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Mathematics Teachers’ Attitudes in Jordan toward
Using Social Media (Facebook) in Teaching Mathematics

Abstract:

:ملخص
التعرف على اجتاهات معلمي
هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل
ّ
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
وتكونت عينة
،االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات
ّ
) من جمتمع50%(  ما ن�سبت ُه،) معلم ًا ومعلمة80( ال ِّدرا�سة من
يدر�سون املرحلة
ّ ,) معلم ًا ومعلمة160( ال ِّدرا�سة البالغ
ِّ ممن
الأ�سا�سية العليا يف مديرية الرتبية والتعليم يف لواء البادية
ً ونظرا, اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية،ال�شمالية ال�رشقية
 ولتحقيق �أهداف,لطبيعة ال ِّدرا�سة جرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي
 وجرى,) فِقرة27( وتكون من
ّ ، مت بناء مقيا�س اجتاهات,ال ِّدرا�سة
.التحقق من �صدق املقيا�س وثباته
�أظهرت النتائج � ّأن اجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي كانت
 وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية,�إيجابية وبدرجة مرتفعة
 ووجود,) ُتعزى ملتغري اجلن�سα=0.05( عند م�ستوى الداللة
) ُتعزىα=0.05( فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
 وكذلك وجود،)ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح (الدرا�سات العليا
) ُتعزىα=0.05( فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
.) �سنوات ف�أكرث5(  ول�صالح ُمدة اخلربة,ملتغري اخلربة التدري�سية
, التوا�صل االجتماعي, اجتاهات:الكلمات املفتاحية
 معلمي الريا�ضيات,الفي�س بوك

The study aimed at identifying the mathematics’
teachers attitude in Jordan toward using social
media (facebook) in teaching mathematics, the
sample of the study consists of (80) male and female
teachers that forms (50%) of the total population
of the of the study (160) male and female teachers,
those who teach high elementary stage in North
East Badia Directorate. The sample was chosen in
stratified random method, due to the nature of the
study descriptive method was used and to achieve
the study’s outcomes trends scale was set up
consisting of (27) items, reliability and validity of
the scale was examined.
The study showed that the attitudes of
mathematics’ teachers in Jordan toward using
social media were with high positive degree, there
were no statistically significant differences at the
level of significance (a = 0.05) due to the variable
sex. There were statistically significant differences
at the level of significance (a = 0.05) attributed
to the educational qualification variable, and in
favor of (graduate) , as well as the presence of
statistically significant differences at the level of
significance (a = 0.05) due to the variable teaching
experience, and for the duration of experience (5
years or more).
Keywords: attitudes, Social Media, Facebook,
Mathematics Teachers.
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خمتلف �أ�شكال الو�سائط املتعددة من �صور ،و�أ�صوات ،و�أفالم
فيديو وتبادلها (الفياليل.)2012 ،
ومتتاز املواقع االجتماعية ،ومنها (الفي�س بوك) ،ب�أنها
ذات قدرة فائقة على نقل و�إدارة وتبادل املعلومات ،وجمع
البيانات وم�شاركتها بني امل�ستخدمني؛ لذلك احتلت مكانة هامة
يف جميع الدول ،فهي �أداة يحتاجها الطلبة بو�صفهم م�ستخدمني
معنيني بامل�شاركة املعرفية واالجتماعية ،حيث � ّإن العملية
التعليمية عملية ديناميكية ن�شطة لها �أهداف وا�ضحة ،وحتتاج
ّ
من الطلبة �أن يبتكروا املعرفة من اخلربات اجلديدة؛ لربطها
ال�سابقة ،وكما � ّأن طلبة اليوم هم ُبناة املجتمع يف
مبعرفتهم َّ
امل�ستقبل ف�إن املواقع االجتماعية ح�سب وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية ( )2011جاءت لت�ساعد يف تنمية الطلبة يف الأمور
الآتية:
Ú Úا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ب�إتقان و�أمانة.
Ú Úممار�سة التفكري الناقد والإبداعي ،واال�ستجابة
مل�ستويات ُعليا من الأ�سئلة ،مثل :التحليل ،والتطبيق ،والرتكيب،
والتقومي؛ عو�ض ًا عن الأ�سئلة املتعلقة بامل�ستويات الدنيا ،مثل:
�إعادة �رسد الأحداث ،تذكر �إجراءات �أين ومتى وماذا وغريها.
ق�ضاء وقتٍ �أطول يف مناق�شة الن�شاطات التي ينخرطون
Ú Ú
ُ
فيها� ،أو ي�شاركون فيها ب�أفكارهم.
Ú Úتقدير ذاته ،وميار�س عمليات التقومي الذاتي على نحو
م�ستمر.
Ú Úيتوا�صل مع الآخرين بطرق متعددة ملتزم ًا ب�أخالقيات
العمل اجلماعي.
ولذا ،بد�أ كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
واملدار�س العاملية والعربية با�ستخدام هذه املواقع؛ للتوا�صل
تعليمية �شفافة وتفاعل ،يكون
مع الطلبة من �أجل �إعداد بيئة
ّ
جمرد
ولي�س
ؤولية،
�
امل�س
يف
الطالب عن�رصاً فاع ًال ي�شارك
متلقٍ
�سلبي للمعلومات ،يلقنه �إياها املعلم يف القاعة ال ِّدرا�سية (نا�رص,
.)2014
ومن �أهم جماالت ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف التعليم :توفري بيئة حتفز الطلبة على الإبداع
والإجناز؛ مما ي�ساعد على التفاعل والتعاون بني الطلبة من
خالل عمل املجموعات ،و�إبقاء التوا�صل مع املدر�سة ،مما يجعل
املتعلم يتحمل م�س�ؤولية تعلمه ،كما ت�شجع التعلم التعاوين
التناف�سي ،ويجعل الطلبة يف حالة ن�شاط م�ستمر ،حيث يتعلم
وي�ستمتع يف الوقت نف�سه ،كما ي�ساعد على تبادل املعلومات،
و�إجراء املناق�شات الب ّناءة بني الطلبة؛ مما يزيد من امل�شاركة
التعليمية
والتوا�صل والتفاعل ،وجتعل من املتعلم مركزاً للعملية
ّ
التعلمية يف بيئة تفاعلية تعاونية (.)Zaidieh, 2012
ّ
و�إذا ما مت الإعداد والتخطيط اجليد ال�ستخدام تطبيقات
موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) املتنوعة من غرفة
الدرد�شة ،وتبادل امل�صادر واملعلومات والر�سائل ال�رسيعة،

مقدمة:
ت�شهد املجتمعات الإن�سانية يف ع�رصنا احلايل ثورة علمية
وتكنولوجية ،نتج عنها العديد من املتغريات والتطورات ال�رسيعة
الركب ,فكان
يحث اخلطا ملالحقة
مما جعل الفرد ُّ
ِ
واملتالحقة؛ ّ
رب و�سائل ات�صاالت حديثة
لزاما عليه � ْأن يتوا�صل ويتفاعل ع َ
ً
ال�سابق عرب و�سيلة واحدة ،وهي
وخمتلفة ,لي�س كما كانت يف ّ
مما دعا املخت�صني يف جمال الرتبية
املقابالت ال�شخ�صية؛ ّ
والتعليم �إىل االلتفات �إىل هذه التكنولوجيا احلديثة يف تنمية
العلمية.
مهارات الطالب
ّ
ُتع ُّد مواقع التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين هي الأكرث
متيزها
انت�شارا على �شبكة الإنرتنت؛ ملا متتلكه من خ�صائ�ص ّ
ً
�شجع مت�صفحي الإنرتنت
مما
أخرى؛
ل
ا
إلكرتونية
ل
ا
املواقع
عن
ّ
من كافة �أنحاء العامل على الإقبال املتزايد عليها ،وبالرغم من
االنتقادات ال�شديدة التي تتعر�ض لها املواقع االجتماعية على
الدوام وخ�صو�ص ًا (الفي�س بوك) والتي ُت َّتهم بالت�أثري ال�سلبي على
املجتمع الأ�رسي ،وامل�ساهمة يف انفراط عقده وانهياره ،وهناك
من يرى و�سيلة مهمة للتنامي وااللتحام بني املجتمعات،
عرف على
وتقريب املفاهيم والر�ؤى مع الآخر ،واالطالع وال ّت ُّ
ثقافات ال�شعوب املختلفة� ،إ�ضافة لدوره الفاعل واملتميز كو�سيلة
ات�صال ناجحة يف التفاعل االجتماعي (عابد.)2012 ،
ُيع ُّد (الفي�س بوك) (� )Facebookأحد �أهم املجتمعات
االفرتا�ضية �أو التحليلية التي ن�ش�أت على الإنرتنت ،والذي يجمع
املاليني من امل�شرتكني من خمتلف بالد العامل ،والفي�س بوك
عامل تخيلي بحق (حالوة وعبد املعطي.)2011 ،
ي�شري البالونة (� )2012إىل � ّأن (الفي�س بوك) لي�س جمرد �أداة
عرف على �أ�صدقاء جدد �أو التوا�صل مع الأ�صدقاء� ،أو
�أو موقع لل ّت ّ
معرفة ما يجري حولنا يف العامل ،بل هو �أداة تعليمية مبهرة �إذا
بفاعلية ،ومورد مهم للمعلومات ،وميكن للمعلمني
مت ا�ستخدامه
ّ
واملعلمات ا�ستخدامه يف غرفة ال�صف؛ من �أجل حت�سني التوا�صل،
ودمج الطلبة يف �أن�شطة فعالة تختلف عن �أ�ساليب التدري�س
االعتيادية.
� ّإن الهدف الأ�سا�سي الذي مت من خالله �إن�شاء �شبكة التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) هو :زيادة ودعم التوا�صل االجتماعي
بني الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات واملجموعات ذات االهتمامات
املتجان�سة واملتواجدة على �شبكة الإنرتنت؛ بهدف الت�شارك يف
املعرفة واملعلومات ،والإجنازات العلمية والأدبية ،وتبادلها بني
هذه اجلهات ،بحيث تتم عملية الت�شارك والتوا�صل والتبادل من
خالل ا�ستخدام اخلدمات التي توفرها هذه ال�شبكة ،ومنها :الن�رش
والتدوين على ال�صفحات اخلا�صة ،واملحادثة الفورية والدرد�شة،
وتبادل الر�سائل اخلا�صة والربيد الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل حتميل
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وامل�شاركة يف حتميل و�إر�سال ال�صور والن�صو�ص والفيديو ،يف
وحت�سن ب�شكل كبري
�ستطور
التعلمية ،ف�إنها
التعليمية
العملية
ّ
ّ
ّ
ّ
التعلمية ،و�ست�ساعد على حتقيق
ة
التعليمي
العملية
خمرجات
من
ّ
ّ
�أهدافها (.)Ophus & Abbitt, 2009
وت�أتي �أهمية موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف
انت�شارا ,فهو ُيعو�ض �شيئ ًا
التعليم والتعلّم؛ لأ ّنه من �أكرث املواقع
ً
التعليمية املعروفة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،كما �أنه
من املالمح
ّ
يحقيق فوائد كبرية يف جمال التعليم؛ لأ ّنه قادر �إىل الو�صول
ملختلف الأ�شخا�ص ،و�سهولة توزيع املقررات العلمية داخل
ال�صف ال ِّدرا�سي ,وكذلك ت�سهيل عملية التقومي ،و�إجراء االختبار،
وتبادل املعلومات بني املعلمني والطلبة (فوزي.)2011 ,
وكذلك بني �ستان�سيو و�أندري ومها وفلورين والي�سا و�أفيليا
()Stanciu & Andrei & Miha & Florin & Aleca & Ofelia, 2012
ا�ستخدامات موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف جمال
التعليم ،مثل� :إن�شاء املعلمني قوائم خم�ص�صة للطلبة ،و�إدارة
جمموعات من الطلبة حول موا�ضيع درا�سية خمتلفة ،وتبادل
املعلومات وامل�صادر والو�سائط املتعددة بني الطلبة ،ومراجعة
الكتب والأبحاث ب�شكل تعاوين ،و�إن�شاء الأبحاث ،وعمليات امل�سح
عرب (الفي�س بوك) مع �رسعة احل�صول على النتائج ،وخدمة
الدرد�شة املبا�رشة؛ لالت�صال بني املعلمني والطلبة ،ون�رش �أخبار
االمتحانات ،ومتابعة امل�ستجدات يف التخ�ص�صات الأكادميية
املختلفة ،كل هذه اال�ستخدامات حتقق توا�ص ًال وتعاون ًا وت�شارك ًا
بني الطلبة.
وميكن ملعلمي الريا�ضيات اال�ستفادة من املواقع
التعليمية
االجتماعية يف �إجناز امل�رشوعات ال�صفية والأن�شطة
ّ
الال�صفية ،والتي ي�صعب حتقيقها يف احل�صة ال ِّدرا�سية االعتيادية,
فعالة بني الطلبة ,وميكن ا�ستخدامها
وا�ستخدامها ك�أداة ات�صال ّ
ك�أداة للتدري�س بتدوين املواقع يف الإنرتنت ذات ال�صلة باملنهج
وا�ستخدامها يف حتميل ملفات العرو�ض التقدميية والفيديو والبث
الإذاعي ،وتبادلها خالل املواقع االجتماعية (حجازي.)2011 ،
كما ُت�سهم الريا�ضيات يف خدمة املجتمعات املعا�رصة؛
مما فر�ض توجهات حديثة تهتم بتنمية التفكري ال�سليم لدى
الفرد ،وبناء �شخ�صيته وقدرته على الإبداع ،ومقدرته على
مواجهة امل�شكالت وحلّها والتغلب عليها ،ويتطلب هذا طرائق
وا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب يف تعلم الريا�ضيات وتعليمها تواكب
هذه التوجهات ،وت�شبع حاجات الطلبة وميولهم ورغباتهم،
وتنمية روح البحث عن املعلومات ،ومهارة الأ�سلوب العلمي يف
التفكري ،واال�ستفادة من م�ساعدة الآخرين ،واحرتامهم واحرتام
العمل ،ومهارة العمل اجلماعي ،وتلبي تطلعات هذا الع�رص الذي
يت�سم بالثقافة الريا�ضية والرقمية والتكنولوجية ،حيث � ّإن اتباع
ا�سرتاتيجيات التدري�س االعتيادية �أ�صبحت غري قادرة على
جماراة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل (الهويدي.)2010 ،
ولهذا� ،أ�صبح ا�ستخدام التعلَّم الإلكرتوين ب�شكل عام،
وا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) ب�شكل
أمرا
خا�ص ،مبنظومته املتكاملة يف بيئة التعلم ،متطلب ًا مهم ًا و� ً

د .مؤنس أديب ذياب حمادنه
أ .سوزان عبد عبد اللطيف الشواهني

�رضوري ًا �أملته احلاجة �إىل التطوير النوعي املطلوب للمحتوى
العلمي للمناهج ,واملقررات ال ِّدرا�سية ،وو�سائل التدري�س الالزمة
التعليمية ،و�إثرائها مبعطيات و�أ�ساليب وتقنيات
يف تفعيل البيئة
ّ
�رضورية ،ونظراً لأهمية التعلم الإلكرتوين يف تعلم الريا�ضيات
وتعليمها ،فقد �أكد املبد�أ اخلام�س من مبادئ تعليم الريا�ضيات
للمجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات يف الواليات املتحدة
الأمريكية(  (�National Council of Teachers of Mathemat
� )ics, NCTMأهمية توظيف التكنولوجيا يف تعليم الريا�ضيات
التعليمية
وتعلمها ،وعلى ر�أ�سها احلا�سوب والربجميات
ّ
والإنرتنت؛ ملا لها من وافر الأثر يف حت�سني تعلم الطلبة ,وت�سهيل
تنظيم البيانات وحتليلها ,وامل�ساعدة على البحث يف كافة فروع
الريا�ضيات ،وتقدمي �صور مرئية للأفكار الريا�ضية لت�سهل تنظيم
املعلومات وحتليلها بطريقة ف َّعالة ودقيقة (املو�سوى2008 ،؛
.)NCTM, 2000
التعليمية
و ُيع ُّد ا�ستخدام التعلُّم الإلكرتوين يف امل�ؤ�س�سات
ّ
مظهرا �أ�سا�سي ًا من مظاهر التطور؛ مبا يقدمه من برامج ت�ساعد
ً
الطلبة على تعلم املواد التي تبدو لهم �أنها على درجة مرتفعة من
ال�صعوبة ،وت�ساعد تلك الربامج على تعزيز حت�صيلهم ،وذلك مبا
يتم تنفيذه من �إجراءات ب�رسعة ودقة و�إتقان ،ب�أ�سلوب تفاعلي
ا�ستك�شايف ن�شط جاذب النتباه الطالب ،يت�ضمن بناء مهارات
تطبيقية وحل م�شكالت حقيقية؛ مما ُي�سهم يف تنمية قدرة املتعلم
على التذكر واالحتفاظ باملعلومات وا�ستخدام املنهج العلمي يف
البحث والتفكري ،وتبدو مناهج الريا�ضيات �أكرث حاجة لتقدميها
بالتعلُّم الإلكرتوين ،وذلك ملا تت�صف به مفاهيمها من جتريد,
كما � ّأن تعلم الريا�ضيات ال يعتمد على �أداء املهارات كلياً ،بل
يعتمد على التفكري واملنطق ال�سليم واالكت�شاف ,مما يعني � ّأن
ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) �سوف ُي�سهم يف
ح�سن م�ستويات التفكري لدى الطالب؛ ل ّأن التفكري
حتقيق ذلك و ُي ِّ
مهم يف العديد من املو�ضوعات العلمية واملهنية ،ك�أهميته يف
الريا�ضيات (.)Olkun, Sinoplu, & Deryakulu, 2005
حموري ًا ملعلمي الريا�ضيات
تلعب االجتاهات دوراً
ّ
ومعلماتها ،فال ميكن �أن يكون هناك معلم �أو معلمة بغري
اجتاهات معينة ي�ؤمنون بها ويتحم�سون لها ويدافعون عنها،
وتتحول نتيجة ا�ستقرارها وثباتها يف داخلهم �إىل مكون من
مكونات �شخ�صياتهم ،واجتاهات �أخرى �سلبية ،وثالثة قد ال
يتحم�سون لها وال ي�ؤمنون بها ،وميكن �أن ال حتتل عندهم �أي
اهتمام �أو تهي�ؤ نف�سي (عبد.)2000 ،
واجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها ُتعد �أبرز موقع
للتوا�صل االجتماعي الإلكرتوين ،ي�ساعد املعلمني واملعلمات يف
احل�صول على ما ينفعهم وتكون اجتاهات ايجابية ويتجنبون ما
ي�رضهم من اجتاهات �سلبية نحو ما ُيعيقها ،وينمون ذلك يف
الوظيفة التعليمية وتكون اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو
ميلهم لإعطاء مزيد من املعلومات �إىل الطلبة ،وي�ستلزم ذلك
وجود �أط ٍر مرجعية ت�ساعدهم على ذلك ،لتزويد الطلبة باجتاهات
ايجابية نحو ا�ستخدام الفي�س بوك وتنظيم عمل ِه فيدرك عامل ًا
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اجتاهات الأفراد ،فكان لزام ًا على الرتبويني يف الوقت احلا�رض
�أن ي�ستثمروا املواقع عامة والفي�س بوك خا�صة يف العملية
التعلمية؛ لت�ؤدي دوراً مهم ًا يف حتديث م�سرية الطلبة
التعليمية
ّ
وقد �أ�شار هوفارد وري�س ( )Hovord and Rees, 2009ب� ّأن
ا�ستخدام عدد من تقنيات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س ،رمبا
ال ي�ساعد فقط على خلق جو من املرح والتفاعل عند الطلبة ،بل
�أي�ض ًا ي�ساعد يف تطوير مهارات �رضورية يحتاجها الطلبة يف
�سوق العمل ،مثل :مهارات :التوا�صل ،والتعاون ،واالبداع وغريها.
و�أ�صبح موقع التوا�صل االجتماعي ( )facebookيف
ال�سنوات الأخرية من �أبرز تلك املواقع و�أ�شهرها؛ ملا يقدم ُه من
�إمكانية كبرية للتعليم والتعلّم� ,إذ ي�ستخدمه معظم الطلبة يومياً,
كما يعترب �أ�رسع مواقع التوا�صل منواً (عبد اللطيف.)2012 ,
ولوحظ �أي�ض ًا وجود تراجع يف التعليم ،وظهور حتديات
التكنولوجيا احلديثة ,وقد �أ�صبح من املهم �إدخال الو�سائل
احلديثة �إىل املقررات ال ِّدرا�سية عامة ومادة الريا�ضات خا�صة؛
من �أجل تطوير املهارات الريا�ضية لدى الطلبة.
وجاءت ال ِّدرا�سة للك�شف عن اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات لدى طلبتهم من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما اجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن
نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم
الريا�ضيات؟
 هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) ُتعزى ملتغري اجلن�س؟
 هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) ُتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
 هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) ُتعزى ملتغري اخلربة التدري�سية؟

ثابت ًا وي�ستخدم و�سيلة تعلم فاعلة مع زمالئه الطلبة (�أبو مغلي،
.)2002
والهدف من درا�سة االجتاهات هو معرفة اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها نحو ا�ستخدام الفي�س بوك يف العملية
التعليمية وما هي القيم التي ترتبط ب�شكلٍ وا�ضح باختبارات
املعلمني ،وتناق�ش يف عالقاتها باالهتمامات واالجتاهات
والأولويات نحو اال�ستخدام (عبد املعطي وخليفة و�سعد.)2010 ،
لذا ،يجد الباحثان �أّ ّن من �أبرز مربرات ا�ستخدام موقع
التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) بالتعليم ،امل�ساعدة على
زيادة االجنذاب والتفاعل بني الطلبة ,و ُيع ُّد عن�رصاً م�شوق ًا �إىل
مما ي�ساعد على
التعلّم؛ لكرثة الو�سائط املتعددة عند اال�ستخدام ّ
ح ِّل كث ٍري من امل�شاكل الرتبوية؛ ل ّأن الرتبية والتعليم لي�ست مبن�أى
عن التطور الهائل وال�رسيع الذي يحدث يف جماالت احلياة ,فمن
املفرت�ض للم�ؤ�س�سات الرتبوية � ْأن ت�ستفيد من هذه التطورات؛
التعليمية والتعليم
لتقليل الهوة احلا�صلة بني امل�ؤ�س�سات
ّ
االعتيادي الذي يتلقا ُه املتعلّم يف الواقع.

مشكلة ِّ
الدراسة وأسئلتها
يواجه العامل يف الوقت احلا�رض العديد من التطورات
والتغريات التي رمبا لها �أثر كبري على املجتمع ب�شكل عام ،وعلى
الطلبة ب�صورة خا�صة ،ومن �أهم هذه التطورات يف علم الإنرتنت،
ال�شبكات االجتماعية ومنها الفي�س بوك وتويرت والفايرب وغريها،
و ُيع ُّد موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) من التقنيات
التعلمية،
التعليمية
العملية
احلديثة التي ُت�ساعد على تطوير
َّ
ّ
ّ
حيث �أنه �أ�صبح ي�شهد حركة ديناميكية من التطور واالنت�شار،
وقد حقق (الفي�س بوك) جناح ًا منذ ن�ش�أته ،على الرغم من � ّأن
هذا املوقع �أُن�شئ يف الأ�سا�س للتوا�صل االجتماعي بني الأفراد؛
لذلك ف� َّإن ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
التعليمية الرتبوية بو�ضع الربامج والأن�شطة
امتد لي�شمل العملية
ّ
التعليمية للطلبة ،وذلك بق�صد اال�ستفادة من وقت الطلبة وتنمية
ّ
التعليمية لي�ست جمرد تلقني للمتعلم فقط،
فالعملية
�شخ�صيتهم؛
ّ
و�إمنا هي عملية تربوية ن�شطة لها �أهداف وا�ضحة ت�سعى لبناء
�شخ�صية الطلبة من جميع النواحي ،وحماولة �إيجاد التوازن
والتكامل بني جميع جوانب �شخ�صيته؛ �إذ ي�ساعد يف �صقل
مهارات الطلبة واملعلمني يف الو�صول �إىل املعلومات وتبادلها
يف الغرفة ال�صفية؛ من �أجل حت�سني التوا�صل ودمج الطلبة يف
الأن�شطة الفعالة (�أبو �رشيعة.)2013 ،
وبالرغم من كرثة ال ِّدرا�سات الأجنبية ،وقلتها يف العامل
العربي التي تناولت ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي عامة،
والفي�س بوك خا�صة يف العملية التعليمية واجتاهات املعلمني
واملعلمات والطلبة نحوها ،فاجلامعات والكليات التي يتخرج
فيها املعلمون واملعلمات ال حتتوي على مقررات درا�سية تعنى
بتكنولوجيا التعليم ،بل �أنها ال تتعدى ت�صميم وانتاج الو�سائل
التعليمية ،وكما ت�شري �إلية الوقائع والأحداث الأخرية يف العامل
العربي من ت�أثري موقع التوا�صل االجتماعي الفي�س بوك على

أهمية ِّ
الدراسة
تكت�سب ال ِّدرا�سة احلالية �أهميتها من:
Ú Úتناولها مو�ضوع ًا حديث ًا يكمن يف ا�ستخدام موقع
التعليمية عند
التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف العملية
ّ
الطلبة.
ُ Ú Úت�سهم ال ِّدرا�سة يف الك�شف عن اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
311

اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) في تعليم الرياضيات

(الفي�س بوك) يف تعليم وتنمية مهارات الريا�ضيات.
Ú Úقد ُت�سهم ال ِّدرا�سة يف فتح املجال �أمام الباحثني يف
ا�ستكمال متطلبات ت�ستدعيها هذه ال ِّدرا�سة.
Ú Úي�أمل الباحثان � ْأن تفيد نتائج ال ِّدرا�سة متخذي القرار،
لت�أكيد �رضورة بناء اجتاهات ايجابية لدى املعلمني واملعلمات
نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك).
�Ú Úست�ساعد ال ِّدرا�سة يف تنمية الوعي ب�أهمية ا�ستخدام
موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات
لدى معلمي الريا�ضيات ومعلماتها ،وبالتايل �رضورة تنمية
مهاراتهم يف ذلك ،وتوظيفها يف تعليم الريا�ضيات.

د .مؤنس أديب ذياب حمادنه
أ .سوزان عبد عبد اللطيف الشواهني

ال�سابقة التي جرى
يتناول هذا اجلزء عر�ض ًا لل ِّدرا�سات َّ
الو�صول �إليها ,والتي لها عالقة مبو�ضوع ال ِّدرا�سة ,وجرى
ترتيبها وفق الت�سل�سل الزمني من الأقدم اىل الأحدث:
�أجرى دوف ( )Duff, 2010دِرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى
ا�ستخدام �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ملوقع الفي�س بوك للتوا�صل مع
طلبتهم للتعليم والتعلم ،وقد �أجريت يف جامعة تايوان ،وتكونت
عينة ال ِّدرا�سة من ( )50ع�ضواً من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
تكنولوجيا التعليم ،وقد ا�ستخدم اال�ستبانة �أداة لدرا�سته ،و�أظهرت
النتائج � ّأن �أع�ضاء هيئة التدري�س كانت لديهم الرغبة واجتاهات
ايجابية نحو الفي�س بوك ،و�أنهم ي�ستخدمون الفي�س بوك للتوا�صل
مع طلبتهم؛ لإخبارهم عن مواعيد االختبارات وت�سليم الواجبات
و�إقامة عالقة �صداقة معهم.
و�أجرى كلي�ستني (ِّ )Christin,2010درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن مدى ا�ستخدام هيئة التدري�س للفي�س بوك يف
مدر�س ًا من
العملية التعليمية ،وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من (ّ )50
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وجرى ا�ستخدام املقابلة مع �أفراد العينة
ت�ضمنت عدداً من الأ�سئلة التي ت�ؤدي �إىل املحادثة ،وكان ر�أي
مدر�س ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س � ّأن يكون الفي�س بوك خط
(ّ )40
ات�صال مفتوح بينهم وبني الطلبة لأغرا�ض التعليم ،كما تو�صلت
النتائج � ّأن ا�ستخدام الفي�س بوك بني الطلبة و�أ�ساتذتهم يعزز
العلمية التعليمية ،ملا ل ُه من �أثر يف عملية التعليم الذاتي ،وحتقق
الراحة النف�سية عند الطلبة لالت�صال مع �أ�ساتذتهم.
وهدفت ِّدرا�سة كاربن�سكي ( )Karbinsiki, 2010يف
الواليات املتحدة �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي يف العملية التعليمية للتح�صيل ال ِّدرا�سي لدى طلبة
اجلامعات ودرجة ا�ستخدامها من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة ،وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )219طالب ًا وطالبة
م�ستخدم ًا ا�ستبانة جلمع البيانات� ،أظهرت النتائج � ّأن الدرجات
التي يح�صل عليها طلبة اجلامعات الذين ي�ستخدمون مواقع
التوا�صل االجتماعي التعليمية �أعلى بكثري من تلك التي يح�صل
عليها الطلبة الذين ال ي�ستخدمون هذه املواقع.
وهدفت ِّدرا�سة جور�سك وبران وتريو (&Grosseck, Bran
� )Tiru, 2011إىل الك�شف عن درجة امتالك الطلبة لأهمية ودور
الفي�س بوك كموقع توا�صل اجتماعي يف التعليم يف رومانيا،
وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )300طالب ،ا�ستخدم اال�ستبانة
جلمع البيانات ،و�أظهرت النتائج � ّأن موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) �أ�صبح ي�شكل جزءاً من حياة الطالب ،ولهذا �أ�صبح
عدد كبري من املعلمني يدعمون فكرة ا�ستخدام الفي�س بوك على
امل�ستوى الأكادميي ولي�س على امل�ستوى االجتماعي فح�سب،
و�أظهرت النتائج � ّأن غالبية الطالب يق�ضون وقت ًا كبرياً على
الفي�س بوك لال�ستخدامات االجتماعية للبقاء على االت�صال مع
الأهل واال�صدقاء ،ويبقون وقت ًا �أقل لال�ستخدام الأكادميي.
و�أجرى رجاين وكانديو ()Rajani&Chandio, 2011
دِرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن دور الفي�س بوك يف التعليم ,وتكونت
عينة ال ِّدرا�سة من ( ،)182منهم ( )62معلم ًا و ( )120طال ًبا,

التعريفات اإلجرائية
◄◄االجتاه :هو عبارة عن ا�ستعداد نف�سي متعلم لال�ستجابة
املوجبة �أو ال�سالبة نحو مثريات من �أفراد �أو �أ�شياء �أو مو�ضوعات
ت�ستدعي هذه اال�ستجابة ،ومت قيا�سه باملقيا�س املُع ّد لغر�ض
ال ِّدرا�سة.
◄◄معلم الريا�ضيات :هو املعلم �أو املعلمة الذي توكل �إليه
مهمة تدري�س مبحث الريا�ضيات يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�شمالية ال�رشقية يف العام
ال ِّدرا�سي 2016 /2015م.
◄◄التوا�صل االجتماعي الفي�س بوك ( :)facebookوهي
و�سيلة يتخذها الأفراد لنقل الأفكار وتبادل اخلربات واملعارف
فيما بينهم عرب �شبكة الإنرتنت ،وب�صورة ايجابية تتم بني ُمر�سِ ل
ومتلق ،مثل :املحادثة الفورية� ,أو الر�سائل اخلا�صة� ,أو التدوين,
ٍّ
�أو �إر�سال امللفات ,ويتحدد يف ال ِّدرا�سة احلالية �أداة (الفي�س بوك).

حدود ِّ
الدراسة وحم ّدداتها
اقت�رصت ال ِّدرا�سة احلالية على:
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :معرفة اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات وتنمية مهاراته.
رص هذه ال ِّدرا�سة على مدار�س
Ú Úاحلدود املكانية :تقت� ُ
مديرية الرتبية والتعليم يف لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية.
Ú Úاحلدود الزمانية :طُ بقت ال ِّدرا�سة يف الف�صل ال ِّدرا�سي
الأول لل�سنة ال ِّدرا�سية (2016 - 2015م).
Ú Úاحلدود الب�رشية :طُ بقت ال ِّدرا�سة على معلمي الريا�ضيات
در�سون املرحلة الأ�سا�سية العليا يف مديرية
ومعلماتها الذين ُي ِّ
تربية لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية.
حتدد ال ِّدرا�سة ب�أداتها ,و�صدقها ,وثباتها والنتائج
املتحققة منها ,وهي من �إعداد الباحثني.

ِّ
الدراسات السَّابقة
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أمريكية ,وجرى ا�ستخدام
جرى اختيارهم من �إحدى اجلامعات ال
ّ
ا�ستبانة جلمع البيانات ,و�أظهرت النتائج � ّأن الفي�س بوك ي�ستخدم
من قبل الطلبة ب�شكلٍ وا�سع ,ويعتمد عليه الطلبة يف التوا�صل
وتبادل الآراء والأفكار واملوا�ضيع ،وامل�شاركة مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س من جهة ،وبني الطلبة من جهةٍ �أخرى.
و�أجرت البالونه ( )2012دِرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
درجة ا�ستخدام طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك الفي�س
بوك يف التوا�صل الأكادميي واالجتماعي ,فتكونت عينة ال ِّدرا�سة
طالب وطالبة من طلبة البكالوريو�س من كليتي
من ()401
ٍ
الرتبية وتكنولوجيا املعلومات وعلوم احلا�سبات يف جامعة
الريموك للعام ( ،)2012_2011وجرى اختيارهم بالطريقة
الع�شوائية الطبقية ،وجرى بناء ا�ستبانة تكونت من ( )30فِقرة
موزعة على جمالني ،هما :ا�ستخدام الفي�س بوك يف التوا�صل
الأكادميي ,وا�ستخدامه يف التوا�صل االجتماعي ,وك�شفت نتائج
ال ِّدرا�سة � ّأن درجة ا�ستخدام طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الريموك الفي�س بوك يف التوا�صل االجتماعي كانت بدرجة
مرتفعة ,كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α= 0.05تب ًعا ملتغري اجلن�س يف جمال ا�ستخدام الفي�س بوك
يف التوا�صل االجتماعي ول�صالح الذكور ,و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05تبع ًا
ملتغري اخلربة يف ا�ستخدام الفي�س بوك يف التوا�صل االجتماعي
ل�صالح �أ�صحاب اخلربة من �سنة �إىل �أقل من ثالث �سنوات ،مقارنة
ب�أ�صحاب اخلربة �أقل من �سنة.
كما �أجرى الر�شيدي ( )2012دِرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
درجة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل ملواقع
التعليمية فجرى تطوير ا�ستبانة للك�شف
التوا�صل االجتماعي
ّ
عن درجة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل
التعليمية ,وقد تكونت عينة ال ِّدرا�سة
االجتماعي؛ يف العملية
ّ
من ( )157ع�ضواً من هيئة التدري�س يف جامعة حائل ،جرى
اختيارهم بالطريقة الطبقية الع�شوائية مبا ن�سبته  10%من
جمتمع ال ِّدرا�سة.وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة ب� ّأن درجة ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة حائل ملواقع التوا�صل
التعليمية عامة كان بدرجة متو�سطة,
االجتماعي يف العملية
ّ
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05يف درجة ا�ستخدام تعزى لأثر
اجلن�س على الأداة ،وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05يف درجة اال�ستخدام
تعزى لأثر اخلربة العلمية والكلية على الأداة عامة.
التعرف على
و�أجرت �أبو �رشيعة ( )2013دِرا�سة هدفت �إىل ّ
واقع ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) من طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا ال�سابع والثامن والتا�سع يف الأردن،
وتكونت عينة
كو�سيط م�ساعد يف تعلّمهم من وجهة نظرهم,
ّ
ال ِّدرا�سة من ( )220طال ًبا وطالبة من �صفوف املرحلة الأ�سا�سية
العليا ب�إعداد ا�ستبانة جلمع البيانات خالل الف�صل ال ِّدرا�سي,
و�أ�شارت النتائج �إىل � ّأن ا�ستخدام الفي�س بوك بهدف التعلّم بدرجة

متو�سطة� ,إ�ضافة لوجود معوقات مادية ،حتول دون ا�ستخدامهم
للفي�س بوك.
كما �أجرت اجلهني ( )2013دِرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
واقع ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف تعلّم مادة احلا�سب
الآيل للمرحلة الثانوية يف ال�سعودية من وجهة نظر املعلمات
والطالبات ,وجرى ا�ستخدام املنهج امل�سحي الو�صفي ,وجرى
�إعداد ا�ستبانتني ،واحدة للمعلمات ومكونه من ( )38فِقرة
وموزعة على جز�أين ,والأخرى للطالبات مكونه من ( )66فِقرة
موزعة على جز�أين ,وبلغ عدد �أفراد العينة ( )316معلمة وطالبة,
منهم ( )25معلمة و ( )291طالبة وجرى اختيارهن بالطريقة
الع�شوائية ,و�أظهرت النتائج � ّأن واقع ا�ستخدام مواقع التوا�صل يف
تعلّم احلا�سب الآيل عامة من وجهة نظر املعلمات والطالبات،
جاءت بدرجة متو�سطة ,و�أظهرت التوجهات نحو ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي يف تعلّم احلا�سب الآيل عامة ،من وجهة نظر
املعلمات والطالبات ،جاءت متو�سطة.
التعرف على
و�أجرى ال�رشاري ( )2013دِرا�سة هدفت �إىل
ّ
ا�ستخدامات طلبة املرحلة الثانوية بال�سعودية للفي�س بوك و�أثره
بالتعرف على الكيفية التي يتم بها هذا
على حت�صيلهم ال ِّدرا�سي،
ّ
اال�ستخدام ومدته ومدى ت�أثريه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على طلبة املرحلة
الثانوية ,واعتمدت هذه ال ِّدرا�سة على نظرية اال�ستخدامات
واال�شباعات ك�إطار نظري ,واعتمدت على منهج امل�سح للعينة
الطبقية والع�شوائية يف املدار�س الثانوية بال�سعودية �شملت
مدار�س حكومية و�أهلية بواقع مدر�ستني للبنني ومدر�ستني
للبنات ,وطبقت اال�ستمارة ك�أداة لل ِّدرا�سة على طلبة الثانوية
الذين ي�ستخدمون الفي�س بوك وبلغ عدد العينة ( )400طالب
وطالبة ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها ال ِّدرا�سة � ّأن 67%
من املبحوثني ال ي�ستخدمون الفي�س بوك لأغرا�ض تتعلق
بال ِّدرا�سة ,و� ّأن  78%منهم يرون � ّأن الفي�س بوك ي�ؤثر �سلب ًا على
حت�صيلهم ال ِّدرا�سي ,كما تو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل � ّأن �أكرب دافع يقود
طلبة الثانوية بال�سعودية ال�ستخدام الفي�س بوك هو ق�ضاء وقت
الفراغ والت�سلية والتوا�صل مع الأ�صدقاء ،وكذلك � ّأن ما ن�سبته
 57,5%من املدار�س الثانوية بال�سعودية ال توجد فيها �صفحات
با�سم مدار�سها على الفي�س بوك ،كما �أظهرت ال ِّدرا�سة �أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف اال�شباعات التعودية التي يحققها
الفي�س بوك للمبحوثني تعزى ملتغرياتهم الدميوغرافية ،كما �أ ّنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على اال�شباعات النفعية التي
يحققها الفي�س بوك للمبحوثني تعزى ملتغرياتهم الدميوغرافية،
كما �أثبتت �صحة �إحدى الفر�ضيات التي ت�ؤكد �أ ّنه كلما كان جتاه
امل�شرتك نحو الفي�س بوك �إيجابي ًا ازداد الوقت الذي يق�ضيه عليه.
التعقيب على ِّ
الدراسات السَّابقة
ا�ستعر�ض الباحثان العديد من ال ِّدرا�سات التي تناولت
موقع التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين ,واالجتاهات نحو ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم ،وي�ستخل�ص الباحثان مبراجعتهما
ال�سابقة �إىل � ّأن �أغلب ال ِّدرا�سات قد ركزت على ا�ستخدام
لل ِّدرا�سات َّ
التعليمية,
موقع التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين يف العملية
ّ
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اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) في تعليم الرياضيات

والتعليم يف لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية ،البالغ عددهم
( )160معلم ًا ومعلمة للف�صل ال ِّدرا�سي الأول من العام (2015
2016 -م) ح�سب �إح�صائيات مديرية الرتبية والتعليم.

و�أخرى على اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدم التكنولوجيا,
وبن�سب متفاوتة بني دِرا�سة و�أخرى ولقد ا�ستفاد الباحثان
ٍ
ال�سابقة يف حتديد �أو �صياغة امل�شكلة و�أ�سئلتها،
من ال ِّدرا�سات َّ
وحتديد جماالتها و�أدواتها؛ لتظهر بال�شكل الذي عليه الآن ,حيث
ال�سابقة من حيث الأهداف
كانت ال ِّدرا�سة من�سجمة مع ال ِّدرا�سات َّ
التعليمية
املتوخاة من موقع التوا�صل االجتماعي يف العملية
ّ
ومدى توظيفها.
اتفقت هذه ال ِّدرا�سة مع كل ال ِّدرا�سات من حيث منهج
ال ِّدرا�سة التي ا�ستخدمت املنهج الو�صفي ,واختلفت مع هذه
ال ِّدرا�سات من حيث جمتمع ال ِّدرا�سة وعينة ال ِّدرا�سة ،حيث تناولت
بع�ض ال ِّدرا�سات درجة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ملوقع
التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف التعليم ،كدِرا�سة دوف
( ،)Duff, 2010ودِرا�سة كلي�ستني ( ،)Christin, 2010ودِرا�سة
كاربن�سكي(  ( ،)Karbinsiki, 2010ودِرا�سة رجاين وكاندي (�Ra
 , )jani & Chandio, 2011ودِرا�سة الر�شيدي ( , )2012وكذلك
اختلفت مع دِرا�سة �أبو �رشيعة ( )2013التي تناولت واقع
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف املرحلة الأ�سا�سية العليا
كو�سيط م�ساعد ,ودِرا�سة ال�رشاري ( ،)2013ودِرا�سة جور�سك
وبران وتريو ( )Grosseck, Bran& Tiru, 2011والتي تناولت
ا�ستخدام طلبة الثانوية للفي�س بوك يف التعليم ،بينما دِرا�سة
البالونة ( )2012تناولت ا�ستخدام طلبة البكالوريو�س للفي�س
بوك للتوا�صل االجتماعي والأكادميي.
وامتازت هذه ال ِّدرا�سة ب�أ ّنها �أول دِرا�سة �أجريت يف
للتعرف على اجتاهات معلمي
الأردن -ح�سب علم الباحثني-
ّ
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات.

عينة ِّ
الدراسة
تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )80معلم ًا ومعلمة يف
الريا�ضيات ,بن�سبة ( )50%من جمتمع ال ِّدرا�سة الأ�صلي ,جرى
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية الب�سيطة ،واجلدول ()1
يو�ضح ذلك.
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات ِّ
الدراسة

املتغري
اجلن�س

امل�ؤهل

اخلربة

التكرار

الن�سبة املئوية

الفئات
ذكر

42

52.5

�أنثى

38

47.5

بكالوريو�س

62

77.5

درا�سات عليا

18

22.5

�أقل من � 5سنوات

29

36.3

� 5سنوات ف�أكرث

51

63.8

املجموع

80

100.0

أداة ِّ
الدراسة
لتحقيق �أهداف ال ِّدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها مت بناء
مقيا�س اجتاهات جلمع البيانات وفق م�شكلة ال ِّدرا�سة و�أهدافها
وت�سا�ؤالتها ،معتمداً يف �إعداده على اخلطوات الآتية:
ال�سابقة ,كدِرا�سة
االطالع على الأدب الرتبوي وال ِّدرا�سات َّ
ال�رشاري ( ،)2013ودِرا�سة �أبو �رشيعة ( ،)2013ودِرا�سة
البالونة (.)2012
�إجراء مقابالت �شخ�صية مع عدد من املخت�صني يف
املجال الرتبوي ،و�س�ؤالهم عن ت�صميم املقيا�س الأف�ضل والأن�سب
ملو�ضوع ال ِّدرا�سة.
تكون مقيا�س االجتاهات من جز�أين؛ فالأول :املعلومات
ّ
الدميوغرافية لعينة ال ِّدرا�سة ,والثاين :املقيا�س الذي ُيعرب عن
توجهات املعلمني واملعلمات نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات وتنمية مهاراته,
وتكون املقيا�س ب�صورت ِه الأولية من ( )33فِقرة.
ّ
اعتمد لتف�سري تقديرات املفحو�صني على مقيا�س ليكرت
اخلما�سي�( :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،متو�سط ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة)،
ويقابلها بالأرقام على الرتتيب (.)1 ،2 ،3 ،4 ،5

الطريقة واإلجراءات
هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل معرفة اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات ,وتناول الباحثان عر�ض ًا
مف�ص ًال ملجتمع ال ِّدرا�سة ,وعينتها ,و�أداتها ,وطرق التحقق
من ثباتها و�صدقها ,و�إجراءاتها ,ومتغرياتها ,واملعاجلات
الإح�صائية التي جرى ا�ستخدامها يف الو�صول �إىل النتائج.

منهجية ِّ
الدراسة
اعتمدت ال ِّدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي الذي يقوم
على جمع البيانات والإجابة عن �أ�سئلتها� ,إذ ا�ستخدمت مقيا�س
لقيا�س اجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو
ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم
الريا�ضيات.

جمتمع ِّ
الدراسة

صدق أداة ِّ
الدراسة

تكون جمتمع ال ِّدرا�سة من معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
ّ
الذين يدر�سون املرحلة الأ�سا�سية العليا يف مديرية الرتبية
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الآتية:

ت�سهيل مهمة الباحثني.
Ú Úوزع الباحثان مقيا�س االجتاهات على عينة ال ِّدرا�سة
املكونة من ( )80معلم ًا ومعلمة والذين يدر�سون املرحلة
الأ�سا�سية العليا ,وجرى تو�ضيح طريقة الإجابة ,وبيان جميع
املعلومات املتعلقة باملقيا�س والهدف من �إجراء ال ِّدرا�سة,
و�رضورة الإجابة عن جميع الفقرات من غري ترك �أي واحدة منها.
Ú Úجمع الباحثان ا�ستجابات املعلمني واملعلمات ,ومت
تدقيقها للتحقق من �صالحيتها للتحليل الإح�صائي ,وت�صنيفها
ح�سب متغرياتها ،وبعد االنتهاء �أدخلت �إىل احلا�سوب ,وا�ستخدمت
حزمة التحليل الإح�صائي ( )spssال�ستخراج النتائج.

للتحقق من �صدق حمتوى الأداة ,جرى اتباع اخلطوات

املكون من ( )33فِقرة ,على جمموعة
Ú Úعر�ض املقيا�س
ّ
من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تخ�ص�ص مناهج
الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها ,وتكنولوجيا التعليم يف اجلامعات
الأردنية ،وم�رشيف الريا�ضيات يف وزارة الرتبية والتعليم.
Ú Úطلب الباحثان من املحكمني �إبداء ر�أيهم حول انتماء
ال�سمة املراد قيا�سها ,واحلكم عليها من
فِقرات املقيا�س لقيا�س ّ
حذف �أو �إ�ضافةٍ  ,وبعد ما �أ�سفرت عنه عملية التحكيم
تعديلٍ �أو ٍ
�أجريت التعديالت املطلوبة ,ومن هذه التعديالت حذف الفقرة
«�أرى � ّأن موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يك�سب العادات
احل�سنة يف التحدث مبهارات الريا�ضيات» وتعديل الفقرة «�أ�شعر
� ّأن ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) ال تراعي
الفروق الفردية يف تعلم الريا�ضيات»؛ لت�صبح �أ�شعر � ّأن ا�ستخدام
موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يراعي �أمناط التعلم
والفروق الفردية بني املُتعلمني ،وا�ستقر املقيا�س ب�صورته
النهائية على ( )27فِقرة.

متغريات ِّ
الدراسة
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة
 اجلن�س :ول ُه م�ستويان (ذكور� ,إناث).
 امل�ؤهل العلمي :ول ُه م�ستويان (بكالوريو�س ,درا�سات
عليا).
 اخلربة التدري�سية :ول ُه م�ستويان (� - 1أقل من 5
�سنوات)� 5( ،سنوات ف�أكرث).
Ú Úثان ًيا :املتغريات التابعة
 اجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن
نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف تعليم
الريا�ضيات.

ثبات األداة
للتحقق من ثبات املقيا�س ،وثبات تطبيقها جرى ا�ستخدام
طريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )Test- Retestوذلك بتطبيقه
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )20معلم ًا ومعلمة من خارج
عينة ال ِّدرا�سة مرتني بفارق زمني ُمدت ُه �أ�سبوعان ,وا�ستخراج
معامل االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون (Pearson
 )Correlationبني تقديراتهم يف املرتني على �أداة ال ِّدرا�سة عامة،
وبلغ معامل االرتباط بني التطبيقني الأداة ( , )0.84وهي قيمة
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (.)α =0.05
وجرى تطبيق معادلة كرونباخ �ألفا(  (�Chronbach Al
 )phaعلى جميع فِقرات �أداة ال ِّدرا�سة ،وبلغ ( , )0.76وهي قيمة
مرتفعة ومقبولة لأغرا�ض التطبيق.

املعاجلات اإلحصائية
ا�ستخدمت الأ�ساليب االح�صائية الآتية:
ْ
 معامل ارتباط بري�سون (معامل �إعادة الثبات) ،حل�ساب
ثبات التطبيق.
 معامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) ،للتحقق من
ثبات �أداة ال ِّدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،للإجابة
عن �أ�سئلة ال ِّدرا�سة.
 اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة؛ للتعرف �إىل الفروق بني
�إجابات �أفراد العينة تبع ًا ملتغريات ،اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة التدري�سية.

إجراءات تنفيذ أداة ِّ
الدراسة
بعد �أن جرى اعتماد مقيا�س االجتاهات ب�صورت ِه النهائية,
اعتمدت اخلطوات الآتية:
ولتحقيق �أهداف ال ِّدرا�سة
ْ
ال�سابقة ,ثم �إعداد
Ú Úمراجعة الأدب النظري وال ِّدرا�سات َّ
وع ِر�ض
املقيا�س ب�صورت ِه الأولية واملكونة من ( )33فِقرةُ ,
املقيا�س على جلنة من املحكمني يف اجلامعات الأردنية وم�رشيف
تكون ب�صورت ِه النهائية
الريا�ضيات للتحقق من �صدقهِ ,وبعد ذلك ّ
من ( )27فِقرة.
�Ú Úإجراء تطبيق ال ِّدرا�سة على عينة ع�شوائية مكونة من
( )80معلم ًا ومعلمة ،جرى التحقق من ثبات الأداة بعد تطبيقها
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )20معلم ًا ومعلمة من خارج
عينة ال ِّدرا�سة.
Ú Úاحل�صول على كتاب (ت�سهيل مهمة) من مديرية تربية
البادية ال�شمالية ال�رشقية موجه ًا �إىل املدرا�س ذات العالقة ب�ش�أن

عرض النتائج ومناقشتها
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
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يف تعليم الريا�ضيات ،وقد ق�سم الباحثان درجات امل�ستويات
للمتو�سطات احل�سابية �إىل ثالثة م�ستويات هي( :درجة كبرية،
ودرجة متو�سطة ،ودرجة قليلة) ،على وفق املعادلة الآتية:
طول الفئة= املدى ÷ عدد الفئات.وحيث �أن املدى هنا =
الفئة العليا -الفئة الدنيا
فطول الفئة= (1.33 = 3 ÷ )1 - 5
وبناء عليه جرى اعتماد املقيا�س الآتي للحكم على
ً
املتو�سطات احل�سابية:
2.33 - 1

قليلة

3.67 - 2.34

متو�سطة

5 - 3.68

كبرية

رقم
الرتبة
الفقرة

7

27

8

18

9

21

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في
األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) في تعليم الرياضيات مرتبة
تنازلياً

رقم
الرتبة
الفقرة
1

6

2

2

3

16

4

8

5

1

6

3

الفقرات
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�ساعد على التعلّم التعاوين
يف الريا�ضيات.
�أرى � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) يتيح فر�ص ًا �أكرث
يف االنفتاح على تعلم
الريا�ضيات.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�سهم يف تعليم املُتعلمني
على اكت�شاف الأخطاء
الريا�ضية ال�شائعة.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�ؤدي �إىل تنويع طرائق
تعلم الريا�ضيات وتعليمها.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) ينمي الرغبة لدى
املُتعلم نحو حل امل�سائل
وامل�شكالت الريا�ضية.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) يعمل على دعم
التعلّم الذاتي امل�ستمر
للريا�ضيات.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

10

امل�ستوى

4.67

0.569

مرتفع

4.46

0.954

مرتفع

4.44

1.065

مرتفع

4.09

0.766

مرتفع

4.04

1.152

مرتفع

4.01

1.013

مرتفع

11

12

12

14

15

16

316

26

23

14

22

24

25

15

الفقرات
لدي فهم ًا �صحيح ًا
�أ�شعر � ّأن ّ
وواع ًيا لدواعي ا�ستخدام
موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعلم
الريا�ضيات وجعله �أكرث
ارتباطً ا يف امل�ستجدات
الرتبوية احلديثة.
�أ�شعر � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) ير�سخ الفهم اجليد
لدى املُتعلمني يف مادة
الريا�ضيات.
�أرى � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
يجعل يف تعلم الريا�ضيات
متعه وت�سليه.
�أعتقد ب�أين كلما ا�ستخدمت
موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف مادة
الريا�ضيات �أ�صبحت
درا�ستها �أ�سهل و�أي�رس
بالن�سبة �إيلّ.
�أ�شعر � ّأن ا�ستخدام موقع
التوا�صل (الفي�س بوك)
االجتماعي يراعي �أمناط
التعلم والفروق الفردية
بني املُتعلمني.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�سهم يف تعلم وتعليم
املُتعلمني مهارات
الريا�ضيات الأ�سا�سية
ب�شكل دقيق.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
يعمل على �إثارة ف�ضول
وحب ا�ستك�شاف املتعلمني
نحو تعلم الريا�ضيات.
�أ�شعر � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
يثري دافعية املُتعلمني نحو
تعلم الريا�ضيات.
�أرى فرق ًا يف تعلم
الريا�ضيات بني ا�ستخدام
موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) والطرق
الأخرى يف التدري�س.
�أرى � ّأن ا�ستخدام موقع
التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) ي�سهم يف
تطوير مهاراتي الأ�سا�سية
يف الريا�ضيات.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

3.86

1.230

مرتفع

3.85

0.943

مرتفع

3.76

3.75

3.71

3.70

3.70

3.69

3.68

3.63

1.183

1.061

1.193

1.141

0.986

1.051

1.167

1.162

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متو�سط
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رقم
الرتبة
الفقرة

17

20

18

4

18

11

18

13

21

19

21

9

23

10

24

12

25

5

26

7

الفقرات
�أعتقد �أن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�شجع املُتعلمني على
تنمية التفكري الإبداعي
والعلمي واملنطقي يف
الريا�ضيات.
�أجد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�ساعدين على ربط اخلربات
ال�سابقة بالريا�ضيات
َّ
باخلربات اجلديدة.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) يرثي احل�صيلة
املعرفية واملعلوماتية يف
الريا�ضيات.
�أرى � ّأن ا�ستخدام موقع
التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) مُيكنني
من �إي�صال املعلومة يف
الريا�ضيات ب�شكل �صحيح.
�أرى � ّأن ا�ستخدام موقع
التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) �سي�شجع
زمالئي وطالبي على تعلم
الريا�ضيات.
�أ�شعر � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�سهم يف ت�سهيل تعلّم
الريا�ضيات م�ستقبالً.
�أرى � ّأن تعلّم الريا�ضيات
با�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ا�ستثمار للوقت.
فيه
ٌ
�أرى � ّأن ا�ستخدام موقع
التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يوفر بيئة
تعليمية منا�سبة لتعلم
الريا�ضيات.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) يعمل على �إك�ساب
معلومات جديدة يف
الريا�ضيات.
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س
بوك) ُي�سهل على املُتعلم
ا�ستعمال حوا�سه عند تعلم
الريا�ضيات.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

رقم
الرتبة
الفقرة

امل�ستوى

3.60

1.176

متو�سط

3.59

1.002

متو�سط

3.59

1.064

متو�سط

3.59

1.133

متو�سط

3.54

1.147

متو�سط

3.54

1.147

متو�سط

3.53

1.147

متو�سط

3.49

1.136

متو�سط

3.46

0.871

متو�سط

3.44

1.101

متو�سط
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الفقرات
�أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�ساعد يف تطوير قدرتي
على الكتابة الريا�ضية
ال�صحيحة.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

3.44

1.178

متو�سط

3.77

0.391

مرتفع

يظهر من اجلدول (ّ � )2أن هناك اجتاهات ايجابية لدى
�أفراد عينة ال ِّدرا�سة نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) يف تعليم الريا�ضيات بالأردن ،وتراوحت
املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات املقيا�س
ما بني ( ،)4.67 - 3.44حيث جاءت الفقرة رقم ( ،)6والتي
تن�ص على�“ :أعتقد � ّأن موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
ي�ساعد على التعلم التعاوين يف الريا�ضيات” يف املرتبة الأوىل
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.67بينما جاءت الفقرة رقم (،)2
والتي تن�ص على� “ :أرى � ّأن موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س
بوك) يتيح فر�ص ًا �أكرث يف االنفتاح على تعلم الريا�ضيات” يف
املرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.46بينما جاءت
الفقرتان رقم ( 7و )17ون�صهما� „ :أعتقد � ّأن موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) ُي�سهل على املتعلم ا�ستعمال حوا�سه
عند تعلم الريا�ضيات” و „ �أعتقد � ّأن موقع التوا�صل االجتماعي
(الفي�س بوك) ي�ساعد يف تطوير قدرتي على الكتابة الريا�ضية
ال�صحية” باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (.)3.44وبلغ
املتو�سط احل�سابي للأداة ككل (.)3.77
وميكن تف�سري ارتفاع اجتاهات معلمي الريا�ضيات
ومعلماتها للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن نحو ا�ستخدام
الفي�س بوك� ،إىل �إدراكهم لأهميته يف حتقيق م�ستويات من
التفاعل التي رمبا ت�ضمن نواجت جيدة للتعلم ،ذلك � ّأن الهدف
الأ�سا�سي ملوقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) هو حتقيق
التوا�صل والتفاعل بني امل�ستخدمني ،ومن هنا ميكن اال�ستفادة
التعليمية
من موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) يف العملية
ّ
التعلمية ،من خالل حتقيق توا�صل وتفاعل �أكرب بني جميع
ّ
�أطراف هذه العملية ،من طلبة ومعلمني وبيئة مادية ومعنوية،
وذلك عن طريق عمل جمموعات للنقا�ش بني الطلبة واملعلمني
واملعلمات ،وتبادل املعلومات ،وامللخ�صات ال ِّدرا�سية ،كما
ت�ساعد على توا�صل الطلبة مع املعلمني واملعلمات خارج نطاق
التعليمية التي مل ت�ستكمل �أثناء احل�صة
املدر�سة ملتابعة الق�ضايا
ّ
ال�صفية ،ومن �أجل اال�ستف�سار عن الواجبات ،ومتابعة االعالنات
التي ين�رشها معلمو الريا�ضيات ومعلماتها عرب موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) ،فيما يتعلق مبادة الريا�ضيات،
ومواعيد ت�سليم الواجبات واالختبارات وغريها.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دِرا�سة البالونة ()2012
التي �أظهرت � ّأن درجة ا�ستخدام طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الريموك الفي�س بوك يف التوا�صل االجتماعي كانت بدرجة
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د .مؤنس أديب ذياب حمادنه
أ .سوزان عبد عبد اللطيف الشواهني

اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) في تعليم الرياضيات

مرتفعة ،ومع دِرا�سة رجاين وكانديو
 )2011التي �أظهرت � ّأن الفي�س بوك ي�ستخدم من قبل الطلبة ب�شكلٍ
وا�سع ,ويعتمد عليه الطلبة يف التوا�صل وتبادل الآراء والأفكار
واملوا�ضيع وامل�شاركة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ,ومع دِرا�سة
دوف ( )Duff, 2010التي �أظهرت � ّأن �أع�ضاء هيئة التدري�س
كانت لديهم الرغبة نحو الفي�س بوك ،ومع دِرا�سة كلي�ستني
( )Christin,2010التي �أظهرت � ّأن الدرجات التي يح�صل عليها
طلبة اجلامعات الذين ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي
التعليمية �أعلى بكثري من تلك التي يح�صل عليها الطلبة الذين ال
ي�ستخدمون هذه املواقع ،واختلفت مع دِرا�سة ال�رشاري (،)2013
والتي �أظهرت � ّأن  67%من املبحوثني ال ي�ستخدمون الفي�س بوك
لأغرا�ض تتعلق بال ِّدرا�سة ,و� ّأن  78%منهم يرون � ّأن الفي�س بوك
ي�ؤثر �سلب ًا على حت�صيلهم ال ِّدرا�سي ,كما تو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل � ّأن
�أكرب دافع يقود طلبة الثانوية بال�سعودية ال�ستخدام الفي�س بوك
هو ق�ضاء وقت الفراغ والت�سلية والتوا�صل مع الأ�صدقاء ،وكذلك
� ّأن ما ن�سبته  57,5%من املدار�س الثانوية بال�سعودية ال توجد
فيها �صفحات با�سم مدار�سها على الفي�س بوك.
◄◄ال�س�ؤال الثاين « :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) تُعزى ملتغري اجلن�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
ح�سب متغري اجلن�س ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار «ت» ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.

وك�رسا للروتني التعليمي ,وبا�ستخدام (الفي�س بوك) ي�شعرون ب� ّأن
ً
التعليمية لي�ست جمرد املعرفة �أو املنهج الذي ُيطبقه
العملية
ّ
املعلم �أو املعلمة داخل غرفة ال�صف ،و�إنمّ ا يتبع ذلك �أغرا�ض
�أخرى تتعلق باالت�صال االيجابي مع الطلبة ,و�إتاحة الفر�صة
التعليمية بطريقة تفاعلية من
للم�شاركة و�إبداء الر�أي حول املادة
ّ
الطلبة �أو حتى من معلمني ومعلمات �آخرين يعملون يف املدر�سة
مما ُي�سهم يف تعميق العالقة بني
نف�سها� ,أو يف مدار�س �أخرى؛ ّ
املعلمني واملعلمات والطلبة ،فاملعلمون واملعلمات يرون يف
ا�ستخدام (الفي�س بوك) فر�صة لالطالع على الظروف النف�سية
واالجتماعية للطلبة وهذا مُيكّن من حت�سني قدرة املعلم على فهم
الطلبة والتوا�صل معهم.
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دِرا�سة الر�شيدي ()2012
 ,التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α =0.05يف درجة ا�ستخدام تعزى لأثر اجلن�س
على الأداة عامة ,واختلفت نتائج هذه ال ِّدرا�سة عن دِرا�سة كل من:
البالونه ( )2012التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف االجتاهات ملتغري اجلن�س تعود ل�صالح الذكور.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) تُعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار «ت» ،واجلدول ()4
يو�ضح ذلك.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر الجنس على اتجاهات
معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس
بوك)

الجدول ()4

(Rajani & Chandio,

الجدول ()3

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
ذكر

42

3.82

0.381

انثى

38

3.72

0.400

قيمة
“ت”
1.133

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر المؤهل العلمي على
اتجاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي
(الفيس بوك)

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
78

0.261

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

يظهر من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) تعزى ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغت قيمة
“ت” ( ،)1.133وبداللة اح�صائية ( , )0.261وهي قيمة غري
دالة �إح�صائياً ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل � ّأن املعلمني
التعليمية نف�سها� ,إذ �إ ّنه من
واملعلمات يعملون يف البيئة
ّ
املالحظ �أ ّنهم من ُذ � ّأن بد�أوا حياتهم العملية يف املدار�س وهم ال
يتقنون �سوى مهارة االلقاء ،لذا ف� َّإن املعلمني واملعلمات على ح ٍد
�سواء يجدون يف ا�ستخدام (الفي�س بوك) يف �أثناء التدري�س متعة

بكالوريو�س

62

3.70

0.365

درا�سات عليا

18

4.02

0.380

قيمة
“ت”
3.313

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
78

0.001

يظهر من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) ُتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي� ،إذ بلغت
قيمة “ت” ( )3.313وبداللة اح�صائية ( ،)0.001وجاءت
الفروق ل�صالح (الدرا�سات العليا) ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل � ّأن املعلمني واملعلمات اطلعوا على �أ�ساليب متنوعة لتوظيف
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مواقع التوا�صل االجتماعي يف التعليم من خالل خربتهم
وتوا�صلهم مع فئات متنوعة من الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وقد يعود ال�سبب �إىل ات�صال ال ِّدرا�سات العليا مع كل جديد يف
�أ�ساليب التعليم وو�سائله؛ مما �أدى �إىل تو�صلهم لأهمية و�سائل
التوا�صل االجتماعي و�رضورة ا�ستخدامه يف تعليم الريا�ضيات.

التدري�س من ُمدة طويلة قد تو�صلوا �إىل نتيجة تفيد ب�أ ّن ُه ال جدوى
للحفظ والتلقني عند تعليم الطلبة ،و�رضورة امل�شاهدة احل�سية يف
الأ�شياء ,و�أهمية دور احلوا�س يف عملية التعليم؛ لذا فهم �أكرث مي ًال
ال�ستخدام (الفي�س بوك)؛ لعر�ض املعلومات عن طريق فيديو �أو
و�سائل �إي�ضاحية ُت�سهم يف نقل املعلومة للطلبة بطريقة ممتعة
وم�شوقة؛ لإبعاد الطلبة عن الروتني ,و�إيجاد بيئة تعليمية �أف�ضل
من وجهة نظرهم ،و� ّأن املعلمني واملعلمات الذين ميتلكون خربة
فهما عمل ًيا حول
يطوروا ً
يف جمال التدري�س قادرون على � ّأن ّ
�صفات واحتياجات الطلبة املتعلمني ,مبا يتنا�سب والتطورات
التكنولوجية يف جمال التعليم احلديث والتعليم الإلكرتوين.

اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دِرا�سة الر�شيدي ()2012
التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α =0.05يف درجة اال�ستخدامُ ،تعزى لأثر اخلربة
العلمية والكلية على الأداة عامة.
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= 0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) تُعزى ملتغري اخلربة التدري�سية؟

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دِرا�سة البالونة ()2012
التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α =0.05تبع ًا ملتغري اخلربة يف ا�ستخدام الفي�س بوك يف
التوا�صل االجتماعي ل�صالح �أ�صحاب اخلربة من �سنة �إىل �أقل من
ثالث �سنوات ،مقارنة ب�أ�صحاب اخلربة �أقل من �سنة.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
ح�سب متغري اخلربة ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار «ت» ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج يو�صي الباحثان بالآتي:
1 .1تعزيز مهارات معلمي الريا�ضيات يف تدري�س الريا�ضيات
عرب موقع التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين (الفي�س بوك).

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر الخبرة على اتجاهات
معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفيس
بوك)

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
اقل من 5

�سنوات
من � 5سنوات
ف�أكرث

29

3.60

0.405

51

3.87

0.350

قيمة
“ت”
3.133

2 .2العمل على �إزالة كافة العوائق الفنية واملادية واملعرفية
والتعليمية التي تقف �أمام انت�شار ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) يف مراحل التعليم املختلفة،
وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية طويلة املدى لتفعيل هذا النمط
من التعليم ،وتهيئة العاملني يف احلقل الرتبوي لتفعيل
وا�ستخدام (الفي�س بوك) يف التعليم.

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
78

0.002

�3 .3رضورة االهتمام بالإ�رشاف على ا�ستخدام مواقع تعليم
الريا�ضيات على موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
من قبل امل�رشفني الرتبويني.

يظهر من اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني متو�سطات اجتاهات معلمي
الريا�ضيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية� ،إذ
بلغت قيمة “ت” ( )3.133وبداللة �إح�صائية ( ،)0.002وجاءت
الفروق ل�صالح مدة اخلربة (� 5سنوات ف�أكرث).

التعليمية
�4 .4إجراء بحوث ميدانية ملعرفة ت�أثري الو�سائل
ّ
احلديثة ،وا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س
بوك) يف التدري�س لدى الطلبة ويف تطوير مهارات
الريا�ضيات.

وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل � ّأن املعلمني
واملعلمات الذين ميتلكون خربة �أطول لهم القدرة على �إي�صال
املعلومات للطلبة� ،إذ �إ َّنهم قادرين على نقل املعلومات للطلبة
بطرقٍ متعددة ,و�إي�صال الأفكار واملعلومات لهم ,من غري احلاجة
للتواجد ال�شخ�صي �أو ات�صال مبا�رش فيما بينهم.و�إ ّنهم �أك ُ
رث قدرة
على توظيف التقنية املتقدمة يف جمال التعليم ,وميكن � ّأن ُتعزى
هذه النتيجة �إىل � ّأن املعلمني واملعلمات الذين يعملون يف جمال
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