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املقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل درجة توظيف معلمي ال�صف
احلادي ع�رش يف مدار�س غرب غزة احلكومية ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي يف التدري�س من وجهة نظرهم و�سبل تعزيزها ،واتبع
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة من
( )166معلم ًا ومعلمة لل�صف احلادي ع�رش الذين يعملون يف مدار�س
غرب غزة احلكومية؛ منهم ( )70معلم ًا و ( )96معلمة ,ومتثلت �أداة
مت الت�أكد من �صدقها
الدرا�سة يف ا�ستبانة موجهة للمعلمني؛ حيث َّ
وثباتها ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة توظيف معلمي ال�صف
احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س كانت
متو�سطة ,كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ,وعدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية تعزى
ملتغريات امل�ؤهل العلمي ,واخلربة التعليمية ,والتخ�ص�ص ،و�أو�صت
الدرا�سة بالعمل على تلبية حاجات املدار�س من �أجهزة وخمتربات
حا�سوبية و�شبكات �إنرتنت لتوظيف �شبكات التوا�صل يف العملية
التعليمية.
الكلمات املفتاحية� :شبكات التوا�صل االجتماعي.
The Level of Employing Social Networks in
Teaching by 11th Grade Teachers from the Teachers’ Perspective and Ways to Reinforce it: The
Teachers at the Schools of West Gaza Governorate as a Study Case

Abstract
This study aims at investigating the degree of
employing social networks in teaching by 11th grade
teachers from the teachers’ perspective, and ways to
reinforce it in the schools of west Gaza governorate.
The researchers followed the analytical descriptive
approach.The sample consisted of 166 eleventh
grade female and male teachers who work in west
Gaza governorate schools.The tool used for the study
is a questionnaire for teachers and its validity and
reliability were checked.The results indicates that the
degree of use of social networks by 11th grade teachers
is medium.In addition, the study indicates that there
are significant statistical differences between the mean
scores of gender variable in favor of female teachers,
and there are no significant statistical differences
between the mean scores of major, qualifications, and
experience.Therefore, the study recommends working
on providing schools with equipment, computer labs,
and internet to employ social networks in the teaching
– learning process.
Keywords: Social networks, social media,
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ي�شهد العامل اليوم �سل�سلة من التغريات التي حتدث على �شتى
الأ�صعدة احلياتية ,ويتميز الع�رص احلايل بالتقدم التكنولوجي
ووجود التقنيات احلديثة التي جعلت من العامل قرية �صغرية يتفاعل
فيها اجلميع بال جدران �أو حدود؛ حيث �سيطرت التكنولوجيا على
اهتمام الكثريين و�أخذت من �أوقاتهم ،ومن �أبرز تلك االهتمامات
�شبكات التوا�صل االجتماعي املتوفرة على الإنرتنت مثل :املدونات،
والإن�ستجرام ،وتويرت ،والويكي ،واليوتيوب ،والفي�س بوك...؛ والتي
ظهرت �إىل حيز الوجود منذ القرن الع�رشين ,ومن ثم تطورت ب�صورة
كبرية خا�صة بعد تطور الويب وظهور ما يعرف باجليل الثاين للويب
( )web2الذي ا�ستطاع جذب عدد كبري من امل�ستخدمني ملا يقدمه
من مزايا متعددة ,حيث �شجع على اخلروج من الإطار الفردي يف
نوع من امل�شاركة االجتماعية
التفاعل بني الفرد وال�شبكة �إىل ٍ
الإلكرتونية يف بيئة حتاكي بيئة الواقع كاملة عرب الإنرتنت.
ويرى عبد احلافظ (� )2012أن ا�ستخدام هذه ال�شبكات مل يعد
قا�رصاً على التعامل الفردي بني الأ�صدقاء و�أفراد العائلة ,بل �أ�صبح
ا�ستخدامها يف كافة امل�ؤ�س�سات بال ا�ستثناء؛ حيث �أن لها �أدواراً
م�ؤثرة �سيا�سياً ،واقت�صادياً ،واجتماعياً ,وتعليمياً؛ حيث عملت �آالف
اجلامعات واملدار�س على ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
التدري�س ب�شكل كبري خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية على م�ستوى
العامل.
وي�شري كل من كابلن ومايكل ()Kaplan and Michael, 2010
� َّأن و�سائط التوا�صل االجتماعي عبارة عن جمموعة من التطبيقات
التي تعتمد على �شبكة الإنرتنت املبنية على �أ�سا�س ال�شبكة
العنكبوتية من اجليل الثاين ،والتي ت�سمح بخلق املحتوى الذي يتم
توليده وتبادله من خالل امل�ستخدمني.
وتذكر اخلثعمي (� )2016أن �شبكة الفي�س بوك ()Facebook
حتتل املرتبة الأوىل يف �شبكات التوا�صل االجتماعي من حيث كرثة
اال�ستخدام فهو ميثل مدونة �شخ�صية �أو �صفحة انرتنت يتبادل فيها
الأ�صدقاء مع بع�ضهم ال�صور ولقطات الفيديو ومقاطع ال�صوت
وغريها ،يليها �شبكة توتري ( )Twitterالتي متكن م�ستخدميها من
�إر�سال وقراءة الن�صو�ص القائمة على امل�شاركات والتي ت�صل �إىل
�أكرث من مائة و�أربعني حرفاً ,وغري ذلك من ال�شبكات امل�شابهة.
وي�ضيف الباحثان �أن �شبكات التوا�صل االجتماعي لي�ست
جمرد مواقع للتعرف على� أ�صدقاء جدد� ،أو معرفة ما يجري حولنا
يف العامل؛ بل �إنها �أداة تعليمية فعالة �إذا مت توظيفها ب�شكل مالئم
يف العملية التعليمية؛ حيث �أثبتت هذه ال�شبكات فعاليتها من خالل
دمج الطلبة يف� أن�شطة فعالة ،واالنطالق �إىل ا�ستخدامات �أخرى �أكرب
فائدة كونها �أ�ضافت جانب ًا من ال�شكل الإن�ساين من خالل تفاعل
العن�رص الب�رشي الذي �ساعد على الرغبة يف التعليم ب�شكل كبري� ,إذ
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ترى جماهد (� )2010أن �شبكات التوا�صل فر�ضت نف�سها علينا ،وال
بد من التكيف مع وجودها يف حياتنا ,وال بد من ا�ستغالل �إمكانياتها
للتطوير من �أدائنا ،وال�سعي وراء االنتفاع منها قدر الإمكان.
وي�ضيف كيتزمان وكري�س و�إيان ومكارثي و�سيلف�سرت
(� )Kietzmann, Kris, Ian, McCarthy, & Silvester, 2011أن و�سائط
التوا�صل االجتماعي� ،أو ما ي ُعرف ب�أدوات التفاعل االجتماعي هي
�أ�سا�س عملية التوا�صل االجتماعي بني الأفراد ،كونها ت�سمح لهم
بالتواجد الكامل عرب تقنيات التعلم الإلكرتوين ،والتي ميكن الو�صول
�إليها ،والتي غريت ب�شكل وا�ضح طريقة التوا�صل بني املنظمات
واملجتمعات والأفراد وفاعلية.
بينما �رصح ديو ( )Dua,2012ب�أهمية �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف التعليم والتعلم ،و�أن هناك حاجة �رضورية للتغيري
اجلذري يف طرق التدري�س التقليدية ،والتحول �إىل ا�ستخدام هذه
ال�شبكات يف التعليم والتعلم ،و� ّأن ا�ستخدام هذه ال�شبكات يف العملية
التعليمية �أ�صبح �أمراً ال مفر منه وال غنى عنه.
ويرى الطيب (� )2012أن �أهم اخل�صائ�ص التي �أ�سهمت
بانت�شار مواقع التوا�صل االجتماعي هو عامليتها وذلك من خالل
�إلغاءها للحدود الزمانية واملكانية؛ حيث يتوا�صل �أبناء ال�رشق مع
�أبناء الغرب بان�سيابية عالية ،كما �أن ا�ستخداماتها املتنوعة يف ن�رش
الأفكار ,والتعارف ,ومتابعة الأحدث و�أخبار الأ�صدقاء وال�رشكات
�ساعد امل�ستخدمني على التوا�صل والتفاعل ب�شكلٍ كبري� ,إ�ضافة �إىل
عدم تكلفتها اقت�صاديا و�سهولة توفرها.

لديهم ح�سابات ملواقع التوا�صل االجتماعي؛ �سواء في�سبوك �أو تويرت،
فجاءت فكرة البحث با�ستغاللها باجلانب الإيجابي وتوظيفها يف
التدري�س؛ حيث �أ�صبح من ال�رضوري على املعلم مواكبة هذا التطور
وتوظيفه خالل عملية التدري�س ،وانطالق ًا من امل�ستحدثات العلمية
والتقنية يف جمال االت�صال ،وحاجة املتعلم لبيئات حية متعددة
امل�صادر تلبي احتياجاته املختلفة ,وا�ستناداً لأهمية توظيف
امل�ستحدثات التكنولوجية يف التعليم جاءت م�شكلة هذه الدرا�سة
واملتمثلة بال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
◄◄ما درجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش يف مدار�س
غرب غزة احلكومية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من
وجهة نظرهم و�سبل تعزيزها؟

أسئلة الدراسة:
◄◄ما درجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش مبدرا�س
غرب غزة احلكومية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من
وجهة نظرهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سط درجات توظيف معلمي ال�صف احلادي
ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى للمتغريات:
(اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،واخلربة التعليمية ،التخ�ص�ص) ؟
◄◄ما �سبل تعزيز توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من وجهة نظرهم؟

ويرى الباحثان �أن �سهولة توفري �شبكات التوا�صل االجتماعي فرضيات الدراسة:

وعدم احتياجها لتكلفة مادية عالية ت�شجع املعلم على ا�ستخدامها
يف العملية التعليمية ،كما وت�ساعده يف تنويع �أ�ساليب تدري�سه ،ويف
جذب انتباه طالبه وحتفيزهم من خالل عر�ض ال�صور والفيديوهات
ب�سهولة �أمام الطلبة ،وتزيد من تفاعل الطالب مع املعلم �أو تفاعل
الطالب مع زميله الطالب ،كما �أنها ت�سهم يف تقريب الزمان واملكان؛
حيث جتعل العامل قرية �صغرية ي�سهل تواجدها يف احلجرة ال�صفية.

مشكلة الدراسة:
يت�أثر جميع العاملني يف جمال الرتبية والتعليم مبا فيهم
املعلمون بامل�ستجدات التي حتدث على �صعيد العملية التعليمية؛
حيث يحاول املعلمون التعرف على ماهية هذه امل�ستجدات وتوظيفها
يف عمليتهم الرتبوية؛ ولعل من �أبرز هذه امل�ستجدات مواقع التوا�صل
االجتماعي التي باتت منت�رشة ب�صورة كبرية ,ومتتلك هذه املواقع
القدرة على تلبية عدد من االحتياجات على ال�ساحة التعليمية مثل
ا�ستخدامها كم�صدر للتعلم واحل�صول على املعلومات الالزمة ,ويرى
الباحثان �أن مواقع التوا�صل االجتماعي �أ�صبحت تغزو العامل ،فمن
خالل اطالع الباحثني وجدا �أن معظم معلمي ال�صف احلادي ع�رش

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سط درجات توظيف معلمي ال�صف احلادي
ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى �إىل متغري
اجلن�س (ذكور� ,إناث) .
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سط درجات توظيف معلمي ال�صف احلادي
ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى �إىل متغري
امل�ؤهل العلمي (بكالوروي�س ,درا�سات عليا) .
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سط درجات توظيف معلمي ال�صف احلادي
ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغري اخلربة
التعليمية (�أقل من � 5سنوات � 5,سنوات ف�أكرث) .
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سط درجات توظيف معلمي ال�صف احلادي
ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغري
التخ�ص�ص (علمي � ,إن�ساين) .
162

درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر في مدارس غزة احلكومية لشبكات التواصل االجتماعي في التدريس
من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها :معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة

أهداف الدراسة:
 التعرف على درجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من وجهة نظر املعلمني.
 الك�شف عن داللة الفروق يف درجات توظيف معلمي
ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى
ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة التعليمية ،التخ�ص�ص) .
 و�ضع �سبل لتعزيز توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من وجهة نظر املعلمني.

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من وجهة نظر الباحثني من �أهمية
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س بو�صفها و�سيلة
جديدة وذات �إمكانية هائلة يف نقل املعلومات ،وميكن حتديد �أهمية
الدرا�سة يف جانبني:
اجلانب النظري:
 يتناول البحث �أحد املفاهيم املهمة وهي �شبكات التوا�صل
االجتماعي التي �أثارت عدداً من اهتمام الباحثني على ال�ساحة
العربية بعامة وفل�سطني بخا�صة.
 تناول البحث �رشيحة درا�سية مهمة ،وهم معلمو ال�صف
احلادي ع�رش؛ حيث ميثلون طبقة تعليمية لها خ�صو�صيتها كونها
تتعامل مع طلبة نا�ضجني يف منوهم العقلي واملعريف.
 رمبا تكون هذه الدرا�سة مبثابة �إ�ضافة �إىل الرتاث املعريف
الذي قد ي�سهم يف �إثراء املكتبات الفل�سطينية والعربية ،التي من
�ش�أنها �أن تفيد طلبة الدرا�سات العليا واملهتمني بالبحث العلمي يف
هذا املجال.


أ .محمود محمد عمر عساف
أ .دعاء أنور أبو مور

 احلدود الب�رشية :تناولت الدرا�سة معلمي ومعلمات ال�صف
احلادي ع�رش.

مصطلحات الدراسة:
شبكات التواصل االجتماعي:
ُي ِّعرفها زمان (� ,2011ص )56ب�أنها (جمموعة من املواقع
على �شبكة الإنرتنت ،ظهرت مع اجليل الثاين للويب ،تدمج التوا�صل
بني الأفراد يف بنية جمتمع افرتا�ضي ،يجمع بني �أفرادها اهتمام
م�شرتك �أو �شبه انتماء (بلد ،مدر�سة ،جامعة� ،رشكة )...يتم التوا�صل
فيما بينهم من خالل الر�سائل ،واالطالع على امللفات ال�شخ�صية،
ومعرفة �أخبارهم ومعلوماتهم التي يعر�ضونها ،وهي و�سيلة فعالة
للتوا�صل االجتماعي بني الأفراد.
يف حني ُي ِّعرفها الدحدوح ( )2012ب�أنها (تلك املواقع التي
تتيح للم�شرتك ب�أن ين�شئ لنف�سه ح�ساب ًا �أو ملف ًا �شخ�صي ًا مبثابة
بطاقة تعريف �أو �سرية ذاتية ،متكنه من عمل عالقات (�صداقات) مع
امل�شرتكني الآخرين على ال�شبكة؛ حيث متكنه هذه العالقات ر�ؤية ما
يعر�ضه الأ�صدقاء من الروابط� ،أو ال�صور� ،أو الفيديو� ،أو التعليقات� ،أو
الأ�سئلة� ،أو الإجابات ،مع �إمكانية التعليق عليها جميع ًا �أو م�شاركتها
مع الآخرين ،كما ميكن للم�شرتك نف�سه �أن ي�شارك الأ�صدقاء مبا لديه
من الروابط� ،أو ال�صور� ،أو الأ�سئلة� ،أو الإجابات) .
و ُي َّعرفها الباحثان �إجرائي ًا ب�أنها (مواقع ت�شكل جمتمعات
�إلكرتونية ي�ستخدمها معلمو ال�صف احلادي ع�رش يف التدري�س؛ حيث
تقدم جمموعة من اخلدمات التي ت�سهل التوا�صل مع الطلبة من
خالل و�سائل متقدمة مثل املحادثات الفورية ،و�إن�شاء املجموعات،
وم�شاركة الو�سائط مع الآخرين كال�صور والفيديو والربجميات
وغريها) .

فتح املجال �أمام البحوث والدرا�سات الأخرى التي تهتم الدراسات السابقة:

بجوانب �أخرى تدور حول مفاهيم الدرا�سة.

اجلانب التطبيقي:
 من املتوقع �أن ت�سهم النتائج التي ت�صل �إليها الدرا�سة
والتو�صيات املقدمة �إىل توفري معلومات وا�ضحة �إىل امل�س�ؤولني
و�صانعي القرار عن درجة توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
التدري�س من قبل املعلمني وكيفية تعزيز ذلك يف العملية لتعليمية.

حمددات الدراسة:
 احلدود زمانية :مت تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام الدرا�سي 2017 - 2016م.
 احلدود املكانية :مت تطبيق الدرا�سة مبدار�س غرب غزة
احلكومية.
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كرث الأدب الرتبوي الذي تناول موا�ضيع التوا�صل االجتماعي
خ�صو�ص ًا يف الآونة الأخرية على اعتبار �أنه من املو�ضوعات احلديثة
التي ت�ستحق الدرا�سة ,وقد تنوعت هذه البحوث بني الكمية والكيفية,
ومن هذه الدرا�سات درا�سة زايد ( )2016التي هدفت �إىل التعرف على
واقع ا�ستخدام طلبة الثانوية العامة مبدار�س غزة ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي ،و�أثرها على املحافظة على القيم الثقافية ،والإ�شباعات
املتحققة ،ودوافع ا�ستخدامهم ل�شبكات التوا�صل االجتماعي ،ومدى
الثقة مبعلوماتهم ،وت�أثريها على القيم املجتمعية؛ حيث ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )400طالب
وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ت�أثري �شبكات التوا�صل
وطالبةَ ،
االجتماعي على القيم �ضعيف ,ويف بع�ض الأحيان كان مردوداً
�سلبياً ،و�أن الإ�شباعات املتحققة من ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
االجتماعي للحفاظ على القيم عند الذكور �أعلى من االناث يف حني
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عدم ت�أثرها بالتخ�ص�ص الدرا�سي بينما ت�أثرت مبكان ال�سكن.
و�أجرى كلُّ من هاميد ووايكوت وكورنيا وت�شانغ
 )Waycott, Kurnia, & Chang, 2015درا�سة هدفت �إىل فهم
ت�صورات طالب جامعات ماليزيا وا�سرتاليا عن فوائد ا�ستخدام
ال�شبكات االجتماعية عرب الإنرتنت للتعليم والتعلم ،والت�أثري العائد
عليهم من ا�ستخدام املحا�رضين اجلامعيني ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي يف الأن�شطة التعليمية عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وال�سيما فيما يتعلق بقيمتها يف تعزيز التفاعل ,وا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي التحليلي؛ حيث بلغ عدد عينة الدرا�سة ( )46طالب ًا
من طالب جامعات ماليزية وا�سرتاليا ,ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف
وخلُ�صت نتائج الدرا�سة �إىل
ت�سع مقابالت جماعية مع الطلبةَ ,
�أن الطالب حددوا عدداً من النتائج الإيجابية ال�ستخدام �شبكات
التوا�صل يف تعزيز التفاعل يف العملية التعليمية �سواء �أكان فيما
بينهم �أم مع حما�رضيهم.
(Hamid,

بينما قامت توفيق ( )2015بدرا�سة هدفت �إىل الوقوف على
اال�ستخدامات الرتبوية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وحتديد واقع
الوعي باال�ستخدامات الرتبوية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي لدى
معلمي التعليم الثانوي العام ،وتقدمي ت�صور مقرتح لتفعيل وتدعيم
الوعي باال�ستخدامات الرتبوية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
مبحافظة �سوهاج مب�رص ،وا�ستخدمت الباحثة يف درا�ستها املنهج
الو�صفي ,ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف ا�ستبانة موجهة للمعلمني؛
وخل�صت نتائج
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )170معلم ومعلمةَ ،
الدرا�سة �إىل �أن موقع الفي�سبوك �أكرث املواقع ا�ستخداماً ،بالإ�ضافة
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات ا�ستجابات الذكور
والإناث ل�صالح الذكور ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستجابات
�أفراد عينة البحث تبع ًا ل�سنوات اخلربة ل�صالح الفئة من ()10 - 5
�سنوات ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني معلمي املرحلة الثانوية
تبع ًا للم�ؤهل ل�صالح امل�ؤهل فوق العايل.
وخل�ص ال�سدحان ( )2015يف درا�سته التي هدفت �إىل التعرف
على واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س اجلامعي ،وت�أثري كل
من (الدرجة العلمية ،التخ�ص�ص ،واخلربة) يف ا�ستجابات ()549
ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،إىل �أن ا�ستخدام �أفراد العينة
ل�شبكات التوا�صل يف التدري�س اجلامعي كانت �ضعيفة ،بالإ�ضافة
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
تعزى ملتغري الدرجة العلمية ل�صالح درجة « �أ�ستاذ م�ساعد» ،ووجود
فروق ذات دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى
ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�ص العلمي ،ووجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري اخلربة
ل�صالح (� )10سنوات ف�أكرث.

بينما هدفت درا�سة العبيد (� )2015إىل التعرف على �آثار مواقع
التوا�صل االجتماعي على طالب كلية الرتبية بجامعة الق�صيم من
وجهة نظرهم ،والك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا ملواقع التوا�صل
االجتماعي والتي تعزى ملتغريات اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي
للطلبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة
وخلُ�صت نتائج الدرا�سة �إىل
الدرا�سة من ( )361طالب ًا وطالبةَ ،
وجود �أثر �إيجابي ملواقع التوا�صل االجتماعي على الطلبة ،ومل
تظهر الدرا�سة فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى جلن�س الطالب �أو امل�ستوى
الدرا�سي.
وقام ك ٌّل من ت�سنج وكاو ( )Tseng & Kuo, 2014بدرا�سة
هدفت �إىل التعرف على �أهمية امل�شاركة االجتماعية ،وتبادل
املعرفة على الإنرتنت للمعلمني ودورها يف تطورهم املهني ،واتبع
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي؛ حيث بلغت عينة الدرا�سة
وخلُ�صت نتائج الدرا�سة
( )321معلما من معلمني مدار�س تايوانَ ،
� ّأن ا�ستخدام املعلمني ل�شبكات التوا�صل االجتماعي ي�ساعدهم على
تعزيز املواقف التعليمية ،وتبادل املعرفة ،وزيادة قدرتهم على
البحث واملمار�سة ،كما وت�ؤدي �إىل مزيد من التعامل والإيثار جتاه
الآخرين.
و�أجرى العنيزي ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على واقع
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي لطلبة الريا�ضيات واحلا�سوب
يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة بكلية الرتبية الأ�سا�سية يف دولة
الكويت ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي؛ حيث تكونت عينة
الدرا�سة من ( )256طالب ًا وطالبة بتخ�ص�ص احلا�سوب والريا�ضيات
بكلية الرتبية الأ�سا�سية ،وقام الباحث ب�إعداد �أداة الدرا�سة واملتمثلة
يف ا�ستبانة لتحقيق �أغرا�ض البحث ،وخلُ�صت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابة الذكور والإناث
ل�صالح الإناث ،ووجود فروق ل�صالح تخ�ص�ص الريا�ضيات ،وعدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للمعدل الرتاكمي.
وهدفت درا�سة �إبراهيم (� )2014إىل التعرف على واقع ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية بجامعات �صعيد
م�رص؛ واتبعت الباحثة املنهج الو�صفي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )460مدر�س ًا و ( )823طالباً ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �أن
ك ًال من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعات �صعيد م�رص
ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل االجتماعي ،و�أن الطالب ي�ستخدمونها
بالعملية التعليمية بدرجة كبرية بالتعاون مع زمالئهم يف الدرا�سة,
ولكن ا�ستخدامهم لها بالتعاون مع �أع�ضاء هيئة التدري�س �ضعيف.
ويف درا�سة �أخرى قامت بها املزروعي ( )2012هدفت �إىل
التعرف على فاعلية ا�ستخدام الإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي
االلكرتوين يف حت�سني مهارات التوا�صل الكتابي لدى طلبة ال�صف
التا�سع ،يف �إمارة �أبو ظبي ،وذلك تبع ًا ملتغريات :جن�س املعلم,
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درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر في مدارس غزة احلكومية لشبكات التواصل االجتماعي في التدريس
من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها :معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة

أ .محمود محمد عمر عساف
أ .دعاء أنور أبو مور

والطالب ،واحللقة الدرا�سية ،واملنطقة التعليمية ,وا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة
وخلُ�صت نتائج
من ( )564طالبا وطالبة و ( )53معلما ومعلمةَ ,
الدرا�سة �أن ( )% 50من طلبة ال�صف التا�سع ي�ستخدمون الأنرتنت
ب�شكل يومي ،وكان هذا اال�ستخدام ل�صالح الربيد االلكرتوين عن
املدونات والفي�سبوك ،بالإ�ضافة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات الطلبة واملعلمني ل�صالح الإناث ،وحظي معلمو
اللغة العربية بالن�سبة الكربى يف ا�ستخدام االنرتنت ب�شكل يومي.

يف ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة قيا�س للتعرف على درجة ممار�سة
معلمي ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل ,ومما مييز الدرا�سة
احلالية التعرف على درجة املمار�سة الفعلية ملعلمي ال�صف احلادي
ال�ستخدامهم ل�شبكات التوا�صل يف عملية التدري�س حيث تبني – يف
حدود علم الباحثني -قلة يف الدرا�سات العربية التي تناولت هذا
اجلانب بعامة ,ويف البيئة الفل�سطينية بخا�صة ,كما ا�ستفادت
الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ,والقدرة على مناق�شة النتائج وتف�سريها.

بينما هدفت درا�سة بول وبيكر وكوكران
� )Cochran, 2012إىل التعرف على عالقة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف التدري�س والتح�صيل الأكادميي للطلبة يف اجلامعات
احلكومية الأمريكية ,واتبع الباحثون املنهج الو�صفي؛ حيث تكونت
عينة الدرا�سة من ( )371طالب ًا من طلبة اجلامعات احلكومية
الأمريكية ,وتناولت الدرا�سة تقدمي املحتوى التعليمي والأن�شطة عن
طريق برناجمي الفي�س بوك واللينكدان ،وا�ستخدام الباحث اختبار
وخلُ�صت نتائج الدرا�سة �إىل
معريف لقيا�س التح�صيل الأكادمييَ ،
وجود عالقة عك�سية دالة �إح�صائي ًا بني الوقت الذي يق�ضيه الطالب
على �شبكات التوا�صل االجتماعي وحت�صيلهم الأكادميي.

الطريقة واإلجراءات:

(& Paul, Baker,

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة البحوث ال�سابقة يت�ضح تنوع طرق تناول
مو�ضوع �شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية من
قبل الباحثني ،ورمبا يعود ذلك �إىل الرغبة يف التح�سني من طرق
التدري�س واالنتقال �إىل طرق تدري�سية حديثة �أكرث فعالية ،وقرب ًا
من احتياجات الطالب وميوله ،وقد ظهر هذا االختالف يف تناول
مو�ضوع �شبكات التوا�صل االجتماعي ,ومن الدرا�سات من ا�ستخدمها
كو�سيلة تعليمية للطالب ,وقيا�س �أثرها على عدة متغريات ،ومنهم من
در�س واقع توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعية لها مثل درا�سة
ال�سدحان ( ، )2015ومنهم من در�س واقع ا�ستخدام الطلبة لها مثل
درا�سة توفيق ( ، )2015ومنهم من در�س الفوائد العائدة للطلبة من
ا�ستخدام املعلمني ل�شبكات التوا�صل االجتماعي مثل درا�سة هاميد
و�آخرين ( , )Hamid & et al, 2015ومنهم من ربط �شبكات التوا�صل
االجتماعي بتح�صيل الطلبة مثل درا�سة بول و�آخرين (Paul & et
 , )al, 2012واتفقت الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام املنهج الو�صفي
وذلك ملالءمته طبيعة م�شكلة الدرا�سة ,وتنوعت الدرا�سات يف
ا�ستخدام �أدوات البحث؛ حيث ا�ستخدمت درا�سة هاميد و�آخرين( (�Ha
 )mid & et.al, 2015املقابالت اجلماعية للطلبة لفهم ت�صوراتهم
عن فوائد �شبكات التوا�صل االجتماعي ,بينما ا�ستخدمت درا�سة
بول و�آخرين ( )Paul & et al, 2012االختبار لقيا�س التح�صيل
الأكادميي للطلبة ,ويتفق البحث احلايل مع الدرا�سات ال�سابقة يف
ا�ستخدام املنهج الو�صفي ,وكذلك يتفق مع معظم الدرا�سات ال�سابقة
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منهج الدرا�سة :وظَّ ف الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي
الذي يهدف �إىل و�صف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة ومنا�سبته مل�شكلة
الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
ومعلمات ال�صف احلادي ع�رش مبدرا�س غزة احلكومية امل�سجلني
يف ك�شوف وزارة الرتبية والتعليم للف�صل الدرا�سي الثاين من العام
( )2017 – 2016والبالغ عددهم ( )373معلم ًا ومعلمة.
عينة الدرا�سة� :شملت عينة الدرا�سة جميع معلمي ومعلمات
ال�صف احلادي ع�رش يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية -غرب
غزة والبالغ عددهم ( )166معلم ًا ومعلمة؛ وقد مت اختيار هذه العينة
لأ�سباب علمية ,مثل :توفر �أفراد الدرا�سة ,و�سهولة الو�صول �إليهم,
وتوفر الإمكانات لت�سهيل �إجراءات الدرا�سة وتطبيقها ,ومالءمة
العينة يف هذا ال�صف ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي.ويبني
اجلدول ( )1التكرارات والن�سب املئوية ملتغريات �أفراد الدرا�سة على
النحو الآتي:
جدول ()1
عينة الدراسة وفق متغيرات :الجنس ,المؤهل العلمي ,الخبرة التعليمية ,التخصص

املتغري
اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

اخلربة التعليمية

التخ�ص�ص

التكرارات

الن�سبة املئوية

م�ستويات املتغري
ذكر

70

% 42.17

انثى

96

% 57.83

بكالوريو�س ف�أقل

132

% 79.52

درا�سات عليا

34

% 20.84

�أقل من خم�س �سنوات

42

% 25.30

خم�س �سنوت ف�أكرث

124

% 74.70

علمي

66

% 39.76

�إن�ساين

100

% 60.24

�أداة الدرا�سة :لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان ببناء
�أداة الدرا�سة بعد االطالع على الأدبيات الرتبوية املتعلقة ب�شبكات
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التوا�صل االجتماعي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة ,مثل :درا�سة ال�سدحان ( , )2015ودرا�سة توفيق ()2015
مت �إعداد ا�ستبانة ب�صورتها الأولية املكونة من ( )31فقرة.
؛ حيث َّ

جدول ()3
قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا لمجاالت االستبانة وكذلك المعامل الكلي

�صدق �أداة الدرا�سة :مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بطريقتني
على النحو الآتي:
مت التحقق من �صدق اال�ستبانة ظاهرياً؛
�صدق املحكمنيَّ :
حيث مت عر�ضها على ( )9حمكمني من الأ�ساتذة املخت�صني يف
جمال تكنولوجيا التعليم والعاملني يف جامعات غزة؛ وطلب �إليهم
مت حذف
�إبداء �آرائهم يف و�ضوح الفقرات وتغطيتها للمجال؛ حيث َّ
و�إ�ضافة وتعديل بع�ض الفقرات لي�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ()28
فقرة موزعة على �أربعة جماالت كما يف جدول ( )2الآتي:
جدول ()2
وصف مجاالت االستبانة وعدد فقرات كل مجال

م

املجال

عدد الفقرات

1

توظيف مواقع التوا�صل كم�صدر للمعرفة.

7

2

توظيف مواقع التوا�صل يف التدري�س.

9

3

توظيف مواقع التوا�صل يف تعزيز التعليم.

6

4

توظيف مواقع التوا�صل يف التقومي.

6

جمموع الفقرات

28

�صدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من �صدق االت�ساق
الداخلي لال�ستبانة بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()30
مت
معلم ًا ومعلمة للمرحلة الثانوية من خارج عينة الدرا�سة؛ حيث َّ
ح�ساب معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للأداة؛ حيث
تراوحت معامالت االرتباط بني ( , )0.778 - 0.426كما ح�سبت
معامالت ارتباط املجاالت مع بع�ضها بع�ضاً ,ومع الأداة ككل؛
حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط املجاالت بني (- 0.466
 )0.668كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني املجاالت والأداة
الكلية ( , )0.815 - 0.669وجميع هذه القيم دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( )α =0.05مما ي�ؤكد ات�ساق فقرات اال�ستبانة.حيث تبلغ
قيمة معامل االرتباط بري�سون النظرية عند م�ستوى ()α =0.05
ودرجات حرية ()0.355( = )29
ثبات �أداة الدرا�سة :مت التحقق من ثبات الأداة بح�ساب معامل
كرونباخ الفا  Cronbach Alphaباعتباره الأ�سلوب املنا�سب يف مثل
هذه احلاالت؛ حيث يحدد مدى ا�ستقرار ا�ستجابة املفحو�صني على
مت ح�ساب معامل ثبات كرونباخ �ألفا لكل
مفردات اال�ستبانة؛ حيث َّ
جمال من جماالت اال�ستبانة ,وكذلك لال�ستبانة ككل كما هو مو�ضح
بجدول ( )3التايل:

م

املجال

عدد
الفقرات

معامل ثبات
كرونباخ الفا

1

توظيف مواقع التوا�صل كم�صدر للمعرفة.

7

0.901

2

توظيف مواقع التوا�صل يف التدري�س.

9

0.839

3

توظيف مواقع التوا�صل يف تعزيز التعليم.

6

0.872

4

توظيف مواقع التوا�صل يف التقومي.

6

0.914

الثبات الكلي للأداة

28

0.924

يت�ضح من اجلدول ( )3تفاوت قيم معامل ثبات املجاالت من
�أقل قيمة ( )0.839و�أعلى قيمة وهي ( )0.914بينما بلغ معامل
الثبات الإجمايل للدرا�سة ( )0.924وهذه جميعها قيم عالية تدل
على ثبات �أداة الدرا�سة.

إجراءات التصحيح:
ا�ستخدم الباحثان طريقة (ليكرت) يف الت�صحيح؛ حيث �أعطى
مقيا�سا متدرج ًا من خم�س خانات ت�ضمن الإجابة على فقرات
مت �إعطاء الأوزان املخ�ص�صة لكل خانة من اخلانات
اال�ستبانة ,كما َّ
املخ�ص�صة لكل فقرة؛ حيث �أعطيت كبرية جداً ( 5درجات)  ,كبرية
( 4درجات)  ,متو�سطة ( 3درجات)  ,قليلة (درجتان)  ,قليلة جداً
(درجة واحدة)  ,ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمد الباحثان القيم
التالية للحكم على درجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س
♦ ♦امل�ستوى الأول :درجة توظيف قليلة �إذا تراوح املتو�سط
احل�سابي بني (. )2.33 - 1.00
♦ ♦امل�ستوى الثاين :درجة توظيف متو�سطة �إذا تراوح املتو�سط
احل�سابي بني (. )3.67 - 2.34
♦ ♦امل�ستوى الثالث :درجة توظيف كبرية �إذا تراوح املتو�سط
احل�سابي بني (. )5.00 - 3.68
الأ�ساليب الإح�صائية :ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب الإح�صائية
التالية:
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وذلك للإجابة
عن ال�س�ؤال الأول من الدرا�سة.
اختبار (ت) للك�شف عن داللة الفروق الإح�صائية وذلك
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄ �أوالً :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف معلمي
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درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر في مدارس غزة احلكومية لشبكات التواصل االجتماعي في التدريس
من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها :معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة

ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س من
وجهة نظرهم؟
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
َّ
لدرجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي يف التدري�س لكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ويو�ضح
جدول ( )4النتائج التي مت التو�صل لها.
جدول ()4

أ .محمود محمد عمر عساف
أ .دعاء أنور أبو مور

وعند مقارنة النتيجة ال�سابقة جند ت�شابه ًا �إىل حد ما بنتائج
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ال�سدحان ( )2015التي َخلُ�صت �أن
درجة ا�ستخدام معلمي التدري�س اجلامعي بال�سعودية ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي كانت بدرجة �ضعيفة ,وكذلك درا�سة �إبراهيم
( )2014التي خل�صت �إىل �أن درجة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل بني
الطالب واملعلمني مب�رص كانت �ضعيفة.وقد يعود ذلك �إىل طبيعة
ت�شابه املناهج والوقت املخ�ص�ص لتدري�سها ،وكذلك ت�شابه �أفراد
عينة الدرا�سة يف هذه الدول.

الترتيب التنازلي لدرجة توظيف معلمي الصف الحادي عشر لشبكات التواصل االجتماعي في

النتيجة املتعلقة برتتيب فقرات املجال الأول (توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي كم�صدر للمعرفة) :

رتبة املجال
درجة
التوظيف يف اداة الدرا�سة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
َّ
فقرة من فقرات هذا املجال والبالغ عددها ( )7فقرات كما بجدول
( )5الآتي:

التدريس حسب المتوسطات الحسابية لمجاالت أداة الدراسة

م
1
2
3
4

املجال
توظيف مواقع التوا�صل
يف التدري�س.
توظيف مواقع التوا�صل
كم�صدر للمعرفة.
توظيف مواقع التوا�صل
يف تعزيز التعليم.
توظيف مواقع التوا�صل
يف التقومي.
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.22

1.11

متو�سطة

2

3.12

1.21

متو�سطة

1

2.66

1.24

متو�سطة

3

2.65

1.24

متو�سطة

4

2.91

1.14

متو�سطة

-

جدول ()5
الترتيب التنازلي لفقرات المجال األول (توظيف شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعرفة)
حسب المتوسط الحسابي

م

يو�ضح جدول ( )4املتو�سطات احل�سابية لإجابة �أفراد عينة
الدرا�سة على جماالت �أداة الدرا�سة تراوحت بني (, )3.22 - 2.65
وجاء املجال الثاين الذي ين�ص على « توظيف مواقع التوا�صل يف
التدري�س» على �أعلى متو�سط ح�سابي والبالغ ( , )3.22يليه املجال
الأول الذي ين�ص على « توظيف مواقع التوا�صل كم�صدر للمعرفة»
الذي بلغ متو�سطه احل�سابي ( )3.12بينما حاز املجاالن الثالث
والرابع على �أقل متو�سطات ح�سابية حيث بلغت ()2.65( , )2.66
على الرتتيب ,كما يو�ضح جدول ( )4املتو�سط احل�سابي الكلي
لدرجة توظيف معلمي ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل والذي
يبلغ ( )2.91وتعد هذه الدرجة من التوظيف (درجة متو�سطة)
درجة غري كافية ,ال�سيما �إذا ما قورنت مبا يحدث يف العامل اليوم
من تطور ملمو�س يف توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي ,فهي
درجة غري مواكبة لهذا التطور على الرغم من حماوالت التقدم
والتطور امل�ستمر يف وزارة الرتبية والتعليم التي ت�سعى ملواكبة هذا
الع�رص.وقد يعود ذلك �إىل عدم �إملام بع�ض معلمي ال�صف احلادي
ع�رش بتوظيف �شبكات التوا�صل يف التدري�س ،واقت�صارهم على
ا�ستخدامها فقط للأغرا�ض ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ضهم لي�س
لديه التدريب الكايف ملمار�سة ال�شبكة ف�ض ًال عن كرثة الأعباء امللقاة
على عاتق املعلم ,وكذلك تكد�س املناهج باملحتويات املعرفية،
و�ضيق الوقت املخ�ص�ص لعملية التقومي ,عالوة على ذلك افتقار
كثري من املدار�س للطاقة الكهربائية مما يعيق من توظيف �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف التدري�س.
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1
2
3
4

5
6
7

الفقرة
توفر يل معلومات
بال�رسعة املنا�سبة.
ا�ستخدمها كم�صدر �أويل
للح�صول على املعلومات.
�أن�ضم �إىل جمموعات
للم�شاركة باملعلومات.
�أتابع بع�ض ال�شخ�صيات
البارزة يف جمال
تخ�ص�صي.
ا�ستخدمها ملتابعة �آخر
امل�ستجدات يف جمال
تخ�ص�صي.
ت�ساعدين على تطوير
مهارتي العلمية.
�أح�صل منها على
معلومات �إثرائية
ملو�ضوعات التدري�س.
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
درجة
الفقرات يف
التوظيف
�أداة الدرا�سة

3.30

1.09

متو�سطة

4

3.27

0.97

متو�سطة

1

3.17

0.98

متو�سطة

7

3.15

1.08

متو�سطة

6

3.08

1.06

متو�سطة

5

2.99

0.95

متو�سطة

2

2.88

1.03

متو�سطة

3

3.12

1.21

متو�سطة

-

يو�ضح جدول ( )5املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال الأول
(توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي كم�صدر للمعرفة) وقيمته
( )3.12ويقابله درجة متو�سطة ,وكذلك املتو�سطات احل�سابية
جلميع فقرات هذا املجال؛ حيث حازت الفقرة ( )4والتي تن�ص على
(توفر يل معلومات بال�رسعة املنا�سبة) على �أعلى متو�سط ح�سابي
( , )3.30بينما حازت الفقرة ( )3التي تن�ص على (�أح�صل منها على
معلومات �إثرائية ملو�ضوعات التدري�س على �أقل متو�سط ح�سابي

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

( , )2.88وتظهر هذه النتائج �أن املعلمني يع ّدون �شبكات التوا�صل
االجتماعي من الو�سائل التكنولوجية ال�رسيعة للح�صول على
املعلومات وهي بالن�سبة لهم م�صدر �أويل للح�صول على املعلومات،
ويرى الباحثان �أن جمانية هذه ال�شبكات و�سهولة توفرها لدى
كاف العتمادهم عليها كم�صدر للح�صول على
املعلمني �سبب
ٍ
معلوماتهم ,كما يرى الباحثان �أن كمية املحتوى املعريف الكبرية
يف املناهج ،وتوفر �أدلة معلم ،وكرا�سات �أن�شطة التي ت�ستخدم يف
�إثراء الدرو�س ،وتطوير مهارات املعلم العلمية بجانب �شبكات
التوا�صل االجتماعي هو ال�سبب يف ح�صول الفقرتني ( )4( , )3على
�أقل املتو�سطات بالن�سبة للفقرات الأخرى.

يو�ضح جدول ( )6املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال الثاين
(توظيف مواقع التوا�صل يف التدري�س) الذي حاز على �أعلى ن�سبة
من املجاالت الأخرى وقيمته ( )3.22ويقابله درجة متو�سطة,
وكذلك املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال؛ حيث حازت
الفقرة ( )15التي تن�ص على (ت�ساعدين على مراعاة الفروق الفردية
بني املتعلمني) على �أعلى متو�سط ح�سابي ( )3.42بينما حازت
الفقرة ( )10التي تن�ص على (�أ�ستخدمها للتغلب على كثافة املناهج
وتو�سعها) على �أقل متو�سط ح�سابي ( , )3.07وتعرب النتيجة ال�سابقة
عن مدى ا�ستخدام املعلمني مواقع التوا�صل ملراعاة الفروق الفردية
بني املتعلمني وتوفري الوقت اخلا�ص بالتعلم ويرى الباحثان �أن
�شبكات التوا�صل االجتماعي متتاز بتنوع امل�صادر والر�سومات كما
�أنها تنا�سب الفروق الفردية بني املتعلمني مما يجعل املعلم ي�ستعني
بها للتغلب على احتياجات املتعلمني املختلفة ,كما ت�ستخدم مواقع
التوا�صل بدرجة �أقل للتغلب على تكد�س املناهج ب�سبب التزام
املعلمني بخطة تدري�س وا�ضحة ،ومعلومات يف حمتويات املناهج
يلزم عليهم �إي�صالها للطالب كاملة.

جدول ()6

النتيجة املتعلقة برتتيب فقرات املجال الثالث (توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التعزيز) :

النتيجة املتعلقة برتتيب فقرات املجال الثاين (توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س) :
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
َّ
فقرة من فقرات هذا املجال وا لبالغ ( )9فقرات كما بجدول ()6
التايل:

الترتيب التنازلي لفقرات المجال الثاني « توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التدريس»
حسب المتوسط الحسابي

م

1

2

3
4
5
6
7

8
9

الفقرة
ت�ساعدين على مراعاة
الفروق الفردية بني
املتعلمني
تعمل على توفري الوقت
املخ�ص�ص للتعلم داخل
ال�صف
ت�ساعدين مواقع التوا�صل
يف حتقيق �أهداف
التعليم.
توفر يل بيئة تعليمة
�شيقة وجذابة للتعلم.
ت�ساعدين على �إي�صال
�أوراق العمل ومناذج
االختبارات للمتعلم.
ت�ساعدين يف التغلب على
م�شكالت بطء التعلم.
ا�ستخدمها ل�رشح
املقرر وحتميل املادة
التعليمية.
�أ�ستخدمها لتزويد املتعلم
مبعلومات ال تتوفر يف
ال�صف العادي.
�أ�ستخدمها للتغلب على
كثافة املناهج وتو�سعها.
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
درجة
الفقرات يف
التوظيف
�أداة الدرا�سة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لكل
َّ
فقرة من فقرات هذا املجال والبالغ عددها ( )6فقرات كما يف جدول
( )7التايل:
جدول ()7

3.42

1.17

متو�سطة

15

3.33

1.83

متو�سطة

12

3.30

1.06

متو�سطة

8

3.25

1.10

متو�سطة

11

3.23

1.21

متو�سطة

16

3

3.22

1.12

متو�سطة

9

4

3.11

1.10

متو�سطة

13

3.10

1.13

متو�سطة

14

3.07

1.12

متو�سطة

10

3.22

1.11

متو�سطة

-

الترتيب التنازلي لفقرات المجال الثالث (توظيف شبكات التواصل في التعزيز) حسب المتوسط
الحسابي

م
1
2

5

6

الفقرة
تعمل على زيادة ثقة
املتعلم بنف�سه.
ا�ستخدمها لزيادة دافعية
املتعلم للتعلم.
ت�سمح يل باملتابعة
امل�ستمرة للمتعلمني.
ت�ساعدين على تبادل
املعلومات ذات االهتمام
امل�شرتك.
�أقوم بت�شجيع الطلبة على
تبادل �آرائهم و�أفكارهم
عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي.
ت�سمح يل بتعزيز املتعلم
يف الوقت املحدد.
الدرجة الكلية

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
درجة
الفقرات يف
التوظيف
�أداة الدرا�سة

3.04

1.32

متو�سطة

20

2.98

1.28

متو�سطة

19

2.63

1.42

متو�سطة

21

2.62

1.21

متو�سطة

18

2.50

1.08

متو�سطة

22

2.19

1.06

�ضعيف

17

2.66

1.24

متو�سطة

-

يو�ضح جدول ( )7املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال الثالث
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درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر في مدارس غزة احلكومية لشبكات التواصل االجتماعي في التدريس
من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها :معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة

(توظيف �شبكات التوا�صل يف التعزيز)  ،وقيمته ( )2.66ويقابله
درجة متو�سطة ،وكذلك املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال؛
حيث حازت الفقرة ( )20والتي تن�ص على (تعمل على زيادة ثقة
املتعلم بنف�سه) على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ، )3.04بينما حازت
الفقرة ( )17والتي تن�ص على (ت�سمح يل بتعزيز املتعلم يف الوقت
املحدد) على �أقل متو�سط ح�سابي ( ، )2.19وتقابل الفقرة ()17
درجة �ضعيفة وهي �أقل درجة يف هذا املجال ،وكذلك �أداة الدرا�سة
ككل؛ حيث تعك�س �صعوبة تواجد كل من املعلمني واملتعلمني يف
الوقت نف�سه على �شبكات التوا�صل ،الأمر الذي يقلل من التعزيز يف
الوقت املحدد.
النتيجة املتعلقة برتتيب فقرات املجال الرابع (توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التقومي) :
مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحرافات املعيارية لكل فقرة
َّ
من فقرات هذا املجال والبالغ عددها ( )6فقرات كما بجدول ()8
التايل:
جدول ()8

حسب المتوسط الحسابي

م
1
2

3
4
5
6

الفقرة
متكنني من عمل تغذية
راجعة للطالب.
تعمل على نقل التعليم
من مرحلة التناف�س �إىل
مرحلة التكامل.
ت�ساعدين يف عمل
وت�صميم �أوراق العمل
ومناذج اختبارية.
ت�ساعدين يف تطبيق
االختبارات على الطالب.
�أ�ستخدمها لن�رش تدريبات
�إثرائية للطالب.
�أ�ستخدمها ملتابعة
الواجبات املنزلية.
الدرجة الكلية

الو�سط
احل�سابي

رتبة
درجة
الفقرات يف
التوظيف
�أداة الدرا�سة

2.78

1.11

متو�سطة

23

2.67

1.20

متو�سطة

24

2.64

1.28

متو�سطة

25

2.62

1.24

متو�سطة

26

2.61

1.21

متو�سطة

28

2.60

1.45

متو�سطة

27

2.65

1.24

متو�سطة

-

احل�سابية متقاربة ,وتعك�س هذه القيم قلة توظيف املعلمني ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي يف التقومي مقارنة بتوظيفهم هذه ال�شبكات يف
التدري�س ،وكم�صدر للمعلومات لهم؛ ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل
عدم ا�ستخدام املعلمني لأ�ساليب التقومي البديل مثل كتابة التقارير
واكتفائهم بالتقومي التقليدي املتمثل يف االختبارات الكتابية؛
وكذلك عدم دراية معظم املعلمني بكيفية ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
لعمل اختبارات وتطبيقها على الطالب لعدم وجود املعلم واملتعلم
يف الوقت نف�سه.
◄◄ثانياً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق دالة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني متو�سط تقديرات املعلمني
لتوظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغريات
الدرا�سة (اجلن�س ,امل�ؤهل العلمي ,اخلربة التعليمية ,التخ�ص�ص) ؟
مت �صياغة الفر�ضية
 .أالنتائج املتعلقة مبتغري اجلن�سَّ :
ال�صفرية التالية :ال توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤ 0.05بني متو�سط تقديرات املعلمني لتوظيف �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س.
وللتحقق من �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ،وذلك كما هو مو�ضح يف جدول ( )9الآتي:

الترتيب التنازلي لفقرات المجال الرابع (توظيف شبكات التواصل في التقويم)

االنحراف
املعياري

أ .محمود محمد عمر عساف
أ .دعاء أنور أبو مور

يو�ضح جدول ( )8املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال الرابع
(توظيف �شبكات التوا�صل يف التقومي) وقيمته ( )2.65ويقابله
درجة متو�سطة ,وكذلك املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال؛
حيث حازت الفقرة ( )23التي تن�ص على (متكنني من عمل تغذية
راجعة للطالب) على �أعلى متو�سط ح�سابي ( )2.78بينما حازت
الفقرة ( )27التي تن�ص على (�أ�ستخدمها ملتابعة الواجبات املنزلية)
على �أقل متو�سط ح�سابي (� , )2.60أما باقي الفقرات متو�سطاتها
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جدول ()9
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لفحص مستوى داللة الفروق حسب متغير الجنس

املتغري

العدد

الداللة
املتو�سط االنحراف
قيمة (ت)
الإح�صائية
احل�سابي املعياري

ذكر

70

3.70

0.72

�أنثى

96

4.02

0.77

2.72-

0.007

يو�ضح جدول (� )9أن قيمة املتو�سط احل�سابي للإناث يف
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي بلغ ( )4.02وهي �أكرب من
املتو�سط احل�سابي للذكور والبالغ ( , )3.70وكذلك قيمة مطلق
القيمة (ت) املح�سوبة �أكرب من قيمتها اجلدولية ,مما يبني وجود
فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α =0.05بني املتو�سطات
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ,وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
املزروعي ( )2012التي عزت الفروق ل�صالح الإناث يف ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف حت�سني مهارات التوا�صل الكتابي,
وكذلك درا�سة العنيزي ( )2014التي عزت الفروق ل�صالح الإناث
يف التعرف على واقع ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي للطلبة،
بينما تختلف مع درا�سة توفيق ( , )2015التي عزت الفروق ل�صالح
الذكور يف ا�ستخدام معلمي التعليم الثانوي ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي.
و ُيعزو الباحثان النتائج ال�سابقة �إىل ت�شجيع الإدارة املدر�سية
للمعلمات على توظيف �شبكات التوا�صل يف عملية التدري�س �سواء
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�أكانت داخل املدر�سة �أم خارجها بالإ�ضافة �إىل املتابعة امل�ستمرة
لهذه املدار�س من قبل مدرية الرتبية والتعليم ,وكذلك طبيعة الفئة
التعليمية التي تدر�سها املعلمات.
مت �صياغة
.بالنتائج املتعلقة مبتغري امل�ؤهل العلميَّ :
الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤ 0.05بني متو�سط تقديرات املعلمني لتوظيف �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي.
وللتحقق من �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ،وذلك كما هو مو�ضح يف جدول ( )10الآتي:
جدول ()10
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لفحص مستوى داللة الفروق حسب متغير المؤهل العلمي

املتغري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

بكالوروي�س

132

3.91

0.61

درا�سات عليا

34

3.81

0.82

الداللة
قيمة (ت)
الإح�صائية
0.582

0.562

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )df=164ومستوى داللة 1.971 = 0.05

يو�ضح جدول (� )10أن قيمة (ت) املح�سوبة �أقل من قيمتها
اجلدولية ،مما يتبني عدم وجود فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α=0.05بني املتو�سطات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي،
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العبيد ( )2015والتي �أظهرت عدم
وجود فروق دالة �إح�صائية يف التعرف على �أثر مواقع التوا�صل
االجتماعي تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ,بينما تختلف مع درا�سة
توفيق ( , )2015ودرا�سة ال�سدحان ( )2015اللتني �أظهرتا فروق ًا
ل�صالح امل�ؤهل فوق العايل (درا�سات عليا) يف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ل�شبكات التوا�صل االجتماعي.
وقد ُيعزى عدم وجود فروق دالة �إح�صائية تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي �إىل �أن معلمي ال�صف احلادي ع�رش يدركون �أهمية
توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س ،وما يرتبط بها
من مهارات خا�صة بتكنولوجيا املعلومات التي ت�ستخدم يف عملية
التدري�س ,بغ�ض النظر عن م�ؤهالتهم العلمية.
مت �صياغة
.تالنتائج املتعلقة مبتغري اخلربة التعليميةَّ :
الفر�ضية ال�صفرية التالية :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سط تقديرات املعلمني لتوظيف �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغريات اخلربة التعليمية.
وللتحقق من �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ،وذلك كما هو مو�ضح يف جدول ( )11الآتي:

جدول ()11
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لفحص مستوى داللة الفروق حسب متغير الخبرة
التعليمية

املتو�سط
العدد
احل�سابي

املتغري

االنحراف
املعياري

�أقل من خم�س �سنوات

43

3.74

0.82

خم�س �سنوات ف�أكرث

123

3.94

0.74

قيمة
(ت)

الداللة
الإح�صائية

1.44

0.151

يو�ضح جدول (� )11أن مطلق قيمة (ت) املح�سوبة �أقل
من قيمتها اجلدولية ،مما يتبني عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( )α =0.05بني املتو�سطات تعزى ملتغري اخلربة
التعليمية ,وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سات ال�سدحان
(2015م) التي �أظهرت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ل�شبكات التوا�صل االجتماعي وفق ًا ملتغري اخلربة
التعليمية ل�صالح الفئة (� )10سنوات ف�أكرث ,وكذلك تختلف مع
درا�سة توفيق (2015م) التي �أظهرت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف
ا�ستخدام املعلمني ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س وفق ًا
ملتغري اخلربة التعليمية ل�صالح (� )10 - 5سنوات.
ويف�رس الباحثان عدم وجود فروق دالة �إح�صائية تعزى
ملتغري اخلربة التعليمية �إىل �أن جميع معلمي ال�صف احلادي ع�رش
يتلقون الندوات والدورات وور�ش العمل نف�سها التي تهدف �إىل
تنميتهم يف جمال التدري�س منذ بداية تعينيهم ،كما �أن ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل يف التدري�س لي�س معقداً؛ حيث ي�سهل ا�ستخدامها
من قبل املعلمني على اختالف خربتهم التعليمية.
مت �صياغة الفر�ضية
.ثالنتائج املتعلقة مبتغري التخ�ص�صَّ :
ال�صفرية التالية :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≤α
 )0.05بني متو�سط تقديرات املعلمني لتوظيف �شبكات التوا�صل
االجتماعي تعزى ملتغريات التخ�ص�ص الدرا�سي.
وللتحقق من �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ،وذلك كما هو مو�ضح يف جدول ( )12الآتي:
جدول ()12
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لفحص مستوى داللة الفروق حسب متغير التخصص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمي

68

3.93

0.87

�إن�ساين

98

3.86

0.69

املتغري

الداللة
قيمة (ت)
الإح�صائية
0.608

0.544

يو�ضح جدول (� )12أن قيمة (ت) املح�سوبة �أقل من قيمتها
اجلدولية ,مما يتبني عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α =0.05بني املتو�سطات تعزى ملتغري التخ�ص�ص ,وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة زايد ( )2016التي �أظهرت عدم وجود فروق
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من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها :معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة

دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستخدام الطلبة ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
يف التدري�س ل�صالح التخ�ص�ص الدرا�سي ,بينا تختلف هذه النتيجة
مع درا�سة ال�سدحان ( , )2015ودرا�سة العنيزي ( , )2014اللتني
�أظهرتا فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستخدام املعلمني ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي ُتعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�صات العلمية.
ويف�رس الباحثان عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ُتعزى
ملتغري التخ�ص�ص هو الت�شابه والتكامل بني العلوم املختلفة
خ�صو�صا يف مناهج التعليم اجلديدة؛ حيث يتم تدري�س مواد علمية
مثل الريا�ضيات والتكنولوجيا للتخ�ص�صات الإن�سانية مما �أدى �إىل
زيادة التقارب بني هذه التخ�ص�صات على اختالفها.
◄◄ثالثاً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما �سبل تعزيز توظيف
معلمي ال�صف احلادي ع�رش ل�شبكات التوا�صل االجتماعي من وجهة
نظرهم؟
مت ح�ساب التكرارات لكل مقرتح
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق َّ
�أفاد به املعلمون على ال�س�ؤال املفتوح يف مذيلة �أداة الدرا�سة,
وترتيبها من الأعلى �إىل الأدنى ,ويو�ضح جدول ( )13التايل �أهم
مت التو�صل �إليها:
النتائج التي َّ
جدول ()13
آراء المعلمين لسبل تعزيز مواقع التواصل االجتماعي في التدريس وتكراراتها

م

الفقرة

التكرار

 1تزويد املدار�س ب�أجهزة حا�سوب ومتديدات ل�شبكات الإنرتنت.

90

عقد دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على توظيف �شبكات
2
التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية.

82

 3توفري الطاقة الكهربائية ب�شكل دائم خالل فرتة الدوام املدر�سي.

78

 4اتباع ا�ساليب تقومي جديدة توظف �شبكات التوا�صل االجتماعي.

66

توفري خمتربات تكنولوجية يف املدر�سة وتزويد الف�صول باللوحات
5
الذكية.

54

 6العمل على حو�سبة املناهج التعليمية.

42

�إعطاء املعلم احلرية ال�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
7
املدر�سة.
عمل قنوات تعليمية ت�ستخدم تقنية البث املبا�رش ل�رشح حمتوى
8
الدرو�س.
تكوين جمموعات م�شرتكة على مواقع التوا�صل االجتماعي من
9
املعلمني والطالب لطرح وتبادل الأفكار.

33
22
10

يو�ضح جدول (� )13آراء املعلمني حول �سبل تعزيز توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التدري�س؛ ومن خالل �إجابتهم عن
ال�س�ؤال املفتوح يف نهاية �أداة الدرا�سة ن�ستنج ما يلي:
حازت الفقرة (تزويد املدار�س ب�أجهزة حا�سوب ومتديدات
ل�شبكات الإنرتنت) على �أعلى تكرارات ,ويعرب ذلك عن مدى حاجات
املدار�س احلكومية ملختربات و�أجهزة خا�صة لتوظيف املعلمني
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ل�شبكات التوا�صل االجتماعي؛ ويرى الباحثان �أنه يف ظل التطور
التكنولوجي الهائل الذي يحدث على كافة �أطراف العملية التعليمية
يحتم على اجلهات املعنية توفري هذه الأجهزة وحتديثها با�ستمرار.
 كذلك حازت الفقرة (عقد دورات تدريبية للمعلمني
لتدريبهم على توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية
التعليمية) على تكرار يف املرتبة الثانية ،ويعرب ذلك عن حاجة عدد
من املعلمني �إىل دورات تدريبة وور�ش عمل تطبيقية لتدريبهم على
كيفية توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية؛
يليها فقرة توفري الطاقة الكهربائية ،وهي م�شكلة عامة تعاين منها
القطاعات التعليمية يف املدار�س احلكومية يف قطاع غزة كافة.
 كذلك حازت الفقرة (اتباع �أ�ساليب جديدة للتقومي توظف
�شبكات التوا�صل االجتماعي) على تكرار كبري؛ حيث تعك�س هذه
العبارة عن مدى اعتماد املعلمني على االختبارات الكتابية املعرفية
التي ال تتنا�سب مع توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي.وترتبط
الفقرة ( )5بالفقرة ( )1التي تن�ص على توفري �أجهزة وخمتربات
و�أدوات حديثة مثل ال�سبورة الذكية.
 باقي الفقرات ( )9 - 8 - 7تتمحور حول �إعطاء املعلم
احلرية الكافية ال�ستخدام �شبكات التوا�صل ،وعمل قنوات تعليمية
التي بدورها ت�شجع هذه توظيف �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
العملية التعليمية.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة يو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
 العمل على تلبية حاجات املدار�س من �أجهزة وخمتربات
حا�سوبية و�شبكات انرتنت لتوظيفها يف العملية التعليمية.
 عقد ور�ش العمل ,والدورات التدريبية التي ت�ستهدف
املعلمني من كافة التخ�ص�صات وتدريبهم على كيفية توظيف
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف العملية التعليمية.
 العمل على �إمتام حو�سبة باقي املناهج التعليمية مثل
مناهج التكنولوجيا التي بد�أت الوزارة يف حو�سبتها؛ بحيث ت�شمل
باقي املواد العلمية والأدبية.
 ت�صميم جمموعات خا�صة على �شبكات التوا�صل
االجتماعي لكل مدر�سة ت�ضم املعلمني من كافة التخ�ص�صات
لتبادل الأفكار والآراء التعليمية بينهم من جهة ,وبني الطالب من
جهة �أخرى.
 تفعيل دور الإعالم املدر�سي الهادف الذي ي�شجع على
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي.
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