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 المقدمة. 1
 

ت االجتماعیة في تطویر التعلیم اإللكتروني باإلضافة إلى الجانب االجتماعي لھ، حیث یمكن المشاركة من كل األطراف في منظومة  إّن الدور الذي تؤدیھ الشبكا
كسب الطالب الشبكات االجتماعیّة یُ   فاستخدام.  التعلیم بدایة من مدیر المدرسة، والمعلم، وأولیاء األمور، وعدم االقتصار على التركیز على تقدیم المقرر للطالب

والمناقشة، وإبداء الرأي، وھي مساحة ضیقة جداً داخل أسوار المدارس، في ظل تكدس الطالب في الفصول، وكثرة   ، واالتصال،  مھارات أخرى كالتواصل
 .  المواد، مع وجود األنظمة والمساحات الضیقة للمناقشات والتداوالت

) و  Emailالبرید اإللكتروني  (  :تماعي ذات تأثیر قوي والسیما في التفاعل بین أفراد المجتمعات حیث أضحت ھذه المواقع مثللقد غدت مواقع التواصل االج 
  ) Snapchatشات  تسناب  (و )  +Googleجوجل بلس  (و  )  Twitterتویتر  ( و)  Facebookالفیس بوك  (  و)  WhatsAppواتس آب  (و )  YouTubeالیوتیوب  (
ستخدم في شتى أنحاء العالم، وتزید من مھارات التواصل بین األفراد، وھنالك تُ التي  ، والعدید من مواقع التواصل وبرامج االتصال  )  Instagramاإلنستجرام  (و

خاصة الموظفین في أقسام تقنیة  العدید من األفراد الذین تمكنوا من االستفادة من مثل ھذه المواقع ومیزاتھا في التدریب من أجل تطویر مھاراتھم العملیة و
ات ومدى  المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء بھدف رفع أدائھم الوظیفي وكسب مھارات ومعارف متنوعة في تكنولوجیا تقنیة المعلوم

تھدف الورقة البحثیة الحالیة الى بیان أثر وسائل التواصل    .)Wadood et al., 2022(تطورھا ومواكبة كل ما ھو جدید في تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات  
 االجتماعي في تطویر مھارات الموظفین في تقنیة المعلومات في مدیریة العمل بمحافظة ظفار سلطنة ُعمان. 

 النظري  اإلطار. 2
 

بینھم ) و(كریستي) نظریة الحضور االجتماعي التي تقوم على فكرة التفاعل االجتماعي بین األفراد أثناء تواصلھم في ما  أطلق كل من (شورت)، و(ویلیامز
تفاعلھم الوجودي الجسدي  یعتمد على التواصل المباشر مع اآلخرین و  -بدوره    – یرتبط ھذا التفاعل بدرجة الحضور االجتماعي لھؤالء األفراد، الذي    وحیث

، رأى (سالناس) وزمالؤه أن ھذه النظریة تصنف مواقع التواصل  )Safari, 2022(بعض. ومع انتشار مواقع التواصل االجتماعي ومواقعھ المتعددة  البعضھم  
غیر  الغیر الثابت وال عیار واحد من الحضور االجتماعي. تقاس درجة الحضور االجتماعي بدرجة وعي الشخص اآلخر بالتفاعل االفتراضي  المختلفة، نسبة إلى م

اإلشارات ر اللفظیة، كالواقعي من وراء الشاشة وخلف الجدار. وقد تناولت ھذه النظریة قوة التأثیر في االتصال المباشر من خالل اللغة المستخدمة اللفظیة وغی
 . (Romanello et al., 2022)  واالنفعاالت والصوت وغیرھا...، األمر الذي ال یتوفّر بنفس المستوى في االتصال عبر اإلنترنت 

عرف الحضور االجتماعي على أنھ قدرة المشاركین في مجتمع التواصل عبر اإلنترنت، على تقدیم أنفسھم اجتماعیًا وعاطفیًا، كأشخاص وبالتالي، یمكننا أن نُ 
كما تبرز أھمیة ھذه النظریة في ضوء انتشار وسائل    . )Oliveira et al., 2022( حقیقیین وصادقین في آرائھم وانفعاالتھم عبر وسیلة االتصال المستخدمة  

الدراسات على مدى تأثیر ھذه المواقع على العالقات االجتماعیة والتفاعل االجتماعي بین األفراد؛ نظًرا  التواصل الحدیثة عبر الشبكة العنكبوتیة، حیث ركزت 
المُ  العملیات التفاعلیة والمخرجات لقلّة الحضور االجتماعي والتواصل المباشر وجًھا لوجھ عند مستخدمیھا، أما عناصر ھذه النظریة، فھي ثالث:   دخالت، 

)Miller et al., 2022( . 
نذ •  الوسیلة (إمكانیة استخدام  من المدخالت،  الكمبیوتر) متغیرات  المجتمعیة (استخدام  السمات  بنفسھ، سمات الشخصیة،  الفرد  ثقة  الدوافع،  كر: 

 . واالجتماعي)ة وفائدة الرسالة وطابعھا النفسي مستعار)، متغیرات الرسالة جاذب باسمكة، التسجیل باالسم الحقیقي أو  النص والصوت والصورة والحر
العملیات التفاعلیة فتشمل دخول األفراد في عملیات تواصل اجتماعیة تفاعلیة سواء من فرد لفرد، أو من مجموعة لمجموعة، أو من فرد   •  أما 

 عي.  لمجموعة من خالل الرسائل النصیة، والرسائل الفوریة، والبرید اإللكتروني، والمنتدیات، والدردشة عبر مواقع التواصل االجتما
 بینما تشمل المخرجات الحوار والتفاعل. • 
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یھدف ھذا البحث إلى بیان استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تطویر مھارات تقنیة المعلومات لدى العاملین في مدیریة  
) ، واختار 985( ُعمان  العمل في محافظة ظفار، یتكون مجتمع البحث من العاملین بمدریة العمل في محافظة ظفار بسلطنة  

) استبانةً على عینة البحث وتم استرداد  132من مجتمع البحث، وقام بتوزیع ()  132الباحث عینة مسیرة طبقیة قوامھا (
ارتباط  130واعتماد عدد( إلى وجود عالقة  البحث  التحلیلي. وقد توصل  الوصفي  المنھجي  البحث  اتبعت  استبانة، وقد   (

ملین في وزارة العمل بمحافظ طردیة وذات داللة إحصائیة بین وسائل التواصل الحدیثة وتطویر تقنیة المعلومات لدى العا
ظفار. ویوجد أثر دال إحصائی�ا ألسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي على تطویر تقنیة المعلومات لدى العاملین في  
وزارة العمل بمحافظة ظفار. أوصى البحث بإقامة مشاغل باستمرار عن ھذه الوسائل ودورھا في تطور األداء الوظیفي،  

وعویة للعاملین في وزارة العامل بأھمیة وسائل التواصل وتوضیح جوانبھا اإلیجابیة والسلبیة، وتوعیتھم  إجراء دورات ت
تنمیة   إطار  بقدر اإلمكان في  بینھم واالستفادة منھا  المعلومات  تبادل  التواصل االجتماعي في  بشأن االستفادة من وسائل 

 المھارات. 
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واصل االجتماعي وطرق استخدمھا ث الحالیة تستفید من نظریة الحضور االجتماعي في معرفة دوافع ومبررات استخدام مواقع التوبالتالي یرى الباحث أن البح 
 ھذه المواقع، ومدى تفاعلھ معھم إیجابًا كان أو سلبًا.  وفي تفسیر النتائج وتحدید مستوى تأثیر معرفة المستخدم بأصدقائھ من خارج فیھ،

 :البحثي اإلطار. 3

 :التالي  البحثي اإلطار الحالیة  الدراسة  قدمتُ 

 

 

 

 

 

 

 

 :األدبمراجعة . 4
ا في تاب والباحثین إلى االستفادة من تلك الشبكات مؤكدین على وجود عالقة ایجابیة بین مستخدمیھا وتطویر مھاراتھم التقنیة واالستفادة منھیدعو العدید من الكُ 

إذ ال بد من    ) 2022(   .Di Gregorio et al  شیر. لذلك یُ   ) Krishna, 2022( تطویر تقنیات نظم المعلومات وتدریب الموظفین وتنمیة معارفھم ومھاراتھم  
مسبقة حول الكیفیة التي یتشكل فیھا فھم واحتضان ھذه التقنیـات وتوظیفھـا في تدریب الموظفین في المؤسسات الحكومیة، وضرورة التخلي عن االفتراضات ال 

برامج    تُعدر، لذا فإن على المؤسسات أن  شیر إلى أن الموظفین الشباب ھم أكثر براعة في التعامل مع تلـك التقنیـات، وصـناعة التغیی العـالم، ذلك أن الوقائع تُ 
لذلك بدأت الدعوات تتعالى لكي تواكب األنظمة    ـة التحـدیات التي تعترضھم.تدریبیة لتطویر مھارات موظفیھم في مجال تقنیة المعلومات لمساعدتھم على مجابھ

المؤسسات الحكومیة،    اإلداریة التقـدم التكنولـوجي لتقنیة االتصاالت والمعلومات المتسارع، واالستفادة من میزات شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونیة في
تتغلب على عاملي الزمان والمكان، وتفسح المجـال للموظفین ألن یكونوا متعلمین نشیطین مشاركین في إنتاج المعرفة بدالً  إلیجاد بیئات تنظیمیة أكثر مرونة  

ات الكبیرة لتلك الشبكات وما توفره من وسائط متعددة كالصور والفیدیو والمحادثة في تطویر مھاراتھم  یمن مستھلكین سلبیین؛ وذلك من خـالل استثمار اإلمكان
 . ) Cheng et al., 2022(في مجال تقنیة المعلومات 

 
 :مفھوم وسائل التواصل االجتماعي 1.4

 
 بمفھوم وسائل التواصل االجتماعي فمنھا:ھناك عدة تعریفات خاصة 

  "   أنھا شبكة تضم مجموعة من األفراد لھم نفس االھتمامات والمیول والرغبة في تكوین بعض الصداقات من خالل استخدام الشبكة العنكبوتیة   "رفت  فقد عُ 
)Chang et al., 2022(.    موقع خاص   لكترونیّة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء منظومة من الشبكات اإل "  كما یمكن تعریف مواقع التواصل االجتماعي بأنھا

كما یمكن    .) Caya & Mosconi, 2022("  االھتمامات والھوایات نفسھا  بھ، ومن ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم
التواصل االجتماعي فی "  تعریف مواقع  اجتماعي یجتمع  الحقیقي    ھبأنھا مقھى  المقھى  بین  فارق  بینھم مع وجود  فیما  المعلومات  بتبادل  للقیام  األفراد  بعض 

بأنھا مجتمعات افتراضیة عبر شبكات "رفت أیضا  وعُ   ).2016،  رحومة(    "والمقھى التكنولوجي وھو أنك تستطیع حمل ھذا المقھى التكنولوجي أینما كنت
أو تطبیق محدد یشتركون    ي یتبادلون الخبرات والمعلومات فیما بینھم من خالل إطار برنامج و  االھتمامات  اإلنترنت تجمع مجموعة من األفراد یحملون ذات  

المالیین، من الحاسبات اآللیة حول العالم مرتبطة  على أنھا عبارة عن مئات  "  ) 2021(  .Tóth et al  وعرفھا .  ) Biggeri et al., 2022(  "جمیعا في استعمالھ 
، والصور الثابتة، أو بعضھا ببعض، ومع ترابط ھذا العدد الھائل من الحاسبات، أمكن إرسال الرسائل اإللكترونیة بینھا، بلمح البصر، إضافة إلى تبادل الملفات 

 Ngo(" دمین بإنشاء وتنظیم ملفات شخصیة لھم، كما تسمح لھم بالتواصل مع اآلخرینخدمة إلكترونیة تسمح للمستخ   "عرف بأنھا  وتُ   .  "المتحركة، والصوتیة
et al., 2021(.   ُعرف مواقع التواصل االجتماعي شبكات التواصل االجتماعي بأنھا عبارة عن تجمعات اجتماعیة  من خالل ما ورد من تعریفات فإن الباحث ی

أو إنھا عبارة عن شبكة  محدد.    ت یستطیع روادھا القیام بمناقشات خالل فترة زمنیة مفتوحة، یجمعھم شعور إنساني طیب، وذلك في إطار من خالل شبكة اإلنترن
 . وأخبارھمإنشاء موقع خاص بھ مع إمكانیة ربطھ بالمواقع األخرى التابعة لألصدقاء من أجل التعرف علیھم ومعرفة ھوایاتھم بالكترونیة تسمح للمستخدم 

 
 نشأة وسائل التواصل االجتماعي: 2.4

 
موقع   أنشئ  حیث  التسعینیات  منتصف  في  الظھور  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  البحث)Classmate.com(بدأت  زمالء  بین  للربط  وموقع  ،  ؛ 

)SixDegrees.com  (  المواقع الملفات الشخصیة للمستخدمین وخدمة إرسال  ظھرت تلك  أو،  م والذي ركز على الروابط المباشرة بین األشخاص1997عام
المو لمستخدمي  الخاصة لمجموعة من األصدقاء من أجل وضع ملفات شخصیة وخاصة  التعلیق  االرسائل  بالمو   على قع مع  الموجودة  قع ، وتبادل  ااألخبار 

وھو     " FaceBook.com   "عرف بـثم ظھر ما یُ  " Myspace .com “ موقع  2003قع في الظھور عام  االمو   هل النصیة بین المستخدمین وتبع ھذالرسائ 
ثر فقط سھل للمستخدمین تبادل األخبار والمعلومات فیما بینھم وإتاحة الفرصة لألصدقاء للوصول إلى ملفاتھم الخاصة وأصبح الموقع األخیر ال یؤالموقع الذي یُ 

وعلى الرغم من توفیر  .) Mukul & Saini, 2021(ملین االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة  في نطاق المجتمع االفتراضي بل أثر على واقع حیاة المتعا
ً اقع لخدمات مشابھة لما توجد في الشبكات االجتماعیة الحالیة إال أن تلك المواقع لم تستطع أن تُ تلك المو  لمالكیھا وتم إغالقھا، وبعد ذلك ظھرت مجموعة    در ربحا

لكن  ،  المحاوالت األخرىم وفي السنوات الالحقة ظھرت بعض  2001م و1999من الشبكات االجتماعیة التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبیر بین األعوام  
إلى محاولة  )  Google( التي حققت نجاحاً دفع  )  Friendster(فمع بدایة العام ظھرت  .  م2002المیالد الفعلي للشبكات االجتماعیة كما نعرفھا الیوم كان سنة  

 البحثي  اإلطار: 1شكل 
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ثم ،  كمنصة للتدوین)  Skyrock(في فرنسا شبكة  ظھرت  ،  في النصف الثاني من العام نفسھ ،  لكن لم یتم التوافق على شروط االستحواذ،  م2003  شرائھا سنة
إلى المركز السابع في  ،  م2008وقد استطاعت بسرعة تحقیق انتشار واسع لتصل حسب إحصائیات  ،  م2007تحولت بشكل كامل إلى شبكة اجتماعیة سنة  

 . )McGrath & O'Toole, 2021(  ترتیب الشبكات االجتماعیة حسب عدد المشتركین
 
 :الدراسة منھجیة. 5

مستوي مواقع التواصل    جمع البیانات وتحلیلھا حول تقییمالبحث على المنھج الوصفي التحلیلي لوصف موضوع البحث وصفاً شامالً ودقیقاً من خالل  اعتمد  
ب، الفیس بوك، توتیر في تلك المدیریة، بجانب تقییم د االلكتروني، الیوتیوب، الواتسااالجتماعي بمدیریة العمل بمحافظة ظفار سلطنة ُعمان من حیث تقییم البری

ث المیدانیة على عینة من مجتمع البحث للوصول إلى نتائج قابلة للتعمیم، واالستفادة والبحث على إجراء البح   ومات في تلك المدیریة. كما اعتمدمستوي تقنیة المعل
 منھا. 

الجانب التطبیقي    المصادر األولیة (االستبانة): لغرض توفیر البیانات المتعلقة بالبحث فقد صممت االستبانة بغرض الحصول على البیانات األولیة الستكمال 
 :ن حیث معالجتھا ألسئلة البحث واختبار فرضیاتھ واشتملت االستبانة على األقسام اآلتیةللبحث م

 .القسم األّول: وتضمن المعلومات الشخصیة والوظیفیة لعینة البحث -
 . مقاییس وسائل التواصل االجتماعيضم محور ی القسم الثاني: و -
 . التابع تقنیة المعلومات متغیر مقاییس التكون من یالقسم الثالث: و  -
) ونظراً لكبر حجم 985مثل مجتمع البحث في العاملین (مدیر، مساعد مدیر، مدیر دائرة، موظف) بمدیریة العمل بمحافظة ظفار سلطنة ُعمان والبالغ عددھم (ی

البحث نفس الفرصة التي تُعطي لغیره عند االختیار. وھنا   یسرة من العاملین في ھذه المدیریة. وإعطاء كل فرد من مجتمعمجتمع البحث، فقد تم اختیار عینة مُ 
ي فرد آخر في المجتمع. وقد تم ألیكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متكافئة في االختیار أو یكون نصیب كل فرد من احتمالیة سؤالھ أو استجوابھ مساویاً  

استبانة صالحة لتحلیل   130استبانة، وتم االعتماد على تحلیل عدد   130مدیریة، وتم استرداد استبانة على عینة میسرة من العاملین في تلك ال   132توزیع عدد 
 %. 98.5بیاناتھا من إجمالي ما تم توزیعھ من استبانات، بلغت نسبة االستجابة 

 
 والمناقشة:النتائج . 6

یحتوي ھذا الجزء على اختبار العینات السكانیة وموثوقیة البیانات و احصاءات .  من العینات  الُمجمعةیستعرض ھذا الجزء االختبارات التي تمت على البیانات  
 . العالقات بین متغیرات الدراسة 

 
 : اختبار البیانات السكانیة  1.6

 
%. كما یالحظ 23.1%، في حین بلغت نسبة اإلناث في العینة  76.9) أن نسبة الذكور بین أفراد العینة كانت ھي األعلى، حیث بلغت  1نالحظ من الجدول رقم ( 

النسبة األدنى كانت   % من افراد العینة وھي6.2)، في حین ما نسبتھ  30% من افراد العینة وھي النسبة األعلى كانت أعمارھم (اقل من  52من الجدول أن  
%، في حین كانت النسبة األدنى ھي 83.9). ویالحظ من الجدول كذلك أن النسبة األعلى من افراد العینة ھم من الموظفین وبلغت  فأكثرسنة    50أعمارھم من ( 

%، بینما 20.8الھم حملة الدبلوم بنسبة بلغت %، ت46.1%. وكانت أعلى نسبة من افراد العینة من حملة البكالوریوس وبلغت  3.1نائب المدیر وبلغت في كٍل 
سنة    15%. ویشیر الجدول نفسھ كذلك إلى أن أعلى نسبة بین افراد العینة كانت للذین خبرتھم ( 14.6كانت النسبة األدنى لحملة الدراسات العلیا بنسبة بلغت  

%. ویتبین من خالل تحلیل ھذه 20.8سنة) وبلغت    15الى اقل من    10من  %، في حین كانت اقل نسبة بین افراد العینة للذین خبرتھم ( 31.5فأكثر) وبلغت  
   السمات الشخصیة والوظیفیة أن عینة البحث مؤھلة وتمتلك القدرة لإلجابة على فقرات االستبانة مما ینعكس إیجاباً على عملیة التحلیل.

 والوظیفیة ة یراد البحث وفقاً للمتغیرات الشخصتوزیع اف  )1جدول رقم ( 
 النسبة المئویة  التكرار  الفئة  المتغیر  م

 76.9 100 ذكر  النوع  1
 23.1 30 أنثى 

 100,00 130 المجموع 

 العمر  2

 40.0 52 سنة  30اقل من  
 28.4 37 سنة  40اقل من    –  30من   

 25.4 33 سنة   50اقل من  –  40من  
 6.2 8 سنة فأكثر  50

 100,00 130 المجموع 

3 
 المستوى الوظیفي   

 1.5 2 مدیر 
 3.1 4 نائب مدیر 
 11.5 15 مدیر دائرة 

 83.9 109 موظف 
 100,00 130 المجموع 

 المؤھل العلمي  4

 18.5 24 قل ثانویة فأ
 20.8 27 دبلوم

 46.1 60 بكالوریوس 
 14.6 19 دراسات علیا

 100,00 130 المجموع 

 سنوات الخبرة  5

 21.5 28 سنوات  5اقل من  
 26.2 34 سنوات  10أقل من    –  5من  
 20.8 27 سنة   15اقل من  –  10من  
 31.5 41 فأكثر سنة   15

 100,00 130 المجموع 

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.07.95
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 ):خكرو نباثبات األداة (معامل ثبات ألفا  2.6
 

) في حدھا األدنى، كما  0.797) في حدھا األعلى و (0.926ألفا بین () أن أداة البحث تتمتع بدرجة ثبات مقبولة، حیث تراوحت قیم  2یالحظ من الجدول رقم ( 
)، وھذا مؤشر لصالحیة أداة البحث للتطبیق بغرض تحقیق أھدافھا من خالل اإلجابة على أسئلتھا، واختبار فرضیاتھا، 0.943بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة (

 فر عنھا عند تطبیقھا. مما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج التي یمكن أن تس

 نباخ لالستبانة الكلیة وأبعادھا ) معامالت ثبات ألفا كرو2الجدول رقم ( 
 معامل ألفا  عدد الفقرات  المحور  م
 0.886 5 البرید االلكتروني  1
 0.870 5 الیوتیوب  2
 0.899 5 ب ساالوات 3
 0.882 5 الفیس بوك  4
 0.797 5 توتیر  5
 0.926 25 االجتماعيمواقع التواصل   6
 0.894  تقنیة المعلومات  7

 0.943 35 االستبانة الكلیة 

 االستبانة:في   االسئلة تحلیل إجابات   3.6
   : تحلیل إجابات السؤال األول 

العمل بمحافظة    نص السؤال األول على ما یلي: ما مستویات إسھام شبكات التواصل االجتماعي في تطویر مھارات الموظفین في مجال تقنیة المعلومات بمدیریة 
 ظفار؟ 

الفقرة ومستوى كل بعد على حده، وقد جاءت النتائج  لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألھمیة النسبیة على مستوى  
 : على النحو التالي

 :البرید االلكتروني: أوالً 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألھمیة النسبیة للبرید االلكتروني   )3الجدول رقم ( 

االنحراف   المتوسط  الفقرات  م
 األھمیة  ترتیب الفقرة  المعیاري 

 النسبیة  

1 
راعي استخدم البرید اإللكتروني لالبتعاد عن أسالیب التدریب التقلیدي الذي ال یُ 

 .إمكانیاتي
3.80 0.85 

 مرتفعة  2

2 
البریني  یساعد النقاش  استخدام  اثراء  اإللكتروني على  مختلفة من    فيد  معارف 

 .خالل المحادثة والتفاعل المباشر
3.85 0.84 

 مرتفعة  1

3 
اإللكتروني في تلقي المعلومات الجدیدة حول تكنولوجیا المعلومات   استخدم البرید

 .واحدث ما توصلت إلیھ
3.64 0.91 

 مرتفعة  3

4 
البرید   عبر  المتاحة  التفاعلیة  والمؤتمرات  الندوات  في  المشاركة  استطیع 

 .اإللكتروني
3.62 0.96 

 مرتفعة  4

اإللكتروني كوسیلة لالتصال بالمتخصصین من مختلف دول العالم    استخدم البرید 5
 .واالستفادة من خبراتھم وأبحاثھم

 مرتفعة  5 1.01 3.56

 مرتفعة   0.76 3.69 المتوسط العام للمحور  
،  ) 0.76( بانحراف معیاري قدره  )  3.69(   بشكل عام قد بلغالبرید االلكتروني  أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على  )  3( یتضح من نتائج الجدول رقم  

 . قد جاء بمستوى أھمیة نسبیة مرتفعةمتغیر البرید االلكتروني  ویشیر ھذا المتوسط وفق المعیار المستخدم في ھذا البحث إلى أن  
یساعدني استخدام البرید اإللكتروني على اثراء النقاش  "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى أنھ  ،  )3.85( بمتوسط حسابي بلغ  )  2( جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم  -1

 ".  في معارف مختلفة من خالل المحادثة والتفاعل المباشر
م البرید اإللكتروني لالبتعاد عن أسالیب التدریب  ااستخد"  وقد أشارت ھذه العبارة إلى أنھ  ،  )3.80( بلغ  بمتوسط حسابي  )  1( جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم  -2

 ".   التقلیدي الذي ال یراعي إمكانیاتي 
 :  وتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى عبارة قد جاءت على النحو التالي

استخدم البرید اإللكتروني كوسیلة لالتصال بالمتخصصین من    "والتي أشارت إلى أنھ ،  )3.56( بمتوسط حسابي بلغ  )  5(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  -3
 ".  مختلف دول العالم واالستفادة من خبراتھم وأبحاثھم

 ً  :الیوتیوب: ثانیا
 واالنحرافات المعیاریة واألھمیة النسبیة للیوتیوب المتوسطات الحسابیة    )4الجدول رقم ( 

االنحراف   المتوسط  الفقرات  م
 األھمیة النسبیة  ترتیب الفقرة  المعیاري 

1 
بمشـاھدة أشـرطة الفیدیو التعلیمیة المرتبطة   ،وذلـك  Edu YouTube اسـتخدم

 .بتخصص تقنیة المعلومات
3.60 0.98 

 مرتفعة  2

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.07.95
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2 
اسـتخدم الیوتیوب وسـیلة للبحـث عـن المعلومـات والمھـارات المتاحة على الشبكة  

 .للتعلیم من خاللھا
3.48 1.01 

 مرتفعة  5

3 
الفیدیو التعلیمیة لتوظیفھا في تطویر  اســـتخدم الیوتیوب فـــي تحمیل ملفـــات 

 .مھاراتي في تقنیة المعلومات 
3.49 1.10 

 مرتفعة  4

اســـتخدم الیوتیوب فـــي المشـــاركة بملفـــات فیـــدیو تدریبیة للتفاعل التعلیمي مع   4
 .الزمالء

 مرتفعة  3 0.92 3.54

5 
اسـتخدم الیوتیوب كمكتبـة لملفـات الفیدیو یـتم الرجـوع إلیھا في مختلف األغراض 

 التعلیمیة 
3.66 1.02 

 مرتفعة  1

 مرتفعة   0.82 3.55 المتوسط العام للمحور  
ویشیر ھذا  ،  )0.82(بانحراف معیاري قدره  )  3.55( بشكل عام قد بلغ  الیوتیوب  أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على  )  4( یتضح من نتائج الجدول رقم  

تنازلیاً من حیث  بارتین  المتوسط وفق المعیار المستخدم في ھذا البحث إلى أن الیوتیوب قد جاءت بمستوى أھمیة نسبیة مرتفعة ویشیر الجدول السابق إلى أن أعلى ع
 :  األھمیة النسبیة قد جاءت على النحو التالي

اسـتخدم الیوتیوب كمكتبـة لملفـات الفیدیو یـتم الرجـوع    "وقد أشارت ھذه العبارة إلى  ،  )3.66(بمتوسط حسابي بلغ  )  5(جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم  -1
 "   إلیھا في مختلف األغراض التعلیمیة 

،وذلـك بمشـاھدة أشـرطة الفیدیو   Edu YouTube اسـتخدم"  وقد أشارت ھذه العبارة إلى  ،  )3.60( بمتوسط حسابي بلغ  )  1( جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم  -2
 ".   التعلیمیة المرتبطة بتخصص تقنیة المعلومات

والتي أشارت ،  )3.48( بمتوسط حسابي بلغ  )  2( جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  :  وتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى عبارة قد جاءت على النحو التالي -1
 ". .اسـتخدم الیوتیوب وسـیلة للبحـث عـن المعلومـات والمھـارات المتاحة على الشبكة للتعلیم من خاللھا" إلى 

 ً  :الواتس آب: ثالثا
 ب اعیاریة واألھمیة النسبیة للواتسالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات الم  )5الجدول رقم ( 

 االنحراف  المتوسط  الفقرات  م
 المعیاري  

 ترتیب 
 الفقرة  

 األھمیة 
 النسبیة  

1 
أنشيء مجموعة، للمشاركة فیھا للنقاش مع زمالئي في العمل، التطورات التكنولوجیة  

 .والتقنیة
3.48 

 
1.05 

 مرتفعة  5

2 
 1.02 3.60 .الموضوعات الخاصة بتقنیة المعلوماتاستخدم الصور ومقاطع الفیدیو والصوت في  

 مرتفعة  3

3 
 1.02 3.52 .استخدم أداة تحمیل الملفات؛ وذلك لتحمیل أي ملفات أرغب مشاركتھا مع زمالئي

 مرتفعة  4

4 
 1.02 3.62 .ب في تسجیل بعض الموضوعات المرتبطة بتقنیة المعلوماتاستخدم الواتسا

 مرتفعة  2

5 
التوجیھات لتطویر  و االشتراك في المجموعات الخاصة بالعمل لتلقي الجدید من التعلیمات 

 .العمل 
3.62 0.98 

 مرتفعة  1

 مرتفعة   0.86 3.57 المتوسط العام للمحور  

 
ویشیر ھذا  ،  )0.86( بانحراف معیاري قدره  )  3.57( ب بشكل عام قد بلغ  العام لدرجة الموافقة على الواتسأن المتوسط الحسابي ا )  5( یتضح من نتائج الجدول رقم  

 . مرتفعة   ب قد جاءت بمستوى أھمیة نسبیةتساخدم في ھذا البحث إلى أن الوا المتوسط وفق المعیار المست
 :  ویشیر الجدول السابق إلى أن أعلى عبارتین تنازلیاً من حیث األھمیة النسبیة قد جاءت على النحو التالي

االشتراك في المجموعات الخاصة بالعمل لتلقي الجدید من  "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى  ،  )3.62(بمتوسط حسابي بلغ  )  5(جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم  -1
 ".  التوجیھات لتطویر العملوالتعلیمات 

ب في تسجیل بعض الموضوعات المرتبطة  ااستخدم الواتس" وقد أشارت ھذه العبارة إلى، )3.62( بمتوسط حسابي بلغ ) 4(جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم -2
 . " بتقنیة المعلومات

 :  وتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى عبارة قد جاءت على النحو التالي
أنشيء مجموعة، للمشاركة فیھا للنقاش مع زمالئي في العمل،  "  والتي أشارت إلى  ،  )3.48( بمتوسط حسابي بلغ  )  1(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  -3

 . " التطورات التكنولوجیة والتقنیة 
 ً  :الفیس بوك: رابعا

 واألھمیة النسبیة للفیس بوك المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )6الجدول رقم ( 

 ترتیب   االنحراف المعیاري  المتوسط  الفقرات  م
 الفقرة 

األھمیة  
 النسبیة 

التطورات  1 العمل،  في  زمالئي  مع  للنقاش  فیھا  للمشاركة  مجموعة،  أنشيء 
 .التكنولوجیة والتقنیة 

 مرتفعة  5 1.02 3.60

2 
في   والصوت  الفیدیو  ومقاطع  الصور  بتقنیة  استخدم  الخاصة  الموضوعات 

 .المعلومات 
3.65 0.99 

 مرتفعة  3
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3 
 1.04 3.65 .مشاركتھا مع زمالئيباستخدم أداة تحمیل الملفات؛ وذلك لتحمیل أي ملفات أرغب  

 مرتفعة  4

4 
 1.01 3.75 .بعض الموضوعات المرتبطة بتقنیة المعلومات استخدم الفیس بوك في تسجیل 

 مرتفعة  2

5 
الفیس بوك؛  forum for pages استخدم تطبیق ببناء منتدى داخل  الذي یسمح 

 .للتواصل بین الزمالء أثناء التدریب
3.76 1.04 

 مرتفعة  1

 مرتفعة   0.84 3.68 المتوسط العام للمحور  

 
ویشیر ھذا  ،  )0.84( قدره  بانحراف معیاري  )  3.68(أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على الفیس بوك بشكل عام قد بلغ  )  6(یتضح من نتائج الجدول رقم  

 . المتوسط وفق المعیار المستخدم في ھذا البحث إلى أن الفیس بوك قد جاءت بمستوى أھمیة نسبیة مرتفعة
 :  ق إلى أن أعلى عبارتین تنازلیاً من حیث األھمیة النسبیة قد جاءت على النحو التاليویشیر الجدول الساب 

الذي یسمح ببناء   forum for pages استخدم تطبیق "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى  ،  )3.76( بمتوسط حسابي بلغ    ) 5( جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم  -1
 ".  زمالء أثناء التدریبمنتدى داخل الفیس بوك؛ للتواصل بین ال 

استخدم الفیس بوك في تسجیل بعض الموضوعات المرتبطة  "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى،  )3.75( بمتوسط حسابي بلغ  )  4( جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم  -2
 . " بتقنیة المعلومات

 :  وتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى عبارة قد جاءت على النحو التالي
أنشيء مجموعة، للمشاركة فیھا للنقاش مع زمالئي في العمل،  "  والتي أشارت إلى  ،  )3.60( بمتوسط حسابي بلغ  )  1(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  -3

 . " التطورات التكنولوجیة والتقنیة 
 ً  :التوتیر: خامسا

 واألھمیة النسبیة لتوتیر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )7الجدول رقم ( 

 االنحراف  المتوسط  الفقرات  م
 المعیاري  

 ترتیب 
 األھمیة النسبیة  الفقرة  

1 
أنشيء حساب لي على تویتر لیساعدني في التواصل مع زمالء العمل  

 .للنقاش حول موضوع أو نقطة معینة
3.72 0.96 

 مرتفعة  2

2 
المعلومات    تواصل مع الزمالء فیما یخص تقنیةاستخدم تویتر كأداة لل

 .والتكنولوجیة المتطورة
3.77 1.03 

 مرتفعة  1

3 
استخدم تویتر كأداة تقویمیة للحصول على التغذیة العكسیة من اإلدارة  

 .والزمالء
3.42 1.14 

 مرتفعة  5

4 
 1.03 3.55 .كأداة لجمع ومشاركة المصادر المرتبطة بتقنیة المعلومات استخدم تویتر 

 مرتفعة  3

5 
استخدم تویتر كأداة للتواصل مع الخبراء ومتابعة جدیدھم واالستفادة من  

 . خبراتھم لتطویر مھارتي
3.44 1.13 

 مرتفعة  4

 مرتفعة   0.79 3.58 . المتوسط العام للمحور 

 
ویشیر ھذا  ،  )0.79( بانحراف معیاري قدره  )  3.58( توتیر بشكل عام قد بلغ  حسابي العام لدرجة الموافقة على  أن المتوسط ال)  7( یتضح من نتائج الجدول رقم  

 .المتوسط وفق المعیار المستخدم في ھذا البحث إلى أن توتیر قد جاءت بمستوى أھمیة نسبیة مرتفعة 
 :  أعلى عبارتین تنازلیاً من حیث األھمیة النسبیة قد جاءت على النحو التالي ویشیر الجدول السابق إلى أن

  نیة تواصل مع الزمالء فیما یخص تق استخدم تویتر كأداة لل "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى ، )3.77( بمتوسط حسابي بلغ ) 2( جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم -1
 ".  المعلومات والتكنولوجیة المتطورة

أنشيء حساب لي على تویتر؛ لیساعدني في التواصل مع  "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى،  )3.72( بمتوسط حسابي بلغ  )  1( جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم  -2
 . "زمالء العمل للنقاش حول موضوع أو نقطة معینة

 :  بارة قد جاءت على النحو التاليوتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى ع 
استخدم تویتر كأداة تقویمیة للحصول على التغذیة العكسیة من  "  والتي أشارت إلى  ،  )3.42( بمتوسط حسابي بلغ  )  3( جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  -3

 . "  اإلدارة والزمالء
المتوسط الحسابي الكلي    وتبین النتائج في الجدول أن. العاملین في مدیریة العمل في محافظة ظفارمواقع التواصل االجتماعي لدى  ) مستوي  8ویلخص جدول رقم ( 

وبناء على المعیار المستخدم في ھذا البحث واستجابات ،  )0.60(بانحراف معیاري قدره  )  3.62(الستجابات إفراد العینة على مواقع التواصل االجتماعي قد بلغ  
ً متوسط الحسابي یشیر  أفراد العینة فإن ھذا ال یلیھ بُعد  ،  وقد جاء بُعد البرید االلكتروني في المرتبة األولي.  إلى أن مستوي مواقع التواصل االجتماعي قد كان مرتفعا

 . ب ویأتي أخیراً بُعد الیوتیوب ایلیھ بُعد الواتس، یلیھ بُعد توتیر،  الفیس بوك
 االجتماعي لدى العاملین في مدیریة العمل في محافظة ظفار مستوي مواقع التواصل   )8جدول رقم ( 

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیر  الترتیب 
 0.76 3.69 البرید االلكتروني  1
 0.82 3.55 الیوتیوب  5
 0.86 3.57 ب االواتس 4
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 0.84 3.68 الفیس بوك  2
 0.79 3.58 توتیر  3

 0.60 3.62 مواقع التواصل االجتماعي
 

   :السؤال الثاني تحلیل إجابات  
 ما مدى تصور الموظفین في مدیریة العمل حول عالقة شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مھاراتھم في مجال تقنیة المعلومات؟   نص السؤال الثاني على ما یلي:

 النسبیة لتقنیة المعلومات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألھمیة   )9الجدول رقم ( 

االنحراف   المتوسط  الفقرات  م
 المعیاري 

 ترتیب 
 الفقرة  

 األھمیة  
 النسبیة 

1 
 0.86 3.82 .تعزز نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات ثقة الموظفین بأنفسھم اثناء العمل

 مرتفعة   2

2 
احتیاجاتھ  یعتمد الموظف عل نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات كونھا تلبي  

 الشخصیة والوظیفیة. 
4.02 1.01 

 مرتفعة  1

3 
  ه یثق الموظف بنظم االتصاالت والمعلومات كونھا ترفع من قدراتھ واداء

 .الوظیفي
3.40 1.16 

 مرتفعة  7

4 
 1.06 3.48 یزید استخدام نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات من انتاجیة الموظفین 

 مرتفعة   5

 متوسطة  9 1.16 3.25 .االتصاالت والمعلومات الموظف في عملھتفید نظم تقنیة   5

6 
 1.28 3.25 تعمل المنظمة ضمن شبكة الكترونیة تیسر تدفق المعلومات بین الموظفین 

 متوسطة  10

7 
 1.04 3.45 .یستخدم الموظف نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات بسھولة ویسر 

6 
 مرتفعة  

8 
الشكل  یُ  المعلومات  سھم  دقة  في  بالموظفین  الخاصة  للوثائق  االلكتروني 

 .وسھولة استخدامھا
3.71 1.01 

3 
 مرتفعة 

9 
 1.08 3.36 .تسمح للموظفین بالوصول الى المعلومات بكل بسرعة وبسھولة

8 
 متوسطة 

10 
العمل إلنجاز   واجراءات  قواعد  بتطویر  للموظفین  العمل  تسمح سیاسات 

 .المھام الموكلة لھم
3.58 1.01 

4 
 مرتفعة  

 مرتفعة   0.77 3.53 المتوسط العام للمحور  

ویشیر  ،  )0.77(بانحراف معیاري قدره  )  3.53( بشكل عام قد بلغ  تقنیة المعلومات  أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على  )  9(یتضح من نتائج الجدول رقم  
 . قد جاءت بمستوى أھمیة نسبیة مرتفعةتقنیة المعلومات  البحث إلى أن ھذا المتوسط وفق المعیار المستخدم في ھذا 

 :  ویشیر الجدول السابق إلى أن أعلى عبارتین تنازلیاً من حیث األھمیة النسبیة قد جاءت على النحو التالي
یعتمد الموظف عل نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات  "  العبارة إلى أن  وقد أشارت ھذه  ،  )4.02( بمتوسط حسابي بلغ  ) 2(جاءت في المرتبة األولي العبارة رقم  -1

 ".   كونھا تلبي احتیاجاتھ الشخصیة والوظیفیة
تعزز نظم تقنیة االتصاالت والمعلومات ثقة الموظفین  "  وقد أشارت ھذه العبارة إلى أنھ  ،  )3.82(بمتوسط حسابي بلغ  )  1( جاءت في المرتبة الثانیة العبارة رقم  -2
 ".    أنفسھم اثناء العمل ب

 :  وتوضح نتائج الجدول كذلك أن أدنى عبارة قد جاءت على النحو التالي
تعمل المنظمة ضمن شبكة الكترونیة تیسر تدفق المعلومات بین  "  والتي أشارت إلى أنھ  ،  )3.25( بمتوسط حسابي بلغ  )  6(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم  -3

  ".  الموظفین 
 : والخالصة المناقشة . 7
 

ة الحدیثة كانت مستوى إسھام شبكات التواصل في تطویر مھارات الموظفین في مجال تقنیة المعلومات بمدریة العمل بمحافظة ظفار لمعلمین التقنیات التربوی 
). یعزو الباحث االرتفاع في مستوى إسھام 3.62االستجابات البالغ ( بدرجة مرتفعة من وجھة نظر أفراد العینة، وذلك بناًء على المتوسط الحسابي الكلي لمعدل  

مات لتسھم في  لوشبكات التواصل إلى احتمالیة أن الموظفین قادرون على التعامل مع وسائل التواصل الحدیثة في صقل خبراتھم وتنمیتھا في مجال تقنیة المع 
التعامل مع وسائ لالخروج   والقدرة على  في أفضل صورة،  فیھا لعمل  التي  الملفات والصور  والقدرة على تحمیل  بسھولة  بینھا  والتنقل  المختلفة  التواصل  ل 

ودراسة    )Lai et al., 2021(معلومات عن كیفیة التطویر في األداء المھني وتحمیل الفیدیوھات وھذه النتیجة التي تم التوصل إلیھا تتفق مع ما توصلت إلیھ  
)Gupta & Saboo, 2021(  التعلیم لوسائل التواصل الحدیثة بدرجة مرتفعة وانھا قادرة على تحقیق و  ي وزارة التربیة  والتي جاء فیھما استخدام العاملین ف

 األھداف المطلوبة في تطویر منظومة العمل. 
مجال  اتھم فيبلغ المتوسط الحسابي الكلي لمعدل االستجابات لمدى تصور الموظفین في مدیریة العمل حول عالقة شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مھار

)، وھو ما یعبر عن موافقة مرتفعة من قبل أفراد العینة. یعزو الباحث االرتفاع في استجابات أفراد العینة حول عالقة شبكات التواصل  3.53تقنیة المعلومات ( 
تھم بأنفسھم، واعتمادھم على نظم تقنیة االجتماعي في تطویر وتنمیة مھارات العاملین إلى احتمالیة أن العاملین یسعون إلى تعزیز نظم تقنیة المعلومات وثق 

النتیجة التي توصلالمعلومات بكونھا تلبي احتیاجاتھم الشخصیة وا  ,.Alinaghian et al(تتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة  و  إلیھا البحث    لوظیفیة، وھذه 
حیث جاءت أسباب استخدام وتوظیف وسائل التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات بدرجة مرتفعة حیث أشارت    )Liu et al., 2020( ودراسة    ) 2021

ة تدریب أكبر عدد من الطالب في فترات زمنیة محددة لتوفیر الجھد والوقت في العملیة  إلى أن أھم األسباب ھو تحسین العملیة التعلیمیة كمنظومة عمل وإمكانی 
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 التربویة للمعلمین كموظفین. 
 
 : التوصیات. 8
 

 .ضرورة تنویع استخدام وسائل التواصل االجتماعي عند العاملین في وزارة العمل لجعلھا أكثر فائدة .1
 . المناسبة في دوائر العمل الوظیفي لتطویر منظومة العملأھمیة توفیر خدمة اإلنترنت والسرعة  .2
مل بأھمیة وسائل التواصل وتوضیح جوانبھا اإلیجابیة والسلبیة، وتوعیتھم بشأن االستفادة من وسائل  ات توعویة للعاملین في وزارة الع إجراء دور .3

 .  في إطار تنمیة المھارات  التواصل االجتماعي في تبادل المعلومات بینھم واالستفادة منھا بقدر اإلمكان 
العاملین في وز .4 التعلیمیة حتى یساھموا في إعداد  التدریسیة الحدیثة واالتجاھات  الممارسات  ارة  العمل على إعداد موظفین مؤھلین متمكنین من 

 . العمل 
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