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ملخص
االجتماعي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل
ّ
و ُمع ّوقاته في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في لواء الجامعة ،ولغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة ت ّم
اختيار عينة مكونة من ( )200معلّم ومعلّمة ،وت ّم بناء أداتين هما :استبانة درجة استخدام مواقع
التواصل االجتماع ّي ،واستبانة مع ّوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وقد ت ّم التأكد من
االجتماعي
صدقهما وثباتهما ،أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل
ّ
في العملية التعليميّة التعلميّة جاء بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النّتائج وجود فروق دالة إحصائيا
لدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لصالح اإلناث ،ولصالح الذين يُتقنون استخدام
الحاسوب.
الكلمات المفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي ،استخدام الحاسوب ،معوقات االستخدام ،لواء
الجامعة.
Abstract
This study aimed to identify The degree using social networking sites
by teachers and its obstacle in the instructional process in aljamah
directorate, the study sample consisted of (200) teachers were selected. to
achieve the objectives of the study two questionnaire were developed, the
first was: the degree of using social site networking and the other was the
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obstacles of using social networking sites. validity and reliability were
confirmed. results showed that: the arithmetic mean of the perceptions of
the respondents to use social networking sites came moderately, and the
arithmetic mean of the perceptions of the respondents to the field of
obstacles to the use of social networking sites came moderately. Also study
finding showed statistically differences attributed to gender and the
goodness of computer using in favor of female teachers, and teachers
whom skillfully uses computer.
Keywords: Social Networking Sites, Using Computer, Obstacle,
Aljamah Directorate.
المقدّمة
سعى اإلنسان منذ القِدم إلى ابتكار وسائل تساعده وتعينه على التأقلم مع حياته وتحقيق التطور
لتيسير حياته وجلب سُبل الرفاهية لنفسه ولمحيطه؛ ففي كل يوم هناك اختراعات جديدة تُولّد
اختراعات أخرى ،ومن شأن هذه االختراعات أن تزيد من عمق العالقات اإلنسانية بتحقيق سرعة
التّواصل وسهولته بين أفراد المجتمع؛ لذا فهي تلقى روا ًجا أسرع من غيرها ،حتّى غدت وسائل
االتصال أكثر االختراعات التي يتفاعل معها اإلنسان نظ ًرا ألنّها تحقّق هدفًا أساسيًّا له فتم ّكنه من
سرعة وسهولة التّواصل.
وقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي األكثر جماهيريّة ،إذ تالقي روا ًجا ونجاحً ا
باه ًرا بين أفراد المجتمع الواحد ،وامتدت إلى ربط العالقات االنسانية بين أقطار العالم
وقاراته وبلدانه ،وغدت العالم قرية صغيرة يمكن التجوال عبر قاراته وبلدانه من خالل
التّحكم ببعض األزرار على لوحة المفاتيح للحاسوب أو جهاز الهاتف المحمول ،وقد شهدت
الشبكة العنكبوتية ( (World Wide Webفي السنوات األخيرة تطو ًرا ملحوظًا ،لم يقتصر دورها
على تحقيق التّواصل فحسب ،بل امت ّد لتصبح أداةً رئيسة في العملية التّعليمة ،وظهرت أنماط
جديدة ومتطورة من األدوات الخاصة بالويب بشكل أكثر تفاعلية وتشاركية ،مما أدى إلى دخول
الشبكة العنكبوتية في مرحلة متقدمة من مراحل التطور التى أُطلِق عليها مواقع
التواصل االجتماعية ( )Social Media Sitesواستطاعت بك ّل ما ق ّدمته من مزايا جذب أعداد
كبيرة من ال ُمستخ ِدمين إذ أصبح ال ُمستخ ِدم من خاللها ُمنتجاً للمعلومة وليس ُمستهل ًكا لها
).(Veletsianos & Kimmons, 2013
وقبل ظهور مصطلح "شبكات التواصل االجتماعي" ( )Social Media Sitesكان هناك
ما يُس ّمى بالويب  1.0والويب  web 1.0( 1.5و )web1.5إذ كانت أغلب مالمح الويب 1.0
( )web1.0أنه يتض ّمن صفحات ( )Htmlبشكل ثابت ،وال تُح ّد ُ
ث إال ناد ًرا ،ث ّم جاء الويب ويب
 )web1.5( 1.5وهو ويب ديناميكي يقوم بإنشاء صفحات إنترنت بشكل سريع من خالل محتويات
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)7(32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قواعد البيانات التي تُستخدم في عملية إدارة الصفحات ،وبعد ذلك ظهرت مواقع التواصل
ْ
استخدمت
االجتماعي ( )Social Mediaوالتي لم تقتصر على كونها صفحات ويب ديناميكية ،بل
الملتميديا ( )Multtimediaبصورة أوسع وأشمل بتوفيرها الصور والفيدوهات ،والمدوّنات
وغيرها ).(Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu, 2011
وقد بدأت مواقع التّواصل االجتماع ّي في الظهور في أواخر التسعينيات كموقع
( )Classmates.comعام ( )1995إذ استُخدم للربط بين زمالء ،ث ّم ظهرت مجموعة من
الشبكات االجتماعيّة بين األعوام ( )1999-2001ولكنها لم تستطع االستمرار ،إذ كان الميالد
الحقيق ّي لشبكات التّواصل االجتماع ّي كما نعرفها اليوم عام ( ،)2002وذلك بظهور موقع فريندستر
( )Friendsterإذ حقّق نجا ًحا كبي ًرا آنذاك .وفي النّصف الثّاني من العام نفسه ظهرت في فرنسا
شبكة سكايروك ( )skyrockكمن ّ
صة للتّدوين ومع بداية عام ( )2005ظهر موقع ماي سبيس
( )MySpaceاألميركي وقد فاق عدد مشاهداته جوجل آنذاك ،كما أنه يُع ّد من أوائل وأكبر شبكات
التّواصل االجتماع ّي على مستوى العالم وهو في منافسة كبيرة مع موقع فيسبوك ()Facebook
الذي بدأ في االنتشار المتوازي مع ماي سبيس ،لكنه حظي بأعداد مستخدمين كبيرة على مستوى
العالم ).(West, waddovps & graham, 2006
أثر مواقع التواصل على التعلم والتعليم
الستخدام مواقع التواصل أثر كبير على العملية التعليمية التعلميّة ،إذ برزت العديد من
ُمميزات استخدام ال ّشبكات االجتماعية في التّعليم ،كتوسيع دائرة ال ُمتعلّمين وذلك لسهولة التّواصل
بينهم وبين ال ُمعلِّم ،وكذلك نشر ثقافة التّكنولوجيا وتوسيع مدارك الطلبة بضمان اطّالعهم على
أحدث ال ُمستجدات في مجال دراستهم ،ومنح فرصة ُمريحة ألولئك الطّلبة الذين يعتريهم الخجل
عند المواقف الحقيقيّة التي تتض ّمن مواجهة المعلم ،وذلك بالتّعبير عن آرائهم كتابة م ّما قد يُتيح لهم
فرصة اإلبداع ،كما أن مواقع التواصل االجتماعي تُتيح فرصة إجراء نقاشات ج ّدية وبنّاءة حول
مادة الدرس ،باإلضافة تقديم المحتوى التعليمي بصوة واضحة وجاذبة باستخدام وسائل متعددة
كإضافة مقاطع الصوت والفيديو والصور ،كما يمكن الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ْ
أن
يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية تتمثّل في خفض اإلنفاق على القاعات ال ّدراسيّة والمباني الجامعيّة
وتشغيل المرافق وتوفير الماء والكهرباء واألدوات والوسائل التّعليمية ،والتّقليل من الكثافة
المروريّة في شوارع المدن ،والحفاظ على البيئة بالتقليل من االستخدام الورقي والطباعة
(.)Rambe, 2011
أدوار المتعلّم
ومع ظهور مواقع التواصل االجتماعي تغيّرت أدوار ال ُمتعلّم المتعلّقة باستخدامه للتكنولوجيا،
ففي تعامله مع ال ُمنتديات ،أو البريد الكتروني تح ّول من مستهلك للمعلومة إلى صانع لها ،وذلك
باستخدامه مجموعة من األدوات ،مثل :الويكي ( ،)Wikiوالمدوّنات ) ،)Blogsوقنوات اليوتيوب
بيسر وسهولة دون الحاجة إلى ُمتخصصين
( )Youtubeحيث سهّلت على ال ُمتعلّم نشر المعلومة
ٍ
من مصممي برامج الوسائط ال ُمتع ّددة ،فضالً عن إتاحة فرصة المشاركة الفعليّة للطلبة في الرّد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل بحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)7(32
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والتّعقيب ،والمناقشة ،والتّفاعل وغيرها من المهارات ولم يعد دور شبكات التّواصل االجتماعي
يقتصر على التّواصل مع األصدقاء وتبادل النّقاشات المختلفة فحسب ،بل تجاوز ذلك بكثير ،إذ
بدأت شركات عديدة في استغالل هذه المواقع للتّرويج لمنتجاتها المختلفة بالتّواصل مع الجمهور
ال ُمستهدف ،كما استخدمتها الحكومات لنشر البيانات الرّسميّة والمعلومات والتوجيهات للمواطنين،
وبالتالي تغيّرت النظرة إلى مواقع التواصل االجتماعي ،فأصبحت أداة تعليمية مميزة في
حالة استخدامها بكفاءة وفعالية على اعتبار أنها مصدر مه ّم للمعلومات ،ويمكن للمعلمين استخدامها
داخل الغرفة الصفية لتحسين مستوى التّواصل ،وتحقيق دمج حقيق ّي للطلبة في انشطة تعليميّة
مختلفة ).(Wilson, Parrish & Valetsianos, 2008
وبالرغم من أهميّة مواقع التواصل االجتماعي في العمليّة التعليميّة ،إال أن عددًا من ال ُمعيقات
ال تزال تقف حاج ًزا تحو ُل دون التطبيق الفعل ّي الستخدامها بصورة سليمة ،إذ يتطلّب استخدام هذه
المواقع توفير بيئ ٍة مالئم ٍة ،بتوفير بُنية تحتيّة كشبكات اإلنترنت والحواسيب ،كما يتطلّب بناء
قدرات المعلمين والطّلبة على االستخدام األمثل لمثل هذه المواقع ،إذ ربّما ينطوي استخدامها على
ت عنه وعن
انتهاك للخصوصية ،حيث يوجد ملف شخص ّي لك ّل طالب يحتوي على معلوما ٍ
مكان وجوده ونشاطاته وميوله ،وقد يُساء استخدام هذه المعلومات في حالة كشفها ألشخاص
غير موثوق بهم ،كما ّ
أن استخدام اإلنترنت في التّواصل يقلّل من المواجهة المباشرة
وال ّشخصية بين المعلّم وطلبته ،والتي تكون أحيانًا ُمه ّمة إليجاد عالقة إنسانية قوية و ُمستدامة بينهم
).(West, Waddovps & Graham, 2006
وتبرز بعض السّلبيات والعيوب الستخدام مواقع التّواصل االجتماع ّي في التعليم ،إذ قد يكون
ّ
الملف ال ّشخص ّي ألحد الطّلبة من قِبل طالب آخر غير صاحب الملف،
هناك مجال للغشّ إذا استُخدم
ّ
كما ّ
أن زيادة عدد السّاعات التي يقضيها الطالب أمام جهاز الحاسوب قد تؤدي إلى بعض المشاكل
ّ
الصحيّة أو النفسية أو االجتماعية .وهناك صعوبات و ُمعوقات ناتجة عن جهل بعض ال ُمعلمين
وال ُمتعلّمين حول كيفيّة توظيف وسائل التّواصل االجتماع ّي في التّعليم ،وعدم قدرتهم على استخدام
هذه المواقع بصورة صحيحة ،كما ّ
أن ذلك يتطلّب وجود خبراء وفنيين قادرين على تصميم وتطوير
برامج تعليمية من خالل شبكات التواصل االجتماعي ،وكذلك عمليّات الصيانة والتّحديث
ال ُمستمرتين ،مما يُع ّد مشكلة تواجه المستخدمين لمواقع التواصل االجتماعي بهدف التّعليم
(.)Robls, 2012
وكان من شأن ذلك كلّه ،أن حفّز الباحثين لدراسة درجة استخدام المعلمين لمواقع التّواصل
االجتماع ّي و ُمع ّوقات استخدامها في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في لواء الجامعة.
ُمشكلة الدراسة
جاء إحساس الباحثَين بمشكلة الدراسة أنّه وفي ظ ّل االنفجار المعرف ّي والتّط ّور التّ
كنولوجي
ّ
ّ
الهائل وسيادة وشيوع استخدام وسائل التّواصل االجتماع ّي ،إال أنّهما الحظا أن بعض ال ُمعلمين
غير واعيين وعيًا كافيّا لمصطلح ( ،(Social Mediaوغير قادرين على استمثار األدوات التي
توفّرها مواقع التواصل االجتماعي مثل )Blogs) :و( )Formsفي العمليّة التعليميّة التعلميّة ،وفي
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)7(32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوقت الذي تنتشر فيه مواقع التّواصل االجتماع ّي انتشا ًرا واسعًا ،ويزداد عدد ُمستخدميها يو ًما بعد
يومّ ،
فإن استخدام ال ُمعلّمين وال ُمتعلّمين لها ينحصر في ( )Facebookالذي يُستخدم ألغراض
ّ
الترفيه وليس التّعليم ،األمر الذي جعل ال ُمتعلم يصبح ُمستهلكا َ للمعرفة وغير ُمنتج لها على الرّ غم
صا كبيرة للتعلّم واإلبداع.
من أن مواقع التواصل االجتماعي تق ّدم فر ً
وقد أشارت العديد من ال ّدراسات إلى أهميّة مواقع التّواصل االجتماع ّي في العمليّة التّعليميّة
التعلميّة ،كدراسة بورقاتي وروب ( )Bargatti & Rob, 2007التي أ ّكدت على دور شبكة
االنترنت في العمليّة التّعليميّة ،ودراسة (آل محيا )2008 ،التي توصل من خاللها إلى أن هناك
ضرورة الستخدام مواقع الويب في العمليّة التّعليميّة.
ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في محاولة للكشف عن درجة استخدام المعلمين لمواقع
التّواصل االجتماع ّي ( )Social Mediaفي التّعليم و ُمعوقات استخدامها.
أسئلة الدّراسة
أجابت هذه ال ّدراسة عن األسئلة اآلتية:
 −السؤال األول :ما درجة استخدام المعلّمين لمواقع التّواصل االجتماع ّي في التعليم؟
االجتماعي ؟
 −السؤال الثاني :ما ال ُمعوقات التي تواجه المعلّمين في استخدام مواقع التواصل
ّ
 −السؤال الثالث :هل توجد فروق دالّة إحصائيا َ عند مستوى الداللة ) (0.05=αفي درجة
استخدام المعلّمين لمواقع التّواصل االجتماع ّي في التّعليم تُعزى إلى الجنس والخبرة في
التدريس ؟
أهداف الدراسة
االجتماعي
هدفت هذه ال ّدراسة إلى التّعرف إلى درجة استخدام المعلمين لمواقع التّواصل
ّ
( )Social Mediaفي التّعليم ،باإلضافة إلى تحديد ال ُمعوقات التي تواجه المعلمين في استخدامهم
لهذه المواقع في التّعليم ،كما هدفت إلى التّعرف إلى أثر ال ُمتغيّرات اآلتية( :الخبرة في التدريس،
والجنس) على درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعية ( )Social Mediaفي العملية
التعليمية التعلمية.
أهميّة الدّراسة
تاتي أهمية هذه الدراسة من ج ّدة وحداثة موضوعها؛ إذ تسعى إلى التّعريف بأهميّة مواقع
المعرفي
التّواصل االجتماع ّي في العمليّة التّعليميّة التّعلميّة ،ومع ّوقات استخدامها في ظ ّل االنفجار
ّ
والتّط ّور التّكنولوج ّي الهائل ،إذ طغى استخدام التّكنولوجيا على جميع مناحي الحياة ،وبرز شيوع
استخدامها من قبل جميع الفئات ،ف َغزَت ك ّل بيت وأصبحت في متناول يد ك ّل فرد ،فأصبح هناك
حاجة أساسيّة الستخدام مواقع التّواصل االجتماع ّي في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة ،باإلضافة إلى
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التّعرف إلى كيفيّة تطبيقها بالشكل والطريقة المناسبة التي تخدم العمليّة التعليميّة وتُحقّق أهدافها،
وبحث ُمعوقات استخدامها.
وتبرز األهميّة النّظريّة والتّطبيقيّة لل ّدراسة كاآلتي:
األهميّة النظريّة
قد توفّر هذه ال ّدراسة للباحثين التّربويين إطا ًرا نظريًّا يحوي بعض األساسيّات وال ُمرتكزات
النظريّة لدراسات الحقة في هذا المجال ،خاصة مع نُدرة ال ّدراسات العربيّة التي تناولت درجة
استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعي في التّعليم و ُمعوقات استخدامها.
األهمية العمليّة
تبرز األهمية العملية لل ّدراسة من خالل:
−

قد تساهم هذه ال ّدراسة في لفت نظر ال ُمعلّمين والطّلبة إلى إمكانيّة استخدام مواقع التواصل
االجتماعي واالستفادة منها في التّعليم.
قد تساهم هذه ال ّدراسة في إيجاد قناة للتّواصل الفاعل ال ّدائم بين المعلّمين وطلبتهم.

−

ستوفّر ال ّدراسة أداتين ذات خصائص سيكومترية مالئمة يمكن للباحثين وال ُمهت ّمين استخدامها
وهي :استبانة درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،واستبانة ُمعوقات استخدام مواقع
التواصل االجتماع ّي.

−

ُمصطلحات الدّراسة وتعريفاتها اإلجرائية
استندت هذه ال ّدراسة إلى عدد من ال ُمتغيّرت وقد جرى تعريفها كما يأتي:
مواقع التّواصل االجتماع ّي ( :(Social Media Sitesهي مجموعة من الشبكات
للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص
اإللكترونية المنتشرة عالمياً من خالل شبكة اإلنترنت ،وتسمح
ِ
ب ِه مع ضمان إمكانية ربطه بمواقع أخرى وبأعضاء آخرين لديهم االهتمامات والميول والهوايات
نفسها.
صد به في ال ّدراسة الحاليّة :مجموعة تطبيقات تتوفّر على شبكة اإلنترنت كال ُمدوّ نات
ويُق َ
( )Blogواليوتيوب ) (YouTubeوالويكي ( ،)Wikiوالفيسبوك ( )Facebookوالتويتر
( )Twitterوالماي سبيس ( )Myspaceوجوجل بلس ( )Google Plusوالتي تُم ّكن ال ُمعلّمين
من استخدامها والكشف عن ُمعوقات استخدامها في التّعليم ويُقاس ذلك من خالل استجابات المعلمين
على أداتي الدراسة.
ال ُمع ّوقات :هي العوامل واألحداث التي تعوق وتمنع حدوث شي من المفروض أن يحدث
ويُقصد بها في ال ّدراسة الحاليّة :العوامل التي تَحول دون استخدام المعلّمين لمواقع التواصل
االجتماع ّي ،وتُعيق عمليّة توظيفهم لهذه المواقع في المنظومة التّعليميّة ،وأبرز هذه العواثق:عدم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)7(32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توفر شبكة انترنت في المدارس ،أو عدم إجادة استخدام المعلمين لهذه المواقع بصورة صحيحة،
األعطال المستمرّة للحواسيب وحاجتها الدائمة إلى الصيانة.
حدود الدّراسة و ُمحدّداتها
−

ت ّم تطبيق ال ّدراسة في الفصل الدراس ّي األ ّول من العام الدراس ّي (.)2017/2016
اقتصرت العينة على المعلّمين في لواء الجامعة.

−

االجتماعي
اشتملت ال ّدراسة على استبانتين تكوّنت األولى( :درجة استخدام مواقع التّواصل
ّ
من ( )19فقرة ،واالستبانة الثانية ( ُمعوقات استخدام مواقع التّواصل االجتماع ّي) وتكوّ نت
من ( )20فقرة.

−

يتح ّدد تعميم نتائج هذه ال ّدراسة بمدى ُمالءمة األدوات المستخدمة ،ودرجة صدقها وثباتها.

−

دور اإلنترنت في العمليّة التعليميّة
بدأ استخدام الحاسوب في العملية التعليمية عام ( ،)1960إذ ت ّم استخدام الطرق الفعّالة بهدف
تحسين وتطوير منظومتي التعليم والتعلُّم ،وفي الثمانينيّات تطو ّر استخدام الحاسوب في التعليم
وظهرت مصطلحات جديدة أه ّمها :الحاسب اآلل ّي والفيديو التفاعل ّي ،وت ّم إيجاد أسلوب تفاعل فعّال
بين الطّالب والحاسوب ،من خالل تصميم برامج تحتوي علـى الصور والصوت والكلمات
المقروءة ((West, Waddovps & Graham, 2006
ويمثّل الحاسوب أداة مه ّمة تقوم بمعالجـة المعلومات وتخزينها واسترجاعها ،وهذه العمليات
ال تق ّل أهميّة عن أهميّة الحصول على المعلومات ،وقـد تط ّورت أساليب معالجة المعلومات ،ألنهّا
تعرضت لطفرات تكنولوجية ُمتق ّدمة كان ظهور شبكة المعلومات العالمية االنترنت أبرزها
وأكثرها أهميّة (.)Greenhow, Robelia & Hughes, 2009
وتع ّد االنترنت أهم ال ّشبكات وأكثرها قدرة على معالجة المعلومات ،كما أنها أصبحت تساعد
وبشكل فعّال في الوصـول إلى المعلومات في جميع أنحاء العالمُ ،مق ّدمة بذلك خدمات كثيرة ومتعددة
لطلبة العلم والباحثين واألكاديميين ) .)Hamshary & Bo- Azza,2000وقد بدأ استخدام
اإلنترنت كعامل مه ّم في العمليّة التّعليميّة في بداية التّسعينيّات ،حيث أصبح مصدرًا مه ًما للحصول
صا مع ظهور أدوات الوسائط المتعددة ،مما أحدث نقلة
علـى المعلومات وبسرع ٍة كبيرة ،خصو ً
نوعية في وسائل تقديم البرامج التعليمية ،ومع نهايات التسعينيّات بدأت المؤسسات التعليمية بإدخال
مفهوم التّعلـيم عـن بُعد واستخدام اإلنترنت في العمليّة التّعليميّة بهدف معالجة عدم توفّر مقاعد
الدراسة لل ُمتق ّدمين إليها ).( Kirschner & Karpinski, 2010
مواقع التّواصل االجتماع ّي
أدى انتشار شبكة االنترنت إلى فرض مجموعة من الحقائق الجديدة على العالم ،كما شهد
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوقت الحاضر تطو ًرا تقنيًا كبي ًرا ،األمر الذي ساهم
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في جعل الناس يعيشون عال ًما افتراضيًا تحك ّم في واقعهم اإلنسان ّي والسياس ّي واالجتماع ّي ،كما أن
هذا التط ّور التقن ّي أنتج الشبكات االجتماعية ( ،)Social Networkingم ّما ساعد في تعميق
التّواصل وتوطيد العالقات اإلنسانية ،باإلضافة إلى دعمها للبرامج التعليميّة وبنا ُء المعرفة على
الويب ،إذ أن هذه المواقع تق ّدم فرصة ُمه ّمة للمتعلّمين من خالل إمكانية استخدام التقنيات الرقمية
بحيث تجعلهم قادرين على التعلّم وتحصيل الفائدة من بعضهم البعض من خالل المشاركة في بناء
المعلومة ).(Mhunpiew & Purayidathil, 2015
وفي السنوات األخيرة شهد العالم زيادة كبيرة في استخدام شبكات التّواصل االجتماعي مثل
( )Facebookو( )Twitterو( )Googleوكذلك المدوّنات ( ،)Blogsحيث يُق ّدر عدد مستخدمي
موقع الفيسبوك لوحده في العالم ( )Facebookبأكثر من) (5.3بليون مستخدم (.)Sparks, 2017
وفي العالم العربي فتشير اإلحصائيات إلى ّ
أن عدد مستخدمي الفيسبوك ( )Facebookلوحده
يُق ّدر بحوالي ( )95مليون مستخدم ،والعدد في تزايد مستمر وبصورة تفوق الخيال ،ودور شبكات
التّواصل االجتماع ّي اإلضافة إلى توفيره لوسائل التّواصل مع األصدقاء وتبادل النّقاشات المختلفة،
كما وف ّر من ّ
صة إعالمية للشركات إذ بدأت في استغاللها للتّرويج ل ُمنتجاتها وللتواصل مع الجمهور،
ّ
وكذلك استخدمتها الحكومات بصورة رسميّة في نشر البيانات والمعلومات وتلقي اآلراء
والتّعليقات من قِبل المواطنين (.)Arab social Media Report, 2017
وتُع ّد الشبكات االجتماعية أه ّم وأسرع قطاعات التعلّم اإللكترون ّي نمواَ في السنوات الماضية،
لذلك َس َعت السياسات التّعليميّة في كافة أرجاء العالم إلى تغيير المنظومة التّعليميّة بتحويلها من
التركيز على المحتوى إلى التّركيز على إيجاد الوسائل ال ُمثلى التي تُ ّمكن المتعلّم من التّعلّم ،بحيث
توفر للمتعلم الفرص المالئمة لبناء عالقات جديدة ومشاركة أفكارهم ومعرفتهم مع اآلخرين،
أضافةً إلى نشرها عبر الوسائط ال ُمتعددة (.)Greenhow, et al., 2009
وقد ظهرت بعض من خدمات شبكات التواصل االجتماعي قبل بداية األلفية الثانية بقليل،
على اعتبارها عنصراً رئيسا ً لتقنيات الجيل الثاني للويب ( ،(WEB 2.0والتي استخدمت بهدف
زيادة التواصل والتبادل المعلوماتي ،ومضاعفة أعداد ال ُمستخ ِدمين ،أما في مجال العمليّة التّعليميّة
التعلمية فقد برز دور شبكات التواصل االجتماعي بشكل الفت للنظر في السنوات القليلة الماضية،
من خالل اشترك آالف المدارس والمعاهد والجامعات فيها على ُمستوى العالم ،باإلضافة إلى
اشتراك أعداد كبيرة من الطلبة بهدف التعلم ،واالستفادة من خدماتها ضمن ما يُعرف بالتّعليم المدمج
والذي يرتكز على التعلّم من أكثر من مصدر ،كالمدرسة واإلنترنت ،أو المنظومة التّعليميّة
الرّسميّة (.)Wang, Scown, Urquhart, & Hardman, 2012
وشبكات التّواصل االجتماع ّي مجموعة من البروتوكوالت تعمل على جمع المعلومات بكافة
ّ
وتخزنها في مجموعة من الروابط المتشعّبة
أشكالها نصوص أو أصوات أو صور ثابتة أو فيديو
بحيث تم ّكن ال ُمستخ ِدم من الوصول إلى المعلومة التي يريدها مستخد ًما الروابط أو محرّكات
البحث ،ومن أكبر وأه ّم شبكات التّواصل االجتماع ّي وأكثرها انتشا ًرا موقع ()Facebook
الفيسبوك وتويتر ) (Twitterوالماي سبيس (.)Zepke & Leach, 2010( ،)MY Space
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وتُ ّمكن الشبكات االجتماعية ُمستخدميها من إنشاء مجموعات العمل في أوضاع
اجتماعية مشابهة لألوضاع الواقعيّة ،لذا؛ تُع ّد الشبكات االجتماعيّة من المصادر التّعليميّة ال ُمه ّمة
على مستوى العالم ،وبخاصة في العملية التّعليمية التعلمية ،إذ أنها تتيح للمتعلمين فرصً ا كافية
لتحقيق العالقات االجتماعية وتوفير أسلوب للحوار التفاعل ّي باستخدام أدواتها ،باإلضافة إلى أنها
تٌمثّل عال ًما يمكن من خالله زيادة معدل المحتوى اإللكترون ّي على الشبكة العنكبوتية ،وبخاصة مع
ظهور شبكات اجتماعيّة ُمتخ ّ
صصة بالعمليّة التعليميّة والتي يمكن توظيفها كبيئة أساسية للتعليم
( .)Lamberson, 2010كما أن تأثيرها يمتد إلى المنظومة التعليمية إذ أنها تضيف جانبــاً إنسانياً
من خالل زيادة المشاركة والتفاعل البشري في المنظومة التعليمية ،مما أدى إلى زيادة الرغبة في
التعليم ).)Laat, lally, Lipponen & Simons, 2007
عرف كلوبفير وآخرون شبكات الويب االجتماعية التعليمية ( klopfer, Osterweil,
 )Gruff & Jason, 2009, p10بأنها" :تلك التكنولوجيا التي فيها قليل من التعقيدات وتستخدم
كأداة تدريسية من خالل المواقع التى تسمح لل ُمستخ ِدمين بأن يمارسوا العديد من األنشطة مثل
إضافة اإلصدارات الشخصيّة ،وتبادل الصور والفيديوهات ،وإضافة التدوينات والتواصل مع
األقران وكذلك إنشاء المجموعات الشخصيّة".
وترى الدراسة ّ
أن شبكات التّواصل االجتماعي التّعليميّة هي مواقع على الشبكة العنكبوتية
ّ
(اإلنترنت) تهدف إلى تطوير التعليم بتقديم محتوى تعليم ّي بأشكال مختلفة وتوفير األنشطة التعليمية
المتنوعة ،بحيث تسمح للطلبة والمعلمين مشاركة اهتماماتهم وآرائهم من خالل إضافة اإلصدارات
الشخصيّة ،وتبادل الصور والفيديوهات ،وإضافة التدوينات والتواصل مع األصدقاء وكذلك إنشاء
المجموعات الشخصية.
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التّعليم
تُع ّد الشبكات االجتماعية إحدى التقنيات التي لعبت دو ًرا كبي ًرا في تغيير الطرق التعليمية
التقليديّة المتعارف عليها ،فمن خالل الفيديو التفاعل ّي لن يحتاج المعلّم للوقوف أمام الطلبة إللقاء
دروسه ،كما ّ
أن الطلبة لن يحتاجوا إلى الذهاب إلى المدرسة ،فالتعليم عن بُعْد يت ّم بواسطة معلّم
افتراض ّي م ّما يوفّر على الطلبة والمعلمين عناء الذهاب للمدرسة واستخدام المواصالت م ّما
سيساعد في توفير الوقت والجهد ).(Veletsianos, 2012
ومن أهم استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في التعليم ،ما يأتي:
−

استخدامات البريد اإللكتروني :م ّما سيساعد المعلم على استخدام القوائم البريدية للفصل
الدراسي الواحد ،حيث يتيح للطلبة الحوار وتبادل الرسائل والمعلومات.

−

استخدام القوائم البريدية في التعليم :وهي تتكون من عناوين بريدية تحتوي على عنوان
بريدي واحد يقوم بتحويل جميع الرسائل ال ُمرسلة إليه إلى كل عنوان في القائمة ،واستخدام
القوائم البريدية في التعليم يساعد على دعم العملية التربوية ،ومن أهم مجاالت تطبيق القوائم
البريدية في التعليم تأسيس قائمة بأسماء الطلبة في الفصل الواحد كوسيط للحوار بينهم ،ومن
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خالل استخدام هذه الخدمة يتم ّكن جميع الطلبة في الصفوف المماثلة في المجموعة ْ
من تبادل
وجهات النظر واالراء المختلفة.
−

−

استخدامات نظام مجموعات األخبار في التعليم :وهي من أكثر استخدامات شبكة اإلنترنت
وتمثّل جميع األماكن التي يجتمع فيها الناس لتبادل اآلراء واألفكار أو تعليق اإلعالنات العامة
أو البحث عن المساعدة ،وهي مرتبة هرميا ً لتسهيل العثور عليها ).(Vural, 2015
استخدامات برامج المحادثة في التعليم :تمثّل المحادثة على شبكة اإلنترنت نظا ًما يُم ّكن
ُمستخ ِد ُمه من الحديث مع ال ُمستخ ِدمين اآلخرين ،إذ يستخدم كثير من أساتذة وطالب الجامعات
ومعلمي المدارس برامج المحادثة المجانية فيما بينهم.

ومن استخدامات برامج المحادثة في التعليم كوسيلة لعقد االجتماعات باستخدام
الصوت والصورة بين أفراد المادة الواحدة مهما تباعدت المسافات بينهم في العالم من خالل
ّ
وبث المحاضرات من مق ّر المدارس والمراكز إلى أي مكان في العالم ،وبالتالي
برامج المحادثة،
يمكن نقل وقائع محاضرة على الهواء مباشرة بدون تكلفة تُ ْذكر ،ويمكن استخدام برامج
المحادثة في التعليم عن بُعْد واستخدامها في وقت القبول والتسجيل في الجامعات محليا ً وعالمياً،
كم أن استخدام خدمة المحادثة الستضافة شخصيّة أكاديميّة  /عالِم أو أستاذ من أي مكان في
العالم لاللتقاء به ،وإلقاء محاضرته على معلمين وطلبة في الوقت ذاته وبأقل تكلفة تُ ْذكر
(.)Wang, Scown, Urquhart, & Hardman, 2012
ويجب على ُك ٍل من ال ُمعلِّم وال ُمتعلِّم اتباع مجموعة من الشروط واالعتبارات التنظيمية إليجاد
تواصل تعليمي بنـَّاء ،وتحقيق االستفادة الحقيقية من خدمات شبكات التواصل االجتماعي ،من
أهمها.(Veletsianos, 2012) :
 −يجب أن يُنشئ المعلّم صفحة على أ ّ
ي من مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك قبل الشروع في
تدريس المنهاج ،بحيث يشترك فيها ال ُخبراء والطلبة ال ُمهتمون ،ويقوم بأخذ آرائهم ،مما يُساعده
على تحديد ال ُمحتوى وصياغة النتاجات ال ُمقررة.
 −إجراء ال ُمناقشات التفاعلية ،حول الموضوعات ال ُمه َّمة.
 −تقسيم الطلبة إلى مجموعات عند المها ّم الجماعية.
 −إرسال رسائل إلى فرد أو مجموعة من الطلبة عن طريق الملف الشخصي عند الحاجة.
 −تسليم واستالم الواجبات المنزلية والمهام الدراسية األُخرى.
 −استخدام بعض أدوات الشبكات االجتماعية ،مثل ( )commentأو) (likeألخذ آراء الطلبة
حول ُمك ِّونات المادة الدراسية.
 −تحديد الفِئة التي ستستفيد من عمليَّة التع ُّلم.
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 −إنشاء مجموعة ُمغلقة تضم في عضويتها الفِئة ال ُمستفيدة فقط ،مع إمكانية التح ُّكم في إضافة أو
عدم إضافة أعضاء جُدد من خارجها.
 −ضرورة إيجاد تعريف واضح ألهداف المجموعة والغرض منها.
 −ضرورة التعريف بالمبادئ والسلوكيَّات ال ُمن ِّ
ظمة للمجموعة والعملية التعليمية.
 −فتح المجال بتنظيم أدوار األعضاء والتنسيق بين قائد المجموعة وأعضائه.
شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما ً في التعليم
تعد شبكات التواصل االجتماعي أكثر من مجرد صفحات مترابطة ،فهي أحد أدوات الويب
( )2.0والتي تمثل شبكة عالمية اجتماعية تعتمد على تفاعل ال ُمستخ ِدمين ،كما أصبح استخدام
أدوات الويب ( )2.0في التعليم وسيلة فعّالة وقوية إلنجاز األهداف وتشجيع المتعلمين على التعاون
والمشاركة في بناء المحتوى التعليمي ،وأهم هذه األدوات (:)Lamberson, 2010
الفيسبوك  :Facebookوهو موقع اجتماعي يعتبر من أهم المواقع التي تهتم بأفضل
األدوات التعليمية لما يقدمه من فوائد تربوية وتعليمية.
تويتر  :Twitterيمكن استخدامه كلوحة إعالنات ،أو التواصل والنقاش ،أو تقديم التغذية
الراجعة ،أو تنظيم أهم الموارد المتاحة في العملية التعليمية التعلمية.
تطبيقات جوجل في التعليم  :Google Apps in Educationتقدم تطبيقات جوجل في
التعليم مجموعة متنوعة من التطبيقات المجانية ،مثل :مستندات جوجل ،وجوجل درايف ،والبريد
اإللكتروني ،وجميع هذه األدوات تدور حول فكرة التواصل والتشارك في المعرفة مع اآلخرين.
ساليد شير :Slide Shareيُع ّد ساليد شير أكبر موقع في العالم لمشاركة ملفات العروض
التقديمية ) (PowerPointومستندات  PDFوالفيديو ،بحيث توفر فرصة إمكانية االطالع عليها
ألي ُمستخ ِدم وفي أي وقت.
إيجابيات استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم
كان استخدام الشبكات االجتماعيّة محصوراً في المنظمات الحكومية ،وألغراض عسكريّة
في البدايات ،إال أنها غدت تلعب دوراً مهماً في العمليّة التعليميّة ،بتزويد الطلبة بالمعلومات المختلفة
التي تخدم معظم المجاالت والتخصصات ،وللشبكة االجتماعية فوائد مختلفة توفرها للمجال
التعليمي وقد ذكرها مونبو وبيورثديل ) (Mhunpiew & Purayidathil, 2015على النحو
اآلتي:
تبادل الرسائل البريدية اإللكترونية :من خالل نقل الملفات التي تشتمل على نصوص وبرامج
وصور وأصوات بين الطالب ،وتوفّر كذلك معلومات متنوعة وحديثة بطريقة تضاهي فيها وسائل
االتصال األخرى ،وهذا التنوّع في الخدمات التي تقدمها الشبكة يؤ ّدي إلى زيادة الدافعيّة وإيجاد
روح الحماس في طلب العلم ،كما تعد مصدراً قويا ً لتنمية اإلبداع العلمي لدى الطالب ،وتوفر
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الشبكة آلية سهلة لنشر أعمال الطلبة والمعلمين ،إلى جانب انها تهيئ فرصة نشر اإلعالنات
التعليمية ،وعقد الدورات التدريبية.
كما تدعم الشبكات نشر الثّقافة التّقنية وتوسيع مدارك الطلبة باطالعهم على أحدث المستجدات
في مجال دراستهم ،وإعطاء الفرصة لبعض الطلبة الذين يعتريهم الخجل عند مواجهة المعلم للتّعبير
عن آرائهم كتابة م ّما قد يساعدهم على اإلبداع ،وك ّل هذا من شأنه ْ
أن يحقق فوائد اجتماعية
ّ
واقتصادية أيضا ً تتمثل في خفض اإلنفاق على القاعات ال ّدراسية واألدوات والوسائل التعليمية،
والتّقليل من الكثافة المرورية في شوارع المدن ،والحفاظ على البيئة بالتقليل من االستخدام الورقي
والطباعة ).(Veletsianos, 2012
هذا وتتميز الشبكات االجتماعية عن غيرها من الشبكات األخرى بعدد من الميزات من أهمها
(:)Collin, Rahilly, Richardson, & Third, 2011
−

العالمية :إذ تلغى الحواجز المكانية والجغرافية ،ويصبح بإمكان األفراد التواصل بسهولة
ويسر.

−

التفاعلية :فالفرد فيها مستقبل وقارئ وكاتب ومشارك ،م ّما يلغي السلبية في اإلعالم القديم
ويعطي حي ًزا للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ.

−

التنوع وتعدد االستعماالت :فيستخدمها الطالب للتعلم ،والعالم لبث علمه وتعليم الناس،
والكاتب للتواصل مع القراء.

−

سهولة االستخدام والمجانية :فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة،
الرموز والصور والفيديو م ّما يسهل التفاعل على ال ُمستخدم ،باإلضافة إلى انها مجانية.

ُمع ّوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي
من الضروري أن يمتلك المعلّم القدرة األكاديمية الستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات
واالتصال في بيئة التعليم اإللكتروني ،وأن يفهم ويُجيد مهارات التفاعل االجتماعي والتعلم
التعاوني ،لذلك يجب على مصممي بيئات التعلم اإللكتروني والمعلمين أن يركزوا على تصميم
البرامج والبيئات االكتشافية والتحاورية التي تتطلب من المتعلم استخدام مهارات االتصال والتعاون
والتعلم الذاتي ،وهناك بعض ال ُمع ّوقات ما زالت تقف في طريق استخدام التعليم اإللكتروني في
العملية التعليمية ،تتمثّل في :قضايا الملكية الفكرية ،والخوف من فقدان الخصوصية ،وكثرة مراكز
البحث وأدواته ،وعدم دقة المعلومات وصحتها المتوافرة على مواقع شبكة اإلنترنت ،والمشاكل
المالية التي تتمثل في قلة الدعم المادي ،والمشاكل الفنية والمتمثلة في بطء االتصال وانقطاعه،
وكذلك عدم امتالك الطلبة والمعلمين المهارات الفنية والكفايات الالزمة الستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في العملية التعليمية ).(Vural, 2015
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سابقة
الدّراسات ال ّ
في دراسة أجرتها عواج وسامية ) (Awaj & Samia, 2016هدفت لمعرفة دور مواقع
التواصل االجتماعي في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعي في الجزائر ،وإلى أي مدى يُمكن
لتطبيقات مواقع التواصل االجتماعي على االنترنت أن تُساهم في دعم التعليم عن بعد تكونت عينة
الدراسة من ( )197طالبا ً و( )35أستاذ تم اختيارهم بشكل قصدي ،أظهرت نتائج الدراسة أن مواقع
التواصل االجتماعي خاصة ) (Facebookواليوتيوب ) ،(Youtubeتلعب دوراً فعاالً في عملية
كبير في تذليل الصعوبات الناجمة عن التعليم التقليدي.
التعليم عن بعد ،كما وتُساهم بشك ٍل
ٍ
أجرت الدوسري ( )Al Dosari, 2014دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام بعض
تطبيقات الجيل الثاني للويب ) (Web 2.0في التحصيل المعرفي بمقرر الحاسب اآللي واالتجاه
نحوه لدى طالبات البرنامج المشترك بالتعليم الثانوي في نظام المقررات بمدنية مكة المكرمة.
وتحقيقا َ ألهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،حيث طبّقت الدراسة على عينة
بلغ حجمها ( )52طالبة من طالبات البرنامج المشترك بالتعليم الثانوي .درست المجموعة التجريبية
باستخدام بعض تطبيقات الجيل الثاني للويب ) (Web2.0المدونة ( )Blogوقناة اليوتيوب
( )Youtubeوصفحة الساليدشير ) (Slideshareالتي ت ّم إعدادها من قبل الباحثة (والموسوعة
الحرة الويكيبيديا) ) (Wikipediaالمتوفرة .أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين التحصيل المعرفي واالتجاه نحو تطبيقات الجيل الثاني للويب ( )web2,0لدى
المجموعة التجريبية في القياس البَعْدي ،وأظهرت النتائج كذلك فاعلية استخدام بعض تطبيقات
الجيل الثاني للويب ( )web2,0في التحصيل المعرفي بمقرر الحاسب اآللي واالتجاه نحوها.
وأجرى المالكي ( )Al Maliky, 2014دراسة هدفت إلى تحديد متطلبات استخدام تقنية
الجيل الثاني (  ) web2,0في تدريس اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة ،واتبع الباحث المنهج
الوصفي وتك ّونت عينة الدراسة من ( )183معلما ً ومشرفا ً للغة االنجليزية بمدينة الطائف ،واستخدم
الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات .وكانت أهم النتائج أن متطلبات استخدام تقنية الجيل الثاني
) ) web2,0المتعلقة بالطالب والمعلم والبيئة التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية بالمرحلة
المتوسطة تحت ّل درجة كبيرة من األهمية.
وقام أحمد ( )2013بدراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح قائم على أدوات
الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني في تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل المعرفي وتنمية
الوعي بمواجهة الكوارث البشرية والتفكير المستقبلي لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية .واستخدم الباحث
المنهج التجريبي ذي ا لمجموعة الواحدة .بحيث أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح في
تنمية التحصيل ،وتنمية الوعي بمواجهة الكوارث البشرية لديهم ،وأيضا َ فاعلية البرنامج المقترح
في تنمية بعض مهارات التفكير المستقبلي لدى طلبة الحلقة اإلعدادية.
أجرى روبلز ) Robls (2012دراسة هدفت إلى مقارنة اتجاهات الطلبة ومدى تحسّن
مستوى التحصيل لديهم عند تنفيذ أنشطة قائمة على الجيل الثاني للويب ( )Web 2.0في مجموعة
من المقررات التعليمية ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن ،حيث قارن بين اتجاهات الطلبة
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ومدى تحسن مستواهم التحصيلي عند تنفيذ أنشطة على فليكر ( )Flickrواليوتيوب
( (YouTubeوالتويتر ) (Twitterوالويكي ( ،)Wikiوالمدونات ( ،)Blogsوذلك لدى طلبة
المعلمين الذين يدرسون المقررات اآلتية :تعلم النمو البشري ،وتقييم تعلم الطلبة مبادئ وطرق
التدريس بالفلبين ،والبالغ عددهم ( )190طالباً ،واستخدم الباحث استبانة لقياس االتجاهات،
وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحوها ،كما أن استخدامهم لها يدعم
عملية التعلم ويحسّن من المستوى التحصيلي للطلبة بشكل عام ،وأن مدى استفادتهم من تلك
التطبيقات يختلف بحسب اتجاههم نحوها.
وأجرى جانكو ( )Junco, 2012دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف
عن أثار مواقع التواصل االجتماعي ممثلة في الفيسبوك ،وذلك من أجل التعرف إلى أثر استخدام
الفيسبوك ،والمشاركة في فعالياته ،وتكونت عينة الدراسة من ( )2368طالبًا وطالبة ،وأظهرات
نتائج الدراسة أن استخدام الفيسبوك كان إيجابياً في صالح متغير هدر الوقت وكان سلباً لصالح
ضا إلى أن بعض نشاطات
تحقيق الفائدة في االستخدام لدى أفراد عينة الدراسة ،وأشارات الدراسة أي ً
الفيسبوك كانت إيجابية من الناحيه العلمية.
وأجرى المنصور ( Al Mansour (2012دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير شبكات
التواصل االجتماعي على جمهور المتلقّين ثقافيا ً وإعالميا ً في الدنمارك ،ولتحقيق أهداف الدراسة
ت ّم إجراء مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية ،وبخاصة موقع الفيسبوك الخاص بقناة
العربية ،وموقع العربية نت ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدم الباحث أداتين لتحليل
الشكل ،وتحليل المضمون والهدف ،والمحتوى ،واالستخدامات .وأظهرت نتائج الدراسة وجود
صفحات تقافية علمية ،ومنتديات حوار ونقاش تعلمية وتربوية ،وأشارت النتائج أن ما تقدمه مواقع
التواصل االجتماعية اإللكترونية ترتبط بالمجاالت الثقافية والتعليمية بدرجة منخفضة ،وبينت
النتائج كذلك أن التأثيرات اإلعالمية للمواقع ترتبط بتناول األخبار والرياضة ،واألحداث
والطرائف ،في حين أنها لم ترتبط بالجانب التعليمي التربوي ،وأن االهتمامات التعليمية وما يرتبط
بها من برامج تعليمية تربوية كان بدرجة متوسطة.
وقام جورسك وآخرون ( Grosseck, et al., (2011بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة
إدراك الطلبة ألهمية ودور الفيسبوك كموقع تواصل اجتماعي في التعليم في رومانيا تكونت عينة
ب ،استخدم في هذه الدراسة االستبانة لجمع البيانات وأظهرت نتائج
الدراسة من ( )300طال ٍ
الدراسة ان موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أصبح يش ّكل جزءاً كبيراً من حياة الطلبة ولهذا
فإن هناك عددًا كبي ًرا من المعلمين يدعمون فكرة استخدام الفيسبوك على المستوى األكاديمي وليس
فقط على المستوى االجتماعي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من الطلبة يقضون وقتاً
كبي ًرا على الفيسبوك لالستخدامات االجتماعية للبقاء على اتصال مع األهل واألصدقاء ،واالنخراط
في النشاط االجتماعي ،والتطوع وغيرها ويمضون وقتًا أقل لألغراض األكاديمية.
وأجرى هيو ( Hew (2011دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة تأثير استخدام الفيسبوك
على المعلمين والطلبة ،ومدى تأثير الفيسبوك على عملية التعليم وتحقيق أهداف التعلم ،وأيضاً
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التعرف إلى مدى استخدام الفيسبوك ومدى ارتباط الطلبة والمعلمين باستخدامه بشكل كبير ،تكوّ نت
عينة الدراسة من ( )367طالبا ً ومعلماً ،واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي ،وأظهرت النتائج أن
مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك تُستخدم استخدا ًما قليالً جداً في األمور التعليميةّ ،
وأن
االسخدام األول للفيسبوك من قبل الطلبة هو البقاء على اتصال مع األفراد لغايات اجتماعية.
وقام أهن ( Ahn (2010بدراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير مواقع التواصل االجتماعي
على الطلبة وعلى العملية األكاديمية والكشف عن التحليل النقدي لبحوث األدب الموجوده على
مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت واألقراص الرقمية ،ونظرية التواصل االجتماعي ،والهوية
السيكولوجية ،والتطوير ،والتواصل االكاديمي ،والتكنولوجيا التعليم في الواليات المتحدة
االمريكية ،وأظهرت النتائج أن التقارير والبحوث التي ت ّم وضعها على شبكات التواصل االجتماعي
هي تقارير وبحوث عشوائية وذلك يعكس فائدة مواقع التواصل االجتماعي عندما تستخدم في
العملية التعليمة ،كما بيّنت النتائج أن ( )1400طالب قد درسوا بشكل عشوائي ،والنتجية توضح
التحديات المحتملة في هذه التكنولوجيا عندما تطبق على المحتويات الدراسية في التعليم.
وهدفت دراسة علي ( Ali )2010إلى الكشف عن واقع استخدام شبكة المعلومات العالمية
اإلنترنت ومواقع التواصل في العملية التعليمية والبحث العلمي في اليمن ،لتحقيق أهداف الدراسة
استخدام الباحث االستبانة والمقابلة .وقد تكوّ نت الدراسة من ( )327عضواً من أعضاء هئية
التدريس .أظهرت النتائج أن معظم أعضاء هئية التدريس اليستخدمون اإلنترنت أو مواقع التواصل
في العملية التعليمية ،وأن أهم أغراضهم لالستخدام كانت في البحث العلمي ،كما بيّنت النتائج أن
أبرز معوقات االستخدام تمثلت في قلة التمويل الالزم ،وضعف االشتراك في المكتبات الرقمية،
والدوريات ،وغياب الربط الشبكي بين الطلبة وأعضاء هئية التدريس وعدم وجود الدافع لتوظيف
المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل في العملية التعليمية.
وفي دراسة أجراها شهاب ( (Shihab, 2008هدفت إلى معرفة كيف يمكن أن تغير أدوات
الجيل الثاني ،والمتمثلة في المدونات والويكي وخالصة المواقع ) ،(RSSالممارسات التدريسية
لمعلمي المرحلة الثانوية في أثناء الخدمة؛ وذلك لتعزيز بيئة تعلّم تعاونية بين الطلبة في فصول
تعلم اللغة اإلنجليزية ،تكونت عينة الدراسة من اثنين من معلمي اللغة اإلنجليزية وطالبهم ()37
المقيدين في المستوى ( )11في المرحلة الثانوية في بيروت ،وقد استُخدمت المقابلة لجمع البيانات
قبل وأثناء وفي نهاية التطبيق أدوات الجيل الثاني في الفصل الدراسي ،كما استُخدمت المالحظة
لجمع البيانات في أثناء التطبيق وفي نهايته ،وأما نهاية التطبيق فت ّم أخذ أراء المتعلمين حول تعلم
اللغة اإلنجليزية باستخدام أدوات الويب ،وقد أظهرت النتائج فعالية أدوات الويب في تبادل
المعلومات واالتصاالت ،م َما ينعكس ايجابًا على تحسين الممارسات التدريسية لديهم ،وتحقيق بيئة
تعليمية تعاونية.
وقام جيكوبا ( (Giacoppa, 2007بدراسة هدفت إلى دمج برامج الجيل الثاني للتعلم
اإللكتروني اإلجتماعية (المدونات) في برنامج كلية التربية بجامعة نيويورك ،على عينة من طلبة
الحلقة الدراسية في كلية التربية ،واستخدمت االستبانة كأداة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة
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استخدموا المدونات في أنشطتهم ولكن بدرجة محدودة .وقد اشتملت األنشطة على مجال اإلدارة،
والبحث عن االستشارة والمساعدة والمشاركة في الخبرات وفي األنشطة االجتماعية.
سابقة
التعقيب على الدّراسات ال ّ
على الرغم من تنوّع أهداف الدراسات السابقة إال أنه اتضح للباحثَين وجود ندرة في الدراسات
التي تناولت قياس درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعية ( (Social Mediaفي
التعليم ومع ّوقات استخدامها ،وهذا ما تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عنه ،ويالحظ ّ
أن جميع
الدراسات السابقة كانت في فترة واحدة من ( )2007وما بعدها وهذا يدل على أن مواقع التواصل
االجتماعي ظهرت حديثا َ وتحتاج إلى البحث والدراسة ،وهذا ما سيتم تناوله في الدراسة الحاليّة.
وقد شملت الدراسات السابقة نطاقا َ واسعا َ من أماكن التطبيق تُمثل عدداً من دول العالم وهي:
المملكة العربية السعودية ،وجمهورية مصر ،وبيروت ،والفلبين ،واليمن ،والدنمارك ،ورومانيا،
والواليات المتحدة االمريكية أما الدراسة الحالية فسيتم تطبيقها في المملكة االردنية الهاشمية.
ومن جهة العينة فقد تنوعت واختلفت ،كطلبة المرحلة األولى وطلبة الجامعات والمعلمين
وطلبة المرحلة الثانوية ،وفي الدراسة الحالية فالعينة تتمثّل في المعلمين والمعلمات في لواء
الجامعة ،ويُالحظ على بعض الدراسات السابقة أنها استخدمت فقط المدونات والويكي والفيسبوك
على الرغم من وجود وسائل تواصل اجتماعية أخرى.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في منهجية الدراسة ،إذ تنوعت الدراسات
السابقة ما بين المنهج التجريبي ،والتصميم شبه التجريبي ،والمنهج الوصفي ،والمنهج الوصفي
التحليلي ،والمنهج التحليلي ،والمنهج الوصفي المقارن والدراسة الحالية تتفق مع الدراسة التي
تتناول المنهج الوصفي التحليلي .ومن ناحية األدوات فقد تن ّوعت بين االختبار التحصيلي ،وبطاقة
المالحظة ،والمقابلة ،واالستبانة ،وبطاقة تقويم ،والدراسة الحالية تتفق مع الدراسة التي تناولت
االستبيان وبطاقة المالحظة.
وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة تناولها لفئة المعلمين ،مع أهمية
هذه الفئة التي تسعى إلعداد األجيال المستقبلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة للتعامل
مع تحديات العصر والمستجدات التي تطرأ.
إجراءات الدراسة
منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي الميدان ّي وذلك من خـالل وصـف خصائص الظاهرة المدروسة
وجمع المعلومات عنها ومتابعتها في الميدان بغية الحصول على بيانات حقيقية وتحقيق أهدافها
واإلجابة عن أسئلة الدراسة.
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مجتمع الدراسة
تك ّون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في مديرية تربية لواء الجامعة للعام الدراسي
( )2017/2016والبالغ عددهم ( )1810معلما ً ومعلمة ،بواقع ( )1177إناث ،و ( )633من
الذكور.
عينة الدراسة
ت ّم اختيار عينة مكونة من ( )200معلما ً ومعلمة بما نسبته ( )11%من مجتمع الدراسة وقد
اختيارهم من خالل المعاينة الطبقية العشوائية النسبية بالنسبة لمتغير الجنس من مجموع مجتمع
الدراسة بواقع ( )200معلما ً ومعلمة ،بواقع ( )69معلما ً و ( )131معلمة ،والجدول ( )1يبين
خصائص عينة الدراسة وفقا ً لمتغيراتها الديموغرافية.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً لمتغيراتها.
المتغير
سنوات الخبرة في التدريس

الجنس

فئات المتغير
أقل من  5سنوات
 5سنوات أكثر
الكلي
ذكور
إناث
الكلي

العدد
100
95
200
69
131
200

أداتا الدراسة وخصائصها السيكومترية
لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانتين هما( :استخدام مواقع التّواصل االجتماع ّي ،و ُمعوقات
استخدام مواقع التّواصل االجتماع ّي).
قام الباحثان بتطوير أداتي الدراسة بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة مثل دراسات الدوسري
( ،)2014والمالكي ( ،)2014وبدوي ( ،)2011والجهني ( ،)2013والجوازنة ( )2016وهي
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،ومع ّوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية التعلمية ،وفق مقياس ليكرت الخماسي.
صدق أداتي الدراسة
تم عرض أداتي الدراسة بصورتهما األولية على مجموعة من المح ّكمين بلغ عددهم ()10
محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في الجامعات األردنية ،طُلب إليهم إبداء رأيهم حول مدى
مالئمة مجاالت الدراسة وفقراتها للهدف من بناء االستبانة ،ومدى انتماء الفقرات للمجاالت ،التي
تندرج تحتها ،ومدى وضوح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية ،وإضافة أو حذف أو تعديل ما
يرونه مناسباً ،وقد تم التقيد بمالحظات المحكمين حيث تم استبعاد وإضافة وتعديل الفقرات التي
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أجمع ( )80%من المحكمين على تعديلها ،إذ ت ّم حذف فقرة "أستخدم البريد اإللكتروني ببراعة"
وتعديل فقرة "أتعلّم باستخدام مواقع التواصل" لتصبح" :أف ّ
ضل التّعلّم باستخدام مواقع التواصل
االجتماعي" .كما ت ّم تعديل فقرة "تُغيّر مواقع التواصل االجتماعي معتقدات وأفكار الطلبة" لتصبح:
"تشوّه مواقع التواصل االجتماعي معتقدات وأفكار الطلبة".
ثبات أداتي الدراسة
تم حساب الثبات من خالل تطبيق أداتي الدراسة على عينة من خارج مجتمع الدراسة بلغ
عددها ( )35طالبا وطالبة ،وأعيد التطبيق على نفس العينة مرة أخرى بعد أسبوعين ،وتم حساب
معامل االرتباط بين التطبيقين حيث بلغ ( )0.84لألداة األولى و( )0.87للثانية ،وتُع ّد هذه القيم
مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.
كما تم استخراج معامل االتساق الداخلي ألداتي الدراسة ،باالعتماد على معامل كرونباخ ألفا
( )Cronbach’s Alphaلكل مجال من مجاالت الدراسة ،وكانت قيم معامل الثبات مرتفعة وتدل
على الثبات واالتساق بين فقرات األداة ،ويبين الجدول ( )2قيم معامل الثبات.
جدول ) :)2معامل االتساق الداخلي والثبات بطريقة االعادة ألداتي الدراسة.
االداة

كرونباخ الفا

استبانة درجة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي
استبانة مع ّوقات استخدام مواقع التواصل
اإلجتماعي

0.88
0.89

اختبار-إعادة
االختبار
0.85
0.87

إجراءات تطبيق الدراسة
مرّت عملية إعداد الدراسة بالخطوات التالية:
−

االجتماعي
تم بناء فقرات االستبانتين لقياس درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل
ّ
و ُمع ّوقاته في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في لواء الجامعة ،وذلك بعد االطالع على األدب
النظري والدراسات السابقة ذات الصلة.

−

التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما.

−

تطبيق األداتين على أفراد عينة الدراسة .

−

تفريغ البيانات ثم تحليلها بالطرق اإلحصائية المناسبة.

−

تفسير البيانات حسب أسئلة الدراسة.
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متغيرات الدراسة
تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغيرات الديموغرافية
 −الجنس (ذكر ،أنثى).
 −سنوات الخبرة في التدريس (أقل من  5سنوات ،و 10 – 5سنوات 10 ،سنوات فأكثر).
المتغيرات التابعة
 −درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماع ّي في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في لواء
الجامعة.
 −معوقات استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماع ّي في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في لواء
الجامعة.
المعالجة اإلحصائية
تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSمن خالل األساليب اإلحصائية اآلتية:
لإلجابة عن السؤالين األول والثاني ت ّم استخدام :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية ،واألهمية النسبية ،والتكرارات.
ولإلجابة عن السؤال الثالث فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد ( Multiple
.)ANCOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها
نص السؤال األول :ما درجة استخدام المعلّمين
نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتهّ :
لمواقع التّواصل االجتماع ّي ( (Social Mediaفي التعليم؟
ّ
المتوسؤؤطات الحسؤؤابية واالنحرافات المعياريّة ،لدرجة
لإلجابة عن هذا السؤؤؤال ت ّم احتسؤؤاب
استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي والجدول ( )2يوضح تكرارات الفقرات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل بحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)7(32

19

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 7, Art. 2

 1244ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعي و "......

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام عينة الدراسة لمواقع
التواصل االجتماعي مرتبة تنازليا ً.
الرقم
8
14
1
10
13
19
6
5
3
7
4
2
11
12
18

الفقرة
أستطيع إرفاق ملفات مع الرسائل اإللكترونية.
اعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي تمكننا من
االطالع على تجارب اآلخرين في المجال
التعليمي.
أمتلك معلومات جيدة عن مواقع التواصل
االجتماعي.
أستطيع إدارة العملية التعلمية من خالل مواقع
التواصل االجتماعي
أعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي وسيلة هامة
لنشر الدراسات والمقاالت البحثية.
أرى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يُن ّمي مهارة التعلم الذاتي واالعتماد على النفس
عند الطلبة.
يمكنني استخدام الشبكات اإللكترونية.
أستطيع ربط المشاركات بمواقع أخرى على
الويب.
أراعي أخالقيات استخدام مواقع التواصل
االجتماعي.
أجيد استخدام البريد اإللكتروني.
أستطيع إنشاء حساب على إحدى مواقع
التواصل االجتماعي.
لد ّ
ي حسابٌ على إحدى مواقع التواصل
االجتماعي.
أستطيع التعامل مع مشاركات الطلبة
إلكترونيًا(تنظيما َ وتقويماَ).
أفضل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتعليم
الطلبة.
أستخدم مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة
تعليمية عالجية للطلبة ذوي التحصيل المتدني.

المتوسط
الحسابي
3.84

االنحراف
المعياري
0.87

مرتفعة

3.58

0.95

متوسطة

13.3

0.98

متوسطة

3.30

1.13

متوسطة

3.23

0.98

متوسطة

33.2

0.91

متوسطة

03.2

0.80

متوسطة

63.1

1.11

متوسطة

03.1

0.92

متوسطة

03.1

1.06

متوسطة

3.00

0.83

متوسطة

92.9

1.02

متوسطة

2.98

40.9

متوسطة

2.93

0.94

متوسطة

92.8

0.59

متوسطة

الدرجة
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 ...تابع جدول رقم ()3

الرقم
15
16
9
17

الفقرة
أستطيع زيادة خبراتي حول المادة التعليمية
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
أصمم مواد تعليمية إلكترونية داعمة للمقرر
التعليمي من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
أستطيع إنشاء مجموعة ألغراض تعليمية.
أرى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي في
التدريس يتيج للطالب فرصة للتميز.
الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

2.85

0.99

متوسطة

2.56

0.82

متوسطة

92.4

0.99

متوسطة

2.37

0.75

متوسطة

3.11

0.78

متوسطة

يظهر من الجدول (ّ )3
أن المتوسؤط لدرجة اسؤتخدام مواقع التواصؤل االجتماعي جاء بدرجة
ّ
متوسؤؤؤؤؤطة ،وبمتوسؤؤؤؤؤط حسؤؤؤؤؤابي بلغ ( )3.11وانحراف معياري ( ،)0.75وقد احتلت الفقرة ()7
والتي تنص على "أسؤؤؤتطيع إنشؤؤؤاء حسؤؤؤاب في أحد مواقع التواصؤؤؤل االجتماعي" .المرتبة األولى
بمتوسؤؤط حسؤؤابـؤؤؤؤؤؤؤؤي بلغ ( )3.86وبدرجة مرتفعة ،في حين جاءت الفقرة (" )17اسؤؤتخدام مواقع
التواصؤؤؤؤؤل االجتماعي في التدريس يتيح للطالب فرصؤؤؤؤؤة للتميز" .في المرتبة األخيرة بين فقرات
هذا البعد ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.37وبدرجة متوسطة.
وقد أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤؤؤال ّ
أن المتوسؤؤطات الحسؤؤابية لدرجة اسؤؤتخدام مواقع
التواصؤؤؤؤل االجتماعي جاءت بدرجة متوسؤؤؤؤطة ،ويُعزى ظهور هذا المسؤؤؤؤتوى المتوسؤؤؤؤط لدرجة
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة إلى أنه وبالرغم من االنتشار الواسع
والكبير لشؤؤبكات التواصؤؤل االجتماعي وتنوعها ،والخدمات اإللكترونية المتنوعة التي تقدمها هذه
الشؤبكات إال أن هناك بعض المخاوف عند البعض من اسؤتخدامها وذلك بسؤبب درجة خصؤوصؤية
المعلومؤؤات والخوف من فقؤؤدانهؤؤا أو إطالع األفراد غير المخولين عليهؤؤا ،كمؤؤا أن ظهور برامج
المحادثة شؤؤؤؤؤؤ به المجانية على الهواتف مثل برنامج ( )WhatsAppأدى إلى ابتعاد الناس عن
مواقع التواصؤؤؤؤؤؤل االجتماعي وعدم اسؤؤؤؤؤؤتخدامها بكثرة كما كانت في بداياتها ،وتتفق هذه النتيجة
نسؤؤبيا ً مع نتائج دراسؤؤة جانكو ( ،)Junco, 2012والتي أشؤؤارت إلى أن اسؤؤتخدام الفيسؤؤبوك كان
إيجابيا ولصؤؤالح متغير هدر الوقت ،وأشؤؤارت نتائج الدراسؤؤة أن بعض نشؤؤاطات الفيسؤؤبوك كانت
إيجابية من الناحية العلمية ،كما اتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤؤؤؤؤال مع نتائج دراسؤؤؤؤة حبيشؤؤؤؤي
وآخرون ( ،)2012والتي أ شارت إلى أن بيئة التعلم اإللكتروني الت شاركي المقترحة تحقق فاعلية
بنسؤؤبة متوسؤؤطة ،كما اتفقت مع نتائج دراسؤؤة روبلز ) ،)Robls, 2012والتي أشؤؤارت إلى وجود
اتجاهات إيجابية لدى الطلبة عند تنفيذ أنشطة قائمة الجيل الثاني للويب في مجموعة من المقررات
التعليمية ،واتفقت مع دراسؤة المنصؤور ( ،)2012والتي أشؤارت إلى أن ما تقدمه مواقع التوا صل
االجتماعية وإلكترو نية ترتبط بالمجاالت الثقافية والتعليمية بدرجة منخفضؤؤؤؤؤؤؤة وأنها ال ترتبط
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بالجانب التربوي التعليمي وأن االهتمامات التعليمية وما يرتبط بها جاء متوسؤؤؤؤؤؤطا ً ،كما اتفقت مع
دراسة العواج وسامية ) (Awaj & samia, 2016والتي اشارت إلى أن مواقع التواصل تلعب
كبير في تذليل الصؤؤؤؤعوبات الناجمة عن
دوراً فعاالً في عملية التعليم عن بعد ،كما تُسؤؤؤؤاهم بشؤؤؤؤك ٍل
ٍ
التعليم التقليدي.
نص السؤال :ما المعوقات التي تواجه المعلمين
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتهّ :
عند استخدام مواقع التواصل االجتماعية ((Social Media؟
ّ
المتوسؤؤؤؤؤطات الحسؤؤؤؤؤابية واالنحرافات المعياريّة،
لإلجابة على هذا السؤؤؤؤؤؤال ،ت ّم احتسؤؤؤؤؤاب
ّ
لتصؤؤؤورات مفردات عينة الدراسؤؤؤة لمعيقات اسؤؤؤتخدام مواقع التواصؤؤؤل االجتماعي والجدول ()4
يوضح يبين ذلك:
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لمع ّوقات استخدام مواقع
التواصل االجتماعي من وجهة نظر افراد عينة الدراسة مرتبة تنازليا ً.
الرقم

الفقرة

16

إضاعة الوقت في التنقُّل من صفحة ألخرى
وتشتت االنتباه.
ممارسة األلعاب اإللكترونية ولفترات زمنية
طويلة من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
انتشار الحسابات الوهمية على مواقع التوصل
االجتماعي يقود للشك وعدم الثقة.
اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يؤثر سلبيا ً على الطلبة
غياب رقابة األهل على الطلبة
عدم توفر مختبرات حاسوب الستخدام مواقع
التواصل االجتماعي.
تشوه مواقع التواصل االجتماعي معتقدات الطلبة
وأفكارهم.
عدم وجود ضوابط أخالقية وأدبية وعلمية على
مواقع التواصل االجتماعي.
بطء استخدام مواقع التواصل االجتماعي بسبب
خدمة االنترنت.

7
13
6
1
5
14
2
19

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.80

1.01

3.65

0.92

3.59

0.88

3.49

0.99

3.47

0.90

3.43

1.04

متوسطة
متوسطة

3.43

1.04

متوسطة

3.42

0.93

متوسطة

3.41

0.95

متوسطة

الدرجة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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 ...تابع جدول رقم ()4

الرقم
4
12
18
20
3
17
11
21
9
15
10
8

الفقرة
عدم توفر التدريب المناسب للمعلمين على
استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية التعلمية.
انتهاك الحقوق الخا ّ
صة والعا ّمة لدى الطلبة
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
إدارة المدرسة ال تش ّجع استخدام مواقع
التواصل االجتماعي في التعليم.
عدم توفر مصادر معرفة موثوق بها عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
انتهاك حقوق الطبع والنشر عبر مواقع
التواصل االجتماعي.
حجب مواقع التواصل االجتماعي لدى بعض
المدارس.
اعتقاد البعض أن استخدام مواقع التواصل
االجتماعي يقود إلى االنعزالية.
اعتقاد البعض أن استخدام مواقع التواصل
االجتماعي مضيعة للوقت
خوف أولياء األمور من استخدام أبنائهم لمواقع
وسائل التواصل االجتماعي
فتح المجال آلراء غير المتخصصين.
صعوبة الدخول إلى مواقع التواصل
االجتماعي.
ّ
ظهور لغة الدردشة بقصد االختصار أثر على
اللغة األم.
الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

3.35

0.85

متوسطة

3.30

0.97

متوسطة

3.28

1.04

متوسطة

3.20

0.92

متوسطة

3.18

0.77

متوسطة

3.17

0.93

متوسطة

3.09

0.88

متوسطة

3.09

0.97

متوسطة

2.75

0.97

متوسطة

2.55

1.10

متوسطة

2.45

1.09

متوسطة

2.43

0.89

متوسطة

3.35

0.80

متوسطة

يظهر من الجدول (ّ )4
أن المتوسط العا ّم لمع ّوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي من
وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.35وانحراف معياري
( ،)0.80وقد احتلّت الفقرة ( )16والتي تنص على "إضاعة الوقت في التنقُّل من صفحة ألخرى
وتشتت االنتباه" المرتبة األولـى بمتوسط حسابـي بلغ ( )3.80وبدرجة موافقة مرتفعة ،في حين
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جاءت الفقرة رقم (" )8ظهور لغة الدردشة بقصد االختصار أثّر على اللغة األم" .في المرتبة
األخيرة بين فقرات هذا البعد ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.43وهي تعكس درجة موافقة متوسطة.
أظهرت النتائج ّ
أن المتوسطات الحسابية لتصّورات المبحوثين لمجال مع ّوقات استخدام مواقع
التواصل االجتماعي جاء بدرجة متوسطة ،وتعزى هذه النتيجة إلى وجود مجموعة من المعوقات
التي تؤثر على مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،كما تعزى هذه النتيجة تُعزى لطبيعة البنية
التحتية في مدارس المملكة األردنية الهاشمية ،حيث أن بعض المدارس ال يوجد فيها أي
تجهيزات ومعدات تسمح باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،إما لغياب االتصال بالشبكة
العالمية ،أو لعدم توفر أجهزة الحاسوب ،وقد جاءت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال متفقة مع دراسة
أهن ( ،)Ahn, 2010ودراسة علي ( ،)2010والتي أشارت أن قلة التمويل الالزم وضعف
االشتراك في المكتبات الرقمية والدوريات وعدم وجود الدافع لتوظيف مواقع التواصل االجتماعية
في العملية التعليمية التعلمية.
كما يعزو الباحثين النتيجة التي توصلت إليها الدراسة عن هذا السؤال إلى قلة التمويل الالزم
لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إذ ان هناك تسارعاً
كبيراً في تطور نظم التشغيل وإ صدارتها والبرامج التطبيقية ،وبرامج مراقبة الشبكات والحماية
من البرامج الضارة ،باإلضافة إلى التطور الكبير والمستمر في أجهزة الحاسوب ،وكل هذا يحتاج
تكلفة مادية ،وقد ال يتوفر مثل هذا الدعم المالي والفني في المؤسسات التعليمية.
نص السؤال :هل يوجد فروق دالة إحصائياَ
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتهّ :
( ) α=0.05في درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعي ( (Social Mediaفي
التعليم تعزى إلى الجنس والخبرة في التدريس "؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعي باختالف الجنس والخبرة في التدريس والجدول ()5
يبين ذلك.
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جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المعلمين لمواقع التواصل
االجتماعي باختالف الجنس والخبرة.
الخبرة
أقل من خمس
سنوات
ذكور
خمس سنوات
فأكثر
الجنس

المجموع
أقل من خمس
سنوات
إناث
خمس سنوات
فأكثر
المجموع

المتوسط الحسابي
3.12
3.36
3.41
3.30
3.19
3.29
3.44
3.31
3.30
3.40
3.48
3.50
3.39
3.36
3.44
3.40
3.40
3.40

االنحراف المعياري
0.67
0.89
0.91
0.77
0.98
1.13
0.98
0.91
0.80
1.11
0.92
1.06
0.98
1.13
0.98
0.91
0.80
1.11

يالحظ من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية باختالف الجنس
ومستويات الخبرة  ،ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخراج تحليل
التباين الثنائي  ،والجدول ( )6يوضح نتائج ذلك.
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جدول ( :)6ملخص نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في درجة استخدام المعلمين
لمواقع التواصل االجتماعية باختالف المتغيرات( :الجنس والخبرة في التدريس).
مصدر التباين
الجنس
الخبرة في التدريس
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
62.8
702.
174.05
5908.81

درجات
الحرية
1
3
197
199

متوسط
المربعات
62.8
900.
0.45

ف
3.84
1.97

مستوى
الداللة
390.0
200.1

* ذات داللة إحصائية على مستوى(.)α=0.05

تُشير نتائج الجدول ( )6إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α=0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعية يعزى لمتغير (الخبرة في
التدريس) ،بينما هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05في تقديرات أفراد
عينة الدراسة على درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعية يعزى لمتغيرات (الجنس
وإجادة استخدام الحاسوب) ،ولمعرفة لمن تعزى الفروق في مستويات متغير الجنس (الذكور،
واإلناث) ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما في الجدول اآلتي:
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث.
الجنس
الذكور
اإلناث

المتوسط الحسابي
3.30
3.40

االنحراف المعياري
0.90
0.85

يالحظ من الجدول ( )7أن المتوسط الحسابي لإلناث بلغ ( )3.40وانحراف معياري ()0.85
وهو أعلى منه للذكور ( )3.30وبانحراف معياري ( ،)0.90وبالتالي فإن الفروق بين المتوسطات
الحسابية لصالح للذكور.
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعية يُعزى
لمتغير (الخبرة في التدريس) ،وتعزى هذه النتيجة إلى أن خبرة التدريس التي يمتلكها أي معلم ال
تؤثر على طبيعة استخدامه لشبكات التواصل االجتماعي ،إذ أن عملية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي هي مجرد عملية ممارسة ،وقدرة على استخدام شبكة اإلنترنت ،حيث أن أي فرد بالغ
عاقل يمكنه استخدام شبكات التواصل االجتماعي حتى وإن لم يكن على قدر كبير من التعلم ،كما
أن أنتشار أجهزة الهواتف الذكية ) (Smart Phonesقد سمح للكثيرين بالولوج لشبكة اإلنترنت
واستخدام مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك ).(Facebook
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ضا أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α=0.05
كما أظهرت النتائج أي ً
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعية يُعزى
لمتغيرات (الجنس) لصالح اإلناث ،ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى انشغال الذكور في الحياة
الطبيعية أكثر من انشغال اإلناث م ّما يتيح فرصة لإلناث الستخدام اإلنترنت بصورة أكبر ،ويمكن
تفسير هذه النتيجة كذلك في ضوء اهتمام اإلناث والتزامهن بالعمل والبحث عن الجديد ،فمن
المتعارف عليه أن هناك جدية والتزام في مدارس اإلناث أكثر من مدارس الذكور.
التوصيات
في ضوء النتائج التي ت ّم التوصل إليها يوصي الباحثان بما يأتي:
−

إعداد الندوات والبرامج التثقيفية للمعلمين التي توضح أهمية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي في العملية التعليمية.

−

تدريب المعلمين على كيفية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم.

−

العمل على تحسين البنية التحتية للمدارس من خالل بناء الشبكات وتوفير أجهزة الحاسوب
الالزمة وتحديثها باستمرار ،لتفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي.

−

تحديث وتطوير البرامج المتبعة في العملية التعليمية من خالل تفعيل دور شبكات التواصل
االجتماعي ،وتفعيل عمليات الرقابة لكي ال تنحرف عن مسارها.

−

دراسة أثر اختالف تخصص المعلم في درجة استخدامه لمواقع التواصل االجتماعي.
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