
استخدام وسائل التواصل االجتماعي
في التعلم قد:

أوافق
بشدة 

 المحايدأوافق 
أوافق 

 ال أوافق
بشدة

�نك تهمنا كفرد فاعل في جامعة الملك عبد العزيز؛ فإننا نحرص 
على التعرف على العوامل التي تعزز من شعورك باالنتماء إلى الجامعة، 

ونأمل منك التكرم با�جابة على ا�سئلة التالية: 

استبيان استخدام وسائل التواصل االجتماعي

تبادل ا�راء في مواضيع مختلفة

التعلم بالمشاركة مع ا�خرين

يجعل عملية التعلم مريحة أكثر

يطور مهارات حل المشكالت لدي

يطور تفاعلي مع زمالئي

يطور تفاعلي مع أساتذتي

تساعد في خلق محتوى معرفي على االنترنت ومشاركته

يساعدني في تطوير مهاراتي القيادية

يساعدني على التعلم باستقاللية

يجعل عملية التعلم أكثر متعة

يساعدني  أن أكتسب مزيد من المعلومات في المواضيع المختلفة

يجعل عملية التعلم أكثر تنافسية

يتيح لي الوصول إلى مصادر معلومات جديدة

يجعني أكثر إبداع´

العمر:
النـــــــــــــــــــــــوع:

20 سنة أو أكثرأقــــــل من 20 سنة

أنثىذكر

   1 -  هل لديك حساب شخصي في أحد وسائل التواصل االجتماعي؟                            نعم               ال

مركز الدراسات االستراتيجية
قسم االستشراف المستقبلي - وحدة استطالع الرأي

Opinion

الرأي هو الخطوة ا�ولى نحو التطوير

وحدة استطالع الرأي هي إحدى وحدات قسم

االستشراف المستقبلي و التي ُتعنى برصد

 آرائكم و توجهاتكـــــم حول القضايا الهامة

في الجامعة و المجتمع

تواصل معنا

مركز الدراسات االستراتيجية
Center of Strategic Studies (css)
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@ فضالً تعبئة االستطالع و إعادته إلى قسم االستشراف المستقبلي
مركز الدراسات االستراتيجية
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7 - أي من العيوب التالية تمنعك من استخدام وسائل التواصل االجتماعي لغرض التعّلم:

......................................................................................الكلية / القسم:

   2 -  أي´ من وسائل التواصل االجتماعي التالية تستخدمها لغرض التعلم؟   ( يمكن اختيار أكثر من إجابة ) 

Wordpress وردبرسBlogger المدونات

Facebook الفيسبوكTwitter تويتر
Vimeo فيمو

Wikipedia ويكبيديا

YouTube اليوتيوبInstagram انستغرامFlickr فليكر

Prezi بريزSlideshare ساليدشيرNetvouz نتفوز

Delicious دليشوس

  3 - أي من وسائل التواصل االجتماعي تستخدم لغرض التعّلم؟  ( يمكن اختيار وسيلة أو أكثر ) 

مشاركة المصادرالتعليمتكوين صداقات

الشبكات المهنيةمناقشات اجتماعيةالبحث عن المعلومات

التعّلمتبادل ا�فكار
......................................................................................أخرى ( ُتذكر )

  4 - في كم مقرر دراسي في الجامعة استخدمت/ِت وسائل التواصل االجتماعي لغرض التعّلم:

ثالثة مقررات أو أكثرمقررين اثنينمقرر واحدال يوجد

  5 - هل تفضل دمج وسائل التواصل االجتماعي كأداة في الخطة التعليمية:

ال أدريالنعم

  6 - أي´ من المنافع التالية تشجعك على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في عملية التعلم
وفق´ لدرجة موافقتك:

استخدام وسائل التواصل االجتماعي
في التعلم يساعدني على

أوافق
بشدة 

 المحايدأوافق 
أوافق 

 ال أوافق
بشدة

يخترق خصوصيتي

يسبب تعرضي للتجاوزات والمضايقات

يزيد من قلق والَدّي

يتطلب تدريب متخصص

يتطلب المزيد من التحضيرات

يستهلك وقت أكثر مما يحتاج موضوع التعلم

ُيصّعب من إدارة وترتيب المتطلبات الدراسية علّي

تثيرالشكوك أكثر من التواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس

يشتت انتباهي عن التعلم

يزيد من التكاليف المادية

أخرى ( تذكر )


