذلك �أن �أعداد م�ستخدميها يف تزايد م�ستمر ،لي�س
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يف املجال الأكادميي فقط ،و�إمنا يف املمار�سات
اليومية احلياتية �أي�ض ًا.
ويف�سر مدخل حتليل ال�شبكات �سلوكيات
املعلومات على �شبكات التوا�صل على �أ�سا�س
�أن ال�شبكة تعترب بنية تتكون من جمموعة من
الفاعلني االجتماعيني (مثل الأفراد �أو املنظمات)،
وجمموعات من الروابط الديناميكية ،وغريها
من التفاعالت االجتماعية بني اجلهات الفاعلة.
ولذلك ت�شكل �شبكة التوا�صل بنية نظرية مفيدة
لدرا�سة العالقات بني الأفراد واجلماعات
واملنظمات على هذه ال�شبكات .و�أحد االنتقادات
ال�شائعة لنظرية ال�شبكات االجتماعية تتمثل يف �أن
الفاعل الفرد غالب ًا ما يتم جتاهله ،على الرغم من
�أن هذا قد ال يكون هو احلال يف املمار�سة اليومية،
لأن العديد من �أنواع العالقات املختلفة� ،سوا ًء
�أكانت فردية �أو جمتمعية ،ت�شكل حمور ت�صورات
هذا املدخل (.)2000: 6 Scott٫
ومن ثم؛ متثل ال�شبكات االجتماعية جمموعة
من البنى االجتماعية والثقافية ،والتي تعرب عن
�أ�شكال من العالقات ذات املعنى .وهذه العالقات
باعتبارها �أ�سا�س بنية ال�شبكات االجتماعية تعرب
بنى ديناميكية للتوقعات املتبادلة (ولكن
عن ً
لي�س بال�ضرورة متناظرة) بني الذات والآخرين.
ومن خالل هذه التوقعات يتم تكوين ثقافة
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خا�صة بالعالقات على ال�شبكات؛ تت�ضمن الرموز
والروايات والهويات .وكل جمموعة من العالقات
على ال�شبكات تكون ذات معنى (Fuhse٫
.)2009: 51

وتو�ضح نظرية ال�شبكات العالقات االجتماعية
يف �ضوء جمموعة من املحاور ()Nodes
والروابط ( .)Tiesفاملحاور هي اجلهات الفاعلة
�أو الأفراد الفاعلني داخل ال�شبكات ،والروابط هي
العالقات بني هذه اجلهات الفاعلة .ويف �أب�سط
�أ�شكالها؛ تكون ال�شبكة االجتماعية عبارة عن
خريطة جلميع الروابط ذات ال�صلة بني املحاور.
كما ميكن ا�ستخدام ال�شبكة � ً
أي�ضا لتحديد ر�أ�س
املال االجتماعي للأفراد الفاعلني (Gaudeul٫
.)2013: 320 Giannetti٫

وقد �أبدع هابرما�س بتو�صيف مفهوم الفعل
التوا�صلي ملحاولة تنمية البعد املو�ضوعي والإن�ساين
للعقل .فهو مفهوم يتجاوز العقل املتمركز حول
الذات ،والعقل ال�شمويل املنغلق ،والعقل الأداتي
الو�ضعي الذي يفتت ويجزئ الواقع .وهو حماولة
بلورة �إجماع يعرب عن امل�ساواة داخل ف�ضاء عمومي
ينتزع فيه الفرد جانب ًا من ذاتيته ويدجمها يف
جمهود جماعي قائم على التوا�صل والتفاهم،
وهذا التفاهم ال ميكن حتقيقه �إال من خالل اتفاق
م�ؤ�س�س على �أ�سا�س عقالين (علو�ش.)6 :2013 ،
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والفعل التوا�صلي يتجاوز العالقات
االجتماعية القائمة على الإكراه والهيمنة (الفعل
الإ�سرتاتيجي) لبلورة عالقات اجتماعية �سليمة،
قائمة على احلوار والنقا�ش يف �أفق حتقيق �إجماع
ما .وي�سعى هابرما�س من خالل هذا املفهوم �إلى
ت�أ�سي�س دميقراطية على �أ�س�س جماعية مثالية
للتوا�صل ،خالية من �أية هيمنة �أو �سيطرة ،وقائمة
على مبادئ احلجة والت�شاور التي تعطي للآخرين
احلق يف الكالم والنقد وتقدمي اقرتاحات جديدة
بخ�صو�ص الق�ضايا املطروحة للنقا�ش يف الف�ضاء
العمومي (الأ�شهب.)195 :2006 ،
والتوا�صل من خالل ال�شبكات االجتماعية
يحمل �أكرث من داللة ،فهو توا�صل مع احلداثة،
وهو توا�صل بني الأفراد ،وهو توا�صل بني املفاهيم.
ولذلك �أخذ هابرما�س على عاتقه مهمة الت�أ�سي�س
للعقالنية التوا�صلية التي تبد�أ كنظرية فل�سفية،
وتنتهي كنظرية �سيا�سية .واعتمد على الوظيفة
النقدية للفل�سفة من �أجل نقد الو�ضعية ،ونقد
التقنية ،ونقد املادية التاريخية .فالفعل التوا�صلي
عند هابرما�س هو فعل نقدي ،وفل�سفي ،ولغوي،
و�سيا�سي؛ قوامه احلوار الأخالقي والعقالين
والربهاين والهادف �ضمن ف�ضاء عمومي حر،
وذلك بهدف ت�أهيل الإن�سان حلماية عامله من
الو�ضعية الأداتية ،على نحو يعيد التوازن بني عامله
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املعي�ش وعامل الأن�ساق (مقورة ٫)355 :2013 ،ومن
ثم؛ تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف حماولة الإجابة على
ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
 ما �سلوكيات املعلومات لدى �أع�ضاءهيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية عند
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي؟
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س مل�شكلة الدرا�سة
الأ�سئلة الفرعية التالية:
 )1ماهي �أهداف �أع�ضاء هيئة التدري�س من
البحث عن املعلومات على الإنرتنت؟ وماهي
�أهم م�صادر ح�صولهم على املعلومات؟ وماهي
�أهم ال�صعوبات التي تواجههم عند ا�ستخدامهم
م�صادر املعلومات على الإنرتنت؟
 )2ما مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها؟
 )3ما العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها
وتوظيفها؟
 )4ما �أهم التحديات التي تواجه ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها ون�شرها؟
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 )5كيف ميكن تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها ون�شرها؟
 )6ما مدى وجود فروق �إح�صائية ذات داللة
معنوية يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها .والعوامل
امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام ،والتحديات التي تواجه
ذلك ،و�آليات تفعيله؛ تعزى ملتغريات :اجلامعة،
واجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة العلمية،
وم�ستوى الدخل؟
�أهداف الدرا�سة

 )1التعرف على �أهداف �أع�ضاء هيئة التدري�س
من البحث عن املعلومات على الإنرتنت ،و�أهم
م�صادر ح�صولهم على املعلومات .وال�صعوبات
التي تواجههم عند ا�ستخدامهم م�صادر املعلومات
على الإنرتنت.
 )2التعرف على مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
 )3درا�سة العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها
وتوظيفها.
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
 )4بحث �أهم التحديات التي تواجه ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها.
 )5حتديد �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
 )6حتليل مدى وجود فروق �إح�صائية ذات
داللة معنوية يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها،
والعوامل امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام ،والتحديات
التي تواجه ذلك ،و�آليات تفعيله؛ تعزى ملتغريات:
اجلامعة ،واجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة
العلمية ،وم�ستوى الدخل.
�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف عدد من
االعتبارات النظرية والعملية على النحو التايل:
 كونها تعنى ب�أحد مو�ضوعات الع�صر وخا�صةما يتعلق با�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها ون�شرها .كما ترجع
هذه الأهمية �إلى قلة الدرا�سات التي تناولت
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعية يف البحث
عن املعلومات ،ومدى فاعلية ا�ستخدام هذه
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ال�شبكات يف تعليم ا�ستخدام املعلومات ون�شرها.
كما تربز هذه الأهمية من خالل حتديد ال�صعوبات
والتحديات التي تواجه ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها ون�شرها.
 �أن حتديد مو�ضوع الدرا�سة يف �سلوكياتاملعلومات وما يرتبط بها من مفاهيم يعد من
املو�ضوعات احلديثة التي ي�سعى الباحثون يف
جمال املعلومات �إلى �إجراء العديد من الدرا�سات
والبحوث حولها بهدف التعرف على �سلوكيات
الباحثني يف الو�صول �إلى املعلومات ،ومن ثم
ا�ستخدامها وتوظيفها يف �إ�شباع رغباتهم
املعلوماتية� ،إ�ضافة �إلى التعرف على الدوافع التي
دفعتهم للبحث عن املعلومات والتحديات التي
تواجههم يف هذا املجال.
 تنبع �أهمية الدرا�سة من درا�سة �شبكاتالتوا�صل الإلكرتوين بو�صفها تقنية حديثة ت�ستخدم
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
ون�شرها .وهي ت�ساهم يف حل العديد من م�شكالت
�أع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعات اخلليجية،
وتتمثل يف الوقت ذاته �إحدى �آليات اال�ستفادة من
ثورة املعلومات واالت�صاالت والثورة التقنية.
 �أن �شبكات التوا�صل االجتماعي �إذا وظفتبطريقة �صحيحة يف البحث عن املعلومات
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وا�ستخدامها وتوظيفها؛ ف�إنها ت�سهم يف �إعالء قيم
املعرفة والنقد واملراجعة وحوار الذات ،وهي القيم
التي ينطلق منها �أي م�شروع تنموي ثقايف.
 ترجع �أهمية الدرا�سة �إلى قلة الدرا�سات التيتناولت ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعية
يف البحث عن املعلومات وتوظيفها وا�ستثمارها،
وفاعلية هذا اال�ستخدام لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات اخلليجية.
 ت�أمل الباحثة يف �أن ت�ضيف هذه الدرا�سةلبنة جديدة يف جمال تفعيل �شبكات التوا�صل
االجتماعية الإلكرتوين يف جمال البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،وذلك من خالل
تقييم الو�ضع الراهن ل�سلوكيات املعلومات لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية
على �شبكات التوا�صل ،والعوامل امل�ؤثرة فيها،
والتحديات التي تواجهها و�أ�ساليب تفعيلها.
حدود الدرا�سة

تتمثل احلدود املو�ضوعية لهذه الدرا�سة يف
بحث �سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل
االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات اخلليجية ،وذلك من خالل التعرف
على �أهداف �أع�ضاء هيئة التدري�س من البحث عن
املعلومات على الإنرتنت ،و�أهم م�صادر ح�صولهم
على املعلومات ،و�أهم ال�صعوبات التي تواجههم
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عند ا�ستخدامهم م�صادر املعلومات ،والتعرف
على مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،ودرا�سة العوامل امل�ؤثرة يف هذا
اال�ستخدام ،والتحديات املرتبطة به ،و�آليات
تفعيله ،وحتليل مدى وجود فروق �إح�صائية ذات
داللة معنوية يف هذا تعزى ملتغريات :اجلامعة،
واجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة العلمية،
وم�ستوى الدخل.
ً
ثانيا :الإطار املفهومي للدرا�سة

تتناول الدرا�سة مفهومني هما� :سلوكيات
املعلومات ،و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،على
النحو التايل:
� -1سلوكيات املعلوماتInformation :
Behaviors

تعرف املعلوماتية ( )Informaticsب�أنها
جمموعة من املعلومات املرتبطة مع بع�ضها البع�ض،
والتي تهدف �إلى توفر املعلومات املرتبطة مبجاالت
احلياة املختلفة ،عن طريق تو�صيل �صورة وا�ضحة
للأفراد حول طبيعة �شيء ما ،وتعرف �أي�ض ًا ،ب�أنها:
اال�ستخدام ال�سليم لتكنولوجيا املعلومات احلديثة،
من �أجل التعرف على �أفكار جديدة ،واال�ستفادة
منها �أثناء تطبيقها واقعي ًا .وقد �أ�صبح م�صطلح
املعلوماتية مرتبط ًا بالعديد من املجاالت املختلفة
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يف املجتمعات الب�شرية ،مما �أدى �إلى تطورها
ب�شكل ملحوظ؛ لأنها اعتمدت على توفري كافة
الطرق املنا�سبة ال�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية
احلديثة ،وخ�صو�ص ًا احلوا�سيب التي �صارت جزء ًا
رئي�سي ًا من احلياة اليومية ،لذلك �صار للمعلوماتية
ت�أث ٌري كب ٌري على حياة الإن�سان ،وكل فرد ي�ستفيد
من �أدواتها ،وو�سائلها بالطريقة التي تتوافق مع
املجال الذي ي�ستخدمها فيه.
يرتبط مفهوم �سلوكيات املعلومات بالبيئة
الرقمية ( )Digital Environmentالتي
يجري تناول املعلومات خاللها يف �شكل رقمي من
خالل و�سائل ات�صال جديدة تتيح الو�صول املبا�شر
والكامل �إلى املعلومات .والبيئة الرقمية مبفهومها
الوا�سع هي بيئة املعلومات يف �شكلها الرقمي املتاح
على �شبكة الإنرتنت (ب�صفر.)4 :2013 ،
كما ترتبط �سلوكيات املعلومات باملهارات
التي ميتلكها الباحث عن املعلومات ،وتختلف
�أ�ساليب البحث عن املعلومات بح�سب
املو�ضوعات التي يبحث عنها الباحثون .وهناك
العديد من امل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية التي
حاولت ربط امل�ستفيدين منها ب�أحدث التطورات
يف جمال اخت�صا�صهم ،ومن ثم حت�سني
�أ�ساليب بحثهم عن املعلومات من خالل تقدمي
خدمات الإحاطة اجلارية والبحث االنتقائي
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للمعلومات� ،سوا ًء من خالل الو�سائل املطبوعة
�أو الإلكرتونية .وتت�سم �سلوكيات الباحثني يف
البحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية بعدة
خ�صائ�ص� ،أهمها :البحث ال�سريع املتعمق،
وجمع املعلومات والتعامل معها وتوظيفها
وا�ستثمارها ،والقدرة على الت�أكد منها وتقومي
مدى �صحتها ودقتها (اخلثعمي.)52 :2011 ،
ويالحظ املتتبع لدرا�سات «�سلوك املعلومات»
�أن هناك كثري ًا من التف�سريات لهذا املفهوم ،والتي
تختلف باختالف وجهات نظر الباحثني �أنف�سهم
(اخلثعمي .)45 :2011 ،فريى بع�ضهم �أنه« :عملية
�أو ن�شاط يت�صل باجلانب النف�سي ال�سرتجاع
املعلومات .وهذه العملية تعد من �أكرث اجلوانب
تعقيد ًا يف التفاعل بني امل�ستفيد وبيئة املعلومات».
ويرى �آخرون �أن �سلوك املعلومات هو�« :أي ن�شاط
يقوم به الفرد للح�صول على وعاء املعلومات الذي
يلبي حاجته» .وهناك تعريف ثالث ب�أنه « :الطريقة
التي يتبعها النا�س عند البحث عن املعلومات و�سبل
ا�ستخدامها بعد ذلك» (العمران.)8 :1431 ،
ومن ثم؛ تق�صد الباحثة ب�سلوكيات املعلومات يف
هذه الدرا�سة «الطرق والأ�ساليب والأن�شطة التي
ي�ستخدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
اخلليجية بهدف الو�صول �إلى املعلومات التي
تلبي احتياجاتهم يف البحث عن املعلومات
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وا�ستخدامها وتوظيفها وا�ستثمارها».
� -2شبكات التوا�صل االجتماعي:
يعك�س مفهوم «�شبكات التوا�صل االجتماعي»
التطور التقني الذي طر�أ على ا�ستخدام
التكنولوجيا ،ويُطلق على كل ما ميكن ا�ستخدامه
من ِقبل الأفراد واجلماعات على �شبكة الإنرتنت.
وهو «املحتوى الإعالمي الذي يتميز بالطابع
ال�شخ�صي ،والذي ينتقل بني طرفني �أحدهما
مر�سل والآخر م�ستقبل .عرب و�سيلة (�شبكة)
ِ
للمر�سل ،وحرية
اجتماعية ،مع حرية الر�سالة
ِ
التجاوب معها للم�ستقبل» (�صادق.)134 :2011 ،
وت�شري �أي�ض ًا �إلى« :الطرق اجلديدة يف االت�صال يف
البيئة الرقمية مبا ي�سمح للمجموعات الأ�صغر
من النا�س ب�إمكانية االلتقاء والتجمع على
الإنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات ،وهي بيئة
ت�سمح للأفراد واملجموعات ب�إ�سماع �أ�صواتهم
و�صوت جمتمعاتهم �إلى العامل».
كما ت�شري �إلى «منظومة من ال�شبكات
الإلكرتونية التي ت�سمح للم�شرتك فيها ب�إن�شاء
موقع خا�ص به ،ومن ثم ربطه عن طريق نظام
اجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ضاء �آخرين لديهم
االهتمامات والهوايات نف�سها» .وت�ضع كلية
�شريديان التكنولوجية ( )Sheridanتعريف ًا
�إجرائي ًا ل�شبكات التوا�صل ب�أنها�« :أنواع الإعالم
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الرقمي الذي يقدم يف �شكل رقمي وتفاعلي،
ويعتمد على اندماج الن�ص وال�صورة والفيديو
وال�صوت ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام الكمبيوتر
ك�آلية رئي�سة له يف عملية الإنتاج والعر�ض� ،أما
التفاعلية فهي متثل الفارق الرئي�س الذي مييزه
وهي �أهم �سماته».
وال�شبكات االجتماعية هي مواقع �إلكرتونية
ظهرت مع اجليل الثاين لـ (الويب) «Web
 ،»2.0حيث تتيح هذه ال�شبكات التوا�صل بني
الأفراد يف جمتمع افرتا�ضي يجمعهم يف جمموعات
ح�سب اهتماماتهم �أو �شبكات انتماء (بلد ،جامعة،
مدر�سة� ،شركة ،م�ؤ�س�سة� ... ،إلخ) ،ويتم ذلك من
خالل التوا�صل املبا�شر عن طريق �إر�سال ر�سائل� ،أو
االطالع على امللفات ال�شخ�صية املتاحة للآخرين
(الهزاين2013 ،؛ الزهراين.)2013 ،
كما �أنها �شبكات اجتماعية تفاعلية ،تتيح
التوا�صل مل�ستخدميها يف �أي وقت ويف �أي مكان.
وهي تركيبة اجتماعية �إلكرتونية تتم �صناعتها
من �أفراد �أو جماعات �أو م�ؤ�س�سات ،ومتكنهم من
التوا�صل املرئي وال�صوتي وتبادل ال�صور وغريها
من الإمكانات التي توطد العالقات العالقة
االجتماعية فيما بينهم ،وتقوم على �إتاحة التوا�صل
بني امل�ستخدمني �سوا ًء �أكانوا �أ�صدقاء يف الواقع �أو
يف العامل االفرتا�ضي (املن�صور2012 ،م� ،ص.)25
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
ويعرف العتيبي ( )7 :2011ال�شبكات
االجتماعية ب�أنها« :جمتمعات افرتا�ضية تدعم
االت�صال بني الأفراد على الإنرتنت وتقدم مكان ًا
وملتقى لتجمع الأفراد على اخلط املبا�شر وت�سهل
�إقامة عالقات جديدة �أو التعرف على �أفراد
�آخرين يف نف�س جمال عملهم».
ويعرف را�ضي (� )23 :2003شبكات التوا�صل
االجتماعي ب�أنها« :منظومة من ال�شبكات
الإلكرتونية التي ت�سمح للم�شرتك فيها ب�إن�شاء
موقع خا�ص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام
اجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ضاء �آخرين لديهم
االهتمام والهوايات نف�سها �أو جمعه مع �أ�صدقاء
اجلامعة �أو الثانوية».
ومن ثم ف�إن ال�شبكات االجتماعية هي
مواقع اجتماعية �إلكرتونية على الإنرتنت تتيح
مل�ستخدميها �إن�شاء مدونات �إلكرتونية ،و�إجراء
املحادثات ،و�إر�سال الر�سائل ،وم�شاركة ال�صور
ومقاطع الفيديو وامللفات ،ون�شر ملفات ،والكتابة
حول مو�ضوعات حمددة من املمكن �أن تدخل
�ضمن دائرة اهتمام م�شرتكني �آخرين ،ومتكنهم
من التعليق على تلك املوا�ضيع و�إبداء �آرائهم
فيها (http://www.kolalwatn.net/
.)news136120

ولقد تبنت الباحثة تعريف �شبكات التوا�صل
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االجتماعي �إجرائي ًا ب�أنها« :منظومة من ال�شبكات
(تويرت ،في�سبوك� .... ،إلخ) التي ت�سمح لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية ب�إن�شاء
مواقع خا�صة بهم ،وا�ستخدامها يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها ثم توظيفها وا�ستثمارها
يف ن�شر املعرفة».
ً
ثالثا :الدرا�سات والبحوث ال�سابقة

رغم وجود درا�سات عديدة ركزت على
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،ف�إن الواقع
العملي يو�ضح �أننا مازلنا بحاجة �إلى العديد من
الدرا�سات يف جمال �سلوكيات املعلومات لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س على م�ستوى اجلامعات
اخلليجية ،مع �ضرورة الرتكيز بالبحث والدرا�سة
التف�صيلية على م�ؤ�شرات ومقومات هذه املمار�سات
وال�سلوكيات املعلوماتية .وت�سعى الباحثة يف هذا
الإطار �إلى تناول وحتليل مناذج من تلك الدرا�سات
يف �سياقات زمانية ومكانية خمتلفة ،مع حماولة
التو�صل �إلى العوامل والتحديات املرتبطة بها،
ومقرتحات و�آليات تفعيلها.
ويف هذا الإطار ،تناولت درا�سة (ال�شهري،
� )2009سلوكيات البحث عن املعلومات واحلاجات
املعلوماتية لطالب الدرا�سات العليا بالكليات
النظرية يف جامعة امللك �سعود؛ بهدف الك�شف عن
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خ�صائ�صها وتوظيف نتائج الدرا�سة لرفع م�ستوى
خدمات املعلومات .وقد تكونت عينة الدرا�سة من
 200طالب من طالب مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه،
املنتظمني واملقيدين يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي 1428 – 1427هـ .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن هناك ً
تباينا يف �سلوكيات البحث عن املعلومات
لدى طالب الدرا�سات العليا ،وحاجتهم �إلى زيارة
مكتبات ومراكز معلومات غري مكتبة الأمري �سلمان
املركزية للح�صول على م�صادر املعلومات� ،إ�ضافة
�إلى غياب الربامج التدريبية املتخ�ص�صة ،وحاجتهم
�إلى مزيد من اخلدمات املكتبية .و�أو�صت الدرا�سة
ب�ضرورة حتقيق التوازن يف تنمية جمموعات املكتبة
وفق احتياجات التخ�ص�صات العلمية ،و�إعداد مقرر
تدريبي متخ�ص�ص يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات
باملكتبة وتقوميه.
وحاولت درا�سة اعتدال والب�ستان ()2007
التعرف على �سلوك الطلبة بكليتي �إدارة الأعمال
والهند�سة بجامعة الكويت يف البحث عن
املعلومات ،وقد وزعت ا�ستبانة على الطلبة الذين
�سجلوا يف املقرر الإجباري للغة الإجنليزية (كتابة
بحوث) لكليتي �إدارة الأعمال والهند�سة بجامعة
الكويت ،وات�ضح �أن معظم الطلبة قد �أجمعوا
على تف�ضيل ا�ستخدام (الإنرتنت) ك�أداة جلمع
املعلومات يف �إعداد الأبحاث مقارنة بالأدوات
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الأخرى ،بغ�ض النظر عن مدى �إملامهم باللغة
الإجنليزية �أو معرفتهم با�ستخدام احلا�سب الآيل
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إ�ضافة مقرر يف علوم
ا�ستخدام املعلومات بوا�سطة (الإنرتنت) وذلك
لطلبة املدار�س واجلامعات.
و�أظهرت نتائج درا�سة �شروم والمب
( )2001 Schrum & Lamp٫فاعلية
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم؛ باعتبارها
�أداة وو�سيلة تعليمية مهمة للتعلم عن ُبعد والتعليم
التعاوين ،كما �أ�شارت �إلى عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف حتديد �أهمية
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم.
وحاولت درا�سة �سيفري ()2002 Savery٫
التعرف على درجة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة اجلامعيني للتقنيات الإلكرتونية احلديثة،
ً
مدر�سا من �أع�ضاء
حيث �شملت عينة الدرا�سة ()41
هيئة التدري�س يف كلية الو�سط الغربي للرتبية
يف �أمريكا ،وكان من نتائج الدرا�سة �أن ()%90
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�ستخدمون الربيد
الإلكرتوين )%70( ،منهم ي�ستخدمون ال�شرائح
والعرو�ض التقدميية )%45( ،ي�ستخدمون الأن�شطة
املرئية .ويف �ضوء نتائجها �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة
الرتكيز ب�شكل �أكرب على اال�ستخدام الفعال ملواقع
التوا�صل االجتماعية الإلكرتونية يف البحث العلمي.
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
و�أجرى ال�سريحي وعبدالعزيز ( )2005درا�سة
هدفت �إلى التع ّرف على واقع ا�ستخدام طالبات
الدرا�سات العليا يف جامعة امللك عبدالعزيز
مل�صادر املعلومات الإلكرتونية ،حيث تكونت
عينة الدرا�سة من ( )105طالبات ،و�أ�شارت
النتائج �أن ( )%74.3من �أفراد عينة الدرا�سة
ي�ستخدمون الإنرتنت للو�صول مل�صادر املعلومات.
كما �أ�شارت النتائج �إلى �أن �أهم العوائق التي
حتول دون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف احل�صول
على م�صادر املعلومات هي :عدم معرفة كيفية
ا�ستخدامها ،عدم توفر اخلدمة يف املنزل ،عدم
توفر الوقت ،كما �أظهرت النتائج �إلى �أن �أهم دوافع
ا�ستخدام الطالبات للإنرتنت كانت :البحث عن
املقاالت والدرا�سات ،ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين،
التوا�صل مع الآخرين.
وتناولت درا�سة ال�سريحي (� )2002سلوكيات
طالب الدرا�سات العليا يف كليتي الآداب والعلوم
الإن�سانية واالقت�صاد يف جامعة دم�شق يف احل�صول
على املعلومات من �أي مركز و�أي م�صدر ميكن
الرجوع �إليه لتلبية احتياجاتهم ،وقد مت اختيار
فئتني خمتلفتني يف االخت�صا�ص املو�ضوعي لبيان
الفرق بني احتياجات كل فئة وطرق بحثها عن
املعلومات ،و�أو�صت الدرا�سة �أنه على املكتبة �أو مركز
املعلومات �أن تقوم بتدريب امل�ستفيدين من �أجل
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توعيتهم وتنظيم دورات تدريبية وتعليم ا�ستخدام
املكتبة كمادة م�ستقلة يف املنهج الدرا�سي� ،أما
املكتبة فيجب عليها القيام بواجباتها بتنظيم املواد
املكتبية لال�ستخدام ،وتوفر املباين وامل�ساحات
والتجهيزات الكافية التي تتالءم مع ا�ستخدامات
املكتبة ،و�إيجاد عالقة �إدارية �سليمة بني املكتبة
والإدارة العليا للجامعة ،مبعنى وجود الهيئة
الوظيفية املنا�سبة التي توفر العن�صر الب�شري ذي
الكفاءة العلمية واملهنية العالية ،وعلى �أن يكون
حجم العاملني ي�سمح بتنظيم و�إدارة م�صادر
املكتبة وتطويعها خلدمة التدري�س والبحث ،وتوفري
ميزانية كافية للمكتبات اجلامعية.
ويف الواليات املتحدة؛ تو�صلت درا�سة ناي
و�إربنج (� )Nie & Erbingإلى �أن ال�شبكات
االجتماعية �أدت �إلى �ضعف التوا�صل والعالقات
االجتماعية املبا�شرة مع الأقارب والأ�صدقاء،
يف مقابل زيادة العالقات االفرتا�ضية على
امل�ستوى العاملي .وتوقعت الدرا�سة حدوث موجة
من العزلة االجتماعية يف الواليات املتحدة ،و�أن
العامل من املمكن �أن يتحول �إلى عامل من دون
وجود دور العاطفة ،حيث �أ�صبح لدى م�ستخدمي
هذه ال�شبكات بدائل لتكوين العالقات ال�شخ�صية
معهم ،دون احلاجة للتفاعل معهم وجه ًا لوجه،
وهو ما �أدى �إلى �ضعف التوا�صل االجتماعي
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املبا�شر يف الواقع .و�أكدت درا�سة نيالماالر
(� )2009 Neelamalar٫أن ال�شبكات
االجتماعية ت�ؤثر على التفاعالت واملمار�سات
اليومية لل�شباب الهندي ،و�أن ( )%54من العينة
ي�ستخدمون واحدة �أو �أكرث من هذه ال�شبكات ،و�أن
( )%42منها لهم �أ�صدقاء على هذه ال�شبكات من
داخل وخارج املجتمع الهندي.
يت�ضح �أن حتليل الدرا�سات ال�سابقة؛ �أن العديد
من الباحثني من جمتمعات وثقافات خمتلفة
قد انق�سموا �إلى تيارين� ،أحدهما يعترب �شبكات
التوا�صل مك�سب ًا كبري ًا يح�سب ل�صالح العالقات
االجتماعية من حيث متددها لت�شمل عدد ًا غري
منت ٍه من الب�شر ،والثاين يرى �أنها ُتقل�ص من
تفاعل الأفراد يف حياتهم العادية وجتعلهم يدخلون
يف عزلة عواقبها وخيمة على كل امل�ستويات.
كما يت�ضح �أن االهتمام ب�شبكات التوا�صل قد
مر بعدة مراحل؛ بد�أت مبرحلة غلب عليها طابع
االنبهار بهذه ال�شبكات مع الرتكيز على التميز
بني �إيجابياتها و�سلبياتها .ومل تف�ض هذه املرحلة
اال�ستك�شافية �إلى �إجنازات بحثية كبرية ،كما مل
تو�ضح عالقة هذه ال�شبكات بالفرد واملجتمع .ويف
املرحلة الثانية زاد االهتمام بدرا�سة ت�أثري هذه
ال�شبكات على العالقات والروابط االجتماعية،
وت�أثرياتها ال�سلبية على القيم وال�سلوك واالغرتاب
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االجتماعي والعزلة .غري �أن هذه الدرا�سات مل
ت�صل بعد �إلى الدرجة الكافية التي متكن من
تطوير �أطر نظرية ومنهجية مف�سرة لت�أثرياتها.
ويف املرحلة الثالثة؛ حاولت العديد من
الدرا�سات والتحليالت �صياغة �أطر نظرية
م�ستقلة �أو تطوير الأطر النظرية التقليدية
(مانويل كا�ستلز ،دانيال بل ،هابرما�س ،جيدنز،
بورديو) لتف�سري ت�أثري �شبكات التوا�صل على البنية
االجتماعية وعلى الفاعلني يف �إطار حتليل الإطار
العام للتطورات التكنولوجية احلديثة وت�أثرياتها
على الفرد واملجتمع .وقد ا�ستفادت هذه الدرا�سة
من هذه التحليالت يف االعتماد على منوذج نظري
يتكون من �إ�سهامات عدة مداخل نظرية يف تف�سري
نتائج الدرا�سة (ال�شبكات االجتماعية ،ور�أ�س املال
االجتماعي ،الفعل التوا�صلي واملجال العام عند
هابرما�س).
ويالحظ �أن �أغلب هذه الدرا�سات ركزت
على التحليل الكمي ،من خالل منهج امل�سح
االجتماعي ،و�أدوات اال�ستبيان واملقابلة ،و�أغلبها
طبق على عينات من ال�شباب وطالب اجلامعات.
و�أغلب الدرا�سات العربية ركزت على بحث الآثار
ال�سلبية والإيجابية لل�شبكات االجتماعية ،رغم �أن
الدرا�سات احلديثة قد تخطت ذلك �إلى حماولة
الك�شف عن كيفية توظيف وا�ستثمار تلك ال�شبكات
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
والتجمعات االفرتا�ضية يف العديد من املجاالت
والنظم املجتمعية (التعليمية والتجارية والطبية
واالقت�صادية وال�سيا�سية� ..إلخ).
التعليقعلىالدرا�ساتوالبحوثال�سابقة
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الرتاث البحثي
املتاح حول �سلوكيات املعلومات وجود العديد من
الدرا�سات التي ركزت ب�شكل مبا�شر (�أو غري
مبا�شر) على هذه الظاهرة ،فقد اهتمت بع�ض
الدرا�سات مب�ؤ�شرات ومقومات ومدى ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل يف البحث العلمي ،فيما ركزت
درا�سات �أخرى على التحديات التي تعوق هذا
اال�ستخدام ،و�سبل مواجهة هذه التحديات.
وقد ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الرتاث البحثي
املتاح ،وخا�صة ما يتعلق ب�صياغة ر�ؤية منهجية
وا�ضحة لدرا�سة �سلوكيات املعلومات يف اجلامعات
اخلليجية .وانعك�س ذلك عند �صياغة �أداة
الدرا�سة ويف حتليل النتائج .ورغم ذلك الحظت
الدرا�سة وجود فجوة وا�سعة بني العديد من الدول
العربية ذاتها وبينها وبني الدول الأجنبية يف
طبيعة اخلطوات واملراحل التي تقف عندها يف
�سعيها نحو الو�صول �إلى هذا املجتمع املن�شود .ومن
خالل ا�ستعرا�ض هذه الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح
�أن معظمها قد ركز على ال�سلوكيات املعلوماتية
لدى طالب اجلامعات وخا�صة يف الدرا�سات
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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العليا ،وعلى م�ستوى حملي غالب ًا ،ومن تخ�ص�ص
حمدد؛ ولكن الدرا�سة احلالية ت�سعى �إلى درا�سة
�سلوكيات املعلومات لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات اخلليجية ومن تخ�ص�صات علمية
متعددة.
ً
رابعا :منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها

وتت�ضمن منهجية الدرا�سة اخلطوات العلمية
والإجرائية لتنفيذها ،على النحو التايل:
�أ) نوع الدرا�سة ومنهجها:
تنتمي هذه الدرا�سة �إلى الدرا�سات الو�صفية
التحليلية ،لأنها تهتم بتحديد واقع ظاهرة
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات اخلليجية ،ولأنها ت�ستهدف تقرير
خ�صائ�ص ظاهرة يغلب عليها �صفة التحديد،
وو�صفها و�صف ًا دقيق ًا وحتديد خ�صائ�صها .ومن
خالل هذا النوع من الدرا�سات ،يحاول البحث
تتبع تطور الظاهرة حتى و�صلت �إلى �شكلها احلايل
ور�صد ت�أثرياتها املختلفة والعوامل التي �أدت �إليها.
وهي درا�سة حتليلية انطالق ًا من عالقة الظاهرة
املدرو�سة بالعديد من املتغريات امل�ؤثرة فيها �أو
امل�ؤدية �إليها .و�سوف تعتمد الدرا�سة على منهج
امل�سح االجتماعي بالعينة ،مبا ي�شتمل عليه من
خطوات علمية ومنهجية .فهذا املنهج ي�ستجيب
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لطبيعة الق�ضية املطروحة التي حتتاج �إلى تطبيق
خطة ميدانية ،يتم وفق ًا لها حتديد الت�سا�ؤالت �أو
الفرو�ض ،وعلى �أ�سا�س االختبارات الإح�صائية
القادرة على الف�صل بني خمتلف اجلوانب
الإ�شكالية يف الق�ضية املدرو�سة.
ب) جمتمع وعينة الدرا�سة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات اخلليجية ،من التخ�ص�صات العلمية
املختلفة ،ومن اجلن�سني ،ومن فئات عمرية خمتلفة
و�سنوات خربة متفاوتة .ومت اختيار العينة بطريقة
ع�شوائية من هذه اجلامعات ،مع مراعاة متثيل
اجلامعات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وقد
بلغ �إجمايل حجم العينة يف هذه اجلامعات ()344
مفردة موزعة كما يف اجلدول رقم (.)1
وتو�ضح بيانات اجلدول ( )1توزيع العينة وفق ًا
جدول ( )1توزيع العينة وفق ًا للجامعة
اجلامعة
امللك �سعود
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة �أم القرى
جامعة الكويت
جامعة البحرين
جامعة الإمارات
اجلامعة الأمريكية يف دبي
جامعة ال�سلطان قابو�س
املجموع

العدد
45
47
49
30
38
22
47
24
22
20
344
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الن�سبة٪
13.1
13.7
14.2
8.7
11.0
6.4
13.7
7.0
6.4
5.8
%100

للجامعة .ومن هذه البيانات يت�ضح تقارب ن�سب
العينة يف اجلامعات التالية :جامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن ،وجامعة الإمام حممد بن �سعود،
وجامعة امللك �سعود؛ والتي بلغت ،%13.7 ،%14.2
 %13.1لكل منهما على التوايل .وتقرتب منها ن�سبة
العينة يف جامعة �أم القرى ،والتي بلغت .%11.0
ويف جامعة امللك عبدالعزيز بلغت ن�سبة العينة
 .%8.7وعلى م�ستوى اجلامعات اخلليجية ،بلغت
ن�سبة العينة يف جامعة البحرين  ،%13.7وجامعة
الإمارات  ،%7.0ثم عينة اجلامعة الأمريكية يف
دبي ( .)%6.4وهذه الن�سبة الأخرية هي ذاتها
اخلا�صة بجامعة الكويت ،ثم عينة جامعة ال�سلطان
قابو�س (.)%5.8
جـ) �أداة جمع البيانات
يف �إطار حتديد م�شكلة الدرا�سة وجوانبها
املختلفة ،ويف �ضوء الأهداف العامة لها ،مت
حتديد اال�ستبيان ك�أداة جلمع البيانات .وهذه
الأداة مفيدة يف حالة ت�ضخم جمتمع البحث،
وتوزعه على مناطق جغرافية وا�سعة ،و�صعوبة
�إجراء املقابلة ملفردات العينة العتبارات ثقافية
واقت�صادية وجغرافية؛ وهي كلها اعتبارات تتوفر
يف جمتمع الدرا�سة احلالية .و�سوف يتم تق�سيم
اال�ستبيان �إلى عدة حماور وفق ًا لأهداف الدرا�سة.
يركز الأول منها على اخل�صائ�ص االجتماعية
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
واالقت�صادية والثقافية لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات اخلليجية وامل�ستخدمني ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها ،ويركز الثاين على حماولة
التعرف على �أهداف �أع�ضاء هيئة التدري�س من
البحث عن املعلومات على الإنرتنت ،و�أهم م�صادر
ح�صولهم على املعلومات ،وال�صعوبات التي
تواجههم عند ا�ستخدامهم م�صادر املعلومات على
الإنرتنت.
فيما يركز الثالث على العوامل امل�ؤثرة
يف �سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل
االجتماعي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية .ويركز املحور الرابع على
التحديات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
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اجلامعات اخلليجية يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها على �شبكات التوا�صل
االجتماعي .يف حني يركز املحور اخلام�س على
�أ�ساليب تفعيل �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية.
و�سوف تعتمد الباحثة على مقيا�س ليكرت
اخلما�سي يف ا�ستجابات العينة على عبارات
مقايي�س الدرا�سة.
د) ثبات و�صدق �أداة الدرا�سة
اعتمدت الدرا�سة يف ح�ساب الثبات على معامل
ارتباط �ألفا كرونباخ ،وجاءت النتائج كما يف
اجلدول رقم (.)2
وتعك�س بيانات اجلدول رقم ( )2معامل الثبات

جدول ( )2معامالت الثبات (�ألفا كرونباخ) ملقايي�س الدرا�سة
املقايي�س

عدد العبارات

معامل الثبات

 .1مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.

10

0.89

 .2العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.

11

0.89

 .3التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.

11

0.83

� .4آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.

11

0.88
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ملقايي�س الدرا�سة .ومن هذه البيانات يت�ضح ارتفاع
معامل الثبات لهذه املقايي�س .فقد تراوحت قيمة
هذا املعامل بني  %83يف حالة املقيا�س الثالث
اخلا�ص بالتحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها �إلى  %89يف
حالة املقيا�سني الأول والثاين وهما :مدى ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،والعوامل
امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام .كما بلغ معامل الثبات
ملقيا�س �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
 .%88ومن ثم ت�شري هذه البيانات �إلى درجة مرتفعة
من الثبات ملقايي�س الدرا�سة بدرجة متكننا من
�إجراء التحليالت الإح�صائية اال�ستداللية عليها.

كما اعتمدت الدرا�سة على كل من ال�صدق
الظاهري واالت�ساق الداخلي .فبعد بناء الأداة يف
�صورتها الأولية ،قامت الباحثة بتوزيعها على عدد من
املحكمني من تخ�ص�صات خمتلفة ذات �صلة مبو�ضوع
الدرا�سة ،بهدف ا�ستطالع �آرائهم حول �أهميتها
وو�ضوح عباراتها ومدى مالءمتها لقيا�س ما و�ضعت
لأجله .وبناء على مالحظات املحكمني قامت الباحثة
ب�إجراء العديد من التعديالت على �أداة الدرا�سة حتى
�أ�صبحت �صاحلة للتطبيق يف �صورتها النهائية .كما
اعتمدت الدرا�سة على ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي
من خالل ح�ساب معامل االرتباط اخلطي (بري�سون)
بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س بعد
حذف درجة كل عبارة من الدرجة الكلية ،وجاءت
النتائج كما يف اجلداول (. )6 ،5 ،4 ،3
وتو�ضح بيانات اجلدول ( )3الثبات يف حالة

جدول (� )3صدق االت�ساق الداخلي والثبات (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
املقايي�س
 .1م�شاركة الأفكار والآراء العلمية.
 .2البحث عن املعلومات العلمية.
 .3امل�شاركة يف مناق�شة الق�ضايا العلمية.
 .4متابعة امل�ؤمترات العلمية احلديثة.
 .5متابعة �أحدث �أخبار الن�شر العلمي.
 .6م�شاركة املواقع املتخ�ص�صة يف جمال تخ�ص�صي.
 .7التوا�صل مع طالبي ومتابعيني.
� .8أتابع الأحداث املعلوماتية اجلارية على �شبكات التوا�صل.
 .9امل�شاركة يف املنتديات واملدونات العلمية املتخ�ص�صة.
 .10تكوين عالقات علمية.
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ال�صدق
0.76٭٭
0.59٭٭
0.66٭٭
0.59٭٭
0.68٭٭
0.68٭٭
0.78٭٭
0.56٭٭
0.43٭٭

0.70٭٭

الثبات
0.88
0.89
0.88
0.89
0.88
0.88
0.87
0.89
0.90

0.88
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
حذف العبارة (�ألفا كرونباخ) وال�صدق (االت�ساق
الداخلي) ملقيا�س مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن بيانات هذا اجلدول
يت�ضح وجود درجة مرتفعة من الثبات وال�صدق
لأغلب عبارات املقيا�س ،فقد تراوحت قيمة معامل
الثبات يف حالة حذف العبارة بني  %87يف حالة
حذف العبارة ال�سابعة �إلى  %90يف حالة حذف
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العبارة التا�سعة .فيما تراوحت قيمة �صدق االت�ساق
الداخلي بني  %43يف حالة حذف العبارة التا�سعة
�إلى  %78يف حالة حذف العبارة ال�سابعة .وهو
ما ي�شري �إلى ارتفاع معاملي ال�صدق والثبات يف
عبارات هذا املقيا�س بالدرجة التي ت�سمح ب�إجراء
العديد من التحليالت الإح�صائية دون حذف �أي
من عبارات هذا املقيا�س.
وتعك�س بيانات اجلدول ( )4الثبات (�ألفا

جدول (� )4صدق االت�ساق الداخلي والثبات (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
املقايي�س
� .1سهولة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
 .2ال�سرعة يف احل�صول على املعلومات وتداولها
 .3تبادل اخلربات واملعارف
 .4موثوقية املعلومات املطروحة يف �شبكات التوا�صل
 .5ميكنني من ن�شر معلومات علمية ق�صرية ومبا�شرة
 .6التفاعل ال�سريع من املتابعني مع املعلومات املطروحة
 .7تكوين عالقات و�صداقات علمية مبا�شرة
 .8يقدم جوانب غري متحفظة لوجهات نظر �أخرى
 .9يزيد من دافعيتي وحما�سي يف تداول املعلومات

 .10ميكن يل �إخفاء هويتي وطرح �أفكاري العلمية بحرية
 .11ميكنني من عر�ض نف�سي و�أفكاري ووجهات نظري للمجتمع العلمي

ال�صدق
0.64٭٭
0.61٭٭
0.77٭٭
0.51٭٭
0.71٭٭
0.74٭٭
0.70٭٭
0.58٭٭
0.76٭٭

الثبات
0.89
0.89
0.88
0.89
0.88
0.88
0.88
0.89
0.88

0.43٭٭ 0.90
0.55٭٭ 0.89

كرونباخ) و�صدق االت�ساق الداخلي (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن بيانات هذا اجلدول
يت�ضح ارتفاع قيم معامل االرتباط اخلطي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإجمايل املقيا�س بعد حذف
العبارة .وكانت كل قيم االرتباط طردية ودالة معنوي ًا عند م�ستوى معنوية  ،0.01وهو ما ي�شري �إلى ارتفاع
م�ؤ�شر �صدق االت�ساق الداخلي لعبارات املقيا�س .وتراوحت قيم �صدق االت�ساق الداخلي بني  %43يف حالة
حذف العبارة العا�شرة �إلى  %77يف حالة حذف العبارة الثالثة .وقد انعك�س ارتفاع م�ؤ�شر �صدق االت�ساق
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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الداخلي يف ارتفاع م�ؤ�شرات ثبات املقيا�س ،فقد
تراوحت قيم معامل الثبات يف حالة حذف العبارة
بني  %88يف حالة حذف �أي من العبارات الثالثة �أو
اخلام�سة �أو ال�ساد�سة �أو ال�سابعة �أو التا�سعة �إلى
 %90يف حالة حذف العبارة العا�شرة .ومن ثم متثل

االجتاه العام يف ارتفاع معاملي ال�صدق والثبات
لعبارات املقيا�س بالدرجة التي ت�سمح ب�إجراء
العديد من التحليالت الإح�صائية دون حذف �أي
عبارات.
كما تعك�س بيانات اجلدول ( )5الثبات و�صدق

جدول (� )5صدق االت�ساق الداخلي والثبات (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
املقايي�س
 .1الإجهاد النف�سي نتيجة كرثة ا�ستخدام ال�شبكات.
 .2التكلفة العالية ال�ستخدام الإنرتنت.
 .3ا�شرتاك اجلامعات ال يغطي جميع حمتوى قواعد البيانات العاملية.
 .4كرثة املعلومات غري املوثقة علمي ًا.
� .5إهدار الوقت يف البحث دون عائد علمي.
 .6عدم التدريب الكايف على ا�ستخدام قواعد املعلومات.
 .7ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف مو�ضوعات غري علمية.
 .8انتهاك حقوق امللكية الفكرية على �شبكات التوا�صل.
 .9ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف ن�شر الأفكار املتطرفة.
� .10ضعف املحتوى العربي للمعلومات على �شبكات التوا�صل.
� .11صعوبة حتليل املعلومات املتاحة لكرثتها.

االت�ساق الداخلي (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س
التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن بيانات هذا اجلدول
يت�ضح وجود درجة مرتفعة من �صدق االت�ساق
الداخلي بني عبارات املقيا�س ،فقد تراوحت قيم
�صدق االت�ساق الداخلي بني  %22يف حالة حذف
العبارة العا�شرة �إلى  %61يف حالة حذف العبارة
اخلام�سة .كما يت�ضح ارتفاع معامل االرتباط
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ال�صدق

الثبات

0.44٭٭
0.44٭٭
0.60٭٭
0.51٭٭
0.61٭٭
0.58٭٭
0.41٭٭
0.52٭٭
0.52٭٭
0.22٭٭
0.59٭٭

0.82
0.82
0.80
0.81
0.80
0.80
0.82
0.81
0.81
0.83
0.80

اخلطي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإجمايل
املقيا�س بعد حذف العبارة .وكانت كل قيم االرتباط
ً
معنويا عند م�ستوى معنوية .0.01
طردية ودالة
وقد انعك�س ارتفاع م�ؤ�شر �صدق االت�ساق الداخلي يف
ارتفاع م�ؤ�شرات ثبات املقيا�س ،فقد تراوحت قيم
معامل الثبات يف حالة حذف العبارة بني  %80يف
حالة حذف �أي من العبارات (� )11 ،6 ،5 ،3إلى
 %83يف حالة حذف العبارة العا�شرة.
�أما بيانات اجلدول ( )6فتو�ضح معاملي الثبات
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جدول (� )6صدق االت�ساق الداخلي والثبات (يف حالة حذف العبارة) ملقيا�س �آليات تفعيل ا�ستخدام ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
املقايي�س
 .1االهتمام بتوفري قواعد املعلومات العربية
 .2ا�ستمرار ا�شرتاك اجلامعات يف قواعد املعلومات العاملية.
 .3تو�سيع تغطية ا�شرتاك اجلامعات يف قواعد البيانات املختلفة.
 .4ربط املناهج الدرا�سة بقواعد املعلومات العاملية.
 .5ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام قواعد املعلومات العاملية.
 .6التدريب امل�ستمر على طرق البحث يف قواعد املعلومات العاملية واملحلية.
 .7زيادة الإجراءات ملواجهة االخرتاقات الأمنية للمعلومات.
 .8تخفي�ض ر�سوم ا�ستخدام �شبكات التوا�صل العلمية على الإنرتنت.
 .9التدريب على ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي لأغرا�ض علمية.
 .10تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س مبدى تفاعلهم على �شبكات التوا�صل.
 .11تقييم موثوقية املعلومات املن�شورة على �شبكات التوا�صل.

و�صدق االت�ساق الداخلي (يف حالة حذف العبارة)
ملقيا�س �آليات تفعيل ا�ستخدام ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
ومن بيانات هذا اجلدول يت�ضح ارتفاع قيم معامل
االرتباط اخلطي بني درجة كل عبارة والدرجة
الكلية لإجمايل املقيا�س بعد حذف العبارة .وكانت
كل قيم االرتباط طردية ودالة معنوي ًا عند م�ستوى
معنوية  ،0.01وهو ما ي�شري �إلى ارتفاع م�ؤ�شر
�صدق االت�ساق الداخلي بني عبارات املقيا�س.
وتراوحت قيم �صدق االت�ساق الداخلي بني %40
يف حالة حذف العبارة العا�شرة �إلى  %77يف حالة
حذف العبارة ال�ساد�سة .وهو ما يعك�س مدى
ارتباط كل عبارة ب�إجمايل املقيا�س بالدرجة التي
ت�سمح ب�إجراء العديد من التحليالت الإح�صائية.
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ال�صدق

الثبات

0.63٭٭
0.64٭٭
0.71٭٭
0.67٭٭
0.78٭٭
0.77٭
0.61٭٭
0.50٭٭
0.63٭٭
0.40٭٭
0.68٭٭

0.87
0.87
0.86
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87
0.87
0.91
0.86

وانعك�س ارتفاع م�ؤ�شر �صدق االت�ساق الداخلي يف
ارتفاع م�ؤ�شرات ثبات املقيا�س ،فقد تراوحت قيم
معامل الثبات يف حالة حذف العبارة بني  %91يف
حالة حذف العبارة العا�شرة �إلى  %86يف حالة
حذف �أي من العبارات ( .)11 ،5 ،4 ،3ومن ثم
يت�ضح االجتاه العام يف ارتفاع م�ؤ�شرات الثبات
وال�صدق لكل عبارات املقيا�س بالدرجة التي ت�سمح
ب�إجراء التحليالت الإح�صائية.
الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة

اعتمدت الدرا�سة يف حتقيق �أهدافها على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي (دائم ًا ،غالب ًا� ،أحيان ًا،
نادر ًا� ،أبد ًا) يف حالة املقيا�س الأول .وبا�ستجابات
(بدرجة كبرية جد ًا ،بدرجة كبرية ،بدرجة
متو�سطة ،بدرجة قليلة ،غري متوفرة) يف املقايي�س
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الثاين والثالث والرابع ،ومت �إعطاء الأوزان املتدرجة
من الوزن  5ال�ستجابة بدرجة كبرية جد ًا (دائم ًا)
�إلى الوزن  1ال�ستجابة غري متوفرة (�أبد ًا) ،ثم
ح�سبت طول الفرتة امل�ستخدمة (� )5/4أي .0.80
وح�سب املتو�سط املرجح على �أ�سا�س الفئات التالية:
وعلى هذا الأ�سا�س جاءت بيانات املتو�سط
 من � 1إلى  1.79غري متوفرة (�أبد ًا) من � 2.60إلى  2.39بدرجة متو�سطة (�أحيان ًا) من � 4٫20إلى  5بدرجة كبرية جد ًا من � 1.80إلى  2.59بدرجة قليلة (نادر ًا) -من � 3.40إلى  4.19بدرجة كبرية (غالب ًا)

احل�سابي املرجح لعبارات مقايي�س الدرا�سة .ويف
�ضوء �أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ،مت االعتماد
على التحليالت الإح�صائية التالية:
 .1التكرارات والن�سب املئوية الب�سيطة واملركبة
ملتغريات الدرا�سة.
 .2املتو�سط احل�سابي (املرجح) واالنحراف
املعياري لعبارات مقايي�س الدرا�سة.
 .3معامل �ألفا كرونباخ يف ح�ساب الثبات
لعبارات مقايي�س الدرا�سة ولإجمايل كل مقيا�س.
 .4معامل االرتباط اخلطي (بري�سون) يف
ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة.
 .5اختبار ( )Tلإجمايل كل مقيا�س مع متغري
اجلن�س.
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 .6حتليل التباين يف اجتاه واحد لإجمايل
كل مقيا�س مع متغريات :الدرجة العلمية ،وفئات
العمر ،وعدد �سنوات اخلربة ،وعدد البحوث
املن�شورة ،والتخ�ص�ص الدرا�سي.
 .7اختبار �شيفيه ( )Scheffeواختبار
( )LSDملعرفة م�صدر الفروق ذات الداللة
الإح�صائية.
ً
خام�سا :نتائج الدرا�سة

و�سوف تتناول الباحثة املعلومات العامة التي
تعك�س خ�صائ�ص العينة ،ثم تتناول ما تو�صلت
�إليه فيما يتعلق ب�أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ،على
النحو التايل:
املعلومات العامة

تناولت الدرا�سة توزيع العينة وفق ًا ملتغريات:
الدرجة العلمية ،واجلامعة التي تنتمي لها العينة،
واجلن�س ،وفئات العمر ،وعدد �سنوات اخلربة،
وعدد البحوث املن�شورة ،والتخ�ص�ص الدرا�سي.
جدول ( )7توزيع العينة وفق ًا للجن�س

اجلن�س
ذكور
�إنا�س
املجموع

العدد
236
1.8
344

الن�سبة
68.6
31.4
%100

و�أ�شارت بيانات اجلدول (� )7إلى توزيع العينة وفق ًا
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للجن�س .ومن هذه البيانات يت�ضح �أن ن�سبة الذكور
يف العينة بلغت  %68.6يف حني بلغت ن�سبة الإناث
 %31.4من جملة العينة .ويعك�س ذلك ت�ضمن
العينة لن�سب معقولة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
من اجلن�سني ،وهو ما ي�شري �إلى �إمكانية درا�سة
مدى االختالف والفروق (اختبار ت) بني الذكور
والإناث يف العينة من حيث �سلوكيات املعلومات
على �شبكات التوا�صل االجتماعي.
جدول ( )8توزيع العينة وفق ًا للرتبة العلمية
الرتبة العلمية
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
حما�ضر
معيد
املجموع

العدد
32
124
116
56
16
344

الن�سبة
9.3
36
33.7
16.3
4.7
%100

وتعك�س بيانات اجلدول ( )8توزيع عينة
الدرا�سة وفق ًا للرتبة العلمية ،ومن هذه البيانات
يت�ضح الن�سبة الأعلى من عينة الدرا�سة تعمل يف
وظيفة �أ�ستاذ م�شارك ،حيث بلغت هذه الن�سبة
 %36من جملة العينة ،وتليها ن�سبة العينة يف وظيفة
�أ�ستاذ م�ساعد ،والتي بلغت  %33.7من العينة،
فيما بلغت ن�سبة الأ�ساتذة يف عينة الدرا�سة ،%9.3
ون�سبة املحا�ضرين  .%16.3ون�سبة املعيدين %4.7
من �إجمايل العينة.
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جدول ( )9توزيع العينة وفق ًا للتخ�ص�ص العلمي

العدد
التخ�ص�ص
60
علوم تطبيقية
علوم اجتماعية و�إن�سانية 184
68
العلوم الإدارية
32
العلوم ال�صحية
344
املجموع

الن�سبة
17.4
53.5
19.8
9.3
%100

وتبني بيانات اجلدول ( )9توزيع عينة الدرا�سة
وفق ًا للتخ�ص�ص العلمي .ومن هذه البيانات يت�ضح
�أن �أغلب العينة تنتمي �إلى العلوم االجتماعية
والإن�سانية والتي بلغت ن�صف العينة تقريب ًا ،حيث
بلغت هذه الن�سبة  %53.5من �إجمايل العينة،
يف حني بلغت ن�سبة العينة يف تخ�ص�صات العلوم
الإدارية  %19.8من جملة العينة .وبلغت ن�سبة
العينة يف تخ�ص�ص العلوم التطبيقية ،%17.4
وكانت �أقل ن�سبة من العينة تنتمي �إلى تخ�ص�ص
العلوم ال�صحية والتي بلغت  %9.3من العينة .ومن
ثم ت�شري هذه البيانات �إلى توزع العينة على العديد
من التخ�ص�صات العلمية مبا ميكن من �إجراء
التحليالت الإح�صائية اال�ستداللية عليها.
جدول ( )10توزيع العينة وفق ًا لفئات العمر
فئات العمر بال�سنوات
(� )29 - 20سنة

(� )39 - 30سنة
(� )49 - 40سنة
(� 50سنة ف�أكرث)
املجموع

العدد
8

72
160
104
344

الن�سبة
2.3

20.9
46.5
30.2
%100
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كما تعك�س بيانات اجلدول ( )10توزيع عينة
الدرا�سة وفق ًا لفئات العمر ،ومن هذه البيانات
يت�ضح تركز الن�سبة الأعلى من العينة يف فئة العمر
 49 – 40عام ًا ،حيث بلغت هذه الن�سبة %46.5
من �إجمايل العينة ،كما تركزت ن�سبة  %30.2يف
فئة العمر  50عام ًا ف�أكرث ،وبلغت ن�سبة العينة يف
فئة العمر  39 – 30عام ًا  ،%20.9وكانت �أقل
ن�سبة من العينة يف فئة العمر  29 – 20عام ًا.
جدول ( )11توزيع العينة وفق ًا لعدد �سنوات اخلربة

�سنوات اخلربة
�أقل من � 5سنوات
من � 5إلى � 10سنوات
من � 10إلى � 15سنة
من � 15إلى � 20سنة
� 20سنة ف�أكرث
املجموع

العدد
44
96
60
44
100
344

الن�سبة
12.8
27.9
29.1
17.4
12.8
%100

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )11توزيع عينة
الدرا�سة وفق ًا لعدد �سنوات اخلربة ،ومن هذه
البيانات يت�ضح �أن الن�سبة الأعلى من العينة لديها
عدد �سنوات خربة تقع بني  15 – 10عام ًا ،حيث
بلغت هذه الن�سبة  %29.1من �إجمايل العينة.
وتقرتب منها ن�سبة العينة يف فئة �سنوات اخلربة
من � 5إلى � 10سنوات والتي بلغت  .%27.9وتليها
ن�سبة العينة يف فئة �سنوات اخلربة من � 15إلى 20
عام ًا والتي بلغت  ،%17.4وكانت �أقل ن�سبة من
العينة هي التي لديها عدد من �سنوات اخلربة يقل
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عن � 5سنوات ،وهي الن�سبة نف�سها اخلا�صة بفئة
اخلربة الأكرث من  20عام ًا ،والتي بلغت %12.8
من �إجمايل العينة.
جدول ( )12توزيع العينة وفق ًا للدخل ال�شهري

فئات الدخل
�أقل من � 10آالف ريال
(� )15 - 10ألف ريال
(� )20 - 15ألف ريال
(� 20ألف ف�أكرث)
املجموع

العدد الن�سبة
7
24
25.6 88
51.2 176
16.3 56
%100 344

كما �أفادت بيانات جدول ( )12توزيع العينة
وفق ًا لفئات الدخل ال�شهري للأ�سرة ،ومن هذه
البيانات يت�ضح �أن ن�صف العينة تقريب ًا يرتاوح
دخلها ال�شهري بني (� )20 – 15ألف ريال ،حيث
بلغت هذه الن�سبة  ،%51.2كما �أن ما يزيد قلي ًال
على ربع العينة يرتاوح دخلها ال�شهري بني (– 10
� )15ألف ريال ،حيث بلغت  .%25.6و�أفادت ن�سبة
 %16.3من عينة الدرا�سة ب�أن دخلها ال�شهري
يزيد على � 20ألف ريال �شهري ًا .وكانت �أقل ن�سبة
من العينة هي من يقل دخلها ال�شهري عن 10000
ريال �شهري ًا ،والتي بلغت  %7من �إجمايل العينة.
ومن ثم ت�شري هذه البيانات �إلى تركز دخول �أ�سر
العينة يف فئة الدخل من (� )20 – 10ألف ريال
�شهري ًا والتي بلغت ثالثة �أرباع العينة تقريب ًا.
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
جدول ( )13توزيع العينة وفق ًا للغة البحث على الإنرتنت

الفئات
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
اللغتان العربية والإجنليزية

العدد
248
244
280

الن�سبة
72.1
70.9
81.4

وتو�ضح بيانات اجلدول (� )13أن الن�سبة
الأعلى من عينة الدرا�سة جتيد اللغتني العربية
والإجنليزية وت�ستخدمهما عند البحث عن
املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،حيث
بلغت هذه الن�سبة  %81.4من �إجمايل العينة.
كما بلغت ن�سبة العينة التي ت�ستخدم فقط اللغة
العربية عند البحث عن املعلومات العلمية على
�شبكات التوا�صل  %72.1من �إجمايل العينة .فيما
بلغت ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
اخلليجية الذين ي�ستخدمون اللغة الإجنليزية
فقط عند البحث على قواعد املعلومات العاملية
وعلى �شبكات التوا�صل  %70.9من �إجمايل
العينة .وبالتايل تعك�س هذه البيانات وجود فر�صة
كبرية �أمام الباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات اخلليجية ال�ستخدام �شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها.
�إجابة ت�سا�ؤالت الدرا�سة

�إجابة ال�س�ؤال الأول :ما �أهداف �أع�ضاء هيئة
التدري�س من البحث عن املعلومات على الإنرتنت؟
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وما �أهم م�صادر ح�صولهم على املعلومات؟ وما
�أهم ال�صعوبات التي تواجههم عند ا�ستخدامهم
م�صادر املعلومات على الإنرتنت؟
حاولت الدرا�سة الإجابة على هذا ال�س�ؤال
من خالل جمموعة من الت�سا�ؤالت (على م�ستوى
القيا�س الو�صفي) التي وجهت لعينة الدرا�سة،
وجاءت الإجابة على النحو التايل:
� )1أهداف البحث عن املعلومات على الإنرتنت
جدول (� )14أهداف البحث عن املعلومات على الإنرتنت

الفئات
دعم عملي التدري�سي
دعم عملي البحثي
تنمية معلوماتي العلمية
التخ�ص�صية
تنمية معلوماتي اخلا�صة
ق�ضاء وقت ممتع

العدد الن�سبة
81.4 280
84.9 292
296

86

66.3 228
57.5 196

وتو�ضح بيانات اجلدول (� )14أهداف البحث
عن املعلومات على الإنرتنت من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعات اخلليجية (عينة الدرا�سة)،
ومن هذه البيانات يت�ضح �أن عينة الدرا�سة تهدف
من البحث عن املعلومات �إلى تنمية معلوماتها
العلمية التخ�ص�صية ( ،)%86ودعم عملها البحثي
( ،)%84.9ودعم عملها التدري�سي (،)%81.4
وتنمية املعلومات اخلا�صة ( ،)%66.3وق�ضاء وقت
ممتع (.)%57
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جدول ( )15معدل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها

من قواعد املعلومات العربية والتي بلغت ،%68.6
وتقرتب منها ن�سبة العينة التي حت�صل على
املعلومات من م�صادر املعلومات الأجنبية والتي
بلغت  ،%58.1و�أخري ًا جاءت ن�سبة العينة التي
حت�صل على املعلومات من جوجل �سكوالر بن�سبة
 %50من �إجمايل العينة.

كما تو�ضح بيانات اجلدول (� )15أن الن�سبة
الأعلى من عينة الدرا�سة ت�ستخدم �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف البحث عن املعلومات يومي ًا
( ،)%61.6وتليها ن�سبة العينة التي ت�ستخدمها
�أ�سبوعي ًا ( ،)%30.2ثم عدة مرات يف الأ�سبوع
( ،)%4.7ثم كل �أ�سبوعني ف�أكرث (.)%3.5

جدول (� )17أكرث �أنواع ال�شبكات االجتماعية التي ت�ستخدم يف
البحث عن املعلومات

الفئات
يومي ًا
عدة مرات يف الأ�سبوع
�أ�سبوعي ًا
كل �أ�سبوعني ف�أكرث
املجموع

العدد
212
16
104
12

344

الن�سبة
61.6
4.7
30.2
3.5

%100

جدول ( )16م�صادر احل�صول على املعلومات على الإنرتنت

الفئات

قواعد املعلومات العربية
قواعد املعلومات الأجنبية
حمرك البحث جوجل
جوجل �سكوالر
جوجل بوك

العدد الن�سبة
236
200
252
172

40

68.6
58.1
73.3
50

11.6

كما تو�ضح بيانات اجلدول ( )16م�صادر
احل�صول على املعلومات على الإنرتنت ،ومنها
يت�ضح �أن الن�سبة الأعلى من عينة الدرا�سة حت�صل
على املعلومات العلمية من حمرك البحث جوجل،
حيث بلغت هذه الن�سبة  %73.3من جملة العينة.
وتليها ن�سبة العينة التي حت�صل على املعلومات
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العدد الن�سبة

الفئات
�شبكات التوا�صل االجتماعي مثل
79.1 272
تويرت وفي�س بوك
م�شاركة الو�سائط املتعددة مثل
12.8 44
الإن�ستجرام
�شبكات التوا�صل االجتماعية املهنية
29.1 100
مثل لينكدان
23.3 80
ال�شبكات التدري�سية مثل زووم
تطبيقات الدرد�شة مثل وات�س �أب 43 148

وتعك�س بيانات اجلدول (� )17أكرث �أنواع
ال�شبكات االجتماعية التي ت�ستخدم يف البحث
عن املعلومات ،ومنها يت�ضح �أن الن�سبة الأعلى
من العينة ت�ستخدم �شبكات التوا�صل االجتماعي
مثل تويرت وفي�س بوك ،فقد بلغت هذه الن�سبة
 .%79.1كما ت�ستخدم ن�سبة  %43من العينة
تطبيقات الدرد�شة مثل وات�س �أب ،كما ت�ستخدم
ن�سبة  %23.3من العينة ال�شبكات التدري�سية مثل
زووم� .أما �شبكات التوا�صل االجتماعية املهنية
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
مثل لينكدان فت�ستخدمها  %29.1من العينة .ويف
الرتتيب الأخري ت�أتي ن�سبة ممن يعتمدون على
م�شاركة الو�سائط املتعددة مثل الإن�ستجرام والتي
بلغت  %12.8من �إجمايل العينة.
جدول ( )18معدل ا�ستخدام م�صادر املعلومات على الإنرتنت
خالل العام الدرا�سي
الفئات
يومي ًا
�أ�سبوعياً
املجموع

العدد
212
132

344

الن�سبة
61.1
38.4

%100

جدول ( )19مدى �إجادة ا�ستخدام م�صادر املعلومات على
الإنرتنت
الفئات
ممتازة
متو�سطة
�ضعيفة
ال �أجيدها
املجموع

الن�سبة
65.1
30.2
2.3
2.3
%100

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )19مدى �إجادة
ا�ستخدام م�صادر املعلومات على الإنرتنت .ومن
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هذه البيانات يت�ضح �أن ما يزيد على ن�صف العينة
تقريب ًا جتيد ا�ستخدام هذه امل�صادر بدرجة ممتازة
( .)%65.1كما �أن ثلث العينة تقريب ًا ()%30.2
جتيد ا�ستخدامها بدرجة متو�سطة .وبلغت ن�سبة
من ال يجيدون ا�ستخدامها �أو يجيدونها بدرجة
�ضعيفة  %2.3من �إجمايل العينة.
جدول ( )20ال�صعوبات التي تواجه الباحثني عند ا�ستخدام
م�صادر املعلومات على الإنرتنت

و�أ�شارت بيانات جدول (� )18إلى معدل
ا�ستخدام م�صادر املعلومات على الإنرتنت خالل
العام الدرا�سي .ومنها يت�ضح �أن الن�سبة الأعلى من
العينة ت�ستخدم هذه امل�صادر يومي ًا ،حيث بلغت
هذه الن�سبة  %61.1وذلك يف مقابل  %38.4من
العينة ي�ستخدمون هذه امل�صادر �أ�سبوعي ًا.

العدد
224
104
8
8
344
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العدد
الفئات
عدم الثقة يف �صحة املعلومات ودقتها 204
220
وجود كم هائل من املعلومات
72
عدم �إجادة اللغة الإجنليزية
�ضعف مهاراتي يف البحث عن
32
املعلومات
72
عدم وجود الوقت الكايف
300
الرقابة
16
ارتفاع تكلفة ا�ستخدام الإنرتنت
24
عدم �إجادة التعامل مع التقنية
املجموع
344

الن�سبة
59.3
64
20.9
9.3
20.9
87.2
4.7
7

%100

وتعك�س بيانات اجلدول ( )20ال�صعوبات التي
تواجه الباحثني عند ا�ستخدام م�صادر املعلومات
على الإنرتنت .ومن هذه البيانات يت�ضح �أن �أهم
هذه ال�صعوبات :الرقابة ( ،%87.2ووجود كم
هائل من املعلومات ( ،)%64وعدم الثقة يف �صحة
املعلومات ودقتها ( ،)%59.3وعدم �إجادة اللغة
الإجنليزية ( ،)%20.9ثم �ضعف مهارة يف البحث
عن املعلومات ( ،)%9.3وعدم �إجادة التعامل مع
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التقنية ( ،)%7و�أخري ًا ارتفاع تكلفة ا�ستخدام الإنرتنت بن�سبة  %4.7من �إجمايل العينة.
�إجابة ال�س�ؤال الثاين :ما مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها؟
حاولت الدرا�سة الإجابة على هذا ال�س�ؤال من خالل ا�ستجابات العينة على عبارات مقيا�س مكون من
ع�شرة عبارات ،وجاءت النتائج كما يف بيانات جدول ( )21على النحو التايل:
جدول ( )21مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها

العبارات
 .1م�شاركة الأفكار والآراء
العلمية.

ك
%
 .2البحث عن املعلومات العلمية .ك
%
 .3امل�شاركة يف مناق�شة الق�ضايا ك
%
العلمية
 .4متابعة امل�ؤمترات العلمية ك
%
احلديثة.
 .5متابعة �أحدث �أخبار الن�شر ك
%
العلمي
 .6م�شاركة املواقع املتخ�ص�صة يف ك
جمال تخ�ص�صي.
%
 .7التوا�صل مع طالبي ومتابعيي .ك
%
� .8أتابع الأحداث املعلوماتية ك
اجلارية على �شبكات التوا�صل% .
ك
 .9امل�شاركة يف املنتديات
واملدونات العلمية املتخ�ص�صة% .
 .10تكوين عالقات علمية .ك
%
املتو�سط العام =

دائم ًا
160
17.4
128
37.2
64
18.6
60
17.4
76
22.1
112
32.6
84
24.4
120
34.9
48
14
80
23.3

غالب ًا
112
32.6
136
39.5
100
29.1
144
41.9
140
40.7
144
41.9
156
45.3
124
36
120
34.9
116
33.7

�أحيان ًا
108
31.4
68
19.8
136
39.5
100
29.1
112
32.6
60
17.4
144
12.8
72
20.9
100
29.1
100
29.1

نادر ًا
32
9.3
8
2.3
28
8.1
40
11.6
16
4.7
28
8.1
28
8.1
4
1.2
52
15.1
24
7

�أبد ًا
32
9.3
4
1.2
16
4.7
0
0
0
0
0
0
32
9.3
24
7
24
7
24
7

x

S

ت

9 1.16 340
1 0.87 4.09
8 1.03 3.49
0.9 3.65

6

4 0.83 3.8
2 0.91 3.99
1.2 3.67

5

3 1.11 3.91
10 1.11 3.34
7 1.13 3.59

( 3.69غالب ًا)

و�أو�ضحت بيانات اجلدول ( )21مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن هذه
البيانات يت�ضح �أن االجتاه العام ال�ستجابات عينة
الدرا�سة يقع يف فئة اال�ستجابة «غالب ًا» ،حيث
بلغ املتو�سط العام لهذا املقيا�س  3.69درجة.
ومن بيانات هذا اجلدول تت�ضح م�ؤ�شرات هذا
اال�ستخدام على النحو التايل:
 �أفادت ن�سبة  %39.5من �إجمايل العينةب�أنهم غالب ًا ما يبحثون عن املعلومات العلمية ،يف
حني �أفادت ن�سبة  %37.2ب�أنهم دائم ًا ما يقومون
بذلك .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الأول
بني عبارات هذا املقيا�س ،حيث بلغ املتو�سط
املرجح لها  4.09واالنحراف املعياري .1.03
 وجاءت م�شاركة املواقع املتخ�ص�صة يفجمال التخ�ص�ص يف الرتتيب الثاين ،مبتو�سط
 3.99وانحراف معياري  .0.91وقد �أفادت ن�سبة
 41.9من عينة الدرا�سة ب�أنهم غالب ًا يقومون
بذلك ،يف حني �أفادت ن�سبة  %32.6من العينة
ب�أنهم دائم ًا ما يت�شاركون املواقع املتخ�ص�صة يف
جمال تخ�ص�صهم.
 وات�ضح �أي�ض ًا مدى ا�ستخدام �شبكات التوا�صليف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
من خالل متابعة الأحداث املعلوماتية اجلارية.
فقد �أفادت ن�سبة  %34.6من العينة ب�أنهم دائم ًا
ما يقومون بذلك ،يف حني �أفادت ن�سبة  %36من
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العينة ب�أنهم غالب ًا ما يقومون بذلك .وجاءت هذه
اال�ستجابة يف الرتتيب الثالث مبتو�سط مرجح
 3.91وانحراف معياري .1.11
 كما ارتبط مدى اال�ستخدام �أي�ض ًا مبتابعة�أحدث �أخبار الن�شر العلمي .وجاءت هذه
اال�ستجابة يف الرتتيب الرابع مبتو�سط مرجح
 3.80وانحراف معياري  .0.83وقد �أفادت ن�سبة
 %40.7من العينة ب�أنهم غالب ًا ما يتابعون �أخبار
الن�شر العلمي ،يف حني �أفادت ن�سبة  %32.6ب�أنهم
�أحيان ًا يقومون بذلك ،كما بلغت ن�سبة من يقومون
بذلك دائم ًا  %22.1من �إجمايل العينة.
 وي�ستخدم �أع�ضاء هيئة التدري�س �شبكاتالتوا�صل يف التوا�صل مع طالبهم واملتابعني لهم،
فقد �أفادت ن�سبة  %54.3ب�أنهم غالب ًا ي�ستخدمون
ال�شبكات االجتماعية لهذا الهدف ،كما �أن ن�سبة
تقرتب من ربع العينة ( )%24.4تقوم بذلك
دائم ًا .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب اخلام�س
مبتو�سط مرجح  3.67وانحراف معياري .1.20
 و�أفادت ن�سبة  %41.9من العينة ب�أنهم غالب ًاما ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل لغر�ض متابعة
امل�ؤمترات العلمية احلديثة ،و�أن  %29.1يقومون
بذلك �أحيان ًا ،و�أن  %17.4يفعلون ذلك دائم ًا.
وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب ال�ساد�س
مبتو�سط مرجح  3.65وانحراف معياري .0.90
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وثمة عدد من امل�ؤ�شرات التي تعك�س مدى
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها،
ولكن ركزت عليها العينة بدرجة �أقل ،وتت�ضمن تلك
العبارات التي ا�ستجابت لها العينة ولكنها جاءت
يف املراتب املت�أخرة بني عبارات املقيا�س ،وتت�ضمن
اال�ستجابات التالية :تكوين عالقات علمية من خالل
�شبكات التوا�صل (متو�سط  2.59وانحراف معياري
 ،)1.13وامل�شاركة يف مناق�شة الق�ضايا العلمية
املثارة على ال�شبكات االجتماعية (متو�سط 3.49
وانحراف معياري  ،)1.03وم�شاركة الأفكار والآراء

العلمية (متو�سط  3.40وانحراف معياري ،)1.16
وامل�شاركة يف املنتديات واملدونات العلمية املتخ�ص�صة
(متو�سط  3.34وانحراف معياري .)1.11
�إجابة ال�س�ؤال الثالث :ما العوامل امل�ؤثرة
يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها
وتوظيفها؟
وحاولت الدرا�سة الإجابة على هذا ال�س�ؤال من
خالل ا�ستجابات العينة على عبارات مقيا�س مكون
من �إحدى ع�شرة عبارة ،وجاءت النتائج كما يف
بيانات جدول (. )22

جدول ( )22العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
العبارات

بدرجة بدرجة
كبرية جد ًا كبرية

بدرجة بدرجة غري
متو�سطة قليلة متوفرة

x

S

4.2

0.7

�سهولة ا�ستخدام �شبكات ك
التوا�صل يف البحث عن
%
املعلومات

136

140

68

0

0

39.5

40.7

19.8

0.0

0.0

ك

140

156

48

0

0

4.27

%
ك
%

40.7
136
39.5

45.3
152
44.2

14
36
10.5

0.0
20.0
5.8

ال�سرعة يف احل�صول
على املعلومات وتداولها

تبادل اخلربات
واملعارف
موثوقية املعلومات
ك
املطروحة يف �شبكات
%
التوا�صل
ن�شر
ميكنني من
ك
معلومات علمية
ق�صرية ومبا�شرة %
التفاعل ال�سريع من ك
املتابعني مع املعلومات
%
املطروحة

0.69

2
1

0.0
0
0.0

4.1

0.84

3

28

124

128

60

4

3.3

0.9

10

8.1

36

37.2

17

1.2

64

172

76

28

4

18.6

50

22.1

8

1.2

68

180

68

24

4

19.8

52.3

19.8

7.0

1.2
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3.77
3.83

0.89
0.87

6
5
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
تكوين عالقات
و�صداقات علمية
مبا�شرة
يقدم جوانب غري
متحفظة لوجهات
نظر �أخرى
يزيد من دافعيتي
وحما�سي يف تداول
املعلومات
ميكن يل �إخفاء
هويتي وطرح �أفكاري
العلمية بحرية
ميكنني من عر�ض
�أفكاري ووجهات
نظري للمجتمع
العلمي

ك

64

168

68

20

24

%

18.6

48.8

19.8

6

7.0

ك

60

188

60

28

8

3.7

%
ك

17.4
52

54.7
172

17.4
88

8
32

2.3
0

3.7

%

15.1

50

25.6

9

0.0

ك

20

96

92

112

24

%

5.8

27.9

26.7

32.6

7.0

ك

68

184

64

24

4

%

7.0 18.6 53.5
19.8
املتو�سط العام = ( 3.70بدرجة كبرية)

و�أو�ضحت بيانات اجلدول ( )22العوامل
امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن هذه البيانات يت�ضح
�أن االجتاه العام ال�ستجابات عينة الدرا�سة يقع يف
فئة اال�ستجابة «بدرجة كبرية» حيث بلغ املتو�سط
العام لهذا املقيا�س  3.70درجة .ومن بيانات هذا
اجلدول تت�ضح �أهم هذه العوامل على النحو التايل:
 .1ال�سرعة يف احل�صول على املعلومات
وتداولها .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب
الأول من اهتمامات العينة؛ مبتو�سط مرجح 4.27
وانحراف معياري  .0.69وبلغت ن�سبة من �أكدوا
على هذه العبارة بدرجة كبرية جد ًا  %40.7من
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3.6
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1.06
0.91
0.83

1.06 2.93

0.86 3.84

9
7
8
11

4

1.2

�إجمايل العينة ،ون�سبة � %45.3أكدوا موافقتهم
عليها بدرجة كبرية.
� .2سهولة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،حيث بلغت
ن�سبة من �أفادوا با�ستجابة «بدرجة كبرية جد ًا»
على هذه العبارة  %39.5يف حني بلغت ن�سبة من
�أفادوا «بدرجة كبرية» عليها  .%40.7وجاءت
هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الثاين من ا�ستجابات
العينة ،فقد بلغ املتو�سط املرجح  4.2واالنحراف
املعياري .0.7
� .3أفادت ن�سبة  %39.5من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ب�أنهم ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات بهدف تبادل اخلربات
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املعرفية والثقافية بني الباحثني من دول خمتلفة
وبني التخ�ص�صات املتنوعة .وبلغت ن�سبة من
�أفادوا ب�أنهم يقومون بذلك بدرجة كبرية %44.2
من العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب
الثالث بني عبارات املقيا�س مبتو�سط مرجح 4.1
وانحراف معياري .0.84
 .4ميكنني من خالل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
عر�ض �أفكاري ووجهات نظري للمجتمع العلمي،
فقد بلغت ن�سبة من �أفادوا بذلك ما يزيد على ن�صف
عينة الدرا�سة ( ،)%53.5بينما بلغت ن�سبة من
�أجابوا «بدرجة كبرية جد ًا» عليها  %19.8من جملة
العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الرابع
مبتو�سط مرجح  3.84وانحراف معياري .0.86
 .5وت�ستخدم ن�صف عينة الدرا�سة تقريب ًا
�شبكات التوا�صل بهدف التفاعل ال�سريع من
املتابعني مع املعلومات املطروحة ،حيث بلغت ن�سبة
من �أفادوا با�ستجابة «بدرجة كبرية» على هذه
العبارة  %52.3يف حني بلغت ن�سبة من �أفادوا
با�ستجابة «بدرجة كبرية» عليها  %19.8من
�إجمايل العينة ،وهي الن�سبة نف�سها التي �أفادت
عليها با�ستجابة «بدرجة متو�سطة» .وجاءت هذه
اال�ستجابة يف الرتتيب اخلام�س مبتو�سط مرجح
 3.38وانحراف معياري .0.87
ً
تقريبا ب�أنهم
 .6و�أفادت ن�سبة ن�صف العينة
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ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل بهدف ن�شر معلومات
علمية ق�صرية ومبا�شرة ،وبلغت ن�سبة من �أفادوا
با�ستجابة «بدرجة كبرية» على هذه العبارة %50.0
يف حني بلغت ن�سبة من ا�ستجابوا عليها «بدرجة
كبرية ً
جدا»  ،%18.6كما بلغت ن�سبة من �أفادوا
با�ستجابة «بدرجة متو�سطة» عليها  %22.1من جملة
العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب ال�ساد�س
مبتو�سط مرجح  3.77وانحراف معياري .0.87
 .7و�أفادت ن�سبة تزيد قلي ًال على ن�صف العينة
( )%54.7من �إجمايل العينة ب�أنهم ي�ستخدمون
�شبكات التوا�صل يف الأغرا�ض العلمية ب�سبب �أنها
تقدم جوانب غري متحفظة لوجهات نظرهم وذلك
على �أ�سا�س ارتباط هذه ال�شبكات بحرية التعبري
دون رقابة .و�أفادت ن�سبة  %17.4ب�أنهم ي�ستخدمون
ال�شبكات لذات الهدف بدرجة كبرية جد ًا،
وهي الن�سبة نف�سها اخلا�صة با�ستجابة «بدرجة
متو�سطة» .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب
ال�سابع بني عبارات هذا املقيا�س ،حيث بلغ املتو�سط
املرجح لها 3.7واالنحراف املعياري .0.91
وثمة عدد من امل�ؤ�شرات التي تعك�س بع�ض
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها ،ولكن ركزت عليها العينة
بدرجة �أقل ،وتت�ضمن تلك العوامل التي ا�ستجابت
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
لها العينة ولكنها جاءت يف املراتب املت�أخرة بني
عبارات املقيا�س ،وتت�ضمن اال�ستجابات التالية:
يزيد من دافعيتي وحما�سي يف تداول املعلومات
(متو�سط  3.70وانحراف معياري  ،)0.83وتكوين
عالقات و�صداقات علمية مبا�شرة (متو�سط 3.60
وانحراف معياري  ،)1.06وموثوقية املعلومات
املطروحة يف �شبكات التوا�صل (متو�سط 3.30
وانحراف معياري  ،)0.90وميكن يل �إخفاء
هويتي وطرح �أفكاري العلمية بحرية (متو�سط
 2.93وانحراف معياري .)1.06
�إجابة ال�س�ؤال الرابع :ما �أهم التحديات
املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها؟
وحاولت الدرا�سة الإجابة على هذا ال�س�ؤال
من خالل ا�ستجابات العينة على عبارات مقيا�س
مكون من �إحدى ع�شرة عبارة ،وجاءت النتائج كما
يف بيانات جدول ( ،)23والتي �أو�ضحت التحديات
املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .ومن هذه البيانات يت�ضح
�أن االجتاه العام ال�ستجابات عينة الدرا�سة يقع يف
فئة اال�ستجابة «بدرجة كبرية» حيث بلغ املتو�سط
العام لهذا املقيا�س  .3.45وقد اعتمدت الدرا�سة
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على قيا�س هذه التحديات من خالل عدد من
العبارات منها :الإجهاد النف�سي نتيجة كرثة
ا�ستخدام ال�شبكات ،والتكلفة العالية ال�ستخدام
الإنرتنت ،وعدم ا�شرتاك اجلامعات جلميع
حمتوى قواعد البيانات العاملية ،وكرثة املعلومات
غري املوثقة علمي ًا ،و�إهدار الوقت يف البحث دون
عائد علمي ،وعدم التدريب الكايف على ا�ستخدام
قواعد املعلومات ،وا�ستخدام �شبكات التوا�صل
يف مو�ضوعات غري علمية ،وانتهاك حقوق امللكية
الفكرية على �شبكات التوا�صل ،وا�ستخدام �شبكات
التوا�صل يف ن�شر الأفكار املتطرفة ،و�ضعف املحتوى
العربي للمعلومات على ال�شبكات ،و�صعوبة حتليل
املعلومات املتاحة لكرثتها.
ومن بيانات اجلدول ال�سابق تت�ضح التحديات
املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها
وتوظيفها على النحو التايل:
•ميكن �أن ت�ؤدي كرثة ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل ب�صفة عامة �إلى الإجهاد النف�سي .وجاءت
هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الأول من اهتمامات
العينة؛ مبتو�سط مرجح  3.77وانحراف معياري
 ،0.95وبلغت ن�سبة من �أفادوا بذلك بدرجة كبرية
 ،%32.6وتبقت منها ن�سبة من �أفادوا با�ستجابة
بدرجة متو�سطة ،يف حني بلغت ن�سبة من �أفادوا بها
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بدرجة كبرية جد ًا .%26.7
ً
تقريبا من �إجمايل
•و�أفادت ن�سبة %94
العينة ب�أن �ضعف املحتوى العربي للمعلومات يعد
من �أهم التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها .فقد �أفادت ن�سبة %37.3

ً
حتديا بدرجة كبرية،
من العينة ب�أن ذلك ميثل
وتقرتب منها ن�سبة من �أفادوا بها بدرجة متو�سطة
والتي بلغت  ،%33.7يف حني بلغت ن�سبة من �أفادوا
بها بدرجة كبرية جد ًا  .%23.3وجاءت هذه
اال�ستجابة يف الرتتيب الثاين بني عبارات املقيا�س
مبتو�سط مرجح  3.76وانحراف معياري .0.93

جدول()23التحدياتاملرتبطةبا�ستخدام�أع�ضاءهيئةالتدري�سل�شبكاتالتوا�صليفالبحثعناملعلوماتوا�ستخدامهاوتوظيفها
بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة غري
 Sالرتتيب
العبارات
x
كبرية جد ًا كبرية متو�سطة قليلة متوفرة
1 0.95 3.77 0
32
108 112
92
الإجهاد النف�سي نتيجة كرثة ك
0.0 9.3 31.4 32.6 26.7
%
ا�ستخدام ال�شبكات
11 0.9 2.5 52 120 100
72
0
التكلفة العالية ال�ستخدام ك
15.1 34.9 29.1 20.9
0.0
%
الإنرتنت
9 1.23 3.1 40
68
108
72
56
عدم ا�شرتاك اجلامعات جلميع ك
11.6 19.8 31.4 20.9 16.3
حمتوى قواعد البيانات العاملية %
3 1.03 3.66 4
44
104 104
88
كرثة املعلومات غري املوثقة ك
1.2 12.8 30.2 30.2 25.8
%
علمي ًا
8 1.04 3.2 20
68
112 112
32
�إهدار الوقت يف البحث دون ك
5.8 19.8 32.6 32.6
9.3
%
عائد علمي
10 1.0 2.87 28 112 100
84
20
ك
عدم التدريب الكايف على
8.1 32.6 29.1 24.4
5.8
ا�ستخدام قواعد املعلومات %
5
0.9 3.53 0
64
84
144
52
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف ك
0.0 18.6 24.4 41.9 15.1
%
مو�ضوعات غري علمية
4 1.00 3.64 4
48
88
132
72
انتهاك حقوق امللكية الفكرية ك
1.2 14.0 25.6 38.4 20.9
%
على �شبكات التوا�صل
7 1.06 3.3 24
52
96
140
32
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف ك
7.0 15.1 27.9 40.7
9.3
%
ن�شر الأفكار املتطرفة
2 0.93 3.76 8
12
116 128
80
ك
�ضعف املحتوى العربي
2.3 3.5 33.7 37.2 23.3
%
للمعلومات على ال�شبكات
8 0.97 3.48 12
36
120 128
48
�صعوبة حتليل املعلومات املتاحة ك
6 0٫97 3٫48 3٫5 10٫5 34٫9 37٫2
14
٪
لكرثتها
املتو�سط العام= ( 3٫45بدرجة كبرية)
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
•  وتعد كرثة املعلومات غري املوثقة علمي ًا
من �أهم التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها .حيث بلغت ن�سبة
من �أفادوا بها بدرجة كبرية  %30٫2من العينة،
وهي الن�سبة نف�سها التي ا�ستجابت عليها بدرجة
متو�سطة ،وبلغت ن�سبة من �أفادوا بها بدرجة
كبرية جد ًا ربع العينة تقريب ًا ( .)%25٫6وجاءت
هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الثالث من اهتمامات
العينة ،فقد بلغ املتو�سط املرجح  3٫66واالنحراف
املعياري .1٫03
• كما �أن انتهاك حقوق امللكية الفكرية ت�شكل
�إحدى �أهم التحديات على �شبكات التوا�صل.
وقد بلغت ن�سبة من �أفادوا «بدرجة كبرية» عليها
 ،%38٫4وبلغت ن�سبة من ا�ستجابوا بهذه العبارة
«بدرجة متو�سطة»  ،%25٫6كما بلغت ن�سبة
من ا�ستجابوا لها بدرجة كبرية جد ًا %20٫9
من �إجمايل العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف
الرتتيب الرابع مبتو�سط مرجح  3٫64وانحراف
معياري .1٫00
•  و�أفادت ن�سبة  %41٫9من العينة ب�أن
�شبكات التوا�صل ت�ستخدم يف مو�ضوعات غري
علمية بدرجة كبرية ،فيما �أفادت ن�سبة %24٫45
ب�أنها ت�ستخدم يف ذلك بدرجة متو�سطة ،وبلغت
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ن�سبة من �أفادوا بحدوث ذلك بدرجة كبرية جد ًا
 %15٫1من جملة العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة
يف الرتتيب اخلام�س مبتو�سط مرجح 3٫53
وانحراف معياري .0٫90
• ويف الرتتيب ال�ساد�س ،جاء التحدي اخلا�ص
ب�صعوبة حتليل املعلومات لكرثتها على �شبكات
التوا�صل .و�أفادت ن�سبة  37٫2بحدوث ذلك بدرجة
كبرية ،وتقرتب منها ن�سبة من �أفادوا بحدوث ذلك
بدرجة متو�سطة والتي بلغت  %34٫9فيما �أفادت
ن�سبة  %14٫0من العينة بحدوث ذلك بدرجة
كبرية جد ًا وبلغ املتو�سط املرجح لهذه اال�ستجابة
 3٫48واالنحراف املعياري .0٫97
• ومن وجهة نظر بع�ض �أع�ضاء عينة الدرا�سة،
متثل �شبكات التوا�صل �إهدار ًا للوقت يف البحث دون
عائد علمي .فقد بلغت ن�سبة من �أفادوا بحدوث
ذلك بدرجة كبرية  ،%32٫6فيما �أفادت الن�سبة
ذاتها بحدوث ذلك بدرجة متو�سطة ،وبلغت
ن�سبة من �أفادوا بحدوث ذلك بدرجة كبرية جد ًا
 %9٫3من جملة العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف
الرتتيب الثامن مبتو�سطة مرجح  3٫20وانحراف
معياري .1٫04
• و�أ�شارت ن�سبة ً %77.0
تقريبا من جملة العينة
ب�أن عدم ا�شرتاك اجلامعات جلميع حمتوى قواعد
البيانات العاملية يعد من التحديات التي تعيق �أع�ضاء
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هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها .وجاءت يف الرتتيب
التا�سع مبتو�سط  3.20وانحراف معياري .1.23
•  ويف املراتب الأخرية جاءت اال�ستجابات
اخلا�صة بعدم عدم التدريب الكايف لأع�ضاء هيئة
التدري�س على ا�ستخدام قواعد املعلومات (متو�سط
 2٫87وانحراف معياري  ،)1٫00التكلفة العالية

ال�ستخدام الإنرتنت (متو�سط  2٫50وانحراف
معياري  ،)0٫90وجاءت هاتان العبارتني يف
الرتتيبني العا�شر واحلادي ع�شر على التوايل.
�إجابة ال�س�ؤال اخلام�س :ما �آليات
تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها؟

جدول (� )24آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة غري
العبارات
كبرية جد ًا كبرية متو�سطة قليلة متوفرة
0.71 4.4
0
0
44
104
196
 -1االهتمام بتوفري قواعد ك
0.0 0.0 12.8 30.2
57.0 %
املعلومات العربية
0.83 4.4
4
0
52
80
208
 -2ا�ستمرار ا�شرتاك ك
اجلامعات يف قواعد
1.2
0
15.1 23.3
60.5 %
املعلومات العاملية
0.71 4.52 0
0
44
76
224
 -3تو�سيع تغطية ا�شرتاك ك
اجلامعات يف قواعد
0.0 0.0 12.8 22.1
65.1 %
البيانات
0.82 4.29 0
0
80
84
180
 -4ربط املناهج الدرا�سية ك
0.0 0.0 23.3 24.4
بقواعد املعلومات العاملية 52.3 %
0.70 4.6
0
8
20
72
244
 -5ت�شجيع �أع�ضاء هيئة ك
التدري�س على ا�ستخدام
0.0 2.3
5.8 20.9
70.9 %
قواعد املعلومات
0.64 4.5
0
0
28
119
200
 -6التدريب على طرق ك
البحث يف قواعد املعلومات
0.0 0.0
8.1 33.7
58.1 %
العاملية واملحلية
0.74 4.48 0
0
52
76
216
ك
 -7زيادة الإجراءات
ملواجهة االخرتاقات
0.0 0.0 15.1 22.1
62.8 %
الأمنية للمعلومات
x
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
 -8تخفي�ض ر�سوم
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
العلمية
 -9التدريب على ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل لأغرا�ض
علمية
 -10تقييم �أع�ضاء هيئة
التدري�س مبدى تفاعلهم
على ال�شبكات
 -11تقييم موثوقية
املعلومات املن�شورة على
�شبكات التوا�صل

ك

152

120

64

8

0

%

44.2

34.9

18.6

2.3

0.0

ك

156

156

28

4

0

%

45.3

45.3

8.1

1.2

0.0

ك

96

128

56

48

16

%

27.9

37.2

16.3

14.0

4.7

ك

160

132

40

12

0

%

46.5

38.4

11.6

3.5

0.0
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0.82 4.21
0.68 4.3
1.15 3.7
0.8 4.28

10
7
11
9

املتو�سط العام= ( 3٫39بدرجة كبرية)

�أو�ضحت بيانات اجلدول (� )24آليات تفعيل
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها،
ومن هذه البيانات يت�ضح �أن االجتاه العام
ال�ستجابات عينة الدرا�سة يقع يف فئة اال�ستجابات
«بدرجة كبرية» حيث بلغ املتو�سط العام لهذا
املقيا�س  3٫39بدرجة .ومن بيانات هذا اجلدول
تت�ضح �أهم هذه الآليات على النحو التايل:
•  �أفادت الغالبية العظمى من العينة ب�ضرورة
ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام
قواعد املعلومات العاملية ،حيث بلغت ن�سبة من
يرون ذلك بدرجة كبرية جد ًا  ،%70٫9كما �أن
ن�سبة  %20٫9من العينة يرون ذلك بدرجة كبرية،
وجاءت هذه العبارة يف الرتتيب الأول بني عبارات
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هذا املقيا�س ،حيث بلغ املتو�سط املرجح لها 4٫60
واالنحراف املعياري .0٫70
• وترتبط �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
وا�ستخدامها وتوظيفها بتو�سيع تغطية ا�شرتاك
اجلامعات يف قواعد البيانات .وقد �أفادت ن�سبة
 %65٫1ب�أن ذلك يعد �ضروري ًا بدرجة كبرية جد ًا،
يف حني �أفادت ن�سبة  %22٫1من العينة ب�أن ذلك
يعد مهم ًا بدرجة كبرية .وجاءت هذه اال�ستجابة
يف الرتتيب الثاين من اهتمامات العينة ،مبتو�سط
مرجح  4٫25وانحراف معياري .0٫71
•  كما ترتبط �آليات التفعيل بالتدريب على
طرق البحث يف قواعد املعلومات العاملية واملحلية.
فقد �أفادت ن�سبة  %58٫1من العينة بذبك بدرجة
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كبرية جد ًا ،يف حني بلغت ن�سبة من �أفادوا ب�ضرورة
ذلك بدرجة كبرية ثلث العينة تقريب ًا (.)33٫7
وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الثالث مبتو�سط
مرجح  4٫50وانحراف معياري .0٫64
•  �أفادت ن�سبة  %62٫8من العينة ب�أن زيادة
الإجراءات ملواجهة االخرتاقات الأمنية للمعلومات
يعد �أ�سا�سي ًا لتفعيل ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية
يف البحث عن املعلومات .وبلغت ن�سبة من �أفادوا
با�ستجابة «بدرجة كبرية» على هذه العبارة %22٫1
من جملة العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف
الرتتيب الرابع مبتو�سط مرجح  4٫48وانحراف
معياري .0٫74
• ويرتبط باال�ستجابة ال�سابقة االهتمام بتوفري
قواعد املعلومات العربية .فقد بلغت ن�سبة من يرون
ذلك بدرجة كبرية جد ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
 ،%57٫0فيما بلغت ن�سبة من يرون ذلك بدرجة
كبرية  .%30٫2وجاءت هذه العبارة يف الرتتيب
اخلام�س بني عبارات املقيا�س ،حيث بلغ املتو�سط
املرجح لها  4٫40واالنحراف املعياري .0٫71
• كما �أن ا�ستمرار ا�شرتاك اجلامعات يف قواعد
املعلومات العاملية يعد �أ�سا�سي ًا لتفعيل ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س لها .فقد �أفادت ن�سبة %84
تقريب ًا من �إجمايل العينة بذلك ،وتتوزع هذه
الن�سبة بني من يرونها �أ�سا�سية بدرجة كبرية جد ًا
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( )%60٫5ومن يرونها بدرجة كبرية (.)%23٫3
وجاءت هذه العبارة يف الرتتيب ال�ساد�س بني
عبارات هذا املقيا�س ،حيث بلغ املتو�سط املرجح
لها  4٫40واالنحراف املعياري .0٫83
•  و�أفادت عينة الدرا�سة ب�ضرورة التدريب
على ا�ستخدام �شبكات التوا�صل لأغرا�ض علمية.
فقد �أفادت بذلك ن�سبة  %90من جملة العينة تتوزع
بالت�ساوي تقريب ًا بني من ا�ستجابوا لها بدرجة
كبرية جد ًا وبني من يرونها بدرجة كبرية فقط.
وجاءت هذه العبارة يف الرتتيب ال�سابع مبتو�سط
 4٫30وانحراف معياري .0٫68
•  وتقرتح ن�سبة  %76٫7تقريب ًا من العينة
ب�أهمية ربط املناهج الدرا�سية بقواعد املعلومات
العاملية وتتوزع هذه الن�سبة بني من يرون �أهمية
ذلك بدرجة كبرية جد ًا ( )%52٫3وبني من يرون
�أهميتها بدرجة كبرية ( .)24٫4وجاءت هذه
العبارة يف الرتتيب الثامن مبتو�سط مرجح 4٫29
وانحراف معياري .0٫82
• كما تقرتح ن�سبة  %85٫0من �إجمايل العينة
ب�أهمية تقييم موثوقية املعلومات املن�شورة على
�شبكات التوا�صل .وتتوزع هذه الن�سبة بني من
يرون ذلك بدرجة كبرية جد ًا ( )%46٫5ومن
يرونها مهمة بدرجة كبري ( .)38٫4وجاءت هذه
اال�ستجابة يف الرتتيب التا�سع من اهتمامات العينة،
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مبتو�سط مرجح  4٫28وانحراف معياري .0٫80
•  ولتفعيل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف
الأغرا�ض العلمية� ،أفادت ن�سبة  %80٫0تقريب ًا من
�إجمايل العينة ب�ضرورة تخفي�ض ر�سوم ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل العلمية .وبلغت ن�سبة من يرون
ذلك بدرجة كبرية جدا  %44٫2يف حني بلغت ن�سبة
من يرون ذلك بدرجة كبرية  .%34٫9وجاءت هذه
العبارة يف الرتتيب العا�شر بني عبارات املقيا�س،
حيث بلغ املتو�سط املرجح لها  4٫21واالنحراف
املعياري .0٫82
• ومن وجهة نظر عينة الدرا�سة ميكن �أن ربط
تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س مبدى تفاعلهم على
�شبكات التوا�صل .وبلغت ن�سبة من �أفادوا بذلك
بدرجة كبرية جد ًا  %27٫9يف حني بلغت ن�سبة
من �أفادوا بذلك بدرجة كبرية  %37٫2من جملة
العينة .وجاءت هذه اال�ستجابة يف الرتتيب الأخري
مبتو�سط  3٫70وانحراف معياري .1٫15
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�إجابة ال�س�ؤال ال�ساد�س :ما مدى وجود
فروق دالة �إح�صائياً يف مدى ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،والعوامل
امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام ،والتحديات املرتبطة
به ،و�آليات تفعيله ...تعزى ملتغريات :اجلن�س،
واجلامعة التي تنتمي لها العينة ،والرتبة
العلمية وال�سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص العلمي،
و�سنوات اخلربة ،وفئات العمر ،والدخل؟
واعتمدت الدرا�سة يف ح�ساب هذه الفروق على
حتليل التباين �أحادي االجتاه (F) (One Way
 )ANOVAملقايي�س الدرا�سة مع متغريات:
واجلامعة التي تنتمي لها العينة ،والرتبة العلمية،
و�سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص العلمي ،و�سنوات
اخلربة ،وفئات العمر ،والدخل ،يف حني اعتمدت
على اختبار الفرق يف املتو�سط ( )Tلهذه املقايي�س
مع متغري اجلن�س.

جدول ( )25حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري اجلامعة التي تنتمي لها العينة
املقايي�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام اع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات
0.00
328
10
3275
47
333
15499
7.4٭٭
343 18774
0.00
280
10
2803
40
333 13154
7.10٭٭
343 15958
F

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
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التحديات املرتبطة با�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
�آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )25نتائج حتليل
التباين �أحادي االجتاه ملقايي�س الدرا�سة مع متغري
اجلامعة التي تنتمي لها العينة .ومنها يت�ضح وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني هذا املتغري وكل
املتغريات التالية:
 مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�سل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد
بلغت قيمة ( 7٫4 )Fوكانت هذه القيمة دالة عند
م�ستوى معنوية  .0٫01ووفق ًا ملقيا�س �شيفيه كانت
هذه الفروق ل�صالح عينة جامعة امللك �سعود.
 العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاءهيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،وبلغت قيمة ( 7٫10 )Fوكانت هذه
القيمة دالة عند م�ستوى معنوية  .0٫01ووفق ًا

1299
14603
15902
1956
9941
11897

10
333
343
10
333
343

0.00

130
44

2.96٭٭

196
30

6.55٭٭

0.00

ملقيا�س ( )LSDكانت هذه الفروق ل�صالح عينة
جامعة امللك �سعود �أي�ض ًا.
 التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاءهيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات فقد بلغت قيمة ( 2.96 )Fوكانت هذه
القيمة دالة عند م�ستوى معنوية  .0٫01ووفق ًا
ملقيا�س �شيفيه كانت هذه الفروق ل�صالح عينة
جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
 �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�سل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،وبلغت
قيمة ( 6٫55 )Fوكانت هذه القيمة دالة عند
م�ستوى معنوية  .0٫01ووفق ًا ملقيا�س ()LSD
كانت هذه الفروق ل�صالح عينة جامعة امللك
�سعود.

جدول ( )26حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري الرتبة العلمية
املقايي�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

جمموع
املربعات
6380
12394
18774

درجة
احلرية
4
339
343

متو�سط
املربعات
 43.63 1595٭٭ 0.00
37
F

الداللة
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
3958
11999
15958
755
15147
15902
1286
10610
11897

بني املجموعات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام
اع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
بني املجموعات
التحديات املرتبطة با�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
بني املجموعات
�آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف داخل املجموعات
املجموع
البحث عن املعلومات

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )26نتائج حتليل
التباين �أحادي االجتاه ملقايي�س الدرا�سة مع
متغري الرتبة العلمية .ومن هذه البيانات يت�ضح
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى هذه
املتغري فيما يتعلق با�ستجابة العينة على مقيا�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد بلغت قيمة
( 43٫63 )Fوكانت هذه القيمة دالة عن امل�ستوى
 ،0.01ووفق ًا ملقيا�س �أقل فرق ( )LSDكانت
هذه الفروق ل�صالح عينة الأ�ساتذة امل�ساعدين.
وميكن تف�سري ذلك ب�أن الأ�ساتذة امل�ساعدين �أكرث
ا�ستخدام ًا ل�شبكات التوا�صل يف الأغرا�ض العلمية
يف اجلامعات ال�سعودية ،بحكم �سعيهم �إلى �إجناز
�أبحاثهم العلمية الالزمة للرتقي.
كما �أو�ضحت البيانات وجود فروق �إح�صائية
دالة معنوي ًا يف ا�ستجابات العينة على عبارات
مقيا�س العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

4
339
343
4
339
343
4
339
343

47

990
35

27.96٭٭

0.00

189
45

4.23٭٭

0.00

322
31

10.28٭٭

0.00

هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،حيث بلغت قيمة ( 27.96 )Fوكانت
هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى معنوية
 0.01ووفق ًا ملقيا�س �شيفيه كانت هذه الفروق
ل�صالح عينة املعيدين .ومن ثم ت�شري هذه البيانات
�إلى اختالف ا�ستجابات عينة الدرا�سة من الرتب
العلمية املختلفة على عبارات هذا املقيا�س.
واختلفت � ً
أي�ضا ا�ستجابات العينة من الرتب
العلمية املختلفة على عبارات مقيا�س التحديات
املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات .حيث بلغت قيمة
( 4.23 )Fوكانت هذه القيمة دالة عند م�ستوى
ً ،0.05
ووفقا ملقيا�س �أقل فرق ممكن ()LSD
كانت هذه الفروق ل�صالح عينة املحا�ضرين .وميكن
تف�سري ذلك ب�أن املحا�ضرين يف اجلامعات ال�سعودية
ً
ا�ستخداما ل�شبكات التوا�صل يف
وخارجها �أكرث
الأغرا�ض العلمية يف اجلامعات يف ال�سعودية ،بحكم
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�سعيهم �إلى �إجناز ر�سائلهم العلمية.
وكذلك ات�ضحت هذه الفروق �أي�ض ًا يف
ا�ستجابات العينة على عبارات مقيا�س �آليات تفعيل
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات .حيث بلغت قيمة ()F
 10.28وكانت هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا عند

م�ستوى معنوية  0.01ووفق ًا ملقيا�س �شيفيه كانت
هذه الفروق ل�صالح عينة املحا�ضرين ،بحكم
�سعيهم �إلى �إعداد ر�سائلهم العلمية ،وبالتايل
ف�إن لديهم من الدوافع والأ�سباب ما يدفعهم �إلى
البحث يف هذه القواعد بهدف تنمية قدراتهم
ومهاراتهم البحثية والعلمية.

جدول ( )27حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري التخ�ص�ص العلمي
جمموع
املربعات
1283
17492
18774
821
15137
15958
313
15589
15902
862
11035
11897

املقايي�س
بني املجموعات
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف داخل املجموعات
املجموع
البحث عن املعلومات
بني املجموعات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام
اع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
التحديات املرتبطة با�ستخدام بني املجموعات
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
�آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء بني املجموعات
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل داخل املجموعات
املجموع
يف البحث عن املعلومات

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )27نتائج حتليل
التباين �أحادي االجتاه ملقايي�س الدرا�سة مع متغري
التخ�ص�ص العلمي .ومن هذه البيانات يت�ضح
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى هذا
املتغري فيما يتعلق با�ستجابة العينة على مقايي�س:
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،والعوامل
امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

درجة
احلرية
3
340
343
3
340
343
3
340
343
3
340
343

متو�سط
املربعات
8.31٭٭
428
51
F

الداللة
0.00

274
45

6.15٭٭

0.00

104
46

2.28

0.08

287
32

8.85٭٭

0.00

ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،و�آليات
تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات .فقد بلغت
قيمة ( )Fيف احلالة الأولى (مدى اال�ستخدام)
 8٫31وكانت هذه القيم دالة عند م�ستوى ،0.01
ووفق ًا ملقيا�س �أقل فرق ممكن ( )LSDكانت
هذه الفروق ل�صالح تخ�ص�ص العلوم الإن�سانية
واالجتماعية .ويف احلالة الثانية (العوامل امل�ؤثرة
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
يف اال�ستخدام) بلغت قيمة  (F) 6.15وكانت
دالة �إح�صائيا عند م�ستوى معنوية ،0٫01
ووفق ًا ملقيا�س �شيفيه كانت هذه الفروق ل�صالح
تخ�ص�ص العلوم الإدارية .ويف احلالة الثالثة
(�آليات تفعيل اال�ستخدام) بلغت قيمة )(F
 8.85وكانت دالة �إح�صائيا عند م�ستوى معنوية
 ،0.01ووفق ًا ملقيا�س ( )LSDكانت هذه الفروق
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ل�صالح تخ�ص�ص العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
ومل تكن هناك فروق ذات داللة معنوية تعزى �إلى
متغري التخ�ص�ص العلمي فيما يتعلق با�ستجابات
العينة على مقيا�س التحديات املرتبطة با�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،حيث مل تكن قيمة ( )Fدالة عند
�أي م�ستوى للمعنوية.

جدول ( )28حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري فئات العمر
املقايي�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام
اع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات
التحديات املرتبطة
با�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات
�آليات تفعيل ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات

جمموع
املربعات
292
بني املجموعات
داخل املجموعات 18482
18774
املجموع
286
بني املجموعات

درجة
احلرية
3
340
343
3

95

داخل املجموعات

15672

340

46

املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات

15958
656
15246

343
3
340

219
45

املجموع

15902

343

بني املجموعات

85

3

28

داخل املجموعات

11812

340

35

املجموع

11897

343

و�أ�شارت بيانات اجلدول (� )28إلى نتائج حتليل
التباين �أحادي االجتاه ملقايي�س الدرا�سة مع متغري
فئات العمر .ومن هذه البيانات يت�ضح عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى هذا املتغري
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

متو�سط
املربعات
97
54

F
1.79

2.07

 4.88٭٭

0.82

الداللة
0.15

0.10

0.00

0.48

فيما يتعلق با�ستجابة العينة على املقايي�س التالية:
•  مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد
بلغت قيمة ( 1.79 )Fومل تكن هذه القيمة دالة
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عند �أي م�ستوى للمعنوية.
•  العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،فقد بلغت قيمة ( 2.07 )Fومل تكن
هذه القيمة دالة عند �أي م�ستوى للمعنوية.
• �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد
بلغت قيمة ( 0.82 )Fومل تكن هذه القيمة دالة
عند �أي م�ستوى للمعنوية.
وكانت هناك فروق �إح�صائية ذات داللة
معنوية تعزى �إلى متغري فئات العمر فيما يتعلق

با�ستجابات العينة على مقيا�س مدى التحديات
املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد بلغت قيمة
( 4٫88 )Fوكانت هذه القيمة دالة عند امل�ستوى
 ،0.01ووفق ًا ملقيا�س �شيفيه كانت هذه الفروق
ل�صالح الفئة العمرية الأخرية (� 40سنة ف�أكرث).
وميكن تف�سري ذلك ب�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
هذه الفئة العمرية قد و�صلوا �إلى درجة الأ�ستاذية،
وبالتايل تختلف درجة ا�ستخدامهم ل�شبكات
التوا�صل يف الأغرا�ض العلمية عن الرتب العلمية
الأقل.

جدول ( )29حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري �سنوات اخلربة
جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

املقايي�س
بني املجموعات
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف داخل املجموعات
البحث عن املعلومات
املجموع
بني املجموعات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام
اع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
املجموع
بني املجموعات
التحديات املرتبطة با�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
املجموع
�آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء
بني املجموعات
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف داخل املجموعات
البحث عن املعلومات
املجموع
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

3805
14969
18774
657
15300
15958
2588
13315
15902
1810
10087
11897

4
339
343
4
339
343
4
339
343
4
339
343

F

951
44

21.5٭٭

164
45

3.64٭٭

647
39

16.5٭٭

453
3

15.2٭٭

الداللة
0.00

0.01

0.00

0.00
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�سلوكيات املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أع�ضاء ...
وتو�ضح بيانات اجلدول ( )29نتائج
اختبار الفرق يف املتو�سط ملقايي�س الدرا�سة
وفق ًا ملتغري �سنوات اخلربة .ومن هذه البيانات
يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
لهذا املتغري مع كل من:
•  دور اجلامعات يف �إنتاج املعرفة ،فقد
بلغت قيمة ( 21٫5 )Fوكانت هذه القيمة
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى معنوية ،0.01
وكانت هذه الفروق ل�صالح الفئة الأولى من
�سنوات اخلربة (�أقل من خم�س �سنوات).
وميكن تف�سري ذلك ب�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
ذوات �سنوات اخلربة الأقل ي�سعون غالب ًا
�إلى ا�ستكمال م�سريتهم التعليمية من خالل
ا�ستخدام �سلوكيات البحث عن املعلومات على
قواعد البيانات العاملية من خالل �شبكات
التوا�صل االجتماعي.
•  العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،فقد بلغت قيمة (3.64 )F
وكانت هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
معنوية  0.05ووفق ًا ملقيا�س ( )LSDكانت
هذه الفروق �أي�ضا ل�صالح الفئة الأولى من
�سنوات اخلربة (�أقل من خم�س �سنوات).
ومن ثم ت�شري هذه البيانات �إلى اختالف
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ا�ستجابات عينة الدرا�سة من فئات �سنوات
اخلربة املختلفة لعبارات هذا املقيا�س .وميكن
تف�سري ذلك ب�أن �سنوات اخلربة الأقل تنعك�س
على مدى �إح�سا�س �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات ال�سعودية ب�أهمية ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وتوظيفها.
• التحديات املرتبطة با�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات فقد بلغت قيمة (16.5 )F
وكانت هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
معنوية  0٫01ووفق ًا ملقيا�س ( )LSDكانت
هذه الفروق �أي�ض ًا ل�صالح �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف فئة التدري�س يف فئة �سنوات
اخلربة الأقل من خم�س �سنوات.
•  �آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،فقد بلغت قيمة ( 15.2 )Fوكانت
هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى معنوية
 0٫01ووفق ًا ملقيا�س ( )LSDكانت هذه
الفروق �أي�ضا ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف فئة �سنوات اخلربة الأقل من خم�س �سنوات
وهو ما ي�ؤكد اختالف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف �سنوات اخلربة املختلفة على
عبارات هذا املقيا�س.

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

د .نادية اليحيا

52

جدول ( )30حتليل التباين الأحادي بني مقايي�س الدرا�سة ومتغري فئات الدخل
جمموع
املربعات
1885
16889
18774
2214
13744
15958
2493
13409
15902
830
11067
11897

املقايي�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
بني املجموعات
التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف داخل املجموعات
املجموع
البحث عن املعلومات
بني املجموعات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام
اع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
التحديات املرتبطة با�ستخدام بني املجموعات
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات داخل املجموعات
املجموع
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
�آليات تفعيل ا�ستخدام �أع�ضاء بني املجموعات
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل داخل املجموعات
املجموع
يف البحث عن املعلومات

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )30نتائج حتليل
التباين �أحادي االجتاه ملقايي�س الدرا�سة مع متغري
الدخل ال�شهري .ومن هذه البيانات يت�ضح وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى هذا املتغري
فيما يتعلق با�ستجابة العينة على مقايي�س :مدى
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات ،والعوامل امل�ؤثرة يف
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات ،و�آليات تفعيل ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،والتحديات املرتبطة با�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،فقد بلغت قيمة ( )Fيف احلالة
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درجة
احلرية
3
340
343
3
340
343
3
340
343
3
340
343

متو�سط
املربعات
628
50

12.7٭٭

738
40

18.3٭٭

831
39

21.1٭٭

277
33

8.50٭٭

F

الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00

الأولى (مدى اال�ستخدام)  12.7وكانت هذه
القيمة دالة عند م�ستوى ً ،0.01
ووفقا ملقيا�س �أقل
فرق ممكن ( )LSDكانت هذه الفروق ل�صالح
العينة يف فئة الدخل الأولى (الأقل من ع�شرة �آالف
ً
�شهريا) ويف احلالة الثانية (العوامل امل�ؤثرة
ريال
يف اال�ستخدام) بلغت قيمة ( 18.3 )Fوكانت
إح�صائيا عند م�ستوى معنوية ً ،0.01
ً
ووفقا
دالة �
ملقيا�س ( )LSDكانت هذه الفروق ل�صالح العينة
يف فئة الدخل (� 20ألف ف�أكرث) .ويف احلالة الرابعة
(التحديات املرتبطة باال�ستخدام) بلغت قيمة ()F
 21.1وكانت دالة �إح�صائيا عند م�ستوى معنوية
ً ،0.01
ووفقا ملقيا�س ( )LSDكانت هذه الفروق
ل�صالح العينة يف فئة الدخل (� 15 – 10ألف ريال).
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جدول ( )31اختبار ( )Tبني مقايي�س الدرا�سة ومتغري اجلن�س
املقايي�س
مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
التحديات املرتبطة با�ستخدام �شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات
�آليات تفعيل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

وتو�ضح بيانات اجلدول ( )31نتائج اختبار
الفرق يف املتو�سط ( )Tملقايي�س الدرا�سة مع
متغري اجلن�س .ومن هذه البيانات يت�ضح وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني هذا املتغري مع
متغري مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ل�شبكات التوا�صل يف البحث عن املعلومات ،فقد
بلغت قيمة  )3.12 )Tوكانت هذه القيمة دالة عن
م�ستوى املعنوية  .0.05وكانت هذه الفروق ل�صالح
عينة الإناث.
كما �أو�ضحت البيانات وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متغريي اجلن�س التحديات املرتبطة
با�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،فقد بلغت قيمة ( 2.25 )Tوكانت هذه
القيمة دالة عند م�ستوى معنوية  .0.05وكانت هذه
الفروق ل�صالح عينة الإناث �أي�ض ًا.
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العدد

املتو�سط

236
108
236
108
236
108
236
108

36.22
38.48
41.71
40.93
36.34
38.04
47.85
47.67

االنحراف
املعياري
8.14
3.12٭٭
5.13
7.28
1.09
5.68
6.99
2.25٭
6.28
5.24
0.26
7.14
T

الداللة
0.00
0.28
0.03
0.81

ومل تكن هناك فروق ذات داللة معنوية بني
متغريي اجلن�س وكل من املتغريات :العوامل امل�ؤثرة
يف ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات� ،آليات تفعيل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات ،حيث مل تكن قيمة ()T
دالة عند �أي م�ستوى للمعنوية.
مناق�شة نتائج الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إلى بحث �سلوكيات
املعلومات على �شبكات التوا�صل االجتماعي لدى
عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات
اخلليجية ،وذلك من خالل التعرف على مدى
ا�ستخدامهم لهذه ال�شبكات يف البحث عن
املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها ،ودرا�سة العوامل
امل�ؤثرة يف هذا اال�ستخدام ،والتحديات املرتبطة
به ،و�آليات تفعيله ،وحتليل مدى وجود فروق
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�إح�صائية يف هذا اال�ستخدام تعزى ملتغريات:
اجلامعة ،واجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة
العلمية ،وم�ستوى الدخل.
وتو�صلت �إلى �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات اخلليجية يهدفون من ا�ستخدامهم
ل�شبكات التوا�صل على االنرتنت �إلى دعم جهودهم
البحثية والتدري�سية وتنمية معلوماتهم العلمية يف
جمال تخ�ص�صهم .ويركز �أغلبهم على البحث يف
حمرك البحث جوجل �إلى جانب قواعد املعلومات
العربية والأجنبية وجوجل �سكوالر .و�أكرث هذه
ال�شبكات ا�ستخدام ًا هي في�سبوك وتويرت ولينكد �إن
ووات�ساب .ورغم �إجادتهم بدرجة كبرية ال�ستخدام
هذه الو�سائط وال�شبكات ،ف�إن هناك عدد من
ال�صعوبات التي تواجه الباحثني عند ا�ستخدامهم
م�صادر املعلومات على االنرتنت� ،أهمها� :ضعف
الرقابة عليها ،ووجود كم هائل من املعلومات
املتاحة عليها ،وعدم الثقة يف �صحة املعلومات
ودقتها ،وعدم وجود الوقت الكايف لت�صفح الكم
الهائل من املعلومات املتاحة ،وبدرجة �أقل �أفادت
ن�سب قليلة من مفردات العينة ب�أنها ال جتيد
اللغة الإجنليزية� ،أو ال متتلك مهارات البحث عن
املعلومات� ،أو عدم �إجادة التعامل مع التقنية� ،أو
ارتفاع تكلفة ا�ستخدام الإنرتنت.
كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
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غالب ًا ما ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل يف البحث
عن املعلومات ،وحتدد م�ؤ�شرات هذا اال�ستخدام
يف :البحث عن املعلومات العلمية ،وم�شاركة الوقائع
املتخ�ص�ص يف جمال التخ�ص�ص ،ومتابعة الأحداث
املعلوماتية اجلارية على �شبكات التوا�صل ،ومتابعة
�أحدث �أخبار الن�شر العلمي ،والتوا�صل مع الطالب
واملتابعني ،ومتابعة امل�ؤمترات العلمية احلديثة،
وتكوين عالقات علمية ،وامل�شاركة يف مناق�شة
الق�ضايا العلمية ،وم�شاركة الأفكار والآراء العلمية،
وامل�شاركة يف املنتديات واملدونات العلمية.
وحددت الدرا�سة �أهم العوامل امل�ؤثرة يف
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل
يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها وتوظيفها
يف :ال�سرعة يف احل�صول على املعلومات وتداولها،
و�سهول ا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف البحث عن
املعلومات ،وتبادل اخلربات واملعارف ،ومتكن
هذه ال�شبكات ع�ضو هيئة التدري�س من عر�ض
�أفكاره ووجهات نظره للمجتمع العلمي ،والتفاعل
ال�سريع من املتابعني مع املعلومات املطروحة ،ون�شر
معلومات علمية ق�صرية ومبا�شرة ،ويقدم جوانب
غري متحفظة لوجهات النظر املختلفة ،ويزيد من
الدافعية واحلما�س يف تداول املعلومات ،وتكوين
عالقات و�صداقات علمية مبا�شرة.
كما تو�صلت الدرا�سة �إلى التحديات املرتبطة
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با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات
التوا�صل يف البحث عن املعلومات وا�ستخدامها
وتوظيفها ،وهي :الإجهاد النف�سي نتيجة كرثة
ا�ستخدام ال�شبكات ،و�ضعف املحتوى العربي
للمعلومات على ال�شبكات ،وكرثة املعلومات غري
املوثقة عليم ًا ،وانتهاك حقوق امللكية الفكرية على
�شبكات التوا�صل ،وا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف
مو�ضوعات غري علمية ،و�صعوبة حتليل املعلومات
املتاحة لكرثتها ،وا�ستخدام �شبكات التوا�صل يف
ن�شر الأفكار املتطرفة ،و�إهدار الوقت يف البحث
دون عائد علمي ،وعدم ا�شرتاك اجلامعات جلميع
حمتوى قواعد البيانات العاملية ،وعدم الرتتيب
الكايف على ا�ستخدام قواعد املعلومات ،والتكلفة
العالية ال�ستخدام الإنرتنت.
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وحددت الدرا�سة �آليات تفعيل ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل يف
البحث عن املعلومات ،يف :ت�شجيع �أع�ضاء هيئة
التدري�س على ا�ستخدام قواعد املعلومات ،تو�سيع
تغطية ا�شرتاك اجلامعات يف قواعد البيانات،
والتدريب على طرق البحث يف قواعد املعلومات
العاملية واملحلية ،وزيادة الإجراءات ملواجهة
االخرتاقات الأمنية للمعلومات ،واالهتمام بتوفري
قواعد املعلومات العربية ،وا�ستمرار ا�شرتاك
اجلامعات يف قواعد املعلومات العاملية ،وتقييم
موثوقية املعلومات املن�شورة على �شبكات التوا�صل،
وتقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س مبدى تفاعلهم على
ال�شبكات ،وتخفي�ض ر�سوم ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل العلمية.
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قائمة المراجع

�أ) املراجع العربية
 الأ�شهب ،حممد ( ،)2006الفل�سفة وال�سيا�سةعند هابرما�س .دفاتر �سيا�سية ،مكتبة النجاح ،املغرب.
 اعتدال ،حممد مهدي& الب�ستان� ،سعاد �أحمد.(� .)2007سلوك البحث عن املعلومات لطلبة كليتي
�إدارة الأعمال والهند�سة بجامعة الكويت ،جملة العلوم
االجتماعية ،جمل�س الن�شر جامعة الكويت ،مج ،35ع.3
 ب�صفر� ،شروق عبدالعزيز �سامل.)2013( .�سلوكيات البحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية لدى
طالبات التعليم العام .ر�سالة ماج�ستري ،جامعة امللك
عبدالعزيز ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،ق�سم علم
املعلومات.
 البناء ،ب�سمة قائد ،)2014( ،دور موقع التوا�صلاالجتماعي تويرت يف البناء االجتماعي والثقايف لدى
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