االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم
(دراسة ميدانية بكلية التربية جامعة البطانة ،السودان)
الصديق عبد الصادق البدوي بلة

السودان
كليّة ّ
الّتبية ،جامعة البُطانةّ ،

قدم للنشر 1440/1/9هـ  -وقبل 1440/4/23هـ
التعرف
المستخلص :هدفت الدراسة إىل استقصاء آراء األساتذة والطالب حنو فاعلية استخدام شبكات التّواصل
االجتماعي يف التّعليم .وهدفت إىل ّ
ّ
الّتبية اجامعة
على وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة ،استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي ،وتكون جمتمع الدراسة من األساتذة والطّالب بكلية ّ
ّ
البُطانة ،ومت إجراء الدراسة يف العام الدراسي 2018/2017م ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة أدا ًة بعد التّأكد من صدقها وثباهتا ،ومت
للعلوم
اختيار عينة عشوائيّة جمموعها  350من الطالب 325ومن األساتذة  ،25وملعاجلة البيانات إحصائيّاً مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائيّة ُ
الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي عموماً تتحقق بوسط
االجتماعيّة ( .)SPSSتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :درجة االستخدام
ّ
حسايب  2.04وبدرجة تقديريّة دون الوسط ،تتحقق فاعلية استخدام شبكات التّواصل االجتماعي يف التّعليم لدى عينة ال ّدراسة بوسط حسايب 4.24
ّ
االجتماعي يف التّعليم تعزى للنوع
وبدرجة تقديريّة عالية ،توجد فروق ذات داللة إحصائيّة بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التّواصل
ّ
االجتماعي يف التّعليم
(ذكر .أُنثى) لصاحل اإلناث ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التّواصل
ّ
االجتماعي يف خدمة العملية التعليمية؛ وذلك
للصفة (أستاذ .طالب) ،وأوصت ال ّدراسة بعدة توصيات منها :ضرورة توظيف شبكات التّواصل
تُعزى ّ
ّ
االجتماعي؛ من خالل الدورات
من خالل االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها ،وحتسني مهارات األساتذة والطالب يف استخدام شبكات التّواصل
ّ
عددا من ال ّدراسات املستقبليّة.
التّدريبيّة ،كما اقّتحت ال ّدراسة ً
الشبكات اإللكّتونيّة ،مواقع التواصل ،اجملموعات.
الكلمات المفتاحية :شبكات االتصالّ ،
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مبا يسهم يف تفعيل العملية التعليمية ورفع كفاءهتا وحتقيق
األهداف املرجوة.

المقدمة:
من أهم مسات هذا العصر التطور الكبري يف وسائل التواصل
واملستحدثات التكنولوجية املرتبطة هبا" وقد سامهت هذه
الشبكات يف حالة من التقارب والتواصل ،وإزالة الفواصل
ومتابعة األحداث؛ مبا متلكه من قدرات ووسائل تقنية عديدة
يُضاف إليها كل يوم تقنيات جديدة؛ ممّا جعل العامل قرية
كونية صغرية مّتابطة بشكل مذهل وسريع.
"وتعد مواقع التواصل االجتماعي عرب اإلنّتنت من
أحدث مفرزات الثورة املعلوماتية وأكثرها شعبية ،ورغم أن
هذه املواقع قد أُنشئت للتواصل االجتماعي بني األفراد إال
أ ّن استخدامها امتد ليشمل كافة املناشط السياسية
واالجتماعية والثقافية" (عوض" .)4 :2011 ،ومع بداية
القرن احلادي والعشرين بدأت الشبكة اإللكّتونية (اإلنّتنت)
تشهد انتشاراً واسعاً إىل أن أصبحت من أهم وسائل
االنتشار شيوعاً وإقباالً من قبل الشعوب؛ حيث أدت
التطورات املتزايدة يف تكنولوجيا املعلومات واإلنّتنت إىل
زيادة أعداد املشّتكني يف شبكات التواصل االجتماعي"
(خالد.)27 :2008 ،
عددا من ال ّدراسات قد تناولت شبكات
ومع أ ّن هناك ً
التّواصل االجتماعي وفاعلية استخدامها يف كثري من
اجملاالت مبا فيها جمال التعليم؛ فإن التطور والتّمدد املتسارع
لوسائل التواصل االجتماعي يقتضي دراسة إمكانية
االستفادة القصوى منها يف جمال التعليم .وتوظيفها توظيفاً
إجيابياً؛ حىت ال تكون خصماً ِ
وخصماً على العملية التعليمية؛
َ
السيما أن معظم الطالب يف اجلامعات من أكثر فئات
اجملتمع استخداماً هلذه الشبكات .ولعل حماولة االستفادة من
حتول
شبكات التواصل االجتماعي يف التّعليم
اجلامعي قد ّ
ّ
من مسارات االهتمام بالنسبة للطالب من االستخدام
السالب إىل االستخدام املوجب؛ وشغل أوقات الفراغ مبا
يفيد؛ والّتكيز يف اجملال العلمي والبحث عن التطور يف اجملال

مشكلة الدراسة:
جاءت هذه الدراسة تطلعاً للبحث عن وسائل تعليمية حديثة
واخلروج بالتعليم من التقليدية الضيقة إىل رحاب احلداثة ،واملواكبة
لروح العصر ،وتوظيفاً ملستحدثات العصر مبا خيدم العملية
التعليمية؛ وتعد شبكات التواصل االجتماعي من أهم مظاهر
التطور يف وسائل االتصال.
وقد تناولت جمموعة من ال ّدراسات والتّقارير انتشار شبكات
التّواصل االجتماعي يف احلياة اليومية بصورة واسعة؛ فقد ورد يف
صحيفة (القدس العريب)" :تشكل مواقع التواصل االجتماعي يف
السودان أمهية كربى؛ خاصة لدى الشباب ويتم من خالهلا
املسامهة يف حل العديد من مشكالت اجملتمع؛ ففي الفيضانات
اليت ضربت البالد يف أعوام سابقة ظهرت مجاعة (نفري) اليت
قامت بدور كبري يف درء آثار هذه الكارثة ،وهنالك (ناس شارع
احلوادث) اليت تقوم اجهود مستمرة حلمالت التربع بالدم من أجل
إنقاذ ضحايا احلوادث واملرضى الفقراء يف املستشفيات ،وهنالك
جمموعات عديدة تنشط يف (فيسبوك) و(واتساب) ( https:
.)//www.alquds.co.uk

وهذا يؤكد انتشار شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها
فيما خيدم اجملتمعات؛ إذ إ ّن معظم األساتذة والطالب
يستخدمون أكثر من شبكة من هذه الشبكات ،واالستفادة منها
يف احلياة العامة فقد أثبتت فاعليتها يف كثري من اجملاالت ،ويف
هذه الدراسة حياول الباحث أن يتحرى هذه الفاعلية يف جمال
التعليم اجلامعي يف جمتمع الدراسة؛ كما أنه حياول يف هذه
الدراسة استقصاء االستخدام الفعلي هلذه الشبكات يف جمتمع
الدراسة سعياً لالستفادة من ذلك؛ إذ إن هذه الدراسة تستطلع
الطالب واملعلمني معاً.
وتناولت كثري من الدراسات استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم ،فقد تناولت دراسات :الكحايل ()2018
ودراسة حنتوش( )2017ودراسة عواج وتربي ( )2016ودراسة
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الدريويش ( )2014عدة جوانب يف استخدام شبكات التواصل  -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء العينة يف
مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
يف دعم العملية التعليمة من عدة جوانب من بينها التحصيل
الدراسي للطالب وخدمة التعليم النظامي والتعليم عن بعد يف التعليم تعزى للنوع (ذكر ،أُنثى).
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء العينة يف
اجلامعات واملدارس من وجهة نظر األساتذة والطالب.
مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
أسئلة الدراسة:
التعليم تعزى للصفة (أستاذ ،طالب) لصاحل األساتذة.
ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
أهمية الدراسة:
ما فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم؟
ميكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد اجلهات اآلتية:
وتتفرع منه األسئلة اآلتية:
ّ
 -1األستاذ يف االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
 -1ما درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل
يف دعم مقرراته الدراسية ،من خالل التواصل مع
االجتماعي؟
الطالب ،واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
 -2ما درجة حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل
كمصدر تعليمي ووسيلة تعليمية فاعلة.
االجتماعي يف التعليم؟
 -2املسؤولني عن املناهج يف التعليم العايل والتعليم العام
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات
والّتبويني واملعنيني بأمر املناهج عموماً ،يف إيالء املزيد
آراء العينة تُعزى للمتغريات ( :النوع ،الصفة) يف
من االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي من خالل:
التّعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
 االستفادة من نتائج البحوث العلمية يف توظيفاالجتماعي يف التعليم؟
شبكات التواصل االجتماعي يف إسناد العملية التعليمية.
أهداف الدراسة:
 الوقوف على اجلوانب اإلجيابية لشبكات التواصلالفعلي لشبكات التّواصل
 -1التّعرف على درجة االستخدام
ّ
االجتماعي لتدعيمها ،واجلوانب السالبة ملعاجلتها.
االجتماعي.
ّ
 -2التّعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات حدود الدراسة:
 -1احلد املوضوعي :تقتصر الدراسة على فاعلية
التعليم.
االجتماعي يف
التّواصل
ّ
ّ
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم.
 -3معرفة أثر متغريات الدراسة ( النوع ،الصفة) يف مدى
 -2احلد الزماين :مت تطبيق هذه الدراسة يف العام
فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم.
الدراسي 2018-2017م.
فروض الدراسة:
 -3احلد البشري :األساتذة والطالب.
تتمثّل فروض الدراسة يف اآليت:
 -4احلد املكاين :كلية الّتبية برفاعة ،جامعة البطانة،
 -1درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي
السودان.
عموماً متوسطة.
 -2تتحقق فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
التعليم لدى عينة الدراسة بدرجة عالية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

مصطلحات الدراسة:

 /1فاعلية:

أ /اإلطار النظري:

أقره جممع
 لُغوياً :وصف كل ما هو فاعل ،وهي لفظ ّاللغة العربية بالقاهرة (أنيس وآخرون)1985 ،
يتبن الباحث تعريف (اللقاين:)1996 ،
 اصطالحاًّ :فاعلية مقصود هبا مدى النجاح الذي حيققه الربنامج
بدرجة مرضية عندما يستخدمه أولئك الذين أُع ّد من
أجلهم ،ومدى حتقيق األهداف املنشودة ،ويقاس بأثره يف
الدارسني عن طريق االختبارات واملقاييس"
 إجرائياً :يبحث عن مدى جناح شبكات التواصلاالجتماعي يف دعم العملية التعليمية من خالل
استطالع آراء األساتذة والطالب بكلية الّتبية اجامعة
البُطانة.

 -1مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:
يعرفها مركز معلومات اجلوار األوريب "
 "Neighbourhood Info Centreبأهنا :عبارة عن شبكات
على شبكة اإلنّتنت تتيح الفرصة للمستخدم التواصل مع
األفراد والتفاعل معهم وتبادل املعلومات واألفكار،
ومشاركتهم االهتمام داخل جمتمع افّتاضي"( .مركز معلومات
اجلوار األوريب)5 :
"
بأهنا مصطلح يطلق على
يعرفها اجلهن (ّ :)126 :2017
جمموعة من الشبكات على شبكة اإلنّتنت؛ تتيح التواصل
بني األفراد يف بيئة جمتمع افّتاضي جيمعهم يف جمموعات
اهتمام أو شبكات انتماء ،ويتم عن طريق خدمات التواصل
املباشر مثل :إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات
الشخصية لآلخرين ،ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت
يتيحوهنا للعرض".
وعرفها إبراهيم " (" :)415 :2014بأهنا شبكات على
اإلنّتنت تقدم لألفراد خدمة التواصل املستمر بكل أشكال
التفاعل :من تبادل امللفات ،ودردشة ورسائل وحمادثات؛
ذلك هبدف استمرار االتصال االجتماعي وتبادل املصاحل
املشّتكة".
EU

 /2شبكات التواصل االجتماعي:

"هي منظومة من الشبكات اإللكّتونية اليت تسمح
للمشّتك فيها بإنشاء موقع خاص به ،و من مث ربطه من
خالل نظام اجتماعي إلكّتوين مع أعضاء آخرين لديهم
االهتمامات واهلوايات نفسها أو مجعه مع أصدقاء اجلامعة أو
الثانوية" (راضي(23 :2003 ،
شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن مواقع إلكّتونية
تقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل :الرسائل
اخلاصة والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من
اخلدمات وهي جتمع املاليني من املستخدمني ليتشاركوا
ويتبادلوا االهتمامات.

 -2من أنواع شبكات التواصل االجتماعي:
أ /الفيس بوك (:)Facebook

"وهو وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي ،واليت
تسمح ملن يرغب باحلصول على موقع ألغراض التواصل
االجتماعي مع األقارب واألصدقاء وزمالء العمل وغريهم،
ويستخدم لتبادل املعلومات والصور الشخصية ومقاطع
الفيديو ،قام بتأسيسه مارك زوكريربج عام " 2004طالب
اجامعة هارفرد" باالشّتاك مع داستني موسكوفيتزوكريس
هيوز ،بلغ عدد مستخدميه حول العامل حسب إحصائيات

 /3جامعة البطانة:
"جامعة حكومية تقع يف دولة السودان بوالية اجلزيرة ،حملية
شرق اجلزيرة متت إجازة قانوهنا من قبل اجمللس الوطن يف
عام  ، 2008وصادق عليه السيد رئيس اجلمهورية ومت تعيني
مدير اجلامعة يف سبتمرب  ،2009ومت ختريج الدفعة األُوىل من
اجلامعة يف العام ( "2015دليل جامعة البطانة ،السودان،
.)15 :2017
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موقع الفيسبوك يف تاريخ  31ديسمرب لعام  2014مليار
مستخدم نشط شهرياً ،ويقدر حنو  %82.4من
املستخدمني من خارج أمريكا وكندا" (اطميزي:2013 ،
.)143

هـ /إنستجرام (:(Instagram

أطلقه مايك كرجير وكيفن سيسّتون عام  ،2010ويضم
أكثر من  300مليون مشّتك ،وهو موقع لتبادل الصور
والفيديوهات عرب اهلاتف احملمول أو الكمبيوتر ،ويتيح
للمستخدم ربط حسابه بأي حساب آخر له كفيسبوك.
ومن ذلك االختيار ميكنه مبجرد نشر صورة له على إنستجرام
أيضا تنشر على باقي املواقع اليت مت الربط هبا يف الوقت
ً
نفسه ،ومع ظهور إنستجرام ظهرت مسات عديدة يف
مقدمتها السيلفي" (املنصور.)88 :2012 .

ب /جوجل بلس) :(Google Plus

هي من أكرب شبكات التواصل االجتماعي وتأيت بعد
الفيس بوك ،مت إطالقها رمسياً بواسطة شركة جوجل ،2011
وتقدم الشبكة عدة خدمات من أمهها :الدوائر واحملادثات
اجلماعية ،واملنتديات والصفحات وغريها مع دمج اخلدمات
القدمية جلوجل ،يبلغ مستخدمي الشبكة حوايل  260مليون
مستخدم نشط شهرياً؛ إذ ينمو عدد املستخدمني بنسبة
 %33سنوياً من تاريخ  31ديسمرب لعام .2014

ه /إيمو (:)Imo
اإلميو تطبيق من التطبيقات االجتماعية املشاهبة للكثري
من التطبيقات اإللكّتونية اجملانية على اهلواتف الذكية
كالواتساب والفايرب والتاجنو وغريها الكثري ،ويتميّز اإلميو
بإمكانية إجراء مكاملات صوتية بالفيديو؛ أي أنّه جيمع ما
بني املميزات اليت يق ّدمها كل من السكايب والواتساب.
باإلضافة إىل اجلودة العالية اليت يق ّدمها هذا التطبيق عند
إجراء مكاملة الفيديو ومكاملات الصوت يف االجتاه املطلوب،
دون وجود أي عوائق أو عقبات عند القيام بذلك ،ومي ّكن
املستخدم من استعمال احملادثات الكتابية اجلماعية مع عدد
كبري من األشخاص ،باإلضافة إىل سهولة استعماله وعدم
فرض أي رسوم إضافية عند حتميله على اجلهاز الذكي
اخلاص باملستخدم ()https: //mawdoo3.com

ج /التويتر(:)Twitterr

تويّت هو أحد مواقع الشبكات االجتماعية مت تأسيسه
عام  2006من طرف الشاب جاك دورسي ،وتقدم الشبكة
خدمة التدوين املصغر واليت تسمح ملستخدميه بإرسال
عرف بالتغريدات ،مجع تغريدة وتكون حبد
حتديثات كتابية ،تُ َ
أقصى  140حرفاً للرسالة الواحدة ،وذلك مباشرة عن طريق
موقع تويّت أو عن طريق رسالة نصية قصرية ( (SMSأو
برامج احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل
الفيسبوك (إطميزي ،ص.)145 :
د /الواتساب (:)WhatsApp

 -3أهمية شبكات التواصل االجتماعي في العملية

"هو عبارة عن برنامج جماينّ يتم حتميله من املتجر على
اهلاتف إلجراء حمادثة بني الشخص ومجيع األصدقاء املضافني
يف قائمة األمساء على اجلهاز ،على أن ميتلك الطرف اآلخر
نفس الربنامج ،وقد تأسس عام  2009على يد جني كوم
وبراين اكنت ،كانت بدايته كتطبيق بديل للرسائل النصية
القصرية ،ومت تطويره ليتضمن إرسال واستقبال أنواع متعددة
من الوسائط منها :الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو
واملستندات واملوقع اجلغرايف والرسائل الصوتية.

التعليمية:

تتمثل أمهية وسائل التواصل االجتماعي كما جاء يف:
(الشرهان)2003 ،و (سالمة:)2000 ،
أهنا أداة مهمة للحصول على املعلومات وحفظها وتبادهلا
مستفيدة من ُسرعة وصول املعلومات من املصدر إىل املتلقي،
كما ّأهنا تعمل على تنمية التعلم الذايت لدى املتعلم ،وهي
أداة فاعلة للبحث واالستكشاف ،وتنمية مهارات التفكري
العلمي للمعلّم وللطالب ،كما ّأهنا تعمل على زيادة فرص
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االجتماعي تعزى ملتغري النوع االجتماعي إال يف احملور األول
اآلثار اإلجيابية لصاحل اإلناث .وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف تأثري وسائل التواصل االجتماعي تعزى ملتغري
اخلربة واملؤهل العلمي .وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات
منها :إقامة برامج توعية ألولياء األمور بآثار استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ألبنائهم وبيان خماطر االستخدام
السيئ هلذه الوسائل .والتعاون من قبل املدرسة واألسرة
والطالب لعمل خطة يوضح فيها االستخدام األمثل لوسائل
التواصل االجتماعي .وضرورة متابعة أولياء األمور ألبنائهم يف
أثناء استخدام وسائل التواصل االجتماعي .ومع أن هذه
الدراسة ودراسة الكحايل تتناوالن موضوع استخدام شبكات
التواصل يف التعليم؛ فإهنما ختتلفان يف األهداف إذ هدفت
هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية استخدام شبكات
االجتماعي يف التّعليم بصورة عامة ،يف حني هدفت
التّواصل
ّ
دراسة الكحايل إىل التعرف على أثر وسائل االتصال
االجتماعي على التحصيل من وجهة نظر املعلمني ،وتلتقي
هذه الدراسة مع دراسة الكحايل يف املنهج واألداة؛ إذ إن
الدراستني اتبعتا املنهج الوصفي من خالل أداة االستبانة،
ونرى أن قياس أثر التحصيل الدراسي لدى التالميذ من
األفضل أن يُقاس باملنهج التجرييب ،ولكن هناك تباين واضح
يف نوع العينة بني الدراستني يف جمتمع الدراسة ،فقد اقتصرت
دراسة الكحايل على املعلمني فقط يف مرحلة التعليم
األساسي ،يف حني كانت العينة يف هذه الدراسة من
املعلمني والطالب يف مرحلة التعليم اجلامعي؛ ويرجع
االختالف يف عدم اختيار الكحايل للتالميذ عينة للدراسة يف
أن التالميذ يف مرحلة األساس يف أعمار صغرية يصعب عليه
معرفة تأثري مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل
الدراسي ،كما أن النتائج اليت خرجت هبا دراسة الكحايل
حتتاج إىل الدقة نوعاً ما؛ إذ مل حتدد درجة حتقق اآلثار
املوجبة أو السالبة.

التواصل بني املعلم واملتعلم وبني املؤسسات التعليمية ،كما
أهنا تسهم يف حتقيق بعض أهداف التعلم ،فضالً عن
إسهامها يف توفري وقت املعلم واملتعلم وجهده ،كما أهنا تعمل
على إجياد اسّتاتيجيات وخطط حلل بعض املشاكل.
تتمثل أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف
كما
ّ
إمكانية تقدمي وسائط تعليمية متنوعة تسهم يف تعزيز املواقف
التعليمية ،وإمكانية احلصول على املستجدات العلمية العاملية
يف جمال التخصص ،وتنمي مهارات العمل بروح الفريق بني
املتعلمني من خالل مشاركاهتم يف اجملموعات ،وتنمي
مهارات استخدام األجهزة والشبكات لدى الطالب
وإعدادهم للتعايش مع البيئات التقنية املتطورة.
ب /الدراسات السابقة:
املتتبع للبحوث والدراسات السابقة يف جمال استخدام
شبكات التواصل االجتماعي يلحظ ندرة الدراسات اليت
تناولت املوضوع؛ وذلك حلداثة ظهور شبكات التواصل
حتصل
االجتماعي نفسها؛ وما يؤكد ذلك أن الدراسات اليت ّ
عليها الباحث كانت بني األعوام  ،2010-2018وهذه
الدراسات هي:
هدفت دراسة الكحايل ( )2018إىل التعرف على وسائل
التواصل االجتماعي وتأثريها على التحصيل الدراسي من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات بسلطنة عمان والتعرف على
الفروق وفق متغري النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل العلمي،
وتكونت عينة الدراسة من  200معلم ومعلمة ،واتبع
الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم استبانة أداةً جلمع
البيانات مكونة من  28فقرة توزعت على حمورين مها:
احملور األول اآلثار اإلجيابية ويتكون من  15فقرة .واحملور
الثاين اآلثار السلبية ويتكون من  14فقرة.
وأشارت نتائج الدراسة إىل :وجود درجة عالية يف تأثري
وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي .وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري وسائل التواصل
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االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

من خالل التعرف على :مدى إقبال أطراف العملية التعليمية
على مواقع التواصل االجتماعي ،ومعرفة عادات وأمناط
توظيف كل من املعلم واملتعلم هلذه املواقع يف التعليم عن
بُعد ،ومعرفة أهداف استخدام كل من املعلم واملتعلم ملواقع
التواصل االجتماعي يف التعليم عن بعد ومدى استفادهتم
منها يف تذليل العيوب واملعوقات.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي واالستبانة أداةً ،وتكونت عينة الدراسة من
 197طالبًا و  35أستا ًذا مت اختيارهم قصدياً.
وبناءً على ذلك توصلت الدراسة إىل حقيقة مفادها أن
تلعب
مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك واليوتيوب ُ
دوراً فاعالً يف عملية التعليم عن بُعد .وتساهم بشكل كبري
يف تذليل عيوب التعليم التقليدي .كما أوصت الدراسة
بضرورة القيام بتجارب للتعليم عرب مواقع التواصل االجتماعي
وتعميمها على مستوى اجلامعات.
وتلتقي دراسة عواج وتربي مع الدراسة احلالية يف اهلدف
العام ،وهو التعرف على دعم مواقع التواصل االجتماعي
للتعليم ولكن ختتلفان يف جمتمع الدراسة؛ حيث أن دراسة
عواج وتربي أجريت يف التعليم عن بُعد؛ متسقة مع نوع
الدراسة الذي ال يعتمد على حضور الطالب للدراسة ،كما
أن الدراسة احلالية ودراسة عواج وتربي تشاهبتا يف املنهج
الوصفي ويف أداة االستبانة ونوع العينة من املعلمني
والطالب ،وهناك اختالفات يف النتائج بني الدراستني بل
خرجت دراسة عواج وتربي بنتائج تفصيلية عن مواقع
بعينها خاصة الفيسبوك واليوتيوب؛ يف حني خرجت الدراسة
احلالية بنتائج عامة عن كل شبكات التواصل االجتماعي؛
ويعود االختالف بني الدراستني إىل اختالف جمتمعي
الدراستني.
وهدفت دراسة الطيار ( :)2014ملعرفة بيان أثر شبكات
التواصل االجتماعي على القيم لدى طالب اجلامعة من
خالل التعرف على األهداف الفرعية اآلتية :بيان اآلثار

وهدفت دراسة حنتوش ( )2017إىل التعرف على أثر
مواقع التواصل االجتماعي ويف مقدمتها موقعي الفيسبوك
واليوتيوب يف ميدان التعليم .مقارنة باإلقبال املتزايد
ملستعملي هذه املواقع من قبل األستاذ والطالب ،وما ميكن
أن تقدمه هذه املواقع من حتسني واقع التعليم اجلامعي.
ومعرفة تقنيات مواقع التواصل وتطبيقاهتا وإمكانية توظيفها يف
العملية التعليمية ،فضالً عن التعرف على إجيابياهتا وسلبياهتا.
وقد اعتمد البحث املنهج الوصفي ،ومشلت عينة البحث
عضوا من هيئة التدريس و  50طالباً من طالب
على 25
ً
البكالوريوس بكلية الطب البيطري جامعة القاسم اخلضراء.
مت اعتماد االستبانة جلمع املعلومات من عينيت البحث.
وكانت أهم النتائج :أن مواقع التواصل االجتماعي هلا
فوائد عدة ميكن توظيفها يف التعليم اجلامعي ،وأن هلذه املواقع
تأثرياً كبرياً يف التواصل األكادميي بني الطالب .ومن توصيات
الدراسة :ضرورة قيام برامج تثقيفية تزيد املعرفة بالفوائد
اإلجيابية الستعمال مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم
اجلامعي ،وتوفري بنية حتتية جيدة متكن من استعمال هذه
املواقع بالصورة املثلى.
وتلتقي دراسة حنتوش مع الدراسة احلالية يف اهلدف العام
وهو التعرف على أثر مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم
اجلامعي؛ بل تعمقت دراسة حنتوش لتدرس أثر مواقع بعينها
مها :الفيسبوك واليوتيوب وهي دراسة رمبا انبنت على
دراسات سابقة يف جمتمع الدراسة ،واستقصت أكثر املواقع
استخداماً يف جمتمع الدراسة .كما تتشابه الدراستان يف
استخدام املنهج الوصفي وأداة االستبانة ،وجند أن تنوع عينة
الدراسة (معلمني ،طالب) قد خدم أهداف الدراسة بدرجة
عالية؛ إذ مشل طريف العملية التعليمية الرئيسني ،ورمبا تعود قلة
عدد الطالب يف عينة الدراسة إلحصائية الطالب يف جمتمع
الدراسة.
وهدفت دراسة عواج وتربي ( )2016إىل التعرف
على مدى دعم مواقع التواصل االجتماعي للتعليم عن بُعد

109

اجمللة السعودية للعلوم الّتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

ربطت بني هذه الوسائل والقيم؛ سعياً للمعاجلة والتوظيف
هلذه الشبكات إجياباً.
وعلى الرغم من التشابه بني الدراستني يف املنهج واألداة
فإن الدراستني اختلفتا يف نوع العينة وعدد العينة فقد اختار
الطيار عينته من الطالب فقط ومتيزت دراسته بعدد كبري من
الطالب يف العينة  ،2274ويف النتائج مل تظهر دراسة الطيار
املقارنة بني اآلثار اإلجيابية والسلبية لوسائل التواصل
االجتماعي على القيم يف جمتمع الدراسة.
وهدفت دراسة الدريويش ( )2014إىل استقصاء واقع
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم لدى
طالب كلية املعلمني يف جامعة امللك سعود ،ووضع آليات
لتفعيل شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.
مت استخدام املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،
وتكونت عينة الدراسة من  100طالب .وقد أظهرت النتائج
ّ
اتفاق الطالب على أمهية مجيع مفردات احملور األول ،إذ
حصلت على معلومة جديدة يف جمال
حصلت عبارة" إذا
ُ
أحرص على نشرها يف شبكات التواصل
التعليم
ُ
االجتماعي" .على نسبة بلغت . %98
كما أظهرت النتائج اتفاق الطالب على أمهية معظم
مفردات احملور الثاين املكون من  11عبارة .وقد حصلت
العبارة رقم " 6أتعاو ُن مع زمالئي يف أداء الواجبات التعليمية
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي" .والعبارة رقم 9
أشعر باملتعة عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
" ُ
التعليم" على أعلى املفردات فقد جاءت النسبة يف كليهما
.%97
واتفق الطالب على أمهية مجيع مفردات احملور
الثالث .إذ حصلت العبارة رقم  "1إجياد شبكة إنّتنت
عالية السرعة يف اجلامعات" والعبارة رقم " 2توفري شبكة
تواصل اجتماعي خاصة بالتعليم على أعلى املفردات .إذ
كانت النسبة يف كليهما  ،%99ويف ضوء النتائج أوصت
الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها :ضرورة تطبيق آليات

السلبية املّتتبة على استخدام طالب اجلامعة لشبكات
التواصل االجتماعي ،وبيان اآلثار اإلجيابية املّتتبة على
استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتماعي،
وبيان أثر شبكات التواصل االجتماعي يف تغيري القيم
االجتماعية لدى طالب اجلامعة .استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة من  2274طالباً
اختريوا بطريقة عشوائية ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج من أمهها :أن أهم اآلثار السلبية لشبكات التواصل
متثلت يف :التمكن من إجراء عالقات غري شرعية مع اجلنس
اآلخر ،واإلمهال يف الشعائر الدينية ،وأن أهم اآلثار اإلجيابية
متثلت يف :االطالع على أخبار البلد الذي نعيش فيه ،وتعلم
أمور جديدة من خالل شبكات التواصل االجتماعي،
والتعبري حبرية عن الرأي ،والتمكني من ختطي حاجز اخلجل.
وأن أهم مظاهر تغيري القيم نتيجة شبكات التواصل ظهر يف:
تعزيز استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي،
القدرة على خماطبة اجلنس اآلخر اجرأة.
وكان من أهم توصيات الدراسة ما يأيت :تكثيف
الندوات العلمية والربامج التعليمية اهلادفة اليت تبني لطالب
اجلامعة التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على
القيم االجتماعية ،واالهتمام بصورة مستمرة خاصة يف الوقت
الراهن بدراسة تأثري شبكات التواصل االجتماعي على األفراد
خاصة الشباب؛ نتيجة ملا تؤثر به على سلوك الشباب وعلى
القيم واملفاهيم والثقافة واهلوية احمللية ،وكذلك اهلوية الدينية
وما يرتبط هبا من قيم وعادات وسلوكيات.
وختتلف الدراسة احلالية عن دراسة الطيار يف
األهداف إذ إن دراسة الطيار هتدف إىل معرفة أثر شبكات
التواصل االجتماعي على القيم من خالل معرفة السلبيات
واإلجيابيات ملواقع التواصل االجتماعي على القيم .وتتمثّل
أمهية دراسة الطيار يف دراسة أثر شبكات التواصل
االجتماعي على القيم؛ إذ إهنا من الدراسات النادرة اليت
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إىل أن لكل جيل اهتمامات جتذبه"  .وأن هذا املوقع يتيح
للمستخدم"الدردشة" .وحل الفوازير .وإبداء رأيه يف كثري من
األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو قدامى .وبينت النتائج
أن  %79من الطالب اجلامعيني الذين مشلتهم الدراسة
اعّتفوا بأن إدماهنم على موقع" الفيس بوك "أثر سلبيًا على
حتصيلهم الدراسي.
واختلفت دراسة أرين كاربنسكي من حيث األهداف مع
متيزت أرين كاربنسكي بفحص موقع
هذه الدراسة؛ حيث ّ
واحد من شبكات التواصل االجتماعي هو (الفيس بوك)،
يف حني استهدفت الدراسة احلالية كل شبكات التواصل
االجتماعي ورمبا يعود االختالف يف األهداف الختالف
اجملتمعات؛ إذ إن دراسة أرين كاربنسكي جرت يف جمتمع
متقدم يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي عن جمتمع
هذه الدراسة .وعلى الرغم من االتفاق بني الدراستني يف
املنهج واألداة فإهنما اختلفتا يف العينة فدراسة أرين
كاربنسكي استهدفت الطالب فقط ،يف حني استهدفت
الدراسة احلالية طريف العملية التعليمية األساسني :املعلمني
والطالب.
ومتيزت دراسة أرين كاربنسكي بالشمول من خالل الربط
بني درجة االستخدام للموقع والتحصيل الدراسي ،كما
تناولت الدراسة قضية إدمان اإلنّتنت من خالل شبكات
التواصل االجتماعي.
أهم املالحظات اليت نوردها للعالقة بني الدراسة
ومن ّ
احلالية والدراسات السابقة:
على الرغم من استفادة الدراسة احلالية من الدراسات
السابقة يف املنهجية ويف بناء االستبانة ويف اإلطار النظري،
أهم شبكات التواصل
فإهنا متيّزت عنها يف أهنا بيّنت ّ
االجتماعي املستخدمة يف جمتمع الدراسة؛ مما يفيد الباحثني
يف إمكانية دراسة وتوظيف شبكات التواصل االجتماعي
حسب االستخدام.

تفعيل شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم باجلامعات
السعودية على وجه العموم وجامعة امللك سعود على وجه
اخلصوص.
وتلتقي دراسة الدريويش مع الدراسة احلالية يف األهداف
بصورة عامة غري أن دراسة الدريويش استقصت عن الواقع
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الطالب ،يف حني
استقصت الدراسة احلالية آراء املعلمني والطالب معاً عن دور
شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم ،وفضالً عن ذلك
فقد استقصت الدراسة احلالية عن شبكات التواصل
االجتماعي املستخدمة يف جمتمع الدراسة ،ورمبا يعود
استقصاء دراسة الدريويش عن الواقع الستخدام شبكات
التواصل يف التعليم لتقدم جمتمع الدراسة يف استخدام مواقع
التواصل االجتماعي عن جمتمع هذه الدراسة ،وتلتقي الدراسة
احلالية مع دراسة الدريويش يف استخدام املنهج الوصفي ويف
استخدام االستبانة أداة غري أن دراسة الدريويش قد متيزت
باستعراض نتائج تفصيلية يف استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم ،ولكن من املستحسن إيراد نتائج
عامة أوالً تغطي أهداف الدراسة ومن َمثّ تفصيل النتائج.
هدفت دراسة أرين كاربنسكي(2010) Aren karbnsky :
التعرف على أثر استخدام موقع" فيس بوك " على
إىل ّ
التحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعات .وقد طبقت الدراسة
على  219طالبًا جامعياً ،ومت استخدام املنهج الوصفي .إذ
أظهرت النتائج أن الدرجات اليت حيصل عليها طالب
اجلامعات املدمنون على شبكة اإلنّتنت وتصفح موقع" فيس
بوك "أكرب الشبكات االجتماعية على اإلنّتنت أدىن بكثري
من تلك اليت حيصل عليها نظراؤهم الذين ال يستخدمون هذا
املوقع.
كما أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقت الذي ميضيه
الطالب اجلامعي يف تصفح هذا املوقع كلما تدنت درجاته يف
االمتحانات .كما بينت النتائج أن األشخاص الذين يقضون
وقتًا أطول على اإلنّتنت خيصصون وقتًا أقصر للدراسة مشرياً

111

اجمللة السعودية للعلوم الّتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

كما نشري إىل أن معظم الدراسات تشاهبت يف التوصيات
اليت أشارت إىل ضرورة التوعية بأمهية شبكات التواصل
االجتماعي ،وضرورة توظيفها يف خدمة التعليم والّتبية ،كما
أشارت الدراسات إىل أمهية توفري الدعم لالستفادة من هذه
الشبكات من خالل األجهزة والشبكات.

حتكيم االستبانة بواسطة سبعة من أعضاء هيئة التدريس من
كليات الّتبية اجامعيت اجلزيرة والبطانة .وختصصاهتم على
النحو اآليت :ثالثة من ختصص تكنولوجيا التعليم .واثنان من
ختصص املناهج وطرائق التدريس .واثنان من علم النفس
الّتبوي .وتكونت حماور االستبانة وعباراهتا من:

إجراءات الدراسة الميدانية

وقد استعان الباحث ملعاجلة البيانات اإلحصائية بالربنامج
اإلحصائي  SPSSوالذي يشري اختصاراً إىل احلزمة اإلحصائية
Statistical Package for Social
للعلوم االجتماعية
Sciences؛ وذلك لتفريغ بيانات االستبانة وتبويبها وحتليلها
كما متت االستعانة بربنامج  Excelلتنفيذ األشكال البيانية
املطلوبة.

منهج الدراسة:
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي؛ ألنه األنسب يف دراسة مثل هذه املشكالت.
ويقوم املنهج الوصفي بوصف ما هو كائن وتفسريه .وهو
يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت تواجه الواقع .كما
يهتم أيضاً بتحديد املمارسات الشائعة أو السائدة .والتعرف
على املعتقدات واالجتاهات عند كل فرد من األفراد
واجلماعات .وطرائقها يف النمو والتطور.
وال يقتصر املنهج الوصفي على مجع البيانات وتبويبها.
وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدراً من
التفسري هلذه البيانات .ولذلك كثرياً ما يقّتن الوصف باملقارنة
(جابر .وكاظم.)136 :1985 .،

أساليب المعالجات اإلحصائية:

لتحليل بيانات الدراسة مت استخدام برنـامج احلـزم اإلحصـائية
للعل ــوم االجتماعي ــة ( .(SPSSواألس ــاليب اإلحص ــائية ال ــيت مت
استخدامها هي:
 مرب ـ ــع كـ ــاي لقي ـ ــاس داللـ ــة الف ـ ــروق بـ ــني التك ـ ـرارات،والنسب املئوية ،واملتوسطات ،واالحنراف املعياري.
 اختب ـ ــار (ت) لقي ـ ــاس الفـ ـ ـروق ب ـ ــني متوس ـ ــط عينت ـ ــنيمستقلتني.
 -معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.

أداة الدراسة:

استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة ملناسبتها هلذا النوع
من الدراسات؛ إذ تساعد يف احلصول على احلقائق .وجتميع
املعلومات عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل.
قام الباحث باستطالع بعض ال ّدراسات السابقة .وعلى
العامة
ضوئها مت تصميم االستبانة من جزأين :البيانات ّ
واحملاور .ومت تقسيم احملاور إىل حمورين يف احملور األول 5
عبارات .ويف الثاين  15عبارة (بعد التأكد من صدقها
الظاهري عن طريق حتكيمها من بعض املختصني) وقد مت

تطبيق أداة الدراسة:
مت ترميز املتغريات النوعية وذلك بإعطاء كل وصف أو
صفة وزنًا يقابل تلك الصفة من خيارات مقياس (ليكرت)
يسهل التعامل مع تلك البيانات بواسطة
اخلماسي حىت ُ
احلاسب اآليل .وذلك على النحو اآليت:
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جدول 1
جدول ترميز المتغيرات النوعية
الخيار

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الوزن

5

4

3

2

1

ويتم حساب الوسط الفرضي على النحو اآليت:
الوسط الفرضي = جمموع األوزان = 5+ 4 +3 + 2 + 1
صدق وثبات االستبانة:

عددها

=3

5

جدول 2
معامالت الثبات و الصدق الستبانة الدراسة
عدد الفقرات

معامل الثبات

معامل الصدق

العبارات
حمور درجة استخدام شبكات التواصل
حمور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم

5
16

0.78
0.81

0.88
0.90

كل االستبانة

21

0.81

0.90

من خالل اجلدول ( )2يتضح أن مجيع معامالت الثبات
والصدق لالستبانة عالية (أكرب من  )%70حملاور االستبانة
وهذا يوضح أن االستبانة بصورهتا عامة تتمتع بثبات وصدق
كبريين .هذا يعن أننا إذا طبقنا الدراسة باستخدام هذه
االستبانة بصورهتا احلالية على جمتمع مماثل مئة مرة سوف
حنصل على نفس النتائج بنسبة  %81وهي متثل قيمة معامل
الثبات الكلية وتكون النتائج صادقة أي إن االستبانة تفي
صممت من أجله بنسبة تصل إىل  %90تقريباً
بالغرض الذي ُ
وهي قيمة معامل الصدق الكلية .على ضوء ذلك سيتم
اعتماد االستبانة بصورهتا النهائية احلالية لتطبيق الدراسة.
علماً بأن معامل الثبات حيسب من الصيغة اآلتية:
= Alpha

مجتمع وعينة الدراسة:
يقصــد مبجتمــع الدراســة اجملموعــة الكليــة مــن العناصــر الــيت
يســعى الباحــث أن يعمــم عليهــا النتــائج ذات العالقــة باملشــكلة
املدروس ـ ــة .يتك ـ ــون اجملتم ـ ــع األص ـ ــلي للدراس ـ ــة م ـ ــن األس ـ ــاتذة
والطالب بكلية الّتبيـة جامعـة البطانـة جممـوعهم الكلـي 2045
فــرداً .عــدد األســاتذة  50والطــالب  1995طالب ـاً نظاميـاً .وقــد
اختري عينة عشوائية منهم متثل اجملتمع.
جدول 3
التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب المتغيرات
النوع
ذكر
أنثى
اجملموع
الصفة
أستاذ
طالب
اجملموع

2r
1  r

حيث:
 :Alphaمعامل الثبات
 :rمعامل االرتباط
وأن معامل الصدق =
ملعامل الثبات.

Alpha

التكرار

النسبة

124
226
350
التكرار

%35.4
%64.6
%100
النسبة
%7.1
%92.9
%100

25
325
350

من اجلدول ( )3يتضح أن نسبة اإلناث يف عينة الدراسة
هم األكثر بنسبة  .%64.4يف حني أن نسبة الذكور
%35.4؛ وهذه النسبة مقاربة للنسبة العامة من حيث

أي اجلذر الّتبيعي

113

اجمللة السعودية للعلوم الّتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

النوع .ويتضح أن  %7.1من مجلة أفراد العينة أساتذة ،يف
حني  %92.9منهم طالب .مما سبق نستنتج أن معظم أفراد
العينة املستهدفة طالب باعتبارهم أصحاب الشأن يف
استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
السـ ـ ــلال األول :مـ ـ ــا درجـ ـ ــة االسـ ـ ــتخدام الفعلـ ـ ــي لشـ ـ ــبكات
التواصل االجتماعي؟

جدول 4
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية لمربع كاي لعبارات محور االستخدام الفعلي لوسائل التواصل االجتماعي.
درجة االستخدام الفعلي

م
1
2
3
4
5

الشبكة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

درجة االستخدام

الواتساب WhatsApp
الفيس بوك Facebook
يوتيوب Youtube
إميو imo
التويّت Twitter

3.36
2.87
2.07
2.18
1.56

1.38
1.53
1.24
1.33
0.98

84.49
31.63
192.20
164.94
545.37

فوق الوسط
وسط
دون الوسط
دون الوسط
ضعيف
دون الوسط

املتوسط العام للوسط احلسايب 2.4

مما سبق من نتائج فيما خيص حمور االستخدام الفعلي
لشبكات التواصل االجتماعي من التحليل الوصفي ونتائج
اجلدول رقم ( )4يتضح أن االستخدام الفعلي لشبكات
التواصل بصورة عامة يتحقق بوسط حسايب  2.04ودرجة
تقديرية دون الوسط .وعليه تكون اإلجابة عن السؤال األول
للدراسة ما درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل
االجتماعي؟  :هي أن درجة االستخدام الفعلي لشبكات
التواصل االجتماعي دون الوسط ،وهي درجة ضعيفة نوعاً ما؛
ويعود ذلك جملتمع الدراسة الذي يُعد من اجملتمعات غري
املتقدمة يف استخدام األجهزة املتعلقة بشبكات التواصل
االجتماعي ،واستحوذ (الواتساب ،والفيسبوك) على أكرب
عدد من املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي يف جمتمع
الدراسة؛ وهذه إشارة ميكن أن يبن عليها الباحثون واملهتمون
بأمر التعليم وشبكات التواصل االجتماعي يف االستفادة من
هذه الشبكات وتوجيهها توجيها جيداً خلدمة التعليم

لإلجابة عن السـؤال األول للدراسـة  :مـا درجـة االسـتخدام
الفعلــي لشــبكات التواصــل االجتمــاعي؟ نالحــظ مــن اجلــدول
رقــم ( )4واخلــاص مبحــور درجــة االســتخدام الفعلــي لشــبكات
التواصــل االجتمــاعي يتضــح أن مجيــع القــيم االحتماليــة ()Sig
للعبــارات أقــل مــن مســتوى املعنويــة  0.05وهــذا يع ـ أن هنــاك
فروقً ـ ـ ـ ـا ذات دالل ـ ـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ــائية أي توج ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــروق يف توزي ـ ـ ـ ــع
استجابات أفـراد العينـة علـى خيـارات درجـة االسـتخدام (كبـرية
جـ ـ ــداً ،كبـ ـ ــرية ،متوسـ ـ ــطة ،ضـ ـ ــعيفة ،ضـ ـ ــعيفة جـ ـ ــداً) أي إن
إجابــات أفـراد العينــة تتحيــز خليــار دون غــريه .كمــا يُالحــظ مــن
اجل ــدول الس ــابق أن معظ ــم ق ــيم األوس ــاط احلس ــابية أق ــل م ــن
الوسط الفرضي ( )3هذا يدل علـى أن اسـتجابات أفـراد العينـة
تتحي ــز خلي ــارات التق ــدير بدرج ــة متوس ــطة أو ض ــعيفة لوس ــائل
التواصـ ــل خاصـ ــة اليوتيـ ــوب واإلميـ ــو والتـ ــويّت .يعـ ــن ذلـ ــك أن
ـتخداما فعليً ـا لش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي عل ــى
هنال ــك اس ـ ً
النحو اآليت:
 -1استخدام فوق الوسط للواتساب ومتوسط للفيسبوك.
 -2استخدام دون الوسط أو ضعيف للشبكات األخرى.

السلال الثاني :ما درجة حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل

االجتماعي يف التعليم لدى عينة الدراسة؟
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جدول 5
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية لمربع كاي لعبارات محور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في
التعليم
الرقم

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سرعة التواصل مع اآلخرين مهما كانت املسافات بني املستخدمني4.50 .
توفري البيانات واملعلومات املطلـ ـ ـ ـ ــوبة للمسـتخدمـني ب ـ ـ ــصورة سهلة4.25 .
4.25
االنتشار السريع للمعلومة.
4.11
تعزيز مهارات التواصل لدى املستخدمني.
4.14
تساعد على إجياد بيئة تعليمية تعاونية (اجملموعات).
4.20
تسهم يف زيادة التفاعل بني املعلم واملتعلم.
4.19
تنمية مهارات التعلم الذايت لدى املستخدمني.
4.22
االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت.
4.18
اإلسهام يف تفعيل التعليم عن بعد.
4.19
معاجلة عيوب التعليم التقليدي.
4.27
تسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومات.
4.05
متابعة املستجدات يف امليادين املختلفة.
تساعد املتعلم على املذاكرة املثمرة من خالل تقدمي تـ ـ ـ ـ ــدريبات متنوعة4.14
4.36
جعل التعليم أكثر حيوية ومتعة ومعايشة.
4.34
التحفيز على التفكري اإلبداعي بأمناط وطرق خمتلفة.
الوسط احلسايب العام

الوسط

االنحراف

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري

االختبار

االحتمالية

4.23

لإلجابة عن السؤال الثاين والذي ينص على :ما درجة
حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
التعليم لدى عينة الدراسة؟ يتضح من اجلدول رقم ()5
اخلاص مبحور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي
يف التعليم أن مجيع القيم االحتمالية ( )Sigللعبارات أقل من
مستوى املعنوية  0.05وهذا يع أن هناك فروقًا ذات داللة
إحصائية أي توجد فروق يف توزيع استجابات أفراد العينة
على خيارات درجة االستخدام (أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد،
ال أوافق ،ال أوافق بشدة) أي إن إجابات أفراد العينة تتحيز
خليار دون غريه .كما يُالحظ من اجلدول السابق أن مجيع
قيم األوساط احلسابية أكرب من الوسط الفرضي وهو  3هذا
يدل على أن استجابات أفراد العينة تتحيز خليارات املوافقة
على ما جاء باحملور؛ ألن خيارات املوافقة تأخذ الوزن األكرب

0.87
0.90
0.98
1.00
0.99
0.94
0.88
0.92
0.95
0.97
0.79
1.00
1.02
0.90
0.87

513.37
323.40
309.97
240.37
274.77
284.34
301.29
290.09
289.74
282.11
341.86
211.63
259.97
388.14
364.09

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الترتيب
1
5
5
14
12
8
9
7
11
9
4
15
12
2
3

القرار
عالية جداً
عالية جداً
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية جداً
عالية جداً

( .)4 ،5يعن أ ّن معظم أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية
على أن ما جاء باحملور ميثل أهم مميزات استخدام شبكات
التواصل االجتماعي.
وبتناول عبارات احملور بالتفصيل حسب الّتتيب يف
املرتبة األوىل تأيت عبارة :سرعة التواصل مع اآلخرين مهما
كانت املسافات بني املستخدمني بوسط حسايب 4.50
وبدرجة عالية جداً .وتليها يف املرتبة الثانية عبارة :جعل
التعليم أكثر حيوية ومتعة ومعايشة بوسط حسايب 4.36
وبدرجة عالية جداً .ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة :التحفيز
على التفكري اإلبداعي بأمناط وطرق خمتلفة بوسط حسايب
 4.34وبدرجة عالية جداً .وجاءت كل العبارات املتبقية
(اثنتا عشرة) عبارة بقرار وبدرجة عالية .وجاءت يف املرتبة
الرابعة عبارة :تسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومات
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وإمجاالً جند أن الوسط احلسايب العام لكل عبارات
احملور قد بلغ  4.23وهذه النسبة تشري إىل أن موافقة بدرجة
عالية جداً من املفحوصني على العبارات الواردة؛ أي إن
فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية
التعليمية قد حتققت بدرجة عالية جداً؛ إذ إن أفراد العينة
يرون أن ما ذكر باحملور ميثل مميزات استخدام مواقع التواصل
االجتماعي يف التعليم وبصورة خاصة العبارات رقم ،14 ،15
1؛ عليه تكون اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة أن فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماع يف التعليم تتحقق لدى
عينة الدراسة حتقق بدرجة عالية جداً .وهذه النتيجة تؤكد أن
عينة الدراسة
وعلى الرغم من االستخدام وهذه النتيجة تتوافق مع ما
ذهب إليه (الشرهان)2003 ،و (سالمة )2000 ،يف أ ّن
شبكات التواصل االجتماعي هلا من املواصفات واإلمكانات
اليت ميكن من خالهلا أن ختدم العملية التعليمية بدرجة عالية
إذا أُحسن توظيفها ،من خالل توفري املعينات من أجهزة
وشبكات ومصادر تعليم ،مع تأهيل للكوادر البشرية يف إدارة
هذه الشبكات.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
تقديرات آراء العينة تُعزى للمتغريات ( :النوع .الصفة) يف
التعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم؟

بوسط حسايب  .4.27ويف املرتبة اخلامسة جاءت عبارتان
بوسط حسايب  4.25مها :توفري البيانات واملعلومات
املطلـ ـ ـ ـ ــوبة للمسـتخدمـني ب ـ ـ ــصورة سهلة .واالنتشار السريع
للمعلومة .وجاءت يف املرتبة السابعة بوسط حسايب 4.22
عبارة :االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت .ويف
املرتبة الثامنة جاءت عبارة :تسهم يف زيادة التفاعل بني املعلم
واملتعلم بوسط حسايب  .4.22ويف املرتبة التاسعة جاءت
بوسط حسايب  4.19عبارتان مها :تنمية مهارات التعلم
الذايت لدى املستخدمني .و معاجلة عيوب التعليم التقليدي.
وجاءت يف املرتبة احلادية عشرة عبارة :اإلسهام يف تفعيل
التعليم عن بعد بوسط حسايب  .4.18ويف املرتبة الثانية عشرة
جاءت عبارتان بوسط حسايب  4.14مها :تساعد املتعلم
على املذاكرة املثمرة من خالل تقدمي تـ ـ ـ ـ ــدريبات متنوعة
بوسط حسايب .وعبارة :تساعد على إجياد بيئة تعليمية
تعاونية (اجملموعات) .ويف املرتبة الرابعة عشرة جاءت عبارة:
تعزيز مهارات التواصل لدى املستخدمني بوسط حسايب
 .4.11ويف املرتبة اخلامسة عشرة واألخرية جاءت عبارة:
متابعة املستجدات يف امليادين املختلفة بوسط حسايب
.4.05كما يتضح من اجلدول رقم  5أن معظم قيم
االحنرافات املعيارية لعبارات احملور أقل من الواحد صحيح
وهي تعد صغرية نسبياً مما يدل على جتانس إجابات أفراد
العينة على عبارات مميزات شبكات التواصل االجتماعي.
أي ال يوجد تضارب يف اآلراء.

جدول 6
اإلحصاءات الوصفية لالستجابات عن فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي وفقاً للنوع
النوع

حجم العينة

الوسط الحسابي

ذكر
أنثى

124
226

4.11
4.29

لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة من اجلدول  6يتضح
أن متوسط استجابات املبحوثني الذكور فيما خيص فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماعي بلغ  4.11درجة يف

االنحراف المعياري
0.539
0.554

حني أن متوسط استجابات اإلناث بلغ  4.29درجة .مما
سبق نستنتج أن فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم عند اإلناث أكرب مقارنة بالذكور.
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جدول 7
نتائج اختبار (ت) لمتوسط االستجابات وفق متغير النوع
قيمة اختبار (ت)

درجة الحرية

مستوى الداللة

االستنتاج

-2.930

348

0.004

توجد فروق ذات داللة إحصائية

جمتمع الدراسة وهو من  -جمتمعات الدول النامية  -ال ترتبط
بالتعليم فيمكن للذكور إجياد وظائف أُخرى غري مرتبطة
باملؤهالت العلمية؛ يف حني أن اإلناث غالباً ترتبط الوظيفة
عندهن يف سوق العمل بالتعليم؛ كما أن اإلناث يف جمتمع
الدراسة أكثر من الذكور؛ مما يضيق فرص التوظيف لديهن مما
يستوجب زيادة دافعيتهن للتفوق يف الدراسة.

يتضح من اجلدول  7أن مستوى الداللة لالختبار
تساوي  0.004فهي أقل من اخلطأ املسموح به  0.05عليه
نستنتج أن هنالك فروقًا ذات داللة إحصائية بني متوسطي
الذكور واإلناث فيما خيص فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم.
مما سبق يعن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف فاعلية
االستخدام تُعزى ملتغري النوع .ويتضح ذلك من نتائج جدول
اإلحصاءات الوصفية رقم  6و اجلدول رقم 7؛ فإن هنالك
فروقاً لصاحل اإلناث؛ ورمبا تُعزى هذه النتيجة الهتمام اإلناث
عموماً بالتعليم أكثر من الذكور؛ إذ إن الوظائف للذكور يف

السلال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة (أستاذ .طالب)؟

جدول 8
اإلحصاءات الوصفية لالستجابات عن فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم وفقاً للصفة:
الصفة

حجم العينة

الوسط الحسابي

أستاذ
طالب

25
325

4.44
4.21

لإلجابة عن السؤال الرابع من اجلدول  8يتضح أن
متوسط استجابات األساتذة املبحوثني فيما خيص فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم بلغ 4.44

االنحراف المعياري
0.365
0.564

درجة يف حني أن متوسط استجابات الطالب املبحوثني بلغ
 4.21درجة .ويستخدم األساتذة شبكات التواصل
االجتماعي بفاعلية أكثر مقارنة بالطالب.

جدول 9
نتائج اختبار (ت) لمتوسط االستجابات وفق الصفة
قيمة اختبار (ت)

درجة الحرية

مستوى الداللة

االستنتاج

1.935

348

.054

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

االجتماعي يف التعليم .أما الفروق الظاهرة يف متوسط
االستجابات باجلدول  8فهي فروق غري جوهرية أي ليست
ذات داللة إحصائية ال يعتد هبا.
مما سبق من نتائج جدول اإلحصاءات الوصفية 8
واجلدول  9نستنج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة (أستاذ .طالب)؛ وهذه

يتضح من اجلدول  9أن مستوى الداللة لالختبار تساوي
 0.398فهي أكرب من اخلطأ املسموح به  0.05وعليه نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األساتذة والطالب
فيما خيص االستخدام الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي
يف التعليم.
ما سبق يعن عدم وجود عالقة بني متغري صفة املبحوث
(أستاذ .طالب) وفاعلية استخدام شبكات التواصل
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النتيجة تؤكد أن استشعار فاعلية شبكات التواصل االجتماعي
يتساوى فيه األستاذ والطالب؛ ويف ذلك إشارة الرتفاع درجة
الوعي لدى الطالب يف معرفة ما يفيدهم من وسائل
مستحدثة يف التعليم؛ كما يؤكد أ ّن الطالب على الرغم من
أهنم يف دولة نامية فإهنم يواكبون التطور يف جمال شبكات
التواصل االجتماعي مثلهم مثل األساتذة.

إبراهيم ،خدجية عبدالعزيز ( .)2014واقع استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف العملية التعليمية اجامعة صعيد مصر ،جملة العلوم
الّتبوية.476 - 413 ،)3(22 ،
استخدام وسائل التواصل االجتماعي ( .)2014مركز معلومات اجلوار
األوريب EU Neighbourdhood Info Centre: An

 ،ENPI Projectص.5
اطميزي ،مجيل (2013م) .نظم التعليم اإللكّتوين وأدواته .الدمام.
السعودية ،مكتبة املتنيب
جابر ،عبد احلميد ،وكاظم ،أمحد خريي(1985م) .مناهج البحث يف
الّتبية وعلم النفس ،القاهرة ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع.
اجلهن .خالد عبداهلل ( .)2017أثر استخدام شبكات التواصل
االجتماعي على الطالب يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة
البحث ومصادر التعلم للمرحلة الثانوية ،جملة العلوم الّتبوية
والنفسية.136 -126،)4(1،
حنتوش ،أمحد كاظم (2017م) .ورقة علمية مواقع التواصل االجتماعي
ودورها يف قطاع التعليم اجلامعي كلية الطب البيطري :جامعة
القاسم اخلضراء .جملة جامعة بابل للدراسات اإلنسانية،)4(7 ،
.231-196
خالد ،معايل (2008م) .أثر الصحافة اإللكّتونية على التنمية السياسية

التوصيات والمقترحات
عل ــى ض ــوء النت ــائج ال ــيت توص ــلت إليه ــا الدراس ــة توص ــي
الدراس ــة بع ــدد م ــن التوص ــيات وتق ــّتح مقّتح ــات لدراس ــات
مس ـ ــتقبلية؛ إس ـ ــهاماً يف تفعي ـ ــل اس ـ ــتخدام ش ـ ــبكات التواص ـ ــل
أهم هذه املقّتحات:
االجتماعي يف العملية التعليمية ومن ّ
 -1ضــرورة توظيــف شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف خدمــة
العملي ـ ــة التعليمي ـ ــة؛ وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل االس ـ ــتفادة م ـ ــن
خدمات اجملموعات اليت تقدمها الشبكات.
 -2وحتسـ ـ ــني مهـ ـ ــارات األسـ ـ ــاتذة والطـ ـ ــالب يف اسـ ـ ــتخدام
ش ـ ــبكات التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي؛ م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ــدورات
التدريبية واملناهج التعليمية.
كما اقّتحت الدراسة بعض الدراسات املستقبلية منها:
 -1أثــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف التحصــيل الدراســي
لدى الطالب (الواتساب أمنوذجاً).
 -2كفاي ـ ــات األس ـ ــاتذة والط ـ ــالب باجلامع ـ ــات يف ش ـ ــبكات
التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.
 -3معوقـ ـ ــات اس ـ ــتخدام شـ ـ ــبكات التواصـ ـ ــل االجتمـ ـ ــاعي يف
العملية التعليمية.
 -4سلبيات اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي للطالـب
اجلامعي.

الفلسطينية يف فلسطني (الضفة الغربية وقطاع غزة من -1996
2007م) ،دراسة ماجستري ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس.

فلسطني.
الدريويش ،أمحد بن عبداهلل (2014م) .واقع استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم لدى طالب كلية املعلمني اجامعة امللك
سعود ،ورقة علمية ،جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف
التعليم العايل.102-91 ،)2(34 ،
دليل جامعة البطانة السودان 2019/2017م (2017م) .مطبعة حممد
علي .الطبعة األُوىل.
راضي ،زاهر .(2003 ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل
العريب ،جملة الّتبية ،جامعة عمان األهلية.23 ،)15( ،
سالمة ،عبد احلافظ (2000م) :الوسائل التعليمية واملنهج ،عمان،
األردن ،دار الفكر للطباعة والنشر.
الشرهان ،مجال بن عبد العزيز( .)2003الوسائل التعليمية ومستجدات
تكنولوجيا التعليم ،الطبعة الثالثة ،اململكة العربية السعودية مطابع
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على القيم لدى »تويّت منوذجاً « طالب اجلامعة دراسة تطبيقية
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Abstract: The study aimed to investigate the views of teaching staff and students on the effectiveness of using social media
sites in education. It also aimed to identify the social media used among the subjects. The study used the descriptive
approach. The study was conducted in the academic year 2017/2018.To achieve the objectives of the study, the questionnaire
was administered after verifying its validity and stability. A random sample of 350 participants was selected, including 325
students, and 25 teaching staff. To analyze the data statistically, the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program
was used. The study reached several results, the most important of which are: the degree of actual use of social media sites is
generally achieved by a mean 2.04 , and an estimate below the average. Moreover, the effectiveness of the use of social
media sites in education in the study sample is achieved by a mean 4.24 and with a high degree of discretion. There are
statistically significant differences among the respondents in the effectiveness of using social media sites in education due to
gender (male, female) for females. There were no statistically significant differences among the subjects in the effectiveness
of the use of social media sites in education due to the degree (teaching staff, student). In light of the results, the study
recommended several recommendations, including: the need to employ social media sites to promote educational process,
using the services provided by these sites and improve the skills of teachers and students in the use of social media sites,
through training courses and curricula. The study also suggested several future studies.
Key words: Communication, Networking, Communication Programs, Groups
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