
أوافقاستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعلم قد:
بشدة 

 المحايدأوافق 
أوافق 

 ال أوافق
بشدة
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الرأي هو الخطوة ا�ولى نحو التطوير

وحدة استطالع الرأي هي إحدى وحدات قسم

االستشراف المستقبلي و التي ُتعنى برصد
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تجعل عملية التدريس مريحة أكثر

مشاركة ا¦فكار مع أعضاء هيئة تدريس أخرين

ُتحّسن مستوى مهاراتي

تقليل التفاوت بين مستويات الطالب االكاديمية

تطور من اعتماد الطالبـ / ـة على ذاته في عملية التعلم 

تساعد على تطوير التعلم بالمشاركة

تعزز من طرق حل المشكالت

تسرع من عملية الحصول على التغذية الراجعة من الطلبة

تساعد في خلق محتوى معرفي على االنترنت ومشاركته

تسهل من التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

مفيد في تحديث مصادر المعلومات للطلبة

تطور وتحفز من االبتكار والتفكير اµبداعي لدى الطلبة

توسع أفق الطالب حول القضايا العلمية عالمي¶

تساعدني في أخذ زمام المباردة

تطور من اهتمامي بالتعليم المستمر

يقلل من تكلفة التعليم

أخرى ( ُتذكر )

7 - أي من العيوب التالية تمنعك من استخدام وسائل التواصل االجتماعي لغرض التعّلم:

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

أوافقوسائل التواصل االجتماعي تساعد في :
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 )

¦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 باµجابة على ا¦سئلة التالية: 

استبيان استخدام وسائل التواصل االجتماعي

العمر:
النـــــــــــــــــــــــوع:

من 30  سنة إلى أقل من 40 سنةأقــــــل من 30 سنة

أنثىذكر

   1 -  هل لديك حساب في مواقع  التواصل االجتماعي؟                                       نعم               ال

......................................................................................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 / ي لغرض التدريس؟  ( 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 التدريس:

ثالثة مقررات أو أكثرمقررين اثنينمقرر واحدال يوجد

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

ال أدريالنعم

من 50 سنة فأكثرمن 40 سنة إلى أقل من 50 سنة


